
 
  

ফাইভ লিটি লিগস্ 
আগাথা লিলি 

 



 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

1 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

 

সূলিিত্র 
আসামী পক্ষের উকিল ................................................................................... 2 

ছ াট্ট শূক্ষ ার  ানাটা ..................................................................................... 85 

কিকলপ ছেক্ষির আখ্যান .............................................................................. 207 

উপসংহার ................................................................................................. 288 

  

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

2 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

আসামী িরের উলকি 
 
ভূকমিা :- িাললা ছলমারক্ষেন্ট 
  
আগ্রহ আর প্রশংসার দৃকিক্ষে এরিুল ছপা াক্ষরা লেয িরক ক্ষলা ছমক্ষ কটক্ষি। ছমক্ষ কট 
ঘক্ষরর মক্ষযয এক্ষলা োিক্ষরর ছপ ন ছপ ন। 
  
ছেমন ছিাক্ষনা বৈকশিয ওর ছলখ্া কেকিক্ষে ক ক্ষলা না। সাদামািা এিটা অনুক্ষরায মাত্র ছদখ্া 
িরার জক্ষনয, কেকিকটক্ষে ছিন ছদখ্া িরক্ষে ো  োর আভাস কৈনু্দমাত্র ছদও া হ কন। 
ৈযৈসাদারী ঢংক্ষ  ছ াট্ট িক্ষর ছলখ্া কেকি, হাক্ষের ছলখ্ার দৃকিভঙ্গী ছেক্ষি শুযু ছৈাঝা যা  
ছয এিজন িমৈ সী মকহলা িাললা ছলমারক্ষেন্ট। 
  
এখ্ন সশরীক্ষর ছসই ছমক্ষ কটই হাকজর। ক পক ক্ষপ গড়ন, লম্বা, ৈ স িুকড়-ৈাইশ হক্ষৈ। 
মানুষ দুৈার ৈাযয োিাক্ষে এই যরক্ষনর যুৈেীক্ষদর কদক্ষি। ছপাষাি দামী ও সুন্দরও ৈক্ষট, 
ছৈশ সামঞ্জসয আক্ষ  িাাঁয আর মাোর মক্ষযয। ছৈশ পুরু প্রাকট, েমৎিার নাক্ষির 
গড়নকটও, সুস্পি কেৈুক্ষি দৃঢ়োর  াপ। ছৈশ সক্ষেজ প্রাণৈন্ত ছেহারা। এই সজীৈ ভাৈটা 
রূক্ষপর ছেক্ষ ও ছৈকশ সুস্পি। 
  
এরিুল ছপা াক্ষরার কনক্ষজক্ষি ছৈশ ৈুক্ষড়া ৈুক্ষড়া লাগক ক্ষলা ঘক্ষর ছমক্ষ কট আসার আক্ষগ, 
এখ্ন ছিক্ষট ছগক্ষ  ছসই কঝমুকনটা, ছৈশ সক্ষেজ আর প্রাণৈন্ত লাগক্ষ  কনক্ষজক্ষিও। 
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ওক্ষি অভযেলনা জানাৈার জক্ষনয ছপা াক্ষরা একগক্ষ  এক্ষলা এৈং ৈুঝক্ষে পারক্ষলা েখ্নই 
ছপা াক্ষরাক্ষি েীক্ষ্ণ ভাক্ষৈ ছমক্ষ কট োর গাঢ় যূসর রক্ষের ছোখ্ কদক্ষ  জরীপ িরক্ষ । 
  
ছমক্ষ কট ছপা াক্ষরার ৈাকড়ক্ষ  ছদও া কসগাক্ষরট ৈসার পর যরাক্ষলা। ছপা াক্ষরাক্ষি লেয 
িক্ষরই েলক্ষলা দু-এিটা টান কদক্ষ । 
  
ছপা াক্ষরা খু্ৈ শান্ত গলা  ৈলক্ষলা, হযাাঁ, আক্ষগই কির িক্ষর কনক্ষে হক্ষৈ মনটা, োই ন  কি? 
  
ছমক্ষ কট েমক্ষি উিল, মাি িরক্ষৈন, কিি ৈুঝক্ষে পারলাম না আপনার িো। খু্ৈ 
আিষলণী  ছমক্ষ কটর িণ্ঠস্বর, খ্সখ্ক্ষস ভাৈ আক্ষ  এিটু, েক্ষৈ ভীষণ ভাল লাক্ষগ ছসটা। 
  
মনকির িরক্ষে ছো পারক্ষ ন না আপকন, ভাৈক্ষ ন এক্ষস পক্ষড়ক্ষ ন এিটা হােুক্ষড়র িাক্ষ , 
না আমার মক্ষো সকেযসকেযই ছলািই দরিার আপনার। 
  
ছহক্ষস ছিলক্ষলা ছমক্ষ কট, আাঁ…হা…ৈযাপার এই যরক্ষনর আর কি। মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা সকেয 
ৈলক্ষে কি, যা িল্পনা আকম িক্ষরক লাম আপনার কিন্তু োর সক্ষঙ্গ কমল ছনই। 
  
এৈং ৈৃদ্ধ আকম, োই না? যা ছভক্ষৈ আপকন এক্ষসক ক্ষলন োর ছেক্ষ ও ৈৃদ্ধ? 
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হযাাঁ..োও ৈক্ষট অক্ষনিটা…, ছমক্ষ কট এিটু কিযাভাক্ষৈ ৈলক্ষলা, এিটু স্পিাস্পকি িোটা 
আকম ৈলক্ষে োই, ছদখু্ন…আমার প্রক্ষ াজন…প্রক্ষ াজন ন  শুযু…আমার প্রক্ষ াজন সৈার 
ছসরা সাহাযয। 
  
োিক্ষে পাক্ষরন কনকিে, সৈার ছসরা আকমই। 
  
ছদখ্ক  আক্ষদৌ আপকন কৈন ী নন, ৈলক্ষলা িালা, কিি আক্ষ  আপনার িো আকম ছমক্ষন 
ছনক্ষৈা মক্ষন িরক । 
  
ছপা াক্ষরা যীর গলা  ৈলল, সিলক্ষি ছয ছপশীর সাহাযয কনক্ষ ই িাজ িরক্ষে হক্ষৈ এমন 
ছিাক্ষনা িো ছনই। ছদখু্ন হাাঁটা হামাগুকড়র সাহাক্ষযয, পাক্ষ র  াক্ষপর মাপ ছনও া, 
কসগাক্ষরক্ষটর টুিক্ষরা িুড়ক্ষনা ৈা োক্ষপ নুক্ষ  পড়া ঘাস ইেযাকদ কনক্ষ  আকম িাজ িারৈার 
িকর না। আমার ছিৈল ছে াক্ষর ৈক্ষস কেন্তা িরক্ষে পারক্ষলই েক্ষল। শুযু এইটা িাজ 
িক্ষর…ছপা াক্ষরা কনক্ষজর কিক্ষমর মক্ষো মাোটা ছদখ্াক্ষলা। 
  
জাকন। আর আপনার িাক্ষ  ছসই জক্ষনযই এক্ষসক । ছদখু্ন এি অসাযয-সাযন িরক্ষে হক্ষৈ 
আপনাক্ষি। 
  
এিটু নক্ষড়েক্ষড় ৈসক্ষলা এরিুল ছপা াক্ষরা, ৈযাপারটা ছৈশ মক্ষন হক্ষে ইন্টাক্ষরকটং হক্ষৈ। 
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িাললা ছলমারক্ষেন্ট ছজাক্ষর কনিঃশ্বাস কনক্ষলা, োরপর মাো কনেু িক্ষর ৈলক্ষলা, িাললা ন , 
আমার নাম িযাক্ষরাকলন, আমার মাক্ষ র নাম কমকলক্ষ  আমার নাম রাখ্া হক্ষ ক ক্ষলা, আৈার 
এিটু ছেক্ষম কনক্ষ  ৈলক্ষলা, আমাক্ষি ছলমারক্ষেন্ট ৈক্ষল সৈাই জানক্ষলও আমার আসল 
পদৈী ছেল। 
  
সামানয কেন্তার  াপ িুক্ষট উিক্ষলা ছপা াক্ষরার িপাক্ষল, ছেল মক্ষন হক্ষে ছযন ছশানা ছশানা। 
  
কশল্পী ক ক্ষলন আমার ৈাৈা, ছৈশ সুখ্যাকে ক ক্ষলা  কৈ আাঁিার ৈযাপাক্ষর–ৈাৈা খু্ৈ নাম িরা 
কেত্রকশল্পী ক ক্ষলন অক্ষনক্ষি ৈক্ষলন। োই মক্ষন হ  আমার…। 
  
প্রশ্ন িরক্ষলা ছপা াক্ষরা, অযাকম াস ছেল? 
  
হযাাঁ। …ছমক্ষ কট এিটু ছেক্ষম োরপর ৈলক্ষলা, আমার মা িযাক্ষরাকলন ছেক্ষলর কৈোর 
হক্ষ ক ক্ষলা ৈাৈাক্ষি খু্ন িরার জক্ষনয। 
  
হযাাঁ, হযাাঁ,…মক্ষন পড়ক্ষ  ৈক্ষট এখ্ন…েক্ষৈ খু্ৈ আৈ া ভাক্ষৈ। েখ্ন আকম কৈক্ষদক্ষশ ক লাম। 
কিন্তু অক্ষনিকদন আক্ষগিার ঘটনা ছসটা। 
  
ছষাক্ষলা ৈ র, যীক্ষর যীক্ষর উচ্চারণ িরক্ষলা ছমক্ষ কট। ভীষণ িযািাক্ষস হক্ষ  ছগক্ষ  ওর 
মুখ্টা। এি অস্বাভাকৈি উজ্জ্বলো শুযু ছোখ্গুক্ষলাক্ষে। 
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 ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন আমার িো? …মার শাকি হক্ষ ক ক্ষলা কৈোক্ষর। অৈশয িাাঁকস ছদও া 
হ কন, িারণ পাকরপাকশ্বলি পকরকিকের জক্ষনয ওাঁক্ষদর মক্ষে অক্ষনিটা িক্ষম কগক্ষ ক ক্ষলা 
অপরাক্ষযর গুরুত্ব। যাৈজ্জীৈন িারাদণ্ড ছদও া হ  মাক্ষি। েক্ষৈ মা ছজক্ষলই এি ৈ ক্ষরর 
মাো  মারা যান। ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন? …সৈ কি ু হক্ষলা…ঘটক্ষলা…এৈং হক্ষ  ছগক্ষলা 
ছশষও…। 
  
অেিঃপর, খু্ৈ িান্ডা গলা  ছপা াক্ষরা প্রশ্ন িরক্ষলা। 
  
হাক্ষের মুকি দুক্ষটা িাললা ছলমারক্ষেন্ট নাক্ষমর ছমক্ষ কটর শক্ত হক্ষ  উিক্ষলা, ওর ৈলার মক্ষযয 
ছেক্ষম ছেক্ষম ৈলক্ষলও অদু্ভে যরক্ষনর এি প্রেয  ক ক্ষলা। ও ৈলক্ষে লাগক্ষলা, 
  
ৈযাপারটা আপনাক্ষি কিি মক্ষো ৈুঝক্ষে হক্ষৈ–মাক্ষন যা ৈলক্ষে োইক  আকম। যখ্ন 
ঘক্ষটক ক্ষলা ৈযাপারটা েখ্ন ৈ স আমার প্রা  পাাঁে। েখ্ন ৈযাপারটা ছৈাঝার মক্ষো ৈ স 
আমার কনি ই ক ক্ষলা না। মাক্ষি…ৈাৈাক্ষি কিিই মক্ষন আক্ষ , আর আমাক্ষি হিাৎ ৈাকড় 
ছ ক্ষড় েক্ষল ছযক্ষে হ  োও আমার মক্ষন আক্ষ । মক্ষন আক্ষ  ছমাটাক্ষসাটা োষী ছৈৌ আর 
শুক্ষ ারগুক্ষলার িোও…আমাক্ষি ছেহ িরক্ষো সৈাই…আমার কদক্ষি সৈাই ছিমন 
অদু্ভেভাক্ষৈ োিাক্ষো আকম ছস িোও ভুকলকন। এটা ৈুঝক্ষে পারোম ছিাোও কি ু এিটা 
গণ্ডক্ষগাল হক্ষ ক্ষ , ছযমন ৈুঝক্ষে পাক্ষর সৈ ৈাচ্চা ছ ক্ষলক্ষমক্ষ রা, কিন্তু ছসটা ছয িী ো 
জানোম না। 
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আমাক্ষি জাহাক্ষজ িক্ষর োরপর পাকিক্ষ  ছদও া হক্ষলা, আমার িাক্ষ  ছস ছয দারুণ 
উক্ষেজনার ৈযাপার ক ক্ষলা। ছশষ পযলন্ত িানািা  ছপৌঁ লাম আকম, ছদখ্া হক্ষলা সাইমন 
ছমক্ষসামশাইক্ষ র সক্ষঙ্গ। োরপর মনকি াক্ষল মাসী লুইকস আর ছমক্ষসা সাইমক্ষনর সক্ষঙ্গ আকম 
োিক্ষে লাগলাম। মাসীরা মা ৈাৈার িো কজক্ষেস িরক্ষলই ৈলক্ষেন োরা শীগগীরই 
আসক্ষৈন। োরপর যীক্ষর যীক্ষর ৈলক্ষে ছগক্ষল ওক্ষদর িো ভুক্ষলই ছগলাম। ছিমন ছযন 
এিটা আৈ া যারণা আমার জক্ষে ছগল োরা ছযন আর পৃকেৈীক্ষে ছৈাঁক্ষে ছনই। যকদও 
ছসিো ছখ্ালাখু্কলভাক্ষৈ আমাক্ষি ছিউ ৈক্ষলনকন। এৈং যা হ  এরপর আকম আর ভাৈোম 
না মা ৈাৈার িো। আমার মাসীর ৈাকড়ক্ষে ছৈশ সুক্ষখ্ই কদন িাটক্ষে লাগক্ষলা। আমাক্ষি 
ভীষণ ভাক্ষলাৈাসক্ষেন মাসী আর ছমক্ষসা। আকম সু্কক্ষল ভকেল হলাম। অক্ষনি ৈনু্ধ ৈান্ধৈ 
হক্ষলা। আমার ছয এিটা অনয নাম আক্ষ  োও আমার মক্ষন রইক্ষলা না। আমার ছয 
ছলমারক্ষেন্ট পদৈী ন  োও ছগলাম ভুক্ষল। িানািাক্ষে ঐ নামই েলক্ষৈ ো মাসী ৈুকঝক্ষ  
কদক্ষ ক ক্ষলন, এৈং আমারও মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা হ ক্ষো কন মটা োই। কিন্তু ঐ ছয পক্ষর 
ৈক্ষলক লাম ভুক্ষলই কগক্ষ ক লাম আকম ছয অনয এিটা নাম আমার আক্ষগ ক ক্ষলা। 
  
িাললা োরপর হিাৎ োর এিটু অহংিারীর মে মুখ্টা উাঁেু িক্ষর ৈলক্ষলা, ছদখু্ন আমাক্ষি, 
মক্ষন হ  না ছয ছদখ্ক্ষল এমন এিটা ছমক্ষ  এ ছয ছিাক্ষনা কি ুক্ষেই ছস ঘাৈড়াৈার পাত্রী 
ন , ৈা ছিাক্ষনা দুিঃকিন্তা এর োিক্ষে পাক্ষর। অৈিা আমার সেল, স্বািযও সুন্দর। 
খ্ারাপ নই ছদখ্ক্ষেও, উপক্ষভাগ িরক্ষে জাকন জীৈনক্ষি। যখ্ন িুকড় ৈ র ৈ স ক ক্ষলা 
আমার েখ্ন কনক্ষজক্ষি ছ াট মক্ষন িরোম না পৃকেৈীক্ষে িারুর ছেক্ষ । 
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কিন্তু আমার জীৈক্ষন োরপর ছেক্ষিই এল এি সমসযা। নানা প্রশ্ন মক্ষনর মক্ষযয ছোলপাড় 
িরক্ষে শুরু িরক্ষলা। প্রসঙ্গিঃ আমার ৈাৈা মা। ছি ক ক্ষলন োরা? কি িরক্ষেন? হ ক্ষো 
আকম উক্ষি পক্ষড় লাগোমও সৈকি ু জানৈার জক্ষনয। 
  
মাসীরা কিন্তু োর আক্ষগই আমাক্ষি জাকনক্ষ ক ক্ষলন সকেয িোটা। েখ্ন পা কদক্ষ ক  আকম 
এিুক্ষশ। আমাক্ষি ওাঁরা অৈশয ৈাযযই হক্ষ ক ক্ষলন ৈলক্ষে িারণ আমার হাক্ষে আমার 
টািািকড় এখ্ন েুক্ষল ছদও া হক্ষলা, আর জাক্ষনন আমার হাক্ষে কিি েখ্নই এক্ষলা 
কেকিটা। আমাক্ষি উক্ষেশয িক্ষর ছয কেকিটা কলক্ষখ্ ছরক্ষখ্ কগক্ষ ক ক্ষলন আমা মা মারা যাৈার 
আক্ষগ। 
  
ছমক্ষ কটর মুক্ষখ্র ভাৈ মাক্ষ র প্রসঙ্গ আসক্ষেই ছিমন ছযন মকলন হক্ষ  উিক্ষলা। ছসই 
উজ্জ্বলো আর ছনই োর ছোক্ষখ্র দৃকিক্ষে। োর ৈদক্ষল ছসখ্াক্ষন িুক্ষট উিক্ষলা  া াক্ষঘরা 
ছ াট্ট দীকঘর মক্ষো শান্ত গভীরো। আৈার ছমক্ষ কট ৈলক্ষে শুরু িরক্ষলা, আর আকম কিি 
েখ্নই সকেয িোটা জানক্ষে পারলাম ছয খু্ক্ষনর অপরাক্ষয আমার মা দণ্ড ছপক্ষ ক ক্ষলন। 
ছমক্ষ কট আর িো ৈলক্ষে পারক্ষলা না িক্ষ ি ছসক্ষিন্ড, আৈার মুখ্ খু্লক্ষলা যীক্ষর যীক্ষর, 
আর এিটা ৈযাপার আক্ষ  আপনাক্ষি ছযটা ৈলক্ষেই হক্ষৈ। আমার কৈক্ষ র িো এি 
জা গা  কিি আক্ষ । মাসীরা ৈক্ষলক ক্ষলন আমার ৈক্ষ স এিুশ না হও া পযলন্ত ছযন আকম 
অক্ষপো িকর। ওরা ছিন ও িো ৈক্ষলক ক্ষলন ো এখ্ন ৈুঝক্ষে পাকর। 
  
এিটু নক্ষড়েক্ষড় উিক্ষলা ছপা াক্ষরা, োরপর মুখ্ খু্লক্ষলা প্রেম, কি প্রকেকে া হক্ষলা 
আপনার ৈাগদক্ষের ঐ িো শুক্ষন? 
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জক্ষনর? এসৈ পক্ষরা া িক্ষর না জন। আমাক্ষি ও ৈলক্ষলা ও এসৈ ঘটনা কনক্ষ  রাজী ন  
মাো ঘামাক্ষে। ও আর আকম ৈলক্ষে জন আর িাললাক্ষি শুযু ছৈাক্ষঝ, ও কেন্তা িক্ষর না 
অেীে সম্বক্ষন্ধ। ছমক্ষ কট আৈার এিটু ঝুাঁক্ষি ৈক্ষস ৈলক্ষলা, এখ্নও কিন্তু আমরা ৈাগদে। 
কিন্তু এটা উকড়ক্ষ  ছদৈার ৈযাপার ন  ো ছো আপকন ছৈাক্ষঝন, আমার িাক্ষ  এমন কি 
জক্ষনর িাক্ষ ও ন …মাো ঘামাকে না অেীেটা কনক্ষ , কিন্তু ভকৈষযৎ?–হাক্ষের মুকি শক্ত 
হক্ষ  উিক্ষলা ছমক্ষ কটর, ছদখু্ন মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা আমরা ছো কনি ই কৈক্ষ র পর ৈাচ্চা 
োইক্ষৈা এৈং আমাক্ষদর সন্তান এরিম এিটা অস্বকিির আশংিার মক্ষযয মানুষ ছোি 
এটা আকম োই না। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, কিন্তু আপকন কি এটা ৈুঝক্ষে পাক্ষরন না ছয এই যরক্ষনর কহংসাত্মি ৈা 
পাক্ষপর ঘটনা প্রক্ষেযি পকরৈাক্ষরর অেীে ইকেহাক্ষস কৈরল ন ? 
  
কিি ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন না আপকন। আপনার িোটা হ ক্ষো কিি। কিন্তু সাযারণেিঃ ো 
ছিউ জাক্ষন না ৈা মক্ষন রাক্ষখ্ না। আকম ছয ছজক্ষন ছিক্ষলক , ো াড়া এই যরক্ষনর ঘটনাটা 
ছয আমার কনিটেম আত্মীক্ষ র জীৈক্ষন ঘক্ষট ছগক্ষ । আকম ছদক্ষখ্ক  মাক্ষঝ মাক্ষঝ জন ছযন 
ছিমন ভাক্ষৈ োিা  আমার কদক্ষি। যরুন ওক্ষি যকদ কৈক্ষ র পর আকম আমার কদক্ষি 
ঐভাক্ষৈ োিাক্ষে ছদকখ্? 
  
কিভাক্ষৈ মারা যান আপনার ৈাৈা? 
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িাললা অিপটভাক্ষৈ পকরষ্কার িক্ষর ৈলক্ষলা, কৈষ খ্াও াক্ষনা হক্ষ ক ক্ষলা। 
  
ৈুক্ষঝক , িো ৈক্ষল ছপা াক্ষরা েুপ িক্ষর ছগক্ষলা। 
  
িাললা এিটু পক্ষর কনকললপ্ত অেে শান্তভাক্ষৈ ৈলক্ষলা, যনযৈাদ আপনার সহৃদ োর জক্ষনয। 
আমার িোটা আপকন ছয ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক্ষ ন এক্ষে িৃেে আকম। আপকন ছয আমাক্ষি 
ছিাি ছদৈার ছেিা িক্ষরনকন মামুলী সান্ত্বনার িো ৈক্ষল এক্ষেই মক্ষন হ  িাজ হক্ষৈ 
আমার। 
  
আকম ভালই ৈুক্ষঝক  আপনার ৈযাপারটা। এিটা িো ৈুঝক্ষে পারক  না…আপকন আমার 
িা  ছেক্ষি কি োন? 
  
িাললা খু্ৈ সরলভাক্ষৈ জানাক্ষলা, জনক্ষি কৈক্ষ  িরক্ষে োই আকম। সকেযই োই। আকম মা 
হক্ষে োই দুক্ষটা ছ ক্ষল আর দুক্ষটা ছমক্ষ র। এৈং ৈািক্ষৈ ছযন ছসটা সম্ভৈ হ  আপনাক্ষি 
োর জক্ষনয সাহাযয িরক্ষে হক্ষৈ। 
  
োর মাক্ষন–মাক্ষন আকম আপনার জক্ষনর সাক্ষে িো ৈকল আপকন কি োই োন? না, না, 
ৈড্ড ছৈকশ িক্ষর ছৈািাকমর িাজ হক্ষ  যাক্ষৈ। যা ৈলক্ষে োইক ক্ষলন আপকন োর সক্ষঙ্গ 
ছযন এর ছিাো  এিটা দারুণ অসঙ্গকে ছেক্ষি যাক্ষে। খু্ক্ষল ৈলুন না কি োন আপকন? 
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মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা শুনুন, আমার িোটা পকরষ্কারভাক্ষৈ ছৈাঝার ছেিা িরুন–আকম 
আপনাক্ষি এিকট খু্ক্ষনর ছিক্ষসর েদন্ত িরার জক্ষনয কনক্ষ াগ িরক্ষে োইক । 
  
কি ৈলক্ষে োইক্ষ ন আপকন? 
  
হযাাঁ, োইক । খু্ক্ষনর ছিস খু্ক্ষনরই ছিস, ো ছস গেিালই হক্ষ  োি, খু্নটা ৈা ছষাক্ষলা 
ৈ র আক্ষগই হক্ষ  োি োক্ষে যা  আক্ষস না এমন কি ু। 
  
কিন্তু…। 
  
মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা দাাঁড়ান, আপকন এখ্নও ছশাক্ষননকন সৈটা, খু্ৈ গুরুত্বপূণল এিটা ৈযাপার 
আক্ষ । 
  
ৈলুন। আৈার গুক ক্ষ  কনক্ষ ক্ষ  কনক্ষজক্ষি ছপা াক্ষরা। 
  
কনক্ষদলাষ ক ক্ষলন আমার মা। িাললা ছলমারক্ষেন্ট ৈলক্ষলা। 
  
ছপা াক্ষরা কনক্ষজর নািটা ঘসক্ষে ঘসক্ষে কৈড়কৈড় িক্ষর ৈলক্ষলা, ও হযাাঁ, স্বাভাকৈি 
খু্ৈই..োই অনুমান িক্ষরক লাম আকমও…। 
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ভাৈালুোর ৈযাপার ন  কিন্তু এটা। এিটা কেকি আক্ষ  মার ছলখ্া। আমার জক্ষনয এটা 
ছরক্ষখ্ কগক্ষ ক ক্ষলন মারা যাৈার আক্ষগ। কেকিটা আমাক্ষি এিুক্ষশ পা কদক্ষল ছদও া হ । মা 
ওটা আমাক্ষি এিকট মাত্র িারক্ষণই কলক্ষখ্ক ক্ষলন–ছযন ছিাক্ষনা সক্ষন্দহ না োক্ষি আমার 
মক্ষন। এটুিুই কেকির মূল ৈক্তৈয। মা িক্ষরনকন ও িাজটা আর আকম ছযন কৈনা কিযা  ছস 
িোটা কৈশ্বাস িকর। 
  
এরিুল ছপা াক্ষরার কদক্ষি ছযৌৈন দীপ্ত এিকট মুখ্ অযীর আগ্রক্ষহ োকিক্ষ  আক্ষ  ছদক্ষখ্ 
যীক্ষর যীক্ষর ছস ৈলক্ষলা, ো ছো ৈক্ষটই…। 
  
মৃদু ছহক্ষস িাললা ৈলক্ষলা, না, ঐ রিম ক ক্ষলন না আমার মা। মক্ষন িরক্ষ ন আপকন 
হ ক্ষো কমক্ষেয িোটা–কমক্ষেয িো ৈলা হক্ষে এিটা আক্ষৈক্ষগর ছঘাক্ষর!…না মাঁকসক্ষ  
ছপা াক্ষরা, শুনুন িেগুক্ষলা এমন কজকনস োক্ষি যা খু্ৈ ভাল ছৈাক্ষঝ ৈাচ্চা ছ ক্ষলক্ষমক্ষ রা, 
মক্ষন রাক্ষখ্, আমার মক্ষন আক্ষ  আমার মার িো–যকদও টুিক্ষরা টুিক্ষরা ঘটনার 
পকরক্ষপ্রকেক্ষে, েক্ষৈ কি যরক্ষনর মানুষ কেকন ক ক্ষলন ো মক্ষন আক্ষ । িখ্ক্ষনা কমক্ষেয িো 
মা ৈলক্ষেন না এমন কি ছেহ মমো ছদখ্াক্ষে কগক্ষ ও না। মক্ষন দুিঃখ্ পাক্ষৈ জানক্ষলও সৈ 
সমক্ষ  কেকন সকেয িোটা ৈলক্ষেন। োর স্বাভাকৈি এি অনীহা ক ল কমক্ষেয সম্বক্ষন্ধ। উকন 
ছয খু্ৈ ভালৈাসক্ষেন আমাক্ষি ো মক্ষন হ  না, েক্ষৈ মাক্ষি খু্ৈ কৈশ্বাস িরোম আকম। 
এখ্নও িকর। যকদ মা ৈক্ষল োক্ষিন ৈাৈাক্ষি খু্ন িক্ষরনকন কেকন, েক্ষৈ এ কৈষক্ষ  ছিাক্ষনা 
সক্ষন্দহই পাক্ষর না োিক্ষে ছয খু্ন িক্ষরক্ষ ন মা। কৈক্ষশষ িক্ষর মৃেুয আসন্ন এটা যখ্ন উকন 
ৈুঝক্ষে ছপক্ষর কগক্ষ ক ক্ষলন েখ্ন এই যরক্ষনর এিটা িো যা কিনা কমক্ষেয ো কেকন কলক্ষখ্ 
ছযক্ষে পাক্ষরন ৈক্ষল কৈশ্বাস হ  না আমার। 
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ছপা াক্ষরা যীক্ষর যীক্ষর মাো নাড়ক্ষলা মন খু্ৈ এিটা সা  না কদক্ষলও! ছযন ছমক্ষন কনক্ষে 
িোটা। ৈক্ষল েলক্ষলা িাললা, এৈং জনক্ষি কৈক্ষ  িরার ৈযাপক্ষর ছসই িারক্ষণই আমার 
ছিাক্ষনা কিযা ছনই। িারণ মার কদি ছেক্ষি ও যরক্ষনর কি ু ঘক্ষটকন ো আকম কৈশ্বাস 
িকর। কিন্তু জক্ষনর ৈযাপারটা আলাদা। সাযারণ সৈ ছমক্ষ রই মে ও মক্ষন িক্ষর কনক্ষজর 
মাক্ষি আকমও কনক্ষদলাষ ভাৈক । িক্ষল পকরষ্কার হও া উকেে ৈযাপারটা। এৈং মাঁকসক্ষ  
ছপা াক্ষরা ও িাজটা িরক্ষে হক্ষৈ আপনাক্ষিই। 
  
আপনার িোটা কিি ো যক্ষর কনকে…কিন্তু ইকেমক্ষযয ো ছিক্ষট ছগক্ষ  ছষালটা ৈ রও। 
  
িাজটা খু্ৈই িকিন ো মানক । কিন্তু এ িাজটা আপকন  াড়া আর ছিউই িরক্ষে পারক্ষৈ 
না। 
  
দুক্ষটা ছোখ্ এরিুল ছপা াক্ষরার কঝিকমি িক্ষর উিক্ষলা, এ ছহ ছহ, এক্ষিৈাক্ষর আমাক্ষি 
েুক্ষল কদক্ষেন গাক্ষ । 
  
আপনার িো আকম শুক্ষনক , সৈ ছিস ছয িক্ষরক্ষ ন োও জাকন, ছজাগাড় িক্ষরক  কি 
ভাক্ষৈ িক্ষরক্ষ ন ছস খ্ৈরও। ছৈকশটা আপকন কনভলর িক্ষরন মনিঃিক্ষের ওপর, োই না? 
আর িখ্নও ছো ওটা ৈদলা  না। কসগাক্ষরক্ষটর টুিক্ষরা, পাক্ষ র  াপ, নুক্ষ  পড়া ঘাস–
ওগুক্ষলা ছো নশ্বর কজকনস, আপনার কনি ই ওসক্ষৈ দরিার হক্ষৈ না। েক্ষৈ খু্াঁকটক্ষ  
পকরষ্কার িরক্ষে পাক্ষরন ঘটনার পুক্ষরা কৈৈরণটা, েখ্নিার মানুষজক্ষনর সক্ষঙ্গও দরিার 
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পড়ক্ষল িো ৈলক্ষে পাক্ষরন। এখ্নও ছৈাঁক্ষে আক্ষ ন োক্ষদর প্রা  সিক্ষলই…এৈং 
োরপর..োরপর…ছে াক্ষর ছহলান কদক্ষ  আপনার িোক্ষেই ৈলক  শুযু কেন্তা িক্ষর েুক্ষল 
যরক্ষে পাক্ষরন প্রিৃে ঘটনার স্বরূপ…। 
  
ছে ার ছ ক্ষড় উক্ষি দাাঁড়াক্ষলা এরিুল ছপা াক্ষরা,-ছগাাঁক্ষি এি হাে কদক্ষ  ো কদক্ষে কদক্ষে 
ৈলক্ষলা, মাদক্ষমা াক্ষজল, দারুণ সম্মাকনে ছৈায িরক  আকম। আকম আপনার এই অগায 
কৈশ্বাক্ষসর মযলাদা রাখ্ক্ষৈা। আকম দাক ত্ব কনলাম খু্ক্ষনর রহসয ছভদ িরার। ছষাল ৈ র 
আক্ষগিার ঘটনা কনক্ষ  েদন্ত িক্ষর েুক্ষল যরক্ষৈাই প্রিৃে সেযক্ষি আকম। 
  
উক্ষি দাাঁকড়ক্ষ ক্ষ  িালাও, উজ্জ্বল আভা োর ছোক্ষখ্ও, কিন্তু শুযু মুক্ষখ্ ৈলক্ষলা, ছৈশ। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা আেুল েুক্ষল, এি কমকনট আর, সক্ষেযর স্বরূপ আকম প্রিাশ িরক্ষৈা ো 
আকম ৈক্ষলক । পেপাকেক্ষত্বর প্রশ্ন আমার মক্ষযয ওক্ষি না। আপনার মা কনক্ষদলাষ আপকন 
ৈক্ষলক্ষ ন, এখ্ন ছসটা আকম ছমক্ষন কনকে না। ছশষ পযলন্ত যকদ কেকনই প্রমাকণে হন ছদাষী? 
কি হক্ষৈ েখ্ন? 
  
অহংিারীর মক্ষো িাললা ঘাড় ছৈাঁিাক্ষলা, োর ছমক্ষ  আকম। সকেয িোটা আকম জানক্ষে 
োই। 
  
কিি আক্ষ , ছদখ্া হক্ষৈ আৈার োহক্ষল। 
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প্রেম খ্ণ্ড 
প্রেম অযযা  
  
আসামী পক্ষের উকিল : 
  
আমার মক্ষন আক্ষ  কি না ছেল মামলা? সযার মক্ষন্টগু কিকিে প্রশ্ন িরক্ষলন, কনি ই 
আক্ষ , মক্ষন আক্ষ  খু্ৈ ভাক্ষলাভাক্ষৈই ছৈশ আিষলণ ক ক্ষলা মকহলার, েক্ষৈ কি ু এিটা 
গণ্ডক্ষগালও ক ল মাো । ৈড্ড ছৈকশ আত্মসংযক্ষমর অভাৈ। 
  
ছপা াক্ষরার কদক্ষি সযার মক্ষন্টগু আড়ক্ষোক্ষখ্ োিাক্ষলন, কিন্তু ছিন আমাক্ষি ওিো কজক্ষেস 
িরক্ষ ন? 
  
দরিার আক্ষ  আমার। এটা খু্ৈ এিটা ৈুকদ্ধমাক্ষনর িাজ ন , সযার মক্ষন্টগু োর িুখ্যাে 
ছনিক্ষড় হাকস হাসক্ষলন, ছয হাকস যকরক্ষ  কদক্ষো অেীক্ষে সােীক্ষদর হৃৎিম্প ৈক্ষল খ্যাকে 
আক্ষ । আকম ছহক্ষর কগক্ষ ক লাম এই মামলাটা । পাকরকন মকহলাক্ষি ৈাাঁোক্ষে। 
  
জাকন, সংক্ষেক্ষপ সারক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
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িাাঁয ঝাাঁিাক্ষলন সযার মক্ষন্টগু, অৈশয আমার েক্ষো অকভেোও েখ্ন ক ক্ষলা না, েক্ষৈ 
যক্ষোটা িরা সম্ভৈ মক্ষনর মানুক্ষষর পক্ষে েেটাই আকম িক্ষরক লাম। খু্ৈ এিটা এক্ষগাক্ষনা 
যা  না সহক্ষযাকগো না ছপক্ষল। দরখ্ািও িক্ষরক ক্ষলন সম্ভ্রান্ত পকরৈাক্ষরর সৈ মা-ছৈৌক্ষ রা, 
মকহলাকটর ওপর সৈার সহানুভূকে ক ক্ষলা। 
  
সযার মক্ষন্টগু পা দুক্ষটা সামক্ষন  কড়ক্ষ  কদক্ষ  ছে াক্ষর গা একলক্ষ  হিাৎ ছৈশ কৈেজক্ষনাকেে 
ভাৈ মুক্ষখ্ িুকটক্ষ  েুক্ষল ৈলক্ষলন, যকদ গুকল িরক্ষেন মকহলা, ৈা খু্ন িরক্ষেন  ুকর কদক্ষ  
েক্ষৈ আকম সাজাক্ষে পারোম মানুষ খু্ক্ষনর মামলা। কিন্তু কৈষ…ছখ্লা িরা েক্ষল না এটা 
কনক্ষ । ৈযাপারটা খু্ৈ জকটল হক্ষ  ওক্ষি…খু্ৈই জকটল। 
  
কি ক ক্ষলা আসামী পক্ষের ৈক্তৈয, প্রশ্ন িরক্ষলা ছপা াক্ষরা, যকদও ইকেমক্ষযয ছস পক্ষড় 
ছিক্ষলক্ষ  পুক্ষরাক্ষনা খ্ৈক্ষরর িাগজ। ছজক্ষনও কনক্ষ ক্ষ  পুক্ষরা ঘটনাটা, কিন্তু োর ভালই 
লাগক ক্ষলা না জানার ভান িরক্ষে। সযার মক্ষন্টগুর সামক্ষন কৈক্ষশষ িক্ষর। 
  
আক্ষর ঐ আত্মহেযার ৈযাপার। ও  াড়া এিমাত্র আর ছো ৈলা যা  না কি ু। কিন্তু 
ছসকটও েুক্ষল যরা যা কন কিি মক্ষো। আত্মহেযা িরার ছলািই ক ক্ষলা না ছেল। আপনার 
িখ্ক্ষনা ওর সাক্ষে ছদখ্া হ কন, োই না, না। ও এিটা দারুণ প্রাণ েঞ্চল, ছখ্াশ ছমজাজী 
মানুষ ক ক্ষলা। িকলর ছিি কৈ ার–পাগল..এই জােী  যা কি ু ৈাকি ওর সৈ গুণই 
ক ক্ষলা। প্রৈল ক ল ছদহ লালসা, এৈং মক্ষন হ  োর ছৈশ ভালই লাগক্ষো। কনক্ষজর ছেক্ষি 
েুপোপ কৈষ ছখ্ক্ষ  এই যরক্ষনর ছনাি খ্েম িরক্ষৈ কনক্ষজক্ষি এটা ছৈাঝাক্ষনা িিির 
জুরীক্ষদর। আক্ষদৌ োর েকরক্ষত্রর সক্ষঙ্গ খ্াপ খ্া  না। আকম প্রেম ছেক্ষিই ৈুঝক্ষে 

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

17 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

ছপক্ষরক লাম ছয আমার ওটা হারা মামলা। আর কিি মক্ষো োল সামক্ষল েলক্ষে পারক্ষলন 
না মকহলাও। আর উকন িািগড়া  ওিার সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গই ছসটা পকরষ্কার হক্ষ  উিক্ষলা। লড়াই 
িরার ছিাক্ষনা ছেিাই ওর েরি ছেক্ষি ক ক্ষলা না। আর আপনার মক্ষেলক্ষি যকদ আপকন 
িািগড়া  েুলক্ষে না পাক্ষরন ৈুঝক্ষেই পারক্ষ ন জুরীরা যা ছৈাঝার ৈুক্ষঝ ছনক্ষৈন। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, সহক্ষযাকগো না ছপক্ষল কি ুই ছয িরা যা  না, এিটু আক্ষগ ৈলক্ষলন–
োই কি এর মাক্ষন? 
  
কনি ই, জাদুির ছো আর আমরা নই, িেটা প্রভাৈ কৈিার িরক্ষে পারক্ষ  আসামী 
জুরীক্ষদর ওপর, অক্ষযলি লড়াই কনভলর িক্ষর োরই ওপর। ৈহুৈার ছদক্ষখ্ক  আকম জুরীরা 
এিমে হন না জক্ষজর ৈক্তৈয ছৈাঝাক্ষনার সক্ষঙ্গ। িক্ষরক্ষ  কিিই ৈা ও িরক্ষেই পাক্ষর না 
এিাজ–োক্ষদর মক্ষযয গক্ষড় ওক্ষি এই যরক্ষনর মক্ষনাভাৈ। সংগ্রামী মক্ষনাভাৈ ছদখ্াৈার ছেিা 
পযলন্ত িক্ষরকন িযাক্ষরাকলন ছেল। 
  
কিন্তু ছিন? 
  
সযার মক্ষন্টগু িাাঁয ঝাাঁিাক্ষলন োকেক্ষলযর ভঙ্গীক্ষে। কজক্ষেস িরক্ষৈন না ও িো। 
িযাক্ষরাকলন ভালই ৈাসক্ষো স্বামীক্ষি, এক্ষিৈাক্ষর ছভক্ষে পক্ষড়ক ক্ষলা কনক্ষজর অপরাক্ষযর 
গুরুত্বটা ৈুঝক্ষে ছপক্ষর। আমার কৈশ্বাস আঘােটা সামলাক্ষে পাক্ষরনকন ৈক্ষলই। 
  
মকহলাকট োহক্ষল আপনার মক্ষে অপরায িক্ষরক ক্ষলন? 
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এিো শুক্ষন সযার মক্ষন্টগু ছযন েমক্ষি উিক্ষলন, আহ…মাক্ষন…মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা ছো আমার 
আমরা ও িোটা ছমক্ষন কনক্ষ ই আক্ষলােনা িরক লাম। 
  
িখ্ক্ষনা কি আপনার িাক্ষ  িযাক্ষরাকলন ছেল অপরায স্বীিার িক্ষরক ক্ষলন? 
  
ছৈশ কৈেকলে হক্ষ  উিক্ষলন সযার মক্ষন্টগু, না, না…কনি ই না। িক্ষ িটা নীকেকন ম আক্ষ  
আমাক্ষদর, আপকন কনি ই জাক্ষনন। মক্ষেল কনক্ষদলাষ ো যক্ষরই ছনও া হ । যকদ এক্ষো 
ছিৌেূহল োক্ষি আপনার োহক্ষল ছো মুশকিল হক্ষলা ছদখ্ক , িারণ আপকন ছো আর 
ছমকহউক্ষি পাক্ষৈন না। এই মামলার কিি ছপক্ষ ক লাম ছমকহউর িা  ছেক্ষিই আকম। এ 
ৈযাপাক্ষর ৈুক্ষড়া ছমকহউ অক্ষনি ভাল ৈলক্ষে পারক্ষেন আমার ছেক্ষি। কিন্তু এখ্নক্ষো আর 
উকন এ জগক্ষে ছনই। অৈশয জজল ছমকহউ নাক্ষম ওনার ছ ক্ষল আক্ষ , কিন্তু ছসও ছো 
ছষাক্ষলা ৈ র আক্ষগ ৈাচ্চা ক ক্ষলা। ৈযাপারটা অক্ষনিকদন আক্ষগিার, োই না। 
  
হযাাঁ, জাকন ো, আপনার অক্ষনি কি ুই মক্ষন আক্ষ  ো আমার ভাগয। সৃ্মকে শকক্তর প্রশংসা 
আপনার িরক্ষে হ । 
  
ছৈশ খু্কশ হক্ষলন সযার মক্ষন্টগু, আক্ষি আক্ষি ৈলক্ষলন, মাক্ষন সিক্ষলরই মক্ষন োক্ষি 
ছহিলাইনগুক্ষলা। কৈক্ষশষ, িক্ষর ছো িোই ছনই যকদ অকভক্ষযাগটা খু্ক্ষনর হ । ো াড়া 
িাগক্ষজ খু্ৈ বহচে িক্ষরক ক্ষলা ছেল মামলাটা কনক্ষ । ৈযাপারটা ছমক্ষ  ঘকটে ৈযাপার ছো, 
এর মক্ষযয জকড়ে ক ক্ষলা ছয ছমক্ষ কট, ছস আৈার ছদখ্ক্ষে দারুণ, েৈু শক্ত যােুক্ষে গড়া। 
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যকদ ৈারৈার এিটা িো আকম কজক্ষেস িক্ষর ছিকল, আমা  েমা িরক্ষৈন দ া িক্ষর। 
এিৈার প্রশ্ন িরক  আকম, ছদাষী ক ক্ষলন িযাক্ষরাকলন ছেল, আপকন এ কৈষক্ষ  কনিঃসক্ষন্দক্ষহ 
ক ক্ষলন ছো? 
  
আৈার িাাঁয ঝাাঁিাক্ষলন সযার মক্ষন্টগু, কনক্ষজক্ষদর মক্ষযয ৈক্ষলই ৈলক  সকেয িো ৈলক্ষে কি, 
ও ৈযাপাক্ষর সক্ষন্দহ িরার কি ু ক ক্ষলা না ো আমার মক্ষন হ । হা…ওটা িযাক্ষরাকলনই 
িক্ষরক ক্ষলা। 
  
কি কি সােয প্রমাণ ক ক্ষলা ওাঁর কৈরুক্ষদ্ধ?–জানক্ষে োইক্ষলা ছপা াক্ষরা, খু্ৈই খ্ারাপ। 
উক্ষেশয ক ক্ষলা প্রেক্ষমই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পিলটা িক্ষ িৈ র যক্ষর ক ক্ষলা অক্ষনিটা িুিুর-
ছৈড়াক্ষলর মক্ষো, ঝগড়া হক্ষো প্রা ই। প্রা ই ছিাক্ষনা না ছিাক্ষনা ছমক্ষ র সক্ষঙ্গ স্বামীকট 
জকড়ক্ষ  পড়ক্ষো। কনক্ষজক্ষি সংযে কি ুক্ষেই রাখ্ক্ষে পারক্ষো না। ঐ যরক্ষনর স্বভাৈ 
ক ক্ষলা। ছমাটামুকট সহয িক্ষর কনক্ষো স্ত্রীকট। কি ুটা লাগাম ছ ক্ষড় ছরক্ষখ্ক ক্ষলা ছমজাক্ষজর 
িো ছভক্ষৈ, ো াড়া এক্ষিৈাক্ষর প লা-সাকরর কেত্রকশল্পী ক ক্ষলা স্বামীকট। অক্ষনি দাক্ষম কৈকে 
হক্ষো ওর আাঁিা  কৈ। আমার অৈশয ঐ যরক্ষনর  কৈ প ন্দ হ  না, েৈুও অসাযারণ ওর 
 কৈগুক্ষলা এিো পারক্ষৈা না অস্বীিার িরক্ষে। 
  
ঐ ছয ৈলক লাম মাক্ষঝ মাক্ষঝ ঝঞ্ঝাট ৈাাঁযক্ষো ছমক্ষ ক্ষদর কনক্ষ । মুখ্ ৈুক্ষঝ সৈ সহয িরার 
মক্ষো ভীরু কমক্ষসস ছেল ক ক্ষলা না। ছোঁোক্ষমকেও হক্ষো, এৈং ছশষ পযলন্ত সৈ কি ু ছ ক্ষড় 
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আৈার স্বামীকট কিক্ষর আসক্ষে স্ত্রীর আশ্রক্ষ  আৈার ভুক্ষলও ছযক্ষো ঐ সৈ ঘটনা। কিন্তু 
অনয যরক্ষনর ক ল ছশষ ঘটনাকট। ভীষণ িম ৈক্ষ সী ক ক্ষলা এৈাক্ষরর ছমক্ষ কট, মাত্র িুকড়। 
  
এলসা গ্রী ার ক ক্ষলা ওর নাম। ই িল শা াক্ষরর এি ৈযৈসাদাক্ষরর এিমাত্র ছমক্ষ । টািা 
ও ছগাাঁ দুক্ষটাই ক ক্ষলা ছমক্ষ কটর। আর ছস ভাল ৈুঝক্ষো কনক্ষজর প্রক্ষ াজনটাও। অযাকম াস 
ছেক্ষলর ওপর ওর নজর পড়ক্ষলা। কনক্ষজর  কৈ আাঁিাক্ষৈ ছেলক্ষি কদক্ষ । এই যরক্ষনর 
সমাক্ষজর উাঁেুেলার মানুষক্ষদর ও অৈশয প্রকেিৃকে আাঁিক্ষো না, েক্ষৈ আাঁিক্ষো মানুক্ষষর 
 কৈ। ো াড়া মক্ষন হ  না ছিাক্ষনা মকহলা োর কনক্ষজর  কৈ ওক্ষি কদক্ষ  আাঁিাক্ষো, িারণ 
িাউক্ষি ছ ক্ষড় ছেল িো ৈলক্ষো না। কিন্তু ও এাঁক্ষি ক ল এই ছমক্ষ কটর  কৈ, আর 
ছশক্ষষর কদক্ষি জকড়ক্ষ ও পক্ষড়ক ক্ষলা পুক্ষরা মাত্রা । ওর েখ্ন েকিশ ৈ র ৈ স হক্ষে 
েক্ষলক্ষ । ৈুঝক্ষেই পারক্ষ ন, ছৈশ িক্ষ ি ৈ র হক্ষলা কৈক্ষ ও হক্ষ  ছগক্ষ । ওর এিরকে 
ছমক্ষ র জক্ষনয ছভড়া হক্ষ  ওিার ৈক্ষ স হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা, আর এলসা গ্রী ার হক্ষলা ছসই 
এিরকে ছমক্ষ টা। ছেল ওর জনয পাগল হক্ষ  কগক্ষ  স্ত্রীক্ষি োলাি ছদৈার কেন্তা িরক্ষে 
শুরু িক্ষরক ক্ষলা এলসাক্ষি কৈক্ষ  িরার িোও। 
  
এটা ছমক্ষন কনক্ষে রাজী ক ল না িযাক্ষরাকলন ছেল, শাকসক্ষ  ক ক্ষলা স্বামীক্ষি, ওক্ষদর 
িোৈােলা দুজন মানুষ শুক্ষন ছিক্ষলক ক্ষলা, কৈক্ষশষ িক্ষর যখ্ন োর স্বামী অযাকম াসক্ষি 
িযাক্ষরাকলন ৈক্ষলক ক্ষলা, যকদ না  াক্ষড় ওই ছমক্ষ টাক্ষি েক্ষৈ িযাক্ষরাকলন ওক্ষি খু্ন িরক্ষৈ। 
এৈং ওর শুযু ওটা মুক্ষখ্র িো ক ল না। আক্ষগর কদন ঘক্ষট ঘটনাটা, ওরা ো ছখ্ক্ষে 
কগক্ষ ক ক্ষলা এি প্রকেক্ষৈশীর ৈাকড়ক্ষে। লোপাো কনক্ষ  শক্ষখ্র গক্ষৈষণা িরক্ষেন ছসই 
প্রকেক্ষৈশীকট। নানা রিক্ষমর ওষুয-কৈষুয ৈাকড়ক্ষেই বেকর িরক্ষেন। ছিানাইন ক ল ওাঁর 
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বেকর িরা ওষুক্ষযর মক্ষযয এিটা–এই কৈষটা ছয কেকে-কৈষলো োক্ষ র আসক্ষর িে 
মারাত্মি এৈং িাজ িক্ষর কিভাক্ষৈ ো কনক্ষ  আক্ষলােনাও হক্ষ ক ক্ষলা সামানয। 
  
ভদ্রক্ষলাি পরকদন সিাক্ষল আকৈষ্কার িরক্ষলন অক্ষযলি খ্াকল ছিানাইক্ষনর ছৈােলটা। সক্ষন্দহ 
ছঘারাক্ষলা হক্ষ  উিক্ষলা ওাঁর মক্ষন। কমক্ষসস ছেক্ষলর ঘক্ষর এিটা আলমারীর েলার োক্ষি 
ওরা মাক্ষন পুকলশরা খু্াঁক্ষজ ছপক্ষ ক ক্ষলা প্রা  খ্াকল এিটা ছৈােল। 
  
এরিুল ছপা াক্ষরা সামানয অস্বকিক্ষে এিটু নক্ষড় উিক্ষলা, ওটা ওখ্াক্ষন অনয ছিউ ছরক্ষখ্ 
কদক্ষ  আসক্ষে পাক্ষর। 
  
না, আদালক্ষে স্বীিার িক্ষর কমক্ষসস ছেল ছসই ছরক্ষখ্ক ক্ষলা ছৈােলটা ওখ্াক্ষন। ও িোটা 
খু্ৈই ছৈািার মে স্বীিার িক্ষর ছিক্ষলক ক্ষলা, ওক্ষি এসৈ ৈযাপাক্ষর সাহাযয িরক্ষে পাক্ষর 
এমন ছিাক্ষনা ওর সকলকসটারও ক ক্ষলা না। োই ও েরি ছেক্ষি ছৈােলটা সম্বক্ষন্ধ প্রশ্ন 
িরক্ষেই ও স্বীিার িক্ষর ছন । 
  
কিন্তু ছিন?–আৈার প্রশ্ন িরক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
কৈষটা েুকর িক্ষর আত্মহেযা িরার জক্ষনযই এিো ৈক্ষলক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন। কিন্তু কি িক্ষর 
ছৈােলটা খ্াকল হক্ষ  ছগক্ষলা োর িারণ কি ুই ছস ছদখ্ক্ষে পাক্ষরকন ৈা ছিন শুযু োর 
এৈারই আেুক্ষলর  াপ ছৈােক্ষল পাও া কগক্ষ ক ক্ষলা ওর পক্ষে সাক্ষেযর এই অংশটা খু্ৈই 
মারাত্মি। স্ত্রীর ৈক্তৈয ও আত্মহেযা িক্ষরক্ষ  স্বামী অযাকম াস ছেল। কিন্তু স্ত্রীর ঘক্ষরর 
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আলমারীক্ষে লুক্ষিাক্ষনা ছিানাইক্ষনর ছৈােল ছেক্ষি ছিউ যকদ আত্মহেযা িরার জক্ষনয কৈষ 
েুকর িক্ষর েক্ষৈ োর আেুক্ষলর  াপ ছৈােক্ষলর গাক্ষ  ছো োিা দরিার। 
  
কৈ াক্ষরর সক্ষঙ্গ ছো কৈষটা ছদও া হক্ষ ক ক্ষলা, োই না? 
  
হযাাঁ। মকহলাকট কনক্ষজই ৈাগাক্ষন কনক্ষ  যা  ছৈােলটা ছৈর িক্ষর কিজ ছেক্ষি, ছযখ্াক্ষন  কৈ 
আাঁিক ক্ষলা োর স্বামী। কনক্ষজর হাক্ষে মকহলা ৈী ার ছঢক্ষল কদক্ষ ক ক্ষলা োর স্বামীক্ষি, 
োরপর স্বামীক্ষি কৈ ারটা ছখ্ক্ষে ছস দাাঁকড়ক্ষ  দাাঁকড়ক্ষ  ছদখ্ক ক্ষলা। োরপর লাঞ্চ ছখ্ক্ষে 
েক্ষল যা  সৈাই, স্বামী ৈাক্ষদ। প্রা ই িরক্ষো এটা স্বামীকট। ছখ্ক্ষে ছযক্ষো না খ্াৈার 
ছটকৈক্ষল, পক্ষর স্ত্রী আর গভক্ষনলস দুজক্ষন ছদখ্ক্ষে পা  মক্ষর পক্ষড় আক্ষ  অযাকম াস ছেল। 
ছয ৈী ার ও কদক্ষ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর ৈক্তৈয োক্ষে ছিাক্ষনা ছদাষ ক ক্ষলা না। ৈলক্ষে 
ছেক্ষ ক লাম আমরা অযাকম াক্ষসর মক্ষনর মক্ষযয হিাৎ উদ  হ  ছিাক্ষনা দুকিন্তার যার িক্ষল 
কনক্ষজই ৈী াক্ষর কৈষ কমকশক্ষ  ছখ্ক্ষ  ছন । গল্পটা ছযাক্ষপ ছটক্ষিকন। িারণ আত্মহেযা িরার 
মক্ষো ছলািই ক ক্ষলা না আকম াস। ো াড়া সৈ ছভক্ষি কদক্ষলা ছৈােক্ষল আেুক্ষলর  াপটা। 
  
িযাক্ষরাকলক্ষনর আেুক্ষলর  াপ কি ছৈােক্ষল ছপক্ষ ক ক্ষলা পুকলশ? 
  
না, পা কন। শুযু আেুক্ষলর  াপ পাও া যা  ছৈােক্ষল। েক্ষৈ যখ্ন গভক্ষনলস িাক্তারক্ষি 
ছটকলক্ষিান িরক্ষে ছদােলা  যা  েখ্ন িযাক্ষরাকলনই এিমাত্র মৃেক্ষদক্ষহর িাক্ষ  ক ক্ষলা। 
এৈং ছিাক্ষনা সক্ষন্দহই এ কৈষক্ষ  ছনই ছয কনক্ষজর আেুক্ষলর  াপ ছৈােক্ষলর গাক্ষ  ছসটা 
মুক্ষ  কদক্ষ   াপ লাকগক্ষ  কনক্ষ ক ক্ষলা স্বামীর হাক্ষের। ছদখ্াক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন ছয ও 
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ছযন িখ্নই ৈী াক্ষরর ছৈােলটা ছ াাঁ কন। কিন্তু িাজ হ কন ওক্ষে ছিাক্ষনা। ৈুক্ষড়া রুিলি 
সরিার পক্ষের ছিৌসুলী ক ক্ষলন, ছিাক্ষটল ঐ ৈযাপারটা কনক্ষ  খু্ৈ রগড় িক্ষরক ক্ষলা। ছিাক্ষটল 
হাক্ষে িলক্ষম ছস ছদকখ্ক্ষ  ছদ  ছয ঐভাক্ষৈ ছৈােল যরা যা  না–আমরাও প্রমাণ িরক্ষে 
আপ্রাণ ছেিা িক্ষরক লাম ছয ছৈােল ঐভাক্ষৈ যরা যা । মৃেুয যন্ত্রণা ছভাগ িরার সম  
কৈক্ষশষ িক্ষর। কিন্তু খু্ৈই ছজাক্ষলা ক ক্ষলা ছয আমাক্ষদর যুকক্তগুক্ষলা ো ৈলাই ৈাহুলয। 
  
এরিুল ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, ৈাগাক্ষন ৈী াক্ষরর ছৈােলটা কনক্ষ  যাৈার আক্ষগ ওক্ষে ছিানাইন 
কনি ই ছমশাক্ষনা হক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা? 
  
ছিানাইন ক ক্ষলাই না ছৈােক্ষল, ক ক্ষলা গ্লাক্ষস। 
  
এিটু োমক্ষলন সযার মক্ষেণ্ড–োাঁর ভাকরেী সুন্দর মুক্ষখ্র ভাৈটা পাক্ষে ছগক্ষলা হিাৎ। মাো 
খু্ৈ ছজাক্ষর ছনক্ষড় ৈলক্ষলন–আক্ষর োইক্ষো, িী ৈলক্ষে োইক্ষ ন ছপা াক্ষরা আপকন? 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, যকদ কনক্ষদলাষ হক্ষৈ িযাক্ষরাকলন ছেল োহক্ষল ছিানাইন ৈী াক্ষর এক্ষলা 
ছিাক্ষেক্ষি? অযাকম াস ছেল কনক্ষজই ছরক্ষখ্ক ক্ষলা আসামী পে ছেক্ষি ো ৈলা হক্ষ ক ক্ষলা। 
কিন্তু ো প্রা  অসম্ভৈ আপকন ৈলক্ষ ন–এৈং যকদ আমাক্ষি ৈক্ষলন, েক্ষৈ আকমও ৈলক্ষৈা 
এিমে আপনার সক্ষঙ্গ। অযাকম াস ছেল ঐ যরক্ষনর ছলাি ক ক্ষলা না। অেএৈ যকদ 
িাজটা িযাক্ষরাকলন না িক্ষর োক্ষি েক্ষৈ অনয ছিউ কনি ই ওটা িক্ষরক্ষ । 
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সযার মক্ষন্টগুর প্রা  রাক্ষগ িো জকড়ক্ষ  যাকেক্ষলা, উকন ৈলক্ষলন, মশাই আক্ষজৈাক্ষজ িো 
 াডু়ন ছো। োৈক্ষি িখ্ক্ষনা মরা ছঘাড়াক্ষি ছ াটাক্ষনা যা  না। ৈযাপারটা েুক্ষিৈুক্ষি ছগক্ষ  
অক্ষনি ৈ র আক্ষগই। িযাক্ষরাকলনই িক্ষরক ক্ষলা খু্ন। যকদ আপকন ছসই সম  ওক্ষি 
ছদখ্ক্ষেন োহক্ষল ছিাক্ষনা সক্ষন্দহই মক্ষন োিক্ষো না। সৈ কি ু িযাক্ষরাকলক্ষনর মুক্ষখ্ ছোক্ষখ্ 
িুক্ষট উক্ষিক ক্ষলা। ভ  পা কন এিটুও এমনকি নাভলাসও হ কন। কৈোরটা োড়াোকড় ছশষ 
ছহাি ও ছযন োই োইক ক্ষলা। ো ৈলক্ষে হক্ষৈ সাহস ক ক্ষলা মকহলার, সকেযই ক ক্ষলা 
সাহস…। 
  
এৈং েৎসক্ষে, উকন এিটা কেকি কলক্ষখ্ ছরক্ষখ্ যান মারা যাৈার সম  ছমক্ষ ক্ষি উক্ষেশয 
িক্ষর, োক্ষে কেকন কনক্ষজক্ষি কনরপরায ৈক্ষল ছগক্ষ ন ঈশ্বক্ষরর নাক্ষম শপে িক্ষর। 
  
ছজার কদক্ষ ই কিন্তু আকম ৈলক্ষৈা খু্ন িক্ষরক ক্ষলন মকহলা, আকম-আপকনও ওর জা গা  
োিক্ষল োই িরোম, ৈলক্ষলন সযার মক্ষন্টগু । 
  
উকন ঐ যরক্ষনর মকহলা ক ক্ষলন না ো ৈলক্ষ ন ওর ছমক্ষ ।ওর ছমক্ষ  ৈলক্ষ ন িুিঃ, ছস 
এসৈ ৈযাপাক্ষরর িী জাক্ষন? যখ্ন কৈোর েলক ক্ষলা েখ্ন ছো এক্ষিৈাক্ষর ৈাচ্চা ক ক্ষলা 
ছমক্ষ টা। ৈ স ক ক্ষলা িে…োর…পাাঁে। ইংলযাক্ষন্ডর ৈাইক্ষর ছিাক্ষনা আত্মী  স্বজক্ষনর িাক্ষ  
ওক্ষি ওর নাম ৈদক্ষল কদক্ষ  ওরা পাকিক্ষ  ছদ । িেটুিুই ৈা ছমক্ষ টা জানক্ষে পাক্ষর, আর 
িেটুিুই ৈা মক্ষন রাখ্ক্ষে পাক্ষর? 
  
িখ্নও িখ্নও কশশুরা খু্ৈ ভাল মানুষ কেনক্ষে পাক্ষর। 
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 হ ক্ষো ো পাক্ষর, কিন্তু ো ন  এক্ষেক্ষত্র। েক্ষৈ খু্ৈ স্বাভাকৈি এটাও ছয কৈশ্বাস িরক্ষে 
ো  না ছমক্ষ  ছয ঐ িাজটা োর মা িক্ষরক্ষ । ছস ঐ কৈশ্বাস কনক্ষ ই োিুি না। োক্ষে 
ছো ছিাক্ষনা েকে হক্ষৈ না িারুর। 
  
মাো নাড়ক্ষলা ছপা াক্ষরা, এই দুভলাক্ষগযর কৈষ , ছয প্রমাণ োইক্ষ  এখ্ন ছমক্ষ কট। 
  
সযার মক্ষন্টগু হাাঁ হক্ষ  ছগক্ষলন োর স্বামীক্ষি িযাক্ষরাকলন ছেল খু্ন িক্ষরকন প্রমাণ োই 
োর? 
  
হা। মাো নাড়ক্ষলা ছপা াক্ষরা। োই নাকি, কিন্তু পাক্ষৈ না। 
  
োই কি মক্ষন িক্ষরন আপকন, কৈখ্যাে কিংস-িাউক্ষেল ছপা াক্ষরার িো শুক্ষন গভীর 
অন্তক্ষভলদী দৃকিক্ষে ছপা াক্ষরার কদক্ষি োিাক্ষলন, আপকন খু্ৈ সৎ প্রিৃকের ছলাি আমার 
কিন্তু ো যারণা ক ক্ষলা। কিন্তু ছপা াক্ষরা এসৈ কি িরক্ষ ন? সরল মােৃভকক্তর সুক্ষযাগ কনক্ষ  
এিকট ছমক্ষ র কি ু টািা িমাক্ষে োইক্ষ ন? 
  
আপকন জাক্ষনন না ছমক্ষ কটক্ষি। ও খু্ৈ সাযারণ ছমক্ষ  ন । এিটা অস্বাভাকৈি ছেজ আক্ষ  
ছমক্ষ টার েকরক্ষত্র। 
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ো হক্ষৈ। আমার ভাৈা উকেে ক ক্ষলা অযাকম াস আর িাক্ষরাকলন ছেক্ষলর ছমক্ষ  ছয ঐ 
যরক্ষনরই হক্ষৈ। ছমক্ষ কট কি ো ? 
  
প্রিৃে সেয জানক্ষে। 
  
হুম! আমার মক্ষন হ  না প্রিৃে সেযটা খু্ৈ উপাক্ষদ  ছিিক্ষৈ ওর িাক্ষ । ছপা াক্ষরা সকেয 
িো ৈলক্ষে কি, ও ৈযাপাক্ষর আমার ছো মক্ষন হ  ছিাক্ষনা িারক্ষনই োিক্ষে পাক্ষর না 
সক্ষন্দক্ষহর। িযাক্ষরাকলনই িক্ষরক ক্ষলা খু্নটা। 
  
সযার মাি িরক্ষৈন, আকম কনক্ষজ কনিঃসক্ষন্দহ হক্ষে োই এ ৈাপাক্ষর। কনক্ষজর মক্ষনর িো 
স্পি ভাষা  ছপা াক্ষরা জাকনক্ষ  কদক্ষলা। 
  
নেুন িক্ষর আপকন আর কি িরক্ষে পাক্ষরন ো কিি ৈুঝক্ষে পারক  না। েখ্নিার 
খ্ৈক্ষরর িাগক্ষজ কৈোক্ষরর খু্াঁকটনাকটগুক্ষলা পাক্ষৈন। হামক্ষি রুিলি সরিার পক্ষের উকিল 
ক ক্ষলন। মারা ছগক্ষ ন ছো উকন, ছভক্ষৈ ছদকখ্ দাাঁড়ান, ছি ক ক্ষলা জুকন ার? হা পক্ষড়ক্ষ  
মক্ষন, ছ ািরা ক ক্ষলা এিটা, যাি, হা হামক্ষির সহিারী ক ক্ষলা িগই। িো ৈক্ষল ছদখ্ক্ষে 
পাক্ষরন ওর সক্ষঙ্গ। ো াড়া আরও িক্ষ িজন আক্ষ ন ঐ সম িার। েক্ষৈ পুক্ষরা ৈযাপারটা 
নেুন িক্ষর খু্াঁকেক্ষ  ছোলার ৈযাপাক্ষর মক্ষন হ  না নাি গলাক্ষনাটাক্ষি খু্ৈ এিটা প ন্দ 
িরক্ষৈন। েক্ষৈ সাহস িক্ষর এটা ৈলক্ষে পাকর ছয ওাঁক্ষদর িা  ছেক্ষি আপকন যা োইক্ষৈন 
জানক্ষে ো পাক্ষৈন। আপনার মে শ োক্ষনর সক্ষঙ্গ ৈাাঁোেুকরক্ষে এাঁক্ষট ওিা মুশকিল। 
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ঐ ছয িাক্ষদর িো ৈলক ক্ষলন ছযন ঐ সম িার, আমার খু্ৈ দরিার। ওাঁক্ষদর িো খু্ৈ 
আশািকর মক্ষন আক্ষ  আপনার। 
  
এিটু কেন্তা িরক্ষলন সযার মক্ষন্টগু, ছভক্ষৈ ছদকখ্ দাাঁড়ান। ৈযাপারটা ছো অক্ষনিকদন 
আক্ষগর। ৈলক্ষে ছগক্ষল মাত্র পাাঁেজন এর সক্ষঙ্গ জকড়ে ক ক্ষলন, এর মক্ষযয োির-ৈািরক্ষদর 
িো যরক  না কিন্তু…সৈাই ওরা ভাক্ষলা মানুষ, সক্ষন্দহই িরা যা  না ওক্ষদর। 
  
ক ক্ষলন পাাঁেজন, আপকন োই ছো ৈলক্ষলন। আমাক্ষি কি ু ৈলুন োক্ষদর সম্বক্ষন্ধ। 
  
আো কিকলপ ছেক্ষৈার িো প্রেক্ষমই ৈকল। সৈক্ষেক্ষ  ৈড় ৈনু্ধ ছেক্ষলর, ওক্ষদর ৈনু্ধত্ব 
ক ক্ষলা ছ াটক্ষৈলা ছেক্ষি। ওই ৈাকড়ক্ষেই ঐ সমক্ষ  কিকলপ ক ক্ষলা। ছৈাঁক্ষে আক্ষ  এখ্নও। 
মাক্ষঝ মাক্ষঝ ছদখ্া হ  এখ্নও গলক্ষির মাক্ষি। ছসন্ট জক্ষজলস কহক্ষল হক্ষলা ওর ৈাকড়, 
দালাকল িক্ষর ছশ াক্ষরর ৈাজাক্ষর। ও ভাক্ষলা ছৈাক্ষঝ ৈযৈসাটা, প সা িক্ষরক্ষ  প্রেুর। এিটু 
ছমাটা হক্ষ  যাকে ইদানীং। 
  
ৈুঝলাম, ছি োর পক্ষর? 
  
কিকলক্ষপর ৈড় ভাই। এি ছ াট খ্াক্ষটা জকমদার। ছলািটা এিটু ঘরিুক্ষনা যরক্ষনর, 
োিক্ষো। ৈাকড়ক্ষেই। 
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এিটা সুর গুনগুকনক্ষ  উিক্ষলা মক্ষনর মক্ষযয। ওটাক্ষি অকে িক্ষি ছপা াক্ষরা োপা কদক্ষলা। 
সৈ সমক্ষ  ছ ক্ষল ভুলাক্ষনা  ড়া কেন্তা িরা ওর উকেে ন  আক্ষদৌ। অেে এই এি ছরাগ 
হক্ষ ক্ষ  ইদানীং োর।  ড়ার সুরগুক্ষলা ওর মক্ষনর মক্ষযয যখ্ন েখ্ন ঝংিার কদক্ষ  ওক্ষি, 
ৈাজাক্ষর এই শুক্ষ ার  ানাটা কগক্ষ ক ক্ষলা, ৈাকড়ক্ষেই রক্ষ  ছগল ঐ শূক্ষ ার  ানাটা…। 
  
আপন মক্ষন কৈড়কৈড় িক্ষর ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, রক্ষ  ছগক্ষলা ৈাকড়ক্ষেই হা, কি ছযন 
ৈলক ক্ষলন? 
  
ৈলক লাম এর িোই ছো…ছস এি িাণ্ড ৈাাঁকযক্ষ  ৈক্ষসক ক্ষলা ওষুযপত্র গা পালা কমকলক্ষ । 
রসা ন েেলা িরক্ষো। ওর ক ক্ষলা ওটাই ছনশা। দাাঁড়ান মক্ষন িক্ষর ছদকখ্ নামটা। কমল 
ক ক্ষলা সাকহকেযক্ষির নাক্ষমর সক্ষঙ্গ। হযাাঁ পড়ক্ষ  মক্ষন…ছমকরকিে..ছমকরকিে ছেি। এখ্নও 
ছৈাঁক্ষে আক্ষ  কিনা জাকন না। 
  
ছি োরপর? 
  
োরপক্ষর? সৈ গণ্ডক্ষগাক্ষলর দক্ষল ক ক্ষলা োরপক্ষরর জনই। এই মামলা ছয ছমক্ষ টাক্ষি কনক্ষ  
এলসা গ্রী ার। 
  
মাংক্ষসর ছিামলা ছখ্ক্ষ ক ক্ষলা এই শূক্ষ ার  ানাটা। আপন মক্ষন ছপা াক্ষরা কৈড়কৈড় িক্ষর 
ৈলক্ষলা। 
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ছপা াক্ষরার কদক্ষি ৈড় ৈড় ছোখ্ িক্ষর সযার মক্ষন্টগু োিাক্ষলন। এ িো মানক্ষে হক্ষৈ ওর 
মা-ৈাৈা ছমক্ষ টাক্ষি ভাক্ষলামেই খ্াইক্ষ ক ক্ষলা মাংস। দারুণ নাক্ষ াড়ৈান্দা ছমক্ষ । োর 
কেনৈার কৈক্ষ  হক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা েখ্নই। ওর িাক্ষ  কৈৈাহ কৈক্ষেক্ষদর আদালক্ষে যাও া 
আসা িরাটা ক ক্ষলা জলভাক্ষের মক্ষো সহজ। েক্ষৈ স্বামী পাক্ষেক্ষ  প্রক্ষেযিৈারই ভাক্ষলা 
মক্ষেল যক্ষর আক্ষগর ৈাক্ষরর ছেক্ষ । উকন সম্প্রকে ছলকি কিকটশাম। ওর নাম পাক্ষৈন গুজৈ 
রটাক্ষনা পকত্রিার ছয ছিাক্ষনা এিটার পাো খু্লুন। 
  
আর ৈাকি দুজন? 
  
ৈাকড়র গভক্ষনলস ছো এিজন। মক্ষন ছনই নামটা িাক্ষজর মকহলা ছৈশ। 
টমসন…ছজানস্..এই যরক্ষনর নাম ক ক্ষলা। ৈাচ্চা ছমক্ষ  আর এিটা, সৎ ছৈান িযাক্ষরাকলন 
ছেক্ষলর। েখ্ন ৈড়ক্ষজার পক্ষনর ৈ র ৈক্ষ স ক ক্ষলা। ছমক্ষ টার খু্ৈ নাম হক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা। 
সােয কদক্ষ ক ক্ষলা গুক ক্ষ  অেীক্ষের অক্ষনি িো স্মরণ িক্ষর িক্ষর। ও াক্ষরন–অযাক্ষঞ্জলা 
ও াক্ষরন। এিৈাক্ষর সাড়া জাগাক্ষনা মকহলা হক্ষ  উক্ষিক্ষ  এখ্ন। িকদন আক্ষগই ছদখ্া 
হক্ষ ক ক্ষলা। 
  
উাঁউাঁ িক্ষর িাদা শূক্ষ ার  ানার মক্ষো এই ছমক্ষ কট োহক্ষল ক ক্ষলা না…। 
  
ছপা াক্ষরার কদক্ষি অৈাি হক্ষ  সযার মক্ষন্টগু োকিক্ষ  রইক্ষলন। নীরস গলা  োরপর 
ৈলক্ষলন, োক্ষি অৈশয সারা জীৈনই িাাঁদক্ষে হক্ষ ক্ষ , মুখ্টাক্ষি এক্ষিৈাক্ষর কৈিৃে িক্ষর 
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কদক্ষ ক্ষ  মুক্ষখ্র এি পাক্ষশ এিটা কৈশ্রী দাগ।…আপকন সৈ ৈযাপারটা ৈুঝক্ষে পারক  
জানক্ষে োন, ছপা াক্ষরা োই না? আপকন পাক্ষৈন সৈ খ্ৈরই, কেন্তা িরক্ষৈন না। 
  
উক্ষি দাাঁড়াক্ষলা ছপা াক্ষরা, যনযৈাদ। আমাক্ষি অক্ষনি উপিার িরক্ষলন। যকদ োর স্বামীক্ষি 
কমক্ষসস ছেল হেযা না িক্ষর োক্ষিন। সযার মক্ষন্টগু মাঝপক্ষে ৈাযা কদক্ষ  ৈক্ষল উিক্ষলন, 
আিঃ উকনই িক্ষরক্ষ ন ৈলক , কৈশ্বাস িরুন আমার িো। োর এই মাঝপক্ষের ৈযাঘাে 
ছপা াক্ষরা গ্রাহয না িক্ষর ছশষ িরক্ষলা কনক্ষজর আক্ষগিার িোটা–েক্ষৈ যুকক্তগ্রাহয এটাই 
ৈক্ষল মক্ষন হ  ছয ছিউ না ছিউ এই পাাঁেজক্ষনর মক্ষযয ো িক্ষরক্ষ । 
  
এিজন এক্ষদর মক্ষযয িাজটা িক্ষর োিক্ষে পারক্ষো, কিন্তু িরক্ষৈ ছিন খু্াঁক্ষজ পাকে না 
োর ছিাক্ষনা িারণ, ছিাক্ষনা িারণ ছনই। আকম আসক্ষল পুক্ষরাপুকর কনকিে খু্ন এরা 
ছিউই িক্ষরকন। মশাই ছপািাটাক্ষি মাো ছেক্ষি োড়ান ছো।’ 
  
ছপা াক্ষরা মাো ছনক্ষড় সযার মক্ষন্টগুর িোর উের না কদক্ষ  এিটু হাসক্ষলা। 
  
. 
  
কিেী  অযযা  
  
সরিার পক্ষের ছিৌসুলী 
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কমিঃ িগ এিিো  উের কদক্ষলন-নরক্ষির িীক্ষটর মক্ষো পাপী। 
  
ভাৈুক্ষির মক্ষো ছপা াক্ষরা োকিক্ষ  রইক্ষলা ৈযাকরিার কমিঃ িক্ষগর োোক্ষ ালা িো  োর 
মুক্ষখ্র কদক্ষি। 
  
সযার মক্ষন্টগুর, কিংস িাউক্ষেল ছিা াকন্টন িক্ষগর সক্ষঙ্গ কমল ছনই এিটুও। িমলশকক্ত, 
সক্ষম্মাকহনী শকক্ত, ছস্বোোকরোর মূেল প্রেীি ছযন সযার মক্ষন্টগু । এিটু ছখ্াাঁো কদক্ষ  
ছলািক্ষি িো ৈলার অক্ষভযস আক্ষ । দ্রুে নাটিী  পকরৈেলন আেরক্ষণ ঘকটক্ষ  প্রভাৈ 
কৈিার িরক্ষে পটু অপক্ষরর ওপর। শহুক্ষর সুন্দর ছদখ্ক্ষে, খু্ৈ কমকি ৈযৈহার এই মুহূক্ষেল, 
মযাকজক্ষির মক্ষো পর মুহূক্ষেলই রূপান্তর ঘকটক্ষ  যূক্ষেলর হাকস োপা ছিাাঁক্ষট িুকটক্ষ  ঝাাঁকপক্ষ  
পড়ক্ষৈন ছযন ছোমার ওপর। 
  
ছরাগামক্ষোন ছিা াকন্টন িগ, ছেহারা িযািাক্ষস, মক্ষন হ  না ৈযকক্তত্ব ৈলক্ষে কি ু আক্ষ  
ৈক্ষল। শান্ত ভাক্ষৈ প্রশ্ন িক্ষরন, ভীষণ অভাৈ উোক্ষপর–েক্ষৈ যীর কির এৈং অকৈেল 
আসল ৈযাপাক্ষর। যকদ  ুাঁোক্ষলা মুখ্ েক্ষলা াক্ষরর সক্ষঙ্গ সযার মক্ষন্টগুক্ষি েুলনা িরা যা  
েক্ষৈ েুরপুক্ষনর সক্ষঙ্গ িরা যা  িগক্ষি। িুক্ষটা িক্ষর েক্ষলন যীর ভাক্ষৈ। ইকন অজলন 
িক্ষরনকন ৈক্ষট ছসরিম সাড়া জাগাক্ষনা খ্যাকে, েক্ষৈ নাম যশ আক্ষ  প লা সাকরর আইনে 
ৈক্ষল। মামলা  সাযারণেিঃ হাক্ষরন না। 
  
ছপা াক্ষরা োক্ষি খু্ৈ কেন্তাকিে ভাক্ষৈ লেয িক্ষর েক্ষলক ক্ষলা। ছস ৈলক্ষলা, োহক্ষল োই মক্ষন 
হক্ষ ক ক্ষলা আপনার? 
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মাো ছনক্ষড় সা  কদক্ষলন িগ, আপনার আসামীর িািগড়া  মকহলাক্ষি ছদখ্া উকেে ক ক্ষলা, 
ৈুক্ষড়া হাকম্প রুিলি আমার কসকন র, ছজরা  ছজরা  এক্ষিৈাক্ষর কিমা িক্ষর ছ ক্ষড়ক ক্ষলন 
মকহলাক্ষি। 
  
িগ এিটু ছেক্ষম আৈার ৈলক্ষলন, েক্ষৈ ছযন পুক্ষরা ৈযাপারটা ভাক্ষলা ক ক্ষলা ৈড় ছৈকশ 
মাত্রা । 
  
কমিঃ িগ কি ু মক্ষন িরক্ষৈন না, কিি যরক্ষে পারলাম না আপনার ছশষ িোর মাক্ষনটা। 
  
িগ সুন্দর ভ্রূ-ছজাড়া িুাঁেক্ষি নরম আেুল ছিাাঁক্ষট ছৈালাক্ষে ছৈালাক্ষে ৈলক্ষলন, িোটা ৈকল 
কিভাক্ষৈ? এিটা েলকে িো আক্ষ  ইংক্ষরজক্ষদর মক্ষযয, ছসটা এিমাত্র ভাক্ষলা ছৈাক্ষঝ 
ইংক্ষরজরাই ৈক্ষস োিা পাকখ্ক্ষি গুকল িরা–আমার ৈক্তৈয এই িোটা ৈলক্ষল কিি 
ছৈাঝাক্ষনা যা । কি ু কি ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন? 
  
ইংক্ষরজক্ষদর ঘক্ষরা া হক্ষলও িোটা কি ুটা ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক  আকম ো আমার মক্ষন হ । 
প্রযান ছিৌজদারী আদালক্ষে, সৈ সমক্ষ  ইংক্ষরজরা োক্ষদর প্রকেপেক্ষি হারাক্ষে ো  
এিটু ছখ্ক্ষলা াড় সুলভ সুক্ষযাগ কদক্ষ । 
  
যক্ষরক্ষ ন কিি। ঐ অকভযুক্ত মকহলা কিন্তু এক্ষেক্ষত্র ছিাক্ষনা সুক্ষযাগই পানকন। মকহলাক্ষি 
হাকম্প রুিলি লাকগক্ষ  ক ক্ষলন কনক্ষজর ইক্ষে মক্ষো, সযার মক্ষন্টগুক্ষি কদক্ষ  শুরু 
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হক্ষ ক ক্ষলা, মকহলা দাাঁকড়ক্ষ  িািগড়ার মক্ষযয। ছযন এিটা ৈাচ্চা ছমক্ষ  কৈরাট এিটা 
পাকটলক্ষে হিাৎ ঢুক্ষি পক্ষড়ক্ষ । প্রশ্ন িক্ষরক ক্ষলন সযার মক্ষন্টগু আর ছশখ্াক্ষনা পড়াক্ষনা 
িািােু ার মক্ষো মকহলা উের কদক্ষ  যাকেক্ষলন। কনরীহ অেযন্ত, িো ছমক্ষপ ছমক্ষপ 
ৈলক্ষলও আক্ষদৌ ছসগুক্ষলা হক্ষে পারক ক্ষলা না কৈশ্বাসক্ষযাগয, জুরীর িাক্ষ  কৈক্ষশষ িক্ষর 
ছিাক্ষনা ছদাষ ক ক্ষলা না ৈুক্ষড়ার, ছেিা িক্ষরক ক্ষলন যোসাযয। কিন্তু ছিাক্ষনা সহক্ষযাকগোই 
পানকন মকহলার পে ছেক্ষি। োরপর হাকম্প রুিলি উক্ষিক ক্ষলন ছজরা িরক্ষে। 
  
ছজরা  ছজরা  মকহলাক্ষি উকন ৈাকনক্ষ  ছ ক্ষড় ক ক্ষলন কিমা ো ছো আক্ষগই ৈক্ষলক । 
প্রক্ষেযিৈার স্বীিার িকরক্ষ   াড়ক ক্ষলন োাঁর িো  অসঙ্গকে মকহলার মুখ্ কদক্ষ ই। 
োরপর ছশষ ৈাণগুক্ষলা  ুাঁড়ক্ষে শুরু িক্ষরক ক্ষলন ছজরা ছশষ িরার মুক্ষখ্, আমার মক্ষে 
আপকন, এই ছয িোগুক্ষলা কমক্ষসস ছেল ৈক্ষলক্ষ ন, ছযমন ছিানাইন েুকর িক্ষরক ক্ষলন 
আত্মহেযা িরার জক্ষনয আপকন, সমূ্পণল কমক্ষেয এিো। আমার মক্ষে স্বামীক্ষি খ্াও াৈার 
জক্ষনয আপকন েুকর িক্ষরক ক্ষলন। কৈষটা, কযকন েখ্ন অনয এি মকহলার কদক্ষি আপনাক্ষি 
ছ ক্ষড় ৈড় ছৈকশ ঝুাঁক্ষি পক্ষড়ক ক্ষলন। এৈং ছজক্ষন শুক্ষনই আপকন কৈষ কদক্ষ ক ক্ষলন স্বামীক্ষি। 
…আহা, ঐ সুন্দর, শান্ত নরমশরম মকহলাকট েখ্ন প্রা  আেলনাদ িক্ষর উক্ষি ৈক্ষলক ক্ষলন… 
না না,…িকরকন আকম।…আো ৈলুন ছো ছিাক্ষনা িাজ হ  এই যরক্ষনর উেক্ষর, কৈশ্বাস 
িক্ষর ছিউ, আকম ছদক্ষখ্ক লাম সযার মক্ষন্টগুর ঐ উের ছশানার পর ছে াক্ষরর মক্ষযয ছিাঁক্ষপ 
উক্ষিক ক্ষলা শরীরটা, পকরষ্কার ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক ক্ষলন উকন–ছশষ ছখ্লা, কি ু িরার আর 
ছনই। 
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িগ এি কমকনট েুপ িক্ষর োিার পর আৈার শুরু িরক্ষলন ৈলক্ষে, এখ্নও পযলন্ত..কিি 
ৈুঝক্ষে পাকরকন এিটা ৈযাপার। হ ক্ষো মকহলা দারুণ যূক্ষেলর মক্ষো োল ছেক্ষলক ক্ষলন। ছয 
দ া মা া মানুক্ষষর মক্ষযয কৈক্ষশষ িক্ষর অসহা  মকহলাক্ষদর প্রকে ছয সুনাম আক্ষ  
সহানুভূকের জক্ষনয, কেকন আক্ষৈদনটা োরই িাক্ষ  ছপৌঁক্ষ  কদক্ষে ছপক্ষরক ক্ষলন কিি মক্ষো। 
জুরী ছিন শুযু, যারা যারা ছসকদন আদালক্ষে উপকিে ক ক্ষলা, ছযন সৈাই ৈুঝক্ষে 
ছপক্ষরক ক্ষলা িক্ষো অসহা  মকহলা, উকন কি ুমাত্র সুক্ষযাগ পানকন আত্মপে সমেলন িরার। 
মকহলা কৈনা প্রকেৈাক্ষদ হাকম্প রুিলক্ষির কনষু্ঠর আেমক্ষণর কৈরুক্ষদ্ধ অসহা  প্রাণীর মক্ষো 
আত্মসমপলণ িক্ষরক ক্ষলন। …েক্ষৈ ওাঁর কি ু ৈলারও ক ক্ষলা না ও  াড়া। আয ঘোর মক্ষযয 
কিক্ষর এক্ষসক ক্ষলন জুরীরাও–োাঁক্ষদর রা  ছঘাষণা িরা হক্ষলা, অপরাযী েক্ষৈ সুপাকরশ িরা 
হক্ষে ছসই সক্ষঙ্গ দ া ছদখ্াৈার। 
  
ৈযাপারটা কি জাক্ষনন আসক্ষল, আর এিজন ছয মকহলা ক ক্ষলা মামলাক্ষে, েক্ষৈ ঐ ছমক্ষ টা 
যার ৈ স িম, এাঁর পােলিযটা ক ক্ষলা োর সক্ষঙ্গ এক্ষিৈাক্ষর কৈপরীে যরক্ষনর। ঐ 
ছমক্ষ টাক্ষি প্রেম ছেক্ষিই ছেমন প ন্দ িক্ষরনকন জুরীরা। ওর ৈযাপাক্ষর ছিউ 
সহানুভূকেশীলও ক ক্ষলা না। দারুণ সুন্দরী, ছপাড়খ্াও া, আযুকনিা ছমক্ষ টা। ছয সৈ 
মকহলা আদালক্ষে ক ক্ষলন োক্ষদর ছোক্ষখ্ ঘর ভাোকন ছমক্ষ  ক ক্ষলা ও। আক্ষশপাক্ষশ 
ছঘারাক্ষিরা িরক্ষে ছদখ্ক্ষল ওই যরক্ষনর ছমক্ষ ক্ষদর সৈাই ৈযি হক্ষ  ওক্ষি কনক্ষজর কনক্ষজর 
ঘর সংসার সামলাক্ষে, ছযন ছমক্ষ  ছো ন , ছযন এি ৈাকণ্ডল ছসক্স। োক্ষদর ছযন ছনশা 
মা-ছৈৌক্ষদর অকযিারগুক্ষলাক্ষি ভােেুর িরাই। েক্ষৈ ছমক্ষ কটক্ষি সযার ৈলক্ষো এিটা 
ৈযাপাক্ষর কনক্ষজক্ষিও ৈাদ ছদ কন ও। অযাকম াস ছেলক্ষি ছস ভাক্ষলাক্ষৈক্ষসক ক্ষলা ো স্পি 
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স্বীিার িক্ষরক ক্ষলা, এৈং োক্ষি ভাক্ষলাৈাসক্ষো ছেলও। িক্ষল অযাকম াসক্ষি োর কনক্ষজর 
সংসার ছেক্ষি ছজার িক্ষর ছমক্ষ কট ছেক্ষ ক ক্ষলা উপক্ষড় েুক্ষল কনক্ষ  ছযক্ষে। 
  
আকম ওক্ষি এি কদি কদক্ষ  প্রশংসাও িকর, ৈলক্ষে হক্ষৈ সাহস ক ক্ষলা। সযার মক্ষন্টগু কিন্তু 
ছজরার সম  কি ু ছনাংরা প্রশ্ন িক্ষরক ক্ষলন, ঘাৈড়া কন ছমক্ষ টা। উের কদক্ষ ক ক্ষলা ছোখ্া 
ছোখ্া। অৈশয ছমক্ষ টাক্ষি প ন্দ িক্ষরনকন জজও, আদালেও না। জজ কিন্তু জুরীক্ষদর 
অকভক্ষযাক্ষগর ৈ ান পক্ষড় ছশানাক্ষনার সম  ছমাটামুকট আসামীর সম্বক্ষন্ধ সহানুভূকে 
ছদকখ্ক্ষ ক ক্ষলন। অস্বীিার না িরক্ষলও ঘটনাক্ষি, আসামী ছয এ িাজ িরক্ষে ৈাযয 
হক্ষ ক ক্ষলা যক্ষেি মাত্রা  প্রক্ষরাকেে হক্ষ  এ যরক্ষনর আভাস কদক্ষ ক ক্ষলন। 
  
হিাৎ প্রশ্ন িরক্ষলা এরিুল ছপা াক্ষরা, আত্মহেযার ইকঙ্গেটা আত্মপে সমেলক্ষন ৈলা ছমক্ষন 
ছননকন, জজ, না? 
  
মাো নাড়ক্ষলন িগ, ছিাক্ষনা কভকেই ওটার ক ক্ষলা না। মক্ষন রাখ্ক্ষৈন এিৈাক্ষরর জক্ষনযও 
কিন্তু এিো আকম ৈলক  না ছয ছেিার ছিাক্ষনা ত্রুকট ছরক্ষখ্ক ক্ষলন সযার মক্ষন্টগু োর েরি 
ছেক্ষি। ৈরং ৈলা যা  আসামীক্ষি ৈাাঁোৈার জক্ষনয আপ্রাণ ছখ্ক্ষটক ক্ষলন। উকন দারুণ 
মামলা লক্ষড়ক ক্ষলন। এি উদারমনা মুখ্ সন্ধানী, এিটু অকভমানী অকির প্রিৃকের পুরুষ 
হিাৎ জকড়ক্ষ  পক্ষড়ক্ষ  গভীরভাক্ষৈ এিটা িম ৈক্ষ সী ছমক্ষ র সক্ষঙ্গ, োরপর জজলকরে 
কৈক্ষৈক্ষি িশাঘাক্ষে, অেে আসক্ষে পারক্ষ  না ছৈকরক্ষ ও এমন এি মানুক্ষষর  কৈ কেকন 
িুকটক্ষ  েুক্ষলক ক্ষলন মমলস্পশলী ভাষা  আদালক্ষের সামক্ষন। োরপর িীভাক্ষৈ ছসই পুরুষকট 
যাো খ্াক্ষে, ঘৃণা িরক্ষ  কনক্ষজক্ষি, অনুক্ষশােনার আগুক্ষন দগ্ধাক্ষে স্ত্রীর সক্ষঙ্গ খ্ারাপ 
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ৈযৈহাক্ষরর জক্ষনয, মক্ষনর মক্ষযয টানা ছপাক্ষড়ন সন্তাক্ষনর জক্ষনয, ছশষ পযলন্ত ৈদ্ধপকরির সৈ 
কি ুর অৈসান ঘটাৈার জক্ষনয…এৈং ঐ অিাক্ষল মৃেুয োরই পকরণকে। এ জগৎ ছেক্ষি 
সম্মাক্ষনর সক্ষঙ্গ কৈদা  ছনও া। সযার মক্ষন্টগু অসাযারণ আগুলক্ষমন্ট িক্ষরক ক্ষলন। অক্ষনক্ষির 
ছোক্ষখ্ জল এক্ষস কগক্ষ ক ক্ষলা ওাঁর িো । হেভাগয মানুষটাক্ষি গভীর আসকক্ত আর 
িেলৈযক্ষৈাক্ষযর টানাক্ষপাক্ষড়ক্ষন ছযন ছোক্ষখ্র সামক্ষন সৈাই ছদখ্ক্ষে পাকেক্ষলা। ভীষণ 
প্রকেকে াও হক্ষ ক ক্ষলা। োরপর ওাঁর িো যখ্ন এিসম  ছশষ হক্ষলা, েখ্ন যীক্ষর যীক্ষর 
ছিক্ষট ছগক্ষলা যাদুর প্রভাৈটাও। অযাকম াস ছেল রূপিোর না ি কহক্ষসক্ষৈ ৈকণলে োর 
সক্ষঙ্গ সকেযিাক্ষরর অযাকম াস ছেক্ষলর কমলটাও যীক্ষর যীক্ষর কমকলক্ষ  ছগক্ষলা েখ্ন িারণ 
সিক্ষলরই জানা ক ক্ষলা ওর স্বভাৈ েকরক্ষত্রর িো। ও আক্ষদৌ অেটা ভাক্ষলা মানুষ ক ক্ষলা 
না। এমন ছিাক্ষনা সােয প্রমাণও সযার মক্ষন্টগু ছপশ িরক্ষে পাক্ষরনকন যা কদক্ষ  ছজারাক্ষলা 
িক্ষর েুলক্ষে পারক্ষেন োর ৈক্তৈযক্ষি। ৈরং ৈলক্ষে আকম ৈাযয হক্ষৈা কৈক্ষৈি ৈুকদ্ধ আক্ষস 
সামানযেম এমন মানুক্ষষর সক্ষঙ্গ েুলনা িরা যা  না ছেক্ষলর। দারুণ ভাক্ষলা কনষু্ঠর, 
স্বােলপর, ভাক্ষলা ছমজাক্ষজ োিক্ষল, ও আত্মক্ষিকিি অহংিারী মানুষ ক ক্ষলা, ওর নযা  
নীকে ৈলক্ষে যা ক ক্ষলা ো শুযু  কৈ আাঁিার ছেক্ষত্র। হলি িক্ষর এ িো আকম ৈলক্ষে 
পাকর ও ো িখ্ক্ষনা ছস প্রক্ষরােনা যক্ষোই আসুি না ছিন  কৈ আাঁিক্ষো না আক্ষজ ৈাক্ষজ। 
এৈং ও জীৈক্ষনর অনযক্ষেক্ষত্রও ক ক্ষলা এি পুক্ষরা রক্ত মাংক্ষসর মানুষ, শেরূক্ষপ 
ভাক্ষলাৈাসক্ষো জীৈনক্ষি, োইক্ষো ৈাাঁেক্ষে। আত্মহেযা? ও ছেমন মানুষই ক ক্ষলা না। 
  
আসামী পে ছেক্ষি মক্ষন হক্ষে আত্মপে সমেলক্ষনর পেটা ৈা া হ কন কিিমক্ষো, ৈলক্ষলা 
ছপা াক্ষরা। 
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িগ ছরাগা ছরাগা িাাঁয দুক্ষটা নাকেক্ষ  ৈলক্ষলন, িীই ৈা আর ক ক্ষলা িরার, ৈক্ষস োিা 
েুপোপ আর মামলা প্রমাণ িরক্ষে সরিার পেক্ষি ছদও া  াড়া আর কি ু িরণী  
ক ক্ষলা না। গাদাগাদা প্রমাণও ক ক্ষলা কৈরুক্ষদ্ধ। মকহলা কনক্ষজর হাক্ষেই কৈষটা এক্ষনক ক্ষলন, 
স্বীিারও িক্ষরক ক্ষলন েুকর িরার িোটা। উপা , উক্ষেশয, সুক্ষযাগ, ক ক্ষলা সৈ কি ুই। 
  
িৃকত্রমভাক্ষৈ এগুক্ষলা ছয সাজাক্ষনা হক্ষ ক ক্ষলা পরপর এটা প্রমাণ িরার ছেিাও ছো ছিউ 
িক্ষর োিক্ষে পাক্ষর। 
  
িািক্ষখ্াট্টার মে িগ ৈলক্ষলন ছপা াক্ষরার িোর উেক্ষর, মকহলা স্বীিার িক্ষরক ক্ষলন 
ছৈকশরভাগই অকভক্ষযাগ। ো াড়া খু্ৈই িি িকল্পে আপনার ৈক্তৈযকট। আমার মক্ষন হ  
আপকন সৈটাই অনুমান িক্ষর কনক্ষেন। অনয ছিউ খু্ন িক্ষর আপনার মক্ষন হ  সৈকি ু 
এমনভাক্ষৈ সাকজক্ষ  কদক্ষ ক ক্ষলন যাক্ষে ভদ্রমকহলাই খু্ন িক্ষরক্ষ ন মক্ষন হ । 
  
আপকন কি অক্ষযৌকক্তি মক্ষন িরক্ষ ন আমার ৈক্তৈযটাক্ষি? ছপা াক্ষরা প্রশ্ন িরক্ষলা পাো। 
  
যীক্ষর যীক্ষর িগ ৈলক্ষলন, মক্ষন হক্ষে িরক । আপনার মক্ষে িাজটা িক্ষরক ক্ষলা ছিাক্ষনা 
এি রহসযম  অোে ৈযকক্ত। কিন্তু আমরা োক্ষি পাক্ষৈা ছিাো ? 
  
