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১. ে্াাংিুযাক্রর 
  
  
০১. 
  
িুহযটে ফুেন্ত রিটসনটেেযে রনটয ভযইেযটিি বউ প্রটবশ েিটিন রভেযটিটজি ঘটিি 
েটয্। েযি জুটেযি র্গযয টিটগ আটে রশরশিস্নযে েৃরিেযি েণয, শুযু েযই নয, েযাঁি 
নযটেি অটি সযে সেযটিি রনষ্পযপ ভযটিযবযসযি স্পন্দন, রেন্তু এ িুরে রবষয সম্পটেড 
রেরন টেযটেই অবরহে নন। 
  
িিজয খুিটে সযেযন্ পরিশ্রে েিটে হি েযটে। অবযয্ িিজয রেেুটেই খুিটব নয বুরি, 
িুষু্ট বযেযস উর়িটয রিটে চযইি েযাঁি েযেযি ওপি টেিেযভযটব বসযটনয টফটেি হ্যে। 
অরে েটষ্ট হ্যেটে সযেিযটিন রেরন। বটস র্যেটিন-বেযি। 
  
উৎসযহী জননী রর্যযনয রেটসস হযিেটনি নযেেয পযিটে বযঞ্চ েটিটেন েযি রেটশযিী 
টবিযয। রেন্তু টেন, টস খবি আেিয জযরন নয। এখন েযি নযটেি সযটে এই শব্দরে জুট়ি 
টগটে। িুহযটে যিয রিটসনটেেযে, এরগটয টগটে পে চযচড প্রযঙ্গটনি রিটে, রেরন এরগটয 
টগটিন চযটচডি িিজযি পযটশ। 
  
নটভম্বটিি বযেযস এখন েৃিুেন্দ বইটে। আর্দ্ডেযি রচহ্ন েযখয। আেযটশি টসখযটন এখযটন 
িুষ্ট েযটিয টেটঘি িি ইেস্তে ঘুটি টব়িযটে, টচযটখি পিটে নীিযভ টিখয। চযটচডি টভেি 
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বযেযবিণ এখন অন্ধেযিপটে শীেযেড আেডনযি, সযরভডস েুহূেড েয়িয েখটনয েযটে েযরিে 
উিযপ টিওযয হয নয। 
  
বযঞ্চ বটি উঠটিন–যু্ৎ, েটন হটে এই শীটে টবযযহয আরে আি বযাঁচব নয। 
  
অভ্যস েটেয সাংিহ েটিটেন ফুি সযজযটনযি রজরনসপত্র–ফুিিযরন, জি, ঢযেয টিবযি 
েুেটিয, েযিপি বযঞ্চ েটন েটন বিটিন, রিরিফুি েযেটি ভযটিয হে, এই রিটসনটেেযে 
টিটখ আি ভযটিয িযগটে নয আেযি। েবুও অভ্যসেটেয আঙুি চযরিটয ফুিটে সুসরিে 
েিযি টচষ্টযয টেটে উঠটিন রেরন। 
  
আজ এই সন্ধ্যি েটয্ টেযটনয রেেুটেই আেিয টেৌরিে অেবয েৃরত্রে বিটে পযরি নয। 
বযঞ্চ হযিটেন হযটেয রনটজি জীবটনও টেৌরিেত্বটে টসভযটব আাঁেট়ি যিটে ভযটিযবযটসন 
নয। েযি েযজ েটেডি েটয্ শশরিে অনুভূরেি েযপ টনই রেন্তু েযি েটয্ এেন এেেয 
আটবশ আটে যযটে আেিয গৃহস্থযরি বিটে পযরি। আি আটে অনুপে উপস্থযপনয। সযবযযটন 
ফুিিযরনরেটে যিটিন রেরন। েযিপি এরগটয টগটিন সযেটনি রিটে, এবযি েযটে টবিী 
পযডন্ত টপৌঁেটেই হটব। টবিীটে টপৌঁেবযি সটঙ্গ সটঙ্গ আেযটশি সূটযডি িিেযরন টচযটখ 
প়িি। 
  
পূবডরিটেি জযনিয পটে হযওযয ঢুটে পট়িটে, েটব েযি প্রটবশ পটে প্ররেবন্ধেেয সৃরষ্ট 
েিটে ঘষয েযাঁটচি িি। নীি এবাং িযটিি সেযহযি, টেযটনয এে রভটটযরিও যেডপ্রযণ ব্রিি 
িযন, এি ফটি টসখযটন এেেয অদু্ভে আবেয আটিযি সৃরষ্ট হটযটে। বযঞ্চ ভযবটিন, অটনেেয 
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িযেী েরণেুটিযি েটেয, ভযবনযিয হযরিটয টগি। রেরন যীটি যীটি সযেটনি রিটে এরগটয 
টগটিন। এবযি েযাঁটে রসাঁর়িটে পয িযখটে হটব। 
  
নীচু হটয সযবযযটন ফুিগুটিয সযরজটয রিটিন, ঘয়ি নীচু েটি রেেু টযন বিযি টচষ্টয 
েিটিন–এেী? েযটিয েটেয বস্তুেয েী? এখযটন েযনুটষি টিহ? রেরন অবযে হটিন। হযাঁেু 
েুট়ি বসটিন ওই পুরুষ েযনুষরেি পযটশ। েযিপি যীটি যীটি েযনুষরেটে উটে রিটিন। 
এবযি েটন হি রেরন টযন রেেু এেেয অনুেযন েিটে পযিটেন। টেযটনয রবপি ঘটে টগটে 
রে? হযে রিটিন েযি নযর়িি ওপি, অরে েৃিু স্পন্দটন, এে েৃিু টয সহসয েয উপিরি 
েিয যযয নয। েযি েযটন? এখনও রে টিযেেয টবাঁটচ আটে? েযি সেস্ত েুটখ ভযযেড সবুটজি 
আবিণ। নযাঃ এই েযনুষরে েৃেযেড, এ রবষটয টেযটনয সটন্দহ টনই। 
  
 টিযেরেটে টিটখ েটন হয েযি বযস পাঁযেযরিটশি এপযশ ওপযশ, ঘন অেচ েরিন টপযশযে 
েযি পরিযযটন। ভর্দ্েরহিয েী আি েিটবন? আবযি নযর়িি ধ্বরন অনুভব েিযি টচষ্টয 
েিটিন। েটন হি, এখন টবযয হয েযটে রেেুেয শুশ্রূষয েিয িিেযি। রেরন এই েৃেপ্রযয 
টিযেরেি বুটে ঘুরষ েযিযি টচষ্টয েিটিন, যযটে িি চিযচি স্বযভযরবে হটে পযটি। আবযি 
ভযটিয ভযটব েযি েুটখি রিটে েযেযটিন। েী আশ্চযড, েযি বুটেি ওপি এেন শি েটি 
েযপ়ি বযাঁযয টেন? েটন হটে, টেউ রে েযটে হে্য েিযি টচষ্টয েটিটে? েস্ত বট়িয এে 
েুেটিয েযপ়ি। রেেুই বুিটে পযিটেন নয শ্রীেেী েবু িহস্েয টবযিযি টচষ্টয েিটেন। 
েযি েযটন? ওই েযিটচ িঙয বস্তুরে েী? িি শুরেটয এেন েযিটচ হটয টগটে? এবযি 
বযঞ্চ আি রনটজটে রস্থি িযখটে পযিটিন নয। টেযটনয িেটে বটস প়িটিন, ভটযি েরব 
আাঁেয হি েযি সেস্ত েনু বযহযটি। 
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এবযি টিযেরেি টচযটখি রিটে েযেযটিন। বন্ধ টচযখ, টবশ টবযিয যযটে, উরন টবযযহয 
প্রচণ্ড ভয টপটযটেন। এেেু বযটি ভর্দ্টিযে টচযখ িুরে খুিটিন, েযেযটিন বযটঞ্চি েুটখি 
রিটে, টসই টচযটখি েযিযয টেযেযও টেযটনয অনুভূরেি রচহ্ন টনই, নয, ভয অেবয উটিজনয 
বয সযহস অেবয অবিেন, রেেুই টচযটখ প়িি নয রেন্তু টচযখ িুরে এখনও জীবন্ত এবাং 
টসখযটন বুরিেিযি েযপ আটে। ভর্দ্টিযে টঠযাঁে খুটি রেেু বিযি টচষ্টয েিটিন। বযঞ্চ নীচু 
হটয েযি েেয শুনটে চযইটেন। েী আশ্চযড, এেরে েযত্র শব্দ টবরিটয এি েযি েুখ টেটে, 
রফসরফসযরন শব্দ–স্যাংচুযযরি, অেডযৎ অিণ্ আবযস। 
  
এই শব্দ েী িযরুণ এে অেড বহন েিটে। বযঞ্চ ভযবটিন, রেন্তু এই অটেডি েটয্ েী 
িুরেটয েযেটে পযটি? এেেু বযটি ওই ভর্দ্টিযে আবযি েযাঁপয েযাঁপয শটব্দ বিটিন 
স্যাংচুযযরি, েযটন অিণ্ আবযস। 
  
েযিপি? েী এে েন্দ্রযেন্নেয এটস িযস েিি ওই েযনুষরেটে, রেরন আবযি টেেন টযন 
হটয টগটিন। শ্বযটসি শব্দ টশযনয টগি। টচযখ িুরে আবযি বন্ধ হটয টগি, আিও এেবযি 
বযঞ্চ ওই েযনুষরেটে বযাঁচযবযি টচষ্টয েিটিন, েযি েবরজটে হযে িযখটিন, েে নযর়িি 
স্পন্দন টবযিযি টচষ্টয েিটিন, েী আশ্চযড! নযর়িি গরে এখন আিও েটে টগটে, েযটি 
েটয্ টেটে টেটে নযর়িি স্পন্দন টশযনয যযটে। এবযি েযটে এেেয েরঠন রসিযন্ত রনটেই 
হটব। 
  
রেরন বিটিন–ন়িবযি টচষ্টয েিটবন টেয েযহটি ফি েযিযত্মে হটব। আরে টিখরে। 
েীভযটব আপনযটে সযহযয্ েিটে পযরি। 
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এই েরে েেয টবযযহয ওই েৃেযেড েযনুটষি েযটন টপৌঁটে রগটযরেি। রেরন অরে েটষ্ট টচযখ 
টখযিযি টচষ্টয েিটিন। নয, এবযি টবযযহয আি টিখটেই পযটবন নয, েবু টিখবযি টচষ্টয 
েিটিন। পূবড জযনিয রিটয রেেটে েুটে আসয আটিযি উৎসই েযটে এখন বযাঁরচটয রিটে 
পযটি। রেরন রবর়িরব়ি েটি রেেু এেেয বিযি টচষ্টয েিটিন, শব্দগুটিয এে অস্পষ্ট টয 
বযঞ্চ েযি অেড বুিটেই পযিটিন নয। বযঞ্চ ভযবটিন এই েযনুষরেি েটয্ টবযযহয এেেয 
িহস্ িুরেটয আটে। রেন্তু? এেয রে েযি স্বযেীি নযে উচ্চযরিে হটে? 
  
উরন বিটিন–জুরিযযন? আপরন রে এখযটন এটসটেন জুরিযযনটে খুাঁটজ পযবযি জন্? 
  
এই প্রটেি টেযটনয উিি টভটস এি নয েৃেপ্রযয ওই েযনুষরেি েুখ টেটে। ভর্দ্টিযে শুটয 
আটেন, রনশ্চি, রনশ্চপ, টচযখ িুরে টবযজযন, এখনও অরে েৃিু ভযটব নযর়ি স্পরন্দে হটে। 
েযি েযটন এখনও প্রযণ আটে। অেএব বযঞ্চটে এবযি সচি এবাং সজযগ হটেই হটব। 
  
বযঞ্চ উটঠ িযাঁ়িযটিন, অরে দ্রুে চযচড টেটে বযইটি টবরিটয এটিন। রেরন েযেযটিন েযি 
ঘর়িি রিটে, সেযেয টিটখ ঘয়ি নয়িটিন উৎসযটহি আরেশটয্। েযি েযটন? র্যাঃ রিরফেস 
েখনও হযটেয েযি সযজডযরিটে বটস আটেন, েটযে রেরনটেি েটয্ই রেরন টসখযটন টপৌঁটে 
টযটে পযিটবন। অরে দ্রুে হযাঁেটে শুরু েিটিন শ্রীেেী বযঞ্চ। এখন আি নষ্ট েিযি 
েটেয সেয টনই, এখযটন অটপক্ষয েিযি টেযটনয েযটন হয নয, টসযজয টপৌঁটে টগটিন 
র্যিযটিি সযজডযরি রুটে। 
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বযঞ্চ হযাঁফযটে হযাঁফযটে বিটিন–স্যি আপনযটে এখনই আসটে হটব, ওরিে এেরে েযনুষ 
েৃেু্ি প্রহি গুনটেন। এেেু পিীক্ষয েরি টিখুন ওই েৃেযেড েযনুষরেটে। পিীক্ষযয েী 
জযনয টগি টবযিয যযটে নয। 
  
র্যিযি বিটিন–এই েযনুষরেটে এখনই এখযন টেটে রভেযটিটজ রনটয টযটে হটব, টসখযটন 
টগটি আরে আিও ভযটিযভযটব ওনযি রচরেৎসয েিটে পযিব। 
  
–রেন্তু েীভযটব টসেয সম্ভব? 
  
বযঞ্চ বিটিন–রঠে আটে। আরেও আপনযি পযশযপযরশ েযেব। আরে আপনযি হযটেি েযটে 
সব রেেু গুরেটয টিব। আরে হযবযেড এবাং টজযনসটেও সটঙ্গ পযব। আেযি েটন হয ওটিি 
এখনই র্যেয উরচে। নয হটি েযনুষরেটে এখযন টেটে রনটয যযওযয সম্ভব হটব নয। 
  
-টেযেযটে অসাংখ্ যন্বযি, আরে রভেযটিজটে এখনই টফযন েিরে, এেেয অ্যমু্বটিন্স 
আনটে হটব। রেন্তু আেযি েটন হটে যরি টবরশ সেয নষ্ট হটয যযয, েযহটি হযটেয…. 
  
র্যাঃ রিরফেস েযি েেয টশষ েিটিন নয। রেরন অরে দ্রুে টসখযন টেটে টবরিটয টগটিন। 
েযি অরভব্রিি েটয্ এখন এেেয ভযচরেে ভযব রবিযজ েিটে, বযটঞ্চি বুিটে অসুরবযয 
হি নয টয, আহে টিযেরেি আযু আি টবরশক্ষণ টনই। 
  
বযঞ্চ বিটিন–িিক্ষিণ শুরু হটয টগটে? 
  
র্যাঃ রিরফেস েযেয নয়িটিন। রেরন বিটিন-হয, েেক্ষণ যটি উরন এখযটন পট়ি আটেন? 
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বযঞ্চ বিটিন–আেযি েটন হয, সযিযিযে যটিই উরন এইভযটব পট়ি আটেন। আসটি 
সেযি টবিয হযবযেড চযটচডি িিজয খুটি টভেটি ঢুটে পট়ি, েযজ শুরু েটি, রেন্তু আজ 
এখনও টেয টস আটসরন। 
  
পযাঁচ রেরনে পটি র্যাঃ রিরফেটসি েযযড যযিয শুরু হটয টগি। রেরন ইরেেটয্ সব রেেু টশষ 
েটি এটসটেন। রেরন ঘটিি টভেি ঢুটে প়িটিন। আহে টিযেরে েখনও েযরেটেই শুটয 
আটেন। েযাঁটে টসযফযি ওপি শুইটয টিওযয হি। গযটযি ওপি েম্বি চযরপটয টিওযয হি। 
বযঞ্চ েখনই েযজ েিটে শুরু েটিটেন, রেরন জি পূণড এেরে পযত্র রনটয এটিন, 
র্যিযটিি রনটিডশেটেয টিযেরেি ক্ষেস্থযন পরিষ্কযি েিটে িযগটিন। 
  
রিরফেস বিটিন–রঠে আটে, আরে এখনই এেেয অ্যমু্বটিন্স পযঠযবযি টচষ্টয েিরে। েটব 
পুরিশটে এেেয খবি টেয রিটেই হটব। 
  
র্যাঃ রিরফেস উটঠ িযাঁ়িযটিন। টিযগীি রিটে েযেযটিন, টচযখ িুরে েখনও বন্ধ। রেরন 
আবযি ভযটিযভযটব পযডটবক্ষণ েিটিন, টবশ টবযিয যযটে টেযটনয েযিটণ স্নযযরবে রবেযি 
ঘটে টগটে ওই েযনুষরেি। েযিণেয েী? েয জযনযি টচষ্টয েিটে হটব রে? 
  
রিরফেস বিটিন–নয, এই টিযেরেটে গুরি েিয হটযটে, রেন্তু আেযি টেয েটন হটে এই 
গুরি েিযি ঘেনয টবরশক্ষণ আটগ ঘটেরন। রেরন রুেযি রিটয ক্ষেস্থযনরে ঢযেবযি টচষ্টয 
েটিটেন, আি যযটে িি নয টবি হয েযই ওই জযযগযেযটে ব্যটেজ বযাঁযযি ব্েড প্রযযস 
েটিটেন। 
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বযঞ্চ জযনটে চযইটিন–এই ঘেনযেয েখন ঘটেটে বটি েটন হয? আি েী ভযটব আপরন 
এে েেয বিটে পযিটেন? 
  
আেযি িীঘডরিটনি অরভজ্ঞেয আেযটে এই রসিযটন্ত এটন িযাঁ়ি েরিটযটে। আেিয জযরন যরি 
টেযটনয েযনুষ আহে হয েযহটি টস রনটজটে বযাঁচযবযি টচষ্টয েটি, শুযু েযই নয, টসই 
েরিযয ভযবেয টচযটখ েুটখ ফুরেটয িযখযিও টচষ্টয েটি। রেন্তু এইটক্ষটত্রও টিটখ েটন হয 
টস টবযযহয আহে হযরন, টযন টেযটনয ঘেনযই ঘটেরন। েযি শিীিেয এটেবযটি এরিটয 
যযয। আেযি েটন হটে এই ভর্দ্টিযটেি টক্ষটত্র এেই ঘেনয ঘটে টগটে। রেন্তু আেযি 
অনুেযন ওনযটে চযটচডি টভেি গুরি েিয হযরন। ওনযটে টবযযহয অন্ টেযেযও গুরি েিয 
হটযটে। অেবয উরন আত্মহে্যি টচষ্টযও েটি েযেটে পযটিন, েযি পি রিভিভযিেয টফটি 
রিটযটেন। চযটচডি রিটে এরগটয টগটেন আহে পযটয, টবরশক্ষণ আটগ এই ঘেনয ঘটেরন, 
আেযি েটন হয, এেয টবযয হয খুব েযেেয ঘেনয। 
  
হঠযৎ বযঞ্চ বটি উঠটিন–উরন অসু্ফেভযটব এেরে শব্দ বটিটেন, স্যাংচুযযরি! 
  
র্যিযি ঘয়ি ঘুরিটয বিটিন-স্যাংচুযযরি? 
  
বযঞ্চ বিটিন–এখযটনই জুরিযযন এটস টগটে। রেরন এরগটয টগটিন, েযিপটি বিটিন েযি 
স্বযেীটে–জুরিযযন, েয়িযেযর়ি এখযটন এটসয। 
  
টিভযটিে জুরিযযন হযিেন ঘটিি টভেটি প্রটবশ েিটিন। েযি টচহযিযি েটয্ টবৌরিে 
েযযয আটে। েটন হয রেরন টবযয হয যটেষ্ট প্রযজ্ঞ এবাং রবচক্ষণ ব্রি। আি এই প্রযজ্ঞেয 
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েযি েটয্ এেন এেেয পরিরেে টবযটযি জন্ম রিটযটে, যয েযি বযসেযটে অেযিটণ বযর়িটয 
েুটিটে। 
  
জুরিযযন হযিেন বিটিন–েী হটযটে? েযাঁি হযবভযটবি েটয্ অদু্ভে এে চঞ্চিেয প্রেযশ 
পযটে। যরিও রেরন টসেযটে ঢযেযি আপ্রযণ টচষ্টয েিটেন। রেরন যীটি যীটি সযেটনি 
রিটে এরগটয এটিন। 
  
বযঞ্চ অরে অি শব্দ খিচ েটি পুটিয ঘেনযেয স্বযেীি েযটে ব্ি েিটিন। 
  
বযঞ্চ বিটিন–চযটচডি টভেি ওই েৃেযেড েযনুষরে পট়িরেটিন, র্যিযি েটন েিটেন েযটে 
গুরি েিয হটযটে। জুরিযযন, আেযি েটন হয উরন টঘযটি টেযেযি নযেই বিরেটিন। 
  
টসযফযি েযেযেযরে জুরিযযন এটস িযাঁ়িযটিন। েযিপি েীক্ষ্ণ িৃরষ্টটে আহে ব্রিরেটে িক্ষ্ 
েিটিন। আহয, হেভযগ্ েযনুষরে, জুরিযযন রনটজি েটন বিটিন। েযেয টনট়ি বিটিন–
নয, আরে এই জীবটন েখটনয এই েযনুষরেটে টিরখরন। নযহ, টেযটনয জযযগযটে এনযি সযটে 
আেযি টযযগটযযগ হটযরেি বটি েটন প়িটে নয। 
  
এই সেয ওই েৃেপ্রযয েযনুষরেি টচযখ িুরে খুটি টগি। রেরন এেবযি র্যিযটিি েুটখি 
রিটে েযেযটিন, েযিপি জুরিযযন হযিেনটে টিখটিন। এবযি টবযযহয বযটঞ্চি পযিয। 
টচযটখি েযিযয েী টযন এেেয উটিজনয ফুটে উটঠটে, রেরন বযটঞ্চি েুটখি রিটে 
েযেযটিন। র্যিযি রিরফেস সযেটনি রিটে এরগটয এটিন। 
  
উরন বিটিন–আসি ঘেনযেয রেন্তু আরেই জযরন। 
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েযি টচযখ িুরে বযটঞ্চি টচযটখি ওপি রনবি। ভর্দ্টিযটেি েণ্ঠস্বি এটেবযটি টভটঙ টগটে। 
রেরন বিটিন–প্লীজ…..প্লীজ….. 
  
েযিপি? সেস্ত শিীটি এেেয অদু্ভে েম্পন টিখয রিি। এে েুহূটেডি েটয্ েযাঁি প্রযণপযরখ 
খযাঁচয টেট়ি টেযেযয টযন উট়ি টগি। 
  
সযটজডন্ট হযযযে টপনরসিেযটে রনটয েী টযন রচন্তয েিটেন। টনযেবুটেি ওপি েযরেটয 
আটেন। 
  
শ্রীেেী হযিেন, েযহটি এইেুেুই আপনযিয জযটনন, েযইটেয? এি টেটে আি টেযটনয রেেু 
টবরশ খবি রে আরে আশয েিটে পযরি নয? 
  
বযঞ্চ বিটিন –এেযই হি গি, েযি টেযটেি পটেে টেটে এইসব রজরনস পযওযয টগটে। 
  
সযটজডন্ট হযযযে েযেযটিন টেরবটিি রিটে, েযি েটন এখন নযনয প্রটেি রভ়ি। টেরবটি 
সযজযটনয আটে এেেয ওযযটিে, এেেয পুটিযটনয রিটনি ঘর়ি, এখযটন র্বরিউ এফ এই 
িুরে অক্ষি টখযিযই েিয আটে। িেটন যযবযি রিেযনড রেরেে, এেয়িয আি রেেুই নয। 
সুেিযাং এই র্দ্ব্গুরি টিটখ ওই ভর্দ্টিযটেি েৃেু্ িহস্ সম্পটেড টেযটনয েেযই জযনয যযটব 
নয। 
  
বযঞ্চ রজজ্ঞযসয েিটিন–আপনযিয রে বুিটে পযিটেন, এই ভর্দ্টিযে আসটি টে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইনাল কেসেে । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিে িার্পল ধারাবাক্রিে 

12 

www.bengaliebook.com                                  েূক্রির্ত্র 
 

 

জননে রেটযি এবাং রেটসস এেটিস টটশটন টফযন েটিরেটিন। আেযি েটন হয এই 
ভর্দ্টিযে টবযযহয রেটসস এেটিটসি ভযই, এনযি নযে টবযযহয স্যেবনড, ইরন প্রেে 
টেটেই খুব িুবডি রচটিি েযনুষ রেটিন। টবশ রেেু রিটনি জন্ েযি েটয্ এে অদু্ভে 
উন্মযিনয টিখয রিটযরেি। রেরন িেশ খযিযটপি রিটে এরগটয যযন। এেরিন আটগ উরন 
বযর়ি টেটে টবরিটয এটসটেন। আি রফটি যযনরন। েটন হয ওনযি সটঙ্গই টবযযহয 
রিভিভযিেয রেি। 
  
-নযহ, আেযি েটন হয এেয হটযটে আত্মঅবিেন টেটে। টয টেযটনয েযিটণ উরন টবযযহয 
খুব হেযশ হটয পট়িরেটিন। েযই এই জীবটনি ভযি আি বহন েিটে চযনরন। অটনে 
সেয এেন ঘেনয ঘটে যযয। হেযশয টেটে টেয েযনুষ জীবন সম্পটেড রনসৃ্পহ হটয ওটঠ। 
  
বযঞ্চ ওনযটে েযরেটয রিটয বিটিন–নয, আরে জযনটে চযইরে উরন এখযটন এটিন টেন? 
িহস্েয আেযি েযটে বট়িয অদু্ভে বটি েটন হটে। 
  
সযটজডন্ট হযযযে এই ব্যপযটি েী জবযব টিটবন? রেরন পুটিযটনয রিটনি পিরে অনুসযটি 
বিটিন–রেরন এখযটন এটসটেন, আেযি জযনয আটে। 
  
আবযি অনযযড হটয উঠটিন বযঞ্চ। জযনটে চযইটিন, টসেয টেয আরে বুিটে পযিরে, রেন্তু 
পৃরেবীটে এে জযযগয েযেটে টবটে টবটে এই চযটচডই এটিন টেন? এই িহস্েয আেযি 
েযটে পরিষ্কযি হটে নয। 
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হযযযে বিটিন–সরে্ েেয বিটে েী রেটসস হযিেন, ব্যপযিেয আরেও রঠে বুিটে পযিরে 
নয। এি অন্তিযটি টেযন েযিণ িুরেটয আটে টসেয জযনযি টচষ্টয েিটে হটব। েটব যরি 
েটনি ভযিসযে্ হযরিটয যযয…. 
  
বযঞ্চ েযি েেয টশষ েিটে রিটিন নয। টবযিয টগি রেরন টবশ উটিরজে হটয উটঠটেন। 
রেরন বিটিন–টস যয টহযে, আপরন রেন্তু রেেুটেই আেযি েনটে শযরন্ত েিটে পযিটেন 
নয। টেযটনয ব্রি টেন বযস যটি এেন এেরে টেযট্ট শহিেরিটে এটস টপৌঁেটবন, রেরন 
টযখযনেযি রেেুই জযটনন নয, রঠে টেয? 
  
বযটঞ্চি েেযি েটয্ বুরিেিযি েযযয স্পষ্ট হটয উটঠটে। সযটজডন্ট হযযযে বিটিন–নয, েটন 
হটে এই জযযগযেয সম্পটেড রেরন খুব এেেয ওযযরেবহযি রেটিন নয। এবযি েযি 
েণ্ঠস্বটিি েটয্ রেেুেয ক্ষেয প্রযেডনযি ভরঙ্গেয টজটগ উটঠটে। অেযিটণ খুে খুে েটি 
েযশটিন রেরন। রনটজি িুরে পযটযি ওপি ভি রিটয িৃঢ়ভযটব িযাঁ়িযবযি টচষ্টয েিটিন। 
েযিপি বিটিন, রেেুক্ষটণি েটয্ই রেটযি এবাং রেটসস এেটিস এখযটন এটস 
টপৌঁেটবন। ে্যর্যে, আপরন আি এেেুখযরন সেয অটপক্ষয েরুন, আেযি েটন হটে আসি 
েে্েয ওই িম্পরেি েযে টেটেই জযনয যযটব। আশযেরি এেেুখযরন সেয অটপক্ষয েিটে 
আপনযি টেযটনয আপরি েযেটব নয। 
  
বযঞ্চ রেযডে েণ্ঠস্বটি বটি উঠটিন–নয, নয, টস ব্যপযটি আেযি টেযটনয আপরি টনই। 
আেযটে টেয এখন অটপক্ষয েিটেই হটব। আসটি ওনযটিি েটয্ আরে রেেু টগযপন শব্দ 
িুরেটয টিটখরে। টসসব বটি টিব। এই েেযয সযটজডন্ট হযযযটেি টচযটখ েুটখ টেযটনয 
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ভযবযন্তি টিখয টগি নয। রেরন বিটিন–রঠে আটে, আপরন নয হয এেেুখযরন সেয অটপক্ষয 
েরুন। 
  
বযঞ্চ বিটিন–আরে ভযবরে, এেয টবযযহয এেেয হে্যি ঘেনয নয, এি অন্তিযটি অন্ 
টেযটনয িহস্ ঘনীভূে হটয আটে। 
  
রভেযটিজ টগটেি েটয্ রিটয এেেয গযর়ি প্রটবশ েিি। সযটজডন্ট হযযযে উিযসীন ভযটব 
গযর়িরেি রিটে েযেটিন। সটঙ্গ সটঙ্গ েন্তব্ েিটিন–েটন হয শ্রী এবাং শ্রীেেী এেটিস 
এখযটন এটস টগটেন, ে্যর্যে, ওাঁিয আপনযি সটঙ্গ েেয বিটে চযইটিন রনশ্চযই। 
  
এই েেয শুটন ক্ষণেযটিি জন্ বযঞ্চ েী টযন রচন্তয েিটিন। টবশ টবযিয যযটে রেরন 
েটন েটন সযহস সঞ্চয েিযি টচষ্টয েিটেন। আসটি েযাঁটে এখন এেেয টশযেযবহ 
বযেযবিটণি সযেটন এটস িযাঁ়িযটে হটব। এই অস্বরস্তেি েুহূেডরেটে এর়িটয যযবযি টচষ্টয 
েটিরেটিন রেরন। রেন্তু রেরন জযটনন েয সম্ভব নয। বযঞ্চ অনুচ্চ েণ্ঠস্বটি বিটিন, –
আেযি েটন হয, জুরিযযনটে টর্টে পযঠযটনয িিেযি। জুরিযযন আেযটে সযহযয্ েিটে 
পযিটব। যখন েযনুটষি েটনি আেযটশ টশযটেি টেঘ উট়ি যযয, েখন এেজন পযিরিি 
সযহযয্ িিেযি হয। 
  
শ্রী এবাং শ্রীেেী এেটিস-টে টিটখ েটন হি বযঞ্চ টযেনরে অনুেযন েটিরেটিন েযিয রঠে 
টেেনরে। বযঞ্চ েযটিি রিটে ভযটিয েটি েযেযটিন। টেেন এেেয অনুভূরেি সঞ্চযিণ 
ঘটে টগি েযি েটনি েটয্। শযন্তভযটব রেরন ওই িম্পরেটে অভ্েডনয জযনযটিন। রেন্তু 
েযি েটনি টভেি রবস্মটযি উটর্দ্ে হি। রেটযি এেটিসটে আেিয এেজন সুটিটহি 
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অরযেযিী পুরুষ বটি েটন েিটে পযরি। পৃরেবীটে রেেু রেেু েযনুষ আটে, যযটিি টিখটি 
েটন হয েযিয সবসেয সুটখি সযগটি অবগযহন েিটে ভযটিযবযটস। এই বসুন্ধিযটে 
টেযটনয িুাঃখ আটে, টসেয েযিয ভুটি েযেটে ভযটিযবযটসন। েযটে টিটখ টসেেযই েটন 
হি বযটঞ্চি, এবযি শ্রীেেী এেটিটসি েেয বরি, এেটিসটে টিখটি টেেন অটগযেযটিয 
স্বভযটবি েরহিয বটি েটন হয। েযাঁি েুখেয টগযিযেৃরে, আেযটি টেযটেয, েযি েণ্ঠস্বটিি 
েটয্ এেেয েীক্ষ্ণেয আটে, রেন্তু টসেয খুবই রেনরেটন এবাং েযি েটয্ টভটস উঠটে 
অরনশ্চযেয। 
  
রেরন বিটিন–রেটসস হযিেন, আপরন রনশ্চযই বুিটে পযিটেন এেয আেযটিি েযটে েে 
বট়িয এেেয টশযটেি ঘেনয। 
  
বযঞ্চ বটি উঠটিন–হ্যাঁ, আরে েয অনুেযন েিটে পযিরে। রেন্তু টযেয ঘটে টগটে টসেযটে 
টেয আেেযবযি টেযটনয উপযয টনই। এখন আসুন, আেিয ঠযণ্ডয েযেযয পুটিয ব্যপযিেয 
রনটয আিযপ আটিযচনয েরি। অনুিহ েটি আপরন এেেু বসটবন রে? এই সেয আপরন 
রে রেেু এেেয খযটবন? এখন রে চয খযওযযি সেয হটয টগটে? 
  
টবশ বুিটে পযিয যযটে অসাংিগ্ন েেযবযেডযি েটয্ রিটয বযঞ্চ েযি হযিযটনয ব্রিত্ব 
পুনরুিযটিি টচষ্টযয টেটে উটঠটেন। শ্রীযুি এেটিস হযে টনট়ি বিটিন-নয, নয, এখন 
আেিয রেেুই খযব নয। আেযটিি টয আপরন টখটে বটিটেন এ জন্ আপনযটে আরে 
অজস্র যন্বযি জযনযরে। এখন রেেু েেয বিটে হটব। টবচযরি উইরিযযে েী বটিটে টসেয 
আেযটিি জযনয িিেযি। েযি সম্পটেড আপরন টেযটনয খবি জযনটে টপটিটেন রে? 
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শ্রীযুি এেটিটসি েণ্ঠস্বটিি টভেি টেৌেূহি িটি প়িটে। এবযি শ্রীেেী এেটিটসি 
পযিয। রেরন বিটিন–আহয, টবচযরি ভযইরে িীঘডরিন রবটিটশ ঘুটি টবর়িটযটে। আেযি েটন 
হয ওি টবযযহয এেন রেেু অরভজ্ঞেয হটযরেি টযগুটিযটে আেিয রঠে েটেয ব্যখ্য েিটে 
পযিব নয। জীবটন চিযি পটে অটনে সেয আেযটিি নযনয অনরভটপ্রে ঘেনযি সযেটন 
এটস িযাঁ়িযটে হয। এেন রেেু েযনুটষি সাংস্পটশড আসটে হয যযটিি অেীেেয খুব এেেয 
উজ্জ্বি নয। টেযটনয এেেয অজ্ঞযে েযিটণ আেযি ভযইরে খুব শযন্ত স্বভযটবি হটয যযয। 
সবসেয রনটজি শেরি েিয জগটেি েটয্ বযস েিটে ভযটিযবযসে। আসটি যখন টস 
বযর়িটে রফটি আটস এখন েযি চরিটত্রি েটয্ িক্ষণীয পরিবেডনেয আেযি নজটি 
পট়িরেি। বযিবযি টস বিে, এই পৃরেবীেয েযি পটক্ষ বযসটযযগ্ িহ নয। এখযটন টস 
রেেুই েিটে পযিটব নয। হেভযগ্! এেয়িয আি আরে েী বিটে পযরি েযটে টেযটেযটবিয 
টেটেই আেযি ভযইরে রেি এেন আটবগপ্রবণ আি পযিেযটনয েটনযভযটবি। সে্, এই 
পৃরেবীটে টবাঁটচ েযেটে হটি প্ররে েুহূটেড আেযটিি েে িিযি সাংিযটেি সযেটন িযাঁ়িযটে 
হয। েে প্ররেবন্ধেেযি সযেটন এটস বসটে হয, েযি সটঙ্গ ি়িযই েিযি েটেয সযহস 
েযেয িিেযি। েয বটি টস রনটজটে এইভযটব রবসজডন টিটব, আরে টেয ভযবটেই পযিরে 
নয। 
  
বযঞ্চ িুজটনি রিটে েযেযটিন। রেেুক্ষণ সেয টেটে টগি, েখন টসখযটন রবিযজ েিটে 
সীেযহীন শনাঃশব্দ্। আসটি েযটি েযটি এেন পরিরস্থরেি উদ্ভব হয যখন ভযষযিয সব 
হযরিটয যযয। 
  
শ্রীেেী এেটিস বিটিন-আেযি স্বযেীি রিভিভযিেয রঘটিই এই ঘেনযেয ঘটে টগটে। রেন্তু 
রিভিভযিেয টস টয রনটযটে টসেয রে আেিয জযনেযে নয। টস বযটস টচটপ এখযটন এটসটে। 
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এখযটন এেয টেন, টসেযও আরে বুিটে পযিরে নয। টস টেয এই ঘেনযেয আেযটিি 
বযর়িটেও ঘেযটে পযিে। 
  
রেটযি এেটিস রব়ি রব়ি েটি বটি উঠটিন–হেভযগ্, েযি জন্ আেযি অনুেযপ হটে। 
িীঘডশ্বযস টফটি রেরন বিটিন-এই েযণ্ডেয েিয েযি পটক্ষ উরচে। রন। 
  
আবযি রেেুক্ষণ সীেযবি নীিবেয। শ্রীযুি এেটিস বটি উঠটিন–টস রে টেযটনয খবি 
রিটযটে? েযি েুখ টেটে উচ্চযরিে টশষ শব্দগুরি েী রেি? েযি েটয্ টেযটনয িুটেযটনয 
সাংটেে রেি রে? 
  
েযি টচযখ িুটেয হঠযৎ উজ্জ্বি হটয উঠি। টসই উজ্জ্বি টচযখ টেটি রেরন বযঞ্চটে পযডটবক্ষণ 
েিটিন। শ্রীেেী এেটিসটেও টিখয টগি বযটঞ্চি রিটে েযরেটয েযেটে। এই প্রটেি 
উিি জযনযি জন্ রেরন টয েটন েটন েেেয উরিগ্ন হটয উটঠটেন টসেয েযাঁি আচিটণ 
পরিসু্ফরেে হি। যরিও রেরন প্রযণপণ টচষ্টযয েযি েটনি েটয্ হঠযৎ উেটি ওঠয এই 
উটিজনযটে টঢটে িযখযি টচষ্টয েটিরেটিন। েযাঁি অরভব্রিি এই হঠযৎ পরিবেডটন বযঞ্চ 
অবযে হটিন। 
  
বযঞ্চ শযন্তভযটব বিটিন নয, রেরন এটেবযটি েৃেযেড অবস্থযয এইভযটব এটস টপৌঁটেরেটিন। 
আি েযি েুখ টেটে এেরে শব্দ টবরিটযটে–স্যাংচুযযরি অেডযৎ অিণ্ আবযস। এই শটব্দি 
অভ্ন্তটি টেযন্ গূঢ় অেড িুরেটয আটে েয আরে বুিটেই পযিরে নয। 
  
শ্রীেেী এেটিস অবযে হওযয েণ্ঠস্বটি বিটিন–স্যাংচুযযরি? এই শব্দেয ও বিি টেন? 
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শ্রী এেটিস বযযয রিটয বিযি টচষ্টয েিটিন-আেযি েটন হয, এেয টবযযহয খুব পরবত্র 
এেেয জযযগয হযটেয টেযটনয এে পযপ টেটে টস রনটজটে বযাঁচযবযি টচষ্টয েিরেি। েযি 
েটনি টভেি অনুটশযচনযি আগুন জ্বটি উটঠরেি। 
  
বযঞ্চ বিটিন-েৃেু্ি আটগ ওই ভর্দ্টিযে আিও রেেু বিযি টচষ্টয েটিরেটিন, রেন্তু টসই 
টচষ্টয েযি সফি হযরন। রেরন প্লীজ এই শব্দেয বটিরেটিন। েযিপি েযাঁি েুখ টেটে আি 
এেরে শব্দও টবরিটয আটসরন। 
  
শ্রীেেী এেটিস রুেযি রিটয টচযখ েুেটিন। েযিপি এেেু টহাঁটে বিটিন–ওই আেযি 
রপ্রয ভযইরে, আরে ব্যপযিেয েী েটি সহ্ েিব বুিটেই পযিরে নয। 
  
টবশ টবযিয টগটে এই ঘেনযটে রেরন রবহ্বি হটয উটঠটেন। 
  
এবযি েযি স্বযেীি পযিয, রেরন বিটিন-পযন, এই ব্যপযিেযটে শযন্তভযটব েযনটেই হটব। 
সব রজরনস টেয আেিয রনটজটিি রনযন্ত্রণ িযখটে পযরি নয। টবচযরি উইরি, এখন টস টেয 
শযরন্তি শয্যয শুটয আটে। এটসয, আেিয ব্যপযিেয এইভযটব ভযববযি টচষ্টয েরি। শ্রীেেী 
হযিেন, আশয েরি আেযটিি আগেটন আপনযি শিনরন্দন জীবনযযত্রযয টেযন পরিবেডন 
ঘটেরন। আরে জযরন এেজন ভযইেযটিি স্ত্রীটে েে েেডব্স্তেযি েটয্ রিন েযেযটে হয, 
ব্যপযিেয আেযটিি স্পষ্ট জযনয আটে। 
  
এবযি েিেিডটনি পযিয। েযিপি এেটিসিয যযবযি জন্ এরগটয টগটিন। েযটিি 
আচিটণি টভেি দ্রুেেযি েযপ স্পষ্ট হটয উটঠটে। টযটে টযটে শ্রীেেী বটি উঠটিন–
আি রেেু রে বিযি বযরে টেটে টগি? আেয, আপরন রে েযি গযটয টেযেেয টিটখটেন? 
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বযঞ্চ অবযে হওযয েণ্ঠস্বটি শুটযযটিন–টেযে? েী বিটে চযইটেন আপরন? 
  
শ্রীেেী এেটিস বিটিন–নয, অটনে সেয েযনুষ েযি পেটন্দি টপযশযে পটিই আত্মহে্য 
েটি। বুিটে পযিটেন টেয–এখযটন আটবগ েযজ েটি। 
  
-েযি েযে টেটে এেেয ঘর়ি পযওযয টগটে, আি এেেয ওযযটিে, টসখযটন টিটিি রেরেে 
রেি, এেয়িয আি রেেু পযওযয যযযরন। আরে সব রেেু সযটজডন্ট-এি হযটে েুটি রিটযরে। 
  
টেটে টেটে েেয বিটিন বযঞ্চ। 
  
শ্রীযুি এেটিস বিটিন–রঠে আটে, েযহটি এবযি আেযটিি টযটে হটব। আেযি েটন 
হয ওই ওযযটিটেি েটয্ টবযয হয ওি ব্রিগে েযগজগুটিয রেি। 
  
বযঞ্চ বিটিন-নয, টসখযটন এেেয এে পযউটেি টনযে েয়িয আি রেেুই রেি নয। আি রেেু 
নয। 
  
–টেযটনয রচরঠ রেি নয? রচরঠ, অেবয রচিেূে? 
  
এই প্রে শুটন বযঞ্চ েযেয নয়িটিন। 
  
–রঠে আটে, আপনযটে আবযি যন্বযি জযনযরে শ্রীেেী হযিেন। টয টেযেেয টস পটি 
টবরিটযরেি টসেয টেযেযয টগি? সযটজডটন্টি হযটে টগি রে? 
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বযঞ্চ সব রেেু েটন েিযি টচষ্টয েিরেটিন। 
  
রেরন বিটিন–নয, আেযি টেয েটন প়িটে নয, আরে আিও এেবযি পুটিয ব্যপযিেয টভটব 
টিখযি টচষ্টয েরি। র্যিযি আি আরে েযি টেযে খুটি রিটযরেিযে। যযটে ওই ক্ষেরচহ্নেয 
পরিষ্কযি ভযটব টিখয যযয। 
  
এবযি রেরন ঘটিি চযি পযটশ শূন্ িৃরষ্টটে েযেযটিন। েযিপি যীটি যীটি বিটিন–টেযটেি 
ওপি িটিি িযগ েযিটচ হটয টিটগ রেি। আরে টসেয ওপটি রনটয রগটযরেিযে, পরিষ্কযি 
েিযি জন্। এখন আেযি টবশ স্পষ্ট েটন প়িটে। 
  
–আপরন যরি রেেু েটন নয েটিন, শ্রীেেী হযিেন, েযহটি েষ্ট েটি আপনযটে এেবযি 
টসখযটন টযটে হটব। ওই টেযেেযই হি েৃে ব্রিরেি টশষ সৃ্মরেরচহ্ন, বুিটেই টেয পযিটেন 
এই ব্যপযিেয আেযি স্ত্রীি েযটে েেেয গুরুত্বপূণড। ওই টেযেেয েয়িয আি টেযটনয সৃ্মরে 
আেিয যটি িযখব বিুন টেয? 
  
বযঞ্চ বিটিন–রঠে আটে, আটগ টেযেেয পরিষ্কযি েিটে হটব। েযি গযটয িটিি েিঙ্ক 
টিখয টিটগ িটযটে। এই েেয শুটন ভর্দ্টিযে হঠযৎ উটিরজে হটয বিটিন–আরে খুবই 
িুাঃরখে, টয টেটযরে আেযি সাংসযি টিখযটশযনয েটি টস ওই টেযেেযটে রনটয চযিটি টবাঁটয 
টিটখরেি। আি এেেু হটিই টেযেেযটে টস টবঠেখযনযয পযরঠটয রিে। আেযি টসৌভযগ্ 
টেেন ঘেনয ঘটেরন। অটনেক্ষণ সেয িযগি ওেযটে খুাঁটজ বযি েিটে। এই টিখুন, আরে 
এই টেযেেয রনটয এটসরে। এেযটে এেেয বযিযরে েযগটজ েুর়িটয আপনযটিি হযটে েুটি 
রিই টেেন? 
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বযটঞ্চি এই প্রযযটস ভর্দ্েরহিয অেবয ভর্দ্টিযটেি টচযটখ েুটখ টেযটনয ভযবযন্তি টিখয টগি 
নয। এবযি রবিযয টনবযি পযিয। এেটিস িম্পরে জীটপ উটঠ চযচড প্রযঙ্গন টেটে রনষ্ক্রযন্ত 
হটয টগটিন। 
  
বযঞ্চ এবযি ঠযণ্ডয েযেযয পুটিয ব্যপযিেয রচন্তয েিযি টচষ্টয েিটিন। রেরন ঘটিি টভেি 
প্রটবশ েিটিন, েযিপি যীি পযটয টহাঁটে টগটিন েযি এেযন্ত টযরর্টে। যখনই েযি 
েযেযয নযনয রচন্তযি টেঘ জটে, রেরন েখন টযরর্টে বটস টসই সেস্য সেযযযটনি টচষ্টয 
েটিন। ওখযটন টিভযটিে জুরিযযন হযিেন বটসরেটিন। রেরন টবযযহয শযন্তভযটব টেযটনয 
এেেয ব্যপযি রনটয ভযবনয রচন্তয েিরেটিন। আসটি রেরন এেরে নীরেবযে্ িচনয 
েিরেটিন। সেয ও সুটযযগ টপটি এেন ভযটবই রেরন েটন্দি েযটি েযটি নীরেবযে্ 
রিখটে ভযটিযবযটসন। েযাঁি েটন হি এবযি টবযযহয েযি ভযবনযয টেি পট়ি যযটব। েযিণ 
রেরন টয রবষযরে রনটয রচন্তয েিরেটিন, টসরে এেরে অে্ন্ত গুরুত্বপূণড রবষয। জুরর্েয 
এবাং পেিশডটনি েটয্ িযজননরেে েযনয টপযট়িন, টযেয ঘটে রগটযরেি েযইনযটসি 
িযজত্বেযটি হঠযৎ েন্দপেন ঘটে টগি। 
  
রেরন বিটিন–রপ্রযেেয? 
  
 বযঞ্চ বিটিন–জুরিযযন স্যাংচুযযরি শব্দরেি আসি অেড েী, েুরে রে েয জযটনয? 
  
জুরিযযন অবযে টচযটখ স্ত্রীি রিটি েযেযটিন। টবশ বুিটে পযিয যযটে, অভযরবে এই 
ঘেনযেয েযটে েেেয েযনরসে যন্ত্রণয রিটযটে। আসটি রেরন শযন্ত জীবনযযপন েিটেই 
ভযটিযবযটসন। 
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ভর্দ্টিযে বিটিন–রঠে আটে, আরে টেযেযটে ওই শব্দেযি আসি েযটন বুরিটয রিরে। 
টিযেযন এবাং রিে েরন্দিগুটিযটে এেেয টেযটেয েুঠুরি েযটে, টযখযটন টেযটনয এে টিবেযি 
েূরেড বসযটনয েযটে, েুরে বিটে পযটিয এেয হি টিবী এই শব্দরেি ি্যরেন পরিশব্দ, আজ 
এি েটয্ আটিেেয ব্যপযি িুরেটয আটে যযটে আেিয রনিযপিয বিটে পযরি। 
  
টয টেযটনয রবষটয ভর্দ্টিযটেি অসীে জ্ঞযন। আসটি এটেবযটি টেযে বযস টেটে রেরন 
গভীি ভযটব প়িযটশযনয েটিটেন বটিই টবযয হয এই জ্ঞযন অজডন েিটে টপটিটেন। রেরন 
গ়িগর়িটয বটি চিটিন–৩৯৯ রিটযটব্দ এই শব্দেযি এেেয আিযিয গুরুত্ব রেি। েখনেযি 
রিটনি রিরটয চযটচড এই শব্দরে এেরে অরেরিি েযডযিয টপে। এখযন টেটেই জনগটণি 
প্ররে নযনয রনটিডশ উচ্চযরিে হে। ইাংি্যটেি ইরেহযটস সব টেটে পুটিযটনয টয 
স্যাংচুযযরিরেি অরস্তত্ব আেিয টিখটে পযরে, টসরে ৬০০ রিটযটব্দি এটেিবযে টেটে। 
েখন রেেু রনটিডশ জযরি হটযরেি, জনগণ এই রনটিডশনযেয অক্ষটি অক্ষটি টেটন চিটে 
বযয্ েযেে। 
  
উরন হযটেয আিও রেেু েেয বিটে টচটযরেটিন। রেন্তু এেেয টশযনযি েটেয শযযড শ্রীেেীি 
টনই। েযটি েটয্ই এেন ঘেনয ঘটে েযটে। এবযি এই েটেযপেেটন ইরে েযনটে হটব। 
শ্রীেেী বটি উঠটিন–রপ্রযেে, সরে্ েুরে েে জযটনয সব রেেু। টেযেযি জন্ আেযি টবশ 
অহঙ্কযি হয। 
  
উরন িুাঁটে পট়ি স্বযেীি নযটেি র্গযয চুেুি রচহ্ন এাঁটে রিটিন। হঠযৎ এই পে পরিবেডটন 
জুরিযযন টেেন টযন হটয টগটিন। েটন হি রেরন টবযযহয এেেয েুেুিেযনয, িযরুন 
এেেয টখিয টিরখটয েরনব পত্নীটে েযে িযরগটয রিটযটেন। 
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 বযঞ্চ বটি উঠটিন–এেটিস িম্পরে এখযটন এটসরেটিন। 
  
এবযি ভযইেযটিি অবযে হওযযি পযিয। আসটি রেরন গভীি জ্ঞযন সযগটি সযাঁেযি েযেটে 
ভযটিযবযটসন। েযাঁি স্র ভরঙ্গটে টজটগ উঠি ঔৎসুে্। রেরন বিটিন এেটিস? আেযি টেয 
রঠে েটন প়িটে নয…… 
  
–টসরে েুরে এি েটয্ই েযটিি ভুটি টগটি? চযটচড টয েযনুষরে েযিয রগটযরেটিন, েযাঁি 
টবযন এবাং টবযটনি স্বযেী। 
  
রপ্রযেেয টেযেযি উরচে রেি আেযটে টর্টে পযঠযটনয। 
  
বযঞ্চ েরঠন েণ্ঠস্বটি বিটিন–আরে েযি টেযটনয েযটন খুাঁটজ পযরে নয, েযিয টেয টশযে 
সাংবিটণি জন্ এখযটন আটসনরন, েযিয এটসরেটিন সমূ্পণড অন্ েযটজ। আরে যরি 
েযিটেি খযবযিেয ে্যসযটিযটি েুটি িযরখ েযহটি েুরে রে টসেয টখটয রনটে পযিটব, 
জুরিযযন? 
  
আেযি েটন হটে, আেযটে িেটন টযটে হটব, টসখযটন টসি শুরু হটয যযটব। 
  
টিভযটিে আবযি অবযে হটয টগটিন। রেরন শূন্ টচযটখ স্ত্রীি েুটখি রিটে েযরেটয 
বিটিন–টসিস েযটন জযহযজ? টসেয রে ইযে, নযরে এেেয টনৌেয, অেবয এেন রেেু? 
  
এবযি টবযযহয বযটঞ্চি টিটগ যযবযি পযিয। েযি পরিবটেড রেরন রখি রখরিটয টহটস উটঠ 
বিটিন–নয, র্যরিডাং বযটঘযস অ্যে টেযেে্যটনি সযিয রজরনস পটত্রি টসি শুরু হটয রগটযটে। 
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েুরে টেয জযন, এখন আেযি টবর্রশটেি েে িিেযি। টেরবি েভযিেয টনযাংিয হটয টগটে। 
টেযযযটিগুটিযও পযিেযটে হটব। আিও েে রেেু েুরেেযরে রজরনস েিটে হটব। আরে 
জযরন নয গ্লযসক্লেগুটিয েী অবস্থয। টেটচ টেটচ টসগুটিয টেয প্রযয রোঁট়িই টগটে। এেয়িয 
গভীি ভযটব রচন্তয েটি রেরন বিটিন-আেযি েটন হয এেবযি আন্টি্যটনি সটঙ্গ টিখয 
েিযেয খুবই জরুিী। 
  
. 
  
০২. 
  
এবযি আেিয ওই সুন্দি স্বভযটবি বৃিয ভর্দ্েরহিয রেস েযপডি সম্পটেড িুচযি েেয শুটন 
রনই। এই েুহূটেড রেরন েযি টেটরযপরিটস বটস েুরেি রিনগুরি উপটভযগ েিরেটিন। 
টিখটে টিখটে পটনটিযরে রিন টেটে টগটে আহয, ভযইটপযি টেনয এই টুরর্ও েযইটপি 
ব্যিেরনটে েযেটে টবশ ভযটিযই িযটগ। এখযটন জীবটনি সেস্ত উন্মযিনয জেয হটযটে, 
জীবনেয এখযটন টবশ অিসভযটবই টেটে যযয। 
  
উরন বিটিন–রপ্রযেে টিেে, আেযি ভযইটপয আি টজযযযন আটেরিেযটে টগটে। রিন 
পটনটিযি জন্। েযিয বটিটে আরে টযন এখযটন এটস ফ্ল্্যটে রিন েযেযই। রর্যযি বযঞ্চ, 
টিরখ, টেযেযি টচযটখ েুটখ এেন অস্বরস্তেি েযপ পট়িটে টেন? েুরে রে টেযটনয ব্যপযি 
রনটয গভীিভযটব রচন্তয ভযবনয েিে? 
  
বযঞ্চটে আেিয েী বিব? বযঞ্চ রেস েযেডটিি অরে রপ্রয, িুজটনি েটয্ িীঘডেযিীন 
সম্পেড। ওই বৃিয ভর্দ্েরহিয িুটচযটখি েযিযয টস্নটহি চযউরন এটন বযঞ্চটে ভযটিযভযটব 
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টিখটিন। টবশ টবযিয যযটে, বযটঞ্চি টচযটখ েুটখ আেটঙ্কি পরিটবশ সৃরষ্ট হটযটে। েযি 
েযেযয বসযটনয টফে হ্যেেয টবযয হয টসেেযই বিটে। এবযি বযঞ্চ রে েযি গিেেয 
টশযনযটবন? 
  
বযটঞ্চি েণ্ঠস্বি পরিষ্কযি। রেরন শযন্তভযটব বিটিন–রেেু েেয, রেস। রেস েযপডি টসই েেয 
শুটন েযেয নয়িটিন। বযটঞ্চি গি বিয টশষ হটয টগি রে? রেস েযপডি বযিবযি বিযি টচষ্টয 
েিটিন–রঠে আটে, আরে টিখরে, েুরে এে রচন্তয েটিয নয। 
  
বযঞ্চ বিটিন-এই জন্ই টেয আরে টেযেযি সটঙ্গ টিখয েিটে উিিীব হটয উটঠরেিযে। 
েুরে রে সব ব্যপযিেয বুিটে টপটিে? েুরে টেয খুব চযিযে েযই নয? 
  
-েুরে রে আেযি টেটে েে চযিযে? এবযি টবযয হয ঠযট্টয েযেযশযি পযিয শুরু হটয টগি। 
  
-নয, নয, আরে নয, আরে টবযযহয জুরিযযনটেও চযিযরেটে হযিযটে পযিব নয। 
  
-হ্যাঁ, জুরিযযন সম্পটেড আেযি যটেষ্ট শ্রিয আটে, েযি েটয্ এেন এেেয সুন্দি টবৌরিে 
েযপ আটে েযটে আরে প্রশাংসয নয েটি পযরি নয। 
  
রেস েযপডটিি এই সহজ সিি স্বীেযটিযরিটে েন ভটি টগি বযটঞ্চি। স্বযেীি প্রশাংসয 
শুনটি টেযন স্ত্রী নয খুরশ হয? 
  
েযহটি? বযঞ্চ বটি উঠটিন, জুরিযযটনি েটয্ টয বুরিি েযপ আটে টসখযন রিটয রবচযি 
েিটি আরে টেয এটেবযটি রনটবডযয, েযই নয রে? 
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বযঞ্চ, টেযেযি েটয্ এেেয সযযযিণ টবযযবুরি আটে, টেযেযি বুরিি চযেুযড েযটি েটয্ 
আেযটেও টেযরহে েটি টিয। 
  
এেেয বটি আেযটে িযরগটয টিবযি টচষ্টয েটিয নয। এটে ভযটিয হটব নয বিরে। আরে 
জুরিযযনটে সব েেয রজজ্ঞযসয েিটে পযিেযে, রেন্তু টস েযি ওপি চযপযটনয েযটজি 
িযরযত্ব রনটয এে ব্স্ত েযটে টয, আেযি েেয েন রিটয শুনে নয। েযই টশষ পযডন্ত আরে 
বযয্ হটয টেযেযি েযটে এটসরে।……. 
  
এই েেযগুরিি েটয্ এেন এেেয রস্থি প্রজ্ঞয রনগডে হটে টয, রেস েযপডি অবযে নয হটয 
পযিটিন নয। রেরন বিটিন –এেেু শযন্ত হটয বটসয, আেিয টেটযিয অিটেই টেেন 
অনযযড হটয যযই। েুরে টেয পুটিয ঘেনযেয আেযি েযটে বটিে, বযঞ্চ, আরে বুিটে পযিরে 
নয এি সটঙ্গ টেযেযি টযযগসূত্রেয েেখযরন? এেযটে েুরে টেন এেেয িুঘডেনয বয অঘেন 
বটি েটন েিে নয? 
  
বযঞ্চ বটি উঠটিন–নয, নয, এেেয ব্যপযি আরে রেেুটেই বুিটে পযিরে নয, এে জযযগয 
েযেটে ওই ভর্দ্টিযে এখযটন টেন এটিন? রেরন রে ওই স্যাংচুযযরি বয টগযপন েুঠুরিি 
সম্পটেড সব েেয জযনটেন? জুরিযযন টযভযটব ব্যখ্য েটিটে, টসেয শুটন আরে টেয 
এটেবযটি অবযে হটয রগটযরে। েযি েযটন ওই ভর্দ্টিযে প়িযটশযনয েিয েযনুষ। যটেষ্ট 
রশক্ষযিীক্ষযি অহঙ্কযি আটে েযি, অেচ রেরন জীবন সম্পটেড এেখযরন বীেশ্রি হটয উঠটিন 
টেেন েটি? যরি উরন সরে্ সরে্ রনটজটে রনটজই গুরি েটি েযটেন, েযহটি রেরন টেয 
এখযটন টবরশক্ষণ আটগ আটসন রন। েৃেু্ি আটগ উরন স্যাংচুযযরি শব্দেয উচ্চযিণ েটিটেন, 
টসেয আেযি েযটন ঢুটে টগটে। স্যাংচুযযরি বিটে েী টবযিযয? স্যাংচুযযরি বিটে টবযিযয 
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চযটচডি এেন এে টগযপন প্রটেযষ্ট টযখযটন টবরিটয টগটি েুরে বযইটিি আিেণ টেটে 
রনটজটে রনিযপটি িযখটে পযিটব। টেযটনয রেেুই টেযেযটে আি স্পশড েিটে পযিটব নয। 
এেন রে এে সেয আইটনি িম্বয হযেও স্যাংচুযযরিটে রগটয অপিযযীটে টিপ্তযি েিটে 
পযিে নয। েয হটি টভটব টিখ, এই চযটচডি গঠন সম্পটেড ওই ভর্দ্টিযটেি েী রনখুাঁে 
যযিণয রেি। নয হটি উরন েী েটি বুিটে পযিটবন টয টযখযটন এেরে টগযপন েুঠুরি 
আটে। 
  
এই েেযগুরি টশষ েটি রেস েযপডটিি রিটে সম্ভ্রে িৃরষ্টটে েযেযটিন বযঞ্চ। েযেয নয়িটিন। 
বযঞ্চ বটি চিটিন–এেটিসটিি টিটখ েটন হি এই ব্যপযিেয সম্পটেড েযিয খুব এেেয 
আিহী নন। হযটেয টেযটনয েযিটণ এেেয অদু্ভে উিযসীনেয ওাঁটিি ব্রিসত্ত্বযটে িযস 
েটিটে েযিয ওই ব্যপযি রনটয খুব টবরশ েেয বিটে চযইটিন নয। এবযি আরে ঘর়িেযি 
েেয বরি। েৃে েযনুষরেি ঘর়ি, টসখযটন র্বরিউ আি এস এই শব্দ িুরে বসযটনয রেি। 
টপেটন রিটে রেন্তু ঘর়িরে টখযিযি পি আরে টিটখরে খুব টেযে টেযে েটযেরে অক্ষি টিখয 
আটে, ওযযিেযিটে টিওযয হটযটে, বযবযি উপহযি, এেরে েযরিখ টচযটখ পট়িটে। রেন্তু 
এেটিস টেয েখটনয ওই েযনুষরেটে ওযযিেযি নযটে র্যটেরন। েযিয বযিবযি উইরিযযে 
অেবয রবি–এই নযটেই র্যেরেটিন। েযহটি ওযযিেযি টে? এই ব্যপযিেযি েযেযেুণু্ড আরে 
রেেুই বুিটে পযিরে নয। 
  
রেস েযপডিটে েটন হি রেরন বযটঞ্চি েেয শুনটে টবরশ েযত্রযয আিহী হটয উটঠটেন। 
আসটি যযাঁিয রেস েযপডিটে টচটনন, েযিয জযটনন, রেরন এখন গভীি রচন্তযি জগটে টপৌঁটে 
রগটযটেন। 
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বযঞ্চ গ়িগর়িটয বিটে েযটেন–আেিয এেসেয এেজন েযনুষটে েযি যেডিি নযটে 
টর্টে েযরে নয। আশয েরি েুরে আেযি েেযি আসি অেড বুিটে টপটিে। হযটেয ওই 
ভর্দ্টিযেটে উইরিযযে নযটেই র্যেয হে, অেবয ওটে বগরি রোংবয ে্যিেস নযটেও র্যেয 
হটে পযটি। রেন্তু েুরে যরি েযটিযি টবযন হও, েযহটি েুরে রে েযি আসি র্যে নযে 
েেয জযনটব নয? উইরিযযে অেবয রবিটে ওযযিেযি নযটে র্যেয টযটে পযটি রে? আেযি 
টেবিই েটন হটে…….. 
  
রেস েযপডটিি েযেযি আেযটশ রবিু্ৎ চেে। রেরন চরেটে বটি ওটঠন–েযি েযটন েুরে 
অনুেযন েিে ওই ভর্দ্েরহিয সরে্ সরে্ ওই েৃে েযনুষরেি টবযন নন, েযই টেয? 
  
এই ব্যপযটি আরে রঠে রস্থি রসিযটন্ত আসটে পযিরে নয। রেন্তু ওনযি হযবভযব টিটখ 
আেযি টেবিই েটন হটযটে, উরন ওনযি ব্রিটত্বি েটয্ এেেয আটিযরপে সিয আনটে 
টচষ্টয েিরেটিন। শুযু ওনযটে বিব টেন, ওনযি স্বযেীটেও আরে এেইভযটব টিযষী সযব্স্ত 
েিটে পযরি। আেযি টেবিই েটন হটে, ওাঁিয রভেযরিটজ এটসরেটিন টেযটনয রজরনসপত্র 
সাংিহ েিটে এবাং জযনটে েৃেু্ি আটগই ভর্দ্টিযটেি েুখ টেটে টেযটনয শব্দ উচ্চযরিে 
হটযটে রেনয। েযিয এ ব্যপযটি বযিবযি প্রে েটিরেটিন। আরে যখন টশষ পযডন্ত বিিযে 
টয, উরন েৃেু্ি আটগ টেযটনয েেয বিটে পযটিনরন, েখন ওনযটিি েুখেণ্ডটি এেেয 
অদু্ভে প্রশযরন্তি ভযব ফুটে উঠি। প্রশযরন্ত বিটি ভুি হটব, েটন হি উরিগ্ন অবস্থয টেটে 
ওনযিয েুরি টপটযটেন। ব্যপযিেয আেযি টচযখ এ়িযযরন। 
  
বযঞ্চ েযি বিব্ টশষ েিটিন–আেযি রস্থি রসিযন্ত, এেটিসই ওই ভর্দ্টিযেটে গুরি 
েটি হে্য েটিটেন। 
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রেস েযপডি বটি উঠটিন–টসেী? েুরে বিে, এেয আত্মহে্যি ঘেনয নয, এেয হি ঠযণ্ডয 
েযেযয খুন? 
  
বযঞ্চ বিটিন–হ্যাঁ, এ ব্যপযটি আেযি টেযটনয সটন্দহ টনই। েযই টেয র্যরিডাং, আরে টেযেযি 
েযটে এটসরে, টেযেযি বুরিেিযি প্ররে আেযি অগযয আস্থয। েুরে এি আটগ এেেয 
জযযগযয বটস েে িহটস্ি যবরনেয উটিযিন েটিে। প্লীজ, েুরে এই ব্যপযিেযি েিন্ত 
ভযি িহণ েটিয। নয হটি আেযি আি অনুটশযচনযি অন্ত েযেটব নয। 
  
বযটঞ্চি এইসব েেযবযেডয রেস েযপডটিি েটনি টভেি েেখযরন প্রভযব রবস্তযি েটিটে। 
টসেয জযনযি টেযটনয উপযয আেযটিি টনই। েযটি েটয্ রেস েযপডিটে এেন প্রশাংসযি 
বযে্ শুনটে হয। রেরন রনসৃ্পহরচটি এসব শুনটে বযয্ হন। আসটি খুটনি ঘেনযি েিন্ত 
েটি ইরেেটয্ টবশ নযে েটিটেন রেস েযপডি। বিয টযটে পযটি, েযি অটনে স্তযবে 
জুটে টগটে। 
  
বযঞ্চ আবযি বিটে েযেটিন–ওই ভর্দ্টিযে েৃেু্ি আটগ প্লীজ-এই শব্দেয বিটে 
টপটিরেটিন। আেযি টবশ েটন হটে উরন টবযযহয আিও রেেু েেয বিটে টচটযরেটিন, 
রেন্তু ভগবযন ওনযি এই টশষ আশয পূণড েটিনরন। টসই েেযগুটিয জযনটে পযিটি আজ 
আেযটে টেযেযি েযটে েুটে আসটে হে নয। েযই সেস্ত ব্যপযিেয আেযি েযটে টেেন 
টগযিটেটি বটি েটন হটে। েুরে নয েযেটি এই সেস্যি সেযযযন আি টেউ েিটে 
পযিটব বটি আেযি েটন হয নয। পুরিটশি ওপি আেযি খুব এেেয আস্থয টনই। ওিয 
সযযযিণে েযেয টেযেয স্বভযটবি হটয েযটে। অবশ্ এি জন্ আরে ওটিি খুব এেেয টিযষ 
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রিটে পযিরে নয। ওটিিটে এেেয রনরিডষ্ট গরণ্ডি েটয্ টেটে েিন্ত চযিযটে হয। বিটে 
পযটিয, ওটিি হযে পয এটেবযটি বযাঁযয। 
  
রেস েযপডি এেক্ষণ েটনযটযযগ সহেযটি বযটঞ্চি েুখ টেটে রঠেটি েুটে আসয এই শব্দগুটিয 
শুনরেটিন। যরিও েযি অরভব্রিটে টসই েটনযটযযগী আচিটণি টেযটনয পরিচয টনই। 
এেযই হি রেস েযপডটিি চরিটত্রি সবটেটে বট়িয শবরশষ্ট্। ইরেেটয্ এেযরযে খুটনি 
ঘেনযটে ইরেবযচে েিন্ত েটি যটেষ্ট নযে এবাং প্রশাংসয অজডন েটিটেন রেরন। 
  
বযঞ্চ বিটে েযটেন–ওই ভর্দ্টিযে েৃেু্ি রঠে আটগ প্লীজ শব্দেয উচ্চযিণ েটিরেটিন 
রেন্তু এি পি রেরন েী বিটে টচটযরেটিন, টসেয আেযি পটক্ষ আি জযনয সম্ভব হি নয। 
যরি ঈশ্বি ওনযটে আি েটযে েুহূেড টবাঁটচ েযেযি েয়িপত্র রিটেন, আরে সুরনরশ্চে, েযহটি 
খুরনি নযেেযও উরন উচ্চযিণ েিটেন। এই ব্যপযিেয আেযটে খুবই অনুটশযচনযি েটয্ 
টিটখটে। 
  
রেস েযপডি চুপ েটি ভযবনযি জগটে টপৌঁটে টগটিন। েযিপি রেরন বযটঞ্চি রিটে েযরেটয 
প্রে েুাঁট়ি রিটিন–আেয, ওই ভর্দ্টিযে টশষ অরব্দ টেযেযটিি চযটচড এটিন টেন, টসই 
ব্যপযিেয টেয আেযি েযটে এখনও পযডন্ত পরিষ্কযি হটে নয। 
  
বযঞ্চ বিটিন–এই ব্যপযিেয রনটয আরে টেযেযি সটঙ্গ এেেে টপযষণ েিরে। েুরে যরি 
স্যাংচুযযরি শব্দেযি ওপি টবরশ টজযি িযও, েযহটি উরন টেয টয টেযটনয এেেয চযটচডি 
েটয্ই ঢুেটে পযিটেন। টেযেযেুরে সব চযটচডই এেন এেরে টগযপন প্রটেযষ্ঠ েযটে। রেরন 
টেন বযটস েটি অে িূটিি এেেয জযযগযটে যযটবন, টয বযসেয সযিয রিটনি েটয্ েযত্র 
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চযিবযি আেযটিি এই শহিেিীটে আটস, েযিপি েুরে টেন এেন এেেয রনজডন জযযগয 
টবটে টনটব? নয, িহটস্ি জে িেশই জরেি হটয উঠটে আেযি েযটে। 
  
রেস েযপডি েন্তব্ েিটিন–রেরন রনশ্চযই টেযটনয এেেয রনরিডষ্ট উটেশ্ রনটয ওই চযটচড 
এটসরেটিন। আেযি েটন হটে, উরন টবযযহয েযটিয সটঙ্গ টিখয েিটে এটসরেটিন। 
আসটি রচরপাং টিে হনডেয টেয খুব এেেয বট়িয জযযগয নয, বযঞ্চ। সেটি টসখযটন সেটিি 
সযটে পরিরচে টিখটেয, রেরন েযি সযটে টিখয েিটে এটসরেটিন বটি টেযেযি েটন হয? 
  
ওই ব্যপযিেয রনটয এেক্ষণ এইভযটব ভযবটে পযটিন রন বযঞ্চ। েটন েটন আিও এেবযি 
রেস েযপডটিি অগযয বুরিি েযরিফ েিটিন রেরন। রেরন ওই টেযট্ট শহিেরিি বযরসন্দযটিি 
েুখেরবগুরি ভযববযি টচষ্টয েিটিন। েযিপি েযেয টনট়ি বিটিন–নয আরে টেয েযউটেই 
সম্ভযব্ েযনুষ রহসযটব রচরহ্নে েিটে পযিরে নয। আেযটিি ওই টেযট্ট পিীটে এেন টে-
ইবয আটেন, যযাঁি সযটে ওই ভর্দ্টিযটেি জরুিী িিেযি রেি? 
  
–উরন রে টেযটনয নযে বটিটেন? 
  
-হ্যাঁ, েটন পট়িটে। উরন জুরিযযন শব্দেয উচ্চযিণ েটিরেটিন। েটব আেযি রঠে েটন টনই 
উরন জুরিযযন, নযরে জুরিযয বটিরেটিন। রেন্তু আরে যেিূি পযডন্ত জযরন, আেযটিি রচরপাং 
টিে হটনড জুরিযয নযটে টেযটনয টেটয বসবযস েটি নয। আরে টেয টেযেযেুরে সেটিি 
সযটেই পরিরচে। বুিটেই টেয পযিে, আেযটিি টেযট্ট জনপি, েুখ পরিরচরে সেটিি 
সযটেই আটে আেযি। 
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আবযি েেযেয টেটে টগি। টবযিয টগি এখন িুজটনই রচন্তযি জগটে রু্ব রিটযটেন। 
অটনে রেেু ভযববযি টচষ্টয েিটে েযটেন বযঞ্চ। জুরিযযন, নযরে জুরিযয রঠে েটেয েটন 
প়িটে নয েযাঁি। টচযখ বন্ধ েিটিন রেরন। ওই টেয, রসাঁর়িি যযটি টশযযযটনয আটে িিযি 
শিীিেয, জযনিয রিটয টযেুেু আটিয এটস পট়িটে েযটে েী এে অদু্ভে অপেযযযি সৃরষ্ট 
হটযটে। েটন হটে টসখযটন টযন হীিে-িরে জ্বটি উটঠটে। 
  
রেস েযপডি শযন্তভযটব উচ্চযিণ েিটিন–টেযটনয হীটি েরণেুটিয? 
  
বযঞ্চ বিটিন–হ্যাঁ, এবযি টবযযহয আেিয আেযটিি গটিি সব টেটে উটিখটযযগ্ অাংটশ 
টপৌঁটে রগটযরে। শুযু এই ব্যপযিেযি জন্ আজ আরে বৃিযন্ত হটয টেযেযি েযটে েুটে 
এটসরে। এেটিসিয। এেেয ব্যপযি রনটয খুবই টজযিযজুরি েিরেটিন। টসেয হি ওই েৃে 
েযনুষরেি টেযে। যখন র্যিযি ওনযটে পযডটবক্ষণ েিটে আটসন, েখন আেিয টেযেেয 
ওনযি টিহ টেটে খুটি রনটযরেিযে। টেযেেয পুটিযটনয রিটনি। টিখটিই টবযিয যযয 
অটনেবযি পরিযযন েিয হটযটে। এটেবযটি টশষ অবস্থযয টপৌঁটে টগটে। আরে বুিটে 
পযিরে নয, টেন ওনযিয ওই টেযেরেি জন্ এে টঘযিযঘুরি েিরেটিন। টশষ পযডন্ত টেযেরে 
রফটি পযবযি পি ওনযটিি েুটখ স্বরস্তি অরভব্রি ফুটে উটঠরেি। ওাঁিয বিরেটিন এি সটঙ্গ 
েৃে েযনুষরেি সৃ্মরে জর়িটয আটে। রেন্তু আেযি েটন হয, এই ব্যপযিেয অে সহজ নয। 
আেযি েটন হয ওই টেযেরেি েটয্ই টবযযহয আসি িহস্ িুরেটয আটে। 
  
………আরে ওপটি উটঠ রগটয টেযেরে খুাঁজরেিযে। যখন অটনে েটষ্ট টসরে খুাঁটজ 
টপটযরেিযে, েখন টসেযটে রনটয রসাঁর়ি টবটয নীটচ টনটে আরস। আেযি স্পষ্ট েটন আটে, 
এই টেযেরে পযবযি পি ওই ভর্দ্টিযটেি সেস্ত টচহযিযটে এেেয স্বরস্তি েযপ ফুটে উটঠরেি। 
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আরে টেযেরে টিবযি পি ওনযি রিটে েযরেটয অবযে হটয রগটযরেিযে। আি এেেয েেয 
টেযেযটে নয জযরনটয পযিরে নয, এই টেযটেি িযইরনাংএি টভেি এেেয অদু্ভে ব্যপযি 
আরে িক্ষ্ েটি রেিযে। আরে টিটখরেিযে িযইরনাংএি রেেুেয অাংটশ অন্ সুটেয রিটয 
টসিযই েিয হটযটে। আি আরে টসখযটন হযে রিটয রিটয টিখিযে, এেেয েটি েযগজ 
িটয টগটে। আরে সযবযযটন েযগজেয বযইটি বযি েটিরেিযে, েযিপি আবযি সুন্দিভযটব 
ওেয টসিযই েটি রিই, এেন সুটেয ব্বহযি েটিরেিযে যযটে ওপি টেটে টিখটি রেেুই 
বুিটে পযিয নয যযয। আরে ব্যপযিেয সম্পটেড খুবই ওযযরেবহযি রেিযে, আেযি েটন হয, 
এেটিস হযটেয আরে েী েটিরে টসেয যটি টফিটে পযটি, অেবয েযটিি নজি এর়িটয 
টযটে পযটি এেয। আরে েযিপি টেযেেয নীটচ এটন ওাঁটিি হযটে েুটি রিটযরেিযে। আরে 
বটিরেিযে টয, আেযি েযটজি টেটযেয টেযেেয শবঠেখযনযয রনটয যযবযি জন্ শেরি 
হটযরেি েযই আেযি রেেুেয টিরি হটয টগটে। 
  
এবযি রেস েযপডটিি টচযটখি েযিযয ফুটে উঠি ঔৎসুটে্ি রচহ্ন। রেরন বিটিন টিরখ 
েযগটজি েুেটিযেয। 
  
বযঞ্চ েযি হ্যেব্যগরে খুিটিন–আরে এেয রেন্তু জুরিযযনটে টিখযটে পযরিরন, আসটি 
আেযি এই েযণ্ডেয হযটেয টস খুব এেেয সেেডন েিটব নয। আেযি উরচে রেি এই 
েযগটজি েুেটিযেয এেটিটসি হযটে সেপডণ েিয। রেন্তু আরে এেয টেযেযি েযটে রনটয 
এটসরে। 
  
রেস েযপডি েযেযটিন ওই েযগটজি েুেটিযেযি রিটে, এেয হি বুটেি এেেয রেরেে, 
টবরর্াংেন টটশন টিখয আটে। 
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-েযি েযটন উরন টবরর্াংেন টটশটনি রিেযনড রেরেে আি এেেয পটেটে টিটখ রিটযরেটিন 
েযই টেয? 
  
বযঞ্চ েন্তব্ েিটিন। 
  
এবযি চযি টচযটখি রেিন ঘটে টগি। 
  
রেস েযপডি সযবযযটন বিটিন–েযহটি? টেযটনয এেেয েযযডেযিণ পযওযয টগি রে? বযঞ্চ, 
েুরে রে িেটন আসযি পটে টেযেযি টেযটনয অনুসিণেযিীটে টিটখরেটি? আেযি েটন 
হটে টেযেযটে টেউ রনাঃশটব্দ অনুসিণ েিটে। 
  
এই েেয শুটন বযঞ্চ খুবই অবযে হটয টগটিন, রেরন বিটিন–েী বিে? আরে েী েটিরে 
টয, আেযি প্ররেরে পিটক্ষটপি ওপি ে়িয নজি রিটে হটব? 
  
রেস েযপডি বিটিন আেযি েটন হটে, আেযি অনুেযন বিটে পযটিয, আেযি রস্থি রসিযন্ত, 
এই পৃরেবীটে যখন েখন টয টেযটনয ঘেনয ঘেটে পযটি, েযই আটগ টেটে আেযটিি 
সযবযযন হওযয উরচে। 
  
উরন টচযযি টেটে উটঠ িযাঁ়িযটিন েযিপি বিটিন-েুরে এখযটন এটসে এই খবিেয রে 
টেউ জযটন? আেযি েটন হয, টেযেযি এখন এেটিস-এি ওখযটনই চটি যযওযয উরচে। 
টযখযটন রগটয েুরে টেনযেযেযয ব্স্ত েযটেয। আরেও টেযেযি সটঙ্গ টযটে চযই। টযটে টযটে 
আেিয নয হয েেয বিব, নয, আেযি এখন যযওযযেয রে রঠে হটব? 
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রেস েযপডি বটি চিটিন–হ্যাঁ, টেযেযি সযটে আেযটে টযটেই হটব, এই িহস্েয আেযি 
েনটেও ভযরবটয েুটিটে। 
  
 িুই ভর্দ্েরহিয প্রযয টি়ি ঘণ্টয যটি এখযটন টসখযটন ঘুটি টব়িযটিন। েযিয নযনয যিটনি 
রজরনসপত্র রেটন টফিটিন। টযগুটিয আেযটিি শিনরন্দন জীবটন েযটজ িযটগ, এবযি হযিল্ড 
বযগ নযটে এেরে অঞ্চটি টপৌঁটে টগটিন। টসখযটন রগটয েটনি আনটন্দ টেটে উঠটিন 
খযি্ অটেষটণ, আহয, এে সুন্দি খযবযি রে নয টচটখ েযেয যযয? হরিটণি সযটে 
অ্যটপিেযও, এবাং টেযটযি–িুজটনিই অে্ন্ত রপ্রয পি। 
  
রেস েযপডি বিযি টচষ্টয েিটিন-টিখ, এে সুন্দি টপন্টযবি আরে েখটনয টিরখরন। এি 
ওপি টেযটেয েটি টজ বণডেয টিখয আটে। টিখ, টির্যটন্সি বউটযি নযে টেয টজযযযন, 
আেযি েটন হয এেয টজযযযটনি জন্ই িযখটে হটব। েযহটিই টবযযহয আেযটিি আশয 
পরিপূণড হটব। 
  
বযঞ্চ রেটশযিীি আনটন্দ টেটে উটঠ বিটিন–ওই গ্লযসক্লেগুটিয আেযি খুবই িিেযি রেি। 
এে সহটজ টয পযব টসেয আরে েখটনয ভযবটেই পযরিরন। আেযি েটন হয টয টেযটনয 
ভর্দ্েরহিযি উরচে এখযটন এটস ওগুটিয রেটন টফিয। 
  
েযটিি েেযবযেডযয টেি পট়ি টগি। আসটি েখনই অ্যটপিবযটগড প্রটবশ েটিটে। এে 
েরুণী। যটেষ্ট আেষডণীয টচহযিয ওি। টঠযাঁটে িঞ্জরনি টেযাঁযয। টস এখযটন টসখযটন েযেযি 
অেডহীন িৃরষ্টটে। েযিপি েুটে এি েযটিি টেরবটিি রিটে। রেস েযপডটিি উপরস্থরেটে 
খুরশ হি টস। 
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রেস েযপডটিি টেযটিি ওপি এেখযরন খযে েুাঁট়ি রিি। 
  
েযিপি অে্ন্ত দ্রুেভযটব বিি–রেস, েুরে এখযটন? 
  
রেস েযপডি বিটিন-টেযেযটে অটনে যন্বযি, গ্ল্যরর্। টেযেযটে আরে সব সেয যন্বযি 
জযনযটে চযই, েুরে এে েৎপিেযি সটঙ্গ েযজগুটিয েটি টফটিয। 
  
এই েেয শুটন গ্ল্যরর্ি িযি গযি আি এেেু টবরশ িযরিেযয িযঙয হি। গ্ল্যরর্ বিি–
টেযেযি েেয েযনটে টপটি রনটজটে টসৌভযগ্বেী েটন েরি, টহনরি আেযটে সব সেয 
বটি েযটে। রেস েযপডটিি েযে টেটে জীবটনি সব সৎগুণগুটিয রনটয টনবযি টচষ্টয েিটব। 
রেস েযপডিটে টসবয েিযি েটয্ এেেয আিযিয আনন্দ আটে–টস েেযই টেটন চিযি টচষ্টয 
েরি আরে। েযটে আেযি টেযটনয েৃরেত্ব টনই। 
  
রেস েযপডি গ্ল্যরর্ি রিটে েযরেটয বটি উঠটিন-েুরে সরে্ খুব উপেযিী টেটয, টেযেযি 
েটেয এে ভযটিয টেটয আরে জীবটন খুব েেই টিটখরে। 
  
টযেন িট়িি েটেয এটসরেি গ্ল্যরর্, টেেনই চটি টগি টস। েখনও ে্যটফটেরিযযটে িটয 
টগি েযি উজ্জ্বি উপরস্থরেি রিেরচহ্নগুরি। 
  
এবযি রেস েযপডি এনটভিযপেয খুটি রেেু টিখযি টচষ্টয েিটিন। েযিপি টসেয বযটঞ্চি 
রিটে েুটি রিটয বিটিন-েুরে রেন্তু এখন টেটে সযবযযটন পে চিটব। আেয, এখনও রে 
টসই সুিক্ষ ইন্সটপটযি টেিটচষ্টটি েেডিে অবস্থযয আটেন? আেযি রঠে েটন প়িটে নয। 
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বযঞ্চ বিটিন–আরেও জযরন নয, েটন হয উরন এখনও টসখযটন েযজ েিটেন। 
  
রেস েযপডি রচন্তযেগ্ন েণ্ঠস্বটি বটি উঠটিন–আেয, আরে টিখরে, আেযি েটন হয চীফ 
েনটটবিটে এখনই এেেয টফযন েিয িিেযি। রেরন টবযযহয এখনও আেযটে েটন 
টিটখটেন। 
  
বযঞ্চ বটি উঠটিন–হ্যাঁ, রযরন এেবযি টেযেযি সাংস্পটশড এটসটেন, রেরন রে টেযেযটে ভুটি 
টযটে পযটিন? েুরে টেযেযি উজ্জ্বি উপরস্থরে রনটয সব সেয রবিযজ েিে। 
  
এবযি বযঞ্চটে উটঠ িযাঁ়িযটে হি। টবরর্াংটটযন আসযি পি বযঞ্চ িযটগজ অরফটস টগটিন, 
টক্লযেরুে রেরেেেয আরযেরিটেি হযটে েুটি রিটিন। রেেুক্ষণ পটি এেেয পুটিযটনয 
সু্েটেস টসখযটন এটস টগি। সু্েটেস রনটয রেরন শযন্তভযটব প্ল্যেফেড যটি হযাঁেটে শুরু 
েিটিন। . 
  
বযর়ি আসয পযডন্ত টেযটনয ঘেনয ঘেি নয। টরন রচরপাং টিে হটনডি রিটে এরগটয টযটে 
িযগি। বযটঞ্চি হযটে যিয আটে ওই পুটিযটনয সুেটেসেয। রেরন শযন্তভযটব সু্েটেস যটি 
টহাঁটে চটিটেন। হঠযৎ এেেয অভযবনীয ঘেনয ঘটে টগি, বযঞ্চ িক্ষ্ই েটিনরন টয আি 
এে ভর্দ্টিযে েযটে এইভযটব অনুসিণ েটি আসটে। হঠযৎ টসই ভর্দ্টিযে েযি হযে 
টেটে সু্েটেসেয রেরনটয রনি, রভট়িি েটয্ পযিযবযি টচষ্টয েিি। 
  
বযঞ্চ রচৎেযি েটি উঠি-েযটেযেযটেয! ওই টিযেরেটে েযেযন, ও আেযি সু্েটেস চুরি 
েটিটে। 
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িযে্ টটশটনি রেরেে েযটিটযিিয টযেনরে হটয েযটেন, অে্ন্ত েন্দযিযন্তয েটন্দ েযাঁটিি 
জীবনচি বযাঁযয। রেরন বিটিন-টিখরে, এেনরে েখটনয েিয উরচে নয….. 
  
রেন্তু েযি টচযযযটিি ওপি রনখুাঁে এেেয ঘুরষি পযঞ্চ। রেরন আি এটগযটেই পযিটিন নয। 
সু্েটেস রনটয রুিশ্বযটস টটশন টেটে টবরিটয টগি ওই িুবৃি। অটপক্ষযেযন এেরে 
গযর়িটে চট়ি বসি। পুরিশ েনটটবি আটবটিি েণ্ঠস্বি টশযনয টগি–েযহটি? েী ঘেনয 
ঘটেটে বিুন টেয? 
  
বযঞ্চ টটশন টেটে ইরেেটয্ টসখযটন টপৌঁটে টগটে। টিযেরে আেযি সু্েটেস েুটি 
রনটযটে। আরে টরন টেটে টসেয রনটয নযেরেিযে। 
  
টিযেরে বিি –ননটসন্স, আরে জযরন নয, এই ভর্দ্েরহিয েী বিযি টচষ্টয েিটেন। এেয 
আেযি সু্েটেস। আরে টরন টেটে এেয রনটয টনটে এটসরে। 
  
ওই টিযেেয বযটঞ্চি রিটে েযেযি। িযগী টচযটখি েযিযয। পুরিশ েনটটবি অ্যটবি 
রেেুই বুিটে পযিটেন নয। রেটসস হযিেন েযাঁি রবটশষ পরিরচে। এি আটগ রেটসস 
হযিেটনি সটঙ্গ পুরিশ েনটটবি অ্যটবটিি রবরভন্ন রবষটয েেযবযেডয হটযটে। রবটশষ েটি 
েীভযটব ভযটিয সযি রিটি টগযিযপেয ফুেটব টসই সম্পটেড অ্যটবটিি অসীে টেৌেূহি। 
  
পুরিশ েনটটবি অ্যটবি রবব্রে সুটি বিটিন–ে্যর্যে, এরে রে আপনযি সু্েটেস? 
  
বযঞ্চ বিটিন–অবশ্ই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইনাল কেসেে । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিে িার্পল ধারাবাক্রিে 

39 

www.bengaliebook.com                                  েূক্রির্ত্র 
 

 

এবযি আপনযি েেয শুরন, স্যি। 
  
–এেয আেযি সু্েটেস, আরে টজযটিি সটঙ্গ বিরে। 
  
টিযেেয িীঘডটিহী, গযটযি িাং ঈষৎ েযটিয। ভযটিয টপযশযে পরিরহে। এেনভযটব েেয 
বিটেন টযন েেৃডটত্বি েযপ আটে। গযর়িি টভেি বটস রেটিন এে ভর্দ্েরহিয, েযি এবযি 
েীক্ষ্ণ েণ্ঠস্বি টশযনয টগি।–এরু্ইন এখযটন আি টিরি েটি িযভ েী, েুরে এখনই সু্েটেস 
রনটয এখযটন চটি এটসয। আরে জযরন নয এই ভর্দ্েরহিয এসব েেয বিটেন টেন? 
  
এবযি পুরিশ েনটটবি অ্যটবটিি জয হবযি পযিয। রেরন বিটিন–রঠে আটে, আরে 
ব্যপযিেযি এখনই েীেযাংসয েটি রিরে। 
  
-ে্যর্যে, যরি এেয আপনযি সু্েটেস হটয েযটে, েযহটি আপরন বিুন টেয এি েটয্ েী 
আটে? 
  
বযঞ্চ এেেুও ইেস্তে নয েটি বটি উঠটিন–জযেযেযপ়ি আটে, এেেয টেযেও আটে, যযি 
েিযটিি িঙেয ঈষৎ েযিয হটয টগটে। িুটেয উটিি জযম্পযি আটে, এেটজয়িয জুটেয 
আটে। 
  
পুরিশ েনটটবি অ্যটবি বিটিন–রঠে আটে। টবশ ভযটিযভযটবই আপরন বিটেন টিখরে। 
এবযি রেরন অন্রিটে ঘুটি বিটিন–এবযি আপরন বিুন টেয? 
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ওই িীঘডটিহী পুরুষরে বটি উঠটিন–এি েটয্ রেটযেযটিি েসরেউে আটে। রেটযেযটিি 
রজরনসপত্র এখযটন আটে। আরে এখযটন এটসরে এেেয অ্যটেচযি রেটযেযটি অাংশ টনব 
বটি। 
  
পুরিশ েনটটবি অ্যটবি বিটিন–রঠে আটে, স্যি, আেিয সুেটেসেয খুটি টফরি 
টেেন? টিরখ টভেটি েী আটে। আেিয এখনই পুরিশ টটশটন টযটে পযরি, েটব আপনযি 
যরি খুব েয়িয েযটে, েযহটি আেিয সু্েটেসেয টটশটন রনটয টযটে পযরি। টসখযটন রগটয 
নয হয এেয খুটি টফিব। 
  
এবযি ওই ভর্দ্টিযটেি অনযযড হবযি পযিয, রেরন বিটিন–এই সু্েটেসেয আেযি, আেযি 
নযে েস, এরু্ইন েস। 
  
পুরিশ েনটটবি হযটে যিয সু্েটে রনটয টটশটন রফটি টগটিন। েযিপি বিটিন–
আেিয এখনই পযটসডি অরফটস যযব। 
  
রেরেে েযটিটযিটে রেরন বিটিন–চযজড, এই সু্েটেসেয এখনই পযটশডি অরফটস রনটয 
চটিয টেয। 
  
পুরিশ েনটটবি অ্যটবি যীটি যীটি হযাঁেরেটিন, পযটশডি অরফটস সু্েটেসেয টপৌঁটে 
টিওযয হি। সু্েটেসেযি েযিয বন্ধ েিয হযরন। বযঞ্চ এবাং রেটযি এরু্ইন েস িু পযটশ 
িযাঁর়িটয আটেন। এেজন অন্জটনি রিটে অেডহীন ভযটব েযরেটয আটেন। 
  
পুরিশ েনটটবি বিটিন–রঠে আটে, এবযি সু্েটেসেয খুটি টফিয যযে। 
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খুটি টফিয হি, আহয, টসখযটন সুন্দিভযটব পযে েিয এেেয পুটিযটনয রিটনি েুইর্ টেযে 
িটযটে। িুটেয েযফিযিও টচযটখ প়িি। সযযযিণে আেিয টয চরে পযটয রিটয বযর়িটে 
চিযটফিয েটি েযরে টেেন এেটজয়িয চরে। 
  
এবযি পুরিশ েনটটবি অ্যটবটিি েুটখ বুরি রবস্মটযি হযরস। রেরন বিটিন–ে্যর্যে, 
আপনযি বণডনয অক্ষটি অক্ষটি রেটি টগটে। 
  
এবযি রেটযি এরু্ইন েস েী েিটবন? েযি েণ্ঠস্বটি এেেয আশ্চযড পরিবেডন টচযটখ 
প়িি। 
  
রেরন বিটিন-আরে অে্ন্ত ক্ষেযপ্রযেডী। রবশ্বযস েরুন, আরে এই ব্যপযিেয েখটনযই ঘেযটে 
চযইরন। টেযেযয টগি আেযি সু্েটেসেয? আরে রেেুই বুিটে পযিরে নয। েযিপি ঘর়িি 
রিটে েযরেটয রেরন বিটিন-েটন হটে আেযটে একু্ষরন েুটে টযটে হটব। আেযি 
সু্েটেসেয টবযযহয টরটনই িটয টগটে। 
  
উরন ওনযি হ্যে রঠে েিটে েিটে বযটঞ্চি রিটে েযরেটয বিটিন–আপরন আেযটে ক্ষেয 
েটিটেন টেয? অরে দ্রুে ভর্দ্টিযে পযটশডি অরফস টেটে চটি টগটিন। 
  
বযঞ্চ পুরিশ েনটটবি অ্যটবটিি েযটন েযটন বিটিন–আপরন ওটে টেট়ি রিটিন টেন? 
ওনযটে আেটে িযখয উরচে রেি। 
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অ্যটবি টেযটনয েেয বিটিন নয। এেেু বযটি রেরন বিটিন-উরন টবরশ িুি টযটে পযিটবন 
নয। এই ব্যপযটি আপরন আেযি ওপি অগযয আস্থয িযখটে পযটিন। ওি গরেরবরযি ওপি 
আেযি টিযটেিয ে়িয নজি টিটখটে। আশয েরি আপরন আেযি েেযি আসি অেড বুিটে 
পযিটেন। 
  
বযঞ্চ স্বরস্তি রনশ্বযস টফটি বিটিন–েযহটি রঠে আটে। 
  
পুরিশ েনটটবি অ্যটবি বিটিন–ওই বৃিয ভর্দ্েরহিয টফযন েটি আেযটে সব েেয 
বটি রিটযটেন। ওনযি সযটে আেযি অটনে রিটনি পরিচয। আরে সব েেয রঠে বিরে 
টেয? টিখয যযে, এবযি ঘেনয টেযন রিটে ঘুটি যযয। েটব েটন িযখটবন, আপনযটে 
টেযটনয ব্যপযটি রচন্তয েিটে হটব নয। আপরন আেযি বুরিেিয এবাং েযযডক্ষেেযি ওপি 
আস্থয িযখটে পযটিন। আশয েরি েযি সেযটি আপনযি সযটে ইন্সটপটিটিি টিখয হটয 
যযটব। ইন্সটপটি অেবয সযটজডন্ট। আজ িযটেি ঘুেেয নষ্ট েিটবন নয। 
  
. 
  
০৩. 
  
 রেস েযপডটিি পরিরচে ইন্সটপটযি িযর্ফও বযঞ্চটে অরভযযটন জযনযটিন, েযাঁি টঠযাঁটেি 
টেযটণ পুটিযটনয বনু্ধটত্বি উষ্ণ হযরসি পিশ। 
  
রেরন বিটিন–রচরপাং টিে হটনড আবযি এেেয অপিযটযি ঘেনয ঘটে টগি। রেটসস হযিেন, 
এখযটন রে ব্যপযিেয রনটয টেেন উটিজনযি সৃরষ্ট হটযটে? 
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ভর্দ্টিযটেি এই েেয শুটন এেেু টিটগ টগটিন শ্রীেেী হযিেন। আসটি েরিন যটি েযাঁি 
স্নযযুি ওপি টয চযপ পট়িটে, িযগ টিখযটনযেযই স্বযভযরবে। েবুও রনটজটে শযন্ত সাংযে 
টিটখ রেরন বিটিন–আরে আপনযি উটেশ্েয রঠে েটেয বুিটে পযিরে নয। আপরন রে 
আেযটে প্রে েিটে এটসটেন, নযরে আপরন এই ব্যপযিেয সম্পটেড সরে্ েিন্ত েিটে 
চযন? 
  
ইন্সটপটি বিটিন–আরে প্রেটেই েটযেেয েেয আপনযটে পরিষ্কযিভযটব জযনযটে চযইরে। 
আরে রেটযি এবাং রেটসস এেটিটসি গি রিটয এই েযরহরনেয শুরু েিব। আেিয রেেু 
রিটনি জন্ েযটিি ওপি ে়িয নজি িযখটে বযয্ হটযরে। েযিয রবরভন্ন যিটনি র্যেযরে 
েযটজি সটঙ্গ যুি। এ রবষটয আেযি টেযটনয সটন্দহ টনই। আি এেরে রবষটযি েেয আরে 
পরিষ্কযিভযটব বিটে চযই, শ্রীেেী এেটিটসি এেজন ভযই আটে। েযি নযে স্যে বনড। 
টস রবটিশ টেটে সম্প্ররে রফটি এটসটে। রেন্তু টয েযনুষরেটে আপনযিয চযচড প্রযঙ্গটন শুটয 
েযেটে টিটখটেন রেরন রেন্তু স্যে বণড নন। এ ব্যপযটি আরে এেটশয ভযগ রনাঃসটন্দহ। 
  
বযঞ্চ বিটিন–আরে এ ব্যপযিেয আটগই অনুেযন েটিরেিযে। ওই ভর্দ্টিযটেি নযে 
ওযযেযি, উইরিযযে নয–এেযও আরে টজযটিি সটঙ্গ বিরে। 
  
ইন্সটপেেি ঘয়ি টনট়ি বিটিন–রঠেই অনুেযন েটিটেন আপরন। ওনযি নযে ওযযেযি 
টসন্ট জন, ইরন ে্যরিাংেন টজিখযনয টেটে আেচরিশ ঘণ্টয আটগ পযরিটয এটসটেন। 
  
এই েে্েয শুটন শ্রীেেী বযঞ্চ এেেু অবযে হটিন শবরে। রেরন েটন েটন রেেু ভযবযি 
টচষ্টয েিটিন। েযিপি বটি উঠটিন–েযি েযটন ওনযটে পুরিশ খুাঁটজ টব়িযরেি। আি 
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টসজন্ উরন এেন এেেয রনিযপি স্থযটনি সন্ধযন েিরেটিন টযখযটন এেবযি ঢুটে প়িটে 
পযিটি টেউ ওনযি রেরেেরেও েুাঁটে পযিটব নয। েযই টেয? 
  
এেেু বযটি শ্রীেেী বযঞ্চ প্রে েিটিন–উরন রে েযজ েটিরেটিন যযি জন্ এই শযরস্ত 
টভযগ েিটে হরেি? 
  
–এেয এেেয েস্ত বট়িয গি। গটিি েটয্ নযনয জরেি অয্যয আটে। েটযে বেি আটগ 
এেজন র্্যন্সযি এেরে রেউরজে হটি নৃে্ প্রিশডন েিরেি। আপরন রে েখটনয েযি নযে 
শুটনটেন? এে সেয টস আিরবযযন নযইে র্্যটন্স খুব নযে েটিরেি। েযি এেেয রবখ্যে 
উপস্থযপনয রেি িত্নগুহযয আিযিীন, টস এইভযটব যটেষ্ট অেডবযন হটয ওটঠ। 
  
………েটব নযটচি ব্যপযিেয টস খুব এেেয ভযটিয জযনটেয বটি, আেযি েটন হয নয। 
অবশ্ সবই আেযি ব্রিগে অনুেযন, রেন্তু েযি টচহযিযি েটয্ এেন এেেয টযৌন 
েযিেেয রেি টয, পুরুষ িশডটেিয েযি শিীটিি েটয্ প্রযচ্ টিশীয টসৌন্দটযডি সযটে 
পযশ্চযটে্ি আযুরনেেযি সাংরেশ্রণ ঘটে রগটযরেি। এইভযটব টস অে্ন্ত জনরপ্রয হটয ওটঠ। 
এে এশীয িযজপুরুষ েযি টপ্রটে পট়ি যযয। টস ওই টপ্ররেেযটে অসাংখ্ রজরনস রিটযরেি। 
েযি েটয্ প্রেটে এেেয হীটিি টনেটিটসি েেয উটিখ েিটে হয। 
  
এবযি বযঞ্চ রনটজি েটনই বিটে েযেটিন–েযি েযটন এেজন িযজয টসই রবখ্যে হীটি 
েযরণে টেয? 
  
ইন্সটপটি িযর্ফ এেেুখযরন টেটশ বিটিন–নয, রেটসস হযিেন, এ ব্যপযিেযটে আিও 
ভযটিযভযটব বুরিটয বিয উরচে। এই টপ্রটেি ঘেনযেয টবরশ রিন ঘেটে পযটিরন। টশষ 
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পযডন্ত টেন টয এেয টভটঙ টগি আরে জযরন নয। আি েযই টবযযহয টিখয রিি রেেু 
রবশৃঙ্খিয। 
  
………ওই নযরচটয টেটযরেি নযে টজযটিইিয। অবশ্ এেয েযি বযনযটনয নযে হটে পযটি। 
েযটি েটয্ টস টনেটিসেয পটি চযিরিটে ঘুটি টব়িযটেয। আসটি টস এই উপহযিেযটে 
েযি টযৌবটনি প্রশাংসয রহসযটবই যটি রনটযরেি। শুযু েযই নয, ওই টভটঙ যযওযয টপ্রে 
েযরহরনি অন্তিযটি এে খিনযযটেি আরবভডযব হয, ভর্দ্টিযে রসটনেযটে চুরেটয অরভনয 
েিে, টস ওই টেটযরেি ওপি েযি শযিীরিে এবাং েযনরসে আরযপে্ রবস্তযটিি টচষ্টয 
েটি। ইরেেটয্ এেেয ভযঙ্কি ঘেনয ঘটে টগি। টনেটিসেয হযরিটয টগি নেডেীি 
টেরসাংরুে টেটে। েখন টস রেটযেযটিই রেি। টেউ বটি েযটে, এরে নযরে েযিই এে 
ভযঙ্কি ষ়িযন্ত্র। টস ইটে েটি টনেটিসেযটে টচযটখি সযেটন টেটে েুটি রনটয টগি 
যযটে টসেযি ওপি টচযি র্যেযটেি নজি নয পট়ি। আবযি অটনটে বিি, এভযটবই টস 
খবটিি েযগটজি পযেযয, রনটজি নযে েযপযটে চযইটে। অেবয এি অন্তিযটি আিও টেযটনয 
েুরুরচেি উটেশ্ েযেটে পযটি। 
  
টনেটিসেয আি েখটনয পযওযয যযযরন, রেন্তু েিন্ত েটি টিখয টগি, এেজটনি নযে 
টবরিটয এটসটে, পুরিটশি খযেযয টস ওযযেযি টসন্ট জন নযটে পরিরচে। এই টিযেেযি 
টেযেযেুরে প়িযটশযনয আটে। টস টয টেন এই নীচ েযজ েিটে টগি েয টে জযটন। টস 
জুটযিযরিি টিযেযটন েযজ েিে। এি পযশযপযরশ আিও এেন রেেু েযজ েিে, যয হযটেয 
আেিয রঠেেটেয জযনটে পযরিরন। এি আটগ েটযেেয টেযটেয খযটেয অপিযটয অপিযযী 
রহটসটব সযব্স্ত েিয হটযটে। 
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……..এেযও প্রেযরণে হি টয, ওই টনেটিসেয েযি হযে রিটযই পযচযি েিয হটযটে। আি 
এই জন্ েযটে টশষ পযডন্ত পুরিটশি হযটে যিয রিটে হয। েযি রবচযি শুরু হয। রবচযটি 
টিযষী সযব্স্ত হওযযটে েযটে টজিখযনযয পযঠযটনয হয রেন্তু টসখযটন টস টবরশরিন েযেটে 
পযটিরন। েীভযটব টয সেটিি টচযখটে ফযাঁরে রিটয পযরিটয টগি টসেয এখনও আেযি 
েযটে এেেয অেীেযাংরসে প্রে রহসযটবই িটয টগটে। 
  
এই গিেযি পিটে পিটে এে উটিজনয টয বযঞ্চ টবযযহয রনশ্বযস বন্ধ েটি শুনরেটিন। 
টশষ পযডন্ত রেরন প্রে েিটে বযয্ হটিন–টিযেেয এখযটন এেয টেন? 
  
এই ব্যপযিেয সম্পটেড আেযি েটন এেেয প্রে টজটগ আটে। রেটসস হযিেন আরে রঠে 
েেযই বিরে। টজিখযনয টেটে টবরিটয আসযি পি টস টেযেযয যযটব হযটেয টভটব রঠে 
েিটে পযিরেি নয। রেন্তু েযি গরেরবরয িেন শহটি সীেযবি রেি। টস েযি পুটিযটনয 
বনু্ধটিি সটঙ্গ টিখয েিটে চযযরন, েটব এে বৃিয িেণীি েযটে রগটযরেি। ওনযি নযে 
শ্রীেেী জ্যেযস উরন এেসেয রেটযেযটি টপযশযে সিবিযহ েিটেন। ওই িেণী রেন্তু 
ভর্দ্টিযটেি ব্যপযটি খুব টবরশ েেয বিটে পযটিন রন। স্থযনীয বযরসন্দযিয টিটখরেি ওই 
টিযেরেি হযটে এেরে সু্েটেস রেি। 
  
বযঞ্চ বিটিন–হ্যাঁ, েটন হটে এই সু্েটেসরেই টবযযহয ওই টিযেরে টবরর্াংেটন টক্লযেরুটে 
টফটি আটস। েযিপি টসযজয এখযটন চটি আটস। 
  
ইন্সটপটযি িযর্ফ বিটে েযটেন–ওই সেয এেটিস এবাং টয টিযেরে রনটজটে এরু্ইন 
েস বটি টঘযষণয েটিরেি, েযটিি সন্ধযন পযওযয টগি। েযিয ওই সু্েটেসেযি ওপি 
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েযটিি অরযেযি প্রেযণ েিটে চযইি। ওই টিযেরেি সটঙ্গ েযটিি টিখয হটয যযয বযটসি 
েটয্। েযিয টবযযহয গযর়িটে েটি বযসরেটে অনুসিণ েিটে েযটে। রেন্তু এই অনুসিটণি 
ফি খুব এেেয ভযটিয হযরন। বযস টেটে শযেযন টিযেরে টনটে আটস। 
  
বযঞ্চ প্রে েিটিন-েখনই েযটে হে্য েিয হটযটে, েযই টেয? 
  
িযর্ফ বিটিন–আপরন রঠেই অনুেযন েটিটেন, ে্যর্যে। আপনযি বুরিি েযরিফ নয  েটি 
আরে পযিরে নয। খুব েযে টেটে গুরি েিয হটযরেি। এেটিটসি রিভিভযি টেটে। রেন্তু 
েস রে এই েযটজ অাংশ রনটযরেি? এ ব্যপযটি আরে খুব এেেয সুরনরশ্চে নই। রেটসস 
হযিেন, আেিয এেেয ব্যপযি আপনযি েযে টেটে জযনটে চযইে। ওযযেযি টসন্ট জন 
টয সু্েটেসেয টবরর্াংেন টটশটন জেয রিটযরেি টসেয এখন টেযেযয আটে? 
  
বযঞ্চ বিটে টচষ্টয েিটিন–আেযি েটন হয আন্ট টজটনি েযটেই টসেয িটয টগটে। অেডযৎ 
এই রেস েযপডটিি এেেয পরিেিনয। রেস েযপডি েযি এে েযটজি টেটযটে টবরোংেন 
টটশটনি টক্লযেরুটে পযরঠটয রিটযরেি। টসখযটনই টস সু্েটেসেয রিটয টিয। আেিয 
রেরেে রবরনেয েটি রনই। রেস েযপডি অনুেযন েটিরেটিন, আেযি হযে টেটে সু্েটেসেয 
রেনেযই হটে পযটি। এখন বুিটে পযিরে েে রবচক্ষণ রেরন। যরি এইভযটব আটগ টেটে 
পরিেিনয নয েিয হে েয হটি আসি সু্েটেসেয আরে েখটনযই টপেযে নয। 
  
এই েেয শুটন ইন্সটপটি ে্যর্ফও খুব অবযে হটয টগটিন। রেরন বিটিন–েয হটি? 
আেযয এখনই িেটন টযটে হটব েযি সটঙ্গ টিখয েিযি জন্। আপরন রে আেযি সটঙ্গ 
যযটবন, রেটসস হযিেন? 
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বযঞ্চ বিটিন–রঠে আটে, আরে এখনই শেরি হরে। ব্যপযিেয আেযি ভযবটে বড্ড ভযটিয 
িযগটে। গেেযি আেযি িযাঁটে যন্ত্রণয শুরু হটযটে। টভটবরেিযে িেন শহটি রগটয এে 
ভযটিয টর্রন্টটটি শিণযপন্ন হব। 
  
ইন্সটপটি ে্যর্ও বিটিন–আেযি পিে টসৌভযগ্। 
  
*** 
  
রেস েযপডি প্রেটে ইন্সটপটযি িযর্টফি েুটখি রিটে েযেযটিন। েযিপি বযঞ্চ হযিেটনি 
উরিগ্ন েুখেণ্ডটিি েরব েযি টচযটখি পিডযয ফুটে উঠি। টেরবটিি ওপি টেটসেয 
পট়িরেি। ওই ভর্দ্েরহিয বিটিন আরে রেন্তু এখনও ওেয খুরিরন, টখযিযেয আেযি পটক্ষ 
উরচে হটব নয। েটব আরে অটপক্ষয েিরেিযে আপনযি আসযি জন্। েযিপি রেরন বটি 
উঠটিন–এই সু্েটেসেয রেন্তু বন্ধ েিয আটে, েযি টঠযাঁটে ফুটে উটঠটে রভেটেযরিও যুটগি 
িুষু্টরে ভিয হযরসি েুেটিয। 
  
ইন্সটপটযি জযনটে চযইটিন-এি টভেি েী েযেটে পযটি বটি আপনযি অনুেযন রেস 
েযপডি? 
  
রেস েযপডি বিটিন–আপরন টেয জযটনন আরে খুব ভযটিয অনুেযন েিটে পযরি। আসটি 
অটনে সেয আেযি অনুেযন আি বযস্তব রেটিরেটশ এেযেযি হটয যযয। এি টভেি আটে 
টজটবইিযি রেটযেযটিি টপযশযে। আপরন রে টনটবন ইন্সটপটযি? রেেু এেেয টখটে টেয 
হটব? আেিয সিবে টখটে পযরি রে? 
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সেটি রেটি টখটে শুরু েিটিন। জযনিয রিটয সূটযডি আটিয ঘটিি টভেি ঢুটে পট়িটে। 
েটন হটে টসখযটন টযন হযজযি িটেি উজ্জ্বি উিযি। েখটনয টসেয িযিযভ েযেনযয ভরিটয 
েুটিটে পরিটবশ, েখটনয সপ্তেীটিি আরিঙ্গটন, েখটনয সবুটজি সীেযহীন েযরুণ্, আবযি 
েখটনয েেিযি শগরিে আটবিন। 
  
রেস েযপডি বিটিন–আিযিীটনি গুহয, এইসব িত্নিযরজটে রনটজটে সযরজটয রনটয টেটযরে 
টনটচ উঠি। পুরুষ িশডেটিি েটন শেরি হে এেন এে রবভ্রে, যযি টেটে েযিয টবরিটয 
আসটে পযিে নয। 
  
ইন্সটপটযি িযর্ফ বিটিন–আপরন সরে্ বটিটেন, রেন্তু শুযুেযত্র ওই েযিটণ রে এেজন 
টিযেটে হে্য েিয উরচে? 
  
রেস েযপডি রচন্তযেগ্ন েুটখ বিটিন–আেযি েটন হয ওই েরহিয খুবই বুরিেেী রেন্তু টস 
রে েটি টগটে? ইন্সটপটযি, আপরন েী বিটেন? 
  
-হ্যাঁ, রেন বেি আটগ েযি েৃেু্ হটযটে। 
  
রেস েযপডি বিটিন–এই অে্ন্ত েূি্বযন টনেটিসরে টেয েযি ব্রিগে সম্পরি? যরি 
েযি টেটে পযেিগুটিযটে খুটি টনওযয যযয, আি টেটযরেি েসরেউটে েযি িযরগটয টিওযয 
যযয, েযহটি েী হটব? েযহটি রে এে েযযযবী রবভ্রটেি সৃরষ্ট হটব? আি যরি টেউ আি 
এেেয নেি টনেটিস শেরি েটি? টসই টনেটিসেয রে েখটনয হযরিটয যযটব? নয, এই 
টনেটিসেয হযটেয েখটনয হযেবিি হটয বযজযটি আসটব নয। েযিণ টচযিেয বুিটেই 
পযিটব টয, েযি ওপি বযনযটনয পযেি অেবয হীটিি েুেটিযগুটিয এটেবযটি নেি। 
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বযঞ্চ বিটিন–এখযটন এনটভিযপেয আটে, এনটভিযপ-এি েটয্ টেটে উজ্জ্বি রবেুরিে 
আটিযি িণডযযযিযয রনগডে িত্নিযরজি েুেটিযগুটিয টবরিটয এি। 
  
ইন্সটপটযি িযর্ফ এরে বযটঞ্চি েযে টেটে িহণ েিটিন। েযিপি িুটেয েযগজ টসখযন 
টেটে টবি েটি আনটিন। টসখযটন টিখয আটে–ওযযেযি এর্েে টসন্ট টজযযযন এবাং 
ে্যরিেটসটেি েটয্ রবটযি টঘযষণযপত্র। েযি েযটন? এেযই হি টজযটবইিযি আসি নযে। 
  
রেস েযপডি বিটিন–েযি েযটন ওিয রববযরহে স্বযেী-স্ত্রী েযই টেয? 
  
বযঞ্চ রজজ্ঞযসয েিটিন–েযহটি ব্যপযিেয আেযি েযটে টবযযগে্ হটে নয। ওই েযগজেযয 
েী আটে? 
  
-এেরে েন্য সন্তযটনি জন্ম শাংসযপত্র। যযি নযে জুটযি। 
  
বযঞ্চ রচৎেযি েটি উঠি-জুটযি, রচরপাং টিে হটনড আরে এই নযেরে প্রেে শুটনরেিযে। 
েযি েযটন ওই েৃেযেড ভর্দ্টিযে এই শব্দরে উচ্চযিণ েিযি টচষ্টয েটিরেি–জুটযি, 
ি ্যভযিনযে েটেটজ আরে জুটযটিি টিখয টপটযরে টসখযটন জুটযি সেটিি েটয্ রিন 
েযরেটযরেি। হ্যাঁ, েটন পট়িটে, েটব ওখযটন েযটে রজি নযটে র্যেয হে। রেটসস েযরেি 
েেযও েটন প়িটে। এে সপ্তযহ আটগ েযি সযটে আেযি টিখয হটযটে। েযিয ইনফিেযরিটে 
এটসরেি। রজটিি এেেয ভযটিয নযটেি সন্ধযন েিটে হটব। 
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…..আেযি েটন হয টজিখযনযয বটস হযটেয বযবযি েযটন এই সাংবযি টপৌঁটে রগটয রেি। 
েযই টবযযহয টস টজিখযনযি িুযযি টভটঙ বযইটি আসযি টচষ্টয েিরেি। আি পুটিযটনয 
টেসযটিি েযে টেটে এই সুেটেসেয রনটয আটস অেবয এই সুেটেসেয হযটেয েযি স্ত্রী 
টফটি রগটযরেি। আেযি েটন হয যরি সরে্ সরে্ ওই বহু েূি্বযন িত্নিযরজ েযি েযটযি 
হটয েযটে েযহটি টসগুরি রবরি েটি টিওযয উরচে, আি টসই েযেযয টেটযরেি 
ভযটিযভযটব টবট়ি ওঠযয সযহযয্ েিয উরচে। 
  
–আেযি অটনে েেযই েটন প়িটে রেটসস হযিেন। রেন্তু টসগুটিয সরে্ সরে্ এখযটন 
আটে রে? 
  
–রেস েযপডি হযরস েুটখ বটি উঠটিন–হ্যাঁ, এখযটন সব রেেু রনিযপটি গরেে আটে। 
  
. 
  
০৪. 
  
–টিভযটিে জুরিযযন হযিেনটে এখন আবযি েযাঁি আটগি অবস্থযটন টিখয টগি। রেরন েযি 
স্ত্রীটে টস্নহ এবাং সন্তুরষ্ট ভিয আচিটণি েযয্টে অরভনরন্দে েিটিন। েযিপি বিটিন–
েুরে টয রফটি এটসে, এটে টয আরে েে খুরশ হটযরে টেযেযটে েী েটি টবযিযব? শ্রীেেী 
বযর্ড টচষ্টয েটি সবরেেু ভযটিয ভযটব েিটে। টস আেযয েযটেি টেে েটি খযইটযটে। 
িযটঞ্চি খযওযযেয খুব এেেয খযিযপ হয রন। রেন্তু টেযেযি েটেয িযন্নয টস রে েিটে পযটি? 
  
…….বযয্ হটয আরে খযবযটিি েুেটিযগুটিয রেগযিযেটে রিটয রিটযরে। 
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–রেগিযে? বযঞ্চ রচৎেযি েটি উঠটিন, েযি েযটন ওই টেযেয টসযেয টব়িযিরে, টযেয এখযটন 
টসখযটন ঘুটি টব়িযয, খযবযটিি জন্। রেরন বটি উঠটিন, রেগিযটেি ভযগ্ ভযটিয বিটে 
হটব। েটন হয টস টবযযহয টখটয টখটয আিও এেেু েুরেটয যযটব। 
  
িযাঁটেি ব্েযেয টেেন আটে, রপ্রযেেয? েুরে রে টর্রন্টটটি শিণযপন্ন হবযি সুটযযগ 
টপটযরেটি? 
  
বযঞ্চ বটি, উঠটিন–এখন আি িযাঁটেি যন্ত্রণয টেেন ভযটব আেযটে আঘযে েিটে নয। 
আরে আিও এেবযি আন্ট টজটনি সটঙ্গ টিখয েিটে যযব। 
  
জুরিযযন বিটিন–রেরন এখনও ভযটিয আটেন, আরে আশয েরি। 
  
বযঞ্চ বটি উঠটিন–হ্যাঁ, রেরন েখটনয খযিযপ েযটেন নয। 
  
পিরিন সেযটি রিটসনটেেযে হযটে চযটচডি রিটে এরগটয চটিটেন। সূযডটে আবযি পূবড 
রিগটন্ত টিখয টগি। বযটঞ্চি েটন হি, চযিপযটশ এখন হযজযি হীিটেি বণডেেয ের়িটয 
পট়িটে। রনশ্বযস রনটে বড্ড ভযটিয িযগটে েযি। রেরন ভযবটিন এখন আেটশি রিটে 
িুহযে েুটি ওই নবজযরেেয টেটযরেি জন্ প্রযেডনয েিয উরচে। রেরন েটন েটন বিটিন-
টহ ঈশ্বি, এই টেটযরে টযন ভযটিযভযটব টবাঁটচ েযেটে পযটি। আেযটে অটনেেয পে এখনও 
হযাঁেটে হটব ওটে সযহযয্ েিযি জন্। 
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রেরন যীটি যীটি চযটচড টপৌঁটে টগটিন, টবশ রেেুেয সেয েযেযটিন ঈশ্বটিি সযেটন নেজযনু 
অবস্থযয। েটন হি গে িুরে রিটনি সৃ্মরে বুরি েযি েটনি আেযশ টেটে রচিেটি রবিুরপ্ত 
হটয টগটে। এখন েযটে নেুন উি্টে আবযি টজটগ উঠটে হটব। টজটগ উঠটে হটব 
শুযুেযত্র ওই নবজযরেেয টেটযরেটে েযনুষ েিযি জন্। 
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২. কের্-সিজার িার্পার 
  
০১. 
  
রেস পরিেটে টিখয টগি উরিগ্ন েুটখ িযাঁর়িটয েযেটে। ইরেেটয্ টবশ েটযেবযি িিজযয 
শব্দ েটিটে। টস আিও এেবযি েিটব রে নয ভযবটে। রেেুক্ষটণি নীিবেয, েযিপি 
আবযি টস খেখে েটি শব্দ েিি। েযি বযাঁ হযটে এেেয টেযেয টসযেয পযটি যিয আটে। 
রনটজটে রস্থি িযখযি টচষ্টয েিি টস। এই পযটশডটিি েটয্ আটে শ্রীেেী রস্পনটিযি নেুন 
সবুজ শীেেযিীন টপযশযে। এটেবযটি েযপসই েটি বযনযটনয হটযটে রেস পরিটেি বযাঁ 
হযটে েযটিয রসটেি শেরি এেেয ব্যগ টিযিযটনয আটে। ব্যটগি েটয্ আটে েযিয টনবযি 
রফটে, রপন েুশন আি েস্তবট়িয োঁরচ। 
  
রেস পরিে িীঘডটিহী েরুণী, েীক্ষ্ণ নযে েযি। টঠযাঁে িুরে িযিযভ এবাং টিযভনীয চুটিি 
িাংটে আেিয ঈষৎ বযিযরে বিটে পযরি। আিও এেবযি িিজযয আঘযে েিয উরচে হটব 
রে নয েটন েটন ভযবটে টচষ্টয েটি টস। েযিপি িযস্তযি রিটে েযেযয। টিটখ এেেয 
শিীি িেশ েযটে এরগটয আসটে, টে এই ভর্দ্েরহিয? রেস হযেডটনি নয? সেয যযটে 
েখটনয ব্স্ত েিটে পযটি নয। পঞ্চযন্ন বেি বযস প্রযয। রচৎেযি েটি বটি উঠটিন–শুভ 
সন্ধ্য, রেস পরিে। 
  
টেস টেেযি উিি রিি শুভ সন্ধ্য রেস হযেডটনি, রেন্তু েযি েণ্ঠস্বটিি েটয্ টেেন এেেয 
েযযযবী েৃিুেযেয টখিয েিটে। েেয বিযি আসি শরি রে টস হযরিটয টফটিটে? জীবন 
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শুরু েটিরেি এেজন ভর্দ্েরহিযি পরিচযরিেয রহটসটব। টস বটিই চিি–এেেয েেয 
জযনটে চযইরে, আপনযি সযটে রে রেটসস রস্পনটিযি টিখয হটযটে? উরন রে বযর়িটে 
আটেন? 
  
রেস হযেডটনি বটি উঠটিন–এ ব্যপযটি আেযি রবনু্দেযত্র যযিণয টনই, আসটি ওনযি সযটে 
আেযি খুব এেেয েেযবযেডয হয নয। 
  
-টিখুন নয, আরে েেক্ষণ যটি িযাঁর়িটয আরে। রেটসস রস্পনটিযি জন্ নেুন টেস রনটয 
এটসরে। রেরন বটিরেটিন সযট়ি রেনটেি সেয আসটে। আরে রেন্তু সেয টেটন চিটে 
ভযটিযবযরস। 
  
রেস হযেডটনি েযি হযেঘর়িি রিটে েযেযটিন। আযঘণ্টয হটয টগটে, টবচযরি, টেযেযি জন্ 
সরে্ আেযি েযযয হটে। 
  
ইরেেটয্ আরে রেনবযি িিজযয শব্দ েটিরে, রেন্তু টভেি টেটে টেযটনয উিি পযইরন। 
বুিটে পযিরে নয, এখন আরে েী েিব? আেযি েটন হয রেটসস রস্পনটিয টবযযহয বযইটি 
চটি টগটেন আি আরে টয আসব–এই ব্যপযিেয এটেবযটি ভুটি টগটেন। েটব উরন রেন্তু 
সযযযিণে খুব এেেয ভুটিয েটনি নন। রেরন এই টপযশযেেয পিটবন, আেযটে বযিবযি 
েযগযিয রিটযরেটিন। পিশুরিন টেযটনয এেেয অনুষ্ঠযটন এই টপযশযেেয পটি যযটবন। 
  
রেস হযেডটনি িিজয টঠটি টভেটি ঢুেটিন। রেস পরিে েযটে অনুসিণ েিি। ি ্যভযিনযে 
েটেটজি বযইটি এটস েযিয িযাঁ়িযটিন। 
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রেরন বটি উঠটিন–গ্ল্যরর্ি উিি টশযনয যযটে নয টেন? ওহ আজ টেয বৃহস্পরেবযি, েযি 
েযটন আজ গ্ল্যরর্ েুরে রনটযটে। আেযি েটন হয রেটসস রস্পনটিয হযটেয গভীিভযটব 
ঘুরেটয পট়িটেন। আপরন রে বযি বযি টবি বযরজটয ওনযি ঘুে ভযঙযটে পযিটবন? নয হটি 
রেন্তু ওনযি ঘুে ভযঙটব নয। আি আপনযটে এখযন টেটে চটি টযটে হটব। 
  
এবযি শুরু হি বযি বযি টবি বযজযটনযি পযিয। ে্যে ে্যে শটব্দ েরিাং টবি টবটজ উঠি। 
েটন হি িিজযয ধ্বরন প্ররেধ্বরনি শব্দ টশযনয যযটে। রেরন রচৎেযি েটি র্যেটিন–
টেযেযয আটেন টেউ? টেউ রে টভেটি আটেন? 
  
টভেি টেটে টেযটনয উিি টভটস এি নয। 
  
রেস পরিে েটন েটন রেেু এেেয বিযি টচষ্টয েিটিন। অসু্ফটে বিটিন–আেযি েটন হয 
রেটসস রস্পনটিয এই ব্যপযিেয ভুটি টগটেন। রেরন েখটনয বযর়িটে টনই। টিরখ অন্ 
টেযটনয এেেয সেয আসটে হটব আেযটে। 
  
রেরন বযইটি টবর়িটয আসযি জন্ হযাঁেটে শুরু েিটিন। 
  
 রেস হযেডটনি বটি উঠটিন–এটেবযটি টবযেয বুরি। এভযটব টেযেযি সটঙ্গ ব্বহযি েিযেয 
টেযটেই উরচে হযরন ভর্দ্েরহিযি। আরে হটি েখটনয েয েিটে পযিেযে নয। টিখয যযে, 
জযনিয রিটয টভেটিি রিটে েযরেটয। জীবটনি টেযটনয স্পন্দন টচযটখ পট়ি রে নয? 
  
ভর্দ্েরহিয টহটস উঠটিন। এভযটবই টহটস রেরন সেটিি সটঙ্গ েেয বিটে ভযটিযবযটসন। 
ভযবটিন, ভযরি সুন্দি এেেয টজযে বিয হটযটে। েযিপি, জযনিযি টভেি রিটয টভেটিি 
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অবস্থয পযডটবক্ষণ েিযি টচষ্টয েিটিন। টবশ রেেুক্ষণ যটি এই প্রযযস চিটে েযেি। 
রেন্তু এইভযটব রেরন রে ওই েযটজ সফি হটবন? আসটি রেটযি এবাং রেটসস রস্পনটিয 
টয বযেযবিটণি েটয্ জীবন েযেযটে ভযটিযবযটসন, টসখযটন সযযযিণ েযনুটষি প্রটবশ 
রনটষয। 
  
রেস হযেডটনি জীবটনি স্পন্দন টেযেযও টিখটে টপটিন নয, বিাং জযনিযি রিটে েযরেটয 
েযি েটন হটিয টভেটি রেেু এেেয রবপযডয ঘটে টগটে। স্পষ্ট টিখয যযটে। রেটসস 
রস্পনটিযি শিীিেয টনযযযটনয আটে, টিখটিই টবযিয যযটে েৃেু্ হটযটে েযি। েযি েযটন? 
এেেয ভযঙ্কি িযটেিযি সযেটন িযাঁর়িটয বুে রচরেটয ি়িযই েিটে হটব এই িুই েরহিযটে। 
  
পিবেডীেযটি এই গিেয বিযি সেয হযেডটনি বটিরেটিন–আরে আেযি েযেয ঠযণ্ডয িযখযি 
আপ্রযণ টচষ্টয েটিরেিযে। টবচযরি পরিে, ও টেয বুিটেই পযিটে নয, এই পরিরস্থরেটে 
েযি েী েিয িিেযি। আরে ওটে বটিরেিযে–ব্যপযিগুটিয আেযি ওপি টেট়ি িযও, েুরে 
শযন্ত েযেযয এখযটন চুপরে েটি িযাঁ়িযও, আরে এখনই রগটয েনটটবি পিেটে টর্টে 
আনরে। 
  
আেযি এই েেয শুটন পরিে টেযটনয জবযব টিযরন। হযটেয টস এটেবযটি রবেূঢ় হটয 
রগটযরেি। আরেও েযি প্ররে টবরশ েটনযটযযগ রিিযে নয। েখন েযউটে নয েযউটে টেয 
শি হটেই হটব। এই ব্যপযিেয রনটয টবরশ আটিযচনয আরে টেযটেই পেন্দ েরি নয। আরে 
েনটটবিটে র্যেযি জন্ বযি হরে, রঠে টসই সেয রেটযি রস্পনটিয বযর়িি এেটেযণ 
টেটে টবরিটয এটিন। 
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এে অরব্দ বিযি পি রেস হযেডটনি ইরঙ্গেপূণড রবিরে েযনটিন। েটন হি রেরন টবযযহয 
রেেু এেেয বিটে চযইটেন। আি টশ্রযেযি েটণ্ঠ েখন টজটগটে ঔৎসুে্। টশ্রযেয জযনটে 
চযইটিন, েযাঁটে টিটখ েীিেে িযগরেি আপনযি? রেরন রে রবধ্বস্ত টচহযিযি নযরে উৎফুি। 
  
রেস হযেডটনি েেয চযরিটয টগটিন। সরে্ েেয বিটে েী, েখনই আেযি েটন হটযটে 
েযি আচিটণি েটয্ টেযেযয টযন এেেয অসঙ্গরেি রচহ্ন িুরেটয আটে। রেরন টবরশ 
িেটেি শযন্ত। রেরন এটেবযটিই উটিরজে হনরন। এই অবস্থযয টেউ রে এই ভযটব শযন্ত 
েযেটে পযটি? যরি েযউটে বিয হয েযি স্ত্রীটে েৃে অবস্থযয পযওযয টগটে, েযহটি টসই 
ভর্দ্টিযে টেযটনয িেে আটবগ টিখযটবন নয, এেয রে রবশ্বযসটযযগ্? 
  
পটি উপরস্থে সেটি এই বিটব্ি সযটে সহেে টপযষণ েিটিন। 
  
পুরিশও এই ব্যপযিেযটে টেটন রনটযরেটিন। েযহটি রেটযি রস্পনটিযটেই রে আেিয 
সম্ভযব্ হে্যেযিী বিটে পযরি? নযরে এি েটয্ও অন্ টেযটনয েযিণ িুরেটয আটে? 
রনটজি স্ত্রীি েৃেু্ি খবি শুটন ভর্দ্টিযে রে এেন হটয রগটযরেটিন? ইরেেটয্ িুরি টেটে 
টব়িযিেয টবরিটয প়িি। জযনয টগি এই িম্পরেি েটয্ এেরে আশ্চযড চুরি সম্পযরিে 
হটযরেি। যরি টেযটনয েযিটণ শ্রীেেীি েৃেু্ হয, েযহটি েযি সেস্ত স্থযবি-অস্থযবি 
সম্পরিি এেেযত্র উিিযরযেযিী হটবন ওই স্বযেী বযবযজীবন। এেেয টশযনযি পি টেউ রে 
েযটে টচযটখি বযইটি িযখটে পযটি? 
  