খু্ৈ কনিট আত্মী ক্ষগাষ্ঠীর মক্ষযয অৈশযই। পাাঁেজক্ষনর িো ছো ৈলক ক্ষলন, োই না? ছি 
এক্ষদর মক্ষযয োিক্ষে পাক্ষর জকড়ে? 
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পাাঁেজন? দাাঁড়ান, ছদকখ্ ছভক্ষৈ, এিজন ছো হক্ষলা গা পালার ছশিড়-ৈাির কনক্ষ  িী সৈ 
িরক্ষো ঐ ৈুক্ষড়া অিমলার যাড়ীটা। কনিঃসক্ষন্দক্ষহ কৈপজ্জনি শখ্টা। েক্ষৈ অমাক ি 
ছলািটা। মানুষটা এিটু ছযা াক্ষট ছগাক্ষ র। ো ওক্ষি মক্ষন হ  না ওই রহসযম  অোে 
পুরুষ ৈক্ষল। োরপর ঐ ছমক্ষ টা, পারক্ষল ও খু্ন িরক্ষো িযাক্ষরাকলনক্ষি। আক্ষদৌ 
অযাকম াসক্ষি না। োরপর ঐ দালালটা আক্ষস ছশ ার ৈাজাক্ষর। আৈার ছস প্রাক্ষণর ৈনু্ধ 
ছেক্ষলর। ওসৈ েক্ষল ছগাক্ষ ন্দা িাকহনীক্ষে। এ াড়া ছো আর ছিউ ছনই–ও হা… ওই সৎ 
ছৈানটা…না না সক্ষন্দহ িরা যা  না ওক্ষি। ছমাক্ষট ছো োরজন হক্ষলা। 
  
গভক্ষনলক্ষসর িোটা কিন্তু আপকন ৈাদ কদক্ষ  ছগক্ষলন। মক্ষন িকরক্ষ  কদক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
হযাাঁ, হযাাঁ, কিি ছো। গভক্ষনলস আক্ষজ ৈাক্ষজ ছলাি–আমাক্ষদর এক্ষো মক্ষন োক্ষি না সাযারণ 
মানুক্ষষর িো। মক্ষনও পড়ক্ষ  আৈ া মকহলা মাঝ ৈক্ষ সী, মানুষ কহক্ষসক্ষৈ কসক্ষযসাযা েক্ষৈ 
িাক্ষজরও ক ক্ষলা। হ ক্ষো ৈলক্ষে পাক্ষরন মনিঃিেকৈদরা োর ছিাক্ষনা রিম গুপ্ত িামনা 
ক ক্ষলা ছেক্ষলর সম্বক্ষন্ধ, যার জক্ষনয খু্ন িক্ষরক্ষ । ছযমন হ  অকৈৈাকহো ছমক্ষ রা যাক্ষদর 
ৈ স ছপকরক্ষ  ছগক্ষ  কৈক্ষ র, এও ছসরিম ক ক্ষলা। েক্ষৈ কিি হক্ষৈ না অকভক্ষযাগ আনাটা 
ওর কৈরুক্ষদ্ধ। যেদূর মক্ষন পক্ষড় আমার োর ছিাক্ষনা রিম মানকসি কৈিারও ক ক্ষলা না। 
  
ৈহুকদন আক্ষগর ঘটনা ৈযাপারটা ছো? 
  
ো ছো পক্ষনক্ষরা-ছষাক্ষলা ৈ র হক্ষৈই। এৈং সৈটাই ছয আমার মক্ষন োিক্ষৈ এেকদন 
আক্ষগর ঘটনা এ আশাও িরা উকেে ন  আপনার। 
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কিন্তু কি আিযল আপকন অকৈশ্বাসযভাক্ষৈ সৈকি ুই মক্ষন ছরক্ষখ্ক্ষ ন। ছদখ্ক্ষে পান আপকন 
োই না? যখ্ন িো ৈক্ষলন আপকন মক্ষন হ  েখ্ন আপনার ছোক্ষখ্র সামক্ষন পুক্ষরা  কৈটা 
ছভক্ষস ওক্ষি। 
  
মাো নাড়ক্ষলন িগ যীক্ষর যীক্ষর, হযাাঁ, আপকন কিি ৈক্ষলক্ষ ন, ছদখ্ক্ষে পাই আকম…ছোক্ষখ্র 
সামক্ষন এক্ষিৈাক্ষর। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, আমার কিন্তু ভীষণ আগ্রহ হক্ষে জানক্ষে, এটা ছিন আপনার হ ? 
  
ছিন? এিৈার প্রশ্নটাক্ষিই িগ প্রক্ষশ্নর মক্ষো িক্ষর উচ্চারণ িরক্ষলন, োরপর েীক্ষ্ণ হক্ষ  
উিক্ষলা োর মুখ্টা, ছৈক্ষড় উক্ষিক্ষ  ছযন আগ্রহও–ও হা ছিন প্রশ্ন িরক্ষ ন ছভক্ষস ওক্ষি? 
  
আপনার ছোক্ষখ্র সামক্ষন কি এক্ষো সহক্ষজই ছভক্ষস ওক্ষি? সােীরা? ছিৌসুলীরা? জজ? না, 
দাাঁকড়ক্ষ  োিা িািগড়ার আসামী? 
  
শান্তভাক্ষৈ িগ ৈলক্ষলন, ছৈায হ  এটাই আসল িারণ, কিি জা গাটা  আপকন ঘা 
মারক্ষে ছপক্ষরক্ষ ন ৈক্ষলই মক্ষন হক্ষে। ঐ মকহলাক্ষিই আকম সৈ সম সমক্ষ  ছদকখ্। 
ৈযাপারটা ভারী মজার, ভাৈালুো। েক্ষৈ ছস গুণ কনি ই মকহলার ক ক্ষলা। কেকন সকেয 
সকেযই অসাযারণ সুন্দরী ক ক্ষলন কিনা ো কিি ৈলক্ষে পারক  না–িম ন  ৈ সও, 
ক্লাকন্তর  া া ছেহারা , ছোক্ষখ্র ছিাক্ষল িাকল। কিন্তু োক্ষি ছিি িক্ষরই ছযন সৈ কি ু 
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আৈকেলে হকেক্ষলা। োক্ষিই কনক্ষ  ছযন নাটি। অেে উকন ওখ্াক্ষন ছৈকশর ভাগ সম  
োিক্ষেন না, শুযু ছদহটা ওাঁর োিক্ষো ওখ্াক্ষন, ওাঁর মন, ছযন েক্ষল ছযক্ষো ওাঁর আত্মা 
অক্ষনি, অনয ছিাোও অক্ষনি দূক্ষর অনয কি ুর সন্ধাক্ষন। শান্ত, কৈনীে মৃদু হাকস সমাকহে 
মুক্ষখ্, আক্ষলা  া ার ছখ্লা ছেহারা । অক্ষনি ছৈকশ প্রাণৈন্ত সৈ কমকলক্ষ , কৈক্ষশষ িক্ষর 
সুন্দরী, সুেনুিা ঐ িমৈক্ষ সী ছমক্ষ টার ছেক্ষ  ছো ৈক্ষটই। আকম প্রশংসা িকর এলসা 
গ্রী ারক্ষি, দারুণ ছেজী ছমক্ষ । জাক্ষন লড়ক্ষে, ও এিটুও ছভক্ষে পক্ষড়কন ছজরার মুক্ষখ্। 
আৈার আকম শ্রদ্ধা িকর িযাক্ষরাকলন ছেলক্ষি, উকন োনকন লড়ক্ষে। িারণ ছযন কেকন 
ছস্বো  কনৈলাসন ছৈক্ষ  কনক্ষ ক ক্ষলন আক্ষলা আাঁযাক্ষরর জগক্ষে। উকন িখ্নও হাক্ষরনওকন, 
লড়ার ছেিা িক্ষরনকন ৈক্ষল। 
  
িগ এিটু ছেক্ষম আৈার ৈলক্ষলন, েক্ষৈ আমার এিটা ৈযাপাক্ষর ভুল হ কন। উকন খু্ন 
িক্ষরক ক্ষলন যাক্ষি, োক্ষি ভাক্ষলাও ৈাসক্ষেন গভীরভাক্ষৈ। ভাক্ষলাৈাসক্ষেন এে ছৈকশ ছয 
ছসই সক্ষঙ্গ মক্ষর কগক্ষ ক ক্ষলন কনক্ষজও। েখ্ন অক্ষনি িম আমার ৈ স। ভীষণ  টিট 
িরক  নাম িরার জনয। অেে আমাক্ষি ভীষণভাক্ষৈ এই ঘটনাগুক্ষলা নাকড়ক্ষ  কদক্ষ ক ক্ষলা। 
িযাক্ষরাকলন ছেল ক ক্ষলন এি অসাযারণ মকহলা এ িো ৈলক্ষে ৈাযয, োক্ষি আকম ভুলক্ষে 
পারক্ষৈা না িখ্নই…পারক্ষৈা না। 
  
. 
  
েৃেী  অযযা  
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সকলকসটার িমৈ সী 
  
প্রেম ছেক্ষিই খু্ৈ সাৈযান হক্ষ  জজল ছমকহউ িোৈােলা ৈলক ক্ষলা, স্পিভাক্ষৈ হযাাঁ না 
ৈলক ক্ষলা না ছিাক্ষনা িোর উেক্ষরই। 
  
মক্ষন পক্ষড়ক্ষ  ৈক্ষট মামলাটা, েক্ষৈ স্পিভাক্ষৈ ন । মামলার ভার ক ক্ষলা ওর ৈাৈার 
হাক্ষেই–আর োর ৈ স েখ্ন ছো মাত্র উকনশ। 
  
হযাাঁ, খু্ৈ বহচহ পক্ষড় কগক্ষ ক ক্ষলা মামলাটা কনক্ষ , িারণ খু্ৈ কৈখ্যাে ছলাি ক ক্ষলন ছেল। 
দারুণ সুন্দর ওাঁর আাঁিা  কৈগুক্ষলা, ওাঁর দুক্ষটা  কৈ কৈখ্যাে ছটট গযালাকরক্ষে জা গা 
ছপক্ষ ক্ষ , োর মাক্ষন খু্ৈ এিটা আক্ষজৈাক্ষজ কশল্পী উকন ক ক্ষলন না। 
  
এক্ষোকদন পক্ষর মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা ছিন ছয মাো ঘামাক্ষেন ঐ মামলা কনক্ষ  ছসটা ঢুিক্ষ  
না োর মাো । ওিঃ ছমক্ষ টার িো ৈলক্ষ ন? সকেযই কি োই? কিি ছো? িানািা , 
ছমক্ষ টা োিক্ষো কনউকজলযাক্ষন্ড ও ছো সৈ সমক্ষ ই ো শুক্ষন এক্ষসক্ষ । 
  
আক্ষি আক্ষি জজল ছমকহউ এিটু নরম হক্ষলা, ঘাড় কিন্তু ছপা াক্ষরা শক্ত িক্ষরই োিক্ষলা। 
  
 কনিঃসক্ষন্দক্ষহ এটা এিটা দুিঃখ্জনি ঘটনা ছমক্ষ ক্ষদর জীৈক্ষন। সহানুভূকে আক্ষ  গভীর, 
ছযন ছৈকশ ভাল হক্ষো সকেয িোটা ছমক্ষ টা না জানক্ষলই। অৈশয ওসৈ িো ৈক্ষল এখ্ন 
আর লাভ ছনই। 
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এখ্ন জানক্ষে ো  ছমক্ষ ? কিন্তু আক্ষ ই ৈা কি জানৈার? েখ্নিার িাগক্ষজ অৈশয 
কৈোক্ষরর খ্ৈরগুক্ষলা  াপা হক্ষো। এখ্ন কি ুই ওর মক্ষন ছনই। 
  
না। জক্ষজর মক্ষন কমক্ষসস ছেক্ষলর অপরায সম্বক্ষন্ধ কৈনু্দমাত্র সক্ষন্দহ ছনই। োক্ষি অৈশয 
েমাও িরা যা  কি ুটা পকরমাক্ষন। ঘর িরা এই কশল্পীগুক্ষলার সক্ষঙ্গ খু্ৈ সহজ িাজ ন । 
ঐ ছেক্ষলর জীৈক্ষন যেদূর জাক্ষন সৈ সম  োিক্ষো এিটা না এিটা ছমক্ষ । 
  
আর ছৈায হ  খু্ৈ েীি ক ক্ষলা ঐ মকহলার অকযিার ছৈাযটা। ছমক্ষন কনক্ষে পাক্ষরনকন 
ৈািৈক্ষি। কনকিন্ত হক্ষ  ছযক্ষেন কৈৈাহ কৈক্ষেদ ঘটাক্ষে এখ্নিার কদন হক্ষল। োরপর জজল 
ছমকহউ খু্ৈ সাৈযান হক্ষ  ৈলক্ষলন, এিটু ছভক্ষৈ ছদকখ্ দাাঁড়ান–এখ্ন ঐ ছমক্ষ কট মামলার 
ছলকি কিকটশাম। 
  
োরও ছসইরিম যারণা, ছপা াক্ষরা জানাক্ষলা। 
  
মাক্ষঝমক্ষযয ওর িো োক্ষি খ্ৈক্ষরর িাগক্ষজ। ৈহুৈার ওক্ষি আদালক্ষে ছযক্ষে হক্ষ ক্ষ  
কৈৈাহ কৈক্ষেক্ষদর জনয। শুক্ষনক  প্রেুর টািা প সাও আক্ষ  ছমক্ষ টার। কিকটশামক্ষি কৈক্ষ  
িরার আক্ষগ ও কৈক্ষ  িক্ষরক ক্ষলা ছসই কৈখ্যাে অকভযাত্রীক্ষি। ছসই জােী  ছমক্ষ  এলসা 
যারা ছৈাঁক্ষে োিক্ষে ো  সৈ সম  খ্ৈর হক্ষ  আর সুখ্যাকের ছেক্ষ  িুক্ষড়াক্ষে ো  ছৈকশ 
িুখ্যাকে। 
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আো। কমক্ষসস ছেক্ষলর হক্ষ  কি আপনার িামল অক্ষনি কদন িাজ িক্ষরক ক্ষলা? হিাৎ 
আক্ষলােনার ছমাড় ছিরাক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
মাো নাড়ক্ষলা জজল ছমকহউ, ছজানাোন অযান্ড ছজানােন সকলকসটার িামল প্রেম কদক্ষি 
মকহলার হক্ষ  মামলা ছদখ্াক্ষশানা িরক্ষো। পক্ষর আর িাজ িরক্ষে োইক্ষলন না কমিঃ 
ছজানােন। আমাক্ষদর, অেলাৎ িোৈােলা ৈক্ষল আমার ৈাৈার সক্ষঙ্গ কনক্ষজর ঘাড় ছেক্ষি 
নাকমক্ষ  ছিক্ষলক ক্ষলন মামলাটা। কমিঃ ছজানােক্ষনর সক্ষঙ্গ যকদ আপকন ছযাগাক্ষযাগ িক্ষরন 
েক্ষৈ অক্ষনি সুকৈক্ষয হক্ষে পাক্ষর আপনার। অৈশয ৈযৈসা ছেক্ষি উকন এখ্ন অৈসর 
কনক্ষ ক্ষ ন, সেক্ষরর ওপর ৈ সও হক্ষ  ছগক্ষ । েক্ষৈ উকন খু্ৈ ঘকনষ্ঠভাক্ষৈ পকরকেে ক ক্ষলন 
ছেল পকরৈাক্ষরর সক্ষঙ্গ। এসৈ িো উকন অক্ষনি ভাক্ষলা ৈলক্ষে পারক্ষৈন আমার ছেক্ষ । 
  
জজল ছমকহউ ছপা াক্ষরার সক্ষঙ্গ উক্ষি দাাঁড়াক্ষে দাাঁড়াক্ষে ৈলক্ষলা, িো ৈক্ষল ছদখ্ক্ষে পাক্ষরন 
আমাক্ষদর মযাক্ষনকজং ক্লািল এিমণ্ডক্ষসর সক্ষঙ্গ, এই মামলাটা কনক্ষ  উকন খু্ৈ মাো ঘাকমক্ষ  
ক ক্ষলন। 
  
িম িোর মানুষ এিমণ্ডস। ছপা াক্ষরাক্ষি কেকন আইন জানা ছলাক্ষির মক্ষো ভাক্ষলাভাক্ষৈ 
সাৈযানী ছোক্ষখ্ কৈোর িরক্ষে লাগক্ষলন। োরপর ৈলক্ষলন, মক্ষন পক্ষড়ক্ষ  ছেলক্ষদর 
ছিক্ষসর িো।…কৈশ্রী ছিক্ষলংিারীর ৈযাপার। ছপা াক্ষরাক্ষি েীক্ষ্ণদৃকিক্ষে লেয িরার পর 
ৈলক্ষলন, আৈার ও সৈ কনক্ষ  এক্ষোিাল পক্ষর ছিন ছখ্াাঁোখু্াঁকে? 
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সৈ সমক্ষ  আদালক্ষের রা টাই ছশষ িো হক্ষে পাক্ষর না, এিমণ্ডস মাো নাড়াক্ষে 
নাড়াক্ষে এই িোটা ৈলক্ষলন, আকম আপনার িোটাই ছয কিি এিো ৈলক্ষে পারক  না। 
  
কনক্ষজর মক্ষনই কিন্তু ৈক্ষল েলক্ষলা ছপা াক্ষরা, এিকট ছমক্ষ  ক ক্ষলা কমক্ষসস ছেক্ষলর। 
  
হা মক্ষন পড়ক্ষ । ওক্ষি পাকিক্ষ  ছদও া হক্ষ ক ক্ষলা কৈক্ষদক্ষশ আত্মী ক্ষদর িাক্ষ , োই না? 
  
ওর মা কনরপরায ছমক্ষ কটর দৃঢ় কৈশ্বাস। 
  
িাাঁিড়া ভ্রূ কমিঃ এিমণ্ডক্ষসর িুাঁেক্ষি উিক্ষলা, ও এই ৈযাপার ো হক্ষল? 
  
 আপকন আমা  ছেমন কি ু খ্ৈর কি কদক্ষে পাক্ষরন ছমক্ষ কটর কৈশ্বাক্ষসর সমেলক্ষন? 
  
ছযন েমক্ষি উিক্ষলন এিমণ্ডস, োরপর মাো যীক্ষর যীক্ষর নাকড়ক্ষ  ৈলক্ষলন, ছেমন কি ু 
খ্ৈর ছো ছনই আমার কৈোর কৈক্ষৈেনা । আকম প্রশংসা িকর কমক্ষসস ছেলক্ষি। উকন 
ক ক্ষলন এিজন সকেযিাক্ষরর ভদ্রমকহলা আর যাই ছহান না ছিন। পাাঁেজক্ষনর মে আর 
ন । ছৈহা াপনা ক ক্ষলা না এিটুও। ঋজু ইস্পাক্ষের মে, শুযু জকড়ক্ষ  পক্ষড়ক ক্ষলন এিটা 
ৈাক্ষজ ঘটনার মক্ষযয, েক্ষৈ ভুল িক্ষরনকন কনক্ষজর বৈকশক্ষিযর পকরে  কদক্ষেও। দারুণ 
মকহলা। 
  
কিন্তু খু্নী ছো ৈক্ষটই? ছখ্াাঁো মারক্ষলা ছযন ছপা াক্ষরা। 
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ভ্রূ িুাঁেক্ষি উিক্ষলা এিমণ্ডক্ষসর, এৈং অক্ষনি ছৈকশ স্বেক্ষন্দ িো ৈলক্ষে শুরু িক্ষর কদক্ষলন 
আক্ষগর ছেক্ষ । কদক্ষনর পর কদন কিি এই প্রশ্নটাই কনক্ষজক্ষি িক্ষরক  আকম। শান্তভাক্ষৈ 
িািগড়ার মক্ষযয ৈক্ষস োিক্ষেন। েখ্ন কনক্ষজর মক্ষন আকম ৈলোম, কি ুক্ষেই কৈশ্বাস 
িরক্ষৈা না আকম। েক্ষৈ কমিঃ ছপা াক্ষরা যকদ আমার িো মাক্ষনন োহক্ষল আকম ৈলক্ষৈা 
এিটুও অৈিাশ ক ক্ষলা না অনয কি ু কৈশ্বাস িরার। কমিঃ ছেক্ষলর ৈী াক্ষরর গ্লাক্ষস কৈয 
লোর ঐ কৈষ কনক্ষজর ছেক্ষি েক্ষল আসক্ষে পাক্ষর না। ছমশাক্ষনা হক্ষ ক ক্ষলা ওটা আর যকদ 
োই হক্ষ  োক্ষি, েক্ষৈ আর ছি িরক্ষে পাক্ষর কমক্ষসস ছেল  াড়া? ছপা াক্ষরাক্ষি আৈার 
েীক্ষ্ণদৃকিক্ষে ছদখ্ক্ষলন এিমণ্ডস,-ও, ওই প্রশ্নটাই কি ঘুরপাি খ্াক্ষে আপনার মাো ? 
  
কি যারণা আপনার? ছপা াক্ষরা প্রশ্ন িরক্ষলা পাো। 
  
এিমণ্ডস ছৈশ খ্াকনিটা সম  কনক্ষ  ৈলক্ষলন, নাহ, উপা  ক ক্ষলা না অনয কি ু যারণা 
িরার, উপা  ক ক্ষলা না ছিাক্ষনা। 
  
আপকন মামলা েলার সম  আদালক্ষে ছযক্ষেন? 
  
প্রক্ষেযি কদন। 
  
সােীক্ষদর িো শুনক্ষেন? 
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শুক্ষনক লাম। 
  
ছিাক্ষনা অস্বাভাকৈিো, িপটো কি িারুর মক্ষযয লেয িক্ষরক ক্ষলন? 
  
মাক্ষন কমক্ষেয িো ছিউ ৈক্ষলক ক্ষলা কি না োই োইক্ষ ন ছো জানক্ষে? কমিঃ ছেক্ষলর কি 
মৃেুয িামনা িরক্ষো ওক্ষদর মক্ষযয ছিউ? কমিঃ ছপা াক্ষরা মাি িরক্ষৈন, আপকন ৈড় ছৈকশ 
মাত্রা  কেন্তা িরক্ষ ন যা কিনা নাটুক্ষি। 
  
অনুন  িরক্ষলা ছপা াক্ষরা, ছভক্ষৈ ছদখু্ন এিটু। 
  
ছপা াক্ষরা োকিক্ষ  রইক্ষলা এিমণ্ডক্ষসর যারাক্ষলা ছোক্ষখ্র কদক্ষি। খু্ৈ দুিঃকখ্ে এমন ভাৈ 
ছদকখ্ক্ষ  আক্ষি আক্ষি ছযন ৈলক্ষে শুরু িরক্ষলন এিমণ্ডস, ৈড্ড িটিক্ষট আর 
প্রকেকহংসাপরা ণ ক ক্ষলা ঐ কমস গ্রী ার ছমক্ষ টা। যক্ষোটা ৈলা উকেে ভদ্রভাক্ষৈ ৈহুৈার 
 াকড়ক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা োর মাত্রাও। েক্ষৈ ও িখ্ক্ষনা কমিঃ ছেক্ষলর মৃেুয ো কন। ওরই ছো 
েকে োক্ষে। ও অৈশযই োইক্ষো কমক্ষসস ছেক্ষলর িাাঁকস ছহাি–কিন্তু এিটাই োর িারণ। 
হিাৎ োর মক্ষনর মানুষকটক্ষি মৃেুয এক্ষস ক কনক্ষ  কনক্ষ  ছগক্ষ  ৈক্ষলই। হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা ৈাযা 
পাও া ৈাকঘনীর মক্ষো। ঐ ছয েক্ষৈ আক্ষগই ৈক্ষলক  ছয অযাকম াস মারা যাি ো এলসা 
োইক্ষো না। অৈশয কিকলপ ছেিও িযাক্ষরাকলক্ষনর কৈরুক্ষদ্ধ কগক্ষ ক ক্ষলন, প্রেম ছেক্ষিই ওাঁর 
মনটা কৈকষক্ষ  ক ক্ষলা, োই ছিাপ মারক্ষে  াক্ষড়ন না সুক্ষযাগ ছপক্ষলই। েক্ষৈ ভদ্রক্ষলাি ছয 
কনক্ষজর োন ৈুকদ্ধ মক্ষো ছিাক্ষনা অনযা  িাজ ছয িক্ষরনকন আকম এিক্ষশাৈার এিো 
ৈলক্ষৈা। ছেক্ষলর কৈক্ষশষ ৈনু্ধ ক ক্ষলন কিকলপ। ছমকরকিে ছেি ওাঁর ভাই–অেযন্ত ৈাক্ষজ 
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সােী কহসাক্ষৈ, অস্পি, কিযাগ্রিভাক্ষৈ সৈ সমক্ষ  উের কদক্ষ ক ক্ষলন। এই যরক্ষনর 
সােীক্ষদর িো শুনক্ষল মক্ষন হ  ছযন কমক্ষেয িো ৈলক্ষ । না ৈলক্ষল ন  ছযটুিু, এাঁরা 
কি ুই ৈলক্ষে ো  না োর ৈাইক্ষর। ো কন ছমকরকিে ছেিও, েক্ষৈ ওাঁর ছপক্ষটর িো ছটক্ষন 
ছৈর িক্ষরক ক্ষলা ছিাঁৗৌসুলী। আর ঐ গভক্ষনলস, কিিিাি জৈাৈ কদক্ষ ক ক্ষলা িাটািাটা 
িো । আক্ষজৈাক্ষজ িো এিটাও ৈক্ষলকন। েক্ষৈ ৈক্ষলক ক্ষলা যা োর ছেক্ষি ছস ছয 
জানক্ষো অক্ষনি ছৈকশ আমার এ কৈষক্ষ  সক্ষন্দহ ছনই। 
  
আমারও ছনই, ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা। কমিঃ অযালক্ষিি োরপর েীক্ষ্ণ দৃকিক্ষে এিমণ্ডসক্ষি লেয 
িরক্ষলা, কনি  উকন আভাস কদক্ষে োইক্ষ ন ছিাক্ষনা কি ুর। 
  
. 
  
েেুেল অযযা  
  
ৈৃদ্ধ সকলকসটার 
  
এক্ষসক্ষক্স কমিঃ িযাক্ষলর ছজানােন োিক্ষেন। ছপা াক্ষরা ছসৌজনয ৈজা  ছরক্ষখ্ িক্ষ িটা কেকি 
ছলখ্াকলকখ্র পর ছপক্ষ  ছগক্ষলা এক্ষিৈাক্ষর রাজিী  আমন্ত্রণ, ভদ্রক্ষলাক্ষির ৈাকড়ক্ষে োিক্ষে 
হক্ষৈ কগক্ষ । সকেযই এি অসাযারণ েকরক্ষত্রর মানুষ ৈৃদ্ধ। কমিঃ ছজানােন ছযন িম ৈক্ষ সী 
ছৈরকসি জজল ছমকহউক্ষ র েুলনা  অক্ষনি ছৈকশ আিষলণী  ৈযকক্তক্ষত্বর মানুষ, অৈশয 
সুপ্রােীন কজকনক্ষসর প্রকে আিষলক্ষণর মক্ষো মানুক্ষষর। 
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কনক্ষজর দৃকিক্ষিাণ কদক্ষ  সৈকি ুক্ষি উকন প ন্দ িক্ষরন ছদখ্ক্ষে এৈং গভীর রাক্ষে সুগন্ধী 
িযাকণ্ডর গ্লাক্ষস েুমুি কদক্ষে কদক্ষে ছসটা িরক্ষে ভাক্ষলাৈাক্ষসন। োড়াহুক্ষড়া িক্ষর ছয এরিুল 
ছপা াক্ষরা োর িাক্ষ  হিাৎ না এক্ষস সম  িক্ষর কেকি কলক্ষখ্ ছদখ্া িরক্ষে আসক্ষ  এটা খু্ৈ 
ভাক্ষলা ছলক্ষগক্ষ  োাঁর। িক্ষল এখ্ন কৈিাকরে আক্ষলােনা িরক্ষে ছেল পকরৈার সম্বক্ষন্ধ োাঁর 
খ্ারাপ লাগক্ষৈ না। 
  
আমাক্ষদর িাক্ষমলর সক্ষঙ্গ ছেল পকরৈাক্ষরর ৈহু পুরুষ ছেক্ষি পকরে  ক ক্ষলা। আকম 
অযাকম াস ছেল, োর ৈাৈা করোিল ছেলক্ষিও জানোম। এমন কি এক্ষনাি ছেল ওর 
িািুদলা োর সক্ষঙ্গ আলাপ ক ক্ষলা আমার। ওাঁরা গ্রাক্ষমর জকমদার ক ক্ষলন, োাঁক্ষদর অক্ষনি 
ছৈকশ ঘকনষ্ঠো ক ল মানুক্ষষর ছেক্ষ  ছঘাড়ার সক্ষঙ্গ। জীৈন িাটাক্ষেন ঘূকেলক্ষে, এিটুও 
ভাৈনা কেন্তার দাস ক ক্ষলন না। কিন্তু োর ৈযকেেম ক ক্ষলন করোিল ছেক্ষলর স্ত্রী। কেন্তা 
ছখ্লক্ষো ওাঁর মাো । অক্ষনি ছৈকশ প্রৈল ক ক্ষলা প্রৈৃকের ছেক্ষ  কেন্তাশকক্ত। ৈুঝক্ষেন গান 
ৈাজনা, ভাক্ষলাৈাসক্ষেন িকৈো, ৈাজাক্ষে পারক্ষেন োক্ষরর যন্ত্র, ভাক্ষলা ক ক্ষলা না স্বািয, 
পক্ষটর কৈকৈর মক্ষো ৈক্ষস োিক্ষেন ছসািার ওপর। খু্ৈ ভক্ত ক ক্ষলন ছলখ্ি কিংসক্ষলর, 
োই অযাকম াস নাম ছরক্ষখ্ক ক্ষলন ছ ক্ষলর। এই কনক্ষ  স্বামী িাট্টা িরক্ষলও, ছমক্ষন 
কনক্ষ ক ক্ষলন ছশষ পযলন্ত। 
  
অযাকম াস িাক্ষজ লাকগক্ষ ক ক্ষলা মা ৈাৈার েকরক্ষত্রর এই কভন্নমুকখ্োর পূণল সুক্ষযাগ। 
েীণস্বাক্ষিযর মার িা  ছেক্ষি কশল্পী ভাৈটা ছপক্ষ ক ক্ষলা আর উোম, ছৈপক্ষরা া, কনষু্ঠর 
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ভাৈটা ছপক্ষ ক ক্ষলা ৈাৈার িা  ছেক্ষি। আত্মক্ষিকিি ক ক্ষলা ছেল পকরৈাক্ষরর সৈ 
পুরুষরাই। 
  
ৈৃদ্ধ, ছপা াক্ষরাক্ষি গভীর দৃকিক্ষে ছদখ্ক্ষে লাগক্ষলা সরু সরু আেুলগুক্ষলা ছে াক্ষরর হােক্ষল 
িুিক্ষে িুিক্ষে, মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা শুযক্ষর ছদক্ষৈন ভুল হক্ষল, েক্ষৈ মক্ষন হ  আমার আপকন 
আগ্রহী মানুক্ষষর েকরত্র সম্বক্ষন্ধ, োই না? 
  
ওটাই হল আমার সৈ মামলার আগ্রক্ষহর কৈষ । আমার িাক্ষ  কৈক্ষশষ িক্ষর। 
  
ৈুঝক্ষে পারক । আপকন কি জানক্ষে োন অপরাযীক্ষদর মক্ষন অক্ষগােক্ষর কি আক্ষ  ো। 
ৈযাপারটা দারুণ, ভাক্ষলা লাক্ষগ খু্ৈ। অৈশয ছিৌজদারী মামলা হাক্ষে ছন কন আমাক্ষদর 
িামল। িক্ষল আমরা এিটা ৈড় িাক্ষমলর হাক্ষে কমক্ষসস ছেক্ষলর মামলাটা েুক্ষল কদই, কিি 
ছদও া হক্ষ ক ক্ষলা সযার মক্ষন্টগুক্ষি। এিটা দারুণ ৈুকদ্ধমান ক ক্ষলন খু্ৈ ো ন , েক্ষৈ 
নাটি জমাক্ষে পারক্ষেন ছিাক্ষটল খু্ৈ েমৎিার আর খু্ৈ ছৈকশ ক ক্ষলা িী-টাও। ওাঁর সক্ষঙ্গ 
নাটি িরার ৈযাপাক্ষর কমক্ষসস ছেল ছয োল কদক্ষে পারক্ষৈন না, উকন ছয এটা ছিন 
ভাক্ষৈনকন ো জাকন না। আর যাই ছহান মকহলা নাটুক্ষি ক ক্ষলন না। 
  
োহক্ষল কি ক ক্ষলন? আর আকম কিি ঐ কজকনসটাই জানক্ষে োই ভাক্ষলাভাক্ষৈ। জানক্ষে 
োইক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
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ৈুক্ষঝক  ৈুক্ষঝক , কিভাক্ষৈ উকন ঐ িাজটা িরক্ষলন? সকেযই প্রশ্নটা খু্ৈ গুরুত্বপূণল। আকম 
কিন্তু মকহলাকটক্ষি কৈক্ষ র আক্ষগ োিক্ষেই কেনোম। ওাঁর নাম েখ্ন ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন 
স্পলকিং। অশান্ত খু্ৈ, ওাঁর জীৈন ক ক্ষলা দুিঃক্ষখ্র। যখ্ন খু্ৈ ছ াট িযাক্ষরাকলন েখ্ন ওাঁর 
ৈাৈা মারা যান। িযাক্ষরাকলন কৈযৈা মাক্ষি খু্ৈ ভাক্ষলাৈাসক্ষেন। অৈশয পক্ষর ওর মা আৈার 
কৈক্ষ  িক্ষরন। এিটা ৈাচ্চাও হ । সকেযই োর পক্ষরর ৈযাপারটা খু্ৈ দুিঃক্ষখ্র। মাক্ষঝ মাক্ষঝ 
িম ৈ সী ছ ক্ষলক্ষমক্ষ ক্ষদর জক্ষনয অদু্ভে এি ঈষলা ছদখ্া ছদ । 
  
িাউক্ষি কি িযাক্ষরাকলন ঈষলা িরক্ষেন? 
  
কনি ই। ঘক্ষট যা  এিটা কৈশ্রী ঘটনাও এিটা ছপপার ওক্ষ ট  ুাঁক্ষড় ছমক্ষরক ক্ষলন কনক্ষজর 
সৎ ছৈানক্ষি। এিটা ছোখ্ নি হক্ষ  যা  ছৈানটার, আর কৈিৃে হক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা মুখ্টাও। 
অৈশয পক্ষর সৈ সম  ঐ ৈযাপারটা কনক্ষ  িযাক্ষরাকলন দুিঃখ্ প্রিাশ িরক্ষেন।..আর যে 
সামানযই ছহাি না ছিন ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন ৈযাপারটা, এটাক্ষি খু্ৈ িুকলক্ষ  িাকপক্ষ  েুক্ষল 
যরা হক্ষ ক ক্ষলা কৈোর েলার সম  জুকরর সামক্ষন। 
  
ৈৃদ্ধ এিটু দম কনক্ষ  আৈার ৈলক্ষে শুরু িরক্ষলন, সরিার পে ঐ ঘটনাটা কদক্ষ  প্রমাণ 
িরক্ষে োইক ক্ষলন ছয ভীষণ রাগী েকরক্ষত্রর িযাক্ষরাকলন এৈং প্রকেকহংসাপরা ণা। অৈশয 
কিি ন  িোটা। না, কিি ন । 
  
ৈৃদ্ধ সকলকসটার আর এি দিা ছেক্ষম আৈার শুরু িরক্ষলন সৃ্মকে ছরামন্থন িরা। 
িযাক্ষরাকলন প্রা ই অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে এক্ষস স্পলকিং োিক্ষেন। খু্ৈ ভাক্ষলা ছঘাড়া  েড়ক্ষেন, 
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ৈুকদ্ধমেীও ৈক্ষট। ওাঁক্ষি করোিল ছেল খু্ৈ প ন্দ িরক্ষেন। োক্ষি খু্ৈ ভাক্ষলাৈাসক্ষেন 
কমক্ষসস ছেলও। কনক্ষজর ৈাকড়ক্ষে সুখ্-শাকন্ত িযাক্ষরাকলন ছপক্ষেন না। ছৈশ হাকসখু্কশ 
োিক্ষেন অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে এক্ষল। িযাক্ষরাকলক্ষনর গভীর ৈনু্ধত্ব ক ক্ষলা অযাকম াক্ষসর ছৈান 
িা না ছেক্ষলর সক্ষঙ্গ। েখ্ন প্রা ই অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে আসক্ষে পাক্ষশর গ্রাক্ষমর কিকলপ আর 
ছমকরকিে কক্লি। ৈরাৈরই ছলাভী ছনাংরা স্বভাক্ষৈর ক ক্ষলা কিকলপ, টািা প সা কি িক্ষর 
িামাক্ষে হ  এ  াড়া অনয কেন্তা োিক্ষো না োর মাো । ছদাষ ছনই স্বীিার িরক্ষে 
আকম প ন্দ িরোম না ছ ক্ষলটাক্ষি। েক্ষৈ খু্ৈ ভাক্ষলা গল্প ৈলক্ষো ো শুক্ষনক  আর দারুণ 
সৎ ক ক্ষলা ৈনু্ধক্ষত্বর ৈযাপাক্ষর। েখ্ন সিক্ষলই ছমকরকিেক্ষি ৈলক্ষো নযািা-ছৈািা অকভমানী 
ছ ক্ষল। সৈ সমক্ষ  গা পালা, লোপাো, প্রজাপকে, পাকখ্, ছপািামািড় কনক্ষ  পক্ষড় 
োিক্ষো, যাক্ষি আজিাল ৈক্ষল প্রিৃকে পাি। ওক্ষদর ৈাৈার মক্ষন ঐ ছ ািরা দুক্ষটার জক্ষনয 
িম দুিঃখ্ ক ক্ষলা না। এিটা ছ ক্ষলও োর মক্ষনর মক্ষো হক্ষলা না, যারা মাো ঘামা  কশিার 
িরা মা  যরা কনক্ষ । ছমকরকিে পশু পাকখ্ কশিার িরার ৈদক্ষল ভাক্ষলাৈাসক্ষো ওক্ষদর 
পযলক্ষৈেণ িরক্ষে। আর গ্রাম ছ ক্ষড় ছো কিকলপ েক্ষলা ছগক্ষলা শহক্ষর, অেল উপাজলন িরক্ষে 
হক্ষৈ োর ছনশা। বসনযৈাকহনীর এি অিা ী অকিসাক্ষরর সক্ষঙ্গ িা নার কৈক্ষ  হক্ষলা। 
আক্ষদৌ ভদ্রক্ষলাি ছলািটা ক ক্ষলা না। একদক্ষি অযাকম াস প্রাণ প্রােুক্ষযল ভরা অপরূপ সুন্দর 
ছদখ্ক্ষে এক্ষো কজকনস োিক্ষে পৃকেৈীক্ষে ছিন ছয ছনশা  পড়ক্ষলা  কৈ আাঁিার, ছি পাক্ষর 
ৈলক্ষে। এইসৈ িারক্ষণই ছৈাযহ  দুিঃক্ষখ্ মারা যান করোিল ছেল। 
  
োরপর িযাক্ষরাকলন স্পলকিংক্ষি এি সমক্ষ  কৈক্ষ  িরক্ষলা অযাকম াস। সৈ সমক্ষ ই ওক্ষদর 
ঝগড়াঝাকট ছলক্ষগ োিক্ষো মন িষািকষ, েক্ষৈ কিি ক ক্ষলা ভাক্ষলাৈাসার ৈাাঁযনটা। দুজক্ষনর 
জনয দুজক্ষনই পাগল হক্ষ  োিক্ষো। এৈং এইভাক্ষৈই েলক্ষো ওরা। কিন্তু অযাকম াসও 
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ক ক্ষলা ছেল পকরৈাক্ষরর পুরুষক্ষদর মক্ষো ছৈকশ মাত্রা  অহংিারী। ভাক্ষলাৈাসক্ষো কিিই 
িযাক্ষরাকলনক্ষি েক্ষৈ িযাক্ষরাকলনক্ষি ছিাক্ষনাকদনই ৈুঝৈার ছেিা িক্ষরকন। েলক্ষো কনক্ষজর 
ছখ্ াল খু্কশ মক্ষো। অযাকম াস আর পাাঁেটা ছমক্ষ ক্ষি আমার মক্ষে ভাক্ষলাৈাসক্ষে পারক্ষো, 
কিন্তু  কৈ আাঁিার ছেক্ষ  িাউক্ষিই ৈড় িক্ষর ন । অযাকম াক্ষসর প্রেম ছপ্রম ক ক্ষলা  কৈ। 
এৈং িখ্ক্ষনাই ছৈকশ প্রাযানয ছিাক্ষনা ছমক্ষ ক্ষি কশক্ষল্পর ছেক্ষ  ছদ কন। ওর জক্ষনয ছয সৈ 
ছমক্ষ রা ছপ্ররণা ছজাগাক্ষো অযাকম াস োক্ষদর সক্ষঙ্গ জকড়ক্ষ  পড়ক্ষো কিন্তু ওটা িুক্ষরাক্ষলই 
োর োক্ষদর ভুক্ষল ছযক্ষে সম  লাগক্ষো না কৈনু্দমাত্র। ভাৈপ্রৈণ ৈা ছরামাকন্টিও খু্ৈ ছৈকশ 
ক ক্ষলা না। আৈার ছভাগী ছয শুযু ক ক্ষলা োও ন । েক্ষৈ োরই মক্ষযয কি ুটা টান ক ল 
স্ত্রীর প্রকে। িযাক্ষরাকলন খ্াকনিটা স্বামীর েকরক্ষত্রর দুৈললোর কদিটা ছমক্ষনই কনক্ষ ক ক্ষলা 
ৈলক্ষে হক্ষৈ। এটাও জানক্ষো ছয োর স্বামী এি অসাযারণ কশল্পী। োই শ্রদ্ধাও িরক্ষো। 
মাক্ষঝ মাক্ষঝ হৃদ গে ৈযাপাক্ষর ছিাক্ষনা ছমক্ষ র সক্ষঙ্গ ঢলাঢকল িরক্ষো োরপর কিক্ষর 
আসক্ষো এিসম  ছনশা  ুক্ষট ছগক্ষল এৈং প্রা ই ছসই ছমক্ষ টার  কৈ কনক্ষ  কিক্ষর 
আসক্ষো। 
  
িারুর কি ু ৈলার োিক্ষো না এলসা গ্রী াক্ষরর ৈযাপাক্ষরও। কিন্তু এলসা গ্রী ার…কমিঃ 
ছজানােন মাো নাড়ক্ষলন হোশ ভাক্ষৈ। 
  
কমিঃ ছজানােন হিাৎ মাো নাড়ক্ষে নাড়ক্ষে ৈক্ষল উিক্ষলন, ছৈোরী আহা ছৈোরী…। 
  
ওিঃ োহক্ষল আপনার িরুণা হ  ছমক্ষ কটর সম্বক্ষন্ধ? 
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হ ক্ষো ৈুক্ষড়া হক্ষ  ছগক  ৈক্ষলই হ । েক্ষৈ মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা আকম ছদক্ষখ্ক  আমার ছোখ্ 
জক্ষল ভক্ষর ওক্ষি ছযৌৈক্ষনর এই অসহা ত্ব ছদক্ষখ্। আঘাে পা  িে অক্ষল্পক্ষে, আৈার এই 
ছযৌৈন িী ভীষণ কনষু্ঠর হক্ষ  উিক্ষে পাক্ষর। যেটা এর উদারো, েেটা স্বােলপরোও। কমিঃ 
ছজানােন িোটা ছশষ িক্ষর উক্ষি দাাঁড়াক্ষলন। উক্ষো কদক্ষি িাাঁক্ষের আলমারী ছেক্ষি ৈই 
এিটা ছপক্ষড় এক্ষন পড়ক্ষে শুরু িরক্ষলন এিটা পাো, 
  
ছোমার ভাক্ষলাৈাসার অকভলাষ যকদ এেই মহৎ হ , কৈৈাহ োও পকরণকেক্ষে, েক্ষৈ 
খ্ৈরটুিু পাকিক্ষ  কদও আগামীিাল, যাক্ষে েক্ষল ছযক্ষে আকম পাকর ছোমার িাক্ষ , েুকম 
আক্ষ াজন িরক্ষৈ যখ্ন এৈং ছযখ্াক্ষন উৎসক্ষৈর। অঞ্জকল ছদৈ আমার সমি সম্পদ 
ছোমার েরক্ষণ ছহ নাে ছযখ্াক্ষন কনক্ষ  যাক্ষৈ, ছোমার সাক্ষে ছসখ্াক্ষনই যাক্ষৈা। 
  
ছযৌৈক্ষনর িো হক্ষলা এই, জুকলক্ষ ক্ষটর মুক্ষখ্ ভাক্ষলাৈাসার িো। সংযম ছনই ছিাক্ষনা, ছনই 
ছিাক্ষনা কপক ক্ষ  আসা, েোিকেে আনে ন না িুমারীর সলাজ ভঙ্গী ছনই। এখ্াক্ষন 
ছযৌৈন মদমে নারী সাহকসিা, অিুক্ষোভ  হক্ষ  উক্ষিক্ষ । ছশক্সপী ার ভাক্ষলাই জানক্ষেন 
ছদখ্ক  ছযৌৈন কি কজকনস। ছরাকমওক্ষি কনকৈলোক্ষর আলাদা িক্ষর ছৈক্ষ  কনক্ষে জুকলক্ষ ট। 
ওক্ষেক্ষলাক্ষি ছেক্ষ  ৈক্ষসক্ষ  ছিসকিক্ষমানা। ছিাক্ষনা কিযা ছনই োক্ষদর জক্ষনয, িন্দ্ব ছনই োর 
দাৈীক্ষে অেল অহংিারী ছযৌৈন–অটল হক্ষ  আক্ষ । 
  
কেন্তাকিেভাক্ষৈ ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, আপকন োহক্ষল ৈলক্ষ ন জুকলক্ষ ক্ষটর ভাষাক্ষেই এলসা 
গ্রী ার িো ৈক্ষলক ক্ষলা? 
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হযাাঁ, ৈড়ক্ষলাক্ষির লক্ষ্মী াড়া ছমক্ষ  ও ক ক্ষলা–যুৈেী, সুন্দরী, যনী। পুরুষ সঙ্গীক্ষি মক্ষনর 
মক্ষো খু্াঁক্ষজ ছপক্ষ ই দাৈী িক্ষর ৈসক্ষলা োক্ষি। েক্ষৈ অকৈৈাকহে যুৈি ছরাকমওক্ষি ন । 
মাঝ ৈ সী এি কৈৈাকহে কেত্রকশল্পীক্ষি। এলসার ছিাক্ষনা কৈকযকন ম জানা ক ক্ষলা না 
কনক্ষজর িামনাক্ষি সংযে িরার মক্ষো। কনক্ষ  নাও যা োও, এিটাই আমাক্ষদর জীৈন,–
ওর জপমালা ক ক্ষলা আযুকনিোর এই মূলমন্ত্রকটই। 
  
কমিঃ ছজানােন এিটা োপা দীঘলশ্বাস ছিক্ষল ছে াক্ষরর কপক্ষি গা একলক্ষ  কদক্ষ  ৈলক্ষলন, েক্ষৈ 
এি কহংস্র জুকলক্ষ ট। যুৈেী, কনষু্ঠর অেে দুৈলল ভীষণভাক্ষৈ। পাশার োল ছদ  মকর া হক্ষ  
হারক্ষৈ হ , ন  কজেক্ষৈ। এৈং ও কজক্ষেক ক্ষলা ো ছো মক্ষন হ … কিন্তু োরপর ছশষ 
মুহূক্ষেল কগক্ষ –ছশানা ছগল মৃেুযর পদধ্বকন–ছসইসক্ষঙ্গ এলসা গ্রী ার ছয কিনা প্রাণৈন্ত, 
আনক্ষন্দর উোক্ষপ ভরা ছস মক্ষর ছগক্ষলা। শুযু প্রকেকহংসাপরা ণা, কনষু্ঠর, িক্ষিার হৃদ  এি 
ছমক্ষ  রক্ষ  ছগক্ষলা, ছসই মকহলাকটক্ষি ছয মক্ষনপ্রাক্ষণ ঘৃণা িরক্ষে শুরু িক্ষরক ক্ষলা ছয সৈ 
সুখ্ক্ষি এলসার জীৈক্ষনর ক কনক্ষ  কনক্ষ  ছগক্ষ । 
  
কমিঃ ছজানােন হিাৎ গলার স্বর পাক্ষে ৈলক্ষলন–আক্ষর ছদখু্ন ছো ভাই, কি ৈলক্ষে কি 
ৈক্ষলক , আমাক্ষি এইটুিু অকে নাটিী োর জনয েমা িরক্ষৈন। সু্কল জীৈনক্ষৈাযসম্পন্ন 
যুৈেী ক ক্ষলা এলসা। ওর েকরক্ষত্র আিষলণী  ছিাক্ষনা কদিই ছনই আমার মক্ষো ছগালাপ 
সাদা ছযৌৈন, ভরপুর হৃদক্ষ র আক্ষৈক্ষগ, কৈৈণল’ ইেযাকদ। আর কি োক্ষি এইটুিু ৈাদ কদক্ষল 
ছমক্ষ কটর জক্ষনয, এিজন খ্যাকেমান পুরুষক্ষি খু্াঁক্ষজ ছৈড়াক্ষে মামুলী এিটা যুৈেী হৃদক্ষ র 
কসংহাসক্ষন ৈসাৈার জক্ষনয । 
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যকদ কৈখ্যাে কশল্পী না হক্ষেন অযাকম াস ছেল…ৈলক্ষে শুরু িরক্ষেই ছপা াক্ষরা কমিঃ 
ছজানােন সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ সা  কদক্ষলন ঘাড় ছনক্ষড়, কিি, কিি, ৈযাপারটা দারুণ যক্ষরক্ষ ন। 
ৈীরপূজা িক্ষর আজিালিার এলসারা। কি ু এিটা িরক্ষে হক্ষৈ পুরুষকটক্ষি, ছিউক্ষিটা 
হক্ষে হক্ষৈ এিজন।…অৈশয ৈযাক্ষের ছিরাণী ৈা ৈীমার দালাক্ষলর মক্ষযযই িযাক্ষরাকলন ছেল 
োর মক্ষনর মানুষ খু্াঁক্ষজ কনক্ষে পারক্ষো। মানুষ কহক্ষসক্ষৈ িযাক্ষরাকলন অযাকম াসক্ষি 
ভাক্ষলাক্ষৈক্ষসক ক্ষলা, কশল্পী কহক্ষসক্ষৈ ন । িযাক্ষরাকলন অমাকজলে ক ক্ষলা না এলসা গ্রী াক্ষরর 
মক্ষো… অেে এলসা যুৈেী, সুন্দরী, কিন্তু ও ভারী অসহা  আমার মক্ষন হক্ষো। 
  
ছপা াক্ষরা শুক্ষে ছগক্ষলা নানা রিম কেন্তা মাো  কনক্ষ । ওর কেন্তা ৈযকক্তক্ষত্বর সমসযা কনক্ষ । 
এিটা ছৈহা া ছমক্ষ   াড়া এলসা আর কি ু ন  এিমক্ষণ্ডর ছোক্ষখ্। অেে ছস হক্ষলা শাশ্বে 
জুকলক্ষ ট আর িযাক্ষরাকলন ছেল ৈৃদ্ধ ছজানােক্ষনর দৃকিক্ষে। িযাক্ষরাকলন সম্বক্ষন্ধ প্রক্ষেযক্ষি 
কভন্নের িো ৈক্ষলক্ষ । িযাক্ষরাকলক্ষনর পরাকজক্ষের মক্ষনাভাক্ষৈর জক্ষনয সযার মক্ষন্টগু 
িযাক্ষরাকলক্ষনর কনক্ষন্দ িক্ষরক্ষ ন। ছযন ছরামাক্ষের প্রকেমূকেল িযাক্ষরাকলন িমৈক্ষ সী িক্ষগর 
মক্ষে। িযাক্ষরাকলন কন ি এি মকহলা এিমণ্ডক্ষসর দৃকিক্ষে। িযাক্ষরাকলনক্ষি কমিঃ ছজানােন 
ৈক্ষলক্ষ ন এি অৈাযয ছঝাক্ষড়া হাও া। 
  
ছদখ্ক্ষল কি দৃকিক্ষে ছদখ্ক্ষে এরিুল ছপা াক্ষরা, আর এই প্রক্ষশ্নর সকিি উেক্ষরর ওপরই 
ছপা াক্ষরার অভীি কসকদ্ধর ৈযাপারকট কনভলর িরক্ষ । 
  
ছপা াক্ষরা এখ্ন পযলন্ত আলাপ িক্ষরক্ষ  যে ছলাক্ষির সক্ষঙ্গ োক্ষদর মক্ষযয সক্ষন্দহ প্রিাশ 
পযলন্ত িক্ষরকন এিজনও ছয আর যাই ছহাি িযাক্ষরাকলন ছেল, খু্নীও ৈক্ষট ছসই সক্ষঙ্গ। 
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. 
  
পঞ্চম অযযা  
  
পুকলস সুপাকরনক্ষটক্ষণ্ডন্ট 
  
কেন্তামগ্ন হক্ষ  অৈসরপ্রাপ্ত পুকলস সুপার ছহল পাইক্ষপ টান কদক্ষ  ৈলক্ষলন, আপনার এই 
কেন্তাটা মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা ছৈশ উদ্ভট কিন্তু। 
  
হ ক্ষো ৈলক্ষে পাক্ষরন সামানয অসম্ভৈ, খু্ৈ সাৈযাক্ষন ওর িো  ছপা াক্ষরা সা  কদক্ষলা। 
  
ছদখু্ন ৈহুকদন আক্ষগিার ৈযাপারটা, িোটা ছহল শুরু িরক্ষেই মক্ষন মক্ষন এরিুল 
ছপা াক্ষরা সামানয কৈরক্ত হক্ষ  উিক্ষলা, ছযমন কৈরক্ত লাক্ষগ এিই িো ৈারৈার শুনক্ষে। 
  
হা এিটু ছৈক্ষড় যা  বৈ কি অসুকৈক্ষযটা, কৈনীেভাক্ষৈ ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
খু্াঁকেক্ষ  ছোলা অেীেক্ষি, পুকলশ সুপার ছহল প্রা  আপন মক্ষন ৈলক্ষে লাগক্ষলন, োও যকদ 
এিটা এর ছিাক্ষনা উক্ষেশয োিক্ষো…। 
  
এিটা উক্ষেশয আক্ষ । 
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কি ছসটা? 
  
অক্ষনক্ষি ছো আনন্দ পা  সেযক্ষি খু্াঁক্ষজ ছৈর িরার জক্ষনয, োক্ষদরই এিজন আকম। 
ো াড়া আপকন কনি ই ঐ িমৈ সী ছমক্ষ কটক্ষি ভুক্ষল যাক্ষৈন না। 
  
হা, হা ছদখ্া ছো উকেে ছমক্ষ কটর কদিটাও। কিন্তু মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা মাি িরক্ষৈন, 
উদ্ভাৈনী শকক্তর ছো সীমা ছনই আপনার। ছমক্ষ কটক্ষি এিটা কি ু ৈাকনক্ষ  কদন না ৈক্ষল। 
  
কিি মক্ষো আপকন ছেক্ষনন না ছমক্ষ কটক্ষি। 
  
আর ওসৈ িো  াডু়ন ছো অকভে ছলাি আপনার মক্ষো…মাক্ষঝ মাক্ষঝ ৈাযা কদক্ষ  পুকলশ 
সুপাক্ষরর িো  ৈক্ষল উিক্ষলা ছপা াক্ষরা, ছদখু্ন ভাই আকম এিজন উাঁেুদক্ষরর কমক্ষেযৈাদী 
হক্ষে পাকর, হ ক্ষো োই মক্ষন িক্ষরন আপকন আমাক্ষি, কিন্তু সমূ্পণল কনজস্ব যরক্ষনর আমার 
বনকেি সেো, কনক্ষজর নীকে কনক্ষ ই আকম েকল। 
  
মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা দুিঃকখ্ে, ও িো আপনাক্ষি আঘাে ছদৈার জক্ষনয ৈকলকন। কিন্তু যরক্ষে 
ছগক্ষল এটা কি এিটা মহৎ িাজ হক্ষৈ না। 
  
োই কি সকেয? যীক্ষর যীক্ষর ছহল ৈলক্ষলন, সকেয কি দুভলাগয ছমক্ষ কটর। এিটা কনষ্পাপ 
সুখ্ী ছমক্ষ  কিি যখ্ন যাক্ষে কৈক্ষ  িরক্ষে েখ্ন কিনা পারক্ষলা জানক্ষে োর মা খু্নী। যকদ 
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আপনার জা গা  আকম হোম োহক্ষল ৈুকঝক্ষ  কদোম ছমক্ষ কটক্ষি ওটা আর কি ুই ন  
আত্মহেযা  াড়া, ৈলোম মামলাটা কিি মক্ষো দাাঁড় িরাক্ষে পাক্ষরনকন সযার মক্ষন্টগু। ছেল 
কনক্ষজই কৈষ ছখ্ক্ষ ক ক্ষলা ছমক্ষ টাক্ষি ৈুকঝক্ষ  ৈলোম এৈং আপনার মক্ষন এ কৈষক্ষ  ছিাক্ষনা 
সক্ষন্দহই ছনই। 
  
কিন্তু সক্ষন্দহ ছয আক্ষ  আমার মক্ষন। আকম ছো কৈশ্বাস িরক্ষে পারক  না এি মুহূক্ষেলর 
জনয। ছয আত্মহেযা িক্ষরক ক্ষলন ছেল কৈষ ছখ্ক্ষ । আো আপনার কি মক্ষন হ  এটা 
সম্ভৈ ৈক্ষল? 
  
ছহল আক্ষি আক্ষি মাো নাকড়ক্ষ  ৈলক্ষলন, জাক্ষনন?–না আকম ছমক্ষন ছনক্ষৈা সকেয িোটাই, 
আকম মানক্ষৈা না আপােদৃকিক্ষে যুকক্তগ্রাহয কমক্ষেযক্ষি। ছহক্ষলর মুখ্ ছোখ্ লাল হক্ষ  উিক্ষলা 
িোটা ৈলক্ষে ৈলক্ষে, সেয সম্বক্ষন্ধ আপকন ছো িো ৈলক ক্ষলন, োই না। আপনাক্ষি 
আকম স্পি ভাষা  জাকনক্ষ  কদকে ছয আমরা জানক্ষে ছপক্ষরক লাম ছেল মামলাক্ষে সক্ষেযর 
স্বরূপ। 
  
এিো আপনার মুখ্ ছেক্ষি ছশানার োৎপযল আলাদা। আপনাক্ষি ভাক্ষলামক্ষো জাকন আকম, 
আপকন এিজন সৎ এৈং দে অকিসার। এৈার আমা  এিটা িো ৈলুন, িখ্ক্ষনাই কি 
আপনার মক্ষন ছেক্ষলর অপরায সম্বক্ষন্ধ কৈনু্দমাত্র সক্ষন্দহ জাক্ষগকন? 
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পুকলশ সুপার সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ উের কদক্ষলন, না কৈনু্দমাত্র না। কমক্ষসস ছেলক্ষিই কিন্তু 
পাকরপাকশ্বলি অৈিা ছদাষী প্রমাণ িক্ষর, আমরা ছয সিল েেয খু্াঁক্ষজ ছপক্ষে সংগ্রহ 
িক্ষরক লাম ো ছজারদার িক্ষর ছোক্ষল ঐ যারণাকটক্ষি। 
  
ছয সৈ সােয প্রমাণ ছপশ িরা হক্ষ ক ক্ষলা মকহলার কৈরুক্ষদ্ধ োর ছমাটামুকট এিটা আভাস 
কদক্ষে পারক্ষৈন কি? 
  
পারক্ষৈা। মামলার সম্বক্ষন্ধ ছখ্াাঁজ খ্ৈর কনলাম আপনার কেকিটা পাৈার পর। ছহল এিটা 
ছ াট্ট ছনাটৈই ছৈর িরক্ষলন, এক্ষে মূল ঘটনাগুক্ষলা কলক্ষখ্ ছরক্ষখ্ক । 
  
ৈনু্ধ অক্ষশষ যনযৈাদ। আমার শুনক্ষে ভীষণ আগ্রহ হক্ষে। 
  
ছহল এিটু ছিক্ষশ শুরু িরক্ষলন ৈলক্ষে, োর িণ্ঠস্বক্ষর সরিারী অকিসাক্ষরর ছমজাক্ষজর 
স্পশল পাও া ছগক্ষলা। ইেক্ষপক্টর িনওক্ষ  ১৮ই ছসক্ষেম্বক্ষরর দুপুর ২টা ছৈক্ষজ ৪৫ কমকনক্ষট 
এিটা ছটকলক্ষিান ছপক্ষ ক ক্ষলন িািঃ অযান্ড িক্ষসক্ষটর িা  ছেক্ষি। অযাল্ডারক্ষৈকরর কমিঃ 
অযাকম াস ছেল মারা ছগক্ষ ন হিাৎ িািঃ িক্ষসট ো জাকনক্ষ  ক ক্ষলন এৈং মৃেুয হক্ষ ক্ষ  ছয 
পকরকিকেক্ষে এৈং ঐ ৈাকড়র জচনি অকেকে কমিঃ ছেক্ষির ৈক্তৈয ছেক্ষিও এটা পুকলক্ষশর 
ছিস োর যারণা। 
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ইেক্ষপক্টর িক্ষসট সাক্ষজলন্ট আর পুকলক্ষশর িাক্তারক্ষি সক্ষঙ্গ কনক্ষ  ছসাজা অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে 
েক্ষল যান। ওখ্াক্ষন অক্ষপো িরক ক্ষলন িািঃ িক্ষসট, ছযখ্াক্ষন মৃেক্ষদহ পক্ষড়ক ক্ষলা কেকন 
পুকলশক্ষদর কনক্ষ  যান, ছ াাঁ া ুাঁক  িক্ষরকন ছিউ অৈশযই। 
  
কমিঃ ছেল  কৈ আাঁিক ক্ষলন এিটা ছ াট্ট ছঘরা ৈাগাক্ষন ৈক্ষস। সমুদ্র এখ্ান ছেক্ষি স্পি 
ছদখ্া যা । আর েুক্ষদ েুক্ষদ িামান ৈসাক্ষনা আক্ষ  ছদও াক্ষলর খ্াাঁজিাটা জা গাগুক্ষলাক্ষে 
আর ছসই িারক্ষণই িামাক্ষনর ৈাগান ৈলা হ  ৈাগানটাক্ষি। ৈাগানটা ৈাকড় ছেক্ষি প্রা  
োর কমকনক্ষটর রািা। সূক্ষযলর আক্ষলা ছসকদন পােক্ষরর ওপর পক্ষড় সৃকি িক্ষরক ল ছয 
পকরক্ষৈশ,  কৈ আাঁিার পক্ষে ছসটা অেযন্ত প্রক্ষ াজনী  ক ক্ষলা ৈক্ষল উকন আর ৈাকড়ক্ষে 
ছিক্ষরনকন লাঞ্চ খ্াৈার জক্ষনয। ঐ আক্ষলাটা পক্ষর নাও োিক্ষে পাক্ষর। িক্ষল ছেল এিাই 
আপন মক্ষন িামান ৈাগাক্ষন ৈযি ক ক্ষলন  কৈ আাঁিক্ষে। অৈশয এটা নেুন ছিাক্ষনা ঘটনা 
ন , ছয হক্ষে হক্ষৈ আিযল। কমিঃ ছেল ভীষণ উদাসীন ক ক্ষলন খ্াৈার ৈযাপাক্ষর। এিটুিক্ষরা 
সযাণ্ডউইে িখ্ক্ষনা িখ্ক্ষনা পাকিক্ষ  কদক্ষলই েলক্ষো। েক্ষৈ কেকন োইক্ষেন ছিউ যাক্ষে োক্ষি 
কৈরক্ত না িক্ষর। জীকৈে অৈিা  ছশষ ছদক্ষখ্ক ক্ষলা ছেলক্ষি কমস এলসা গ্রী ার (কেকন 
েখ্ন ঐ ৈাকড়ক্ষেই োিক ক্ষলন) এৈং কমিঃ ছমকরকিে ছেি (কনিট এিজন প্রকেক্ষৈশী)। 
অনযানযক্ষদর সক্ষঙ্গ লাঞ্চ খ্াৈার জনয এই দুজন ৈাকড়র মক্ষযয কগক্ষ ক ক্ষলন। সামক্ষনর ছখ্ালা 
েত্বক্ষর ৈক্ষস খ্াৈার পর সৈাই িকি খ্াকেক্ষলা। িকি ছশষ িক্ষর কমক্ষসস ছেল ৈলক্ষলন, 
কনক্ষে যাকে, ছদকখ্ িে দূর এক্ষগাক্ষলা অযাকম াক্ষসর িাজ। ওাঁর সক্ষঙ্গ গভক্ষনলস কমস 
কসকসকল া উইকল ামস ছগক্ষলা। এিটা ছসাক্ষ টাক্ষরর ছখ্াাঁজ িরক ক্ষলা গভক্ষনলস োর  াত্রীর 
জক্ষনয, কমক্ষসস ছেক্ষলর ছৈান কমস অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন হক্ষলা ওর  াত্রী। অযাক্ষঞ্জলা খু্ৈ সম্ভৈ 
সমুক্ষদ্রর েীক্ষর ছিক্ষল এক্ষসক ক্ষলা ছসাক্ষ টারটা োই ওটার আর ছখ্াাঁজ পাও া ছগল না। 
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এি সক্ষঙ্গই এাঁরা দুজক্ষন ছৈকরক্ষ  পক্ষড়ক ক্ষলন। এিটু ঢালু মেন ৈাগাক্ষন যাৈার পেটা, 
এিটা সামানয জঙ্গল পার হক্ষ  ছযক্ষে হ । িামান ৈাগাক্ষনর দরজাটা কি ুদূর ছগক্ষলই 
ছোক্ষখ্ পক্ষড়। িামান ৈাগাক্ষনও যাও া যা  ঐ পেটা কদক্ষ  আৈার োইক্ষল সমুক্ষদ্রর েীক্ষর 
ছসাজা েক্ষল যাও া যা । 
  
ছসাক্ষ টাক্ষরর ছখ্াাঁক্ষজ গভক্ষনলস কসকসল েক্ষল ছগক্ষলা সমুক্ষদ্রর কদক্ষি আর িামান ৈাগাক্ষন 
ছগক্ষলন কমক্ষসস। কমক্ষসস ছেল ৈাগাক্ষনর ছভের পা কদক্ষ ই আেলনাদ িক্ষর উক্ষিক ক্ষলন। 
সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ কসকসলও কিক্ষর আক্ষস। কমিঃ ছেল ৈাগাক্ষনর ছভেক্ষর এিটা আসক্ষনর ওপর 
পক্ষড় আক্ষ ন একলক্ষ , প্রাণ ছনই ছদক্ষহ। 
  
কসকসল সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ কমক্ষসস ছেক্ষলর িো  ৈাকড় কিক্ষর যা  ছটকলক্ষিান িরার জক্ষনয 
িাক্তারক্ষি। ছমকরকিে ছেক্ষির সক্ষঙ্গ পক্ষে ছদখ্া হক্ষ  যাও াক্ষে োর ওপর ছটকলক্ষিান 
িরার িাজটা োকপক্ষ  কিক্ষর আক্ষস িামান ৈাগাক্ষন কসকসল। িািঃ িক্ষসট কমকনট পক্ষনক্ষরার 
মক্ষযয আক্ষসন। কমিঃ ছেল কি ুেণ আক্ষগ মারা ছগক্ষ ন কেকন ছদক্ষখ্ই ৈুঝক্ষে পাক্ষরন। 
এিটা ছেক্ষি দুক্ষটার মক্ষযয িাক্তাক্ষরর মক্ষে মারা যাৈার সম । অৈশয ছৈাঝা যাকেক্ষলা না 
মৃেুযর িারণটা, ছিাক্ষনা কেহ্ন ছনই আঘাক্ষের, আর খু্ৈই স্বাভাকৈি ছেক্ষলর মুক্ষখ্র 
ভাৈও। এাঁক্ষদর পাকরৈাকরি িাক্তার িিঃ িক্ষসট, ছেক্ষলর শরীর স্বািয ভাক্ষলা ো উকন 
জানক্ষেন, োর ছিাক্ষনা অসুখ্ ৈা এযরক্ষনর ছিাক্ষনা দুৈললো ক ক্ষলা না। োই কেকন 
স্বাভাকৈিভাক্ষৈ এই মৃেুযটাক্ষি ছমক্ষন কনক্ষে পারক্ষলন না। এই সম  িািঃ িক্ষসক্ষটর সক্ষঙ্গ 
কিকলপ ছেক্ষির কি ু িোৈােলা হ । 
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ছহল এেদূর ৈক্ষল এিটু োমক্ষলন, আৈার ৈুি ভক্ষর কনিঃশ্বাস কনক্ষ  শুরু িরক্ষলন ৈলক্ষে, 
িাকহনীর কিেী  অযযা  ছযন এৈার শুরু হক্ষে, 
  
ঐ িোগুক্ষলাই পক্ষর কমিঃ ছেি জানান ইেক্ষপক্টর িনওক্ষ ক্ষি। এই যরক্ষনর ক ক্ষলা িোটা, 
ছেি ছসকদন সিাক্ষল োর দাদা ছমকরকিক্ষের িা  ছেক্ষি ছটকলক্ষিান পান এিটা (ছদড় 
মাইল দূক্ষর হযাণ্ডেশ মযানক্ষর ছমকরকিে োিক্ষেন)। এিজন সক্ষখ্র রসা নকৈদ ক ক্ষলন 
ছমকরকিে ছেি, ছৈাযহ  ছভষজ-কৈোনী ৈলক্ষলই ভাক্ষলা হ । ছমকরকিে কনক্ষজর 
গক্ষৈষণাগাক্ষর সিাক্ষল ঢুক্ষি েমক্ষি ওক্ষিন, কৈষলোর কৈক্ষষর কশকশটা ছযটা োক্ষির উপর 
রাখ্া ছসটা প্রা  খ্াকল হক্ষ  ছগক্ষ । যকদও ওটা ভকেল ক ক্ষলা আক্ষগর কদন। উকন ভাইক্ষি খু্ৈ 
দুিঃকিন্তা  পক্ষড় ছিান িক্ষর কি িরা উকেে এক্ষেক্ষত্র জানক্ষে োন। দাদাক্ষি সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ 
কিকলপ অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে েক্ষল আসক্ষে ৈক্ষল সামনাসামকন যাক্ষে আক্ষলােনা িরা যা  
ৈযাপারটা কনক্ষ । কনক্ষজই খ্াকনিটা পে কিকলপ একগক্ষ  যান, োরপর এিসক্ষঙ্গ দুই ভাই 
ৈাকড়ক্ষে ছিক্ষরন। কি িরা উকেে এক্ষেক্ষত্র এ কনক্ষ  ছিাক্ষনা সকিি কসদ্ধাক্ষন্ত না ছপৌঁ ক্ষে 
ছপক্ষর, কিি িরক্ষলন দুজক্ষনই একনক্ষ  আর এি দিা লাক্ষঞ্চর পর আক্ষলােনা িরা যাক্ষৈ। 
  
ইেক্ষপক্টর িনওক্ষ  আরও ছখ্াাঁজখ্ৈর ছনৈার পর ছযসৈ নেুন েেয ছজাগাড় িক্ষরক ক্ষলা 
ছসগুক্ষলা হক্ষলা এই অযাল্ডারক্ষৈকর ছেক্ষি আক্ষগর কদন কৈক্ষিক্ষলর কদক্ষি হাাঁটক্ষে হাাঁটক্ষে 
পাাঁেজন হযাণ্ডেশ মযানক্ষর যান। ওখ্াক্ষন োক্ষ র ছনমন্তন্ন ক ক্ষলা। এই পাাঁেজন হক্ষলন কমিঃ 
আর কমক্ষসস ছেল, কমস অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন, কমস এলসা গ্রী ার, আর কমিঃ কিকলপ ছেি। 
ওখ্াক্ষন ছনশা সম্বক্ষন্ধ কমিঃ ছমকরকিে ছেি ছজার আক্ষলােনা জানান, োরপর সৈাইক্ষি 
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কনক্ষজর গক্ষৈষণাগাক্ষর কনক্ষ  কগক্ষ  সৈ কি ু ছদখ্ান ঘুকরক্ষ  কিকরক্ষ । ছসই সম  িক্ষ িটা 
কৈক্ষশষ কৈক্ষশষ ওষুক্ষযর নাম ৈক্ষলন ছমকরকিে, এিটা হক্ষলা োর মক্ষযয কৈষলোর ছেক্ষি 
পাও া ছিানাইন কেেল এি কৈক্ষশষ যরক্ষনর কৈষ। োরপর ছমকরকিে নানা গুণাগুণ ৈযাখ্যা 
িক্ষরন কৈষটার, ৈক্ষলন দুিঃখ্ িক্ষর ছয এই ওষুযটার নামই িামলাক্ষিাকপ া ছেক্ষি এখ্ন 
উক্ষৈ ছগক্ষ , অেে ছিানাইন খু্ৈ অল্প মাত্রা  খ্াইক্ষ  হুকপং িাকশ, হাাঁপাকন সারাক্ষনা ছযক্ষে 
পাক্ষর। অৈশয পক্ষর মারাত্মি কদোগুক্ষলা কনক্ষ ও আক্ষলােনা িক্ষরন কৈষটার। কিভাক্ষৈ এই 
কৈষটার কে া হ  ো ৈলার জক্ষনয এিজন গ্রীি ছলখ্ক্ষির ৈই ছেক্ষি ছমকরকিে খ্াকনিটা 
অংশ পক্ষড়ও শুকনক্ষ ক ক্ষলন। 
  
আৈার এিটু োমক্ষলন পুকলশ সুপার ছহল, োমাি ভরক্ষলন পাইক্ষপ এৈং শুরু িরক্ষলন 
িাকহনীর েৃেী  অযযা  : 
  
মামলাটা েীি িনক্ষটৈল িক্ষনলল কিক্ষর আমার হাক্ষে ছদ । খু্নটা সম্বক্ষন্ধ ম না েদক্ষন্তর 
িলািল ছেক্ষি আর ছিাক্ষনা সক্ষন্দহ রইক্ষলা না। যেদূর জাকন ছিানাইন কৈষ ম না 
েদক্ষন্ত ছদও া হক্ষ ক ক্ষলা কিনা এই কৈষক্ষ  সকিি ছিাক্ষনা প্রমাণ পাও া যা  না। কিন্তু 
কিি ছিাো  পাও া যাক্ষৈ কৈষটা এটা ভাক্ষলামেই জানক্ষেন িাক্তাররা। োই মৃেুযর দু-
কেন ঘো আক্ষগ ছয কৈষটা ছদও া হক্ষ ক ক্ষলা োর প্রমাণ যক্ষেিভাক্ষৈ পাও া ছগক্ষলা। কমিঃ 
ছেক্ষলর সামক্ষন পাও া কগক্ষ ক ক্ষলা এিটা ছটকৈক্ষলর উপর খ্াকল এিটা গ্লাস আর 
কৈ াক্ষরর এিটা খ্াকল ছৈােল। পরীো িক্ষর ছদখ্া ছগক্ষলা দুক্ষটারই েলাকন, ছৈােক্ষল 
ছিানাইন ক ক্ষলা না, কিন্তু ক ক্ষলা গ্লাক্ষস। জানক্ষে পারলাম ছখ্াাঁজ খ্ৈর কনক্ষ  ছয এিটা 
ছ াট ঘক্ষর িামান ৈাগাক্ষনর এি এিস কৈ ার আর ছৈােল হক্ষে রাখ্া,  কৈ আাঁিক্ষে 
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আাঁিক্ষে ছেল যাক্ষে সহক্ষজই ছেিা ছপক্ষল ছপক্ষে পাক্ষরন। কিন্তু ঐ কদন সিাক্ষল কৈক্ষশষ 
িক্ষর কমক্ষসস ছেল ৈাকড় ছেক্ষি স্বামীক্ষি এি ছৈােল সদয িান্ডা িরা কৈ ার এক্ষন 
কদক্ষ ক ক্ষলা। যখ্ন উকন কৈ ারটা আক্ষনন েখ্ন  কৈ আাঁিক্ষে ৈযি ক ক্ষলন কমিঃ ছেল। আর 
ছপাজ কদক্ষ  এিটা িামাক্ষনর উপর ৈক্ষসক ক্ষলন কমস এলসা গ্রী ার। 
  
ছৈােল ছেক্ষি কৈ ার গ্লাক্ষস ছঢক্ষল কমক্ষসস ছেল গ্লাসটা স্বামীর হাক্ষে ৈাকড়ক্ষ  ছদন। এি 
ছঢক্ষি সৈটাই ছখ্ক্ষলন ছেল ইক্ষজক্ষলর সামক্ষন দাাঁকড়ক্ষ   কৈ আাঁিক্ষে আাঁিক্ষে। কমিঃ 
ছেক্ষলর নাকি ঐভাক্ষৈই কৈ ার খ্াও ার অক্ষভযস ক ল। মুখ্টা খ্াও ার পর কৈিৃে িক্ষর 
ছেল নাকি ৈক্ষলক ক্ষলন, সকৈি ুরই স্বাদ ছযন আজ খ্ারাপ লাগক্ষ । এলসা গ্রী ার 
হাসক্ষে হাসক্ষে ওর িো শুক্ষন ৈক্ষলক ক্ষলা, কলভার। 
  
কমিঃ ছেল ৈক্ষলক ক্ষলন, েক্ষৈ ছৈশ িান্ডা আক্ষ  আর যাই ছহাি না ছিন কিন্তু। 
  
এিটু োমক্ষেই ছহল প্রশ্ন িরক্ষলা ছপা াক্ষরা, িখ্ন হক্ষ ক ক্ষলা এটা? 
  
আন্দাজ সও া এগাক্ষরাটা। কমিঃ ছেল োরপর আৈার ৈযি হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলন  কৈ 
আাঁিক্ষে। জানা কগক্ষ ক ক্ষলা এলসা গ্রী াক্ষরর ৈক্তৈযনুসাক্ষর ছয কমিঃ ছেল কি ুেণ পক্ষর 
ৈক্ষলক ক্ষলন ছয ছৈাযহ  ওাঁর ৈাে হক্ষে, িারণ সৈ আড়ি লাগক্ষ  হাে পা সৈ। এমন 
এি যরক্ষনর মানুষ ক ক্ষলন কমিঃ ছেল, যাাঁরা কি ুক্ষেই মানক্ষে রাজী হন না কনক্ষজর 
অসুিোর িো এৈং অস্বীিার িরক্ষে ছেিা িক্ষরন ছয শরীর খ্ারাপ লাগক্ষ । কৈরক্ত হক্ষ  
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এিটু পক্ষর লাঞ্চ ছখ্ক্ষে েক্ষল ছযক্ষে ৈক্ষলন সৈাইক্ষি, িারণ এিলা োিক্ষে োন এিটু। 
এমন এিটুক্ষেই ছয উকন কৈরক্ত হক্ষ  যান, সৈাই এ িো জানক্ষেন। 
  
ঘাড় ছনক্ষড় ছপা াক্ষরা সা  কদক্ষলা, ৈক্ষল েলক্ষলন ছহল, িক্ষল িামান ৈাগাক্ষন ছেলক্ষি 
এিলা ছরক্ষখ্ েক্ষল কগক্ষ ক ক্ষলা সিক্ষল। ছিাক্ষনা সক্ষন্দহই ছনই এ কৈষক্ষ । উকন োরপক্ষর 
ৈক্ষস পক্ষড়ন। ছৈাযহ  েখ্ন ছেক্ষিই শুরু হক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা ছপশীক্ষে পোঘাক্ষের কে া। 
উকন ছিাক্ষনারিম সাহাযয পানকন হাক্ষের িাক্ষ  এৈং কমিঃ ছেলক্ষি গ্রাস িরক্ষলা মৃেুয 
এক্ষস। 
  
আৈার ঘাড় ছনক্ষড় সা  কদক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
কিন্তু োরপর শুরু িক্ষর কদলাম রুকটন মাকিি েদন্ত। ছেমন অসুকৈযা হ  না েেয 
সংগ্রহ িরক্ষে। কমক্ষসস ছেল আর এলসা গ্রী াক্ষরর মক্ষযয আক্ষগরকদন ছৈশ খ্াকনিটা িো 
িাটািাকট হক্ষ ক ক্ষলা। ছৈশ রাগে ভাক্ষৈই এলসা আপকে জাকনক্ষ ক ক্ষলা িাকনলোর 
সাজাক্ষনার ৈযাপাক্ষর, কৈক্ষশষ িক্ষর, যখ্ন আকম এখ্াক্ষন োিক । 
  
কমক্ষসস ছেল সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ িুাঁক্ষস ওক্ষিন, ছোমার িোর মাক্ষন? আৈার েুকম োিক্ষে যাে 
ছিন এখ্াক্ষন? 
  
উের ছদ  এলসা গ্রী ার, িযাক্ষরাকলন। যা আকম ৈলক্ষে োইক  ছসটা ভান ছিাক্ষরা না না 
জানার। ছযন েুকম মুখ্ ছগাাঁজা উট পাকখ্ ৈাকলর মক্ষযয। অযাকম াস আর আকম পরস্পরক্ষি 
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োই ো েুকম ভাক্ষলাই িক্ষরই জাক্ষনা এৈং কশগকগর আমরা কৈক্ষ ও িরক্ষে যাকে। কমক্ষসস 
ছেল ৈক্ষলন, ও সৈ জাকন না আকম কি ু। 
  
এলসা গ্রী ার ৈক্ষল, ছৈশ এখ্ন ছেক্ষি োহক্ষল ছজক্ষন নাও। 
  
অযাকম াস ছেল কিি ছসই মুহূক্ষেল ৈাগান ছেক্ষি ঘক্ষর ছঢাক্ষিন, কমক্ষসস ছেল স্বামীক্ষি 
সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ প্রশ্ন িক্ষরন এটা কি সকেয অযাকম াস, েুকম ছয কৈক্ষ  িরক্ষে যাে এলসাক্ষি? 
  
ছপা াক্ষরা খু্ৈ উৎসাকহে হক্ষ  প্রশ্ন িরক্ষলা, কমিঃ ছেল োর উেক্ষর কি ৈক্ষলক ক্ষলন? 
  
এলসা গ্রী াক্ষরর কদক্ষি কিক্ষর ছোঁকেক্ষ  ওক্ষিন সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ অযাকম াস যেদূর ছশানা যা , 
ছোমার কি ওিোটা না ৈলক্ষলই েলক্ষো না। ছোমার কি মুখ্ ৈন্ধ িক্ষর রাখ্ার মক্ষো 
ছলাপ ছপক্ষ  ছগক্ষ  ৈুকদ্ধসুকদ্ধও? 
  
এলসা গ্রী ার ৈক্ষলক ক্ষলা, িযাক্ষরাকলক্ষনর সকেয িোটা জানা উকেে আমার ছো মক্ষন হ । 
  
স্বামীক্ষি প্রশ্ন িক্ষরক ক্ষলন কমক্ষসস ছেল, সকেয কি িোটা? 
  
অযাকম াস স্ত্রীর কদক্ষি মুখ্ সকরক্ষ  কনক্ষ  কি ু এিটা কৈড়কৈড় িক্ষর ৈক্ষলক ক্ষলন। 
  
আৈার কমক্ষসস ছেল ৈক্ষলক ক্ষলন, মুখ্ িুক্ষট ৈক্ষলা, ৈক্ষলা েুকম। জানক্ষেই হক্ষৈ আমাক্ষি। 
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অযাকম াস েখ্ন ৈক্ষলন, সকেয িোটা। েক্ষৈ ওসৈ কনক্ষ  এই মুহূক্ষেল আকম রাজী নই 
আক্ষলােনা িরক্ষে। 
  
অযাকম াস রাক্ষগ গরগর িরক্ষে িরক্ষে হুম িক্ষর ঘর ছেক্ষি ছৈকরক্ষ  ছগক্ষলন, এলসা 
গ্রী ার ৈলক্ষলা, শুনক্ষল ছো। োরপর অক্ষনি িো িাটািাকট হ  ওক্ষদর মক্ষযয, কমক্ষসস 
ছেলক্ষি নাকি এলসা ৈক্ষলক ক্ষলা ছিন অিারক্ষণ ছস ৈাযা হক্ষ  দাাঁড়াক্ষে ওক্ষদর জীৈক্ষন, 
ঘটৈার যা ো ছো যাক্ষেই ঘটক্ষে। ৈুকদ্ধ খ্রে িক্ষর সৈারই উকেে পকরকিকেক্ষি ছমক্ষন 
ছনও া। েক্ষৈ হযাাঁ, ৈনু্ধত্ব ৈজা  োিক্ষে পাক্ষর িযাক্ষরাকলন আর অযাকম াক্ষসর মক্ষযয। 
এলসার োক্ষে ছিাক্ষনা আপকে ছনই। 
  
কমক্ষসস ছেল েখ্ন কি ৈক্ষলক ক্ষলন? প্রশ্ন িরক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
জানা যা  সােীক্ষদর িো ছেক্ষি ছয এলসার ঐ িো শুক্ষন ছহক্ষস কমক্ষসস ছেল 
ৈক্ষলক ক্ষলন, এলসা, আকম ছৈাঁক্ষে োিক্ষে ো হক্ষৈ না। কমক্ষসস ছেল িোটা ৈক্ষল ছৈকরক্ষ  
যাকেক্ষলন ঘর ছেক্ষি েখ্ন, ছোমার িোর মাক্ষন? কপ ন কিক্ষর োকিক্ষ  কমক্ষসস ছেল 
ৈক্ষলক ক্ষলন, আকম অযাকম াসক্ষি খু্ন িক্ষর ছিলক্ষৈা ছোমার হাক্ষে েুক্ষল ছদৈার আক্ষগ। 
  
এিটু োমক্ষলন ছহল। 
  
 কৈশ্রী ৈযাপার খু্ৈ, োই না? 
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মাো ছনক্ষড় ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, হযাাঁ, েক্ষৈ ছি শুক্ষনক ক্ষলা ঐ িোগুক্ষলা? 
  
 গভক্ষনলস কসকসল আর কিকলপ ছেি। ঘক্ষরর মক্ষযযই ক ক্ষলন দুজন। কনি ই ওরা খু্ৈ 
অস্বকির মক্ষযয পক্ষড়ক ক্ষলন। 
  
দুজক্ষনর ৈণলনা  ঘটনাটা সম্বক্ষন্ধ কমল ক ক্ষলা ছো? 
  
যক্ষেি পকরমাক্ষণ–েক্ষৈ মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা জাক্ষনন ছো দুজক্ষন সােী কিন্তু হুৈহু এিভাক্ষৈ 
এিই দৃশয মক্ষন রাখ্ক্ষে পাক্ষর না। আপকনও ছো জাক্ষনন ছসিো। োই না? 
  
ঘাড় ছনক্ষড় সা  কদক্ষলা ছপা াক্ষরা। োরপর ছযন ৈলক্ষলা কেন্তা িরক্ষে িরক্ষে, হযাাঁ েক্ষৈ 
ছদখ্ক্ষে হক্ষৈ… ছশষ না িক্ষরই িোটা ছপা াক্ষরা ছেক্ষম ছগক্ষলা। 
  
আৈার শুরু িরক্ষলন ছহল, ৈাকড়টা  েিাশী োলাই আকম। কমক্ষসস ছেক্ষলর ছশাৈার ঘক্ষরর 
এিটা আলামারীর েলার োক্ষি এিটা কশকশ পাই গরম ছমাজার েলা , োক্ষে ছলক্ষৈল 
আাঁটা ক ক্ষলা জুই িুক্ষলর আেক্ষরর। অৈশয খ্াকলই ক ক্ষলা কশকশটা। ওর গাক্ষ র আেুক্ষলর 
 াপ কনক্ষ  ছদখ্লাম কমক্ষসস ছেক্ষলর আেুক্ষলর  াপ পাও া যাক্ষে এিমাত্র। পরীো 
ভাক্ষলাভাক্ষৈ িক্ষর ছদখ্া ছগক্ষলা জুইক্ষ র আেক্ষরর গন্ধ আক্ষ  সামানয কশকশটাক্ষে আর আক্ষ  
ছিানাইন হাইক্ষরা ছিামাইি অযাকসি। 
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কশকশটা কমক্ষসস ছেলক্ষি ছদখ্াক্ষেই উকন সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ উের কদক্ষলন ছয মানকসি অৈিা োর 
খু্ৈ ভাক্ষলা যাকেক্ষলা না, োই ছিানাইক্ষনর ৈণলনা শুক্ষন ছমকরকিে ছেক্ষির মুক্ষখ্ এিৈার 
টুি িক্ষর গক্ষৈষণাগাক্ষর এিলা ঢুক্ষি পক্ষড়ক ক্ষলন, ৈযাগ ছেক্ষি োরপর জুইক্ষ র আেক্ষরর 
কশকশটা কনক্ষ  জানলা গকলক্ষ  সৈটা আের ছিক্ষল কদক্ষ  খ্াকল িক্ষর ছনন কশকশটা। আর 
ছৈশ খ্াকনিটা ছিানাইক্ষনর ছৈােল ছেক্ষি োক্ষে ছঢক্ষল ছনন। ছিন িরক্ষলন এিাজ 
জানক্ষে োইক্ষল ৈক্ষলক ক্ষলন কমক্ষসস ছেল, িক্ষ িটা িো এমন আক্ষ  যার সৈটা 
কি ুক্ষেই আকম ৈলক্ষে পারক  না। েক্ষৈ ভীষণ আঘাে ছপক্ষ ক  আকম মক্ষন। আমাক্ষি 
ছ ক্ষড় আমার স্বামী অনয এিজনক্ষি কৈক্ষ  িরার কেন্তা িরক ক্ষলন। ছসটা ঘটক্ষল ছিাক্ষনা 
প্রক্ষ াজন োক্ষি না ছৈাঁক্ষে োিার, অন্তেিঃ আকম কৈষটা কনক্ষ ক লাম ছসই িো ছভক্ষৈই। 
  
ছপা াক্ষরা ৈক্ষল উিক্ষলা ছহল এিটু োমক্ষেই, ছসটাও ছো সম্ভৈ হক্ষে পাক্ষর? 
  
–মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা হক্ষে পাক্ষর। কিন্তু ওর মুক্ষখ্ ছয িো ঘটনার আক্ষগর কদন ছশানা 
কগক্ষ ক ক্ষলা োর সক্ষঙ্গ ছো খ্াপ খ্া  না এটা। ো াড়া এিটা ঘটনা ঘক্ষটক ক্ষলা োর 
পক্ষরর কদনও। িোৈােলার কি ুটা কিকলপ ছেি শুক্ষনক ক্ষলন আর অনয খ্াকনিটা অংশ 
এলসা গ্রী ারও শুক্ষনক ক্ষলন। ছসকদন লাইক্ষিরী ঘক্ষর ঝগড়া হকেক্ষলা কমিঃ আর কমক্ষসস 
ছেক্ষলর মক্ষযয। পাক্ষশর হল ঘক্ষর ক ক্ষলন কিকলপ, ছশাক্ষনন ছসখ্ান ছেক্ষি। ৈাইক্ষরর 
ৈারান্দা  ছখ্ালা জানালার পাক্ষশ এলসা ক ক্ষলন। োই শুনক ক্ষলা এিটু ছৈকশ। 
  
ওরা কি শুক্ষনক ক্ষলা? জানক্ষে োইক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
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শুক্ষনক ক্ষলন কিকলপ ছেি কমক্ষসস ছেল ৈক্ষলক্ষ ন–েুকম আর ছোমার ঐ ছমক্ষ  মানুষরা 
আমার ইক্ষে িরক্ষ  ছোমাক্ষি খু্ন িরক্ষে। েুকম এিকদন আমার হাক্ষে খু্ন হক্ষৈ। 
  
আত্মহেযার িো কি ু ৈক্ষলনকন? কিি োই। এিটাও না। যকদ েুকম িক্ষরা এটা োহক্ষল 
আত্মঘােী হক্ষৈা আকম।উকন ও যরক্ষনর ছিাক্ষনা িো ৈক্ষলনকন। ছেমন ছিাক্ষনা িো কমস 
এলসা গ্রী াক্ষরর সাক্ষেযও ছশানা যা কন। সােয কদক্ষে কগক্ষ  এলসা ৈক্ষলক ক্ষলন, সৈ 
কজকনসটাক্ষি ৈুকদ্ধ কদক্ষ  িযাক্ষরাকলন কৈোর িরার ছেিা িক্ষরা। আমার খু্ৈ কপ্র  েুকম এৈং 
সৈ সমক্ষ  ছোমার আর ছোমার ৈাচ্চার আকম মঙ্গল িামনা িকর। োই কৈক্ষ  িরক্ষে 
যাকে এলসাক্ষি সৈ সমক্ষ ই আমরা ছো রাজী আক  পরস্পরক্ষি মুকক্ত ছদৈার ৈযাপাক্ষর। 
কমক্ষসস ছেল োর উেক্ষর ৈক্ষলক ক্ষলন, কিি আক্ষ  েক্ষৈ ছযন ৈলক্ষে না শুকন ছিাক্ষনাকদন 
ছয ছোমাক্ষি আকম সাৈযান িক্ষর কদইকন। অযাকম াস আিযল হক্ষ  ৈক্ষলক ক্ষলন, েুকম কি 
ৈলক্ষে োইক্ষ া, িযাক্ষরাকলন েখ্ন ৈক্ষলক ক্ষলা, আকম ৈলক্ষে োইক  ছয ছোমাক্ষি আকম 
ভালৈাকস এৈং আকম ছোমাক্ষি হারাক্ষে রাজী নই। ৈরং ছোমাক্ষি আকম ছমক্ষর ছিলক্ষৈা 
েৈুও িাক্ষ  ছযক্ষে ছদক্ষৈা না ওর। 
  
এিটু নক্ষড়েক্ষড় ৈসক্ষলা ছপা াক্ষরা, কমস গ্রী ার যক্ষেি কনৈুলকদ্ধোর িাজই িক্ষরক ক্ষলন এই 
প্রসঙ্গটা ছোলার ৈযাপাক্ষর। কৈৈাহ কৈক্ষেক্ষদ কমক্ষসস ছেল সম্মকে না কদক্ষ ই ছো সহজ 
িক্ষর েুলক্ষে পারক্ষেন িাজটা। 
  
আমরা ঐ ৈযাপাক্ষর কি ু সােয প্রমাণ ছপক্ষ ক লাম, ছহল ৈলক্ষলন, কৈশ্বাস িক্ষর কমক্ষসস 
ছেল োক্ষদর ৈহুকদক্ষনর কৈশ্বি পাকরৈাকরি ৈনু্ধ ছমকরকিে ছেিক্ষি ৈক্ষলক ক্ষলন মক্ষনর কি ু 
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িো। ছমকরকিে খু্ৈ কৈেকলে হক্ষ  এ কনক্ষ  আক্ষলােনা িক্ষরন অযাকম াক্ষসর সক্ষঙ্গ। মক্ষন 
হ  যেদূর আক্ষগর কদন কৈক্ষিল ছৈলা  এই িোৈােলাটা হক্ষ ক ক্ষলা। সামানয ৈিাৈকিও 
িক্ষরক ক্ষলন ছমকরকিে োর ৈনু্ধক্ষি। খু্ৈই দুিঃখ্জনি ৈযাপার হক্ষৈ ওক্ষদর কৈৈাদ কৈক্ষেদ 
হও াটা। ো াড়া অেযন্ত িম ৈ সী ছমক্ষ  এলসা গ্রী ার ওক্ষি ছটক্ষন কনক্ষ  ছিাক্ষটল 
যাও াটা ভাক্ষলা িাজ হক্ষৈ না। কমিঃ ছেল োর উেক্ষর মুখ্কটক্ষপ ছহক্ষস ৈক্ষলক ক্ষলন, ওসৈ 
কি ুই ো  না এলসা। ও যাক্ষৈ না ছিাক্ষটল। কনক্ষজরাই এটা কমকটক্ষ  ছনক্ষৈা আমরা। 
  
োহক্ষল ছো কমস এলসা গ্রী াক্ষরর পক্ষে ঐভাক্ষৈ সৈ িো িাাঁস িক্ষর ছদও াটা আরও 
ছৈািাকমর িাজ হক্ষ ক্ষ ? ৈলক্ষলা ছপ াক্ষরা। 
  
আিঃ আপকন ছমক্ষ  মানুষক্ষদর ছেক্ষনন ছো? এ ওর টুকট কটক্ষপ যরক্ষে পারক্ষল কি ু আর 
ো  না, ছৈশ ছঘারাক্ষলা হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা পকরকিকে। ছিন ছয অযাকম াস ছেল ও ভাক্ষৈ 
েলক্ষে কদকেক্ষলন ো আজও আকম পাকর না ৈুঝক্ষে। যা ৈক্ষলক ক্ষলন ছমকরকিে ছেিক্ষি ো 
ছেক্ষি জানা যা  কেকন  কৈ আাঁিাটা আক্ষগ োইক ক্ষলন ছশষ িরক্ষে। আো এর ছিাক্ষনা 
মাক্ষন হ ? 
  