এবযি রেস েযপডটিি েেয বিযি পযিয। েযি েুখেণ্ডটি এেেয অদু্ভে িযবণ্ িুরেটয আটে। 
েযি রজভও অে্ন্ত দ্রুে এপযশ টেটে ওপযটশ চটি যযয। রস্পনটিি পযটশি বযর়িটে 
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আপযেে েযি অবস্থযন। আয ঘন্টযি েটয্ খবি টসখযটন টপৌঁটে টগটে। পুরিশ েনটটবি 
পিটেি সযহযটয্। পিটেি সটঙ্গ এেরে টনযেবুে আটে। রেরন শযন্ত েটন সব রেেু রিরপবি 
েিটেন। 
  
পিটেি েণ্ঠস্বি টশযনয টগি–ে্যর্যে, আপরন যরি রেেু েটন নয েটিন, েযহটি রে আরে 
আপনযটে েটযেেয প্রে েিটে পযরি? 
  
রেস েযপডি বিটিন–এেয রে রেটসস রস্পটনযি হে্য সাংিযন্ত প্রে? েযহটি জবযব রিটে 
আেযি টেযটনয আপরি টনই। 
  
পিে েেয বিয শুরু েিটিন–আরে জযনটে চযইরে, ে্যর্যে, আপরন েী ভযটব এই 
রবষযরেি েেয জযনটে পযিটিন? 
  
রেস েযপডটিি টঠযাঁটেি টেযটণ ফুটে উটঠটে েযরেটি্ি হযরস। রেরন বিটিন–টেযন রবষয? 
আরে রঠে বুিটে পযিরে নয। েযটেি েুেটিযেয টেেন টসেয জযনটে চযইটেন? 
  
এেন প্রে আশয েটিনরন েনটটবি পযিে। রেরন চুপচযপ িযাঁর়িটয েযেটে বযয্ হটিন। 
আসটি টজটি টয েযেেয যটি এটনটে টয সম্পটেড েযি রবনু্দেযত্র আিহ েযেটব টেেন 
েটি? এই েযেেযই আজ রেস েযপডটিি সযন্ধ্েযিীন খযবযি টেরবটি সযরজটয টিওযয 
হটযটে। 
  
রেস েযপডি সযবযযটন েেয বটি চিটিন–এেয রসরোং রুটেি টেটিি ওপি পট়িরেি। টেযট্ট 
এেেয টবে রিটয আটষ্টপৃটষ্ট বযাঁযয। পিবেডীেযটি ওেযটে সরিটয রনটয যযওযয হটযটে। 
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পিটেি েুখেণ্ডটি ঔৎসুটে্ি েযপ পরিসু্ফরেে। রেরন বিটিন–েীভযটব ওই বযচ্চয টেযেিয 
টপ্র সবরেেু জযনটে পযটি বিুন টেয? 
  
রেস েযপডি েযাঁি েেয টশষ েিটে রিটিন নয। রেরন বিটিন–আপনযি রেউরনটেি ওপি 
এেেয রপে টিটগ আটে। 
  
েনটটবি পিে েযেযটিন। বুিটে পযিটিন এই েেযি অন্তিযটি েী অেড িুরেটয আটে। 
রেরন বিটিন–সেটিই বটি েযটে েযই টিখটিই উর়িটয টিখয উরচে টসখযটন আগুন আটে 
রেনয, েযহটি হযটেয আেিয অটনে আপযে অরেরঞ্চৎেি প্রে টেটে িহটস্ি সেযযযন 
েিটে পযিব। 
  
-এবযি টবযযহয আপরন সে্ পটেি পরেে হটে টপটিটেন। বিুন আেযি েযটে আপরন 
রে জযনটে চযইটেন, আরে আন্তরিে ভযটব চযইরে এই িহস্েযি সেযযযন টেযে। 
  
েনটটবি পিে েযি গিয আরবষ্কযি েিটিন। টনযেবুটেি রিটে েযরেটয রেেু এেেয 
ভযববযি টচষ্টয েিটিন। েযি পি বিটিন–েৃে ভর্দ্েরহিযি স্বযেী রেটযি আেডযি রস্পনটিয 
টয জবযনবরন্দ রিটযটেন টসেয আরে সযটত্ন টিটখ রিটযরে। রেটযি রস্পনটিয েযিফে 
জযনটে পযিিযে, আজ িুটেয টবটজ রেরিশ রেরনটে আপরন ওনযটে টফযন েটিরেটিন। 
আপরন ওনযটে আপনযি বসযি ঘটি টর্টে পযরঠটযরেটিন। আপনযটিি েটয্ টেযটনয এেেয 
রবষটয আটিযচনয হটব বটি। আপরন রেনটে টবটজ পটনটিয রেরনে ওই ভর্দ্টিযেটে এখযটন 
আসটে বটিরেটিন। টেযটনয এেেয ব্যপযি রনটয আপরন খুবই উরিগ্ন। ে্যর্যে, আরে যয 
বিরে সব সরে্ রে? 
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েনটটবিটে অবযে েটি রিটয রেস েযপডি বটি উঠটিন–েখটনযই েয নয, এসব বযনযটনয 
গি েেয। 
  
–টস েী? রেটযি রস্পনটিযটে আপরন িুটেয টবটজ রেরিশ রেরনটে টফযন েটিনরন? 
  
–েখটনযই নয, িুটেয রেরিশ-রেনটে রেরিশ-চযিটে রেরিশ–েখটনযই নয। 
  
 টবশ টবযিয যযটে রেস েযপডি এখন রবিি হটয উটঠটেন। হবযিই েেয, টেউ যরি েযি 
নযটে রেটে্ রেেু বটি েযটে েযহটি রবিরি টেয েটনি েটয্ জযগটবই। 
  
েনটটবি পিে বিটিন-রঠে আটে, এিপি রেরন পিে আনটন্দি সটঙ্গ েযি টগযাঁফ টজয়িয 
েুচট়ি রিটিন। উটিরজে হটি রেরন এভযটবই েযি উটিজনযি প্রশেটনি টচষ্টয েটি 
েযটেন। 
  
রেটযি রস্পনটিয আি েী বটিটেন? 
  
রেটযি রস্পনটিযি জবযনবরন্দি টভেি অটনে েেযই জযনয টগটে। রেরন নযরে অনুটিযটয 
পট়ি এখযটন আসটে বযয্ হটযরেটিন। রেরন েযাঁি বযর়ি টেটে রেনটে টবটজ িশ রেরনটে 
টবরিটয আটসন। েযিপি রেস েযপডটিি বযর়িটে টপৌঁটে যযবযি পি েযটজি টেটয েযিফে 
শুনটে পযন, রেস েযপডি বযর়িটে টনই। 
  
রেস েযপডি বিটিন–গটিি এই অাংশেয এটেবযটিই সরে্। ওই ভর্দ্টিযে হযটেয এখযটন 
এটসরেটিন। রেন্তু আরে েখন উওটেনস ইনরটরেউটে এেরে েযটজ ব্স্ত রেিযে। 
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েনটটবি পিে আবযি বিটিন–রঠে আটে টেয? 
  
 রেস েযপডি বিটিন-েনটটবি, রেটযি রস্পনটিয সম্বটন্ধ আপনযি েী যযিণয? আপরন রে 
ওনযটে এখযটন সম্ভযব্ অপিযযী রহটসটব ইরেেটয্ রচরহ্নে েটিটেন? 
  
-েিটন্তি এই অবস্থযয আরে টেযটনয েন্তব্ েিটে পযিব নয। অটনেগুটিয নযে রেরেি 
েটি টহাঁটে চটিটে রেন্তু টে টয সরে্েযটিি টিযষী েয টবি েিব েীভযটব? আেযটে আিও 
সযবযযটন পয টফিটে হটব। 
  
রেস েযপডি রজজ্ঞযসয েিটিন–রেটযি রস্পনটিয? 
  
টেটযরে রেটযি রস্পনটিযটে ভযটিযবযটস। রেটযি রস্পনটিয েযনুষ রহসযটব খুব এেেয 
আেষডণীয নন। খবডযেৃরে প্রযচীন ভযবযযিয আাঁেট়ি যটি পে চিটে ভযটিযবযটসন, সযবযযটন 
টেটপ টেটপ েেয বটিন। েযাঁি চরিটত্রি েটয্ সম্মযনীয ব্রিটত্বি েযপ আটে। েটন হয 
রেরন টবযযহয টেযটনয এেেয অজ্ঞযে েযিটণ িযেযঞ্চটি বসবযস েিটে এটসরেটিন। 
এেরিন পযডন্ত রেরন শহটিই েযি জীবন েযরেটয টগটেন। েযই রেস েযপডটিি েযটে এই 
চরিত্রেয খুব এেেয আেষডণীয নয হটিও টেৌেূহটিি উপযিযন টনই টয েয বিয যযয নয। 
  
রেরন বিটিন–টেযটেয টেটেই আরে আেযি জীবনেয রনটজি েটেয েযেযটে টচটযরে। আরে 
টচটযরেিযে টেযটনয এেরিন শহি টেট়ি িযটে চটি যযব। টেযট্ট এেরে বযগযন বযর়ি েযেটব 
আেযি। ফুি আরে অসম্ভব ভযটিযবযরস। আপরন জযটনন আেযি বউটযি এেরে ফুটিি 
টিযেযন আটে। টসই টিযেযটন েযি সযটে আেযি প্রেে টিখয হটযরেি। 
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এই যিটনি জবযনবরন্দি েটয্ আিযিয টেযটনয আেষডণ টনই। রেন্তু এি অন্তিযটি 
টিযেযটন্সি এেেু টেযাঁযয আটে েয স্বীেযি েিটেই হটব। টিখয টগি ফুটিি জিসযঘটি 
েেবটযসী সুন্দিী শ্রীেেী রস্পনটিয বটস আটেন। 
  
শ্রীযুি রস্পনটিয অবশ্ ফুি সম্পটেড রবটশষ রেেুই জযটনন নয। বীজ, বীজেিয শেরি েিয, 
এসব ব্যপযটি েযাঁি অজ্ঞেয সেটিই জযটন। অবশ্ েযি েটয্ এেেয আশয আটে। টয 
আশয েযটে ওই সুন্দি বযগযন বযর়িেযয েযরিে েটি েুটিটে। এখযটন পয িযখটি েটন 
হটব আপরন বুরি পৃরেবীি বযইটি অন্ টেযেযও টপৌঁটে টগটেন। চযিপযটশ সুগরন্ধ যুি 
ফুটিি টেিয। সযেিঙয িযেযনু বুরি পযখয টেটি উট়ি যযটে। েযটি েটয্ই েযটে নযনয 
যিটনি প্রে েিয হটে, রেরনও রেেুেয উিযসীন ভযটব উিি রিটয চটিটেন। শুযু েযই 
নয, রেস েযপডটিি েেযগুটিয টেযে এেরে টনযেবুটে েুটি রনটেন। 
  
েযাঁটে টিটখ শযন্তস্বভযটবি েযনুষ বটিই েটন হটে। রেন্তু পুরিশ টেন েযি সম্পটেড 
এেখযরন আিহী হটয উঠটব? আসটি েৃে স্ত্রীি খবি শুটনও রেরন টয ভযটব েযি আটবগ 
সযেিযটেন, টসেযই অটনটেি েটন সটন্দটহি উটর্দ্ে েটিটে। এই পৃরেবীটে অবশ্ এেন 
রেেু েযনুষ আটেন, যযাঁিয টশযে অেবয িুাঃখ, আনন্দ অেবয উিযটস এেই িেে টেটে 
যযন। শ্রীেেী রস্পনটিয সম্পটেড অটনে েেযই েখন জযনয টগটে। বযিবযি প্রে েুাঁট়ি টিওযয 
হটে শ্রীযুি রস্পনটিযি েযটে। েয সটত্ত্বও আেিয রে েযি হৃিটযি টগযপন িুযযি খুিটে 
পযিরে? 
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েস্ত বট়িয এেরে বযর়িটে শ্রীেেী রস্পনটিয এেজন সযহযয্েযরিনী রহসযটব জীবন শুরু 
েটিরেটিন। রেরন ওই েযজেয টেট়ি রিটিন, বযগযন পরিচযডয রযরন েিটেন, েযাঁটে রবটয 
েিটিন। েযাঁিই সহযযেযয িেটন এেরে ফুটিি টিযেযন খুটিরেটিন। যীটি যীটি 
টিযেযটনি শ্রীবৃরি হি। রেন্তু ওই উেযে পরিচযিটেি অবস্থযি িেযবনরে টিখয টগি। 
িীঘডরিন টিযটগ ভুটগ টশষ পযডন্ত রেরন েযিয টগটিন। 
  
এবযি ওই রবযবয েরহিয আশয ও ভযটিযবযসযটে পযটেয েটি এরগটয চিটিন। েযি 
টিযেযটনি আিও শ্রীবৃরি ঘেি। েযিপি? রেরন উিৃষ্ট িযটে টিযেযনেয রবরি েটি রিটিন। 
এবযি আবযি েযটে রবটযি আসটি বসটে হি, েযাঁি রিেীয পটক্ষি স্বযেী হটিন শ্রীযুি 
রস্পনটিয। েয্বযসী এেজন িত্ন ব্বসযযী, রযরন এেেয টেযট্ট ব্বসযটে স্বীয উি্ে এবাং 
বুরি বটি বট়িয েটি েুটিটেন। রেেুরিন বযটি েযিয ঐ ব্বসযেযও রবরি েটি টসন্ট 
ে্যরিটের্-এ চটি আটসন। 
  
শ্রীেেী রস্পনটিযটে আেিয এে টেযেযেুরে অবস্থযপন্ন েরহিয বিটে পযরি। আসটি ফুটিি 
টিযেযন রবরি েটি রেরন টয রবপুি অেড টপটযটেন, েযি টেটে রনযরেে সুি েযটি েযটি 
েযি হযটে টপৌঁটে যযয। জীবন যযত্রযি েযন খুব এেেয উাঁচু নয। েযই হযটেয টয টেযটনয 
রবপযডয টেযেযরবিয েিযি েটেয সযহস এবাং শরি েযি আটে। 
  
রেরন বুরি েটি রবরভন্ন িগ্নীটে েযেয টিটখটেন। এি ফটি আটগি গরিেযেয যটেষ্ট টবট়ি 
টগটে। আি এি ফটিই হযটেয রেরন আয্যরত্মেেযি রিটে িুাঁটেটেন। শ্রীেেী রস্পনটিয 
েযটি েটয্ই সটম্মযহটনি আসি বসযন। শুযু েযই নয, পিটিযে সম্পটেড েযাঁি অগযয 
আস্থয। রেরর্যযে ব্বহযি েটি রেরন পিটিযটেি েযনুষটে টেটন আনযি টচষ্টয েটিন। রেরন 
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এে অদু্ভে যেডেটে রবশ্বযস েটিন। এি েটয্ ভযিেীয আয্যত্ম শরিি েযপ আটে। শুযু 
েযই নয, প্রযণযযযে এবাং টযযগরিযযটেও েযি উৎসযহ টচযটখ প়িযি েটেয। টসন্ট ে্যরি 
টের্-এ আসযি পি েযি যযরেডে ভযবনযটে রেেু পরিবেডন ঘটে রগটযরেি। রেরন পুটিযটনয 
রিটনি টগয়িয রিশ্চযন হটয ওঠযি টচষ্টয েটিরেটিন। েযটি েটয্ই চযটচড টযটেন। চযটচডি 
রবরভন্ন অনুষ্ঠযটনি সটঙ্গ রনটজটে যুি িযখটেন। শুযু েযই নয, স্থযনীয ঘেনযবিী সম্পটেড 
েযি আিটহি টেযটনয সীেয রেি নয। এেনরে রেরন টেটযটিি সটঙ্গ বটস রব্রজ টখিযি 
আসটিও টেটে উঠটেন। 
  
এেরে সযযযিণ জীবনযযত্রয, টসখযটন টেন আেযটশ েযটিয টেটঘি ঘনঘেয? টেন এভযটব 
রনহে হটে হি েযটে। 
  
. 
  
০২. 
  
 টেযটনয ব্যপযি এেবযি েযি েযেযি েটয্ ঢুটে টগটি আি রনস্তযি টনই। টসেযি টশষ নয 
টিটখ রেরন েয়িটবন নয। রেরন পরিষ্কযি ভযটব বিটিন–স্যি, এ রবষটয টেযটনয সটন্দহ 
টনই, স্বযেীেযই খুন েটিটে, েযটে আটগ গযিটি পুিটে হটব। 
  
–টেযেযি রে েযই েটন হয? 
  
-এেয আেযি অনুেযন নয, স্যি, আেযি রস্থি রসিযন্ত। আপরন শুযু এেবযি ওই ভর্দ্টিযটেি 
েুটখি রিটে েযরেটয টিখটবন। সেস্ত েুখ অপিযটয েেেে েিটে। ওনযি েটয্ আপরন 
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রে এে েুেটিয আটবটগি রবেুিণ টিটখটেন? উরন জযনটেন টয, ভর্দ্েরহিয েযিয টগটেন। 
েযই অে আটস্ত আটস্ত টহাঁটে বযর়িি রিটে আসরেটিন। 
  
এেয়িয েুরে আি েযউটে সটন্দটহি েযরিেযয িযখটে পযিে নয? টভটব টিখ টেয টশযটেি 
ভূরেেযয অরভনয েিয রে খুবই শি? 
  
–অটনটেি টক্ষটত্র এেয হয নয, স্যি। টেযটনয টেযটনয েযনুষ আটে যযিয আটিযরপে ব্রিটত্ব 
রবশ্বযস েটি নয। রস্পনটিয টসই জযটেি বটি আেযি েটন হয। 
  
–েযি জীবটন রে অন্ টেযটনয েরহিযি েযপ আটে? েটনডি জযনটে চযইটিন। 
  
-নয, এখনও পযডন্ত টেেন টেযটনয খবি আেযি হযটে আটসরন। অবশ্ ওই ভর্দ্টিযে নযনয 
েিযেিয জযটনন। রেরন টয টেযটনয টগযপন অরভিযষ টচটপ িযখটে পযটিন। আেযি েটন 
হটে উরন টবযযহয স্ত্রীটে আি সহ্ েিটে পযিরেটিন নয। স্ত্রীি অগযয অেড আটে, এ 
রবষটয টেযটনয সটন্দহ টনই। রেন্তু এই জযেীয েরহিযটিি সহ্ েিয সরে্ সম্ভব নয। 
স্বযেীটিি এাঁিয চযেি েটি িযখটে ভযটিযবযটসন। েযই উরন ঠযণ্ডয েযেযয এই খুটনি 
পরিেিনযেয েটিরেটিন। উরন হযটেয ওনযি রখেরখটে টেজযটজি স্ত্রীি েযে টেটে েুরি 
টপটে টচটযরেটিন। বযরে জীবনেয সুটখ শযরন্তটে েযরেটয টিবযি ইটে িুরেটয রেি ওনযি 
েটনি েটয্। 
  
–হ্যাঁ, হযটেয টেযেযি অনুেযন সরঠে। এখন আেযি েযই েটন হটে। 
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-এই অনুেযনেযি ওপটিই রনভডি েটি েযেুন স্যি, আরে বিরে আপনযটে ঠেটে হটব 
নয। ওই ভর্দ্টিযে যীটি যীটি ষ়িযটন্ত্রি জযি বুটনরেটিন। েযই টবযয হয টফযন েি 
এটসটে এেন এেেয অরেিযয টবি হটয যযন। 
  
টেিটচে জযনটে চযইটিন–েযি েযটন টেযটনয টফযন েি আটসরন? 
  
–নয, স্যি। এি েী অেড হটে পযটি? হযটেয ওই ভর্দ্টিযে রেটে্ েেয বটিটেন, অেবয 
ওই েিেয এটসরেি পযবরিে টেরিটফযন বুে টেটে। এই িযটে েযত্র িুটেয পযবরিে 
টেরিটফযন বুে আটে। এেেয টটশটন, অন্েয টপযট অরফটস। টপযট অরফটসি টেরিটফযন 
টেটে েি আটসরন। েযিণ রেটসস টক্লযে টেযেযেুরেভযটব সেিটেই টচটনন। টটশটনি 
টেরিটফযন বুে টেটে েিেয আসটে পযটি। টরন আটস িুটেয সযেযশ রেরনটে, েখন 
খযরনেেয শহ শচ হয। েটব এেেয ব্যপযি আেযি েযেযয আসটে নয। টসই ব্যপযিেয 
সম্পটেড অনুসন্ধযন েিটে হটব। রেরন বটিটেন, রেস েযপডি েযটে টর্টে পযরঠটযরেটিন। 
এেয রেন্তু এটেবযটি র্যহয রেটে্। রেস েযপডটিি বযর়ি টেটে টফযন েিেয আটসরন, েযিণ 
রেস েযপডি েখন ইনরটরেউটে চটি রগটযরেটিন। 
  
–েযহটি েুরে রে েটন েিে? স্বযেী ইটে েটিই বযর়ি টেটে টবরিটয রগটযরেটিন। যযটে 
অন্ এেজন আেেযযী এটস রেটসস রস্পনটিযটে হে্য েিটে পযটি? 
  
হ্যাঁ, আপরন টরর্ ইযযটর্ডি েেয েটন টিটখটেন? আরে েযি সটঙ্গ েযজ েটিরে, আরে 
টিটখরে, রেরন খুব এটিযেটিয স্বভযটবি েযনুষ। রেরন এেেু পটি েী েিটবন আটগ টেটে 
েয রনবডযচন েিটে পযটিন নয। 
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হ্যাঁ, েুরে রঠেই বটিে, েযি চরিটত্রি েটয্ টেযটনয িৃঢ়েয টনই। েযি চরিটত্র এেযরযে 
টিযষও িুরেটয আটে। 
  
-স্যি, আেযি েন্তব্ টয এটেবযটি সরঠে আরে েয বিরে নয। আেযি েটন হয এই 
ব্যপযটিি সটঙ্গ টসও জর়িটয েযেটে পযটি। হযটেয টস এই ভযটব েযি েৃরেত্ব জযরহি 
েিযি টচষ্টয েটিটে। 
  
টেিটচে অবযে হটয জযনটে চযইটিন–অক্সটফযর্ড বু্লবযর্ডটিি খবি রে? 
  
-এই ব্যপযিেযও আরে টভটব টিটখরে। েটন হয টেউ হযটেয েযেযি টিযটভ এই েযজেয 
েটিটে। আরে এ ব্যপযটি েটযেেয ক্ল্ আপনযটে রিটয টগিযে। আপরন এই কু্ল গুটিয 
রনটয নয়িযচয়িয েিটবন। আেযি েটন হয আপরন েরিটনি েটয্ই আসি আেেযযীটে 
যিটে পযিটবন। 
  
েটনডি টেিটচে বিটিন-টেযেযি েন এে সটন্দটহ ভিয টেন? যযে, েুরে রে রেস েযপডটিি 
সটঙ্গ েেয বটিে? 
  
এই ব্যপযটিি সটঙ্গ রেস েযপডটিি েী টযযগ েযেটে পযটি, স্যি, আরে টেয রেেুই বুিটে 
পযিরে নয। আেযি টেয েটন হটে এেয আেিযই সেযযযন েিটে পযিব। 
  
-নয, হযটেয আপযে িৃরষ্টটে েটন হটে পযটি টযযগসূত্রেয বটি রেেু টনই। রেন্তু ওই 
ভর্দ্েরহিযি অগযয আস্থয এবাং অসীে জ্ঞযটনি প্ররে আরে উটপক্ষয টিখযব েী েটি? টেযেযি 
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এখনই উরচে ওনযি বযর়িটে রগটয ওনযি সযটে আটিযচনযয অাংশ িহণ েিয। ওনযি বযস 
হটযটে, রেন্তু েযেযেয এখনও পরিষ্কযি আটে। 
  
প্যে ইটে েটিই রবষযেয টঘযিযবযি টচষ্টয েটি বিটিন–স্যি, এেেয ব্যপযটি আপনযি 
েযে টেটে পিযেশড চযইরে। েৃেয ভর্দ্েরহিয টযখযন টেটে েযি টপশযগে জীবন শুরু 
েটিরেটিন, আরে বিটে চযইরে টযখযটন রেরন পরিচযরিেযি েযজ েিটেন, টসই ফ্ল্্যে 
িবযেড অ্যবযি িেগে জযযগযেয এেবযি টিটখ এটি টেেন হয? আেযি েটন হটে টসখযটন 
টগটি আেিয টেযটনয এেেয সূটত্রি সন্ধযন পযব। ওখযন টেটেই টেয হীটি জহিে চুরি 
হটয রগটযরেি। আরে বিটে চযইরে েিেে েরণি েেয, আপনযি টেয েটন আটে, স্যি। 
টসগুটিয আি েখটনয খুাঁটজ পযওযয যযযরন। এই ব্যপযিেয রনটয আরে যটেষ্ট নয়িযচয়িয 
েটিরেিযে, আেযি েটন হটে ওই ভর্দ্েরহিয যখন টসখযটন েযজ েিটেন েখনই এই 
ঘেনযেয ঘটে রগটযরেি। এই সেয অবশ্ রেরন টনহযেই এে রেটশযিী েন্য রেটিন। 
আপনযি রে েখটনয েটন হয নয স্যি, এি সযটে ওই ভর্দ্েরহিযি টেযটনয টযযগ সূত্র 
েযেটে পযটি? আসি রস্পনটিয টেয টসই সেয জুটযিযরিি টিযেযন রনটয নয়িযচয়িয 
েিটেন, েটনি টভেি উচ্চযেযিয েযেযেযই স্বযভযরবে, েযই নয রে? ঘেনযেযি েেয 
আেযি স্পষ্ট েটন আটে। পুরিশ েহটি এেেয চযিু েেয রেি, েয হি ওই বযর়িি টেযটনয 
এেরে টেটি এই ঘেনযি সটঙ্গ যুি আটে, েযি নযে হি রজে অ্যবযি িেগই। টস হি 
বট়িযটিযটেি বটখ যযওযয টেটি। প্রচুি টিনয েটি টফটিরেি, আি ওই ভযঙ্কি র্যেযরেেয 
হবযি পি সব টিনয টস টশযয েটি টিয। বিয হয, টেযটনয এে যনী ভর্দ্েরহিয নযরে েযি 
হটয এই সব টিনয টশযয েটি রিটযরেি, ব্যপযিেয আেযি েযটে অরবশ্বযস্ বটিই 
টঠটেরেি। টভটব টিখ, বৃি অ্যবযিিেগই রেন্তু এই ব্যপযিেয রনটয টবরশ আটিযচনয 

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইনাল কেসেে । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিে িার্পল ধারাবাক্রিে 

70 

www.bengaliebook.com                                  েূক্রির্ত্র 
 

 

েিটে চযনরন। আেযি েটন হয, এেয টবযযহয টনহযেই এেেয পযরিবযরিে েিঙ্ক, েযই 
রেরন টচষ্টয েটিরেটিন এেযটে যযেয চযপয টিবযি। 
  
প্যে এেেু রবষণ্ণ হটয বিি–আরে আপনযটে আেযি েটনি েেয জযনযিযে স্যি, আেযি 
টেয ভুি হটে পযটি। 
  
. 
  
০৩. 
  
 রেস েযপডি প্যেটে অরভবযিন জযনযটিন। সযবযযন এবাং সন্তপডটণ। যখন শুনটে টপটিন 
টয, প্যেটে েটনডি টেিটচে পযরঠটযটেন েখন েযি েটয্ আরেটেযেযি ভযব ফুটে উঠি। 
আসটি রেরন সব েহটিি সটঙ্গই ভযটিয সম্পেড বজযয িযখটে চযইটেন। 
  
-েটনডি টেিটচেটে আেযি অরভবযিন জযনযটবন। আরে টেয ভযবটেই পযিরে নয টয, রেরন 
এখনও আেযটে েটন টিটখটেন। 
  
এেযই হটিয রেস েযপডটিি চরিটত্রি ভর্দ্েয। 
  
–উরন সবসেয আপনযি েেয েটন িযটখন, ে্যর্যে। উরন আেযটে বিটিন এখনই আপনযি 
সটঙ্গ টিখয েিটে। টসন্ট টেরিটের্-এ টযসব ঘেনয ঘটে চটিটে, আশয েরি আপরন টস 
সম্পটেড ওযযরেবহযি। এই ব্যপযটি আপনযি অরভজ্ঞেয এবাং জ্ঞযন আেযটে সযহযয্ েটি। 
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–আরে আবযি েটনডিটে আেযি যন্বযি জযনযরে। রেন্তু রবশ্বযস েরুন এই ঘেনযেয সম্পটেড 
আরে রবনু্দ রবসগড রেেুই জযরন নয। েীভযটব টয হে্যেযণ্ডেয ঘটেটে টস ব্যপযটি আরে 
এখনও অন্ধেযটিি েটয্ আরে। 
  
–আপরন রে বুিটে পযিটেন েী রবষয রনটয আেিয েেয বিটে চটিরে? 
  
-হ্যাঁ, আরে খযরনেেয অনুেযন েিটে পযিরে, এইভযটব েেয বটি টেযটনয িযভ হটব বটি 
আেযি েটন হটে নয। শুযু শুযু েেয বটি সেয েযেযটনযি েী িিেযি? 
  
প্যে বুিটে পযিটেন, পরিরস্থরে িেশই েযাঁি হযটেি বযইটি চটি যযটে। েয সটত্ত্বও রেরন 
টশষ টচষ্টযয খ়ি েুটেয আাঁেট়ি যিযি প্রযযটস েি টেটে বিটিন–এেযটে টনহযেই এেেয 
ব্বসযরযে বয শুেটনয আটিযচনয বটি ভযবটবন নয, ে্যর্যে। েটন েিয যযে আেিয অন্তিঙ্গ 
আিযপচযরিেযয এটসরে। টগযপটন আপনযি সযটে রেেু শিয পিযেশড েিটে চযই। 
  
-আপরন রে বুিটে পযিটেন, আপনযি েেযি অন্তিযটি েী অেড িুরেটয আটে? আপরন েী 
সযহযয্ আেযি েযে টেটে টপটে চযইটেন েয এেবযি খুটি বিটবন েী? আপরন রে 
সরে্েযি সন্ধযটন আেযি েযটে এটসটেন? 
  
-হ্যাঁ, েয হটে পযটি। 
  
-েযহটি শুনুন, এব্যপযটি েেয বিযি প্রটযযজনীযেয আটে বটি আরে েটন েিরে। অবশ্ 
এটক্ষটত্র রেেুেয অনুেযন শরিি েেযও বিটে হটব। এখযটন রে িুটেয আিযিয রশরবি হটয 
টগটে? আপরন রে আেযি েেযি অন্তিযটি িুরেটয েযেয অেড বুিটে পযিটেন? আসুন, 
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আরে সূত্রেয যরিটয রিই। রেেু রেেু েযনুটষি িৃঢ় রবশ্বযস টজটগটে টয, ওি স্বযেীেযই আসি 
খুরন, রেরন টবযযহয এইভযটব রনটজটে চযপয টিবযি টচষ্টয েিটেন। আসটি যখনই স্বযেী-
স্ত্রীি েটয্ এেজটনি েৃেু্ হয, েখন টয টবাঁটচ েযটে েযি ওপি আেিয টজযি েটি 
অরভটযযটগি িযযভযি চযরপটয রিই। আপনযি েটনও রে যযিণয েযই নয? 
  
–হটে পযটি, প্যে রনটজি েটনযভযব টগযপন িযখযি আপ্রযণ টচষ্টয েিটিন। 
  
-েযহটি? আরে রে রঠে বরিরন? সবটক্ষত্র টেটেই সটন্দহেয রেটযি রস্পনটিযি ওপি 
প়িটে পযটি। আরে শুটনরে রেটসস রস্পনটিয নযরে অটঢি অটেডি অরযেযরিনী রেটিন। 
েযাঁি েৃেু্ হটি সেস্ত অেড রেটযি রস্পনটিয পযটবন। 
  
-এেযই টেয আেিয জযরন, এ টক্ষটত্র আেযটিি েটন টেযন সটন্দহ হয? অটেডি টিযটভ স্বযেী 
স্ত্রীটে টেটি টফটিটেন েযইটেয? আরে রেন্তু এই ব্যপযিেযি সযটে এেিে এেেে হটে 
পযিরে নয। টেযটনয টেযটনয টক্ষটত্র টিখয যযয এটেবযটি টশষ েুহূটেড আেযটিি অনুেযন 
যযিণয সবরেেু টভটঙ যূরিসযৎ হটয যযটে। 
  
-হ্যাঁ, আপরন রঠেই বটিটেন, ে্যর্যে, স্ত্রীি েৃেু্ি ফটি হঠযৎ ভর্দ্টিযে রবপুি সম্পরিি 
অরযেযিী হটয টগটেন। 
  
আি েযি জন্ রে েযটে টিযষী সযব্স্ত েিয যযয? ব্যপযিেযি েটয্ এেেুখযরন অরবশ্বযস্ 
আটে এেেয আরে অস্বীেযি েিটে পযিরে নয। রেন্তু শুযু েযেযি জন্ এেজন পুরুষ 
রেরেরেরে েযি স্ত্রীটে হে্য েিটবন টেন? আেযি টেয েটন হয এি অন্তিযটি অন্ এেেয 
ব্যপযি িুরেটয আটে, েেেগুটিয রবষয অবশ্ আরে টগযপন েিটে পযিরে নয। টযেন, 
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রেরন টেন রেটে্ েটি বিটিন টয, আেযি েযে টেটে টেরিটফযটনি খবি টপটয রেরন 
েুটে এটসরেটিন? েযিপি রফটি রগটয টিটখন টয, েযি স্ত্রী েৃে অবস্থযয পট়ি আটেন। 
অেডযৎ এই হে্যি ঘেনযেয ঘটেটে যখন রেরন বযর়িটে রেটিন নয, েযি েযটন? েযি েযটন 
রে টেযটনয অটচনয অজযনয আগন্তুে এটস এই হে্যেযণ্ডেয ঘরেটযটে? এেয রে টেযটনয 
রোঁচটে টচযটিি েযজ? হযটেয শ্রীেেী বযযয টিবযি টচষ্টয েটিরেটিন। রোঁচটে টচযি েযি 
পযটপি টেযটনয সযক্ষী িযখটে চযযরন। 
  
ইন্সটপটযি েযেয নয়িটিন–আপরন রে এেবযি েযেয পযসযি টিনটিটনি েেযেয ভযবটবন 
নয? আেিয শুটনরে ইিযনীাং স্বযেী স্ত্রীি েটয্ বরনবনয রেি নয। পয়িয প্ররেটবশীিয েযটি 
েটয্ই েযটিি রচৎেযি শুনটে টপটেন। 
  
রেস েযপডি এই েেয টশষ েিটে নয রিটয বিটিন–এেয স্বযেী স্ত্রীি েটয্ অে্ন্ত স্বযভযরবে 
ঘেনয। 
  
–েযহটি আপরন েী অনুেযন েটিন? 
  
–নয, সেটি যয ভযবটে আরে রেন্তু েয ভযবরে নয। েী রবষয রনটয েযটিি িগ়িয হে টস 
ব্যপযিেয এেবযি টভটব টিটখটেন রে? আেযি েটন হয ওই পরিচযরিেয িযইে টবটন্টি 
ওপি নজি িযখয িিেযি। এই টবটন্টি েযিফেই টেয খবিগুটিয বযইটি চটি টগটে, েযই 
নয রে? 
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এবযি ইন্সটপটযটিি েণ্ঠস্বটিি টভেি টেেন এেেয েরিনেয টজটগটে। ইন্সটপটযি আেেয 
আেেয েটি বিটে টচষ্টয েিটিন–আসটি হযটেয এই েযটজি টেটযরে সব খবি জযটন 
নয। টনহযে উটিজনযি বটস টস রেেু গুজব ের়িটযটে। 
  
শুেটনয টঠযাঁটেি টেযটণ হযরসি রচহ্ন আাঁেবযি আপ্রযণ টচষ্টয েিটিন রেরন। টশষ পযডন্ত 
পযিটিন নয। 
  
রেস েযপডি েখন গ়িগর়িটয বটি চটিটেন–এখযটন অবশ্ আি এেেয িি গট়ি উটঠটে, 
এবযি টের্ টগযযডযটন্টি েেয বরি, টের্ টগযযডযন্ট হি এে সুপুরুষ সুিশডন যুবে। আেযি 
েটন হয রূটপি সযহযটয্ েযনুষ অটনটেি েন টভযিযটে পযটি। টেটর্ি টক্ষটত্র রে টেেনই 
ঘেনয ঘটে রগটযরেি? টয সেস্ত টেটযিয চযটচড আসে, রবটেটি অেবয সেযিটবিয, েযটিি 
অটনটেি সযটেই আরে েেয বটিরে। শুযু েী েযই? টিখয টগি েয্বযরসনী টেটযিযও 
চযটচডি েযটজ আিও টবরশ েযত্রযয টযযগ রিটে আসটে। েযিয সটঙ্গ আনটে টেটর্ি জন্ 
রক্লপযি এবাং স্কযেড। এই ব্যপযিেয ওই েযনুষরেি েযেয ঘুরিটয টিবযি পটক্ষ যটেষ্ট নয রে? 
  
…রেেু টিখয যযে, এি েটয্ টেযটনয সটন্দহ বয সম্ভযবনয িুরেটয আটে। আবযি আরে টের্ 
টগযযডযটন্টি েেয বিব। টেন টের্ টগযযডযটন্টি নযে বযিবযি উচ্চযিণ েিরে বিুন টেয? 
আসটি টের্ টগযযডযটন্ট টেয েযটি েটয্ই রেটসস রস্পটনযি সটঙ্গ টিখয েিটে আসে, টসই 
খবিেয রে আপনযি জযনয আটে? রেটসস রস্পনটিয েেয প্রসটঙ্গ আেযটে এেবযি 
বটিরেটিন টয, রেরন অক্সটফযর্ড গ্রুটপি েটয্ ঢুটে টগটেন। আসটি এখযটন এে এেেয 
টেযটেয টেযটেয গ্রুপ শেরি হটযটে। এে সেয অক্সটফযর্ড গ্রুপ নযটে এেরে যযরেডে 
আটন্দযিটনি সূত্রপযে হটযরেি, আরে ব্রিগে ভযটব েটন েরি এই েেবযটি যযাঁিয রবশ্বযস 
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েটিন েযিয সেটিই রনজস্ব েেড সম্পটেড অে্ন্ত সটচেন এবাং প্রযণপণ টচষ্টযয েযজেয 
টশষ েিযি েেয ভযটবন। আেযি েটন হয রেটসস রস্পটনয টবযয হয ওই টেটিরেি েেযবযেডয 
শুটন রেেুেযত্রযয েযি প্ররে অনুিি হটয পট়িরেটিন। 
  
রনাঃশ্বযস টনবযি জন্ রেস েযপডি রেেুক্ষটণি জন্ রবিরে রিটিন। েযিপি আবযি গ়িগর়িটয 
বিটে শুরু েিটিন–েযটিি েটয্ অন্ টেযটনয ঘেনয ঘটেরেি রেনয টসেয আরে রঠে 
বিটে পযিব নয। েটব আেযি েন এে নীচ নয টয, আরে পুরুষ এবাং নযিীি েটয্ টেযটনয 
সহজ-সিি সম্পেড টেটন টনব নয। েবুও আেযি েটন হয টেযেযয টযন এেেয টেযে 
টগযিেযি হটয যযটে। টয টগযিেযটিি টেটন্দ্র টপৌঁটেযটে নয পযিটি এই িহটস্ি সেযযযন 
েিয েখটনযই সম্ভব হটব নয। অটনটেই বটি েযটে, রেটসস রস্পনটিয নযরে ওই অিবযসী 
টেটিরেি িযিয রবটশষ ভযটব আেরষডেয হটযরেটিন। শুযু েযই নয, রেরন ওই টেটিরেটে 
টবশ রেেু েযেয যযি রহটসটব রিটযরেটিন। এই ঘেনযি েটয্ েেেয সরে্ িুরেটয আটে 
েয আরে জযরন নয। রেন্তু ওই টেটিরেটে টসরিন টটশটন টিখয রগটযরেি। িুটেয সযেযশ 
রেরনটে র্যউন টরটন টস চট়ি বটসরেি। েযেটেই পযটি। রেন্তু েযি আচিটণি েটয্ রেেু 
রেেু অস্বযভযরবেেয টচযটখ পট়িটে। টরন যখন েুটে চটিটে, েখন টেটিরে টেযেযয টগি? 
টস রে টরটনি েযেিযি েটয্ রিটয অন্ রিটে চটি যযয? েযিপি বযাঁটশি টব়িয পযি হটয 
েযেযটিযপটে টপেটন টফটি এরগটয যযয টটশটনি প্রটবশ পটেি রিটে। েযটে রেন্তু 
েটেটজি চযিপযটশ আি টিখটে পযওযয যযযরন। আি এেেয রবষটযি েেযও আপনযটে 
েটন িযখটে হটব, েয হি রেটসস রস্পনটিয টেযটনয টপযশযে পরিযযন েটিরেটিন? টসই 
টপযশযটেি েটয্ টেযটনয অস্বযভযরবেেয আটে বটি আপনযি রে েটন হয? 
  
–আরে টেয এ ব্যপযিেয েখটনয টভটব টিরখরন, এ প্রেেয আপরন টেন েিটেন? 
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রেস েযপডি বটি উঠটিন–উরন এেেয রেটেযটনয পটি রেটিন, টেযটনয সযযযিণ টপযশযে 
নয। রেটেযননয রেন্তু টেযটনয টেযটনয েযনুটষি েযটে রবটশষ অেড বহন েটি। 
  
–আপরন রে েযই েটন েিটেন? 
  
-নয, আরে রঠে টসভযটব বিটে চযইরে নয। আরে বিটে চযইরে, এি েটয্ এেেয 
অস্বযভযরবেেয িুরেটয আটে। 
  
–আপরন রে এেযটে স্বযভযরবে বটি েটন েিটেন? 
  
রেস েযপডটিি টচযখ িুরে জ্বটি উঠি। এখনও টসখযটন বজযয আটে শশে্ ভযব এবাং 
প্ররেফিটনি ক্ষেেয। রেরন বটি উঠটিন–হ্যাঁ, টেযটনয টেযন টক্ষটত্র এেযটে সযযযিণ ভযটব 
টিখয উরচে। 
  
এবযি ইন্সটপটযি প্যে েন্তব্ েিটিন–েযহটি? ওনযি স্বযেীি রবরুটি আটিেেয অপিযয-
েত্ত্ব খয়িয েিয টযটে পযটি টসেয হি প্রচণ্ড রহাংসয। 
  
-নয নয, এখযটন আপনযি টেযেযও ভুি হটে, রেটযি। আেযি েটন হয রেটযি রস্পনটিয 
েখটনযই স্ত্রীটে রহাংসয েিটেন নয। রেরন এসব টেযটেযখযটেয ব্যপযটি েযেয ঘযেযটেন বটি 
আেযি েটন হয নয। যেেুেু আরে েযটে টিটখরে, েযি রভরিটেই এ েেয বিরে। যরি 
ওনযি বউ বযইটি চটি যযয এবাং িণ্ঠটনি ওপি এেেয রচিেূে টিটখ যযন, েযহটিও রেন্তু 
উরন রেেু েটন েিটবন নয। ওনযি স্বভযবেয এেন নয বটিই আেযি রবশ্বযস। 
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রেস েযপডি সটন্দহ ভিয িৃরষ্টটে ইন্সটপটযি প্যটেি রিটে েযরেটয েযেটিন। প্যে এেেু 
রবব্রে টবযয েিটিন। এই েুহূটেড প্যটেি েন টেটে ভযবনযিয িূটি টেযেযয হযরিটয টগটে। 
রেস েযপডটিি েেযি রবরুটি যযবযি েটেয সযহস এবাং শরি রেরন হযরিটয টফটিটেন। টশষ 
অরব্দ রেস েযপডি টজযটিি সটঙ্গ বিটিন-ইন্সটপটযি স্পটে রগটয আপরন রে টেযটনয সূত্র 
খুাঁটজ টপটযরেটিন? নযরে অন্ধেযটি হযেট়িটেন? 
  
–রেস েযপডি, এখনেযি রিটন টেউ আি আঙুটিি েযপ রোংবয রসগযটিটেি েযই িযটখ নয 
অনুসন্ধযটনি জন্। এখন ব্যপযিেয এটেবযটি পযটে টগটে। 
  
-রেন্তু আেযি েটন হটে এেয টবযযহয এেেয পুটিযটনয যিটনি অপিযয। 
  
–প্যে সটঙ্গ সটঙ্গ বিটিন–এ েেযি অেড েী? আরে টেয রঠে বুিটে পযিরে নয। 
  
রেস েযপডি শযন্তভযটব জবযব রিটিন–আপরন রে েনটটবি পিটেি সটঙ্গ েেয বটিটেন? 
আেযি েটন হয এই ব্যপযটি েনটটবি আপনযটে যটেষ্ট সযহযয্ েিটে পযিটবন। রেরনই 
রেন্তু প্রেে এই অপিযযেয টিটখটেন, েযই েযি জবযনবরন্দি এেেয আিযিয িযে আটে 
শবরে। 
  
. 
  
০৪. 
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 টর্ে টচযযটিি ওপি বটস আটেন রেটযি রস্পনটিয। েযটে টিটখ েটন হটে রেরন টবযয 
হয জগৎ সাংসযি টেটে িূটি টেযেযও হযরিটয টগটেন। রেরন ঠযণ্ডয শযন্ত স্বটি বিটেন–
আরে রঠে বুিটে পযিরে নয, েীভযটব ঘেনযেয ঘটেটে। আেযি শ্রবণ শরি খুব এেেয 
প্রখি নয, অটনে শব্দ আরে রঠে েটেয শুনটে পযই নয। রেন্তু আেযি েটন হি এেরে অি 
বযসী টেটি আেযটে টর্টে বটিরেি-রক্লটসন্ট েযি নযে? েযি গিযি শব্দ শুটন আরে 
টভটবরে টস হযটেয েযউটে খুাঁজটে, রেন্তু আরে, আরে ভযবটেই পযরিরন টয, আেযি রপ্রয 
সহযরেডনী আি টবাঁটচ টনই। আরে, আরে েী েটি েযটে জগৎ টেটে হযরিটয টফিিযে। 
  
রেস েযপডি এেরে েৃে টগযিযটপি পযপর়িি রিটে েযরেটয টেটে বিটিন-েযি েযটন ওই 
টেটিরে রে আপনযটে টেযটনয খবি রিটে এটসরেি? এই ব্যপযটি আরে এটেবযটি 
সুরনরশ্চে। 
  
রেন্তু এেরে বযিটেি েযেযি টভেি টেটে এেন বুরি আসটব রে? আরে টেয রেেুই েযেয 
েুণু্ড বুিটে পযিরে নয। 
  
রেস েযপডি বিটিন–হ্যাঁ, এখন টিখয যযে বট়িযিয েী েেয বিটে পযটি? 
  
েযি েযটন? অন্ অটনটেি েটনও এেই ভযবনয ঘুিপযে টখটযটে? 
  
 –টসন্ট ে্যরিটের্-এি বযরসন্দযটিি েটয্ অটযডেজনই এই ভযবনযেযয এটেবযটি আপু্লে 
হটয টগটে। 
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-টেন, টেন বিুন টেয? এই যিটনি এেেয ভযবনয টেন ভযবনযয এটসটে? আেযটে সবযই 
টিযষী সযব্স্ত েিটে চযইটে টেন? আরে েটিরে? আরে টয আেযি স্ত্রীটে েেখযরন 
ভযটিযবযসেযে েযটেয সেটিই জযটনন। আহয, আরে ভযবটেই পযিরে নয এখন আেযি 
জীবন েীভযটব েযেটব? আসটি েযি জন্ আরে শহি টেট়ি িযটে বসবযস েিটে শুরু 
েরি। আরে টভটবরেিযে এখযটন আেযটিি রিনগুটিয ভযটিযভযটবই টেটে যযটব। হযটেয 
টেযটনয টেযটনয ব্যপযটি আেযটিি েটয্ সযেযন্ েেপযেডে্ টিখয রিটযটে, টসেযই স্বযভযরবে, 
েযি জন্ আরে েখটনয েযটে টিযষযটিযপ পযডন্ত েরিরন। এই শূন্েয আরে সযেযি টিব 
েী েটি? 
  
–হযটেয আপনযি েুখ টেটে েুটে আসয প্ররেরে শব্দ সরঠে, রেন্তু আত্মপক্ষ সেেডটনি জন্ 
আপরন েী বিটবন? আপনযি হযটে টেযটনয অস্ত্র আটে রে? 
  
রেটযি রস্পনটিয এবযি উটঠ িযাঁ়িযটিন। েযিপি বিটিন–আেযি রপ্রয েহযশযয, অটনে 
বেি আটগ আরে এে চীনয িযশডরনটেি েেয শুটনরেিযে। রযরন েযাঁি স্ত্রীটে অে্ন্ত 
ভযটিযবযসটেন। েখনেযি রিটনি রনযেযনুসযটি টসই েরহিযরেটে িযস্তযয রনটয যযওযয হয। 
েযটে নযনযভযটব আহে এবাং আিযন্ত েিয হয। টযেয রেি চীনয সেযটজি এে রবেৃে 
উিযস, আরে জযরন, েখন েযি েটনি টভেি েী ভযবনযি অনুিণন ধ্বরনে হটযরেি। 
এটক্ষটত্র আেযি েনও এেই ভযবনযয প্লযরবে হটযটে। আরে েী ভযটব আেযি েটনযভযব 
প্রেযশ েিব? 
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রেস েযপডি েীক্ষ্ণ িৃরষ্টটে েযেযটিন রেটযি রস্পনটিযি রিটে। েযিপি বিটিন টসন্ট 
ে্যরিটের্-এি েযনুষিয রেন্তু আপনযি এসব েত্ত্ব েেযয রবশ্বযস েিটব নয। েযটিি েযটে 
চীনয িযশডরনে েটত্ত্বি টেযটনয েূি্ টনই। 
  
-রেন্তু আপরন রে আেযি েেয বুিটে পযিটেন? 
  
 রেস েযপডি এবযি বিটিন–আটঙ্কি টহনরি এই যিটনি েযনুষিয আটবগ এবাং অনুভূরেটে 
সাংযে িযখটে পযটি নয। েযইটেি টহনরিি উটেশ্ েী রেি? েখটনয সবডজন সেটক্ষ্ 
আটবগ টিখযটব নয। ওই ভর্দ্টিযে রেন্তু ফুি ভযটিযবযসটেন। 
  
এবযি রেটযি রস্পনটিয বিটিন–আরে এেেয অন্ রজরনস ভযবরে, আপনযি েেয বিযি 
েটয্ এে যিটনি ঔৎসুে্ ফুটে উটঠটে। আরে বযগযটনি এেটেযটণ এেরে সুন্দি পুরু 
বযরগচয শেরি েটিরে। এটেবযটি পরশ্চেরিটে। টসখযটন টগযিযরপ টগযিযটপিয সুবযস ে়িযয। 
উসটেযরি ফুিও আটে। এেয়িয এেরে েযিযি েটেয টিখটে সযিয ফুিও আটে, যযি নযে 
এই েুহূটেড আেযি েটন প়িটে নয। 
  
ওই ভর্দ্টিযে খুব আটস্ত আটস্ত েেয বিটেন, েখনই রেস েযপডি বিটেন-এই টেয, এখযটন 
টয েযরিেয আটে, টসখযটন ফুটিি নযে ও েরব আটে। আপরন হযটেয এই যিটনি ফুটিি 
েেয বিটে চযইটেন। এেন ফুি িযটে অটনে টিখটে পযওযয যযয। 
  
রেটযি রস্পনটিয ওখযটন বটস েযেটিন, েযি টেযটিি ওপি ে্যেযিগ। রেস েযপডি েযি 
ঘটিি টভেি চটি টগটিন, এেরে বযিযরে েযগটজ টেযটনয এেরে টপযশযে েুটি রনটয ঘি 
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টেটে টবরিটয এটিন। েযটে এখন অরে দ্রুে টপযট অরফটস টযটে হটব। টেস টেেযি 
রেস্ পরিে ওই টপযট অরফটসি পযটশি ঘটিই বসবযস েটিন। 
  
রেস েযপডি টসযজয ওপটিি রসাঁর়ি যটি উটঠ টগটিন। িুটেয টবটজ রেরিশ রেরনে, এে েুহূেড 
টিরি হটযটে, েযচটিটহটেি বযস টপযট অরফটসি িিজযি সযেটন এটস েযেি। টসন্ট 
টেরিটের্-এি শিনরন্দন জীবনযযত্রযয এেয এেেয েটন িযখযি েটেয ঘেনয। টপযট-রেটেস 
পযটশডি রনটয টবরিটয এটিন। পযটশডিেয এখনই রবরি েিটে হটব। টপযট অরফস টয 
শুযুেযত্র র্যে রবরি েটি েয নয, এখযন টেটে সটন্দশ পযওযয যযয, টেযটেযটিি টখিনয বযরে 
আি সস্তয িযটেি বই পত্র। 
  
রেেুক্ষটণি জন্ অন্তে চযি রেরনে রেস েযপডি টপযট অরফটস এেিয রেটিন। 
  
 টপযট-রেটেস রফটি আসযি পযডন্ত রেস েযপডি টসখযটনই েযেটিন। রেরন রসাঁর়ি যটি 
ওপিেিযয রগটয রেস পরিটেি েযটে সব েেয খুটি বিটিন। েযটে এেেয পুটিযটনয 
যূসি িটঙি টিটপি েযপ়ি রিটে হটব। আিও রেেু, রেস পরিে সব রেেু টিবযি প্ররেশ্রুরে 
রিটিন। 
  
. 
  
০৫. 
  
রেস েযপডটিি নযে শুটন রচফ েনটটবি এেেুখযরন অবযে হটয রগটযরেটিন। রেরন এটস 
নযনয যিটনি ক্ষেয প্রযেডনয েটি বিটিন–খুব িুাঃরখে, আপনযটে এভযটব রবিি েিটে 
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হটে বটি। আরে আন্তরিেভযটব ক্ষেয প্রযেডনয েিরে। আপনযটে অে্ন্ত ব্স্ত েুহূেড েযেযটে 
হয। েটনডি টেিটচে আশয েরি আপরন আেযি যৃষ্টেয ক্ষেয েিটবন। আেযি েটন হটে 
ইন্সটপটযি প্যে নয হটয আপরন আেযি সটঙ্গ েেয বিটেন েয হটি িহটস্ি সেযযযনেয 
এেরিটন হটয টযে। এেেয রবষয আপনযটে আরে খুটি বিরে। েনটটবি পিেটে 
বিটবন, টস টযন সযহযয্ েটি। সরে্ েেয বিটে েী েনটটবি পিটেি সযক্ষ্ এটক্ষটত্র 
উটিখটযযগ্ হটে পযটি। 
  
এসব েেয শুটন েটনডি টেিটচে টেেন টযন হটয টগটিন। রেরন বিটিন–পিে? টসন্ট 
ে্যরিটের্-এি েনটটবি? এই সেস্য সেযযযটনি ব্যপযটি েযি েযটে টযটে হটব। নযরে? 
  
–ওই ভর্দ্টিযে এেেয রপন েুটি রনটযরেটিন, আপরন রে েয জযটনন? এেয রেি রেউরনটেি 
সটঙ্গ িযগযটনয। আেযি েটন হয এই রপনেয টবযযহয পযওযয টগি েৃেয রস্পনটিযি বযর়ি 
টেটে। 
  
শযন্ত টহযন, শযন্ত টহযন। রঠে েটি বিুন টেয, এই রপনেয রনটয এে রচন্তয েিযি রে আটে? 
রেটসস রস্পনটসযি েৃেটিটহি েযটে এই রপনেয রেি, েযই টেয? প্যে টেয এই েেযেয 
গেেযি আেযটে জযরনটযরেি, আরে রঠে বুিটে পযিরে নয। নয, টেযটনয বস্তু টেয সিযটনয 
হযরন। ব্যপযিেয রনটয এে েযেয ঘযেযবযি রেেু আটে রে? এটেয এেরে অে্ন্ত সযযযিণ 
রপন, এইরিন টেটযিয যয সচিযচি ব্বহযি েটি েযটে। 
  
-নয নয েটনডি টেিটচে, এখযটনই টেযেযও টবযযহয আপনযি ভুি হটে। েযনুটষি িৃরষ্টভরঙ্গি 
েফযটে অটনে বস্তু েযি শবরশষ্ট্ হযরিটয টফটি। এেজন সযযযিণ পুরুটষি টচযটখ যযটে 
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অরে সযযযিণ রপন বটি েটন হটে, এেয রেন্তু েয নয। এেয এে রবটশষ যিটনি রপন, 
অে্ন্ত পযেিয, টযেযটে আেিয ব্বহযি েটি েযরে টেযটনয টপযশযে পরিেি পিযি জন্। 
টেসটেেযিিয সচিযচি টয রপন ব্বহযি েটি যযটব। 
  
টেিটচে এবযি অবযে টচযটখ রেস েযপডটিি রিটে েযেযটিন। রেরন রে সেস্যি গভীটি 
প্রটবশ েিটে পযিটেন? রেস েযপডি অনযযড হটয বযি বযি েযি েযেয নয়িটিন। 
  
-হ্যাঁ, এবযি আরে এেেয রসিযটন্ত টপৌঁেটে পযিরে। েযি েযটন? ওই ভর্দ্েরহিয রেেযটনয 
পটিরেটিন টেন? রেরন েযি নেুন টপযশযেেয পিযি টচষ্টয েিরেটিন। েযি জন্ রেরন 
সযেটনি ঘটি চটি রগটযরেটিন। রেস পরিে েখন েী েিরেটিন? রেস পরিে টবযয হয 
ব্স্ত রেটিন েযাঁি েযটজ। আি রেরন সযেযন্ অসেেডেযি েুহূটেড ভর্দ্ েরহিযি গিযয টেপ 
টপাঁরচটয রিটযরেটিন। টেন এেযজেয রেরন েটিরেটিন? হয, এই হে্যেযণ্ড েিয হটযটে 
গিযয টেপ টপাঁরচটয রিটয। েযিপি? আবযি অরে দ্রুে রেস পরিে বযইটি টবরিটয যযন। 
িিজয বন্ধ েটি টিন। েযিপি? সযেটন িযাঁর়িটয বযিবযি িিজযয টবি বযজযটে েযটেন। 
এি অেড েী? এি অেড রেরন সেিটে টবযিযটে টচটযরেটিন, রেরন টবযযহয েখনই ওখযটন 
এটসটেন। রেন্তু ওই রপনই েযি সবডনযটশি প্রহি ঘরনটয এটনটে। ওই রপনই বটি রিটযটে 
আটগই রেরন ঘটিি েটয্ ঢুটেরেটিন, বযরেেুেু সবেযই েযি অরভনয। 
  
েযি েযটন? রেস পরিে শ্রীেেী রস্পনটিযটে খুন েটিরেি, েযই টেয? 
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–হ্যাঁ, টপযট অরফস টেটে টফযনেয েিয হয। িুটেয টবটজ রেরিশ রেরনটেি সেয, েখন 
বযসেয আটস এবাং রেেুক্ষটণি জন্ টপযট অরফস ফযাঁেয হটয যযয, েখন রেস পরিে এই 
সুটযযগেযই িহণ েটিরেটিন। 
  
েটনডি টেিটচে বিটিন–রেন্তু রেস েযপডি টেন? টেন এেন এেেয হে্যি সটঙ্গ রেস 
পরিে রনটজটে জর়িটয টফটিরেটিন? আেিয জযরন টয টেযটনয হে্যি অন্তিযটি এেেয 
সুরনরিডষ্ট উটেশ্ েযটে। যযটে আেিয টেযরেভ বটি েযরে। এটক্ষটত্র টেযরেভেয েী, টসেযই 
টেয আেযি টবযযগে্ হটে নয। 
  
আেয, আরে সব রেেু বুরিটয বিরে। েটনডি টেিটচে, আপরন রে বুিটে পযিটেন, এই 
হে্যি পরিেিনযেয অটনে বেি আটগ েিয হটযটে। আপরন রে আেযি িুজন ভযইটযি 
গি শুনটবন? আেযি রনটজি ভযই নয, েুটেয ভযই। রেন্তু েটন হটে এই গিেয আপনযি 
শুটন িযখয িিেযি। েযটিি নযে হি অ্যন্টরন আি গর্ডন। অ্যন্টরন যয রেেু েিে টসেযটে 
সরঠে বটি েটন েিে। হেভযগ্ গর্ডন রেন্তু টেযটনয ব্যপযটি েযি সটঙ্গ এেেে হটে 
পযিে নয। এইভযটব েযটিি েটয্ এেেয িগ়িযি পরিটবটশি সৃরষ্ট হয। আি এটক্ষটত্র েী 
হটযটে? এটক্ষটত্র িুই েরহিয এটে অটন্ি রবপিীটে চিটে রগটয এেন এেেয পরিরস্থরেি 
সৃরষ্ট েটি, যযি ফটি িুজনটে প্রযণ রিটে হয। 
  
েটনডি েযপডটিি েেযবযেডয রেেুই বুিটে পযিটেন নয। রেরন প্রেটবযযে টচযটখ েযরেটয 
েযেটিন রেস েযপডটিি রিটে। েযিপি বিটিন–আপরন রে অনুিহ েটি আেযটে সব 
বুরিটয বিটবন? 
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–ওই র্যেযরেি ঘেনযেয এেবযি ভযবুন টেয। েে িযেী েিেে েরণ চুরি হটয রগটযরেি, 
অন্তে আরে যয শুটনরে। এই ঘেনযি সযটে িুজন েরহিযি নযে জর়িটয যযয, এেজন হি 
ওই ভর্দ্েরহিযি পরিচযরিেয, আি এেজন অটচনয েরহিয। এেরে ব্যপযি রেন্তু এখনও 
পযডন্ত অেীেযাংরসে টেটে টগটে, যখন ওই টেটযরে উি্যন পরিচযিেটে রবটয েটি েখন 
েযি হযটে রে এে অেড রেি, যয রিটয টস এেেয ফুটিি টিযেযন শেরি েিটে পযটি? এই 
সেস্যি সেযযযন হি র্যেযরেি এেেয ভযটিয অাংশ টস টপটযরেি। এেযই হি এেেয 
সুরনরিডষ্ট রসিযন্ত। আপরন টেয জযটনন, েযেযয েযেয বযাঁটয। রেন্তু ওই টবচযরি পরিচযরিেয? 
েযি েী হি? টস রে রচিরিন িুভডযগ্টে সযেী েটি রিন েযেযটব? টস এেেয িযটে এটস 
সযযযিণ টপযশযে সিবিযহেযিীি টপশয িহণ েিি। অটনে বেি পটি েযটিি েটয্ 
আবযি টিখয হয। আেযি েটন এটক্ষটত্র টের্ টগযডযটন্টি রেেু ইরেবযচে ভূরেেয আটে। 
  
..রেটসস রস্পনটিয সব সেয রবটবটেি িাংশটন ভুগটেন, রেরন অে্ন্ত আয্যরত্মে স্বভযটবি 
েরহিয রেটিন। আি ওই ভর্দ্টিযে যখন েযাঁি জীবটন নেুন বযেডয রনটয এি, েখন রেরন 
আপনযি সযেটন িযাঁর়িটয ভয টপটয টগটিন। রেরন হযটেয সব েেয খুটি বিযি জন্ ব্ি 
হটয উটঠরেটিন। আবযি রেস পরিটেি টক্ষটত্র ঘেনযেয এটেবযটি অন্ভযটব ঘটে যযয। 
পরিে বুিটে পযিরেি যরি রেটসস রস্পনটিয টবাঁটচ েযটেন েযহটি এেরিন হযটেয 
র্যেযরেি অপিযটয েযাঁটেই টিযষী সযব্স্ত েিয হটব। টশষ পযডন্ত েযি রিন েযেটব রুি 
েযিযি অন্তিযটি। অটনে বেি আটগ ঘটে যযওযয এেেয েযিযত্মে ঘেনযি ফি েযটে এই 
ভযটবই টভযগ েিটে হটব। অেচ রেটসস রস্পনটিযটে টেউ সটন্দহ পযডন্ত েিটে পযিটব 
নয। এই সেস্যি সেযযযন েী ভযটব হটে পযটি? অটনে রিন টবচযিী পরিে রনটজি 
রবটবটেি সটঙ্গ ি়িযই েটিটে, টশষ পযডন্ত টস এেেযি ভযঙ্কি রসিযটন্ত এটস টপৌঁটে টগি। 
টয েটিই টহযে রেটসস রস্পনটিযটে পৃরেবী টেটে সিযটেই হটব। েযটি েযটি েযনুষ 
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আটবগ িযিয েযর়িে হটয েে অসম্ভব েযজ টয েটি টফটি, এেয়িয রেস পরিেটে যেেুেু 
টিটখরে, টস রেন্তু অে্ন্ত শযেযরন েটনযভযটবি টেটয। টস-ই এই বুরিেয েটি, যযটে 
রেটযি রস্পনটিযটে ফযাঁরসেযটঠ িুিটে হয, েযহটি হযটেয েযি িুটেয উটেশ্ সফি হটব। 
  
েটনডি টেিটচে আেেয আেেয েটি বিটে েযটেন–আপনযি এই েে্েযটে আরে 
এটেবযটি খযরিজ েিটে পযিরে নয। রেন্তু রে সরে্ সরে্ অ্যবযিিেগযই এি পরিচযরিেয? 
এ ব্যপযটি আপরন এেটশয ভযগ রনাঃসটন্দহ? 
  
এবযি রেস েযপডটিি টঠযাঁটেি টেযটণ িহস্েয হযরস টিখয টগি। রেরন আশ্বস্ত সুটি বিটিন–
আেযি অনুসন্ধযটনি েযটজ েখটনয টেযটনয ভুি হয নয, েটনডি। আরে যখন টয েেয বরি, 
অটনে টভটব রচটন্তই বরি। েযহটি েী হি? েযহটি টিখয টগি সে্ এেরিন প্রেযরশে 
হটবই। এেয়িয আরে ওই টেপেযি েযেয রনটযরে, গেেযিই আরে এেয েটিরে। টিখয টগি, 
পুরিশ এরিটে নজি টিযরন, আসটি পুরিশ বুিটেই পযটিরন টয, এখন টেটে হে্যি রবষ 
েীি েুটে আসটে পযটি। আেযি েটন হয আপরন ব্যপযিেয এই ভযটব সযরজটয রনন। 
েযহটি এই টেস-এ আপরন রজটে যযটবন। 
  
এবযি েযপডটিি টঠযাঁে টেটে টবরিটয এি আশযব্ঞ্জে হযরস। রেরন বিটিন আপনযি টেযটনয 
সেস্য হটব নয, আরে আপনযটে এেটশয ভযগ সযহযয্ এবাং সহযযেয েিব। 
  
অটনে রিন বযটি রেস েযপডটিি টঠযাঁটে আবযি আশ্বস্ত ভিয হযরস টিখয টগি। েটন হি এে 
েযত্র টবযযহয অটনে েটষ্ট প্রটবরশেয পিীক্ষযয পযশ েটি েটিটজ টঢযেযি েয়িপত্র টপটয 
টগটে। 
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সরে্ েেয বিটে েী, ওই পিীক্ষযয েটনডি ভযটিযভযটবই পযশ েিটে টপটিরেটিন। 
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৩. ক্রি কেে অফ ি্ কেযারসেোর 
 
  
০১. 
  
-রঠে আটে। র্যিযি টহর্ে েযি টিযগীটে আশ্বস্ত েিি, আি আজটেি রিনেয টেেন 
িযগটে? 
  
রেস েযপডি েযি রিটে েযরেটয হযসটিন। 
  
-আরে েটন েরি, সরে্ আরে খুব ভযটিয আরে, টস স্বীেযি েিি। রেন্তু আরে েটন েরি 
আরে ভীষণ হেযশযিস্ত, আেযি রেেু েিযি টনই, শুযু ভযরব, এেয েে ভযটিয হে যরি 
আরে েযিয টযেযে, সটবডযপরি, আরে এেজন বৃিয েরহিয। টেউ আেযটে চযয নয এবাং 
টেউ আেযি টিখযটশযনয েটি নয। 
  
রচিযচরিে েৎপিেযি সটঙ্গ র্যিযি টহর্ে েযিখযটন েযরেটয রিি েযাঁটে। –হ্যাঁ, এই 
প্ররেরিযযই টিখয যযয এই যিটনি ফু-এি পি। টেযেযি এখন প্রটযযজন েযিও সযহযয্ 
টনওযয। টয টেযেযটে টেযেযি টেটে টেটন বযি েিটব। এেয েটনি ওষুয। 
  
রেস েযপডি িীঘড রনশ্বযস টফিি এবাং েযিপি েযেয নয়িযি। 
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–আি রে বযরে আটে, র্যিযি টহর্ে বটিই চিি, আরে সটঙ্গ েটি আেযি ওষুয রনটয 
এটসরে। 
  
টস এেেয িম্বয খযে িযখি রবেযনযি উপি। 
  
–এেয টেযেযি জন্ এেিে উপযুি। 
  
 এেরে রবভ্রযরন্তটে রেস েযপডি খুব আিহযরেে হটিন। 
  
–এেয আেযি সযরহরে্ে প্রটচষ্টয। র্যিযি বিি িযি হটয। টচষ্টয েি এখযন টেটে এেেয 
টিযবটেি গি শেরি েিটে। টিযেরে বিি, েরহিযরে বিি টেটযরে ভযবি ইে্যরি এই 
গটিি ঘেনযগুটিয সরে্। 
  
র্যিযি টহর্ে টভাংরচ েযেি, েযিণ ব্যখ্যেয এখন টেযেযি উপি রনভডি েিটে। আরে 
টিখটে চযই েুরে েেেয চযিযে, যেেয েুরে েটি এটসে সবসেয। 
  
টিটগ টস টসখযন টেটে প্রস্থযন েিি। 
  
রেস েযপডি হস্ত রিরখে রিরপগুরি েুিটিন এবাং প়িটে শুরু েিটিন। 
  
েন্য টেযেযয? রেস হযিেন ভর্দ্ভযটব রজজ্ঞযসয েিি। 
  
িযেরে পুটিয রেি উটিজনযপূণড টযটহেু েযিয টিখটে টচটযরেি যনী এবাং সুন্দিী যুবেী 
স্ত্রীটে যযটে হ্যরি ি্যক্সেন রবটিশ টেটে এটনরেি। টসখযটন এেেয প্রশ্রয টিওযযি 
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অনুভূরে টিখয টগি, টয হ্যরি এেেয বিেযটযশ হটযও েীভযটব ভযটগ্ি টজযটি যুবেী, 
সুন্দিী স্ত্রীটে টপটযরেি। সবযই এি হ্যরিি প্ররে প্রশ্রয টিওযযি েটনযভযব রেি। এেনরে 
জযনযিযি েযরিেিয যযিয েযি টবপটিযযয গুণ্ডযরেি আওযযটজ ভুটগটে, েযটিি িযগেযও িরেে 
হটয টগি হ্যরিি েরুণ এবাং অনুটশযচনয পূবডে েুখ টিটখ। েযি ঘটিি জযনযিয ভযঙ্গয রেি, 
সুটশযরভে ফটিি বযগযন রেি, অনরযেযিী খিটগযশগুরি রেি। রেন্তু পিবেডীেযটি টস 
ঋণিস্ত হটয পট়িরেি। এবাং টস এেজন েযেযে ব্বসযযী েন্যি িযিয আেৃষ্ট হটযরেি। 
েযিপি েযটে টসখযন টেটে েুি েিয হটযরেি। েযিপি েযটে আরিেযয পযঠযটনয 
হটযরেি, এবাং িযেরেটে প্ররেরনরযও েটিরেি। রবরভন্ন বযটসি েুেযিী টেটয, যযিয প্রশ্রয 
টিওযযি ভযন েটি বিরেি, জীবন যুটি জযী হটয টস রনটজটে প্ররেরষ্ঠে েিটব! 
  
এবাং এখনই সরে্ই উ়িনচণ্ডীেয রফটি এটসটে এেয নয টয টস েযনরসে যন্ত্রণয টপটয রফটি 
এটসটে। রেন্তু টস সযফটি্ি সটঙ্গ রফটি এটসটে। হ্যরি ি্যক্সেন ভযিই েটিটে, টযভযটব 
বিয হটযরেি, টস সবযি আটগ রনটজটে টেটন রনটয এরগটয টগটে, েটঠযি পরিশ্রে েটিটে 
এবাং েযিপি অবটশটষ টস সযক্ষযৎ টপটযটে এেরে টেটযি। আি হ্যরিি ভরবষ্ৎ গ়িযি 
টপেটন টস হি েূি অরযেযরিনী। 
  
হ্যরি িেটন েযেটে পযিে বয এেেয সুন্দি রশেযিী টিটশ এেেয জযযগয রেনটে পযিে। 
রেন্তু টস পেন্দ েিে পৃরেবীি এই অাংটশ রফটি আসযি জন্, টযেয েযি েযটে এেেয 
রনজস্ব ঘটিি েে রেি এবাং টসখযটন েযি টিযেযরন্টেেযি পে যটি এেেয পরিে্ি জযযগয 
রেটনরেি। টসখযটন এবাং টযৌেুে রহসযটব প্রযপ্ত ঘটি টস েযি শশশব েযরেটযরেি। 
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রোংসটর্ন ঘিরে পরিে্ি িটযটে বহু বেি হটয টগি। এেয যীটি যীটি ক্ষরেিস্ত হটযটে 
এবাং পরিে্ি ঘটি পরিণে হটযটে। এেজন বযস্ক িক্ষণযটবক্ষণেযিী এবাং েযি স্ত্রী ওই 
ঘটিি এেরে টেযটণ অরেরেি েে জীবন যযপন েিে। অেীটে এেয এেেয ব়ি আ়িম্বি 
এবাং জযাঁেজেেপূণড প্রযসযি রেি। টসখযটন বযগযটন রবরভন্ন উচ্চেযি গযে টিখয টযে। এবাং 
গযেগুটিযি পয়ি বয আাঁচিয যযিুেটিি গুহযি েে অন্ধেযি পূণড রেি। 
  
টযৌেুে টিওযয ঘিেয খুবই েটনযিে, খুবই সুন্দি শযন্ত পরিটবশ রবিযজ েিরেি। এবাং 
এই ঘিেযটে টেজি ি্যক্সেন হ্যরিি বযবয িীঘডরিন যটি বসবযস েটি আসটে। বযিে 
রহসযটব হ্যরি রোংসটর্ন প্রযসযটি উটেশ্হীনভযটব ঘুটি টবর়িটযটে এবাং এই গৃটহি 
প্রটে্েেয খুাঁরেনযরে রবষয সম্বটন্ধ অবগে আটে। এবাং পুিযটনয ঘিেয সবসেয েযটে আেৃষ্ট 
েিে। 
  
টেজি ি্যক্সেন রেেু বেি আটগ েযিয টগটে। সুেিযাং এেয ভযবয টযটে পযটি টয, হ্যরিি 
টেযনও িযরযত্ব রেি নয টেজি ি্যক্সেনটে রফরিটয আনযি জন্। েেযরপ হ্যরি েযি নেুন 
বউটে রনটয েযি টেটিটবিযি ওই ঘিরেটে পয িযখটে রিযয টবযয েটিরন। ধ্বাংসপ্রযপ্ত 
পুিযটনয রোংসটর্ন ঘিেয টেটন অন্ জযযগযয সরিটয রনটয যযওযয হটযটে। এে িি বযর়ি 
প্রস্তুেেযিে সাংস্থয এবাং েনরযটিেয টেযাঁ টেটি এই জযযগযেযটে রনটয রনটযটে এবাং 
অরবশ্বযস্ভযটব খুব েে সেটয এবাং রবস্মযেিভযটব সেস্ত প্রযচুযড রনটয নেুন ঘিেযটে টঢটি 
সযজযটনয হটযটে। এই নেুন ঘিেয সযিয িটঙি এবাং উজ্জ্বি এবাং চেচে েিটে গযটেি 
টভেিেযি েটয্ রিটয। 
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েযিপটি এি রেেু বযগযটনি িক্ষণযটবক্ষণেযিী এবাং েযটিি চটি যযওযযি পি এি 
আসবযযপটত্রি গযর়িগুরি। 
  
ঘিরে পুটিযপুরি শেরি। পরিচযরিেয সব এটস টগি। অবটশটষ এেেয অরেরশ্রে, এেেয 
েূরেড হ্যরি এবাং রেটসস হ্যরিটে গট়ি টিওযয হি সমু্মখ িিজযয। 
  
িযটেি টিযটেিয সবযই েুটে টগি র্যেটে। েখন রেটসস প্রযইস টয এই ঘিরেি েযরিে 
রহসযটব রেি এবাং টয রনটজটে সেযটজি এেরে উটিখটযযগ্ স্থযটন প্ররেরষ্ঠে েটি রিি, 
টস আেন্ত্রণ রিরপ পযঠযি পযরেড েিযি জন্। যযটে টস রববযরহে েন্যটে সযক্ষযৎ েিটে 
পযটি। 
  
এেয রনাঃসটন্দটহ এেেয ব়ি ঘেনয রেি। অটনে েরহিযি নেুন িে রেি এই পযরেডটে 
আসযি জন্। সবযই খুবই উটিরজে রেি। উিিীব রেি। এবাং আটবগপ্রবণ রেি, এই 
টেযরহে টেটযরেটে টিখযি জন্। েযই সবযই বিরেি টয এেয এেেয পিীি গটিি েে 
রেি। 
  
রেস হযিেন শীেেযেুটি রেি এবাং এেজন হৃিযবযন েুেযিী রেি। টস এেেয প্রে েুাঁট়ি 
রিি, টযটহেু টস েযি িযস্তযেয টেটপ টেটপ শেরি েিরেি জনযেীণড েরযাং ঘটিি িিজযি 
সমু্মটখ। 
  
ওহ আেযি রপ্রয, সরে্ই রেরষ্ট টিখটে। েযি ব্বহযিও খুব সুন্দি, টস খুব যুবেীও। সরে্, 
েুরে জযন এেয সরে্ অন্টে ঈষডযরেে েটি েুিটব। আি এইিেে সেস্ত সুটযযগ সুরবযয 
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আটে। ভযটিয টিখটে অটনে েযেয এবাং অটনে সন্তযন সন্তরে যযিয যযিয সরে্ই পৃেে 
এই েরহিযি টেটে, এবাং হ্যরি সরে্ই েযি প্ররে ভীষণ অনুিি রেি। 
  
আহ রেস হযিেন বিি–এেয সরে্ই আটগেযি রিন। 
  
রেস টব্রন্ট-এি সরু নযে আটন্দযরিে হি, প্রশাংসয শুটন। –আহ আেযি রপ্রয সরে্ই রে 
েুরে আেযি েেয ভযব। 
  
–আেিয সবযই জযরন, হ্যরি েী যিটনি টিযে, হযিেন বিি। 
  
–আেিয জযরন টস রে রেি। রেন্তু আরে এখন প্রে্যশয েরি। 
  
–আহ, রেস হযিেন বিি, েযনুষ েযটত্রই এেই প্রবৃরিি। এেবযি যরি হযরসখুরশ প্রেযিে 
হও েযহটি সযিযজীবন হযরসখুরশ প্রেযিে হটয েযেটব। আরে েযটিিটে জযরন। 
  
–রপ্রয, রপ্রয েরুন রজরনস, রেস টব্রন্টটে অটনে সুখী িযগরেি। হ্যাঁ, আরে েটন েরি টস 
েযি সটঙ্গ সবসেয সেস্য রনটয আটস। েযরুি েযটে সেেড েিয উরচে। আরে অবযে 
হটয যযই যরি টস পুিটনয গি সম্বটন্ধ রেেু টশযটন েযহটি? 
  
–এেয খুবই িৃরষ্টেেু রেস টব্রন্ট বিি।–টয েযি রেেুই জযনয উরচে নয। ভীষণ অদু্ভে। 
েূিে এেেয ওষুয টিযেযন রেি ওই িযটে। 
  
–আটগি েযেযে ব্বসযযীি েন্যয রবটয হটযটে রোঃ এবাং এি সটঙ্গ। টস রেি এেজন 
ওষুয প্রস্তুেেযিে। 
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এেয সরে্ই খুব ভযটিয ঘেনয। রেস টব্রন্ট বিি। যরি রেটসস ি্যক্সেন েযি বুে রনটয 
ব্বসয েিে। 
  
আরে হিফ েটি বিটে পযরি, রেস হযিেন বিি, টয হ্যরি ি্যক্সেন েযি রনটজি সম্বটন্ধ 
প্রস্তযব টিটব। 
  
এবাং এেবযি এেেয েযৎপযডপূণড চযউরন অরেিে েিি েযটিি িুজটনি েটয্। 
  
–রেন্তু আরে রনরশ্চে ভযটব ভযরব–রেস হযিেন বিি, টয েযি জযনয উরচে। 
  
. 
  
০২. 
  
-পশুগুরি! ক্ল্যরিস টভন িুি হটয বিি েযি েযেযটে, র্যিযি হ্যর়্িটে, রেেু েযনুষ 
পুটিযপুরি পশু। 
  
টস েযি রিটে উৎেণ্ঠযি সটঙ্গ েযেযি। 
  
টস রেি এেজন িম্বয, েযটিয টেটয। সুন্দিী উষ্ণ েটনি এবাং আটবগপ্রবণ টেটয। েযি 
ব়ি বযিযেী টচযখগুটিয টিযটয ভটি রগটযরেি। এবাং টস বিি, সেস্ত রব়িযিগুরি রেেু 
বিটে, রেেু রনটিডশ েিটে। 
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–হ্যরি ি্যক্সেন সম্বটন্ধ? 
  
–হ্যাঁ, েযি এেেয প্রণয ঘরেে ব্যপযি রেি, েযেযে টসবনেযিীি টেটযি সটঙ্গ। 
  
–ওহ, েযই নযরে! র্যিযি েযি েযয িযাঁেযি, এই িেে অটনে যুবে টিযটেি এই িেে 
যিটনি প্রণয ঘরেে ব্যপযি রেি। 
  
–অবশ্ই েযটিি সম্পেড রেি এবাং এখন এেয পুটিযপুরি রনাঃটশষ হটয টগটে। সুেিযাং 
এখন টেন এেয রনটয আটিযচনয েিে? িেশ আেযটিি ভযবটে হটব েযি পটিি 
বেিগুটিযি েেয। এেয রঠে ক্ষে রচটহ্নি েে েৃে শিীিগুরিটে। এেয আটিযচনয েিয 
েযটন এেয িযাঁ়িযয। 
  
আরে টজযি রিটয বিটে পযরি, আেযি রপ্রয, এেয টেযেযি েে ব্যপযি েটন হয, রেন্তু েুরে 
টিখ েযটিি এখযটন বিযি েে অি রেেু িটযটে, এবাং আরে ভীে টয েযিয অেীটেি 
িযঙ্গয হযঙ্গযেযগুটিয রনটয ভযবটে। রেন্তু আরে জযনটে চযই টেন টেযেযটে এেয এে রবষযিিস্ত 
েটি েুটিটে? 
  
 ক্ল্যরিস টভন েযি টঠযাঁটে আঘযে েিি। টস টেৌেূহটিি সযটে বিি–েযটিিটে ভীষণ 
খুশী িযগটে। আরে টবযিযটে চযইরে ি্যক্সেনটিি। েযিয সবসেয যুবে এবাং ভযটিযবযসযয 
পরিপূণড এবাং এেয েেেয আনটন্দি ব্যপযি েযটিি জন্। আরে সবসেয ঘৃণয েরি, টয 
টেযটনয ঘেনয েযনভযঙযরনটিি িযিয ক্ষরেিস্ত হটে, এবাং আরে পশুসুিভ আচিণটেও ঘৃণয 
েরি। 
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–হুে, আরে টিখরে। 
  
 ক্ল্যরিস বটি চিি টস আেযটে এখুরন বিি। েযটে এখুরন খুব সুন্দিী, খুব খুশী, টেৌেূহিী 
এবাং উটিরজে িযগরেি। এবাং হ্যাঁ, েযটে রশহরিেও টিখযরেি টযটহেু েযি েটনি বযসনয 
পূণড হটযটে। যখন টস টিটখটে টয রোংসটর্টন ঘিেয পুটিযপুরি নেুন েটি শেরি েিয 
হটযটে। েযি এই আচিণ এেেয রশশুি েে এবাং আরে ভযরব টয, েযি জীবটন টেযটনয 
রেেু ভুি ঘটেরন। টস যখন টযেয খুাঁটজটে টসেয টপটযটে। েুরে েযটে টিটখে। েযটে টিটখ 
টেযেযি েী েটন হয? 
  
র্যিযি রেেু উিি রিি নয। অন্ টিযটেি েযটে িুইরস ি্যক্সেন এেজন ঈষডযি রবষয। 
এেজন নষ্ট হটয যযওযয ভযগ্। েযি েযটে টস (েরহিয) হি এেজন সযেরযে রবিরে। 
এেেয জনরপ্রয গযটনি টযেয বহু বেি আটগ েযনুষ শুটনটে, গিীব টেটি যনী টেটয। 
  
এেরে টেযট্ট সুন্দি টচহযিয, পশটেি েটেয চুি, টযগুরি টেযাঁচেযটনয টসগুরি িুটি পট়িরেি 
েযি িম্বয েুটখি এবাং টচযটখি চযিযযটি। 
  
িুইস এেেুখযরন িুাঁটে টগি, িম্বয অরভনন্দন টযেয চিরেি টসেয েযটে ক্লযন্ত েটি 
েুটিরেি। টস এেনভযটব এেপযটশ িযফযরেি টয েযটে টিটখ েটন হরেি টস এখুরন চটি 
যযটব। সম্ভবে, এেনরে এখনও হ্যরি টসেয বিটে পযিে, টস হ্যরিটে পযশ রফটি েযেযি। 
এে িম্বয এবাং প্রশস্ত েযয! েযি আনন্দ পযওযযেয এেেয ভযাঁওেয। সুেিযাং পযরেডেয েযি 
েযটে ভযঙ্কি এবাং নীিস রেি। 
  
. 
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০৩. 
  
 –ওফ! এেয এেেয িীঘডশ্বযস পূণড রবিযয। 
  
 হ্যরি েযি স্ত্রীি রিটে আনরন্দে হটয েযেযি। েযিয েখন পযরেড টেটে টবরিটয যযরেি। 
  
টস বিি-র্যরিডাং এেয সরে্ই এেেয ভযঙ্কি পযরেড রেি। 
  
হ্যরি অট্টহযটস্ হযসটে িযগি–সরে্ই সুন্দি এবাং ভযযনে। রেেু েটন েি নয, আেযি 
রেরষ্ট রপ্রযয, এেয েিয উরচে, েুরে জযন, সেস্ত বৃিযপুরসগুটিয আেযটে রচটনরেি, যখন 
আরে এখযটন এেজন বযিে রহসযটব েযেেযে। েযিয েখনই ভযযনেভযটব হেযশযিস্ত হটয 
ওটঠরন, টেযেযটে এে েযটে টিখটে টপটয। 
  
িুইরস এেেয টভাংরচ েযেি। টস বিি–আরে রে েযটিি অটনেজনটে টিখটে পযব? 
  
–রে? ওহ নয। েযিয আসটব এবাং অনুষ্ঠযটনি জন্ টেযেযটে েযর্ড রিটয আেন্ত্রণ েিটব 
এবাং েুরে সেস্ত েযর্ডগুটিযটে েযটিি টফিে রিটয টিটব। রেন্তু েযিয এেয রনটয টেউ 
ভযবটব নয, েুরে টগটি রে নয টগটি। েুরে টেযেযি রনটজি বনু্ধটিি সটঙ্গ েযেটে পযি 
অেবয েুরে টসেয েিটব টযেয টেযেযি পেন্দ। 
  
িুইরস এেরেরনে রোংবয িু রেরনে পটি বিি–টেউ রে আটেযি প্রটেযি পযয এখযটন রনচু 
েিযয বযস েটি। 
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-ওহ, হ্যাঁ, টসেয হি েযেডরি েুরে জযন। যরিও েুরে েযটিিটে বৃি রহসযটব টিখটে পযি। 
েযিয সবযই েুেুি রোংবয টঘয়িযি প্ররে আিহযরেে। টেযেযটে অবশ্ই টঘয়িযয চট়ি টযটে 
হটব। েুরে এেয অবশ্ই উপটভযগ েিটব। ইগরিনেন আই রর্ এেেয টঘয়িয রিি, টযেযটে 
টেযেযি েে টিখটে। এেেয সুন্দি পশু। পুটিযপুরি প্ররশক্ষণ প্রযপ্ত, এবাং েযি েটয্ টেযন 
খুাঁে টনই। রেন্তু অসম্ভব টেয িটযটে। 
  
রোংসটর্ন প্রযসযটিি িযটি গযর়িেয িযাঁ়ি েিযটনয হটযরেি। গযর়িেয টঘযিযটনযি জন্ হ্যরি 
চযেযেযটে বিপূবডে ভযটব েযনি এবাং শপে েিি টযটহেু এেেয অদু্ভে েিযেযি টচহযিয 
িযস্তযি েযিখযটন টিখয রগটযরেি এবাং টস টচষ্টয েিরেি রেভযটব েযটে এর়িটয যযওযয 
যযয। এেয টসখযটন িযাঁর়িটযরেি েযিপি এেেয নয়িয রিি এবাং েযটিি রপেটন রচৎেযি 
েিটে িযগি। হুইস েযি বযহু েুটি যিি। টস এেজন ভযঙ্কি বৃিয েরহিয। 
  
হ্যরিি ভ্রু েুাঁচটে টগি, এেয হি বৃি–েযিগযরযটযর্। েযিগযরটযর্ এবাং েযি স্ত্রী এই 
পুিটনয বযর়িি িক্ষণযটবক্ষণেযিী রেি। েযিয টসখযটন প্রযয ৩০ বেি যটি রেি। 
  
–টস েযি েুরষ্ট টেন টেযেযি রিটে নয়িযটে? 
  
 হ্যরিি েুখ িযি হটয টগি। টস টয রবিি প্রেযশ েিটে। টযটহেু বযর়িেয ধ্বাংসপ্রযপ্ত হটয 
টগটে। টসজন্ েযটে বিখযস্ত েিয হটযটে। েযি স্বযেী িুবেি আটগ েযিয টগটে। সবযই 
বিটে টয টস এখন অদু্ভে আচিণ েিটে, েযি স্বযেী েযিয যযওযযি পি। 
  
-েযই রে, েযই নয রে–টস উপবযস েিটে। 
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িুইরসি যযিণয রনেযন্তই অস্পষ্ট এবাং নযেটে পরিপূণড রেি। যনীিয টেযেযটে বযযয রিটযটে 
যযটে েুরে সরে্েযি সাংস্পটশড নয আসটে পযি। 
  
হ্যরি খুব টিটগ টগি। ভযটিয িুইস, েী যযিণয রিটযটে। আরে েযি ভযেয বন্ধ েটি 
রিটযরে। অবশ্ই েযি জন্ এেেয নেুন েুাঁট়িঘি এবাং সবরেেু বযি েি। 
  
িুইরস রজজ্ঞযসয েিি হেবুরি হটয–টেন টয এেয েটন েটিয। 
  
হ্যরি ভ্রু টেযচেযটে িযগি।–ওহ, আরে এেয রেভযটব জযনব? এেয পযগিযরে। টস সরে্ই 
বযর়িেযটে ভযটিযবযসে। 
  
–রেন্তু টসেয টেয ধ্বাংসপ্রযপ্ত হটযটে েযই নয রে? 
  
–অবশ্ই এেয হটযটে, এেিে টেযে টেযে েুেটিযটে টভটঙ টগটে, েযি ফুটেয হটয টগটে। 
েে বয টবরশ এেয রনিযপিযহীন, যযই টহযে, আরে েটন েরি এেয েযি েযটে এেেয 
গুরুত্বপূণড রবষয। টস এখযটন িীঘডরিন যটি আটে। ওহ, আরে জযরন নয, আরে েটন েরি 
এিয বৃি। এেয েযিসযরজ। 
  
িুইরস অস্বরস্তেি ভযটব বিি–টস আরে েটন েরি, টস আেযটিি অরভশযপ রিটযটে। ওহ, 
হ্যরি, আরে েটন েরি যযটে এেয নয হয। 
  
িুইস এেয েটন েিি টয েযি নেুন বযর়িেযটে রেেু খুাঁে রেি এবাং বযর়িেয এেেয ক্ষরেেি 
বৃিযি িযিয িূরষে হটযরেি। টস যখন গযর়িি বযইটি টগি, যখন টস টঘয়িযয চ়িি, টস 
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যখন েুেুটিি সটঙ্গ হযাঁেরেি, সবসেযই েযি সযেটন টসই টচহযিয অটপক্ষয েিরেি। 
েযিপি েুাঁেট়ি রগটয টস েযি টিৌহ যূসি চুটি এেেয েুরপ পিি এবাং রেেু ভূে টপ্রে 
েয়িযটনযি েন্ত্র উচ্চযিণ েিরেি। 
  
িুইরস েখন রবশ্বযস েিি টয হ্যরি রঠে বটিরেি–বৃিয েরহিযরে সরে্ই পযগি রেি। 
েেযরপ এেয সবরেেু সহজ েটি টিযরন। রেটসস েযিগযরযটযর্ েখটনযই ওই বযর়িটে 
আটসরন। এেনরে টস েখটনযই ভীরে প্রিশডন েটিরন। এেনরে রহাংসযও ের়িটয টিযরন। 
েযি উবু হটয বসয টচহযিয সবসেযই টগটেি বযইটি রেি। পুরিটশি েযটে। আটবিন 
েটিও টেযটনয িযভ হযরন এবাং যরিও েখটনয েটন হযরন হ্যরি ি্যক্সেন রবেুখ হটযটে 
এই েযজেযি প্ররে, টস বিি–এেয েযি জন্ িযযি উটর্দ্ে েিটব বৃিয পশুি জন্ টয 
িুইস এি টেটেও েয়িযেযর়ি ব্যপযিেয বুটি রনটে পযিি। 
  
ভয টপও নয, র্যরিডাং। টস রেেুক্ষণ বযটি েযি েুখযরেপূণড ব্যপযটি ক্লযন্ত হটয যযটব। টস 
সম্ভবে নেুন েযজ শুরু েিযি টচষ্টয েিটে। 
  
টস েিটে নয হ্যরি, টস আেযটিি ঘৃণয েটি আরে এেয অনুভব েিটে পযিরে। টস 
আেযটিি যযটে ক্ষরে হয টসই ইেয েিটে। 
  
–টস র্যইরন নয, র্যরিডাং। যরিও েযটে েযটিি এেজটনি েটেয টিখটে। সুেিযাং এেয 
টভটব েনেিয হটযয নয। 
  
িুইরস শযন্ত হটয টগি, েযি প্রেে উটিজনয এেযি জন্ টেয টশষ হটয টগি। টস রনটজটে 
এেযেী অনুভব েিি এবাং টস এেিে টশষ প্রযটন্ত এটস উপরস্থে হটযটে। টস সবসেয 
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ইাংি্যটে টেটে অভ্স্ত হটয টগটে এবাং রিরভটিিযটেও েযি টেযটনয যযিণয এবাং জ্ঞযনই 
টনই ইাংটিজটিি টিটশি জীবনযযত্রয সম্বটন্ধ। টস বযগযন পরিচযডয সম্বটন্ধ রেেুই জযটন নয। 
টস শুযু জযটন ফুি টফযাঁেযি েুহূটেড েীভযটব গযেটে পরিচযডয েিটে হয। টস েুেুিটিি যত্ন 
টনয নয। টস যখন প্ররেটবশীটিি সটঙ্গ সযক্ষযৎ েটি, েখন টস পরিশ্রযন্ত হটয যযয। টস 
টঘয়িযয চট়ি ভ্রেণ েিটে ভীষণ ভযটিযবযটস এবাং যরি হ্যরি সটঙ্গ েযটে। রেন্তু হ্যরি যখন 
প্রযসযটিি টেযটনয েযটজ ব্স্ত হটয পট়ি টস গযেপযিয এবাং বনজঙ্গি এবাং সরু গরি িযস্তযি 
েটয্ ঘুটি টব়িযয এবাং েযি ফটি টস সুন্দি টঘয়িযি চিন উপটভযগ েটি এবাং এই 
টঘয়িযেযটেই হ্যরি িুইরসি জন্ এটনরেি। 
  
এেনরে রপ্রন্স হি টযেয খুবই অনুভূরে প্রবণ েযজুবযিযটেি আবযসস্থি রহসযটব, টসেযও খুব 
রনরিরবরি রেি এবাং এেয েটন হে টয টস েযি েরহসীটে অেীটেি টেযটনয অপেযিী বৃিয 
েরহিযি সাংস্পটশড রনটয টগটেন। 
  
এেরিন িুইরস েযি সযহস িুহযে ভটি রনি। েযিগযরযটযর্ েখন হযাঁেটে হযাঁেটে টবরিটয 
যযরেি। টস রেটসস েযিগযরযটযর্টে অরেিে েটি এটসরেি এবাং এেন ভযন েিরেি টয 
টস েযটে টিটখরন। হঠযৎ টস রপেটন রফটি েযেযি এবাং টসযজয রেটসস েযিগযরযটযর্-এি 
েযটে টগি। টস হযাঁপযটে হযাঁপযটে বিি–এেয রে? রে ব্যপযি? েুরে রে চযও? 
  
বৃিয েরহিযরে িুইরস-এি রিটে টচযখ রপে রপে েটি েযেযি। েযি েযটিয েুটখ চেুিেয 
রবিযজ েিরেি। এেনরে এেয েযি টিৌহ যূসি চুটিও প্ররেফরিে হটযরেি। েযি টচযটখ 
সটন্দটহি প্রেযশ রেি। িুইরস রবরস্মে হটয টগি এই টভটব টয, টস রে উন্মি হটয আটে। 
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টস ভীরেসূচে সুটি বিি–েুরে আেযটে রজজ্ঞযসয েিে আরে রে চযই? রে, বযস্তরবে পটক্ষ 
টযেয আেযি টেটে টেট়ি টনওযয হটযটে। টে আেযটে রোংসটর্ন বযর়িেয টেটে রবেযর়িে 
েটিটে? আরে টসখযটন েযেেযে টেটয এবাং েরহিযটিি রনটয, প্রযয চরিশ বেি যটি। এেয 
এেেয অপিযযেূিে েযজ। আেযটে েয়িযটনয এবাং এেয খযিযপ অন্ধেযি ভযগ্ রনটয 
এটসটে। টযেয আেযটে টেযেযটিি েযটে রফরিটয রিটযটে। 
  
িুইস বিি–েুরে এেেয সুন্দি েুাঁট়ি ঘি টপটযে এবাং …। 
  
টস েযেি, বৃিয েরহিযরে েযি বযহু েুিি। টস আেডনযি েিটে িযগি–েী ভযটিয হটযটে 
আেযি জন্? এেয আেযি রনটজি বযসস্থযন টযেয আরে চযই এবাং আরে আেযি জন্ রনজস্ব 
আগুন চযই। যযটে আরে আগুটনি পযটশ সযিযবেি বসটে পযরি। টেযেযি এবাং েযি জন্ 
এেয আরে েখন পযরে নয। আরে বিরে টেযেিয েখনও সুখী হটব নয টেযেযটিি নেুন 
বযর়িটে। টসখযটন টেযেযটিি জন্ অন্ধেযি এবাং িুাঃখ অটপক্ষয েটি আটে। টসখযটন 
টেযেিয শুযু িুাঃখ, েৃেু্ এবাং আেযি অরভশযপ পযটব এবাং টসখযটন টেযেযটিি সুন্দি 
েুখগুটিয পচটে শুরু েিটব। 
  
িুইরস রফটি েযেযি এবাং েযিপি টহযাঁচে টখটয েুেটে েুেটে ঘটি প্রটবশ েিি। টস 
টভটবরেি, আেিয এখযন টেটে পযরিটয যযব এবাং এই বযর়িেয আেিয টবটচ টিব। আেিয 
অবশ্ই চটি যযব। 
  
রঠে এই েুহূটেড এেেয সেযযযন ব্যপযিেযটে আিও সহজ েটি রিি রেন্তু হ্যরিি 
রনবুডরিেযি জন্ েযটে আবযি রফটি আসটে হি। টয রচৎেযি েিটে িযগি। এখযন টেটে 
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চটি যযও। বযর়িেয রবরি েি েযিণ, েি বৃিয েরহিযি ভীরে প্রিশডন! েুরে পযগি হটয 
যযটব এখযটন েযেটি। 
  
-নয, আরে পযগি হব নয। রেন্তু টস টয আেযটে ভয টিখযয। আরে জযরন রেেু ঘেটব। 
  
হ্যরি ি্যক্সেন ভযঙ্কিভযটব বিি-রেটসস েযিগযরযটযর্টে আেযি উপি টেট়ি িযও, আরে 
েযি ব্বস্থয েিব। 
  
. 
  
০৫. 
  
এেেয বনু্ধত্বপূণড আচিণ সৃরষ্ট হি ক্ল্যরিস টভন এবাং রেটসস ি্যক্সেটনি েটয্। িুজটনই 
টবশ প্রযপ্তবযস্ক রেি। রেন্তু িুজটনি চরিত্র এবাং রুরচ আিযিয রেি। ক্ল্যরিটসি বনু্ধত্বপূণড 
আচিটণ িুইরস রনরশ্চে ভরবষ্ৎ খুাঁটজ টপটযরেি। ক্ল্যরিস আত্মরবশ্বযসী রেি এবাং রনটজি 
প্ররে গভীি আস্থয রেি। িুইস এেরিন েযি েযটে রেটসস েযিগযরযটযর্ এবাং েযি ভীরে 
উটিখ েিি। রেন্তু ক্ল্যরিস-এি েযটে এেয টবরশ রবিরিেি িযগি ভীরেেি টেটেও। 
  
-এেয খুব টবযেয টবযেয ব্যপযি। টস বিি, এেয টেযেযি জন্ সরে্ রবিরিেি। 
  
-েুরে জযন, ক্ল্যরিস আরে…….আরে েখটনয, েখটনয ভীরে অনুভব েরি, আেযি হৃিটযি 
েটয্ সশ্রি ভয উাঁরে টিয। 
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-িুটবডযয্, েুরে এইিেে টবযেয ব্যপযিেয রনটয খুব টবরশ রচরন্তে হটযয নয। টস রনশ্চযই 
এেসেয ক্লযন্ত হটয যযটব। 
  
টস এে রোংবয িুরেরনে যটি রনস্তি েযেি। ক্ল্যরিস বটি উঠি–রে ব্যপযি? 
  
িুইরস এে রেরনটেি জন্ টেটে টগি। েযিপটি টস সটবটগ উিি রিি–আরে এই জযযগযেয 
ঘৃণয েরি। আরে সবরেেুটে ঘৃণয েরি। টযেন এই বন, এই ঘি, এবাং িযরত্রটবিযয ভয 
রেরশ্রে রনস্তিেয এবাং টপাঁচযি অদু্ভে আওযযজ। আরে টিযেজনটেও ঘৃণয েরি। 
  
-টিযেজন? টেযন্ টিযেজন? 
  
–টিযেজন যযিয িযটে বযস েটি, যযিয সবসেয টঘযিয টফিয েটি। গিগুজব েটি বৃি 
চযেিবযেটিিয। 
  
ক্ল্যরিস েীক্ষ্ণভযটব বিি–েযিয রে বিরেি? 
  
–আরে জযরন নয। টেযটনয রেেুই স্পষ্ট নয। রেন্তু েযটিি েনগুটিয ভীষণ টনযাংিয। যখন 
েুরে েযটিি সটঙ্গ েেয বিটব েুরে বুিটে পযিটব টয েুরে েযউটে রবশ্বযস েিটব নয–
েযউটেই নয। 
  
ক্ল্যরিস রূঢ়ভযটব বিি-েযটিিটে ভুটি যযও। েযটিি টেযটনয েযজ টনই এেেযত্র গিগুজব 
েিয েয়িয এবাং যখনই েযিয টেযটনয রবষয রনটয েেয বটি, েটন হয েযিয টেযটনয আরবষ্কযি 
েটি। 
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িুইরস বিি–আরে অরভপ্রযয েরি টয আেিয এখযটন েখটনযই আসব নয। রেন্তু হ্যরি খুব 
শ্রিয েটি এই বযর়িেযটে, েযই আেিয আরস। েযি সুি নিে হটয টগি। 
  
ক্ল্যরিস ভযবি রেভযটব টয েযটে শ্রিয েটি, টস খুব সাংরক্ষপ্তভযটব বিি–আরে এখুরন যযব। 
  
-আরে টেযেযটে গযর়িটে েটি টফিে পযরঠটয টিব। আবযি েয়িযেযর়ি রফটি এস। 
  
ক্ল্যরিস েযেয নযর়িটয সম্মরে জ্ঞযপন েিি। িুইরস খুব আিযে অনুভব েিি েযি নেুন 
বনু্ধি আগেটন। হ্যরি িুইরসি খুরশ টিটখ খুব আনরন্দে হি এবাং েখন টেটে টস রজি 
যিি যযটে ক্ল্যরিস েযি বযর়িটে প্রযযশই আটস। 
  
েযিপি এেরিন টস বিি–টেযেযি জন্ ভযটিয খবি আটে র্যরিডাং। 
  
-ওহ, েী খবি? 
  
–আরে েযিগযরযটযর্টে এেেয জযযগযয রস্থি েটি রিটযরে। টয আটেরিেযটে েযি টেটিটে 
খুাঁটজ টপটযটে। েুরে জযন, রঠে আটে। আরে েযি যযওযযি ব্বস্থয েটি রিটযরে এবাং েুরে 
েযি সটঙ্গ টযযগিযন েি। আরে েযি ভ্রেটণি সেস্ত েযেয রিটয টিব। 
  
-ওহ, হ্যরি, সরে্ই এেয ভীষণ রবস্মযেি। 
  
আরে েটন েরি আেযটে টশষ পযডন্ত রোংসটর্টনই েযেটে হটব। যযও এেযটে পেন্দ েটি 
টেটে যযও। েযিণ এেয হি রবটশ্বি সব টেটে রবস্মযেি জযযগয। 
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িুইরস েৃিু সয়িয রিি। টস েযি েুাংস্কযিপূণড ভীরে রেেুটেই েুটে টফিটে পযিরেি নয। 
  
. 
  
০৬. 
  
যরি টসন্ট টেরিটেটর্ি েরহিযিয এেয টভটব আনন্দ পযয টয েযিয েযি স্বযেীি অেীে 
ঘেনযটে নেুন বউ-এি েযটে বটি টিটব, রেন্তু এই আনন্দেযটে অবজ্ঞয েিয হটযরেি, 
হ্যরি ি্যক্সেটনি দ্রুে েৎপিেযি জন্। 
  
রেস হযিেন এবাং ক্ল্যরিস টভন রে. এটজি টিযেযটন রেি। এেজন টেযেবিগুরি রেনরেি 
এবাং অন্জন এে প্যটেে টসযহযগয রেনরেি। রঠে টসই েুহূটেড হ্যরি ি্যক্সেন এবাং েযি 
স্ত্রী প্রটবশ েিি টিযেযটন। 
  
িুজন েরহিযটে সটম্বযযন েটি, হ্যরি েযউন্টযটিি রিটে ঘুিি এবাং এেেয েুেব্রযশ চযইি। 
হঠযৎ টস বযযযপ্রযপ্ত হি এবাং েটনি আনটন্দ চীৎেযি েটি উঠি–রঠে, রঠে, টিটখয টসখযটন 
টে আটে। টবিয, আরে টঘযষণয েিব। 
  
রেটসস এজ টয রপেটনি পযিডযি টেটে দ্রুেেযি সটঙ্গ টবটিযরেি, েযি উটেশ্ রেি রভ়ি 
ঠযসয জেযটযটে টযযগিযন েিয। আনটন্দি সটঙ্গ িুাঁটে েযি রিটে েযেযি এবাং েযটে েযি 
সযিয িযাঁে টিখযি। 
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টস হি এেজন েযটিয সুন্দিী টেটয এবাং রনাঃসটন্দটহ এেজন সুন্দিী স্ত্রীটিযেও বটে। 
রেন্তু েযি েুটখ বযটজ িযগ পট়িটে। রেন্তু েযি বযিযেী টচযখিুটেয উষ্ণেযয পরিপূণড। সটঙ্গ 
সটঙ্গ টস বটি উঠি–টবিয এেয রে, রোঃ হ্যরি এবাং আরে এই বেিগুটিযটে টেযেযটে 
টিটখ খুব আনরন্দে হিযে। 
  
হ্যরি েযি স্ত্রীি রিটে রফটি েযেযি। টস বিি–টবিয হটে আেযি প্রজ্জ্বিন। 
  
রেটসস এজ বিি–এেযই টসেয টযেয েুরে বিে। 
  
িুইরস অট্টহযটস্ হযসটে িযগি। টস বিি–আেযি স্বযেী খুব খুশী। েযি পুিটনয বনু্ধটিি 
টপটয। 
  
রেটসস এজ বিি-আহ, আেিয টেযেযটে ভুরিরন রেটযি হ্যরি। এেয এেেয েযিরনে 
গটিি েে টয েুরে রবটয েটি এেেয নেুন বযর়ি শেরি েটিে টযেয আটগ পুটিয ধ্বাংসপ্রযপ্ত 
পুিটনয রোংসটর্ন বযর়ি রেি। 
  
হ্যরি বিি–টেযেযটে সুস্থ এবাং পুিরেে িযগটে। েখন রেটসস এজ বিটে শুরু েিি 
এবাং বিি িুইরসি এখযটন টেযটনয ভুি টনই, এবাং েযিপি রজজ্ঞযসয েিি েুেব্রযশেয 
সম্বটন্ধ। 
  
ক্ল্যরিস রেটসস হযিেন এি সুখেয টিখি টয হযিেন হেবুরিটে আেন্ন হটয টগটে। 
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েযিপি ক্ল্যরিস রনটজটে উাঁচু স্থযটন েুটি যিি এবাং বিি-ওহ, ভযটিয েটিটে। হ্যরি, 
েুরে েযটিি বনু্দটেি খুাঁরে পুাঁটে রিটযে। 
  
. 
  
০৭. 
  
র্যিযি টহর্ে খুব সাংরক্ষপ্তভযটব েযি ভযইরিটে রজজ্ঞযসয েিি–েী ঘটে চটিটে বৃিয 
রেটসস েযিগযরযটযর্টে রনটয এবাং রোংসটর্নটে রনটয এবাং টস নযরে েযি েুরষ্ট নয়িযটে 
এবাং নেুন বযর়িেযটে অরভশযপ রিটয চটিটে। 
  
এেয িুটবডযয্ নয। এেয বযস্তরবে পটক্ষ সরে্। এেয সরে্ িুাঃটখি টয িুইরসি এেেয ভযটিয 
পরিেিনয রেি। 
  
–েযটে বিি টস যযটে ভয নয পযয। যখন েযিগযরযটযর্িয এখযটন িক্ষণযটবক্ষটণি েযজ 
েিে, েযিয েখনই এই জযযগযরেি রব়িরব়িযরন বন্ধ েরিরন। েযিয এেেযত্র টসখযটন েযেে 
েযিণ েযিগযরযটযর্ খুব টবরশ উন্মি হটয টগেি এবাং টেযটনয েযজ পযিরেি নয। 
  
-আরে েযটে বিব, ক্ল্যরিস সটন্দহপূণডভযটব বিি, আরে েটন েরি নয টস টেযেযটে রবশ্বযস 
েিটব। ওই বৃিয েরহিযরে খুব সুন্দিভযটব িযটগি সটঙ্গ আেনযি েটি। 
  
–সবডিয আরে বযিে রহসযটব হ্যরিি অন্ধভি রেিযে। আরে বুিটে পযরি নয। 
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ক্ল্যরিস বিি–ওহ, রঠে আটে। েযিয েযি টেটে শীঘ্রই েুরি পযটব। হ্যরি েযি আটেরিেয 
যযওযযি জন্ সেস্ত বটন্দযবস্ত েটি রিটযটে। 
  
রেনরিন পটি িুইরসটে েযি টঘয়িয টেটে েুাঁট়ি টফিয হটযরেি এবাং েযিপি েযটে টেটি 
টফিয হটযরেি। 
  
িুজন েযনুষ যযিয টবেযরিি গযর়ি চযিযরেি, েযিয এই ঘেনযি প্রে্ক্ষিশডী রেি। েযিয 
টিখি িুইরস টগে রিটয টবরিটয টঘয়িযয উঠি। েযিয টিখি বৃিয েরহিযরে উটঠ বসি 
এবাং িযস্তযি েযিখযটন িযাঁর়িটয প়িি। েযি হযে েযর়িটয এবাং চীৎেযি েিটে িযগি। 
টঘয়িযরে েযি যযত্রয শুরু েিি। এবাং েযিপি উন্মটিি েটেয েুেটে িযগি এবাং িুইরস 
ি্যক্সেনটে টঘয়িয েযি েযেযি উপি নয়িযচয়িয েিটে িযগি। 
  
এেজন িুইরসি অটচেন টিটহি পযটশ িযাঁর়িটযরেি এবাং টসই টিযেেয বুিটে পযিরেি 
নয, এই অটচেন টিহ রনটয রে েিয উরচে। টসই েুহূটেড অন্িয ঘটিি রিটে েুটে টগি 
সযহযটয্ি জন্। 
  
হ্যরি ি্যক্সেন টিৌট়ি বযইটি টবরিটয আসি। েযি েুখেয রবিরিটে ভটি উঠরেি। 
িুইরসটে ঘটিি েটয্ রনটয যযওযয হি। রেন্তু টস আি জ্ঞযন রফটি টপি নয। টস েযিয টগি 
র্যিযি আসযি আটগ। 
  
(র্যিযি টহর্ে-এি হস্তরিরপ সেযপ্ত) 
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৪. টরঞ্জ টজট 
টেঞ্জ টজট 
  
এবাং এেয বিি টজন টহরিযযি েযি উপস্থযপনয টশষ েটি। এেয রে রেস েযপডি? 
  
অরভটনত্রী হওযযি জন্ টস েযি িক্ষ্ শেিীটে সক্ষে রেি। এেয রেি েযি স্পষ্টে চিে 
পরিণরে। সযফটি্ি টশষ সীেয। েযি সুিও প্রেযশ টপটযরেি েযি সশ্রি ভযরেরশ্রে 
অনুভূরে এবাং সযফি্। 
  
সবটেটে অটযৌরিে অাংশরে রেি এি েটয্ টয, টসেযটে বিয হে, টসেয খুব নম্র, ভর্দ্, 
ব্স্তেযপূণড ব়ি অরববযরহেয স্ত্রীটিযে রেি, িুজন যুবে টিযটেি টচযটখ যযিয এই েযত্র 
এটসটে, েযিয টজটনি সটঙ্গ টিখয েিয েযত্র েযটিি েটয্ এেেয অরবশ্বযস এবাং আেঙ্ক 
টিখয টগি। েযিয খুব সুন্দি টিখটে রেি, টেটযরেি নযে রেি চযিরেযযন টযউর্। টস রেি 
েযটিয এবাং টিযগয এবাং টিযেরেি নযে হি এর্ওযযর্ড টিযরিেযি, যযি চুিগুটিয খুব সুন্দি 
এবাং বনু্ধত্বপূণড যুবে শিে্। 
  
চযিরেযযন হযাঁফ টেট়ি বিি–ও! আেিয টেযেযি সটঙ্গ টিখয েিটে টপটি খুব আনরন্দে 
এবাং সশ্রি ভীেও। রেন্তু েযি টচযটখ সটন্দহ টিখয টগি। টস েৎক্ষণযৎ টজন টহরিযযটিি 
রিটে রজজ্ঞযসযেূিেভযটব েযেযি। 
  
–র্যরিডাং, টজন বিি, েযি েযেযটনযি উিি টিওযযি পি, টস হি সরে্ই রবস্মযেি, এেয 
সেস্তেয েযি উপি টেট়ি িযও। আরে টেযেযটে বটিরেিযে টয আরে এখযটন েযি সটঙ্গ 
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সযক্ষযৎ েটিরে এবাং আেযি আটে, টস রেস েযপডিটে আিও বিি টেযেযটে এেয রস্থি 
েিটে হটব ওটিি জন্, আরে জযরন এেয টেযেযি পটক্ষ খুব সহজ হটব। 
  
রেস েযপডি েযি শযন্ত, নীি টচযটখ রে. টিযরিেযি-এি রিটে ঘুটি েযেযটিন। বিটিন–েুরে 
আেযটে বিটব নয, এগুটিয েী হটে? 
  
চযিরেযযন বটি উঠি অনযযড্ভযটব টজন-এি বনু্ধ আেযটিি বনু্ধও বটে। আরে এবাং 
এর্ওযযর্ড িুজটন রস্থি রসিযটন্ত এটস টগরে। টজন বিি, যরি আেিয েযি পযরেডটে আসটে 
পযরি, েযহটি টস আেযটিি েযটিযি সটঙ্গ পরিচয েরিটয টিটব, এিয এই টিযেরে টে,–
টে হটে পযটি বয টে রেি 
  
এর্ওযযর্ড আসি পুনরুিযটিি জন্, টজন আেযটিি বিি, টেযেিয হি রিউেস এি টশষ 
শব্দ, রেস েযপডি! 
  
বৃিয েরহিযরে টচযখ পযেযটে িযগটিন, রেন্তু টস রবনম্রভযটব প্ররেবযি েিটিন–ওহ, নয, নয! 
এই িেে রেেু ব্যপযি নয, এেয হটে আেিয টযিেে িযটে বযস েরি টসিেে, এেজন 
খুব টবরশ জযনটে পযটি েযনুটষি প্রেৃরে সম্বটন্ধ। রেন্তু সরে্ই েুরে আেযটে টবরশ টেৌেূহি 
উেীপে েটি েুটিে, চটিয টেযেযি সেস্যগুটিয আেযটে বি। 
  
-আরে রেন্তু এেজন ভযঙ্কিভযটব শৈন–টসেয, এেেয গুপ্ত সম্পটিি েে, এর্ওযযর্ড বিি–
প্রেৃেপটক্ষ সরে্ই? রেন্তু শব্দগুরি খুবই উটিজনযিযযে! 
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–আরে জযরন এেয সম্পি িীপ-এি েে রেন্তু আেযটিি সেস্য, সযযযিণ টিযেযরন্টে 
অনুভুরেগুটিযি অভযবটবযয েটি টেযন উটেশ্ই এখযটন খযটে নয টসেয যযই টহযে, হয 
েরস্তষ্ক এবাং িসটর্ি েযরিেয, বয আটিশ টযেন চযিটে যযপ বযেরিটে, রোংবয উিি পরশ্চে 
রিটে এেয ভযঙ্কি ভযটব গি্েুি্–রঠে টযেন টসখযটন, আেযটিি খনন েিয উরচে। 
  
-েুরে রে এেয সবডযত্মে টচষ্টয েটিে। 
  
–আেযটিি িুটেয রনখুাঁে বগডযেযি এেি বযগযন খুাঁ়িটে হটব, পুটিয জযযগযেয শেরি েিয 
হটযটে বযজযটিি বযগযন রহসযটব পরিসি েিযি জন্। আেিয এখন আটিযচনয েিরে। 
রেভযটব এখযটন শযেসবরজ টযেন আিু রোংবয েিযই ফিযটনয যযয। 
  
চযিরেযযন বিাং সাংরক্ষপ্তভযটব বিি–আেিয রে টেযেযটে সবরেেু বিটে পযরি এেযি 
সম্বটন্ধ? 
  
রেন্তু, অবশ্ই, আেযি রপ্রয বি। 
  
–েটব চি আেিয এেেয রনরিরবরি জযযগয খুাঁরজ, এস এর্ওযযর্ড, সুেিযাং টস জনযেীণড 
এিযেয টেটে টবরিটয এেেয টযযাঁযযেয ঘটিি রিটে রনটয টগি। েযিপটি েযিয রসাঁর়িটে 
উটঠ টগি এবাং এেেয টেযে বসযি ঘটি টপৌঁেি, টসেয রেি রিেীয টফ্ল্যটি। 
  
যখন েযিয টসখযটন বসি, চযিরেযযন সাংরক্ষপ্তভযটব শুরু েিি–রঠে আটে, চি! গিেয শুরু 
হয েযেয ে্যরেউজটে রনটয। েযেয বিাং বিয যযয েহযন, েহৎ েযেয আেযটিি েযটে, টস 
অরবশ্বযস্ভযটব বহু পুিটনয রেি। এর্ওযযর্ড এবাং আরে রেিযে েযি এেেযত্র আত্মীয, টসও 
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আেযটিি প্ররে গরভি অনুিি রেি এবাং সবসেয বিে টয যখন টস েযিয যযটব, টস েযি 
সেস্ত েযেয আেযটিি েটয্ ভযগ েটি টিটব। যযইটহযে, েযেয েযিয টগি গে েযচড েযটস 
এবাং সেস্ত রেেু টিটখ টগি টযগুটিয আেযটিি িুজটনি েটয্ ভযগ েটি টনওযযি েেয 
রেি। আরে এখন খুব উিযসীন হটয টগরেিযে, আরে এেয বিটে চযইরন টয, টস েযিয টগটে 
এেয রঠে 
  
সরে্ বিটে আেিয েযি অন্ধ ভি রেিযে, রেন্তু টস খুব অি সেটযি জন্ অসুস্থ হটযরেি। 
  
রবষযেয হটে টয সবরেেু যয টস টিটখ টগরেি, টসগুটিযি রেেুই েূি্ টনই। সুেিযাং এেয 
আেযটিি েযটে স্পষ্টেই এেেয ব়ি আঘযে! েযই নয রে, এর্ওযযর্ড? 
  
বনু্ধত্বপূণড ভযটব এর্ওযযর্ড সম্মরে জ্ঞযপন েিি। েুরে টিখ, টস বিি–আেিয এেযি সম্বটন্ধ 
খুব অি গণনয েটিরে, আরে বিটে চযই, যখন েুরে জযটনয টয অি েযেয টেযেযি েযটে 
আসটে–েুরে রে জযনটে নয–রঠে আটে, যটি িযখ এবাং এেয রনটজি জন্ েিযি টচষ্টয 
েি। আরে শসন্বযরহনীটে আরে, আেযি টেযনও অরযেযি টনই আেযি এরিযযটিি বযইটি 
রেেু বিয এবাং চযিরেযযনও এেেয েেিশুরেও পযযরন। টস েযজ েটি এেজন টটজ 
ে্যটনজযি রহসযটব, এেেয রিপযিেরি িঙ্গেটঞ্চ, সরে্ই আিটহযেীপে, এবাং টস এেয 
উপটভযগ েটি–রেন্তু এখযটন টেযনও েযেয টনই। আেিয এেয রহসযব েটিরে আেযটিি 
রবটয হটয যযওযযি পি। রেন্তু আেিয রে সরে্ই েযেযেয রনটয ভীে রেিযে নয। েযিণ 
আেিয উভটযই জযনেযে আেিয এেরিন নয এেরিন অটনে েযেযি েযরিে হব। 
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এবাং এখন, েুরে টিখ, আেিয রে সরে্ই খুশী নই। চযিরেযযন বিি, আি রে বিযি 
আটে, অ্যটনটট–এেয হটে এেেয পযরিবযরিে জযযগয, এবাং এর্ওযযর্ড এবাং আরে িুজটন 
এেয খুব ভযটিযবযরস–উইিেযটে সম্ভবে রবরি েটি রিটে হটব। েযিণ এর্ওযযর্ড এবাং 
আরে েটন েরি, টয আেিয এেযটে টেটন রনটয টযটে পযিব নয। রেন্তু আেিয যরি েযেয 
ে্যরেউজ-এি েযেয খুাঁটজ নয পযই, েযহটি আেযটিি রবরি েিটে হটব। 
  
এর্ওযযর্ড বিি–েুরে জযন, চযিরেযযন, আেিয রেন্তু আেযটিি েূি রবষযবস্তুটে আরসরন। 
  
-রঠে আটে, েুরে বি, েযহটি। 
  
এর্ওযযর্ড রেস েযপডি-এি রিটে ঘুটি েযেযি, এেয এেযি েে, েুরে টিখ টযটহেু েযেয 
ে্যরেউজ বৃি হটয রগটযরেি, টস অটনে অটনে সটন্দহবযরেে হটযরেি, টস েযউটেই 
রবশ্বযস েিে নয। 
  
-খুব বুরিেযন টিযে রেটিন রেরন,–রেস েযপডি বিি, েযনুটষি প্রেৃরেি েহযঘডে হি েযি 
অরবশ্বযস্েয। 
  
-রঠে আটে, েুরেই রঠে হটে পযি এই রবষটয, রঠে আটে। েযেয ে্যরেউজ হযটেয এেযই 
টভটবরেি। েযি এেজন বনু্ধ রেি টস সেস্ত েযেয হযরিটয টফটি এেেয ব্যটঙ্ক। এবাং আি 
এেজন বনু্ধ, েযি সবডনযশ েটিরেি এেজন আত্মটগযপনেযিী টেযিযবযজ, েযেয়িয টস 
রনটজ রেেু েযেয হযরিটযরেি এেেয প্রেযরিে টেযম্পযরনি ফযাঁটি পট়ি, টযটহেু টস রশক্ষয 
টপটযরেি, েযই টস সবসেয বিে, টয এেেযত্র রনিযপি, রনরশ্চে রবষয হি টয েযেযটে 
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স্বণড বয টিৌটপ্ি রপণ্ডটে পরিণে েিয এবাং েৃরিেযগটভড স্থযপন েিয। আ, রেস েযপডি বি, 
আরে টিখরে। 
  
-হ্যাঁ, বনু্ধিয েযি সটঙ্গ েেড েটি চিি, এেয িক্ষ্ েিয টগি টয েযি টেযনও আিহ টনই 
এই রবষটয, রেন্তু টস এেয এেনভযটব উপস্থযপনয েিি টয এেয েযি েযটে টেযন ব্যপযিই 
নয। টস বিি, টেযেযি গরেে েযেয িযখয উরচে এেেয বযটক্স। টেযেযি রবেযনযি েিযয 
অেবয পুাঁটে িযও বযগযটন। এগুটিয রেি েযি উপটিশ। 
  
চযিরেনযি বিটেই েযেি এবাং যখন টস েযিয টগি, েযি গুপ্ত সম্পি রেেুই পযওযয টগি 
নয, যরিও টস খুব যনী ব্রি রেি, সুেিযাং আেিয ভযবিযে এইজন্ই টস এেয েটিটে। 
  
এর্ওযযর্ড রবস্তযরিেভযটব বিি, আেিয টিটখরেিযে টস েযি সেস্ত সম্পরি রবরি েটি 
রিটযরেি এবাং েযি বিটি টস সেটয সেটয ব়ি অটঙ্কি েযেয টপে। এবাং টেউই জযনে 
নয টস েযি সম্পিগুটিয রে েটিটে। রেন্তু এেয স্পষ্টেই টবযিয টগি টয, টস েযি আিশড 
ও নীরেটে সজযগ রেি, এবাং টসই জন্ই টস টসযনয রেনে এবাং েযরেটে পুাঁটে িযখে। 
  
-টস েযি েৃেু্ি আটগ পযডন্ত রেেু বটিরন এ ব্যপযটি। এেনরে টেযনও েযগজ রোংবয 
টেযনও রচরঠ টিটখ যযনরন এ ব্যপযটি। 
  
এেয এেেয পযগিযরেি েে। টস অটনেরিন অটচেন রেি। রেন্তু টস আেযটিি টর্ে 
পযরঠটযরেি। েযি েৃেু্ি আটগ আেিয টগিযে। েযিপি টস আেযটিি রিটে েযেযি এবাং 
েুখ রেটপ হযসি–এেেু েূেয, েযিপটি িুবডি েুখটেপয হযরস। টস বিি েুরেই রঠে, আেযি 
সুন্দি টজয়িয ঘুঘু েযিপি টস েযি টচযখ বুটজ টফিি–েযি র্যন টচযখ–এবাং েযিপি 
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রপেরপে েটি েযেযি। এবাং েযিপি টস েযিয টগি। খুবই েরুণ, বৃি েযেয ে্যরেউজ-
এি এভযটব চটি যযওযয। 
  
–টস রে েযি টচযখ বুটজ টফটিরেি, রেস েযপডি রচন্তযেগ্ন হটয বিটিন। 
  
এর্ওযযর্ড টেৌেূহিভযটব বিি–এেয রে টেযেযটে রেেু আভযস টিয? এেয আেযটে 
আিটসন িুরপন গটিি েেয েটন েরিটয টিয। টসখযটন বিয হটযরেি টয রেেু িুেযটনয 
রেি এেজন েযনুটষি স্বে েযাঁটচি েে টচযটখ। 
  
রেস েযপডি েযি েযেয নয়িটিন। নয–এই েুহূটেড আরে অন্ রেেু রচন্তয েিটে পযিরে নয। 
  
চযিরেযযন হেবযে হটয বিটিন-টজন আেযটিি বটিরেি, েুরে আেযটিি এেবযি বি 
টেযেযয খুাঁ়িটে হটব। 
  
রেস েযপডি হযসটে িযগটিন–আরে জযিুেি নই, েুরে জযন। আরে টেযেযি েযেযটে জযরন 
নয। এবাং আরে এেযও জযরন নয টয টস রে যিটনি েযনুষ রেি। এবাং আরে এেযও জযরন 
নয েযি ঘি রোংবয েযঠ। 
  
চযিরেযযন বিি-েুরে যরি েযটে জযনটে? 
  
–রঠে আটে, এেয খুব সহজ হে, সরে্, সহজ হে নয রে? রেস েযপডি বিি। 
  
চযিরেযযন বিি।–েুরে অ্যটেটে অ্যশ এবাং টিখ এেয েেেয সহজ! 
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এেযি েযটন টয টস টেযনিেে গভীি আেন্ত্রণ রনটিডশ েটিরন, রেন্তু রেস্ েযপডি েৎপি 
হটয বিি–রঠে আটে, সরে্, আেযি রপ্রয, এেয টেযেযি েে আরে সবডিয টচষ্টয েটিরে 
গুপ্ত সম্পি টিখযি এবাং টস েযি রিটে েযরেটয রনচু হটয রভটটযরিযযন হযরস টহটস বিি।–
ভযিবযসযি আিহও বটে। চযিরেযযন েখন নযেটে টযিেে ঘটে টসিেে অঙ্গভরঙ্গ েিটে 
িযগি। 
  
েযিয অ্যনরটটে এেেয ভ্রেণ টশষ েটি রফটিটে, েযিয শযেসবরজি বযগযন পরিিশডন 
েটিটে। টসখযটন পরিখয খনন েিয রেি। েযিয গহন জঙ্গটিি েটয্ রিটযও টগটে। টসখযটন 
জঙ্গটি অটনে প্রটযযজনীয গযে উপট়ি টফিয হটযটে। েযিপি েযিয টসখযটন এেেয সরু 
গরিি রিটে েরুণ িৃরষ্টটে েযরেটযরেি েযিয রচটিটেযঠযি উপটিও উটঠরেি, টসখযটন 
অটনে রযঙ্ক রেি এবাং রেেু বযক্স রেি, টযগুটিয রবরভন্ন রজরনস িযিয ভরেড রেি। েযিয 
রনটজি ঘিগুটিযও পরিিশডন েটিটে। েযিয সেস্ত রেেুই পরিেযপ েটি টিটখটে এবাং 
টিওযযিগুটিয পুনিযয শেিী েটিটে। রেস েযপডিটে পুিটনয সেস্ত আসবযবপত্র টিখযটনয 
হটযটে। টসখযটন এেেয সটন্দহজনে েযযিও রেি। 
  
সেযটি টযখযটন প্রযেিযশ খযওযয হয টসই ঘটি এেেয টেরবি রেি। টসই টেরবটি েযগটজি 
সূ্তপ রেি–এই েযগজগুটিয ে্যরেউজ েযউর্ টিটখ টগটে। টেযনও রেেুই ক্ষরে হয রন। 
চযিরেযযন এবাং এর্ওযযর্ড টসই েযগজগুটিয টফিৎ পযঠযযরন। টসখযটন রেেু নরেপত্র, 
আেন্ত্রণরিরপ এবাং ব্বসযি েযগজপত্র রেি। েযিয পযঠযযরন েযিণ েযিয টভটবরেি এখযন 
টেটে যরি টেযনও সূত্র পযওযয যযয এই ঘেনযেযি। চযিরেযযন বিি েুরে রে েটন েি 
আেিয এগুটিয টেযেযও টিরখরন? 
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রেস েযপডি েযি েযেয নয়িটিন। এবাং বিটিন–টেযেযটে খুব সহজ সযিযরসটয েটন হটে। 
যরি আরে এেয বরি, টয েুরে খুব সহজ, সযযযিণ নও, আরে েটন েরি প্রটে্টেি এেেয 
পরিেিনয েযেয উরচে। আেযি এেজন বনু্ধ রেটসস এল্ডরিচ, েযি এেজন সুন্দি 
পরিচযরিেয রেি। এই পরিচযরিেয রিটনযরিযযে-এি ব্বহযি খুব ভযটিয জযনে। এেনরে 
টস এেেযই সযযযিণ রেি টয টস বযেরুটেি টেটিও রিটনযরিযযে রিটয েযজে। আি 
রেটসস এল্ডরিচ যখনই বযেরুে টেটে টবটিযে েখনই টস রপেটি পট়ি টযে এবাং েযি 
পয টভটঙ্গ রগটযরেি। এেয খুব খযিযপ ব্যপযি। েযিণ ওই সেয বযেরুটেি িিজয বন্ধ 
রেি। এবাং বযগযটনি েযরি েখন রেি নয। টস েই আনটে রগটযরেি। েযিপি েযিী জযনযিয 
রিটয রেটসস এল্ডরিটচি েরুণ অবস্থয প্রে্ক্ষ েটিরেি। রেটসস এল্ডরিচ খুব রবনযী 
স্বভযটবি েরহিয রেি। 
  
এর্ওযযর্ড অস্বরস্তেিভযটব এরিে-ওরিে ঘুটি টব়িযি। 
  
রেস েযপডি েৎপি হটয বিটিন-আেযটে ক্ষেয েি, েযিণ এেেয ঘেনয, অন্ ঘেনযি 
েেয েটন েরিটয টিয। েখটনয েখটনয এই সেস্ত ঘেনয সযহযয্ও েটি বটে। যরি আেিয 
আেযটিি জ্ঞযন বয়িযটে চযই এবাং এেেয সুন্দি জযযগযি েেয ভযবটে শুরু েরি েযহটি 
  
এর্ওযযর্ড বিি–আপরন এেজটনি েেয ভযবুন, রেস েযপডি। েযিণ চযিরেযযন এবাং আেযি 
েযেযয এবাং েটন রেেুই টনই জ্ঞযন পযওযযি েে অেবয টিওযযি েে। 
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েযিপি রেস েযপডি েযগটজি রিটে েযরেটয বিটিন-যরি েুরে রেেু েটন নয েি, েযহটি 
রে আরে ওই েযগজগুটিয টিখটে পযরি। রেরন আিও বিটিন–যরি টসখযটন ব্রিগে রেেু 
েযটে, অরে েযহটি এটগযব নয। 
  
–ওহ, রঠে আটে। আরে ভয পযরে, েুরে রেেু এখন টিখটব নয। 
  
রেস েযপডি টেরবটিি পযটশ বসটিন; েযিপি েযগজপত্র রনটয টিখটে িযগটিন। টস যখন 
এেেয এেেয েটি েযগজ টিখটে িযগি, েখন েযগজগুটিয রবরভন্ন সু্কটপ আিযিয আিযিয 
ভযটব িযখয হি। যখন টস েযগজপত্র টিখয টশষ েিি টস টসখযটন রেেুক্ষণ যটি বটস 
েযেি এবাং এে িৃরষ্টটে েযগজগুটিযি রিটে েযরেটয েযেি। 
  
এর্ওযযর্ড রবটিষপূণডভযটব রেস েযপডিটে বিটিন–সবরেেু রে রঠে আটে? 
  