হা, হ  ো আমার মক্ষে। আমার মক্ষে হ  না। অিারক্ষণ মানুষটা ৈাট ৈাড়াক্ষে 
োইক ক্ষলা।  
  
এলসা গ্রী ার িোটা ছয ভাক্ষৈ িাাঁস িক্ষর কদক্ষ ক ক্ষলা, ছৈায হ  োক্ষে খু্ৈ ছরক্ষগ 
কগক্ষ ক ক্ষলন কমিঃ ছেল। 
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হা, হক্ষ ক ক্ষলন ো, োই ৈক্ষলক ক্ষলন ছমকরকিে ছেি, যকদ  কৈটা ছশষ িরারই প্রশ্ন হক্ষো, 
োহক্ষল িক্ষ িটা িক্ষটা ছমক্ষ কটর েুক্ষল কনক্ষ  ছিাক্ষনা অসুকৈক্ষয ক ক্ষলা কি িাজ িরার? 
জল রে কদক্ষ   কৈ আাঁক্ষি এমন এিজন ছি আকম জাকন। ওইভাক্ষৈ িক্ষটা েুক্ষল ও িাজ 
িক্ষর। 
  
মাো নাড়ক্ষলা ছপা াক্ষরা, না অক্ষনিটা ৈুঝক্ষে পারক  আকম কশল্পী ছেলক্ষি। আপনাক্ষি এ 
িো মক্ষন রাখ্ক্ষে হক্ষৈ ছয কিি ঐ সমক্ষ  আর কি ুই ঐ  কৈটা  াড়া ছেক্ষলর িাক্ষ  ৈড় 
হক্ষ  উিক্ষে পাক্ষরকন। যক্ষো গুরুত্বপূণল ছহাি না ছিন ছমক্ষ কটক্ষি কৈক্ষ  িরার প্রশ্নটা 
ছৈাযহ   কৈটাই ৈড় হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা সৈক্ষেক্ষ  এই মুহূক্ষেল। োই ওখ্াক্ষন ছমক্ষ কটর আসা 
ৈা োিার ৈযাপাক্ষর েখ্ন প্রাযানয কদক্ষে োনকন অনয ছিান প্রসঙ্গক্ষি অৈশয িারণটা 
ছমক্ষ কট ৈুঝক্ষে পাক্ষরকন। ছপ্রমটাই সৈ ছেক্ষি প্রযান হক্ষ  ওক্ষি ছমক্ষ ক্ষদর িাক্ষ । 
  
আকম কি ো আর জাকন না? গাঢ় সুক্ষর পুকলশ সুপার ছহল ৈলক্ষলন। 
  
পুরুষরা, কৈক্ষশষ িক্ষর এিটু অনয যরক্ষনর হক্ষ  োক্ষি কশল্পীরা, আৈার মন্তৈয িরক্ষলা 
ছপা াক্ষরা। 
  
কশল্পিলা সুপাকরনক্ষটক্ষন্ট ৈলক্ষলন ৈযাক্ষঙ্গর সুক্ষর, যেসৈ ৈাক্ষজ িেিকে কশল্পিলা কনক্ষ । 
ওটা আকম িখ্নই ৈুকঝকন এৈং ৈুঝক্ষৈাও না। ছয  কৈটা ছেল আাঁিক ক্ষলন ওটা ছদখ্া 
উকেে আপনার ছিাক্ষনা সামঞ্জসয ছনই ছিাোও। এমনভাক্ষৈ ছমক্ষ কটক্ষি এাঁক্ষিক্ষ  ছযন মক্ষন 
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হক্ষে িনিন িরক্ষ  ওাঁর দাাঁে।  কৈটা পুক্ষরা ৈাক্ষজ।  কৈটা সম্বক্ষন্ধ ৈহুকদন পযলন্ত আমার 
মক্ষনর মক্ষযয এিটা ৈাক্ষজ কেন্তা ঘুরপাি ছখ্ে। মুক্ষ  ছিলক্ষে পারোম না কি ুক্ষেই, 
কৈক্ষশষ িক্ষর ছমক্ষ কটক্ষি। 
  
ছহক্ষস ছিলক্ষলা ছপা াক্ষরা, ছদখু্ন, আপকন ছিমনভাক্ষৈ না ছজক্ষন অসাযারণ ছয অযাকম াক্ষসর 
কশল্প ো স্বীিার িক্ষর কনক্ষেন। 
  
 াডু়ন ছো ৈাক্ষজ িো। সুন্দর যা কি ু আনন্দ ছদ  মনক্ষি এমন কজকনস আাঁক্ষি না ছিন 
কশল্পীরা? যক্ষো সৈ িুৎকসে কজকনসগুক্ষলাক্ষি খু্াঁক্ষজ ছপক্ষে কনক্ষ  পক্ষড় ছিন? 
  
অক্ষনক্ষিই ছয আমাক্ষদর জনয ছসৌন্দযলক্ষি কৈকেত্র জা গা  খু্াঁক্ষজ ছৈড়ান। কৈক্ষের মক্ষো 
ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
ছমক্ষ টা ভাক্ষলা ক ল ছদখ্ক্ষে কিিই, ছমক্ষখ্ক ক্ষলা দারুন সাজক্ষগাজ আর রেেে। আর 
ছপাষাি ক ক্ষলা না ৈলক্ষলই েক্ষল। ওভাক্ষৈ ছমক্ষ ক্ষদর পক্ষে ছপাষাি পরাটা ছশাভন ন । 
মক্ষন রাখ্ক্ষৈন ছষাল ৈ র আক্ষগিার ঘটনাটা। অৈশয এখ্ন ছো ঐ যরক্ষনর ছপাষাি 
পরক্ষ  সৈ ছমক্ষ রাই। কিন্তু আমার েখ্ন খু্ৈ খ্ারাপ ছলক্ষগক ক্ষলা। িুলপযান্ট আর োর 
সক্ষঙ্গ সূেীর জামা, ৈুি ছখ্ালা। আর কি ু না। 
  
খু্ৈ ভাক্ষলা ভাক্ষৈ মক্ষন আক্ষ  অক্ষনি কি ুই আপনার-কৈড় কৈড় িক্ষর ছপা াক্ষরা ৈলক্ষো 
যূক্ষেলর মক্ষো োকিক্ষ । 
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লজ্জা ছপক্ষ  ছহল ৈলক্ষলন, মাক্ষন, আমার যা মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা েখ্ন আপনাক্ষি োই ৈলক । 
  
ো ছো ৈক্ষটই ো ছো ৈক্ষটই, ছহলক্ষি ছভালাৈার জক্ষনয কমকি িক্ষর ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
োরপর ৈলক্ষলা, কমক্ষসস ছেক্ষলর কৈরুক্ষদ্ধ োহক্ষল ছদখ্া যাক্ষে প্রযান সােী ক ল কিকলপ 
ছেি ও এলসা গ্রী ার? 
  
হযাাঁ, খু্ৈ ছেক্ষপ ক ক্ষলা দুজক্ষনই। ছজার সােয কদক্ষ ক ক্ষলা। েক্ষৈ গভক্ষনলস কসকসলক্ষিও 
িািা হ  সরিার পে ছেক্ষি। ওর ৈক্তৈয আৈার ছৈকশ গুরুত্ব ছপক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা ঐ 
দুজক্ষনর ছেক্ষ ও; প্রেম ছেক্ষিই কমক্ষসস ছেক্ষলর সক্ষঙ্গ কসকসল পে কনক্ষে শুরু িক্ষরক ক্ষলা। 
েক্ষৈ সৎ ৈক্ষল মকহলাকট ছিাক্ষনাকি ু লুক্ষিা াপা না িক্ষর সােয কদক্ষে কগক্ষ  ৈক্ষলক ক্ষলা 
সকেয িোই। 
  
আর ছমকরকিে ছেি? 
  
ছৈোরা! পুক্ষরা ৈযাপারটাক্ষে এক্ষো ছৈকশ ভদ্রক্ষলাি ছভক্ষে পক্ষড়ক ক্ষলন ছয ৈলার ন । কেকন 
ছযন কনক্ষজই ছদাষী। েখ্ন কনক্ষজক্ষিই অপরাযী মক্ষন িক্ষরক ক্ষলন কৈষ টা বেকর িরার 
জক্ষনয। োক্ষি ছদাষ ছদ  িক্ষরানার ছিাটলও, কৈষ সংোন্ত আইক্ষনর ১নং কসকিউল 
ছিানাইন আর এই সেক্ষি ছিলা হক্ষ ক্ষ । খু্ৈ যমি-যামি কদক্ষ ক ক্ষলা আদালে 
ভদ্রক্ষলািক্ষি। ো াড়া উভ  পক্ষেরই ৈনু্ধ ক ক্ষলন ছো উকন–মক্ষন ওাঁর খু্ৈ ছলক্ষগক ক্ষলা। 
কৈক্ষশষ িক্ষর এই যরক্ষনর গ্রামাঞ্চক্ষলর ভদ্রক্ষলাক্ষিরা ভীষণ অখ্যাকেক্ষি ভ  পা । 
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সােয ছদ কন কমক্ষসস ছেক্ষলর ছ াট ছৈানকট? 
  
না। দরিার পক্ষড়কন। যখ্ন োর স্বামীক্ষি যমিাকেক্ষলন কমক্ষসস ছেল েখ্ন ও ক ক্ষলা না 
ওখ্াক্ষন। এমন কি ু ছমক্ষ টা জানেও না যা আমাক্ষদর মামলার ৈযাপাক্ষর িাক্ষজ লাগক্ষে 
পারক্ষো। শুযু ও ছদক্ষখ্ক ক্ষলা কিজ ছেক্ষি কমক্ষসস ছেল কনক্ষ  যাক্ষেন িান্ডা কৈ াক্ষরর 
ছৈােল। ছমক্ষ টাক্ষি আসামী পে ছেক্ষি সমন জাকর িক্ষর কনি ই সােী কহক্ষসক্ষৈ আনা 
ছযক্ষো, েক্ষৈ ছিাক্ষনা দরিার ক ক্ষলা না োর, িারণ ছিানাইন ছো পাও া যা কন 
ছৈােক্ষলর মক্ষযয। 
  
কমক্ষসস ছেল দুজক্ষনর ছোক্ষখ্র সামক্ষন কিভাক্ষৈ কৈষ ছমশাক্ষলন গ্লাক্ষস? জানক্ষে োইক্ষলা 
ছপা াক্ষরা। 
  
ছদখু্ন, প্রেমেিঃ ছসভাক্ষৈ কনি ই অযাকম াস ৈা এলসা গ্রী ার নজর রাক্ষখ্কন। োর মাক্ষন 
 কৈ আাঁিা কনক্ষ  ৈযি ক ক্ষলন অযাকম াস ছেল আর ছসখ্াক্ষন ৈক্ষস এলসা গ্রী ার ছপাজ 
কদকেক্ষলন ছসকদক্ষি কপ ন কিক্ষর দাাঁকড়ক্ষ  িযাক্ষরাকলন ছেল কৈ ার ছঢক্ষলক ক্ষলন। 
  
ঘাড় নাড়ক্ষলা ছপা াক্ষরা। আৈার ছহল ৈলক্ষে শুরু িরক্ষলন, ঐ ৈলক লাম যা, কমক্ষসস 
ছেক্ষলর কদক্ষি দুজক্ষনই োিা কন। কনি ই কমক্ষসস ছেক্ষলর িাক্ষ  িাউক্ষন্টনক্ষপক্ষন িাকল 
ভরার রপার জােী  ছিাক্ষনা ছ াট্ট িাাঁক্ষের নল ক ক্ষলা, কৈষটা যার মক্ষযয ভক্ষর ছরক্ষখ্ 
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ক ক্ষলন। িারণ ঐ জােী  িাাঁক্ষের সরু নল ৈাকড় ছেক্ষি ৈাগাক্ষন যাৈার রািার এিযাক্ষর 
এক্ষিৈাক্ষর গুাঁক্ষড়াক্ষনা অৈিা  আমরা খু্াঁক্ষজ ছপক্ষ ক লাম। 
  
প্রা  আপন মক্ষন কৈড়কৈড় িক্ষর ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, আপনাক্ষদর িাক্ষ  ছদখ্ক  এিটা না 
এিটা জৈাৈ আক্ষ  সৈ কি ুরই। 
  
মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা ছদখু্ন। যা আক্ষগ ৈক্ষলক  ছিাক্ষনা রিম পকরৈেলন ছস সম্বক্ষন্ধ না ঘকটক্ষ ই 
এখ্ন ৈলক , স্বামীক্ষি খু্ন িরক্ষৈ ৈক্ষল িযাক্ষরাকলন ভ  ছদকখ্ক্ষ  ক ক্ষলন। ছমকরকিক্ষের 
গক্ষৈষণাগার ছেক্ষি মকহলা কজকনসটা সকরক্ষ  ক ক্ষলন। মকহলাকটরই ঘক্ষর খ্াকল কশকশটা 
পাও া ছগক্ষ , এৈং ছসটা কেকন  াড়া আর ছিউই নাড়াোড়া িক্ষরকন। মকহলা িান্ডা িরা 
ৈী ার কনক্ষজর ছেক্ষিই ছপৌঁক্ষ  কদক্ষ ক ক্ষলন স্বামীক্ষি, অেে মজার ৈযাপার এই ছয 
িোৈােলা ওাঁক্ষদর মক্ষযয ৈন্ধ ক ক্ষলা। 
  
আিক্ষযলর ৈযাপার খু্ৈই। আকম আক্ষগই ছো এ ৈযাপাক্ষর ৈক্ষলক , ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
হযাাঁ যরা যা  এই ছ াট্ট ৈযাপারটা ছেক্ষিই, মকহলা হিাৎ ছিন এক্ষো সহৃদ  হক্ষ  
উিক্ষলন? স্বামী কৈ াক্ষরর স্বাদ সম্বক্ষন্ধ মন্তৈয িক্ষরক ক্ষলন–খু্ৈ কৈকশ্র ছিানাইক্ষনর স্বাদও, 
িামান ৈাগাক্ষন এমনভাক্ষৈ আসক্ষ ন যাক্ষে আকৈষ্কার িরা যা  ছদহটাক্ষি, অনয মকহলাক্ষি 
িা দা িক্ষর পাকিক্ষ  কদক্ষেন ছটকলক্ষিান িরক্ষে কিন্তু ছিন? যাক্ষে ছৈাক্ষোল আর গ্লাশ 
ছেক্ষি ঐ সমক্ষ র মক্ষযয আেুক্ষলর দাগটা মুক্ষ  ছিক্ষল লাকগক্ষ  কনক্ষে পাক্ষরন স্বামীর 
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আেুক্ষলর  াপ। যাক্ষে িক্ষর স্বামী মক্ষনর দুিঃক্ষখ্ আত্মহেযা িক্ষরক্ষ ন ৈলক্ষে পাক্ষরন। গল্পটা 
েক্ষল ছযক্ষে পারে োলাক্ষলও। 
  
েক্ষৈ মকহলা গল্পটা খু্ৈ ভালমক্ষো িাঁদক্ষে পাক্ষরনকন, ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
ো পাক্ষরনকন। উকন অক্ষো কেন্তা িরার সম  পানকন। ওাঁক্ষি িুক্ষর িুক্ষর খ্াকেক্ষলা ঈষলা। 
েখ্ন এিটাই কেন্তা মকহলার মাো  কি িক্ষর সকরক্ষ  ছিলা যা  স্বামীক্ষি। এৈং োরপর 
যখ্ন ৈযাপারটা ছশষ হক্ষলা, যখ্ন স্বামীক্ষি উকন মৃে অৈিা  ছদখ্ক্ষলন ওখ্াক্ষন, েখ্ন, 
আমার যক্ষোদূর মক্ষন হ , মকহলা েখ্নই হিাৎ সক্ষেেন হক্ষ  ওক্ষিন, ৈুঝক্ষে পাক্ষরন কেকন 
খু্ন িক্ষর ছিক্ষলক্ষ ন এৈং িাসী হ  খু্ন িরক্ষল। এৈং েখ্নই উকন মকর া হক্ষ  কনক্ষজক্ষি 
ৈাাঁেৈার এিকট মাত্রই পক্ষের িো কেন্তা িক্ষরন, এৈং আত্মহেযা হক্ষলা ছসটা…। 
  
যুকক্ত আক্ষ  আপনার িো । ওভাক্ষৈ কেন্তা িক্ষর োিক্ষে পাক্ষরন মকহলা, ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা, 
খু্নটাক্ষি প্রমাণ িরক্ষে পারক্ষল আত্মহেযা ছৈাঁক্ষে ছযক্ষেন উকন। 
  
পূৈল পকরিকল্পে ভাক্ষৈ এই অপরাযটা িরা হক্ষ ক্ষ  এিকদি কদক্ষ  কৈোর িরক্ষল, আৈার 
ো ন  অনয কদি কদক্ষ  কৈোর িরক্ষলন। মকহলা সকেয সকেযই ছভক্ষৈক ক্ষলন খু্ন িরার 
িো আমার ছো কৈশ্বাস হ  না। িাজটা রাক্ষগ অন্ধ হক্ষ  কগক্ষ  িক্ষর ছিক্ষলন। 
  
ভাৈক  আকম…, আপন মক্ষন কৈড়কৈড় িরক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
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ছহল এিটু আিযল হক্ষ  ছপা াক্ষরার কদক্ষি োিাক্ষলন, আকম কি ৈযাপারটা কিি মক্ষো 
ছৈাঝাক্ষে ছপক্ষরক  আপনাক্ষি মাঁকসক্ষ  ছপা াক্ষরা ছয সাযারণ মামলা এটা এিটা? 
  
প্রা । েক্ষৈ পুক্ষরাটা না। অদু্ভে ৈযাপার আক্ষ  দু-এিটা…। 
  
আপনার যারণা অনয আর কি হক্ষে পাক্ষর, ছৈাঝাক্ষে পাক্ষরন যুকক্ত কদক্ষ ? ৈলক্ষলন ছহল। 
  
অনযানয মানুষগুক্ষলার গকেকৈকয ছসকদন সিাক্ষল ছিমন ক ক্ষলা? প্রশ্ন িরক্ষলা ছপা াক্ষরা 
ছহলক্ষি। 
  
আকম ওাঁক্ষদর িাক্ষ  কগক্ষ ক লাম। খু্াঁকটক্ষ  খু্াঁক্ষজ খ্ৈর কনক্ষ ও ক লাম প্রক্ষেযক্ষির সম্বক্ষন্ধ অনয 
জা গা  োিার অজুহাে ছদকখ্ক্ষ । খু্কনর সক্ষঙ্গ জকড়ে না হৈার যুকক্ত মানুষ ছদখ্াক্ষে ো  
এক্ষেক্ষত্র ছেমন ক ক্ষলা না িারুর-যাক্ষিও না কৈষ কদক্ষ  খু্ন িরার ৈযাপাক্ষর। ছিননা যকদ 
ছিউ িাউক্ষি খু্ন িরক্ষে ো  কৈষ খ্াইক্ষ  েক্ষৈ হজক্ষমর ওষুয ৈক্ষল এিটা িযাপসুল কৈষ 
ভরা কদক্ষ  ৈলক্ষৈ খ্াৈার পর িালক্ষি এটা খ্াক্ষৈন। এৈং ছদক্ষশর অনয প্রাক্ষন্ত ছসই 
অৈসক্ষর েক্ষল কগক্ষ  কনক্ষজক্ষি কনক্ষদলাষ প্রকেপন্ন িরার ছেিা িরক্ষে পাক্ষর। 
  
এক্ষেক্ষত্র কিন্তু আপনার োই হক্ষ ক্ষ  ৈক্ষল মক্ষন হ  না কনি ই, ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা। 
  
হজক্ষমর গণ্ডক্ষগাল ক ক্ষলা না অযাকম াস ছেক্ষলর। ো াড়া আকম এরিম কি ু ঘটৈার 
সম্ভাৈনাও ছদকখ্কন। ছমকরকিে ছেি ছস নানারিম কজকনস কমকশক্ষ  ওষুয কৈষুয বেকর 
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িরার সম্বন্ধ ছয মনগড়া অক্ষনি িো যা কিনা উক্ষোপাো ো ৈক্ষলক ক্ষলন এ কৈষক্ষ  
সক্ষন্দহ ছনই ছিাক্ষনা, োই ৈক্ষল কনক্ষজর ওপর ছয অযাকম াস প্রক্ষ াগ িরক্ষৈ ো কৈশ্বাস 
িকর না আকম। এৈং ছিনই ৈা ছমকরকিে ছেলক্ষি খু্ন িরক্ষে োইক্ষৈন? কৈোর িক্ষর সৈ 
কি ু ছদখ্া যা  খু্ৈ গাঢ় ক ক্ষলা অযাকম াস আর ছমকরকিক্ষের ৈনু্ধত্ব। গভীর ৈনু্ধত্ব ক ক্ষলা 
ওাঁক্ষদর সৈারই মক্ষযয। অযাকম াক্ষসর প্রাক্ষণর ৈনু্ধ ক ক্ষলন কিকলপ ছেি। ভাক্ষলাৈাসা 
হক্ষ ক ক্ষলা এলসা গ্রী াক্ষরর সক্ষঙ্গ। যকদও এর জনয গভক্ষনলস কসকসকল া অযাকম াসক্ষি প ন্দ 
িরক্ষেন না খু্ৈ এিটা েক্ষৈ িারুর েকরক্ষত্রর বনকেি কদক্ষির জক্ষনয ছিউ কৈষ খ্াও াক্ষৈ 
না। ৈাচ্চা ছমক্ষ টা, অযাকম াক্ষসর খ্টাখ্কট ছয লাগক্ষো না অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরক্ষনর সক্ষঙ্গ ো 
ন , েক্ষৈ ঐ রিম এিটু হক্ষ ই োক্ষি ঐ ৈ ক্ষসর ছমক্ষ রা। োরা দুজক্ষনই খু্ৈ 
ভাক্ষলাৈাসক্ষো দুজনক্ষি। অযাক্ষঞ্জলাক্ষি ৈাকড়র সৈাই কৈক্ষশষ ছেক্ষহর ছোক্ষখ্ ছদখ্ক্ষো। 
আক্ষগই ছো শুক্ষনক্ষ ন িারণটা। িযাক্ষরাকলন ছেল রাক্ষগর ছোক্ষট পাগল হক্ষ  কগক্ষ  
মারাত্মি ভাক্ষৈ জখ্ম িক্ষর ছিক্ষলক ক্ষলন োর সৎ ছৈান অযাক্ষঞ্জলাক্ষি। িযাক্ষরাকলক্ষনর 
েকরক্ষত্রর মক্ষযয এ ছেক্ষিই ো ছৈাঝা যা  এিটা ছৈপক্ষরা া ভাৈ ক ক্ষলা। োই না? 
  
ছৈাঝা যা  বৈকি, কেন্তাকিক্ষের মক্ষো ছপা াক্ষরা ৈলক্ষে োিক্ষলা, অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরক্ষনর 
পক্ষে অসম্ভৈ ন  িযাক্ষরাকলন, ছেক্ষলর ওপর কৈক্ষিষ োিা। 
  
হ ক্ষো োই ৈক্ষল, কিন্তু অযাকম াস ছেক্ষলর কৈরুক্ষদ্ধ ন । আর োাঁর ছ াট্ট ছৈানক্ষিও 
িযাক্ষরাকলন খু্ৈ ভাক্ষলাৈাসক্ষেন। ছৈানক্ষি ছো উকনই আশ্র  কদক্ষ ক ক্ষলন মা ৈাৈা মারা 
যাৈার পর, আর ভীষণ ভাক্ষলাৈাসক্ষেন আক্ষগই ৈক্ষলক । আদর কদক্ষ  নাকি ছৈাক্ষনর মাো 
খ্াও া হক্ষ ক্ষ  সৈাই ৈলক্ষো। কদকদক্ষি অযাক্ষঞ্জলাও খু্ৈ ভাক্ষলাৈাসক্ষো, ছৈানক্ষি যাক্ষে 
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যাক্ষর িাক্ষ  না আসক্ষে ছদও া হ  মামলা েলার সম  এ ৈযাপাক্ষর িযাক্ষরাকলন ভীষণ 
ছজদ যক্ষরক ক্ষলন। েক্ষৈ খু্ৈ ঘাৈক্ষড় কগক্ষ ক ক্ষলা ছমক্ষ টা, কদকদর সাক্ষে ছজক্ষল কগক্ষ  ছদখ্া 
িরক্ষে োইক্ষো, রাজী হনকন উকন, ওক্ষি কৈক্ষদক্ষশ পাকিক্ষ  কদক্ষ ক ক্ষলন উক্ষে ছলখ্াপড়া 
িরৈার জক্ষনয। 
  
খু্ৈ নাম িরা মকহলা হক্ষ  উিক্ষলন কমস অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন, ঘুক্ষর ছৈড়ান ইকেহাক্ষসর ভগ্ন 
িূক্ষপ। ৈকৃ্তো ছদন র াল কজওগ্রাকিিাল ছসাসাইকটক্ষে এই আর কি। 
  
এৈং িারুরই মক্ষন ছনই মামলার িো? প্রশ্ন িরক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
হযাাঁ োই ৈলা যা , ঘুকরক্ষ  ৈলক্ষল। িুমারী নাক্ষমর পদৈীও ছো কভন্ন ক ল িযাক্ষরাকলন আর 
অযাক্ষঞ্জলার। মা এিজনই কিন্তু দুজন ছো ৈাৈা। স্পলকিং ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর আক্ষগিার 
পদৈী, 
  
ঐ কসকসকল া উইকল ামস, িার গভক্ষনলস ক ক্ষলন উকন, অযাক্ষঞ্জলার না অযাকম াক্ষসর ছমক্ষ র? 
  
অযাক্ষঞ্জলার। আলাদা নাসল ক ক্ষলা ছমক্ষ টার জক্ষনয, েক্ষৈ কসকসকল ার িাক্ষ  যক্ষোদূর 
শুক্ষনক । মাক্ষঝ মাক্ষঝ পড়াক্ষশানা িরক্ষো সামানয। 
  
ৈাচ্চা ছমক্ষ টা ঘটনাটা ঘটার সম  ছিাো  ক ক্ষলা? 
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কদকদমার িাক্ষ , ছলকি ছিকস কল াক্ষনর িাক্ষ  ওক্ষি নাসল কনক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা, ঐ ৈাচ্চাকটক্ষি 
উকন খু্ৈ ভাক্ষলাৈাসক্ষেন। 
  
োই নাকি, মাো নাড়ক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
আৈার ৈলক্ষে শুরু িরক্ষলন ছহল, অনযানযরা ছি ছিাো  ক ক্ষলন খু্ক্ষনর কদন, আকম 
ৈলক্ষে পাকর যকদ জানক্ষে োন।…জলখ্াৈার সিাক্ষলর খ্াৈার পর এলসা গ্রী ার লাইক্ষিরী 
জানালার িাক্ষ  ছখ্ালা ৈারান্দা  ৈক্ষসক ক্ষলন। উকন ওখ্াক্ষন ৈক্ষসই শুক্ষনক ক্ষলন ঝগড়াঝাকট। 
োরপর িামান ৈাগাক্ষন েক্ষল যা  এলসা ছেক্ষলর সক্ষঙ্গ এৈং  কৈ আাঁিাক্ষনার জনয লাঞ্চ 
পযলন্ত কসকটং ছদন। 
  
সিাক্ষল কিকলপ ছেিও ৈাকড়ক্ষে ক ক্ষলন, উকনও ঝগড়ার কি ুটা শুক্ষনক ক্ষলন। িাগজ 
পড়ক ক্ষলন অযাকম াস আর এলসা েক্ষল যাৈার পর, োরপর সমুক্ষদ্রর কদক্ষি যান দাদার 
ছিান ছপক্ষ  দাদার সক্ষঙ্গ ছদখ্া িরক্ষে। দুজন োরপর িো ৈলক্ষে ৈলক্ষে িামান 
ৈাগাক্ষনর পাশ কদক্ষ  আক্ষসন, এলসা গ্রী ার কিি ছসই সম  ৈাকড়ক্ষে কগক্ষ ক ক্ষলা এিটা 
ছসাক্ষ টার আনৈার জক্ষনয, োর এিটু শীে শীে িরক ক্ষলা। িযাক্ষরাকলন স্বামীর সক্ষঙ্গ 
অযাক্ষঞ্জলার সু্কক্ষল যাৈার কৈষ টা কনক্ষ  আক্ষলােনা িরক ক্ষলন। 
  
দুজক্ষনর এই সাোৎিার ছৈশ ৈনু্ধত্বপূণল ক ক্ষলা কিনা জানক্ষে োইক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
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আক্ষদৌ ন । স্ত্রীর সক্ষঙ্গ ছৈশ ছিাঁক্ষঝ িো ৈলক ক্ষলা অযাকম াস। খু্াঁকটনাকট ঘর সংসাক্ষরর 
ৈযাপাক্ষর আক্ষলােনা  মক্ষন হ  খু্ৈ কৈরক্ত হক্ষ ক ক্ষলন।  াড়া াকড়ই যকদ হ  োহক্ষল আক্ষগ 
োিক্ষে ৈযৈিা িক্ষর কনক্ষে হক্ষৈ যক্ষর কনক্ষ  িযাক্ষরাকলন িো ৈলক ক্ষলন। 
  
মাো নাড়ক্ষলা ছপা াক্ষরা। আৈার ৈলক্ষে শুরু িরক্ষলন ছহল, অযাকম াস ছেক্ষলর সক্ষঙ্গ 
ছমকরকিে আর কিকলপ দুই ভাই দু এিটা িো ৈক্ষলক ক্ষলন। ইকেমক্ষযয কনক্ষজর জা গা  
এলসা গ্রী ার কিক্ষর এক্ষস ৈক্ষস পক্ষড়ক্ষ ন। ছৈায হ  অযাকম াসও দুই-ভাইক্ষি এড়াৈার 
জক্ষনয েুকল কনক্ষ ক ক্ষলা েুক্ষল। মক্ষনর ভাৈটা অযাকম াক্ষসর ৈুক্ষি কনক্ষ  ছেিরা ৈাকড়র কদক্ষি 
েক্ষল ছগক্ষলন। কিন্তু ওাঁরা িামান ৈাগাক্ষন যখ্ন ক ক্ষলন কিি েখ্নই ৈাগাক্ষনর ঘক্ষর রাখ্া 
কৈ ারগুক্ষলা ছয গরম, যাক্ষে না খ্াও া, ৈক্ষলক ক্ষলন। এই যরক্ষনর িো ৈক্ষলক ক্ষলন 
অযাকম াস আর িযাক্ষরাকলনও উকন পাকিক্ষ  ছদক্ষৈন ৈাকড় ছেক্ষি িান্ডা কৈ ার। 
  
আহা। 
  
োহাই ৈক্ষট। ছযন মযু ঝরক ক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর মুক্ষখ্ োরপর ছেিরা দুইভাই ৈাকড়ক্ষে 
কগক্ষ  িো ৈলক ক্ষলন ৈাইক্ষরর েত্বক্ষর ৈক্ষস। ওক্ষদর কৈ ার ছদও া হক্ষলা ওখ্াক্ষন। 
  
োরপর অযাক্ষঞ্জলা সমুক্ষদ্র োন িরক্ষে ছগক্ষলা, কিকলপ ছেক্ষির সক্ষঙ্গ ৈাগাক্ষনর সামক্ষন 
এিটা ছভালা জা গা  ৈক্ষস ছমকরকিে ছেি আৈার েুকর যাও া ছিানাইন সম্বক্ষন্ধ শুরু 
িক্ষরক ক্ষলন কেন্তা িরক্ষে। এলসা গ্রী ারক্ষি ওখ্ান ছেক্ষি ছদখ্া যাকেক্ষলা। োরপর 
ছমকরকিে িামান ৈাগাক্ষন ছগক্ষলন খ্াৈাক্ষরর ঘো ৈাজক্ষল ওক্ষদর ছিক্ষি কনক্ষ  যাৈার 
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জক্ষনয। কিন্তু োর সক্ষঙ্গ শুযু এলসাই কগক্ষ ক ক্ষলন। ছমকরকিে যাৈার সম  লেয 
িক্ষরক ক্ষলন খু্ৈ অদু্ভে ছদখ্াকেক্ষলা অযাকম াসক্ষি। েক্ষৈ মক্ষন হ কন ছেমন কি ু। িখ্ক্ষনা 
শক্ত অসুখ্ িক্ষরকন অযাকম াক্ষসর, খু্ৈই ভাক্ষলা ক ল স্বািয, োই মাো  আক্ষসকন অসুি 
হক্ষ ক্ষ  কেন্তাটা ৈরং মক্ষনামে আাঁিার ৈযাপারটা না হক্ষল ছৈশ েুব্ধ হক্ষেন অযাকম াস, 
রাগারাকগ িরক্ষেন। ছিউ েখ্ন ওাঁক্ষি ঘাাঁটা  না, োিক্ষে ছদ  এিলা। এৈং ছমকরকিে 
আর এলসাও ছসকদন োই িক্ষরক ক্ষলা। 
  
অনয োিরৈািক্ষররা ৈাকড়র িাক্ষজ ৈযি ক ক্ষলা, খ্াো ছদখ্ক ক্ষলা কসকসকল া সু্কল ঘক্ষর। 
পক্ষর কি ু ছসলাই-ছটলাই িক্ষর েত্বক্ষর ৈক্ষস। ৈাগাক্ষন সিাক্ষল ঘুক্ষর অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন, 
িলটল ছখ্ক্ষ  ছৈড়াকেক্ষলা গাক্ষ  েক্ষড় সাযারণেিঃ যা িক্ষর ৈ র পক্ষনক্ষরার ছমক্ষ রা আর 
কি। কিক্ষর এক্ষস সমুক্ষদ্র োন িরক্ষে েক্ষল যা  কিকলক্ষপর সক্ষঙ্গ। 
  
পুকলশ সুপার ছহল এিটু দম কনক্ষ  আৈার শুরু িরক্ষলন, ছিাক্ষনা রহক্ষসযর সন্ধান এর 
মক্ষযয পাক্ষেন কি? 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, আক্ষদৌ না, োহক্ষল এই এিকট িোই ছহক্ষলর অক্ষনি ৈযঞ্জনার সৃকি 
িরক্ষলা। এিই ৈযাপার, ভাৈক  আকম আকম… 
  
ভাৈক্ষ ন কি িরক্ষৈন? 
  
আকম এই পাাঁেজক্ষনর সক্ষঙ্গ ছদখ্া িক্ষর ঘটনাটা শুনক্ষৈা। 
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ছহল দীঘলশ্বাস ছিক্ষল ৈলক্ষলন, মশাই খ্ারাপ হক্ষ  ছগক্ষ  আপনার মাো। িারুর িোই 
ওক্ষদর িারুর সক্ষঙ্গ কমলক্ষৈ না। ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন না এই সামানয ৈযাপারটা, দুজন 
িখ্ক্ষনাই এিটা ঘটনা এিরিম ভাক্ষৈ ৈলক্ষে পাক্ষর না। ো াড়া এক্ষো ৈ র পক্ষর আর 
কি হক্ষৈ, পাাঁে রিম ভাক্ষৈ ৈলক্ষৈ পাাঁেজক্ষন খু্ক্ষনর িাকহনীটা। 
  
আর আকম ছো ছসই কজকনসটাই োই। ো ছেক্ষি ছশখ্া যাক্ষৈ অক্ষনি কি ু। ৈলক্ষলা 
ছপা াক্ষরা। 
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প াট্ট শরূযার  ানাটা 
ষষ্ঠ অযযা  
  
ৈাজাক্ষর কগক্ষ ক ল এই ছ াট্ট শূক্ষ ার  ানাটা… 
  
 কিকলপ ছেক্ষির ছেহারা হুৈহু কমক্ষল ছগক্ষলা সযার মক্ষন্টগুর ছদও া ৈণলনার সক্ষঙ্গ। ছৈশ 
যনী, যূেল, হাকসখু্কশ মানুষ শুরু িক্ষরক্ষ ন এিটু ছমাটা হক্ষে। 
  
সক্ষন্ধয সাক্ষড়  টা  শকনৈার ছদখ্া িরার সম  এরিুল ছপা াক্ষরা কিি িক্ষরক ক্ষলা। গলি 
ছখ্লক ক্ষলন কিকলপ ৈাজী ছরক্ষখ্ ৈনু্ধর সক্ষঙ্গ। ৈল ছিলা হক্ষ  ছগক্ষ  ১৮নং গক্ষেল, ৈলা 
যা । পাাঁে পাউণ্ড কজক্ষে ছিক্ষলক্ষ ন, িক্ষল ছৈশ প্রসন্ন মন ছমজাজ। 
  
কনক্ষজর পকরে  কদক্ষ  ছপাক্ষ াক্ষরা উক্ষেশযটা জানাক্ষলা ছদখ্া িরার। অৈশয োর ছিৌেূহল 
আজ েে েীিভাক্ষৈ প্রিাশ পাক্ষে না। 
  
হা  ভগৈান, আৈার এেকদন পক্ষর এসৈ ছিন? 
  
এখ্াক্ষন খু্ৈ ছৈকশ পাো পাক্ষৈ না ো ছপা াক্ষরা জাক্ষন। োই হাল্কা িক্ষর ৈলক্ষলা, মানুক্ষষর 
এটাই ছো স্বভাৈ। এই আকম ৈা আপকন, যারা আমরা জগৎটাক্ষি কেকন মানুষ সম্বক্ষন্ধ 
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ছিান ছমাহ ছনই আমাক্ষদর মক্ষযয, ভ্রান্ত যারণা ছনই। সৈাই ছো আর খ্ারাপ ছলাি ন , 
সৈাইক্ষি ছো ছসই সক্ষঙ্গ আৈার আদশলরূপ ৈক্ষল ছদখ্াক্ষনা যা  না। 
  
কিকলপ ছৈশ খু্কশ মক্ষন ৈলক্ষলন, আকম ৈহুকদন আক্ষগই ছমাহ কৈসজলন কদক্ষ ক । 
  
আর শুক্ষনক  খু্ৈ সুন্দর নাকি আপকন গল্প ৈক্ষলন। 
  
 আনক্ষন্দ েি েি িক্ষর উিক্ষলা কিকলপ ছেক্ষির ছোখ্, োও শুক্ষনক্ষ ন? 
  
ছপা াক্ষরা উেক্ষর মাপা হাকস হাসক্ষলন, ছৈশ আরাম িক্ষর ছে াক্ষর গা একলক্ষ  কদক্ষ  কিকলপ 
হাকস হাকস মুক্ষখ্ োকিক্ষ  রইক্ষলন ছপা াক্ষরার কদক্ষি। 
  
হিাৎ মক্ষন হক্ষলা ছপা াক্ষরার এি আত্মপকরেৃপ্ত শূক্ষ ার  ানার মক্ষো ছদখ্াক্ষে কিকলপক্ষি 
ৈাজাক্ষর কগক্ষ ক ক্ষলা এই ছ াট শূক্ষ ার  ানাকট…। 
  
এই কিকলপ ছেি ছিমন মানুষ? এিটা এমন মানুষ যার ভাৈনা কেন্তা ছনই ছিাক্ষনা, 
অৈিাপন্ন, সুখ্ী, কি ুই ছনই দুিঃকিন্তা ৈলক্ষে। কৈক্ষৈক্ষির োড়না ছনই অেীক্ষের ছিাক্ষনা 
ৈযাপাক্ষর, এ ছযন ছপট পুক্ষর খ্াও া এিটা শূক্ষ ার  ানা ছয ৈাজাক্ষর ছগক্ষ –এৈং দামটা 
পুক্ষরা উসুল িক্ষরক্ষ …। 
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কিকলপ ছেক্ষির ছো এিিাক্ষল আক্ষরা অক্ষনি কি ু ছেক্ষি োিক্ষে পারক্ষো। কনি ই 
আরও ছদখ্ক্ষে সুন্দর ক ক্ষলা ৈ সিাক্ষল। হ ক্ষো এিটু ছ াট ছোখ্টা, কিন্তু ওটা মাকনক্ষ  
ছযক্ষে পাক্ষর ভাক্ষলা স্বাক্ষিযর যুৈক্ষির ছেক্ষত্র। এখ্ন পঞ্চাশ ছেক্ষি ষাক্ষটর মক্ষযয কিকলক্ষপর 
ৈ স। োর মাক্ষন েখ্ন ৈ স ক ক্ষলা েকিশ-এর ছিািা । ছযৌৈক্ষনর েখ্ন অক্ষনি দাৈী, 
সৈ সম  সৈগুক্ষলা ছয কমটক্ষো োও ন … 
  
ছয সৈ োলু িো কদক্ষ  িো শুরু িরক্ষে হ  ছসই ভাক্ষৈ ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা, আপকন 
আমার অৈিা ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন…। 
  
না, ৈুঝক্ষে পারক  না সকেয ৈলক । এে ছলাি োিক্ষে আপকন ছিন? আপকন ছলখ্ি? 
  
 না ো কিি ন …মাক্ষন এিজন ছগাক্ষ ন্দা আকম। এর আক্ষগ এমন কৈনীে ভাক্ষৈ িখ্ক্ষনা 
িো ৈক্ষলক্ষ  কিনা সক্ষন্দহ ছপা াক্ষরা। 
  
আমরা সৈাই ছস িো জাকন, কৈখ্যাে এরিুল ছপা াক্ষরা। 
  
প্রশংসার িাাঁক্ষি কিকলপ ছেক্ষির িো  ছিাো  ছযন এিটা সূক্ষ্ম ৈযাক্ষঙ্গর হুল লুিাক্ষনা 
ক ল। এিটু কৈরক্ত হক্ষলা ছপা াক্ষরা, জীৈক্ষন সািলয অজলন িক্ষরক্ষ  ৈক্ষল এই মানুষটা 
এরিুল ছপা াক্ষরার উপকিকেক্ষি গুরুত্ব কদক্ষে না ছেমন। এক্ষো অপমান েূড়ান্ত। 
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ছপা াক্ষরা িৃকত্রম িৃেেোর মুক্ষখ্াশ এাঁক্ষট ৈলক্ষলা, খু্ৈ খু্কশ হলাম আকম এই ছজক্ষন ছয 
আমাক্ষি ছেক্ষনন আপকন। আমার সািক্ষলযর মূক্ষল আক্ষ  প্রসঙ্গেিঃ ৈক্ষল রাকখ্ এি অদু্ভে 
মনিঃিে–ছসই অনন্ত প্রশ্ন মানুক্ষষর আেরণ সম্পক্ষিল ছিন? কমিঃ ছেি জাক্ষনন এখ্ন প্রযান 
হক্ষ  উক্ষিক্ষ  ৈেলমান জগক্ষে অপরাক্ষযর মূক্ষল এই প্রশ্নকটই। আক্ষগ হৃদ  ঘকটে ৈযাপার 
ক ক্ষলা এটা। কৈখ্যাে অপরাক্ষযর িাকহনীগুক্ষলার পুনরাৈৃকে িরা হক্ষো আক্ষগিার যুক্ষগ 
এিকট মাত্র দৃকিক্ষিাক্ষণর কৈোক্ষর ছেক্ষহর ৈযাপারটা অপরাক্ষযর সক্ষঙ্গ জকড়ে। এখ্ন পাক্ষে 
ছগক্ষ  কিন্তু। এখ্ন ছদখ্া যা  ভীষণ অহংিারী স্ত্রী, েুেোকেলয িক্ষর স্বামীক্ষি, োই 
হীনম্মনযোর হাে ছেক্ষি ৈাাঁেক্ষে ছেক্ষ ক্ষ  স্বামী-স্ত্রীক্ষি খু্ন িক্ষর। খু্ন িক্ষরক্ষ  এিকট ছমক্ষ  
োর ৈাৈাক্ষি, িারণ ছমক্ষ কট কেন ৈ র ৈ ক্ষস দারুণ ৈিুনী ছখ্ক্ষ ক ক্ষলা োর ৈাৈার 
িাক্ষ । আর আকম ছসই জনযই ৈলক লাম কি খু্ৈ ৈড় প্রশ্ন হক্ষ  উিক্ষ  এ যুক্ষগ অপরাক্ষযর 
মূল িারণটাই। 
  
কিকলপ ছেি ছ াট্ট এিটু হাই েুক্ষল ৈলক্ষলন, অপরাক্ষযর ছৈকশর ভাগ িারণটা ছো ছৈাঝা 
যা  স্পি, আমার মক্ষে আসল িারণ হক্ষলা টািা প সা। 
  
ছোঁকেক্ষ  উিক্ষলা ছপা াক্ষরা, আিঃ। ৈক্ষলন ছয কি মশাই, িারণটা স্পি ছৈাঝা যা  না 
িখ্নই আর আসল ৈযাপার হক্ষলা ছসটাই। 
  
আর আপনার কৈক্ষশষত্ব ছসখ্াক্ষনই? 
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কমিঃ ছেি কিি যক্ষরক্ষ ন, আমার কৈক্ষশষত্ব ওইখ্াক্ষনই। অেীক্ষের অপরায িাকহনীগুক্ষলাক্ষি 
মনিঃিক্ষের দৃকিক্ষিাণ কদক্ষ  নেুন িক্ষর ছলখ্া উকেে। মনিঃিেই হক্ষলা অপরাক্ষয আমার 
কৈক্ষশষত্ব। আর আকম স্বীিার িক্ষর কনক্ষ ক  ছসই দাক ত্বটা। 
  
আশািকর এক্ষে আমদানী ভাক্ষলাই হ । কিকলপ ছেি হাকসর ভাৈ ছদখ্াক্ষলন দাাঁে ছেক্ষপ। 
  
হ  মক্ষন হ …কনি ই হ …রইক্ষলা অকভনন্দন। আো এৈার এর মক্ষযয আকস কি িক্ষর 
আকম ৈলুন ছো? 
  
ৈলক্ষৈা কনি ই। ছেল মামলার ৈযাপারটা । 
  
কিকলপ ছেি িোটা শুক্ষন এিটুও েমক্ষি উিক্ষলন না, ৈরং ৈলক্ষলন, কেন্তার সুক্ষর, ও হযাাঁ। 
…ছেল মামলা…। 
  
ছপা াক্ষরা উক্ষিক্ষগর সক্ষঙ্গ ৈলক্ষলা, কমিঃ ছেি খু্ৈ অসন্তুি হক্ষেন না ছো আপকন? 
  
ওই…ওই ৈযাপাক্ষর, কিকলপ ছেি িায ঝাাঁকিক্ষ  ৈলক্ষে লাগক্ষলন, না, মানুক্ষষর ছয ৈযাপাক্ষর 
ছিাক্ষনা হাে ছনই, ছস সম্বক্ষন্ধ ছিাক্ষনা প্রশ্নই ওক্ষি না কৈরক্ত ৈা অসন্তুি হও ার। প্রিাশয 
ৈযাপার ো িযাক্ষরাকলন ছেক্ষলর মামলা, ওটা ছয ছিউ কনক্ষ  কলখ্ক্ষে পাক্ষর। োক্ষে ছিাক্ষনা 
আপকে িরৈার িারণ আমার োিক্ষে পাক্ষর না। ৈযাপারটা আকম খু্ৈই অপ ন্দ িকর ো 
আপনাক্ষি ৈলক্ষে আমার আপকে ছনই, আমার কৈক্ষশষ ৈনু্ধ ক ক্ষলা অযাকম াস ছেল। 
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আমার খ্ারাপ লাগক্ষৈ পুক্ষরা ৈযাপারটা নেুন িক্ষর খু্াঁকেক্ষ  েুলক্ষে কিন্তু আর কি িরা 
যা ? অহরহ ছো ঘটক্ষ ই এসৈ। 
  
কমিঃ ছেি আপকন ছদখ্ক  িো ৈলক্ষ ন দাশলকনক্ষির মক্ষো? 
  
না। না। ছখ্াাঁো ছখ্ক্ষলই ছয পাো আঘাে কদক্ষে হ  আকম এটা মাকন না। েক্ষৈ অনযক্ষদর 
মক্ষো আপকন েক্ষো খ্ারাপ কি ু িরক্ষৈন না ো আমার কৈশ্বাস। 
  
ছরক্ষখ্ ছঢক্ষি যক্ষোখ্াকন সম্ভৈ ভদ্রভাক্ষৈ ছলখ্া যা  কনি ই েক্ষোটা িরক্ষৈা, আশা রাকখ্। 
  
ছহা ছহা িক্ষর কিকলপ ছেি ছহক্ষস উিক্ষলন, আর সকেযিাক্ষরর প্রাক্ষণর ছ াাঁ া োক্ষে ক ক্ষলা 
না, হাকস আর োপক্ষে পারক  না আপনার িো শুক্ষন। 
  
কিন্তু কমিঃ ছেি ৈযাপারটা সম্বক্ষন্ধ সকেয ৈলক  আকম আগ্রহী, টািািকড়র ৈযাপার ন  এটা 
শুযু। আকম নেুন িক্ষর গড়ক্ষে োই অেীক্ষের ঘটনাক্ষি, যা ঘক্ষটক ক্ষলা আাঁিক্ষে োই োর 
আসল রূপটা। অন্তরাক্ষল যা কি ু ক ক্ষলা সৈার সামক্ষন ছসগুক্ষলা েুক্ষল যরক্ষে োই…। 
  
ৈলক্ষলন কিকলপ ছেি, ছিাক্ষনা সূক্ষ্ম ৈযাপার এর মক্ষযয আক্ষ  ৈক্ষল আমার মক্ষন হ  না। 
খু্ৈই িল, পাকরৈাকরি ঈষলা ৈযাপারটা। আপনার প্রকেকে া কি হক্ষ ক ক্ষলা ৈযাপারটা 
সম্বক্ষন্ধ ছসটা জানক্ষে পারক্ষল কমিঃ ছেি আকম ভীষণ খু্কশ হক্ষৈা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

91 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

কিকলপ হিাৎ ছরক্ষগ উিক্ষলন, লাল হক্ষ  ছগক্ষলা মুখ্ ছোখ্, প্রকেকে া! প্রকেকে া! দ া 
িক্ষর অেসৈ গাল ভরা িো ৈলক্ষৈন না। েখ্ন কনকি  হক্ষ  আকম দাাঁকড়ক্ষ  ছেক্ষি 
প্রকেকে া কনক্ষজর মক্ষযয সৃকি িরক্ষে কদক্ষে পাকর না, ছস সম  ৈা মক্ষনাভাৈ েখ্ন ক ক্ষলা 
না আমার। মশাই আপকন ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন না, খু্ন হক্ষে আমার ৈনু্ধ–োক্ষি কৈষ 
খ্াও াক্ষনা হক্ষে, যকদ এিটু েৎপর আকম োিোম োহক্ষল ছৈায হ  ৈাাঁোক্ষে পারোম 
োক্ষি। 
  
কমিঃ ছেি ছিন এিো ৈলক্ষ ন আপকন। 
  
এই জক্ষনয ৈলক  ছয যক্ষর কনকে আকম আপকন ইকেমক্ষযয এই মামলার খ্ৈরাখ্ৈর পক্ষড় 
কনক্ষ ক্ষ ন।..যকদ ো হ  শুনুন আমার দাদা ছমকরকিে ঐ কদন সিাক্ষল ছিান িক্ষর আমাক্ষি 
জানান ছয, ছয সৈ গা -গা ড়া কনক্ষ  উকন গক্ষৈষণা িক্ষরন োর মক্ষযয খু্ৈই মারাত্মি 
এিটা রস এৈং োর লযাৈক্ষরটাকর ছেক্ষি ছসই রিম েুকর ছগক্ষ  এিটা কৈষ। দাদাক্ষি 
আকম আসক্ষে ৈললাম, আক্ষলােনা সামক্ষন ৈক্ষস িক্ষর যা িরক্ষল ভাক্ষলা হ  সৈক্ষেক্ষ  োই 
িরা যাক্ষৈ। কমিঃ ছপা াক্ষরা িী রিম কনক্ষৈলাক্ষযর মক্ষো িাজ িক্ষরক লাম ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন 
ছো, সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ আমার ছো অযাকম াসক্ষি সাৈযান িক্ষর ছদও া উকেে ক ক্ষলা। দাদার 
লযাৈক্ষরটকর ছেক্ষি িযাক্ষরাকলন মারাত্মি কৈষ েুকর িক্ষরক্ষ , অেএৈ েুকম আর এলসা 
সাৈযান হও কনক্ষজক্ষদর ৈযাপাক্ষর। 
  
কিকলপ ছেি উক্ষেজনা  উক্ষি দাাঁড়াক্ষলন, পা োকর িরক্ষে িরক্ষে ৈলক্ষলন, িী ভাৈক্ষ ন 
মশাই এ ৈযাপারটা কনক্ষ ? আপনার কি যারণা আকম কেন্তা িকরকন? আকম জানোম, 
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আমার ওক্ষি ৈাাঁোৈার সুক্ষযাগ ক ক্ষলা। ো না িক্ষর অিারক্ষণ দাদার আসা পযলন্ত অক্ষপো 
িক্ষর রইলাম। েুকর িক্ষরক্ষ  কৈটা িযাক্ষরাকলন, এৈং ওটাক্ষি িাক্ষজ লাগাক্ষৈই ছস ছদরী না 
িক্ষর। আর কিি হক্ষলাও োই। িযাক্ষরাকলন প্রেম সুক্ষযাক্ষগই িাজ ছসক্ষর ছিলক্ষলা। 
জানোম আকম জানোম ছয ছৈশ কৈপদ ঘকনক্ষ  আসক্ষ  অযাকম াক্ষসর, অেে আকম কি ুই 
িকরকন…। 
  
কমিঃ ছেি অযো ছদাষ কদক্ষেন কনক্ষজক্ষি, আপনার হাক্ষে যক্ষেি সম  ক ক্ষলা না…। 
  
 কিকলপ মাঝপক্ষে ৈাাঁযা কদক্ষ  ছোঁকেক্ষ  উিক্ষলন, আমার হাক্ষে যক্ষেি সম  ক ক্ষলা। ৈলক্ষে 
পারোম অযাকম াক্ষসর িাক্ষ  কগক্ষ , অৈশয ও হ ক্ষো কৈশ্বাস িরক্ষো না। ছহক্ষস উকড়ক্ষ  
কদক্ষো কনক্ষজর কৈপক্ষদর িো উিক্ষল। িে ৈড় ছয শ োন ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন এিো 
ছিাক্ষনাকদনও ৈুঝক্ষে পাক্ষরকন অযাকম াস। ছৈাঝার ছেিাও িক্ষরকন। অৈশয আকম 
িযাক্ষরাকলক্ষনর িাক্ষ  কগক্ষ ও ৈলক্ষে পারোম ছিানাইন েুকর ছগক্ষ  দাদার লযাৈক্ষরটকর 
ছেক্ষি, যকদ অযাকম াস ৈা এলসা ছিউ মক্ষর েক্ষৈ ছিউ ওক্ষি ৈাাঁোক্ষে পারক্ষৈ না িাঁসীর 
দকড় ছেক্ষি, িাজ হক্ষে পারক্ষো এক্ষে। ো াড়া জাকনক্ষ  ছদও া ছযে পুকলশক্ষিও ছয েুকর 
ছগক্ষ  কৈষ। িরা ছযক্ষো অক্ষনি কি ুই। শুযু িরা যা কন দাদার জক্ষনয। ৈাকড়র ৈড় ছ ক্ষল 
দাদা। ছপক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা ছৈশ খ্াকনিটা সম্পকেও, িুাঁক্ষড়কম আর নড়ৈক্ষড় ভাৈ সৈ িাক্ষজ। 
এই ঘটনাটা ঘক্ষট ছগক্ষলা দাদা ছদরী িরক্ষলা ৈক্ষলই। 
  
আপনার মক্ষন োহক্ষল এিটুও সক্ষন্দহ ছনই ছয ছি েুকর িক্ষরক ক্ষলা কৈষটা? প্রশ্ন িরক্ষলা 
ছপা াক্ষরা। 
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কনি ই না এটা িযাক্ষরাকলক্ষনর িাজ সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক লাম। আকম ছয খু্ৈ 
ভাক্ষলাভাক্ষৈ িযাক্ষরাকলনক্ষি কেকন। 
  
ৈযাপারটা ভারী ইন্টাক্ষরকটং ছো। কি যরক্ষনর মকহলা ক ক্ষলন িযাক্ষরাকলন ছেল এিটু 
ৈলক্ষৈন কি কমিঃ ছেি? 
  
ছলাক্ষি মক্ষন িক্ষরক ক্ষলা মামলা েলার সম  ও এিটা কনষ্পাপ মকহলা অিারক্ষণ আঘাে 
পাও া। কিন্তু ওরিম আক্ষদৌ িযাক্ষরাকলন ক ক্ষলা না। 
  
োহক্ষল উকন ছিমন ক ক্ষলন? 
  
 কিকলপ েীক্ষ্ণভাক্ষৈ ৈলক্ষলন, আপকন কি সকেয সকেযই জানক্ষে োন ো? 
  
অৈশযই। 
  
সমূ্পণল কৈিৃে েকরক্ষত্রর এি ছমক্ষ  মানুষ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন। ওর ৈযৈহার সুন্দর ক ক্ষলা 
মক্ষন রাখ্ক্ষৈন। এমন এিটা কমকিভাৈ ক ক্ষলা ৈযৈহাক্ষর সৈাই যাক্ষে প্রোকরে হ । এমন 
এিটা হোশার ভাৈ ছোক্ষখ্র দৃকিক্ষে িুক্ষট োিক্ষো ছয সাহাযয িরক্ষে সহানুভূকে জানাক্ষে 
ওক্ষি সৈাই  ুক্ষট আসক্ষো আগৈাকড়ক্ষ । ইকেহাস ছো এিিাক্ষল পক্ষড়ক লাম, ছমরী, িুইন 
অি স্কট মক্ষন হ  ঐ যরক্ষনর মকহলা ক ক্ষলন। সৈ সমক্ষ  স্বভাক্ষৈ মযুর ৈাইক্ষর ছেক্ষি। 
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আিষলণ েুম্বক্ষির মক্ষো অেে ছযন জকড়ক্ষ  আক্ষ  দুভলাগয এৈং িান্ডা মাো  ছভেক্ষর 
ছভেক্ষর িন্দী এাঁক্ষট েক্ষলক্ষ । িাক্ষি কিভাক্ষৈ সকরক্ষ  ছিলা যা । োই িক্ষরক ক্ষলা 
িযাক্ষরাকলনও প্রেণ্ড ৈদ স্বভাক্ষৈর কদি কদক্ষ । 
  
ওরা আপনাক্ষি ৈক্ষলক্ষ  কিনা জাকন না আকম, েক্ষৈ প্রশ্নটা মামলা েলার সম  ভীষণ 
গুরুত্ব ছপক্ষ ক ক্ষলা–আক্ষগ যা ৈক্ষলক ক্ষলা ছৈাক্ষনর সক্ষঙ্গ িযাক্ষরাকলন োর িো ৈলক । প্রেণ্ড 
ঈষলা আৈার কৈক্ষ  িক্ষরন িযাক্ষরাকলক্ষনর মা, ওর মাক্ষ র অসাযারণ টান ছদক্ষখ্ ছ াট্ট 
অযাক্ষঞ্জলার ওপর সহয িরক্ষে পাক্ষরকন, ছভক্ষে কদক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলা মাোটা এিটা শাৈল কদক্ষ  
খু্ৈ ছজাক্ষর লাক্ষগকন ভাগয ভাক্ষলা। ৈলুন ছো কি ভ ংির ৈযাপার? 
  
ো ছো ৈক্ষটই, মাো ছনক্ষড় সা  কদক্ষলা ছপা াক্ষরা। ৈুঝক্ষলন, আসল িযাক্ষরাকলন হক্ষলা এই। 
ওক্ষি প্রেম হক্ষে হক্ষৈ সৈ ৈযাপাক্ষরই। ও কি ুক্ষেই কপক ক্ষ  োিক্ষে রাজী ন । এিটা 
আত্মক্ষিকিি অহংিারী শ োন ওর মক্ষযয ৈাসা ছৈক্ষযক ক্ষলা, ওই পকরণকে োরই। 
  
আক্ষৈগপ্রৈণ এিটু ছদখ্াক্ষলও, ও ক ক্ষলা ছভেক্ষর ছভেক্ষর দারুণ কহক্ষসৈী। ও যখ্ন িম 
ৈ ক্ষস অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে োিক্ষো েখ্ন সৈাইক্ষি আমাক্ষদর এিৈার িক্ষর ৈাকজক্ষ  ছনৈার 
পর কিি িক্ষরক ক্ষলা কনক্ষজর িযান, েখ্ন ছিাক্ষনা টািা প সা ওর ক ক্ষলা না। ওর ছপ ক্ষন 
অৈশয আকম িখ্নই  ুকটকন। ৈাকড়র ছ াট ছ ক্ষল কহক্ষসক্ষৈ েখ্ন আকম বেকর িরক্ষে ৈযি 
কনক্ষজর পে। (মজার ৈযাপার এই ছয আকম এখ্ন ছমকরকিে এৈং ছৈাঁক্ষে োিক্ষল 
অযাকম াসক্ষিও সামেলয রাকখ্ কিক্ষন ছনৈার।) ছমকরকিেক্ষি প্রেক্ষম ৈা ক্ষলও িযাক্ষরাকলন 
কৈক্ষ  িরক্ষলা ছশষ পযলন্ত অযাকম াসক্ষি। এমকন টািা প সা অযাল্ডারক্ষৈকর  াড়া ছৈকশ না 
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োিক্ষলও অযাকম াস কশল্পী কহক্ষসক্ষৈ ছয নাম িরক্ষৈ এক্ষে িযাক্ষরাকলক্ষনর সক্ষন্দহ ক ক্ষলা না, 
জু া ছখ্লক্ষে ৈক্ষস ভাগয কনক্ষ ? িযাক্ষরাকলন অৈশযই কজক্ষেক ক্ষলা, িারণ অযাকম াস পক্ষর 
অেল উপাজলন িক্ষর প্রেুর। 
  
অযাকম াস অেল এৈং প্রকেভার স্বীিৃকে দুক্ষটাই পা ।  কৈ ওর কৈকে হক্ষো। আো আপকন 
কি ওর ছিাক্ষনা  কৈ ছদক্ষখ্ক্ষ ন? …আসুন, এিটা আক্ষ  ওখ্াক্ষন। 
  
কিকলপ এিটা  কৈ ছদখ্াক্ষলন খ্াৈার ঘক্ষর কগক্ষ  ৈাাঁকদক্ষির ছদও াক্ষল যা ছঝালাক্ষনা ক ক্ষলা। 
আাঁিাটা গোনুগকেি। এিটা পাকলশ িরা ছমহকগকন িাক্ষির ছটকৈক্ষলর ওপর রাখ্া পাক্ষত্র 
ছগালাপিুল। অদু্ভে রে আর কি ৈযৈহার েুকলর। ছযন জ্বলন্ত অকগ্নকশখ্া ছগালাক্ষপর গুে। 
োর  া া পক্ষড়ক্ষ  িাক্ষির পাকলক্ষশর ওপর। ছযন প্রাক্ষণর আক্ষৈক্ষগর স্পক্ষশল পুক্ষরা 
কজকনকসটাই েরের িক্ষর িাাঁপক্ষ । 
  
অক্ষনিেণ অৈাি কৈস্মক্ষ  োকিক্ষ  োিার পর যীক্ষর যীক্ষর ছপা াক্ষরা কিক্ষর এক্ষলা ৈসৈার 
ঘক্ষর। 
  
আকম আক্ষদৌ  কৈটকৈ ৈুকঝ না েক্ষৈ এই  কৈটাক্ষি কি জাকন আকম ভীষণ ছদকখ্, দারুণ, 
অসাযারণ ভাললা…। ছযন আপন মক্ষন কিকলপ ছেি ৈলক্ষলন। 
  
স্বীিার িরক্ষলা ছপা াক্ষরা, সকেযই অসাযারণ। োরপর কসগাক্ষরট যরাক্ষলন দুজক্ষন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

96 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

এৈং এই ছসই অসাযারণ কশল্পী…এই ছগালাক্ষপর  কৈ ছয এাঁক্ষিক ক্ষলা, িক্ষ িটা আরও 
কৈখ্যাে  কৈ সৃকি িক্ষরক ক্ষলা–এমন অিাল মৃেুয কিনা োর? ছশষ পযলন্ত ওর মক্ষো 
প্রাণৈন্ত কশল্পী কিনা ঈষলা আর কহংসার যূপিাক্ষষ্ঠ ৈকল হক্ষ  ছগক্ষলা…। 
  
আকম খু্ৈ িড়ািকড় িো ৈলক  আপকন ৈলক্ষৈন–ৈলক্ষৈন আকম অিারক্ষণ অিরুণ হকে 
িযাক্ষরাকলক্ষনর প্রকে। ওর ক ক্ষলা ছমাকহনী শকক্ত ছসটা আকম কনক্ষজই অনুভৈ িক্ষরক । েক্ষৈ 
সূক্ষ্ম আৈরক্ষণর আড়াক্ষল োর ছয আসল এিটা িুকটল কনষু্ঠর মন লুকিক্ষ  আক্ষ  আকম 
ছসটা ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক লাম…। 
  
হিাৎ ছপা াক্ষরা ৈক্ষল উিক্ষলা, অেে ৈলা হক্ষ ক্ষ  আমাক্ষি ছয িযাক্ষরাকলক্ষনর কৈৈাকহে 
জীৈক্ষন ছেলক্ষি অক্ষনি দুিঃখ্িি সহয িরক্ষে হক্ষ ক লা? 
  
কিি োই, আর কিি এটাও ছয সৈাইক্ষি ছস িো জানাক্ষেও িযাক্ষরাকলন িসুর িক্ষরকন। 
ছস ছযন সৈ সমক্ষ ই শহীক্ষদর ভূকমিা কনক্ষ  োিক্ষো। ছৈোকর অযাকম াস, নরক্ষির মক্ষো 
ক ক্ষলা ওর কৈৈাকহে জীৈন, অসাযারণ কশল্প প্রকেভা  কৈ আাঁিার মক্ষো না োিক্ষল হ ক্ষো 
ও পাগল হক্ষ  ছযক্ষো। অযাকম াস োর মুকক্ত কশল্প সৃকির মক্ষযযই খু্াঁক্ষজ ছপক্ষ ক ক্ষলা। যখ্ন 
ও  কৈ আাঁিার মক্ষযয িুক্ষৈ ছযক্ষো েখ্ন ওক্ষি স্পশল িরক্ষে পারক্ষো না সাংসাকরি ছিাক্ষনা 
কি ুই। ছোঁোক্ষমকে ঝগড়া-ঝাকট িযাক্ষরাকলক্ষনর সৈ কি ুক্ষিই িুাঁ কদক্ষ  উকড়ক্ষ  কদক্ষ  
কনক্ষজক্ষি সক্ষপ কদক্ষো  কৈর মক্ষযয। আর ঝগড়া? সােকদন ছো সপ্তাক্ষহ হক্ষোই। 
িযাক্ষরাকলন ওক্ষে আনন্দ ছপক্ষো। িযাক্ষরাকলন প্রকেৈার ঝগড়ার পর পুাঁদ হক্ষ  োিক্ষো 
এি অনাস্বাকদে েৃকপ্তর মক্ষযয। আর ছযন অযাকম াস কনক্ষজর মক্ষযয োিক্ষে পারক্ষো না, 
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কৈশৃঙ্খলা  ভক্ষর ছযক্ষো সৈ কি ু। শাকন্ত োইক্ষো ও, োর ৈদক্ষল ছপক্ষো শুযু অশাকন্তক্ষে 
ভরা জীৈন যা কিনা অিারক্ষণ বেকর িরা। উকেেই ক ক্ষলা না ওর মক্ষো মানুক্ষষর কৈক্ষ  
িরা। কৈক্ষ র ৈাাঁযক্ষন যরা ছদও া এই যরক্ষনর কশল্পীক্ষদর উকেে ন । 
  
আপকন কি এলসা গ্রী াক্ষরর সক্ষঙ্গ ওর সম্পক্ষিলর িো জানক্ষেন? 
  
কমিঃ ছপা াক্ষরা ছদখু্ন ও আমার অেযন্ত ঘকনষ্ঠ ৈনু্ধ ক ক্ষলা। আর অকভক্ষযাগ িরার, এসৈ 
ৈযাপাক্ষর প্রশ্ন ওক্ষি না, সৈই ছদখ্া যা  ছোখ্ োিক্ষল। ো াড়া অযাকম াক্ষসর লাগাক্ষনা 
স্বভাৈ ক ক্ষলা না। েক্ষৈ মাক্ষঝ মাক্ষঝ ৈলক্ষো, যক্ষো নক্ষির ছগাড়া এই ছমক্ষ  মানুষগুক্ষলাই 
কিংৈা; কৈক্ষ  ছিাক্ষরা না ভুক্ষলও, নরি এর ছেক্ষি অক্ষনি ভাক্ষলা। 
  
আপকন কি এলসা গ্রী াক্ষরর সক্ষঙ্গ ওর সম্পক্ষিলর িো জানক্ষেন? 
  
হযাাঁ, এটা ৈুঝক্ষে পারোম ছয েমশিঃ ওরা ঘকনষ্ঠ হক্ষ  উক্ষিক্ষ । এি অসাযারণ সুন্দর 
ছমক্ষ র সক্ষঙ্গ ও ৈক্ষলক ক্ষলা ওর আলাপ হক্ষ ক্ষ । এর আক্ষগ এই যরক্ষনর ছমক্ষ র সক্ষঙ্গ 
পকরে  হ কন ওর। ওর িো  আকম ছয গুরুত্ব কদোম ো ন , িারণ মাক্ষঝ মাক্ষঝ ও 
এই যরক্ষনর িো ৈলক্ষো। ওর সক্ষঙ্গ মাক্ষঝ মাক্ষঝ এই যরক্ষনর অসাযারণ মকহলার পকরে  
ঘটক্ষো। 
  
আৈার মাসখ্াক্ষনি পক্ষর হাাঁ িক্ষর ছেক্ষ  োিক্ষো অযাকম াস ছসই ছমক্ষ কটর িো েুলক্ষল 
িারণ ছস ভুক্ষল ৈক্ষস আক্ষ  ইকেমক্ষযয। েক্ষৈ সকেযই অনয যরক্ষনর ছমক্ষ  ক ল এলসা 
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গ্রী ার, যখ্ন আকম কি ুকদন অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে িাটাক্ষে এক্ষসক লাম, েখ্ন ছদখ্া হ  ওর 
সক্ষঙ্গ এৈং আকম সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক লাম অসাযারণ ছমক্ষ । অযাকম াসক্ষি ছমক্ষ টা 
ভাক্ষলামক্ষোই ছিক্ষলক ক্ষলা ছগাঁক্ষে। 
  
োহক্ষল এলসা গ্রী ারক্ষিও ছদখ্ক  প ন্দ হ কন আপনার, ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
প ন্দ হ কন। পুক্ষরাদস্তুর কশিারী ছমক্ষ  ও, এক্ষিৈাক্ষর গ্রাস িক্ষর কনক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলা 
অযাকম াসক্ষি। েক্ষৈ আমার মক্ষে এলসা ছমক্ষ টা অক্ষনি ভাক্ষলা হক্ষো অযাকম াক্ষসর জীৈক্ষন 
িযাক্ষরাকলক্ষনর েুলনা । আর কিি এটাও কনক্ষজক্ষি না জড়াক্ষনাই ভাক্ষলা হক্ষো ছমক্ষ ক্ষদর 
ৈযাপাক্ষর আমার ৈনু্ধর পক্ষে। অেে ঐ ভুলই িক্ষর এক্ষসক ক্ষলা ও ৈার ৈার। অৈশয অনয 
ছিাক্ষনা মকহলা এলসা আর িযাক্ষরাকলন  াড়া ছেমনভাক্ষৈ জীৈক্ষন  াপ ছিলক্ষে পাক্ষরকন 
অযাকম াক্ষসর জীৈক্ষন। 
  
জানক্ষে োইক্ষলা ছপা াক্ষরা োর ছমক্ষ ক্ষি অযাকম াস ভাক্ষলাৈাসক্ষেন কিনা। 
  
অযাক্ষঞ্জলাক্ষি? আহ। অযাক্ষঞ্জলাক্ষি সৈাই আমরা ভাক্ষলাৈাসোম। দারুণ িুটিুক্ষট ছমক্ষ । 
ছরাজ ওর গভক্ষনলক্ষসর জীৈন দুকৈলষহ িক্ষর েুলক্ষো। হযাাঁ, অযাক্ষঞ্জলাক্ষি ভাক্ষলাৈাসক্ষো 
অযাকম াসও েক্ষৈ ছরক্ষগ ছযক্ষো খু্ৈ ৈাড়াৈাকড় িরক্ষল। আর কি আিযল িযাক্ষরাকলন এক্ষস 
েখ্ন অযাক্ষঞ্জলাক্ষি আড়াল িক্ষর দাাঁড়াক্ষো। িযাক্ষরাকলন আর অযাকম াক্ষসর মক্ষযয োই কনক্ষ  
মাক্ষঝ মাক্ষঝ মন িষািকষ হক্ষো। আৈার খ্ৈরদারী খু্ৈ ছৈকশ িরক্ষো ৈক্ষল অযাক্ষঞ্জলাও 
আকম াক্ষসর ওপর েক্ষট োিক্ষো। ঐ ৈ ক্ষরর শরৎিাক্ষল অযাকম াস কনক্ষজ ছমক্ষ ক্ষি সু্কক্ষল 
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পািাক্ষনার কসদ্ধান্ত কনক্ষ ক ক্ষলা, িক্ষল আরও ছেক্ষপ ওক্ষি ছমক্ষ টা। ছমক্ষ টা সু্কক্ষল ছযক্ষে 
ভাক্ষলাৈাসে না ো ন , কিন্তু অযাকম াস ছযভাক্ষৈ ছজার িক্ষর অযাক্ষঞ্জলাক্ষি পািাকেক্ষলা, 
োর িক্ষল কৈক্ষদ্রাহী হক্ষ  ওক্ষি ছমক্ষ টা। অযাক্ষঞ্জলা ৈদলা ছনৈার জনয নানারিম 
ৈদমাইকসও িরক ক্ষলা। ছমক্ষ টাক্ষি সামলাক্ষনা যাক্ষে না গভক্ষনলস কসকসকল াও ৈক্ষলক ক্ষলন। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা কিকলপ এিটু োমক্ষেই, জানক্ষে ছেক্ষ ক লাম আকম োর ছমক্ষ ক্ষি 
অযাকম াস ভাক্ষলাৈাসক্ষেন কিনা, ছমক্ষ  ৈলক্ষে োর কনক্ষজর ছমক্ষ র িো আকম ৈলক লাম। 
  
ও। আপকন িাললার িো ৈলক ক্ষলন, ওক্ষি ভীষণ ভাক্ষলাৈাসক্ষো। ভাক্ষলা ছমজাজ োিক্ষল 
ছমক্ষ র সক্ষঙ্গ খু্ৈ ছখ্লক্ষো। েক্ষৈ যকদ আপকন ছভক্ষৈ োক্ষিন ছেমন ভাক্ষলাৈাসক্ষল ছমক্ষ ক্ষি 
এলসাক্ষি আটিাক্ষো কৈক্ষ  িরাটা? না, অযাকম াস ছমক্ষ ক্ষি ছেমনভাক্ষৈ ভাক্ষলাৈাসক্ষো 
না। 
  
আো িযাক্ষরাকলন ছেল কি ভাক্ষলাৈাসক্ষো োর ছমক্ষ ক্ষি? 
  
ছিাাঁট ছৈাঁিাক্ষলন কিকলপ ছেি, মা কহক্ষসক্ষৈ িযাক্ষরাকলন ভাক্ষলা ক ক্ষলা না এিো ৈলক  না। 
না, ৈলক্ষে পাকর না ছসিো। েক্ষৈ এিটা ৈযাপার…। 
  
কমিঃ ছেি, ৈলুন? 
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কিকলপ ছেি ছযন ছৈশ িি িক্ষর ৈলক্ষলন, আমার আজও দুিঃখ্ হ  এিটা ৈযাপাক্ষরর 
জক্ষনয, ছসই ৈাচ্চা ছমক্ষ টাও রিম এিটা দুঘলটনার মুক্ষখ্ অক্ষো অল্প ৈ ক্ষস োক্ষি পড়ক্ষে 
হক্ষ ক ক্ষলা। ওক্ষি পাকিক্ষ  ছদও া হক্ষ ক ক্ষলা অযাকম াক্ষসর মাসেুক্ষো ছৈাক্ষনর িাক্ষ । 
আশািকর আসল ঘটনাটা কনি ই ওর িাক্ষ  লুকিক্ষ  রাখ্ক্ষে ছপক্ষরক্ষ ন মাসী আর 
ছমক্ষসামশাইরা। 
  
মাো নাড়ক্ষলা ছপা াক্ষরা, এিটা অদু্ভে েকরত্র আক্ষ  সক্ষেযর, ছস িখ্নও লুকিক্ষ  রাখ্ক্ষে 
পাক্ষর না কনক্ষজক্ষি। ৈহু ৈ র পক্ষরও না। 
  
যীক্ষর যীক্ষর কিকলপ ৈলক্ষলন, আিক্ষযলর ৈযাপার। 
  
কনক্ষজর িোর সূত্র যক্ষর ছপা াক্ষরা ৈলক্ষে লাগক্ষলা, সক্ষেযর খ্াকেক্ষর কমিঃ ছেি আকম এিটা 
িাজ িরক্ষে ৈলক  আপনাক্ষি। 
  
কি িাজ? 
  
কৈনীে প্রােলনা আমার েখ্ন যা যা ঘটক ক্ষলা অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে োর এিটা সকিি কৈৈরণ 
আমা  কলক্ষখ্ কদন আপকন। অেলাৎ খু্ন আর খু্ক্ষনর আনুষকঙ্গি ৈণলনা কলখ্ক্ষে ৈলক  
আপনাক্ষি। 
  
আক্ষর মশাই এক্ষোকদন পক্ষর ভীষণ ভুল ছেক্ষি ছযক্ষে পাক্ষর কলখ্ক্ষে ছগক্ষল। 
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ছিন ো হক্ষৈ। ৈরং সুকৈক্ষযই হ  ৈহুকদন পক্ষর কলখ্ক্ষে ছগক্ষল, আর যা কি ু িালেু সৈ 
ৈাদ পক্ষড় যা । 
  
কিন্তু কৈক্ষৈি? অক্ষোকদন আক্ষগিার ঘটনা কমিঃ ছপা াক্ষরা, যকদ িোৈােলা মক্ষন িরক্ষে না 
পাকর কিিমক্ষো? 
  
কমিঃ ছেি, কনভুলল ভাক্ষৈ যক্ষোটা সম্ভৈ ছলখ্ার ছেিা িরক্ষৈন, আমার োক্ষেই িাজ হক্ষৈ। 
  
খু্ৈ অৈাি হক্ষ  োিাক্ষলন কিকলপ ছেি ছপা াক্ষরার কদক্ষি, কিন্তু ছিন? সৈ ঘটনা ছো 
পুকলক্ষশর িাইক্ষল ভাক্ষলাভাক্ষৈ ছলখ্া আক্ষ ? 
  
 আকম ঘটনাক্ষি কমিঃ ছেি মনিাকেি দৃকিক্ষিাণ কদক্ষ  কৈোর িরক্ষে োইক । আমার শুযু 
ঘটনা ছজক্ষন লাভ ছনই। আপকন ঘটনা এৈং েেযগুক্ষলাক্ষি ৈা ক্ষৈন কিভাক্ষৈ আকম ছসটাই 
জানক্ষে োই। আর ছসই ৈা াইক্ষ র ৈযাপাক্ষর আকম োই সম  আর আপনার সৃ্মকেই 
সহা ি ছহাি। ঘক্ষটক ক্ষলা ছয সৈ ঘটনা। ৈলা হক্ষ ক ক্ষলা ছয সৈ িো,আকম পুকলশ 
িাইক্ষলই ছসগুক্ষলা ৈা ছসগুক্ষলাক্ষি অপ্রাসকঙ্গি মক্ষন িক্ষর আপকন ৈাদ কদক্ষ  কদক্ষ ক ক্ষলন 
আকম কৈক্ষশষভাক্ষৈ ছসগুক্ষলাই জানক্ষে োই। 
  
ছৈশ িড়াভাক্ষৈ প্রশ্ন িরক্ষলন কিকলপ, আপকন কি আমার ৈক্তৈয  াপক্ষৈন? 
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কনি ই না, ওগুক্ষলা এিমাত্র আকমই পড়ক্ষৈা এিটা কৈক্ষশষ কসদ্ধাক্ষন্ত আসার জক্ষনয। 
  
এৈং এিটা লাইনও আমার সম্মকে  াড়া ৈযৈহার িরক্ষৈন না? 
  
কনি ই না। 
  
 হুম। কমিঃ ছপা াক্ষরা আকম খু্ৈ ৈযি ছলাি ো ছো আপকন জাক্ষনন। 
  
কনি ই জাকন। আপনার ওটা কলখ্ক্ষে ছগক্ষল সম  নি আর িি দুই হক্ষৈ। এর জক্ষনয 
োই ৈলক লাম আপকন কনি ই এর জক্ষনয িী ছনক্ষৈন। 
  
কিকলপ ছেি িক্ষ ি মুহূেল েুপ িক্ষর ছেক্ষি ৈলক্ষলন, না। যকদ কলকখ্, কলখ্ক্ষৈা প সা না 
কনক্ষ ই। 
  
এৈং কলখ্ক্ষ ন আপকন? প্রশ্ন িরক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
েক্ষৈ মক্ষন রাখ্ক্ষৈন, সৃ্মকেশকক্ত কনভুলল নাও হক্ষে পাক্ষর আমার। 
  
মক্ষন রাখ্ক্ষৈা। 
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ো হক্ষল কলখ্ৈ–ছলখ্াও উকেে আমার। অন্তে এিকদি কদক্ষ , আকম আমার ৈনু্ধ 
অযাকম াস ছেক্ষলর িাক্ষ  আমার িৃেেোর ঋণ এইভাক্ষৈ ছশায িরক্ষৈা। 
  
. 
  
সপ্তম অযযা  
  
ৈাকড়ক্ষে এই ছ াট্ট শূক্ষ ার  ানাকট রক্ষ  ছগক্ষলা… 
  
এরিুল ছপা াক্ষরা দারুণ সাৈযানী। ছ াক্ষটাখ্াক্ষটা ৈযাপাক্ষরও কিকলি ছেক্ষির মক্ষো 
ছমকরকিে ছেি ছয হক্ষৈন না এটা যক্ষর কনক্ষ ই খু্ৈ সাৈযাক্ষন এরিুল ছপা াক্ষরা এক্ষগাক্ষে 
োইক্ষলা। এখ্াক্ষন লাভ ছনই োড়াহুক্ষড়া িক্ষর, ৈরং এক্ষগাক্ষে হক্ষৈ যীক্ষর সুক্ষি। 
  
দুক্ষভলদয দুগল ছমকরকিক্ষের মক্ষো আেমণ িরক্ষে হক্ষল এক্ষখ্াননা উকেে ভাক্ষলাভাক্ষৈ বেকর 
হক্ষ  এৈং োর জক্ষনয দরিার উপযুক্ত পকরে পত্র। এৈং আনক্ষে হক্ষৈ ছসই পকরে পত্র 
সমাক্ষজর উাঁেু যাক্ষপ যারা আক্ষ ন ছপশা  আর সামাকজিো  সমাক্ষজর উাঁেু যাক্ষপ োক্ষদর 
িারুর িা  ছেক্ষি। িমলসূক্ষত্র ছসৌভাগযৈশেিঃ ছপা াক্ষরার পকরে  হক্ষ ক ল নানা িাউকন্ট 
পকরৈাক্ষরর সক্ষঙ্গ, ছমকরকিক্ষের পকরে  আক্ষ  কিভনশা ার িাউকন্টর দুজন নামিরা 
ছলাক্ষির সক্ষঙ্গ এটা জানক্ষে ছপক্ষর প্রেক্ষম ছপা াক্ষরা ছলিী ছমরী কলটন ছগাক্ষর, জকমদার 
কৈযৈা পত্নী আর পক্ষর হাকজর হক্ষলা ছমকরকিক্ষের িাক্ষ  ঐ িাউকন্টর অৈসর প্রাপ্ত এি 
অযািকমরাক্ষলর কেকি কনক্ষ । 

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

104 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

  
ছমকরকিে ছেি কি ুটা অৈাি হক্ষ  ছপা াক্ষরাক্ষি স্বাগে জানাক্ষলন। 
  
ইদানীং োর মক্ষন হক্ষে শুরু িক্ষরক্ষ  পৃকেৈীটা আক্ষগর মক্ষো আর ছনই। োর মক্ষযয ছয 
িী কজকনস ছৈসরিারী ছগাক্ষ ন্দাগুক্ষলা ো অৈশয ৈলার ন । অেে ছলিী ছমরী কলটন 
ছগাক্ষর কলক্ষখ্ক্ষ ন, আমার এিজন পুরাক্ষনা এৈং শ্রক্ষদ্ধ  ৈনু্ধ এরিুল ছপা াক্ষরা। আপকন 
োক্ষি দ া িক্ষর যোসাযয সাহাযয িরক্ষৈন, িরক্ষৈন ছো? এৈং সমাক্ষজর ছয িক্ষরর 
মকহলা ছমরী কলটন ছগাক্ষর োক্ষে কনি ই কেকন ৈনু্ধত্ব রাখ্ক্ষৈন না মামুলী ছৈসরিারী 
ছগাক্ষ ন্দার সক্ষঙ্গ এৈং কলক্ষখ্ক্ষ ন অযািকমরাল েনশ, ছ ািরা খু্ৈ ভাক্ষলা দারুণ ৈুকদ্ধমান। 
িৃেে োিক্ষৈা এর উপিার িরক্ষল। খু্ৈ মজার মানুষ,আপনাক্ষি নানা যরক্ষনর গল্প 
ছশানাক্ষে পাক্ষর। 
  
এৈং এখ্ন সশরীক্ষর ছসই মানুষকট সামক্ষন এক্ষস হাকজর। সকেয ছলািকট অনুপযুক্ত 
ছপাষাি উক্ষোপাো জুক্ষো ছৈাম লাগাক্ষনা। …কিিৃে ছগাাঁি অকৈশ্বাসয রিক্ষমর। উপযুক্ত 
মানুষ ন  ছমকরকিে ছেক্ষির, িখ্নও কশিার কটিার িক্ষরক্ষ  ছদখ্ক্ষল মক্ষন হ  না। 
উপরন্তু কৈক্ষদশী। 
  
ছপা াক্ষরা মক্ষন মক্ষন এিটু ছহক্ষস কনক্ষলা ছমকরকিক্ষের মক্ষনর িো ৈুঝক্ষে ছপক্ষর। 
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ছপা াক্ষরা ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক ক্ষলা পকিম ছদক্ষশ আসার সম  োর আগ্রহ ছিক্ষন ৈক্ষস েমশিঃ 
ছৈক্ষড় েক্ষলক্ষ । এৈার কনক্ষজর ছোক্ষখ্ ছস ছদখ্ক্ষে পাক্ষৈ ছষাক্ষলা ৈ র আক্ষগ ছসই জা গা 
ছযখ্াক্ষন ঘক্ষটক ক্ষলা ঐ ঘটনাটা। 
  
দুকট িমৈক্ষ সী ভাই এখ্াক্ষন এই হযাণ্ডেশ মযানক্ষর োিক্ষেন, অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে প্রা ই 
ছযক্ষেন, িাট্টা োমাশা, গল্প িরক্ষেন, ছটকনস ছখ্লক্ষেন, অযাকম াস ছেক্ষলর সক্ষঙ্গ ৈনু্ধত্ব 
গাঢ় িক্ষর ছোলৈার ছেিা িরক্ষেন, এমনকি িযাক্ষরাকলক্ষনর সক্ষঙ্গও। এই জকমদারী প্রাসাদ 
ছেক্ষিই ছসই অকভশপ্ত সিাক্ষল অল্ডারক্ষৈকরক্ষে কগক্ষ ক ক্ষলন ছমকরকিে, প্রা  ছসাল ৈ র 
আক্ষগ। ছয মানুষটা খ্াকনিটা অস্বােন্দয কনক্ষ  োক্ষি ভদ্রভাক্ষৈ স্বাগে জানাক্ষেন োক্ষি 
ছপা াক্ষরা খু্ৈ ভাক্ষলাভাক্ষৈ লেয িরক্ষে লাগক্ষলা। 
  
অনুমান িক্ষরক ক্ষলা যা কিি োই–ছমকরকিে ছেি ইংলযাক্ষন্ডর গ্রামাঞ্চক্ষলর জকমদারক্ষদর 
মক্ষোই ছখ্ালাক্ষমলা আেরক্ষণর মানুষ এৈং আিষলণ খু্ৈ ছৈকশ ৈাইক্ষরর জগক্ষের প্রকে। 
  
এিটা পুরাক্ষনা টুইি ছিাট গাক্ষ  মাকট আৈার ঝুলঝুক্ষল, ছরাক্ষদ জক্ষল মানুষ হও া হাকস 
খু্কশ এিটা মানুষ, হাকরক্ষ  ছগক্ষ  ছগাাঁক্ষির আড়াক্ষল ছমকরকিে ছেি সৈ কমকলক্ষ  সমূ্পণল 
কৈপরীে ছমরুর ৈাকসন্দা। োর ছ াট ভাই কিকলপ ছেক্ষির ছেক্ষি এিটু কিযার ভাৈ 
স্বভাক্ষৈ, মক্ষন হ  ইকন ৈ ক্ষসর ভাক্ষৈর শ্লে হক্ষ  এক্ষসক্ষ ন ছযমন, আরও প্রাণৈন্ত হক্ষ  
উক্ষিক্ষ ন ছ াট ভাই। 
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োড়াহুক্ষড়া িরক্ষল এক্ষেক্ষত্র িল পাও া যাক্ষৈ না। ছপা াক্ষরা ছৈশ কেন্তা িক্ষর কঢক্ষল-ঢালা 
ভাক্ষৈ শুরু িরক্ষলা এক্ষগাক্ষে। মাত্র িক্ষ ি ৈ ক্ষরর ৈড় হক্ষলও ছমকরকিেক্ষি অক্ষনি ছৈকশ 
ৈুক্ষড়া ছদখ্া । 
  
রক্ত আক্ষ  জকমদারী আকভজােয। এমন ভদ্রক্ষলািক্ষি ৈশ িরক্ষে ছপক্ষরক্ষ  ছৈশ িা দা 
িক্ষর, ছপা াক্ষরা ছদক্ষখ্ মক্ষন মক্ষন খু্কশ। ছলিী ছমরী আর অযািকমরাল েনশ  াড়াও প্রসঙ্গ 
এক্ষলা এমন কি ু নামিরা ছলাক্ষির যাাঁক্ষদর ছেক্ষনন দুজক্ষনই। ছপা াক্ষরার পকরকেকে ছদক্ষখ্ 
ছমকরকিে খু্কশ ছমাটামুকট। 
  
ছৈশ সভযভৈয ভাক্ষৈ ছপা াক্ষরা ৈযক্ত িরক্ষলা আগমক্ষনর উক্ষেশযটা। কমস ছেল–কমস 
ছলমার ছেক্ষের সকনৈলন্ধ অনুক্ষরাক্ষয কলখ্ক্ষে হক্ষৈ ৈইকট। ছিাক্ষনা ভুলভ্রাকন্ত, অকেশক্ষ াকক্ত 
যাক্ষে না হ  োর জক্ষনয সাৈযান হ …। 
  
ছমকরকিে হুোর কদক্ষ  উিক্ষলন ছপা াক্ষরার িো ছশষ হৈার আক্ষগই, এক্ষো নরিঘাাঁটা 
মশাই এক্ষিৈাক্ষর, ছযা…ছলা…ৈ র আক্ষগ কি ঘক্ষটক্ষ , ো কনক্ষ  এক্ষোকদন পক্ষর ছখ্াাঁোখু্াঁকে 
িরার ছিাক্ষনা মাক্ষন ছদকখ্ না আকম। 
  
ছপা াক্ষরা অসহাক্ষ র ভঙ্গীক্ষে িাাঁয ঝাাঁকিক্ষ  ৈলক্ষলা, আকম এিমে আপনার সক্ষঙ্গ, েক্ষৈ 
োকহদা ঐ যরক্ষনর কজকনক্ষসর আক্ষ  ৈক্ষলই ছো নেুন ভাক্ষৈ অেীক্ষের ঘটনাক্ষি পকরক্ষৈশন 
িরক্ষে হক্ষে। 
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এটা খু্ৈই অপমানজনি মক্ষন হক্ষে আমার িাক্ষ । 
  
কৈড়কৈড় িক্ষর ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, আকম সকেযই দুিঃকখ্ে। এিটা দারুণ কনষু্ঠর জগক্ষে ৈাস 
িরক্ষে হক্ষে আমাক্ষদর। কমিঃ ছেি আিযল হক্ষৈন শুনক্ষল এরিম িক্ষো আসল রূপ 
অপ্রীকেির ঘটনার আকৈষ্কার িক্ষর জীৈনক্ষি আকম সহজের িক্ষর েুক্ষলক  অক্ষনিটা। 
উক্ষিগ আর দুকিন্তার হাে ছেক্ষি এ ৈযাপাক্ষর কমস ছেলক্ষি মুকক্ত কদক্ষে আকম উৎসুি 
ভীষণ ভাক্ষৈ। 
  
আপন মক্ষন ৈলক্ষলন ছমকরকিে, ছসই ৈাচ্চাটা ছ াট্ট িাললা। ছৈশ ৈড়সক্ষড়া ছো হক্ষ  উক্ষিক্ষ  
এখ্ন কনি ই। কৈশ্বাসই িরা যা  না…। 
  
জাকন হু হু িক্ষর ছো সম  ছিক্ষট যা , োই না? 
  