রেস েযপডি উিযস হটয টগটিন, এই প্রে রজজ্ঞযসয েিযটে রেরন স্বজ্ঞযটন রফটি আসটিন, 
এবাং বিটিন–হ্যাঁ এেয সরে্ই সযহযয্ েিটব। 
  
–েুরে রে রেেু প্রযসরঙ্গেেয খুাঁটজ টপটযে? 
  
-নয টসিেে রেেুই পযই রন। রেন্তু আরে হিফ েটি বিটে পযরি টেযেযি েযেয ে্যরেউজ 
েী যিটণি টিযে রেি। রেেুেয আেযি েযেয টহনরিি েে। আেযি েযেয হযরসঠযট্টয খুব 
ভযিবযসে। টস অরববযরহে রেি–রেন্তু আরে রবরস্মে হই, টেন টস এে হেযশযয টভটঙ্গ 
পট়িরেি? এেয রঠে টয অটনটে রবটয েিটে পেন্দ েটি নয। রেন্তু েযটিি সাংখ্য রনেযন্তই 
েে। 
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রেস েযপডটিি রপেটন চযিরেযযন এর্ওযযর্ডটে ইশযিয েিি। 
  
 রেস েযপডি েযি অসুস্থ েযেয টহনরিি েেয আনন্দ সহেযটি বিটে িযগটিন। –আেযি 
েযেয টহনরি েজয, টেৌেুে খুব ভযিবযসে। রেন্তু অটনটেি েযটে টেৌেুে রোংবয েজয 
রবিরিেি রেি। শুযুেযত্র েেয েযটে ভীষণ রবিি েটি েুিে, টস এেজন সটন্দহজনে 
টিযে রেিও বটে। সবসেয টস ভযবে টয েযি চযেি-বযেটিিয রেেু চুরি েটি রনটয 
যযটে। অবশ্ েখটনয েখটনয েযিয চুরি েিে। রেন্তু সবসেয চুরি েিে নয। রেন্তু েযেয 
টহনরি েযটিি সবসেয সটন্দহ েিে। এেনরে টশটষি রিটে টস েযটিি খযবযি-িযবযি 
রনটযও সটন্দহ েিটে িযগি এবাং টশষ পযডন্ত টস খযওযয টেট়ি রিি। পযটে েযি খযবযি 
চুরি হটয যযয। টস সবসেয রসি রর্ে টখটে িযগি। রেন্তু আেযি েযেয টহনরি এেেয 
সেয খুব হযরসখুরশ টিযে রেি। টস িযটেি খযবযটিি পটি েরফ টখটে পেন্দ েিে। রেন্তু 
টস সবসেয বিে, এই েরফেয খুব জঘন্। েযিণ টস েরফ পেন্দ েিে রেন্তু েে 
পরিেযটণ টখে। 
  
এর্ওযযর্ড ভযবি, যরি টস েযেয টহনরিি সম্বটন্ধ আটিয টবরশ রেেু শুনে। েযহটি টস 
পযগি হটয টযে। 
  
রেস েযপডি বিটিন –েযেয টহনরি যুবে টেটিটিি ভীষণ ভি রেি। েযটিিটে উে্ি 
েিটে পেন্দ েিে। টস এে ব্যগ রেরষ্ট এেন এে জযযগযয টিটখ রিে। টসখযটন এেজন 
টেটিও প্রটবশ েিটে পযিটব নয। 
  
চযিরেযযন নম্র সুটি বিি–েযেয টহনরি সরে্ই খুব ভযঙ্কি টিযে রেি। 
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েযিণ টস অরববযরহে রেি, েযই েযি টেযটনয বযচ্চয রেি নয, রেন্তু টহনরি টবযেযও রেি নয। 
টস সবসেয বযর়িটে েযেয পযসযি ব্যপযি রনটয আটিযচনয েিে। এবাং টস অটনে েযেযও 
সঞ্চয েটিরেি। এবাং টস খুাঁরেনযরে ব্যপযটি অরে সেেডও রেি বটে, েযি অে্রযে েেয 
বিযি জন্। এেরিন িযরত্রটবিয রেেু বিেযটযশ েযি ঘটি টজযি েটি প্রটবশ েিি। 
েযিপি টযখযটন টহনরি েযেয টিটখরেি, টসখযটন এেরে গেড েযেি। েযেয-পযসযগুটিয 
রেরনটয টনওযযি জন্। 
  
এর্ওযযর্ড বিি, টেযটে রঠে পটে রনটয যযওযয উরচে রেি। 
  
রেস েযপডি বিটিন-টসখযটন টেযনও রেেু রনিযপি রেি নয। টস অটনে েযেয পযঠযগযটি 
বইটযি েিযয টিটখরেি এবাং টস টিযেজনটিি বযিণ েিে ওই পযঠযগযি টেটে বই 
টনওযযি জন্। 
  
এর্ওযযর্ড বযযয রিটয বিি–আরে েটন েরি, এেয খুব ভযটিয বুরি। পযঠযগযি সম্বটন্ধ আপরন 
রে জযটনন? 
  
চযিরেযযন রবদ্রুপযত্মেভযটব েযি েযেয নয়িযি। েুরে রে েটন েি আরে এই রবষটয ভযরবরন। 
আরে প্রটে্েরে বই গে সপ্তযটহি েঙ্গিবযি পট়িরে, যখন েুরে টপযেডেযউটে রেটি। যেই 
েুরে নয়িযচয়িয েি, টসখযটন রেেুই পযটব নয। 
  
এর্ওযযর্ড িীঘড রনাঃশ্বযস টফিি–েযিপি টস টসখযন টেটে চটি যযওযযি জন্ পরিেিনয 
েিটে িযগি। টস বিি–সরে্ই এেয খুব ভযি রেস েযপডি আপরন আেযটিি সযহযয্ 
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েিটে এটসটেন। রেন্তু আরে বিরে টয এগুটিয সব আটিযচনয হটয টগটে। আেিয এখযটন 
অটনে সেয অরেবযরহে েিিযে। যযইটহযে এবযি আেিয গযর়ি রনটয টবটিযব। এবাং 
আপরন ৩ টে ৩০-এি গযর়িেয যিটে পযিটবন। রেন্তু রেস েযপডি বিটিন, আেযটিি রেেু 
েযেয রনটে হটব। েযই নয রে রোঃ টিযরসেযি। েুরে এই ব্যপযিেয টেট়ি রিটযয নয। যরি 
েুরে প্রেটে সযফি্ নয পযও, েযহটি বযি বযি টচষ্টয েি। 
  
–েযি েযটন েুরে চটি যযে, আরে টচষ্টয েটি যযব। 
  
রেস েযপডি বিটিন–আরে এেিেই শুরু েরিরন। রেটসস রবেন েযি িযন্নযি বইটে বটি, 
প্রেটে টেযেযি খিটগযসেয যি। রেন্তু েযি িযন্নযি বই অটনে িযেী। এবাং প্রটে্েেয িযন্নযি 
প্রণযিী শুরু হে এইভযটব। এেেু রিে নযও এবাং ১২েয েটি রর্ে নযও। আেযটে টিখটে 
িযও, আরে টেযেযয রেিযে? ওহ হয েটন পট়িটে। আরে বিরেিযে আেযটিি খিটগযস 
যিযি েেয। টেযেযি েযেযটে ে্যরেউজটে খিটগযস বযরনটয আেযটিি টিখটে হটব টেযেযয 
টস েযেযেয িুরেটয টিটখটে। এেয খুব সহজ, সযযযিণ হটব বটি েটন হয। 
  
চযিরেযযন বটি উঠি–আপরন ভযবটেন এেয সহজ হটব? 
  
–হ্যাঁ আরে েটন েরি টস সরঠে েযজেযই েটিটে–এেেয টগযপন েযযি টযখযটন সেস্ত 
সেস্যি সেযযযন হটব। 
  
এর্ওযযর্ড েনেিয হটয বিি–েুরে রনশ্চযই এই টগযপন েযযটি টসযনয িুরেটয িযখরন। 
  
এর্ওযযর্ড বিি-নয এেিেই নয। েযিণ েযেয েখটনয টসযনয হটে পযটি নয। 
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টস সবসেযই এেয বিে–রেেু আেযি েযেয টহনরি এ রবষটয খুব রনরশ্চে রেি, রেন্তু 
আরে রবশ্বযস েরি টসখযটন রেেু গুপ্ত িহস্ আটে। েযিণ টসখযটন রহটিও এেেয টগযপন 
েযযটি েযেটে পযটি। 
  
–আেিয সেস্ত টগযপন েযযিগুটিয খুাঁটজ টিটখরে। আেযটিি এেজন টেরবটনে প্রস্তুেেযিী 
রেি টস আসবযবপত্রগুটিযি পিীক্ষয-রনিীক্ষয েিে। 
  
-সরে্, এেয খুব চযিযরেপূণড েযজ আরে বিব, টেযেযি েযেযি টর্স্কও এইিেে রেি। 
  
হ্যাঁ আটে। আরে টেযেযটে টিখযব, টসখযটন টিখয টগি পযযিযি টেযেটিি েে েুঠুরি, এবাং 
টেযে টেযে েযযিগুটিয। রেস েযপডি েযিখযটনি টেযে িিজযেয খুিি এবাং এেেয ররাং 
টপি বযে হযটেি রিটে েযযটি। েযিপি চযিরেযযন টসেযটে বযি েটি আনি এবাং টিখয 
টগি টসেয েযি। 
  
রেস েযপডি বিটিন–েুরে রে েটন েি নয এেয টেযইনরসটর্ন্ট, েযেয টহনরিিও এিেে 
এেেয টর্ক্স রেি, েযি টর্ক্স রেি ওযযিনযটেি শেরি এবাং এেয টেহগরন েযঠ রিটয শেরি 
েিয হটযরেি। 
  
চযিরেযযন বিি–যরি েুরে টিখ, েযহটি টিখটব টসখযটন রেেুই রেি নয। 
  
 রেস েযপডি বিটিন–আরে েটন েরি, টেযেযি টেরবটনে প্রস্তুেেযিী এেজন যুবে েযনুষ 
রেি। টস রেেুই জযনে নয। েযনুষ যখন এই সেস্ত টগযপন জযযগযগুটিয খুাঁটজ বযি েটি 
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েযহটি এেয েটন টয টিযটেিয খুব অঙ্কন রশটি েটনযটযযগ রিটে পযটি। এবাং এেেয টগযপন 
েটে্ি েটয্ আি এেেয টগযপন েে্ েযেটে পযটি। েযিপি রেস েযপডি েযি যূসি চুি 
টেটে রপন বযি েিি। েযিপি টস টসেযটে টগযপন েযযটি িযগযি, খুিটে টচষ্টয েিি। 
েযিপি টস সফি হি েযি েটয্ টেযে েযযিেয খুিটে। টসখযটন অটনে পুিটনয রচরঠপত্র 
এবাং এেেয টেয়িয েযগজ রেি। 
  
এর্ওযযর্ড এবাং চযিরেযযন িুজটনই িযাঁরপটয প়িি এেয টিখযি জন্। েযাঁপটে েযাঁপটে 
এর্ওযযর্ড েযগজেয খুিি। টস েযিপি আবযি রবিরিটে টসেয েুাঁট়ি টফটি রিি। 
  
চযিরেযযন রিবনেয খুিটে িযগি, টযেযটে সেস্ত রচরঠগুটিয এেসটঙ্গ বযাঁযয রেি। টস এেেয 
বযি েিি এবাং টিখি এগুটিয ভযিবযসযি রচরঠ। 
  
রেস েযপডি েযি রভটটযরিযযন ভরঙ্গটে এি প্ররেরিযযি উিি রিটিন এবাং বিটিন–এেয 
সরে্ই আিহজনে এবাং এই েযিটণি জন্ টেযেযি েযেয েখটনয রবটয েটিরন। চযিরেযযন 
সশটব্দ প়িটে শুরু েিি। 
  
আেযি রচিরিটনি রপ্রয ে্যরেউজ, আরে অবশ্ই স্বীেযি েিব টয সেযেয অটনে রিন 
টপরিটয টগটে, যখন আরে টেযেযি রচরঠেয টপটযরেিযে। আরে রনটজটে অটনে েযটজি 
েটয্ ব্স্ত িযখটে টচটযরেিযে। এবাং রনটজটে বিেযে টয আরে পৃরেবীি এেজন ভযগ্ 
জনে ব্রি। এবাং আরে আটেরিেযয টগরে এবাং অটনে িীপ ঘুটি টবর়িটযরে। 
  
চযিরেযযন টেটে টগি–এেয টেযেয টেটে? ওহ, হযওযযই! রেস েযপডি প়িটে িযগটিন? 
সরে্ই এেয িুভডযগ্জনে, এই সেস্ত প্ররেটবশী টিটশি টিযটেিয েখটনয ভযটিয টিখটে 
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পযয নয। েযিয সেসেয অসভ্ এবাং অেযরজডে অবস্থযয রবিযজ েটি, সবসেয েযিয সেয 
েযেযয হয সযাঁেযি টেটে রোংবয েযিয পটি রনটজটিি সযজযয। টস এবাং রেটসস টি সরে্ই 
রনরুৎসযরহে রেি। আেিয সেস্ত রেেু েিটে পযরি েযটে আনন্দ রিটে। রেন্তু আেিয 
এেেয েযিটণি জন্ িুাঃরখে। েুরে রে জযন ে্যরেউজ েযিণেয রে? সরে্, অনুপরস্থরে হি 
খুব খযিযপ ভযটিযবযসযি হৃিটয। টেযেযি টস্নহপূণড প্ররেবযিেূিে আচিণ আেযটে অটনে 
আনন্দ প্রিযন েটিটে। টেযেযি খুব অনুিি এবাং রবশ্বস্ত হৃিয আটে। এবাং আরে টেযেযি 
সরে্েযটিি ভযটিযবযসয, টবরে েযরেডন। 
  
আরে আেযি বনু্ধ েযরেডন টিভসটে রচরঠ রিটযরেিযে। আরে আশযেরি, স্বটগড আেযটিি ক্ষেয 
েটি টিটব। 
  
এর্ওযযর্ড সশটব্দ বিি–এেজন েরহিয রেশনযরি। টয েযেয ে্যরেউজ এি ভযটিযবযসয 
রেি? রেন্তু আরে রবরস্মে হটয যযই এেয টভটব টয টেন েযিয রবটয েটিরন। 
  
আেযি েটন হয টস সেস্ত পৃরেবীেয ঘুটি টিটখটে। 
  
চযিরেযযন বিি, রচরঠগুটিয টিটখ। টস টেটযরে েযউরিরেযযে-এও টগটে। সম্ভবে টস টেটযরি 
হিুি জ্বি রোংবয অন্ অসুটখ েযিয টগটে। 
  
েযিয এেেু হযসি এবাং েযটিি যযত্রয শুরু েিি। রেস েযপডিটে খুব আনরন্দে টিখযরেি। 
  
রেস েযপডি বিটিন–এেয খুবই েজযি। 
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রেস েযপডি এেেয িযন্নযি প্রস্তুে প্রণযিী পট়িরেটিন। েযটিি অনুসরন্ধৎসয টিটখ, রেস 
েযপডি প়িটে িযগটিন। টসাঁেয শযেসবরজ, এেেয স্যেন-এি সুন্দি েুেটিয নযও, িবঙ্গ 
িযও, এবাং বযিযেী রচরন রিটয টঢটে িযও। অি েযটপ গিে েি। েযিপি টসেযটে শযে 
রিটয পরিটবশন েি। এেযটে টেেন খযবযি বটি েটন হটে? 
  
এর্ওযযর্ড বিি–এেয খুব টনযাংিযজনে খযবযি বটি েটন হটে। 
  
-নয নয, এেয খুব ভযটিয হটব। রেন্তু েুরে পুটিয ঘেনযেয রনটয রে ভযবে? 
  
এর্ওযযটর্ডি েুখ হঠযৎ আটিযরেে হটয উঠি–েুরে রে েটন েি এেয এে যিটনি 
িযইপটেযিযেী, টস এেয বযটজযযপ্ত েটিরেি এখযটন টিখ, চযিরেযযন, েুরে েযহটি জযনটে 
পযিটব। টসখযটন টগযপন েযযটি আি টেযন িযন্নযি প্রস্তুে প্রণযিী িযখটে হটব নয। রেস 
েযপডি বিটিন–রঠে বটিে? খুব েযৎপযডপূণড েেয বটিে। 
  
চযিরেযযন বিি–আরে জযরন এেয রে হটে পযটি–এেয রে অিৃশ্ েযরি এেযটে গিে হটে 
িযও। এেযটে ইটিেররটেি আগুটন টঘযিযও। 
  
এর্ওযযর্ড েযই েিি, রেন্তু টেযনও টিখয টিখয টগি নয। 
  
 রেস েযপডি েযশটে শুরু েিটিন–েুরে জযন আরে েটন েরি টয েুরে এেযটে আটিয 
েরঠন বযরনটয টফিে। এই িযন্নযি প্রস্তুে প্রণযিী এেেয রনটিডশ বহন েিটে। েযহটি বি 
টসই রনটিডশেয েী। আরে েটন েরি রচরঠগুটিয খুব েযৎপযডপূণড এবাং গুরুত্বপূণড। 
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–রচরঠগুটিয গুরুত্বপূণড? 
  
রেস েযপডি বিটিন–সম্ভবে সইগুটিয গুরুত্বপূণড। 
  
 রেন্তু এর্ওযযর্ড রেস েযপডটিি েেযয েযন রিি নয। টস উটিরজে হটয বিি –চযিরেযযন, 
এখযটন এস, েযপডি সরে্ েেয বিটেন, খযেগুটিয টিখ এগুটিয পুিটনয। রেন্তু রচরঠগুটিয 
অটনে পটি টিখয হটযরেি। 
  
রেস েযপডি বিটিন–রঠে বটিে। 
  
–সরে্ই এগুটিয নেি রচরঠ, রেন্তু পুিটনয। আরে এেয হিফ েটি বিটে পযরি টয েযেয 
ে্যে এই সেস্ত জযি রচরঠগুটিয রনটজ শেরি েটিটে। রেস েযপডি বিটিন–হ্যাঁ, খুব অি 
রচরঠ জযি েটিটে। 
  
টসখযটন টেযনও রেশনযরি টনই আেযি বযচ্চযিয। এেযটে েরঠন েিযি টেযনও প্রটযযজন 
টনই। টেযেযি েযেয এেজন সহজ সযযযিণ েযনুষ। টস অটনে সেয টেৌেুে, েজয েিটে 
ভযটিযবযটস, এেুেুই এি টবরশ রেেু নয। 
  
এই প্রেে চযিরেযযন এবাং এর্ওযযর্ড রেস েযপডটিি েেযগুটিয েনটযযগ রিটয শুনটে িযগি। 
  
চযিরেযযন রজজ্ঞযসয েিি–রেস েযপডি আপরন রে বিটে চযইরেটিন। 
  
–আরে বিটে চযইরে টয টেযেিয েযেযেয রনটজি হযটেই টিটখরেটি। 
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চযিরেযযন েযেয রনচু েিি এবাং আি েযটিযি রিটে েযেযি নয। এই সইেয টযেয সেস্ত 
রেেুটে েযরপটয টগটে। িযন্নযি প্রস্তুে প্রণযিীেয এেেয রনটিডশ েযত্র। এই িযন্নযি প্রণযিীটে 
িবঙ্গ এবাং বযিযরে রচরন টেশযটনয রেি। এবাং অবরশষ্ট রে রে রেি এগুটিয বযটি? েযহটি 
টেন শূেটিি জঙ্ঘয এবাং শযে বযি যযটব। শূেটিি জঙ্ এবাং শযে! সরে্ই এেয খুব 
িুটবডযয্। সুেিযাং এেয পরিষ্কযি টয, এই রচরঠগুটিয খুব গুরুত্বপূণড রেি, এবাং যরি েুরে 
রবটবচনয েি টয টেযেযি েযেয েিযি আটগ রে েটিরেি। টস নযরে েযি টচযখ বন্ধ 
েটিরেি, েুরে বটিরেটি। রঠে আটে এইগুরিই টেযেযটে রেেু সাংটেে জ্ঞযপন েিটব। 
  
চযিরেযযন বিি–আেিয রে পযগি, নয েুরে পযগি? েুরে রনরশ্চেভযটব জযন টয রেেু ঘেনয 
সরে্ রেি নয। আবযি রেেু ঘেনয এখনেযি রিটন টেউ রবশ্বযস েটি নয। রেস েযপডি 
বিি–আরে টবরে েযরেডনটে স্পষ্টভযটব রচরঠটে টিখটে টপটযরে। 
  
এর্ওযযর্ড হযাঁপযটে িযগি। টস রচরঠেযি রিটে েযেযি এবাং টবরে েযরেডটনি নযে টিখটে 
টপি। 
  
রোঃ টিযরসেযি বিি–সরে্ই এেয রঠে। েুরে টসেয বটিরেটি। এখযটন টসিেে টেযনও 
টিযেই টনই। এই রচরঠগুটিয টেযেযি েযেয রিটখটে, এই খযটে টয টিখযেয িটযটে টসেয 
অটনে পুিটনয, এই খযেরেি সটঙ্গ এই রচরঠগুটিযি টেযনও সম্পেড টনই। েযিণ এেেয 
খযটে টপযষ্টেযেড টিওযয িটযটে ১৮৫১ সযটিি। 
  
রেস েযটপডি েযেটিন। েযিপি টস টজযি রিটয বিি–সরে্ই রে এেয ১৮৫১ সযটিি, 
েযহটি এেয টেটে রে সবরেেু টবযিয যযটব নয? 
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এর্ওযযর্ড বিি–আরে বুিটে পযিব নয, রেস েযপডি বিি–রঠে আটে েযপডি আরে হিফ 
েটি বিটে পযরি যরি এেয আেযি ভযইটপয রিওটনটিি নয হয, েযহটি এেয টেযেযিও 
হটে পযটি নয। এিেে এেেয হৃিযিযহী টেটি এবাং আটবগপূণড ট্যম্প সাংিহেযিী। 
েযিণ রিওটনি ট্যটম্পি ব্যপযটি সবরেেু জযনে। টস আেযটে অটনে রবিি এবাং 
েূি্বযন ট্যটম্পি েেয বটিরেি এবাং আটিয বটিরেি এেেয নেুন ট্যম্প নীিযটেি জন্ 
টগরেি। আরে এেেয নযে উটিখ েিটে পযরি টযেয রিওটনি আেযটে বটিরেি। ট্যম্পেয 
হি ১৮৫১ সযটিি বু্ল েু টসন্ট। এেযি িযে ২৫ হযজযি র্িযি রেি। আরে েটন েরি অন্ 
ট্যম্পগুটিযও খুব রবিি এবাং েূি্বযন রেি। এেয রনাঃসটন্দটহ বিয যযয টেযেযি েযেয 
এগুটিয রেটনরেি এবাং টসগুটিয খুব যত্ন েটি িযখে। এইগুটিযি সম্বটন্ধ জযনটে পযরি 
েযি টগযটযন্দয গি পট়ি। 
  
এর্ওযযর্ড আেডনযি েটি উঠি, টস বটস প়িি এবাং েযি রনটজি েুখেয হযে রিটয ঢযেয 
রিটয িযখি। 
  
চযিরেযযন রজজ্ঞযসয েিি েী ব্যপযি? এর্ওযযর্ড বিি–রেেু নয, এেয সরে্ই এেেয ভযঙ্কি 
ঘেনয, রেন্তু রেস েযপডটিি জন্ আেিয টসই রচরঠগুটিয সুন্দি েটি পুর়িটয টফটিরে। 
  
রেস েযপডি বিটিন–এই ভর্দ্টিযটেিয যযিয ঠযট্টয পেন্দ েিে, েযিয এি গুরুত্ব েখটনযই 
বুিটে পযটি রন। েযেয টহনরি আেযটে রিটেযটস পযাঁচ পযউে েযেয পযরঠটযরেি। টস 
রিটেযস েযটর্ডি েটয্ এই েযেয টিটখরেি। েযিপি েযর্ডেযটে আঠয রিটয সযাঁরেটয 
রিটযরেি এবাং েযর্ডেযি ওপটি রিটখরেি আেযি ভযিবযসয এবাং ওভেযেনয, আরে সবরেেুই 
এই বেি ব্বস্থয েটি রনটে পযিব। 
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রেস েযপডি এেয টিটখ খুব টিটগ রগটযরেটিন এবাং আগুটন টসই েযর্ডেযটে টফটি 
রিটযরেটিন। ফটি এেয শুটন েযি েযেয েযটে আি এেেয েযর্ড পযরঠটযরেি। 
  
এর্ওযযটর্ডি টয অনুভূরে রেি েযিয েযেয টহনরিি প্ররে, টসেয পুটিযপুরি পরিবেডন হটয 
টগি। 
  
এর্ওযযর্ড রেস েযপডিটে বিটিন আরে এে টবযেি শ্যেন আনটে যযরে। আেিয সবযই 
রেটি পযন েিব েযেয টহনরিি স্বযটস্থ্ি েেয টভটব। 
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৫. ইন এ গ্লাে র্ােপ ক্রল 
ইন এ গ্লযস র্যেড রি 
  
আেযি েযটে এই গটিি টেযটনয ব্যখয টনই। আেযি েযটে টেযটনয েত্ত্বও টনই–টেন এবাং 
েীজন্ এেয, এেয এেেযেযত্র রজরনস–টযেয ঘটেরেি। 
  
সবরেেু এেইিেে। আরে েখটনয েখটনয রবরস্মে হটয যযই, রেভযটব রজরনসগুটিয এটগযটে 
পযিে যরি আরে সেযেটেয টসগুটিয িক্ষ্ েিটে পযিেযে। এেেযেযত্র গুরুত্বপূণড খুাঁরেনযরে 
েে্। রেন্তু আরে এেয েখটনযই উপিরি েরিরন। এবাং এেয আরে অটনে বেি পটি 
বুিটে টপটিরেিযে। যরি আরে এেয িক্ষ্ েিেযে–রঠে আটে, আরে েটন েরি রেন জটনি 
জীবটন অটনে টবরশ পরিবেডন আসে। যযইটহযে এেয খুবই এেেয ভীরেপ্রি রচন্তয। 
  
এখযটন ঘেনযেয শুরুি জন্, আেযটে গিেেযটিি ১৯১৪ সযটি রফটি টযটে হটযটে–এেয 
যুটিি আটগ। যখন আরে ব্যজওযযরিড টেটে নীি েযিসটিটে রনটয টনটে এটসরেিযে। 
নীি, আরে েটন েরি আেযি রপ্রয বনু্ধ। আরে েযি ভযই অ্যিযনটেও রচরন, রেন্তু ভযটিযভযটব 
রচরন নয। রসিরভযয, েযটিি টবযন, আরে েযি সটঙ্গ েখনই সযক্ষযৎ েরিরন। টস অ্যিযন-
এি টেটে িুবেটিি ব়ি এবাং নীটিি টেটে রেন বেটিি টেযে। িুবেি যখন আেিয সু্কটি 
এেসটঙ্গ রেিযে, আরে েযি সটঙ্গ েুরেি রিটন সেয েযেযটনযি জন্ ব্যজওযযরিডটে টযেযে 
এবাং িুবযি আেযটে টেউ বযযয রিটযরেি। সুেিযাং এেয টবযি রগটযরেি টগি টয আরে ২৩ 
বেটিি রেিযে যখন আরে নীি এবাং অ্যিযটনি ঘটি টগরেিযে। 
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আেযটিি টসখযটন অটনে ব়ি ব়ি পযরেড হে। নীটিি টবযন এেজটনি সটঙ্গ ঘরনষ্ট হটযরেি। 
টসই টিযেেযি নযে হি চযিডস িটি। নীি বটিরেি টয িটি েযি টবযটনি টেটে এেেু 
টবশী বযসী রেি রেন্তু টস খুব েযরজডে, ভর্দ্ এবাং বযস্তরবেপূণড রেি। 
  
আেিয টপৌঁটেরেিযে, আরে েটন েিরে, রঠে সযেেযি সেয সটন্ধটবিয। প্রটে্টেই েযটিি 
রনজস্ব ঘটি টগটে িযটেি খযবযি খযওযযি পি। নীি আেযটে রনটয টগি, ব্যজওযযরিড খুব 
আেরষডে এবাং ভ্রযে্েযন পুিটনয বযর়ি রেি। এেয টশষ রেন শেটে রবনযেূটি্ টযযগ েিয 
হটযরেি এবাং অটনে রসাঁর়িটে ভরেড রেি। টযগুটিয ওপটি রোংবয নীটচি রিটে টগটে। এেয 
এেন এেেয ঘি টযখযটন েুরে টেযেযি পে খুাঁটজ পযটব নয। আরে েটন েরি নীি আেযটে 
প্ররেশ্রুরে রিটযরেি আসটব বটি এবাং আেযটে ওখযটন রনটয টগরেি িযটেি খযবযি খযওযযি 
জন্। আরে েখন খুব িরিে হটযরেিযে যখন আরে টসই সেস্ত টিযটেটিি সটঙ্গ প্রেেবযি 
সযক্ষযৎ েটিরেিযে। আরে েটন েরি টয অট্টহযরস টহটস এেয বিয টযটে পযটি টয এেয 
এেন এে যিটনি বযর়ি টযখযটন টিযেজন সরু গরিি েটয্ ভূটেি টিখয পযটব। এবাং টস 
বটিরেি অসেেডভযটব টয টস রবশ্বযস েটি এই জযযগযেযয এেেয ভূটেি বযসস্থযন রেি। 
রেন্তু টেউ েখনই ভূেটে টিটখরন। এবাং এেনরে টস রনটজও জযটন নয ভূেটে টেেন 
টিখটে রেি। 
  
েযিপি টস েয়িযহুট়িয েটি টগি, েযিপি আরে অ্যরন। সটন্ধটবিযি টপযশযটেি জন্ 
সু্েটেটস ঢুাঁ েযিিযে। েখন েযিসটিেেয রঠেঠযে রেি নয। েযিয েযটিি পুিটনয ঘিটে 
আাঁেট়ি যটিরেি। রেন্তু টসখযটন টেযটনয টেটি চযেি রেি নয টয সটন্ধটবিযি টপযশযেেয 
বযি েটি টিটব। 
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রঠে আটে, আরে েটঞ্চ চটি টগিযে, েযইেযটে রঠেঠযে টবাঁটয। আরে গ্লযটসি সমু্মটখ 
িযাঁর়িটযরেিযে। আরে আেযি রনটজি েুখ এবাং রনটজি েযাঁযগুটিয টিখটে পযরেিযে এবাং 
েযটিি রপেটন এেেয ঘটিি টিওযযি রেি–এেেয প্রশস্ত টিওযযি, টযেয েযিখযটন টভটঙ্গ 
টগটে িিজযি িযিয–এবাং যখন আরে আেযি েযইেয টশষবযটিি েে বযাঁযিযে, আরে টিখিযে 
টয িিজযেয টখযিয রেি। 
  
আরে জযরন নয আরে টেন চযরিরিটে রফটি েযেযিযে নয আরে েটন েরি এেয এেেয 
প্রযেৃরেে রজরনস হওযয উরচে রেেু েিযি জন্। যযইটহযে, আরে এেয েরিরন। আরে শুযু 
টিটখরেিযে িিজযেয িুিরেি টভযিয অবস্থযয। যখন এেয িুিরেি েখন আরে ঘিেয 
অরেিে েটি টিখিযে। এেয এেেয টশযওযযি ঘি রেি-আেযি ঘি টেটেও এেয অটনে 
ব়ি–িুটেয রবেযনযি সুরবযয রেি। এবাং আেযি শ্বযসপ্রশ্বযসেয টযন টেউ টচটপ যটিরেি। 
  
খযটেি এেেয পযযযটে এেজন টেটয রেি এবাং েযি গিযয েযনুটষি িুটেয হযে রিটয 
জ়িযটনয রেি এবাং টিযেরে েযটে আটস্ত আটস্ত রপেটনি রিটে েযনরেি এবাং েযি গিয 
টচটপ যিরেি টযিেে সযযযিণোঃ েিয হয যযটে টেটযরে শ্বযসরুি হটয েযিয যযয। 
  
টসখযটন ভুি হওযযি রবনু্দেযত্র সম্ভযবনয রেি নয। আরে টযখযটন রে টিখিযে পুটিয 
পরিষ্কযিভযটব টবযিয যযরেি, টসখযটন এেেয হে্যি ঘেনয ঘটেরেি। 
  
আরে পরিষ্কযিভযটব টসই টেটযরেি েুখেয টিখটে পযরেিযে, েযি স্পষ্টে টসযনযিী চুিগুটিয। 
এবাং রনিযরুণ যন্ত্রণযিযযে ভীরে েযি সুন্দি টচযটখি েটয্। টযেয িটিি িযিয িযি হটয 
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উটঠরেি। েযটিি েটয্ ওই টিযেেযি টপেটন, েযি হযেগুটিয এবাং এেেয ক্ষে েযি েুটখি 
বযেরিে টেটে গিয পযডন্ত চটি রগটযরেি। 
  
এেয রেেু সেয িযগটব বিযি জন্। রেন্তু বযস্তরবেপটক্ষ এেেয রোংবয িুটেয েুহূেড 
অরেবযরহে হটযরেি েযিপি আরে টবযেযি েে েযরেটয েযেিযে। েযিপটি আরে ঘুিটে 
িযগিযে রেভযটব এখযন টেটে পরিত্রযণ পযওযয টযটে পযটি। 
  
এবাং আেযি টপেটনি টিওযযি, টযেয গ্লযটস প্ররেফরিে হরেি, টসখযটন এেেয রভটটযরিযযন 
টেহগরনি আিরখিয রেি। টেযটনয িিজয টখযিয রেি নয, টসখযটন টেযটনয রহাংসযও রেি নয। 
আরে আবযি আযনযি রিটে ঘুটি টগিযে েখন আযনযি েটয্ শুযু আিরখিযি প্ররেফিন 
প়িি। 
  
আরে আেযি টচযটখি চযিরিটে হযেেয টঘযিযিযে। েযিপি আরে েুটে ঘি টেটে টবরিটয 
টগিযে এবাং আিরখিযেযটে সযেটনি রিটে েযনটে টচষ্টয েিিযে, রঠে টসই েুহূটেড নীি 
অন্ িিজয রিটয প্রটবশ েিি এবাং আেযটে রজজ্ঞযসয েিি–আরে রে সেস্ত বযটজ েযজ 
েিযি টচষ্টয েিরে। 
  
টস আেযটে রনশ্চযই রেেুেয বুরিহীন টভটবরেি, যখন আরে েযি রিটে রফটি েযেযিযে 
এবাং আরে িযরব েিিযে আিরখিযি টপেটন টেযটনয িিজয আটে। টস বিি, টসখযটন 
এেেয িিজয রেি, টসেয পটিি ঘটি যযওযযি পে রনটিডশ েটিরেি। আরে রজজ্ঞযসয 
েিিযে–টে পটিি ঘিেয অরযেযি েটি আটে এবাং টস বিি টিযজন েযটে ওিযর্যে 
বটি র্যটে। এই ওিযর্যে েযি স্ত্রীটে রনটয এখযটন বসবযস েিে। আরে েযটে রজজ্ঞযসয 
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েিিযে–রেটসস ওির্যে-এি রে সুন্দি টসযনযিী চুি রেি এবাং েখন টস শুেটনয ভযটব 
উিি রিি টয রেটসস ওির্যে েযটিয রেি। েখন আরে ভযবটে পযিিযে টয আরে রনটজ 
রনটজটে ওটিি সটঙ্গ টেটন েুিিযে, রেেু অবযস্তব ব্যখ্য েিিযে, েযিপি এেসটঙ্গ আেিয 
রসাঁর়ি রিটয রনটচ টনটে আসিযে। আরে রনটজটে বিিযে টয আেযি েটনি েটয্ রেেু 
ঘেনয উরিে হটে–আরে েখন খুব িরিে হটয টগিযে এবাং আরে েখন রনটজটে গযযযি 
সটঙ্গ েুিনয েিিযে। 
  
এবাং েখন–নীি বিি–আেযি টবযন রসিরভযয এবাং আরে টয টেটযেযি সুন্দি েুখেয 
টিটখরেিযে। রঠে টসই েুহূটেড আেযটে শ্বযসরুি েটি েযিযি টচষ্টয েিয হটযরেি। এবাং 
আেযটে েযি বযেিিযি সটঙ্গ পরিচয েরিটয টিওযয হটযরেি। টসই টিযেেয এেজন 
েযটিয িম্বয েযনুষ যযি েুখেণ্ডটিি বযেরিটে ক্ষটেি িযগ আটে। 
  
-রঠে আটে, রঠে আটে, আরে ভযবটে পেন্দ েরি এবাং বরি, টেযেযি রে েিয উরচে রেি 
আেযি জযযগযয, এখযটন টসই টেটযেয–যযটে রচরহ্নে েিয টগটে–এবাং এখযটন টসই 
েযনুষেযটে টিখরে টয টসই টেটযেযি গিয রেটপ যটিরেি। এবাং েযটিি এেেযটসি েটয্ 
রবটয হটব। 
  
আরে রেিযে–রে রেিযে নয-এেয এেেয ভরবষ্টেি শিবিৃষ্ট রেি। যরি রসিরভযয এবাং েযি 
স্বযেী ভরবষ্টে রেেু সেয এখযটন েযেযি জন্ আসে এবাং েযটিিটে যরি এই ঘিেয 
টিওযয হে (সব টেটে খযরি ঘি) এবাং এই জযযগযয আরে এই েিযি রবভীরষেয িক্ষ্ 
েিটে পযিেযে। 
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আেযটে এেযি সম্বটন্ধ েী েিটে হি? আরে রে রেেু েিটে টপটিরেিযে? টেউ রে 
এেনরে নীি, রোংবয ওই টেটযেয, েযিয রে আেযটে রবশ্বযস েটিরেি? 
  
আরে পুটিয ঘেনযেয আেযি েটনি েটয্ এে সপ্তযহ যটি ভযবটে িযগিযে। আরে ভযবিযে, 
এেয বিব রে বিব নয? এবাং রঠে টসই সেটয এেেয জরেি পরিরস্থরে উদ্ভব হি। েুরে 
টিখ আরে রসিরভযয েযিসটিে-এি সটঙ্গ ভযটিযবযসযয জর়িটয প়িিযে, যখরন আরে েযটে 
প্রেেবযি টিটখরে। 
  
আরে েযটে অটনে টবশী েটি চযইেযে পৃরেবীি অন্ রেেুি টেটেও…এইভযটব টযেয 
আেযি হযে টবাঁটয রিটযরেি। 
  
এবাং অরযেন্তু, আরে যরি রেেু নয বিেযে, রসিরভযয চযিডস িটিটে রবটয েিে এবাং 
িটি েযটে টেটি টফিে। 
  
এবাং সুেিযাং আেযি আসযি আটগি রিন, আরে েযটে টবযেযি েে সবরেেু বটি টফিিযে। 
আরে বটিরেিযে টস টযন আেযটে বুরিসম্পন্ন ভযটব, রেন্তু আরে জযাঁেজেেপূণডভযটব শপে 
েরি টয আরে যয টিটখরে আরে েযটে বটিরেিযে, েযিপটি আরে টভটবরেিযে টয টস 
িটিটে রবটয েিযি জন্ িৃঢ় সাংেি, আেযি অবশ্ই েযটে অদু্ভে অরভজ্ঞেয বিয উরচে 
রেি। 
  
টস শযন্তভযটব শুনরেি, েযি টচযটখ রেেু টিখয টগি রে নয, আরে বুিটে পযিিযে নয। টস 
টেযটেই িযগী রেি নয, যখন আরে বিয টশষ েিিযে, টস আেযটে অটনে যন্বযি জযনযি। 
আরে এেেয েূটখি েে বযিবযি বিটে িযগিযে। আরে এেয টিটখরেিযে, আরে সরে্ই 
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এেয টিটখরেিযে। েযিপি টস বিি–আরে রবশ্বযস েিরে েুরে যখন এে েটি বিে, আরে 
টেযেযটে রবশ্বযস েরি। 
  
রঠে আটে। আরে জযরন নয এেয রঠে রোংবয আরে এেজন টবযেয। রেন্তু এে সপ্তযহ পটি 
রসিরভযয চযিডস িটিি সটঙ্গ েযি সম্পেড টভটঙ্গ রিি। 
  
েযিপটি যুি আিম্ভ হি, এবাং েখন অন্ রেেু ভযবযি আি সেয রেি নয। এেবযি রোংবয 
িুবযি রসিরভযযটে টেট়ি আেযটে টযটে হটযরেি, েযই আরে টচষ্টয েটিরেিযে যেেয সম্ভব 
েযটে এর়িটয টযটে। 
  
আরে েযটে পযগটিি েে ভযিবযসেযে এবাং সযিয জীবটনি জন্ েযটে চযইেযে। রেন্তু 
আরে ভযবেযে টযন এেয হটে নয রে, এেয আেযটে ঋণী েটিরেি টয টস িটিি সটঙ্গ 
রবটেি ঘরেটযটে এবাং আরে রনটজটে বিটে িযগিযে টয আরে এেযি রবটবচনয েটিরে 
এবাং এেয খুব এেেয আিহযরেে রেি নয। 
  
েযিপি, ১৯১৬ সযটি নীি েযিয যযয, এবাং েযি টশষ েুহূটেডি েেযগুটিয আেযটে বিটে 
হটযরেি রসিরভযযটে। আরে রেন্তু েযিপটি বটস েযরেরন, রসিরভযয নীিটে ভীষণ শ্রিয 
েিে এবাং টস আেযি রপ্রয বনু্ধ রেি। রসিরভযয খুব রেরষ্ট এবাং শ্রিযি টক্ষটত্রও খুব রেরষ্ট 
টেটয রেি, আেযটে আেযি রনটজি রজভটে যটি িযখযি ব্বস্থয েিটে হটযরেি এবাং 
প্রযেডনয েিটে হটযরেি যযটে এেেয বুটিে সেস্ত িুিডশযিস্ত ব্বসযটে টশষ েটি রিটে 
পযটি। রসিরভযয েয়িয জীবটন বযাঁচয যযটব নয টস উপিরি েটিরেি। 
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রেন্তু টসখযটন আেযি নযটে টেযন বুটিে রেি নয, এেজন আেযি র্যনেযটনি েযটে রেি, 
রেন্তু আরে জবুেবু নয হটয টসযজয এরগটয চিিযে। চযিডস িটি ১৯১৮ সযটিি শুরুটে 
যুটি েযিয যযয। 
  
যযইটহযে এেয এেেয পযেডে্ শেিী েটিরেি, আরে ১৯১৮ সযটিি বসন্তেযটি বযর়িটে 
আসিযে, এবাং আরে টসযজয রসিরভযযি েযটে চটি টগিযে এবাং েযটে বিিযে টয, আরে 
েযটে ভযটিযবযরস। আেযি খুব টবশী রবশ্বযস রেি নয টয টস আেযি টিখযটশযনয েিটব এবাং 
েুরে আেযটে এেেয পযিে রিটয নযর়িটয রিটযরেটি যখন রসিরভযয আেযটে রজজ্ঞযসয 
েটিরেি টয আরে েযটে এে েয়িযেযর়ি বরিরন টেন। আরে িটিি সম্বটন্ধ ভযবটে 
িযগিযে এবাং টস বিি, রেন্তু টেন, েুরে ভযব টয আরে এই সম্পেডেয েযি সটঙ্গ টভটঙ্গ 
রিটযরে। এবাং েযিপটি টস আেযটে বিি টয টস আেযটে ভযিটবটসটে টযিেে আরে 
েযটে ভযটিয টবটসরেিযে–এেিে প্রেে টিখয টেটে। 
  
আরে বিিযে টয আরে টভটবরেিযে হযটেয এই গটিি জন্ এেয ঘটেটে এবাং টস 
রবদ্রুপযত্মেভযটব অট্টহযটস্ হযসটে িযগি এবাং বিি–েুরে যরি এেজন েযনুষটে ভযিবযস, 
েযহটি টেযেযি এেেয েযপুরুষ হওযয উরচে নয, এবাং আরে আেযি পুিটনয েিনযগুরি 
ভযবটে িযগিযে এবাং েযিপি বুিটে পযিিযে টয এেয রেি অদু্ভে রেন্তু এি টেটে টবশী 
রেেু নয। 
  
রঠে আটে, এেযি পি আি রেেু বিযি টনই। েযিপি রসিরভযযটে আরে রবটয েিিযে 
এবাং আেিয খুব খুশী রেিযে। রেন্তু আরে বুিটে টপটিরেিযে টয টস টসই েুহূটেড আেযি 
হটয টগটে। েখন টস আেযটে ভযটিয স্বযেী হওযয টেটে রুখটে পযিটব নয, আরে 

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইনাল কেসেে । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিে িার্পল ধারাবাক্রিে 

139 

www.bengaliebook.com                                  েূক্রির্ত্র 
 

 

রসিরভযযি প্ররে ভীষণ অনুিি রেিযে, রেন্তু আরে অটন্ি প্ররে ঈষডযরেে রেিযে। েযিণ 
েযি হযরসেয আেযটে েযি প্ররে আিহযরেে েটি েুটিরেি। এেয েযটে আনরন্দে েটিরেি, 
আরে েটন েরি বিাং টস এেয পেন্দ েিে। এেয প্রেযণ েটিরেি আরে েযি প্ররে েেেয 
অনুিি রেিযে। 
  
আেযি জন্, আরে পুটিযপুরি বুিটে টপটিরেিযে, এবাং রনভুডিভযটব আরে বুিটে 
টপটিরেিযে টয আরে রনটজ রনটজটে টবযেয বযনযরেিযে। এবাং আেযটিি জীবটন শযরন্ত 
এবাং সুখ আটিয টবরশ রবপিযপন্ন হটয উটঠরেি। আরে জযনেযে,আরে বিিযে, রেন্তু আরে 
পরিবেডন েিটে পযিিযে নয। প্রটে্ে সেয রসিরভযয এেরে েটি রচরঠ টপটযরেি। টস 
আেযটে টিখযযওরন। এবাং আরে রবরস্মে হটয টগিযে এেয টভটব টয েযি েযে টেটে এই 
রচরঠগুটিয আসটে। যরি টস হযসে এবাং অন্ টেযনও টিযটেি েেয বিে, আরে েযি 
রিটে েযরেটয েযেেযে। 
  
প্রেটে আরে টযিেে বটিরেিযে রসিরভযয আেযটে রনটয অট্টহযরস হযসে, টস ভযবে এেয 
এেেয ব়ি ঠযট্টয, েযিপি টস ভযবে নয টয ঠযট্টযেয অটনে েজযি রেি। টশষপযডন্ত টস 
ভযবি নয টয এেয এেেয ঠযট্টয রেি। 
  
যীটি যীটি টস আেযি টেটে িূটি সটি টযটে িযগি, টেযনও শযরিরিে অনুভূরে নয, টস 
েযি টগযপন েনরে আেযি টেটে িূটি সরিটয রনি, আরে েখটনযই বুিটে পযরিরন রে েযি 
ভযবনয রেি। টস খুব িযযিু, রেন্তু িুাঃখজনে টয এেয অটনে িূিত্ব টেটে ভযবয হটযরেি। 
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আটস্ত আটস্ত আরে বুিটে পযিিযে টয টস আেযটে েখনই ভযিবযটসরন। েযি ভযিযবযসয 
েটি টগটে এবাং আরে টসেযটে টেটি টফটিরে। 
  
পটিি যযিযরে সরে্ই অনস্বীেযযড। আরে রনটজ এেযি জন্ অটপক্ষয েিেযে–এরে সরে্ই 
ভযঙ্কি রেি। 
  
েযিপি টর্টিে ওটযনিযইে আেযটিি জীবটন আসি, েযি সবরেেু রেি টযেয আেযি রেি 
নয। েযি বুরি রেি এবাং গভীি জ্ঞযনিি েন রেি। টস খুব ভযটিয টিখটে রেি, এবাং 
আেযটে বযয্ েিয হটযরেি এেয স্বীেযি েিযি জন্–এবাং সরে্েযটি টস এেজন খুব 
ভযটিয টেটি রেি। টযই েুহূটেড আরে েযটে টিখিযে আরে রনটজ রনটজটে বিিযে এেযই 
হটে টসই েযনুষ রসিরভযযি জন্…..। 
  
রসিরভযয এেযি রবরুটি ি়িযই েটিরেি, আরে জযনেযে টস ি়িযই েটিরেি রেন্তু আরে 
েযটে টেযনও সযহযয্ েরিরন। আরে টপটিরেিযে নয সযহযয্ েিটে। আরে আেযি 
রবষযিিস্ত অন্ধেযি রনটয রবিযজ েযেেযে। আরে নিটেি যন্ত্রণয টভযগ েটিরেিযে, আরে 
আরে আেযি রনটজি হযে বয়িযটে পযিরেিযে নয রনটজটে িক্ষয েিযি জন্, আরে েযটেও 
সযহযয্ েিটে পযরিরন। আরে রজরনসগুটিয খযিযটপি রিটে রনটয টগরেিযে। আরে েযটে 
এেরিন হযিযিযে। এেয অভর্দ্, অেযরজডে, অপব্বহযি। আরে ঈষডয এবাং িুিডশযয পযগি 
হটয টগরেিযে। টয সেস্ত রজরনসগুটিয বটিরেিযে টসগুটিয রনিডয এবাং অসে্ রেি এবাং 
এেয যখন আরে বটিরেিযে েখন টবযিয টগি এেয েেেয রনিডয এবাং অসে্ রেি। যরি 
আরে এেয বটি ববডটিযরচে আনন্দ টপটযরেিযে। 
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আরে েটন েিটে পযিরে নয, রসিরভযয টেযনও প্ররেরিযয েটিরেি রেনয এবাং আটস্ত 
আটস্ত েুাঁেট়ি টগি। 
  
আরে েযটে সটহ্ি টশষ সীেয পযডন্ত রনটয আসিযে। 
  
–আরে েটন েরি, টস বিি, এেয চিটে পযটি নয। 
  
 যখন আরে বযর়ি আসিযে টসই িযটত্র ঘিেয ফযাঁেয রেি–পুটিযপুরি ফযাঁেয, টসখযটন এেেয 
টনযে রেি টযেয রচিযচরিে আিবেযযিযয টিখয। 
  
এেযটে টস বটিরেি টয টস আেযটে টেট়ি রিি–রচিরিটনি জন্। টস ব্যজওযযরিডটে এে 
রোংবয িুরিটনি জন্ যযরেি, েযিপি টস এেজন টিযটেি েযটে টগি টয রসিরভযযটে 
খুব ভযটিযবযসে এবাং েযটে চযইে। আেযটে এেয চূ়িযন্ত বটি যটি রনটে হি। 
  
আরে েটন েিিযে, টয আরে আেযি সটন্দহেযটে রবশ্বযস েরিরন। আেযি খযিযপ ভটযি 
েযটিয-সযিযি যযিণয আেযটে উন্মটিি েে পযগি েটি েুটিরেি। 
  
আরে ব্যজওযযরিডটে টগিযে েযিপি। যযটে যেেয সম্ভব েয়িযেযর়ি যযওযয যযয। আরে 
গযর়িটে টগিযে। 
  
রসিরভযয েখন েযি িেেয পরিবেডন েিরেি িযটেি খযবযটিি জন্। আেযি েটন প়িটে 
আরে যখন সটজযটি ঘটিি েটয্ প্রটবটশ েিিযে, আরে েযি েুখ টিখটে টপটযরেিযে–
আি হেচরেে হটয টগিযে েযি সুন্দি েুখ টিটখ, টসইসটঙ্গ আরে ভযও টপটয টগরেিযে। 
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আরে বিিযে–টেযেযি জন্ টেউ টনই, আরে এেেযত্র আরে। টেউ নয। টেউ টনই। 
  
আরে েযি গিয রেটপ যিিযে এবাং আাঁেট়ি েযটে টপেটনি রিটে বযাঁরেটয রিিযে। 
  
হঠযৎ আরে আেযি প্ররেফিন আযনযটে টিখটে টপিযে। রসিরভযয শযসরুি হটয যযরেি 
এবাং েযি গিয রেটপ যটিরেিযে। এবাং আেযি গযটিি টয ক্ষে টযখযটন বুটিটেি িযগ রেি, 
র্যন েযটনি েিয পযডন্ত। 
  
-নয–আরে েযটে হে্য েরিরন। এই ঘেনযেয আেযটে রবপযডস্ত েটিরেি। এবাং আরে েযি 
গিযেয টেট়ি রিিযে যযটে টস টেটিটে পট়ি যযয। 
  
েযিপি আরে টভটঙ্গ প়িিযে–এবাং টস আেযটে সযন্ত্বনয রিি…হ্যাঁ। টস আেযটে সযন্ত্বনয 
রিি। 
  
আরে েযটে সবরেেু বিিযে এবাং টস আেযটে এেেয েেয বিি–এেজন েযনুষ েযটে 
ভযটিযবযটস এবাং েযটে টচটযরেি। রসিরভযয বিি টয–এেয হি েযি ভযই অ্যিযন, আেিয 
েখন িুজন িুজটনি হৃিটযি রিটে েযেযিযে ওই িযটত্র, এবাং আরে েটন েরি নয, টয 
টসই েুহূেড টেটে, আেিয েখনও িূটি সটি টগরে িুজটন িুজটনি টেটে। 
  
এেয সরে্ই এেেয গূঢ় ভযবনয জীবটনি েটয্ রিটয যযওযয-যযই টহযে ভগবযন রোংবয 
আযনযি িযযয এেজন েযনুষ হে্যেযিী হটে পযটি। 
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এেেয রজরনস ওই িযটত্র েযিয রগটযরেি–ঈষডযি শযেযনেয টযেয আেযটে অটনেরিন যটি 
আবি টিটখরেি। 
  
রেন্তু আরে েখটনয েখটনয রবরস্মে হটয যযই–েটন েরি টয আরে এইিেে প্রেে ভুি 
েখটনয েরিরন–আেযি বযে গযটি টয ক্ষে–যখন এেয সরে্ই র্যন গযটি রেি–টসেয আযনযি 
িযিয উিটে রগটযরেি। আরে এেেযই রনরশ্চে হটে পযরি টয ওই টিযেেয চযিডস িটি 
রেি? আেযি রে রসিরভযযটে সেেড েিয উরচে রেি? যরি টস আেযটে রবটয েিে–
অেবয েযটে? 
  
অেবয অেীে এবাং ভরবষ্ৎ সেস্তই এেই হে? 
  
 সেস্তই এেই হে? 
  
আরে এেজন সহজ সযযযিণ েযনুষ–এবাং আরে েখটনযই ভযন েিটে পযরি নয এগুটিয 
টবযিযি জন্–রেন্তু, আরে টিটখরেিযে, আরে রে টিটখরেিযে–এবাং েী েযিটণ আরে 
টিটখরেিযে, আরে এবাং রসিরভযয িুজটন আিবেযযিযি সটঙ্গ রেিযে–এবাং েৃেু্ পযডন্ত 
আেযটিি রবরেন্ন েিটে পযটিরন এবাং সম্ভবে এেেয অরেিে েটি। 
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৬. ক্রিে িার্পল কেলে এ কিাক্রর 
  
আরে েটন েরি নয আরে টেযেযটে েখটনয বটিরে রেনয–আেযি রপ্রযজন–েুরে, টিেে এবাং 
েুরে টজযযযন, এবাং আিটহি টেযট্ট ব্বসযেয টসেয রেেু বেি আটগ ঘটেটে। আরে েটন 
েরি নয টেযনও েযিটণ গবড েিব–অবশ্ আরে জযরন টয টেযেযটিি েে যুবে টিযটেটিি 
সটঙ্গ েুিনযয আরে টেযটেই চযিযে নই।–টিেে অটনে আযুরনে বই রিটখটে এবাং সেস্ত 
বইগুটিয যুবে টিযে এবাং েরহিযটিি অপ্রীরেেি ঘেনয রনটয–এবাং টজযযযন অটনে 
স্মিণীয েরব এাঁটেটে। এই েরবটে বগডযগযি টিযটেটিি েুটি যিয হটযটে এবাং েযটিি 
আিহী স্ফীরে রেি–খুব চযিযে েুরে–আেযি রপ্রয। রেন্তু টিেে সবসেয বটি (িযযি 
অনুভূরে রনটয, েযিণ টস হি েযি ভযইটপযটিি েটয্ সহৃিযবযন)। আরে হরে 
আশযেীেভযটব রভটটযরিযযন। আরে রে. আিেযেযটর্েযটে প্রশাংসয েরি এবাং রে. টির্যরিে 
টিেনটেও। এবাং আরে েযটিি সম্বটন্ধ েটন েরি েযিয অসহযযভযটব, এখন আেযটে 
টিখটে িযও, আরে েী বটিরেিযে? ওহ, হ্যাঁ, আরে চযই নয গরবডেভযটব আরবভডযব হটে, 
রেন্তু আেযি রেেু েিযি টনই। েযই আেযটে এেেুখযরন আনরন্দে হটয েযেটে হয, েযিণ 
আেযটে সযযযিণ যযিণয প্রটযযগ েিটে হয। আরে রবশ্বযস েরি আরে সেস্যেয সেযযযন 
েিটে পযরি আেযি টযেয টেটে অটনে চযিযে টিযেটে হেবুরি েটিরেি, যরিও আেযি 
ভযবয উরচে রেি টয পুটিয রজরনসেয প্রেে টেটেই সুস্পষ্ট রেি। 
  
রঠে আটে, আরে টেযেযটে আেযি টেযট্ট গিেয বিব। যরি েুরে ভযব টয আরে গরবডে 
হওযযি জন্ খুব আিহযরেে, েযহটি েুরে অবশ্ই স্মিণ েিটব টয আরে অন্তেপটক্ষ 
এেজন অনুগযেী েযনুষটে সযহযয্ েটিরেিযে, টয টিযেেয অটনে িুিডশযিস্ত অবস্থযয রেি। 
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এই ব্বসযেযি প্রেে রবষয হি টয–এেরিন সটন্ধটবিয নেযি সেয যখন টগযটযন–টেযেযি 
েটন আটে টগযটযন? আেযি টেযে িযসী, যযি িযি চুি রেি, রঠে আটে–টগযটযন রভেটি 
এি এবাং আেযটে বিি টয রে. টপেযরিে এবাং এেজন ভর্দ্টিযে এটসটেন, আেযি সটঙ্গ 
টিখয েিযি জন্। টগযটযন েযটিিটে বসযি ঘটি বরসটযটে–এেয এেিে রঠেই হটযটে। 
আরে েখন খযওযযি ঘটি বটসরেিযে েযিণ বসটন্তি খুব সেযটি আরে ভযরব এেয সেয 
অপচয েিয টযখযটন পযশযপযরশ িুটেয আগুন জ্বিটে। 
  
আরে টগযটযনটে টচরিব্র্রণ্ড আনযি জন্ রনটিডশ রিিযে এবাং েযটে েটযেরে গ্লযসও আনটে 
বিিযে। েযিপি আরে বসযি ঘটি েয়িযহুট়িয েটি েুটে টগিযে, আরে জযরন নয েুরে রে. 
টপেযরিেটে েটন টিটখটে রে িযখরন? টস িু বেি আটগ েযিয টগটে। রেন্তু েযি এেজন 
বনু্ধ আটে টয অটনেবেি আটগ আেযি আইনসম্মে ব্বসযয টযযগিযন েটিরেি। এবাং টস 
আেযিও বনু্ধ রেি বটে। টস খুব েীক্ষ্ণ বুরিসম্পন্ন এবাং সরে্ই এেজন চযিযে টিযে 
রেি। এখন েযি টেটি আেযি ব্বসযয টযযগিযন েটিটে। টস খুবই ভযটিয টেটি এবাং 
খুব রনযেযনুবেডী এবাং প্রেু্ৎপন্নেরেত্ব। রেন্তু টেন জযরন নয আরে টেটিরেি উপি টেেন 
রবশ্বযস িযখটে পযরি নয, যেেয নয টিটখরেিযে রে. টপেযরিে-এি উপি। 
  
আরে আগুটনি সম্বটন্ধ রে. টপেযরি-েটে ব্যখ্য েটিরেিযে এবাং টস এে েুহূটেড বিি টয 
টস এবাং েযি বনু্ধ খযওযযি ঘটি আসটব–েযিপি টস েযি বনু্ধি সটঙ্গ পরিচয েরিটয রেি। 
টয রেি রে. ির্স। টস এেজন যুবে েযনুষ–বযস চরিশ বেটিি টবশী নয–এবাং আরে 
েৎক্ষণযৎ টিখিযে টয টসখযটন রেেু ভুি হটে। েযি িীরেনীরেগুটিয রনরিডষ্ট রনজস্ব 
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শবরশষ্ট্সূচে রেি। এেযটে এেজটনি অভর্দ্ এবাং অেযরজডে আচিণ বিয হে। যরি নয 
রেরন েযনুষরেি িুাঃখ বুিটেন। েযিণ েযনুষরে েযনরসে চযটপি েটয্ রিটয যযরেি। 
  
যখন আেিয খযবযি ঘটি বসিযে এবাং টগযটযন টচরি ব্র্যরেেয আনি, রোঃ টপেযরিে েযি 
আসযি েযিণ ব্যখ্য েিি। 
  
রেস েযপডি, টস বিি, েুরে অবশ্ই উিযসীনেয টনওযযি জন্ ক্ষেয েিটব এেজন বৃি 
বনু্ধটে। আরে এখযটন এটসরে টেযেযি সটঙ্গ েন্ত্রণয বয পিযেশড েিযি জন্। 
  
আরে টেযটেই বুিটে পযরিরন টস রে বিটে চযইটে। এবাং েযিপটি টস বিটে িযগিাঃ 
  
–অসুস্থ হওযযি েযিণ এেজন িুটেয েে পেন্দ েটি। এেরে হি রবটশষজ্ঞ র্যিযিটে 
র্যেয এবাং পরিবযটিি হযউস রফরজরসযযন-টে র্যেয। রেন্তু এখন রবটশষজ্ঞ র্যিযিটে র্যেয 
এেেয টশযভনেযয পরিণে হটযটে। এবাং এি এেেয অবশ্ই খুব ব়ি েূি্ আটে। রেন্তু 
আরে জযরন নয আরে েেেয এ রবষটয সম্মরে জ্ঞযপন েিব রবটশষজ্ঞ র্যিযটিি েযি রনটজি 
রবষয সম্পটেড অরভজ্ঞেয আটে-রেন্তু পরিবযটিি সযযযিণ র্যিযটিি সম্ভবে অি জ্ঞযন 
আটে। রেন্তু এেরে রবশযি অরভজ্ঞেয। 
  
আরে এেয বিটে টচটযরেিযে, েযিণ আেযি এেজন যুবেী ভযইরি েযি বযচ্চযটে রনটয 
এেজন রবটশষজ্ঞ র্যিযটিি েযটে রনটয রগটযরেি। টয ত্বটেি অসুটখ ভুগরেি। রেন্তু েযি 
রনজস্ব হযউস রফরজরসযযটনি সটঙ্গ আটিযচনয েটিরন যযটে টস এেজন বৃি েুিেুটি টিযে 
বটি ভযবে। রেন্তু রবটশষজ্ঞ র্যিযি েযটে খিচসযটপক্ষ পরিচযডযি জন্ আটিশ রিি, রেন্তু 
পটি টিখয টগি টয রশশুরে রেসি টিযটগ ভুগরেি। 
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আরে এেয উটিখ েটিরে, যরিও আরে খুব ভয টপটয রগটযরেিযে–এেয টিখযটনযি জন্ টয 
আরে রে. টপরিটেি বিব্টে উৎেষডেয িযন েরি। রেন্তু আেযি টেযনও যযিণযই টনই টয 
টস রে চযইরেি আেযি েযটে। 
  
-যরি রে. ির্স অসুস্থ হয–আরে বিিযে এবাং টেটে টগিযে–েযিণ নবযগে টিযেেয েখন 
এেেয ভযঙ্কি অট্টহযরস হযসি। 
  
টস বিি–আরে আশয েিরে রেেু েযটসি েটয্ আরে ভযঙ্গয গিয রনটয েযিয যযব। 
  
এবাং েখন সেস্তই টবরিটয আসি টয এেেয হে্যি ঘেনয ঘটেরেি বযনডটচষ্টযি এেয এেেয 
শহি, টসেয রেি ২০ েযইি িূটি। আরে ভীে টয আরে এেযটে রঠে সেটয যটেষ্ট েটনযটযযগ 
রিটে পযরিরন। েযিণ আরে অটনে উটিজনযপূণড পরিরস্থরেি সযরেি হটযরে। আেযটিি 
িযটজ্ি নযটসডি সম্বটন্ধ আেযি উটিজনয রেি এবাং বযইটিি ঘেনয টযেয এেেয ভূরেেটম্পি 
েে। এেেয হে্য ঘটেরেি বযনটচটযটি, যরিও এেয অটনে টবরশ গুরুত্বপূণড রেি–টসেয 
আেযটে উটিজনয উটর্দ্টেি পে েটি রিটযরেি, আরে ভীে টয িযেগুটিয এিেেই, েবুও, 
টহযটেটি েুরিরবি হওযয এেেয েরহিযি ঘেনয প়িযি পি েটন েিটে পযরি। যরিও আরে 
েযি নযে েটন িযখটে পযরিরন। রেন্তু এখন এেয েটন হয টয এই েরহিযরে রেি রে. 
ির্টসি স্ত্রী–এবাং এেয খুব এেেয খযিযপ রেি নয–েযটে সটন্দহ েিয হটযরেি েযি রনটজি 
স্ত্রীটে হে্য েিযি জন্। 
  