ৈড় ছৈকশ হু হু িক্ষর..দীঘলশ্বাস ছিক্ষল ছমকরকিে ৈলক্ষলন। 
  
কেকিটাক্ষো কমস িাললার আপকন পড়ক্ষলন, কনি ই ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন আপকন ঐ অেীক্ষের 
ঘটনাটা সম্বক্ষন্ধ কৈিাকরে সৈ কি ু জানৈার জক্ষনয খু্ৈ ৈযি হক্ষ  উক্ষিক্ষ ন উকন। 
  
ছমকরকিে কৈরক্ত হক্ষ  ৈলক্ষলন, ছিন? নেুন িক্ষর ছখ্াাঁোক্ষনা ছিন আৈার? কি প্রক্ষ াজন 
অেীেক্ষি নেুন িক্ষর জানৈার? 
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ভাক্ষলা িক্ষর অেীেটাক্ষি জাক্ষনন ৈক্ষলই আপকন এিো ৈলক্ষে পারক্ষ ন কমিঃ ছেি। কিন্তু 
কমস িাললা এিৈার ছভক্ষৈ ছদখু্ন কিন্তু জাক্ষন না কি ুই। িেটুিু আর োক্ষি সরিারী 
নকেপক্ষত্র। 
  
সকেয আকম এক্ষিৈাক্ষর ছৈোকর ছমক্ষ টার িো কগক্ষ ক লাম ভুক্ষল। সকেযই খু্ৈ খ্ারাপ ওর 
অৈিাটা। কনি ই মক্ষন খু্ৈ দুিঃখ্ ছপক্ষ ক্ষ  সকেয িোটা জানার পর। 
  
আইক্ষনর িেিোকনক্ষে শুযু কিন্তু সক্ষেযর প্রকে সুকৈোর িরা যা  না। সৈক্ষেক্ষ  ছৈকশ ছয 
কজকনসগুক্ষলা দরিার ছসগুক্ষলাক্ষিই ছদও া হ  ৈাদ–মক্ষনর আক্ষৈগ, অনুভূকে, নাটক্ষির 
পাত্রপাত্রী, িমাক্ষে পাক্ষর অপরাক্ষযর গুরুত্ব এমন অৈিা…। 
  
ছপা াক্ষরা েুপ িরক্ষলা এক্ষোটা ৈক্ষল, সহ অকভক্ষনোর মক্ষো সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ িোর ছখ্ই যক্ষর 
শুরু িরক্ষলন ৈলক্ষে ছমকরকিে, এমন অৈিা িমাক্ষে পাক্ষর অপরাক্ষযর গুরুত্ব। কিি োই। 
যকদ সকেয ঐ যরক্ষনর অৈিা োক্ষি, েক্ষৈ কনি ই এক্ষেক্ষত্র ো ক ক্ষলা। আমার পুরাক্ষনা 
ৈনু্ধ ক ক্ষলা অযাকম াস ছেল, আমাক্ষদর পকরৈাক্ষরর পকরে  ওক্ষদর পকরৈাক্ষরর সক্ষঙ্গ ৈহু 
যুক্ষগর, েক্ষৈ ছখ্ালাখু্কল এিো স্বীিার িরক্ষেই হক্ষৈ ছয ভাক্ষলা ক ক্ষলা না ওর স্বভাৈ, 
কশল্পী ক ক্ষলা, ছস কৈষক্ষ  সক্ষন্দহই ছনই ছিাক্ষনা, এৈং ছৈাযহ  ছসইজনযই োর ঐ যরক্ষনর 
েকরত্র ক ক্ষলা। ঐ যরক্ষনর অদু্ভে পকরকিকে মাক্ষঝ মাক্ষঝ ও সৃকি িক্ষর ছিলক্ষো। সাযারণ 
ভদ্রক্ষলাি ছস পকরকিকে িখ্নই িল্পনা িরক্ষে পাক্ষর না। 
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আমার আগ্রহ ৈাড়ক্ষ  আপনার মুক্ষখ্ এিো শুক্ষন। মাক্ষঝ মাক্ষঝ আকম োলক্ষগাল পাকিক্ষ  
ছিলক লাম, মাক্ষন ঐ পকরকিকেটা সম্বক্ষন্ধ, েক্ষৈ মানুষ ভাল ৈংক্ষশর। জাগকেি ৈুকদ্ধ 
সম্পন্ন মানুষ কনি ই ওাঁর মক্ষো িরক্ষৈন না। 
  
ছমকরকিক্ষের ছরাগা মুখ্টার মক্ষযয এেেণ কিযার ভাৈ ক ক্ষলা, এৈার ছিক্ষট কগক্ষ  ছসটা 
উজ্জ্বল হক্ষ  উিক্ষলা। ৈলক্ষলন, েক্ষৈ আসল ৈযাপারটা হক্ষলা সাযারণ মানুষ ক ক্ষলা না 
অযাকম াস। কশল্পী মানুষ, কশল্পক্ষি জীৈক্ষন সৈক্ষেক্ষ  ছৈকশ প্রাযানয কদক্ষো। আকম এইসৈ 
কশল্পী-কটল্পীক্ষদর কিি ৈুঝক্ষে পাকরও না, পাকরকন। েক্ষৈ ছেলক্ষি আজীৈন ৈনু্ধত্ব সূক্ষত্র 
ৈুঝক্ষে পারোম এিটু-আযটু। ওক্ষি জে ছেক্ষি কেকন ছো, আমাক্ষদর খু্ৈ কমল আক্ষ  
ওক্ষদর আোর-ৈযৈহাক্ষরর সক্ষঙ্গ। ও ছষালআনা খ্াাঁকট মানুষ কশল্পী অযাকম াসক্ষি ৈাদ কদক্ষল, 
আমাক্ষদরই মক্ষো পুক্ষরাপুকর। ো াড়া ছসৌখ্ীন কশল্পী ও আৈার ক ক্ষলা না, অযাকম াস এিটা 
প্রকেভা সৈাই ৈলক্ষো। হ ক্ষো কিি, এৈং ছসই িারক্ষণই ছৈাযহ  ও ক ক্ষলা অকিরকেে 
এিটু ছৈকশ। ও অনয জগক্ষের মানুষ হক্ষ  ছযক্ষো  কৈ আাঁিার সম , ঘুক্ষর ছৈড়াক্ষো 
স্বক্ষের রাক্ষজয। অযাকম াস আৈার ৈািৈ জগক্ষে কিক্ষর আসক্ষে  কৈ ছশষ হক্ষল। 
  
ওাঁর িো ছপা াক্ষরা ৈুঝক্ষে পারক্ষ  কিনা ঐভাক্ষৈ োিাক্ষেই ঘাড় নাড়ক্ষলা ছস, অেলাৎ 
ৈুক্ষঝক্ষ । 
  
ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক্ষ ন ছদখ্ক  আপকন। এৈার মক্ষন হ  ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন আপকন ঐ রিম, 
ছিন হক্ষ ক ক্ষলা পকরকিকেটা, ঐ ছমক্ষ টার ছপ্রক্ষম পক্ষড়ক ক্ষলা অযাকম াস, পাগল হক্ষ  
উক্ষিক ক্ষলা কৈক্ষ  িরার জক্ষনয। ছমক্ষ টার জনয এমনকি ছৈৌ-ছমক্ষ ক্ষিও রাজী  াড়ক্ষে। 
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কিন্তু  কৈ আাঁিক্ষে ছযক্ষহেু শুরু িক্ষরক্ষ  োই ছশষ না িরা পযলন্ত ওটা অনয ছিাক্ষনা 
কেন্তা  িাই পাকেক্ষলা না ওর মাো । আর ওর ঐ ৈযৈহাক্ষরর সক্ষঙ্গ ছয জকড়ে দুকট মকহলা 
অযাকম াস ছসটাও ছখ্ াল িরক্ষে ছেিা িক্ষরকন। 
  
কমিঃ ছেক্ষলর মক্ষনর িো মকহলা দুজনও কি ৈুঝক্ষে পাক্ষরনকন? জানক্ষে োইক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
হযাাঁ, এিকদি কদক্ষ ই ছো ৈক্ষটই। ছৈাযহ  এলসা ছমক্ষ কট ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক ক্ষলা। ও 
পাগক্ষলর মক্ষো ভাক্ষলাৈাসক্ষো অযাকম াক্ষসর  কৈ আাঁিার ৈযাপারটাক্ষিও এৈং স্বভাৈেই 
ছৈশ িকিন হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা ওর অৈিা। আর িযাক্ষরাকলন…। 
  
…িযাক্ষরাকলন, ছদখু্ন…আকম সৈ সম ই িযাক্ষরাকলনক্ষি প ন্দ িরোম। সম  ক ক্ষলা 
এিটা…আকম যখ্ন…ওাঁক্ষি আকম ছেক্ষ ক লাম কৈক্ষ ও িরক্ষে। কিন্তু অেুক্ষরই ছস ৈযাপারটা 
কৈনাশ হক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা। েৈুও…েৈুও…ওর িাক্ষজ লাগক্ষে পারক্ষল আকম কনক্ষজক্ষি যনয 
মক্ষন িরোম। 
  
মাো নাকড়ক্ষ  ছপা াক্ষরা সা  কদক্ষলও কেন্তা িরক্ষে লাগক্ষলা মক্ষন মক্ষন ছমকরকিক্ষের ছশষ 
িোটা কনক্ষ । প্রােীনপন্থী এিটু অকভৈযকক্ত হক্ষলও ছপ্রক্ষমর ৈযাপাক্ষর উকন ছয দারুণ 
ছরামাকন্টি আর আত্মকনক্ষৈকদে এিো োর মক্ষযয স্পি হক্ষ  ওক্ষি। ছপ্রক্ষম প্রকেদান পাৈার 
আশা না িক্ষরই, কনক্ষজক্ষি সমপলণ িরক্ষে পারার মক্ষো মানুষ এই ছমকরকিে। ছপা াক্ষরা 
ৈলক্ষলা খু্ৈ সাৈযাক্ষন, এই ছয মকহলাকটর প্রকে…অকৈোর ছয িরা হকেক্ষলা…আপকন োর 
প্রকেৈাদ কনি ই িক্ষরক ক্ষলন? 
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হা িক্ষরক লাম। আকম ৈলক্ষে ছগক্ষল অযাকম াসক্ষি এ ৈযাপাক্ষর ছৈশ ৈিাৈকিও 
িক্ষরক লাম। 
  
িক্ষৈ? 
  
ঐ ঘটনাটা ছযকদন ঘটাক্ষলা কিি োর আক্ষগর কদন। আমার এখ্াক্ষন ওরা এক্ষসক ক্ষলা োক্ষ র 
ছনমন্তন্ন রাখ্ক্ষে। অযাকম াসক্ষি আকম আড়াক্ষল ছিক্ষি কনক্ষ  কগক্ষ  ৈক্ষলক লাম ছখ্ালাখু্কল। 
এমন কি ৈক্ষলক লাম এও ছয, ও ভাক্ষলা িরক্ষ  না িাজটা। 
  
এই িোই োহক্ষল আপকন ৈক্ষলক ক্ষলন? 
  
 হা, িোটা ওর িাক্ষন ঢুক্ষিক ক্ষলা আমার মক্ষন হ  না। 
  
ছঢাক্ষিকন সম্ভৈেিঃ, ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
ৈযাপারটা িযাক্ষরাকলক্ষনর সক্ষহযর সীমা  াকড়ক্ষ  যাক্ষে আকম ৈক্ষলক লাম। যকদ কৈক্ষ  িরক্ষেই 
োও ঐ ছমক্ষ টাক্ষি, ছিন এি ৈাকড়ক্ষে ছরক্ষখ্ক্ষ , কনললক্ষজ্জর মক্ষো িযাক্ষরাকলক্ষনর ছোক্ষখ্র 
সামক্ষন এমনভাক্ষৈ কনক্ষজক্ষি ছিন জাকহর িরক্ষ া? ছিউ সহয িরক্ষে পাক্ষর না এ 
অপমান। 
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ছিৌেূহল ৈাড়ক্ষ  ছপা াক্ষরার। 
  
অযাকম াস োর উেক্ষর িী ৈক্ষলক ক্ষলন? 
  
ছমকরকিে নাি িুাঁেক্ষি ৈলক্ষলন, অযাকম াস ৈক্ষলক ক্ষলা–এটা ছমক্ষন কনক্ষে হক্ষৈ 
িযাক্ষরাকলনক্ষি। 
  
ভ্রূ ছৈাঁক্ষি উিক্ষলা ছপা াক্ষরার, উের িী কনষু্ঠক্ষরর মক্ষো। 
  
ছঘন্না যক্ষর কগক্ষ ক ক্ষলা ছো আমার। কিি রাখ্ক্ষে না ছপক্ষর ছমজাক্ষজ ৈক্ষলক লাম ছযমন ছস 
ৈুঝক্ষে পাক্ষর না কনক্ষজর স্ত্রীক্ষি িেটা িি কদক্ষে, কিি ছেমন কেন্তা িরক্ষ  না ছিন ঐ 
এলসা ছমক্ষ টার িোও। অৈিাটা ছয ওর পক্ষে ছৈশ ছঘারাক্ষলালা? আকম াস োর উেক্ষর 
ৈক্ষলক ক্ষলা, এটা ছমক্ষন কনক্ষে হক্ষৈ এলসাক্ষিও …োরপর ৈক্ষলক ক্ষলা অযাকম াস, ছমকরকিে 
েুকম জাক্ষনা, এখ্ন ছয  কৈটা আকম আাঁিক , আমার এটাই হক্ষৈ সৈার ছসরা  কৈ। এটা 
অসাযারণ  কৈ হক্ষে, িাজ ৈন্ধ িরক্ষে পাকর না দুজন ঈষলািাের মকহলার জক্ষনয, না ৈন্ধ 
িরক্ষৈা না। 
  
েিল িক্ষরও ছিাক্ষনা লাভ ক ক্ষলা না ওর সক্ষঙ্গ। সামানয ভদ্রো ছৈাযটুিু পযলন্ত ভুক্ষল ছগক্ষ া 
েুকম, আকম ৈক্ষলক লাম। জীৈক্ষনর সৈ ন   কৈ আাঁিাটাই। আমার িোর মাঝখ্াক্ষন ৈাাঁযা 
কদক্ষ  ও ৈক্ষলক ক্ষলা, কিন্তু কনি ই আমার িাক্ষ । 
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আমার রাগ েখ্নও পক্ষড়কন। ৈক্ষলক লাম ওাঁক্ষি ওর ৈযৈহারটা িযাক্ষরাকলক্ষনর সক্ষঙ্গ আক্ষদৌ 
ভদ্র ন । অযাকম াস দুকৈলষহ িক্ষর েুক্ষলক্ষ  িযাক্ষরাকলক্ষনর জীৈনটাই। ও ৈক্ষলক ক্ষলা োর 
উেক্ষর, আকম দুিঃকখ্ে ওর জক্ষনয, সকেযই দুিঃকখ্ে। ছমকরকিে আকম জাকন আমার িো েুকম 
কৈশ্বাস িরক্ষ  না। কিন্তু সকেয িোটা। আকম নরি িক্ষর েুক্ষলক  িযাক্ষরাকলক্ষনর জীৈন। 
েক্ষৈ ছদৈীর মে সৈলংসহা ও ছযন। ওক্ষি আকম আমার সৈ িোই ৈক্ষলক  উেঙ্খল 
জীৈক্ষনর। 
  
োরপর িড়াভাক্ষৈ আকম অযাকম াসক্ষি ৈক্ষলক লাম, আর যাই িরুি ছযন নি না িক্ষর 
কৈৈাকহে জীৈনটা। ছমক্ষ টার িোক্ষো সৈার ওপক্ষর কেন্তা িরক্ষে হক্ষৈ। আরও ৈক্ষলক লাম 
আকম, এলসার মক্ষো ছমক্ষ রা ৈুঝক্ষে পারক  মাো ঘুকরক্ষ  কদক্ষে পাক্ষর পুরুক্ষষর। েৈুও 
কৈক্ষ র মক্ষো ৈযাপারটাক্ষি োর জক্ষনয নি িরা উকেে ন । খু্ৈই িম এলসার ৈ স। 
হ ক্ষো এখ্ন ওর প ন্দ হক্ষে এই টাি মাোক্ষিই। কনি ই এর জক্ষনয পক্ষর পিাক্ষৈ। 
এই সম্পিলটা েুকম ছভক্ষে কদক্ষ  কিক্ষর যাও স্ত্রীর িাক্ষ । 
  
অযাকম াস োর উেক্ষর কি ৈলক্ষলন? ও ছযন ছৈশ অস্বকির মক্ষযয পক্ষড়ক্ষ  মক্ষন হকেক্ষলা। 
আমার িাাঁয োপক্ষড় ৈলক্ষলা, ছমকরকিে েুকম খু্ৈ ভাক্ষলা মানুষ, েক্ষৈ আক্ষৈক্ষগ ভরা ৈড় 
ছৈকশ। অক্ষপো িক্ষরা  কৈটা ছশষ হও া পযলন্ত। স্বীিার িরক্ষৈ েখ্ন আকম ভুল িকরকন। 
  
ছগািা  যাি ছোমার  কৈ। আকম ৈক্ষলক লাম। অযাকম াস োপা হাকস ছহক্ষস ৈক্ষলক ক্ষলা ছয 
সৈ মানকসি কৈিারগ্রি ইংলযাক্ষন্ডর ছমক্ষ  মানুষরা ো িরক্ষে পাক্ষর না। আকম েখ্ন 
ৈললাম –অন্তেিঃ িযাক্ষরাকলনক্ষি  কৈটা ছশষ হও া পযলন্ত এর ছেক্ষি দূক্ষর রাখ্ক্ষে 
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পারক্ষে। আমার ছিাক্ষনা ছদাষ ছনই এক্ষে। ৈক্ষলক ক্ষলা অযাকম াস। কনক্ষজই ছগাপন 
ৈযাপারটা এলসা িাস িক্ষর কদক্ষ  লজ্জা  ছিলক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলনক্ষি। ছিন, 
অযাকম াস প্রক্ষশ্নর উেক্ষর জাকনক্ষ ক ক্ষলা সৈ কি ু ছখ্ালাক্ষমলাভাক্ষৈ এলসা িরক্ষে োইক্ষো। 
এিো কিিই যে খ্ারাপই ছহাি না ছিন ওর আেরক্ষণ এলসা কনক্ষজর সেো ৈজা  
রাখ্ক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলা। 
  
ছপা াক্ষরা মন্তৈয িরক্ষলা, এক্ষো ছৈকশ দুিঃখ্ িক্ষির ছৈাঝা সক্ষোর জক্ষনয। 
  
এই মন্তৈযটার মাক্ষন ছমকরকিে কিি মক্ষো ৈুঝক্ষে না ছপক্ষর এিটু কিযার সক্ষঙ্গ ৈলক্ষলন, 
ছসই সম টা আমাক্ষদর িাক্ষ  ক ক্ষলা খু্ৈই খ্ারাপ। 
  
এিমাত্র অযাকম াস ছেলক্ষি ঐ পকরিকেটা প্রভাকৈে িক্ষরকন, ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
এৈং ছিন, এই জক্ষনয ছয ও ভীষণভাক্ষৈ অহংিারী ক ক্ষলা। এখ্ন মক্ষন পড়ক্ষ  ওর এিটা 
িো, ও আমা  হাসক্ষে হাসক্ষে ৈক্ষলক ক্ষলা ছমকরকিে কেন্তা ছিাক্ষরা না, কমক্ষট যাক্ষৈ সৈ 
সমসযাই। 
  
ছপা াক্ষরা আপন মক্ষন ৈলক্ষলা, আশাৈাদী অকৈশ্বাসয রিক্ষমর। 
  
ছসই যরক্ষনর পুরুষ ক ক্ষলা অযাকম াস যারা িখ্নই যক্ষোকেে গুরুত্ব কদক্ষ  ছমক্ষ ক্ষদর গ্রহণ 
িক্ষর না। ওক্ষি জাকনক্ষ  ছদও া আমার উকেে ক ক্ষলা ছয মকর া হক্ষ  উক্ষিক্ষ  িযাক্ষরাকলন। 
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আপনাক্ষি কি িযাক্ষরাকলন ছেমন ছিাক্ষনা িো ৈক্ষলক ক্ষলন? 
  
না ঐ ভাষা  কিি ন । েক্ষৈ কৈক্ষিলক্ষৈলা  ছসকদন ছযমন েমেক্ষম ওর মুখ্ ছদক্ষখ্ক লাম 
ওই রিম প্রকেকদন ছদখ্োম। ছৈকশ ৈড় হাসক ক্ষলা আর িো ৈলক ক্ষলা। কিন্তু মানকসি 
যন্ত্রণার  াপ ছোক্ষখ্র োরা  িুক্ষট উক্ষিক ক্ষলা। আহা ছৈোকর! 
  
কমকনট দুই ছিাক্ষনা িো ৈলক্ষলা না এরিুল ছপা াক্ষরা। পক্ষরর কদন ছয মকহলাকট োর 
স্বামীক্ষি খু্ন িরক্ষে েক্ষলক্ষ ন োর  কৈকট ভাক্ষলাভাক্ষৈই িুকটক্ষ  েুক্ষলক্ষ ন ছমকরকিে। 
  
ছমকরকিে এেেক্ষণ অক্ষনি স্বেন্দ হক্ষ  এক্ষসক্ষ ন, িো ৈক্ষল েক্ষলক্ষ ন অনগলল আর 
ছপা াক্ষরা শুক্ষন েক্ষলক্ষ  কনকৈি মক্ষন। ছযন কনক্ষজর মক্ষন ছমকরকিে িো ৈলক্ষ ন। ৈলক্ষে 
লাগক্ষলন এভাক্ষৈ, উকেে ক ক্ষলা আমার সক্ষন্দহ িরা। প্রেক্ষম িযাক্ষরাকলনই ঐ ছনশা কনক্ষ  
আমার সাক্ষে আক্ষলােনা শুরু িক্ষরক ক্ষলা। ছদাষ ছনই স্বীিার িরক্ষে, োক্ষে আকম খু্ৈ 
উৎসাকহে হক্ষ ক লাম। আলাদা এিটা ছনশা আক্ষ  গা গা ড়া কনক্ষ  গক্ষৈষণা িরার। 
এিিাক্ষল ওষুয কহক্ষসক্ষৈ ৈযৈহার িরা হক্ষো এমন অক্ষনি লোপাো আক্ষ । কিন্তু এখ্ন 
ঔষয কৈোক্ষনর পাো ছেক্ষি ৈাকেল হক্ষ  ছগক্ষ । ছিাক্ষনা ছিাক্ষনা গা পালার িাাঁে কদক্ষ  
িরা যা  অসাযয সাযন, আিযল লাক্ষগ ভাৈক্ষলও। এসৈ জানা োিক্ষল অক্ষযলক্ষির ছৈকশ 
ছরাক্ষগ িাক্তারই িািক্ষে হ  না। 
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এই ছো িাগক্ষজ ছসকদন পক্ষড়ক লাম িক্ষো ছভষজ ৈাকেল ঔষুয ৈযৈহার িরক্ষ ন 
িাক্তাররা। আর পাক্ষেন সুিলও। কিন্তু আকম সাযনা িক্ষর যাকেলাম কনক্ষজর জক্ষনয, 
সমাক্ষজর ছযটুিু উপিাক্ষরই আকস না ছিন। ো াড়া ছশিড়-ৈািড় সংগ্রহ িরা, জাল 
ছদও া ছসগুক্ষলা ছেক্ষি কনযলাস ছৈর িরা, িম আনন্দ পাও া যা  না এই যরক্ষনর 
বৈোকনি কে ািক্ষমল। মক্ষন আক্ষ  আমার আকম ছসকদন কেকে কৈষলোর িো ৈক্ষলক লাম। 
দুৈার িুল ছিাক্ষট ৈ ক্ষর, ছপক্ষি িলগুক্ষলা হলক্ষদ সৈার আগই েুক্ষল কনক্ষে হক্ষৈ। 
আজিাল উক্ষি ছগক্ষলও ছিানাইক্ষনর ৈযৈহার, অৈযেল িল ছদ  হুকপংিাকশ, হাাঁপাকনক্ষে। 
  
ছপা াক্ষরা প্রশ্ন িরক্ষলা, এক্ষো িো কনক্ষ  আপনার লযাৈক্ষরাটাকরক্ষে আপকন আক্ষলােনা 
িক্ষরক ক্ষলন। 
  
ঘুকরক্ষ  ঘুকরক্ষ  হযাাঁ সৈ ছদকখ্ক্ষ ক লাম, কি কি িাজ নানা ওষুক্ষযর ো ৈুকঝক্ষ  কদকেলাম। 
কৈক্ষষর িো উিক্ষলা িো প্রসক্ষঙ্গ। নাম িরলাম ছৈক্ষলক্ষিানা অযাক্ষিাকপক্ষনর। খু্ৈ আগ্রহ 
ছদখ্াকেক্ষলা ওরা। 
  
ওরা? িাক্ষদর িো ৈলক্ষ ন ওরা ৈলক্ষে, ছযন এিটু আিযল হক্ষলন ছমকরকিে ছেি, যারণা 
ক ক্ষলা োর ছসকদক্ষনর িো ছপা াক্ষরা সৈটাই জাক্ষন। 
  
ওহ, পুক্ষরা দলটা। ৈলক , দাাঁড়ান, কিকলপ, অযাকম াস, িযাক্ষরাকলন, অযাক্ষঞ্জলাও ক ক্ষলা। 
আর এলসা গ্রী ার ক ক্ষলা। 
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 ৈযাস, মাত্র এই ি’জন? 
  
 হা, মক্ষন পড়ক্ষ  োইক্ষো, নাহ, ভুল হক্ষে না ছো। ছিন ছিউ কি আর োিক্ষে পাক্ষর? 
  
মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা আমার খু্ৈ সম্ভৈ গভক্ষনলস…। 
  
ওহ ৈুক্ষঝক , নািঃ গভক্ষনলস ছসকদন কৈক্ষিক্ষল ক ক্ষলা না। ছদখ্ক  নামটাও ভুক্ষল ছগক । 
েমৎিার মকহলা, ভীষণ সজাগ কনক্ষজর িেলৈয সম্বক্ষন্ধ। ওক্ষি খু্ৈ জ্বালাক্ষো অযাক্ষঞ্জলা মক্ষন 
হ । 
  
কিন্তু ছিন? 
  
ছদখু্ন, ছৈশ ভাক্ষলাই ক ক্ষলা ছমক্ষ টা। েক্ষৈ ওর মাো  মাক্ষঝ মাক্ষঝ োপক্ষো ভূে। এিটা 
না এিটা সৈ সম  কপ ক্ষন ছলক্ষগ োিক্ষো। অযাকম াস খু্ৈ পকরশ্রম িক্ষর এিকদন এিটা 
 কৈ আাঁিক ক্ষলা, ছটকৈক্ষলর ওপর অযাক্ষঞ্জলা ছরক্ষখ্ এক্ষসক ক্ষলা এিটা ছ াট শামুি। 
অযাকম াস ছসকদন দারুণ ছেক্ষপ কগক্ষ ক ক্ষলা, োরপক্ষরই ছো ছমক্ষ টাক্ষি সু্কক্ষল পািাক্ষে 
হক্ষৈ কিি িক্ষর। 
  
সু্কক্ষল পািাক্ষলা অযাক্ষঞ্জলাক্ষি? হযাাঁ, অৈশয োর মাক্ষন আকম এ ৈলক্ষে োইক  না ছয ওক্ষি 
ভাক্ষলাৈাসক্ষো না অযাকম াস। ৈাসক্ষো কিিই, েক্ষৈ দুিুকম িরক্ষো ছয ৈড্ড। আর মক্ষন 
হক্ষো আমার… 
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আপনার কি মক্ষন হক্ষো? 
  
অযাক্ষঞ্জলাক্ষি ছযন অক্ষন্ধর মক্ষো ভাক্ষলাৈাসক্ষো িযাক্ষরাকলন, ছসটা সহয িরক্ষে পারক্ষো না 
অযাকম াস। অৈশয এিটা িারণ োরও আক্ষ , আকম ছসটা ৈলক্ষে োই না এখ্ন, কিন্তু…। 
  
ৈাযা কদক্ষলা ছপা াক্ষরা, িারণটা এই ছয এিািার ছরক্ষগ কগক্ষ  িযাক্ষরাকলন এিটা এমন 
িাণ্ড িক্ষরক ক্ষলন যার িক্ষল কৈিৃে হক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা ছমক্ষ টার মুখ্। 
  
ওিঃ োহক্ষল আপকন িারণটা জাক্ষনন ছদখ্ক । ওটা আকম আর কনক্ষজর মুক্ষখ্ ৈলক্ষে 
োইক লাম না। অেীক্ষের জক্ষনয অেীক্ষের িো োিাই ভাক্ষলা। হযাাঁ, িযাক্ষরাকলন ঐ িারক্ষণ 
অযাক্ষঞ্জলা সম্বক্ষন্ধ ও, যা িক্ষরক্ষ  ো ছযন কি ুক্ষেই পযলাপ্ত ন  মক্ষন িরক্ষো। 
  
ছপা াক্ষরা ঘাড় নাড়ক্ষলা কেন্তা িরক্ষে িরক্ষে, আর অযাক্ষঞ্জালা? োর কি ছিাক্ষনা রাগ ক ক্ষলা 
সৎ ছৈাক্ষনর কৈরুক্ষদ্ধ? 
  
না, না, কেন্তা িরক্ষৈন না ওসৈ। কদকদক্ষি ভীষণ শ্রদ্ধা িরক্ষে অযাক্ষঞ্জলা। ও আক্ষদৌ 
পুক্ষরাক্ষনা ৈযাপার কনক্ষ  মাো ঘামাক্ষো না। ৈরং িযাক্ষরাকলনই ৈলা যা  ছযন ঘটনাটা 
ভুলক্ষে পারক্ষো না। 
  
অযাক্ষঞ্জলা ছৈাকিলংক্ষ  পািাক্ষনার ৈযাপারটা কি ভাক্ষলা মক্ষন কনক্ষ ক ক্ষলা? 
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ছমকরকিে স্পিভাক্ষৈ, জানাক্ষলন ছপা াক্ষরার এই প্রক্ষশ্নর উেক্ষর, না, ছন কন। ভীষণ ছরক্ষগ 
কগক্ষ ক ক্ষলা অযাকম াক্ষসর ওপর। এৈং ছৈাক্ষনর পে ছনও া সক্ষেও িযাক্ষরাকলন, ছগাাঁ যক্ষর 
ৈক্ষস রইক্ষলা অযাকম াস, ছৈাকিলংক্ষ  পািাক্ষৈই অযাক্ষঞ্জলাক্ষি। এমকনক্ষে ছৈশ সাদাকসক্ষয মানুষ 
ক ক্ষলা অযাকম াস, কিন্তু ছেক্ষপ ছগক্ষল এিৈার আর োক্ষি শান্ত িরা ছযক্ষো না, হার 
মানক্ষে হক্ষ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন আর অযাক্ষঞ্জলা দুজনক্ষিই। 
  
ছৈাকিলংক্ষ  পািাৈার িো ক ক্ষলা অযাক্ষঞ্জলাক্ষি, োই না, িক্ষৈ? 
  
ছয ছসসন শুরু হ  শরৎিাক্ষল, োক্ষে। ওরা ছগা গা  িরক ক্ষলা ওর কজকনসপত্র। আর 
িক্ষ িকদন পক্ষরই হ ক্ষো ছযক্ষো ও দুঘলটনাটা না ঘটক্ষল। ঐকদন সিাক্ষল কি ু কজকনসপত্র 
ৈাাঁযা াদা িরার িো ক ক্ষলা। 
  
হিাৎ এখ্াক্ষন প্রশ্ন িরক্ষলা ছপা াক্ষরা, আর ঐ গভক্ষনলস? 
  
আপকন কি ৈলক্ষে োইক্ষ ন…গভক্ষনলস? 
  
গভক্ষনলস কি ছোক্ষখ্ কনক্ষ ক ক্ষলা অযাক্ষঞ্জলাক্ষি ছৈাকিলংক্ষ  পািাক্ষনার ৈযাপারটা। োর েে েক্ষল 
যাৈার িো োিকর? োই না? 
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ও হযাাঁ, োই ছো দাাঁড়া  এিকদি কদক্ষ । েখ্ন িাললার ৈ স পাাঁে কি   , গভক্ষনলক্ষসর 
িাক্ষ  পড়াশুনা িরক্ষো এিটু আযটু। এিজন নাসল ওর জনয ক ক্ষলা ৈক্ষট। েক্ষৈ কমস 
উইকল ামসক্ষি ওর জক্ষনয ওরা রাখ্ক্ষো কিনা সক্ষন্দহ। ওই নামটা এই ছো মক্ষন পক্ষড় 
ছগক্ষ । কসকসকল া উইকল ামস। ছিমন মজার ৈযাপার ছদখ্ক্ষ ন, নামটা মক্ষন পক্ষড় ছগক্ষলা 
িো ৈলক্ষে ৈলক্ষে। 
  
ো কিি, এখ্ন আপকন অেীে জগক্ষে েক্ষল ছগক্ষ ন। োই না? আপনার ছোক্ষখ্র সামক্ষন 
নেুন িক্ষর দৃশযগুক্ষলা ছভক্ষস উিক্ষ , েখ্ন ছযভাক্ষৈ িো ৈলক ক্ষলা ছলাক্ষিরা হাে-পা 
ছনক্ষড় ক ক্ষলা কিভাক্ষৈ, সৈই কনি ই মক্ষন পড়ক্ষ ? 
  
যীক্ষর যীক্ষর ছমকৈকিে ছেি ৈলক্ষলন, ৈলক্ষে পাক্ষরন ো। েক্ষৈ ৈাদ পক্ষড় ছযক্ষে পাক্ষর 
মাক্ষঝ মাক্ষঝ হ ক্ষো মক্ষন পড়ক্ষে পাক্ষর গুরুত্বপূণল ৈযাপারগুক্ষলাই। যরুন িযাক্ষরাকলনক্ষি 
ছ ক্ষড় কদক্ষে োইক্ষ  অযাকম াস এিো শুক্ষন আকম হেভম্ব হক্ষ  কগক্ষ ক লাম ভীষণ, অেে 
মক্ষন পড়ক্ষ  না আমার ঐ  াড়া াকড়র িোটা আকম শুক্ষনক লাম িার িা  ছেক্ষি 
অযাকম াস, না এলসা? অৈশয মক্ষন আক্ষ  এটাও ছয এলসাক্ষি আকম ছেিা িক্ষরক লাম 
ছৈাঝাৈার ও কিন্তু ছহক্ষস উকড়ক্ষ  কদক্ষ  ৈক্ষলক ক্ষলা আমার িো ছসক্ষিক্ষল পন্থী নাকি আকম। 
কিি িোটা, ছসক্ষিক্ষল পন্থা আকম, েক্ষৈ ভুল ক ক্ষলা না আমার ৈক্তৈযটাও, স্ত্রী ছমক্ষ ক্ষি 
ছ ক্ষড় কৈক্ষ  অনয িাউক্ষি িরক্ষে োও াটা কিি হ কন অযাকম াক্ষসর পক্ষে। 
  
হযাাঁ, ঘটনাটা েক্ষৈ মক্ষন রাখ্ক্ষৈন ছষাক্ষলা ৈ র আক্ষগিার, এখ্নিার মক্ষো সহক্ষজ 
েখ্নিার কদক্ষন কৈৈাহ কৈক্ষেদ হক্ষো না। অেে আযুকনি হক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলা এলসা, ওর 
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মক্ষে স্বামী-স্ত্রী যকদ এিসক্ষঙ্গ মাকনক্ষ  কনক্ষে না পাক্ষর োহক্ষল কৈক্ষেদ হও াই ভাক্ষলা। 
ছযক্ষহেু এিকদনও ঝগড়া না িক্ষর অযাকম াস আর িযাক্ষরাকলন িাটাক্ষে পারক ক্ষলা না, োই 
 াড়া াকড় হও াটাই মঙ্গলজনি সন্তাক্ষনর মুখ্ ছেক্ষ ই। 
  
এৈং আপনার মক্ষনামে হ কন এলসার যুকক্তটা? প্রশ্ন িরক্ষল ছপা াক্ষরা। 
  
যীক্ষর যীক্ষর ছমকরকিে ছেি ৈলক্ষলন, সৈ সমক্ষ  আমার ছিমন ছযন মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা 
কনক্ষজই জাক্ষন না এলসা ছস কি ৈলক্ষ । কি ু ৈইপড়া, কি ু ছশানা িো ৈনু্ধ-ৈান্ধক্ষৈর 
মুক্ষখ্ ছোোপাকখ্র মক্ষো আওক্ষড় ছযক্ষো। িো  এিটা গভীর দুিঃক্ষখ্র ৈযাপার ক ক্ষলা ওর 
ৈযাপাক্ষর। অেে িম ৈ সী খু্ৈ আত্মকৈশ্বাসী খু্ৈই। এিটা কনজস্ব যমল আক্ষ  ছযৌৈক্ষনর, 
কমিঃ ছপা াক্ষরা োই না–সৈ কি ুক্ষি দারুণভাক্ষৈ নাকড়ক্ষ  ছদ । 
  
অেে িাজটা ভাক্ষলা িরক্ষ  না অযাকম াস, ৈ ক্ষসর েিাৎ দুজক্ষনর মক্ষযয প্রা  িুকড় 
ৈ র…ওক্ষদর ৈযাপাক্ষর এইসৈ মক্ষন িক্ষর নাি গলাক্ষে কগক্ষ ক লাম। হ কন িল, িখ্ন 
হেও না। আকম িাউক্ষি কিি মে কি ু ছৈাঝাক্ষে পাকর না। 
  
কনক্ষজর ছয দুৈললোর সমাক্ষলােনা ছমকরকিে িরক্ষ ন ৈুঝক্ষে ছপক্ষর ছপা াক্ষরা পাোক্ষে 
োইক্ষলা প্রসঙ্গটা–এখ্নও আপনার ঐ ওষুয কৈষুক্ষযর লযাৈক্ষরটকরটা আক্ষ ? 
  
িড়া জৈাৈ এক্ষলা সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ, না। নি িক্ষর ছিক্ষলক  সৈ, ওসৈ ঐ ঘটনার পর আর 
ছিউ রাক্ষখ্। ৈলক্ষে পাক্ষরন আপকনও ছো আকম ওই ৈযাপারটার মুক্ষল ক লাম। 
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না, না কমিঃ ছেি। ছদখ্ক  আপকন ৈড় ছৈকশ স্পশলিাের। কিন্তু ৈুঝক্ষেই ৈা-আপকন 
পারক্ষ ন না ছিন যকদ আকম ঐ ছনাংরা কজকনসগুক্ষলা সংগ্রহ িক্ষর রাখ্োম োহক্ষল ছো 
ঘটক্ষো না দুঘলটনাটা। আকম উক্ষে অহংিার িক্ষর জাকহর িরার জক্ষনয কনক্ষজর কৈক্ষদয 
ছলিোর কদক্ষ ক লাম ছিানাইন সম্বক্ষন্ধ। িাজ িক্ষরক লাম িী ছৈািার মক্ষোই না। 
এমনকি লাইক্ষিকর ঘক্ষর কিক্ষর কগক্ষ  এিটা অংশ পক্ষড় শুকনক্ষ ক লাম ওক্ষদর ৈই ছেক্ষি, 
ছযখ্াক্ষন কিক্ষিা সক্ষেকটক্ষসর মৃেুয ৈণলনা িরক্ষ । রেনাটা অসাযারণ। কিন্তু ঐ দৃশযটা 
োরপর ছেক্ষি আমা  হানা কদক্ষ  আসক্ষ  ৈারৈার। 
  
িার আেুক্ষলর  াপ পাও া কগক্ষ ক ক্ষলা ছিানাইক্ষনর ছৈােক্ষল। 
  
 িযাক্ষরাকলন ছেক্ষলর। 
  
আপনারটা ন  ছিন? 
  
ছসকদন আকম ছৈােলটা যকরকন, ো াড়া এর ৫-৬ কদন আক্ষগই ঝাড়াক্ষমা া িক্ষরক লাম 
সৈ। আমার সৈ কি ু পকরষ্কার-পকরেন্ন রাখ্া স্বভাৈ। 
  
োলা ৈন্ধ রাখ্ক্ষেন ঐ ঘক্ষরর দরজা? 
  
 অৈশযই। 
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আপনার লযাৈক্ষরটাকর ছেক্ষি িখ্ন িযাক্ষরাকলন ছেল ছিানাইন েুকর িক্ষরক ক্ষলন? 
  
ছমকরকিে ছেি খু্ৈ অকনো কনক্ষ  উের কদক্ষলন, সৈার ছশক্ষষ ঘর ছেক্ষি ছৈকরক্ষ ক ক্ষলা। 
িযাক্ষরাকলনই। ওক্ষি ছিক্ষিক লাম আকম। খু্ৈ োড়াোকড় ছহাঁক্ষট এক্ষলা ও, ছোক্ষখ্ মুক্ষখ্ 
উক্ষেজনা। 
  
আো, আপনার সক্ষঙ্গ ছসকদন ওক্ষদর স্বামী স্ত্রীর সম্পিল কনক্ষ  ছিাক্ষনা আক্ষলােনা 
হক্ষ ক ক্ষলা? 
  
ছমকরকিে গলা নাকমক্ষ  উের কদক্ষলন, ছসাজাসুকজ হ কন। ও ছয মক্ষনর কদি কদক্ষ  খু্ৈ 
কৈপযলি ক ক্ষলা আক্ষগই এিো ছো ৈক্ষলক । এি সমক্ষ  আমরা দুজক্ষন যখ্ন শুযু এিটু 
এিলা ক লাম, িযাক্ষরাকলনক্ষি আকম কজক্ষেস িক্ষরক লাম, কি ু কি ঘক্ষটক্ষ  নাকি, ও 
ৈক্ষলক ক্ষলা োর উেক্ষর, ঘক্ষট ছগক্ষ  ছো সৈকি ুই……ৈুঝক্ষে পারক্ষেন ওর িোটা শুনক্ষল 
ছিমন হোশ হক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা ও। 
  
ও ৈক্ষলক ক্ষলা, ছশষ হক্ষ  ছগক্ষ  সৈ কি ুই। ছমকরকিে ছশষ হক্ষ  ছগক  আকমও। হিাৎ 
োরপর হাসক্ষে হাসক্ষ  েক্ষল ছগক্ষলা দক্ষলর িাক্ষ । এর আক্ষগ ওক্ষি িখ্নও আকম এরিম 
অস্বাভাকৈি ও উোমভাক্ষৈ খু্কশ হক্ষে ছদকখ্কন। 
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ছপা াক্ষরা েীক্ষনমযানক্ষদর মক্ষো ভাৈক্ষলশহীন মুখ্ িক্ষর ৈলক্ষলা, ও ৈুক্ষঝক …ঐ 
হক্ষ ক ক্ষলা…োই না…। 
  
হিাৎ উক্ষেকজে হক্ষ  ছটকৈক্ষল ঘুকস ছমক্ষর প্রা  ছমকরকিে ছোঁকেক্ষ  উিক্ষলন, েক্ষৈ আপনাক্ষি 
এিটা িো ৈলক  কমিঃ ছপা াক্ষরা–মামলা েলার সম  যখ্ন িযাক্ষরাকলন ৈলক্ষলা ও 
কনক্ষ ক ক্ষলা কৈষটা কনক্ষজর খ্াৈার জক্ষনযও েখ্ন সকেয িোই ৈক্ষলক ক্ষলা, আকম হলি িক্ষর 
ৈলক্ষে পাকর। ওর খু্ন িরার ইক্ষে ক ক্ষলা না। না, ক ক্ষলা না। ওর মাো  ও কেন্তাটা পক্ষর 
এক্ষসক ক্ষলা। 
  
এরিুল ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, আপকন এ কৈষক্ষ  ভুল িরক্ষ ন না ছো ছয ওাঁর মাো  
এক্ষসক ক্ষলা ঐ কেন্তাটা পক্ষর? 
  
আপনার িো কিি ৈুঝক্ষে পারক  না আকম কি ৈলক্ষ ন। ছৈািার মক্ষো ছিমন ছযন 
োকিক্ষ  িোটা ছমকরকিে ৈলক্ষলন। 
  
খু্ন িরার কেন্তাটা আক্ষগ িযাক্ষরাকলক্ষনর মাো  আক্ষসকন এ কৈষক্ষ  কনকিে ছো আপকন, 
আর খু্ন ছয িযাক্ষরাকলনই িক্ষরক্ষ ন এ িোটা কৈশ্বাস িক্ষরন আপকন? 
  
এক্ষলাক্ষমক্ষলা হক্ষ  ছগক্ষলা ছমকরকিক্ষের কনিঃশ্বাস 
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কিন্তু যকদ ো…যকদ ো না হ ..আপকন োহক্ষল কি ৈলক্ষে োইক্ষ ন…এিটা দুঘলটনা 
এটা…? 
  
ছয কিি োই, ো ন । 
  
কমিঃ ছপা াক্ষরা আপকন খু্ৈ আিযল িো ছশানাক্ষেন? 
  
োই কি? িযাক্ষরাকলন ছেল, আপকনই ছো ৈক্ষলক্ষ ন যীরকির প্রিৃকের মকহলা ক ক্ষলন। খু্ন 
িক্ষর কি শান্ত প্রিৃকের ছমক্ষ রা। 
  
কিিই শান্তকশি ক ক্ষলা, েক্ষৈ ভীষণ ঝগড়া িরক্ষো মাক্ষঝ মাক্ষঝ। 
  
োহক্ষল শান্তকশি যক্ষোটা ৈলক্ষ ন েক্ষোটা ন । 
  
 কিন্তু িযাক্ষরাকলন ছো…ওহ, ৈুকঝক্ষ  এসৈ কজকনস ৈলা ছয িী িিির…। 
  
ৈলুন, ছেিা িরক  আকম ছৈাঝৈার। 
  
এিটু আলগা ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর কজভটা–িো ৈলক্ষো ৈড় ছঝক্ষঝ। ৈলক্ষে পারক্ষো 
মুক্ষখ্র ওপর, ছঘন্না িকর আপনাক্ষি, মরণ হ  না ছিন আপনার। কিন্তু োই ৈক্ষল ঘটুি 
ওগুক্ষলা ো কনি ই োইক্ষো না। 
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আপনার মক্ষে োহক্ষল খু্ন িরার মক্ষো ৈযাপারটা এক্ষিৈাক্ষরই খ্াপ খ্া  না কমক্ষসস 
ছেক্ষলর েকরক্ষত্রর সক্ষঙ্গ। 
  
কমিঃ ছপা াক্ষরা আপকন কিন্তু দারুণ গুক ক্ষ  িো ৈলক্ষে পাক্ষরন। শুযু আকম ৈক্ষলক –হযাাঁ 
খ্াপ খ্া  না ওর েকরক্ষত্রর সক্ষঙ্গ। ভীষণভাক্ষৈ ওাঁক্ষি ছখ্াাঁোক্ষনা হক্ষ ক ক্ষলা ৈক্ষলই হ ক্ষো 
িাজটা িক্ষর ছিক্ষলক ক্ষলা উক্ষেকজে হক্ষ । স্বামীক্ষি এমকনক্ষে ও ভীষণ ভাক্ষলাৈাসক্ষো। 
শ্রদ্ধা িরক্ষো, কিন্তু ছয ছিাক্ষনা মকহলা ও রিম পকরকিকেক্ষে পড়ক্ষল…মাক্ষন…খু্ন িক্ষর 
ছিলক্ষে পাক্ষর। ঘাড় দুকলক্ষ  ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, আপনার সক্ষঙ্গ এিমে আকম। 
  
আকম এক্ষিৈাক্ষর হেভম্ব হক্ষ  কগক্ষ ক লাম িোটা শুক্ষন। সকেয ো ভাৈক্ষেই পাকরকন। এৈং 
সকেযও না িোটা। িারণ আসক্ষল িযাক্ষরাকলন পাক্ষর না ওটা িরক্ষে। 
  
কমিঃ ছেি কিন্তু এিো ছো স্বীিার িরক্ষৈন অৈশযই আপকন ছয িযাক্ষরাকলন খু্নী আইক্ষনর 
ছোক্ষখ্। 
  
হাাঁ িক্ষর োিাক্ষলন আৈার ছমকরকিে ছেি ছপা াক্ষরার মুক্ষখ্র কদক্ষি, আক্ষর মশাই–যকদ ও 
িক্ষর না োক্ষি, োহক্ষল কনি ই কৈিল্প এিটা কি ু হক্ষে হক্ষৈ? দুঘলটনা? ো ন  
কনি ই। আৈার ৈলা যাক্ষে না আত্মহেযাও। কৈশ্বাস িরক্ষৈ না ছিউ, ওসৈ িরক্ষেই 
পাক্ষর না অযাকম াক্ষসর মক্ষো ছলাি। 
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ো কিি। স্বীিার িরক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
োহক্ষল কি আর হক্ষে পাক্ষর? জানক্ষে োইক্ষলন ছমকরকিে। 
  
 ছপা াক্ষরা খু্ৈ িান্ডা গলা  ৈলক্ষলা, আকম াস ছেলক্ষি অনয ছিউ খু্ন িক্ষরক ক্ষলা এটাও 
ছো হক্ষে পাক্ষর? 
  
অসম্ভৈ। 
  
সকেযই োই মক্ষন িক্ষরন আপকন? 
  
হা ছি আর খু্ন িরক্ষে োইক্ষৈ ওক্ষি? ছিই ৈা ওক্ষি খু্ন িরক্ষে পাক্ষর? 
  
আপনারই ছৈকশ ভাক্ষলা জানা উকেে আমার ছেক্ষ । 
  
 সকেয সকেযই আপকন কিন্তু কৈশ্বাস িক্ষরন না…। 
  
হ ক্ষো না। আমার ভাক্ষলা লাক্ষগ পরীো িক্ষর সম্ভাৈনাগুক্ষলাক্ষি ছদখ্ক্ষে। …আো এিটু 
গভীরভাক্ষৈ আপকন কেন্তা িক্ষর ৈলুন ছো আমা …। 
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ছমকরকিে ছপা াক্ষরার কদক্ষি কমকনট দুই েুপ িক্ষর ছেক্ষ  োিক্ষলন, মাো ছনক্ষড় োরপর 
ৈলক্ষলন, আকম কি ুক্ষেই অনয ছিাক্ষনা কৈিল্প িল্পনা িরক্ষে পারক  না, পারক  না ছেিা 
িক্ষরও। কনক্ষদলাষ িযাক্ষরাকলন আকম আগ ৈাকড়ক্ষ  এিো কৈশ্বাস িরক্ষে োই, অৈশয অনয 
িাউক্ষি যকদ সক্ষন্দহ িরার ছিাক্ষনা সঙ্গে িারণ োক্ষি। খু্ন িক্ষরক্ষ  িযাক্ষরাকলন ও কেন্তা 
িরক্ষেও আকম োই না। কিন্তু ছি ছি ক ক্ষলা আর। কিকলপ, অযাকম াক্ষসর প্রাক্ষণর ৈনু্ধ। 
এলসা? অকৈশ্বাসয। আকম, আমাক্ষি কি ছদখ্ক্ষে লাক্ষগ খু্নীর মক্ষো, সম্ভ্রান্ত এিজন 
গভক্ষনলস? িক্ষ িটা কৈশ্বাসী োির, এরপর হ ক্ষো আপকন ৈলক্ষৈন খু্ন িক্ষরক ক্ষলা 
অযাক্ষঞ্জলা? না, কমিঃ ছপা াক্ষরা কৈিল্প ছনই ছিাক্ষনা। ওক্ষি খু্ন িরক্ষে পাক্ষর না 
অযাকম াক্ষসর স্ত্রী  াড়া আর ছিউ। েক্ষৈ ওক্ষি এটা িরক্ষে ৈাযয িক্ষরক ক্ষলা অযাকম াসই, 
ছসই অক্ষেল ৈলক্ষে পাক্ষরন আত্মহেযা। 
  
অেলাৎ মারা যান, আকম াস কনক্ষজর িৃেিক্ষমলর িক্ষলই কনক্ষজর হাক্ষে না মরক্ষলও? িোটা 
ৈক্ষল ছপা াক্ষরা োিাক্ষলা ছমকরকিক্ষের কদক্ষি। 
  
িল্পনা ৈড় ছৈকশ িরা হক্ষ  যাক্ষে, োই না? ঐ িোটাই কিি েৈুও ৈকল, কৈক্ষশষ িক্ষর 
ছৈাঝা যা  িাযল-িারণ সম্পক্ষিলর কদিটা ছদখ্ক্ষলই। 
  
আো, কমিঃ ছেি আপকন কি এিো এখ্নও ছভক্ষৈ ছদক্ষখ্ক্ষ ন কনহে মানুষকট সম্পক্ষিল খু্ৈ 
ভাক্ষলাভাক্ষৈ কেন্তা গক্ষৈষণা িরক্ষল খু্ক্ষনর উক্ষেশযটা জানা যা  ছৈকশর ভাগ ছেক্ষত্র? 
  
ছিাক্ষনাকদনও ওরিম ভাকৈকন ৈক্ষট, েক্ষৈ মক্ষন হ  িোটা ভুল ন  আপনার। 
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এৈং কনহে মানুষকট ছসই জক্ষনযই ছিমন ক ক্ষলন, খু্ন হক্ষ ক ক্ষলন কি পকরকিকেক্ষে এগুক্ষলা 
জানক্ষে উৎসুি আকম। আপকন এৈং আপনার ভাই আমাক্ষি সাহাযয িরক্ষ ন এ কৈষক্ষ …। 
  
ছমকরকিে আক্ষদৌ িান কদক্ষলন না ছপা াক্ষরার িো , োর সমি মক্ষনাক্ষযাগ অক্ষোগুক্ষলা 
িোর মক্ষযয এিকট শব্দ দাৈী িরক ক্ষলা, প্রা  সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ কেকন ৈক্ষল উিক্ষলন, কিকলপ। 
  
হা। 
  
ওর সক্ষঙ্গও আপকন িো ৈক্ষলক্ষ ন? 
  
কনি ই। 
  
হিাৎ ছমকরকিে িড়া সুক্ষর ৈক্ষল উিক্ষলন, আপনার সৈার আক্ষগ আসা উকেে ক ক্ষলা আমার 
িাক্ষ । 
  
ছপা াক্ষরা নম্র-ভদ্র-ভঙ্গী িক্ষর ৈলক্ষলা, আমার ছজযষ্ঠক্ষত্বর অগ্রাকযিার সূত্রানুসাক্ষর উকেে 
ক ক্ষলা আক্ষগ আপনার িাক্ষ ই আসা। জানোম আকম কমিঃ কিকলপ ছেক্ষির ছেক্ষ  আপকন 
ৈক্ষড়া। েক্ষৈ পারক্ষ ন ছো ৈুঝক্ষে, লন্ডক্ষনর িাক্ষ  োক্ষি আপনার ভাই, োই সহজ 
হক্ষ ক ক্ষলা আক্ষগ ছদখ্া িরাটা। 
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েখ্ক্ষনা িক্ষমকন ছমকরকিক্ষের রাগটা, কৈরকক্তর ভাৈ ছিাাঁক্ষট িুকটক্ষ  ৈলক্ষলন, আপনার েৈুও 
উকেে ক ক্ষলা আক্ষগ আমার িাক্ষ  আসা। 
  
ছপা াক্ষরা ছিাক্ষনা উের কদল না এৈার, িক্ষল আৈার ৈলক্ষে শুরু িরক্ষলন ছমকরকিে, 
পেপাকেত্ব আক্ষ  কিকলক্ষপর। 
  
োই নাকি? 
  
আসক্ষল এই যরক্ষনর পেপাকেক্ষত্বর ছদাষ ওর মক্ষনর মক্ষযয ছ াটক্ষৈলা ছেক্ষিই ছদক্ষখ্ 
এক্ষসক , েট িক্ষর আড়ক্ষোক্ষখ্ এিৈার ছদক্ষখ্ কনক্ষ  ছপা াক্ষরাক্ষি আৈার ৈলক্ষলন, আপনার 
িাক্ষ  িযাক্ষরাকলক্ষনর কৈরুক্ষদ্ধ ৈক্ষলকন? 
  
এক্ষোকদন পক্ষর, কৈক্ষশষ ছিাক্ষনা দরিার আক্ষ  কি োর? 
  
ছমকরকিে েট িক্ষর এিটা দীঘলশ্বাস ছিক্ষল ৈলক্ষলন, জাকন। এক্ষোকদন আক্ষগর ঘটনা, েুক্ষি 
ৈুক্ষি ছগক্ষ  সৈকি ুই। সৈ লাভ ছলািসাক্ষনর ঊক্ষযল িযাক্ষরাকলনও। েৈুও এিটা ভুল 
যারণা আপকন কনক্ষ  োিক্ষৈন আকম এ োই না। 
  
এৈং মক্ষন হ  আপনার ছ াট ভাই এিটা ভুল যারণা আমার মক্ষন জক্ষে কদক্ষে পাক্ষরন? 
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সকেয িো ৈলক্ষে কি, হ  িোটা কিভাক্ষৈ ৈকল…ওক্ষদর মক্ষযয…মাক্ষন এি অদু্ভে যরক্ষনর 
শত্রুো ক ক্ষলা কিকলপ আর িযাক্ষরাকলক্ষনর মক্ষযয। 
  
ছিন? ছমকরকিেক্ষি ছৈশ কৈরক্ত আর েঞ্চল িক্ষর েুলক্ষলা ছপা াক্ষরার প্রশ্নটা। 
  
ছিন কি িক্ষর জানক্ষৈা আকম ছিন? এভাক্ষৈই ঘক্ষট এগুক্ষলা। কিকলপ সুক্ষযাগ ছপক্ষলই 
ছখ্াাঁো মারক্ষো িযাক্ষরাকলনক্ষি। ওক্ষি অযাকম াস কৈক্ষ  িরার পর ছৈশ ছরক্ষগই কগক্ষ ক ক্ষলা 
কিকলপ। ওক্ষদর  া া এি ৈ ক্ষররও ছৈকশ মাড়াক্ষো না। অেে সৈ সমক্ষ ই অযাকম াস 
ক ক্ষলা ওর প্রাক্ষণর ৈনু্ধ। িযাক্ষরাকলন িাটল যকরক্ষ  কদক্ষে পাক্ষর ওক্ষদর মক্ষযয ৈনু্ধক্ষত্বর, 
কিকলপ এই যরক্ষনর আশংিা িরক্ষো। 
  
িাটল যক্ষরক ক্ষলা কি? 
  
না, কনি ই না। ভীষণ ভাক্ষলাৈাসক্ষো কিকলপক্ষি, অযাকম াস। িাট্টা কনক্ষজক্ষদর মক্ষযয 
িরক্ষলও ছশষ কদন পযলন্ত কেড় খ্া  না ৈনু্ধক্ষত্ব। 
  
আপনার ভাই এলসা গ্রী াক্ষরর ৈযাপারটা কি ছোক্ষখ্ কনক্ষ ক ক্ষলন? 
  
িকিন ৈলা। েক্ষৈ ছৈশ কৈরক্ত হক্ষ ক ক্ষলা অযাকম াক্ষসর পাগলাকমর জক্ষনয। ছশষ পযলন্ত 
কি ুই হক্ষৈ না প্রা ই ৈলক্ষো। অযাকম াসক্ষি মাঝখ্ান ছেক্ষি িি ছপা াক্ষে হক্ষৈ। েক্ষৈ 
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িযাক্ষরাকলনক্ষি আমার যারণা ঐভাক্ষৈ অপদি হক্ষে ছদক্ষখ্ ছৈাযহ  কিকলপ েীণ এিটা 
আনন্দ উপক্ষভাগ িরক্ষো মক্ষন মক্ষন। 
  
েমক্ষি উিক্ষলা ছপাষাক্ষরা, সকেয কি ওরিম কি ু ভাৈক্ষেন উকন? না না, আমা  ভুল 
ৈুঝক্ষৈন না। ৈড়ক্ষজাড় ৈলক্ষে পাকর আকম ওই যরক্ষনর এিটা কেন্তা অক্ষগােক্ষর ওর মক্ষনর 
মক্ষযয োিক্ষে পারক্ষো। কনক্ষজও ও ৈুঝক্ষে পারক্ষো কিনা সক্ষন্দহ। কিকলক্ষপর সক্ষঙ্গ আমার 
ছিাক্ষনা কমল ছনই, েক্ষৈ এিই রক্ত দুজক্ষনর শরীক্ষর ৈইক্ষ  ছো। ছমাটামুকট ৈুঝক্ষে পাক্ষর 
এি ভাই অনয ভাইক্ষ র কেন্তাভাৈনা। 
  
আর ঐ দুঘলটনা ঘটার পক্ষর? ছমকরকিে ছেি ছজাক্ষর মাো নাড়ক্ষলন, ৈযোর ছঢউ মুক্ষখ্র 
ওপর ৈক্ষ  ছগক্ষলা। ৈলক্ষলন, ছৈোকর কিকলপ িি ছপক্ষ ক ক্ষলা ভীষণ মানকসি। খু্ৈই 
ভালৈাসক্ষো অযাকম াসক্ষি। ৈ র দুক্ষ ক্ষির ছ াক্ষট্টা ক ল কিকলপ, িক্ষল এিটু ছৈকশই 
ছপক্ষ ক ক্ষলা আঘােটা। এৈং দারুণ ছেক্ষপ কগক্ষ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর ওপর। 
  
োহক্ষল কিকলক্ষপর মক্ষন েখ্ন অন্তেিঃ ছিাক্ষনা সক্ষন্দহ এ ৈযাপাক্ষর ক ক্ষলা না। 
  
িারুরই ক ক্ষলা না আমাক্ষদর। ..এেকদন পক্ষর আজ আপকন এক্ষস খু্াঁকেক্ষ  েুলক্ষে োইক্ষ ন 
পুরাক্ষনা ৈযাপারটা। 
  
আকম না, িযাক্ষরাকলন ছেল? ছমকরকিে ছেি ছৈাৈার মক্ষো োকিক্ষ  ছেক্ষি ৈলক্ষলন, 
িযাক্ষরাকলন? মাক্ষন ৈুঝক্ষে পারক  না আপনার িো। 
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ছপা াক্ষরা, ছমকরকিক্ষের ছোক্ষখ্ ছোখ্ ছরক্ষখ্ ৈলক্ষলা, কিেী  িযাক্ষরাকলন ছেল। 
  
আক্ষি আক্ষি ছমকরকিক্ষের মুক্ষখ্ উক্ষেজনার ভাৈটা কমকলক্ষ  ছগক্ষলা, ও হযাাঁ, ৈাচ্চা ছমক্ষ টা, 
িাললা–আপনাক্ষি ভীষণ ভুল ৈুঝক লাম এিটুর জনয আকম। 
  
আসক্ষল আকম িযাক্ষরাকলক্ষনর িো ৈলক  আপকন ছভক্ষৈক ক্ষলন? ছভক্ষৈক ক্ষলন আপকন 
কি ুক্ষেই িযাক্ষরাকলন-কি ভাক্ষৈ ৈকল?–শাকন্ত পাক্ষেন না িৈক্ষরর মক্ষযয। 
  
ছিাঁক্ষপ উিক্ষলন ছমকরকিে, না মশাই, না, েুপ িরুন। 
  
ঐ মকহলা এিটা কেকি কলক্ষখ্ক ক্ষলন ছমক্ষ ক্ষি আপকন জাক্ষনন, ছশষ কেকি, আর উকন কনক্ষদলাষ 
োক্ষে কলক্ষখ্ক ক্ষলন। 
  
অকৈশ্বাক্ষসর সুর গলা , ছমকরকিে ৈক্ষল উিক্ষলন, িযাক্ষরাকলন ঐ িো কলক্ষখ্ক ক্ষলা? 
  
হা ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা, ছিন আিযল লাগক্ষ  খু্ৈ? 
  
আদালক্ষে ওক্ষি ছদখ্ক্ষল এিো শুক্ষন আপকনও আিযল হক্ষেন। অসহা , ছৈোরী, ওক্ষি 
সৈাই োড়া িক্ষর েক্ষলক্ষ  ৈযাক্ষযর মক্ষো। এৈং সামানযেম ছেিা পযলন্ত ৈাাঁেৈার জক্ষনয ও 
িরক্ষ  না। 
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েক্ষৈ কি হার ছমক্ষন কনক্ষ ক ক্ষলন উকন? 
  
ৗ না, না, ওর এই যরক্ষনর পরাকজক্ষের মক্ষনাভাৈ ক ক্ষলা না। আমার মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা ছস 
ছয মানুষকটক্ষি ভালৈাসক্ষো ছস োক্ষিই খু্ন িক্ষর ছিক্ষলক্ষ  জানক্ষে ছপক্ষর এটা হক্ষ  
কগক্ষ ক ক্ষলা ওই রিম। ছজক্ষনশুক্ষনই ন ক্ষো িক্ষরক্ষ । 
  
আপকন কি এখ্নও এ ৈযাপাক্ষর সমূ্পণল কনকিে নন। 
  
ও, এই যরক্ষনর কেকি ছলখ্ার িো ৈলক্ষ ন মৃেুযর মুক্ষখ্ দাাঁকড়ক্ষ  আপকন? 
  
 কমেযা ভাষণ ছো হক্ষে পাক্ষর সৎ উক্ষেক্ষশয, আভাস কদক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
হক্ষে পাক্ষর, মক্ষনর কিযাভাৈ িাকটক্ষ  িোটা ৈক্ষলই ছমকরকিে ৈক্ষল উিক্ষলন, না, হক্ষে 
পাক্ষর না ো, ও যরক্ষনর িাজ িযাক্ষরাকলক্ষনর েকরক্ষত্র সম্ভৈ ন …। 
  
মাো ছনক্ষড় সা  কদক্ষলা ছপা াক্ষরা। ছস িো িাললা ছলমারক্ষেন্টও ৈক্ষলক ক্ষলা। েক্ষৈ 
বশশক্ষৈর সৃ্মকের ওপর কনক্ষজর িক্ষর ওর ৈক্তৈয ৈলা। ছমকরকিে ছেি ছসকদি কদক্ষ  
অক্ষনি ভাল ভাক্ষৈ িযাক্ষরাকলনক্ষি কেনক্ষেন। ছপা াক্ষরা এই প্রেম সমেলন ছপক্ষল িাললার 
কৈশ্বাক্ষসর। 
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ছযন কনক্ষজর মক্ষন ছমকরকিে ৈলক্ষে লাগক্ষলন, যকদ…যকদ িযাক্ষরাকলন কনক্ষদলাষ হ …েক্ষৈ ছো 
এিটা কৈরাট পাগলাকম পুক্ষরা ৈযাপারটাই।…না, না, অনয কি ু আকম ভাৈক্ষে পারক  না। 
ছপা াক্ষরার কদক্ষি কিক্ষর হিাৎ ৈলক্ষলন, আপকন? িী মক্ষন িক্ষরন আপকন? 
  
ছপা াক্ষরা সামানয কনিব্ধোর পর ৈলক্ষলা, আকম এখ্নও পযলন্ত কি ু ভাকৈকন। আকম এখ্ন 
শুযু অেীে সম্পকিলে যারণাগুক্ষলাক্ষি সংগ্রহ িক্ষর েক্ষলক । ছিমন ক ক্ষলন িযাক্ষরাকলন। 
ছিমন ক ক্ষলন অযাকম াস ছেল। অনয যারা ঐ সমক্ষ  ক ক্ষলন, ছিমন মানুষ ক ক্ষলন োাঁরা। 
কিি কি কি ঘক্ষটক ক্ষলা ঐ দুকদন। আমার দরিার এগুক্ষলা। োরপর কৈক্ষশ্লষণ িরক্ষে 
ৈসক্ষৈা ঘটনাগুক্ষলাক্ষি কনক্ষ । আপনার ভাই ও ৈযাপাক্ষর সাহাযয িরক্ষ ন। ওাঁর মক্ষন আক্ষ  
ঘটনা সম্বক্ষন্ধ ছযটুিু আমাক্ষি োর এিটা কৈৈরণ কলক্ষখ্ কদক্ষেন। 
  
ছমকরকিে িড়া গলা  ৈলক্ষলন, আপনার ও ছেক্ষি লাভ হক্ষৈ না ছেমন কি ু। খু্ৈ ৈযি 
মানুষ কিকলপ। ওর মক্ষন োক্ষি না অেীক্ষের সৈ িো। হ ক্ষো েেয ভুল কদক্ষ  ৈসক্ষৈ। 
  
ৈাদ পক্ষড় ছযক্ষে পাক্ষর িাাঁি ছেক্ষি, ছযক্ষে পাক্ষর, ৈুকঝ ছসটা। হিাৎ িোর মক্ষযয িো 
ৈক্ষল উিক্ষলন ছমকরকিে। ৈলক লাম কি আকম…এিটু লাল হক্ষ  ছগক্ষলন লজ্জা , আপকন 
যকদ োন–পাকর আকমও মাক্ষন ওর ছলখ্াটা আমার ছলখ্ার সক্ষঙ্গ কমকলক্ষ  কনক্ষে আপকন 
পারক্ষৈন। ভাক্ষলা হক্ষৈ না? 
  
ছপা াক্ষরা খু্ৈ খু্কশ হক্ষ  ৈলক্ষলা, হক্ষৈ, আমার িাক্ষ  আপনার ছলখ্াটাও ভীষণ মূলযৈান 
হক্ষৈ। এক্ষিৈাক্ষর পকরিল্পনা প লা সাকরর। 
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কিি োই। কলখ্ক্ষৈা আকম। কি ু পুরাক্ষনা িাইকর আক্ষ  আমার। আমার ভাষা-টাষা ছেমন 
ভাক্ষলা ন , ভুল কলকখ্ ৈানানও। অেএৈ আমার িাক্ষ  খু্ৈ ভাক্ষলা এিটা আশা িরক্ষৈন 
না। 
  
আহা, আপনার িা  ছেক্ষি আকম ছো ছিাক্ষনা সাকহেয োইক  না, ছস্রি সরল ৈণলনা 
ঘটনার। কি ৈক্ষলক ক্ষলা িারা, ছিমন ছি ছদখ্ক্ষে, কিি ঘক্ষটক ক্ষলা কি এই সৈ োই 
জানক্ষে। এমন কি জানাক্ষৈন অপ্রাসকঙ্গি মক্ষন িরক্ষলও। পকরক্ষৈশটাক্ষি সৈ কি ু কমকলক্ষ  
জানা সম্ভৈ হক্ষৈ। 
  
কমিঃ ছপা াক্ষরা ৈুঝক্ষে পারক , ছয সৈ জা গা ৈা মানুষক্ষদর ছদক্ষখ্নকন আপকন এিটা 
িল্পনা োক্ষদর সম্বক্ষন্ধ হক্ষৈ আপনার পক্ষে। 
  
ঘাড় ছনক্ষড় স্বীিার িরক্ষলা ছপা াক্ষরা, আপনার িাক্ষ  আর এিটা অনুক্ষরায আক্ষ । এরই 
লাক্ষগা া অযাল্ডারক্ষৈকরর জকমদারীটা, ওখ্াক্ষন সম্ভৈ হক্ষৈ কি এিৈার োও া। মাক্ষন 
দুঘলটনাটা ছযখ্াক্ষন ঘক্ষটক ক্ষলা ছসটা আকম কনক্ষজর ছোক্ষখ্ এিৈার ছদখ্ক্ষে োই। 
  
ো ছযক্ষে পাকর কনক্ষ , কিন্তু ৈদক্ষল ছগক্ষ  অক্ষনি। 
  
কি ু বেকর িরা হ কন ছো নেুন িক্ষর? উদগ্রীৈ হক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
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না, অক্ষো খ্ারাপ হক্ষ  যা কন ঘর ৈাকড়র অৈিা। এখ্ন ওটা এিটা ছহাক্ষটল হক্ষ  ছগক্ষ । 
ছ ক্ষল-ছ ািরা োক্ষি অক্ষনি। ঘরগুক্ষলা ছ াট িরা হক্ষ ক্ষ  পাকটশন িক্ষর। কি ু কি ু 
ৈদক্ষলক্ষ । উক্ষিানগুক্ষলাও। 
  
ছিমন ক ক্ষলা আক্ষগ কনি ই আমাক্ষি আপকন ৈুকঝক্ষ  কদক্ষে পারক্ষৈন? 
  
ছেিা িরক্ষৈা যক্ষোটা সম্ভৈ। ছমকরকিে ছপা াক্ষরাক্ষি এিটা ঢালু লক্ষনর পে কদক্ষ  পে 
ছদকখ্ক্ষ  কনক্ষ  েলক্ষলন। 
  
ছি কৈকে িরক্ষলা অযাল্ডারক্ষৈকরর ৈাকড়টা? 
  
ছয এিকজকিউটার ক ক্ষল িাললার পক্ষে োরা। অযাকম াস মারা যা  উইল না িক্ষরই, িক্ষল 
ছমক্ষ রই প্রাপয এখ্ন সৈ সম্পকে। িারণ ছমক্ষ ক্ষি িযাক্ষরাকলনও োর অংশ কদক্ষ  যা । 
  
কি ু ছদনকন সৎ ছৈানক্ষি? 
  
ছমাটামুকট ভাক্ষলাই টািািকড় ছরক্ষখ্ ছগক্ষ ন অযাক্ষঞ্জলার ৈাৈা। 
  
ঘাড় নাড়ক্ষলা ছপা াক্ষরা, ৈুক্ষঝক ।..কিন্তু আপকন আমা  এ ছিাো  কনক্ষ  েক্ষলক্ষ ন? 
সমুক্ষদ্রর েীর ছো সামক্ষনই ছদখ্ক্ষে পাকে। 
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আপনাক্ষি এখ্ানিার ভূক্ষগালটা এিটু ৈুকঝক্ষ  কদক্ষে হক্ষৈ ছদখ্ক । সৈ ছদখ্ক্ষে পাক্ষৈন 
এিটু এক্ষগাক্ষলই।…এিটা খ্াাঁকড় ঐ ছয ছদখ্ক্ষে পাক্ষেন…ওটাক্ষি ছলাক্ষি উক্ষটর খ্াাঁকড় ৈক্ষল 
িারণ উক্ষটর গলার মক্ষো ছদখ্ক্ষে ৈক্ষল। ছ াটখ্াট এিটা নদীর মুক্ষখ্র মক্ষো। 
অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে িযাঙ্গা কদক্ষ  ছযক্ষে ছগক্ষল ছযক্ষে হ  অক্ষনিটা ঘুর পক্ষে। যাো াে এই 
খ্াকড় ছনৌক্ষিা িক্ষর িরক্ষল সম  ও পে দুক্ষটাই িম লাক্ষগ। অযাল্ডারক্ষৈকর হল খ্াাঁকড়র 
উক্ষো পাক্ষড়। এই ছো ছদখ্া যাক্ষে গাক্ষ র িাাঁি কদক্ষ । 
  
ওরা এিটা সরু েীক্ষরর িাক্ষ  এক্ষস পক্ষড়ক্ষ  িো ৈলক্ষে ৈলক্ষে, ছ াট্ট এিটু জঙ্গল 
সামক্ষন, োর পাশ ছেক্ষি মাো েুক্ষল দাাঁকড়ক্ষ  আক্ষ  অযাল্ডারক্ষৈকরর েুক্ষড়া। 
  
দুক্ষটা ছনৌক্ষিা েীক্ষরর ওপর ছোলা। এিটা ছনৌক্ষিা ছিলাক্ষিকল িক্ষর জক্ষল ভাকসক্ষ  দুজক্ষন 
এক্ষগাক্ষে লাগক্ষলন উক্ষো পাক্ষড়র কদক্ষি দাাঁড় ছৈক্ষ । 
  
আক্ষগ আমরা খু্ৈ এিটা ঝড় ৈৃকি না হক্ষল এইভাক্ষৈই ছযোম। গাড়ীক্ষে ছগক্ষল প্রা  কেন 
মাইল লাক্ষগ ঘুরপক্ষে। 
  
দুজক্ষন ওপাক্ষড় ছপৌঁক্ষ  আৈার এিটা সরু পে কদক্ষ  শুরু িরক্ষলন হাাঁটক্ষে। গা গুক্ষলার 
িাাঁি কদক্ষ  পেটা ছৈকরক্ষ  একগক্ষ  ছগক্ষ  পাের ৈসাক্ষনা ছদও াক্ষলর গা ছঘাঁক্ষষ। ছমকরকিে 
ৈলক্ষলন ছসটা ছদকখ্ক্ষ , ওরা ঐটাক্ষি িামান ৈাগান ৈলক্ষো। এিটা ৈাাঁি ছনৈার পর 
এিটা দরজা ছদখ্া ছগক্ষলা ছদও াক্ষলর গাক্ষ । দুজক্ষন দরজা খু্ক্ষল ছভেক্ষর ঢুিক্ষলন। 
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গাক্ষ র  া া   া া  আসক ক্ষলন এক্ষোেণ ছৈশ, িাাঁিা জা গা  এখ্াক্ষন ঢুক্ষি হিাৎ 
ছপা াক্ষরার ছোখ্ যাাঁকযক্ষ  ছগক্ষলা। ছখ্ালাক্ষমলা সুন্দর উাঁেু জকম িামান ৈসাক্ষনা ছদও াক্ষলর 
ছিািক্ষর ছিাঁিক্ষর। দূক্ষর সমুদ্র গাঢ় নীল রক্ষের। 
  
জা গাটা েমৎিার। ৈলক্ষলন ছমকরকিে। কসক্ষমন্ট িংকেক্ষটর এিটা নেুন ৈাকড় ৈাগাক্ষনর 
ছপ ন কদিটা । আক্ষগ কিন্তু এটা ক ক্ষলা না, ওখ্াক্ষনই অযাকম াস  কৈ আাঁিক্ষো। েখ্ন 
ছৈঞ্চ, ছটকৈল পাো োিক্ষো। ছদখ্ক  খু্ৈ এিটা ৈদলা কন। 
  
োহক্ষল এখ্াক্ষনই ঘটনাটা ঘক্ষটক ক্ষলা? আগ্রক্ষহর সুর ছপা াক্ষরার গলা । 
  
হযাাঁ, ওখ্াক্ষন ছৈঞ্চটা ক ল, ঐ ছশিটার পাক্ষশ। অযাকম াসক্ষি হাে পা  কড়ক্ষ  পক্ষড় োিক্ষে 
ছদখ্া কগক্ষ ক ক্ষলা ওটার ওপক্ষরই। এমকনক্ষে  কৈ আাঁিার সম  মাক্ষঝ মাক্ষঝ ক্লান্ত হক্ষ  গা 
একলক্ষ  কদক্ষ  ছৈঞ্চটার ওপর এিমক্ষন ইক্ষজক্ষলর ওপর ছদখ্ক্ষো  কৈটাক্ষি। োরপর এি 
সম  হিাৎ লাকিক্ষ  উক্ষি িযানভাক্ষসর ওপর েুকল ছৈালাক্ষে শুরু িরক্ষো পাগক্ষলর মক্ষো। 
  
ছমকরকিে আৈার শুরু িরক্ষলন এিটু ছেক্ষম, ৈযাপারটা ছসই জক্ষনযই খু্ৈ স্বাভাকৈি 
ছলক্ষগক ক্ষলা। মক্ষন হকেক্ষলা ছযন অযাকম াস কৈশ্রাম িরক্ষ  ছোখ্ ৈুক্ষজ। কিন্তু ছভালা ছোখ্ 
আর শক্ত হক্ষ  ওিা ছদহটাক্ষি ছদক্ষখ্ই ৈাক্ষড় সক্ষন্দহ। ঐ ভাক্ষৈ…ঐ ভাক্ষৈই ছো 
ঘক্ষট।…ৈযো ছনই ছিাক্ষনা… 
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ছয প্রশ্নটা ছপা াক্ষরা িরক্ষলা ছযন ছসটা আশা িক্ষরক ক্ষলন ছমকরকিে, প্রেম ছি 
ছদক্ষখ্ক ক্ষলা? 
  
ও ছদক্ষখ্ক ক্ষলা। িযাক্ষরাকলন, লাঞ্চ খ্াৈার পর। ছদক্ষখ্ক লাম সৈ ছশক্ষষ আকম আর এলসা, 
মাক্ষন জীকৈে অযাকম াসক্ষি। মক্ষন হ  েখ্ন ছেক্ষিই শুরু হক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা কৈক্ষষর কে া। 
যাই ছহাি সৈটা ছো আকম কলক্ষখ্ই কদকে। আমার পক্ষে সহজ হক্ষৈ ছসটাই। 
  
োরপর হুড়মুড় িক্ষর ছিাক্ষনা িো না ৈক্ষল ছমকরকিে হাাঁটক্ষে লাগক্ষলা ওর ছপ ক্ষন 
ছপ ক্ষন। 
  
দুজক্ষন আাঁিাৈাাঁিা পে কদক্ষ  আর এিটা উাঁেু মেন জা গা  ছপৌঁ ক্ষলন। ছমকরকিে 
গা গা াকলর মক্ষযয এিটা জা গা ছদকখ্ক্ষ  ৈলক্ষলন, এখ্াক্ষন ক ক্ষলা এিটা ছৈঞ্চ োর 
ছটকৈল। আকম এখ্াক্ষন ছসকদন সিাক্ষল ৈক্ষসক লাম। েখ্ন অৈশয এখ্াক্ষন এক্ষো গা পালা 
ক ক্ষলা না পকরষ্কার ছদখ্া ছযক্ষে িামান ৈসাক্ষনার ছদও ালটা। ঘাড় ছৈাঁকিক্ষ  ঐখ্াক্ষন ৈক্ষস 
এলসা ছপাজ কদক্ষ ক ক্ষলা। ছমকরকিে কনক্ষজর ঘাড়টা ছৈাঁকিক্ষ  ছদকখ্ক্ষ  কদক্ষলন। 
  
ওখ্ান ছেক্ষি ৈাকড়র কদক্ষি এক্ষগাক্ষলন। জকজল ান পযাটাক্ষনলর। আক্ষগিার কদক্ষনর ৈাকড়। প্রা  
পঞ্চাশটা খু্পকর িরা হক্ষ ক্ষ  িাক্ষির সৈুজ লক্ষনর ওপর। এগুক্ষলা নেুন। িমৈ সী 
ছ ক্ষলক্ষমক্ষ রা এখ্াক্ষন োক্ষি। বহ বে ছলক্ষগ োক্ষি ছৈাকিলং ৈাকড়র। সিক্ষলই নেুন 
এখ্ানিার ৈাকসন্দারা, অেএৈ কি ু ছদখ্ার ছনই। ছিরা যাি েলুন। আৈার হযাণ্ডেশ 
মযানক্ষর কিক্ষর এক্ষলন ছমকরকিে আর ছপা াক্ষরা। 
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ছমকরকিে হিাৎ ৈক্ষল উিক্ষলন, জাক্ষনন, আকম ঐ  কৈটা কিক্ষন কনক্ষ ক লাম। অযাকম াস ছয 
 কৈটা আাঁিক ক্ষলা। যকদ  কৈটা ছনাংরা মক্ষনর ছলাির হাক্ষে পড়ক্ষো োহক্ষল ছিো 
িাকহনী িলাও িক্ষর প্রোর হক্ষোই নানারিম, যাক্ষে ছসটা না হ  োর জক্ষনয ওটা আকম 
কনক্ষজই কিক্ষন কনই। েমৎিার  কৈ। এটাই ওর ছসরা কশল্পিমল ো ৈলক্ষো অযাকম াস। 
ছশষ হক্ষ  এক্ষসক ক্ষলা প্রা । মাত্র দু-এিকদক্ষনর িাজ ৈাকি ক ক্ষলা। ছদখ্ক্ষে োন…ছদখ্ক্ষৈন 
নাকি এিৈার  কৈটা। 
  
ছদখ্ক্ষৈা কনি ই। 
  
ছমকরকিে হলঘর পার হক্ষ  এিটা ছ াট্ট ঘক্ষরর দরজা খু্লক্ষলন। ঘরটা ছৈাযহ  ছেমন 
ৈযৈহার িরা হ  না। যুক্ষলাম লার ভযাপসা ৈন্ধ। ছৈশ িি িক্ষর ছমকরকিে এিটা জানলা 
খু্লক্ষলন। এাঁক্ষট কগক্ষ ক ক্ষলা। সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ ঘরটাক্ষি এি ঝলি কমকি গন্ধ এক্ষস ভকরক্ষ  
কদক্ষলা। ৈলার দরিার পড়ক্ষলা না ঘরটা ছয কি ো। ছৈশ োি িক্ষ িটা, ছসখ্াক্ষন 
এখ্নও কশকশ-ছৈােল রাখ্ার  াপগুক্ষলা আক্ষ । এিটা ছৈকসন গাাঁো ছদও াক্ষল। কি ু 
অক্ষিক্ষজা রাসা কনি গক্ষৈষণার যন্ত্রপাকে। 
  
কনিঃশ্বাস ৈুি ভক্ষর কনক্ষ  ছমকরকিে ৈাইক্ষরর কদক্ষি োিাক্ষে োিাক্ষে ৈলক্ষলন, সৈ িো 
িে সহক্ষজ মক্ষন পক্ষড় যা । জুইিুক্ষলর গন্ধ ছপক্ষ ক লাম এইখ্াক্ষন দাাঁকড়ক্ষ –আর 
কনক্ষৈলাক্ষযর মক্ষো িোর জাল ৈুক্ষন েক্ষলক লাম। গুণাগুণ ৈযাখ্যা িক্ষরক লাম আমার ওষুয 
পক্ষত্রর। 

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

142 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

  
ছপা াক্ষরা জানলা কদক্ষ  অনযমনস্ক ভাক্ষৈ হাে ৈাকড়ক্ষ  জুই িুক্ষলর এিটা ছ াট্ট িাল ক াঁক্ষড় 
কনক্ষলা। ছমকরকিে ৈড় ৈড় পা ছিক্ষল ছহাঁক্ষট ছগক্ষলন এিটা ছদও াক্ষলর কদক্ষি।  কৈ ঝুলক্ষ  
এিটা, যাক্ষে ম লা না পক্ষড় োর জনয এটা এিটা ৈড় িাগজ কদক্ষ  ঢািা। 
  
ছমকরকিে িাগজটা এিটাক্ষন সকরক্ষ  কদক্ষলন। ছপা াক্ষরার কনিঃশ্বাস সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ ৈন্ধ হক্ষ  
ছগক্ষলা। অযাকম াস ছেক্ষলর এর আক্ষগ ছপা াক্ষরা ছমাট োরক্ষট  কৈ ছদক্ষখ্ক্ষ । দুক্ষটা ছটট 
গযালারীক্ষে, লণ্ডক্ষনর এিটা  কৈর ছদািাক্ষন অনয এিটা আর এিটা ছগালাপ গুক্ষের। 
আর ছোক্ষখ্র সামক্ষন এখ্ন ছভক্ষস উক্ষিক্ষ  এমন এিটা  কৈ, ছযটাক্ষি কশল্পী কনক্ষজ সৈার 
ছসরা ৈক্ষলক্ষ ন। এৈং ৈুঝক্ষে পারক্ষলা ছপ াক্ষরাও সকেযই অযাকম াস এি অেযন্ত উাঁেুদক্ষরর 
কশল্পী। 
  
 কৈটাক্ষি এিটা ভাসা-ভাসা কজকনস ৈক্ষল মক্ষন হকেক্ষলা প্রেম নজক্ষর, ছযন ভাক্ষলা এিটা 
ছপাটার। সুস্পি উক্ষোপাো রক্ষের সু্কল ৈযৈহাক্ষরর কেহ্ন। িটিক্ষট হলক্ষদ রক্ষের জামা 
এিটা ছমক্ষ র পরক্ষন পযান্ট গাঢ় নীল রক্ষের। উোপ নীল রক্ষের সমুক্ষদ্রর পটভূকমক্ষে 
যূসর রক্ষের ছদও াক্ষলর ওপর ৈক্ষস। 
  
কৈভ্রাকন্তর সৃকি িক্ষর কিন্তু প্রেম দশলক্ষন। সূক্ষ্ম কৈিৃকে সামানয সামানয নানা জা গা  
ঘটাক্ষনা হক্ষ ক্ষ । মক্ষনর মক্ষযয এি অদু্ভে কশহরণ জাগা  অসাযারণ উজ্জ্বল আর স্বে 
আক্ষলার ছখ্লা   কৈটা। আর ছমক্ষ কট…। 
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..এৈং প্রাণৈন্ত অদু্ভে। ছযৌৈক্ষনর প্রাণপ্রােুক্ষযল ছযন জ্বলজ্বল িরক্ষ   কৈটার সৈ কি ুই। 
ছযন িো ৈলক্ষ  মুখ্কট আর ছোখ্…। 
  
প্রাক্ষণর স্পন্দন অকেমাত্রা  স্পি ছসখ্াক্ষনও। ছমাহম ী ছযৌৈক্ষনর প্রেীি। োহক্ষল 
অযাকম াস ছেল এটাই প্রেযে িক্ষরক ক্ষলন এলসা গ্রী াক্ষরর মক্ষযয যার িক্ষল শাকন্তর 
প্রকেমূকেল িযাক্ষরাকলনক্ষিও উক্ষপো িরার জক্ষনয উকন অন্ধ হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলন। এি অিুরন্ত 
প্রাণশকক্ত এলসা, ছযন এলসাই ছযৌৈন। 
  
অপূৈলসুন্দর ছদহলো, উদ্ধে, অহংিারী, ছহলাক্ষনা মাোটা, জক্ষ র আনক্ষন্দর কজগীষা 
ছোক্ষখ্র দৃকিক্ষে, ছযন োকিক্ষ  আক্ষ  আপনার কদক্ষি, লেয িরক্ষ …িরক্ষ  অক্ষপো…। 
  
ৈক্ষল উিক্ষলা ছপা াক্ষরা, অসাযারণ–দারুণ অসাযারণ  কৈ। 
  
এিটু ছযন ছমকরকিক্ষের গলাটা িাপক্ষলা, এক্ষো ৈাচ্চা ছমক্ষ টা 
  
ঘাড় ছনক্ষড় ছপা াক্ষরা কিি িক্ষর কনক্ষলা মক্ষন মক্ষন োরপর ভাৈক্ষলা, সাযারণ এই িোটা 
ৈলার সম , কি ভাক্ষৈ পুরুক্ষষরা, এ ছো ৈাচ্চা। কনষ্পাপ িক্ষো, িক্ষো অসহা । কিন্তু ো 
ছো ন , ছযৌৈন। ৈড় িূল ছযৌৈন, উদ্ধে ৈড়, কনষু্ঠর ৈড়। এৈং আর এিটা কজকনস–িে 
অক্ষল্পই ছভক্ষে পক্ষড় ছযৌৈন। 
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ছপা াক্ষরা ছৈকরক্ষ  এক্ষলা ছমকরকিক্ষের সক্ষঙ্গ। নাহ এৈার ছদখ্া িরক্ষে হক্ষৈ এলসা গ্রী াক্ষরর 
সাক্ষে। িাক্ষলর স্পক্ষশল এই ছযৌৈনৈেী, ছমাহম ী, কৈজক নী সু্কল প্রিৃকের ছমক্ষ কট 
পাক্ষেক্ষ  িক্ষোটা ছদখ্া দরিার ো। আগ্রহ ৈাড়ক্ষ  ছপা াক্ষরার। 
  
োক্ষি অনুসরণ িক্ষর েক্ষলক্ষ  ছযন ছমক্ষ কটর দৃকি। ছপা াক্ষরাক্ষি কি ু ৈলক্ষে োইক্ষ । 
  
যকদ ছপা াক্ষরা এটা ৈুঝক্ষে পারক্ষো িী ৈলক্ষে োইক্ষ , োক্ষি রক্ত মাংক্ষসর মকহলাকটই ৈা 
কি ৈলক্ষে পাক্ষর, কিংৈা এমন িো ৈলক্ষে োইক্ষ  ঐ ছোখ্ দুক্ষটা যা ৈলক্ষে পারক্ষৈ না 
সকেযিাক্ষরর মকহলাকট? 
  
কৈজক নীর অকস্মো ছোক্ষখ্র ভাষা  জগেক্ষি েুে িরা। অেে োর হাে ছেক্ষি মৃেুয 
এক্ষস ক কনক্ষ  কনক্ষ  ছগক্ষ  িরা ে কশিারকটক্ষি। 
  
হাে াড়া হক্ষ  যাও ার িক্ষল িামনার যন, ছোক্ষখ্র আক্ষলা  কি পাও া যাক্ষৈ এখ্নও 
ৈকঞ্চক্ষের, হোশার ছশষ ম্লান আভাটুিু। 
  
ছশষৈাক্ষরর মক্ষো ছপা াক্ষরা ঘর ছেক্ষি ছৈকরক্ষ  যাৈার আক্ষগ আর এিৈার  কৈটা ছদক্ষখ্ 
কনক্ষলা। 
  
এিৈাক্ষর ছযন জীৈন্ত। 
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হিাৎ ছপা াক্ষরাক্ষি এি অজানা আশংিা এক্ষস গ্রাস িরক্ষলা…। 
  
. 
  
অিম অযযা  
  
ছরাট িরা মাংস ছপক্ষ ক ক্ষলা এই ছ াট্ট শূির ানাকট.. 
  
 িারউইন কটউকলপ িুক্ষলর ৈাহার ব্রুিস্ট্রীক্ষটর ৈাকড়টার জানলা ৈাক্ষক্স। দরজা কদক্ষ  সাদা 
লাইলাৈ িুক্ষলর সুগন্ধ ছভক্ষস আসক্ষ  হল ঘক্ষর রাখ্া পৈরাট িুক্ষলর পাক্ষত্রর ছেক্ষি। 
  
ছপা াক্ষরার হাে ছেক্ষি এিজন মাঝৈ সী খ্ানসামা টুকপ আর  কড়টা কনক্ষলা। ওটা কনক্ষ  
কগক্ষ  আর এিজন োির যোিাক্ষন রাখ্ক্ষলা। আক্ষি আক্ষি খ্ানসামা পােলিয ৈজা  ছরক্ষখ্ 
ৈলক্ষলা, সযার এই পে কদক্ষ  আসুন। 
  
হলঘর পার হক্ষ  এিটা ঘক্ষরর দরজা এিটু খু্ক্ষল কনখু্াঁে ভাক্ষৈ এরিুল ছপা াক্ষরার নামটা 
উচ্চারণ িক্ষর োর আগমন ৈােলা খ্ানসামা ছঘাষণা িরক্ষলা। 
  
এিজন ছরাগা লম্বা মেন ভদ্রক্ষলাি উক্ষি এক্ষস ছপা াক্ষরাক্ষি স্বাগে জানাক্ষলন। 
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এখ্নও েকিশ পার হনকন লিল কিকটশাম। শুযু কেকন লিল ছখ্োৈযারী জকমদারই নন, 
িকৈও ৈক্ষট এিজন। প্রেুর অেলৈযক্ষ  োর ছলখ্া  ুকট িাৈযনাকটিা মঞ্চি িরা হক্ষ ক ক্ষলা 
এৈং দুকটই মঞ্চসিল। ছৈশ উাঁেু িপালটা, যারাক্ষলা ভাৈ কেৈুক্ষি, অপ্রেযাকশেভাক্ষৈ ছোখ্ 
আর মুখ্টা সুন্দর। লিল কিকটশাম ৈলক্ষলন, কমিঃ ছপা াক্ষরা ৈসুন। 
  
ছপা াক্ষরা ৈাড়াক্ষনা কসগাক্ষরটটা কনক্ষলা, সযক্ষত্ন ছদশলাই ছজ্বক্ষল লিল কিকটশাম ওটা যকরক্ষ  
কদক্ষলন, োরপর ৈলক্ষলন কেন্তা িরক্ষে িরক্ষে, আমার স্ত্রীর সক্ষঙ্গ আপকন ছয ছদখ্া িরক্ষে 
এক্ষসক্ষ ন আকম ো জাকন। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, ছলকি কিকটশাম আমাক্ষি দ া িক্ষর সাোৎিাক্ষরর অনুমকে কদক্ষ ক্ষ ন। 
ওহ হযাাঁ। 
  
ছৈশ কি ুেণ লিলক্ষি অস্বকিির ভাক্ষৈ েুপ িক্ষর োিক্ষে ছদক্ষখ্ ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, 
আপনার আশা িকর োক্ষে আপকে ছনই, লিল কিকটশাম। 
  
হিাৎ স্বোলু মুক্ষখ্ হাকস িুক্ষট উিক্ষলা েকিক্ষে, কমিঃ ছপা াক্ষরা আজিাল স্বামীক্ষদর 
আপকেক্ষে েক্ষো আর গুরুত্ব ছিউ আক্ষরাপ িক্ষর না। 
  
আপনার োহক্ষল আপকে আক্ষ ? 
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না, আকম ো ৈলক্ষে পাকর না। েক্ষৈ আকম অস্বীিার িরক্ষে পারক  না ছয এিটু আেক্ষের 
প্রকেকে া ছয আমার স্ত্রীর মক্ষনর ওপর হক্ষৈ ো ন , ৈলক  ছখ্ালাখু্কল ভাক্ষৈই। অক্ষনি 
ৈ র আক্ষগ েখ্ন আমার স্ত্রীর ৈক্ষ স অক্ষনি িম, েখ্ন োক্ষি ছযক্ষে হক্ষ ক ক্ষলা এি 
দারুণ অকগ্নপরীোর মযয কদক্ষ । আমার যারণা ছয ছসই আঘােটা িাকটক্ষ  উক্ষিক্ষ  ৈক্ষলই। 
ছস ছসটা ভুক্ষলও ছগক্ষ  আমার কৈশ্বাস। আপকন এক্ষোকদন পক্ষর এক্ষলন এৈং পুক্ষরাক্ষনা 
সৃ্মকে ছয জাকগক্ষ  েুলক্ষৈ আপনার প্রশ্নাৈলী এিো অস্বীিার িরা যা  না। 
  
সকেযই আকম খু্ৈ দুিঃকখ্ে এর জক্ষনয। কৈনীেভাক্ষৈ ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা। 
  
ৈুঝক্ষে পারক  না কিি, এর িল কি হক্ষৈ। 
  
লিল কিকটশাম আপনাক্ষি আকম িো কদকে, যে সংক্ষেক্ষপ িাজটা সারা যা  সারক্ষৈা। 
এৈং যক্ষোটা সম্ভৈ িম দুিঃখ্ ছদৈার ছেিা িরক্ষৈা ছলকি কিকটশামক্ষি। উকন কনিঃসক্ষন্দক্ষহ 
অেযন্ত ছিামল এৈং িাের হক্ষ  ওক্ষিন অক্ষল্প। 
  
হিাৎ ছপা াক্ষরাক্ষি েমক্ষি কদক্ষ  লিল কিকটশাম ছজাক্ষর ছহক্ষস উিক্ষলন, এলসা? এলসা 
ছঘাড়ার মক্ষো শকক্ত রাক্ষখ্। 
  
োহক্ষল…? ছপা াক্ষরা খু্ৈ ৈুকদ্ধমাক্ষনর মক্ষো প্রশ্নটা  ুাঁক্ষড় কদক্ষ  অক্ষপো িরক্ষে লাগক্ষলা। 
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লিল কিকটশাম ৈলক্ষলন, ছয ছিাক্ষনা মানকসি আঘাে সহয িরৈার েমো রাক্ষখ্ আমার 
স্ত্রী। ছিন ছস আপনার সাক্ষে ছদখ্া িরক্ষে রাজী হক্ষ ক্ষ  আপকন কি ো জাক্ষনন? 
  