সব রেেুই রে. টপেযরিে স্পষ্টভযটব বুরিটয বিি। এেয বটি, যরিও েিণযি এি জুরি 
এেেয অপরিরচে টিযটেি িযিয হে্যি আইনী েযগজগুরি রনটয আসি। রে. ির্স-এি 
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রনরিডষ্ট েযিণ রেি রবশ্বযস েিযি টয এে রোংবয িুরিটনি েটয্ েযটে সম্ভবে টজি 
টহফযজটে রনটয যযওযয হটব, এবাং টস রে. টপেযরিটেি েযটে এটসরেি এবাং েযি হযটে 
যিয রিটযরেি। 
  
রে. টপেযরিে বিটে িযগি টয েযিয রবটেটি স্যি ে্যিেে ওর্, টে. রসি সটঙ্গ পিযেশড 
েটিটে, েযিপটি ব্যপযিেয রযযযি-এ আসি টযেযি িযরযটত্ব রেি স্যি ে্যিেে। সুেিযাং 
স্যি ে্যিেেটে খুব সাংরক্ষপ্তভযটব বিয হটযরেি রে. ির্সটে প্ররেটিযয েিযি জন্। 
  
স্যি ে্যিেে এেজন যুবে েযনুষ রেি। রে. টপেযরিে বিি টস স্যি ে্যিেে েযি 
পিরে সম্পটেড খুব সেেড এবাং ওযযরেবহযি এবাং টস এেেয রনরশ্চে প্ররেটিযযও রনটিডশ 
েটিটে। রেন্তু এই প্ররেটিযটযি জন্ রে. টপেযরিে সন্তুষ্ট নয। 
  
-েুরে টিখ, আেযি রপ্রয েরহিয টস বিি, রবটশষটজ্ঞি টয েে বটিরেিযে টসেয েিরঙ্কে 
হটযটে। রে. ে্যিেেটে এেেয ঘেনয িযও এবাং টস এেেযত্র এেেয িক্ষ্ টিখটব–টয 
প্ররেটিযযেয সবযই পেন্দ েটি। রেন্তু সবটেটে ভযটিয প্ররেটিযয েূি িক্ষ্েযটে প্ররেটিযয 
েিটে পযটি এবাং অবজ্ঞয েিটে পযটি এেয টেযন শেরফযে রিটে হটব নয টয সরে্েযটি 
রে ঘটেরেি। 
  
েযিপি টস রেেু িযযপূণড এবাং টেযটেযিজনে রবষয বিটে িযগি। এই রবষযগুটিয রেি 
আেযি রনটজি সূক্ষ্ম রবচযিবুরি এবাং রবচযি এবাং েযনুটষি প্রেৃরে সম্বটন্ধ আেযি জ্ঞযন। 
েযিপটি আরে অনুেরে চযইিযে আেযটে এেেয গি বিযি জন্ এই রবষটয যযটে আরে 
েযটিিটে টেযনও ব্যখ্য প্রস্তযব েিটে পযরি। 
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আরে টিখিযে রে. ির্স আেযি টেযনও ব্বহযটি সটন্দহ প্রেযশ েিটে। এবাং টস খুব 
রবিিও বটে এখযটন েযটে আনযি জন্। রেন্তু রে. টপেযরিে েযি প্ররে টেযনও িক্ষ্ 
েিি নয এবাং েযিপটি আেযটে েযচড েযটসি ৮ েযরিখ িযটে েী ঘেনয ঘটেরেি আেযটে 
েয বিটে উিিীব হি। 
  
রে. এবাং রেটসস ির্স বযনটচটযটিি িযউন টহযটেটি েযেটে শুরু েটিরেি। রেটসস 
ির্স (সুেিযাং আরে রে. টপেযরিটেি সেেডেযপূণড ভযষয টেটে সাংিহ েটিরেিযে)। রেি 
সম্ভবে এেেয আেটঙ্ক েযযয, টস েয়িযেযর়ি িযটেি খযবযি টখটয ঘুরেটয পট়িরেি টস এবাং 
েযি স্বযেী পযশ্বডবেডী ঘি টযেযটে িিজয রেি, টসেয অরযেযটি টিটখরেি। রে. ির্স 
প্রযগঐরেহযরসে বই রিখরেি, এবাং টস পযশ্বডবেডী এেেয ঘটি রেি েযটজি জন্। এগযিেযয 
সেয টস েযি েযগজগুটিয গুরেটয টফিি এবাং রবেযনযয যযবযি জন্ প্রস্তুে হি। এেয 
েিযি আটগ, টস েযি স্ত্রীি ঘটি এেবযি েু েযিি যযটে টস রনরশ্চে হয টয, টস যয 
টচটযরেি টসখযটন রেেুই টনই। টস ইটিেররে িযইে টিখটে টপি এবাং টিখি েযি স্ত্রী 
েুরিেযঘযে হটয পট়ি আটে। টস অেন্তপটক্ষ এেঘণ্টয আটগ েযিয টগটে–বয সম্ভবে এেেু 
টবরশ হটব। 
  
এই অরভপ্রযযগুরি েিয হটযরেি, রে. িটর্ি ঘিেয টযেয বযিযন্দযয সটঙ্গ রেটশটে, টসখযটন 
আি এেেয িিজয রেি, এই িিজযেয বন্ধ রেি এবাং টভেি টেটে বন্ধ েিয রেি, ঘটিি 
এেেয েযত্র িিজয বন্ধ রেি এবাং চযরব রিটয আেেযটনয রেি, রে. িটর্ি েটে, টয ঘটি টস 
বসে টসখযটন টেউ প্রটবশ েিটে পযিে নয এেেযত্র েযি ঘটিি িযসী টয েযি জন্ গিে 
জি ভরেড টবযেি রনটয আসে। আঘযটেি েটয্ এেেয অস্ত্র, েুরি টিখয টগি টযেয রে. 
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ির্টসি টেরসাং টেরবি-এি উপি িযখয রেি। টস এেযটে েযগটজি েুরি রহসযটব ব্বহযি 
েিে। টসখযটন টেযনও হযটেি আঙু্গটিি েযপ টনই। 
  
পরিরস্থরেেয আটিয উিপ্ত হটয টগি এেযি পি। টস ঘটি টেউ প্রটবশ েিটে পযিে নয। 
এেেযত্র রে. ির্স এবাং েযি পরিচযরিেয প্রটবশ েিে। 
  
আরে পরিচযরিেযটে রজজ্ঞযসয েিিযে। 
  
-এেয হি আেযি অনুসন্ধযটনি শুরু, রে. টপেযরিে বিি, টেরি রহি এেজন স্থযনীয েরহিয, 
টস িযউণ এ পরিচযরিেয রহসযটব ১০ বেি যটি েযজ েিটে, টসখযটন টেযনও েযিণ খুাঁটজ 
পযওযয যযযরন টয টস টেন েযি ঘটিি অরেরেটে আিেণ েিটে টগি। টস সরে্েযটিি 
অে্রযেভযটব টবযেয রেি এবাং খুব এেেয প্রেু্ৎপন্নেরেত্ব রেি নয, েযি গিেয েখনই 
পরিবেডন হযরন, টস রেটসস ির্সএি জন্ গিে জটিি টবযেি রনটয এটসরেি এবাং বিি 
টস েরহিযরে েন্দ্রযেন্ন অবস্থযয রেি–এেয েটন হি টয টস ঘুটেি টঘযটি আটে। 
  
সরে্ বিটে রে, আরে রবশ্বযস েিটে পযরি নয, এবাং আরে রনরশ্চে টয, টেযন জুরিই রবশ্বযস 
েিটব নয, টয টস অপিযয েটিটে। 
  
রে. টপেযরিে রেেু অরেরিি খুাঁরেনযরে উটিখ েিটে িযগি। িযউন টহযটেটিি রসাঁর়িি 
েযেযয টসখযটন এেেয টেযট্ট িযউঞ্জ রেি। টসখযটন টিযটেিয বসে এবাং েরফ টখে। এেেয 
িযস্তয র্যনরিটে টগটে এবাং এি টশষ িিজযেয, রে. ির্সটিি িিজযও বটে। েযিপটি 
গরিেয এেেু টবরশ র্যনরিটে ঘুটি টগটে এবাং টেযণযেযি েযটে টয িিজযেয আটে টসেয 
রে. ির্টসি ঘটি টঢযেযি প্রেে িিজয। প্রে্ক্ষিশডীিয এই িুরে িিজয খুব স্পষ্টভযটব 
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টিখটে পযটব, প্রেে িিজয–টযেয রে. ির্সটিি ঘটিি রিটে, টসেযটে আরে A বটি 
বটিরেিযে, টসেয চযিজন টিযে রেি িুজন ব্বসযযী ভ্রেণেযিী এবাং িুজন বযস্ক রববযরহে 
স্বযেী-স্ত্রী যযিয েরফ খযরেি। েযটিি েটে টেউই A িিজযি বযইটি রোংবয রভেটি প্রটবশ 
েটিরন, এেেযত্র রে. ির্সিয েয়িয এবাং িযসী চযেি েয়িয। এবাং B গরিটে অন্ এেেয 
িিজয রেি। টযখযটন এেজন ইটিেররে রেরস্ত্র েযজ েিরেি এবাং টস শপে েটি বিি 
টয, টেউই বযেরিটেি B িিজযয প্রটবশ েিটে পযিটব নয এেেযত্র েযটিি চযেি েয়িয। 
  
এেয সরে্ই এেেয আিহযরেে এবাং আেযিযেূিে ঘেনয রেি, িিজযি সমু্মটখ এেনভযটব 
েযিয বন্ধ েিয রেি টয, েটন হি রে. ির্স েযি স্ত্রীটে হে্য েটিটে। রেন্তু আরে টিখিযে 
রে. টপেযরিে েযি ক্লযইটন্টি রনটিডযষেয সম্বটন্ধ খুব টবরশ আস্থযপূণড। এেয়িয রে. টপেযরিে 
এেজন খুব েীক্ষ্ণ বুরিসম্পন্ন েযনুষও বটে। 
  
রে. ির্স এেেু ইেস্তে েটি গি বিি। গিেয রেি রেেু েরহিযটিি রনটয যযিয ভীরেপূবডে 
রচরঠ রিটখ েযি স্ত্রীটে পযরঠটযটে। েযি গিেয, আেযি েযটে এেরে টেেন এেেয িৃঢ়েযপূণড 
রেি নয, রে. টপেযরিটেি অনুটিযটয টস বিটে িযগি। 
  
–স্পষ্টভযটব, টস বিি–আরে েখনও এেয রবশ্বযস েরি নয। আরে ভযরব অ্যরে সেস্তেযই 
েটি রিটযটে। 
  
রেটসস ির্স, আেযি টিখয রেেু্েটিি েটয্ এেজন। টস জীবটনি সেস্ত রেেুই গুরেটয 
এরগটয টগটে টযেয টস হযটেি েযটে টপটযটে। েযি টিযেযঞ্চেি ঘেনযি সমূ্পণডেয। এবাং 
েযি রনজস্ব েটেয, টয েযি সটঙ্গ এেবেটিি েটয্ ঘটেরেি টসেয সরে্ই অরবশ্বযস্। যরি 
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টস রেেুেয েিযি টেযব়িয টফটি রিে েযহটি টস েৃেু্ টেটে হযে িক্ষয টপে, যরি এেেয 
ি্যটম্পি েযযয আগুন যিযে। েযহটি টস জ্বিন্ত বযর়িেয টেটে েুরি টপটে পযিে। যখন 
েযি এই রবপিজনে পরিরস্থরে চিটে, েযি স্বযেী েযি েেযি টেযন গুরুত্বই টিযরন। েযি 
গিেয েটন হটযরেি এেয এেন এেেয ঘেনয টযেযি সটঙ্গ এেেয ঘেনযি েুিনয েিয টযটে 
পযটি। টযখযটন এেজন েরহিযি বযচ্চয টেযেি িুঘডেনযয আঘযে টপটযটে এবাং টস টসই 
েরহিযি প্ররে প্ররেটশযয টনওযযি জন্ িৃঢ়প্ররেজ্ঞ-রঠে আটে–রেন্তু রে. ির্স-এি এই 
রিটে িক্ষ্ েটিরন। 
  
ঘেনযেয ঘটেরেি েযি রবটযি আটগ এবাং যরিও েরহিযরে েযটে রবরয পর়িটয শুরনটযরেি, 
টযেয উন্নে ভযষযয টিখয রেি। েখন টস েরহিযটে সটন্দহ েিি এগুরিি টপেটন েযি 
হযে িটযটে রেনয টসই এিেে ঘেনয এি আটগ এেবযি রোংবয িুবযি েটিটে, টস এেজন 
উদ্ভে প্রেৃরেি েরহিয, টস সবসেযই উটিজনয টপটে পেন্দ েটি। 
  
এখন, সবরেেুই আেযি েযটে খুব স্বযভযরবে েটন হটে–বযস্তরবেপটক্ষ আেযটিি এেজন 
যুবেী েরহিয িযটে আটে, টসও এইিেে ঘেনয ঘরেটযরেি, এই সেস্ত টিযটেটিি রবপি 
টস যখন টেযনরেেু অে্যযুরনেভযটব ঘটে েযটিি েযটে, েখন টেউই রবশ্বযস েটি নয টয 
েযিয সরে্ েেয বিটে। এেয আেযি েযটে েটন হি টয এই ব্যপযটি েী ঘটেরেি। পুরিশ, 
যযটিিটে আরে জট়িয েটিরেিযে, েযিয রবশ্বযস েিি টয রে. রির্স েযি অেযযডেূিে 
গিেয শেরি েিটে যযটে টস েযি উপি সটন্দহেযটে সরিটয টফিটে পযটি। 
  
আরে রজজ্ঞযসয েিিযে টসখযটন রে রেেু েরহিয েযিয রনটজিযই রে টহযটেটি বযস েিরেি। 
এেয েটন হি টয িুজন েযেে–এেজন হি রেটসস িযণরব, টয রেি ইটঙ্গয ভযিেীয 
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রবপত্নীে, এবাং আি এেজন রেি রেস ে্যরিউরেযযিস, টয রেি টঘয়িযি েে েুেযিী। টয 
েযি g-এি েযটে টফটি রিটযরেি, রে. টপেযরিটেি টয অরে সূক্ষ্ম অনুসন্ধযনেয ব্েড হটযটে 
অনবযভযটব েযউটে প্রটবশ েিযটনযি জন্, যযিয এই অপিযযেয টিটখটে রোংবয যযটিি 
এই অপিযয সম্বটন্ধ টেযন টযযগযটযযগ টনই, আরে েযটিিটে বিিযে েযটিি ব্রিগে 
আভযসগুরি রিটে। টস বিি রেটসস িযনরবি িযি িটঙি চুি আটে টযেয অটগযেযটিয। 
এবাং েযি বযস পঞ্চযশ বেি। েযি েযপ়িগুটিয রচত্রবৎ রেি। টসেয টিশীয রসে রিটয 
শেরি েিয হটযরেি, রেস ে্যরুেযিযস-এি বযস চরিশ বেটিি েে। েযি টেযাঁে়িযটনয চুি 
রেি টেটিটিি েে এবাং টেটিটিি েে টেযে এবাং স্কযেড পটিরেি। 
  
–রপ্রয আরে–আরে বিিযে টযেয এেযটে খুব েরঠন েটি েুটিটে। রে. টপেযরিে 
অনুসন্ধযনপূবডে েযেযি আেযি রিটে। রেন্তু আরে টসই েুহূটেড রেেু বিটে চযই রন সুেিযাং 
আরে রজজ্ঞযসয েিিযে স্যি ে্যিেে ওল্ড েী বটিটে। 
  
স্যি ে্যিেে; েযি উওরযটে পিীক্ষয-রনিীক্ষযি িন্ধ র্যেযটে খুব সক্ষে রেি বটি েটন 
হয এবাং টস প্রস্তুে রেি রেভযটব আঙু্গটিি রচটহ্নি সেস্যটে িূি েিয যযয, আরে রে. 
ির্সটে রজজ্ঞযসয েিিযে টস রে ভযবটে এবাং টস বিি টয সেস্ত র্যিযিিযই টবযেয রেন্তু 
টস রবশ্বযস েিি নয টয েযি স্ত্রী রনটজ রনটজটে হে্য েটিটে, টস এই িেে যিটনি 
েরহিযই নয-টস খুব সহজভযটব বিি এবাং আরে েযটে রবশ্বযস েটিরেিযে উন্নে টিযটেিয 
েখনই আত্মঘযেী হয নয। 
  
আরে এে রেরনে যটি ভযবিযে এবাং েযিপটি রজজ্ঞযসয েিিযে। রে. ির্স-এি ঘিেয রে 
বযিযন্দযি রিটে, িযস্তয টেটে টিখয যযয? রে. ির্স নয বিি–এবাং বিি টসখযটন এেেয 
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হি রেি এবাং এেেয বযেরুে এবাং স্নযনযগযি রেি। এেয রেি টশযযযি ঘি এবাং হিঘটিি 
িিজয। টসেয বন্ধ রেি এবাং টভেি টেটে েযিয বন্ধ রেি। 
  
এই টক্ষটত্র–আরে বিিযে পুটিয ঘেনযেয স্মিণীয এবাং সহজ বটি েটন হটে। 
  
সরে্ই, েুরে জযন এেয টে েটিরেি–এেযই রেি সবটেটে সহজ ঘেনয। পৃরেবীটে টেউই 
এেযটে এইভযটব টিটখরন। 
  
রে. টপেযরিে এবাং রে. ির্স িুজটনই আেযি রিটে এে িৃরষ্টটে েযেযি যযটে আরে রেেুেয 
হেবযে হটয টগিযে। 
  
–সম্ভবে–রে. ির্স বিি, রেস েযপডি এই েরঠন অনুভবগুটিয উপিরিজনে বটি ভযটব 
রন। 
  
–হ্যাঁ, আরে বিিযে, আরে ভযরব আেযি আটে। টসখযটন চযিটে সম্ভযব্ েযিণ রেি, এেয 
হটে পযটি টয রেটসস ির্স েযি স্বযেীি িযিয খুন হটযরেি রোংবয েযি পরিচযরিেযি িযিয, 
রোংবয রনটজ আত্মঘযেী হটযরেি, রোংবয বযইটিি টেযনও টিযে েযটে টেটি টফটিরেি 
যযটে টেউ টিখটে পযযরন, টস েখন প্রটবশ েটিরেি এবাং েখন টবরিটয টগরেি। 
  
–এেয অসম্ভব, রে. ির্স বটি উঠি। টস বিি–টেউই আেযি ঘটি প্রটবশ েটিরন আেযি 
অিটক্ষ্, এবাং যরিও টেউ ব্বস্থয েটি আেযি স্ত্রীি ঘটি ঢুেে, েযহটি ইটিেররে রেরস্ত্র 
রনশ্চযই েযটে টিখটে টপে। এবাং টসই শযেযনেয েখনই বন্ধ িিজযি টভেটি প্রটবশ 
েিটে পযিে নয। 
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রে. টপেযরিে আেযি রিটে েযেযি এবাং বিি–রঠে আটে, রেস েযপডি টস খুব উৎসযহ 
সহেযটি বিি, 
  
–আেযি পেন্দ েিয উরচে রেি, আরে বিিযে এেেয প্রেেয রজজ্ঞযসয েিটে চযই রে. 
ির্স-এি পরিচযরিেযটে টিখটে টেেন রেি? 
  
টস বিি–টস রনরশ্চে নয–টস রেি িম্বয, টস টভটবরেি, টস েটন েিটে পযিি নয টস ফসডয 
রেি রে েযটিয রেি। আরে রে. টপরিটেি রিটে ঘুটি েযেযিযে এবাং এেই প্রে রজজ্ঞযসয 
েিিযে। 
  
টস বিি–পরিচযরিেয েযিযরি উচ্চেযি রেি, েযি চুিগুটিয খুব সুন্দি রেি এবাং েযি 
টচযখগুটিয রেি নীিিটঙি এবাং খুবই টবরশ িটঙ পরিপূণড রেি। 
  
রে, ির্স বিি আেযি টেটে েুরে ভযি িক্ষ্ েটিে টপেযরিে? 
  
আরে অসম্মে হওযযি জন্ িুাঁরে রনিযে, আরে েযিপি রে. ির্সটে রজজ্ঞযসয েিিযে–
টস রে আেযি ঘটি পরিচযরিেযি বণডনয েিটে পযিটব? েযিণ টস রোংবয রে. টপেযরিে 
টেউই এেয েিটে পযিটব নয। 
  
-েুরে রে জযন নয এেয রে টবযিযয–আরে বিিযে, টেযেিয িুজটনই টেযেযটিি িুজটনি 
রবষটয রনটয এটসে এবাং টয টিযেেয টেযেযটিি প্রটবশ েিটে রিটযরেি, টস রেি এেজন 
পযিডযটিি পরিচযরিেয, রে. ির্টসি টক্ষটত্রও টহযটেটি এেই ঘেনয ঘটেরেি। টস েযি 
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টপযশযে এবাং উপটি আেযিন টিওযযি জযেয টিখি। েযি েযজ টিটখ ভীষণ অনুিি 
হটয টগি। রেন্তু রে. টপেযরিে এই েরহিযি সটঙ্গ আিযপচযরিেয েটিরেি এেেু আিযিয 
পিরেটে টস েরহিযটে টিটখরেি এেজন ব্রি রহসযটব। 
  
টসইজন্ই টয েরহিয হে্য েটিরেি, েযি রহটসব িযখয হি। 
  
টযটহেু েযিয টিখটে টপটয রেি নয, েযই আেযটে বণডনয েিটে হি। 
  
–আরে েটন েরি–আরে বিিযে, টয এেয রেভযটব টগরেি। পরিচযরিেযরে A িিজযটে 
এটসরেি। েযিপটি রে. ির্টসি ঘি অরেিে েটি রেটসস ির্টসি ঘটি টপৌঁটেরেি গিে 
জটিি টবযেি রনটয এবাং েযিপি B গরিি েটয্ রিটয হিঘটিটে চটি রগটযরেি। 
আেযটিি হে্যেযিীটে র্যেয হয X বটি, টস B িিজযয এটস টপৌঁেি। হিঘটিি টভেি 
রিটয, েযিপটি রনটজটে িুরেটয িযখি, এেেয রনরশ্চে েটক্ষ এবাং েযিপি অটপক্ষয 
েিরেি যেক্ষণ নয পরিচযরিেয বযইটি যযয, েযিপটি টস রেটসস ির্টসি ঘটি প্রটবশ 
েিি, েযিপি টেযরসাং টেরবি টেটে সরু ফিযযুি েুরি রনি (এেয টিটখ েটন হি টয টস 
এি আটগ এই ঘিেযয পুঙ্খযনুপুঙ্খ েিন্ত চযরিটযটে)। েযিপটি টস েুরি রনটয রবেযনযি 
েযটে টগি। েযিপি ঘুেন্ত েরহিযটে েুরিরবি েিি। েযিপি েুরিি হযেিেয েুটে টফিি, 
েযিপি ঘিেয বন্ধ েিি এবাং পযিযটে টগি টযরিে রিটয টস প্রটবশ েটিরেি। এবাং 
েযিপি ঘি টেটে টবরিটয চটি টগি টযখযটন রে. ির্স েযজ েিরেি। 
  
রে. ির্স রচৎেযি েটি উঠি–রেন্তু আরে েযটে টিখটে টপেযে, রোংবয ইটিেররে রেরস্ত্র 
েযটে টিখটে টপে, টস যখন চটি যযরেি। 
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-নয, আরে বিিযে, এখযটনই েুরে ভুি েিে, েুরে েযটে টেযটেই টিখরন, েযিণ টস 
পরিচযরিেযি টপযশযটেও রেি নয। আরে এেেু টভটব েযিপটি বিিযে–েুরে টেযেযি েযটজ 
ব্স্ত রেটি–েুরে টেযেযি টচযটখি টিজু়ি রিটয রেভযটব টিখটব টয এেজন পরিচযরিেয 
ঘটিি েটয্ ঢুটেরেি। এবাং টেযেযি স্ত্রীি ঘটি প্রটবশ েটিরেি। েযিপটি আবযি রফটি 
এটসরেি এবাং েযিপটি চটি রগটযরেি। এই এেই টপযশযে–রেন্তু এেই েরহিয রেি নয। 
টসইজন্ই টিযেজন যযিয েরফ খযরেি েযিয টিটখটে টয এেজন পরিচযরিেয ঘটিি েটয্ 
প্রটবশ েটিটে এবাং ঘি টেটে টবরিটয টগটে। ইটিেররে রেরস্ত্রও এেই েযজ েটিরেি 
আরে হিফ েটি বিটে পযরি যরি পরিচযরিেযরে সুন্দিী হে, েযহটি টয টেযনও ভর্দ্টিযে 
েযটে টিখে–েযনুটষি প্রেৃরেই হি এিেে–রেন্তু যরি টস সযযযিণ েয্বযস্কয েরহিয হয–
রঠে আটে–এেয পরিচযরিেযিই টপযশযে হটব টযেয েুরে টিটখে–শুযুেযত্র েরহিয রনটজ নয। 
  
রে. ির্স টোঁটি বিি–টস টে রেি? 
  
-রঠে আটে, আরে বটিরেিযে–টযেয খুব েরঠন হটে চটিটে, এেয রনশ্চযই রেটসস িযনরব 
অেবয রেস ে্যরিউেযিস হটব। রেটসস িযনরব এেনভযটব বিরেি টযন টস পিচুিয 
পটিরেি–সুেিযাং টস েযি রনটজি চুিেযটে পরিচযরিেযি চুি রহসযটব পটিরেি। 
  
অন্রিটে রেস ে্যরিউেযিস েযি টেটিটিি েে েযেয রনটয সহটজ এেেয পিচুিয পিটে 
পযিে েযি িৃশ্েযটে উপস্থযপনয েিযি জন্ আরে হিফ েটি বিটে পযরি টয েুরে েখন 
খুব সহটজ বুিটে পযিটে টস টে রেি। ব্রিগেভযটব আরে েটন েরি টয এেয রেস 
ে্যরিউেযিস রেি। 
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এবাং সরে্ই, আেযি রপ্রযিয, এেয হি এই গটিি সেযরপ্ত, ে্যরিউেযিস রেি রেে্য নযে, 
রেন্তু টস প্রেৃেপটক্ষ এেজন েরহিযই রেি। েযি পরিবযটিি েটয্ পযগিযরে রেি। রেটসস 
ির্স, টয এেজন টবপটিযযয এবাং রবপিনে চযিে রেি, টস েযি টেযট্ট টেটযটে চযপয 
রিটয রিটযরেি, এি ফটি টেযট্ট টেটযেযি েযেয েযেয টগরেি। টস েযি পযগিযরেেয চযিযরে 
েটি িুরেটয টিটখরেি। ব্রেিে রেি েযি পযগিযরে রচরঠগুরি। েযি ইেযপূবডে 
রশেযিটিি প্ররে টস েযটে রেেুক্ষণ যটি অনুসিণ েিরেি এবাং টস েযি পরিেিনয খুব 
চযিযরেি সটঙ্গ পরিচযরিে েটিরেি। রেে্য চুি এবাং পরিচযরিেযি টপযশযে টযেয টস 
পযটসডটি েটি পযরঠটযরেি পটিি রিন সেযটি। যখন সরে্েয উঘযরেে হি টস েযন্নযয 
টভটঙ্গ প়িি এবাং সরে্েয স্বীেযি েিি। সবটেটে খযিযপ রিে হি এই টস এখন ব্রর্েুটি 
পুটিযপুরি েযনরসে ভযিসযে্হীন। রেন্তু এেয এেেয খুব চযিযরেপূণড পরিেিনযেূিে অপিযয 
রেি। 
  
রে. টপেযরিে পটি আেযি েযটে এটসরেি এবাং সটঙ্গ এটনরেি আেযি জন্ এেেয সুন্দি 
রচরঠ, রে. ির্স-এি েযে টেটে রনটয এটসরেি–সরে্ই এেয আেযটে িিযয িযি েটিটে। 
েযিপি আেযি পুিটনয বনু্ধ আেযটে বিি–এেেয রজরনস-টেন েুরে ভযব টয এেয টবরশ 
পেন্দসই েযিরেউেযটসি টক্ষটত্র িযনরব টেটেও? েুরে েখনই েযটিিটে টিখরন। 
  
-রঠে আটে, আরে বটিরে, এেয রেি g-এি। েুরে বটিরেটি টস েযি g েয টফটি রিটযরেি। 
এেয অটনে রশেযিী টিযটেি িযিয বইটে েিয হটযরেি। রেন্তু আরে জযরন নয। অটনে 
টিযে যযিয এেয সরে্েযটিি েটিরেি–এবাং রনরশ্চেভযটব টেউই ৬০ বেটিি নীটচ নয, 
েুরে বটিরেটি এই েরহিযি বযস চরিশ। এই টফটি টিওযয g গুটিয আেযি েযটে এেজন 
েরহিযি েে িযগটে টয এেেয অাংশ সম্পযিন েটিরেি এবাং আটিয টবরশ েটি েটিরেি। 
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আরে বিটে পযিব নয রে. টপেযরিে এই রবষটয েী বটিরেি–রেন্তু টস খুব উপটিশ রিে–
রেন্তু আেযি রেেুই েিযি রেি নয, েযই আেযটে রনটজি জন্ আনরন্দে হটে হটযরেি। 
  
এবাং এেয খুবই অসযযযিণ রেি রেভযটব রজরনসগুটিয রবটশ্বি সবটেটে ভযটিয রবষয উৎপন্ন 
েটিরেি, রে. ির্স পুনিযয রবটয েটিটে এেজন সুন্দিী, সহযনুভূরেশীি টেটযটে–এবাং 
েযটিি এেযে টেযট্ট বযচ্চয আটে এবাং–েুরে েী ভযব? েযিয আেযটে বটিরেি। এেয েযটিি 
জন্ ভযটিয নয রে? 
  
এখন অরে আশয েরি টয েুরে ভযব নয টয আরে অটনে পে অরেিে েটি আসরে। 
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৭. ক্রিনেি’ে কফাক্রি 
  
িুজন েযনুষ টেযেযয জঙ্গটিি েটয্ ঘুিরেি। 
  
-রঠে আটে, েুরে ওখযটন-টিেে ওটযট বিি, রঠে আটে। 
  
 টহযিযস রবল্ডিযি এেেয গভীি শ্বযস টফিি। 
  
–রেন্তু আেযি রপ্রয, টস টোঁটি বিি, েেেয রবস্মযেি, েযি স্বিেয খুব টবরশ হটয টগি 
টসৌন্দযড শযটস্ত্রি আনটন্দ, েযিপটি সশ্রি ভটয স্বিেয আিও গম্ভীি হটয টগি। এেয সরে্ই 
অরবশ্বযস্। এই রবশ্বজগটেি বযইটি এেয সরে্ই এেেয ভযটিয ঘেনয। 
  
আরে েটন েরি েুরে এেয পেন্দ েটিে,–টিেে ওটযট বিি সটন্তযষজনে ভযটব। 
  
পেন্দ েি? আেযি রপ্রয–টহযিযটনি এই েেযেয ব্েড হি। টস েযি ে্যটেিয খুিি এবাং 
ব্স্ত রেি। 
  
এেয আেযি সাংিটহি এেেয িত্ন হটয েযেটব–টস আনটন্দি সটঙ্গ বিি। আরে েটন েরি, 
েুরে রে েটন েি নয, টয এেয সরে্ই আনটন্দি রেেু েনরেরসরেস সাংিহ েিয? সযে 
বেি আটগ স্নযটনি সেয এেরিন িযটত্র আেযি েটন এই যযিণয এটসরেি। আেযি টশটষি 
িত্নেয হটে, টযেয আরে ে্যটম্পয টসটন্টযটে। টজটনযযযটে টপটযরেিযে, আরে েটন েরি টয 
এেয আেযটে প্রহযি েটি, এেযটে েী বটি? 
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–আেযি নূ্নেে যযিণয টনই এেযি সম্বটন্ধ, টিেে বিি। 
  
 –আরে েটন েরি, এেয এেেয নযে টপটযটে। 
  
–হটে পযটি। রেন্তু ঘেনযেয হি এেয অন্ রেেুি েে এেেয গুরুত্ব পযযরন। রেন্তু টবরশ 
গুরুত্ব টপটযটে রিনসি েূখডেডয। 
  
-রিনস েযনুষ হওযযি জন্ এেয শেরি েটিটে? 
  
-হ্যাঁ, এেয শেরি েিয হটযরেি রেযযরশ রোংবয সিি রোংবয ওই সেটয, টসেযি সেয স্নযযীি 
সযফটি্ি ঘেনয ঘটেরেি। খযরি পযটয টয টেটি চিযটফিয েিে টস অটনে সম্পটিি 
েযরিে হটয, স্থযনীয যযিণযটে ভযগ েিয হটযরেি টয টেন টস এই বযর়িেয শেিী েটিরেি। 
এেয রে প্রযচুটযডি উিযহিণ নয েযি আস্থযভযজনটিি অনুপ্রযরণে েিযি জন্ এই বযর়িেয 
শেরি েটিরেি। যরি পটিিেয সরঠে হয েযহটি রেন্তু েযি আস্থযভযজটনিয অনুপ্রযরণে 
হযরন, েযই টস হযে টিউরিযয হটয টগরেি রোংবয পটিি েযজেযি প্ররে অিসি হটযরেি। 
েযিপি নযেেয এটসরেি রিনসি েূখড। 
  
টহযিযটসি ে্যটেিযয এেযে আওযযজ হি টসখযটন, টস বিি সটন্তযষজনে সুটি আেযটে 
স্মিণ েিযও টেযেযটে ৩১০ নম্বিেয টিখযটে আেযি সাংিহ টেটে। এেয সরে্ই অরবশ্বযস্ 
েযটবডি পযেি রিটয শেরি এবাং এেয ইেযরিযটিি িীরেনীরে টেটন েিয হটযরেি, টস 
েযিপি ঘিেযি রিটে েযরেটয বিি, আরে বুিটে পযরি নয রেভযটব রে. রিনস এেয 
টভটবরেি। 
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এেয রেেু টক্ষটত্র স্পষ্টও বটে, টিেে বিি, টস িযযি এি টচরেযযক্স পরিিশডন েটিটে, 
েুরে রে টসেয েটন েি নয? ওই চূ়িযগুটিয এবাং েযিপি, িুভডযগ্ভযটব, টস ওরিটযন্ট ভ্রেটণ 
রগটযরেি। েযটজি প্রভযব সরে্ই স্মিণীয হটয েযেযি েে। আরে বিাং েুরিস উইাং পেন্দ 
েরি। টস বিি, টভটনরসযযন প্রযসযটিি িক্ষণগুটিয বটে। 
  
এেজন অবযে হটয যযটব এেয টভটব টয টস রেভযটব এেজন স্থপরেেযিীটে রনটয এটসরেি 
এই পুটিয ভযবনযেযটে বযস্তবযরযে েিযি জন্। 
  
টিেে েযি েযাঁয িযাঁেুরন রিি। 
  
–এেযি সম্বটন্ধ টেযনও সেস্য টনই, আরে প্রে্যশয েরি। টস বিি, সম্ভবে স্থপরেেযিী 
এেেয ভযটিয উপযজডন েটি সটি টগটে। যখন রিনস টিউরিযয হটয টগটে। 
  
–আেিয রে এেয অন্ রিে টেটে টিখটে পযরি? টজযিযস রজজ্ঞযসয েিি, অেবয আেিয 
রে অনরযেযি প্রটবশ েিরে! 
  
আেিয সরে্ই অনরযেযি প্রটবশ েিরে, টিেে বিি, রেন্তু আরে েটন েরি নয এেয টেযন 
ব্যপযি ঘেযটব। 
  
টস ঘটিি টেযণযি রিটে েযেযি এবাং টহযিযস েযটে অনুসিণ েিটে িযগি 
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–এখযটন টে বযস েটি, আেযি রপ্রয? েযেৃরপেৃহীন টিযে নয েুরেটে যযিয পরিিশডটন 
আটস? এেয এেেয রবি্যিয হটে পযটি, এেয টেযন টখিযি েযঠ রোংবয েৎপিেযি িক্ষেয 
হটে পযটি নয। 
  
ওহ, এেজন রিনস এখযটন এখনও েযটে,-টিেে েযি েযাঁয চযপট়ি বিি, এই ঘিেয 
এখনও ধ্বাংস হটয যযযরন। ওল্ড রিনস-এি টেটি এই ঘিেযি উিিযরযেযিী; টস এেেু 
েৃপণ স্বভযটবিও বটে, এবাং এই টেযটণ েযেে। েখনই টস এেেয েযেযও খিচ েিে নয 
সম্ভবে েযটিি খিচ েিযি েে টেযন েযেয রেি নয। েযি টেটয এখন এখযটন বযস েটি। 
বৃিয, েরহিযরে-খুব পযগটিি েে। 
  
যখন টস টিেেটে বিরেি েখন টস রনটজটে অরভনন্দন জযনযরেি রিনসি েূখডেয টভটব, 
টযেয েটন হটযরেি েযি অরেরেটে আটেযি-প্রটেযি েিযটনয, সযরহরে্ে রননু্দেিয সবসেয 
েযটিি রনটজটিিটে ভরবষ্ৎবযণী েটিটে টযটহেু েযিয সপ্তযটহি েুরেি রিনেয শহটি 
েযেযটনযি জন্ অযীি আিটহ অটপক্ষয েটি, এবাং েযিয েখনই শহিেযটে ক্লযরন্তেি ভযবে 
নয যখন েযিয টসখযটন আসে। আগযেীেযি টসখযটন িরববযটিি টপপযিগুরি আসটব এবাং 
েযিজন্ আজটে টিেে ওটযট রনটজটে অরভনন্দন জযরনটযটে। টস প্রস্তযব রিটযটে টয 
টস রিনসি টফযরিটে যযটব টহযিযস রবল্ডসযিটসি েন্সরররসরেস এি টচনয সাংিহগুটিযটে 
সেৃি েিযি জন্। 
  
েযিপি েযিয ঘটিি টেযণযি রিটে েযটিি িৃরষ্ট টফিযি এবাং েযিয এেেয অবটহরিে 
সরুগরিি েটয্ আসি। এেযি এে টেযটণ এেেয েৃরত্রে অেসৃণ পযেটিি সূ্তপ রেি, এবাং 
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টসই পযেটিি েিযয এেেয টচহযিয রেি টযেযটে টিখযটনয হটযটে টহযিযস টিেেটে 
আনটন্দি সরহে জর়িটয যটিরেি। 
  
আেযি রপ্রয, টস রচৎেযি েটি উঠি। েুরে রে জযন টস রে টপটযটে? এেেয রচরত্রে 
টপযশযে। এই টপযশযেেয টিখটে বযর়িি পরিচযরিেযি েে। টযেন টসখযটন অটনে 
পরিচযরিেয েযেে। 
  
আেযি সবটচটয ভযটিয টিযেহষডেি অরভজ্ঞেয হটে যখন আরে এই ঘিেযটে বযস েিেযে 
এবাং এই শহটি। আরে েখন টেযট্ট এেেয টেটি রেিযে। এই ঘিেযটে সরে্ এেেয 
পরিচযরিেয রেি টয সেযটি টর্টে রনে। েযি পিটন রেি েযপয টপযশযে এবাং এেেয চুরে, 
সরে্ েযি এেরে চুরে রেি। যযইটহযে টস এেজন সরে্েযটিি পরিচযরিেয রেি এবাং টস 
ব়ি রপেটিি পযটত্র গিে জি রনটয আসে। েখন আেিয েেেয আনন্দিযযে রিন 
েযেযেযে। 
  
েযি টপযশযটে টয টচহযিযেয রেি টসেয খয়িয অবস্থযয রেি এবাং েযিপি এেয েযটিি রিটে 
ঘটি রগটযরেি, েযি টচহযিযেয টিটখ চেটে যযওযযি েে অবস্থয হে, অটগযেযটিয চুিগুটিয 
েযি েযাঁটযি উপি প়িে। এেেয চুরে টযেয টিখটে িযগে েুরপি েে, এই চুরে টযেয 
ইেযরিি টঘয়িযগুটিয পিে। টযেয েযি েযেযয ঠযসযঠযরস হটয েযেে। িরঙন িটঙি টয 
টপযশযে টস পিে টসেয েযি টগয়িযরি পযডন্ত চটি আসে। আবহযওযযি সটঙ্গ েযরনটয 
টনওযযি জন্ টস এই টপযশযে পিে, েযি েুখেয েেেয পরিষ্কযি রেি নয, েযি েীক্ষ্ণ 
সুবুরিসম্পন্ন টচযখগুটিয েযি রিটে রেেু জ্ঞযপন েিরেি। 
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আরে অবশ্ই অপিযয স্বীেযি েিব এইভযটব অনরযেযি প্রটবটশি জন্ রেস রিনস-টিেে 
ওটযট বিি, যখন টস েযিরিটে এরগটয টগি, রেন্তু রে. টহযিযস রবেিযিটে আেযি সটঙ্গ 
েযেটে? 
  
টহযিযস েযি েযেয রনচু েিি এবাং েুরপেয সরিটয রনি। 
  
এেয খুবই আিটহি–পুিটনয ইরেহযস এবাং সুন্দি প্রযসযি। 
  
টিেে ওটযট খুব শযন্ত হটয এেজন সুপরিরচে টিখে সম্বটন্ধ বিটে িযগি, টস জযটন 
টয টিেে ওটযট এেজন খ্যেনযেয টিযে রেি, টস সবজযযগযয িুাঁরে রনটে পযটি, রেন্তু 
অন্িয টসেয পযটি নয। 
  
িুেট়ি েুচট়ি রেস রিনস টিখি েযি রপেটন রেেু িযাঁেরখচযটনয আরযে্ চিটে। 
  
এেয এেেয সুন্দি বযর়ি টস প্রশাংসনীয সুটি বিি, আেযি িযিু এেয শেিী েটিরেি, 
আেযি সেটযি আটগ, অবশ্ই, এেয বণডনয েিয হটযরেি টয টস েযি প্ররেটবশীটিি রবঘ্নীে 
েিটে টচটযরেি। 
  
আরে বিব টস এেয েটিরেি, ে্যর্যে, টহযিযস রবল্ডিযি বিি। 
  
-রে. রবল্ডিযি এেজন, সুপরিরচে সযরহে্েনস্ক রননু্দে,টিেে ওটযট বিি। রেস রিনসি 
টেযন শ্রিয টনই সযরহরে্ে সেযটিযচেটিি জন্, টস টেযন অনুভূরে টিখযি নয। 
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–আরে এেয ভযরব, রেস রিনস বিি, যখন টস এই ঘিেযি–বণডনয রিরেি। টস বিি এেয 
এেেয সৃ্মরেটসৌয আেযি িযিুি প্ররেভযি। টেযেিয টবযেয টিযেগুটিয এখযটন এস, এবাং 
রজজ্ঞযসয েি টেন আরে এেয রবিী েরিরন এবাং টেন আরে ফ্ল্্যটে েযেযি ব্বস্থয েরিরন। 
আরে ফ্ল্্যটে রগটয েী েিব? এেয আেযি ঘি েযই আরে এখযটন েযরে, রেস রিনস বিি। 
  
রেস রিনস বিি েুরে রে এখযটন সবসেয বসবযস েিে, টস অেীে ঘেনয রচন্তয েটি 
বিি। টসখযটন আেিয রেনজন েযেেযে, িিয যযজেটে রবটয েটিরেি, বযবয েযটে টেযন 
েযেয রিটযরেি নয, এবাং যযজেটিি অরবশ্বজনীন হওযয উরচে, রেস রিনস েযিয রগটযরেি 
েযি এেেয বযচ্চযটে টিটখ। বযচ্চযেযও েযিয রগটযরেি। টসরে েযি টঘয়িযি সওযযি রশক্ষটেি 
সটঙ্গ পযরিটয রগটযরেি। বযবয েযটে েযি সম্পরি টেটে রবটেি েটিরেি। হযি টফ্ল্চযি 
খুব সুন্দি টিখটে রেি, রেন্তু টেযন েযটজি রেি নয, েটন েি নয টসরে েযি সটঙ্গ সুটখ 
রেি। যযইটহযে, টস টবরশরিন টবাঁটচরেি নয। েযটিি এেেয টেটি রেি, টস আেযটে েখনও 
েখনও রিখে, রেন্তু টস রিনস রেি নয, আরে রিনস বযবযযটিি টশষ উিিযরযেযিী। রেস 
রিনস েযি েযাঁয িযাঁেযি গটবডি সটঙ্গ এবাং েযিপি আবযি এবট়িয টখবট়িয েুরপেযটে 
রঠেঠযে েটি রনি, েযিপি ঘুটি টস েীক্ষ্ণভযটব বিি। 
  
হ্যাঁ, রেটসস িসওটযি, এেয রে? 
  
ঘি টেটে এেেয টচহযিয বযি হি েযটিি পযটশ পযটশ রেস রিনশটে টিখয যযটে। রেন্তু 
রেস রিনসটে হযস্েিভযটব রেেুেয পৃেে বটি েটন হরেি, রেটসস িসওটযি এি 
চুিগুটিয পরিপযরে েটি সযজযটনয রেি। চুিগুটিয নীিিটঙি রেি, এবাং চুিগুটিয 
খুাঁরেনযরেভযটব েখটনয টেযাঁচেযটনয রোংবয েখটনয গুরেটয রেি। েযি চুি টিটখ এেয েটন 
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হরেি টয টস এেজন িযটন্সি েযিেুইস টয এেেয সুন্দি টপযশযটেি পযরেডটে যযটে। আি 
অন্ এেজন েয্ বযস্ক টিযেটে রঠেভযটব সযজযটনয হটযরেি। 
  
যরিও টস এেজন িম্বয েরহিয নয, েযি এেেয খুব উন্নে এবাং েহযঘড্ বক্ষ রেি, েযি 
গিযি স্বিেয খুব গম্ভীি রেি, রেন্তু রেেু শব্দ বিযি টক্ষটত্র েযাঁি ইেস্তেয আসে, টযেন টয 
সেস্ত শব্দগুটিয রিটয শুরু হটযটে। এবাং েযি উচ্চযিটণ অরেিরঞ্জে েিযি জন্ সটন্দটহি 
উটর্দ্ে হে। এবাং এেয েটন হে টয অটনে আটগ েযি টযৌবনেযটি টসই এইিেে 
সেস্যয পট়িরেি এে উচ্চযিণ েিয রনটয। 
  
–েযে, ে্যর্যেস–রেটসস িসওটযি বিি, ের্ েযটেি েুেটিয। এেয এখনও টপৌঁেযযরন। 
আরে আিটির্টে বটিরে এেয টখযাঁজ েিযি জন্ টযটে। রেন্তু টস এেয েিটে প্রে্যখ্যন 
েটিটে। 
  
বিাং অপ্রে্যরশেভযটব, রেস রিনস হযরসটে টফটে প়িি। 
  
–প্রে্যখ্যন। সরে্ই টস েেযেয প্রে্যখ্যন েটিটে? 
  
–আিটির্ হটে সবটেটে অিস এবাং অবযয্ টিযে। রেস রিনস েযি িুটেয আঙু্গি টঠযাঁটে 
েুিি এবাং এেেয েযন টেটে যযওযযি েে হুইটসি বযজযি এবাং েযিপটিই েযিস্বটি 
রচৎেযি েিটে িযগি : 
  
–আিটির্, আিটির্, এখযটন এস। 
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েণডযটি টঘযিযি েুটখ এেজন যুবে এই র্যটে এরগটয আসি। েযি হযটে এেেয িেয 
রেি। টস খুব সযহসী এবাং টিখটে সুন্দি রেি। এবাং টস যখন রেটসস িসওটযটিি েযটে 
আসি েযি েুখেয ভীষণ ক্ষরেেি বটি েটন হরেি এবাং রেটসস িসওটযটিি রিটে এে 
পিটে েযেযি। 
  
–েুরে আেযটে চযইরেটি, রেস? টস বিি। 
  
–হ্যাঁ, আিটির্, েুরে নযরে েযটেি টখযাঁজ টনওযযি প্রস্তযব প্রে্যখ্যন েটিে। এেয রে 
সরে্? 
  
আিটির্ বিি–টয টস এেয অবশ্ই েিটব। 
  
–আরে আপনযি জন্ েযটেি টখযাঁটজ টযটে পযরি, যরি েুরে চযও রেস, েুরে টযটহেু আেযটে 
বটিে। 
  
–আরে এেয টচটযরেিযে–আরে িযরত্রটিি খযবযি জন্ এেয চযই। 
  
 েুরে রঠে বটিে রেস, আরে একু্ষরন যযব। 
  
টস েযিপি রেটসস িসওটযটিি রিটে উিে িৃরষ্ট রনটয েযেযি, রেন্তু িসওটযি রব়িরব়ি 
েটি রেেু বিটে িযগি। 
  
-সরে্! এেয েযনয যযয নয। 
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–এখন টস আরে ভযরব-রেস রিনস বিি, এে স্বযেী-স্ত্রী যযিয অদু্ভে পরিিশডনেযিী। 
েযটিিটে েটন হয, েযিয আেযি ইেযি েে নয, রেটসস িসওটযি। 
  
রেটসস িসওটযিটে রবভ্রযন্ত িযগরেি। 
  
–আরে সরে্ই িুাঃরখে, ে্যর্যে–েুরে জযন রে, রেস রিনস বিি েযি েযেয নযর়িটয। এেেয 
উইটিি সুরবযয রনশ্চযই উইি প্রে্ক্ষ েিটব নয, এেয রঠে, েযই নয রে? টস েযিপি 
টিেে ওটযটটে আটবিন েিি। 
  
স্পষ্টেই রঠে। টিেে বিি : আরে অটনে আইনেযনুন জযরন, রেস রিনস বিি, এবাং 
টেযেিয িুজন যুবে টেটি িযাঁর়িটয িযাঁর়িটয টিখটব। 
  
েযিপি টস েযি েরনডেটে রবটযি িুর়িটে েুাঁট়ি টফটি রিি। 
  
–েুরে রে রেেু েটন েিটব যরি েুরে আেযি সটঙ্গ পযঠযগযটি আটসয। 
  
 –টহযিযস বিি এেয খুব আনন্দিযযে ব্যপযি। 
  
টস েযিপি টহযিযসটে টিঞ্চ-এি জযনিয রিটয পে রনটিডশ েিি এবাং েযিয হিুি এবাং 
টসযনযিী িটঙি বসবযি ঘি অরেিে েিি। টসখযটন টিখয টগি সেস্ত আসবযবপত্র যূটিযয 
ভটি টগটে। েযিপটি েযিয এেেয অন্ধেযিযেন্ন ঘটিি েটয্ রিটয টগি। েযিপি রসাঁর়িটে 
উঠি এবাং েযিপি প্রেে েিযি এেরে ঘটিি েটয্ প্রটবশ েিি। 
  
–এেয আেযি িযিুি পযঠযগযি। টস সটজযটি বিি। 
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টহযিযস ঘটিি চযিরিটে ঘুটি ঘুটি টিখি এবাং খুব আনন্দ টপি। এেয এেেয ঘি টসেযটে 
আেযি িযিুি েেযেে রবিযজ েিে। এবাং এই ঘিেয েনরেরসরেজ-এ ভরেড রেি। এেেয 
িযনবীয েে আসবযব রেি, টসেয এেিে আিযিয, টসেয টব্রযঞ্জ রিটয টেয়িে টিওযয রেি। 
টস ভযবি, চযি এবাং ভযিরজরনযয এবাং এেেয ব়ি টব্রযটঞ্জি ঘর়ি যযি এেেয ফটেযিযফ টস 
রনটে টচটযরেি। অটনে সুন্দি সুন্দি বই, রেস রিনস বিি। 
  
টিেে েখন বইটযি রিটে নজি রিটযরেি। রেন্তু টসখযটন টেযনও বইই আিহসূচে রেি 
নয, এবাং টেযনও বইই েটন হরেি নয টয প়িয হটযটে। টসগুরি চেৎেযিভযটব ক্লযরসটে 
পরিপূণড। টযগুটিয আনয হটযরেি ৯০ বেি আটগ এেজন ভর্দ্টিযটেি পযঠযগযি সযজযটনযি 
জন্। রেন্তু িুপ্তপ্রযয উপন্যসগুটিযও এখযটন সাংযযযজন েিয হটযরেি। রেন্তু টসগুটিয প়িয 
হটযটে বটি েটন হি নয। 
  
রেস রিনস এেেয ব়ি টর্টক্সি েযযটি রেেু হযে়িযরেি, েযিপি টস এেেয গুরুত্বপূণড 
েযগজ টপি। 
  
আেযি উইি–টস বিটে িযগি, যরি আরে উইি েয়িয েযিয টযেযে, েযহটি এই টঘয়িয 
রনটয আসয টেটিেয এেয টপটয টযে। হ্যরি টফ্ল্চযি খুব সুন্দি টিখটে এেেয টিযে। রেন্তু 
েযি েে ভবঘুটি টেউই টনই। েুরে টিটখয নয টেন েযি টেটি এই স্থযটনি উিিযরযেযিী 
হটযটে। নয, টস বটিই চিি, এেয েটন হরেি টয টস টেযন নয বিয আপরিগুটিয েুিটে। 
আরে েনরস্থি েটি রনটযরে আরে এেয িসওটযিটে টেট়ি রিরে। 
  
টেযেযি িক্ষণযটবক্ষণেযিীি েী হটব? 
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-হ্যাঁ, আরে েযটে সব রেেু বটিরে। আরে এেেয উইি েটিরে যযটে টস আেযি সেস্ত 
রেেু পযয এবাং আরে ভযরব েযটে আি টেযন েজুরি রিটে হটব নয, এখনেযি খিচ টেটে 
এেয আেযটে িক্ষয েিটব। টস খুব ভযটিয েযই নয রে? রেন্তু েযি বযবয এেজন সীেযি 
রজরনসপত্র রবটিেয, েযি রেেুই টনই যযটে টস সুটখ েযেটে পযটি। 
  
েযিপি টস েযগজেয খুিি। েযিপি এেেয টপন রনটয েযরিটে টর্যবযি এবাং েযি সই 
েিি, েযি নযে হি ে্যেরিন র্িরে রিনস। 
  
–এেযই রঠে, টস বিি, েুরে এেয টিখে সই েিয আটে। এবাং এটে েুরে এেেয সই 
েি, েখন এেয আইরনেযরফে পরিণে হটয যযটব। 
  
েযিপটি টস টপনেয টিেে ওটযট টে রিি। টস এে েুহূেড ইেস্তেটবযয েিি, এবাং 
এেেয অপ্রে্যরশে অনুভূরে টিটখ টস অবযে হটয টগি। েযিপটি টস েযি টচনয সইেয 
েয়িযেযর়ি েিি। 
  
টহযিযস েযি েযে টেটে টপনেয রনটয রনি এবাং টসই টপপযটি এে রেরনটে এেেয সই 
েিি। 
  
-এেয আইন সম্মে হটয টগি, রেস রিনস বিি। 
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েযিপি টস বইটিি যযি টঘাঁটষ এরগটয টগি, এবাং বইগুটিয অরনরশ্চেভযটব টিখটে িযগি। 
েযিপি টস েযাঁটচি িিজযেয খুিি, এেেয বই রনি এবাং েযিপি েযগজেয টিটখ রিি 
টসই ঘটিি েটয্। 
  
–আেযি রনজস্ব ঘি আটে এই রজরনসগুরি িযখযি জন্, টস বিি। 
  
টিরর্ অর্টিি রসটিে, টিেে ওটযট বিি, এই রশটিযনযটেি রিটে েযরেটয টস বইেয 
অন্ জযযগযয টিটখ রিি। 
  
রেস রিনস আবযি অট্টহযটস্ টহাঁটস উঠি। 
  
এখনেযি যুটগ এেয সবটেটে টবরশ রবরি হটে। টস বিি, টেযেযি বইটযি েেন। নয। 
  
টস টিেটেি রিটে এেেয হঠযৎ বনু্ধত্বপূণড িযাঁেুরন রিি, টিেে খুব রবরস্মে হটয টগি টস 
েখনই জযনে নয টয টস বই রিটখরেি। যরিও টিেে ওটযট-এি নযে সযরহটে্ রবখ্যে 
হটয আটে। েখনই টস রনটজটে সবটেটে ভযটিযট  রবটিেয বটি বটিরন। যরিও েয্বযস্ক 
হওযযি জন্ টস রেেুেয নিে স্বভযটবি হটয টগটে। েযি বইগুটিয নীিস সেস্ত ঘেনয বণডনয 
েটি। 
  
-আরে রবরস্মে হটয যযই, টহযিযস এে রনাঃশ্বযটস বটি টগি, আরে রে এেেয ঘর়িি েরব 
রনটে পযরি? 
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এেয টেযেযি উপি রনভডি েিটে। রিনস বিি, এেয এটসরেি, আরে রনরশ্চে টয এেয 
প্যরিটসি প্রিশডনী টেটে এটসরেি। 
  
–সম্ভবে েযই হটব, টহযিযস বিি, েযিপি টহযিযস েযি িযিুি েরব েুিি। 
  
–এই ঘিেয খুব টবরশ ব্বহৃে হয নয আেযি িযিুি সেয টেটে, রিনস বিি, এই ঘিেয 
েযি পুিটনয র্যটযরিটে ভরেড রেি। এেয সরে্ই আিহজনে, আরে এেয েটন েরি, আেযি 
টচযটখি িৃরষ্টও টনই টয এেয আরে রনটজ রনটজ প়িটে পযরি। আরে চযই এেয যযটে প্রেযশনয 
েিয হয। রেন্তু আরে েটন েরি এেজনটে এটিি উপি েযজ েিটে হটব। 
  
-েুরে এ রবষটয েযউটে রনযুি েিটে পযি, টিেে ওটযট বিি। 
  
-সরে্ই েুরে বিে এেয? এেেয এেেয যযিণয, েুরে জযন, আরে এেযি সম্বটন্ধ ভযবব। 
  
টিেে ওটযট েযি ঘর়িি রিটে এে পিে েযেযি। 
  
-আরে টেযেযি িযযটে েখটনযই অনরযেযি প্রটবশ েিব নয। টস বিি। 
  
-আরে টেযেযটে টিটখ খুব আনরন্দে হিযে–রেস্ রিনস েযযুযডসহেযটি বিি, আরে 
শুটনরেিযে েুরে নযরে পুরিশ-এ রেটি, যখন আরে শুটনরেিযে েুরে ঘটিি টেযণযয ঘুটি 
টব়িযে। 
  
–টেন এেজন পুরিটশি িিেযি, টহযিযস িযবী েিি, টস প্রে রজজ্ঞযসয েিটে েখটনযই 
ইেস্তে টবযয েটিরন। 
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রেস রিনস অপ্রে্যরশেভযটব উিি রিি। 
  
–যরি েুরে সেয জযনটে চযও, েযহটি এেজন পুরিশটে রজজ্ঞযসয েি। রেস রিনস বিটে 
িযগি এবাং রভটটযরিযযন বুরিি উিযহিণ িযিয টহযিযটসি পযাঁজি চযপ়িযি এবাং অট্টহযটস্ 
রচৎেযি েিটে িযগি। 
  
এেয সরে্ই এেেয রবস্মযেি রবটেি রেি, টহযিযস িীঘড রনাঃশ্বযস টফটি বিি। যখন েযিয 
বযর়িি রিটে এটগযরেি, সরে্ বিটে রে, এই জযযগযয সবরেেু আটে। এই পযঠযগযটি 
এেজন টিযটেি িিেযি। টসই সেস্ত পুিটনয টগযটযন্দযি গি হে্য সম্বটন্ধ পযঠযগযটি–
এইিেে যিটনি পযঠযগযি টিখেটিি খুব ভযটিয পেন্দ। 
  
-যরি েুরে হে্য রনটয েেয বিটে চযও, েযহটি টেযেযটে টজন েযরেেযি সটঙ্গ েেয বিটে 
হটব। টিেে বিি। 
  
–টেযেযি েযরেেয েযটন রন েুরে রেস েযপডিটে টবযিযে? টস রোংে্রবেূঢ় হটয টগি। 
  
–টসই পুিটনয আিবেযযিযি সুন্দি েরহিযরে যযটে টেযেযি সটঙ্গ পরিচয েরিটয টিওযয 
হটযরেি িযটত্রি আটগ, টসই হটে টশষ ব্রি টয হে্যি সটঙ্গ যুি রেি। 
  
ও, হ্যাঁ। হে্যি রবষটয ওই েরহিয সরে্ই রবটশষজ্ঞ রেি, টিেে বিি। 
  
–রেন্তু এেয সরে্ই ষ়িযন্ত্র। েুরে েী বিটে চযইে? 
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–আরে এেয বিটে চযই, টিেে বিি, টস সাংরক্ষপ্ত েিি–টেউ এই হে্যেয েটিরেি, 
রোংবয এই হে্যয টেউ জর়িে রেি, রোংবয েযরুি উপি হে্যি অপিযযেয চযরপটয টিওযয 
হটযরেি। আেযি েযরেেয, টজন েৃেীয টশ্রণীটে পট়ি। 
  
-েুরে েজয েিে। 
  
-নয, এেিেই েিরে নয, আরে টেযেযটে আটগেযি স্কেি্যে ইযযর্ড-এি েেয উটিখ েিটে 
পযরি এবাং আটিয েটযেজন েুখ্ েনটটবি রোংবয এেজন এবাং িুজন পরিশ্রেী রস. 
আই. রর্ ইনসটপটটিি নযে টঘযষণয েিটে পযরি। 
  
টহযিযস বিি টয রবস্ময েেযটনয টশষ হটব নয, চয-এি টেরবটি েযিয টজযযযন ওটযট-এি 
সম্বটন্ধ বিি টস রেি টিেে-এি স্ত্রী, িু অক্সরি েযি ভযইরজ, এবাং বৃি রেস েযপডি। এেয 
টিখয টগি টয রেস রিনস েযটিিটে বটিটে। 
  
আরে েটন েরি এই পুটিয ঘেনযয এেেয টেযে পযপ িুরেটয আটে। টহযিযস বিি, এইিেে 
িযজেুেযিীি েেন টেটয, আবযি েযিয পরিচযরিেয চয-এি টেরবটি, আটজ্ঞ টস রনশ্চযই 
েযি েরহষীটে জযটন, েযি জন্ এই উইিেয েটি রিটযটে। 
  
-েুরে আেযটে টজন েযরেেযি সম্বটন্ধ বি, টসখযটন সরে্ রে হে্য ঘটেরেি–নয, ঘটেরন? 
েুরে রে েটন েি? 
  
রেস েযপডি বিটিন–েুরে এই সেস্ত রবষয রনটয েজয েিয উরচে নয। আটসডরনে হি 
এেরে সম্ভযব্েয অজডন েিয খুব সহজ। 
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টজন ওটযট টস্নহপূণডভযটব বিি–এেয, সরে্, র্যরিডাং, এেয খুব টবরশ সুস্পষ্ট রেি নয। 
টিেে বিি–এেয উইি েিযি পটক্ষ খুব ভযি, আরে েটন েরি নয। এই পুিটনয রজরনসেযি 
রেেু েয়িযি েে আটে এেেযত্র বযর়িি সযিয টঘয়িযেয েয়িয? এবাং টে এেযটে টনটব? 
  
টহযিযস বিি–এেেয রসটনেয সাংস্থয রোংবয এেেয টহযটেি রোংবয এেেয প্ররেষ্ঠযন? 
  
টিেে বিি–েযিয এেেয গযটনি জন্ রেনটব, রেন্তু রেস েযপডি েযি ঘয়ি নয়িযরেি। 
  
–আরে টেযেযি সটঙ্গ এেেে হটে পযিরে নয, টিেে। আরে বিটে চযইরে ওই েযেযেয 
সম্বটন্ধ, িযিু এেজন অপব্যী রেি, েযই যরিও টয প্রচুি েযেয উপযজডন েিে, টস িযখটে 
পযিে নয, যরি এেয বিয হয টয টস টিউরিযয হটয টগরেি, েটব এেয বিয রঠে হটব নয 
েযিণ েযহটি েযি টেটি এে ব়ি এেেয বযর়ি শেিী েিটে েযেয টেযেযয টপি। 
  
রেন্তু েযি টেটি েযি বযবযি টেটে অটনে টবশী পৃেে এেজন, এেজন েৃপণ। টস 
প্রটে্েেয েযেয জরেটযটে। আরে বিটে পযরি টয টস েযি জীবটন অটনে েযেয সঞ্চয 
েটিটে। এই রেস রিনস েযটে রনটে এটসরেি, েযিণ রিনস েে েযেয ব্য েিয পেন্দ 
েিে নয, হ্যাঁ আরে েটন েরি টস এেেয ব়ি অটঙ্কি েযেয আত্মসযৎ েটিটে। 
  
–এই ব্যপযটি, আরে অবযে হটয যযই–িু-এি েী ভযবনয টজযযযন ওটযট বিি। 
  
েযিয িুি রিটে েযরেটয টয রনস্তিভযটব আগুটনি পযটশ বটসরেি। 
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িু হি টজযযযন ওটযট-এি ভযইরি, সযম্প্ররেেেযটি েযি রবটয টভটঙ্গ টগটে। েযি িুটেয 
টেটিটেটয িটযটে, এবাং খুব সযেযন্ পরিেযণ েযেয িটযটে েযটিিটে িযিন-পযিন েিযি 
জন্। 
  
–আরে বিটে চযইরে যরি এই রেস রিনস েযউটে চযয টস েযি রিনরিরপেয প়িটব এবাং 
এেেয বই প্রেযশ েিটব, টজযযযন বিি। 
  
–এেয এেেয ভযি যযিণয, টিেে বিি। 
  
িু-খুব রনচু স্বটি বিি। 
  
-এেয এেেয েযজ আরে েটিরেিযে, এবাং আরে আনন্দ উপটভযগ েটিরেিযে। 
  
 টিেে বিি, আরে েযটে রিখব। আরে রবরস্মে হটয যযই, এই েরহিযরে পুরিটশি সম্বটন্ধ 
এেন েন্তব্ েটি রে টবযিযটে চযইরেি। রেস েযপডি রচন্তযেগ্ন হটয বিি। 
  
-ওহ এেয এেেয েজয রেি। 
  
-এেয আেযটে েটন েরিটয রিি। রেস েযপডি েযি েযেয নযর়িটয বিি এবাং বিটিন এেয 
েযটে রে. টনজরস্মে-এি েেয েটন েরিটয রিটযটে। টিেে উিিীভযটব রজজ্ঞযসয েিি রে. 
টনজরস্মে টে? 
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রেস েযপডি বিটিন–টস টেৌেযরে িযখে। টস িরববযটিি েযগটজ রচত্রেযব্ টিখযটে খুব 
িক্ষ রেি এবাং টস টিযেটে ভুি বযসনয প্রিযন েিে েজয পযওযযি জন্। রেন্তু েখনও 
েখনও এেয েযটে সেস্যয টফটিরেি। 
  
েখন সবযই রনস্তি হটয টগি রে. টনজরস্মেএি েেয টভটব এবাং রেস রিনস এবাং রে. 
টনজরস্মটেি েটয্ টেযন রেি খুাঁটজ পযওযয যযয নয, েযিয রস্থি েিি টয টজন েযরেেয েযি 
বৃি বযটস রেেুেয রবরেন্ন হটয রগটযরেি। 
  
. 
  
০২. 
  
টহযিযস রবল্ডিযি িেটন রফটি টগি, আি টেযন েন্সরররসরেস সাংিহ নয েটি, এবাং টিেে 
ওটযট এেেয রচরঠ রিখি রেস রিনসটে। এই রচরঠটে টস বিি টয টস রেটসস িুইসয 
অক্সটিটে টচটন, টস রিনরিরপ টিখযি টক্ষটত্র এেজন প্ররেটযযগী রেি। রেেুরিন অরেবযরহে 
হওযযি পি। এেেয আিবেযযিযযুি রচরঠ আসি, এই রচরঠেযটে পুিটনয হযটেি টিখযয 
টিখয রেি, টসখযটন রেটসস রিনস রনটজটে টঘযষণয েটিরেি টয টস রেটসস অক্সরিি 
েযটজ টযযগিযন েিটব। এবাং রেটসস রিনসটে অক্সরিি সটঙ্গ টিখয েিযি জন্ সেয 
রিটে হটব। 
  
টিযে রনযুি েিয হি। টস েযি সেস্ত েযজ বুটি রনি এবাং টস টসই রিন টেটে েযজ 
েিটে শুরু েিি। 
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টস টিেেটে বিি আরে টেযেযি প্ররে েৃেজ্ঞ। এেযি আেযি পটক্ষ খুব সুন্দি এেেয 
েযজ। আরে বযচ্চযটিি রবি্যিটয রনটয টযটে পযরি, রোংবয বযচ্চযটিি রিনসি েরিটে রনটয 
টযটে পযরি। এই পুটিয ঘেনযেয েেেয সুন্দি হটব! এই বৃিয েরহিযটে ভি েিয টযটে 
পযটি। 
  
প্রেে রিন েযটজি সটন্ধ্টবিযয টস রফটি আসি এবাং েযি রিনেয টেেন টগি বণডনয 
েিি। 
  
টস বিি, আরে েখনও পরিচযরিেযটে টিরখরন। টসই পরিচযরিেযরে সযট়ি এগযটিযেযি 
সেয েরফ এবাং রবসু্কে রনটয আসি। েযি েুখেয শুষ্ক েযাঁটচি েে হটয রগটযরেি এবাং টস 
আেযি সটঙ্গ খুব এেযে েেয বিি নয। আরে ভযবিযে টস হযটেয আেযি রনযুিেয টেটন 
টনযরন। টস বিটে িযগি টয বযগযটনি েযরি আিটির্ এবাং পরিচযরিেযি েটয্ িন্দ্ব 
চিরেি। আিটির্ স্থযনীয টেটি এবাং ভীষণ অিস রেি। আেযি েটন হয টস এবাং 
পরিচযরিেয িুজটন েযটিযি সটঙ্গ েেয বটি নয, রেস রিনস ভযন েটি বিি, টসখযটন 
সবসেযই িন্দ্ব বযগযটনি েযরি এবাং ঘটিি পরিচযরিেযি েটয্। এই যযিণযেয আেযি িযিুি 
সেয টেটে চটি আসটে। টসখযটন রেনজন টিযে এবাং এেেয টেটি বযগযটন েখন রেি, 
এবাং ঘটি আেজন পরিচযরিেয রেি, রেন্তু েযটিি েটয্ সবসেয সাংঘষড টিটগ েযেে। 
  
ওই রিন িু এেেয অন্ খবি রনটয রফিি। 
  
–এেয েজয েিযি জন্। আেযটে বিয হটযরেি আেযি ভযটগ্নটে র্যেযি জন্,–টস বিি। 
  
–েুরে রে রেস রিনসি ভযইটপযি েেয বিে? 
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-হ্যাঁ। এেয েটন হয টস এেেয টেযম্পযরনটে েযজ েিটে। টসই টেযম্পযরনেয টবযিহযটে 
সেুটর্দ্ি উপি গিেেযটি েযজ েিরেি। আরে নযে্শযিযটে টর্টে পযঠযিযে এবাং েযটে 
বিিযে আগযেীেযি িুপুটি খযওযযি জন্ আসটে। এেয সরে্ই েজযি রেি এবাং এই বৃিয 
টেটযেয িক্ষণযটবক্ষণেযিীটে জযনযযরন। আরে েটন েরি রেটসস িসওটযি রেেু েটিরেি 
টযেয েযটে রবিি েিরেি। 
  
টিেে বিি–আগযেীেযি এিেে এেেয রশহিণ সৃরষ্টেযিী িৃশ্ হটব? 
  
–এেয সরে্ই এেেয ঘেনযিে, েযই নয? ভযইটপযি সটঙ্গ পুনরেডিন, টযখযটন জটিি টেটেও 
িি গযঢ় এবাং আি এেেয উইি হটব এবাং পুিটনয সবরেেু ধ্বাংস হটয যযটব। 
  
–টেযেযটে খুব উরিঘ্ন টিখযটে টজন েযরেেয। 
  
–সরে্ই রে আেযটে রবপিজনে টিখযটে। েুরে রে পুরিটশি সম্বটন্ধ রেেু শুটনে? 
  
–িু-টে খুব রবভ্রযন্ত িযগরেি, এবাং বিি, আরে পুরিটশ সম্বটন্ধ রেেু জযরন নয। 
  
–এই েন্তব্ টেটে টবযিয যযটে টয টসখযটন রনশ্চযই রেেু গুপ্ত অবস্থযয িটযটে, রেস েযপডি 
বিটিন। 
  
িু পটিি রিন েটনি আনটন্দ েযটজ টযযগ রিি। টস প্রেে িিজয টপরিটয টভেটি প্রটবশ 
েিি টযখযটন িিজয এবাং জযনযিযগুরি সবসেয টভযিয রেি, রেস রিনস-এি টেযনও ভয 
রেি নয, েযই টস এরগটয আসি। এবাং টস সরে্ই সরঠে রেি এই েহুটেড যয েিয উরচে। 
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টযটহেু ঘটিি প্রটে্েেয রজরনটসি অটনে ওজন রেি রেন্তু টসখযটন টেযন বযজযি েূি্ 
রেি নয। 
  
গযর়ি চযিযটনযি সেয িু আিটির্টে অরেিে েটি চটি টগি। যখন িু আিটির্টে 
টিখটে টপি, েখন আিটির্ এেেয গযটে টহিযন রিটয যূেপযন েিরেি। রেন্তু টযই 
েুহূটেড আিটির্ িুটে টিখটে টপি। আিটির্ এেেয িযেয রনি এবাং পযেয আাঁেযটে শুরু 
েিি, নয ভযবি, এেজন অিস টিযে, রেন্তু সুন্দি টিখটে। টিযেেযি িক্ষণগুটিয িু-টে 
এেজটনি েেয েটন েরিটয রিি। যখন টস হিঘটিি েটয্ রিটয রসাঁর়িটে উটঠ পযঠযগযটি 
যযরেি, িু এেবযি ন্যেযরনযযি রিনসি েরবি রিটে িৃরষ্টপযে েিি। েরবেয ে্যন্টিরপস-
এি উপি রেি। েরবেয রভটটযরিযযন প্রযচুটযডি চূ়িয রহসযটব পরিগরণে হরেি। রপেটন এেেয 
আিযেটেিযিয রেি। এই েরবেযি হযেগুটিয যযিণ ক্ষেেয যুি পযেস্থিীটে রেি। যখন 
িু-টসই েরবেযি পযেস্থিী টেটে েুটখি রিটে েযেযি, েখন টস েরবেযি সুন্দি ভ্রু এবাং 
েযটিয টগযাঁফ টিখি। টস ভযবি ন্যেযরনযযি রিনসটে খুব সুন্দি টিখটে রেি। যযটে 
খযরনেেয আিটির্-এি েে টিখটে। 
  
টস েযিপটি পযঠযগযটি টগি। িিজয বন্ধ েটি রিি, েযিপি েযইপিযইেযি খুিি, েযিপি 
পযটশি েযযি টেটে র্যটযরিেয বযি েিি। টখযিয জযনিয রিটয টস রেস রিনসটে টিখটে 
টপি টয এেেয িঙীন টপযশযে পটি আগযেযগুটিয েুিরেি। টসখযটন িুরিন টভজয রিন রেি 
েযই আগযেযগুটিয খুব েয়িযেযর়ি টবট়ি উটঠটে। 
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িু টযটহেু এেেয শহটিি টেটয, টস রস্থি েিি যরি েযি এেেয বযগযন হয েযহটি টসখযটন 
রশিযপ িযখটব নয। েযিণ এটে প্রচুি আগযেয জটন্ম। এবাং টসগুটিযটে হযে রিটয পরিষ্কযি 
েিটে হয, েযিপি িু আবযি েযি েযটজ ব্স্ত হটয প়িি। 
  
যখন রেটসস িসওটযি পযঠযগযটি সযট়ি এগযিেযি সেয েরফ রনটয প্রটবশ েিি। টস 
খুব টিটগ রেি। টস িুে েটি চযটযি টরেয টেরবটি টিটখ রিি, এবাং েযিপি অন্রিটে 
েযেযটে িযগি। 
  
বযর়িটে রেেুই টনই। আেযি এখন রে েিয উরচে। আেযটে অবশ্ই জযনটে হটব, 
আিটির্-এি টেযনও পযিয টনই। 
  
–টস িযস্তযয িযাঁে রিরেি, যখন আরে এখযটন আসিযে, েযটে িযস্তযয টিখিযে। িু বিি। 
  
আরে হিফ েটি বিটে পযরি, এেয সরে্ই এেেয ভযটিয েযজ। 
  
-রেটসস িসওটযি সটজযটি ঘি টেটে টবরিটয আসি এবাং িিজযয িুে েটি আওযযজ 
েটি টবরিটয টগি। িু…রনটজি প্ররে টভঙ্গরচ েযেি। টস রবরস্মে হটয টগি, ভযইটপয টেেন 
হটব। 
  
টস েরফেয টশষ েিি। এবাং েযিপি আবযি েযটজ ব্স্ত হটয প়িি। এেয এেেয ব্স্ত 
েযজ টয দ্রুে সেয অরেবযরহে হটে িযগি। ন্যেযরনযযি রিনস যখন েযি রিনরিরপ 
িযখে, টস এই টখযিটেিয স্বভযটবি আনটন্দ সযরেি হটযরেি, িু বিি, এেেয দ্রুে 
সম্পযিনযি েযজ খুব জরুরি। 
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টযটহেু টস এেয শুনরেি। টস বযগযন টেটে এেেয আেডনযি শুনটে টপি, িযরফটয উটঠ টস 
টখযিয জযনযিযি রিটে েযেযি। রেস রিনস েযি প্রস্তিেয বযগযন টেটে েিটে েিটে 
বযর়িি রিটে আসরেি, টস েযি হযেগুটিয েযি বুটেি েযটে জর়িটয যটি আসরেি। েযি 
বুটেি েটয্ এেেয শি টগাঁটে রগটযরেি, িু রচনটে টপটিরেি এেয রনশ্চযই শি বয েীি 
হটব। 
  
রেস রিনসি েযেয েযি রনটজি বুটে িুাঁটে যযরেি, টস িুটে খুব রনম্নস্বটি বটিরেি, …হে্য 
…টস আেযটে হে্য েটিটে এেেয শি রিটয…আরে সযহযয্ চযই…। 
  
িু িিজযি রিটে েুটে টগি। টস হযেিেয টঘযিযি, রেন্তু িিজযেয খুিরেি নয, টস এে 
রোংবয িু রেরনে যটি এই ব্েড টচষ্টয েটি যযরেি, রেন্তু টস জযনে নয টয েযটে আবি 
েটি িযখয হটযটে, টস আবযি জযনিযি রিটে েুটে টগি। 
  
–আরে বন্দী হটয টগরে। 
  
রেস রিনস টয িুি রিটে টপেন রফটি রেি, এবাং োঁপরেি টস ঘটিি িক্ষণযটবক্ষণেযিীটে 
জযনযিয রিটয র্যেরেি। 
  
–পুরিশটে টফযন েি, টেরিটফযন…েযিপি েযেযটিি েে এরিে-ওরিে িুিটে িুিটে টস 
অিৃশ্ হটয টগি েযিপটি টিখয টগি রেস রিনস বসযি ঘটি িটযটে, রেেুক্ষণ পি িু-
চযযনয েযরেি রেেু আসবযবপত্র ভযঙ্গযি আওযযজ টপি। এেেয খুব টজযটি শব্দ এবাং েযিপি 
সবরেেু রনস্তি হটয টগি। েযি েটনি েিেযন টস আবযি িৃশ্েযটে পূণডগরঠে েিি, রেস 
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রিনস অটন্ধি েে েিরেি। েযি পযটশ এেেয টেরবি রেি এবাং টসখযটন চযটযি টসেগুটিয 
রেি। 
  
টবপটিযযযভযটব িু িিজযয িযরফটয প়িি। েযিপি র্যেটে এবাং টচাঁচযটে িযগি, টসখযটন 
টেযনও িেযপযেয পযইপ রেি নয। টসগুটিয েযটে হযে সযহযয্ েিে এখযন টেটে টবরিটয 
যযওযযি জন্। 
  
িিজযয যযক্কয রিটে রিটে টস ক্লযন্ত হটয টগি, টস জযনিযি রিটে রফটি েযেযি। েযি 
ঘটি বসযি ঘটিি জযনযিয টেটে িক্ষণযটবক্ষণেযিীি েযেযেয টিখয টগি। 
  
–এস, আেযটে এখযন টেটে বযি েি রেটসস অক্সটি, আরে এখযটন বরন্দ হটয আরে। 
  
–আরেও বরন্দ হটয আরে, রেটসস অক্সটি বিি। 
  
-সরে্, এেেয এে সশ্রি ভযরেরশ্রে ঘেনয। আরে পুরিশটে টফযন েটিরে। এই ঘটিি 
এেেয বয়িরে অাংশ আটে, রেন্তু রেটসস অক্সটি আেিয বুিটে পযিরে নয টেন আেযটিি 
েযিয বন্ধ েটি িযখয হটযটে। আরে েখনই চযরবি রঠেযনয শুনটে পযইরন, েুরে রে টপটযে? 
  
-নয, আরেও রেেুই শুনটে পযই রন, েযহটি আেিয এখন েী েিব? আিটির্ হযে এেয 
শুটন েযেটে পযটি। িু েীক্ষ্ণস্বটি আিটির্, আিটির্ বটি টচাঁচযটে িযগি। 
  
–েুরে িযরত্রি খযবযি টখটে যযে নয এখন েেয টবটজে েুরে জযন? 
  
িু েযি ঘর়িি রিটে েযেযি-১২েয টবটজ ২৫ রেরনে হটয টগটে। 
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–যেক্ষণ নয ১২েয ৩০ রেরনে বযজটব, েেক্ষণ টস যযটব নয, রেন্তু আটগ যখনই টস পযিে 
েখনই টস রেেে। 
  
-েুরে রে এেয েটন েি 
  
িু বিটে চযইি–েুরে রে েটন েি টস েটি টগটে? রেন্তু েযি গিযয েেযগুটিয আেটে 
টগি। 
  
আি রেেু েিযি রেি নয, রেন্তু অটপক্ষয েিটে হি। টস জযনিযি উপি উটঠ বসি। এেয 
েটন হি টয এেেয পুরিশ টহিটেে পটি ঘটিি টেযণয টেটে টবরিটয আসটে। টস জযনিযয 
টহিযন রিটয েযেি। েযিপি আিটির্ িু-ি রিটে েযেযি, েযি রনটজি টচযখ বন্ধ েটি। 
েযিপি েযি গিযি আওযযটজ রেিস্কযি টবরিটয আসরেি। 
  
টস খুব টিটগ রগটয বিি–এখযটন রে হটে? জযনযিয রিটয িু এবাং রেটসস িসওটযি েযি 
রিটে রেেু উটিরজে েে্ েুাঁট়ি রিরেি। 
  
েনটটবি এেেয টনযেবই এবাং এেেয টপনরসি আনি। টেযেিয েরহিযিয রনটজই রসাঁর়ি 
রিটয উপটি উটঠ টগে এবাং রনটজটিি টসখযটন বরন্দ েটিে? রঠে আটে, টেযেযটিি 
নযেগুটিয বি? 
  
-নয, আেিয রনটজটিি েযিযবন্ধ েরিরন, টেউ আেযটিি এখযটন আবি েটি টিটখরেি, 
এস আেযটিি এখযন টেটে েুি েি। 
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েযিপি েনটটবি রেিস্কযি েটি বিি–সব রেেু রঠে সেটযই ঘটে। েযিপি রনটচি 
জযনিযয অিৃশ্ হটয টগি। 
  
সেযও অরনরিডষ্ট হটে িযগি। িু এেেয গযর়ি আসযি আওযযজ টপি, েটন হি এেয এেেয 
ঘণ্টয, রেন্তু রেন রেরনটেি েটয্ই রেটসস িসওটযি এবাং িুটে পুরিশ সযটজডন্ট েুি েিি, 
টযটহেু সযটজডন্ট অটনে টবরশ সেেড এবাং েৎপি রেি। 
  
িুি স্বি আটস্ত হটয টগি এবাং বিি–রেস রিনস টেযেযয? রে রে ঘটেরেি? 
  
সযটজডন্ট েযি গিযেয খুটি রিি। টস বিি–আরে টেযেযটে এেয বটি ভুি েটিরে ে্যর্যে, 
আরে রেটসস িসওটযিটে বটিরেিযে টয রেস রিনস েযিয টগটে। 
  
রেটসস িসওটযি বিি–হে্য েিয হটযরেি, এেয রে সরে্ই হে্য? 
  
সযটজডন্ট সটন্দহযেীেভযটব বিি–যরি এেয িুঘডেনয হে, েযহটি রেেু টজটি শি এবাং েীি 
রনটক্ষপ েিে। 
  
আবযি এেেয গযর়ি আসযি আওযযজ পযওযয টগি, সযটজডন্ট বিি। 
  
–এেয রনশ্চযই MO হটব। এবাং েযিপি রসাঁর়ি রিটয রনটচ টনটে আসি। 
  
 রেন্তু ইরন MO রেি নয, যখন িু এবাং রেটসস িসওটযি রসাঁর়ি রিটয রনটচ নযেরেি, 
এেজন ইেস্তেভযটবই সযেটনি িিজযয প্রটবশ েিি এবাং টেটে টগি। েযিপি রবভ্রযন্ত 
অবস্থযয চযিরিে রফটি েযেযটে িযগি। 
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এইিেে সুন্দি স্বি িুি খুব টচনয িযগি–সম্ভবে রেস রিনসি পরিবযটিি সটঙ্গ সিৃশেয 
রেি,–েযই টস রজজ্ঞযসয েিি। 
  
-রেস রিনস রে এখযটন েযটে? 
  
-টেযেযি নযেেয িযয েটি বিটব, সযটজডন্ট রজজ্ঞযসয েিি। টিযেরে বিি–আেযি নযে 
টফ্ল্চযি, ন্যে টফ্ল্চযি, আরে রেস রিনসি ভযইটপয। 
  
–সরে্ নযরে–আরে সরে্ও িুাঃরখে–আরে রনরশ্চে। 
  
 ন্যে টফ্ল্চযি রজজ্ঞযসয েিি–রেেু রে ঘটেটে? 
  
–টসখযটন এেেয িুঘডেনয ঘটেটে। টেযেযি েযরেেযটে এেেয েীি রিটয রবি েিয হটযটে। 
  
রেটসস িসওটযিটে েৃগী টিযগ আেন্ন েটিরেি এবাং টস সুস্থ অবস্থযয রেি নয। 
  
-টেযেযি েযরেেযটে হে্য েিয হটযটে। 
  
. 
  
০৩. 
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 ইন্সটপটযি ওটযিচ টচযযি রনটয টেরবটিি েযটে বসি এবাং েযি িৃরষ্ট টসই ঘটিি 
চযিজটনি রিটে েযেযি, এেয ওই এেই রিটনি সটন্ধটবিয, টস ওটযট হযউটস টগরেি িু-
অক্সটিি রববৃরে টনওযযি জন্। 
  
–েুরে রে সরঠে শব্দেয সম্বটন্ধ রনরশ্চে হটয েযটে রনটক্ষপ েি–টস আেযটে এেেয শি 
রনটক্ষপ েিি–টস সযহযয্ চযয? 
  
িু েযেয নয়িযটে িযগি–সেযেয েে রেি? 
  
আরে আেযি ঘর়িি রিটে এে রেরনে রোংবয িুরেরনে পটি েযেযিযে-েখন ঘর়িটে 
টবটজরেি ১২:২৫ রেরনে। 
  
টেযেযি ঘর়ি সরঠে সেয রনটিডশ েটি েযই নয? 
  
আরে আেযি রনটজি ঘর়িি রিটে েযেযিযে। 
  
ইন্সটপটি টিেে ওটযটটি রিটে েযেযি। 
  
–এেয েটন হটে স্যি টয এে সপ্তযহ আটগ েুরে এবাং টহযটিস রবল্ডিযি িুজটনই রেস 
রিনসি উইটিি সযক্ষী রেি? 
  
সাংরক্ষপ্তভযটব টিেে রবটেটিি পরিিশডটনি ঘেনযগুরি বণডনয েিটে িযগি। এবাং টস বিি, 
টস এবাং টহযিযস রবল্ডিযি রিনসি টফযরিটে রগটযরেি। 
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ওটযিচ বিি–টেযেযি এই পিীক্ষয-নীরিক্ষয সরে্ই গুরুত্বপূণড। রেস রিনস আিযিভযটব 
টেযেযটে বটিটে, বটিরন রে? বি উইিেয সম্বটন্ধ টসেয রেটসস িসওটযটিি পটক্ষ েিয 
হটযরেি। এই রেস রিনস রেি িক্ষণযটবক্ষণেযিী টস রেটসস িসওটযিটে টেযন েজুরি 
রিে নয েযিণ রেটসস িসওটযি েযি উইি পযটব বটি। 
  
-হ্যাঁ, এেযই টস আেযটে বিরেি। েুরে রে েটন েি রেটসস িসওটযি ওেয সম্বটন্ধ খুব 
টবশী সেেড। 
  
আরে এেয রনাঃসটন্দটহ বিটে পযরি, রেস রিনস এেয আেযটে বটিটে এবাং রেটসস 
িসওটযি বুটিরেি, রিনস রে টবযিযটে টচটযরেি। যযইটহযে রেস রিনস আেযটে বটিরেি 
টয টস এটসরেি রেটসস িসওটযটিি সটঙ্গ এেেয টবযিযপ়িয েিযি জন্। 
  
েযই রেটসস িসওযিটে রবশ্বযস েিটে হি। এবাং রেস রিনস বটিরেি টয েযটে এেজন 
টিযে েীি রনটক্ষপ েটিরেি– 
  
-সরে্ই রে েযটে ঘটিি েটয্ আবি েটি িযখয হটযরেি? 
  
-হ্যাঁ সযটজডন্ট টেটি েযটে বযি েটি এটনরেি, এেয পুিটনয আিবেযযিযি চযরবও বটে। 
চযরবেয েযিযি েটয্ রেি নয। এবাং এেযটে টেযন রেেু টেৌশি প্রটযযগ েটি টখযিয যযরেি 
নয, েুরে এেয ভযবটে পযি রেটসস িসওটযিটে ঘটি েযিযবন্ধ েটি িযখয হটযরেি এবাং 
বযইটি টবটিযটে টিওযয হযরন। রেন্তু ঘটিি েটয্ টেযনও শি বয েীি রেি নয। এবাং 
জযনিয টেটেও রেস রিনসটে েীি রনটক্ষপ েিয হযরন। জযনিযি টেযণযগুরি বযযয 
রিটযরেি। 
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েযিপি টিেে এেেু েযেি এবাং বিটে িযগি : 
  
–েুরে েী েটন েি রেস রিনস এেজন বযস্তরবে ঠযট্টযেযিী? 
  
রেস েযপডি েযি টেযণয টেটে েীক্ষ্ণভযটব েযেযটিন। 
  
রেস েযপডি বিি–উইিেয রেটসস িসওটযি-এি অনুেূটি টনই। 
  
ইন্সটপটি ওটযিচ রবরস্মে হটয টগি। 
  
টস বিি–েুরে খুব চযিযরে েটি অনুেযন েটিে নয, রেটসস িসওটযি নযেেয রে অনুেূি 
নয উইটিি পটক্ষ। 
  
এেয রে. টনরস্নে-এি েে ব্যপযি রেস েযপডি বিটিন, েযি েযেয টনট়ি। রেস রিনস, 
রেটসস িসওটযিটে বটিরেি টস েযটে সবরেেু রিটয টিটব। টসজন্ েযটে েজুরি প্রিযন 
েটিরন। রেন্তু টস েযি সেস্ত েযেয িসওটযিটে নয রিটয অন্ েযউটে রিটযরেি। 
যযইটহযে টস খুব আনরন্দে রেিও বটে। 
  
যযই টহযে রেটসস অক্সটি আেযটিি বটিরেি টেযেযয উইিেয আটে, ইন্সটপটি বিি। টস 
আটিয বিি, যরি অক্সটি নয বিে েযহটি আেযটিি অটনে টবশী েটি খুাঁজটে হে। 
  
টিেে ওটযট বিি–এেয এেযিটনি রভটটযরিযযনটিি অনুভূরেি হযস্েি অবস্থয। েনু 
বিি রেস রিনস েযি সেস্ত েযেযের়ি েযি ভযইটপযটে রিটয রিটযটে। 
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ইন্সটপটি েযি েযেয নয়িযি। ইন্সটপটি বিি, নয, টস এেয ন্যে টফ্ল্চযিটে টিযরন, এই 
গটিি অন্ ঘেনয আটে–সম্ভবে আরে এই স্থযটন নেুন এবাং আরে এখযটন অটন্ি েেযয 
রবশ্বযস েিটে হটে–রেন্তু আেযি েটন হটে টয পুিটনয রিটন রেস রিনস এবাং েযি টবযন 
িুজটনই এেজন রশক্ষটেি সটঙ্গ সম্পেড স্থযপন েটিরেি এবাং রেস রিনসি টবযন রশক্ষেটে 
টপটযটে, নয টস েযি সেস্ত েযেযেয েযি ভযইটপযটে টিযরন। টস টেটে টগি, েযিপি েযি 
রচবুে ঘসটে িযগি। েযিপি বিি, রেস রিনস সেস্ত েযেযের়ি আিটির্টে রিটয টগটে। 
  
টজযযযন রবরস্মে হটয বিি–আিটির্, টসই েযিী? 
  
–হ্যাঁ, রেটসস ওটযট, আিটির্ টপযিে। 
  
িু টোঁটি বিি–রেন্তু টেন? 
  
রেস েযপডি েযশটে শুরু েিটিন এবাং রব়িরব়ি েটি বিটিন। 
  
–আরে েটন েরি, হযে আরে ভুিও বিটে পযরি, এখযটন রেেু পযরিবযরিে েযিণ িটযটে। 
  
ইন্সটপটযি বিি–েুরে এইভযটব বিটে পযি, এেয িযটে এেেয সুপরিরচে ঘেনয। এেয 
েটন হটে েেযস টপযিে, আিটিটর্ি িযিু, রোঃ রিনসি টচনয পরিচয রেি খুব পুিটনয 
বনু্ধ রহসযটব। 
  
–রঠে বটিে, িু বিি, এই সুিৃশেয সেযটি টিটখরে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইনাল কেসেে । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিে িার্পল ধারাবাক্রিে 

192 

www.bengaliebook.com                                  েূক্রির্ত্র 
 

 

টস েটন েিি রেভযটব আিটির্ চটি যযওযযি পি রিনস এই ঘিেযটে এটসরেি এবাং 
পুিটনয রিনসি েরবেয টিখরেি। 
  
রেস েযপডি হিফ েটি বিটিন–রেস রিনস টভটবরেি আিটির্ টপযিটেি এই ঘিেয 
সম্বটন্ধ রনশ্চযই গরবডে আটে, অেবয টস হযে এখযটন েযেটে টচটযরেি, রেন্তু টসখযটন 
েযি ভযইটপয এেযটে টেযন গুরুত্ব টিযরন এবাং েয়িযেযর়ি এই ঘিেযটে রবরি েটি 
রিটযরেি, টস এেজন অরভটনেয, েযই নয রে? টস এখন টেযন নযেটে অরভনয েিটে। 
  
ইন্সটপটযি ওটযিচ ভযবি, এেেয বৃিয েরহিযটে রবশ্বযস েিয উরচে। রেন্তু টস বিি। 
  
-আরে রবশ্বযস েরি, ে্যর্যে, েযিয টজেস ব্যরিি নযেেগুরিটে অরভনয েিটে। 
  
রেস েযপডি রচন্তযিস্ত হটয বিটিন বিটিন–ব্যরিি নযেটে। 
  
ইন্সটপটযি ওটযিচ বিি–প্রটে্েেয েরহিয রে জযটন েযিপটি টস টিটগ িযি হটয টগি, 
েযিপি বিি–নযেেেযি নযে রে, টস আটিয বিি, আরে রেটযেযি েটঞ্চ টবরশ টযটে 
ভযিবযরস নয, রেন্তু আেযি স্ত্রী টগটে এবাং গে সপ্তযটহ এেয টিটখটে আেযি স্ত্রী বিি, এেয 
সরে্ই এেেয ভযটিয নযেে। 
  
রেস েযপডি বিটিন–ব্যরি অটনে সুন্দি সুন্দি নযেে রিটখটে। রেন্তু আরে বিব যখন 
আরে আেযি বনু্ধ, টজনযটিি ইটযিরিি সটঙ্গ, ব্যরিি নযেে রিেি টেরি টিখটে 
রগটযরেিযে। েযিপি রেস েযপডি িুাঃরখে হটয বিি, আেিয টেউই জযনেযে নয টসখযটন 
েী টিখব? 
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ইন্সটপটযি রিেি টেরি নযেেেয টিটখরন, েযই টস, রবভ্রযন্ত হটয টগি। রেস েযপডি বিি-
ইন্সটপটি, আরে যখন এেেয টেটয রেিযে, টেউই পযেস্থিী েেযেয উটিখ েটিরন। 
  
ইন্সটপটটযি টবরশ েটি সেুটর্দ্ি রিটে েযেযি এবাং রেস েযপডি রনটজ রব়িরব়ি েিটে 
িযগি, নযেটেি রশটিযনযেগুটিয। 
  
প্রশযসনীয রিটেন খুব চযিযরেপূণড এেেয নযেে। টেরি টিযজ আি এেেয সুন্দি নযেে, 
আরে টোঁটি বিিযে আেযি েটন প়িটে, টেযযযরিরে রেে আরে এেযটে টবরশ পেন্দ 
েিেযে নয। েযিপি আি এেেয নযেে হি এ রেস েি রসনটেযেস, ও সরে্ই খুব ভযি 
নযেে। 
  
ইন্সটপটযি ওটযিচ-এি নযেে রনটয েেয বিযি েে টেযনও সেয রেি নয, টস েযিপি 
ঘেনযেযটে রফটি টগি। 
  
টস বিি–ব্যপযিেয হটে, আিটির্ টপযিে রে জযনে টয বৃিয েরহিযরে েযি জন্ এেেয 
উইি েটি টগটে? টস রে টপযিেটে বটিরেি? ইন্সটপটযি আিও বিি েুরে টিখ, টসখযটন 
এেেয রেিন্দযরজ ক্লযব িটযটে টবযিহযে িটভি-এ এবাং আিটির্ টপযিে েযি এেজন 
সিস্, আিটির্ টপযিে অবশ্ ভযটিয যনুরবডি। 
  
টিেে ওটযট রজজ্ঞযসয েিি–েুরে েী এখনও বুিটে পযিরন এেয রঠে টয িুজন েরহিযটে 
েযিযবন্ধ েটি িযখয হটযরেি এবাং টপযিে জযনে টয এই িুই েরহিয টেযেযয রেি। 
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ইন্সটপটযি টিেে ওটযট-ি রিটে েযেযি। েযিপি রবষযিিস্ত স্বটি, ইন্সটপটযি বিি–টস 
অপিযয েটি অন্ জযযগযয েযেযি অজুহযে টিরখটযটে। 
  
আরে সবসেয েটন েরি, এেয সটন্দহজনে। 
  
 ইন্সটপটযি ওটযিচ বিি–হ্যাঁ, এেয সরে্ই সটন্দটহি, েুরে এেজন টিখে রহসযটব এই 
েেয বিে। 
  
টিেে ওটযট বিি–আরে টগযটযন্দয গি রিরখ নয। 
  
ইন্সটপটযি ওটযিচ বিি–েুরে সটন্দহভযজন ঘেনয জযন, রেন্তু আেিয িুভডযগ্বশে এই 
ঘেনয রনটয আটিযচনয েিটে হে। 
  
ইন্সটপটযি িীঘড রনাঃশ্বযস টফিি। 
  
ইন্সটপটযি বিি–আেিয রেনজনটে সটন্দহ েটিরে। এই রেনজটনি ভীষণ েযেযেযরে 
সম্পেড রেি এই ঘেনযেযটে, সব টেটে অদু্ভে ঘেনয হটে টয, এেয েটন হটে টেউই 
এই েযজেয েটিরন, িক্ষণযটবক্ষণেযিীি সযটে আটিযচনয েটিরে। েযি ভযইটপযি সটঙ্গ 
ন্যে টফ্ল্চযটিি সটঙ্গ আটিযচনয েটিরে। এবাং টসই েুহূটেড েটযে েযইি িূটি এেজন 
টিযে এবাং েযি সহেযিী, গ্যটিটজ গযর়িটে টেি ভিরেি, এবাং আিটির্ টপযিটেি হটয 
িুজন শপে েটি বিটে পযটি টস র্গ এবাং র্যটে প্রটবশ েটিেি ১২েয ২০-ি সেয 
এবাং েযিপি টসখযটন খযবযি টখটযরেি। 
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টিেে ওটযট আশযপূণডভযটব বিি–এেয সরে্ই সটন্দটহি। ইন্সটপটযি ওটযিচ বিি–হ্যাঁ 
এেয হটে পযটি রেন্তু যরি েযই হয, েযহটি টস এেয প্রেযশ েিটব টেন? 
  
টসখযটন রনস্তিেয রবিযজ েিি, েযিপি টিেে রেস েযপডটিি রিটে ঘুটি েযেযি টযখযটন 
রেস েযপডি রচন্তযেগ্ন হটয বটসরেটিন। 
  
টিেে বিি এবযি টেযেযি পযিয টজন েযরেেয। ইন্সটপটযি রবভ্রযন্ত হটয টগি, টজযযযনও 
রবভ্রযন্ত হটয টগি, সযটজডন্টও রবভ্রযন্ত হটয টগি, আরেও রবভ্রযন্ত হটয টগিযে, টজযযযন এবাং 
িুও রবভ্রযন্ত হটয টগি। রেন্তু টজন েযরেেয এেয টেযেযি পটক্ষ স্পষ্ট হওযয উরচে। আরে 
রে রঠে বটিরে? 
  
রেস েযপডি বিটিন–আরে এেয বিব নয, এেয এেেয হে্য, টখিয নয। আরে েটন েরি 
নয, রেস রিনস েিটে টচটযরেি এবাং এেয এেেয নযিেীয হে্যও রেি বটে। এেেয 
সুরনরিডষ্ট পরিেিনয এবাং ঠযণ্ডয েযেযয খুন। এেয েজয েিযি ব্যপযি নয। 
  
-টিেে িরিে হটয বিি–আরে িুাঃরখে, আরে এেেয উিযস নই যেেয আরে বিরে। 
এেজটনি এেযটে খুব হযিেযভযটব টনওযয উরচে রেস েযপডি বিি, এগুরি হটে আযুরনে 
প্রবণেয, সেস্ত যুিই েজয রহসযটব অটন্ত্রষ্টরিযযয পরিণে হটযটে। সরে্, আরে রচন্তযহীন 
হটযরেিযে যখন আরে বটিরেিযে টয েুরে উিযসীন রেটি। 
  
টজযযযন বিি–এেয টসেয নয, যরিও আরে, রিনসটে ভযটিযভযটব রচরন। 
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রেস েযপডি বিটিন–এেয এেিে সরে্, েুরে রেন্তু েযটে টচন নয টজযযযন, আরেও েযটে 
রচরন নয, এেরিন রবটেটি েেযবযেডয টেটে টিেে অনুভুরে সাংিহ েটিরেি িু েযটে িুরিন 
যটি জযনে। 
  
টিেে বিি–এখন এস টজন েযরেেয, আেযটে টেযেযি েেযেে বি, ইন্সটপটযি রেেু েটন 
েিটব নয? 
  
ইন্সটপটযি ভর্দ্ভযটব বিি-এেিেই নয। 
  
–রঠে আটে, এই রেনজন টিযটেি উটেশ্ রেি এই বৃিয েরহিযটে হে্য েিয এবাং 
টসখযটন রেনটে েযিণ আটে। টেন রেনজটনি টেউই টসেয েটিরন, িক্ষণযটবক্ষণেযিী 
এেয েিটে পযটি নয েযিণ টস বরন্দ রেি ঘটিি েটয্ এবাং রেস রিনস বটিরেি টয 
এেেয টিযে েযটে হে্য েটিরেি। েযরি এেয েটিরন েযিণ টস ওই সেয ভগ এবাং 
র্যটেি েটয্ রেি যখন হে্যেয ঘেযটনয হটযরেি, েযি ভযইটপযও এেয েিটব নয েযিণ 
টস েযি গযর়ি রনটয রেেুেয িূিটত্ব রেি হে্যি সেয। 
  
ইন্সটপটযি বিি–রঠে বটিে, ে্যর্যে। 
  
-এবাং এেয েটন হটে টয বযইটিি টেউ এই েযজেয েটিটে, েখন েটিটে, আেিয জযরন 
নয। 
  
টিেে ওটযট বিি–টসেযই ইন্সটপটযি জযনটে চযইটে। 
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রেস েযপডি শেরফযে সেেডন েটি বিটিন–এেজন সবসেয উটেয েটি সবরেেু টিটখ। 
আেিয যরি এই রেনজটনি অবস্থযন পরিবেডন েিটে নয পযরি, েযহটি আেিয রে হে্যি 
সেযেয পরিবেডন েিটে পযরি নয? 
  
িু রজজ্ঞযসয েিি–েুরে রে বিটে চযইে টয আেযি হযেঘর়ি এবাং টিওযযি ঘর়ি িুটেযই 
ভুি রেি? 
  
রেস েযপডি বিটিন–নয আরে টসেয বিটে চযই রন, আরে বিটে চযইরে টয যখন েুরে েটন 
েিে হে্য েযণ্ডেয ঘটেরেি, েখন রেন্তু এেয ঘটেরন। 
  
িু রচৎেযি েটি বিি–আরে এেয টিটখরেিযে। 
  
–আরে রবরস্মে হটয যযই টয, েুরে রে এেয বিটে চযওরন, আরে রনটজটে রজজ্ঞযসয 
েটিরেিযে, েুরে জযন, এেয রে সরে্, ঘেনয রেি নয, েুরে এই েযজেযি জন্ টেন রনযুি 
হটযরেটি? 
  
টজন েযরেেয রজজ্ঞযসয েিি–েুরে রে বিটে চযইে। 
  
–এেয খুব অদু্ভে িযগটে। রেস রিনস েযেয খিচ েিয পেন্দ েিে নয এবাং টস েুরে ইেয 
সহেযটি িযজী হটযরেটি, টসেয টেযেযটে বিয হটযরেি, এেয বিয হটযরেি সম্ভবে েুরে 
ওই পযঠশযিযটে রেটি, েুরে জযনিয রিটয টিটখরেটি যযটে েুরে েূি সযক্ষী হটে পযি,-
এেেয রনরিডষ্ট সেয এবাং স্থযন হে্যি জন্। 
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িু অরবশ্বযস্ভযটব বিি েুরে এেয বিটে পযি নয টয রেস রিনসটে হে্য েিযি টচষ্টয েিয 
হটযরেি। 
  
রেস েযপডি বিটিন-আরে রে বিটে চযইরে এেয রে টয েুরে রেস রিনসটে টচন নয, 
টসখযটন সরে্ টেযনও েযিণ টনই, েযহটি রে েুরে যখন রেস রিনসটে টিখটে েযি বযর়ি 
রগটযরেটি, এেয রে টসই রেস রিনস রেি। টিেে েযটে অটনেরিন আটগ টিটখটে? রেস 
েযপডি বিটে িযগটিন আরে জযরন, এেয বটি টস িুি উিিটে বযযয রিটে চযরেি টস 
এেেয রনজস্ব পুিটনয আিবেযযিযযুি টপযশযে পটিরেি এবাং এেেয অদু্ভে যিটনি েুরপ 
এবাং অটগযেযটিয চুি রেি। টস রঠে টিেটেি েে ঘেনযেয বিি। রেন্তু ওই িুজন েরহিয, 
েুরে জযন, এেই িেে বযস, এেই উচ্চেয সম্পন্ন। আরে িক্ষণযটবক্ষণেযিীি েেয বিরে 
এবাং রেস রিনস। 
  
িু রচৎেযি েটি বিি-িক্ষণযটবক্ষণেযিী খুব টেযেয রেন্তু েযি েনেয খুব নিে। 
  
 রেস েযপডি েযশটে িযগটিন–রেন্তু অরে টিখরে এখনেযি রিটন আেিয অবযটয টিযেযটন 
চিযটফিয েিরে। এবাং এেজটনি পটক্ষ এেয খুব সহজ আবক্ষ েূরেড িযখয। 
  
টিেে িযবী েটি বিি–েুরে েী বিটে টচষ্টয েিে? 
  
–আরে ভযবরেিযে টয, এই িুই-রেনরিটন িু টসখযটন েযজ েিরেি। এেজন েযনুষ িুটেয 
অাংশ এেসটঙ্গ ভূরেেয রনটে পযটি। েুরে রনটজটে বটিরেটি টয িু েুরে 
িক্ষণযটবক্ষণেযিীটে টিটখরেটি রেনয েটন প়িটে নয। এেেযত্র এেেয েযত্র িৃশ্ েয়িয 
টসখযটন টসই েরহিযরে সেযটি েরফ টরটে েটি রনটয এটসরেি। এেজন টিটখ এই রবরভন্ন 
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টিযেগুটিয রবরভন্ন চরিটত্র এে রোংবয িু-রেরনটেি েটয্ অরভনয েিটে এবাং আরে রনরশ্চে 
এই পরিবেডন শীঘ্রই ক্ষরেিস্ত হটব। 
  
েুরে রে েটন েি টজন েযরেেয টয রেস রিনস আেযি এখযটন েযজ েিযি আটগ েযিয 
টগটে? 
  
আরে বিব–টস েটিরন, এইিেে এেেয রবটবেবুরিহীন বরজডে েরহিয িক্ষণযটবক্ষণেযিী 
এেয েিটে পযটি। েযিপি টস টেযেযি সটঙ্গ েেযবযেডয বটিরেি এবাং েুরে েযি 
ভযইটপযট টে টফযন েটি রজজ্ঞযসয েি িুপুটিি খযওযযি সরঠে সেটয আসটে। এেজন 
টিযে এেয টজটনরেি টয, এই রেস রিনস টসই রেস রিনস নয। এবাং েুরে যরি েটন েি 
যরি িুরিন েযজ েিযি টসখযটন টভজয রেি এবাং রেস রিনস এখযটন েযেে, রেন্তু আিটির্ 
এখযটন আসে নয। েযি িন্দ্ব রেি িক্ষণযটবক্ষণেযিীি সটঙ্গ এবাং গে সেযটি আিটির্ 
যখন গযর়ি চযিযরেি, রেস রিনস েযি বযগযটন রশিযেয সু্কটপ েযজ েিরেি–আরে েখন 
টনই রশিযসূ্তপগুটিযি রিটে েযেযিযে। 
  
–েুরে রে েটন েি রেটসস িসওটযি রেস রিনসটে হে্য েটিটে? 
  
-আরে েটন েরি, েরফ আনযি পি ওই েরহিয িিজয বন্ধ েটি রিটযরেি এবাং েযিপি 
বযইটি টগরেি, এবাং টস রেস রিনটসি অটচেন টিহটে বসযি ঘটি বটয রনটয টগরেি। 
েযিপটি টস রেস রিনসি রহসযটব সযজি আবযি রশিযসূ্তটপ বযগযটন েযজ েিটে টগি। 
টযখযন টেটে েুরে জযনিয রিটয টিখটে পযরেটি। টসই সেয রিনস আেডনযি েিটে 
িযগি এবাং ঢিটে ঢিটে ঘটিি েটয্ প্রটবশ েটি বুটে েীিরবি অবস্থযয…টযন এেয েটন 
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হটে েযি গিযয আেটে টগটে। টস সযহযটয্ি জন্ চীৎেযি েিটে এবাং বিটে িযগি 
টস আেযটে আঘযে েটিটে। যযটে িক্ষণযটবক্ষণেযিীটে সটন্দহ নয েিয হয। টস 
িক্ষণযটবক্ষণেযিীটে জযনযিয রিটয র্যেরেি টযন টস েযটে টসখযন টেটে টিটখটে। েযিপি 
টস টেরবটিি উপি টপযরসডটিন েুাঁট়ি টফটিরেি–এবাং দ্রুে রসাঁর়িটে উটঠ টগি। েযিপি 
েযি টপযশযে পটি রনি এবাং েযিপি েযেযেয জযনিযি বযইটি টিখযটে িযগি এবাং বিি 
টস আেটে আটে। 
  
িু বিি–েযটে আবি েটি িযখয হটযরেি। 
  
–আরে জযরন, টসখযটন পুরিশ আসটে, রে পুরিশে্যন? 
  
আরে রবস্ময হটয যযই, রে পুরিশ ইন্সটপটযি েুরে আেযটে বি েখন এবাং রেভযটব। েুরে 
এখযটন উপরস্থে হটযরেটি? 
  
ইন্সটপটযি হেবুরি হটয টগি। 
  
১২েয টবটজ ২৯ রেরনটে আেিয এেেয টেরিটফযন টপিযে রেটসস িসওটযটিি েযে টেটে 
টস রেস রিনসি িক্ষণযটবক্ষণেযিী রেি এবাং টেযন েটে বিি টয েযি েরহষীটে েযিয 
হটযটে। আরে এবাং সযটজডন্ট টেটি গযর়ি েটি টসখযটন টগিযে এবাং ১২েয টবটজ ৩৫ 
রেরনটে টসখযটন উপরস্থে হিযে। আেিয টিখিযে রেস রিনস েটি পট়ি আটে। এবাং িুজন 
আবি অবস্থযয ঘটিি েটয্ রেি। 
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রেস েযপডি িু-টে বিি েুরে ব্যপযিেয টবযি টয পুরিশটে েুরে টিটখরেটি, টস রেন্তু সরে্ 
পুরিশ েনটটবি রেি নয, েুরে েযটে েখটনযই ভযবরন। েযরুি পটক্ষ ভযবয সম্ভব নয। 
এেজন আইন অনুযযযী এেেয েযত্র ইউরনফেড পিটে পযটি। 
  
-রেন্তু টেন? 
  
-যরি েযিয এেেয নযেে এ রেস ফি রসনটেিয পরিটবশন েিরেি, এেজন পুরিশ হি 
েুখ্ ভূরেেযয অরভনয েটি, ন্যে টফ্ল্চযিটে েযি রনটজি টপযশযে পটি অরভনয েিটে 
হি। েযটে এেেয গ্যটিটজ রনটয যযওযয হি যযটে েযি সেস্ত েনটযযগ সেটযি রিটে 
েযটে–সেযেয রেি ১২েয টবটজ ২৫ রেরনে, েযিপি েয়িযেযর়ি চি। ঘিেয টেযণযয টিটখ 
িযও। েযিপি পুরিটশি টপযশে পি এবাং েযজেয শুরু েি। 
  
রেন্তু টেন? টেন? 
  
এেজনটে বযইটি টেটে েযিয বন্ধ েটি িযখটে হটব এবাং এেজনটে রেস রিনসি গিযয 
েীিরবি েিটে হটব। েুরে েযউটে েীি রিটয আঘযে েি–রেন্তু এেযি জন্ প্রচণ্ড শরি 
প্রটযযজন। 
  
েুরে রে েটন েি েযিয িুজটন এি েটয্ রেি। 
  
 হ্যাঁ, আরে েটন েরি, েয এবাং টেটি এেিেে নয। 
  
 রেন্তু রেস রিনসি টেন অটনে আটগ েযিয টগটে? 
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হ্যাঁ আেযি টেযন সটন্দহ টনই টয রে. টফ্ল্চযি আবযি রবটয েটিরেি। টস এেনভযটব ভযন 
েটি েটন হয টযন বযচ্চয রশশুরেও েযিয টগটে। এবাং এই েেযেরেে ভযইটপয হি রিেীয 
স্ত্রীি বযচ্চয এবাং টসখযটন সরে্ই টেযন সম্পেড টনই। েরহিযরে িক্ষণযটবক্ষণেযিীি স্থযন 
িযভ েটিরেি এবাং জযযগযেযটে িক্ষ্ েিরেি। েযিপি টফ্ল্চযি রনটজ েযি ভযইটপয রহসযটব 
পরিচয রিটযরেি এবাং েযটে টর্টে পযরঠটযরেি–যরিও টস পুরিটশি টপযশযটে এটস রেেু 
ব্ঙ্গেি উরি েটিরেি এবাং রজজ্ঞযসয েটিরেি এই নযেেরেটে টিখটে, রেন্তু আরে েটন 
েরি টস সরে্েযটে টেটন টনযরন, সটন্দহ েটিরেি এবাং েযটে টিখটে অস্বীেযি েটিরেি, 
টস েযি উিিযরযেযিী হে যরি টসই উইি নয েটি েযিয টযটে। রেন্তু অবশ্ই টসই 
িক্ষণযটবক্ষণেযিীি অনুেূটি উইিেয েটিরেি, (টযেয েযিয টভটবরেি) েযিপি এেয 
পরিষ্কযি হটয টগি। 
  
টজযযযন আপরি েটি বিি। টেন শি বয েীি ব্বহযি েিয হটযরেি। এেয অটনে িূি 
টেটে আনটে হয। টেযটেই িূি টেটে আনয হযরন। আিটির্ রেিন্দযরজ ক্লযটব যুি রেি। 
আিটির্টে টিযষ টিওযয হটযরেি। আিটির্ টয যযিযটে রেি ১২েয ২০ রেরনটে। এেযই 
েযি পটক্ষ িুভডযটগ্ি রবষয। টসজন্ই েযটে সটন্দহ েিয হটে। আিটির্ সবসেয সেটযি 
রেেু আটগ টবরিটয যযয এবাং এেযই েযি পটক্ষ সরঠে– টজযযযন েযেযেয নয়িি, এেয েটন 
হটে সবরেেুই ভুি হটযটে। আে েটন েরি আিটির্-এি অিসেয েযি রনটজি জীবনটে 
িক্ষয েটিরেি। 
  
ইন্সটপটযি েযি গিয টেটে েীি বযি েিি। 
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–রঠে আটে ে্যর্যে, টেযেযি প্রস্তযবগুটিয সরে্ই আিহজনে আেযটে অনুসন্ধযন েটি 
টিখটে হটব। 
  
. 
  
০৪. 
  
 রেস েযটপডি এবাং টিেে ওটযট বযগযটনি েযটে রশিযসূ্তটপি েযটে িযাঁর়িটযরেটিন। এবাং 
বযগযটনি িুর়িি রিটে েযেযরেটিন টসেয শুেটনয ফটি ভরেড রেি। রেস েযপডি রব়িরব়ি 
েিটে িযগটিন–অ্যরিসযন, স্যরক্লটিজ, রসরেসযস, রেম্বি ে্যেটপনুিয…। 
  
-হ্যাঁ এই সেস্ত প্রেযণগুটিয আেযি িিেযি। টয এই বযগযটন আগযেযগুটিয েুিরেি, টস 
রেন্তু েযিী নয–টস গযে উপট়ি টফিরেি আগযেয টভটব, রেন্তু আরে জযরন আরে সরঠে। 
যন্বযি টিেে আেযটে এখযটন আনযি জন্, আরে এই জযযগযেয রনটজি জন্ টিখটে 
চযই। 
  
টস এবাং টিেে িুজটন িযগী রিনস েরিি রিটে েযরেটয েযেি। 
  
রেন্তু এেেয েযরশ েযটিিটে ঘুিটে বযয্ েিযি, এেজন সুন্দি যুবে টিযেও এই ঘিেযি 
রিটে েযেযরেি। 
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টস বিি–টপ্লরগ ব়ি জযযগয, এেয খুব ব়ি এখনেযি রিটন। আরে এেয সম্বটন্ধ জযরন নয। 
আরে যরি এেেয ফুেবটিি পে যিিযে েযহটি অটনে েযেয উপযজডন েিেযে। এইিেে 
এেেয বযর়ি আেযটে শেিী েিটে হটব। 
  
টস আেযি রিটে িরিে এবাং েুরণ্ঠে হটয েযেযি। 
  
আিটির্ টপযিে বিি, আরে বিটে পযরি এই বযর়িেয আেযি িযিুি িযিু শেিী েটিরেি। 
সরে্ই এেয খুব সুন্দি বযর়ি, এবাং েযিয এেযটে রিনস েরি বটি। 
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৮. ি্া কেেসিোর’ে র্ল 
  
টভিটভে টচযযটিি ওপি পুেুিেয বসযটনয রেি। 
  
ঘটি অনুজ্জ্বি আটিযি প্রভয, িেটনি আেযটশি েুখ ভযি। েৃিু যূসি-সবুজ রবষণ্ণেযি 
বযেযবিণ। 
  
চযিরিটে, চযিপযটশ। এই ঘটিি সবডত্র হযিেয সবুটজি আেযিন। পিডয এবাং েম্বটি েযিই 
েুেটিয েুেটিয জিেরব। সব রেরিটয িটঙি এে সুন্দি সেযহযি। সেস্ত রিটে এেই 
িেেভযটব িঙীন েিয হটযটে। 
  
পুেুিেয হযে পয ের়িটয বটস আটে। েযি পিটণ সবুজ টভিটভটেি জযেযেযপ়ি, েযেযি 
ওপি টভিটভটেি েুরপ, েুটখি উপিও িটঙি টেযাঁযয। 
  
টস হটিয পুেুি নযটচি পুেুি। যযি জযিুি টিখযটে িটঙি টেযাঁযয রবি শযরিনী েরহিযটিি 
েটেয। এই পুেুিটে েখটনয েখটনয টেরিটফযটনি পযটশ বটস েযেটে টিখয যযয। েখটনয 
েযি শযন হয রর্ভযটনি েুশটনি উপি। 
  
টসখযটন আিযে েটি বটস েটন হয টস বুরি জীবন্ত হটয উটঠটে। 
  
 রবাংশ শেযব্দীটে ঘি সযজযটনযি অন্েে উপেিণ এইসব পুেুি নযটচি পুেুিিয। 
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রসবযনড েক্স-এি েেয বরি, এখন টস ব্স্ত আটে েটযেেয রর্জযইন ও টস্কচ রনটয েযরেটয 
আটে সি্ সেযপ্ত টস্কচরেি রিটে। 
  
পুেুিরেি রিটে েযরেটয হঠযৎ েযি েুখেণ্ডটি এেেয অদু্ভে রেেুেয অসহযযেয উঠি। 
রেেুেয আশ্চটযডি আভয, টস অেযিটণ অবযে হি, রেন্তু টে? রনটজি েনটে রনযন্ত্রটণ িযখযি, 
খবি িযখযি টস রে জযটন? টিযটনযেনয ভযবি–রে হটযটে এই নীি টভিটভে নেশযি 
শুেযটে আরে টেযেযয টিটখরেিযে? 
  
েটন প়িটে, এখযটন েযেযয রেেুই ঢুেটে নয। এইসব েেয রব়িরব়ি েটি বিটে বটিে 
টস রসাঁর়িি রিটে এরগটয টগটি এখন েযটে েযটজি ঘটি ঢুেটে হটব। 
  
–এিসটপে এিসটপে-এিসটপে। েুরে রে নক্সযেয ওখযটন টিটখে? টয টেযন সেয শ্রীেেী 
টফটিযস ব্রযউন এটস প়িটবন, ওনযটে ওেয রিটে নয পযিটি ভযিী েুশরেটি প়িব আরে। 
  
পুেুিেযি রিটে আবযি েযেযি। এরে! এই টেয এেয! এখযটনই আটে, টশষপযডন্ত টস ওই 
নক্সযেয খুাঁটজ টপি। হযে টেটে েখন হযে পট়ি রগটযরেি। ে্যরন্টন-এি পযটশ শব্দ টশযনয 
টগি। এরিটভেযি এটস টগটে। িু-এে রেরনটেি েটয্ রপরেরনস েুেুিেযটে সটঙ্গ রনটয 
ঢুটে প়িটবন রেটসস টফটিযস ব্রযউন। 
  
শ্রীেেী টফটিযস ব্রযউন, েটন হটে রেরন টবযয হয টেযন এে টিযেযি টরটন চট়ি 
শহিেিীি টটশটন টপৌঁটে টগটেন। েযাঁি আচিটণি েটয্ এেনই এেেয উরিগ্নেযি েযপ 
রেি। 
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উরন িযগেস্বটি বিটিন–রিিরিটি বৃরষ্ট শুরু হটয টগটে। আি পযিরে নয। 
  
রেরন gloves এবাং fur েুাঁট়ি টফিটিন ভটয। েুেুি হ্যরিরশযয টেযটম্ব এটস টগটে। এখন 
সবসেয ব্স্ত েযটে টস। অবশ্ েযটে আেিয এ ঘটি খুব এেেয টিরখ নয। রবটশষ টেযটনয 
অরেরে এটি েটবই এঘটি আসযি অনুভূরে বয সুটযযগ পযয টস, আেিয বুিটে পযিরে 
শ্রীেেী ব্রযউন হটিন এেেয উাঁচু িটিি খটেি। 
  
এই ওযযেডরুটেি আসি েযটজি টেটযরে হি ওই এিটপে। টস েয়িযেযর়ি সযেটন চটি 
এটসটে। টফটিযস ব্রযউটনি রিটে েযরেটয বিটিন–হটয টগটে। আশযেরি ব্যপযিেয 
আপনযি পেন্দ হটব। এেয িযরুণ হটযটে। 
  
রেটসস টফটিযস ব্রযউন এরিে ওরিে েযেযটিন আযনযি রিটে টচযখ েটি। 
  
উরন বিটিন–হ্যাঁ, এই টপযশযেেয ভযিই হটযটে বিটে হটব। টপেনরিে টেটে আেযটে 
যটেষ্ট আেষডণীয িযগটে। 
  
সযইরবি আশ্বস্ত স্বটি বিি–রেনেযস আটগ আপরন যেেয রেটিন। এখন আি এেেু টিযগয 
হটয টগটেন। রেন্তু এই টপযশযটে টসেয েটন হটে নয। 
  
রেটসস টফটিযস-ব্রযউন বিটিন–নয নয। অেচ টিযগয আরে হই রন। এেয টবশ ভযটিয হটযটে 
টেয, টেযেযটিি েযরট্টটযি েটয্ এেেয আিযিয টসৌন্দযড আটে। এেয আেযি শিীিেযটে 
এেেুখযরন টিযগয েটি রিটযটে। 
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েটন হয, আরে যেেয সুন্দিী এেয পটি েযি টেটে আটিয টবশী সুন্দিী হটয উঠরে। 
  
টেযে এেেয রজজ্ঞযসয চযপযি টচষ্টয েিটিন ভর্দ্েরহিয। এবযি েযটে টবযয হয চটি টযটে 
হটব। রেরন বিটিন–এেেু। রযযযি রিটি ভযটিয হে। 
  
েটযে বেি যটিই টেয আরে টেযেযটিি শেিী েিয রজরনসপত্র ব্বহযি েিরে। েটন হয 
েযি েযি িিেযি হযে হে নয। 
  
–রঠে আটে। ভরবষ্টে আবযি টিখয হটব। অ্যরিরশযয টেযটম্ব বটি ওটঠ–আেযটিি আি 
রেেু হযটেি েযজ টিখটবন নযরে? 
  
রেটসস টফটিযস-ব্রযউন ঈষৎ রচন্তয েটি হযেযহযরে েিটে েযটেন। 
  
রেরন বটি উঠটিন–এই েযজেযও সুন্দি হটযটে েযনটেই হটব। রে েটন হয টেযেযটিি। 
টেযেিয টেযন্ যিটনি খটেি টবরশ পেন্দ েি বি? টেযেিয রে টেযেযটিি েরহিয খটেটিি 
টপটেি রিটে েযরেটয টিটখে? অটনটেি টপেই টবঢপ হটয টগটে। 
  
–েযটে েী সহটযযরগেয হটে পযটি? 
  
–আেযি রিটে টিটখয নয, আরে েে টিযগয রেপরেটপ রেিযে এখন ঘুরেটয ঘুরেটয েুরেটয 
রগটযরে। 
  
রনটজটে ভযটিয েটি টিখটিন রেরন আযনযি প্ররেফিটনি েযয্টে। েযিপি হঠযৎ বটি 
ওটঠন–বযাঃ এই পুেুিেয টেয ভযিী সুন্দি। 
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–এেয এখযটন েেরিন যটি আটে? সযইরবি অ্যরিরসযয অেডপূণড টচযটখ েযেযি। এই প্রটেি 
জবযব রিটে রগটয এেেু েেটে টগি। আসটি উিিেয টিটব রেনয ভযবটে? 
  
েযিপি আেেয আেেয েটি শুরু েিটিন। আেযি রঠে েটন প়িটে নয। আসটি সেযেয 
আরে ভুটি টগরে। আসটি এখন খুাঁরেনযরে রবষযগুটিয আি েটন পট়ি নয। আেযি রে 
হটযটে, আেযি সৃ্মরেটিযপ ঘটে টগটে টবযয হয। সযইরবি, আেিয পুেুিেয েটব এটনরেিযে 
বটিয টেয? 
  
সযইরবি সটঙ্গ সটঙ্গ জবযব টিয আেযিও রঠে েটন প়িটে নয। এবযি শ্রীেরে ব্রযউন বিটিন 
রঠে আটে। ও টযন আেযটে রনটিডশ রিটে–বস্তুে ওি টচযটখি চযউরনি েটয্ টেেন এেেয 
আিযিয আেষডণ আটে। েটন হটে টবযযহয ও টপযশযে সম্পটেড যটেষ্ট ওযযরেবহযি। ওরে 
আেযটিি রবদ্রূপ েিটে নযরে? যরি ওই পুেুিেয আেযি হে েযহটি আরে ওেযটে ভ্যরনস 
েটি িূটি সরিটয রিেযে। ওি চযউরনি েটয্ এেেয অশুভ সাংটেে আটে। টেযেিয রে 
েয বুিটে পযিে নয? 
  
–রে আশ্চযড, েযিপি রেরন ওেয ভযবটে শুরু েিটিন, েযিপি টপযশযে সম্পটেড খুাঁরেনযরে 
আটিযচনযি টেটে উঠটিন। েযটি েটয্ই পুেুিেযি রিটে আ়িটচযটখ েযেযটেন। 
  
-েযিপি বটি উঠটিন রিভেয ইরঞ্চখযটনে টেযে েিটি রে ভযটিয হে নয? িম্বয িুিেয 
টেেন হটযটে? 
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এই ব্যপযিগুটিযি এেেয েীেযাংসয হওযয িিেযি। আসটি টপযশযে সম্পটেড শ্রীেেী 
টফটিযস ব্রযউন-এি খুবই খুেখুেযরন। 
  
উরন েটন েটিন ওনযি শিীি ঈশ্বটিি এেেয আশ্চযড অবিযন। টসেযটে সবসেয সযরজটয 
গুরেটয িযখটে হয। উরন হযাঁেটে হযাঁেটে পুেুিেযি রিটে আটিয এেবযি েযেযটিন। ওনযি 
েটন হটিয পুেুিেয ওনযি রিটে েযরেটয আটে। 
  
উরন বিটিন-নয, আেযি আচযি-আচিণ-এ পেন্দ হটে নয। এেয এখযটন টেন এটনটেন? 
এেয অস্বরস্তেি, এেযটে যরি রবিযয েটি িযও। 
  
এবযি টিটগ যযওযযি ফিযফি সযইরবি বিটিন–আপরন এসব েেয বটি েী বিটে চযন? 
  
রেটসস টফটিযস ব্রযউন েখন যীটি যীটি রসাঁর়ি রিটয টনটে যযটেন রনটচি রিটে, অ্যরিরসযয 
টেযটম্ব উিি টিওযযি আটগই, রেটসস টফটিযস ব্রযউন ঘয়ি টবাঁরেটয েযেযটিন িিজযি 
রিটে িৃরষ্ট টগি েযি। রেরন বিটিন, রঠে আটে। আরে অরিে সম্পটেড সবরেেু ভুটিই 
টগরে। রঠে আটে। আরে েখনই এই রবষটয আি েেয বিব নয। 
  
েযিয পিস্পি টচযখযচুরখ েিি, পুেুিেয ওই সবুজ টভিটভে আেযরিে টচযযটিি ওপি 
বটস আটে েটন হয টস বুরি পুেুিেযটে রনিীক্ষণ েিটে টচযটখি েটয্। টেযন েযপ টনই। 
আটগ এখযটন েে টেৌেুে টখিয েিে। 
  
এখন টসখযটন শুযু অসহযযেয ফুটে ওটঠ। 
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শ্রীেেী টফটিযস ব্রযউন বিটিন–এটসয এটসয আেযি টেযট্ট টসযনযেরণ, এটসয, 
  
রেন্তু এই টেযট্ট টসযনযেরন েযি, এই আেুি আহ্বযটন েযন রিি নয, টযখযটন রেি টসখযটনই 
বটস েযেি। েযই রেটসস টফটিযস ব্রযউন এবযি এরগটয রগটয বিটিন-েুরে রিন রিন িুষু্ট 
হটয উঠে রেন্তু এিেে েিটি আরে রেন্তু টেযেযটে আি ভযটিযবযসব নয। এটসয এটসয, 
রিন রিন। 
  
টেঠযরিন এবযি েযি েযটে এরিে ওরিে েিি, েযেযি েযি রিটে। রেন্তু টবযি টগি 
এখন টেটে চটি আসযি সেয সযেযন্েে ইটে বয অরভপ্রযয েযি টনই। টস সবরেেু 
গভীি িৃরষ্টটে পুেুিেযটে েরিরবে েিটে িযগি। রেটসস টফটিযস ব্রযউন বিটিন, আরে 
টেয এিেে আচিণ েিটে ওটে েখটনয বরিরন। 
  
–এরে? 
  
–আরে এখযটন টশষ েটব এটসরেিযে। আরে এখযটন পুেুিেযটে টিটখরে? 
  
েখন রে 
  
এই েেয শুটন, বযরে িুই ভর্দ্েরহিয অেডপূণড িৃরষ্টটে টচযখযটচযরখ েিি। সযইরবিটে এখন 
রেেু এেেয বিটেই হটব। অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠন। 
  
-আেযি েটন টনই পুেুি েুেুি এখযটন েটব টেটে আটে। 
  
–সযইরবি টেযেযি রেেু েটন প়িটে? 
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এবযি রেটসস টফটিযস ব্রযউন জযনটে চযইটিন–ও এখযটন েী েটি এি? 
  