যীর ভাক্ষৈ ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, ছিৌেূহল? 
  
শ্রদ্ধার ভাৈ িুক্ষট উিক্ষলা লক্ষিলর ছোক্ষখ্, োহক্ষল যরক্ষে ছপক্ষরক্ষ ন? 
  
এটাই ছো স্বাভাকৈি। সৈ সমক্ষ ই মকহলারা ছৈসরিারী ছগাক্ষ ন্দাক্ষদর সক্ষঙ্গ ছদখ্া িক্ষরন। 
োক্ষদর নরক্ষি যাৈার পরামশল ছদন পুরুক্ষষরা। 
  
নরক্ষি যাৈার পরামশল কি ু মকহলাও কদক্ষে পাক্ষরন। 
  
 হযাাঁ, েক্ষৈ ছদখ্া িরার পর, আক্ষগ ন । 
  
কিি হ ক্ষো, এিটু োমক্ষলন লিল কিকটশাম, ো আসল উক্ষেশযটা কি এই ৈইকট ছলখ্ার 
ছপ ক্ষন? 
  
িাাঁয ঝাাঁিাক্ষলা ছপা াক্ষরা, পুরাক্ষনা কদক্ষনর সুর ছলাক্ষি খু্াঁক্ষজ ছৈড়া  সন্ধান িক্ষর পুরাক্ষনা 
কদক্ষনর নাটক্ষির, ছপাি ো  পুরাক্ষনা কদক্ষনর, আৈার অক্ষনক্ষি পুরাক্ষনা কদক্ষনর িো জানক্ষে 
ো  নেুন িক্ষর। 
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িুিঃ! ৈলক্ষলন লিল কিকটশাম, যকদ ো ৈক্ষলন েক্ষৈ আকমও ৈলক্ষৈা িুিঃ। কিন্তু োই ৈক্ষল 
আর পাক্ষে কদক্ষে পাক্ষরন না মানুক্ষষর স্বভাৈ। এি যরক্ষনর নাটি খু্ন িরা। 
মানৈজাকের আগ্রহ নাটি সম্বক্ষন্ধ ছসই অনাকদিাল ছেক্ষিই েক্ষল আসক্ষ । 
  
কৈড়কৈড় িক্ষর লিল কিকটশাম ৈলক্ষলন, ো জাকন, ো জাকন…। 
  
ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন োহক্ষল…ছলখ্া হক্ষৈ ৈইটা। িেলৈয হক্ষলা আমার ছদখ্া যাক্ষে ছিাক্ষনা ভুল 
েেয ঢুক্ষি না যা , কৈিৃে ছযন না হক্ষ  যা  ছিাক্ষনা ঘটনা। 
  
যারণা ক ক্ষলা আমার ছো সেয ঘটনা জনসাযারক্ষণর সম্পকে, লিল কিকটশাম ৈলক্ষলন। 
  
ো কিি, কিন্তু কনি ই োর ৈযাখ্যাগুক্ষলা ন । 
  
 রাগেভাক্ষৈ হিাৎ কিকটশাম ৈলক্ষলন, কমিঃ ছপা াক্ষরা জানক্ষে পাকর কি এ িোর মাক্ষন? 
  
লিল কিকটশাম ছদখু্ন, নানা পন্থা আক্ষ , ঐকেহাকসি ছিাক্ষনা সেয ঘটনাক্ষি ছদখ্ার। ছযমন 
যরুন ছমরী িুইন অি স্কাটস–ওাঁক্ষি ছিউ শহীদ ৈক্ষলক্ষ , ৈা ছিউ নীকেোনহীন স্বােলপর 
মকহলা কহক্ষসক্ষৈ ওাঁক্ষি এাঁক্ষিক্ষ ন, ছিউ ৈক্ষলক্ষ ন এিজন সরলমনা ছদৈী ক ক্ষলন ছমরী, 
ওাঁক্ষি ছিউ খু্নী ষড়যন্ত্রিারী কহক্ষসক্ষৈ ছদক্ষখ্ক্ষ ন। উকন ক ক্ষলন অক্ষনক্ষির মক্ষে ভাগয আর 
পকরকিকের কশিার। মক্ষন িরক্ষে পাক্ষর যার যা খু্কশ। 
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কিন্তু এক্ষেক্ষত্র, োর স্ত্রী খু্ন িক্ষর অযাকম াস ছেলক্ষি। অৈশয ছস কৈষক্ষ  ছিাক্ষনা সক্ষন্দহই 
ছনই। অকনো সক্ষেও কৈোর েলািালীন এৈং অৈাকিভাক্ষৈ ছৈশ কি ুটা ঝঞ্ঝাক্ষট আমার 
স্ত্রী জকড়ক্ষ  পক্ষড়ন। খু্ৈ কৈরূপ হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা সাযারণ মানুষ োর প্রকে। 
  
এিটু প্রখ্র ইংক্ষরজক্ষদর নীকেোনটা। ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা। 
  
আপনার? 
  
আমার, সুি বনকেি জীৈনযাপন আকম িকর। েক্ষৈ নীকেোক্ষনর ছেমন ছিাক্ষনা সম্পিল 
ছনই োর সক্ষঙ্গ। 
  
লিল কিকটশাম ৈলক্ষলন, আমার মাক্ষঝ মাক্ষঝ মক্ষন হ  ছিমন ক ক্ষলন ঐ কমক্ষসস ছেল 
মকহলাকট। শুযু কি স্ত্রীর অপমাকনে ৈযাপার, না অনয কি ু ক ক্ষলা এর ছপ ক্ষন? 
  
ছসটা জানক্ষে পাক্ষরন আপনার স্ত্রী, জানাক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
 ঐ মামলাটা সম্বক্ষন্ধ আমার স্ত্রী এিটা িোও আজ পযলন্ত ৈক্ষলকন। 
  
ছযন কিগুণ হক্ষ  ছগক্ষলা ছপা াক্ষরার আগ্রহ, ছযন ছদখ্ক্ষে পাকে মক্ষন হক্ষে…। 
  
আপকন কি ছদখ্ক্ষে পাক্ষেন? েীক্ষ্ণ হক্ষ  উিক্ষলা লক্ষিলর গলার স্বর। 
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িকৈর সৃজনযমলী মানস িল্পনা…। উক্ষি কগক্ষ  লিল কিকটশাম ঘো ৈাজাক্ষলন, আপনার 
জক্ষনয আমার স্ত্রী অক্ষপো িরক্ষ …। 
  
ছপা াক্ষরা খ্ানসামার সক্ষঙ্গ পা িুক্ষৈ যাও া নরম িাক্ষপলক্ষটর ওপর হাাঁটক্ষে লাগক্ষলা। 
ছপা াক্ষরা দু োি কসাঁকড় ছভক্ষে এিটা ঘক্ষরর মক্ষযয এক্ষলা। শুযু অক্ষেলর প্রােুযল োরপাক্ষশ। 
োরকদক্ষি মা াজাল সৃকি িক্ষরক্ষ  কিকমে আক্ষলা , িুক্ষলর ৈাহার কসাঁকড়র ৈাাঁক্ষি ৈাাঁক্ষি। 
দামী কজকনস লিল কিকটশাক্ষমর ঘরটা  োিক্ষলও োক্ষে রুকের পকরে  ক ক্ষলা। এখ্াক্ষন কিন্তু 
ৈড় ছৈকশ িূলভাক্ষৈ প্রিট হক্ষ  আক্ষ  অক্ষেলর প্রােুযল। এখ্াক্ষন অহংিারটাই প্রযান রুকের 
ৈদক্ষল। মক্ষন মক্ষন ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, মাংস ছরাট িরা,…হযাাঁ, ছরাট িরা মাংস। 
  
এটা ৈসৈার ঘর ছলকি কিকটশাক্ষমর উকন দাাঁকড়ক্ষ  ক ক্ষলন এিটা মযান্টলপীক্ষসর পাক্ষশ। 
  
ছপা াক্ষরার মাোর মক্ষযয এিটা িো কঝকলি কদক্ষ  উিক্ষলা, ো সরাক্ষে পারক্ষলা না শে 
ছেিাক্ষেও ছযৌৈক্ষনই মৃো…। 
  
ছপা াক্ষরার–এ িোটাই মক্ষন হক্ষলা এলসা কিকটশাক্ষমর কদক্ষি োকিক্ষ । 
  
োর পক্ষে এলসাক্ষি ছেনা সম্ভৈ হক্ষো না ছমকরকিে ছেক্ষির ৈাকড়ক্ষে ছদখ্া  কৈটা কদক্ষ । 
ঐ  কৈটা ক ক্ষলা, ছযৌৈক্ষনর প্রাণশকক্তর মূেল প্রেীি। ছপা াক্ষরা যাাঁক্ষি এখ্ন ছদখ্ক্ষ , োর 
মক্ষযয কেহ্নমাত্র ছনই ছযৌৈক্ষনর, ছযৌৈন ছিাক্ষনা িাক্ষল ক ক্ষলা ৈক্ষল মক্ষন হ  না। েক্ষৈ 
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অস্বীিার িরা যা  না এিো ছয এলসা সুন্দর এৈং সুন্দরী আক্ষ ন এখ্নও, ছপা াক্ষরাক্ষি 
অভযেলনা জানাৈার জক্ষনয একগক্ষ  এক্ষলন এলসা। খু্ৈ ছৈকশ ন  ৈ সও, ৈড়ক্ষজার  কত্রশ। 
সযেক্ষন িুেিুক্ষে িাক্ষলা েুল ৈাাঁযা। অপূৈল সুন্দর ছদক্ষহর ৈাাঁযুনী। 
  
মক্ষনর মক্ষযয ছপা াক্ষরার এিটা অৈযক্ত ৈযোর সুক্ষর গুমক্ষর উিক্ষলা। ৈৃদ্ধ ৈক্ষলক ক্ষলন 
ছজানােন জুকলক্ষ ক্ষটর িো। কিন্তু এলসার মক্ষযয ছসই জুকলক্ষ ক্ষটর ক ক্ষটক্ষিাাঁটা ছদখ্া যাক্ষে 
না। জুকলক্ষ ট, ছরাকমওক্ষি হাকরক্ষ  মক্ষর কগক্ষ ক ক্ষলা ছযৌৈক্ষনই। 
  
অেে মক্ষরকন এলসা গ্রী ার…। কমিঃ ছপা াক্ষরা আমার খু্ৈই আগ্রহ আক্ষ । ৈসুন, আমাক্ষি 
কি িরক্ষে হক্ষৈ ৈলুন, ছিাক্ষনা উোন পেন ছনই এলসা কিকটশাক্ষমর জানা , িোগুক্ষলা 
ৈক্ষল ছগক্ষলন এি সুক্ষর। 
  
মক্ষন হক্ষলা ছপা াক্ষরার, ওাঁর কিন্তু ছিাক্ষনা আগ্রহই ছনই। এাঁক্ষি ছিাক্ষনা কি ুই আর 
আিষলণ িক্ষর না। 
  
ৈড় ৈড় যূসর রক্ষের ছোখ্–কনষ্প্রাণ হ্রক্ষদর মক্ষো। ছপা াক্ষরা এসৈ ছেক্ষত্র সাযারণেিঃ িক্ষর 
োক্ষি যা োই িরক্ষলা, ছগক্ষ  উিক্ষলা সমূ্পণল উক্ষো সুক্ষর, মযািাম সৈ গুকলক্ষ  ছিলক  
আকম, গুকলক্ষ  যাক্ষে সৈ। 
  
না, না, ছিন ো হক্ষৈ? ছলকি কিকটশাম ৈলক্ষলন। 
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িারণ মক্ষন হক্ষে আমার নেুন িক্ষর অেীক্ষের নাটিটাক্ষি গক্ষড় ছোলার ছেিাটা ভীষণ 
ছৈদনার হক্ষৈ আপনার পক্ষে। 
  
িোটা শুক্ষন এলসা ছৈশ খু্কশ হক্ষলন। হযাাঁ, ছৈশ আনন্দ, মুক্ষখ্ সকেযিাক্ষরর আনক্ষন্দর 
আভা িুক্ষট উিক্ষলা। 
  
মক্ষন হক্ষে আপনার মাোর মক্ষযয িোটা আমার স্বামী ঢুকিক্ষ  কদক্ষ ক্ষ ন। ওাঁর সক্ষঙ্গ 
আক্ষগই ছো ছদখ্া হক্ষ  ছগক্ষ । েক্ষৈ কি ুই ৈুঝক্ষে পাক্ষরন না উকন। িখ্নও পাক্ষরনওকন। 
আমাক্ষি যক্ষোটা স্বামী স্পশলিাের মক্ষন িক্ষরন আকম অক্ষোটা নই। 
  
েখ্ক্ষনা এলসার খু্কশর আক্ষমজটা িাক্ষটকন, ৈলক্ষলন, জাক্ষনন িারখ্ানার মজুর ক ক্ষলন 
আমার ৈাৈা। অক্ষনি টািা প সা িক্ষরন প্রেুর ছখ্ক্ষট। ছমাটা োমড়া না হক্ষলও িাজটা 
িরা যা  না। আমারও োই। 
  
মক্ষন হক্ষলা ছপা াক্ষরার ও িোটা সকেয। ছমাটা োমড়া না হক্ষলও ছিউ ও ভাক্ষৈ এক্ষস 
উিক্ষো না িযাক্ষরাকলন ছেক্ষলর ৈাকড়ক্ষে। 
  
ছলকি কিকটশাম ৈলক্ষলন, কি িরক্ষে হক্ষৈ ৈলুন আমাক্ষি? 
  
মযািাম আর এিৈার ৈলক , আপনার িি হক্ষৈ না ছো পুরাক্ষনা কদক্ষনর সৃ্মকেোরণ 
িরক্ষে? 
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ছলকি কিকটশাম এিটু কেন্তা িরক্ষেই শুরু িরক্ষলন। হিাৎ ছপা াক্ষৈার োই ছদক্ষখ্ মক্ষন 
হক্ষলা অেযন্ত ছখ্ালাক্ষমলা মক্ষনর মকহলা এলসা। কমক্ষেয িো প্রক্ষ াজক্ষন ৈলক্ষে পাক্ষরন, 
আক্ষদৌ ইোিৃেভাক্ষৈ ন । 
  
যীক্ষর যীক্ষর এলসা ৈলক্ষলন, না, িি হক্ষৈ না। েক্ষৈ ছৈাযহ  হক্ষল ভাক্ষলা হক্ষো…। 
  
ছিন? 
  
বযক্ষযলযর ৈাাঁয ছযন এলসা কিকটশাক্ষমর ছভক্ষে পড়ক্ষলা, ৈলক্ষলন, িে ছৈদনার অনুভূকে না 
োিাটা…। 
  
এৈং মক্ষন হক্ষলা এরিুল ছপা ক্ষরার হযাাঁ, মক্ষর ছগক্ষ  এলসা গ্রী ার। 
  
অৈশয মুক্ষখ্ ৈলক্ষলা, ছলকি কিকটশাম যাই ছহাি, এক্ষে কিন্তু ছৈশ সহজ হক্ষ  উিক্ষৈ 
আমার িাজটা। 
  
এলসা খু্কশ মক্ষন প্রশ্ন িরক্ষলন, আপকন িী জানক্ষে োন? 
  
মযািাম আপনার সৃ্মকেশকক্ত ছো ভাক্ষলাই? 
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ভাক্ষলা ৈক্ষলই ছো মক্ষন হ  ছমাটামুকট। 
  
এৈং আপকন পুরাক্ষনা কদক্ষনর িো েুলক্ষল িি পাক্ষৈন না এটাও কিি ছো? 
  
না হক্ষৈ না। মানুষ ছো ৈযো পা  ঘটনাগুক্ষলা ঘটার সমক্ষ ই। পক্ষর ন । 
  
…কি ু কি ু ছলাক্ষির জাকন োই হ  ৈক্ষল। 
  
কি ুক্ষেই এিও ািল এ িোটার মাক্ষন ৈুঝক্ষে ো  না আমার স্বামী। ওর যারণা মামলা, 
কৈোর আর ঐসৈ ৈযাপারগুক্ষলা দারুণ েকের ক ক্ষলা আমার পক্ষে। 
  
ক ক্ষলা নাকি? 
  
উেক্ষর এলসা কিকটশাম ৈলক্ষলন, না ৈরং ওগুক্ষলা ছৈশ উপক্ষভাগ আকম িক্ষরক লাম।…ওহ 
ভগৈান, সযার মক্ষন্টগু ঐ ৈুক্ষড়া ছজরা  ছজরা  আমাক্ষি খ্েম িরক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলা। 
ভাক্ষলাই ছলক্ষগক ক্ষলা ওাঁর সক্ষঙ্গ আমার লড়ক্ষে। ছেক্ষপ যরক্ষেও পাক্ষরনকন আমাক্ষি। 
  
আত্মেৃকপ্তর সুরটা িোগুক্ষলা ৈলার সম  ছপা াক্ষরার িান এড়াক্ষলা না। ৈক্ষলই েলক্ষলন 
এলসা, ছমাহভঙ্গ িরক  না ছো আপনার। এিটা িুকড় ৈ ক্ষরর ছমক্ষ , এক্ষিৈাক্ষর যরাশা ী 
হক্ষ  পড়া উকেে ক ক্ষলা োর ছো, মাক্ষন লজ্জা  অপমাক্ষন। আকম অেে হইকন। ওাঁরা যা 
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ৈক্ষলক ক্ষলন আমাক্ষি আকম গাক্ষ  মাকখ্কন ছসসৈ িো। শুযু আকম এিটা কজকনসই 
োইক লাম। 
  
ছসটা কি? 
  
িাাঁকসক্ষে ছঝালাক্ষে িযাক্ষরাকলনক্ষি, সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ এলসা কিকটশাম ৈলক্ষলন। 
  
ছলকি কিকটশাক্ষমর হাে ভারী সুন্দর লম্বাক্ষট যরক্ষণর গড়ন হাক্ষের ো লেয িরক্ষলা 
ছপা াক্ষরা। নখ্ ৈাাঁিাক্ষনা, কশিারী প্রাণীর োৈা। 
  
প্রকেকহংসাপরা ণ মক্ষন িরক্ষ ন আমাক্ষি আপকন? েকে িরক্ষল আমার, ছিউ আঘাে 
িরক্ষল আমাক্ষি প্রকেক্ষশায কনক্ষে আকম কিযা িকর না। সৈক্ষেক্ষ  কনিৃি ছশ্রণীর মকহলা 
ক ক্ষলা আমার ছোক্ষখ্ ঐ মকহলাকট। অযাকম াস আমাক্ষি োইক্ষ  ও জানক্ষো। ওক্ষি ছ ক্ষড় 
অযাকম াক্ষসর আমাক্ষি কৈক্ষ  িরক্ষেও ইক্ষে আক্ষ । আর কিি ছসই িারক্ষণ যাক্ষে ওক্ষি 
আকম না পাই োই খু্ন িক্ষর ছিলক্ষলা স্বামীক্ষি কনক্ষজর হাক্ষে। 
  
সুদূর প্রসাকরে িক্ষর ছপা াক্ষরার পাশ কদক্ষ  দৃকিক্ষি এলসা কিকটশাম আৈার ৈলক্ষলন, 
আপকন কি িাজটাক্ষি নীেো ৈক্ষল মক্ষন িক্ষরন না। 
  
আপকন কি ঈষলার ৈযাপারটা ছৈাক্ষঝন না, ৈা ছৈাঝার ছেিা িক্ষরন না সহানুভূকে কদক্ষ  
ছলকি কিকটশাম? 
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না, িকর না। যকদ ছহক্ষর যান আপকন, ছহক্ষর ছগক্ষ ন। যকদ না পাক্ষরন স্বামীক্ষি ছৈাঁক্ষয 
রাখ্ক্ষে, োক্ষি ছযক্ষে কদন ভদ্রভাক্ষৈ। এই মুক্ষিার মক্ষযয কজকনসটা পুক্ষরা রাখ্া এক্ষিৈাক্ষরই 
প ন্দ িকর না আকম। 
  
হ ক্ষো আপকন অযাকম াস ছেলক্ষি কৈক্ষ  িরক্ষল ো ৈুঝক্ষে পারক্ষেন। 
  
আমার ছো মক্ষন হ  না ো, আমরা…এলসা হিাৎ এিটু হাসক্ষলন। মক্ষন হক্ষলা ছপা াক্ষরার 
কিি হাকস ন  হাকসটা, োক্ষে ভক্ষ র  াপ আক্ষ । ছযন ৈািৈ অনুভূকের সক্ষঙ্গ ছিাক্ষনা 
সম্পিলই ছনই োর। িোটা কিি মক্ষো আপনাক্ষি ৈক্ষল রাখ্া ভাক্ষলা। িখ্নই এিো মক্ষন 
িরক্ষৈন না ছয এি সরল ছমক্ষ ক্ষি অযাকম াস ছেল ভুকলক্ষ  োর সৈলনাশ িক্ষরক ক্ষলা। 
ৈযাপারটার জক্ষনয আমাক্ষদর মক্ষযয আমার দাক ত্বই ছৈকশ ক ক্ষলা। আকম ওক্ষি পাৈার জক্ষনয 
পাগল হক্ষ  উক্ষিক লাম এিটা পাকটলক্ষে ছদখ্া হৈার পর ছেক্ষিই। 
  
এি হাসযির অনুিরণ–এ এি অসম্ভৈ ভাক্ষৈ হাসযির প্রক্ষেিা অনুিরণ িরার অেে 
  
 আমার সৈলস্ব আকম কনক্ষৈকদে ছোমার েরক্ষণ 
  
ছহ আমার প্রভু, সক্ষঙ্গ যাৈ ছযো লক্ষ  যাক্ষৈ… 
  
জানক্ষেন যকদও কৈৈাকহে অযাকম াস, 
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অনুপ্রক্ষৈশিারীরা অচৈযভাক্ষৈ দকণ্ডে হক্ষৈ,  াপাক্ষনা ছনাকটশ  াড়া ৈািৈ জগক্ষে কিন্তু 
আরও ছৈকশ কি ু প্রক্ষ াজন। যকদও োর স্ত্রীক্ষি কনক্ষ  সুখ্ী না হক্ষে পাক্ষর, আর সুখ্ী হ । 
আমাক্ষি ছপক্ষল, েক্ষৈ ৈাযা োিক্ষৈ ছিন ো হৈার পক্ষে? এিটাই ছো মাত্র জীৈন। 
  
কিন্তু অযাকম াস োাঁর স্ত্রীক্ষি কনক্ষ  সুখ্ীই ক ক্ষলন এিো ছো শুক্ষনক । 
  
না। ঝগড়া িরক্ষে িুিুর-ছৈড়াক্ষলর মক্ষো। স্বামীর খু্াঁে যক্ষর ছৈড়াক্ষো সৈ সম । ওাঁর স্ত্রী 
কি জঘনয ছমক্ষ মানুষ ক ক্ষলা। 
  
এিটা কসগাক্ষরট যরাক্ষলন এলসা উক্ষি কগক্ষ , োরপর ৈলক্ষলন মৃদু ছহক্ষস, হ ক্ষো 
িযাক্ষরাকলক্ষনর প্রকে অকৈোর িক্ষরক  আকম। কিন্তু সকেযই ৈলক  ছস ৈক্ষড়া িদযল মক্ষনর 
ছমক্ষ মানুষ ক ক্ষলা। 
  
ভীষণ দুিঃক্ষখ্র কিন্তু ঘটনাটা, যীক্ষর যীক্ষর ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
হযাাঁ, সকেযই ভীষণ দুিঃক্ষখ্র ঘটনাটা, িোটা ৈলক্ষলন এলসা আক্ষগিার ছসই ক্লান্ত সুর, 
োরপর ছযন হিাৎ উজ্জীকৈে হক্ষ  ৈক্ষল উিক্ষলন, আমাক্ষিও কিন্তু দুঘলটনাটা ছশষ িক্ষর 
কদক্ষ ক ক্ষলা। মরণ হক্ষ ক ক্ষলা আমারও। আমার জীৈক্ষন োরপর ছেক্ষি আর কি ু ছনই 
অসীম শূনযো  াড়া। আকম ছযন…ছযন আকম িাাঁক্ষের পাক্ষত্র রাখ্া এিটা খ্ড়ক্ষপাড়া মা , 
ছৈশ অসকহষু্ণ হক্ষ  উিক্ষলন এলসা ছশক্ষষর িোটা ৈলক্ষে ৈলক্ষে। 
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আপনার জীৈক্ষন কি োহক্ষল অযাকম াস ছেল অক্ষোটা জুক্ষড় ক ক্ষলন? 
  
এলসা িোটা ঘাড় ছনক্ষড় স্বীিার িক্ষর কনক্ষলন। কিন্তু এিটু কৈষাক্ষদর ছযন  া া আক্ষ  
ছসই…স্বীিৃকের মক্ষযয। 
  
মক্ষন হ  এি ছপক্ষশ মন কনক্ষ  সৈ সম  আকম েলোম,..মক্ষন হ  উকেে সৈারই 
জুকলক্ষ ক্ষটর মক্ষো অৈসান ঘকটক্ষ  ছদও া কনক্ষজর জীৈক্ষনর। কিন্তু…কিন্তু ছলাক্ষি যক্ষর 
ছনক্ষৈ ছসটা িরক্ষল পক্ষর আপকন ছহক্ষর ছগক্ষ ন, পরাকজে হক্ষ ক্ষ ন জীৈক্ষনর যুক্ষদ্ধ। 
  
আর ো না িরক্ষল, এিটু ছখ্াাঁো মারক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
ছেক্ষি যা  সৈ কি ুই ছো…আক্ষগর মক্ষোই কিি..যকদ ছজার িক্ষর এিৈার ছৈকরক্ষ  আসা 
যা  সৈ ৈাযা ক াঁক্ষড়। ছপক্ষরক লাম আকম। োই আমার িাক্ষ  ওটা েক্ষো আর ৈড় হক্ষ  
ওক্ষিকন। কেন্তা িক্ষর ছদক্ষখ্ক লাম আকম একগক্ষ  ছযক্ষে হক্ষৈ আমাক্ষি পক্ষরর যাক্ষপ পা 
ছিক্ষল। 
  
হযাাঁ, পক্ষরর যাপ। ৈুঝক্ষে পারক্ষলা পকরষ্কার ছপা াক্ষরা এই মকহলা পক্ষরর যাক্ষপ পা 
ছিক্ষলক্ষ ন প্রেণ্ড মানকসিো দৃঢ়ো কনক্ষ । মকহলা এখ্নও সুন্দরী, পুরুক্ষষর মক্ষনাহাকরণী, 
েীক্ষ্ণ নখ্ কনক্ষ  কশিারী পাকখ্র মক্ষো আাঁিক্ষড় যক্ষর জীৈক্ষনর ছয অংশটা শূনয হক্ষ  
কগক্ষ ক ক্ষলা হিাৎ ো ভকরক্ষ  েুলক্ষে োইক্ষ ন। ৈীর পূজা–কৈক্ষ  হক্ষ ক ক্ষলা নাম িরা 
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বৈমাকনক্ষির সক্ষঙ্গ। কৈখ্যাে এিজন অকভযাত্রী। অযাকম াস ছেক্ষলর মক্ষো কনি ই ক ক্ষলন 
আরনল্ড কটক্ষভনসন। অন্তেিঃ শরীর স্বাক্ষিয-সৃজনযমলী কশল্পী এক্ষলন োরপক্ষরই কিকটশাম। 
  
এলসা কিকটশাম ৈলক্ষলন, িখ্নও ভণ্ডাকম ছদখ্া যা কন আমার মক্ষযয। আকম ভীষণ প ন্দ 
িকর ছস্পন ছদক্ষশর প্রৈাদ ৈািযটা–ৈক্ষলক্ষ ন ঈশ্বর, োও যা গ্রহণ িক্ষরা, এৈং মূলয দাও 
োর যক্ষোকেে, ো সারা জীৈক্ষন আকমও িক্ষর এক্ষসক । যা ছপক্ষ ক  ছেক্ষ ক , আর সৈ 
সমক্ষ  োর মূলয কদক্ষে আকম প্রস্তুে। 
  
এরিুল ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, ছসটা আপনার জানা ছনই, ো হক্ষলা এই ছয অক্ষনি এমন 
কজকনস আক্ষ  যা ছিনা যা  না টািা কদক্ষ । 
  
ছপা াক্ষরার কদক্ষি েীি দৃকিক্ষে োিাক্ষলন, ৈলক্ষলন, শুযু টািা প সার িো আকম কিন্তু 
ৈকলকন। 
  
না, না, আকম ৈুক্ষঝক  ছসটা। েক্ষৈ এমন অক্ষনি কজকনস পৃকেৈীক্ষে আক্ষ  ছসগুক্ষলা কৈকে 
িরার জক্ষনয ন । 
  
ৈাক্ষজ িো। 
  
ছপা াক্ষরার ছিাাঁক্ষট সূক্ষ্ম হাকসর ছরখ্া িুক্ষট উিক্ষলা, হিাৎ ৈড়ক্ষলাি হক্ষ  উিক্ষল িারখ্ানার 
শ্রকমক্ষির ছয ঔদ্ধেয িুক্ষট ওক্ষি, এলসার গলা  িুক্ষট ওক্ষি ছসই সুরটাই। 
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ছপা াক্ষরার মক্ষনর আিাক্ষশ ছনক্ষম এক্ষলা কৈষাক্ষদর  া া–এি রূপসী নারী সামক্ষনই ৈক্ষস, 
োক্ষি িলুকষে িরক্ষে পাক্ষরকন িাক্ষলর হিাৈক্ষলপ, অেে অসীম ক্লাকন্তর  াপ ছোক্ষখ্র 
দৃকিক্ষে ছস আর ছযন জীৈক্ষনর ভার ৈইক্ষে পারক্ষ  না। অযাকম াস ছেল এই ছমক্ষ কটরই 
 কৈ এাঁক্ষিক ক্ষলন। 
  
 এলসা কিকটশাম ৈলক্ষলন, আপনার ৈইক্ষ র িো শুকন, ৈলুন। কলখ্ক্ষ ন ছিন, কি 
উক্ষেশযটা। 
  
কি ৈকল ৈলুন ছো…সাড়া জাগাক্ষনা অেীক্ষের ঘটনাক্ষি ৈেলমাক্ষনর মাদি রক্ষস জাকরে 
িক্ষর পকরক্ষৈশন িরা  াড়া আর অনয ছিাক্ষনা উক্ষেশয োিক্ষে পাক্ষর? 
  
কিন্তু ছলখ্ি ছো আপকন নন? না অপরাযেে কৈক্ষশষে। 
  
োর মাক্ষন ছলখ্িরা অপরায সংোন্ত ৈই কলখ্ক্ষে ছগক্ষল পরামশল ছনন আপনার? 
  
 সৈ সমক্ষ  না। দাক ত্ব এক্ষেক্ষত্র িাাঁক্ষয ছেক্ষপক্ষ । 
  
ছি োকপক্ষ ক্ষ ? 
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মাক্ষন, এিজক্ষনর ইোপূরণ িরার জক্ষনযই ৈলা ছযক্ষে পাক্ষর ছয ৈইটা প্রিাশ িরার ছেিা 
েলক্ষ । 
  
ছসই এিজন ছি? 
  
কমস িালল ছলমারক্ষেন্ট। 
  
ছমক্ষ কট ছি? 
  
 অযাকম াস আর িযাক্ষরাকলন ছেক্ষলর ছমক্ষ । 
  
এলসা এিমুহূেল ছেক্ষ  রইক্ষলন হাাঁ িক্ষর, ও হা, ছমক্ষ  এিটা ক ক্ষলা ৈক্ষট। মক্ষন পড়ক্ষ । 
ো এখ্ন ছস ছো ৈড় হক্ষ  ছগক্ষ । 
  
হযাাঁ, এিুশ ৈ র। 
  
ছদখ্ক্ষে ছিমন হক্ষ ক্ষ ? 
  
ছৈশ লম্বা, গাঢ় রং মার মে সুন্দরী এৈং সাহস আর ৈযকক্তত্ব োর দুইই আক্ষ । 
  
এিটু কেন্তা িক্ষর এলসা ৈলক্ষলন, ছদখ্া িরক্ষে ইক্ষে িরক্ষ  ওর সক্ষঙ্গ। 
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আপনার সক্ষঙ্গ ছমক্ষ কট ছদখ্া না িরক্ষে োইক্ষে পাক্ষর। 
  
েমক্ষি উিক্ষলন এলসা। ছিন? ও ৈুক্ষঝক । ৈাক্ষজ ৈযাপার যক্ষোসৈ। ওর মক্ষন ছো ওসৈ 
িো না োিাই উকেে। ওর ৈ স েখ্ন ছো দু ৈ ক্ষররও ছৈকশ ক ক্ষলা না। 
  
জাক্ষন ছমক্ষ কট োর মাক্ষ র কৈোর হক্ষ ক ক্ষলা োর ৈাৈার হেযািারী কহক্ষসক্ষৈ। 
  
আর যারণা ওর আমারই ছদাষটা? 
  
ছসটাই ছো সম্ভাৈয ৈযাখ্যা। 
  
িাাঁয নাোক্ষলন োকেক্ষলযর ভকঙ্গক্ষে, িখ্ক্ষনা এরিম ছৈওিুকির িো শুকনকন। যকদ সামানয 
ৈুকদ্ধ কদক্ষ  িযাক্ষরাকলন িাজ িরক্ষো…। 
  
োহক্ষল আপনার ছিাক্ষনা দাক ত্ব ছনই আপকন ৈলক্ষ ন। 
  
ছিনই ৈা োিক্ষৈ? আকম লজ্জা পাৈার মক্ষো কি ুই িকরকন। আকম ভাক্ষলাৈাসোম 
অযাকম াসক্ষি, ওক্ষি ছেক্ষ ক লাম সুখ্ী িরক্ষে। 
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এলসা দূর মনক্ষস্কর মক্ষো োিাক্ষলন পাক্ষে ছগক্ষলা মুক্ষখ্র ভাৈ।  কৈর এলসা গ্রী াক্ষরর 
ছেহারাটা ছপা াক্ষরার সামক্ষন ছভক্ষস উিক্ষলা। ৈক্ষল উিক্ষলন হিাৎ, আপনাক্ষি যকদ ছদখ্ক্ষে 
পারোম; ৈযাপারটা যকদ আপকন আমার েরি ছেক্ষি ছদক্ষখ্ন, োহক্ষল ছদখ্ক্ষেন…। 
  
ঝুাঁক্ষি ৈসক্ষলা ছপা াক্ষরা আর আকম কিি ছসইটাই িরক্ষে োই। এই ছদখু্ন না, কমিঃ কিকলপ 
ছেি, েখ্ন ছো উকন ৈেলমান ক ক্ষলন, উকন েখ্নিার এিটা খু্াঁকটনাকট কৈৈরণ িি িক্ষর 
কলক্ষখ্ কদক্ষেন আমাক্ষি। কমিঃ ছমকরকিে ছেিও ছদক্ষৈন ৈক্ষলক্ষ ন। আপকন এখ্ন যকদ…। 
  
এলসা কিকটশাম ছজাক্ষর কনিঃশ্বাস কনক্ষ  ৈযঙ্গ িক্ষর ৈলক্ষলন, ওই দুজন! এি নম্বক্ষরর হাাঁদা 
ক ক্ষলন কিকলপ আর সৈ সমক্ষ  িযাক্ষরাকলক্ষনর পাক্ষশ ঘুর ঘুর িরক্ষেন ছমকরকিে। েক্ষৈ 
ভাক্ষলা মানুষকট। কিন্তু প্রিৃে ঘটনা সম্বক্ষন্ধ ওাঁক্ষদর ছলখ্া ছেক্ষি কি ুই আপকন জানক্ষে 
পারক্ষৈন না। 
  
লেয িরক্ষে লাগক্ষলা ছপা াক্ষরা। এলসার মক্ষযয িীভাক্ষৈ আৈার সঞ্চার হক্ষে প্রাক্ষণর, 
জ্বলজ্বল হক্ষ  উিক্ষ  ছোখ্ দুক্ষটা। হিাৎ ৈলক্ষলন ভ  পাইক্ষ  ছদৈার মক্ষো িক্ষর, আপকন 
সকেয িোটা জানক্ষে োন? না, না, ৈই ছলখ্ার জনয ন , শুযু কনক্ষজর জক্ষনয আপনার…। 
  
কি ুই প্রিাশ িরা হক্ষৈ না আপনার কৈনা অনুমকেক্ষে। 
  
আমার কনক্ষজই সকেয িোটা কলখ্ক্ষে ইক্ষে িরক্ষ ; উক্ষেকজে হক্ষ  উিক্ষলন ৈলক্ষে ৈলক্ষে 
এলসা কিকটশাম, যকদ পুক্ষরাক্ষনা কদক্ষনর িো কলখ্ক্ষে হ …কলখ্ক্ষৈা…ছদখ্াক্ষৈা আপনাক্ষি ছয 
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খু্ন িক্ষরক ক্ষলা িযাক্ষরাকলনই। ৈাাঁেক্ষে োইক্ষো অযাকম াস। উপক্ষভাগ িরক্ষে োইক্ষো 
জীৈনটা। ঘৃণা িখ্নই ভাক্ষলাৈাসার ছেক্ষ  ৈড় হক্ষ  ওিা উকেে ন । অেে এটা 
হক্ষ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর ছেক্ষত্র এৈং আকমও ঘৃণা িকর ওক্ষি এর জক্ষনয…ঘৃণা িকর…ঘৃণা 
িকর…। 
  
ছপা াক্ষরার িাক্ষ  উক্ষি এক্ষলন এলসা, ছেক্ষপ যক্ষর ছিাক্ষটর হােটা, ৈলক্ষলন, এিটু ছৈাঝার 
ছেিা িরুন আপকন…আপনাক্ষি িরক্ষেই হক্ষৈ। আকম অযাকম াস–আমরা ভীষণ 
ভাক্ষলাৈাসোম দুজন দুজনক্ষি…এিটা কজকনস আপনাক্ষি ছদখ্াকে দাাঁড়ান। 
  
এিটা ঘক্ষরর ছিাক্ষণর ছটকৈক্ষলর ছদরাজ ছটক্ষন ছদামড়াক্ষনা ছমােড়াক্ষনা এিটা কেকি গুপ্ত 
ছখ্াপ ছেক্ষি কনক্ষ  এক্ষলন এলসা। কৈৈণল হক্ষ  ছগক্ষ  িাকলটা। উদ্ধে, প্রকেকহংসাপরা ণা 
এিকট ছমক্ষ র মক্ষো মুখ্ ভার িক্ষর ছপা াক্ষরার হাক্ষে গুাঁক্ষজ কদক্ষ  দাাঁকড়ক্ষ  রইক্ষলন এলসা 
কিকটশাম। 
  
ছপা াক্ষরা খু্লক্ষলা কেকিটা। এলসা-স্বক্ষের খু্িু ছসানা আমার। পৃকেৈীক্ষে ছৈাযহ  ছোমার 
ছেক্ষ  সুন্দর আর কি ু ছনই। কিন্তু আকম েৈুও ভ  পাকে–অক্ষনি ৈ স হক্ষ  ছগক্ষ  
আমার-মাঝ ৈ সী আকম এিটা রাগী মানুষ কিরো ৈলক্ষে আমার মক্ষযয কি ুই ছনই। 
ভরসা ছরক্ষখ্া না আমার ওপর, কৈশ্বাস িক্ষরা না আমাক্ষি–আকম ভাক্ষলা নই এিটুও–শুযু 
 কৈ আাঁিা  াড়া। ওটাই এিমাত্র ভাক্ষলা কদি আমার। অেএৈ েুকম ছিাক্ষনাকদনও ৈলক্ষে 
পারক্ষৈ না আমাক্ষি ছয ছোমাক্ষি সাৈযান িক্ষর কদইকন। 
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রূপসী আমার যাই ছহাি না ছিন, আমার োই-ই ছোমাক্ষি, প্রক্ষ াজক্ষন ছয আকম 
শ োক্ষনর িারি হক্ষেও রাজী ো জাক্ষনা কনি ই েুকম। এমন এিটা  কৈ আাঁিক্ষৈা 
ছোমার যাক্ষে মাো ঘুক্ষর যাক্ষৈ মাোক্ষমাটা মানুষগুক্ষলার,আকম পাগল ছোমার জক্ষনয–
ঘুক্ষমাক্ষে পারক  না, ভাক্ষলা লাগক্ষ  না ছখ্ক্ষে। 
  
এলসা…এলসা..এলসা…কেরিাক্ষলর জক্ষনয আকম ছোমারই…আকম মৃেুযক্ষেও ছোমার। 
অযাকম াস। 
  
ছষাল ৈ র আক্ষগিার ছলখ্া, কৈৈণল হক্ষ  ছগক্ষ  িাকল, ক াঁক্ষড় পড়ার ছজাগাড় পাোটা, অেে 
জীৈন্ত ভাষাটা, ছযন েরের িক্ষর িাাঁপক্ষ  প্রাণশকক্তক্ষে… 
  
ছপা াক্ষরা োিাক্ষলা এলসার কদক্ষি, কিন্তু না, ছিাক্ষনা নারীক্ষি ছোক্ষখ্র সামক্ষন ছদখ্ক্ষে ছপল 
না। দাাঁকড়ক্ষ  আক্ষ  োর ৈদক্ষল ছপ্রক্ষম পড়া এিকট ৈাকলিা। আৈার ছপা াক্ষরার মক্ষন পক্ষড় 
ছগক্ষলা জুকলক্ষ ক্ষটর িো। 
  
. 
  
নৈম অযযা  
  
কি ুই ছজাক্ষটকন এই ছ াট্ট শূক্ষ ার  ানার– 
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কিন্তু ছিন, কমিঃ ছপা াক্ষরা ো কি জানক্ষে পাকর আকম? 
  
কি উের হও া উকেে প্রশ্নটার ছপা াক্ষরা কেন্তা িরক্ষে লাগক্ষলা, এিক্ষজাড়া যূসর রক্ষের 
েীক্ষ্ণ ছোখ্ ছয লেয িক্ষর েক্ষলক্ষ  োক্ষি এটা ৈুঝক্ষে পারক ক্ষলা। 
  
ছপা াক্ষরা কৈরাট এিটা ফ্ল্যাট ৈাকড়র ওপর েলা  এক্ষসক্ষ । এখ্াক্ষন ছ াট্ট ছ াট্ট এি 
িামরার ফ্ল্যাট। ঐ এি কেলক্ষে ঘক্ষরর মক্ষযয রান্না িরা, খ্াও া-ৈসা, ছশা া, সৈই িরা 
হ । এক্ষো সুন্দর িক্ষর োরই মক্ষযয সাকজক্ষ  ছরক্ষখ্ক্ষ ন, ছয মক্ষন মক্ষন কমস কসকসকল া 
উইকল ামসক্ষি োকরি না িক্ষর ছপা াক্ষরা োিক্ষে পারক্ষলা না। সুন্দর রে লাগাক্ষনা। 
ছদও াক্ষল কি ু নাম িরা  কৈর িকপ ঝুলক্ষ । পাকরৈাকরি িক্ষটাও আক্ষ , েক্ষৈ ঝাপসা 
হক্ষ  এক্ষসক্ষ  ছসগুক্ষলা। 
  
িাক্ষপলট, িাকনলোর সক্ষৈরই বদনযদশা, কসকসকল া উইকল ামস খু্ৈ অভাক্ষৈর মক্ষযয আক্ষ ন 
ৈুঝক্ষে অসুকৈক্ষয হক্ষলা না। 
  
আৈার েীক্ষ্ণ ও সুস্পি িণ্ঠস্বর ছভক্ষস উিক্ষলা কমস উইকল ামক্ষসর, আমার যা মক্ষন আক্ষ  
ছেল মামলা সম্বক্ষন্ধ ছসটা জানক্ষে োন আপকন? কিন্তু ছিন? 
  
এরিুল ছপা াক্ষরা সম্বক্ষন্ধ োর ৈনু্ধ-ৈান্ধৈক্ষদর যারণা ছয কনক্ষজর উক্ষেশয কসকদ্ধর জক্ষনয 
োর িাহা কমক্ষেয িো ৈলক্ষে ৈাক্ষয না। অেে ছস অনযরিম কসদ্ধান্ত কনক্ষলা এক্ষেক্ষত্র। 
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কমস উইকল ামস হক্ষলন ছসই যরক্ষনর জৈরদি ইংক্ষরজ গভক্ষনলস যারা অসাযারণ এি 
িেৃলক্ষত্বর অকযিারী। এৈং অস্বীিার িরা ৈা একড়ক্ষ  যাও া োক্ষদর যা  না। 
  
িক্ষল ৈই ছলখ্ার কমক্ষেয িোটা ছপা াক্ষরা না ৈক্ষল আসল উক্ষেশযটা সরাসকর সংক্ষেক্ষপ 
ৈলক্ষলন। 
  
কমস উইকল ামস মক্ষনাক্ষযাগ কদক্ষ  সৈ িো শুনক্ষলন, খু্ৈ ইক্ষে িরক্ষ  ছমক্ষ টার িো 
শুনক্ষে, ছিমন হক্ষ ক্ষ  ও, িক্ষো ৈড়কট হক্ষ ক্ষ  জানক্ষে ইক্ষে িরক্ষ । 
  
ছদখ্ক্ষে হক্ষ ক্ষ  ভারী সুন্দর, সাহস আর মানকসি দৃঢ়োও সমান আক্ষ । 
  
 ভাক্ষলা, কমস উইকল ামস সংক্ষেক্ষপ উের কদক্ষলন। 
  
 ছজদীও আক্ষ  এিটু, এিৈার যক্ষর ছযটা োর ছশষ না ছদক্ষখ্  াক্ষড় না। 
  
গভক্ষনলস কেন্তা িরক্ষে িরক্ষে প্রশ্ন িরক্ষলন, কশল্পীভাৈ ওর মক্ষযয আক্ষ  কি? 
  
 মক্ষন হ  না। 
  
কমস উইল ামস নীরস ভাক্ষৈ ৈলক্ষলন, এিটা ৈযাপাক্ষর অন্তেিঃ োিা ছগক্ষলা কনকিন্ত। 
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ছয মকহলার কশল্পীক্ষদর সম্বক্ষন্ধ কৈরূপ মক্ষনাভাৈ আক্ষ  ছসটা ছৈাঝা ছগল এই িো ছেক্ষি। 
  
আৈার এিটু ছেক্ষম ৈলক্ষলন, মক্ষন হক্ষে আপনার ৈণলনা ছেক্ষি োর মাক্ষ র মক্ষোই 
ছদখ্ক্ষে হক্ষ ক্ষ । 
  
খু্ৈ সম্ভৈ। আপকন হ ক্ষো ওক্ষি ছদখ্ক্ষল ৈলক্ষে পারক্ষৈন। ছদখ্ক্ষে োন নাকি? 
  
ছদখ্ক্ষে ছো কনি ই োই। ছেনাজানা ছমক্ষ  এিিাক্ষলর এখ্ন িক্ষো ৈক্ষড়া হক্ষ  উক্ষিক্ষ  
ছদখ্ক্ষে মন ো  বৈকি। যখ্ন ছশষ ছদকখ্ ওক্ষি েখ্ন ওর ৈক্ষ স মাত্র সাক্ষড় পাাঁে ৈ র। 
ছদখ্ক্ষে ক ক্ষলা ভারী কমকি, শান্ত, ৈড় ছৈকশ ছখ্লনা কনক্ষ  ছখ্লক্ষো কনক্ষজর মক্ষন। কনষ্পাপ, 
সরল কশশু ক ক্ষলা। 
  
ৈলক্ষে হক্ষৈ ভাগয ভাক্ষলা, োর ভীষণ িম ক ক্ষলা ৈক্ষ সটা, ো না হক্ষল সহয িরক্ষে 
পারক্ষো না ঐ মানকসি আঘােটা। কিন্তু এিটা ঘক্ষটক্ষ  ও এটা ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক ক্ষলা। েক্ষৈ 
কনি ই সকিিভাক্ষৈ কি ুই জানক্ষে পাক্ষরকন। ৈাচ্চাক্ষদর পক্ষে ওগুক্ষলা ছো সুক্ষখ্র ন । 
  
কমস উইকল ামস ৈলক্ষলন, যক্ষোটা ভাৈক্ষ ন আপকন েক্ষোটাক্ষো নাও হক্ষে পারক্ষো। 
  
িাললা ছলমারক্ষেন্ট…আক্ষলােনা ছ াট্ট িাললা ছেক্ষলর কৈষ টা কনক্ষ  ছশষ িরার আক্ষগ এিটা 
িো আপনাক্ষি কজক্ষেস িরক্ষৈা যকদ ছিউ ৈলক্ষে পাক্ষর ো আমার যারণা েক্ষৈ ছস 
আপকনই। 

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

170 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

  
ৈলুন? জানৈার ইক্ষেটা প্রৈল িোর মক্ষযয। 
  
ছপা াক্ষরা কনক্ষজর ৈক্তটাক্ষি ছৈাঝাৈার জক্ষনয হাে ছনক্ষড় ৈলক্ষে শুরু িরক্ষলা, এিটা খু্ৈ 
মুগ্ধ োরেময আক্ষ , েক্ষৈ আকম ো কিি মক্ষো ৈুঝক্ষে পাকর না। 
  
ৈুঝক্ষে পাকর িালার িো ৈলার সম  সৈ িো ৈক্ষল উিক্ষে পারক  না কিিমক্ষো। অপর 
পক্ষের িা  ছেক্ষি ছমক্ষ টার প্রসঙ্গ উিক্ষল ছেমন সাড়াও পাই না, না মক্ষন িকরক্ষ  
ছদও া পযলন্ত কিি মক্ষো ছযন না কেনক্ষেও পাক্ষর। অেে কিি ন  এটা ছো। ছমক্ষ টা 
এসৈ ছেক্ষত্র কনক্ষজ ছিাক্ষনা গুরুত্বপূণল ছেমন না হক্ষলও পাকরপাকশ্বলিোর পকরক্ষপ্রকেক্ষে 
কৈক্ষশষভাক্ষৈ অপকরহাযল হক্ষ  ওক্ষি সৈকি ুর মূক্ষল। পকরেযাগ িরা স্ত্রীক্ষি ৈা পকরেযাগ 
িরক্ষে না োও ার ছপ ক্ষন কনজস্ব িারণ োিক্ষে পাক্ষর অযাকম াস ছেক্ষলর কিন্তু কৈৈাহ 
কৈক্ষেক্ষদর সাযারণ ছেক্ষত্র খু্ৈ ৈড় হক্ষ  ওক্ষি ৈাচ্চা ছ ক্ষলক্ষমক্ষ র প্রশ্নটা। অেে ছমক্ষ টাক্ষি 
এক্ষেক্ষত্র ছিউ পাোই ছদ কন, আমার িাক্ষ  এটা খু্ৈ আিযল মক্ষন হক্ষ ক্ষ । 
  
েট িক্ষর কমস উইকল ামস ৈক্ষল উিক্ষলন, আপকন কিি মক্ষো খু্ৈ গুরুত্বপূণল জা গাটাই 
যরক্ষে ছপক্ষরক্ষ ন। কমিঃ ছপা াক্ষরা আপকন কিি ৈক্ষলক্ষ ন। আর এিটু আক্ষগ ছসইজক্ষনযই 
আকম ৈলক লাম ছয কভন্নের পকরক্ষৈক্ষশ িাললাক্ষি পাকিক্ষ  ছদও াটা ভালই হক্ষ ক ক্ষলা 
এিকদি কদক্ষ । সাংসাকরি জীৈক্ষন ৈড় হৈার পর এিটা কিক্ষসর অভাৈ ছেক্ষি ছযক্ষো ো 
না হক্ষল। 
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ছৈশ সেিল হক্ষ  এিটু ঝুাঁক্ষি ৈক্ষস আৈার শুরু িরক্ষলন ৈলক্ষে কমস উইকল ামস, 
িমলসূক্ষত্র স্বাভাকৈি ভাক্ষৈই মা-ৈাৈা আর ছ ক্ষলক্ষমক্ষ ক্ষদর ছদখ্ক্ষে হক্ষ ক্ষ  নানা সমসযার 
কদি আমাক্ষি। ৈহু ছ ক্ষলক্ষমক্ষ  ৈরং ৈলা উকেে ছ ক্ষলক্ষমক্ষ রা ছৈকশর ভাগ মা-ৈাৈার িা  
ছেক্ষি আদর শাসন ছপক্ষ  োক্ষি মাত্রাকেকরক্ত। ওক্ষদর ওপর ৈড় ছৈকশ নজরদাকর িরা 
হ , আদক্ষরর অেযাোর হ  ৈড় ছৈকশ। োই োরা এই ছেহ ৈন্ধন ছেক্ষি কনক্ষজক্ষদর মুকক্ত 
ো । অলক্ষেয োিক্ষে ো  সৈার। আর ছো িোই ছনই এি সন্তান হক্ষল, োক্ষদর ৈড় 
ছৈকশ েকে িক্ষর ছিক্ষল মাক্ষ রা। স্বামীর সক্ষঙ্গ োরা কিি পরৈেলীিাক্ষল মাকনক্ষ  েলক্ষে 
পাক্ষর না, কৈৈাহ কৈক্ষেদ হক্ষ  যা । ছৈায হ  এিটু অৈক্ষহলার মক্ষযয মানুষ হক্ষলই 
ভাক্ষলাভাক্ষৈ গক্ষড় ওক্ষি ছ ক্ষলক্ষমক্ষ ক্ষদর মক্ষনর স্বািয। ৈড় পকরৈাক্ষরর মক্ষযয এটা ছদখ্া যা , 
আর েক্ষো ভাক্ষলা ন  যাক্ষদর অৈিা, সৈ সমক্ষ  মা-ৈাৈারা ৈযি োক্ষিন িাক্ষজ, 
ভাক্ষলাৈাসারও ঘাটকে হ  না সন্তানক্ষদর প্রকে। 
  
আৈার আক্ষ  অনযকদিও। ছদখ্া যা  অক্ষনি সম  কনক্ষজক্ষদর কনক্ষ  এমন ৈযি োক্ষি। 
স্বামী-স্ত্রীরা ছয সম ই পা  না সন্তাক্ষনর কদক্ষি নজর ছদৈার। ছ ক্ষলক্ষমক্ষ রা ছস সৈ ছেক্ষত্র 
মক্ষন িক্ষর ছয োক্ষদর পৃকেৈীর সুখ্-স্বােন্দয ছেক্ষি ৈকঞ্চে িরা হক্ষে। কমিঃ ছপা াক্ষরা 
এিটা িো কিন্তু মক্ষন রাখ্ক্ষৈন অৈক্ষহলার িো আকম ৈলক  না, যরা যাি কমক্ষসস 
ছেক্ষলর িো, সহক্ষজ ছদখ্া যা  না ওরিম মা, ভীষণ ভাক্ষলাৈাসক্ষেন িাললাক্ষি, োর যত্ন 
িরক্ষেন, ছদখ্ক্ষেন খ্াও া-দাও া, ছখ্লক্ষেন, গল্প িরক্ষেন ওর সক্ষঙ্গ। অেে অোন 
ক ক্ষলন স্বামী ৈলক্ষে, সৈক্ষেক্ষ  ৈড় অংশটা স্বামীই োাঁর জীৈন ছেক্ষি গ্রাস িক্ষর 
কনক্ষ ক ক্ষলন। ছযন শুযু োর স্বামীর জনয উকন ছৈাঁক্ষে োিক্ষেন আর কনক্ষজক্ষি স্বামীর 
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মক্ষযযই খু্াঁক্ষজ ছপক্ষেন। আৈার এিটু ছেক্ষম ৈলক্ষলন, মক্ষন হ  আর যা পক্ষর উকন 
িক্ষরক ক্ষলন ছসটা প্রমাণ িক্ষর আমার িোই। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, ওক্ষদর মক্ষযয োর মাক্ষন স্বামী-স্ত্রীর ৈদক্ষল ছপ্রকমি-ছপ্রকমিার ভাৈটাই 
োিক্ষো ৈড় হক্ষ । 
  
কমস উইকল ামস ছযন এই যরক্ষনর িো  এিটু অসন্তুি হক্ষলন, হযাাঁ োইক্ষল ৈলক্ষে 
পাক্ষরন ছস িো। ভীষণ ভাক্ষলাৈাসক্ষেন স্বামী-স্ত্রী দুজন-দুজনক্ষি। েক্ষৈ হাজার ছহাি 
স্বামীরা পুরুষ মানুষ ছো। 
  
ছযমন িক্ষর যনীরা ৈলক্ষশকভি ৈক্ষল, ছযভাক্ষৈ পুাঁকজপকে ৈক্ষল খ্াাঁকট িমুকনটরা, কিি ছসই 
রিম পুরুষ মানুষ িোটা উচ্চারণ িরক্ষলন ঘৃণার সুক্ষর কসকসকল া। আজীৈন িুমারী 
ছেক্ষি গভক্ষনলস কহক্ষসক্ষৈ জীৈন িাকটক্ষ  যাও ার িক্ষল োর ছয অনীহা আক্ষ  পুরুষ জাে 
সম্বক্ষন্ধ এটা ছৈাঝা যা  ঐ িোটা শুক্ষন। 
  
পুরুষক্ষদর আপকন প ন্দ িক্ষরন না, না। 
  
কমস উইকল ামস কৈরস ভাক্ষৈ ৈলক্ষলন, যা কি ু ভাক্ষলা পৃকেৈীর সৈ পুরুষক্ষদর ছভাক্ষগ 
লাক্ষগ। 
  
েক্ষৈ কেরিাল ছো আর এরিম েলক্ষে পাক্ষর না। 
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ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা কমস উইকল ামক্ষসর েকরক্ষত্রর গভীরের কদিটা ভাক্ষলাভাক্ষৈ ছৈাঝাৈার 
জক্ষনয, আপকন আকম াস ছেলক্ষি প ন্দ িরক্ষেন না? 
  
িরোমই না প ন্দ ছো, ৈরদাি িরোম না কমিঃ ছেক্ষলর আেরণও। ৈহুিাল আক্ষগই 
ওাঁর স্ত্রী হক্ষল আকম ছ ক্ষড় ওাঁক্ষি েক্ষল আসোম। ৈযাপার আক্ষ  িেগুক্ষলা যা ছমক্ষন কনক্ষে 
পাক্ষর না ছমক্ষ মানুক্ষষরা। 
  
কিন্তু ছমক্ষন কনক্ষ ক ক্ষলন কমক্ষসস ছেল ছো? 
  
হা। 
  
েক্ষৈ উকন কি ভুল িক্ষরক ক্ষলন? হা িক্ষরক ক্ষলন। ছমক্ষ মানুক্ষষর কি ুটা আত্মসম্মান োিা 
উকেে, সহয িরা যা  না অপমান। 
  
কমক্ষসস ছেলক্ষি কি আপকন এই যরক্ষনর ছিাক্ষনা িো ৈক্ষলক ক্ষলন? 
  
না। আমার ছসরিম ছিাক্ষনা অকযিার ক ক্ষলা না। আমা  োিরী ছদও া হক্ষ ক ক্ষলা 
অযাক্ষঞ্জলাক্ষি পড়াৈার জক্ষনয কমক্ষসস ছেলক্ষি উপক্ষদশ ছদৈার জক্ষনয কনি ই ন । 
  
আপনার প ন্দ হক্ষো কমক্ষসস ছেলক্ষি? 
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ভাক্ষলাৈাসোম ভীষণ, গলার সুর ছিোদুরি দে গভক্ষনলক্ষসর নরম হক্ষ  এক্ষলা, িুক্ষট 
উিক্ষলা ছেহ ভাক্ষলাৈাসার আদ্রা। ওাঁক্ষি ভীষণ ভাক্ষলাৈাসোম, ভীষণ দুিঃখ্ও হ । 
  
আপনার  াত্রীক্ষি–অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন? 
  
যক্ষো  াত্রী ক ক্ষলা আমার োক্ষদর মক্ষযয ও সৈার ছসরা ক ল। ৈুকদ্ধমেী খু্ৈ, এিটু রগেটা, 
ছৈপক্ষরা া, ওক্ষি অক্ষনি ৈযাপাক্ষর মক্ষনর মক্ষো োক্ষলানা িক্ষর ছযক্ষো না। েক্ষৈ অমন 
অসাযারণ ছমক্ষ  েকরক্ষত্রর কদি কদক্ষ  ছদখ্া যা  না। 
  
আৈার ৈলক্ষলন এিটু ছেক্ষম, সৈ সমক্ষ  আমার আশা ক ল কৈরাট এিটা কি ু িরক্ষৈ। 
এৈং িক্ষরওক্ষ । ওর সাহারা সম্বক্ষন্ধ ছলখ্া ৈইটা কি আপকন পক্ষড়ক্ষ ন? অযাক্ষঞ্জলা িাই ুক্ষম 
ছখ্াাঁড়াখু্াঁকড় িক্ষর আকৈষ্কার িক্ষরক্ষ  কি ু প্রােীন সমাকয মকন্দরও। আমার গৈল হ  এর 
জক্ষনয। অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে আকম ক লাম মাত্র আড়াই ৈ র। ঐটুিু সমক্ষ র মক্ষযয মক্ষন হ  
পুরােে সম্বক্ষন্ধ আকম ওর আগ্রহ জাকগক্ষ  েুলক্ষে ছপক্ষরক লাম। 
  
আো, যখ্ন সু্কক্ষল পািাক্ষনার িো হক্ষ ক ক্ষলা ওক্ষি কনি ই আপকন ৈাযা কদক্ষ ক ক্ষলন? 
প্রশ্ন িরক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
কমিঃ ছপা াক্ষরা আক্ষদৌ না। ৈরং প্রিাৈটাক্ষি আকম পুক্ষরাপুকর সমেলন িক্ষরক লাম। 
…ৈযাপারটা স্পি িক্ষর ৈকল আপনাক্ষি। অেযন্ত ভাক্ষলা ক ক্ষলা অযাক্ষঞ্জলা ছমক্ষ কট। মন ওর 
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খু্ৈ ভাক্ষলা ক ক্ষলা, েক্ষৈ ছস েলক্ষো এিটু ছঝাাঁক্ষির মাো । আর অৈাযয ক ক্ষলা ৈড় ছৈকশ, 
েক্ষৈ ছিাক্ষনা কি ু ছমক্ষন েলক্ষে ো  না ওই ৈ সটাই ছো। ছমক্ষ রা বিক্ষশার আর 
ছযৌৈক্ষনর সকন্ধেক্ষণ খু্ৈ অকির োক্ষি কনক্ষজর সম্বক্ষন্ধ। োই ক ক্ষলা অযাক্ষঞ্জলাও, ছস িখ্ক্ষনা 
গম্ভীর আর পর মুহূক্ষেলই দুিুকম িক্ষর ছৈড়াক্ষে ৈাচ্চার মক্ষো। সু্কক্ষল যাও াটা খু্ৈ ভাক্ষলা 
এই ৈ ক্ষস। কনক্ষজর মক্ষো আক্ষরা অক্ষনক্ষির সংস্পক্ষশল এক্ষস ছৈশ ভদ্র হক্ষ  ওক্ষি 
কন মশৃঙ্খলার মযয কদক্ষ । ৈাকড়র পকরক্ষৈশ কনি ই অযাক্ষঞ্জলার ভাক্ষলা ক ক্ষলা না। কমক্ষসস 
ছেল অকে আদর কদক্ষ  কৈগক্ষড় কদক্ষ ক ক্ষলন মাো। িক্ষল সৈ সম  অযাক্ষঞ্জলাও োর 
কদকদক্ষি যক্ষর োিক্ষো আাঁিক্ষড়। আর কমিঃ ছেল সহয িরক্ষে পারক্ষেন না এই 
ৈযাপারটাই। কমিঃ ছেল োইক্ষেন স্বামী কহক্ষসক্ষৈ স্ত্রীর ছসাল আনা ভাক্ষলাৈাসা কনক্ষজর 
এিান্ত িক্ষর ছপক্ষে। কমিঃ ছেলও খু্ৈ ছেহ িরক্ষেন অযাক্ষঞ্জলাক্ষি এটাও কিি। সম্পিল 
এমকনক্ষেই ভাক্ষলাই ক ক্ষলা, কমক্ষসস িযাক্ষরাকলন ছেলক্ষি কনক্ষ  ঝাট হক্ষো। অকভক্ষযাগ 
িরক্ষেন অযাক্ষঞ্জলা আর কমিঃ ছেল দুজক্ষনই অনযজক্ষনর ওপর কমক্ষসস ছেল পেপাকেত্ব 
ছদখ্াক্ষেন। কমিঃ ছেলও সৈ পুরুষক্ষদর মক্ষো ক ক্ষলন অেযন্ত ছজদী আর ছখ্ ালী, সৈাই 
ওাঁক্ষি কনক্ষ  বহচহ িরুি ওাঁর ইক্ষে। অযাক্ষঞ্জলার সাক্ষে মাক্ষঝ মাক্ষঝ ওর ঝগড়া লাগক্ষল, 
কমক্ষসস ছেল আগলাক্ষেন োর ছৈানক্ষিই। িক্ষল কমিঃ ছেল আরও েটক্ষেন। আৈার 
অযাক্ষঞ্জলা ছিাঁক্ষদক্ষিক্ষট এিািার িক্ষর কদক্ষে স্বামীক্ষি সমেলন িরক্ষল। িখ্ক্ষনা িখ্ক্ষনা কমিঃ 
ছেক্ষলর কৈ াক্ষর দুিুমী িক্ষর কমকশক্ষ  রাখ্ক্ষো নুন, কৈ ানা  ছ ক্ষড় কদে এি গাদা গুগকল 
শামুি। কমিঃ ছেল ছশষ ঘটনাটা ঘটার পর কসদ্ধান্ত কনক্ষ  ছিলক্ষলন সু্কল ছৈাকিলংক্ষ  
অযাক্ষঞ্জলাক্ষি পািাক্ষেই হক্ষৈ। অযাক্ষঞ্জলা আক্ষগ কনক্ষজর ছেক্ষিই ৈক্ষলক ক্ষলা সু্কক্ষল যাৈার 
িো, কিন্তু িান্নািাকট শুরু িক্ষর ছদ  এৈাক্ষর খু্ৈ ভ  ছপক্ষ । সু্কক্ষল পািাক্ষে রাজী ক ক্ষলন 
না কমক্ষসস ছেল, আকম খু্ৈ িক্ষর ছৈাঝক্ষে কদক্ষলন মে। অযাক্ষঞ্জলারই ছয ওক্ষে মঙ্গল হক্ষৈ 
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এিো ছশানার পর দকেণ উপিূক্ষলর কৈখ্যাে হলটন সু্কক্ষল পািাক্ষে কমক্ষসস ছেল রাজী 
হক্ষ ক ক্ষলন। েক্ষৈ প্রসন্ন ক ক্ষলন 
  
মক্ষন মক্ষন, আর ছো পাগল হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা অযাক্ষঞ্জলা। এিটা োপা রাক্ষগর ছস্রাে 
ৈইক ক্ষলা ওই কেনজক্ষনর মক্ষযয, মাক্ষন ঐ ঘটনাক্ষি কনক্ষ । 
  
োর মাক্ষন এলসা গ্রী ার? জানক্ষে োইক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ কমস উইকল ামস ৈলক্ষলন ঝাঝাক্ষলা ভাক্ষৈ কিি োই। এৈং ছিাাঁট ৈন্ধ িরক্ষলন 
িোটা ৈক্ষলই। 
  
আপনার কি যারণা এলসা গ্রী ার সম্বক্ষন্ধ? 
  
আক্ষদৌ আমার কি ু ৈলার ছনই। সমূ্পণল নীকে-োনহীন যুৈেী মাত্র। 
  
ক ক্ষলন ছো খু্ৈই িম ৈ সী? কনি ই ছৈাঝৈার মক্ষো ৈ স ক ক্ষলা। ছিাক্ষনা অজুহাে ওাঁর 
েরি ছেক্ষি ক ক্ষলা না। োিার িোও ন । কমিঃ ছেলক্ষি ছো ভাক্ষলাৈাসক্ষো ছমক্ষ কট। 
মক্ষন হ  আমার… 
  
দুম িক্ষর িোর মাঝখ্াক্ষন ৈক্ষল উিক্ষলন কমস উইকল ামস, ো ছপ্রক্ষম পক্ষড়ক ক্ষলন ৈক্ষট। 
আমাক্ষদর হৃদ ৈৃকে কমিঃ ছপা াক্ষরা যাই ছহাি না ছিন, ভীষণ জরুরী কনক্ষজর িক্ষমলর ওপর 
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কন ন্ত্রণ োিা। নীকেকটকের ৈালাই ক ক্ষলা না ছমক্ষ কটর। উকন এক্ষিৈাক্ষরই ছভক্ষৈ ছদক্ষখ্নকন 
ছয কমিঃ ছেল কৈৈাকহে, কনক্ষজর উক্ষেশয কসদ্ধ িরার জক্ষনয কনললক্ষজ্জর মক্ষো িান্ডা মাো  
একগক্ষ  েক্ষলক ক্ষলন। কিি মক্ষো কশোদীো ওাঁক্ষি ছ াটক্ষৈলা  ছদও া হ কন এ াড়া আর 
ছিাক্ষনা যুকক্তই ছো খ্াড়া িরা যা  না। 
  
উকন কনি ই কমিঃ ছেক্ষলর মৃেুযক্ষে খু্ৈ আঘাে ছপক্ষ ক ক্ষলন। 
  
ছপক্ষ ক ক্ষলন ো। েক্ষৈ ওই ছমক্ষ কটক্ষিই দা ী িরা যা  সৈ কি ুর জনয। খু্ন ছয উকনই 
িক্ষরক্ষ ন ো ৈলক  না। েক্ষৈ োই দাাঁড়া  ৈযাপারটা। ইোিৃেভাক্ষৈই ছিাণিাসা িরা 
হক্ষ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন ছেলক্ষি। আপনাক্ষি ছভালাখু্কল ভাক্ষৈই ৈলক  কমিঃ ছপা াক্ষরা, 
আমার ইক্ষে হক্ষো মাক্ষঝ মাক্ষঝ খু্ন িক্ষর ছিকল দুজনক্ষিই। অনয ছমক্ষ র স্ত্রীর সামক্ষন 
প্রশ্র  ছদও া ঐ ছমক্ষ টা ৈড় ছৈকশ কনললজ্জও ক ক্ষলা। অযাকম াস ছেক্ষলর শাকিটা সকেয 
িো ৈলক্ষে কি কিিই হক্ষ ক ক্ষলা। যারা ঐ যরক্ষনর ৈযৈহার িক্ষর কনক্ষজর স্ত্রীর সক্ষঙ্গ 
োক্ষদর ঐ রিমই পকরণকে হ । 
  
দৃঢ়ভাক্ষৈ িী আপকন কৈশ্বাস িক্ষরন… কমস উইকল ামস ঝাঝাক্ষলা গলা  ৈক্ষল উিক্ষলন 
ছপা াক্ষরার িোর মাঝখ্াক্ষন, দৃঢ়ভাক্ষৈই আকম স্বামী স্ত্রীর সম্পিলটাক্ষি কৈক্ষশষ মযলাদা কদই। 
ছদক্ষশর সমাক্ষজর অযিঃপেন হ  এটা না িরক্ষল। সকেয সকেযই কমক্ষসস ছেল ভীষণ 
ভাক্ষলাৈাসক্ষেন স্বামীক্ষি এৈং িখ্ক্ষনা অকৈশ্বাক্ষসর িাজ িক্ষরনকন। অেে স্বামী োরই 
সামক্ষন কনক্ষজর ছপ্রকমিাক্ষি ৈাকড়ক্ষে এক্ষন েুলক্ষ ন। ছযন ৈড় ছৈকশ োপ ছদও া হক্ষ ক ক্ষলা 
স্ত্রীর বযক্ষযলযর ওপর, এৈং স্বামীক্ষি োর িল ছভাগ িরক্ষেও হক্ষলা। 
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আপকন কিি ৈক্ষলক্ষ ন, িাজটা কমিঃ ছেল ভাক্ষলা িক্ষরনকন, কিন্তু উকন ছয এিজন নামিরা 
কশল্পী ো মক্ষন রাখ্ক্ষে হক্ষৈ। 
  
উইকল ামস গরগর িক্ষর উিক্ষলন রাক্ষগ, হা, হা জাকন ো, সৈাই আজিাল ছদখ্াক্ষে ো  
এই অজুহােটা। মদ খ্াও া, ছোঁোক্ষমকে িরা, অসৎ হও া দাম্পেয জীৈক্ষন এইসৈ 
ছৈকহক্ষসৈী ছৈক্ষলিাপনার জক্ষনয সুন্দর পে আর কি সািাই গাইৈার। যাই ৈলুন না ছিন 
কৈোর িরক্ষল সৈকি ু জানা যা  উকন িী যরক্ষনর কশল্পী ক ক্ষলন। ওাঁর  কৈ কনক্ষ  দু-োর 
ৈ র বহ বহ িরা যা । আর ন  োরপর। আক্ষর উকন  কৈ আাঁিক্ষেই জানক্ষেন না। 
ছফ্ল্াক্ষরক্ষে আকম এিসম   কৈ আাঁিা কশক্ষখ্ক লাম িক্ষ িৈ র। আকম পকরকেে ৈড় ৈড় 
কশল্পীক্ষদর হাক্ষের িাক্ষজর সক্ষঙ্গ। না…আর যাই ৈলুন কমিঃ ছপা াক্ষরা আমা  কমিঃ ছেক্ষলর 
 কৈর প্রশংসা িরক্ষে ৈলক্ষৈন না। 
  
ছটট গযালারীক্ষে কিন্তু দুক্ষটা  কৈ আক্ষ , মক্ষন িকরক্ষ  কদক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
 নাি কসটিাক্ষলন কমস উইকল ামস, োিক্ষে পাক্ষর। কশল্পী এপক্ষটইক্ষনর বেকর এিটা 
মূকেল ছো ওখ্াক্ষন আক্ষ । োক্ষে কি হক্ষ ক্ষ ? 
  
ৈুক্ষঝ কনক্ষলা ছপা াক্ষরা আর আক্ষলােনা িক্ষর লাভ ছনই কশল্প কনক্ষ , োর েুড়ান্ত মেটা কমস 
উইকল ামস জাকনক্ষ  কদক্ষ ক্ষ ন। পাোক্ষলা ছস প্রসঙ্গ। 
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যখ্ন কমক্ষসস িযাক্ষরাকলন ছেল োর স্বামীর ছদহটাক্ষি ছদক্ষখ্ক ক্ষলন আপকন েখ্ন ছো ওাঁর 
সক্ষঙ্গ ক ক্ষলন। 
  
হযাাঁ,আকম আর কমক্ষসস ছেল দুজক্ষন দুপুক্ষরর খ্াও ার পর এিসক্ষঙ্গ ৈাকড় ছেক্ষি ছৈর 
হক্ষ ক লাম। োন সারার পর ওর ছসাক্ষ টারটা অযাক্ষঞ্জলা হ  সমুক্ষদ্রর েীক্ষর ৈা ছনৌক্ষিার 
ওপর এক্ষসক ক্ষলা ছিক্ষল। ছমক্ষ কট ৈড় অসাৈযানী ক ক্ষলা কনক্ষজর কজকনসপত্র সম্বক্ষন্ধ। 
এিসক্ষঙ্গ িামান ৈাগাক্ষনর দরজার িাক্ষ  পযলন্ত এক্ষস সমুক্ষদ্রর কদক্ষি দু-োর পা একগক্ষ ক  
আকম, আমাক্ষি কমক্ষসস ছেল িািক্ষলন। ইক্ষজক্ষলর িাক্ষ  ছৈক্ষঞ্চর ওপর কগক্ষ  ছদকখ্ কমিঃ 
ছেল একলক্ষ  পক্ষড় আক্ষ ন, প্রাণ ছৈকরক্ষ  ছগক্ষ  প্রা  ঘোখ্াক্ষনি আক্ষগ। 
  
উকন কি ওটা ছদক্ষখ্ ভীষণ ঘাৈক্ষড় কগক্ষ ক ক্ষলন? 
  
কমিঃ ছপা াক্ষরা আপনার প্রক্ষশ্নর মাক্ষনটা যরক্ষে পারক  না কিি মক্ষো? েক্ষৈ হযাাঁ ছিমন 
ছযন হেভম্ব হক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলন কমক্ষসস ছেল। ৈলক্ষলন আমাক্ষি িাক্তার িািক্ষে 
ছটকলক্ষিান িক্ষর। সকেযই ছয উকন মারা ছগক্ষ ন এটা স্পিভাক্ষৈ েখ্ক্ষনা পযলন্ত আমরা 
ৈুঝক্ষে পাকরকন। 
  
আর ছটকলক্ষিান িরক্ষে ছগক্ষলন আপকন? 
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আমার ছমকরকিে ছেক্ষির সক্ষঙ্গ ছদখ্া হ  কি ুটা দূর যাৈার পর। োক্ষি ছটকলক্ষিান িরার 
ভারটা কদক্ষ  কমক্ষসস ছেক্ষলর িাক্ষ  আকম আৈার কিক্ষর এলাম। আশংিা হকেক্ষলা আমার 
উকন অোন-টোন না হক্ষ  যান। 
  
কমস উইকল ামস শুিক্ষনা গলা  ৈলক্ষলন, কনক্ষজক্ষি উকন ছৈশ শান্ত সংযে িক্ষরই 
ছরক্ষখ্ক ক্ষলন, িান্নািাকট িক্ষর এলসা গ্রী াক্ষরর মক্ষো পাগলাকম িক্ষরনকন। 
  
পাগলাকম কি যরক্ষনর? প্রশ্ন িরক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
কমক্ষসস ছেলক্ষি আেমণ িরক্ষে উদযে হক্ষ ক ক্ষলন কমস এলসা গ্রী ার। 
  
উকন োর মাক্ষন ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক ক্ষলন ছয অযাকম াস ছেক্ষলর মৃেুযর জক্ষনয কমক্ষসস ছেলই 
দা ী? 
  
কমস উইকল ামস িক্ষ ি মুহূেল ছভক্ষৈ কনক্ষ  ৈলক্ষলন, না মক্ষন হ  না ো। েখ্ন পযলন্ত এ 
সক্ষন্দহটা জাক্ষগকন। ছোঁকেক্ষ  কমস গ্রী ার ৈক্ষল উক্ষিক ক্ষলন, িযাক্ষরাকলন এসৈ িমল ছোমার। 
ওক্ষি েুকম ছমক্ষরক্ষ া। ছোমারই ছদাষটা। কিন্তু স্পিভাক্ষৈ এিো ৈক্ষলনকন ছয ওক্ষি কৈষ। 
কদক্ষ ক্ষ া েুকম। েক্ষৈ মক্ষন হ  আমার এ ৈযাপাক্ষর ছিাক্ষনা সক্ষন্দহ ক ক্ষলা না কমস গ্রী াক্ষরর 
মক্ষন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

181 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

আর কমক্ষসস ছেল? এিটু ছযন েঞ্চল হক্ষ  উিক্ষলন কমস উইকল ামস, কমিঃ ছপা াক্ষরা 
আমার পক্ষে কি অক্ষোটা ৈাড়াৈাকড় িরা ভাক্ষলা হক্ষৈ? কমক্ষসস ছেল কিি ছসই মুহূক্ষেল কি 
ভাৈক ক্ষলন ো আমার পক্ষে জানা কি সম্ভৈ? 
  
উকন কি দারুণ ভ  ছপক্ষ ক ক্ষলন কনক্ষজর িৃেিক্ষমলর িক্ষল…? ও রিম কি ু মক্ষন 
হক্ষ ক ক্ষলা কি? 
  
না-না…কিি ভাক্ষৈ ৈলক্ষে পারক্ষৈা না ো হক্ষ ক ক্ষলা কিনা, েক্ষৈ হেভম্ব হক্ষ  ছগক্ষলন ৈলা 
েক্ষল ভ  ছপক্ষ ক ক্ষলন। হযাাঁ, ভ ই ছপক্ষ ক ক্ষলন। কিন্তু স্বাভাকৈি ছো ছসটাই। 
  
ছপা াক্ষরার ছযন িোটা প ন্দ হক্ষলা না, ৈলক্ষলা, হযাাঁ, কনি  স্বাভাকৈি ছসটাই…প্রিাক্ষশয 
িী যরক্ষনর মক্ষনাভাৈ ছদকখ্ক্ষ ক ক্ষলন স্বামীর মৃেুয সম্বক্ষন্ধ কমক্ষসস ছেল? 
  
আত্মহেযা, এটা আত্মহেযার ঘটনা উকন ৈক্ষল আসক ক্ষলন প্রেম ছেক্ষিই। 
  
এিাক্ষন্ত আপনার সক্ষঙ্গ িো ৈলার সমক্ষ ও কি ঐ িো ৈক্ষলক ক্ষলন কেকন, না প্রিাশ 
িক্ষরক ক্ষলন অনয কি ু অকভমে? 
  
না, আপ্রাণ ছেিা িক্ষরক ক্ষলন উকন আমাক্ষি ছৈাঝাক্ষে ছয আত্মহেযা  াড়া ওটা আর কি ুই 
ন । এিটু কৈিে ছদক্ষখ্ কমস উইকল ামসক্ষি দুম িক্ষর প্রশ্ন িক্ষর ৈসক্ষলা ছপা াক্ষরা, 
আো আপকন কি ৈক্ষলক ক্ষলন এ ৈযাপাক্ষর? 
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কমিঃ ছপা াক্ষরা সকেযই কি ছিাক্ষনা দাম আক্ষ  আমার মোমক্ষের? 
  
আকম ছো মক্ষন িকর আক্ষ …। এমন কি ু এিটা ক ক্ষলা ছপা াক্ষরার িোর মক্ষযয যার 
িক্ষল ইেিে িরক্ষে িরক্ষে কমস উইকল ামস ৈলক্ষলন, আকম ৈক্ষলক লাম মক্ষন হ , 
কমক্ষসস ছেল কনি ই, এটা আত্মহেযারই ঘটনা। 
  
আপকন কি কনক্ষজর ৈক্তৈযটা কৈশ্বাস িক্ষরক ক্ষলন? 
  
কমস উইকল ামস হিাৎ শক্ত িক্ষর উাঁেু িরক্ষলন মাোটা, ৈলক্ষলন, না, িকরকন। কিন্তু কমিঃ 
ছপা াক্ষরা এিটা িো ছৈাঝার ছেিা িরুন, সৈ সমক্ষ ই আকম ক লাম কমক্ষসস ছেক্ষলর 
কদক্ষি। সহানুভূকে ছদখ্াৈার প্রশ্ন উিক্ষল ছসটা পুকলক্ষশর কদক্ষি না কগক্ষ , ছযক্ষভা কমক্ষসস 
ছেক্ষলর কদক্ষিই। 
  
 াড়া পান উকন, আপকন কনি ই এটা োইক্ষেন? 
  
হযাাঁ, োইোম। 
  
োহক্ষল কনি ই ওাঁর ছমক্ষ র মক্ষনর ইক্ষে সম্বক্ষন্ধও সহানুভূকে োিক্ষৈ আপনার। 
  
 আকম সৈ িরক্ষে পাকর িাললার জক্ষনয। 
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 এিটা কৈশদ ৈণলনা কদক্ষে কি ঐ দুঘলটনার আপকে আক্ষ  আপনার? 
  
মাক্ষন ওটা িাললা পড়ক্ষৈ? োহক্ষল ছিাক্ষনা প্রশ্ন উিক্ষে পাক্ষর না আপকের। ওকি 
ৈদ্ধপকরির পুক্ষরা ৈযাপারটা েকলক্ষ  ছদখ্ৈার জক্ষনয? 
  
হাাঁ, েক্ষৈ অভ  ছদন যকদ ছো ৈকল ওর িাক্ষ  সেযটা ছগাপন রাখ্ক্ষলই ভাক্ষলা হক্ষো…। 
  
কমস উইকল ামস ৈাযা কদক্ষ  ৈক্ষল উিক্ষলন, না, অক্ষনি ছৈকশ ভাক্ষলা সক্ষেযর মুক্ষখ্ামুকখ্ 
দাাঁড়াক্ষনাটা। দুিঃখ্ এড়াৈার জক্ষনয কৈিৃে িরার ছিাক্ষনা অেল হ  না সেযক্ষি। িাললা 
কনি ই প্রিৃে সেযটা ছজক্ষন মমলাকন্তি ৈযো ছপক্ষ ক্ষ , ছৈায হ  এখ্ন জানক্ষে ো  
ঘটনার খু্াঁকটনাকট, ছস সকেযিাক্ষরর ৈকলষ্ঠ মক্ষনর পকরে ই কদক্ষে। কিিিাি এিৈার ছজক্ষন 
কনক্ষল ও এ কনক্ষ  আর মাো ঘামাক্ষৈ না। স্বেক্ষন্দ িাটাক্ষে পারক্ষৈ ভকৈষযৎ জীৈন। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, ছৈায হ  আপনার িোই কিি। 
  
 ছৈায হ  না আমার িোটাই কিি, কমস উইকল ামস ছৈশ ছজার কদক্ষ  ৈলক্ষলন িোটা। 
  
কিন্তু এিটা িো, আক্ষরা এিটু গুরুের ৈযাপারটা। জানা শুযু ন , ও ো  প্রমাণও ছয 
ওর মা কনক্ষদলাষ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

184 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

ছৈোরী, িরুণভাক্ষৈ কমস উইকল ামস িোটা ৈলক্ষলন। 
  
 আপকন ছো কিি ঐ িোটাই ৈলক্ষলন, োই না কমস উইকল ামস? 
  
ও োই আপকন এিটু আক্ষগ ৈক্ষলক ক্ষলন ভাক্ষলা হক্ষো ওর িাক্ষ  সেযটা ছগাপন রাখ্ক্ষলই। 
েক্ষৈ আমার মক্ষে যা হক্ষ ক্ষ  সৈক্ষেক্ষ  ভাক্ষলা ছসটাই। খু্ৈই স্বাভাকৈি মাক্ষি কনক্ষদলাষ 
জানক্ষে োও াটা, আর সুস্পিভাক্ষৈ সক্ষেযর স্বরূপ জানাটা ছয ছৈশ িকিন ৈযাপার োও 
অজানা ন  আমার। েক্ষৈ িাললা কনি ই আপনার িোনুযা ী মক্ষনর ছজার কনক্ষ  স্বীিার 
িক্ষর ছনক্ষৈ সেযক্ষি। 
  
োহক্ষল সেয এটাই ছয একৈষক্ষ  ছিাক্ষনা সক্ষন্দহ ছনই আপনার? 
  
কিি মক্ষো আপনার িোটা ৈুঝক্ষে পারক  না ছয? 
  
এমন ছিাক্ষনা িাাঁি-ছিাির কি আপকন ছদখ্ক্ষে পান না যা কদক্ষ  কনক্ষদলাষ প্রমাণ িরা যা  
কমক্ষসস ছেলক্ষি। 
  
ছস রিম ছিাক্ষনা সম্ভাৈনাক্ষি আক্ষদৌ খু্াঁকটক্ষ  ছদখ্ার ছেিা ছো িরা হ কন। 
  
 মকহলা েৎসক্ষেও ঐ আত্মহেযা িোটার ওপর ছজার কদক্ষ  ছগক্ষ ন ৈরাৈর। 
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কমস উইকল ামস শুিক্ষনা গলা  ৈলক্ষলন, ওাঁর েরি ছেক্ষি এ াড়া আর ৈলার কি ু ছো 
ক ক্ষলা না। 
  
জাক্ষনন কি আপকন কমক্ষসস ছেল মারা যাৈার আক্ষগ ছয কেকিটা োর ছমক্ষ র উক্ষেক্ষশয 
কলক্ষখ্ ছরক্ষখ্ কগক্ষ ক্ষ ন, উকন োক্ষে কনক্ষদলাষ ৈক্ষলক্ষ ন কনক্ষজক্ষি। 
  
কমস উইকল ামস প্রা  িটমট িক্ষর োকিক্ষ  ৈক্ষল উিক্ষলন, উকন খু্ৈ অনযা  িাজ িক্ষর 
ছগক্ষ ন। 
  
োই কি মক্ষন হ  আপনার? 
  
 হা, হ । আপকনও ছদখ্ক  ছৈকশরভাগ পুরুক্ষষর মক্ষোই ৈড় ছৈকশ আক্ষৈগপ্রৈণ। 
  
অসন্তুি হক্ষলা ছপা াক্ষরা, আক্ষৈগপ্রৈণ নই আক্ষদৌ আকম। 
  
অক্ষনক্ষিরই ছো কমেযা ভাৈপ্রৈণো োক্ষি। এিটা ঐ রিম পকৈত্র মুহূক্ষেল কি কমক্ষেয িো 
ওরিম কলখ্ক্ষে পাক্ষর? না ছলখ্া উকেে, দুিঃখ্ লাঘৈ িরা মক্ষনর ছমক্ষ র, হা, ো হ ক্ষো 
অক্ষনি মকহলা িরক্ষে পাক্ষরন। কিন্তু আমার কৈশ্বাস হ  না কমক্ষসস ছেল ো িরক্ষে 
পাক্ষরন ৈক্ষল। সাহস ক ক্ষলা ওাঁর, সেযৈাদী ছো ৈক্ষটই। ছমক্ষ ক্ষি যকদ কৈোর না িরার 
উপক্ষদশ কদক্ষ  ছযক্ষেন োহক্ষল মক্ষন হ  ছসটাই কিি হক্ষো আমার মক্ষো। 
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ছপা াক্ষরা এিটু রাগেভাক্ষৈ ৈলক্ষলা, যা কলক্ষখ্ ছগক্ষ ন িযাক্ষরাকলন ছেল ো সকেয কি না 
এিোটা কৈোর িক্ষর ছদখ্ক্ষেও কি োন না আপকন? 
  
কনি ই োই না। 
  
অেে স্বীিার িক্ষরক্ষ ন আপকন ছয ওাঁক্ষি ভাক্ষলাৈাসক্ষেন আপকন? 
  
 ৈাসোম। আমার ওাঁর প্রকে গভীর শ্রদ্ধা আর ছেহ ক ক্ষলা। 
  
োহক্ষল…। 
  
কমস উইকল ামস অদু্ভেভাক্ষৈ ছপা াক্ষরার কদক্ষি োিাক্ষলন, কমিঃ ছপা াক্ষরা ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন 
না আপকন, আকম কি ৈকল না ৈকল আজ এক্ষোিাল পক্ষর ছসটার কি ছিাক্ষনা মূলয আক্ষ ? 
যরুন ছযমন, িযাক্ষরাকলন ছেল ছয অপরাযী আকম ো জাকন। 
  
কি ৈলক্ষলন? ছপা াক্ষরা েমক্ষি উিক্ষলা। 
  
সকেয িোটা। সকেয িোটা েখ্ন ছেক্ষপ কগক্ষ  ভাক্ষলা িক্ষরক লাম কি মন্দ িক্ষরক লাম ছস 
িো অৈান্তর, েক্ষৈ এটা সকেয ছেক্ষপ কগক্ষ ক লাম। কিন্তু আপকন আমার িা  ছেক্ষি এ 
িোটা স্পি ছজক্ষন যান ছয িযাক্ষরাকলন ছেল অপরাযী আকম জাকন…। 
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. 
  