ওি েযটে রে আপনযিয রেটনটেন? 
  
-নয নয! অ্যরিরসযয টেযটম্ব টেযনিেটে অস্বরস্তেি পরিরস্থরে সযেটি টিবযি টচষ্টয েিি–
েটন হয এেয টবযয হয টেউ…. 
  
েটন প়িটে নয! 
  
-আসটি ব্যপযিেয আেযটিি সৃ্মরেি জগৎটে হযরিটয টগটে। েে রজরনসটেয েটন িযখটে 
হয, েযি েটয্ এেেয টেযট্ট পুেুি েী েটি সবডনযশ ঘেযটে পযটি বিুন টেয? 
  
এবযি রেটসস টফটিযস ব্রযউন রচৎেযি েটি বিটিন 
  
টেৌরিন আি টবযেযি েে আচিণ েটিয নয, আরে রে টেযেযটে টজযি েটি টেটন আনব 
নযরে? 
  
রেরন এরগটয টগটিন সযেটনি রিটে। টেযনরিন েুখ রিটয এেেয ে়িযে়িয শব্দ েটি েযি 
রবিরি প্রেযশ েিটিন। 
  
শুরু হটয টগি টেৌরিটন্ি সযটে েযি! েরনব পত্নীি িুটেযচুরি টখিয। টেৌরিন এখযটন 
টসখযটন েুটে পযিযবযি টচষ্টয েিটে। টশষ অবরয েযটে যিয রিটেই হি। 
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শ্রীেেী টগযেস বিটিন–এই টেয পুেুিেয এেযটে এখযটন িযখ নয। টেযেযও রিটয আসটে 
হটব? 
  
–রেন্তু েী েটি? 
  
 রেটসস টগযেস এবযি ঘি পরিস্কযি েিটবন। েযটে এই েযজেয যটত্নি সটঙ্গ েিটে হটব। 
যীটি যীটি টস ঘটি সবরেেু গুরেটয িযখি। র্যটযি রিটয িয়িটপযে েিটে িযগি। 
  
রেটসস টগযেস বটি ওটঠন– 
  
–গেেযি রে পুেুিেয এখযটন রেি? 
  
–এেয েটব এখযটন রনটয এটসে? 
  
বিটিন–েুরে রে এেয পেন্দ েিে নয? 
  
আরে বিটে পযরি রেটসস ব্রযউন এই পুেুিেয টেযটেই ভযটিয নয। এেয রেন্তু অদু্ভে 
স্বভযটবি। আরে রে বিটে চযইরে বুিটে পযিটেন টেয? 
  
–এ টেেনভযটব আেযটিি রিটে েযরেটয আটে। এটে টিটখ টেযটেই ভযটিয রেেু েটন হয 
নয। 
  
এবযি সযইরবটিি টিটগ যযওযযি েেয। েুরে রেন্তু এই ব্যপযটি আটগ আেযটে রবিরিেি 
েেয েখটনযই বি রন। 
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-হ্যাঁ, বটিরে। আপনযিয ব্যপযিেয পযিয টিন রন। আজ সেযটিি আটগ পযডন্ত রবষযরে রনটয 
আপনযিয ভযবনয রচন্তয েটিনরন। আরে এই পুেুিেযটে এখযটন বটস েযেটে টিটখরে। 
  
এবযি টবযয হয েযি অবযে হবযি পযিয, এই িযরত্রটবিযয আরে এেেয স্বপ্ন টিরখ, েটন 
হয টস টবযয হয টেযনও িহস্ েেয চুরপ চুরপ বিটে চযইটে। যীটি যীটি টস শুরোং রুটে 
চটি টগি। েযিপি েযি এখন অটনে েযজ পট়ি আটে। এই হটব েুরেেযরে রজরনসপত্র 
সযজযটে হটব। 
  
সযইরবি ওই পুেুিেযি রিটে েযেযি। পুেুিেযি েুটখি েটয্ টেেন এেেয অদু্ভে 
উৎসুটেি েযপ টিটগ আটে। অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি উঠি। 
  
সযইরবি েযি রিটে েযেযি, 
  
রেস টেযটম্বি এই পুেুিেয আটে এখযটন েেরিন যটি? 
  
এই পুেুিেয রজজ্ঞযসয রপ্রয। আেযয ক্ষেয েি। আেযি টেয েটন প়িটে। গেেযিটে 
পুেুিেয এখযটন রেি রেনয আরে রঠে বুিটে পযিরে নয। আরে টেয বযইটি রগটযরেিযে 
বিৃেয শুনব বটি। 
  
িিেযিী েেয েটন পট়ি যযওযযি সুটযযটগ রফটি আরস। 
  
–আরে টেযেযয যযরেিযে েযও আেযি েটন টনই। আেযি েটন হয আরে টবযয হয 
স্পেনযেটট যযরেিযে। টসখযটন রগটয েী েিব টগযিেযি হটয যযটে। ওই টিেচযিেযি 
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েেয আেযি আি েটন প়িটে নয, টসখযটন টয েী বেি বেি েিয হয েয আরে জযরন 
নয। 
  
–এরে হি আেযি? 
  
সৃ্মরেি টেটে আটবিন। 
  
–আরে আেযি চশেয টেযেযয টিটখরে? আেযি হ্যেব্যটগি েটয্ রে? 
  
 হ্যাঁ রে? 
  
 রঠে খুাঁটজ পযরে নয। আরে এেেু েখন পরত্রেয প়িরেিযে। 
  
সযইরবি বটি উঠি-ে্যন্টিযরপটসি ওপটি চশেযেয আটে। রেভযটব েুরে পুেুিেয টপটযে 
বিটি নয টেয? এরে? এেয টেউ টেযেযয উপহযি রহসযটব রিটযটে? 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠন-নয, এেয টেউ পযরঠটযরেি, রে েটন প়িটে নয। েটব এখন 
বুিটে পযিরে পুেুিেয ঘটিি পটক্ষ টনহযেই টবেযনযন। রেন্তু েযটিযি উপহযি টেয িূটি 
েুাঁট়ি টফটি টিওযয যযয নয। 
  
সযইরবি বটি উঠি–এেযটে এখযটন িযখযি টেযনও িিেযি টনই। আরে এটে টেযেযয 
িযরখ বি টেয! 
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-এেেু সেয িযও আরে টভটব রচটন্ত বিব। অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠন-নয। আরেও 
এখন এটেবযটি টগযিটেটি অবস্থযয েটয্ আরে। 
  
-টেযেযি েযেযেয এেেু পরিষ্কযি েযেযি িিেযি। টেযেযি বযস আেযি টেটে অটনে েে। 
  
রেন্তু 
  
-সরে্ বিরে রেস টেযটম্ব, আরে এটেবযটি েটন েিটে পযিরে নয। গেেযিও আরে এেযি 
রিটে েযরেটয রেিযে। এি েটয্ এেেয আশ্চযড রজরনস িুরেটয আটে। 
  
শ্রীেেী টফটিযস রেন্তু রঠে েেযই বটিটেন। রে এেেয অদু্ভে িহস্! আেযি েটন হটে 
পুেুিেযি েটয্ এেেয প্রযণ আটে। বয আরে টসই প্রযটণি ব্যপযিেয টবশ উপিরি েিটে 
পযিরে। আি রেেু আেযি েটন টনই। পুেুি টেয এেন আচিণ েটি নয। 
  
–আজটে ওি আচিটণি েটয্ এেেয পরিবেডন এেয রে টেযেযটিি েযটিযি নজটি প়িটে 
নয? 
  
-হটেও পযটি। 
  
–নয, ও টবযয হয বাঁেযি ওপি বটস জযনিয রিটয ঢুটে পট়িটে এেেু। রেস পুটিয 
ব্যপযিেযটে েিি েিযি টচষ্টয েটি। 
  
ওেয আেযটিি সম্পরিি চযিপযটশ েযেটব বটি এটসটে। েযিপি বটি–এই পুেুিেযি েেয 
বযি রিটয ঘিেযি েেয ভযবটে পযি নয? এেবযি টচযখ বন্ধ েটি টভটব টিখ টেয! 
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সযইরবি বটি েযাঁপটে েযাঁপটে–েুরে রঠেই বটিে। এই পুেুিেয এখন এই ঘটিি সযটে 
অঙ্গযঙ্গীভযটব জর়িে হটযটে। 
  
-েযহটি? 
  
 –এেবযি ভযবে? 
  
 –এেবযি ভযববযি টচষ্টয েিটি আেযি সেস্ত শিীটি েযাঁপুরন টিখয টিটব। 
  
–েযহটি আেিয পুেুিেয রনটয েী েিব? 
  
 অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠন–এই টবচযিী পুেুটিি েটয্ এেনরে অদু্ভে শবরশষ্ট্ িুরেটয 
আটে? 
  
েটন হটে টসেয টযন এেেয পরিে্ি আবজডনযি েে, অেচ এি প্রযণ আটে। আরে টবশ 
বুিটে পযিরে। আরে রে এি সযটে েেয বিব? 
  
টস পযটয পযটয এরগটয টগি। েযিপি পুেুিেযি রিটে রস্থিিৃরষ্টটে েযরেটয বিি আরে 
টেযেযি সযটে রেেু েেয বিটে চযই। েুরে এেন আচিণ েিে টেন? টেযেযি টচযটখ 
রবষণ্ণেযি েযযয, রেেরেে েটি েযাঁপে টেন? েুরে রে রেেু বিটে চযও? 
  
-েুরে এে িযজুে টেন? 
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–বি রে বিটে চযও? 
  
বটি ওটঠ টস শ্রীেরে টফটিযস ব্রযউন টবযয হয–এইজন্ পুেুিেযটে িূটি টঠটি সরিটয 
টিবযি েেয বিরেটিন। 
  
–রেরন েী েটি পুেুিেযি েটনি ভযষয প়িটবন বিুন টেয? 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি উঠটিন সইিুি বিটে েযটে, এই পুেুিেয ভর্দ্ েরহিযি েটন 
খযিযপ েযপ টফটি টগটে। 
  
 ওিয ওই পুেুটিি েেড েী েটি বুিটবন? ওিয জীবটন সুটখ সাংযটে ব্স্ত েযটেন। 
  
সইেুি এটস বিি রঠে আটে। এই পুেুিেযি আচিণ পযটে টগটে এেেয টেযেযটে 
েযনটেই হটব। 
  
রেন্তু এখযটনি টচটযও েযেটব নয। 
  
টেযন আেষডণীয শরি রেি নয। সরে্ সরে্ হযে জযনিযি েেয ভযবটে রেি। 
  
 েযিপি এখযটন? 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বিটিন–নয, এই পুেুিেয টবশ িযগটে টেন? 
  
 েটব েযি অরস্তত্ব আেযটিি সযেটন িৃশ্েযন হটয উটঠটে। 
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সযইরবি বটিন, এেেয আপরন বিটি আরে ভযটিযভযটব বুিটে পযিরে আপনযি েটন 
সটন্দহ টজটগটে। গেেযি টস এখযটন এটসরেি। এেেয আরে আবযি হিফ েটি বিরে। 
  
এবযি অ্যরিরসযয টেযটম্ব রচৎেযি েটি বিটিন–েুরে েী বিে? েুরে এেেয সযেযন্ 
ব্যপযিটে এে েরঠন েটি টফিে টেন? 
  
েটন হটে েুরে এই ঘেনযেযটে ভযটিয েটন রনটে পযিে নয? টেযেযি েটয্ এেন এেেয 
আেঙ্ক টজটগ উঠটে টেন? 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব পুেুিেযি হযটে েটি েুটি টনয। েযিপি েযি টপযশযে রঠেঠযে েটি 
টিয অটন্ি টচযযিেযটে বরিটয টিয। রেন্তু পুেুিেয রনটজ নট়িচট়ি বটস ওটঠন আিযেপ্রি 
অবস্থযটন টেটে যযয। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠন নয। এি েটয্ জীবন্ত সিয টজটগটে। ভযটিয েটি টচযটখি 
রিটে েযরেটয টিখ। সযইরবি টেযেযি রে েটন হটে নয। 
  
টচযখ িুটেয রেেু বিটে চযইটে। হযটেয এেেু বযটি পুেুিেয েেয বিটে শুরু েিটব? 
  
শ্রীেেী টগযেস বিি–এবযি টবযয হয আেযি পযিয। এখন টস এেেটন িয়িটপযটচি েযজ 
েটি চটিটে। রব়িরব়ি েিটেই েযটে আরে রেন্তু আি রেরোং রুটে েখটনযই যযটবয নয। 
  
রেস টেযটম্ব জযনটে চযইি– 
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েী বিে ভযটিয েটি বি টেয টগযেস, েখন টস বটসরেি ঘটিি এে টেযটণ। টিখযি 
টেরবটিি সযেটন, রবরভন্ন রহটসবপত্র রনটয ব্স্ত রেি। 
  
টস আবযি গিয চর়িটয বিটে েযটে টেযেযটে রনটয আি পযিরে নয, েুরে সব ব্যপযি 
রনটয এে িগ়িয েি টেন? 
  
েটন টিটখয রবটেটিি েটয্ই রেন্তু হযটেি েযজেয টশষ েিটে হটব। িুটেয সযন্ধ্ টপযশযটে 
শেিী েিটে হটব। রেনটে েেটেি টেস শেরি েিটে বযরে আটে। এেয়িয এেন এেেয 
সু্ে শেরি েিটে হটব যয আেযটিি যটেষ্ট পযসয টিটব। 
  
েুরে েয েিটে পযিটব টেয? 
  
শ্রীেেী টগযেস রব়িরব়ি েটি বটি ওটঠন–পুেুিেয আেযি েযেয খযিযপ েটি টিটব। 
  
–আবযি এই পুেুিেয রনটয বযটজ বেবে েিে? 
  
-হ্যাঁ, ওেয টর্টক্সি ওপি বটস আটে এেেয জীবন্ত েযনুষ হটয। আেযি রিটে েযটি। েযটি 
রপেরপে েটি েযেযটে? 
  
–েুরে রে বিে? 
  
–এসব েেযি টেযটনয েযেয েুণু্ড আটে রে? 
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অ্যরিরসযয টেযটম্ব উটঠ িযাঁ়িযি। ঘটিি এেটেযটণ চটি টগি। বযইটি উাঁরে টেটি টিখটিয। 
উটেযরিটেি ঘিেযই হি রসরোং রুে। টসখযটন এেেয টেযে টসিযটেযন টর্স্ক আটে। 
এেটেযটণ টর্স্ক আটে। সযেটন টচযযি আটে এবযি অ্যরিরসযয টসখযটন রগটয বসি। শুযু 
পুেুিেযটে ও বরসটয রিি টর্টস্কি ওপটি। 
  
পুেুিেয র্্যব র্্যব েটি েযেযি। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব েন্তব্ েটি-েটন হয টেউ টবযয হয আেযটিি রনটয েজয েিটে। হ্যাঁ 
পুেুিেযি হযবভযটবি েটয্ এেেয টেৌেুে িুরেটয আটে এখন েযি রিটে েযরেটয টিখ, 
িহস্ রচহ্ন আটে রে? 
  
রঠে টসই সেয সযইরবি বিি–রসাঁর়ি রিটয রনটচ টনটে এি, হযটে এেেয অসেয টেস যয 
রনটয এখন টস খুব ব্স্ত আটে। সেযিটবিয টেটে চিটে েযি পিীক্ষয রনিীক্ষয। 
  
এখযটন এটসয সযইরবি, টিখটেয েযি ব্রিগে টর্টস্কি উপি পুেুিেয টেেন বটস আটে। 
ওটে রে এখযটন েযনযটে নয? 
  
িুই েরহিয অেডপূণডভযটব িৃরষ্ট রবরনেয েটি। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠন–হ্যাঁ হ্যাঁ এখযটন ওটে ভযিী েজযি টিখযটে। 
  
–েুরে রে ওটে এখযটন বরসটযে? 
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সযইরবি বটি–নয। আরে টেয এ েযজেয েরিরন, টবযয হয ওপি টেটে টেযটনয এেরে 
েযটজি টেটয এই িুষু্টরেেয েটিটে। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব েন্তব্ েটিন–হ্যাঁ। এেয আেযি এেেয েযিযত্মে আটেযি। 
  
 টস টর্স্ক টেটে পুেুিেয রনটয যযয, েযিপি েযটে টসযফযটে বরসটয টিয। 
  
-সযইরবি েখন টপযশযটেি রিটে েযরেটয আটে। টপযশযেেয টচযযটিি ওপি িযখটে। 
বযইটি টবরিটয ওপটিি রিটে চটি যযয। এখন েযটে ওযযসরুটে ঢুেটে হটব। টস বিি-
টেযেিয জযন টয পুেুিেযটে টেযটম্বি ঘটি রনটয টগটে। েুরে েী জযন? বি বি টেযেিয 
টে এই েযজেয েটিে। 
  
িুরে েযটজি টেটয হেভম্ব হটয টগটে। েযিয েুখ চযওযযচযরয েিটে েিটে েযটে টবযিয 
যযয আসি উিিেয েযটিযি েযটেই টনই। 
  
রেন্তু, রেস, আেিয রে উিিেয জযরন? 
  
-হ্যাঁ বি! 
  
আজ সেযিটবিয েজয েটি টে পুেুিেযটে টর্টক্সি উপি বরসটয রিটয টগটে? 
  
রেনজন টেটয েযেযয আেযটশি রিটে, আেেয আেেয েটি রেেু বিযি টচষ্টয েটি এবযি 
এটিযসটপটটি পযিয। এটিযসটপট নযটে ওই টেযে ওে্যন বটি আরে এই েযজেয েরিরন। 
রঠে আটে টে টর্টক্সি উপি বরসটযটে? 
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আি এেরে েযটজি টেটয বটি ওটঠ আরে টেয েরিরন, েুই েটিরেস। েযরিডন? 
  
েযরিডন সটঙ্গ সটঙ্গ যন্ত্রচযরিটেি েে েযেয নয়িযয। 
  
 এটিযসটপট। এেয রেন্তু এেেয ভযঙ্কি ঠযট্টয। 
  
এটিযসটপট বটি ওটঠ, আেযটে টিযষ টিটবন নয। এটিযসটপটটে টিখটি েটন হয টস 
টবযযহয এে েুখিয েরহিয, সব সেয েযি গিযি েটয্ রপন ফুটে আটে। টস বিটে 
েযটে–আেযি রে পুেুি রনটয টখিয েিযি েে সেয আটে? আি েযেযয েে েযটজি 
টবযিয? 
  
সযইরবি বটি ওটঠ, এখযটন েযেযও, েযি গিযি স্বি িেশ পযটে যযটে। 
  
হ্যাঁ। 
  
ঠযট্টযেয খুবই ভযটিয, রেন্তু আরে জযনটে চযইরে আসি অপিযযী টে? 
  
এবযি রেনজন েরহিযি গিয শুরেটয টগটে। 
  
আেিয আটগই বটিরে, রেটসস েক্স, আেিয টেউ এই েযজেয েরিরন। েযরিডন আেিয 
েটিরে রে? 
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েযরিডন টহটস বটি নয আরে টেয েরিরন, রপরিও েটিরন। েযগডযটিে যখন নয বিটে েখন 
েযটে অরবশ্বযস েিযি টেযন েযিণ টনই। েযহটি ে্যর্যে আেযটিি টেউ টেয এই েযজেয 
েটিরন। আপরন শুযু শুযু আেযটিি বেটেন। 
  
টফটিযস ব্রযউন বটি ওটঠন। 
  
-আরে রে এেয েিটে পযরি, রেটসস েক্স? 
  
আরে েখটনয এই যিটণি টেটিেযনুরষ টখিয টখরি নয। 
  
এবযি েযরিডন বটি ওটঠ। এেয টবযয হয রেটসস টগযেস এি েযজ। এখন ভয টপটয সরে্ 
েেযেয টচটপ যযটে। 
  
সযইরবি েযেয টনট়ি বিি, নয রেটসস টগযেস-এ েযজ েখটনয েিটব নয। 
  
েযি সম্পটেড আরে যয জযরন, রেরন এইসব টেযে খযটট্টয ব্যপযটি েযেয ঘযেযন নয। 
  
রেস এটিযসটপট বটি ওটঠ। েযি েযটন পুেুিেয রনটজই রসাঁর়ি রিটয টনটে রগটয ওখযটন 
বটস টগটে েযই টেয? 
  
সযইরবি বটি ওটঠ। এভযটব ঠযট্টয েটিয নয। 
  
 রেস উটম্ব েযটে টর্স্ক টেটে রনটয রগটযরেি এবাং টসযফযটে বরসটয রিটয রগটযরেি, 
অ্যরিরসযয আবযি বিটে েযটে। েযি েযটন আরে িুষ্টযরে েটি েযটে বরসটযরে? 
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নয এই ঘেনযেযি েটয্ আনটন্দি রে আটে? বিাং এটে েটনি েটয্ ভটযি বযেযবিণ শেিী 
হয। েযই নয রে? 
  
–আরে টেয আপনযটে আবযি বিরে েক্স েযগডযটিে বটি ওটঠ। আপরন টেন আেযটিি 
রিটয রেটে্ েেয বিযটে চযইটেন। আেিয এই ব্যপযিেযি রবনু্দ রবসগড রেেুই জযরন নয। 
  
সযইরবি বটি ওটঠ। আরে িুাঃরখে আরে টেযেযটিি েন নষ্ট েিরে। অপিযযী টেযেযটিি 
েটয্ িুরেটয আটে। পুেুিেয টেয রনটজ রনটজ টহাঁটে এখযটন–হ্যাঁ আেযি েযই েযটন হটে। 
  
এেয টবযয হয। পুেুিেযি রনটজি েযজ রহ রহ 
  
েযরিডন হযসটে হযসটে জবযব টিয। আেযটিি েটন হয এই ব্যপযিেয রনটয আটিযচনয বন্ধ 
েিয উরচে। 
  
টস বটি ওটঠ–হ্যাঁ। 
  
আেিয এসব আটজ বযটজ ব্যপযটি েযেয ঘযেযই নয। 
  
েযিপি টস রসাঁর়ি রিটয রনটচ নযেটে েযটে। 
  
রেটসস টেযটম্ব টিটখ েটন হি টস টবযয হয আনটন্দ আটে। টস গযন গযইটে। চযিপযটশ 
েযেযটে। 
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টস বিি, আেযি চশেযেয আবযি হযরিটয টফটিরে। রেন্তু এেয আেযি েযটে খুব এেেয 
গুরুত্বপুণড ব্যপযি নয। এই েুহূটেড আরে আি এেেয গুরুত্বপূণড রবষয রনটয ভযবরে। এেেয 
টেযে সেস্য টিখয রিটযটে। টিখ, আরে রে েে নই। বযিবযি টেন চশেযেয হযিযয বিে? 
আি এেেয চশেয েটি িযখটে হটব। েুরে রে টসেয টিটখটে? সযইরবি বটি আরে টিটখরে। 
  
টেযেযয আটে। এেেু আটগ টেয এেয আেযি হযটে রেি? 
  
-হ্যাঁ আরে চশেযেয রনটযই ঘটিি ও প্রযটন্ত রগটযরেিযে, েখন েুরে ওপযটি বটি টগটি 
আরে ওপযটি বটি টগটি আরে টসখযটন? 
  
টস টবরিটয টগি অন্ ঘটিি রিটে। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি উঠটিন এরে েেয আরে টেয বুিটে পযিরে নয। 
  
টেয েযজ েিরেিযে। আেযি টচযটখি যয অবস্থয চশেয েয়িয এটেবযটিই প়িটে পযিব নয। 
  
আরে টিখরে। 
  
ওই টেযণ টেটে টেযেযি রিেীয চশেযেয রনটয আসব? 
  
সযইরবি জযনটে চযয। 
  
নয আেযি েযটে আি টেযন চশেয টনই উরিগ্নভযটব েযেয নযট়ি অ্যরিরসযয টেযটম্ব! 
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ওেয আরে টেযেযও টফটি এটসরে। আরে গেেযি িুপুটি িযঞ্চ টখটে রগটযরেিযে, টসখযটন 
িুরেনটে টিযেযটন রগটযরেিযে। েটন হয ভুটি টসখযটন হযে টিটখ এটসরে। 
  
রর্যযি সযইরবি বটি ওটঠ। টেযেযি উরচে রেনটে চশেয সটঙ্গ িযখয। নয। হটি এই অবস্থয 
হটব। 
  
হ্যাঁ, েুরে এেিে রঠেই বটিটে। অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠন, সযিযজীবন যটি আেযটে 
সেস্যি েুটখযেুরখ হটে হটযটে। আেযি েটন হয এেরে েযত্রী ভযটিযভযটব িপ্ত। টস আি 
েযি প্ররে েখটনয অেটনযটযযগী হটে পযিটব নয। 
  
সযইরবি বটি টেযেযয টসেয টিটখে? ভযটিয েটি টভটব টিখ। েুরে রে এই িুটেয ঘি েয়িয 
অন্ টেযেযও রগটযরেটি? 
  
েযহটি? 
  
আেযি টেয েটন হয েুরে চশেযেয ভুি েটি টবযয হয রসরোং রুটে টিটখ এটসে। সযইরবি 
এরগটয যযয। চযিপযটশ ভযটিয েটি টখযাঁটজ। টশষ পযডন্ত টস ভযটব টিখয যযে টেয পুেুিেয 
টেযন িুষু্টরে েটিটে রেনয। 
  
টস পযটয পযটয পুেুিেযি রিটে এরগটয যযয। পুেুিেয এে টসযফয টেটে সরিটয টিয। 
  
আরে চশেযেয এখযটন টপটযরে। টেযেযয টপটি সযইরবি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইনাল কেসেে । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিে িার্পল ধারাবাক্রিে 

228 

www.bengaliebook.com                                  েূক্রির্ত্র 
 

 

এই অে্ন্ত িযেী পুেুিেযি েিযয আেযি েটন যয েুরে টবযয হয ভুি েটি চশেযেয এখযটন 
টিটখ পুেুিেয েযি ওপি বরসটযে। 
  
নয নয আরে ঈশ্বটিি শপে েটি বিরে। এেযজ আরে েখটনয েিটে পযরি নয। 
  
েযহটি? 
  
এবযি সযইরবটিি আচিটণ ঘটেটে এে অদু্ভে আেঙ্ক রেরশ্রে রবশ্বযস। টস বিটে েযটে 
েুরে রে ভযবে পুেুিেয টেযেযি সটঙ্গ ঠযট্টয েিটব বটি চশেযেয িুরেটয টিটখরেি? 
  
অ্যরিরসযয রচৎেযি েটি বটি আসটি— 
  
 আরে েয বিটে চযইরে নয। 
  
টিটখয পুেুিেযটে টিটখ েটন হটে টস খুব বুরিেেী। 
  
–টেযেযি েী েযই েটন হয? 
  
সযইরবি বটি আরে েযি েুটখি গ়িনেয এেিে পেন্দ েিরে নয, েটন হয টস টবযয হয 
েটনি সব খবি পট়ি উঠটে পযটি। 
  
হ্যাঁ, রেস টেযটম্ব– 
  
ওটে টিটখ েটন হয ও রবষণ্ণেযি প্রেীে হটয িযাঁর়িটয আটে। 
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অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠ। 
  
 েযি েেয বিযি েটয্ এেেয অস্পষ্ট েযপ িটযটে। 
  
সযইরবি বটি ওটঠ যযে পুেুিেযটে রনটয আি ভযবনয রচন্তয েিটে হটব নয। ওেযটে এে 
জযযগযয টিটখ িযও। 
  
রটটফন ভ্যরি েী বটিটেন। এইভযটব েেয বিটি আেিয হযে এেরিন পযগি হটয 
যযটবয। 
  
আেিয অন্ েযটজ টিটগ পর়ি, েটন হয িশ রেরনটেি েটয্ সব এখযটন আসটবন, সব 
রঠেঠযে েটি পযঠযটে হটব। 
  
েুরে রে আেযটে এেেু সযহযয্ েিটব? 
  
রেটসস েক্স, রেটসস েযগডযটিে, েী হটযটে বি। সযইরবি বিটে চযয। 
  
সযইরবি, যখন টেরবটিি উপি িুাঁটে পট়ি এেেয েযজ েিটে। েযপ়িগুটিযটে গুরেটয 
েুেটিয েুেটিয েিটে। রেটসস েক্স, আবযি টসই পুেুিেযি খবি রে টপটযটে। আরে 
েযটে গেেযি টপযশযে পরিটযরেিযে। টর্টস্কি উপি পুেুিেয বটসটে এিেে ঘেনয টেন 
ঘেি বুিটে পযিরে নয। 
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এই েেয শুটন সযইরবটিি েযটে এেেু সটি টগি। টস টবশ ভয টপটযটে। টস িযগেস্বটি 
বটি ওটঠ। আেযটে এ রনটয রবিি েটিয নয। েুরে রে পুেুিেয সম্পটেড আবযি টেযন 
গযিগি টশযনযটে চযও নযরে? 
  
পুেুিেয রেন্তু টর্টস্কি উপি উটঠ বটসটে। সযইরবি এরগটয টগি। রসরোংরুটে টপৌঁটে টগি, 
টিখটে টপি সরে্ সরে্ টর্টস্ক পুেুিেয বটস আটে টযখযটন গেেযি সযইরবি েযটে 
বরসটয রিটযরেি। 
  
সযইরবি উচ্চস্বটি েেয বটি, এখযটন েুরে বসটব েযই নয? 
  
েী আশ্চযড। 
  
 পুেুিেয টেযন প্রেু্িি রিি নয। ফ্যি ফ্যি েটি েযরেটয েযটে। 
  
টস পুেুিেযটে রনটয যীটি যীটি এরগটয যযয। েযটে টর্টস্কি ওপি বরসটয টিয। 
  
সযইরবি বটি এেয টেযেযি জযযগয। েুরে এখযটনই েযেটব। 
  
–টস পযটয টহাঁটে অন্ ঘটি চটি যযয। 
  
রেস টেযটম্ব বটি ওটঠন, হ্যাঁ সযইরবি, টবযয হয আেযটিি সটঙ্গ টেউ েজয েিটে। টিখ 
পুেুিেয আবযি টর্টস্ক উটঠ বটসটে। 
  
রে আেযটিি সটঙ্গ এই টখিয টখিটব? 
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আেযি েটন হয টয রেনটে টেটয ওপটি েযজ েিটে। েযটিি টেউ আেযটিি টবযেয 
বযনযটে চযয। 
  
সযইরবি অটনে টভটবরচটন্ত েন্তব্ েটি। এিয ভযবটে টবযয হয এিয আেযটিি েটন ভয 
যিযটব, রেন্তু েযিয েখন টয এখযটন এি। টসেযই বুিটে পযিরে নয। 
  
েযটে েুরে অপিযযী বটি েটন েি? 
  
েযগডযটিটেি রিটে নয। নয, আেযি েটন হয েযগডযটিে এই েযজেয েিটব নয। টস এেরে 
হযরসখুরশ টেটয েযি েটয্ এে শযেযরন বুরি টনই। 
  
যখন টস আেযি েযটে সবরেেু স্বীেযি েটিটে। েযি েেয বিযি েটয্ এেেয আশ্চযড 
অঙ্গীেযি িুরেটযরেি। আেযি েটন হয সবসেয রহরহ েটি হযসটে েযেয টেটযেয এই 
েযজেয েটিটে। 
  
সযইরবি বটি ওটঠ, ব্যপযিেয টবযেয টবযেয বুরি এরনটয টেযনও সটন্দহ টনই। রেন্তু এেেয 
টশষ সাংটেে উাঁরচটয টিওযয উরচে। 
  
েযহটি েুরে েী েিটে চযও? 
  
 টিখই নয, আরে েী েরি সযইরবি অেডপূণডভযটব বটি। 
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ওই িযটে যযবযি সেয সযইরবি এেেয নেুন েযজ েিি। টস রসরোং রুেেযটে বযইটি 
টেটে েযিযবন্ধ েটি রিি। 
  
টস বিি, আরে িিজযেয বন্ধ েটি রিটয টগিযে। চযরবেয আেযি েযটে েযেি। অ্যরিরসযয 
টেযটম্ব বটি ওটঠ। রঠে আটে টিখয যযে। এইভযটব েুরে ওটিি েজয েিয আেেযটে পযি 
রেনয। েুরে রে ভযবে আরে ভুিিযেনয। েুরে রনটজই রনটজি েযজগুটিয েি? আরে টর্টস্ক 
পুেুিেযটে বসযব টস আেযটে েযজগুটিয েটি টিটব। 
  
এেয এেেয সুন্দি ব্যপযি। 
  
েযিপি সবরেেু ভুটি যযব? 
  
 সযইরবি বটি হ্যাঁ েযি এেেয সম্ভযবনয আটে শবরে। 
  
এখন টিখয যযে আজ িযটে টযন আি টেযন অঘেন নয ঘটে। 
  
সেযিটবিয সযইিুটিি টঠযাঁে এটেবযটি শুরেটয টগটে। 
  
টস েখন ইটে েরি ওই ওযযেডশটপি েটয্ েযিপি রেরোং রুটেি িিজযেয খুটি রিি। 
এরগটয টগি সযেটনি রিটে। 
  
শ্রীেরে টগযেসটে টিখয টগি এেহযটে েযেয। অন্হযটে র্যটযি রনটয িযাঁর়িটয েযেয টেটয-
টবযয হয এখন এই িিজয টখযিযি জন্ অটপক্ষযয িটযটে। 
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সযইরবি বিি, আেিয েী টিখব বিটেয? 
  
টস রনাঃশ্বযস টচটপ টভেটি চটি টগি। টিখটে টপি পুেুিেয টর্টস্কি উপি বটস আটে। 
রেটসস টগযেস বটি উঠি–এই টেয, রেটসস, টেযেযটে এে রববণড টিখযটে টেন? 
  
েটন হটে টেযেযি েেযয অস্পষ্টেয িটযটে। িযটে ঘুে হযরন? আরে রে রেস টেযটম্বটে 
টর্টে আনব? টেযেযটে ঘুটেি ওষুয টিটব? 
  
সযইরবি রনটজটে শুযটি রনটয বিি নয। আরে রঠে আরে। টস পযটয পযটয পুেুিেযি রিটে 
টযটে িযগি, েযটে আিটেয েটি েুটি যটি, েযটে হযটে রনটয ঘটিি ওই প্রযটন্ত চটি 
যযয। 
  
রেটসস টগযেস বটিন, আেযি সটঙ্গ আবযি টেউ শযেযরনি টখিয টখিটে। 
  
সযইরবি বটি ওটঠ। আরে টেয বুিটে পযিরে নয এই ঘেনযেয ঘেি েী েটি। 
  
রেন্তু আরে টেয িিজযেয বযইটি টেটে েযিয বন্ধ েটি টগরেিযে। েযহটি েযিয এই েযিযেয 
টভটঙ্গটে। 
  
এই ব্যপযিেযি েটয্ টেেন এেেয িহস্ আটে বটি আেযি েটন হটে। 
  
এবযি রেটসস টগযেস বটি ওটঠন, েটন হটে চযরব েযটিযি েযটে এেেয আটে। টসই 
চযরবেয রিটয এই শযেযটনি েযজেয েটিটে। 
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-সযইরবি বটি নয েয েখনই সম্ভব নয টয আি নেি চযরব শেরি েিটব? 
  
এেয হি এেেয পুিটনয েযিয? এিেে টেয এখন আি পযওযযই যযয নয। 
  
েযহটি অন্ টেযন চযরব এই েযিযি েটয্ ঢুটে টগটে, টিখটে এই ব্যপযটি অনুষ্ঠযন েিয 
িিেযি। 
  
এবযি সবগুটিয চযরব টচষ্টয েিয হি, রেন্তু টেযন চযরব রিটযই ওই েযিযেয টখযিয টগি নয। 
  
 সযইরবি টশষ পযডন্ত বটি ওটঠ ব্যপযিেয সরে্ িহস্জনে রেস টেযটম্ব। 
  
েখন েযিয আসটিি রপেটন বটসরেি। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্বটে টিটখ েটন হটে টস টবযয হয এেেয সেস্য টেটে েুরি টপটযটে। 
  
টস বিি আেিয টেযট্ট এেেয রবষযটে অেযিটণ ব়ি েটি টিখরে। আেযটিি উরচে এই 
ব্যপযিেয এখন ভুটি যযওযয টেউ যরি আেযটিি টপেটন িযখটে চযয েযটে িযখটে িযও। 
যীটি যীটি টস রনটজটে ক্লযন্ত হটয এই েযজেয টেট়ি টিটব, সযইরবি জযনটে চযয এই 
রবষযেয েরপ রপ্রন্ট হটয চিটব বটি টেযেযি েটন হয? বিটেয? 
  
অ্যরিরসযয বটি ওটঠ। আরে রঠে বুিটে পযিরে নয। 
  
েযি েটে বযটস টপৌঁটে টগটি এসব ব্যপযি রনটয ভযবটব। 
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আেযি েটন হি যয, পুেুিেয সরে্ সরে্ রনটজি উপি রবিি হটয উটঠটে। পুেুিেযি 
হযবভযব টিটখ েযই েটন হটযটে। 
  
–সযইরবি এবাং অ্যরিরসযয টেযটম্ব আবযি িিজযেয ভযটিযভযটব বন্ধ েটি রিি। 
  
 আেযি সব েটন আটে। সযইরবি বিি, টেযেযি েটন আটে? আেযি স্পষ্ট েটন প়িটে 
আেযটিি সযটে টেউ েজয েিটে। রেন্তু টেন যিনেয আরে বুিটে পযিরে নয। 
  
টেযেযি রে েটন হয সেযিটবিয পুেুিেযটে েুরে টর্টক্সি উপি টিখটব? 
  
হ্যরিস জযনটে চযইটিন। হয সযইরবি বটি আরে বুিটে পযিরে। 
  
েটব এই অশ্রুেযন সরে্ হয নয। পুেুিেযটে আি টর্টস্কি উপি বরসটযয নয। টসেয বটস 
পট়িটে। 
  
জযনিযি ওপি। জযনিযি রিটে েযরেটয আটে। অদু্ভে িযগটে েযি এই গুণ। অবশ্ টেউ 
যরি েযটে ওখযটন নয বরসটয টিয। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠ। এবযি রেন্তু ব্যপযিেয আেযটে ভযবযটে। টসরিন েটন হয 
চয টখটে টখটে, েযিপি বটি আরে বুিটে পযিরে নয রেভযটব পুেুিেয রনটজই সচি হটয 
উঠটে? 
  
সরে্ ব্যপযিেয রনটয ভযবটে হটব। এই সেস্যি হযে টেটে আেিয েী েটি েুরি পযব। 
এেেয অন়ি পুেুি েযি অবস্থযন পরিবেডন েিটে েী েটি। 

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইনাল কেসেে । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিে িার্পল ধারাবাক্রিে 

236 

www.bengaliebook.com                                  েূক্রির্ত্র 
 

 

  
েখন টেটে আটিয নেুন নেুন ঘেনয যযটে টিখয টগি, এেরিন পযডন্ত িযটেি অন্ধেযটি 
পুেুিেয সজীব ও সচি হটয উটঠরেি। 
  
এখন রেন্তু রিটনি আটিযটে টসেযি জযযগয পরিবেডন। হঠযৎ েযটে টিখয টগি টস। রিরভাং 
রুটে বটস আটে। েটযে েুহূটেডি পি েযটে টিখয টগি অন্ টেযন জযযগযয। েখনও 
েযি টেযন জযযগযয। প়িটে পয ের়িটয েখনও টচযযটি হযেটিি উপি চুপরে েটি বটস, 
েখনও রবরভন্ন টচযযটি ঘুরিটয বসটে। েখনও আবযি উটঠ যযটে জযনিযি উপি উটঠ 
যযটে জযনিযি উপি রপেরপে েটি টিখটে চিেযন জীবন। আবযি েখটনয টর্টস্ক রেটি 
আসটে। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব। েন্তব্ েটি ইটেেে খুাঁটজ টব়িযটে আেযি েটন হয পুেুিেয বুরি 
খুবই আনন্দ টপটযটে। 
  
েযিয েী েটি এই সেস্যি সেযযযন েিটব বুিটে পযিটব নয। শিনরন্দন েযজেেড েযেযয 
উটঠ টগটে। টভিটভটেি েুেটিযগুটিয চযিপযটশ জ়িযটনয রেেযটনয অবস্থযয পট়ি আটে। 
  
টসগুটিযটে এেসযটে িরঙন েটি টেযিযি িিেযি। যয হটি রঠে সেটযি প্রস্তুরেটে টিটব 
েী েটি? এইিেে চিটে েযেটি ব্বসয এটেবযটি িযটে উটঠ যযটব। 
  
টশষ পযডন্ত অ্যরিরসযয টেযটম্ব এেেয রস্থি রসিযন্ত রনটয টফিি। টস বিি এবযি েটন 
হটে পুেুিেযি েযে টেটে আেযটিি রনষৃ্করে রনটে হটব। ব্যপযিেযটে টশষ েটি রিটে 
হটব। েযিই প্রস্তযটব সযইরবি অবযে হটয টগি। বিি টস সরে্ সরে্ েুরে রে। 
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টেযেযয টযন এেেুেটিয রবষণ্ণেযি সুি। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠন–হ্যাঁ। ওটে আেিয আগুটন টফটি রঘ রিটয েযখব। 
  
এখযটন আগুন টেযেযয পযওযয যযটব বটিয টেয? 
  
-ও এেেয েযরহনী, ওটে পুর়িটয েযিটেই হটব। 
  
এেেু রচরন্তে হটয টস আবযি েন্তব্ েটি–অযেয ওটে েুাঁট়ি র্যটরবটন রিটয এটি হয। 
  
সযইরবি বটি ওটঠ 
  
-নয এেয েিয টবযয হয রঠে হটব নয। র্যটরবন টেটে টেউ ওটে রনটয যযটব আবযি 
টসখযটন বরসটয রিটয যযটব। েযহটি সেস্যি সেযযযন হটব নয। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব অটনে ভযবনযরচন্তয েটি বটি ওটঠ–েযহটি আেিয রে ওটে উপহযি 
রহসযটব টেযেযও পযঠযটে পযরি নয? 
  
টসযসযইরে আেযি েযটে পুেুটিি জন্ বযযনয েটি, শুযু রে েযই? ওটে েুেস টর্ টে 
পযরঠটয রিটি টেেন হয? আেযি েটন হটে এেযই টবযয হয ওি হযে টেটে বযাঁচবযি 
ভযটিয উপযয। 
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সযইরবি বটি–আরে রঠে বুিটে পযিরে নয। েযজেয েিটে টগটি আেিয রঠেেেয পযিব 
টেয? 
  
-েুরে টেন এইেেয বিে সযইরবি বটি ওটঠ। আেযি টযন জযরন নয, েটন হটে। পুেুিেয 
আবযি এখযটন চটি আসটব। 
  
–টেন এেেয েটন হটে টেযেযি? 
  
 রঠে বিটে পযি–ঘটি টফিয পযযিযি েে। হ্যাঁ, েুরে রঠেই বটিে? েযহটি? েযহটি ওি 
হযে টেটে আেিয েী টেযনরিন েুরি পযব নয। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব জযনটে চযয–টপটেই হটব। ও হটে এেেয জীবন্ত শযেযরন। বযটিযেযস 
ও আেযটিি এভযটব জ্বযিযটব। েযই আবযি হয নযরে। 
  
সযইরবি বটি ওটঠ। আেযি সেস্ত শিীটিি রভেি এেেয আেঙ্ক টিখয রিটযটে। পুেুিেয 
আেযটিি টেটে অটনে শরিশযিী এেয বিটে পযরি–েুরে আরে িুজটন রেটি ওটে সিযটে 
পযিব নয। 
  
–আরে রে েিব? 
  
এটসয ঐসব উটেযপযেয েেয টেন বিে? েুরে এেবযি পুেুিেযি েটয্ টেটে সবরেেু 
টবি েটিয। পুেুিেযও চযইটে আেযটিি টশষ েিটে। রেন্তু আেিয টেয ওি টেযটনয ক্ষরে 
েরিরন। এেয টবযয হয এি প্ররেরহাংসযি এেেয ব়ি উিযহিণ। 
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-েুরে েী বিে? 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব সন্তপডটণ চযরিরিটে েযেযয। েী বিে েুরে? টিখে িাংগুটিয রববণড হটয 
টগটে। পুেুিেয রে এখযটন রেি? আরে রঠে বুিটে পযিরে নয। েযি েটয্ টজটগ উটঠটে 
এেেয অসহনীযেয। ও টেন এখযটন এি? 
  
েযি আরে েিব? 
  
টিখ রেটসটসি ব্যপযিেয টেেন টযন হটয টগটে। 
  
টসরে ভয টপটযটে? টস টবযয হয পুেুিেযি সাংস্পটশড আসটে চযইটে নয। 
  
ওি েটয্ টেেন এেেয ঘৃণযি েটনযভযব িটযটে। 
  
 অ্যরিরসযযি েণ্ঠস্বি আটিয েীক্ষ্ণ হটয ওটঠ— 
  
 সযইরবি বিটেয এখন আেিয েী েিব? েুরে টেয সব ব্যপযটি আেযটে সৎ পিযেশড 
রিটযে। এখন এই পুেুিেযি হযে টেটে েীভযটব রনষৃ্করে পযব বিটেয? সযইরবি স্বীেযি 
েটি–সে্ েেয বিটে েী আরে েন িযখটে পযিরে নয। পুেুিেয েী এভযটব আেযটিি 
টেটি টফিটে চযইটে। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব েন্তব্ েটি–সরে্ অে ভযটিয েযজ আেিয েিটে পযিেযে। েটন হটে 
এবযি টবযয হয পুেুিেযটে রবিযয রিটেই হটব। 
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-েুরে রে সরে্ েযই চযইে। 
  
অ্যরিরসযয অনযযডস্বটি বটি ওটঠ–আরে রঠে জযরন নয, সরে্ সরে্ েী ঘেটে চটিটে। 
  
পটিি রিন সেযি টবিয সযইরবি ওযযেড রুটে প্রটবশ েটি টিখি রসরোং রুেেযি বযইটি 
েযিয েযিয। 
  
–রেস টেযটম্ব টেযেযি েযটে েী চযরবেয আটে? 
  
–গেেযি েযিয বন্ধ েটিরেটি। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠ-হয, আরে টেয েযিয বন্ধ েটিরেিযে। টিখয যযে েী হয। 
  
-েুরে েী বিটে চযইে? 
  
–আরে ওই ঘিেযি আশয ে্যগ েটিরে। ওই ঘিেয এখন টেটে পুেুটিি ঘি। আেযটিি 
িুটেয ঘি রনটয েী হটব? এই এেেয ঘটিি েটয্ আেিয সব েযজ েিটে পযরি। 
  
–রেন্তু ওেযটেয টেযেযি রনজস্ব রসরোং রুে। ওেযি আি টেযন প্রটযযজন টনই। আেযি েযটে? 
আেযি এেেয ভযিী সুন্দি টবর্রুে আটে। আরে টসখযটন বসযি ব্বস্থয েিটে পযিব। 
  
–েযি েযটন েুরে েী আি েখটনয রসরোং রুটে যযটব নয। 
  
 সযইরবি অবযে হটয প্রে েটি। রেন্তু এেযই আেযি রস্থি রসিযন্ত। 
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রেন্তু ওেয পরিষ্কযি েিটব? নয হটি টস এটেবযটি রবশ্রী টনযাংিয হটয আটে। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটিন–টিখয যযে। যরি এেেয পুেুি ওখযটন টেটে আনন্দ পযয েযই 
যযে। ও নয হয ঘিেযি ওপি িখিিযরি েযটযে েিি। টিটখয ও রনটজই ঘিেয পরিষ্কযি 
েিটব। ও আেযটিি ঘৃণয েটি েুরে টসেয জযনটেয। সযইরবি এবযি অবযে হটয জযনটে 
চযয–েী বিে েুরে? এেয রে টেযন রবশ্বযসটযযগ্ েেয। 
  
হ্যাঁ, েুরে েখটনয ওি টচযটখি রিটে েযরেটয টিটখে? টসখযন টেটে ঘৃণযি িৃরষ্ট িটি 
প়িটে। 
  
সযইরবি অেডপূণডভযটব জবযব টিয–হ্যাঁ, আরে েযটি েটয্ই ওি রিটে েযরেটয অবযে হটয 
যযই। ও টবযয হয সরে্ আেযটিি ঘৃণয েটি এবাং ও এেয েযেটেই ভযিবযটস। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি-ওেয এেেয অদু্ভে টেযট্ট পিযেড। এখন রজজ্ঞযসয েরি, ও আি 
অসুরবটয েিটব নয। 
  
ঘেনযগুটিয স্বযভযরবেভযটবই চযিযটনয। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব েযি সহেেডীটিি েযটে জযরনটয রিটযটে টস এখন টেটে আি রসরোং 
রুেেয ব্বহযি েিটব নয। এেগুটিয ঘি পরিষ্কযি পরিেন্ন িযখয খুব এেেয সহজ েযজ 
নয। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইনাল কেসেে । আগাথা ক্রিক্রি । ক্রিে িার্পল ধারাবাক্রিে 

242 

www.bengaliebook.com                                  েূক্রির্ত্র 
 

 

রেন্তু টেটযিয রে এভযটব েযজ েিটে পযিটব? এেজন টেয েন্তব্ েটিই বসটিন –রেস 
টেযটম্বি েযেযেয খযিযপ হটয টগটে? উরন এিেে আচিণ েিটেন টেন জযরন নয। সবরেেু 
ভুটি যযটেন। েটন হয উরন টবযয হয পুেুিেযি হযে টেটে রনষৃ্করে চযইটেন। 
  
আি এেজন বটি বটস–রেন্তু ওনযি ওই স্বভযব েখটনয সফি হটব, উরন টবযয হয। আি 
সফি হটবন রেনয আেযি সটন্দহ হটে। 
  
অ্যরিরসযয েযি টচযযটি বটস আটে। রচন্তযেগ্ন টস। েযিপি রনটজই রনটজটে প্রে েটি–
আরে রে রঠে েযজ েিিযে। সইরবি রে আেযটে সযহযয্ েিটব? সযইরবি এবাং রেস 
টেযটম্ব যরি আেযটে সযহযয্ েটি েযহটি আেযি টেযন সেস্য েযেটব নয। রেন্তু এই 
ব্যপযিেযি টশটষ েী আটে েযটে আরে জযরন নয। 
  
টিখটে টিখটে রেনরে সপ্তযহ টেটে টগি–সযইরবি অ্যরিরসযয টেযটম্বটে বিি আেযটিি 
টেয এেবযি ঘিেয টিটখ আসয িিেযি। টেন? 
  
আরে বিটে চযইরে রে ওি অবস্থয টেেন টসেয টিখটে হটব। আেযি েটন হয ওই ঘিেয 
এখন খুব টনযাংিয হটয টগটে। এেবযি যুটিয পরিষ্কযি েিয িিেযি। িযে রিটয যুটিয 
বযইটি টফটি েযিপি নয হয আবযি েযিয বন্ধ েটি টিব। 
  
-ওেয এখন বন্ধই েযে। রে িিেযি পুেুিেযটে িযরগটয রিটয? অ্যরিরসযয টেযটষ েন্তব্ 
েটি। এি পি সযইরবি বটি ওটঠ–রঠে আটে। েুরে টিখরে আেযি টেটে টবশী 
েুসাংস্কযিেন্ন হটয টগে। 
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অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি-হয, রনটজি েটনি উপি এখন আেযি টেযন অরস্তত্ব টনই। আরে 
এসব ব্যপযিগুটিয রবশ্বযস েিটে বযয্ হরে। আরে েীভযটব টয রিন েযেযব টেযেযটে 
টবযিযটে পযিব নয। আরে আি েখটনয ঘিেযটে ঢুেটে চযইরে নয। 
  
সযইরবি এবযি টজযটিি সটঙ্গ বিি, আরে ওখযটন যযবই? েুরে রে আেযটে চযরবেয টিটব? 
  
েুরে টেন টজটনশুটন এে ব়ি এেেয ভুি েিটে চটিে? টেযেযি আচিণেয আরে রঠে 
বুিটে পযিরে নয। েন্তব্ েটি বটস অ্যরিরসযয টেযটম্ব। 
  
-রঠে আটে, েযজেয আেযি উপিই টেট়ি িযও। টিখব পুেুিেয ওখযটন েী েিটে? ওখযটন 
ওটে এেয েযেটে িযও নয। অ্যরিরসযযি অনুটিযয, আেিয নয হয ওই ঘিেযি উপি টেটে 
আেযটিি সেস্ত সত্ত্ব ে্যগ েিিযে। আপরন টবযয হয–পুেুিেযি উপি িরসেেয েিটেন। 
  
ও খুশী বটিই টেয ভযটিয। িীঘডশ্বযস টফটি অ্যরিরসযয বটি ওটঠ েী রবষয রনটয আেিয 
আটিযচনয েিরে েযই জযরন নয। 
  
হ্যাঁ, আরে এই ব্যপযটি েযেয ঘযরেটয টফটিরে–নয। েুরে েেয বিে। আরে উিি রিরে। 
সেয চটি যযটে। এখন আেযটে চযরবেয িযও। 
  
রঠে আটে রঠে আটে। 
  
আেযি েটন হয েুরে টবযয হয ভয পযে। আরে এখন টিখটে চযইরে পটিিেয টেেন 
আটে। 
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টশষ অবরয সযইরবি িিজযি েযিয খুটি টভেটি ঢুটে প়িি। টস বটি উঠি-েী আশ্চযড, 
ঘিেয রে পরিেন্ন বটি েটন হটে নয টেযেযি? 
  
অ্যরিরসযয উাঁরে টেটি বটি–সরে্ েযই? রেন্তু পরিষ্কযি েিি টে? 
  
-েুরে রঠে বিটেয টেয? 
  
আরে হিফ েটি বিটে পযরি— 
  
 –সযইরবি বটি–ওই টেয েহযিযনী ওখযটন বটস আটেন, পুেুিেয টসযফযি উপি বটস। টস 
রেন্তু েযি গেযনুগরেেযয বটস টনই। েটন হটে, টস টবযয হয হযে-পয ের়িটয আিযে 
েটি বটসটে। 
  
েযি রপটঠ এেেয বযরিশ িটযটে। বযরিটশি উপি টস েযেযেয এরিটয রিটযটে। েটন হটে 
েযটিযি জন্ অটপক্ষয েিটে। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠ–হ্যাঁ পুেুিেয টবশ ভযিই আটে েযই নয? আরে েী এখযটন 
এটসরে বটি ওি েযটে েযফ টচটয রনটে হটব। 
  
সযইরবি বটি–চটিয আেিয বযইটি টবরিটয যযই। 
  
েয়িযেযর়ি বযইটি টবরিটয আটস। িিজযেয েযিয বন্ধ েটি টিয। েরহিয িুজন পিস্পিটে 
পযডটবক্ষণ েটি। 
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অ্যরিরসযয টেযটম্ব েন্তব্ েটি–আরে জযরন নয এই ব্যপযিেয টশষ হটব েী েটি। েুরে 
রঠেই বটিে, আেিয েী সরে্ সরে্ এেেয পুেুটিি ভটয ঘিেয টেট়ি টিব? 
  
টশষ অবরয েী হটব বি টেয? পুেুিেয আেযটিি সেস্ত সিযটে িযস েটি টনটব? ওেয রে 
এেেয জীবন্ত পুেুি হটয উঠটব? 
  
–আেযি েযেযয এেেয পরিেিনয এটসটে। 
  
–েী ব্যপযি বিটেয। এেয েী পুেুিেযি রবষটয? েুরে েী জযন ওই পুেুিেয সরে্ সরে্ 
টেযেয টেটে এটসটে? 
  
এই ব্যপযিেয এেিে আেযি েটন টনই। অ্যরিরসযয বটি এ রবষয রনটয আরে যে রচন্তয 
েরি েযেযেয এটেবযটি টগযিেযি হটয যযয। েটব টয ওটে আরে রেরনরন। এ ব্যপযটি 
আরে সুরনরশ্চে। আেযি েটন হয ওেয টবযয হয টেউ উপহযি রহটসটব আেযটে–রিটযটে। 
অেবয ও রনটজই উট়ি এটস জুট়ি বটসটে। 
  
–উপহযি হটব েী েটি? 
  
–েুরে এেন টবযেযি েে েেয বি নয? 
  
 অ্যরিরসযয বটি ওটঠ–হ্যাঁ, আেযি েেযি টভেি যুরি টনই। আরে রনটজই বুিটে পযিরে 
নয যুরি আসটব টেযেয টেটে? টিখটে নয পুেুিেয টেেন আচিণ েিটে। 
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েটন হি ওিয টবযয হয পুেুিেযটে রনটয এখন আটিযচনয েিটব। সযইরবি টশযরুটে টগি, 
টস নযনযেযটজ ব্স্ত হটয প়িি। েযিপি েযিয আবযি রফটি এি ওযযেডরুটে।–রেস টেযটম্ব 
েয়িযেযর়ি রনটচ টনটে আসুন। 
  
-েী হটযটে? 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব ঘুে টেটে উঠটে এেেু টিিী েটি। েযি টচযটখ েুটখ ভটযি েযপ টিখয 
পট়িটে। গেেযি েযি রঠে েে ঘুে হযরন। সযইরবি েী হটযটে বি টেয? 
  
-টিখ টিখ, েী হটযটে। 
  
 ওিয িিজযি সযেটন এটস িযাঁ়িযি। আেযি এেয হি টশযরুটে। পুেুিেয বটস আটে টসযফযি 
ওপি। হযে পয ের়িটয েুটখ রেরষ্ট হযরস। সযইরবি বটি টিটখে! পুেুিেয বন্ধ ঘি টেটে 
টবরিটয এটসটে। এখযটন এই ঘিেযি উপি রনটজি িখিিযরি েযটযে েিটে চযইটে। 
  
অ্যরিরসযয এবযি রচৎেযি েটি বটিন, এবযি এেেয টহস্তটনস্ত েিটেই হটব, পুেুিেয 
টবযয হয টগযেয টিযেযনেয রেনটে চযইটে। 
  
সযইরবি বটি েুরে রঠেই বটিে। অ্যরিরসযয বটি ওটঠ। চুপ চুপ শযেযরন পুেুিেয িটযটে 
েযই নয? 
  
–এইভযটব আেযি সবরেেু িযস েিটব? আেিয ওটে আি চযইরে নয। 
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সযইরবটিি েেযগুটিয টেেন টযন টশযনযয, পুেুিেয নট়ি চট়ি বটস। েটন হয েযি অঙ্গ-
প্রে্ঙ্গগুরি সটেজ হটয উটঠটে। এেেয হযে বযর়িটয টিয সযেটনি রিটে, েুখেয ঢযেয 
েযটে। েটন হয টস টবযয হয রপে রপে েটি েযেযটে েযি আচিটণি েটয্ িযজুে শব্দেয 
ফুটে উটঠটে। 
  
অ্যরিরসযয বটি ওটঠ–এেেয শযেযন আরে আি সহ্ েিটে পযিরে নয। েুই আেযি 
টচযটখি সযেটন টেটে টবরিটয যয। 
  
হঠযৎ সযইরবিটে অবযে েটি রিটয অ্যরিরসযয ঘটিি এে টেযটণ চটি যযয। পুেুিেযটে 
েুটি টনয। জযনিযি েযটে চটি যযয। জযনিযেয খুটি টিয। েযিপি পুেুিেযটে েুাঁট়ি টিয 
িযস্তযি রিটে। সযইরবটিি েুখ টেটে ভযঙ্কি আেডনযি টবরিটয আটস। েখন টস অবযে 
হটয যযয বযযয টিবযি সযেযন্েে সুটযযগ পযযরন। 
  
–ও অ্যরিরসযয, েুরে এেন েিটি টেন? 
  
এেয েিয টেযেযি েখটনয উরচে হযরন। অ্যরিরসযয টেযটম্ব জ্বটি ওটঠ। এই প্রেে আরে 
টবযয হয ভটযি েযজটে জয েিটে পযিিযে। আরে জযরন ও আি েখটনয এটস আেযটিি 
জ্বযিযেন েিটব নয। 
  
সযইরবি অরেদ্রুে জযনযিযি রিটে এরগটয যযয। েখন পুেুিেয টশযযযটনয আটে। িযস্তযি 
উপি, হযে পয গুটিয রোঁট়ি টগটে। 
  
সযইরবি বটি ওটঠ-েুরে ওটে টেটি টফিটি? 
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অ্যরিরসযয বিি–বযটজ েেয বটি নয। যযি েটয্ জীবন টনই েযটে আরে হে্য েিব েী 
েটি? ওখযটন েী আটে বিটেয? 
  
ওখযটন আটে টভিটভে, চুি-টোঁ়িয েযপট়িি েুেটিয বয িরঙন চযে়িয, ওেয েী এেেয জীবন্ত 
পুেুি? 
  
সযইরবি বটি ওটঠ–হ্যাঁ, েুরে টিখরন, পুেুিেযি েটয্ প্রযণ স্থযরপে হটযরেি। 
  
অ্যরিরসযয েেয বিটে পযটি নয। আেযি েটন হয টে টযন েযি রনাঃশ্বযস বন্ধ েটি 
রিটযটে। হযয ওই টেযট্ট টেটযেয েুটে আসটে নয। পটিই টপযশযে পিয এেরে টেটয দ্রুে 
চটি আটস। েযরেটয েযটে টস এে িৃরষ্টটে পট়ি েযেয পুেুিেযি রিটে। অটনেবযি 
এপযশ-ওপযশ েযেযয। যখন টিটখ টেউ েযটে টিখটে নয, সবযই টয যযি েযটজ ব্স্ত। 
বযর়িি পযাঁরচি রর্রঙটয যযয। েখন টস রনচু হয েযিপি টস পুেুিেযটে টেযটি েুটি টনয। 
িযস্তয রিটয টযটে েযটে। 
  
চীৎেযি েটি অ্যরিরসযয বটি-েযে েযে। টস সযইরবটিি রিটে েযেযয। 
  
েযিপি বটি ওটঠ–ওই পুেুিেযটে টেউ টযন ওখযটন টেটে রনটয টযটে নয পযটি। ওই 
পুেুিেয সযাংঘযরেে। ওেয এেেয শযেযন। চটিয আেিয টবরিটয রগটয টেটযেযটে আেেযই। 
  
েযিয খুব েয়িযেযর়ি বযইটি এরগটয যযয। রেন্তু সযেটন েখন অটনেগুটিয গযর়ি চটি 
এটসটে। রেনটে ে্যরক্স এটে অপিটে পে েিটে চযইটে নয। েযটিি েটয্ েুেুি িগ়িয 
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টবাঁটয টগটে। েখনও গযর়িেযটে টিখয যযটে। টস এেেয আইি্যটেি উপি িযাঁর়িটয আটে। 
সযইরবি ওরে। েৃেু্ পুেুিেযটে এরগটয রনটয যযওযযি টচষ্টয েটি। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব েযটে টশযনযি টচষ্টয েিটে নয। এেেয ব়ি ভ্যন এটস পে আেটে 
রিটযটে। সযইরবি বটি ওটঠ েী েিে? সযইরবি আি অ্যরিরসযয টেযটম্বটে ব়ি অসহযয 
েটন হরেি। েযিয আটস্ত আটস্ত টসই আইি্যটেি রিটে এরগটয আটস। 
  
টেটযেয ইরেেটয্ অন্রিটে চটি টগটে। ও রে িযস্তয পযি হটে পযটি। েখন পযডন্ত 
পুেুিেযটে েযট়ি রন। অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠ েুরে রেন্তু পুেুিেযটে টনটব নয। এেয 
আেযটে রিটয িযও। 
  
বযরিেয এবযি েুখ রফরিটয েযেযয। েযটে টিটখ টবযিয যযয েযি েটয্ রবরেন্নভযব িটযটে। 
বযস আে বেটিি টবশী হটব নয। টচযখ েুটখ উিটেি েযপ। টস নযরিশ েটি-টেযেিয 
পুেুিেযটে জযনিয রিটয েুাঁট়ি রিটযরেটি? 
  
টেযেিয যরি ওি সটঙ্গ এেন ব্বহযি েি েযহটি টেযেযটিি েযটে রফটি যযটব টেন? 
টেযেিয টেয ওটে চযও নয, েযই ওই পুেুিেয এখন আেযি। 
  
অ্যরিরসযয টেযটম্ব বটি ওটঠ–আরে টেযেযটে আি এেেয পুেুি এটন টিব। আেযটিি 
এেেয টখিনযি টিযেযন আটে। টয পুেুি েুরে চযইটব। টসেযই টেযেযটে টিব। 
  
আরে টেযেযটে সবটেটে ভযি পুেুি টিব। েুরে আেযটে ওই পুেুিেয টফিৎ িযও। টেটযরে 
বটি ওটঠ-নয, ও টেযেযটিি েযটে যযটব নয। 
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–টভিটভটেি পুেুিেযটে রনটয িুরেটয িযখযি টচষ্টয েিি। 
  
সযইরবি বটি ওটঠ–েেয টশযন, টশষ বযটিি েে বিরে, পুেুিেয আেযটিি েযটে রিটয 
িযও। ওই পুেুিেয েখনই টেযেযি নয। 
  
টস খুব েয়িযেযর়ি, টেটযরেি েযটে টপৌঁটে পুেুিেযটে রেরনটয টনবযি টচষ্টয েিি। সটঙ্গ 
সটঙ্গ টেটযরে েযি ওপটি আঘযে েটি অরে দ্রুে রচৎেযি েটি ওটঠ। আঘযটেি শব্দ 
টশযনয যযয। 
  
টস বটি ওটঠ–েখনও নয, েখনও নয। আেযি–আেযি, আেযি পুেুি, আরে এেযটে 
ভযটিযবযরস, টেযেিয টেউ এেযটে ভযটিযবযটসয নয। টেযেিয পুেুিেযটে ঘৃণয েি। বি রঠে 
বটিরে রে নয। টেযেিয েযই পুেুিেযটে েুাঁট়ি বযি েটি রিটযে। 
  
পুেুিেয আেযটে ভযিবযটস। ও ভযিবযসয েয়িয আি রেেুই চযয নয। েযিপি এেরিন 
চিেযন টেযেিগযর়ি টেটে টেযেযয টযন হযরিটয টগি। 
  
যীটি যীটি টস অটনেেয িূিটত্ব চটি টগি। েযটে আি যিয যযটব নয। এই রবষযেযটে 
বুিটে পযিি। 
  
আরিরসযয বটি ওটঠ–ও চটি টগটে। ও রে বটি টগি যযবযি আটগ শুটনে? 
  
 পুেুিেয ভযিবযসয েয়িয আি রেেু চযয নয। 
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অ্যরিরসযয েন্তব্ েটি–হ্যাঁ, টসেয সরঠে েেয বটিটে পুেুিেয এেন এে জযযগযয টপৌঁটে 
টগটে টসখযটন অ্যরিরসযযি েে টেটয টবাঁটচ আটে। এখযটন অন্ধেযি বটি রেেু টনই। 
  
পুরিশেয অবযে হটয টিখি েযি বযসী ভর্দ্ েরহিযি টচযটখ অশ্রুি ঈশযিয। টস টবচযরি 
বুিটেই পযিটে নয এখন েযি েী েিয উরচে! 
  
–সেযপ্ত– 
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