দশম অযযা  
  
উ…উ..উ ছিাঁক্ষদ উিক্ষলা এই ছ াট্ট শুক্ষ ার ানাকট– 
  
পকরষ্কার ছদখ্া যা  অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরক্ষনর ফ্ল্যাট ছেক্ষি করক্ষজন্টস পািল। হু হু িক্ষর হাও া 
আসক্ষ  ছখ্ালা জানলা কদক্ষ , ভ ংির গাড়ী ছঘাড়ার শব্দ না োিক্ষল মক্ষন হক্ষো ৈক্ষস 
আক  ছিাক্ষনা গ্রামাঞ্চক্ষল। 
  
ছপা াক্ষরা দরজা ছখ্ালার শব্দ ছপক্ষ  মুখ্ ছিরাক্ষলা জানলা ছেক্ষি, অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন ঘক্ষর 
ঢুিক্ষ ন। 
  
ছপা াক্ষরা এর আক্ষগও অযাক্ষঞ্জলাক্ষি ছদক্ষখ্ক্ষ । অযাক্ষঞ্জলার ৈকৃ্তো শুক্ষনক্ষ  র াল 
কজওগ্রাকিিাল ছসাসাইকটক্ষে। নীরস কি ু কৈষ টা হক্ষলও পাকণ্ডেয আর সুন্দর অযাক্ষঞ্জলা 
ও াক্ষরক্ষনর ৈকৃ্তো অসাযারণ িক্ষর েুক্ষলক ক্ষলা ছসকদক্ষনর পকরক্ষৈশক্ষি। ছনই কিযা, 
পুনরাৈৃকে ছনই, জকটলো ছনই ৈক্তক্ষৈয, উক্ষে সামানয কৈষ ক্ষিই অসামানয িক্ষর ছোলার 
েমো মানকৈিোর ছ াাঁ া  মকহলার আক্ষ । কশকেে মক্ষনর এই যরক্ষনর মানুষ খু্ৈ প ন্দ 
ছপা াক্ষরার। 
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খু্ৈ িা  ছেক্ষি আজক্ষি ছদখ্ার পর মক্ষন হক্ষলা ছপা াক্ষরার ঐ িাটা দাগটা মুক্ষখ্ না 
োিক্ষল অযাক্ষঞ্জলাক্ষি অসাযারণ সুন্দরী ৈলা ছযক্ষে পাক্ষর। কনখু্াঁে ছসৌষ্ঠক্ষৈর সক্ষঙ্গ 
অঙ্গপ্রেযঙ্গগুক্ষলাক্ষে এিটু শাকনে ভাৈ আক্ষ । েওড়া িাাঁযটা আর কি ুটা পুরুষাকল হাাঁটার 
ভঙ্গীটা। 
  
এমন কি ু কনি ই ছনই অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরক্ষনর মক্ষযয যা ছদক্ষখ্ মক্ষন হক্ষে পাক্ষর উউ িক্ষর 
িাাঁদক্ষে পাক্ষর এই ছ াট্ট শুক্ষ ার  ানাকট। কিন্তু েেকেহ্ন িান গাক্ষলর, িুাঁেিাক্ষনা দাগ 
পাক্ষশর োমড়াক্ষে, খ্াকনিটা কৈিৃকে িান ছোখ্টার, ছৈশ খ্াকনিটা সৈ কমকলক্ষ  সৃকি িক্ষর 
ছরক্ষখ্ক্ষ  ৈীভৎসো। ছিমন ছযন মক্ষন হক্ষল ছপা াক্ষরার, দীঘলকদন যক্ষর অভযি হক্ষ  ওিার 
িক্ষল মকহলা সমূ্পণল উদাসীন কনক্ষজর কৈিৃকে সম্বক্ষন্ধ। েদন্ত িরক্ষে কগক্ষ  এই ৈযাপাক্ষর ছয 
পাাঁেজন সম্বক্ষন্ধ ছিিীভূে হক্ষ ক্ষ  োর আগ্রহ, প্রেম জীৈক্ষন োরা ছৈশ ভাক্ষলাভাক্ষৈ শুরু 
িরক্ষলও ছেমন ছিাক্ষনা কি ু উক্ষিখ্ক্ষযাগয িাজ িরক্ষে পাক্ষরনকন পরৈেলী জীৈক্ষন। শুযু 
ৈযকেেম অযাক্ষঞ্জলা। যরা যাি প্রেক্ষমই এলসা গ্রী ার, রূপ ছযৌৈন, সম্পদ োর ছিাক্ষনা 
কি ুরই অভাৈ ক ক্ষলা না। অেে িীটদৃি িুাঁকড়র মক্ষোই অিাক্ষল ৈযেল হক্ষ  ছগক্ষ  োর 
জীৈন ছযৌৈন। এরপর কসকসকল া উইকল ামস আক্ষস, োর ছিাক্ষনা অহংিার ছনই পাকেলৈ 
যনসম্পক্ষদর। অেে কভক্ষক্টাকর ার আমক্ষলর কশো-দীো  মানুষ। এ কৈষক্ষ  ছিাক্ষনা 
আক্ষেপও ছনই কসকসকল ার মক্ষন। সৈ সম  কেকন িেলক্ষৈয অটল, মক্ষন ঈষলা, অসক্ষন্তাষ ৈা 
দুিঃখ্ ছনই কি ুই। উক্ষে এমন মানকসিো কনক্ষ  অনীহা দূক্ষরর িো জীৈন সম্বক্ষন্ধ ছযন 
এিটু িক্ষমকন সৈ কি ুক্ষি ভাক্ষলাৈাসার আগ্রহ। 
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আর এখ্ন অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরক্ষনর সামক্ষন ৈক্ষস আক্ষ  ছপা াক্ষরা। শারীকরি কৈিৃকে কনক্ষ  
জক্ষের কি ুিাল পর ছেক্ষিই ছহ  হক্ষ  োিক্ষে হক্ষো যাক্ষি সৈার সামক্ষন। কিন্তু আজ 
ছস আত্মকৈশ্বাস এৈং বযক্ষযলর প্রকেমূকেল। ছসই অৈাযয ছ াট্টক্ষৈলার দুিু ছমক্ষ কট এখ্ন 
অসাযারণ যীশকক্তসম্পন্না, পকরণে হক্ষ ক্ষ ন কৈদূষী মকহলা । মক্ষন হক্ষলা ছপা াক্ষরার খু্ৈ 
সুখ্ী আর সিল মকহলা। 
  
ছপা াক্ষরা খু্ৈ এিটা প ন্দ িক্ষর না এই যরক্ষনর মকহলাক্ষদর। নারীসুলভ সূক্ষ্ম ছিামলোর 
কমক্ষশল ঘক্ষটক্ষ  েীক্ষ্ণৈুকদ্ধর সক্ষঙ্গ। ছপা াক্ষরা ছৈশ উোম, েঞ্চলা, ম ূরীর মক্ষো ৈণলাঢয 
মকহলাক্ষদর ছৈশ ভাক্ষলাৈাক্ষস। 
  
ছপা াক্ষরা িাললা ছলমারক্ষেক্ষের সক্ষঙ্গ সংক্ষেক্ষপ সাোৎিাক্ষরর কৈৈরণ ৈলক্ষলা। 
  
 অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরক্ষনর মুখ্ উজ্জ্বল হক্ষ  উিক্ষলা। 
  
 ছসই ছ াট্ট িালা, এখ্াক্ষনও এক্ষসক্ষ  না কি? ভীষণ ছদখ্ক্ষে ইক্ষে িক্ষর ওক্ষি। 
  
আপকন ওর সক্ষঙ্গ ছিাক্ষনা ছযাগাক্ষযাগ রাক্ষখ্নকন, না? 
  
 উকেে ক ক্ষলা রাখ্া, রাকখ্কন, সু্কক্ষল যাই আকম যখ্ন, েখ্ন ও েক্ষল কগক্ষ ক ক্ষলা 
িানািাক্ষে। মাক্ষঝ মাক্ষঝ দু-এিৈার ৈড় কদক্ষনর উপহার ছদও া-ছনও াই ক ক্ষলা এিমাত্র 
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ছযাগসূত্র আমাক্ষদর। ও কনি ই এেকদক্ষন খ্াপ খ্াইক্ষ  কনক্ষ ক্ষ  িানািার পকরক্ষৈক্ষশর 
সক্ষঙ্গ। 
  
স্বাভাকৈি এ রিম যারণা িরাটাই। নাম ৈদলাক্ষনা, জা গা পাোক্ষনা। নেুন জীৈন, কিন্তু 
সৈ সম  ো হ  না ৈািক্ষৈ। 
  
িাললার সক্ষঙ্গ যীক্ষর যীক্ষর োর ছযাগাক্ষযাগ, মার কেকি, ইংলযাক্ষন্ড আসার উক্ষেশয ছপা াক্ষরা 
সৈ ৈলক্ষলা। 
  
এিহাক্ষে কৈেে গালটা ছেক্ষপ এিমক্ষন ঘাড় িাৎ িক্ষর সৈ িো শুনক্ষলন অযাক্ষঞ্জলা 
ও াক্ষরন, শান্তভাক্ষৈ ছপা াক্ষরার িো ছশষ হক্ষল ৈলক্ষলন, ভাক্ষলা িাজই িক্ষরক্ষ  িাললা। 
  
েমক্ষি উিক্ষলা ছপা াক্ষরা, এ যরক্ষনর িো ছস এই প্রেম শুনক্ষলা। আপকন োহক্ষল িাললাক্ষি 
সমেলন িরক্ষ ন কমস ও াক্ষরন? 
  
কনি ই। িামনা িরক  ওর সািলযও। যা সাহাযয দরিার এর জক্ষনয আকম িরক্ষৈা। এ 
ৈযাপাক্ষর আকম কনক্ষজর ছেক্ষি কি ু িরক্ষে না পারার জক্ষনয কনক্ষজক্ষি অপরাযী মক্ষন িকর। 
  
আপকন কি োহক্ষল মক্ষন িক্ষরন এক্ষিৈাক্ষর উকড়ক্ষ  ছদও া যা  না িাললার যারণাক্ষি? কিি 
ওর যারণাটা? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

191 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

কনি ই। ও িাজটা িযাক্ষরাকলন িক্ষরকন। জানোম আকম, ছস িো এখ্নও জাকন। 
  
 আপনার িো শুক্ষন আমার খু্ৈ আিযল লাগক্ষ । িো ৈক্ষলক  যার সক্ষঙ্গ, প্রক্ষেযক্ষি 
োরা…। 
  
অযাক্ষঞ্জলা ৈাযা কদক্ষ  দুম িক্ষর ৈলক্ষলন, িান ছদক্ষৈন না ওসৈ িো । ভীষণ ছজারদার 
ছয পাকরপাকশ্বলি পকরকিকের সােয প্রমাণগুক্ষলা এ কৈষক্ষ  ছিাক্ষনা সক্ষন্দহ ছনই আমার। 
কিন্তু আমার কৈশ্বাক্ষসর মূক্ষল আক্ষ  কদকদ সম্বক্ষন্ধ আমার যারণা। োক্ষি যক্ষোদূর আকম 
ছজক্ষনক , ওিাজ িরক্ষেই পাক্ষর না কদকদ। 
  
অক্ষো ছজার কদক্ষ  কি মানুষ সম্বক্ষন্ধ এিো ৈলা যা ? 
  
হ ক্ষো অক্ষনি ছেক্ষত্র যা  না। অক্ষনি রিক্ষমর েমি োক্ষি ছয মানুষরূপী প্রাণীক্ষদর 
মক্ষযয এ কৈষক্ষ  আকম এিমে আপনার সক্ষঙ্গ। কিন্তু কৈক্ষশষ িারণ আক্ষ  িযাক্ষরাকলক্ষনর 
ছেক্ষত্র ছয িারণগুক্ষলা ভাক্ষলাভাক্ষৈ ৈুঝক্ষে পাকর আকম। 
  
অযাক্ষঞ্জলা গাক্ষলর দাগটা ছদকখ্ক্ষ  ৈলক্ষলন, ছদখ্ক্ষ ন এটা? মক্ষন হ  এর িোও শুক্ষনক্ষ ন? 
  
মাো নাড়ক্ষলা ছপা াক্ষরা, হা, িযাক্ষরাকলক্ষনর িাজ এটা। আর আকম কনকিেভাক্ষৈ এই 
জক্ষনযই জাকন, জাকন ছয খু্ন িরক্ষে ও পাক্ষর না। 
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অনযক্ষদর িাক্ষ  কিন্তু আপনার যুকক্তটা ছযাক্ষপ কটিক্ষৈ না। 
  
 কিি ৈক্ষলক্ষ ন, ছলাক্ষি উক্ষো ভাৈক্ষৈ ৈরং। এৈং ছসই ভাক্ষৈই ঐ ঘটনাক্ষি িাক্ষজ 
লাগাক্ষনা হক্ষ ক ক্ষলা। ৈদ ছমজাজী ছয িযাক্ষরাকলন োরই প্রমাণ কহক্ষসক্ষৈ ৈার ৈার ৈলা 
হক্ষ ক ক্ষলা ঐ ঘটনার িো। ছযক্ষহেু ঐভাক্ষৈ আমার মে ৈাচ্চা ছমক্ষ ক্ষি আঘাে িরক্ষে 
ছপক্ষরক ক্ষলা, োই খু্ন িরাটা অকৈশ্বাসী স্বামীক্ষি োরপক্ষে সমানভাক্ষৈ সম্ভৈ। 
  
সূক্ষ্ম পােলিযটা ছয আক্ষ  আপনার ৈক্তক্ষৈয ছসটা আর ছিউ না ৈুঝুি ৈুঝক্ষে পারক  
আকম। প্রেণ্ড রগেটা যারা প্রেক্ষম োক্ষদর পক্ষে কৈষ েুকর িরা, পক্ষর িান্ডা মাো  িাউক্ষি 
পক্ষরর কদন কৈষ খ্াও াক্ষনার ৈযাপারটা সু-যুকক্তর িো ন  খু্ৈ এিটা। 
  
অচযযল হক্ষ  উিক্ষলন অযাক্ষঞ্জলা ছপা াক্ষরর িো , ৈলক্ষলন, আকম আক্ষদৌ ও িো ৈলক্ষে 
োইকন। খু্ৈ সহজ িক্ষর দাাঁড়ান ৈুকঝক্ষ  ৈকল আপনাক্ষি আমার ৈক্তৈয। আপকন মক্ষন 
িরুন এিজন সাযারণ ছেহশীল, দ ালু মানুষ। আৈার েীি ঈষলাও োিক্ষে পাক্ষর 
আপনার মক্ষযয। মক্ষন িরুন এমন এিটা সম  এক্ষলা আপনার জীৈক্ষন যখ্ন সংযে িক্ষর 
রাখ্া কনক্ষজক্ষি িকিন, এমন েখ্ন হক্ষে পাক্ষর ছয আপকন রাক্ষগর ৈক্ষশ এমন কি ু িক্ষর 
ছিলক্ষে পাক্ষরন যা পক্ষড় খু্ক্ষনর পযলাক্ষ । আপনার মক্ষন েখ্ন ছয দুিঃখ্, ছশাি, অনুক্ষশােনা 
আসক্ষৈ এিৈার োর িো ভাৈুন। সহক্ষজ িযাক্ষরাকলক্ষনর মক্ষো িাের মকহলার পক্ষে 
কনষৃ্ককে পাও া িকিন ছসই দুিঃখ্ আর অনুক্ষশােনার হাে ছেক্ষি। এৈং ছস িখ্ক্ষনা 
কনষৃ্ককেও পা কন। আকম ছয েখ্ন এিো ৈুক্ষঝক লাম ো ন , অেীক্ষের িো 
পরৈেলীিাক্ষল কেন্তা িক্ষর ছসটা আকম ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক । সৈ সমক্ষ  আমাক্ষি আঘাে িরার 
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ৈযাপারটা ওক্ষি দগ্ধ িরক্ষে অনুক্ষশােনা । ও ছযন অনুক্ষশােনার হাে ছেক্ষি িখ্ক্ষনা 
ছরহাই পা কন। কেরিাক্ষলর মক্ষো মক্ষনর শাকন্ত হাকরক্ষ  ছিক্ষলক ক্ষলা। প্রকেকট ঘটনার মক্ষযয 
আমার সক্ষঙ্গ োর ৈযৈহাক্ষরর ছসই ভাৈটা জকড়ক্ষ  োিক্ষো সৈ সমক্ষ । ও অযাকম াক্ষসর 
সক্ষঙ্গ আমার জক্ষনয ঝগড়া িরক্ষো। িখ্ক্ষনা ও আমার ছদাষ যক্ষরকন। ৈরং ঈষলা ছৈায 
িরোম আকমই। অযাকম াসক্ষি নানাভাক্ষৈ উেযক্ত িরোম। অযাকম াক্ষসর কৈ ানা  এিৈার 
ছো িাটােু া ছরক্ষখ্ কদক্ষ ক লাম। কিন্তু িযাক্ষরাকলন প্রক্ষেযিৈারই ঝগড়া িক্ষরক্ষ । আমার 
হক্ষ । 
  
অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন এিটু ছেক্ষম আৈার ৈলক্ষে শুরু িরক্ষলন, এ যরক্ষনর িাজ আমার 
পক্ষে খু্ৈই খ্ারাপ ক ক্ষলা এ কৈষক্ষ  সক্ষন্দহ ছনই ছিাক্ষনা। অৈাযয হক্ষ  উক্ষিক লাম ভীষণ 
আকম। কিন্তু এখ্ন ছস িো ৈলা কনষ্প্রক্ষ াজন। োর কি প্রভাৈ পক্ষড়ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর 
ওপর োই কনক্ষ ই ছো আক্ষলােনা িরক লাম। আমরা মক্ষনর মক্ষযয এিৈার ছসই ছয 
কহংক্ষসর ভাৈ ছজক্ষগক ক্ষলা িযাক্ষরাকলনক্ষি োর সৃ্মকে সক্ষেেন িক্ষর রাখ্ক্ষো সৈ সমক্ষ  
যাক্ষে পুনরাৈৃকে না হ  ঐ যরক্ষনর ঘটনার। এৈং সেিল প্রহরা  কনক্ষজক্ষি রাখ্ৈার কনজস্ব 
পদ্ধকেও ছস ছৈর িক্ষর কনক্ষ ক ক্ষলা। এিটা হক্ষলা ছসই পদ্ধকের মক্ষযয ভাষার অসংযম। ও 
মক্ষন িরক্ষো আমার যারণা ছয মক্ষনর রাগটা যকদ প্রিাশ িক্ষর ছন  ভাষার মযয কদক্ষ  
োহক্ষল িাক্ষজর মযয কদক্ষ  ো িরার আর দরিার পড়ক্ষৈ না। এৈং পদ্ধকেটা ছয িাযলির 
ছসটা োর কনক্ষজর অকভেো কদক্ষ ই ছস ৈুক্ষঝ কনক্ষ ক ক্ষলা। িযাক্ষরাকলনক্ষি ছসইজনয মাক্ষঝ 
মাক্ষঝ ৈলক্ষে শুনোম এই যরক্ষনর িো, টুিক্ষরা টুিক্ষরা িক্ষর অমুিক্ষি ছিক্ষট আক্ষি 
আক্ষি ভাজক্ষৈ িুটন্ত ছেক্ষল। িখ্ক্ষনা আমাক্ষি ৈা অযাকম াসক্ষি ৈলক্ষো, খু্ন িক্ষর ছিলক্ষৈা 
ছোমাক্ষি, আমাক্ষি েটাক্ষল। সহক্ষজই এইভাক্ষৈ ছস ভীষণ রাগারাকগ িক্ষর ঝগড়া িরক্ষো। 
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ও কনক্ষজর েকরক্ষত্রর এই দুৈললোর কদিটা জানক্ষে এৈং রাগটাক্ষি ঝগড়াঝাকট িক্ষর কভন্ন 
পক্ষে োকলক্ষ  কদক্ষো। প্রা ই অকৈশ্বাসয ঘটনা কনক্ষ  অযাকম াস আর িযাক্ষরাকলন প্রেণ্ড 
ঝগড়া িরক্ষো। 
  
হযাাঁ, শুক্ষনক  ছস িো। িুিুর-ছৈড়াক্ষলর মক্ষো নাকি ওাঁরা ঝগড়া িরক্ষেন, ৈলক্ষলা 
ছপা াক্ষরা। 
  
ৈলক্ষলন অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন, কিিই িরক্ষো েক্ষৈ ৈড় ৈাক্ষজভাক্ষৈ ৈযাপারটাক্ষি আদালক্ষে 
প্রমাণ কহক্ষসক্ষৈ িাক্ষজ লাগাক্ষনার ছেিা িরা হক্ষ ক ক্ষলা। ঝগড়া িরক্ষো ওরা, অিেয 
ভাষা  কনষু্ঠক্ষরর মক্ষো রাগ ছমটাক্ষে কনক্ষজক্ষদর মক্ষনর আর ছয ঝগড়াটাক্ষি ওরা উপক্ষভাগ 
িরক্ষে এিো ছৈাঝৈার েমো ক ক্ষলা না অনযক্ষদর। অেে আনন্দ ছপক্ষে ওরা, ছপক্ষেন 
অযাকম াসও। ঐ যরক্ষনর স্বামী স্ত্রী ক ক্ষলা ওরা। অকভন  আর আক্ষৈগপূণল দৃশয দুজক্ষনই 
ভালৈাসক্ষো। সাযারণেিঃ পুরুক্ষষরা ো প ন্দ িক্ষর না, শাকন্ত ো  োরা। কিন্তু কশল্পী 
ক ক্ষলন অযাকম াস, উকন কেৎিার, ছোঁোকমকে, ভ  ছদখ্াক্ষনা এমনকি আঘাে কদক্ষে 
ভাক্ষলাৈাসক্ষেন প্রেণ্ড। কি ু সামানয হারাক্ষল ৈাকড় ছোলপাড় িক্ষর ছিলক্ষেন। আর মক্ষনর 
মক্ষযয এই সৈ িক্ষর রাগ ছৈকরক্ষ  যাৈার এিটা পে খু্াঁক্ষজ ছপক্ষো। অকৈশ্বাসয মক্ষন হক্ষলও 
শুনক্ষে এইভাক্ষৈ অকৈরাম ঝগড়া আর ভাৈ িরার মযয কদক্ষ  ভীষণভাক্ষৈ উপক্ষভাগ িরক্ষে 
জীৈনটাক্ষি অযাকম াস আর িযাক্ষরাকলন। 
  
এিটা অচযক্ষযলর ভাৈ িুক্ষট উিক্ষলা অযাক্ষঞ্জলার মক্ষযয, যকদ ওরা ওখ্ান ছেক্ষি আমাক্ষি 
োড়াহুক্ষড়া িক্ষর সকরক্ষ  না কদক্ষো, িািক্ষো সােয কদক্ষে, আকম ৈলোম এসৈ 

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

195 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

িো।…েক্ষৈ মক্ষন হ  না আমার িো কৈশ্বাস িরক্ষে ৈক্ষল। কিন্তু কিি এটাও ছসকদন ছয 
ৈলক্ষে পারোম এই িোগুক্ষলাই, ছিাক্ষনা কিরো োর ক ক্ষলা না। এিটা কেন্তা মাো  
ক ক্ষলা এই যরক্ষনর, ভাকৈকন স্বক্ষেও িাউক্ষি ছিাক্ষনা কদন ৈলক্ষে পারক্ষৈা। 
  
দূরমনস্কভাক্ষৈ ছপা াক্ষরার কদক্ষি োকিক্ষ  আৈার অযাক্ষঞ্জলা ৈলক্ষলন, যা ৈলক্ষে োইক  
আকম কনি ই ো ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন আপকন? 
  
ছপা াক্ষরা ছজাক্ষর ছজাক্ষর মাো ছনক্ষড় ৈলক্ষলা, ৈুঝক্ষে পারক  স্পি আর আপনার িোগুক্ষলা 
ছয কিি অনুভৈ িরক্ষে পারক  ছসটাও। এমনকি ু ছলাি আক্ষ  মক্ষের কমল হও াটা 
যাক্ষদর িাক্ষ  খু্ৈ এিক্ষঘক্ষ  লাক্ষগ। নাটিী োর েমি োক্ষদর জীৈনযাত্রা  আনার জক্ষনয 
প্রক্ষ াজন ছদখ্া ছদ  মেকৈক্ষরায সৃকি িরার। 
  
কিি োই। 
  
এিটা িো কি কমস ও াক্ষরন কজক্ষেস িরক্ষে পাকর, আপনার মক্ষনর ভাৈ েখ্ন কি 
ক ক্ষলা? 
  
অযাক্ষঞ্জলা দীঘলশ্বাস োপক্ষলন, হোশা আর কৈভ্রাকন্ত। ছস এি দুিঃস্বক্ষের সম  ছগক্ষ । 
ছগ্রপ্তার হক্ষলা িযাক্ষরাকলন প্রা  কেনকদন পক্ষর। আমার ঘৃণা, োপা রাগ আর সৈার ওপক্ষর 
আমার ছ ক্ষলমানুষী ভাৈটার িো এখ্নও মক্ষন আক্ষ  আমার। ভুল িক্ষর ছগ্রপ্তার িক্ষরক্ষ  
আকম ছভক্ষৈক লাম। কিি হক্ষ  যাক্ষৈ সৈকি ু। আমার জক্ষনয ভীষণ িযাক্ষরাকলন ভাকৈে 
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ক ক্ষলা, ও োইে আমাক্ষি এর ছেক্ষি দূক্ষর সকরক্ষ  রাখ্ক্ষে আমাক্ষি সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ কমস 
উইকল ামসক্ষি কদক্ষ  পাকিক্ষ  কদক্ষ ক ক্ষলা এি আত্মীক্ষ র ৈাকড়। পুকলশ োক্ষে আপকে 
িক্ষরকন। োরপর কিি হক্ষলা যখ্ন ছয সােয কদক্ষে হক্ষৈ না আমাক্ষি, সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ কৈক্ষদক্ষশর 
সু্কক্ষল েখ্ন পাকিক্ষ  ছদৈার ৈযৈিা হক্ষ  ছগক্ষলা। 
  
আকম অৈশয এিটুও ছযক্ষে োইকন। ছৈাঝাক্ষনা হক্ষলা আমাক্ষি ছয মানকসি প্রেণ্ড েকে 
হক্ষৈ িযাক্ষরাকলক্ষনর যকদ আকম োকি সামক্ষন। িক্ষল আকম ৈাযয হই েক্ষল ছযক্ষে। 
  
আৈার এিটু ছেক্ষম শুরু িরক্ষলন ৈলক্ষে, কমউকনক্ষখ্ আকম েক্ষল ছগলাম। ছযকদন ছৈর হ  
আদালক্ষের রা , েখ্ন আকম ছসখ্াক্ষন। িযাক্ষরাকলক্ষনর সক্ষঙ্গ আকম ছদখ্া িরক্ষে 
ছেক্ষ ক লাম, ছযক্ষে ছদ কন ওরা। িযাক্ষরাকলন এ ৈযাপারটা  ৈুঝক্ষে ভুল িক্ষরক ক্ষলা। 
  
কিি ছয আপকন ৈুক্ষঝক ক্ষলন কমস ও াক্ষরন এিো মক্ষন িরক্ষৈন না। ভাক্ষলাৈাসক্ষেন খু্ৈ 
এমন এিজন িাউক্ষি ছদখ্ক্ষে ছগক্ষল ছজলখ্ানা  িমৈ সী স্পশলিাের ছমক্ষ র মক্ষন 
ভ ানি োপ পড়ক্ষে পারক্ষো। 
  
হ ক্ষো োই। 
  
হিাৎ অযাক্ষঞ্জলা উক্ষি দাাঁড়াক্ষলন, রা  ছৈর হৈার পর, আমাক্ষি এিটা কেকি কদকদ 
কলক্ষখ্ক ক্ষলা। আকম ওটা িাউক্ষি ছদখ্াইকন, েক্ষৈ মক্ষন িরক  এখ্ন আপনাক্ষি ছদখ্াক্ষনা 
উকেে ৈক্ষল। িী যরক্ষনর মকহলা ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন ছসটা ৈুঝক্ষে কেকিটা সাহাযয িরক্ষে 
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পাক্ষর। আপকন িাললাক্ষিও ওটা োইক্ষল ছদখ্াক্ষে পাক্ষরন। অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন দরজা পযলন্ত 
কগক্ষ  কিক্ষর দাাঁড়াক্ষলন, আমার সক্ষঙ্গ আসুন, িযাক্ষরাকলক্ষনর আমার ঘক্ষর এিটা  কৈ আক্ষ । 
  
অৈাি কৈস্মক্ষ  কিেী ৈার  কৈটার সামক্ষন িব্ধ হক্ষ  ছপা াক্ষরা দাাঁকড়ক্ষ  রইক্ষলা। 
  
এটা  কৈ কহক্ষসক্ষৈ খু্ৈ এিটা উাঁেুদক্ষরর ন –আর কশল্পমূলয কনক্ষ ও মাো ঘামাক্ষলা না 
ছপা াক্ষরা। 
  
…কিক্ষমর মক্ষো মুখ্টা কনক্ষটাল ছো াল আর গালটা, মুক্ষখ্ ভীরু কমিভাৈ। এই মুক্ষখ্র 
মাকলি ছযন এিটা অকনি ো  ভুগক্ষেন কনক্ষজর সম্বক্ষন্ধ। আক্ষৈগপ্রৈণ, োপা ছসৌন্দযল। 
ছজারাক্ষলা েীিভাৈ ছমক্ষ র মুক্ষখ্র আর এর মক্ষযয পকরসু্ফট প্রাণশকক্তর অভাৈ।–উৎসাহ, 
উেীপনা আর ছয আনন্দ জীৈনটা ছভাগ িরার িাললা ছলমারক্ষেক্ষের সো  িুক্ষট আক্ষ , 
ছসটা ছয কপেৃ-সূক্ষত্র পাও া ছিাক্ষনা সক্ষন্দহ ছনই এ কৈষক্ষ । 
  
অযাক্ষঞ্জলা কেকিটা কনক্ষ  কিক্ষর এক্ষসক্ষ ন। ৈলক্ষলন শান্তভাক্ষৈ, ছদখ্ক্ষলন ছো কদকদক্ষি, এৈার 
পডু়ন কেকিটা। 
  
ছপা াক্ষরা কেকিটা সাৈযাক্ষন খু্লক্ষলা, প্রা  ছষাল ৈ র আক্ষগ কেকিটা কলক্ষখ্ক ক্ষলন িযাক্ষরাকলন 
ছেলিঃ 
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অযাক্ষঞ্জলা আমার ছ াট, েুকম দুিঃসংৈাদ শুনক্ষৈ এৈং দুিঃখ্ও পাক্ষৈ, কিন্তু ছোমাক্ষি যা আকম 
ৈলক্ষে োইক  ো হক্ষলা এই ছয এটাই কিি…কিি হক্ষ ক্ষ । িখ্নও ছোমাক্ষি আকম কমক্ষেয 
িো ৈকলকন, সকেযই ছয আকম সুখ্ী এিোটাও ৈলক  না কমক্ষেয–আকম ছযন সকেযই ৈাস 
িরক  এি সেো আর শাকন্তর জগক্ষে। কিি হক্ষলা এটাই ছসানা, কিি হক্ষলা এটাই। 
আমার জক্ষনয অেীক্ষের কদক্ষি োকিক্ষ  দুিঃখ্, ছশাি ছিাক্ষরা না, একগক্ষ  যাও কনক্ষজর 
জীৈনযাত্রা  সিল হও। েুকম পারক্ষৈ ো আকম জাকন। ছসানা কিি হক্ষ ক্ষ  এটাই, আকম 
েক্ষল যাকে আমার অযাকম াক্ষসর িাক্ষ । এিসক্ষঙ্গ ছয আমরা কমকলে হক্ষৈাই আকম কনকিে 
এ কৈষক্ষ । আকম ৈাাঁেক্ষে পাকর না ওক্ষি ছ ক্ষড়। …এিটা িাজ ছিাক্ষরা আমার মুখ্ ছেক্ষ  
কিন্তু…সুক্ষখ্ ছেক্ষিা। আকম ৈলক …সুক্ষখ্ আক  আকম। ছশায ছো িরক্ষেই হক্ষৈ কনক্ষজর 
ঋণটুিু। শাকন্তক্ষি মক্ষনর মক্ষযয খু্াঁক্ষজ পাও াটাই আনক্ষন্দর স্বরূপ। 
  
ছোমার কপ্র  কদকদ 
িযাক্ষরাকলন 
  
কেকিটা আক্ষরিৈার এরিুল ছপা াক্ষরা খু্াঁকটক্ষ  খু্াঁকটক্ষ  পড়ক্ষলা। 
  
সুন্দকর ভারী কেকি…অসাযারণ…অেযন্ত সাযারণ কেকি। 
  
খু্ৈ অসাযারণ মানুষ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলনও। 
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হযাাঁ, অদু্ভে এিটা মন ক ক্ষলা োর..আো আপনার এই কেকিটা পক্ষড় মক্ষন হ  কনি ই 
কনক্ষদলাষ ক ক্ষলন আপনার কদকদ? 
  
কনি ই মক্ষন িকর। আক্ষদৌ স্পিভাক্ষৈ কিন্তু িো ৈলা হ কন। 
  
িারণ জানক্ষো কদকদ ছয আকম োক্ষি ছিাক্ষনাকদন স্বক্ষেও অপরাযী ভাৈক্ষে পাকর না। 
  
হ ক্ষো োই…োই হ ক্ষো…কিন্তু অনযভাক্ষৈ ৈযাপারটাক্ষি ছো ছদখ্া ছযক্ষে পাক্ষর। হক্ষে 
পাক্ষর এটাও ছয উকন পাপটা িক্ষরক ক্ষলন এৈং প্রা কিে িক্ষর শাকন্ত পাক্ষেন মক্ষন। 
  
িযাক্ষরাকলনক্ষি ছয রূক্ষপ আদালক্ষে ছদখ্া কগক্ষ ক ক্ষলা োর সক্ষঙ্গ কমক্ষল যাক্ষে এই ৈযাখ্যাটা 
ৈক্ষল ছপা াক্ষরার মক্ষন হক্ষলা। এৈং ছয কৈশ্বাসটা এেকদন পযলন্ত ভীষণ ছজারদার হক্ষ ক ক্ষলা 
ছপা াক্ষরার মক্ষযয, ছযন কেড় যরক্ষে শুরু িক্ষরক্ষ  ছসটাক্ষে। েে আর েেয ছজাগাড় হক্ষ ক্ষ  
ছয সৈ সৈগুক্ষলাই কৈপক্ষে িযাক্ষরাকলক্ষনর, আজ োর কৈরুক্ষদ্ধ যাক্ষে এই কেকিটাও। 
  
অটল প্রেয  কনক্ষ  অনযকদক্ষি অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন। ও ছয কদকদক্ষি ভাক্ষলাভাক্ষৈ কেনক্ষো 
সক্ষন্দহ ছনই এ কৈষক্ষ । কিন্তু ওেিঃক্ষপ্রােভাক্ষৈ জকড়ক্ষ  আক্ষ  ছসই ছেনাটার সক্ষঙ্গ কদকদর 
প্রকে অন্ধ োর ভাক্ষলাৈাসা, িক্ষল োর কৈশ্বাস, িক্ষোটা গ্রহণক্ষযাগয োর মোমে ছস 
কৈষক্ষ  সক্ষন্দহ আক্ষ । 
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ৈুঝক্ষে ছপক্ষরই ছপা াক্ষরার মক্ষনর ভাৈটা ছযন অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন ৈলক্ষলন, না, কমিঃ 
ছপা াক্ষরা, জাকন আকম কদকদ আমার অপরাযী নন। সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, ঈশ্বর 
জাক্ষনন, আপনার কৈশ্বাক্ষসর মূক্ষল আকম োইক  না আঘাে িরক্ষে। কিন্তু ৈািৈসম্মে ভাক্ষৈ 
আমাক্ষদর উকেে কেন্তা িরা। আপকন ৈলক্ষ ন অপরাযী নন আপনার কদকদ। কিি আক্ষ , 
আসক্ষল িী ঘক্ষটক ক্ষলা োহক্ষল ৈলুন। 
  
অযাক্ষঞ্জলা কেন্তা িরক্ষে িরক্ষে মাো নাড়ক্ষলন, আকম এিমে আপনার সক্ষঙ্গ, ৈলা ওটা 
িকিন। আমার যারণা এৈং কদকদও ৈক্ষলক ক্ষলা োই, আত্মহেযা িক্ষরন আকম াস। 
  
যেদূর আপকন ভদ্রক্ষলািকটক্ষি কেক্ষনক ক্ষলন, োক্ষে কি ওটা িরা সম্ভৈ োাঁর পক্ষে? 
  
সম্ভৈ ন  খু্ৈ এিটা। 
  
অেে কদকদর ছৈলা  ছযটা অসম্ভৈ ৈক্ষলক্ষ ন স্পিভাক্ষৈ, এক্ষেক্ষত্র দৃঢ়োর সক্ষঙ্গ ছেমন 
অসম্ভৈ ৈলক্ষে পারক্ষ ন না, োই না। 
  
না, িারণ অক্ষনি অসম্ভৈ িাজ অক্ষনি ছলাি অক্ষনি সম  িক্ষর ছিলক্ষে পাক্ষর, ছযটা 
োর পকৈত্র যমলকৈক্ষরাযী আপােদৃকিক্ষে মক্ষন হক্ষে পাক্ষর। কিন্তু আমার যারণা আপকন খু্ৈ 
ঘকনষ্ঠভাক্ষৈ যকদ োক্ষদর জাক্ষনন, েক্ষৈ েকরত্র কৈক্ষরাযী আক্ষদৌ মক্ষন হক্ষৈ না। 
  
ভাক্ষলাভাক্ষৈ আপকন আপনার জামাইৈাৈুক্ষি কেনক্ষেন? 
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 হযাাঁ, েক্ষৈ যেটা কেনোম কদকদক্ষি েক্ষোটা ন । আত্মহেযা িক্ষরক্ষ ন অযাকম াস আমার 
িাক্ষ  এটা অকৈশ্বাসয মক্ষন হ । আৈার মক্ষন হ  িক্ষরও োিক্ষে পাক্ষরন। আসক্ষল োই 
িক্ষরক ক্ষলন উকন। 
  
আপকন অনয ছিাক্ষনা িারণ ভাৈক্ষে পাক্ষরন না? 
  
অযাক্ষঞ্জলা আমার অকভমেটাক্ষি শান্ত মক্ষন ছমক্ষন কনক্ষলন ৈক্ষট কিন্তু ছিাক্ষনারিম প্রক্ষেিা 
িরার কেহ্নমাত্র প্রিাশ িক্ষরন না। ৈুঝক্ষে পারক  আপনার িো…আকম িখ্ক্ষনা কেন্তা 
িকরকন ছসরিম ছিাক্ষনা সম্ভাৈনার িো…ৈলক্ষে োইক্ষ ন আপকন অনয ছিউ খু্ন িক্ষর 
োিক্ষে পাক্ষর? িান্ডা মাো  ছিউ ঐ খু্নটা িক্ষরক ক্ষলা? 
  
হক্ষেও ছো পাক্ষর, পাক্ষর না? 
  
হা হক্ষে পাক্ষর…কিন্তু মক্ষন হক্ষে কি খু্ৈ এিটা সম্ভৈ ৈক্ষল? 
  
অসম্ভৈ মক্ষন হক্ষে কি আত্মহেযার ছেক্ষ ও? 
  
ৈলা িকিন ছসটা…আর িাউক্ষি ছো এমকন সক্ষন্দহ িরা যা  না। কেন্তা িরক্ষলও 
অেীক্ষের িো ছসটা এখ্ন পারক  না ছমক্ষন কনক্ষে। 
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কিি আক্ষ , কেন্তা িরা যাি সম্ভাৈনার কদিগুক্ষলা কনক্ষ । পকরকেেক্ষদর মক্ষযয ঘকনষ্ঠভাক্ষৈ 
ছি…মাক্ষন ৈলক  কি…ওটা িার পক্ষে িরা সম্ভৈ? 
  
দাাঁড়ান ভাৈক্ষে কদন। আো, খু্ন িকরকন আকম। আর ঐ এলসা ছৈোরীও িক্ষরকন। ছমক্ষ টা 
রাক্ষগ পাগল হক্ষ  কগক্ষ ক ল অযাকম াস মারা ছগক্ষল। আর ছি ক ক্ষলা ওখ্াক্ষন? ছমকরকিে 
ছেি? উকন খু্ৈ ভক্ত ক ক্ষলন কদকদর। অৈশয ছসটা হক্ষে পাক্ষর এিটা উক্ষেশয। হ ক্ষো 
অযাকম াসক্ষি সকরক্ষ  কদক্ষ  উকন কৈক্ষ  িরার িো কেন্তা িক্ষর োিক্ষে পাক্ষরন কদকদক্ষি। 
অৈশয োহক্ষল অযাকম াসক্ষি উকন ছসাজাসুকজ ৈলক্ষে পারক্ষেন, এলসাক্ষি কনক্ষ  েুকম ছিক্ষট 
পক্ষড়া। িযাক্ষরাকলনক্ষি আকম ৈুকঝক্ষ  সুকঝক্ষ …। না, কি ুক্ষেই আকম খু্কন মক্ষন িরক্ষে পাকর 
না ছমকরকিেক্ষি। ৈড্ড ভীরু আর সাৈযানী ৈড় ছৈকশ। ছি ক ক্ষলা আর? 
  
স্মরণ িকরক্ষ  কদক্ষলা ছপা াক্ষরা, কমস উইকল ামস? কিকলপ ছেি? 
  
অযাক্ষঞ্জলার মুখ্ িক্ষ ি মুহূক্ষেলর জক্ষনয হাকসক্ষে উদ্ভাকসে হক্ষ  উিক্ষলা, কমস উইকল ামস? 
খু্ন িরক্ষে পাক্ষর ৈক্ষল িল্পনাও িরা যা  না, ৈাকড়র গভক্ষনলস। সৈ সমক্ষ  কমস 
উইকল ামস আত্মমযলাদাসম্পন্ন আর সৎ েকরক্ষত্রর মকহলা ক ক্ষলন। 
  
আৈার এিটু ছেক্ষম ৈলক্ষে লাগক্ষলন, অৈশয িযাক্ষরাকলনক্ষিও উকন খু্ৈ ভকক্ত শ্রদ্ধা 
িরক্ষেন, উকন সৈ কি ু িরক্ষে পারক্ষেন কদকদর জক্ষনয। কমস উইকল ামস ো াড়া ছঘন্না 
িরক্ষেন অযাকম াসক্ষি। উকন উগ্র সমেলি ক ক্ষলন নারী স্বাযীনোর। আর ভীষণ অপ ন্দ 
িরক্ষেন পুরুষক্ষদর। এটাই কি খু্ন িরার পক্ষে যক্ষেি যুকক্ত? কনি ই ন । 

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

203 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, কমস ও াক্ষরন আমার আগ্রহ েমশিঃ ছৈক্ষড় যাক্ষে আপনার িো । প্রশ্ন 
িকর এিটা, আপকন ছিন এিো ৈলক্ষলন? 
  
কি ুই ৈলক  না কনকদলি িক্ষর। ছযটুিু আমার মক্ষন আক্ষ  কিকলপ ছেি সম্বক্ষন্ধ োর 
কভকেক্ষে ৈলক্ষে পাকর ছৈশ িল আর স্বােলপর যরক্ষনর মানুষ ক ক্ষলন উকন। 
  
এৈং িূল আর স্বােলপর মানুষরা খু্নটুন িরক্ষে পাক্ষর এরিম যারণা এিটা আপনার 
আক্ষ ? 
  
অসুকৈযা কনক্ষজর দূর িরার জক্ষনয ছয ছিাক্ষনা কনষু্ঠর পে এই ছশ্রণীর ছলাি অৈলম্বন 
িরক্ষে পাক্ষর। োই না? 
  
হা মক্ষন হ  কিিই ৈক্ষলক্ষ ন আপকন। এিটা এরিম ৈযাপার আক্ষ । কিন্তু মক্ষন হ  
আমার আরও ঘটনা কি ু আক্ষ । কি হক্ষে পাক্ষর কিকলপ ছেক্ষির অকভসকন্ধটা? 
  
অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন ছিাক্ষনা উের সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ কদক্ষলন না। ছমক্ষঝর কদক্ষি ভ্রূিুকট িক্ষর 
োকিক্ষ  রইক্ষলন। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, অযাকম াস ছেক্ষলর ভীষণ কপ্র  ৈনু্ধ ক ক্ষলন ছো উকন, োই না? 
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ঘাড় ছনক্ষড় অযাক্ষঞ্জলা সা  কদক্ষলন। 
  
কিন্তু ছিমন ছযন মক্ষন হক্ষে আমার কমস ও াক্ষরন, এমন ঘটনা কি ু আক্ষ  ছযটা আমাক্ষি 
ৈলক্ষ ন না আপকন। দুজক্ষনর মক্ষযয কি ঐ এলসা ছমক্ষ টাক্ষি কনক্ষ  ছরষাক্ষরকষ ক ক্ষলা? 
  
সক্ষজাক্ষর ঘাড় ছনক্ষড় অযাক্ষঞ্জলা ৈলক্ষলা, না, না, কিকলপ না। 
  
োহক্ষল কি ৈযাপারটা? অযাক্ষঞ্জলা খু্ৈ যীক্ষর যীক্ষর ৈলক্ষে শুরু িরক্ষলন, ছৈশ িক্ষ ি ৈ র 
ছিাক্ষনা ছিাক্ষনা ঘটনা হিাৎ মক্ষনর মক্ষযয কি িক্ষর ছভক্ষস ওক্ষি ো কি আপকন জাক্ষনন? 
িোর মাক্ষনটা আমার ৈুকঝক্ষ  ৈলক । ৈক্ষ স যখ্ন আমরা এগাক্ষরা, এিজন েখ্ন 
আমাক্ষি এিটা গল্প ৈক্ষলক লাম। আকম গল্পটার মাোমুণু্ড কি ুই ৈুঝক্ষে পাকরকন। আর 
মাোও ঘামাইকন ছস কনক্ষ , ভুক্ষলই কগক্ষ ক লাম গল্পটা। এিটা নাটি ৈ র দুক্ষ ি আক্ষগ 
ছদখ্ক্ষে ছদখ্ক্ষে হিাৎ মক্ষন পক্ষড় ছগক্ষলা গল্পটা। আর এক্ষো আকম েমক্ষি উক্ষিক লাম ছয 
আমার মুখ্ কদক্ষ  ছৈশ ছজাক্ষর িো ছৈকরক্ষ  এক্ষলা, আক্ষর োক্ষলর পুকিং কনক্ষ  ছসই ৈাক্ষজ 
ঘটনার গল্পটার মাক্ষন ছয ছৈশ ৈুঝক্ষে পারক  এখ্ন। অেে ছিাক্ষনা প্রেযে ছযাগাক্ষযাক্ষগর 
আভাস ছনই ঐ দুকট ঘটনার মক্ষযয। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, কমস ও াক্ষরন আকম আপনার িো ৈুঝক্ষে পারক । 
  
োহক্ষল যা ৈলক্ষে যাকে এখ্ন আপকন ছসটাও ৈুঝক্ষে পারক্ষৈন। এিটা ছহাক্ষটক্ষল এিৈার 
ক লাম। হাাঁটক  লম্বা ৈারান্দা কদক্ষ  হিাৎ এি পকরকেে মকহলা এিটা ছশাৈার ঘর ছেক্ষি 
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ছৈকরক্ষ  এক্ষলন, ওাঁর ওটা কিন্তু ছশাৈার ঘর ক ক্ষলা আর অক্ষনযর ছশাৈার ঘর ছেক্ষি কেকন 
ছয ছৈকরক্ষ  এক্ষলন ছস িো পকরষ্কার িুক্ষট উক্ষিক ক্ষলা মুক্ষখ্র ভাক্ষৈ। 
  
আর অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ এিকদন রাক্ষে কিকলপ ছেক্ষির ঘর ছেক্ষি ছৈকরক্ষ  
আসক্ষে ছদখ্া িযাক্ষরাকলক্ষনর মুক্ষখ্র ভাৈটার অেল ৈুঝক্ষে ছপক্ষর কগক্ষ ক লাম। 
  
কি ু এিটা ৈলক্ষে যাকেক্ষলা ছপা াক্ষরা, অযাক্ষঞ্জলা োক্ষি ৈাযা কদক্ষ  ৈলক্ষে োিক্ষলন, 
আকম কি ুই ছস রাক্ষে ৈুঝক্ষে পাকরকন। যেটুিু জাক্ষন ওই ৈ ক্ষসর ছমক্ষ রা, ছৈাক্ষঝ, োই 
জানোম আকমও ৈুঝোম, কিন্তু ঐ ঘটনার সক্ষঙ্গ ছমলাক্ষে পাকরকন ো। আমার িাক্ষ  
িযাক্ষরাকলক্ষনর ছৈকরক্ষ  আসাটা কিকলপ ছেক্ষির ছশাৈার ঘর ছেক্ষি খু্ৈই সাযারণ ঘটনা 
ৈক্ষল মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা। কমস উইকল ামস ৈা আমার ছশাৈার ঘর ছেক্ষি ছৈকরক্ষ  আসার 
মক্ষোই এিটা স্বাভাকৈি ঘটনা। েক্ষৈ এমন এিটা অদু্ভে ভাৈ িযাক্ষরাকলক্ষনর ছোক্ষখ্ মুক্ষখ্ 
ছদক্ষখ্ক লাম যার অেল পযাকরক্ষসর ছহাক্ষটক্ষল মুক্ষখ্র ভাৈ ওই মকহলার ছদখ্ার পর ৈুঝক্ষে 
ছপক্ষরক লাম কিি মক্ষো। 
  
আক্ষি আক্ষি ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, কমস ও াক্ষরন আপকন যা ৈলক্ষ ন ো আমাক্ষি েমক্ষি 
ছদও ার পক্ষে যক্ষেি। আকম িো ৈলক  কিকলপ ছেক্ষির সক্ষঙ্গ, মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা আমার 
আপনার কদকদক্ষি উকন ভীষণ ছঘন্না িক্ষরন এৈং আক্ষগও িরক্ষেন। 
  
অযাক্ষঞ্জলা ৈলক্ষলন, জাকন। ৈুকঝক্ষ  ৈলক্ষে পারক্ষৈা না আমার িোটা, েক্ষৈ ঘক্ষটক ক্ষলা 
ঘটনাটা। 
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আক্ষি আক্ষি ছপা াক্ষরা মাো নাড়ক্ষলা। কিকলপ ছেক্ষির সক্ষঙ্গ সাোৎিাক্ষরর পর ওর ছযন 
ছিমন মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা ছিাো  ছযন ৈলা হক্ষে অসেয। মাত্রাকেকরক্ত কৈক্ষিষটা ছয 
িযাক্ষরাকলক্ষনর কৈরুক্ষদ্ধ অস্বাভাকৈি ছসটা মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা ছপা াক্ষরার। 
  
িোৈােলার অংশ কৈক্ষশষ ছমকরকিে ছেক্ষির সক্ষঙ্গ োর মক্ষন পড়ক্ষে লাগক্ষলা। ভীষণ ছভক্ষে 
পক্ষড়ক ক্ষলা অযাকম াসক্ষি কৈক্ষ  িরাক্ষে…ওক্ষদর ৈাকড়র কদক্ষি এিৈ ক্ষররও ছৈকশ 
মাড়া কন। 
  
োহক্ষল কি ভাক্ষলাৈাসা ক ল কিকলক্ষপর সক্ষঙ্গ িযাক্ষরাকলক্ষনর। আর ছসই ভাক্ষলাৈাসা ঘৃণা  
পকরণে হক্ষ ক ক্ষলা অযাকম াসক্ষি কৈক্ষ  িরার িক্ষল? 
  
হযাাঁ, ভীষণ রাগী আর ভীষণভাক্ষৈ পেপােদুি ক ক্ষলা কিকলপ। ওর সম্বক্ষন্ধ মক্ষন মক্ষন 
ভাৈৈার ছেিা িরক্ষলা ছপা াক্ষরা। হাকসখু্কশ ছসৌভাগযশালী মানুষ। আত্মেৃপ্ত গক্ষির মাি 
আর সুন্দর ৈাকড় কনক্ষ । কিকলপ ছেক্ষির মক্ষনাভাৈ ছিমন ক ক্ষলা ছষাক্ষলা ৈ র আক্ষগ? 
অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন েখ্নও ৈক্ষল েক্ষলক্ষ ন, এটা আকম ৈুঝক্ষে পাকর না। ছদখু্ন আকম কিি 
ৈুঝক্ষে পাকর না ভাক্ষলাৈাসাৈাকস ৈযাপারটা, ওটা িখ্ক্ষনা আমার জীৈক্ষন আক্ষসকন। 
আপনাক্ষি ঘটনাটা এই জক্ষনয ৈললাম যকদ এই ৈযাপাক্ষর সাহাযয হ  ছিাক্ষনা হ ক্ষো এর 
ছিাক্ষনা সম্পিলও ঘটনার সক্ষঙ্গ োিক্ষে পাক্ষর। 
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লফলিি পেরকর আখ্যান 
কিেী  খ্ণ্ড 
  
কিকলপ ছেক্ষির আখ্যান 
  
(পাণু্ডকলকপর সক্ষঙ্গ পািাক্ষনা কেকি) 
  
কপ্র  কমিঃ ছপা াক্ষরা, 
  
পালন িরক  প্রকেশ্রুকে। এর সক্ষঙ্গ অযাকম াস ছেক্ষলর মৃেুয সংোন্ত ঘটনাৈলীর কৈৈরণ 
ছলখ্া িাগজ পািালাম। এক্ষোকদন পক্ষরর ঘটনা, োই ৈাযয জাকনক্ষ  রাখ্ক্ষে ছয আমার 
সৃ্মকেশকক্ত কনভুললভাক্ষৈ সৈ সমক্ষ  িাজ নাও িক্ষর োিক্ষে পাক্ষর, েক্ষৈ মক্ষন িরক্ষে 
ছপক্ষরক  যেটা েেটা কলক্ষখ্ক । 
  
আপনার কৈশ্বি 
কিকলপ ছেি 
  
 ছয সৈ ঘটনার িক্ষল ১৯… সাক্ষলর ছসক্ষেম্বর মাক্ষস 
  
কনহে হন অযাকম াস ছেল োর অগ্রগকে সম্পকিলে কৈৈরণ। 

http://www.bengaliebook.com/


 ফাইভ লিটি লিগস্ । আগাথা লিলি । এরকুি পিাযাররা সমগ্র 

208 

www.bengaliebook.com                                  সূলিিত্র 
 

 

  
আমার ৈনু্ধত্ব দীঘলিাক্ষলর কনহে মানুষকটর সক্ষঙ্গ। আমাক্ষদর দুজক্ষনরই ৈাকড় ক ক্ষলা গ্রাক্ষম 
পাশাপাকশ। ৈনু্ধত্বও ক ক্ষলা পাকরৈাকরি। আমার ছেক্ষ  ৈ র দুক্ষ ক্ষির ৈড় অযাকম াস 
ছেল। আমরা এিসক্ষঙ্গ  ুকটর কদক্ষন ছখ্লাযুক্ষলা িরোম এি সু্কক্ষল না পড়ক্ষলও। 
  
দীঘলকদক্ষনর পকরে  সূক্ষত্র মানুষকটর সক্ষঙ্গ আকম মক্ষন িকর োর েকরত্র ও জীৈন সম্বক্ষন্ধ, 
আমার কৈক্ষশষ অকযিার আক্ষ  োর সাযারণ দৃকিভঙ্গী সম্বক্ষন্ধ কি ু ৈলার। যারা 
ভাক্ষলাভাক্ষৈ অযাকম াস ছেলক্ষি জাক্ষন এিো োক্ষদর িাক্ষ  আকম ৈলক্ষে পাকর 
ছখ্ালাখু্কলভাক্ষৈ ছয ওর আত্মহেযা ৈযাপারটা অৈািৈ সমূ্পণল। কি ুক্ষেই আত্মহেযা িরক্ষে 
পাক্ষর না অযাকম াস। ৈরং ও ৈড় ছৈকশ ভাক্ষলাৈাসক্ষো ৈাাঁেক্ষে। ঘকনষ্ঠভাক্ষৈ যারা ছেলক্ষি 
ছেক্ষন োরা জাক্ষন ছয আদালক্ষে আসামীপক্ষের ৈক্তৈয–ছস কৈষ খ্া  অনুক্ষশােনার আগুক্ষন 
দগ্ধ হক্ষ  এক্ষিৈাক্ষরই কমেযা এিো। আকম ৈরং ৈলক্ষৈা কৈক্ষৈি ৈলক্ষে কি ুই 
অযাকম াক্ষসর ক ক্ষলা না। ছযটুিু ক ক্ষলা োর মক্ষযয ছিাক্ষনা িান ক ক্ষলা না কৈষাক্ষদর। 
ো াড়া স্বামী-স্ত্রীর মক্ষযয ওক্ষদর এমনই সম্পিল খ্ারাপ ক ক্ষলা ছয ো ছভক্ষে ছদৈার 
ৈযাপাক্ষর এিটুও কৈক্ষৈক্ষির দংশন স্বামীর মক্ষন হক্ষো না। স্ত্রী ও ছমক্ষ র ভরণক্ষপাষক্ষণর 
আকেলি কদিটা ছদখ্ার জক্ষনয প্রস্তুে ক ক্ষলা অযাকম াস আর ছস ৈযাপাক্ষর আমার যারণা ছস 
ছৈশ উদারোই ছদখ্াক্ষো। অযাকম াস খু্ৈ সদাশ  আর উদার মানুষ ক ক্ষলা। োর 
জুকড়ক্ষমলা ভার ছেহ পরা ণ ও আন্তকরিো । শুযু ছয কশল্পী কহক্ষসক্ষৈ ৈড় ক ক্ষলা ো ন , 
ওক্ষি খু্ৈ ভাক্ষলাৈাসক্ষো ওর ৈনু্ধ-ৈান্ধৈরা। ওর ছিাক্ষনা শত্রু ক ক্ষলা না যেদূর জাকন। 
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আকম ৈহুকদন যক্ষর িযাক্ষরাকলন ছেলক্ষিও জাকন কৈক্ষ র আক্ষগ োিক্ষেই, ও যখ্ন মাক্ষঝ 
মাক্ষঝ এক্ষস োিক্ষে অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে। েখ্ন কি ুটা খ্যাপাক্ষট ছমক্ষ  ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন, 
হিাৎ মাক্ষঝ মাক্ষঝ খু্ৈ ছরক্ষগ উিক্ষো। আিষলণ ছয রূক্ষপর মক্ষযয ক ক্ষলা না ো ন , েক্ষৈ 
এই যরক্ষনর ছমক্ষ ক্ষদর সক্ষঙ্গ কনিঃসক্ষন্দক্ষহ িকিন িাজ ঘর িরা। 
  
ও অযাকম াক্ষসর ৈযাপাক্ষর প্রা  সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ কনক্ষজর অনুরাগ প্রিাশ িক্ষর ছিলক্ষলা। সকেয 
সকেযই গভীরভাক্ষৈ অযাকম াস িযাক্ষরাকলনক্ষি ভাক্ষলাক্ষৈক্ষস ছিক্ষলক ল আমার ো মক্ষন হ  
না। অেে প্রা ই এিসক্ষঙ্গ ছদখ্া ছযক্ষো দুইজনক্ষি, আর আক্ষগই ৈক্ষলক  আিষলণ ক ক্ষলা 
িযাক্ষরাকলক্ষনর িক্ষল কৈক্ষ  িরা দুজক্ষন পািাপাকি িক্ষর ছিলক্ষলা। অযাকম াস ছেক্ষলর 
ৈনু্ধক্ষদর মক্ষযয এই কৈক্ষ র ৈযাপাক্ষর ছৈশ খ্াকনিটা আশংিা ছয ক ক্ষলা না ো ন , িারণ 
িযাক্ষরাকলন ছযাগয ন  অযাকম াক্ষসর ো সৈাই ৈুঝক্ষো। 
  
প্রেম িক্ষ ি ৈ র এর িক্ষল অযাকম াস ছেক্ষলর স্ত্রী আর অযাকম াক্ষসর ৈনু্ধক্ষদর মক্ষযয 
অসক্ষন্তাক্ষষর এিটা োপা প্রৈাহ ৈক্ষ  েক্ষলক ক্ষলা। কিন্তু ভীষণভাক্ষৈ ৈনু্ধৈৎসল ক ক্ষলা 
অযাকম াস, োই ৈনু্ধক্ষদর ছস স্ত্রীর িো   াক্ষড়কন। আকম আর অযাকম াস িক্ষ ি ৈ র 
পক্ষর আৈার আক্ষগর মক্ষোই ৈনু্ধ হক্ষ  উিলাম, অযান্ডারক্ষৈকরক্ষে প্রা ই ছযক্ষে শুরু 
িরলাম। এিোও ৈক্ষল রাকখ্ প্রসঙ্গেক্ষম ওক্ষদর ছমক্ষ  িাললার যমলকপোও আকম 
হক্ষ ক লাম। আমার যারণা এটাই ৈড় মি প্রমাণ ছয আমাক্ষি অযাকম াস োর সৈক্ষেক্ষ  
কপ্র  ৈনু্ধ মক্ষন িরক্ষো এৈং োর িক্ষলই অকযিার জক্ষেক্ষ  আমার ছসই মানুষকট সম্বক্ষন্ধ 
কি ু ৈলার, ছয কনক্ষজ ঊক্ষধ্বল উক্ষি ছগক্ষ  ৈলা িও ার। 
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ছয কৈষক্ষ  কলখ্ক্ষে ৈলা হক্ষ ক্ষ  আমাক্ষি োর আসল ঘটনা  এৈার আসা যাি। আকম 
এক্ষসক লাম অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে পাাঁেকদন আক্ষগ অপরাযটা ঘটৈার (পুরাক্ষনা িাইরী ছেক্ষি োই 
আকম ছদখ্ক্ষে পাকে) অেলাৎ ১৩ই ছসক্ষেম্বর োকরক্ষখ্। ছয এিটা উক্ষেজনা েলক্ষ  ওক্ষদর 
ৈাকড়র পকরক্ষৈক্ষশর মক্ষযয এটা ওখ্াক্ষন আকম পা ছদৈার সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ ছপক্ষর কগক্ষ ক লাম 
ৈুঝক্ষে। ঐ ৈাকড়ক্ষে ছস সম  কমস এলসা গ্রী ারও ক ক্ষলন। োর  কৈ আাঁিক ক্ষলা 
অযাকম াস। 
  
আক্ষগ ছেক্ষিই কমস গ্রী ার সম্বক্ষন্ধ অক্ষনি িো শুক্ষনক লাম, কিন্তু সশরীক্ষর ছসই প্রেম 
ছদখ্লাম োক্ষি। অযাকম াক্ষসর মুক্ষখ্ প্রা  মাসখ্াক্ষনি আক্ষগ ওাঁর ভূ সী প্রশংসা 
শুক্ষনক লাম। ও ৈক্ষলক ক্ষলা, ওর আলাপ হক্ষ ক্ষ  এি অসাযারণ েমৎিার মকহলার সক্ষঙ্গ। 
অযাকম াস এে উচ্ছ্বকসে হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা কমস গ্রী ার সম্বক্ষন্ধ ছয আকম িাট্টা িক্ষর 
ৈক্ষলক লাম, ৈুক্ষড়া ছখ্ািা সাৈযাক্ষন ছেক্ষিা, নইক্ষল ছোমার মাো আৈার কৈগক্ষড়াক্ষৈ। ও 
উেক্ষর ৈক্ষলক ক্ষলা ছযন আকম গাযাকম না িকর। শুযু ছমক্ষ টার  কৈ আাঁিক্ষ  অযাকম াস, 
এ াড়া োর পর আর ছিাক্ষনা ৈযকক্তগে আগ্রহ ছনই। আকম ৈক্ষলক লাম, গাাঁজাক্ষখ্ারক্ষদর 
েুকম ওসৈ িো ৈুকঝক্ষ া ৈনু্ধ, আকম অক্ষনিৈার এর আক্ষগ শুক্ষনক । ও ৈক্ষলক ক্ষলা, আলাদা 
এৈাক্ষরর ৈযাপারটা, কনষু্ঠক্ষরর মক্ষো ৈযঙ্গ িক্ষর আকম ৈক্ষলক লাম, ছস ছো সৈ ৈাক্ষরই 
হক্ষলা। েখ্ন ছৈশ কেকন্তে আর উকিগ্ন হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা অযাকম াস, ৈক্ষলক ক্ষলা, ৈুঝক্ষে 
পারক্ষ া না েুকম, এিটা ৈাচ্চা ছমক্ষ  ও কনোন্তই। এটাও ৈক্ষলক ক্ষলা ছসইসক্ষঙ্গ ছমক্ষ টার 
দৃকিভঙ্গী খু্ৈ আযুকনি আর এক্ষিৈাক্ষর মুক্ত ছসক্ষিক্ষলর িুসংস্কার ছেক্ষি। ছমক্ষ টা অেযন্ত 
সৎ, স্বাভাকৈি অযাকম াস ৈক্ষলক ক্ষলা, ছস জাক্ষনই না ভ ির িাক্ষি ৈক্ষল। 
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মুক্ষখ্ না ৈলক্ষলও আকম মক্ষন মক্ষন ৈুক্ষঝক লাম এৈার খু্ৈ খ্ারাপভাক্ষৈই অযাকম াস জকড়ক্ষ  
পক্ষড়ক্ষ । অনযক্ষদর মন্তৈয িক্ষ ি সপ্তাহ পক্ষর িাক্ষন আসক্ষে লাগক্ষলা। ছিউ ৈলক্ষলা, 
এক্ষিৈাক্ষর মক্ষজ ছগক্ষ  এলসা ছমক্ষ টা। অনয এিজক্ষনর মন্তৈয–এক্ষিৈাক্ষরই ছগক্ষ  
অযাকম াক্ষসর মাোটা নইক্ষল ছমক্ষ টার ৈ ক্ষসর িো কেন্তা িরক্ষ  না এিৈারও। আৈার 
নািকসটক্ষি অক্ষনক্ষি ৈলক্ষলা কনক্ষজর পেটা এলসা গ্রী ার ভাক্ষলাভাক্ষৈ জাক্ষন। ছমক্ষ টা ৈক্ষস 
আক্ষ  টািার গকদক্ষে। অনয এিজক্ষনর ৈক্তৈয, যা ো , োই পা । অক্ষনি অশালীন িো 
আরও ৈলাৈকল িরক্ষো ওর সম্বক্ষন্ধ ছলাক্ষিরা। িী ভাৈক্ষো এ ৈযাপাক্ষর অযাকম াক্ষসর স্ত্রী 
এটা এিটা ৈড় প্রশ্ন ক ক্ষলা এৈং িযাক্ষরাকলন ঐ যরক্ষনর প্রক্ষশ্নর মুক্ষখ্ামুকখ্ হক্ষ  ছয 
যরক্ষনর উের কদক্ষে ৈাযয হক্ষো ছিউ ছিউ গম্ভীর হক্ষ  ছস সম্বক্ষন্ধ ৈলক্ষো ছয মকহলা 
জ্বক্ষল-পুক্ষড় মরক্ষে ঈষলা  আর এক্ষিৈাক্ষর নরি িক্ষর েুক্ষলক ক্ষলা স্বামীর জীৈন। 
  
আকম প্রক্ষ াজন মক্ষন িরক  এসৈ িো উক্ষিখ্ িরা এই িারক্ষণ ছয ওখ্াক্ষন আকম 
ছপৌঁ াৈার আক্ষগ িী যরক্ষনর ৈযাপার েলক ক্ষলা ো জানা দরিার সকিিভাক্ষৈ। 
  
আমার ছদখ্ার আগ্রহও ক ক্ষলা ছমক্ষ টাক্ষি–সুন্দরী অসাযারণ আর দারুণ ছমাহম ী স্বীিার 
িরক্ষে ৈাযয ছয রুে ৈযৈহার িযাক্ষরাকলক্ষনর ছদক্ষখ্ মক্ষন মক্ষন খু্কশ হক্ষ ক লাম আকম। এই 
খু্কশর মূক্ষল এি যরক্ষনর কৈক্ষিষ ক ক্ষলা। 
  
হালিা ছমজাক্ষজ যক্ষোটা োিা উকেে অযাকম াস ছজল েক্ষোটা ক ক্ষলা না। ওক্ষি যারা 
ভাক্ষলাভাক্ষৈ ছেক্ষন না োরা কিন্তু স্বাভাকৈিই মক্ষন িরক্ষো ওর আেরণটাক্ষি। কিন্তু এক্ষো 
ঘকনষ্ঠভাক্ষৈ ওক্ষি কেকন ৈক্ষলই ৈুঝক্ষে পারক লাম প্রেণ্ড োপ পক্ষড়ক্ষ  ওর মক্ষনর ওপর, 
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হিাৎ হিাৎ ছমজাজ কৈগক্ষড় যাক্ষে, খু্ৈ ছখ্ ালী হক্ষ  পড়ক ক্ষলা মাক্ষঝ মাক্ষঝ, আর সৈ 
কমকলক্ষ  ভীষণ কখ্টকখ্ক্ষট। 
  
অযাকম াস  কৈ আাঁিার সম  প্রা ই ভীষণ ছখ্ ালী হক্ষ  উিক্ষো, কিন্তু আাঁিক ক্ষলা ছয 
 কৈটা োর জক্ষনয মানকসি অক্ষোটা োপ হৈার ছেমন ছিাক্ষনা সঙ্গে িারণ ছদখ্ক্ষে 
পাইকন আকম। ও খু্ৈ খু্কশ হক্ষ ক ক্ষলা আমাক্ষি ছদক্ষখ্ ছযই দুজন এিা হক্ষ ক  আমরা ও 
ৈলক্ষলা আমাক্ষি, ভাক্ষলা হক্ষ ক্ষ  খু্ৈ েুকম এক্ষসক্ষ া কিল। এিটা ৈাকড়ক্ষে োরজন ছমক্ষ  
মানুক্ষষর সক্ষঙ্গ োিক্ষে হক্ষল পাগল হক্ষ  যাক্ষৈ ছয ছিাক্ষনা মানুষ। ওরা মক্ষন হক্ষে 
পাগলাগারক্ষদ আমাক্ষি না পাকিক্ষ   াড়ক্ষৈ না। 
  
খু্ৈ অস্বকিির ক ক্ষলা সকেযই পকরক্ষৈশটা। িযাক্ষরাকলন ভীষণ রুে হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা ো 
আক্ষগই ৈক্ষলক । আপকেির িো এিটাও উচ্চারণ না িক্ষর অকৈশ্বাসযভাক্ষৈ িযাক্ষরাকলন 
শান্ত সংযে আর ভদ্র উপাক্ষ  সৈক্ষেক্ষ  ছৈকশ রুঢ় হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা এলসার ৈযাপাক্ষর। 
ছখ্ালাখু্কল এৈং অভৈয িযাক্ষরাকলক্ষনর সক্ষঙ্গ এলসাও অভদ্র ৈযৈহার িক্ষরক ক্ষলা। কৈজক নী 
ছসই ছয, ছসটা ৈুঝক্ষো এলসা, এৈং ভদ্র ৈংক্ষশর কশো-দীোর রুকেও ছখ্ালাখু্কলভাক্ষৈ 
অভদ্র আেরণ িরা ছেক্ষি োক্ষি পাক্ষরকন কৈিে িরক্ষে। িক্ষল  কৈ আাঁিার সম টুিু ৈাদ 
কদক্ষ  অযাকম াস অনয সমক্ষ  অযাক্ষঞ্জলার সক্ষঙ্গ খু্নসুকট িরক্ষো। দুজক্ষনর মক্ষযয সম্পিল 
এমকনক্ষে ক ক্ষলা খু্ৈই মযুর। অৈশয িাট্টা ছিািুকড় িরা পরস্পরক্ষি, ঝগড়াঝাকট ছয মাক্ষঝ 
মাক্ষঝ না হক্ষো ো ন । কিন্তু অযাকম াস ছযন ৈড় ছৈকশ মাত্রা  ছসৈাক্ষর ছেক্ষপ কগক্ষ ক ক্ষলা 
এৈং োর প্রকেকট আেরক্ষণ ো প্রিাশ পাকেক্ষলা। ৈড় ছৈকশ ছরক্ষগ উক্ষিক ক্ষলা অযাকম াস 
আর অযাক্ষঞ্জলা দুজক্ষনই দুজক্ষনর ওপর। গভক্ষনলস ক ক্ষলন েেুেল ৈযকক্ত। ওক্ষি অযাকম াস 
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ৈলক্ষো, কখ্টকখ্ক্ষট িাইনী ৈুড়ী। ভীষণ ছঘন্না িরক্ষে আমাক্ষি। েুপোপ ছিাাঁট ছেক্ষপ ৈক্ষস 
ৈক্ষস লেয িক্ষর আমা  আর সৈ সমক্ষ  আমাক্ষি অপ ন্দ িক্ষর। 
  
অযাকম াস ঐ সমক্ষ ই আমাক্ষি ৈক্ষলক ক্ষলা, নরক্ষির দরজা ছমক্ষ মানুষ জােটাই, যকদ ছিউ 
জীৈক্ষন সুখ্ শাকন্ত ো  েক্ষৈ শে হক্ষিন দূক্ষর োিক্ষে হক্ষৈ ছমক্ষ মানুষ ছেক্ষি। 
  
ৈক্ষলক লাম আকম, অযাকম াস কৈক্ষ  িরাই উকেে হ কন ছোমার। কিি হ কন ঘর সংসাক্ষরর 
ৈন্ধক্ষন জড়াক্ষনা। 
  
ও ৈক্ষলক ক্ষলা ওসৈ আক্ষলােনা এক্ষোকদন পক্ষর না িরাই ভাক্ষলা। এটাও ৈক্ষলক ক্ষলা 
অযাকম াস ছয ওর হাে ছেক্ষি কনষৃ্ককে ছপক্ষল ভাক্ষলাই হক্ষৈ িযাক্ষরাকলক্ষনর। আকম েখ্নই 
আভাস ছপক্ষ ক লাম ছয কি ু এিটা ঘটক্ষে যাক্ষে অস্বাভাকৈি। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম, কি হক্ষে কি এসৈ! ৈযাপারটা কি োহক্ষল সুন্দরী এলসার সক্ষঙ্গ সকেযই 
েক্ষল ছগক্ষ  গুরুের পযলাক্ষ । 
  
খু্ৈ সুন্দরী ও, োই না, মক্ষন হ  মাক্ষঝ মাক্ষঝ ওর সক্ষঙ্গ ছদখ্া না হক্ষলই ছযন ভাক্ষলা 
হক্ষো। যন্ত্রণার আভাস অযাকম াক্ষসর গলা  িুক্ষট উিক্ষলা। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম, ছশান ছহ ৈুক্ষড়া ছখ্ািা, এৈার এিটু কনক্ষজর রাশটা সামলাও। জকড়ক্ষ  
ছপাক্ষড়া না ছযন আর ছিাক্ষনা ছমক্ষ মানুক্ষষর সক্ষঙ্গ। 
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অযাকম াস আমার িো শুক্ষন ছহক্ষস ৈলক্ষলা, িোটা ছোমার পক্ষে ৈলা সহজ। আকম মুকক্ত 
ছপক্ষে পাকর না ছমক্ষ ক্ষদর ৈাাঁযন ছেক্ষি, কি ুক্ষেই পাকর না, ছেিা িকর যকদৈা আমাক্ষি 
এিা োিক্ষে ছদ  না ওরা। 
  
অযাকম াস োরপর কনক্ষজর েওড়া িাাঁযটা ঝাাঁকিক্ষ  হাসক্ষলা কৈষণ্ণভাক্ষৈ, ছশষ পযলন্ত কিি 
হক্ষ  যাক্ষৈ সৈই ৈনু্ধ, োিক্ষৈ না কি ুই। েক্ষৈ ভাক্ষলা ছয আাঁিক   কৈটা কনি ই এটা 
স্বীিার িরক্ষৈ? 
  
ছয  কৈটা এলসার ও আাঁিক ক্ষলা োর িোই অযাকম াস ৈলক ক্ষলা।  কৈর পকরভাষাটা 
আকম ৈুকঝ না ছেমন, েক্ষৈ দারুণ ছয হক্ষে  কৈটা ছসটা অসুকৈযা হ  না ৈুঝক্ষে। 
  
অযাকম াস কভন্ন মানুষ  কৈ আাঁিার সম । েজলন-গজলন, আেলনাদ, ছৈপক্ষরা া গালাগাকল 
িরক্ষো, েুকল-টুকল  ুাঁক্ষড় িখ্ক্ষনা িখ্ক্ষনা ছিক্ষল কদক্ষো, কিন্তু ছস ছয সুক্ষখ্র জগক্ষে িুক্ষৈ 
আক্ষ  মক্ষন মক্ষন এটা ছৈাঝা ছযক্ষো। 
  
যখ্ন ও খ্াৈার সম  এিমাত্র ৈাকড়র ছভেক্ষর আসক্ষো েখ্ন ঐ মকহলাক্ষদর কৈষাক্ত 
আেরক্ষণ ছস িাকহল হক্ষ  পড়ক্ষো, েরক্ষম উক্ষিক ক্ষলা মকহলাক্ষদর শত্রুো ১৭ই ছসক্ষেম্বর 
োকরক্ষখ্। আমরা সৈাই দুপুক্ষর খ্াৈার সম  ছৈশ কৈিে ছৈায িরক লাম। এলসা ক ক্ষলা 
ভীষণ…এিিো  উদ্ধে ৈলক্ষলই ছৈায হ  ছৈাঝাক্ষনা যা । ছস িযাক্ষরাকলনক্ষি 
ছখ্ালাখু্কলভাক্ষৈ উক্ষপো িরক্ষো এমনকি ঘক্ষর িযাক্ষরাকলন োিক্ষলও অযাকম াক্ষসর সক্ষঙ্গ 
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এমনভাক্ষৈ িো ৈলক্ষো ছযন ছিউ আর ঘক্ষর ছনই। অৈশয িযাক্ষরাকলন ছহক্ষসক্ষটক্ষস 
হালিাভাক্ষৈ আমাক্ষদর সক্ষঙ্গ িো ৈলক্ষো, কিন্তু িা দা িক্ষর এমনভাক্ষৈ ৈলক্ষো ছয ছখ্াাঁো 
মারার ছযখ্াক্ষন কিি কৈযক্ষৈা ছসখ্াক্ষন। িযাক্ষরাকলক্ষনর মক্ষযয এলসা গ্রী াক্ষরর অসহয সক্ষোর 
ক ক্ষটক্ষিাাঁটা ক ক্ষলা না। সৈকি ুই িযাক্ষরাকলক্ষনর এিটু কেযলি, আভাস ইকঙ্গক্ষে ৈলাটাই 
োর স্বভাৈ ছসাজাসুকজ না ৈক্ষল। 
  
আমরা যখ্ন রইংরুক্ষম ৈক্ষস িকি খ্াকেলাম দুপুক্ষরর খ্াৈার পর েখ্ন েরক্ষম উিক্ষলা 
ৈযাপারটা। ঘক্ষর খু্ৈ পাকলশ িরা এিটা িাি ছখ্াদাইক্ষ র মূকেল ক ক্ষলা, ছদখ্ক্ষে ভারী 
অদু্ভে। ওটার প্রশংসা আকম িরক্ষেই ৈক্ষলক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন, ওটা নরওক্ষ র এিজন 
ভাস্কক্ষরর বেকর। ওাঁর কশল্পিমল অযাকম াস আর আকম দুজক্ষনই প ন্দ িকর দারুণ। দুজক্ষনই 
যাক্ষৈা ভাৈক  আগামী গ্রীক্ষে। কনকিন্ত এই যরক্ষনর অকযিারক্ষৈায অসহয হক্ষ  উিক্ষলা 
এলসার িাক্ষ । ছস একড়ক্ষ  ছযক্ষে ছদ  না ছিাক্ষনা রিক্ষমর েযাক্ষলঞ্জক্ষি। এলসা দু-এি 
কমকনট অক্ষপো িরার পর ছৈশ স্পিভাক্ষৈ কৈক্ষশষ ছজার গলার ওপর কদক্ষ  ৈক্ষলক ক্ষলা, 
এই ঘরটাই কিি মক্ষো সাজাক্ষল িে সুন্দর হক্ষ  উিক্ষে পাক্ষর। আসৈাৈপত্র ৈড্ড ছৈকশ 
হক্ষ  ছগক্ষ । যখ্ন এখ্াক্ষন োিক্ষৈা আকম েখ্ন ৈাক্ষজ এইসৈ জঞ্জাল সকরক্ষ  কদক্ষ  মাত্র 
ৈা া ৈা া দু-এিটা ছরক্ষখ্ ছদক্ষৈা। োমাক্ষট রক্ষের পদলা লাগাক্ষৈা যাক্ষে অিগামী সূক্ষযলর 
আক্ষলা পকিক্ষমর জানলা কদক্ষ  এক্ষস পক্ষড় োর ওপর। োরপর আমার কদক্ষি কিক্ষর 
ৈলক্ষলা, খু্ৈ সুন্দর হক্ষৈ না? কি মক্ষন হ  আপনার? 
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উের ছদৈার সম টুিু আকম ছপলাম না। ৈক্ষল উিক্ষলা িযাক্ষরাকলন, নরম আর মসৃণ োর 
িণ্ঠস্বর, কৈপজ্জনি  াড়া আর কি ু আমার িাক্ষ  মক্ষন হ কন। িযাক্ষরাকলন ৈক্ষলক ক্ষলা, 
ৈাকড়টাক্ষি ছিনার িো েুকম কেন্তা িরক্ষ া নাকি এলসা? 
  
এলসার উের, দরিার পড়ক্ষৈ না ছিনার। 
  
েুকম কি ৈলক্ষে োও? িযাক্ষরাকলক্ষনর গলার স্বক্ষর নরম ভাৈ ছস আর ছনই। িক্ষিার আর 
রুে হক্ষ  উক্ষিক্ষ । ছহক্ষস উিক্ষলা এলসা, আমাক্ষদর কি ছিাক্ষনা প্রক্ষ াজন আক্ষ  ছৈাঝার 
ভান িরার, ছিন আমার িো কি িযাক্ষরাকলন েুকম ৈুঝক্ষে পারক্ষ া না? আকম কি ৈলক্ষে 
োইক  ো েুকম জাক্ষনা। 
  
না, আকম কি ুই জাকন না। এলসা েখ্ন ৈক্ষল উক্ষিক ক্ষলা, ছেিা ছিাক্ষরা না উট পাকখ্ 
হৈার। আকম আর অযাকম াস, দুজক্ষনই প ন্দ িকর দুজনক্ষি। এই ৈাকড়টাও ছোমার ন , 
অযাকম াক্ষসর ওর সক্ষঙ্গ কৈক্ষ র পর এখ্াক্ষনই োিক্ষৈা আকম। 
  
মাো খ্ারাপ হক্ষ  ছগক্ষ  কি ছোমার? ৈক্ষলক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন। এলসা ৈক্ষলক ক্ষলা, না, 
খ্ারাপ হ কন এিটুও এৈং েুকমও ছসটা ভাক্ষলা িক্ষর জাক্ষনা। দুজক্ষন যকদ দুজক্ষনর িাক্ষ  
আমরা ছখ্ালাখু্কল সৈ িো স্বীিার িকর োহক্ষল ছৈশ সহজ হক্ষ  ওক্ষি কজকনসটা, োই 
না? আকম আর অযাকম াস পরস্পরক্ষি ভাক্ষলাৈাকস–স্পি ৈুঝক্ষেও পারক্ষ া এ ৈযাপারটা। 
সৈক্ষেক্ষ  ছশাভন িাজ হক্ষৈ ছোমার পে ছেক্ষি মুকক্ত ছদও া অযাকম াসক্ষি। 
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এিটা িোও ছোমার কৈশ্বাস িরক  না। ছসই দৃঢ়ো কিন্তু িযাক্ষরাকলক্ষনর গলা  ক ক্ষলা না, 
ওর ছগাপন জা গাক্ষে এলসা আঘাে কদক্ষে ছপক্ষরক্ষ । 
  
অযাকম াস ছেল কিি ছসই মুহূক্ষেল এক্ষসক ক্ষলা ঘক্ষরর মক্ষযয, িযাক্ষরাকলনক্ষি ৈলক্ষলা ছহক্ষস 
এলসা, কৈশ্বাস না হক্ষল আমার িো কজক্ষেস িক্ষর ছদক্ষখ্া অযাকম াসক্ষি। 
  
িযাক্ষরাকলন ৈলক্ষলা, িরক , অযাকম াক্ষসর কদক্ষি এই ৈক্ষল কিক্ষর সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ প্রশ্ন িরক্ষলা, 
অযাকম াস, েুকম ওক্ষি কৈক্ষ  িরক্ষে োও এলসা ৈলক্ষ । সকেয কি িোটা? 
  
আমার দুিঃখ্ হক্ষ ক ক্ষলা ছৈোরা অযাকম াক্ষসর জক্ষনয। ঘাক্ষড় এই যরক্ষনর পকরকিকে োকপক্ষ  
কদক্ষল ছৈকশর ভাগ ছেক্ষত্র মানুষ ছৈািা হক্ষ  যা । অযাকম াস রাক্ষগ ছিক্ষট পক্ষড়ক ক্ষলা 
লজ্জা  লাল হক্ষ  কগক্ষ । প্রশ্ন িক্ষরক ক্ষলা এলসার কদক্ষি োকিক্ষ  ছিন মক্ষনর িো ছস 
ছেক্ষপ রাখ্ক্ষে পাক্ষরকন। কজক্ষেস িক্ষরক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন, সকেয োহক্ষল িোটা? 
  
ছিাক্ষনা উের না কদক্ষ  অযাকম াস জামার িলাক্ষরর েলাটা ঘষক্ষে লাগক্ষলা, ছিাণিাসা ছয 
ছিাক্ষনা ভাক্ষৈ হক্ষল ওই রিম হাে ছৈালাক্ষে িলাক্ষর ছ াটক্ষৈলা ছেক্ষিই। অযাকম াস সম্মান 
ৈজা  ছরক্ষখ্ িো ৈলার ছেিা িক্ষরক ক্ষলা, কিন্তু ছৈোরা পাক্ষরকন। ও ৈক্ষলক ক্ষলা, আক্ষলােনা 
িরক্ষে োই না ও কনক্ষ । 
  
িযাক্ষরাকলন ৈক্ষলক ক্ষলা, আক্ষলােনা কিন্তু আমরা িরক্ষে োইক । 
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এলসা টুি িক্ষর কটপ্পনী িাটক্ষলা, সকেয িোটা িযাক্ষরাকলনক্ষি ৈক্ষল ছদও াই ভাক্ষলা। 
  
আৈার শান্ত ভাক্ষৈ িযাক্ষরাকলন প্রশ্ন িরক্ষলা? অযাকম াস, সকেয কি িোটা? 
  
অযাকম াস লজ্জা ছপক্ষ ক্ষ  মক্ষন হকেক্ষলা, সাযারণে স্বামী-স্ত্রীরা ছৈিা দা  পড়ক্ষল লজ্জা 
ছপক্ষ  োক্ষি ছযভাক্ষৈ। 
  
আৈার ৈলক্ষলা িযাক্ষরাকলন, দ া িক্ষর উের দাও। জানক্ষেই হক্ষৈ আমাক্ষি। 
  
ছিাণিাসা ষাাঁক্ষড়র মক্ষো হিাৎ ঘাড় উাঁেু িক্ষর অযাকম াস দাাঁড়াক্ষলা, হযাাঁ, সকেয, েক্ষৈ এ 
কনক্ষ  এখ্ন আক্ষলােনা িরক্ষৈা না। 
  
অযাকম াস িোটা ৈক্ষলই ঘর ছেক্ষি ৈড় ৈড় পা ছিক্ষল ছৈকরক্ষ  ছগক্ষলা, সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ ঘর 
 াড়লাম আকমও, ঐভাক্ষৈ োিক্ষে ছমক্ষ ক্ষদর সক্ষঙ্গ এিটুও ভাক্ষলা লাগক ক্ষলা না। ওক্ষি 
যরলাম আমার ৈাইক্ষরর ৈারান্দা  কগক্ষ । শাপ-শাপান্ত িরক ক্ষলা অযাকম াস, আকম িখ্ক্ষনা 
এভাক্ষৈ রাগ িরক্ষে ছদকখ্কন। গক্ষজল উিক্ষলা োরপর, ছিন োিক্ষে পাক্ষর না মুখ্ ৈন্ধ 
িক্ষর? ছিন পাক্ষর না? আগুক্ষন এৈার ছো কঘ পক্ষড়ক্ষ । িযালা ছৈাঝ। োড়াোকড় ছশষ 
িরক্ষে হক্ষৈ  কৈটা।…কিকলপ শুনক্ষ া আমার িো? এটাই সৈার ছসরা আমার িাজ মক্ষো 
 কৈ জীৈক্ষন এাঁক্ষিক  োর মক্ষযয িারুর সক্ষঙ্গ এটার েুলনা িরা যা  না। আর মাোক্ষমাটা 
দুক্ষটা ছমক্ষ মানুষ ঝগড়া িক্ষর কনক্ষজক্ষদর মক্ষযয ভণু্ডল িরক্ষে ো  এটাক্ষি। 
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এিটু শান্ত হক্ষ  আক্ষি আক্ষি ছস ৈলক্ষলা, ছিাক্ষনা মাত্রাোন োক্ষি না ছমক্ষ  জােটারই। 
আকম না ছহক্ষস োিক্ষে পারলাম না, ৈললাম,  াড়ক্ষো এখ্ন এসৈ িো, এক্ষো কনক্ষজর 
িৃেিক্ষমলর িল ছোমার। 
  
আকম কি ো আর জাকন না।…কিন্তু কনি ই েুকম স্বীিার িরক্ষৈ এিটা িো কিকলপ, যকদ 
ছিাক্ষনা পুরুক্ষষর এলসাক্ষি ছদক্ষখ্ মাো ঘুক্ষর যা  েক্ষৈ ছদাষ ছদও া যা  না োক্ষি। 
অন্তেিঃ ো ছৈাঝা উকেে ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর। 
  
কজক্ষেস িরলাম আকম, িযাক্ষরাকলন যকদ খু্ৈ িড়া হক্ষ  কগক্ষ  রাজী না হ  কৈৈাহ 
কৈক্ষেক্ষদ। োহক্ষল কি হক্ষৈ। 
  
অযাকম াস েেেক্ষণ েক্ষল ছগক্ষ  এি িল্পনার জগক্ষে, কিেী ৈার ৈললুম আমার িোটা, 
ওর িাক্ষন ছসটাও ঢুিক্ষলা না, কি ুটা অনযমনস্ক ভাক্ষৈ ৈলক্ষলা, িখ্নই কিন্তু িযাক্ষরাকলন 
অক্ষোটা প্রকেকহংসা পরা ন হক্ষে পাক্ষর না। ৈুঝক্ষে পারক্ষ া না েুকম ভাই। 
  
এিটা ৈাচ্চা আক্ষ  ো াড়া, আকম ৈললাম িালার িো। 
  
অযাকম াস আমার হাে যক্ষর ৈক্ষলক ক্ষলা, ভাক্ষলা িোই েুকম ৈক্ষলক্ষ া কিকলপ, কিন্তু 
ঘযানঘযান িক্ষর এইভাক্ষৈ অমঙ্গক্ষলর িো ৈক্ষল লাভ কি। আকম সামলাক্ষে পারক্ষৈা আমার 
ৈযাপার। ছশষ পযলন্ত সৈ কি ুই কিি হক্ষ  যাক্ষৈ। না হক্ষল েুকম ছদক্ষখ্া। 
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আসক্ষল অযাকম াস হক্ষলা এই, উগ্রভাক্ষৈ সৈ সমক্ষ  আশাৈাদী, যুকক্তেক্ষিলর যার পযলন্ত 
যাক্ষর না। োরপর হাকসখু্কশ মুক্ষখ্ ছস ৈলক্ষলা, ওক্ষদর ঝাক্ষড় ৈংক্ষশা নরক্ষি পািাক্ষনা উকেে। 
  
আমাক্ষদর ছিাক্ষনা িো োরপর হক্ষ ক ক্ষলা কিনা মক্ষন ছনই, িযাক্ষরাকলন ঘর ছেক্ষি িক্ষ ি 
কমকনট পক্ষর ছৈকরক্ষ  ৈারান্দা  এক্ষলা। এিটা গাঢ় ৈাদামী রক্ষের অদু্ভে যরক্ষনর টুকপ 
মাো । 
  
কি ুই ছযন ঘক্ষটকন এমন স্বাভাকৈি ভাক্ষৈ ৈলক্ষলা, ঐ রে লাগা ছিাটটা অযাকম াস পাক্ষে 
নাও। োক্ষ র ছনমন্তন্ন আক্ষ  ছমকরকিক্ষের ৈাকড়ক্ষে, ৈক্ষস আক্ষ  নাকি ভুক্ষল? 
  
োকিক্ষ  রইক্ষলা ছৈািার মক্ষো কি ুেণ োরপর প্রা  ছোেলাক্ষে ছোেলাক্ষে ৈক্ষলক ক্ষলা 
অযাকম াস, ওহ,…হা ভুক্ষলই ছগক লাম।..হযাাঁ, হা…যাকে…কন…কনি ই। 
  
োহক্ষল যাও ছেহারাটা এিটু ভদ্র িক্ষর নাও ছপাযাি পাক্ষে। গলার স্বর স্বাভাকৈি হক্ষলও 
িযাক্ষরাকলক্ষনর, ও কিন্তু োিাকেক্ষলা না অযাকম াক্ষসর কদক্ষি। কি ু িাকল া িুল িুক্ষটক ক্ষলা 
সামক্ষনই, ঝুাঁক্ষি পক্ষড় িযাক্ষরাকলন েুলক্ষে লাগক্ষলা খু্ৈ ছিাাঁটা িুলগুক্ষলা। 
  
যীক্ষর যীক্ষর ৈাকড়র ছভের অযাকম াস েক্ষল ছগক্ষলা। আমার সক্ষঙ্গ িযাক্ষরাকলন ৈিৈি িরক্ষে 
শুরু িক্ষরক ক্ষলা আৈহাও া সম্বক্ষন্ধ। মা  যরা যাক্ষৈ কিনা এই সম , যকদ যা  েক্ষৈ ও 
মা  যরক্ষে যাক্ষৈ অযাকম াস আর অযাক্ষঞ্জলাক্ষি কনক্ষ । সকেযই এই িযাক্ষরাকলন অসাযারণ 
মকহলা। ওক্ষি কদক্ষেই হক্ষৈ এ মযলাদাটা। 
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েক্ষৈ মক্ষন হ  আমার ওর আসল রূপটাক্ষি এই ঘটনাটাই িুকটক্ষ  ছোক্ষল। িযাক্ষরাকলক্ষনর 
মক্ষনর ছজার ক ক্ষলা দারুণ আর আত্মকৈশ্বাস ক ক্ষলা অদু্ভে। ও েখ্নই স্বামীক্ষি খু্ন িরার 
কসদ্ধান্ত কনক্ষ ক ক্ষলা কিনা জাকন না, েক্ষৈ কনক্ষলও কি ু ছনই আিযল হৈার। বেকর িরা 
কনক্ষজর পকরিল্পনা এৈং ো িাযলির িরার েমোও িান্ডা মাো  োর ক ক্ষলা। 
  
দারুণ কৈপজ্জনি মকহলা ক ক্ষলন িযাক্ষরাকলন ছেল। েখ্নই আমার ছৈাঝা উকেে ক ক্ষলা 
ছয মুখ্ ৈুক্ষজ ৈযাপারটা ও সহয িরক্ষৈ না। অেে ছৈািার মক্ষো আকম ছভক্ষৈক লাম হ ক্ষো 
ও নীরক্ষৈ ছমক্ষন ছনৈার জক্ষনয ভাগযক্ষি বেকর হক্ষে, কিংৈা ছভক্ষৈক ক্ষলা হ ক্ষো 
অযাকম াক্ষসর মন স্বাভাকৈি ৈযৈহার িরক্ষল পাোক্ষেও পাক্ষর। 
  
সিক্ষলই বেকর হক্ষ  এিটু পক্ষর ছৈকরক্ষ  পড়ক্ষলা। এিটু উদ্ধে এলসা, কিন্তু কৈজক নীর 
ভাৈ মুক্ষখ্। ওর কদক্ষি োিাক্ষলাই না িযাক্ষরাকলন। অযাক্ষঞ্জলা সামাল কদক্ষলা পকরকিকের। 
েিল িরক্ষে লাগক্ষলা কমস উইকল ামক্ষসর সক্ষঙ্গ কি ুক্ষেই ও পাোক্ষৈ না কনক্ষজর ছপাষাি। 
এসৈ কদক্ষি ছমকরকিে নজর ছদন না। 
  
হাাঁটক লাম আমরা। িযাক্ষরাকলন আর অযাক্ষঞ্জলা এি সক্ষঙ্গ। আকম আর আকম াস। এিা 
এিা এলসা, মৃদু হাকস মুক্ষখ্। 
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িখ্ক্ষনা আমাক্ষি এলসা মুগ্ধ িরক্ষে পাক্ষরকন–উগ্র প্রিৃকের ছমক্ষ  ৈড় ছৈকশ মাত্রা । কিন্তু 
স্বীিার িরক্ষেই হক্ষৈ এিো ছয োক্ষি ছসকদন কৈক্ষিক্ষল অপূৈল সুন্দরী লাগক ক্ষলা। 
ছমক্ষ ক্ষদর মক্ষনর ৈাসনা পূণল হক্ষল ছযমন ছদখ্ক্ষে লাক্ষগ অসাযারণ। 
  
কৈক্ষিলক্ষৈলার ঘটনাগুক্ষলা ছসকদন আমার খু্ৈ ভাক্ষলাভাক্ষৈ মক্ষন পড়ক্ষ  না। ঝাপসা হক্ষ  
আক্ষ  সৈ ৈযাপারটা। েক্ষৈ মক্ষন আক্ষ  এটা ছয ৈাকড় ছেক্ষি ছমকরকিে ছৈকরক্ষ  এক্ষসক ক্ষলন 
আমাক্ষদর স্বাগে জানাৈার জক্ষনয। প্রেক্ষম মক্ষন হ  আমরা ৈাগান ঘুক্ষর ছহাঁক্ষটক লাম। 
অযাক্ষঞ্জলার সক্ষঙ্গ ছটকর ার িুিুরক্ষদর ছিকনং কদক্ষে হ  কিভাক্ষৈ এই কনক্ষ  আক্ষলােনা 
িক্ষরক লাম। অযাক্ষঞ্জলা আক্ষপল খ্াকেক্ষলা ছপটুক্ষির মক্ষো, আর ছজার িরক ক্ষলা আমাক্ষিও 
খ্াৈার জক্ষনয। 
  
ছদখ্লাম ৈাকড়ক্ষে ছঢািার পর কৈরাট কসিার গাক্ষ র েলা  আক্ষ াজন িরা হক্ষ ক্ষ  
োক্ষ র। খু্ৈ কৈিে লাগক ক্ষলা ছমকরকিেক্ষি। মক্ষন হ  আমার, িযাক্ষরাকলন ৈা অযাকম াস 
কি ু ৈক্ষলক ক্ষলা দাদাক্ষি। সক্ষন্দক্ষহর ছোক্ষখ্ ছিমন ছযন এিৈার িযাক্ষরাকলক্ষনর কদক্ষি আর 
এিৈার োিাকেক্ষলন এলসার কদক্ষি দাদা। মক্ষন হ  খু্ৈ কেকন্তে হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলন। 
  
িক্ষ িটা িো দাদা েট িক্ষর োক্ষ র পর আমার সক্ষঙ্গ ৈক্ষল কনক্ষ ক ক্ষলন, কিকলপ দযাখ্, 
এটা িরক্ষে পাক্ষর না অযাকম াস। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম, আর ছিাক্ষরা না ও ভুলটা; ও িরক্ষৈই। 
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ওই ছমক্ষ টার সক্ষঙ্গ যাৈার জক্ষনয কনি ই ছিক্ষল কদক্ষে পাক্ষর না অযাকম াস কনক্ষজর ছৈৌ-
ছমক্ষ ক্ষি, ো াড়া ৈড় ছজার আিার হক্ষৈ ঐ ছমক্ষ টার ৈ স, ওর ছেক্ষি অক্ষনি ৈড় 
অযাকম াস। 
  
দাদাক্ষি আকম জাকনক্ষ ক লাম পুক্ষরা িুকড় ৈ ক্ষরর মকহলা কমস এলসা গ্রী ার। 
  
যাই ছহাি না ছিন, িম ৈ সটা, ওর ছৈাঝার েমো ছনই িী িরক্ষ । 
  
ছৈোরা ছমকরকিে ৈুক্ষড়া, সৈ সমক্ষ  অকে উৎসাহী পাো সাক্ষহৈ। আকম ৈক্ষলক লাম, কেন্তা 
ছিাক্ষরা না এিটুও ৈুক্ষড়া ছখ্ািা। ও কি িরক্ষ  এলসা গ্রী ার জাক্ষন এৈং ওর ভাক্ষলাই 
লাগক্ষ  িরক্ষে। 
  
আমরা ছপক্ষ ক লাম ঐটুিুই ৈলার সুক্ষযাগ। মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা আমার স্বামী পকরেযক্তা হক্ষে 
েক্ষলক্ষ  িযাক্ষরাকলন এই িোটা কেন্তা িক্ষর খু্ৈ সম্ভৈ ছমকরকিে কৈেকলে হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলন। 
িযাক্ষরাকলন অৈশযই কৈৈাহকৈক্ষেদ হক্ষ  ছগক্ষল আশা িরক্ষৈ ছয আক্ষ  োর প্রেীো  
এক্ষোকদন যক্ষর োক্ষি ছস কনি ই কৈক্ষ  িরক্ষৈ, এই দুৈললোটা ছমকরকিক্ষের আকম 
জানোম এৈং মজাও লাগক্ষো আমার ছৈশ িোটা ছভক্ষৈ। 
  
ঐ দুগলক্ষন্ধ ভরা ঘক্ষর কগক্ষ  ছমকরকিক্ষের কি িক্ষরক লাম ো মক্ষন ছনই ৈলক্ষলই েক্ষল। 
কনক্ষজর শক্ষখ্র ছনশা মানুষ ছদখ্াক্ষে ভাক্ষলাৈাক্ষস পাাঁেজনক্ষি। অেে আমার খু্ৈ কৈরকক্তির 
মক্ষন হ  ৈযকক্তগেভাক্ষৈ কজকনসটা। মক্ষন পক্ষড় যেদূর যখ্ন দাদা লযাৈক্ষরটাকরক্ষে কৈশদ 
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ৈযাখ্যা িরক ক্ষলন ছিানাইন কৈক্ষষর েখ্ন অনযক্ষদর সক্ষঙ্গ ছসখ্াক্ষন আকমও ক লাম, েক্ষৈ 
স্মরণ ছনই কিি। এৈং িযাক্ষরাকলনক্ষি ঐ কজকনসটা েুকর িরক্ষেও ছদকখ্কন। যা ৈক্ষলক লাম, 
ৈড্ড ছৈকশ োলাি আর েটপক্ষট ছমক্ষ  িযাক্ষরাকলন। ছিক্ষটা কদক্ষ ক ক্ষলন সক্ষেকটক্ষসর মৃেুযর 
ছয ৈণলনা ছসই অংশটা পক্ষড় শুকনক্ষ ক ক্ষলন ছমকরকিে। আমার ভাক্ষলা লাক্ষগ না ওসৈ 
প্রােীন সাকহেয। 
  
এর ছৈকশ আমার আর ছসকদক্ষনর ঘটনা মক্ষন ছনই। ছৈশ জকমক্ষ  অযাকম াস আর অযাক্ষঞ্জলা 
এিপ্রি ঝগড়া িক্ষর কনক্ষলা, আমরা ছৈশ রকসক্ষ  উপক্ষভাগও ছসটা িক্ষরক লাম। এর িক্ষল 
সম্ভৈ হক্ষ ক ক্ষলা অনয অসুকৈক্ষযগুক্ষলা এড়াক্ষনা। ছশষ পযলন্ত গালাগাকল কদক্ষে কদক্ষে 
অযাক্ষঞ্জলা রক্ষণ ভঙ্গ কদক্ষ ক ক্ষলা, অযাকম াসক্ষি কৈ ানা  লুকটক্ষ  পক্ষড় অকভশাপ কদক্ষ ক ক্ষলা-
১। ছস এর ৈদলা ছনক্ষৈ, ২। অযাক্ষঞ্জলা মরণ িামনা িরক্ষ  অযাকম াক্ষসর, ৩। অযাকম াস 
িুষ্ঠ ৈযাকয হক্ষ  মরুি, োহক্ষলই শাকি হক্ষৈ উপযুক্ত, ৪। অযাকম াক্ষসর নাক্ষি রূপিোর 
িাকহনীর মক্ষো ছযন সক্ষসজ আটক্ষি যা , না ছখ্াক্ষল কি ুক্ষেই। ওর ছ ক্ষলমানুষী িো 
শুক্ষন খু্ৈ ছহক্ষসক লাম আমরা। 
  
কৈ ানা  োড়াোকড় েক্ষল কগক্ষ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন, কমস উইকল ামস েক্ষল ছগক্ষলন োর 
 াত্রীর সন্ধাক্ষন –এলসা আর অযাকম াস ৈাগাক্ষন ছৈড়াক্ষে ছগক্ষলন। স্পি ছৈাঝা যাকেক্ষলা 
ছয আমাক্ষি ছিউ োইক ক্ষলা না, োই এিা এিা আকম ছৈড়াক্ষে লাগলাম, ভারী সুন্দর 
ক ক্ষলা রােটা। 
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কনক্ষে ছনক্ষম এক্ষস পরকদন সিাক্ষল ৈসলাম খ্াৈার ঘক্ষর, মাক্ষঝ মাক্ষঝ ছৈশ মজার কজকনস 
মানুষ মক্ষন রাক্ষখ্। োই আমারও ছসকদক্ষনর খ্াৈাক্ষরর িোগুক্ষলা মক্ষন আক্ষ  স্পি। 
  
পক্ষর ঘুক্ষর ঘুক্ষর আকম সৈার ছখ্াাঁজখ্ৈর শুরু িক্ষরক লাম কনক্ষে। ছগলাম ৈাইক্ষর, ছিাোও 
ছনই ছিউ, কসগাক্ষরট এিটা ছখ্ক্ষ  কিরক , ছদকখ্ কমস উইকল ামস খু্াঁক্ষজ ছৈড়াক্ষেন োর 
িাাঁকিৈাজ  াত্রীক্ষি। শুনক্ষে ছপলাম হলঘক্ষর কিক্ষর এক্ষস অযাকম াস আর িযাক্ষরাকলন 
লাইক্ষিরী ঘক্ষর িো িাটািাকট িরক্ষ । ওরা ছৈশ ছজাক্ষরই িো ৈলক ক্ষলা, িযাক্ষরাকলন 
ৈলক্ষ  আকম শুনলাম, েুকম আর ছোমার ঐ ছমক্ষ  মানুষটা। ইো িরক্ষ  ছোমাক্ষি খু্ন 
িরক্ষে, আকম ছোমাক্ষি এি কদন না এিকদন খু্ন িরৈই। অযাকম াস উেক্ষর ৈক্ষলক ক্ষলা, 
িযাক্ষরাকলন ছৈািাকম ছিাক্ষরা না। উেক্ষর িযাক্ষরাকলন ৈক্ষলক ক্ষলা, িকর কিনা ছদক্ষখ্া। 
  
আমার আড়াল ছেক্ষি আর ওক্ষদর ঝগড়া ইক্ষে হ কন শুনক্ষে, ছৈকরক্ষ  পক্ষড়ক লাম আকম। 
এলসার সক্ষঙ্গ েত্বক্ষর ছদখ্া হাাঁটক্ষে হাাঁটক্ষে। 
  
এলসা এিটা লম্বা ছৈক্ষঞ্চ ৈক্ষসক ক্ষলা, পাো ক ক্ষলা ছৈঞ্চটা লাইক্ষিরী ঘক্ষরর জানলার কিি 
কনক্ষে। এলসা সৈ িোই জানালাটা ছখ্ালা ক ল ৈক্ষল শুনক্ষে ছপক্ষ ক ক্ষলা এ কৈষক্ষ  সক্ষন্দহ 
ছনই। অেযন্ত শান্তভাক্ষৈ এলসা একগক্ষ  এক্ষলা আমাক্ষি ছদক্ষখ্, হাকস মুক্ষখ্, হাে যক্ষর 
আমাক্ষি ৈলক্ষলা, কি সুন্দর সিালটা, োই না? 
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সিালটা সুন্দরই ক ক্ষলা ৈক্ষট োর মক্ষো কনষু্ঠর ছমক্ষ র পক্ষে। না, ৈলা কিি ন  অক্ষোটা। 
ছমাটামুকট সৎ আর ৈড় ছৈকশ গদযম  ছমক্ষ কট। ও শুযু কনক্ষজর প্রক্ষ াজন  াড়া অনয কি ু 
ছদক্ষখ্ না। 
  
ওর সক্ষঙ্গ প্রা  কমকনট পাাঁক্ষেি গল্প িরলাম েত্বক্ষর দাাঁকড়ক্ষ । হিাৎ দড়াম িক্ষর লাইক্ষিরীর 
দরজা ৈন্ধ িরার শক্ষব্দ েমক্ষি উক্ষি ছদখ্লাম ছৈকরক্ষ  আসক্ষ  অযাকম াস। মুখ্ ছোখ্ লাল। 
োরপর ভদ্রোর যার ছিাক্ষনারিম না যক্ষরই এলসার িাাঁক্ষয হাে কদক্ষ  ৈলক্ষলা, েক্ষলা 
সম  হক্ষ ক্ষ  কসকটং হক্ষ ক্ষ , ছশষ িরক্ষে হক্ষৈ  কৈটা। 
  
ৈলক্ষলা এলসা, কিি আক্ষ । শুযু এিৈারকট আকম কগক্ষ  আনক্ষৈা ছসাক্ষ টারটা, শীে শীে 
িরক্ষ  এিটু। 
  
ৈাকড়র ছভেক্ষর ছগক্ষলা এলসা। ভাৈক লাম আকম ছদকখ্ আমার সক্ষঙ্গ িো ৈক্ষল কি না 
অযাকম াস। কিিই ৈলক্ষলা, েক্ষৈ িক্ষ িটা মাত্র শব্দ, এই সৈ ছমক্ষ মানুষগুক্ষলা। 
  
ৈুক্ষড়া ছখ্ািা ওসৈ িো ৈাদ দাও হাসক্ষে হাসক্ষে আকম ৈললাম। 
  
কিক্ষর না আসা পযলন্ত এলসা আর আমাক্ষদর ছিাক্ষনা িো হ কন। 
  
িামান ৈাগাক্ষন ওরা দুজক্ষনও েক্ষল ছগক্ষল ৈাকড়র মক্ষযয আকমও কিরলাম। িযাক্ষরাকলন 
দাাঁকড়ক্ষ ক ক্ষলা হলঘক্ষর, লেয িরক্ষলা কি না আমাক্ষি জাকন না। মাক্ষঝ মাক্ষঝ ও ওইরিম 
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িরক্ষো। কনক্ষজক্ষি হিাৎ ভীষণভাক্ষৈ কনক্ষজর মক্ষযয গুকটক্ষ  কনক্ষো। আপন মক্ষন কৈড়কৈড় 
িক্ষর িযাক্ষরাকলন কি ছযন ৈলক ক্ষলা। আমার িাক্ষন িক্ষ িটা িো এক্ষসক ক্ষলা, ৈড্ড ছৈকশ 
কনষু্ঠর… 
  
ও কিি এই িোগুক্ষলাই ৈক্ষলক ক্ষলা। োরপর ছহাঁক্ষট আমার পাশ কদক্ষ  ওপক্ষর েক্ষল ছগক্ষলা 
কসাঁকড় কদক্ষ । আমাক্ষি েখ্ন লেয িক্ষরকন কিন্তু, ও ছযন মক্ষন হকেক্ষলা এিটা স্বক্ষের 
ছঘাক্ষরর মক্ষযয রক্ষ ক্ষ । কনক্ষজর যারণা আমার (অৈশয আমার ছিাক্ষনা অকযিার ছনই 
এিো ৈলার, ৈক্ষল রাখ্ক  এিো আপনাক্ষি) ও কগক্ষ ক ক্ষলা ওপক্ষর কৈষটাক্ষি ছনৈার জনয 
এৈং ও কিি িক্ষর কনক্ষ ক ক্ষলা েখ্নই কি িরক্ষৈ। 
  
ছসই মুহূক্ষেল কিি ছৈক্ষজ উিক্ষলা ছটকলক্ষিানটা, োিররা এক্ষস অনয ৈাকড় হক্ষল ছিান যক্ষর, 
কিন্তু এক্ষোৈার আকম এক্ষসক  অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে ছয ছিানটা কনক্ষজই েুক্ষল কনলাম। 
  
ছিান িরক ক্ষলন আমার দাদা ছমকরকিে। ঘাৈক্ষড় ছগক্ষ ন ছৈশ। জানাক্ষলন ছয আমাক্ষি 
লযাৈক্ষরটকরক্ষে সিাক্ষল কগক্ষ  ছদক্ষখ্ক্ষ ন অক্ষযলি খ্াকল হক্ষ  আক্ষ  ছিানাইক্ষনর কশকশ। 
  
দু’ৈার িক্ষর আর এিই িো ৈলার দরিার ছনই। মক্ষন হ  এখ্ন আমার, েখ্ন োই 
িরা উকেে ক ক্ষলা। আমা  দারুণ েমক্ষি ছদ  ৈযাপারটা, কগক্ষ ক লাম ভযাৈােযািা ছখ্ক্ষ , 
ছসই অৈিা দাদারও। এমন সম  িার পাক্ষ র শব্দ কসাঁকড়ক্ষে শুক্ষন ৈক্ষলক লাম–িো হক্ষৈ 
ঘক্ষর। ছযন এখু্কন েক্ষল আক্ষসন দাদা। 
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আকম োরপর কনক্ষজই দাদার সক্ষঙ্গ একগক্ষ  ছগলাম ছদখ্া িরার জক্ষনয। আপনার ছো জানা 
ছনই এ কদিটা, োই কলখ্ক ,এিটা জকমদারী ছেক্ষি অনয জকমদারীক্ষে যাৈার সৈক্ষেক্ষ  
সহজ ও সংকেপ্ত পে হক্ষলা ছনৌক্ষিা িক্ষর যাও া। অেএৈ আকম একগক্ষ  ছগলাম ছজকটর 
কদক্ষি, পেটা েক্ষল ছগক্ষ  িামান ৈাগাক্ষনর পাশ কদক্ষ । অযাকম াস আর এলসা িো ৈলক্ষ  
ছযক্ষে ছযক্ষে শুনলাম,  কৈ আাঁিার িাাঁক্ষি িাাঁক্ষি। ছৈশ ছৈপক্ষরা া আর হাকসখু্কশ 
লাগক ক্ষলা ওক্ষদর। দারুণ গরম পক্ষড়ক্ষ , অযাকম াস ৈলক ক্ষলা (গরম পক্ষড়ক ক্ষলা 
ছসক্ষেম্বক্ষরর পক্ষে বৈকি) আর কসকটং কদকেক্ষলা এলসা পাাঁকেক্ষলর িাক্ষ  ৈক্ষস। ওখ্াক্ষন 
শীে শীে ভাৈ সমুক্ষদ্রর িান্ডা হাও া । হিাৎ ৈক্ষল উিক্ষলা এলসা, আর ভাক্ষলা লাগক্ষ  না 
ছপাজ কদক্ষ  ৈক্ষস োিক্ষে। লক্ষ্মীকট এিটু কৈশ্রাম িক্ষর ছনক্ষৈা? গক্ষজল উক্ষিক ক্ষলা সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ 
অযাকম াস, না, এখ্ন ওসৈ কৈশ্রাম-কটশ্রাম েলক্ষৈ না, ৈক্ষস োক্ষিা েুপ িক্ষর। ৈক্ষড়া 
ঝাক্ষমলার ছমক্ষ  েুকম। এক্ষগাক্ষে  কৈটা, অেএৈ িো ন  ছিাক্ষনা। এলসা হাসক্ষে হাসক্ষে 
আমার িাক্ষন এক্ষলা ৈলক্ষ , জংলী জাক্ষনা ার ছিাোিার। 
  
এিাই ছনৌক্ষিা োকলক্ষ  এক্ষলন ছমকরকিে। ছনৌক্ষিা ছৈাঁক্ষয ছ াট্ট ছজকটক্ষে রাখ্ার পর আমার 
িা  িযািাক্ষশ মুখ্ িক্ষর দাাঁড়াক্ষলন। 
  
কিকলপ আমার ছেক্ষ  ছোমার ৈুকদ্ধ অক্ষনি ছৈকশ। কি িরা যা  এক্ষেক্ষত্র ৈলল, ভীষণ 
কৈপজ্জনি কজকনসটা। ৈক্ষলক লাম আকম, আপনার এ ৈযাপাক্ষর এিটুও ভুল হক্ষে না ছো? 
ৈক্ষল রাকখ্ এখ্াক্ষন ৈরাৈরই আমার দাদাকট এিটু ভুক্ষলা টাইক্ষপর মানুষ, োই েক্ষো 
গুরুত্ব ওাঁর িো  কদইকন; অেে উকেে ক ক্ষলা ছদও া। কিন্তু ওাঁর ছিাক্ষনা ভুল হ কন দাদা 
ৈলক্ষলন, কশকশটা ভকেল ক ক্ষলা গেিাল কৈক্ষিল পযলন্ত। 
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আর েুকর ছি িক্ষরক্ষ  সকিি িক্ষর এ কৈষক্ষ ও কি ু ৈলক্ষে পারক্ষ ন না আপকন? 
  
ৈলক্ষে পারক্ষলন না উকন, উক্ষে িী মক্ষন হ  আমার জানক্ষে োইক্ষলন ছস িো। ছিউ 
িক্ষর োিক্ষে পাক্ষর কি োিরক্ষদর মক্ষযয? হক্ষে পাক্ষর আকম ৈক্ষলক লাম, েক্ষৈ োরা ছিউ 
িক্ষরকন খু্ৈ সম্ভৈ আমার যারণা। ছরাজই ছো ৈন্ধ িক্ষর রাখ্া হক্ষো দরজা, োই না? ো 
রাখ্া হক্ষো দাদা ৈক্ষলক ক্ষলন। োরপর এি দীঘল ৈকৃ্তো অসংলগ্ন ভাৈ ছিাঁক্ষদক ক্ষলন, 
িীভাক্ষৈ আকৈষ্কার িক্ষরক ক্ষলন উকন এিটা জানলার পািার েলার কদক্ষি িাাঁি ছদখ্া 
কগক্ষ ক ক্ষলা ছৈশ িক্ষ ি ইকঞ্চ। ছিউ ঢুক্ষি োিক্ষে পাক্ষর ঐ পক্ষে–এই সৈ। 
  
হক্ষে পাক্ষর কি কসক্ষদল ছোক্ষরর িাণ্ড? আকম প্রশ্ন িক্ষরক লাম সকন্দগ্ধভাক্ষৈ। এর ছপ ক্ষন 
আমার ছো মক্ষন হক্ষে অক্ষনি কি ু ছনাংরা োিক্ষে পাক্ষর। 
  
কিি কি িো আকম কেন্তা িরক  ো জানক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলন দাদা। েখ্ন ৈক্ষলক লাম আকম 
কৈষটা েুকর যাৈার ৈযাপারটা কিি হ  যকদ োর যারণা হ  আমার েুকর িক্ষরক্ষ  
িযাক্ষরাকলন, এলসাক্ষি খ্াও াৈার জক্ষনয, েুকর িক্ষরক্ষ  এলসা। োর ছপ্রক্ষমর পে ছেক্ষি 
িযাক্ষরাকলনক্ষি সকরক্ষ  ছদৈার জক্ষনয। 
  
এিটু উক্ষেকজে হক্ষ  ছমকরকিে ৈক্ষলক ক্ষলন, অসম্ভৈ এটা, অকে-নাটক্ষি কেন্তা এৈং সকেয 
হক্ষে পাক্ষর না িখ্নই। আকম ৈক্ষলক লাম, আো েুকর ছো কৈষটা হক্ষ  ছগক্ষ  কিিই, এখ্ন 
আপকন কি ৈযাখ্যা এ ৈযাপাক্ষর কদক্ষে পাক্ষরন, ৈলুন? ছিাক্ষনা সকিি ৈযাখ্যা উকন কদক্ষে 
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পাক্ষরনকন। উকনও আসক্ষল কিি আমার িোটাই কেন্তা িরক ক্ষলন, কিন্তু মুখ্ িুক্ষট সাহস 
িক্ষর ৈলক্ষে পারক ক্ষলন না। 
  
েখ্ন প্রশ্ন িরক্ষলন ছমকরকিে, এক্ষেক্ষত্র কি িরা উকেে আমাক্ষদর? 
  
এৈং ছৈািার মক্ষো আকমও ৈক্ষলক লাম, এ ৈযাপাক্ষর খু্ৈ ভাক্ষলাভাক্ষৈ আমাক্ষদর কেন্তা 
িরক্ষে হক্ষৈ। হ  কৈষটা সৈার সামক্ষন েুকর যাৈার িো ছঘাষণা িরুন, কিংৈা এ ৈযাপাক্ষর 
োপ কদন িযাক্ষরাকলনক্ষি আড়াক্ষল কনক্ষ  কগক্ষ  োক্ষে যকদ মক্ষন হ  আপনার িযাক্ষরাকলন 
েুকর িক্ষরকন কৈষ, েখ্ন এলসার ওপর ওই ভাক্ষৈ োপ ছদক্ষৈন। েখ্ন ছমকরকিে 
ৈক্ষলক ক্ষলন ও িাজ এলসার মক্ষো ছমক্ষ  িরক্ষে পাক্ষর। 
  
ঐ পেটা যক্ষর ৈাকড়র কদক্ষি আমরা একগক্ষ  আসক লাম। ছশষ মন্তৈযকটর পক্ষর আমরা 
আর ছিাক্ষনা িো ৈকলকন। িযাক্ষরাকলক্ষনর গলার স্বর শুনক্ষে ছপলাম িামান ৈাগাক্ষনর িাক্ষ  
এক্ষস। 
  
মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা আমার ঝগড়া হক্ষে কেনজক্ষনর মক্ষযয, অেে ওরা আসক্ষল আক্ষলােনা 
িরক ক্ষলা অযাক্ষঞ্জলার ৈযাপার কনক্ষ । প্রকেৈাদ জাকনক্ষ  িযাক্ষরাকলন ৈলক্ষলা, ৈড় ছৈকশ 
কনষু্ঠর ৈযৈহার হক্ষ  যাক্ষৈ ছমক্ষ টার ওপর। ছৈশ অচযযল হক্ষ  আকম াসও সা  কদক্ষ ক ক্ষলা 
োর িো । োরপর আমাক্ষদর ঢুিক্ষে ছদক্ষখ্ ৈাগাক্ষনর দরজা খু্ক্ষল ছৈশ অৈাি হক্ষ  যা  
অযাকম াস। ছৈকরক্ষ  আসক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন, আমাক্ষদর ছদক্ষখ্ ৈলক্ষলা, হযাক্ষলা ছমকরকিে 
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আমরা অযাক্ষঞ্জলাক্ষি সু্কক্ষল পািাৈার ৈযাপারটা কনক্ষ  আক্ষলােনা িরক লাম। কিি ৈুঝক্ষে 
পারক  না আকম ওর পক্ষে এটা মঙ্গল হক্ষৈ কিনা। 
  
অযাকম াস ৈক্ষল উক্ষিক ক্ষলা, ছৈকশ ৈাড়াৈাকড় িরক্ষৈ না ছমক্ষ টাক্ষি কনক্ষ । ভাক্ষলাই োিক্ষৈ 
ছমক্ষ টা সু্কক্ষল। কনষৃ্ককে পাক্ষৈা আমরাও। 
  
কিি ছসই মুহূক্ষেল লাল টিটক্ষি এিটা ছসা টার হাক্ষে এলসা ৈাকড়র কদি ছেক্ষি এক্ষলা। 
অযাকম াস ওক্ষি ছদক্ষখ্ ৈক্ষল, েক্ষলা েক্ষলা, ছপাজ ছদক্ষৈ েক্ষলা, আর সম  নি িরক্ষে োই 
না। ইজক্ষলর সামক্ষন কগক্ষ  কম াস দাাঁড়াক্ষলা। ওর পা-টা এিটু িাঁপক ক্ষলা, েক্ষৈ কি মদ 
খু্ৈ ছৈকশ ছখ্ক্ষ ক্ষ । ছয রিম ছোঁোক্ষমকে, ঝগড়াঝাকট েলক্ষ  োক্ষে ও এটা িরক্ষৈ আর 
আিক্ষযলর কি আক্ষ ! 
  
কৈরকক্তর সুর গলা  িুকটক্ষ  ৈলক্ষলা, ছযন আগুক্ষনর মক্ষো গরম কৈ ারটা। ছিন ছয 
এখ্াক্ষন ৈরি রাখ্া হ  না ছি জাক্ষন? 
  
েখ্ন িযাক্ষরাকলন ৈক্ষলক ক্ষলা, আকম এখু্কন কিক্ষজর িান্ডা কৈ ার পাকিক্ষ  কদকে। 
  
 যনযৈাদ, ছিাক্ষনা রিক্ষম অসক্ষন্তাষ োপা কদক্ষ  িোটা অযাকম াস ৈক্ষলক ক্ষলা। 
  
োরপর িযাক্ষরাকলন আমাক্ষদর সক্ষঙ্গ কনক্ষ  িামান ৈাগাক্ষনর দরজা ছভকজক্ষ  ৈাকড়ক্ষে 
এক্ষলা। েত্বক্ষর ৈক্ষস পড়লাম আমরা ৈাকড়র মক্ষযয িযাক্ষরাকলন ঢুক্ষি ছগক্ষলা। অযাক্ষঞ্জলা 
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কমকনট পাাঁক্ষেি পক্ষর িক্ষ ি ছৈােল ৈী ার আর গ্লাস কনক্ষ  এক্ষলা। ছৈশ গরম ক ল 
কদনটা, আমরা োর সদগকে িরক্ষে লাগলাম সানক্ষন্দ। এমন সম  ছদকখ্ িযাক্ষরাকলন 
অযাকম াসক্ষি এি ছৈােল ৈী ার কনক্ষ  কদক্ষে যাক্ষে। সক্ষঙ্গ ছেক্ষ ক ক্ষলন ছযক্ষে ছমকরকিে, 
কিন্তু ৈাাঁযা কদক্ষ  িযাক্ষরাকলন ছজার িক্ষরই েক্ষল ছগক্ষলা এিলা। আকম ছভক্ষৈক লাম 
িযাক্ষরাকলন ঈষলার জ্বালা  জ্বলক্ষ । এিলা োিক্ষে কদক্ষে োইক্ষ  না অযাকম াস আর 
এলসাক্ষি, অেে মক্ষন হ  আজ ছৈািার মক্ষোই না আকম েখ্ন ও িো ছভক্ষৈক লাম। 
  
ওক্ষি েক্ষল ছযক্ষে ছদক্ষখ্ক লাম আাঁিা-ৈাাঁিা পে কদক্ষ  আকম আর দাদা। কি িরক্ষৈা আমরা 
েখ্নও কিি িক্ষর উিক্ষে পাকরকন। অযাক্ষঞ্জলা এমন সম  িািক্ষলা আমাক্ষি সমুক্ষদ্র োন 
িরক্ষে যাৈার জক্ষনয। এিলা পাও া ছমকরকিেক্ষি মুকস্কল হক্ষে ছদক্ষখ্ শুযু ৈক্ষল ছগলাম 
যাৈার সম  দুপুক্ষর খ্াও ার পর। মাো ছনক্ষড় সা  কদক্ষলন দাদা। 
  
অক্ষনিেণ অযাক্ষঞ্জলার সাক্ষে সাাঁোর ছিক্ষট ছরৌদ্র োন িরক লাম এিটা পােক্ষরর ওপর 
শুক্ষ । আর ৈিৈি িরক ক্ষলা না অযাক্ষঞ্জলা, িক্ষল আকম ভাৈৈার সম  ছপক্ষ  ছগলাম। 
কিি িরলাম আকম িযাক্ষরাকলনক্ষি দুপুক্ষর খ্াও ার পর আড়াক্ষল ছিক্ষি কনক্ষ  কগক্ষ  েুকরর 
ৈযাপাক্ষর প্রশ্ন িরক্ষৈা সরাসকর। েলক্ষৈ না দাদাক্ষি কদক্ষ  িরক্ষল, উকন ৈড্ড দুৈলল কেে 
মানুষ। িযাক্ষরাকলন ৈাযয হক্ষৈ োপ পড়ক্ষল কিকরক্ষ  কদক্ষে কৈষটা, না ছদ  যকদ, ওটা িাক্ষজ 
আর লাগাক্ষে পারক্ষৈ না। আর ছৈশ ছপাড় খ্াও া ছমক্ষ  এলসা, িম ৈ স, কনি ই 
গণ্ডক্ষগাল ৈাযাক্ষৈ না কৈষ কনক্ষ । অেযন্ত োলাি েেুর ছমক্ষ , কনক্ষজর োমড়া ৈাাঁকেক্ষ  
েলক্ষৈই। িযাক্ষরাকলন আৈার এ ৈযাপাক্ষর ভীষণ কৈপজ্জনি মানুষ, ভারসাময ছনই মক্ষনর। 
অক্ষনি কি ু িক্ষর ছিলক্ষে পাক্ষর আক্ষৈক্ষগর ছঘাক্ষর। ওর নাভলগুক্ষলাও ভাক্ষলা ন । েক্ষৈ 
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এিটা িো আকম েখ্ন পারক লাম না মন ছেক্ষি ছঝক্ষড় ছিলক্ষে–ছিাক্ষনা ভুল িরক্ষ ন না 
ছো দাদা? আৈার েুকর ছো োির ৈািরও িরক্ষে পাক্ষর? কনি ই জাক্ষনন, অেযন্ত 
ছরামাঞ্চির ৈযাপার কৈক্ষষর ৈযাপারটা ভরসা িরা যা  না এর ওপর। 
  
এৈং কি ু না ঘক্ষট যেেণ, কি ু ৈলাও যা  না। 
  
অক্ষনি সম  ছিক্ষট ছগক্ষ  এইসৈ কেন্তা িরক্ষে িরক্ষে।  ুটলাম আকম আর অযাক্ষঞ্জলা, 
সম  হক্ষ  ছগক্ষ  লাঞ্চ খ্াও ার। সৈাই ছটকৈক্ষল ৈক্ষস পক্ষড়ক্ষ  অযাকম াস ৈাক্ষদ। অযাকম াস 
িামান ৈাগাক্ষনই ছেক্ষি ছগক্ষ । ও প্রা ই এ রিম িক্ষর, েক্ষৈ আমার ছসকদন মক্ষন 
হক্ষ ক ক্ষলা অযাকম াস এক্ষলা না ঝঞ্জাট এড়াৈার জক্ষনয। 
  
িকি ছখ্লাম েত্বক্ষর ৈক্ষস। ছিমন ছদখ্াকেল িযাক্ষরাকলনক্ষি, িী িরক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন এটা 
মক্ষন িরক্ষে পারক  না কি ুক্ষেই, ভাক্ষলা হক্ষে পারক্ষল। েক্ষৈ এিটুও ওক্ষি মক্ষন হ কন 
উক্ষেকজে। ও এিটা আি শ োকন। 
  
িারণ িান্ডা মাো  কৈষ খ্াইক্ষ  িাউক্ষি মারাটা শ োকন  াড়া আর কি। ও যকদ এর 
ছেক্ষ  স্বামীক্ষি করভলৈার োকলক্ষ  খু্ন িরক্ষো, োহক্ষলও ওর সম্বক্ষন্ধ যা ছহাি অনয কি ু 
যারণা িরোম। কিন্তু িান্ডা মাো  এইভাক্ষৈ কৈষ খ্াও াক্ষনা প্রকেক্ষশায ছনৈার জক্ষনয…এ 
ছয ভাৈাই যা  না। 
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িযাক্ষরাকলন খু্ৈ স্বাভাকৈি ভাক্ষৈ ৈক্ষল উিক্ষলা–অযাকম াসক্ষি িকি কদক্ষ  আসক্ষে হক্ষৈ। ও 
জানক্ষো অেে..যা হৈার েেেক্ষণ হক্ষ  ছগক্ষ , আর ছৈাঁক্ষে ছনই অযাকম াস। ওর সক্ষঙ্গ কমস 
উইকল ামস ছগক্ষলা। েক্ষৈ ছিক্ষি ক ক্ষলা কিনা িযাক্ষরাকলন ো মক্ষন ছনই। 
  
েক্ষল ছগক্ষলা দুজক্ষন। এমকন এিা এিা ঘুক্ষর ছৈড়াকেক্ষলন ছমকরকিে। আকম দাদার িাক্ষ  
এিটা অজুহাে ছদকখ্ক্ষ  যাকেলাম। উকন  ুটক্ষে  ুটক্ষে আসক্ষ ন এমন সম  ছদকখ্, সাদা 
হক্ষ  ছগক্ষ  মুখ্টা, হাাঁিাক্ষে হাাঁিাক্ষে ছিাক্ষনা রিক্ষম ৈলক্ষলন, িািক্ষে হক্ষৈ 
িাক্তার…কশগগীর…অযাকম াস… 
  
েমক্ষি উিলাম আকম, ও কি অসুি…মক্ষন হক্ষে মক্ষর যাক্ষৈ? 
  
ছমকরকিে ৈলক্ষলন, মক্ষন হ  ছো আমার মক্ষর ছগক্ষ । 
  
মুহূক্ষেলর জক্ষনয আমরা এলসার িো ভুক্ষলই কগক্ষ ক লাম। ওর েীি কেৎিার হিাৎ িাক্ষন 
এক্ষলা। ছযন কৈলাপ িরক্ষ ন ৈাস্তুলক্ষ্মী। 
  
ছিাঁক্ষদ উিক্ষলা, এলসা, মক্ষর ছগক্ষ ? মক্ষর ছগক্ষ …। এলসা  ুক্ষট েক্ষল ছগক্ষলা আহে হকরণীর 
মক্ষো। ও ছযন প্রকেক্ষশায ছনৈার কহংসাক্ষে পাগল হক্ষ  উক্ষিক্ষ । 
  
ছিাক্ষনা রিক্ষম ছমকরকিে ৈলক্ষলন, যাও ওর সক্ষঙ্গ। ছটকলক্ষিান িরক্ষে যাকে আকম। ওক্ষি 
যক্ষরা, ৈলা যা  না কি িক্ষর ছিক্ষল। 
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আকম এলসার ছপ ক্ষন যোসাযয োড়াোকড়  ুটলাম। আর এিটু হক্ষল ও িযাক্ষরাকলনক্ষি 
খু্ৈ সহক্ষজই ছমক্ষর ছিলক্ষে পারক্ষো। জীৈক্ষন িখ্ক্ষনা ছদকখ্কন ছশাি আর ঘৃণার এমন 
অকভৈযকক্ত। খু্ৈ পক্ষলিারা ৈক্ষস ছগক্ষ  কশো-দীোর। এলসার কমল মজদুর ৈাৈা আর 
োর মাক্ষ র রূপটা োর মক্ষযয প্রিট হক্ষ  উক্ষিক্ষ । 
  
োর ছভেক্ষরর আকদম নারী সো ছপ্রকমিাক্ষি হাকরক্ষ  ছৈকরক্ষ  পক্ষড়ক্ষ । পাাঁকেক্ষলর ওপর 
ছেক্ষি আাঁেক্ষড়-িামক্ষড় ছিক্ষল কদক্ষে োইক ক্ষলা িযাক্ষরাকলনক্ষি, ছিমন ছযন যারণা 
হক্ষ ক ক্ষলা এলসার অযাকম াসক্ষি  ুকর ছমক্ষরক্ষ  িযাক্ষরাকলন। ও অৈশয ৈুক্ষঝক ক্ষলা, ছিাক্ষনা 
সক্ষন্দহ ছনই এ কৈষক্ষ । 
  
ওক্ষি যক্ষর ছিললাম আকম, োরপর ৈযাপারটা কনক্ষজর হাক্ষে উইকল ামস েুক্ষল কনক্ষলন। 
সকেয ভাক্ষলা গভক্ষনলসকট, এ মানক্ষেই হক্ষৈ আমাক্ষি। ছোঁোক্ষমকে ছয এই পকরকিকেক্ষে 
িরক্ষে ছনই, শান্ত োিক্ষে হ  এই সৈ িো ৈক্ষল এলসাক্ষি িান্ডা িক্ষর কদক্ষলা কমকনট 
খ্াক্ষনক্ষির মক্ষযয। সকেযই ৈুকদ্ধমেী মকহলাকট, এৈং যা যক্ষর ো আর  াক্ষড় না। িক্ষল 
এিপাক্ষশ দাাঁকড়ক্ষ  এলসা িাাঁপক্ষে লাগক্ষলা। 
  
আর িযাক্ষরাকলন..মক্ষন পক্ষড় যেদূর, খু্ক্ষল পক্ষড়ক ক্ষলা মুক্ষখ্াক্ষৗশ। এি পাক্ষশ ভীষণ েুপ 
িক্ষর দাাঁকড়ক্ষ ক ক্ষলা ৈলক্ষে পাক্ষরন আপকন হেভম্ব হৈার মক্ষো হক্ষ ক ক্ষলা। কিন্তু আসক্ষল 
এিটুও হ কন। ওক্ষি যকরক্ষ  কদকেল ওর ছোখ্ দুক্ষটাই। িযাক্ষরাকলন ভীষণ সাৈযানীর 
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মক্ষো লেয িক্ষর েক্ষলক ক্ষলা সৈ কি ু। মক্ষন হ  আমার ভ  ওক্ষি আক্ষি আক্ষি গ্রাস 
িরক ক্ষলা…। 
  
খু্ৈ আক্ষি িো ৈললাম আকম ওর িাক্ষ  কগক্ষ , এক্ষো আক্ষি যা শুনক্ষে ছপক্ষলা না ৈাকি 
মকহলা। আকম ৈক্ষলক লাম, খু্নী ছিাোিার, ছশষ পযলন্ত আমার ৈনু্ধক্ষি েুকম খু্ন িরক্ষল। 
  
কনক্ষজক্ষি অদু্ভে ভাক্ষৈ গুকটক্ষ  কনক্ষ  প্রা  আেলনাদ িক্ষর ৈক্ষল উিক্ষলা িযাক্ষরাকলন, না, 
…না, িক্ষরক্ষ  ও কনক্ষজই…। 
  
িযাক্ষরাকলক্ষনর ছোক্ষখ্ আকম ছোখ্ রাখ্লাম, েুকম পুকলশক্ষি ও সৈ গল্প ছৈাক্ষলা। ৈক্ষলও 
ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন, কিন্তু কৈশ্বাস িক্ষরকন পুকলশ। 
  
কিকলপ ছিক্ষির কৈৈৃকের সমাকপ্ত– 
  
কৈৈৃকে ছমকরকিে ছেক্ষির 
  
কপ্র  কমিঃ ছপা াক্ষরা, 
িো কদক্ষ ক লাম আকম োই ছষাক্ষলা ৈ র আক্ষগ ঘক্ষট কগক্ষ ক ক্ষলা ছয দুিঃখ্জনি ঘটনা, 
োর মক্ষন পক্ষড় যক্ষোটা ছসই কৈৈরণ আপনাক্ষি জানাকে কলকখ্ে ভাক্ষৈ। ৈক্ষল রাকখ্ 
প্রেক্ষমই সম্প্রকে আপনার সক্ষঙ্গ ছদখ্া হৈার সমক্ষ  আপকন যা যা ৈক্ষলক ক্ষলন খু্ৈ 
গভীরভাক্ষৈ ছস সম্বক্ষন্ধ আকম কেন্তা িক্ষরক । আকম ছভক্ষৈ ছদখ্লাম আক্ষগ যা কৈশ্বাস 
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িরোম এখ্ন ছসই িোই কৈশ্বাস িরক  আরও ছৈকশ পকরমাক্ষণ ছয িযাক্ষরাকলন ছেল কৈষ 
ছদ কন োর স্বামীক্ষি। সৈ সমক্ষ ই িোটা ছৈখ্াপ্পা লাগক্ষো আমার িাক্ষ । কিন্তু ছিাক্ষনা 
অনয িারণ না োিা  এৈং কনক্ষজর োর আেরক্ষণর জক্ষনয আকমও অনযক্ষদর ছভড়ার মক্ষো 
ছমক্ষন কনক্ষে ৈাযয হক্ষ ক লাম অকভমেটাক্ষি, ো াড়া ও না খু্ন িরক্ষল আর ছি িরক্ষে 
পাক্ষর খু্ন। 
  
আপনার সক্ষঙ্গ ছদখ্া হৈার পর ছেক্ষি অক্ষনি ছভক্ষৈক  কৈষ টা কনক্ষ  আকম। কৈিল্প ছয 
যুকক্ত ছস সমক্ষ  ছদখ্াক্ষনা হক্ষ ক ল এৈং আসামীপে কৈোক্ষরর সম  ছেক্ষি যা ৈলা 
হক্ষ ক ক্ষলা কৈক্ষশ্লষণ িক্ষরক  সৈকি ু। যুকক্তটা হক্ষলা ছসই এই ছয আত্মহেযা িক্ষরক্ষ  
অযাকম াস ছেল। যেটুিু জাকন আকম অযাকম াসক্ষি োর কভকেক্ষে ছস সমক্ষ  অকৈশ্বাসয 
মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা যুকক্তটাক্ষি আমার। মক্ষন িকর ৈেলমাক্ষন আমার ৈদলাক্ষনা উকেে অকভমে। 
প্রেক্ষমই ৈকল এৈং গুরুত্ব আক্ষ  িোটার যক্ষেি ছয ঐ িোটা িযাক্ষরাকলনও কৈশ্বাস 
িরক্ষো। আমরা যকদ এখ্ন ছমক্ষন কনই এিো ছয অনযা  ভাক্ষৈ ঐ সুন্দরী নম্র স্বভাক্ষৈর 
মকহলাক্ষি শাকি ছদও া হক্ষ ক ক্ষলা েক্ষৈ মযলাদা কদক্ষে হ  োর ৈহুাঁিাকলি কৈশ্বাসকটক্ষি। ও 
অযাকম াসক্ষি আমাক্ষদর সিক্ষলর ছেক্ষ  অক্ষনি ভাক্ষলাভাক্ষৈ কেনক্ষো। যকদ ওটাক্ষি 
িযাক্ষরাকলন আত্মহেযা মক্ষন িক্ষর োক্ষি েক্ষৈ অকৈশ্বাসী অযাকম াক্ষসর ৈনু্ধরা যাই ৈক্ষল 
োিুি না ছিন ওটা আত্মহেযাই। 
  
এিটা েে আকম খ্াড়া িরক –কৈক্ষৈি ৈক্ষল এিটা ৈস্তু ক ক্ষলা অযাকম াস ছেক্ষলর মক্ষযয, 
োপা অনুোপও ক ক্ষলা মক্ষনর মক্ষযয এর, ওই িাজটা ও িক্ষর োিক্ষে পাক্ষর। েরম 
হোশার আৈক্ষেল পক্ষড় এৈং এই যরক্ষনর ওর মানকসি যন্ত্রণার িো ছৈকশ ভাক্ষলা িক্ষর 
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স্ত্রী  াড়া আর ছি পাক্ষর জানক্ষে ৈলুন। যকদও ঐ যরক্ষনর ছিাক্ষনা কি ু িখ্ক্ষনা শুকনকন 
ৈলক্ষে আকম। েক্ষৈ কিি এ িোও অক্ষনি গুজক্ষৈর মক্ষযয মানকসি িন্দ্ব োিক্ষে পাক্ষর 
এই যরক্ষনর যা আক্ষদৌ সক্ষন্দহ িরা যা  না এৈং োর প্রিাশ হিাৎ হক্ষল ছৈশ আিযল 
হক্ষ  যাই আমরা। সম্মাকনে ও সংযমী মানুক্ষষর মক্ষযয জীৈক্ষনর অক্ষনি িূল কদি লুকিক্ষ  
োিক্ষে পাক্ষর। অক্ষনি সম  অেলক্ষলাভী মানুক্ষষর মক্ষযয ছদখ্া ছদ  অসাযারণ কশল্পক্ষৈায। 
ছিামলো, ছেহ ছেক্ষি আপাে কনষু্ঠর মানুক্ষষর হৃদক্ষ । কনষু্ঠর প্রৈৃকের োপ োক্ষি 
হাকসখু্কশ মানুক্ষষর মক্ষযয। 
  
িক্ষল হক্ষে পাক্ষর এটা ছয অযাকম াস ছেক্ষলর মক্ষযযও ক ক্ষলা এিটা আত্মকযোক্ষরর ছৈায। 
ছস যেই ছোঁোক্ষমকে ৈাইক্ষর িরুি না ছিন, োক্ষি সহয িরক্ষে হক্ষো কৈক্ষৈক্ষির দংশন 
সংক্ষগাপক্ষন। এটা অক্ষযৌকক্তি হক্ষলও আপাে দৃকিক্ষে, আমার মক্ষন হক্ষে ছিমন ছযন 
অকৈশ্বাসয িরার ন  িোটা ৈারৈার িযাক্ষরাকলনও ৈক্ষলক ক্ষলা। আর আকম ৈলক  আজ, 
উকড়ক্ষ  ছদৈার ন  িোটা। 
  
এৈাক্ষর আসা যাি প্রিৃে ঘটনা , অেলাৎ এই নেুন কৈশ্বাক্ষসর আক্ষলাক্ষে আমাক্ষদর প্রিৃে 
ঘটনার মূলযা ন িকর। 
  
মক্ষন হ  আমার এক্ষেক্ষত্র অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে এলসার প্রেম আসার সম  অেলাৎ িক্ষ ি 
সপ্তাহ আক্ষগ ঐ দুিঃখ্জনি ঘটনাকট ঘটার িযাক্ষরাকলক্ষনর সক্ষঙ্গ ছয িোৈােলা হক্ষ ক ক্ষলা 
আমার োর ৈণলনা ছদও া অপ্রাসকঙ্গি হক্ষৈ না। 
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আক্ষগই ছো আকম ৈক্ষলক  আপনাক্ষি ছয আমার িযাক্ষরাকলক্ষনর প্রকে প্রগাঢ় ছেহ আর 
ৈনু্ধক্ষত্বর মক্ষনাভাৈটা অজানা ক ক্ষলা না োর। িক্ষল সহক্ষজই আমার িাক্ষ  ছস োর মক্ষনর 
ছগাপন িো ৈলক্ষে কিযা িরক্ষো না। মক্ষন মক্ষন ও ছয অশাকন্তক্ষে ভুগক্ষ  এটা ৈুঝক্ষে 
ছপক্ষরক লাম, েৈুও এিকদন যখ্ন প্রশ্ন িক্ষর ৈলক্ষলা ছয সকেয সকেযই িী অযাকম াস 
জকড়ক্ষ  পক্ষড়ক্ষ  এলসার ৈযাপাক্ষর, েখ্ন পাকরকন আিযল না হক্ষ । 
  
আকম ৈক্ষলক লাম শুযু  কৈ আাঁিার ৈযাপাক্ষর অযাকম াস আগ্রহী। অযাকম াসক্ষি েুকম ছো 
ভাক্ষলাভাক্ষৈই ছেক্ষননা। 
  
িযাক্ষরাকলন মাো ছনক্ষড় ৈক্ষলক ক্ষলা, না, ছমক্ষ টাক্ষি ও ভাক্ষলাৈাক্ষস। 
  
ো এিটু আযটু হক্ষে পাক্ষর। ভীষণভাক্ষৈ ভাক্ষলাৈাক্ষস আমার যারণা। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম, ছমক্ষ টা দারুণ সুন্দরী স্বীিার িরক । আর এ ৈযাপাক্ষর আমরা জাকন 
অযাকম াক্ষসর দুৈললোর িো েক্ষৈ এটাও কিি ছয যকদ মক্ষন প্রাক্ষণ অযাকম াস িাউক্ষি ো , 
ছস েুকমই। ওর ছমাহ এ ৈযাপাক্ষর ৈরাৈরই আক্ষ । কিন্তু ছৈকশকদন ো ছটক্ষি না। আর 
খ্ারাপ ৈযৈহার ছোমার সক্ষঙ্গ িরক্ষলও েুকমই সৈ ওর িাক্ষ । 
  
ৈক্ষলক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন, সৈ সমক্ষ  োই মক্ষন িরোম আকমও আক্ষগ। 
  
িযাক্ষরাকলন কৈশ্বাস িক্ষরা, োই আক্ষ  এখ্নও। 
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না ছমকরকিে এৈার কিন্তু অনযরিম মক্ষন হক্ষে আমার। ঐ ছমক্ষ টা..মক্ষনপ্রাক্ষণ ভীষণভাক্ষৈ 
োইক্ষ । প্রেণ্ড িম ৈ সও…েীিোও ছৈকশ। ছিমন ছযন মক্ষন হক্ষে আমার ছৈশ জকটল 
এৈাক্ষর ৈযাপারটা। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম, ৈক্ষ স ছয ওর িম, আর প্রেণ্ড আন্তকরিোও োই ছেমন ছিাক্ষনা 
ভাৈনার িারণ ছদখ্া ছদক্ষৈ না। অযাকম াক্ষসর ছমক্ষ  কশিাক্ষরর ৈযাপাক্ষর ছিাক্ষনা ৈা -কৈোর 
না োিক্ষলও ৈযাপারটা অনযরিক্ষমর দাাঁড়াক্ষৈ এই যরক্ষনর ছমক্ষ র ছেক্ষত্র। 
  
হযাাঁ, আকম ছস ভ টাই খ্াকে, ৈযাপারটা দাাঁড়াক্ষৈ অনযরিক্ষমর, িযাক্ষরাকলন ৈলক্ষলা, এখ্ন 
আমার ছেৌকত্রশ েলক্ষ । দশৈ র হক্ষলা কৈক্ষ  হক্ষ ক্ষ । আমার েুলনা িরা েক্ষল না ঐ 
এলসা ছমক্ষ টার সক্ষঙ্গ আর আকম ছসটা ভাক্ষলাভাক্ষৈই জাকন। 
  
কিন্তু িযাক্ষরাকলন েুকম ছো জাক্ষনা, ছয সকেয সকেযই অযাকম াস ভাক্ষলাৈাক্ষস ছোমাক্ষি। 
  
িযাক্ষরাকলন োর উেক্ষর ৈক্ষলক ক্ষলা, সৈ সম  িী পুরুষক্ষদর ছেনা যা ? এিটু কৈষাক্ষদর 
সুক্ষর োরপর ৈলক্ষলা, ছমকরকিে এিটা আকদম নারীসো আক্ষ  আমার মক্ষযয, ইক্ষে িক্ষর 
আমার, এিটা িাটাকর হাক্ষে ছমক্ষ কটর িাক্ষ  েক্ষল যাই। 
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ৈুকঝক্ষ ক লাম আকম িযাক্ষরাকলনক্ষি ছয হ ক্ষো ছমক্ষ টা ৈুঝক্ষেই পারক্ষ  না ছয ও িী 
িরক্ষ । ছদৈোর মক্ষো ভকক্ত িক্ষর অযাকম াসক্ষি এৈং কেন্তাও িরক্ষে পাক্ষর না ওক্ষি 
ভাক্ষলাক্ষৈক্ষস ৈক্ষস আক্ষ  অযাকম াস। 
  
আমার িোটা িযাক্ষরাকলন ছহক্ষস উকড়ক্ষ  কদক্ষলা এৈ ৈাগান সম্বক্ষন্ধ প্রসঙ্গ পাক্ষে গল্প 
িরক্ষে লাগক্ষলা। ও ছৈায হ  ভুক্ষল ছগক্ষ  আকম ছভক্ষৈক লাম। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম, ছমক্ষ টার ভীষণ আিষলণ আক্ষ  স্বীিার িরক । আর দুজক্ষনই আমরা 
জাকন ছয অযাকম াস এিটু ছৈকশ দুৈলল এ ৈযাপাক্ষর েক্ষৈ এিোও ছসইসক্ষঙ্গ ছোমার জানা 
উকেে ছয যকদ িাউক্ষি অযাকম াস ভালৈাক্ষস েক্ষৈ ছস েুকমই। এইসৈ ছমাহ োর 
োিক্ষলও, ছিক্ষট যা  িকদন পক্ষর। েুকমই এিমাত্র মকহলা ওর িাক্ষ , যক্ষো ঝগড়াই 
ছহাি না ছিন, ও কনকিন্ত। ছোমার ৈযাপাক্ষর। 
  
োইক্ষো মক্ষন িরোম এক্ষোকদন। 
  
 িযাক্ষরাকলন কৈশ্বাস িক্ষরা আমার িো, োই আক্ষ  এখ্নও। 
  
এৈার কিন্তু ছমকরকিে ছৈশ ভ  িরক্ষ  আমার। ভীষণভাক্ষৈ ছমক্ষ টা…অযাকম াসক্ষি এমন 
আন্তকরিোর সক্ষঙ্গ োইক্ষ  ছয ভ  লাগক্ষ  আমার। ৈ স িম…েীিোও আক্ষ  
আিাঙ্ক্ষা । 
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আকম ৈলক লাম ওর িো শুক্ষন, িম ৈ স ছমক্ষ টার, োর ওপর ভীষণভাক্ষৈ আৈার 
এিকনষ্ঠ ৈলক্ষ , োহক্ষল ছো িক্ষমই ছগক্ষলা ভক্ষ র ৈযাপার। কনক্ষজক্ষদর ৈাাঁকেক্ষ  েলক্ষে 
পাক্ষর এ যরক্ষনর ছমক্ষ রা। এটা ছো কিি অযাকম াস ছমক্ষ ক্ষদর কনক্ষ  ছখ্লা িরক্ষে 
ভাক্ষলাৈাক্ষস। ও অনয পে ছনক্ষৈ এই যরক্ষনর ছমক্ষ র পািা  পড়ক্ষল। 
  
হযাাঁ, ছসই ভ ই ছো হক্ষে আমার, ও যরক্ষে পাক্ষর অনয পে, ৈলক্ষলা িযাক্ষরাকলন, এখ্ন 
ছেৌকত্রশ েলক্ষ  আমার। কৈক্ষ  হক্ষ ক্ষ  দশ ৈ র হক্ষলা, পািা কদক্ষে এলসার সক্ষঙ্গ ছয 
পারক্ষৈা না ছস িো জাকন ভালভাক্ষৈই আকম। 
  
আকম েখ্ন ৈক্ষলক লাম, কিন্তু িযাক্ষরাকলন ছসইসক্ষঙ্গ েুকম এিোও জাক্ষনা েুকম জাক্ষনা ছয 
ছোমাক্ষি সকেযই ভাক্ষলাৈাক্ষস অযাকম াস। 
  
িযাক্ষরাকলন উেক্ষর ৈলক্ষলা, পুরুষক্ষদর ৈযাপাক্ষর িখ্ক্ষনা কি সকিিভাক্ষৈ কি ু ৈলা যা , 
োরপর কৈষাক্ষদর হাকস এিটু ছহক্ষস ৈলক্ষলা, আমার মক্ষযয কিন্তু এিটা আকদম ছমক্ষ মানুষ 
আক্ষ । ৈলা যা  না ওর িাক্ষ  দা কনক্ষ  ছপৌঁক্ষ ও ছযক্ষে পাকর। 
  
আকম িযাক্ষরাকলনক্ষি অক্ষনি ৈুকঝক্ষ ক লাম, ৈক্ষলক লাম এলসা ছমক্ষ টা ৈাচ্চা, ছৈাক্ষঝ না কি 
িরক্ষৈ কি ুই। ও অযাকম াক্ষসর মুগ্ধ ভক্ত, কিন্তু কনি ই এিো ৈুঝক্ষে পারক্ষ  না ছয 
েমশিঃ ওক্ষি আকম াস ভালক্ষৈক্ষস ছিলক্ষ । 
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োর উেক্ষর শুযু িযাক্ষরাকলন ৈক্ষলক ক্ষলা, েুকম সকেযই সরল মানুষ ছমকরকিে, োরপর 
এিরিম ইক্ষে িক্ষরই ৈাগান িরা কনক্ষ  িো ৈলা শুরু িক্ষর কদক্ষলা। ছযন ছস পাোক্ষে 
ো  প্রসঙ্গটা। 
  
এলসা এর কি ুকদন পক্ষরই লন্ডক্ষন েক্ষল যা । িক্ষ ি সপ্তাহ ৈাইক্ষর ক ক্ষলা অযাকম াসও। 
প্রা  ভুক্ষলই কগক্ষ ক লাম ওক্ষদর ৈযাপারটা। আৈার জানলাম কিক্ষর এক্ষসক্ষ  এলসা 
অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে যাক্ষে  কৈটা অযাকম াস োড়াোকড় ছশষ িরক্ষে পাক্ষর। 
  
আমাক্ষি এিটু কৈেকলে িক্ষরক ক্ষলা খ্ৈরটা। কিন্তু যখ্ন ছদখ্া হক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর সক্ষঙ্গ 
ছেমন কি ুই আমাক্ষি ৈলক্ষলা না। ও সাযারণেিঃ ছযমন ছিাক্ষনা কদক্ষি না িান কদক্ষ  
ছযক্ষে োক্ষি কনক্ষজর িাক্ষজ োই ছদখ্লাম এৈারও। যক্ষর কনক্ষ ক লাম আকমও, োহক্ষল কিি 
আক্ষ  সৈকি ু। 
  
কিন্তু ৈযাপারটা পক্ষর অেেদূর গকড়ক্ষ ক্ষ  শুক্ষন ভীষণ আঘাে ছপক্ষ ক লাম আকম মক্ষন। 
  
যা িোৈােলা হক্ষ ক ক্ষলা অযাকম াস ছেল আর এলসার সক্ষঙ্গ ো আপনাক্ষি আকম 
জাকনক্ষ ক । আক্ষলােনা িরার সুক্ষযাগ হ কন িযাক্ষরাকলক্ষনর সক্ষঙ্গ। মাত্র দু-এিটা িো 
হক্ষ ক ক্ষলা, আপনাক্ষি যার িো আক্ষগই জাকনক্ষ ক । 
  
এখ্ক্ষনা আকম ছদখ্ক্ষে পাই োর মুখ্খ্ানা, ৈড় ৈড় িাক্ষলা ছোক্ষখ্র োরা, সমাকহে শান্ত 
দৃকি। িাক্ষন ভাক্ষস এখ্নও োর িোটা, সৈ ছশষ হক্ষ  ছগক্ষ … 
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ছয হোশা এই িটা িোর মক্ষযয কদক্ষ  িুক্ষট উক্ষিক ক্ষলা ো আকম ৈণলনা িরক্ষে পারক্ষৈা 
না ভাষা । ছযন ৈাণীরূপ ছদও া হক্ষ ক্ষ  পরম সেযক্ষি। এই কৈেুযকের িক্ষল অযাকম াক্ষসর 
সৈ ছয হাকরক্ষ  ছিক্ষলক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন। ঐ ছো এিমাত্র পে পালাৈার। ছৈািার মক্ষো 
কৈষটা সম্বক্ষন্ধ ছয ৈকৃ্তো কদক্ষ ক লাম োক্ষেই ছো িযাক্ষরাকলন পক্ষের সন্ধান ছপক্ষ  যা । 
এৈং ছয অংশটা কিক্ষিা ছেক্ষি পক্ষড় ছশানাই োক্ষে এি মহান মৃেুযর সুন্দর  কৈ িুকটক্ষ  
ছোলা হক্ষ ক ক্ষলা। 
  
এখ্ক্ষনা কৈশ্বাস আমার িযাক্ষরাকলন কৈষ এক্ষনক ক্ষলা আত্মহেযা িরার জক্ষনযই, পকরেযাগ 
িক্ষরক্ষ  ওক্ষি আকম াস এই হোশা আর হ ক্ষো দুিঃখ্ক্ষৈায ছেক্ষিই িযাক্ষরাকলন ঐ কসদ্ধান্ত 
কনক্ষ ক ক্ষলন। এটাও আমার যারণা ছয ওক্ষি কৈষ েুকর িরক্ষে ছদক্ষখ্ও োিক্ষে পাক্ষর 
অযাকম াস, কিংৈা িোটা পক্ষর জানক্ষে ছপক্ষরক ক্ষলা। 
  
জানক্ষে পারা  ওটা কনি ই েীি প্রকেকে া হক্ষ ক ক্ষলা োর মক্ষনর ওপর। োর ৈযৈহাক্ষর 
ভ  ছপক্ষ ক ক্ষলা, আজ িে নীক্ষে নামক্ষে হক্ষে িযাক্ষরাকলনক্ষি এই ছভক্ষৈ। কিন্তু এলসাক্ষি 
শে দুিঃখ্ অনুক্ষশােনা সক্ষেও  াড়ার িোও ভাৈক্ষে পাক্ষরকন। অৈশয ছৈাঝা যা  ছসটা, 
এলসার আিষলণ এড়াক্ষনা িকিন। 
  
অযাকম াস ছযন কেন্তাই িরক্ষে পাক্ষর না এলসাক্ষি ৈাদ কদক্ষ  ৈাাঁোর িো, আৈার এটাও 
জাক্ষন ছয িযাক্ষরাকলন ৈাাঁেক্ষে পাক্ষর না ওক্ষি ৈাদ কদক্ষ । িক্ষল ও কিি িক্ষরক ক্ষলা জকটল 
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এই জাল ছেক্ষি ছৈকরক্ষ  আসার এিকটমাত্র পে ছখ্ালা আক্ষ  এৈং ছসটা হক্ষে িাক্ষজ 
লাগাক্ষনা কনক্ষজর ছিানাইনটাক্ষি। 
  
আর ও ছিানাইন ছযভাক্ষৈ ছখ্ক্ষলা ছসটা ছৈশ খ্াপ ছখ্ক্ষ  যা  ওর েকরক্ষত্রর সক্ষঙ্গ। ও ছৈায 
হ   কৈ আাঁিাক্ষি সৈক্ষেক্ষ  ছৈকশ ভাক্ষলাৈাসক্ষো পৃকেৈীক্ষে। এৈং আেকরি অক্ষেল মনক্ষি 
ৈরণ িরার মক্ষো হাক্ষে েুকল কনক্ষ  ছস পেটাই ছৈক্ষ  কনক্ষ ক ক্ষলা। ভীষণ ভাক্ষলাক্ষৈক্ষসক ল 
ছয ছমক্ষ টাক্ষি ও োাঁক্ষি ছদখ্ক্ষে ছদখ্ক্ষে ছৈায হ  মরাটাক্ষিই জীৈক্ষনর ছশষ আিাঙ্ক্ষা 
কহক্ষসক্ষৈ ছৈক্ষ  ছন । অযাকম াস হ ক্ষো ছভক্ষৈক ক্ষলা ছমক্ষ টার মঙ্গল হক্ষৈ ওর মৃেুযক্ষেই…। 
  
এই েেটাক্ষি স্বীিার িরক  যুকক্ত কদক্ষ  খ্াড়া িরক্ষে োইক্ষল অসমূ্পণল ছেক্ষি যা  কি ু 
অদু্ভে েক্ষেযর ৈযাখ্যা। ছযমন িযাক্ষরাকলক্ষনর শুযু আেুক্ষলর  াপ পাও া ছগক্ষ  খ্াকল 
ছিানাইক্ষনর ছৈােক্ষল ছিন? আমার ৈক্তৈয োর উেক্ষর ওটা অযাকম াস যরার পক্ষর 
ছযভাক্ষৈ রাখ্া হক্ষ ক ক্ষলা িাপড় জামার মক্ষযয োক্ষে আেুক্ষলর  াপ ঘষা ছলক্ষগ উক্ষি 
যাও াটা কৈকেত্র ন । এৈং ওর মৃেুযর পর িযাক্ষরাকলন কনি ই ছঘাঁক্ষটক ক্ষলা ছৈােলটা। 
হ ক্ষো ছিউ ওটা  ুাঁক্ষ ক্ষ  কি না ছদখ্ক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলা। এটা কনি ই সম্ভৈ, আর আেুক্ষলর 
 াপ কৈ াক্ষরর ছৈােল সম্বক্ষন্ধ সােীরাই ছো ৈক্ষলক ক্ষলা ছয কৈষ খ্াৈার পর িাাঁপা িাাঁপা 
হাক্ষের  াপ মানুক্ষষর অমন কৈিৃে হও া সম্ভৈ। 
  
ৈুকঝক্ষ  ৈলক্ষে হক্ষৈ আর এিটা কজকনস। িযাক্ষরাকলক্ষনর মক্ষনাভাৈ কৈোক্ষরর প্রেম ছেক্ষি 
ছশষ পযলন্ত। কিন্তু আমার এখ্ন মক্ষন হ  আকম ছজক্ষন ছগক  োর িারণ। আমার 
লযাৈক্ষরটাকর ছেক্ষি িযাক্ষরাকলনই কৈষটা েুকর িক্ষরক ক্ষলা। উক্ষেশয ক ক্ষলা স্বামীর পে ছেক্ষি 
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আত্মহেযা িক্ষর সক্ষর যাও া। ঐ রিম এিটা মক্ষনর হ ক্ষো কৈষাদম  পকরকিকেক্ষে 
কনক্ষজক্ষিই িযাক্ষরাকলন স্বামীর মৃেুযর িারণ ৈক্ষল শুরু িক্ষরক ক্ষলা ভাৈক্ষে–কনক্ষজক্ষি হ ে 
ৈুকঝক্ষ  ক ক্ষলা ছয োর স্বামীক্ষি ছসই খু্ন িরার অপরাক্ষয অপরাযী–যকদও োক্ষি ছদাষী 
সাৈযি িরা হক্ষ ক ক্ষলা ছয অপরাক্ষযর, সকেয সকেযই ছেমন ছিাক্ষনা অপরায ছস িক্ষরকন 
আেকরি অক্ষেল অনুমান এমন িরা অসঙ্গে ন  আমার পক্ষে। 
  
মক্ষন হ  আমার এটা হক্ষে পাক্ষর। এৈং যকদ োই হ  েক্ষৈ িাললাক্ষি প্রিৃে ঘটনাটা 
ছৈাঝাক্ষনা আপনার পক্ষে ছৈায হ  সহজ হক্ষৈ। ছস ঐ যুৈিক্ষি স্বেক্ষন্দ কৈক্ষ  িরক্ষে 
পাক্ষর। এৈং সন্তুি োিক্ষে পাক্ষর এটা ছজক্ষন ছয ওর মা আসক্ষল অৈসান ঘটাক্ষে 
ছেক্ষ ক ক্ষলা কনক্ষজরই জীৈক্ষনর। 
  
দুিঃক্ষখ্র কৈষ  এই ছয আপকন এসৈ িো জানক্ষে োনকন আমার িা  ছেক্ষি অেে আসল 
ঘটনা হক্ষলা এটাই আমার মক্ষন পক্ষড় যেদূর। ৈাদ পক্ষড় কগক্ষ ক ক্ষলা ছয সৈ িো এৈার 
আকম ছস সৈ পূরণ িক্ষর কদক্ষে োই। অযাকম াক্ষসর মারা যাৈার আক্ষগর কদন ঘক্ষটক ক্ষলা যা 
যা োক্ষো আপনাক্ষি আক্ষগই ৈক্ষলক । ঐ কদনটা  িো  এৈাক্ষর আসক । 
  
ঘুম ভাক্ষলা হ কন রাক্ষে ৈনু্ধক্ষদর ৈযাপাক্ষর আমার ছয কৈপজ্জনিভাক্ষৈ ঘটনাৈলী ছমাড় 
কনক্ষ ক ক্ষলা োর জক্ষনয আমার ভীষণ উক্ষিগ ক ক্ষলা। অক্ষনি রাে পযলন্ত আকম ছজক্ষগ ছজক্ষগ 
ৈযেল ছেিা িক্ষরক লাম েরম কৈপযল টাক্ষি িীভাক্ষৈ এড়াক্ষনা যা । আকম ছভার  ’টার সম  
আেন্ন হক্ষ  ছগলাম গাঢ় ঘুক্ষম। আমার ঘুম ভাোক্ষে পাক্ষরকন ছভাক্ষরর ো-ও, যখ্ন ছশক্ষষ 
উিলাম েখ্ন প্রা  সাক্ষড় ন’টা ৈাক্ষজ, ভীষণভাক্ষৈ মাো ভার হক্ষ  আক্ষ । মক্ষন হক্ষলা োর 
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এিটু পক্ষর কিি েলার ঘরটাক্ষে ছি ছযন েলাক্ষিরা িরক্ষ , আকম ছয ঘরটাক্ষি 
লযাৈক্ষরটাকর কহক্ষসক্ষৈ ৈযৈহার িকর। 
  
এিটা িো এখ্াক্ষন ৈক্ষল রাকখ্, শব্দ ছযটা আসক ক্ষলা ছসটা হক্ষে পাক্ষর ছৈড়াল ঢুক্ষি 
পড়ার জক্ষনযও। এিটু ছভালা জানলার শাকসলটা, ছযন অসাৈযাক্ষন গেরাক্ষে ওটা ছিউ 
েুক্ষল ছরক্ষখ্ ছগক ক্ষলা ওইভাক্ষৈ। েক্ষৈ ৈড়ক্ষজার এিটা ছৈড়াল ঐ িাঁি কদক্ষ  ঢুিক্ষে 
পাক্ষর। আকম শুযু শক্ষব্দর িো উক্ষিখ্ িরলাম এইটুিু ৈযাখ্যা িরার জক্ষনয ছয আকম ছিন 
লযাৈক্ষরটাকরক্ষে এক্ষসক লাম। 
  
ছযটুিু সম  লাক্ষগ ছপাষাি পরক্ষে, আকম লযাৈক্ষরটাকরক্ষে ঢুিলাম োরপক্ষরই, ছদখ্লাম 
অনয ছৈােক্ষলর সাকর ছেক্ষি ছিানাইক্ষনর ছৈােলটা এিটু ছৈকরক্ষ  এক্ষসক্ষ । নজর ঐভাক্ষৈ 
পড়ার পর েমক্ষি উিলাম আকম, খ্াকনিটা ছৈশ খ্াকল ছদখ্াক্ষে ছৈােলটা। ছৈােলটা প্রা  
ভকেল ক ক্ষলা আক্ষগরকদন, আজ প্রা  খ্াকল হক্ষ  আক্ষ । 
  
ছটক্ষন ৈন্ধ িরলাম জানালাটা, োরপর ছৈকরক্ষ  এলাম দরজা  োলা কদক্ষ । হেভম্ব ছো 
ৈক্ষটই খ্াকনিটা ছৈশ কৈেকলে হক্ষ  উক্ষিক । েমক্ষি উিক্ষল হিাৎ আমার ৈুকদ্ধ আর িাজ 
িরক্ষে ো  না কিিমক্ষো। 
  
উক্ষেকজে হক্ষ  উিলাম প্রেক্ষম, োরপর কঘক্ষর যরক্ষলা আশংিা এক্ষস, ছশক্ষষ ভ  ছপলাম 
ভীষণ, কজক্ষেস িরলাম ৈাকড়র ছলািজনক্ষদর–না, ছিউ োরা ছঢাক্ষিকন লযাৈক্ষরটাকরক্ষে। 
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খ্াকনিেণ আরও কেন্তা িরার পর ভাইক্ষি আকম ছিান িক্ষর কিি িরলাম োর মোমে 
ছনও া। 
  
আমার ছেক্ষ  কিকলপ ৈুকদ্ধমান, েট িক্ষর সৈকি ু ৈুঝক্ষে পাক্ষর। ঐ েুকর যাও ার 
ৈযাপারটার গুরুত্ব সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ ৈুঝক্ষে ছপক্ষর ছযক্ষে ৈলক্ষলা আমাক্ষি আক্ষলােনা িরার জক্ষনয 
ওর িাক্ষ । 
  
ছদখ্া হক্ষলা ৈাইক্ষর কগক্ষ  গভক্ষনলস কমস উইকল ামক্ষসর সক্ষঙ্গ। উকন এক্ষসক ক্ষলন ওপার 
ছেক্ষি িাাঁকিৈাজ  াত্রীর সন্ধাক্ষন। ও ৈযাপাক্ষর ওাঁক্ষি আকম কি ুই ৈললাম না। অযাক্ষঞ্জলার 
ভীষণ কপ্র  ক ক্ষলা আমার ৈাগাক্ষনর আক্ষপল গা টা, োই ৈাগাক্ষন কগক্ষ  ছখ্াাঁজ িরক্ষে 
ৈললাম কমস উইকল ামাসক্ষি। োড়াোকড় ছনৌক্ষিা ছৈক্ষ  েীক্ষর কগক্ষ  অযাল্ডারক্ষৈকরর কদক্ষি 
েক্ষল ছগলাম। আমার ভাই ওখ্াক্ষন আক্ষগ োিক্ষেই অক্ষপো িরক ক্ষলা। 
  
ছসকদন ছয পে কদক্ষ  আকম আর আপকন কগক্ষ ক লাম ৈাকড়র কদক্ষি, ছসই পে কদক্ষ  হাাঁটক্ষে 
লাগলাম আমরা। ছসকদন ছো ঐ জা গাটা আপকন কনক্ষজ ছদক্ষখ্ক্ষ ন, অেএৈ ৈুঝক্ষে 
পারক্ষ ন িামান ৈাগাক্ষনর পাাঁকেক্ষলর পাশ কদক্ষ  ছসকদন ছযক্ষে ছযক্ষে যা িো হকেল 
ৈাগাক্ষনর ছভেক্ষর সৈই আমরা শুক্ষনক । উপা  ক ক্ষলা না, না শুক্ষন। 
  
ছিাক্ষনা এিটা ৈযাপার কনক্ষ  অযাকম াস আর িযাক্ষরাকলন েটােকট িরক ক্ষলা। এটুিু জানা 
 াড়া অৈশয আকম মন কদক্ষ  আক্ষদৌ শুকনকন ৈলা হকেক্ষলা কি কি িো। 
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েক্ষৈ ভ  ছদখ্াক্ষনার মক্ষো িযাক্ষরাকলনক্ষি ছিাক্ষনা িো ৈলক্ষে শুকনকন। অযাক্ষঞ্জলাক্ষি কনক্ষ  
আক্ষলােনা হকেল। যাক্ষে সু্কক্ষল ওক্ষি না পািাক্ষনা হ  এই কনক্ষ  িযাক্ষরাকলন িািুকে-
কমনকে িরক ক্ষলা, অেে নাক্ষ াড়ৈান্দা অযাকম াসও, গরগর িরক ক্ষলা ও রাক্ষগ, না কিি 
যখ্ন হক্ষ  ছগক্ষ  সৈ ওক্ষি ছযক্ষেই হক্ষৈ েখ্ন। যাক্ষে গুক ক্ষ  ছন  কজকনসপত্র অযাক্ষঞ্জলা 
ছসটা িযাক্ষরাকলক্ষনর ছদখ্ার ভার। 
  
ছপৌঁক্ষ ক  িামান ৈাগাক্ষনর দরজার িাক্ষ  হিাৎ িযাক্ষরাকলন দরজা খু্ক্ষল ছৈকরক্ষ  এক্ষলা, 
ছৈশ কৈেকলে ছদখ্াকেক্ষলা ওক্ষি। এিটু হাসক্ষলা কনক্ষজর অজাক্ষন্তই আমাক্ষি ছদক্ষখ্, ৈলক্ষলা 
ওরা আক্ষলােনা িরক ক্ষলা অযাক্ষঞ্জলাক্ষি কনক্ষ । কিি ছসই মুহূক্ষেল এলসা ঐ পে কদক্ষ  
এক্ষলা, োড়াোকড়  কৈটা শষ িরক্ষে োইক ক্ষলা অযাকমসও। 
  
আমরা ছিাক্ষনা ৈযৈিা কনইকন সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ ৈক্ষল পক্ষর কিকলপ ছদাষ কদক্ষ ক ক্ষলা কনক্ষজক্ষি। 
কিন্তু ওভাক্ষৈ আকম েখ্ন ভাকৈকন। িল্পনাও িরক্ষে পাকরকন আমরা ছয খু্ন িরার মক্ষো 
এিটা ৈযাপার কনক্ষ  কেন্তাভাৈনা িরক্ষ  ছিউ। (আমার ো াড়া এখ্নও কৈশ্বাস ছিউ 
কেন্তাও িক্ষরকন খু্ক্ষনর িো)। এিো স্পি ৈুঝক্ষে পারক লাম আমরা ছয আমাক্ষদর কি ু 
এিটা িরা উকেে, েক্ষৈ এখ্নও আকম ৈলক্ষৈা প্রেক্ষম ৈযাপারটা কনক্ষ  সাৈযাক্ষন কেন্তা 
িরার িো আক্ষলােনা িক্ষর ভুল িকরকন আমরা। কি কিি িরা উকেে এটা প্রক্ষ াজন 
ক ক্ষলা কির িরা–আকম দু-এিৈার ছভক্ষৈক লাম এিোও ছয ভুল িরক  না ছো আকম। 
আক্ষগরকদন কি ছৈােলটা সকেয সকেযই ভরা ক ক্ষলা? এক্ষিৈাক্ষর সৈকি ু সম্বক্ষন্ধ সমূ্পণল 
কনকিে হক্ষে আকম পাকর না (আমার ভাই কিকলপ ছযমন হ )। সৃ্মকেশকক্ত মানুষক্ষি 
অক্ষনি সম  কৈভ্রান্ত িক্ষর। যক্ষো কেন্তা িরক্ষে লাগলাম আকম কিি ছিাো  ছরক্ষখ্ক লাম 
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ছৈােলটা েক্ষোই সৈ গুকলক্ষ  ছিলক্ষে লাগলাম। িক্ষল ছৈশ ছরক্ষগ কগক্ষ ক ক্ষলা কিকলপ 
আমার ওপর। 
  
আক্ষলােনা িকগে রইক্ষলা েখ্নিার মক্ষো, িো ক ক্ষলা লাঞ্চ হৈার পর হক্ষৈ। (ৈক্ষল রাকখ্ 
এিটা িো অযান্ড’রক্ষৈকরক্ষে ইক্ষে িরক্ষলই স্বাযীনো ক ক্ষলা আমার খু্কশমক্ষো লাঞ্চ 
খ্াৈার)। 
  
পক্ষর কৈ ার এক্ষন কদক্ষলা আমাক্ষদর অযাক্ষঞ্জলা আর িযাক্ষরাকলন। কজক্ষেস িরলাম 
অযাক্ষঞ্জলাক্ষি ছিন পড়াক্ষশানা  ও িাঁকি কদক্ষে, কমস উইকল ামস ওক্ষি খু্াঁক্ষজ ছৈড়াক্ষেন 
এও ৈললাম, ওর িপাক্ষল ৈিুনী আক্ষ । োন িরক্ষে কগক্ষ ক ক্ষলা সমুক্ষদ্র, জানাক্ষলা 
অযাক্ষঞ্জলা, কিন্তু যখ্ন সৈ জামািাপড়ই ওর সু্কক্ষল যাৈার জক্ষনয নেুন হক্ষে েখ্ন ওক্ষি 
কদক্ষ  ছিন কমক কমক  কমস উইকল ামস পুরক্ষনা জামাটা ছসলাই িরক্ষে োইক্ষ ন ওর ছসটা 
মাো  ঢুিক্ষ  না। 
  
কনভৃক্ষে কিকলক্ষপর সক্ষঙ্গ িো ৈলা সম্ভৈ হক্ষে না ছদক্ষখ্ ৈযাপারটা কনক্ষ  এিা এিা 
ভাৈৈার জক্ষনয হাাঁটক্ষে শুরু িরলাম আকম িামান ৈাগাক্ষনর কদক্ষি। ওকদক্ষি এিটা ছৈঞ্চ 
পাো ক ক্ষলা গা পালার িাাঁক্ষি, আকম আপনাক্ষি জা গাটা ছদকখ্ক্ষ ক লাম। কসগাক্ষরট 
যরালাম ওখ্াক্ষন ৈক্ষস, োরপর কেন্তা িরক্ষে িরক্ষে ছদখ্ক লাম োরপাশটা। এলসা ছপাজ 
কদক্ষ  ৈক্ষস আক্ষ  ছোখ্ পড়ক্ষলা। 
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ছসই কদনিার ওর রূপটা আকম ভুলক্ষৈা না ছিাক্ষনাকদনও। ছস িাি হক্ষ  ৈক্ষসক ক্ষলা, এিটা 
হলক্ষদ জামা গাক্ষ , পযান্ট গাঢ় নীল রক্ষের আর গলা  জড়াক্ষনা লাল রক্ষের ছসাক্ষ টার। 
  
ছযৌৈন আর স্বাক্ষিযর উজ্জ্বল আভা ওর মুক্ষখ্। ও ভকৈষযক্ষের পকরিল্পনার িো কমকি গলা  
ৈক্ষল েক্ষলক ক্ষলা। মক্ষন হক্ষে পাক্ষর এটা শুক্ষন ছয আকড় পােক লাম আকম, কিন্তু ো ন । 
পকরষ্কার ছদখ্ক্ষে পাকেক্ষলা আমাক্ষি এলসাও। অযাকম াস আর এলসা দুজক্ষনই জানক্ষো ছয 
ওখ্াক্ষন ৈক্ষস আক  আকম। ছমক্ষ টা আমাক্ষি হাে ছনক্ষড় ছিক্ষি ৈক্ষলওক ক্ষলা অযাকম াস 
এক্ষিৈাক্ষর অভক্ষদ্রর মক্ষো ৈযৈহার িরক্ষ  ছসকদন সিাল ছেক্ষি। এিটুও কৈশ্রাম কনক্ষে 
কদক্ষে না ওক্ষি। আড়ি হক্ষ  ছগক্ষ  সারা শরীর। ৈযোও িরক্ষ । 
  
হুোর কদক্ষ  উিক্ষলা অযাকম াস। এলসার কনি ই ওর মক্ষো মাো ৈযো ছনই, সারা শরীক্ষর 
ওর ৈাে হক্ষ ক্ষ । এলসা ৈযঙ্গ িক্ষর ৈলক্ষলা, আহা! ৈুক্ষড়া মানুষ ছৈোরা, অযাকম াস উেক্ষর 
ৈক্ষলক ক্ষলা এই অিমলণয নড়ৈক্ষড় ছলািটাক্ষিই ছো ও ঘাক্ষড় কনক্ষে ছযক্ষে। 
  
আমার খু্ৈ খ্ারাপ ছলক্ষগক ক্ষলা িোটা শুক্ষন, োরা হালিাভাক্ষৈ কনক্ষজক্ষদর ভকৈষযৎক্ষি 
ছমক্ষন কনকেক্ষলা ৈক্ষট কিন্তু ছৈশ িি ছয পাক্ষে ছসটাক্ষে দুজন এ কৈষক্ষ  সক্ষন্দহ ছনই। 
অেে ছমক্ষ টার ওপর কৈরূপ হক্ষে পারলাম না আকম। এক্ষো অল্পৈ সী, আত্মকৈশ্বাস 
এক্ষো আর গভীরভাক্ষৈ ছপ্রক্ষম এলসা জকড়ক্ষ  পক্ষড়ক্ষ । আর কিক্ষয ছস িরক্ষ  কিি োও 
ৈুঝক্ষে পারক্ষ  না। িাক্ষি িি ৈক্ষল োও কিি জানা ছনই। ৈক্ষস আক্ষ  সরল কৈশ্বাস কনক্ষ  
এই ছভক্ষৈ ছয িযাক্ষরাকলক্ষনর ৈযাপারটা কিি হক্ষ  যাক্ষৈ আর কশগগীরই িাকটক্ষ  উিক্ষে 
পারক্ষৈ ছস সৈ ৈাযা। কনক্ষজক্ষি আর অযাকম াসক্ষি  াড়া ছমক্ষ টা অনয িারুর িো 
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ছখ্ ালই িক্ষরকন। সুক্ষখ্ োিক্ষৈ দুজক্ষন কমক্ষল। আমাক্ষি আক্ষগই এলসা ৈক্ষলক ক্ষলা আমার 
দৃকিভকঙ্গটা ছসক্ষিক্ষল। মক্ষন ওর ক ক্ষলা না ছিাক্ষনা সক্ষন্দহ, না ক ক্ষলা কৈক্ষৈক্ষির দংশন-
িারুর জক্ষনয িরুণাও ক ক্ষলা না। ছিউ কি দৃপ্ত ছযৌৈক্ষনর িা  ছেক্ষি আশা িরক্ষে 
পাক্ষর? ৈক্ষ াৈৃদ্ধক্ষদর যমল ওটা। অৈশয ওরা ছৈকশ িো ৈক্ষলকন। ছিাক্ষনা কশল্পীই ৈিৈি 
িরক্ষে ো  না িাজ িরার সম । এলসা দশ কমকনট অন্তর অন্তর এিটা না এিটা 
মন্তৈয িক্ষরক ক্ষলা আর িুাঁসক্ষে িুাঁসক্ষে অযাকম াসও োর উের কদকেক্ষলা। এলসা এিৈার 
ৈলক্ষলা, যা ৈলক্ষল েুকম ছস্পক্ষনর ৈযাপারটা ছসটাই কিি ছভক্ষৈ ছদখ্লাম। আমরা প্রেক্ষম 
ওখ্াক্ষনই যাক্ষৈা। আমাক্ষি েুকম ষাাঁক্ষড়র লড়াই ছদখ্াক্ষে কনক্ষ  যাক্ষৈ। দারুণ হক্ষৈ, োই না। 
েক্ষৈ ইক্ষে আমার মানুষটাক্ষি মারুি ষাাঁড়টাই। যখ্ন ছরাক্ষমর মকহলারা মরক্ষে ছদখ্ক্ষেন 
মানুষক্ষি েখ্ন োক্ষদর ছয মক্ষনাভাৈ হক্ষো আকম ছসটা অনুভৈ িরক্ষে পাকর। জাক্ষনা াররা 
অক্ষনি ছৈকশ সুন্দর মানুক্ষষর েুলনা । 
  
মক্ষন হ  আমার ছমক্ষ কট কনক্ষজই ক ক্ষলা পশুর মক্ষো যুৈেী এৈং আকদম মক্ষনাভাৈাপন্না। 
মানুক্ষষর দুিঃক্ষখ্র অকভেো ৈা কিযা জকড়ে োন োর মক্ষযয ছিাক্ষনাকটই ক ক্ষলা না। এলসা 
কেন্তা িরক্ষে পাক্ষর আমার মক্ষন হ  না, শুযু অনুভূকে ক ক্ষলা ওর। ৈড় ছৈকশ প্রাণৈন্ত 
ক ক্ষলা েক্ষৈ, অে প্রাণপ্রােুযল আকম আর ছদকখ্কন িারুর মক্ষযয। 
  
আমার ছশষ ছদখ্া ছসই ওক্ষি, প্রাক্ষণােল এৈং আত্মপ্রেযক্ষ  ভরপুর–ছযন ছস কৈেরণ 
িরক ক্ষলা স্বক্ষগল। 
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লাঞ্চ খ্াৈার ঘো পড়ক্ষেই উক্ষি আকম পা ৈাড়ালাম ৈাকড়র কদক্ষি। আমার সক্ষঙ্গ ছযাগ 
কদক্ষলা িামান ৈাগাক্ষনর দরজার িাক্ষ  এলসা। গাক্ষ র  া া ছেক্ষি ছৈকরক্ষ  আসার পক্ষে 
ছোখ্ যাাঁযাকেক্ষলা আমার ওখ্ানিার আক্ষলাক্ষি। ছদখ্ক্ষে পারক লাম না ভাক্ষলা। অযাকম াস 
শুক্ষ  ক ক্ষলা হাে পা  কড়ক্ষ । এিদৃক্ষি োকিক্ষ  ক ক্ষলা  াদটার কদক্ষি। ওইভাক্ষৈ আকম 
অক্ষনিৈার ওক্ষি শুক্ষ  োিক্ষে ছদক্ষখ্ক । আকম কি িক্ষর জানক্ষৈা ছয েখ্ন ছসকদন শুরু 
হক্ষ  ছগক্ষ  কৈক্ষষর কে া, হাে-পা ওর শক্ত হক্ষ  উক্ষিক্ষ । 
  
আকম াস ছঘন্না িরক্ষে অসুিোক্ষি। দুৈললো ছদখ্াক্ষো না িখ্নও এৈং কনক্ষজর স্বািয 
সম্বক্ষন্ধ িখ্নও অকভক্ষযাগও িরে না। 
  
এলসা ৈলক্ষলা, ও আসক্ষৈ না লাঞ্চ ছখ্ক্ষে। আকম মক্ষন মক্ষন অযাকম াক্ষসর ৈুকদ্ধর োকরি 
িরলাম, মুক্ষখ্ ৈললাম, আসক  োহক্ষল। 
  
 কৈর কদি ছেক্ষি ছোখ্ সকরক্ষ ও োিাক্ষলা আমার কদক্ষি। ছস এি কৈকেত্র–ছৈাঝাক্ষৈা কি 
ভাক্ষৈ িুক্ষট উক্ষিক ক্ষলা পরশ্রীিােরোর কেহ্ন োর মুক্ষখ্। 
  
আকম েখ্ন কি ুই ৈুঝক্ষে পাকরকন। মক্ষনর মক্ষো  কৈ অক্ষনি সম  না হক্ষল োর মুক্ষখ্র 
ভাৈ ঐরিম কহংস্র হক্ষ  উিক্ষো। ছসরিমই মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা এৈারও। 
  
োর মক্ষযয অস্বাভাকৈি কি ু লেয িকরকন আকম ৈা এলসা–মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা কশল্পীর 
ছমজাজ। 
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অযাকম াসক্ষি িক্ষল ওখ্াক্ষন এিলা ছিক্ষল ছরক্ষখ্ হাসক্ষে হাসক্ষে আকম আর এলসা েক্ষল 
ছগলাম ৈাকড়র কদক্ষি। েখ্ন যকদ ছৈোরী জানক্ষে ও জীৈক্ষন আর ছিাক্ষনা কদনও ছদখ্ক্ষে 
পাক্ষৈ না অযাকম াসক্ষি…ভাক্ষলাই হক্ষ ক ক্ষলা অৈশয ছয জানক্ষো না, আরও কি ুেণ ছো ও 
ছপক্ষ ক ক্ষলা সুক্ষখ্ োিক্ষে। 
  
িযাক্ষরাকলন খু্ৈ স্বাভাকৈি ক ক্ষলা খ্াৈার ছটকৈক্ষল কনক্ষজক্ষি কনক্ষ  এিটু ছযন ৈযি ক ক্ষলা, 
আর কি ু না। আর প্রমাণ কি এটাই ন  ছয ও ৈযাপাক্ষর ছিাক্ষনা হাে ক ক্ষলা না ওর? ছস 
ছো অক্ষো ৈড় অকভক্ষনত্রী ন । 
  
আরও পক্ষর গভক্ষনলস নীক্ষে ছনক্ষম কগক্ষ  ঐভাক্ষৈ আকৈষ্কার িক্ষরক ক্ষলা অযাকম াসক্ষি। আমার 
সক্ষঙ্গ ছদখ্া হক্ষ ক ক্ষলা কমস উইকল ামক্ষসর, িাক্তারক্ষি ছিান িরক্ষে উকনই ৈক্ষলক ক্ষলন। 
  
আর ঐ ছৈোরী…ঐ এলসার িো ৈলক …ৈাচ্চার মক্ষো ছৈপক্ষরা া হক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা ছস 
ছশাক্ষি। কৈশ্বাসই িরক্ষে পাক্ষর না ওক্ষদর মক্ষো ছমক্ষ রা ছয এই যরক্ষনর ঘটনা জীৈক্ষন 
ঘটক্ষে পাক্ষর। খু্ৈ শান্ত ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন। হযাাঁ ৈলক্ষে হক্ষৈ ছৈশ শান্তই ক ক্ষলা। অন্তেিঃ 
ও কনক্ষজক্ষি এলসার েুলনা  ছৈশ সংযে রাখ্ক্ষে ছপক্ষরক ক্ষলা। ছিাক্ষনা অনুক্ষশােনা ক ক্ষলা 
না ওর মক্ষযয। শুযু ৈক্ষলক ক্ষলা এটা অযাকম াস কনক্ষজই িক্ষরক্ষ । অৈশয ো আমরা কৈশ্বাস 
িকরকন। রাক্ষগ এলসা ছিক্ষট পক্ষড় িযাক্ষরাকলক্ষনর মুক্ষখ্র ওপক্ষরই ৈক্ষলক ক্ষলা ছয োর 
ছদাষটা। 
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েক্ষৈ িযাক্ষরাকলনও ৈুঝক্ষে পারক ক্ষলা েেেক্ষণ ছয োক্ষি সৈাই সক্ষন্দহ িরক্ষৈ। 
  
কনিঃসক্ষন্দহ ক ক্ষলা ছো কিকলপ িাজটা িক্ষরক্ষ  িযাক্ষরাকলনই। 
  
েখ্ন ছৈশ কমস উইকল ামস েৎপর হক্ষ  উক্ষি সাহাযয িক্ষরক ক্ষলন নানাভাক্ষৈ। ছজার িক্ষর 
এলসাক্ষি ঘুক্ষমাৈার ওষুয খ্াও াক্ষলন শুইক্ষ  কদক্ষ । অযাক্ষঞ্জলাক্ষি সকরক্ষ  কদক্ষলন পুকলশ 
আসার আক্ষগই। আর কনক্ষজ আিাশক্ষ াাঁ া ৈযকক্তত্ব কনক্ষ  ছমািাকৈলা িরক্ষলন পুক্ষরা 
ৈযাপারটার। 
  
ছযন পুক্ষরা ৈযাপারটাই এি দুিঃস্বে। খ্ানা েিাসী িরক্ষ  পুকলশ, প্রশ্ন িরক্ষ  সৈাইক্ষি, 
োরপর িাগক্ষজর করক্ষপাটলাররা ছপৌঁক্ষ  ছগক্ষলা, ফ্ল্যাশ ৈা ঘন ঘন জ্বক্ষল উিক্ষে লাগক্ষলা। 
  
ছস এি ছঘারের দুিঃস্বক্ষের জগৎ-এেগুক্ষলা ৈ র োরপর ছেক্ষি পার হৈার পরও 
দুিঃস্বক্ষের মক্ষো ঘটনাক্ষি মক্ষন হ । ছহ ঈশ্বর, প্রিৃে ঘটনাটা ছ াট্ট িালার মন ছেক্ষি 
েুকম ছো মুক্ষ ই কদক্ষ ক ক্ষল, কেরিাক্ষলর জনয আমরাও ভুক্ষল ছযক্ষে োই। 
  
ছশানাি না ছিন যে অসম্ভৈ–আত্মহেযাই িক্ষরক ক্ষলা অযাকম াস। 
  
 ৈক্তৈয ছশষ ছমকরকিে ছেক্ষির। 
  
. 
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ছলিী কিকটশাক্ষমর কৈৈৃকে 
  
আমার অযাকম াস ছেক্ষলর সক্ষঙ্গ ছদখ্া হও ার সম  ছেক্ষি ছশােনী  োর মৃেুয পযলন্ত 
আকম এখ্াক্ষন কলখ্ক  সমগ্র িাকহনী। 
  
এিটা টুকিক্ষ া পাকটলক্ষে আকম ওক্ষি প্রেম ছদকখ্। ও দাাঁকড়ক্ষ ক ক্ষলা। এিটা জানলার যাক্ষর 
যেদূর মক্ষন পক্ষড়, ওক্ষি আকম ছদক্ষখ্ক লাম দরজার িাক্ষ  আসার পর। ওক্ষি আকম 
কজক্ষেস িক্ষরক লাম ছযন ও ৈলক্ষলা ছয ও ছেল, কশল্পী। সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ আকম ৈক্ষলক লাম 
পকরকেে হক্ষে োই ওর সক্ষঙ্গ। 
  
আমরা ছসৈাক্ষর ছৈায হ  িো ৈক্ষলক লাম কমকনট দক্ষশি। কিভাক্ষৈ আমাক্ষি প্রভাকৈে 
িক্ষরক ক্ষলা ও ো ৈণলনা িরা িকিন। েক্ষৈ ৈলক্ষে পাকর এটুিু ওর পাক্ষশ আর সৈাইক্ষি 
মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা ভীষণ ম্লান। 
  
ঐ ছদখ্া হৈার পক্ষর যেগুক্ষলা আকম পারলাম ছদখ্লাম ওর আাঁিা  কৈ। ছসই সম  এিটা 
প্রদশলনী েলক ক্ষলা ৈণ্ড স্ট্রীক্ষট। অযাকম াক্ষসর  কৈ ক ক্ষলা মযানক্ষেিার লীিস আর লন্ডক্ষনর 
দুক্ষটা  কৈর গযালারীক্ষে। সৈগুক্ষলা ছদখ্ার পর ছদখ্া িক্ষর ওক্ষি ৈললাম,আপনার সৈিটা 
 কৈ আকম ছদক্ষখ্ক . সকেযই অসাযারণ। 
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শুক্ষন ছয খু্ৈ খু্কশ হক্ষ ক্ষ  ও ো ছৈাঝা ছগক্ষলা, ও ৈলক্ষলা, ছি ৈলক্ষলা ছয এিজন  কৈর 
সমঝদার আপকন? আমার ছো মক্ষন হ  না আপকন এ সম্বক্ষন্ধ কি ু জাক্ষনন। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম, িোটা হ ক্ষো কিি। কিন্তু অসাযারণ  কৈগুক্ষলা, েমৎিার। 
  
ও দাাঁে ছৈর িক্ষর ছহক্ষস ৈক্ষলক ক্ষলা, িো ৈলক্ষৈন না অকে উৎসাহী ৈাচ্চার মক্ষো। 
  
আকম ৈললাম, ৈলক  না। আকম োই আমার এিটা  কৈ আাঁিুন আপকন। 
  
অযাকম াস ৈক্ষলক ক্ষলা, যকদ এিটুও ৈুকদ্ধ োিক্ষো আপনার মাো  েক্ষৈ ছদখ্ক্ষেন ছয 
সুন্দরী মকহলাক্ষদর প্রকেিৃকে আকম আাঁকি না। 
  
আাঁিক্ষে হক্ষৈ ছয প্রকেিৃকেই এিো আকম ৈকলকন, ো াড়া সুন্দরীও নই আকম। 
  
আমার কদক্ষি ও োিাক্ষলা, ছযন নেুন িক্ষর আমা  ছদখ্ক্ষে শুরু িক্ষরক্ষ , ৈলক্ষলা, ো 
কিি, কিি েুকম সুন্দরী নও। 
  
োহক্ষল কি আমার  কৈ আাঁিক্ষৈন? 
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অক্ষনিেণ যক্ষর ঘাড় িাৎ িক্ষর আমাক্ষি ছদখ্ক্ষলা, এিটা অদু্ভে ছমক্ষ  েুকম, োই না? 
আকম ৈক্ষলক লাম, ভাক্ষলাই টািা প সা আক্ষ  আমার।  কৈটার জক্ষনয ভাক্ষলা টািাই কদক্ষে 
পারক্ষৈা। 
  
ও ৈক্ষলক ক্ষলা, আমাক্ষি কদক্ষ ই েুকম ৈা  কৈ আাঁিক্ষে োইক্ষ া ছিন? 
  
ইক্ষে হক্ষ ক্ষ  আমার। 
  
 ওটাই কি িারণ? 
  
 হা, যখ্ন যা োই আকম োই পাই। 
  
ও েখ্ন ৈলক্ষলা, আহাক্ষর এক্ষিৈাক্ষর ৈাচ্চা েুকম। 
  
আকম ৈললাম, োহক্ষল আমার  কৈ আাঁিক্ষ ন আপকন? 
  
আমার িায যক্ষর ও মুখ্টা ভাক্ষলাভাক্ষৈ ছদখ্ক্ষলা আক্ষলার কদক্ষি কিকরক্ষ । োরপর সক্ষর 
দাাঁড়াক্ষলা এিটু দূক্ষর। আকম অক্ষপো িরক্ষে লাগলাম কনিল হক্ষ । ও ৈক্ষলক ক্ষলা, মাক্ষঝ 
মাক্ষঝ ইক্ষে হ  আমার অক্ষস্ট্রকল ার মযািাও পাকখ্ অকৈশ্বাসয রক্ষে রাোক্ষনা ছসন্টপলস 
কগজলার ওপর নামক্ষ  এিরিম  কৈ আাঁিা এিটা। যকদ ছিাক্ষনা এিটু প্রােীন আমক্ষলর 
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প্রািৃকেি পকরক্ষৈক্ষশর পকরক্ষপ্রকেক্ষে আাঁিক্ষে পাকর ছোমা  োহক্ষল আমার হ ক্ষো 
ইক্ষেপূরণ হক্ষলও হক্ষে পাক্ষর। 
  
আকম ৈললাম, আপকন োহক্ষল আমাক্ষি আাঁিক্ষ ন? ৈক্ষলক ক্ষলা ও, যে ছমক্ষ  আকম ছদক্ষখ্ক  
েুকম হক্ষল োর মক্ষযয সৈক্ষেক্ষ  সুন্দর সৈক্ষেক্ষ  িূল, এি অসাযারণ অকগ্নকশখ্া কৈকেত্র 
ৈক্ষণলর সংকমশ্রক্ষণ। ছোমার  কৈ আকম আাঁিক্ষৈা। 
  
োহক্ষল পািা িো? ও েখ্ন ৈক্ষলক ক্ষলা, ছোমা  কিন্তু আকম সাৈযান িক্ষর কদকে, এলসা 
গ্রী ার, ছোমার  কৈ যকদ আাঁকি োহক্ষল হ ক্ষো ছপ্রমও িরক্ষে পাকর ছোমার সক্ষঙ্গ। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম, েুকম আশািকর িরক্ষৈ…। খু্ৈ শান্ত অেে দৃঢ়োর সক্ষঙ্গ আকম িোটা 
ৈক্ষলক লাম, দম ৈন্ধ ছয হক্ষ  ছগক্ষ  আমার িো শুক্ষন এটা ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক লাম, পাক্ষে 
কগক্ষ ক ক্ষলা ওর ছোক্ষখ্র দৃকিও। 
  
কমিঃ ছপা াক্ষরা ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন, এক্ষিৈাক্ষর হিাৎই ঘক্ষট কগক্ষ ক ক্ষলা ৈযাপারটা। 
  
আৈার আমাক্ষদর দু-এিকদন পক্ষর ছদখ্া হক্ষলা। আমাক্ষি অযাকম াস জানাক্ষলা ছয যরক্ষনর 
পিাদপট ও োইক্ষ  আমাক্ষি োর জক্ষনয ছযক্ষে হক্ষৈ কিভনশা ক্ষর। আর আকম কৈৈাকহে 
ছজক্ষন রাক্ষখ্া। আকম খু্ৈ প ন্দও িকর স্ত্রীক্ষি। 
  
কনি ই ছস খু্ৈ সুন্দর ো না হক্ষল োক্ষি েুকম ছিন প ন্দ িরক্ষৈ। ৈক্ষলক লাম আকম। 
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ও ৈক্ষলক ক্ষলা স্ত্রীক্ষি আকম সকেয িো ৈলক্ষে কি শ্রদ্ধার ছোক্ষখ্ ছদকখ্। অেএৈ এলসা যকদ 
ছোমার অনয ছিাক্ষনা মেলৈ োক্ষি, েক্ষৈ পে ছদক্ষখ্া! 
  
আকম ৈুক্ষঝক । ও আমার  কৈ এি সপ্তাহ পক্ষর আাঁিক্ষে শুরু িরক্ষলা। ছৈশ ভাক্ষলাভাক্ষৈই 
িযাক্ষরাকলন ছেল আমাক্ষি গ্রহণ িক্ষরক ক্ষলা। েক্ষৈ প ন্দ িরক্ষো না খু্ৈ এিটা, আর 
ছিনই ৈা িরক্ষৈ? আকম াক্ষসর নজর োিক্ষো োরকদক্ষি, ও োলাি ভীষণ। িো ছয ওর 
স্ত্রীর িাক্ষন ছযক্ষে পাক্ষর আমাক্ষি ছস সম্বক্ষন্ধ কি ুই ৈক্ষলকন এৈং ওর সক্ষঙ্গ আকমও খু্ৈ নম্র 
আর ভদ্র ৈযৈহার িরোম। অৈশয আমরা েক্ষল েক্ষল জানোম দুজক্ষনই। 
  
ও আমাক্ষি দশকদন পক্ষর কিক্ষর ছযক্ষে ৈলক্ষলা লন্ডক্ষন। আকম ৈললাম, কিন্তু ছশষ ছো 
হ কন  কৈ। 
  
উের কদক্ষলা ও, এই ছো মাত্র শুরু হক্ষ ক্ষ । এলসা আসল িো কি, ছোমার  কৈ আকম 
আাঁিক্ষে পারক  না। 
  
ছিন? 
  
ছিন োর িারণটা এলসা েুকম ভাক্ষলা িক্ষরই জাক্ষনা। আর ছসইজক্ষনযই ছিক্ষট পড়ক্ষে 
হক্ষৈ ছোমাক্ষি এখ্ান ছেক্ষি। আকম কেন্তাই িরক্ষে পারক  না  কৈর িো…আমার অনয 
কি ু মাোক্ষেই আসক্ষ  না েুকম  াড়া। 
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িামান ৈাগাক্ষন েখ্ন ক লাম আমরা। ছৈশ গরম ক ক্ষলা কদনটা, োরকদি সূক্ষযলর আক্ষলা  
ভরা, গুন গুন িক্ষর ছৈড়াকেক্ষলা পাকখ্ আর ছমৌমাক । সুক্ষখ্র আর শাকন্তর হও ার উকেে 
ক ক্ষলা পকরক্ষৈশটা। কিন্তু োর উক্ষো ৈািৈ ছেক্ষত্র দুিঃক্ষখ্ ভরা ৈড়। 
ছৈকশ…ছযন…ছযন…প্রকেিলন ভকৈষযক্ষের  কৈটার ছসকদনই কগক্ষ ক ক্ষলা ছদখ্া। 
  
জানোম আকম লন্ডক্ষন কিক্ষর ছিাক্ষনা লাভ আমার হক্ষৈ না। েৈুও ৈললাম, কিি আক্ষ , 
আকম কিক্ষর যাক্ষৈা েুকম ৈলক্ষ া ৈক্ষলই। 
  
কগক্ষ ক লাম কিক্ষরও, কিন্তু কেকি কদইকন ওক্ষি। ও কনক্ষজই দশকদন পক্ষর েক্ষল এক্ষলা, এযাক্ষো 
ছরাগা ক্লান্ত আর কৈপযলি ওক্ষি লাগক ক্ষলা ছয িি হক্ষলা আমার। 
  
ও ৈলক্ষলা, এলসা ছোমাক্ষি আকম সাৈযান িক্ষর কদক্ষ ক লাম। েুকম ওিো ৈলক্ষে পারক্ষৈ 
না ছয, সাৈযান িক্ষর কদইকন। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম, আকম ছোমারই অক্ষপো  আক । েুকম আসক্ষৈই জানোম। 
  
এি যরক্ষনর োপা ছগাোকনর শব্দ ওর মুখ্ কদক্ষ  ছভক্ষস এক্ষলা, িক্ষ িটা এমন কজকনস 
আক্ষ  যা শকক্তশালী মানুক্ষষর ছেক্ষ ও ছখ্ক্ষে পারক  না আকম, পারক  না ঘুক্ষমাক্ষে, ছোমার 
অভাক্ষৈ পারক  না কি ু িরক্ষে। 
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জাকনক্ষ ক লাম আকম এরিম ছয হক্ষৈ আকম ছসটা জানোম। এিই দশা আমারও। এৈং 
আকম িুক্ষৈক  প্রেম কদন ছেক্ষিই। কন কে ওটাই, ছিাক্ষনা মাক্ষন হ  না এর কৈরুক্ষদ্ধ লড়াই 
িরার। 
  
অযাকম াস ৈক্ষলক ক্ষলা, ছেমন ছিাক্ষনা লড়াই ছোমাক্ষি িরক্ষে হ কন, এলসা োই না। 
  
ওসৈ িরার কি ু ছেিা আকম িকরকন। 
  
ও ৈক্ষলক ক্ষলা আমার ৈ স ছিন এক্ষো িম, আকম ৈক্ষলক লাম োক্ষে আক্ষস যা  না কি ু। 
ৈলক্ষে পাকর আমরা খু্ৈ সুক্ষখ্ ক লাম োর পক্ষরর িক্ষ িটা সপ্তাহ। েক্ষৈ সৈ ৈলা যাক্ষে 
না সুখ্ িোটা , আরও গভীর োর ছেক্ষ ও, আর ভ ানি কি ু। 
  
পরস্পক্ষরর জক্ষনযই ছযন আমরা জক্ষেক লাম, এৈং এক্ষোকদন পক্ষর খু্াঁক্ষজ ছপক্ষ ক  দুজক্ষন 
দুজনক্ষি, আর কেরিাল দুজনক্ষি, জানোম এিসক্ষঙ্গই োিক্ষে হক্ষৈ। 
  
কিন্তু ৈািক্ষৈ ঘটক্ষলা অনয ঘটনা। মন ছেক্ষি দূর িরক্ষে পারক ক্ষলা না অসমাপ্ত  কৈটার 
িো অযাকম াস। ও এিকদন আমাক্ষি ৈলক্ষলা, মজার ৈযাপার কি িখ্নই ছোমার  কৈ 
আক্ষগ হক্ষল আাঁিোম না, ছজার িক্ষর েুকমই জকড়ক্ষ ক ক্ষল এ ৈযাপাক্ষর আমাক্ষি। এখ্ন 
কিন্তু এলসা ছোমার  কৈ আাঁিক্ষে োই। এমনভাক্ষৈ আকম ছোমাক্ষি আাঁিক্ষৈা যাক্ষে আমার 
ছশ্রষ্ঠ কশল্পিীকেল হক্ষৈ ওটাই। ছভেরটা আমার ভীষণ  টিট িরক্ষ , এখু্কন ছসই িামান 
ৈাগাক্ষন ইক্ষে িরক্ষ  েক্ষল যাই। েুকম ৈুক্ষড়া ছেটনাট গাক্ষ র েলা  িামাক্ষনর ওপর 
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ৈসক্ষৈ, ছসই কের পকরকেে সুনীল সমুদ্র োিক্ষৈ ছপ ক্ষন আর কৈকেত্র রক্ষের ছদশী 
গা …আর েুকম…সুেীি আনক্ষন্দর এিটা ছৈসুক্ষরা উচ্ছ্বাক্ষসর মক্ষো ৈক্ষস োিক্ষৈ। 
  
ও ৈক্ষলক ক্ষলা, ছোমার  কৈ ঐ ভাক্ষৈই আাঁিক্ষৈা। েক্ষৈ আমাক্ষি কনক্ষ  গণ্ডক্ষগাল ৈা কৈরকক্ত 
িরা েলক্ষৈ না আাঁিার সম ।  কৈটা ছশষ হক্ষল সৈ িো িযাক্ষরাকলনক্ষি আকমই ৈলক্ষৈা, 
েখ্ন েুক্ষি যাক্ষৈ সৈ ঝাট। আকম ৈক্ষলক লাম, িযাক্ষরাকলন ছোমাক্ষি কিক্ষভাসল িরার 
ৈযাপাক্ষর গণ্ডক্ষগাল িরক্ষৈ না ছো? মক্ষন ছো হ  না। েক্ষৈ মুকস্কল ছমক্ষ  মানুষক্ষদর ছেনা, 
ৈক্ষলক ক্ষলা অযাকম াস। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম এই ভাক্ষৈ িযাক্ষরাকলক্ষনর ছমজাজ কৈগক্ষড় ছদও ার জক্ষনয দুিঃকখ্ে আকম, 
কিন্তু ঘক্ষট ছো এই রিমই। 
  
ও ৈক্ষলক ক্ষলা, েুকম িক্ষো সুন্দর আর সমঝদার এলসা। কিন্তু এিটুও ৈুঝক্ষে ো  না 
িযাক্ষরাকলন, িখ্নও ছেিাও িরক্ষৈ না ছৈাঝৈার। আমাক্ষি ও ভাক্ষলাৈাক্ষস। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম ৈুক্ষঝক , েক্ষৈ অযাকম াসক্ষি ও যকদ ভাক্ষলাৈাক্ষস োহক্ষল স্বামীক্ষি সৈকদি 
কদক্ষ  সুখ্ী িরার ছেিা িরা ওর উকেে, অন্তেিঃ মুকক্ত োইক্ষল স্বামী ওর উকেৎ হক্ষৈ না 
োক্ষি যক্ষর রাখ্ার ছেিা িরা। 
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ও ৈক্ষলক ক্ষলা, অসাযারণ সুন্দর সুন্দর ৈাণী কদক্ষ  ও ৈক্ষলক ক্ষলা আযুকনি সাকহক্ষেযর ছো 
জীৈক্ষনর সমসযার সকেযই সমাযান িরা যা  না। প্রকেকহংসা পরা ণা ৈড়ই প্রিৃকে, এটা 
মক্ষন ছরক্ষখ্া। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম, আমরা ছো এখ্ন সৈাই সভয মানুষ। আকম াস ছহক্ষস উক্ষিক ক্ষলা 
উেক্ষর, সভয মানুষ? হা  ছর। মক্ষন হ  িযাক্ষরাকলন ছো  ুটক্ষৈ িাটাকর কনক্ষ  ছোমাক্ষি 
মারক্ষে। েুকম কি এটা ছৈাক্ষঝা না ছয এলসা এক্ষে ও িি পাক্ষৈ…িি পাক্ষৈ। এলসা েুকম 
জাক্ষনা না িাক্ষি িি পাও া ৈক্ষল? 
  
েখ্ন আকম ৈক্ষলক লাম, ওক্ষি োহক্ষল ছৈাক্ষলা না। 
  
ও ৈক্ষলক ক্ষলা, না, ক ন্ন ছো িরক্ষেই হক্ষৈ সম্পিল, এলসা ছোমাক্ষি োই সমূ্পণলভাক্ষৈ। 
জগক্ষের সিক্ষলর সামক্ষন, এিান্ত আপন িক্ষর। 
  
যক্ষরা যকদ কৈৈাহ কৈক্ষেক্ষদ ও রাজী না হ ? 
  
ছস ভ  আকম িকর না। 
  
েখ্ন আকম ৈললাম, োহক্ষল ভ  কি ছোমার? 
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অযাকম াস অসু্ফট স্বক্ষর ৈক্ষলক ক্ষলা, জাকন না আকম…অেএৈ ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন কমিঃ 
ছপা াক্ষরা, কিি কেক্ষনক ক্ষলা ও িযাক্ষরাকলনক্ষি, পাকরকন আকম। 
  
মজার ৈযাপার হক্ষলা সৈক্ষেক্ষ  এই ছয এক্ষিৈাক্ষরই ছিাক্ষনা কি ুক্ষি অযাকম াস পক্ষরা া 
িরক ক্ষলা না। ও প ন্দ িরক্ষো িযাক্ষরাকলনক্ষি, োই সেো ৈা অসৎ হও ার প্রশ্নটা 
কনক্ষ  ঘামাক্ষলন না মাো। পাগক্ষলর মক্ষো সৈ ভুক্ষল কগক্ষ   কৈ আাঁিক্ষে লাগক্ষলা। ওাঁর এই 
েে ো ছদক্ষখ্ পারলাম ৈুঝক্ষে ও িে ৈড় কশল্পী। ও কেন্তাই িরক্ষো না ছ াটখ্াক্ষটা 
ভাক্ষলা মন্দর িো। অেে অৈিা আমার সঙ্গীন হক্ষ  উক্ষিক্ষ । ওর মক্ষো ছো আর আকম 
নই। আমার ওপর িযাক্ষরাকলন অসন্তুি হক্ষ  উিক্ষলা। 
  
ওক্ষি সৈ িো ৈলা উকেে ক ক্ষলা, কিন্তু  কৈ ছশষ না হও া পযলন্ত অযাকম াস ও কনক্ষ  
মাো ঘামাক্ষে ো  না। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম, এ ৈযাপাক্ষর আকম সৎ োিক্ষে োই। ছেক্ষপ কগক্ষ  অযাকম াস ৈক্ষলক ক্ষলা, 
ছোমার সেো ছগািা  যাি। ছশষ িরক্ষে দাও আমাক্ষি  কৈ। ওর িো আকম ৈুঝক্ষে 
পারলাম, কিন্তু ও ছৈাঝার ছেিাই িরক্ষো না আমার িোটা। 
  
আকমই ছশষ িাক্ষল ছভক্ষে পড়লাম। িযাক্ষরাকলনরা পক্ষরর শরৎিাক্ষল ছৈড়াক্ষে যাক্ষৈ ছিাো  
দুজক্ষন আমাক্ষি এসৈ িো ছশানাকেক্ষলা িা দা িক্ষর, রাগ আকম আর সামলাক্ষে পাকরকন। 
মুক্ষখ্র ওপর আসল িোটা ৈক্ষল কদক্ষ ক লাম। না ভুল িকরকন, মক্ষন হ  আজও কিি 
িক্ষরক লাম। েক্ষৈ কনি ই ৈলোম না ভকৈষযক্ষের িো জানক্ষল। 
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সংঘষল ৈাাঁযক্ষলা এর িক্ষল, আমার ওপর অযাকম াস েক্ষট লাল হক্ষলও আমার িোটা স্বীিার 
িরক্ষলা কিি। 
  
িযাক্ষরাকলনক্ষি কিি আকম ৈুঝক্ষে পাকরকন। সৈাই কমক্ষল আমরা ছমকরকিে ছেক্ষির ৈাকড় 
কগক্ষ ক লাম, ছহক্ষস, িো ৈক্ষল িযাক্ষরাকলন দারুণ অকভন  োকলক্ষ  ছগক্ষলা। আকম ছৈািার 
মক্ষো ছভক্ষৈক লাম ৈযাপারটাক্ষি ছৈায হ  ছমক্ষন কনক্ষে ও ভাক্ষলা মক্ষন।  াড়ক্ষেও 
পারক লাম না ৈাকড়টা, োহক্ষল সৈলনাশ হক্ষ  যাক্ষৈ অযাকম াক্ষসর ছভক্ষৈক লাম কনক্ষজর 
ছেক্ষিই েক্ষল যাক্ষৈ িযাক্ষরাকলন। 
  
আকম ওক্ষি ছিানাইন কনক্ষে ছদকখ্কন। সকেয িোটা আকম স্বীিার িরক্ষে োই, ওর 
িোটাই কিি আমার যারণা, কৈষ েুকর িক্ষর োিক্ষে পাক্ষর ও আত্মহেযা িরার জক্ষনযই। 
েক্ষৈ ও ৈড় ঈষলা পরা ণ ছমক্ষ  মানুষ, গ্রাস িক্ষর কনক্ষে ো  সৈ কি ু। ওর কনজস্ব 
সম্পকে ক ক্ষলা আকম াস। মক্ষন হ  আমার অনয ছিাক্ষনা ছমক্ষ র হাক্ষে স্বামীক্ষি ছ ক্ষড় 
ছদৈার ৈদক্ষল ও ছমক্ষর ছিলক্ষে বেকর ক ক্ষলা োক্ষি। আর যখ্ন ছখ্ালাখু্কল ভাক্ষৈ 
ছিানাইক্ষনর িো ছমকরকিে ৈলক ক্ষলন ও েখ্নই মক্ষন মক্ষন িযান এাঁক্ষট ছন  খু্ন িরার। 
ভীষণ কনষু্ঠর িযাক্ষরাকলন, প্রকেকহংসাপরা ণ ছমক্ষ  মানুষ। ওক্ষি কিিই কেক্ষনক ক্ষলা 
অযাকম াস। আকম পাকরকন কেনক্ষে। 
  
পরকদন িযাক্ষরাকলক্ষনর সক্ষঙ্গ ছলক্ষগ ছগক্ষলা অযাকম াক্ষসর। ৈাইক্ষর েত্বক্ষর ৈক্ষস আকম 
শুক্ষনক লাম ওক্ষদর িো। ছমজাজ দারুণ িান্ডা ছরক্ষখ্ অযাকম াস ছৈাঝাকেক্ষলা, যা িরার 
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িরক্ষৈ ছৈৌ আর ছমক্ষ র িো ছখ্ াল ছরক্ষখ্ই। ছেক্ষপ কগক্ষ  ছশক্ষষর কদক্ষি ৈক্ষলক ক্ষলা–
ছজক্ষন রাক্ষখ্া েক্ষৈ আকম কৈক্ষ  িরক্ষৈাই এলসাক্ষি। পরস্পরক্ষি ছ ক্ষড় স্বাযীনো ছো 
ৈরাৈরই আমাক্ষদর দুজক্ষনর ক ক্ষলা। মানুক্ষষর জীৈক্ষন এরিম ছো ঘক্ষটই োক্ষি। 
  
খু্ৈ শান্তভাক্ষৈ িযাক্ষরাকলন ৈক্ষলক ক্ষলা, যা খু্কশ িক্ষরা ছোমার, েক্ষৈ ছোমা  সাৈযান িক্ষর 
কদলাম আকম। 
  
িযাক্ষরাকলন এর মাক্ষন কি? প্রশ্ন িক্ষরক ক্ষলা অযাকম াস।… 
  
 উের হক্ষ ক ক্ষলা, আমার েুকম এৈং ছোমাক্ষি খু্ন িরক্ষৈা আকম…। 
  
কিি ছসই সমক্ষ  েত্বক্ষর কিকলপ ছেি আসক্ষে আকম ওাঁর িাক্ষ  উক্ষি েক্ষল ছগলাম, ওক্ষদর 
ঝগড়া ছেি শুনুি ো োইক লাম না। 
  
অযাকম াস এিটু পক্ষর ছৈকরক্ষ  এল। ছশষ িরক্ষে ো   কৈটা, োই িামান ৈাগাক্ষন ছগক্ষলা 
আমাক্ষি কনক্ষ । পক্ষে ৈলক্ষলা ভীষণ ৈাড়াৈাকড় িরক্ষ  িযাক্ষরাকলন, েক্ষৈ ছযন ছিাক্ষনা 
িোৈােলা না হ  এ কনক্ষ । আর এিটা কদন লাগক্ষৈ  কৈকট ছশষ িরক্ষে। 
  
ও ৈক্ষলক ক্ষলা, আমার সৈার ছসরা িাজ হক্ষৈ এটাই। এর জক্ষনয যকদও প্রেুর মূলয কদক্ষে 
হক্ষে। 
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আকম এিটু পক্ষর ৈাকড়র মক্ষযয কগক্ষ ক লাম ছসাক্ষ টার আনক্ষে, িান্ডা লাগক ক্ষলা এিটু। 
কিক্ষর ছদকখ্ িযাক্ষরাকলন, হ ক্ষো জানাক্ষে এক্ষসক ক্ষলা ছশষ িািুকে-কমনকে। ওখ্াক্ষন কিকলপ 
আর ছমকরকিে ছেিও ক ক্ষলন। 
  
অযাকম াস কিি েখ্নই খু্ৈ িান্ডা কৈ ার ছেক্ষ ক ক্ষলা। খু্ৈ স্বাভাকৈি সুক্ষর িযাক্ষরাকলন ৈক্ষল 
ক ক্ষলা পাকিক্ষ  কদক্ষে ৈরি ছদও া কৈ ার। িী অসাযারণ ও অকভক্ষনত্রী ক ক্ষলা। িারণ ও 
কনি ই েেেক্ষণ িী িরক্ষৈ কিি িক্ষর ছিক্ষলক ক্ষলা। 
  
িযাক্ষরাকলন দশ কমকনট পক্ষর অযাকম াক্ষসর সামক্ষন কৈ ার এক্ষন গ্লাক্ষস ছঢক্ষল রাখ্ক্ষলা। 
দুজক্ষনই আমরা েখ্ন িাক্ষজ ৈযি কনক্ষজর। নজর কদইকন ওর কদক্ষি। 
  
কৈ ার গলা  ঢালক্ষলা এি ছঢাক্ষি, অযাকম াস কৈ ার ছখ্ক্ষো ঐ ভাক্ষৈই। মুখ্ কৈিৃে িক্ষর 
ৈলক্ষলা, কৈশ্রী লাগক্ষলা ভীষণ, েক্ষৈ খু্ৈ িান্ডা। 
  
আমার সক্ষন্দহ েখ্নও হ কন, শুযু ছহক্ষস আকম ৈক্ষলক লাম, কলভার। 
  
িযাক্ষরাকলন, অযাকম াসক্ষি কৈ ার ছখ্ক্ষে ছদক্ষখ্ েক্ষল ছগক্ষলা। 
  
অযাকম াস ৈযো আর শরীর শক্ত হক্ষ  ওিার িো প্রা  েকিশ কমকনট পক্ষর ৈলক্ষলা। 
ছৈাযহ  ওর ৈাে হক্ষ ক্ষ  ছপশীক্ষে, ওর মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা এটাই। এক্ষিৈাক্ষর সহয িরক্ষে 
পারক্ষো না অসুখ্ কৈসুখ্। োরপর ৈলক্ষলা হালিা সুক্ষর, ৈ স হক্ষ  যাক্ষে ছো। এলসা 
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ছশষ পযলন্ত এিটা পযানক্ষপক্ষন ৈুক্ষড়াক্ষি প ন্দ িরক্ষল। ওর সুক্ষর আকম সুর ছমলালাম। 
কিন্তু লেয িরলাম পা-টা ওর শক্ত হক্ষ  উক্ষিক্ষ , মুখ্ও কৈিৃে িরক্ষলা দু-এিৈার। েক্ষৈ 
ভাকৈকন স্বক্ষেও অনয কি ু ৈাে  াড়া হক্ষে পাক্ষর। ও ছৈঞ্চটা ছটক্ষন শুক্ষ  পড়ক্ষলা হাে-পা 
 কড়ক্ষ , ও প্রা ই এরিম িরক্ষো  কৈ আাঁিক্ষে আাঁিক্ষে। োই ওটা আমার িাক্ষ  আিযল 
লাক্ষগকন। 
  
দুজক্ষনই লাক্ষঞ্চর ঘোর শব্দ শুক্ষনক লাম, কি ু খ্াক্ষৈ না ও ৈলক্ষলা। আিযল হইকন োক্ষেও, 
ছৈায হ  ও োইক ক্ষলা না িযাক্ষরাকলক্ষনর মুক্ষখ্ামুকখ্ হক্ষে। 
  
িোগুক্ষলা ওর মুখ্ কদক্ষ  ছযন ছিমন িক্ষর ছৈর হকেক্ষলা, ও রিম ভাক্ষৈ ও িো ৈলক্ষে 
ছমজাজ কৈগক্ষড় োিক্ষল। 
  
আমরা ছখ্ক্ষে েক্ষল ছগলাম ওক্ষি এিলা ওখ্াক্ষন ছরক্ষখ্। আমার ছেমন অসুখ্ কৈসুক্ষখ্র 
সক্ষঙ্গ পকরে  ছনই। অযাকম াস ছভক্ষৈক লাম কশল্পীর ছখ্ াক্ষল আক্ষ । ঘুণােক্ষরও যকদ 
জানোম, অসুি ও…ৈুঝক্ষে পারোম যকদ…োহক্ষল ওক্ষি ৈাাঁোৈার ছেিা িরোম িাক্তার 
এক্ষন…হা  ভগৈান…ছিন ছয িকরকন…এখ্ন অৈশয কেন্তা িরাও ৈৃো। ছৈািা হাাঁদা 
এক্ষিৈাক্ষর আকম অন্ধ। 
  
আমার আর কৈক্ষশষ কি ু ৈলার ছনই। 
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খ্াও ার পক্ষর িযাক্ষরাকলন আর গভক্ষনলসটা নীক্ষে ছনক্ষম কগক্ষ ক ক্ষলা। ছমকরকিে যান 
োরপর। প্রা  সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ কিক্ষর আক্ষসন উকন ছদৌক্ষড়। জানাক্ষলন ছয মারা ছগক্ষ  
অযাকম াস। 
  
ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক লাম েখ্নই। ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক লাম মাক্ষন িযাক্ষরাকলক্ষনরই ছয িাজ ওটা ো 
ৈুক্ষঝ ছিক্ষলক লাম। অৈশয কৈক্ষষর িো েখ্নও মক্ষন হ কন আমার। ছভক্ষৈক লাম আকম 
িযাক্ষরাকলন হ  নীক্ষে কগক্ষ  গুকল িক্ষরক্ষ  অেৈা খু্ন িক্ষরক্ষ   ুকর ছমক্ষর অযাকম াসক্ষি। 
  
ওক্ষি খু্ন িরৈার জক্ষনয  ুটলাম আকম…ও িরক্ষলা কি িক্ষর এিাজ? প্রাণ প্রােুক্ষযল, জীৈনী 
শকক্তক্ষে ভরা এভাক্ষৈ অযাকম াসক্ষি মারক্ষলা ছিন? যাক্ষে আকম ওক্ষি না পাই এই জক্ষনযই 
কি। 
  
িী ভ ংির ছমক্ষ  মানুষ, ওক্ষি আকম ঘৃণা িকর। 
  
ওক্ষি িাসী পযলন্ত কদক্ষলা না ওরা। ওক্ষি িাাঁসীক্ষে ছঝালাক্ষনা উকেে ক ক্ষলা। 
  
ছৈাযহ  িাাঁসী কদক্ষলও ওর শাকি ছেমন হক্ষো না… 
  
 সমাকপ্ত ছলিী কিকটশাক্ষমর কৈৈৃকে : 
  
কসকসকল া উইকল ামক্ষসর কৈৈৃকে 
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কপ্র  কমিঃ ছপা াক্ষরা, 
১৯… সাক্ষলর ছসক্ষেম্বর, আপনাক্ষি এিকট কৈৈরণ পািাকে ছসইসৈ ঘটনার। খু্ৈই 
ছখ্ালাখু্কল ভাক্ষৈ আকম ৈলক  আপনাক্ষি এৈং লুক্ষিাইকন ছিাক্ষনা িোই। িাললা ছেলক্ষি 
এটা আপকন ছদখ্াক্ষেও পাক্ষরন, সৈ সমক্ষ ই আকম সক্ষেযর পূজারী, েকে িক্ষর কমকি িো, 
আমাক্ষদর ৈািৈ সক্ষেযর মুক্ষখ্ামুকখ্ হৈার সাহস োিা উকেে। ৈািৈ সেযক্ষি যারা 
আড়াক্ষল রাখ্ক্ষে ো  আমাক্ষদর োরাই ছৈকশ েকে িক্ষর সৈক্ষেক্ষ । 
কৈশ্বাস িরুন 
ভৈদী  
কসকসল া ইউকল ামস 
  
আমার নাম কসকসকল া উইকল ামস। ১৯… সাক্ষল আমাক্ষি কমক্ষসস ছেল োর সৎ ছৈান 
অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরক্ষনর গভলক্ষনস কনযুক্ত িক্ষরন। …আমার ৈ স েখ্ন ৪৮ ৈ র। 
  
অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে আকম িাক্ষজ ছযাগ কদলাম, দকেণ কিভক্ষন এিটা সুন্দর জকমদারীক্ষে, কমিঃ 
ছেক্ষলর পূৈলপুরুষক্ষদর সম্পকে ক ক্ষলা এটা। জানোম ছয এিজন নামিরা কশল্পী ক ক্ষলন 
কমিঃ ছেল। কিন্তু োক্ষি আকম ছদকখ্কন অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে ওিার আক্ষগ পযলন্ত। 
  
কমিঃ আর কমক্ষসস ছেল ঐ ৈাকড়ক্ষেই োিক্ষেন, অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন (োর ৈ স ক ক্ষলা 
েখ্ন মাত্র ১৩ ৈ র) আর োিক্ষো কেনক্ষট োির। এরা সৈাই ওখ্াক্ষন োিরী িরক ক্ষলা 
দীঘলকদন যক্ষর। 
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আমরা  াত্রীকটক্ষি ছদখ্লাম ছৈশ ভাক্ষলা আর সম্ভাৈনাম । োর অক্ষনি গুণ ক ক্ষলা, আনন্দ 
ছপোম ওক্ষি পকড়ক্ষ । েক্ষৈ স্বভাৈ ক ক্ষলা এিটু ৈনয আর উেল, সৈ কমকলক্ষ  আমার 
ভাক্ষলাই লাগক্ষো ওক্ষি। োক্ষদর মক্ষনর মক্ষো িক্ষর প্রাণশকক্ত োিক্ষল মানুষ িরা যা । 
  
অযাক্ষঞ্জলাক্ষি ছমাটামুকটভাক্ষৈ কন ম শৃঙ্খক্ষল ছৈাঁক্ষয ছিলা ছযভাক্ষৈ ৈুঝক্ষে পারলাম ছসটা। ও 
এিটু দুিু হক্ষ  উিক ক্ষলা কমক্ষসস ছেক্ষলর প্রশ্রক্ষ । েক্ষৈ আমার মক্ষে কমিঃ ছেক্ষলর 
প্রভাৈটাও কিি ক ক্ষলা না। কেকন খু্ৈ প্রশ্র  কদক্ষেন মাক্ষঝ মাক্ষঝ, আৈার রুে ৈযৈহার 
িখ্নও িরক্ষেন, কশল্পী মানুষ ছো, ছমজাজ ছো োিক্ষৈই। 
  
েক্ষৈ আত্মসংযক্ষমর েমোক্ষি কশল্পী হক্ষলই ছয কৈসজলন কদক্ষে হক্ষৈ এর ছিাক্ষনা যুকক্ত জাকন 
না আকম। আমার ভাক্ষলা লাগক্ষো না কমিঃ ছেক্ষলর  কৈও। ভাক্ষলা ন  আাঁিা, ৈড্ড েড়া 
রক্ষের ৈযৈহারও। 
  
আমার ঘকনষ্ঠো খু্ৈ গাঢ় হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা কমক্ষসস ছেক্ষলর সাক্ষে খু্ৈই োড়াোকড়। োর 
শান্ত আেরণ কৈপদ ৈা ঝাক্ষটর মুক্ষখ্ আমার খু্ৈ ভাক্ষলা লাগক্ষো। কমিঃ ছেল স্বামী কহক্ষসক্ষৈ 
খু্ৈ কৈশ্বি ক ক্ষলা না, এৈং মক্ষন হ  োর জক্ষনয খু্ৈ িি ছপক্ষেন কমক্ষসস ছেল। আক্ষরা 
এিটু শক্ত মক্ষনর মকহলা হক্ষল স্বামীক্ষি ছ ক্ষড় িক্ষৈ েক্ষল ছযক্ষেন। ছস যরক্ষনর কি ু 
কমক্ষসস ছেল কেন্তা িরক্ষেন না। স্বামীক্ষি ছমক্ষন কনক্ষ ক ক্ষলা ছদাষ ত্রুকট সক্ষমে। েক্ষৈ 
ভীরুর মক্ষো ন –ছৈশ ৈিাঝিা, ছোঁোক্ষমকে মাক্ষঝ মাক্ষঝ িরক্ষেন। এৈং ছমজাক্ষজর 
সক্ষঙ্গই। 
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স্বামী-স্ত্রী িুিুর-ছৈড়াক্ষলর মক্ষো ঝগড়া িরক্ষেন কৈোক্ষরর সম  ো ৈলা হক্ষ ক ক্ষলা। আকম 
ৈলক্ষৈা না অক্ষোটা। িখ্নও কমক্ষসস ছেক্ষলর মযলাদা ছৈায অক্ষো নীক্ষে োাঁক্ষি নামক্ষে 
ছদ কন, ঝগড়া হক্ষো। এৈং ছসটাই স্বাভাকৈি ৈক্ষল মক্ষন হ  ঐ পকরকিকেক্ষে আমার। 
  
কমক্ষসস ছেলক্ষদর দু ৈ র িাটার পর আকৈভলাৈ হক্ষলা ওখ্াক্ষন এলসা গ্রী াক্ষরর। ১৯… 
সাক্ষলর গ্রীেিাক্ষল উকন অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে এক্ষসক ক্ষলন। োর আক্ষগ িখ্ক্ষনা কমক্ষসস ছেল 
ছদক্ষখ্নকন এলসা গ্রী ারক্ষি। এলসা কমিঃ ছেক্ষলর ৈান্ধৈী ক ক্ষলন, কনক্ষজর  কৈ আাঁিাক্ষে 
এক্ষসক ক্ষলন। 
  
আর সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ কমিঃ ছেল ছমক্ষ কটর প্রকে আিষলণ অনুভৈ িরক্ষ ন ো আমাক্ষদর ছোক্ষখ্ 
পড়ক্ষলন আর োক্ষি ৈাযা ছদৈার ছিাক্ষনা ছেিা ছমক্ষ কটও িরক্ষ ন না। ৈরং ৈযৈহার 
িরক্ষেন ৈড় ছৈকশ কনললক্ষজ্জর মক্ষো এৈং অভদ্র আেরণ িরক্ষেন কমক্ষসস ছেক্ষলর প্রকে 
আর ঢলাঢকল িরক্ষেন ছখ্ালাখু্কলভাক্ষৈ কমিঃ অকম াস ছেক্ষলর সক্ষঙ্গ। 
  
আমাক্ষি মুখ্ িুক্ষট কমক্ষসস ছেল কি ু না ৈলক্ষলও আকম সৈ ৈুঝক্ষে পারোম। এলসা 
গ্রী ারক্ষি কনক্ষ  ওকদক্ষি  কৈ আাঁিক্ষে ৈসক্ষলও  কৈর িাজ এক্ষগাক্ষে ছদখ্োম না খু্ৈ 
এিটা। ছৈায হ  ছৈকশর ভাগ সম ই ওাঁরা িাটাক্ষেন গল্প িক্ষরই। 
  
অৈশয কমক্ষসস ছেল স্বামী আর এলসা ছমক্ষ কটর সম্বিলটাক্ষি মক্ষন িরক্ষেন ৈনু্ধত্বই। েক্ষৈ 
ওক্ষি অপ ন্দ িরক্ষেন এলসার কনৈুলকদ্ধো। এৈং মক্ষন হ  আমার কিি ওাঁর অনুমানটাই, 
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ছৈায হ  খু্ৈ ভাক্ষলা ক ক্ষলা না এলসা গ্রী াক্ষরর কশো-দীো িখ্ক্ষনা ৈই পড়ক্ষে ৈা 
আযুকনি সাকহেয কনক্ষ  আক্ষলােনা িরক্ষে ছদকখ্কন। সহয িরক্ষে পারক্ষেন না ছিাক্ষনা 
উাঁেুদক্ষরর আক্ষলােনাও। 
  
সৈ সমক্ষ  ছমক্ষ কট কনক্ষজর রূপ, ছপাষাি আর পুরুষক্ষদর কনক্ষ  ভাক্ষলাৈাসক্ষেন ৈযি 
োিক্ষে। 
  
ছৈায হ  অযাক্ষঞ্জলাও ৈুঝক্ষে পাক্ষরকন ছয খু্ৈ অশাকন্তক্ষে কদন িাটাক্ষেন ওর কদকদ। অৈশয 
ছস সৈ ছৈাঝার েমোও োর ক ক্ষলা না। ছগক্ষ া ছমক্ষ  ক ক্ষলা এিটু, গাক্ষ  েড়া, সাইক্ষিল 
োলাক্ষনা ছৈকশ প ন্দ িরক্ষো। েক্ষৈ খু্ৈ ৈই পড়ক্ষে এৈং রুকেটাও ছস ৈযাপাক্ষর খু্ৈ 
সুন্দর। 
  
ছৈাক্ষনর সামক্ষন কমক্ষসস ছেলও িখ্ক্ষনা দুিঃক্ষখ্ ৈা অশাকন্তর িো প্রিাশ িরক্ষেন না। 
  
লন্ডক্ষন কিক্ষর ছগক্ষল কমস এলসা গ্রী ার সকেয িো ৈলক্ষে কি সৈাই খু্কশ হক্ষ ক লাম 
আমরা। অনযক্ষদর অসুকৈক্ষয  ছিক্ষল এই যরক্ষনর ছমক্ষ রা এৈং িৃেেো প্রিাশ িক্ষর 
না। 
  
কমিঃ ছেলও অল্পকদন পক্ষর ছগক্ষলন এৈং উকন ছমক্ষ কটর সন্ধাক্ষনই ছগক্ষ ন আকম জানোম। 
আমার যে দুিঃখ্ কমক্ষসস ছেক্ষলর জক্ষনয হক্ষ ক ক্ষলা, কিি েক্ষোটাই ওাঁর স্বামীর ওপর রাগ 
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হক্ষ ক ক্ষলা। সুন্দর, ভদ্র, ৈুকদ্ধমেী স্ত্রী োিক্ষে কমিঃ ছেক্ষলর ঐ রিম খ্ারাপ ৈযৈহার 
িরার ছিাক্ষনা অকযিার ক ক্ষলা না। 
  
আশা িরক লাম আকম আর কমক্ষসস ছেল দুজক্ষনই োড়াোকড় ছশষ ছহাি ৈযাপারটা। 
আক্ষলােনা আমাক্ষদর মক্ষযয না হক্ষলও দুজক্ষনর মক্ষনর িো দুজক্ষন ৈুঝোম। 
  
িক্ষ ি সপ্তাহ পক্ষর দুভলাগযৈশেিঃ কিক্ষর এক্ষল দুজক্ষনই এৈং আৈার শুরু হক্ষল  কৈ 
আাঁিার িাজ। 
  
কমিঃ ছেল এৈাক্ষর  কৈটা ছশষ িরার জক্ষনয পাগক্ষলর মক্ষো উক্ষি পক্ষড় লাগক্ষলন। োর 
আিষলণ ছযন ছমক্ষ টার েুলনা   কৈর প্রকেই ছৈকশ ছদখ্া যাকেল, েক্ষৈ স্বাভাকৈি ঘটনা 
ছয এটা ন  ো ৈুঝক্ষে পারক লাম। ওাঁক্ষি মুক্ষিা  পুক্ষর ছিক্ষলক্ষ  ছমক্ষ টা এৈং উকন 
 াড়ৈার পাত্রী নন। ছযন কমিঃ ছেল ওাঁর হাক্ষের ম লা শুযু। 
  
ঘটনা েরক্ষম উিক্ষলা উকন মারা যাৈার আক্ষগ অেলাৎ ১৭ই ছসক্ষেম্বর। 
  
কমস এলসার উদ্ধে ৈযৈহার ছশক্ষষর িকদন এক্ষিৈাক্ষর অসহয হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা। প্রেণ্ড 
আত্মকৈশ্বাস কনক্ষজর ৈযাপাক্ষর এক্ষস যাও াক্ষে কনক্ষজক্ষি সৈ ৈযাপাক্ষরই ছৈশ জাকহর িরক্ষে 
উকন শুরু িক্ষরক ক্ষলন। খ্াাঁকট আকভজাক্ষেযর মক্ষো ৈযৈহার ক ক্ষলা কমক্ষসস ছেক্ষলর। শান্ত 
নম্র ৈরক্ষির মক্ষো, েক্ষৈ কনক্ষজর মক্ষনর ভাৈটা এলসা সম্বক্ষন্ধ ছযমন িক্ষর ছোি ৈুকঝক্ষ  
কদক্ষে  াড়ক্ষেন না স্পি ভাক্ষৈ। 
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ঐ ১৭ই ছসক্ষেম্বর োকরক্ষখ্, আমরা সৈাই লাক্ষঞ্চর পর রইংরুক্ষম ৈক্ষস আক , েখ্ন কমস 
গ্রী ার হিাৎ ৈক্ষল উিক্ষলন অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে যখ্ন উকন পািাপাকি ভাক্ষৈ শুরু িরক্ষৈন 
োিক্ষে েখ্ন িী ভাক্ষৈ সাজাক্ষৈন ঘরটাক্ষি। 
  
এৈং এ িো স্বাভাকৈি ভাক্ষৈই সহয িক্ষর ছনৈার মক্ষো মকহলা নন কমক্ষসস ছেল। 
েযাক্ষলঞ্জ িরক্ষেই উকন কনললক্ষজ্জর মক্ষো কমস এলসা আমাক্ষদর সিক্ষলর সামক্ষন ৈলক্ষলন ছয 
উকন কশগগীরই কমিঃ ছেলক্ষি কৈক্ষ  িরক্ষে যাক্ষেন। স্ত্রীর মুক্ষখ্র ওপর ৈলা হক্ষে অনয 
এিজন োর স্বামীক্ষি কৈক্ষ  িরক্ষৈ। আকম খু্ৈ েক্ষট ক লাম কমিঃ ছেক্ষলর ওপর। আর 
এিজন মকহলাক্ষি কদক্ষ  কনক্ষজই রইংরুক্ষম ৈক্ষস কনক্ষজর স্ত্রীক্ষি অপমান ছিন উকন 
িরাক্ষেন? পাকলক্ষ  কগক্ষ  েুপোপ কৈক্ষ  িরক্ষলই পারক্ষেন। 
  
যাই ছভক্ষৈ োিুন না ছিন মক্ষন মুক্ষখ্ কমক্ষসস ছেল ভদ্রো ৈজা  ছরক্ষখ্ক ক্ষলন। ছসই 
সমক্ষ  কিি ওখ্াক্ষন ওাঁর স্বামী এক্ষলন এৈং কমক্ষসস ছেল সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ প্রশ্ন িক্ষর ৈসক্ষলন 
এলসার িো কিি কিনা। 
  
কমিঃ ছেল স্বাভাকৈি ভাক্ষৈই ছজার িক্ষর এই যরক্ষনর পকরকিকে সৃকি িরার জক্ষনয েক্ষট 
ছগক্ষলন। এৈং পুরুক্ষষরা ৈড় অহংিারী হক্ষ  ওক্ষি অসুকৈক্ষযর মক্ষযয পড়ক্ষল। 
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কসংক্ষহর মক্ষো মানুষকটক্ষি েখ্ন অসহা  লাগক ল ছভড়ার মক্ষো। উকন কৈড়কৈড় িক্ষর 
ছজরার মুক্ষখ্ স্বীিার িরক্ষলন িোকট এলসার কিি। েক্ষৈ িোকট োক্ষি এখু্কন জানাক্ষনার 
দরিার ক ক্ষলা না। 
  
কমক্ষসস ছেল কনদারুণ অৈো ছদকখ্ক্ষ  ঘর ছেক্ষি মাো উাঁেু িক্ষর ছৈকরক্ষ  ছগক্ষলন। এক্ষি 
সুন্দরী মকহলা, ো  অহংিার, ওক্ষি সৈ কমকলক্ষ  সম্রােীর মক্ষো লাগক ক্ষলা। 
  
 এভাক্ষৈ এই মহৎ প্রাণ মকহলাক্ষি অসম্মাকনে িরার জক্ষনয অযাকম াস ছেক্ষলর শাকি 
ছহাি আকম মক্ষন প্রাক্ষণ এটা োইক লাম। 
  
ছসই প্রেম কমক্ষসস ছেলক্ষি আমার মক্ষনর িো ৈলক্ষে যাকেলাম। আমাক্ষি োকমক্ষ  কদক্ষ  
উকন ৈলক্ষলন, স্বাভাকৈি ভাক্ষৈই যোসম্ভৈ আমাক্ষদর োিা িেলৈয। ছমকরকিে ছেক্ষির ৈাকড় 
আমরা সিক্ষল যাকে োক্ষ র কনমন্ত্রণ রাখ্ক্ষে। 
  
আকম ৈক্ষলক লাম েখ্ন, আমার িাক্ষ  কমক্ষসস ছেল, আপকন এি অসাযারণ মকহলা। 
  
উকন ৈক্ষলক ক্ষলন, জাক্ষনা না েুকম…। 
  
েক্ষল ছযক্ষে ছযক্ষে আমাক্ষি কিক্ষর এক্ষস েুমু ছখ্ক্ষ  ৈলক্ষলন, আমার জীৈক্ষনর ৈড় সান্ত্বনা 
েুকম। 
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োরপর কনক্ষজর ঘক্ষর কগক্ষ  উকন ছিাঁক্ষদক ক্ষলন ছৈায হ । ওাঁক্ষি এক্ষিৈাক্ষর ছদখ্লাম োক্ষ র 
কনমন্ত্রণ রাখ্ার জক্ষনয, সৈাই যখ্ন ছৈক্ষরাকে েখ্ন। উকন কৈরাট িাাঁদওলা এিটা টুকপ 
পক্ষরক ক্ষলন, োই  া া পক্ষড়ক ক্ষলা ছোক্ষখ্মুক্ষখ্। ওই টুকপটা কেকন সেরাের পরক্ষেন না। 
  
কনক্ষজর অস্বােন্দয ভাৈটা কমিঃ ছেল িাটৈার জক্ষনয ছেিা িক্ষরক ক্ষলন সৈ কজকনস হালিা 
িরার। মক্ষন হকেল কমস এলসা গ্রী ারক্ষি কৈড়াল ছযন নাগাক্ষলর মক্ষযয ছপক্ষ  ছগক্ষ  
দুক্ষযর ৈাকট। 
  
সন্ধযা  ’টার সম  কিক্ষর এক্ষলা। রাক্ষে খ্াৈার ছটকৈক্ষল কমক্ষসস ছেলক্ষি ছদখ্লাম। খু্ৈ 
শান্ত, গম্ভীর। ছখ্ক্ষ  োড়াোকড় শুক্ষে েক্ষল ছগক্ষলন। 
  
অযাকম াস ছে আর অযাক্ষঞ্জলা ঝগড়া িক্ষর িাকটক্ষ  কদক্ষলন সক্ষন্ধয ছৈলাটা। জকটলো ছদখ্া 
ছগক্ষলা ছসই সু্কক্ষল যাৈার ৈযাপারটা কনক্ষ । হক্ষ  ছগক্ষ  সৈ ছিনািাটা, এখ্ন ছৈাঁক্ষি ৈক্ষসক্ষ  
অযাক্ষঞ্জলা, যাক্ষৈ না। মক্ষন হ  ও খু্ৈ উকিগ্ন হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলা কদকদর ৈযাপারটা কনক্ষ । ছশক্ষষ 
কমিঃ ছেলক্ষি লেয িক্ষর এিটা ছপপার ওক্ষ ট  ুাঁক্ষড় ছৈকরক্ষ  ছগক্ষলা রাক্ষগ িাাঁপক্ষে িাাঁপক্ষে 
অযাক্ষঞ্জলা। 
  
ওক্ষি কগক্ষ  যমিাই আকম ৈাচ্চা ছমক্ষ র মক্ষো ৈযৈহার িরার জক্ষনয, অেে ৈাগ মানাক্ষনা 
যাক্ষে না ওক্ষি ছদক্ষখ্ আকম কি ু না ৈক্ষল কিক্ষর এলাম। 
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ঘক্ষর যাৈার ইক্ষেটা কমক্ষসস ছেক্ষলর দমন িরলাম। মাক্ষঝ মাক্ষঝ মক্ষনর িো ৈলার 
জক্ষনযও মানুক্ষষর ছে দরিার হ । কমিঃ ছেক্ষলর সক্ষঙ্গ ছদখ্া কনক্ষজর ঘক্ষর যাৈার সম । 
উকন জানাক্ষলন শুভরাকত্র, আকম উের কদলাম না। 
  
ভারী সুন্দর ক ল পরকদন সিালটা, সৈারই মন এমনকদক্ষন প্রসন্নো  ভরা োক্ষি। 
অযাক্ষঞ্জলার ঘক্ষর সিালক্ষৈলাক্ষেই ছগলাম, ছদকখ্ ছমক্ষঝক্ষে পক্ষড় আক্ষ  ছ াঁড়া স্কাটলটা, ও 
ছনই। কিি িক্ষর রাখ্লাম ওক্ষি কদক্ষ  ছসলাই িরাক্ষে হক্ষৈ। 
  
নীক্ষে ছনক্ষম শুনলাম ও রুকট আর ছজলী রান্নাঘর ছেক্ষিই ছখ্ক্ষ  েক্ষল ছগক্ষ । খু্াঁজক্ষে 
ছৈক্ষরালাম ওক্ষি আকম। এসৈ িো ছলখ্ার িারণ এই ছয ছিন সিাক্ষল ছসকদন োিক্ষে 
পাকরকন কমক্ষসস ছেক্ষলর সক্ষঙ্গ। 
  
োক্ষনর ছপাষাি ছনই অযাক্ষঞ্জলার ো ছদক্ষখ্ সমুক্ষদ্রর েীক্ষর আকম ছগলাম। জক্ষল ৈা িাঙ্গা  
পােক্ষরর ওপর ওর কেহ্ন ছিাোও ছদখ্ক্ষে ছপলাম না, ভাৈলাম কমিঃ ছমকরকিে ছেক্ষির 
িাক্ষ  োহক্ষল ছগক্ষ । ছৈশ ৈনু্ধত্ব ক ক্ষলা ওাঁক্ষদর দুজক্ষন। ওক্ষি ছপলাম না ওখ্াক্ষন, কিক্ষর 
এক্ষস ছদকখ্ কমক্ষসস ছেল ৈক্ষস আক্ষ ন েত্বক্ষর, কিকলপ আর ছমকরকিে ছেিও। 
  
হাও া েত্বরটা ক ক্ষলা না ৈক্ষল গরম লাগক ক্ষলা ভীষণ, ৈরি ছদও া কৈ ার খ্াও ার িো 
কমক্ষসস ছেল ৈলক্ষলন। 
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কভক্ষক্টাকর ার আমক্ষল বেকর ঐ ৈাকড়ক্ষে এিটা িাাঁেঘক্ষরর ৈাগান ক ক্ষলা। ওটাক্ষি কমক্ষসস 
ছেল মক্ষদর ৈার িক্ষর েুক্ষলক ক্ষলন। কিক্ষজ কৈ ার আর কজঞ্জার কৈ ার োিক্ষো, োক্ষি 
োিক্ষো নানারিক্ষমর মদ। 
  
ঐ ঘক্ষর ছগলাম কমক্ষসস ছেক্ষলর সাক্ষে। এিটা কৈ াক্ষরর ছৈােল অযাক্ষঞ্জলা কিজ ছেক্ষি 
ছৈর িরক ক্ষলা। কমক্ষসস ছেল ক ক্ষলন আমার আক্ষগ, ৈলক্ষলন, অযাকম াসক্ষি এি ছৈােল 
কৈ ার কদক্ষে হক্ষৈ। 
  
আমার মক্ষন েখ্ন সক্ষন্দহ হক্ষ ক ক্ষলা কিনা ৈলা িকিন। স্বাভাকৈি ভাক্ষৈই ওাঁর গলার স্বর 
শান্ত ক ক্ষলা। আকম পড়লাম অযাক্ষঞ্জলাক্ষি কনক্ষ । ও অপরাযী-অপরাযী মন কনক্ষ  কিক্ষজর 
পাক্ষশ দাাঁকড়ক্ষ ক ক্ষলা। 
  
আকম যোরীকে ৈিক্ষে শুরু িরলাম। কিন্তু কি আিযল ও রইক্ষলা শান্ত হক্ষ । ও ছয োন 
িরক্ষে যা কন ছসিো ৈলক্ষে ও শুযু হাসক্ষলা। ছৈাযহ  সমুদ্রেীক্ষর ছসাক্ষ টারটা ছিক্ষল 
এক্ষসক্ষ । 
  
আকম এই িারক্ষণ এক্ষো িো ৈলক  ছয আকম িো ৈলক্ষে ৈযি ক লাম ৈক্ষলই িামান 
ৈাগাক্ষন কমক্ষসস ছেলক্ষি ছযক্ষে হক্ষ ক ক্ষলা। 
  
োরপর কি কি হক্ষ ক ক্ষলা ছসকদন সিাক্ষল আমার মক্ষন ছনই এিটুও। অযাক্ষঞ্জলা িো না 
ৈাকড়ক্ষ  ছসলাই িক্ষর কনক্ষলা কনক্ষজর স্কাটলটা। 
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কমক্ষসস ছেল লাঞ্চ খ্াও ার পর ৈলক্ষলন িামান ৈাগাক্ষন যাক্ষেন উকন। েলা  নামলাম 
আকমও, অযাক্ষঞ্জলার ছসাক্ষ টারটা সমুক্ষদ্রর পাড় ছেক্ষি আনক্ষে হক্ষৈ। িামান ৈাগাক্ষন 
ঢুিক্ষলন উকন, পাক্ষশর পে কদক্ষ  আকম এক্ষগাকে েীক্ষরর কদক্ষি এমন সম  কিক্ষর এলাম 
কমক্ষসস ছেক্ষলর কেৎিাক্ষর, োড়াোকড় ছটকলক্ষিান িরক্ষে ৈলক্ষলন িাক্তার িািার জক্ষনয। 
ছমকরকিে ছেক্ষির সক্ষঙ্গ মাঝপক্ষেই ছদখ্া হক্ষলা, ছটকলক্ষিান িরক্ষে ৈক্ষল ওাঁক্ষি আৈার আকম 
কিক্ষর এলাম কমক্ষসস ছেক্ষলর িাক্ষ । 
  
এই িোই আকম ৈক্ষলক লাম িক্ষরানাক্ষরর কৈোক্ষরর সম  ৈা আদালক্ষে, েক্ষৈ যা এৈার 
কলখ্ক্ষে যাকে ো িাউক্ষি িখ্নও ৈকলকন। কিন্তু কিি এটাও কৈোক্ষরর সম  ৈা 
আদালক্ষে, েক্ষৈ যা এৈার কলখ্ক্ষে হক্ষ ক ক্ষলা োর এিটাও কমক্ষেয উের আকম কদইকন। 
েক্ষৈ সকেয িো কি ু ৈলা হ কন। এৈং ছিাক্ষনা অনুক্ষশােনাও ছনই োর জক্ষনয আমার। 
এটাও জাকন আকম ছলাক্ষি আমার কনক্ষন্দ িরক্ষে পাক্ষর এই িোগুক্ষলা ৈলার জক্ষনয, কিন্তু 
এ ৈযাপারটা কনক্ষ  এক্ষোিাল পক্ষর খু্ৈ ছয ছিউ মাো ঘামাক্ষৈ ো মক্ষন হ  না আমার-
কৈক্ষশষ িক্ষর এই িারক্ষণ ছয আমার সােয  াড়াই িযাক্ষরাকলন ছেল সাজা ছপক্ষ ক ক্ষলন। 
  
ঘটনাটা এৈার ৈকল–োড়াোকড় িামান ৈাগাক্ষন কিক্ষর এলাম কমিঃ ছমকরকিে ছেিক্ষি ৈক্ষল। 
ছিাক্ষনা শব্দ হ কন িারণ ৈাকলক্ষে হাাঁটার জুক্ষো পাক্ষ  ক ক্ষলা ৈক্ষল। আকম ছদখ্লাম কমক্ষসস 
ছেল কনক্ষজর রুমাল কদক্ষ  কৈ াক্ষরর ছৈােক্ষলর গাটা মু ক্ষলন োড়াোকড়, োরপর 
ছৈােক্ষলর গাক্ষ  স্বামীর হােটা কনক্ষ  আেুক্ষলর  াপ লাকগক্ষ  কদক্ষলন। উকন সেিল ভাক্ষৈ 
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এটা িরার সম  িান খ্াড়া ছরক্ষখ্ক ক্ষলন আর োিাকেক্ষলন োরপাক্ষশ, ভক্ষ র ভাৈটা 
িুক্ষট উক্ষিক ক্ষলা মুক্ষখ্। 
  
েখ্নই ৈুক্ষঝ ছিক্ষলক লাম আকম োর স্বামীক্ষি কমক্ষসস ছেল কৈষ কদক্ষ ক্ষ ন। োক্ষি আকম 
এর জনয ছদাষ ছদক্ষৈা না। ছিননা কমিঃ ছেল-সহয শকক্তর েরম সীমা  কমক্ষসস ছেলক্ষি 
ছিক্ষল কদক্ষ ক ক্ষলন। 
  
িযাক্ষরাকলন ছেক্ষলর ছমক্ষ র উকেে ন  কনক্ষজর জীৈন কমক্ষেযর ওপর গক্ষড় ছোলা। োর 
যে িিই ছহাি না ছিন সেযটা ছজক্ষন, এটা উকেে জানা। 
  
ছমক্ষ কটক্ষি আমার েরি ছেক্ষি ৈলক্ষৈন, ও ছযন মার কৈোর না িরক্ষে ৈক্ষস। সহয 
শকক্তর ওপর প্রেণ্ড োপ ছদও া হক্ষ ক ক্ষলা এিজন ছেহশীলা মকহলার। ছমক্ষ  ছযন ছস 
িো ৈুক্ষঝ েমা িক্ষর মাক্ষি। 
  
সমাকপ্ত কসকসকল া উইকল ামক্ষসর কৈৈৃকে : 
  
. 
  
অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরক্ষনর কৈৈৃকে 
  
কপ্র  কমিঃ ছপা াক্ষরা, 
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ছসই দুিঃসহ যন্ত্রণার ছষাল ৈ র আক্ষগিার কদনগুক্ষলার যক্ষোটুিু মক্ষন পড়ক্ষ  োই 
পািাকে। কলক্ষখ্ আপনাক্ষি, পালন িক্ষরক  প্রকেশ্রুকে। আকম ছলখ্াটা শুরু িরার পর 
ৈুঝক্ষে পারলাম িক্ষো সামানয অংশ মক্ষন আক্ষ  আমার। 
  
আমার সৃ্মকেক্ষে ছসই গ্রীেিাক্ষলর সৃ্মকে খু্ৈই অস্পি হক্ষ  আক্ষ –ছসই কৈকেন্ন 
ঘটনাগুক্ষলাও, কৈনা ছমক্ষঘ ৈজ্রপাে ছযন জামাইৈাৈুর মৃেুয। েখ্ন কি ঘটক্ষ  কি ুই ৈুক্ষঝ 
উিক্ষে পাকরকন। 
  
এৈং ভাৈক লাম মক্ষন রাখ্ক্ষে না পারাটা যুকক্তসঙ্গে কি না। আমারই মক্ষো অন্ধ আর 
িাললা হ  কি ৈ র পক্ষনক্ষরার কিক্ষশারীরা, হ ক্ষো হ , েঞ্চলা ছমক্ষ র মে ঐ ৈক্ষ ক্ষস 
আকম শুযু লেয িরোম অক্ষনযর ছমজাজগুক্ষলাই, কিন্তু ছৈাঝৈার ছেিা িরোম না োর 
ছপ ক্ষনর িারণগুক্ষলা। 
  
ো াড়া ছসই সম  কিি শক্ষব্দর মাদিো আকম আকৈষ্কার িরক্ষে শুরু িক্ষরক । যা 
পড়োম, িকৈো ছশক্সপী ার…সৈকি ু ঘুরপাি ছখ্ক্ষো মাোর মক্ষযয। িেকদন ৈাগাক্ষন 
মক্ষন আক্ষ  ঘুক্ষর ছৈড়াক্ষে ছৈড়াক্ষে আৈৃকে িক্ষরক  আপন মক্ষন ঘন সৈুক্ষজর ছদালা  
ছদালা …। 
  
আর এিটা ছনশা এর সক্ষঙ্গ যক্ষরক ক্ষলা, সাাঁোর িাটা, িল খ্াও া গাক্ষ  উক্ষি। ছঘাড়াক্ষদর 
যাও াক্ষনা আর ছপ ক্ষন লাগা আিাৈক্ষলর ৈাচ্চা োিরক্ষদর। 
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আমার জীৈক্ষনর সৈকি ু ক ক্ষলা কদকদ আর জামাইৈাৈু। অেে আকম এক্ষিৈাক্ষরই ওক্ষদর 
িো কেন্তা িরোম না, গুরুত্ব কদইকন এলসা গ্রী াক্ষরর আকৈভলাৈটাক্ষিও। এৈং ও ছৈািা 
মক্ষন হক্ষো, আর ছেমন কি ু আহামকর ন  ছদখ্ক্ষেও। এি যনী ছমক্ষ র  কৈ আাঁিক্ষ  
জামাইৈাৈু, ৈযাস আকম োন্ত ক লাম এইটুিুই ছজক্ষন। 
  
লাঞ্চ খ্াৈার পর এিকদন ৈক্ষস আক  েত্বক্ষর, এমকন সম  ওক্ষদর ঝঞ্ঝাক্ষটর ৈযাপারটা 
প্রেম িাক্ষন এক্ষলা আমার, শুনক্ষে ছপলাম এলসা ৈলক্ষ  ছস কৈক্ষ  িরক্ষৈ অযাকম াসক্ষি। 
আমার খু্ৈ হাসযির মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা ৈযাপারটা। হযান্ডক্ষস মক্ষন আক্ষ  ৈাগাক্ষন ছৈড়াক্ষে 
ছৈড়াক্ষে জামাইৈাৈুক্ষি এ কনক্ষ  আকম প্রশ্ন িক্ষরক লাম। 
  
ছিন ৈলক্ষ  এলসা ছোমাক্ষি ও কৈক্ষ  িরক্ষৈ? ও ছো পাক্ষর না ো িরক্ষে। দুক্ষটা ৈউ 
ছো ছলাক্ষির োিক্ষে পাক্ষর না। ছোমাক্ষি ছজক্ষল কদক্ষ  ছদক্ষৈ। 
  
ছেক্ষপ লাল জামাইৈাৈু, কি িক্ষর এ সৈ িো ছোমার িাক্ষন যা ? লাইক্ষিরীর জানলা 
কদক্ষ  ৈক্ষলক লাম আক্ষরা ছসই শুক্ষন ছেক্ষপ কগক্ষ  আমাক্ষি সু্কক্ষল পািাৈার িো ছস ৈলক্ষলা। 
িাজ ছনই ছিাক্ষনা ছিৈল আকড়পাো পক্ষরর িো । জামাইৈাৈু ৈক্ষলক ক্ষলা। 
  
আকম খু্ৈ অপমানক্ষৈায িক্ষরক লাম জামাইৈাৈুর িো  েৈুও আকম রাক্ষগর ছোক্ষট 
ৈক্ষলক লাম, এলসা ওই যরক্ষনর অসভয িো, ৈলক্ষৈ ছিন? 
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জামাইৈাৈু ৈক্ষলক ক্ষলা–ওটা িাট্টা, আকম ছমক্ষন কনক্ষ ক লাম জামাইৈাৈুর িোটা, েক্ষৈ 
কৈশ্বাস িকরকন পুক্ষরাপুকর। 
  
এলসাক্ষি ছিরার পক্ষে যরলাম, জামাইৈাৈুক্ষি আকম কজক্ষেস িক্ষরক লাম ছোমাক্ষি এলসা 
কৈক্ষ  িরক্ষৈ ৈলক্ষ , োর মাক্ষন কি, ও োক্ষে ৈলক্ষলা ওটা িাট্টা িক্ষর ৈক্ষলক্ষ া েুকম োই 
কি? 
  
এলসা এক্ষেই জব্দ হক্ষৈ ছভক্ষৈক লাম। কিন্তু এলসা শুযু হাসক্ষলা উের না কদক্ষ , ভাক্ষলা 
লাক্ষগকন আমার হাকসটা, খ্াৈার আক্ষগ কদকদর ঘক্ষর ছসই রাক্ষে, প্রশ্ন িক্ষরক লাম ছসাজাসুকজ 
জামাইৈাৈুর পক্ষে কি কৈক্ষ  িরা সম্ভৈ এলসাক্ষি। 
  
আক্ষজা আমার কদকদর উেরটা িাক্ষন ৈাক্ষজ, না মরা পযলন্ত আকম, ছোর জামাইৈাৈু কৈক্ষ  
িরক্ষে পারক্ষৈ না এলসাক্ষি। 
  
আকম এক্ষিৈাক্ষর কদকদর িোক্ষে কনকিে হক্ষ  যাই। িারণ ৈহু ছদকর মৃেুয আসক্ষে। েক্ষৈ 
রাগ আমার যা কন জামাইৈাৈুর ওপর–ওই সু্কক্ষল পািাৈার িোটার জক্ষনয। খ্াৈার 
সমক্ষ ও ছসকদন রাক্ষে এি পশলা জামাইৈাৈুর সক্ষঙ্গ ঝগড়া হক্ষ  ছগক্ষলা। সারারাে 
ছসকদন ছিাঁক্ষদক লাম। 
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ছসকদন সক্ষন্ধযক্ষৈলার ছমকরকিে ছেক্ষির ৈাকড় িো ছেমন ভাক্ষলাভাক্ষৈ আমার মক্ষন ছনই। 
েক্ষৈ ছমকরকিে যখ্ন সক্ষেকটক্ষশর মৃেুয ৈণলনা পক্ষড়ক ক্ষলন, ভীষণ ভাক্ষলা ছলক্ষগক ক্ষলা 
আমার। 
  
আমার োর পক্ষরর কদক্ষনর িো আরও মক্ষন ছনই, যকদও অক্ষনি ছভক্ষৈক  ঐ কনক্ষ , 
এইটুিু শুযু মক্ষন পক্ষড় োনটান িরার পর আমাক্ষি কি এিটা ছসলাই ছদও া হক্ষ ক ক্ষলা 
িরক্ষে। 
  
ছমকরকিে েত্বর ছেক্ষি িযািাক্ষশ মুক্ষখ্ ওপক্ষর ছদৌক্ষড় আসার আক্ষগ পযলন্ত অস্পি আর 
ছযা াক্ষট ক ক্ষলা সৈ কি ুই। মক্ষন আক্ষ  ছটকৈল ছেক্ষি এিটা িকিক্ষপ ালা পক্ষড় ছভক্ষে 
যা , এলসা ছিক্ষলক ক্ষলা মক্ষন আক্ষ  এটাও। ভ ংির মুখ্ িক্ষর নীক্ষে  ুক্ষট ছনক্ষম যা  
ছস। 
মক্ষন মক্ষন আকম ৈক্ষলক লাম, মক্ষর ছগক্ষ  জামাইৈাৈু! সকেয িোটা ৈক্ষল আমার মক্ষন 
হ কন। ছিউ জামাইৈাৈুর িাক্ষ  আমাক্ষি ছযক্ষেও ছদ কন। পুকলশও এক্ষসক ক্ষলা। 
  
পক্ষর আমাক্ষি কদকদর ঘক্ষর কনক্ষ  যান কমস উইকল ামস। খু্ৈ অসুি লাগক ক্ষলা কদকদক্ষি। 
আদর িক্ষর আমাক্ষি ওই ৈাকড় ছ ক্ষড় ছলারী ছিকসকলনার ৈাকড় েক্ষল ছযক্ষে ৈলক্ষলা, ওখ্াক্ষন 
িাল ও োিক্ষৈ। 
  
আকম কদকদক্ষি জকড়ক্ষ  যক্ষর ৈক্ষলক লাম আকম যাক্ষৈা না ওক্ষি ছ ক্ষড়। অক্ষনি ৈুকঝক্ষ -
সুকজক্ষ  ছশষ পযলন্ত ওরা রাজী িরাক্ষলা আমাক্ষি েক্ষল ছযক্ষে। 
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আমাক্ষি কনক্ষ  োরপর পুকলক্ষশর িাক্ষ  যাও া হক্ষ ক ক্ষলা। এিজন জামাইৈাৈু সম্বক্ষন্ধ খু্ৈ 
কমকি িক্ষর অক্ষনি প্রশ্ন িক্ষরক ক্ষলন? েখ্ন ছভক্ষৈক লাম ছিাক্ষনা মাক্ষন হ  না এগুক্ষলার। 
কিন্তু এখ্ন ৈুকঝ। ওাঁরা আমাক্ষি এসৈ ছশানার পর ছ ক্ষড় কদক্ষলন ছলিী ছিকসকলনার 
ওখ্াক্ষন যাৈার জক্ষনয। 
  
আমাক্ষদর খু্ৈ ভাক্ষলা ভাক্ষৈই ছলিী ছিকসকলনা কনক্ষলন। পক্ষর কদকদক্ষি ছগ্রপ্তার িক্ষরক্ষ  
শুনলাম পুকলশ। আকম অসুি হক্ষ  যাই িোটা শুক্ষন। 
  
ছয সৈ কি ু কলখ্ক্ষে আকম পাকরকন োক্ষো ছদখ্ক্ষেই পাক্ষেন আপকন, ভাক্ষলাভাক্ষৈ অক্ষনি 
ছভক্ষৈক  কি ুই মক্ষন পড়ক্ষ  না। ছিাক্ষনা কি ুই ছো ন ই অপরায সংোন্ত, এলসার 
পাগলামী, দুিঃকিন্তা  ছমকরকিক্ষের মুখ্ িযািাক্ষশ, ছশািােল কিকলপ এৈং েুদ্ধ–এসৈ 
কি ুক্ষিই েখ্ন স্বাভাকৈি মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা। েক্ষৈ অকভন  ছয ছিউ িক্ষর যাক্ষে এটা মক্ষন 
হকেল আমার। এিটা িোই আকম জানোমও আজ কদকদ িক্ষরকন। 
  
আকম এ ৈযাপাক্ষর ভুল িকরকন, িরক  না এখ্নও। অৈশয আকম যক্ষো কদকদর েকরত্রক্ষি 
ভাক্ষলাভাক্ষৈ কেকন োরই ওপর এটা ৈলক  কনভলর িক্ষর, ছিাক্ষনা সােয প্রমাণ এর ছপ ক্ষন 
কদক্ষে পারক্ষৈা না। 
  
সমাপ্ত অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরক্ষনর কৈৈৃকের :– 
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উিসংহার 
েৃেী  খ্ণ্ড 
  
প্রেম অযযা  
  
উপসংহার 
  
মুখ্ েুক্ষল োিাক্ষলা িাললা ছলমারক্ষেন্ট, ছোক্ষখ্ ক্লাকন্ত আর ছৈদনার  াপ। িাগক্ষজর 
ৈাকণ্ডলটা  ুাঁক্ষ  ৈলক্ষলা, এক্ষো ছগালক্ষমক্ষল ছিিক্ষ  সৈ ৈযাপারটা, কভন্ন-কভন্ন কদি কদক্ষ  
প্রক্ষেযক্ষিই মাক্ষি ছদক্ষখ্ক্ষ ন। অেে এিটাই ৈক্তৈয, ছিউ কিমে নন ছদখ্ক  আসল 
ৈযাপাক্ষর। 
  
এগুক্ষলা পক্ষড় খু্ৈ হোশ হক্ষ ক্ষ ন? 
  
হযাাঁ, আপকন হনকন? না, অক্ষনি মূলযৈান েেয আক্ষ  এই িাগজগুক্ষলাক্ষে। 
  
ভাক্ষলা িরোম এগুক্ষলা না পড়ক্ষলই–ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা িালার এই িোটা শুক্ষন, োহক্ষল 
আপকনও ঐ িোটা কেন্তা িক্ষরক্ষ ন? 
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িাললা ঝাাঁিাক্ষনা সুক্ষর ৈলক্ষলা, অযাক্ষঞ্জলা মাসী  াড়া মা ওটা িক্ষরক ক্ষলন সৈাই মক্ষন িক্ষর। 
আর ছিউ মানক্ষৈ না মাসীর িো। িারণ ছপ ক্ষন যুকক্ত ছনই। শুযু কি িাজ হ  কৈশ্বাক্ষস? 
  
ঐ ভাক্ষৈই োহক্ষল ৈযাপারটাক্ষি আপকন কনক্ষ ক্ষ ন? 
  
 ৈলুন না অনয কিভাক্ষৈ ছনও া যা ? যকদ আমার মা িক্ষর োক্ষিন ওটা, েক্ষৈ এই পাাঁে 
জক্ষনর মক্ষযয িক্ষরক্ষ ন ছিউ না ছিউ। এৈং আকম োর িারণও কেন্তা িক্ষর ছদক্ষখ্ক । 
  
আহ! ৈযাপারটা ভারী আিক্ষযলর ছো। ৈলুন শুকন। 
  
না, না, শুযুই েে ওগুক্ষলা। ছযমন যরুন কিকলপ ছেি–উকন ৈযৈসা িক্ষরন ছশ াক্ষরর। 
প্রাক্ষণর ৈনু্ধ ৈাৈার হ ক্ষো ওাঁক্ষি কৈশ্বাসও িরক্ষেন আমার ৈাৈা। কশল্পী ছৈশ অসাৈযানী 
হ  টািা প সার ৈযাপাক্ষর। ঝাক্ষট পক্ষড় হ ক্ষো কিকলপ টািা কনক্ষ ও োিক্ষে পাক্ষরন 
ৈাৈার িা  ছেক্ষি। কি ু সইও িকরক্ষ  কনক্ষ  োিক্ষে পাক্ষরন ৈাৈাক্ষি কদক্ষ , োহক্ষল 
হ ক্ষো সকেয িোটা প্রিাশ হক্ষ  পড়ক্ষো এৈং োক্ষি ৈাাঁোক্ষে পারক্ষো ৈাৈার মৃেুযই। 
মক্ষন হক্ষে এই যরক্ষনর িো। 
  
ছদখ্ক  খু্ৈ অক্ষযৌকক্তি কেন্তা িক্ষরনকন। আর কি? 
  
ঐ এলসার ৈযাপারটা। এখ্াক্ষন ৈক্ষলক্ষ ন কিকলপ ছেি ছয কৈষ কনক্ষ  িারসাকজ ৈাৈার 
ৈযাপাক্ষর নাকি ৈড় ছৈকশ মাো ঘাকমক্ষ  ক ক্ষলন এলসা, িোটা ছো সকেয ৈক্ষল আমার মক্ষন 
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হ  না। যরুন এলসাক্ষি আমার মা ৈলক্ষলন ৈাৈাক্ষি কিক্ষভাসল ছদক্ষৈন না কি ুক্ষেই। 
োহক্ষল যাই ৈলুন না ছিন ছয ৈড়ক্ষলািী ভাৈ এলসার মক্ষযয আক্ষ  োর জক্ষনয ছস কৈৈাহ 
োইক্ষৈ সম্মানজনি ভাক্ষৈ। এৈং খ্াকনিটা ঐ কৈক্ষষর ছজাগাড় িক্ষর সকরক্ষ  ছদৈার ছেিা 
িরক্ষো মাক্ষি। হ ক্ষো িযাক্ষরাকলক্ষনর েকে না িক্ষর ভাগযক্ষদাক্ষষ ৈাৈার েকে িক্ষর কদক্ষলা। 
  
না, খু্ৈ ভুল কেন্তা িক্ষরনকন এৈারও আপকন। আর কি? 
  
মাক্ষন, যারণা হক্ষ ক ক্ষলা আমার…ছমকরকিেও এটা িক্ষর োিক্ষে পাক্ষরন। 
  
োই নাকি, ছমকরকিে ছেি? 
  
হা। ছদখু্ন খু্নী খু্নী মক্ষন হ  ওাঁর িোৈােলা শুনক্ষল। হ ক্ষো মক্ষন হক্ষৈ না ৈাইক্ষর ছেক্ষি 
িারণ খু্ৈ োপা ছলাি উকন। যাক্ষি উকন কৈক্ষ  িরক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলন োক্ষি ৈাৈা কৈক্ষ  িক্ষর 
কনক্ষ ক ক্ষলন। কৈষ বেকর িরক্ষেন ছমকরকিে। হ ক্ষো িাউক্ষি মারার জক্ষনযই ওগুক্ষলা উকন 
বেকর িরক্ষেন। কি হ  কৈষ ছখ্ক্ষল এই সৈ ৈযাখ্যা িক্ষর কনক্ষজক্ষি উকন ছেক্ষ ক ক্ষলন 
সক্ষন্দক্ষহর অেীে িক্ষর রাখ্ক্ষে। হ ক্ষো উকন িাঁসী িাক্ষি আমার মাক্ষি ছঝালাক্ষে 
ছেক্ষ ক ক্ষলন, িারণ মা ওাঁক্ষি অক্ষনিিাল আক্ষগ প্রেযাখ্যান িক্ষরন। অক্ষনি সম  মানুষ 
উক্ষোপাো িো ৈক্ষল যার সক্ষঙ্গ ছিাক্ষনা সঙ্গকে োক্ষি না োর েকরক্ষত্রর। এ-ও ছো হক্ষে 
পাক্ষর কেকন কনক্ষজক্ষিই ওটা ছলখ্ার সম  ছৈাঝাক্ষে ছেক্ষ ক্ষ ন। 
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ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, অন্তেিঃ এ ৈযাপাক্ষর ভুল িক্ষরনকন আপকন সৈ সম  ছলখ্াগুক্ষলাক্ষি সকেয 
ৈক্ষল ছনও া েক্ষল না। ইক্ষে িক্ষরই ভুল পক্ষে োলাৈার জক্ষনয কমক্ষেয িো ৈলা হক্ষ  
োিক্ষে পাক্ষর। 
  
হা, জাকন এৈং আমার মাো  এটাও আক্ষ । 
  
 আর ছভক্ষৈক্ষ ন কি ু। 
  
যীক্ষর যীক্ষর ৈলক্ষলা িালা, আকম কমস উইকল ামক্ষসর িো এগুক্ষলা পড়ার আক্ষগ কেন্তা 
িক্ষরক লাম। সু্কক্ষল অযাক্ষঞ্জলা েক্ষল যাৈার িক্ষল োিরী েক্ষল যা  মকহলার। এৈং যকদ হিাৎ 
অযাকম াস মারা যান েক্ষৈ সু্কক্ষল ছযক্ষে নাও হক্ষে পাক্ষর অযাক্ষঞ্জলাক্ষি। আকম কিন্তু ৈলক্ষে 
োইক  স্বাভাকৈি মৃেুযর িোই। এৈং যকদ কৈষ েুকরর ৈযাপারটা ছমকরকিে না জানক্ষে 
পারক্ষেন েক্ষৈ মৃেুযক্ষি ওই ভাক্ষৈই োলাক্ষনা হক্ষো, সকদলগকমল ৈা ঐ জােী  ছিাক্ষনা িারক্ষণ 
মারা ছগক্ষ । োিকর হারাৈার ভক্ষ  মানক  িাউক্ষি খু্ন িরার যুকক্তটা কটিক্ষৈ না ছযাক্ষপ। 
েক্ষৈ সামানয িারক্ষণ এর ছো খু্ন হক্ষ ক্ষ  এর আক্ষগ। 
  
আমার এটা পড়ার আক্ষগ মক্ষন হক্ষ ক ক্ষলা োই। কিন্তু ছেমন ছো মক্ষন হ  না কমস 
উইকল ামসক্ষি। কেকন এিটুও অক্ষযাগয নন…। 
  
ো ছো ননই। এখ্নও ছৈশ েটপক্ষট আর ৈুকদ্ধমেী ভদ্র মকহলা। 
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জাকন। ছদখ্াও যা  ছসটা। ওক্ষি মক্ষন হ  খু্ৈ কৈশ্বাসীও। আর আমাক্ষি ছসটাই ভাকৈক্ষ  
েুক্ষলক্ষ । আপকন ছো সৈই জাক্ষনন…পাক্ষরন ছোো ৈুঝক্ষেও। সৈ সমক্ষ  আপকন ছো 
ৈলক্ষ ন প্রিাশ িরক্ষে োন প্রিৃে সেযটাক্ষি। মক্ষন হ  আমার এৈার আমরা সেযটা 
ছপক্ষ ক । কৈশ্বাস িরক্ষে োন ৈক্ষলই িখ্ক্ষনা কমক্ষেযর ওপর জীৈক্ষনর ভীে গড়া উকেে 
ন । কিি আক্ষ  ছমক্ষন কনকে আকম কনক্ষদলাষ ক ক্ষলন না আমার মা। মক্ষনর দুৈললোর আর 
ৈাাঁোৈার জক্ষনযই আমাক্ষি কমক্ষেয কেকি কলক্ষখ্ক ক্ষলন। কৈোর িরক  না োর আকম। মানুক্ষষর 
ছজক্ষল কি হ  ো জানা ছনই আমার। মরী া হক্ষ  ৈাৈার জক্ষনয ওটা িক্ষরও োিক্ষে 
পাক্ষরন মা, োক্ষি আকম ছদাষ কদকে না। আৈার ঐ যরক্ষনর প্রাণশকক্তক্ষে ভরপুর 
ৈাৈাক্ষিও ছদক্ষৈা না ছদাষ। ছৈায হ  ওাঁর উপা  ক ক্ষলা না…এিজন অক্ষো ৈড় কশল্পী, 
ৈাৈার অক্ষনি কি ুই েমা িরা যা । 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, োহক্ষল…সন্তুি ছো আপকন? 
  
সন্তুি। িালল ছলমারক্ষেন্ট ৈলক্ষলা। ছোঁকেক্ষ  উিক্ষলা প্রেণ্ড উক্ষেকজে হক্ষ । 
  
ঝুাঁক্ষি পক্ষড় ছপা াক্ষরা হাে ৈুকলক্ষ  িালার কপক্ষি সান্ত্বনা কদক্ষলা। শুনুন, যখ্ন লড়াই িরা 
কিি দরিার আপকন েখ্নই লড়াই োইক্ষ ন ছশষ িরক্ষে কৈক্ষশষ িক্ষর যখ্ন আকম 
এরিুল ছপা াক্ষরা ভাক্ষলাভাক্ষৈ ঘটনাটাক্ষে ৈুঝক্ষে শুরু িক্ষরক । 
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হাাঁ িক্ষর োিাক্ষলা িাললা ছপা াক্ষরার কদক্ষি, মাক্ষি ভাক্ষলাৈাসক্ষেন কমস উইকল ামস, কনক্ষজর 
ছোক্ষখ্ উকন ছদক্ষখ্ক্ষ ন আত্মহেযা ৈক্ষল োলাৈার জক্ষনয যা িক্ষরক ক্ষলন মা। যকদ আপকন 
কৈশ্বাস িক্ষর োক্ষিন ওাঁর…। 
  
উক্ষি দাাঁড়াক্ষলা ছপা াক্ষরা, ছসটা এই জক্ষনয ছদক্ষখ্ক ক্ষলন ছয আপনার মা স্বামীর আেুক্ষলর 
 াপটা কৈ াক্ষরর ছৈােক্ষল লাগাকেক্ষলন কৈ াক্ষরর ছৈােক্ষল মক্ষন রাখ্ক্ষৈন–ঐ এিটা ঘটনাই 
আমাক্ষি স্পিভাক্ষৈ ৈক্ষল কদক্ষে কনক্ষজর স্বামীক্ষি আপনার মা খু্ন িক্ষরনকন। 
  
. 
  
কিেী  অযযা  
  
পাাঁেটা প্রশ্ন ছপা াক্ষ ার 
  
০১. 
  
 কমিঃ ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলন গলা  কৈরকক্তর সুর কিকলপ ছেক্ষির িযাক্ষজিী সম্বক্ষন্ধ ছেল 
পকরৈাক্ষরর যা কলক্ষখ্ কদক্ষ ক্ষ ন যনযৈাদ োর জক্ষনয। 
  
প্রেন্ন গৈল ছজক্ষগ উিক্ষলা কিকলপ ছেক্ষির–অক্ষশষ যনযৈাদ। ছদখ্লাম কলখ্ক্ষে কগক্ষ  মক্ষন 
পক্ষড় যাক্ষে অক্ষনি িোই, কি আিযল, োই না? 
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ৈণলনা কদক্ষ ক্ষ ন অপূৈল সুন্দর, েক্ষৈ ৈাদ পক্ষড় ছগক্ষ  কি ু, োই না? 
  
 ৈাদ পক্ষড় ছগক্ষ ? ভ্রু িুাঁেিাক্ষলর কিকলপ ছেি। 
  
সৈ সমক্ষ  আপনার ৈণলনা আপকন ছখ্ালা মন কনক্ষ  পুক্ষরাপুকর ছলক্ষখ্নকন, গলাটা 
ছপা াক্ষরার েমশিঃ িকিন হক্ষ  আসক্ষ , খ্ৈর ছপক্ষ ক  আকম ছয ছিাক্ষনা এি গ্রীেিাক্ষলর 
রাক্ষে খু্ৈই উদ্ভট সমক্ষ  আপনার ঘর ছেক্ষি কমক্ষসস ছেলক্ষি ছৈকরক্ষ  আসক্ষে ছদখ্া 
কগক্ষ ক ক্ষলা। 
  
অক্ষনিেণ পক্ষর গাঢ় কনিঃশ্বাস ছিক্ষল কনিব্ধো ভঙ্গ িক্ষর কিকলপ ৈলক্ষলন, ছি ৈক্ষলক্ষ  
আপনাক্ষি? 
  
ছসটা ৈড় িো ন  ছি ৈক্ষলক্ষ । আকম ছয জাকন এটাই ৈড় িো। 
  
কনিব্ধো ছনক্ষম এক্ষলা আৈার, মনিঃকির িক্ষর কিকলপ ছেি ৈলক্ষলন, ছিমন িক্ষর আপকন 
জাকন না হিাৎ ৈযকক্তগে ৈযাপারটা আমার ছজক্ষন ছিক্ষলক্ষ ন, হযাাঁ, স্বীিার িরক  আকম, 
আমার কৈৈৃকের সক্ষঙ্গ অসঙ্গকে আক্ষ  এর। যকদও অসঙ্গকে ছনই আমার মক্ষে। িক্ষল ৈাযয 
হকে আকম সকেয িোটা ৈলক্ষে। 
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আমার মক্ষন কি ুটা কৈক্ষিষ ভাৈ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন ছেক্ষলর প্রকে। েক্ষৈ আিষলণ ছৈায 
িরোম ছসই সক্ষঙ্গ ওর প্রকে। হ ক্ষো প্রেমটার জে কদক্ষ ক ক্ষলা ছশক্ষষাক্তকটই। ওর 
প্রভাৈটাক্ষি আমার ওপর ঘৃণা িরোম এৈং ছসই জক্ষনযই ওর খ্ারাপ কদিগুক্ষলা কনক্ষ  
খ্াকল আঘাে িরৈার ছেিা িরোম। প ন্দ িকরকন ওক্ষি, অেে ছযক্ষিাক্ষনা মুহূক্ষেল ওর 
সক্ষঙ্গ ছপ্রম িরা খু্ৈই সহজ ৈযাপার ক ক্ষলা আমার পক্ষে। আকম ওক্ষি ছ াটক্ষৈলা ছেক্ষিই 
ভাক্ষলাৈাসোম। অেে আমাক্ষি ও পাো ছদ কন। িক্ষল ছিাক্ষনা কদনও ওক্ষি আকম েমা 
িকরকন। 
  
যখ্ন ঐ এলসা ছমক্ষ টার ছপ্রক্ষম মজক্ষলা অযাকম াস েখ্ন সুক্ষযাগ আমার এক্ষস ছগক্ষলা। 
কৈনা িারক্ষণই সমূ্পণল আকম আমার ভাক্ষলাৈাসার িো িযাক্ষরাকলনক্ষি ৈক্ষল ছিললাম। ও 
শান্ত ভাক্ষৈ ৈক্ষলক ক্ষলা, হযাাঁ, ো ছো আকম ৈরাৈরই জাকন। মকহলার িী ঔদ্ধেয। 
  
অৈশয জানোম আকমও ছয ও ভাক্ষলাৈাক্ষস না আমাক্ষি। েক্ষৈ ঐ অযাকম াক্ষসর মকেগকে 
ছদক্ষখ্ ছৈশ খ্াকনিটা কৈভ্রান্ত হক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলন। ছমক্ষ ক্ষদর জ  িরা সহজ এই 
রিম মানকসিোর। ও আমার িাক্ষ  ছসই রাক্ষে আসক্ষে রাজী হক্ষ ক ক্ষলা। এৈং 
এক্ষসওক ক্ষলা। 
  
এৈার েুপ িরক্ষলা কিকলপ। ছৈায হ  পক্ষরর িোগুক্ষলা ৈলক্ষে ছৈশ ওর িি হক্ষে। 
  
ও এক্ষসক ক্ষলা আমার ঘক্ষর। োরপর খু্ৈ িান্ডা গলা  আমার আকলঙ্গক্ষনর মক্ষযযই 
ৈক্ষলক ক্ষলা ভাক্ষলা ন  এটা। ছস এি পুরুক্ষষ আসক্তা ও অযাকম াস ছেক্ষলর, ো ছস ছহাি 
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ভাক্ষলা অেৈা মন্দ, ও ছয ভাক্ষলা ৈযৈহার আমার প্রকে িক্ষরকন ছসটা স্বীিার িরক্ষলা এৈং 
এটাও ৈলক্ষলা ছয ওর ক ক্ষলা না ছিাক্ষনা উপা  োইক্ষলা েমা। 
  
োরপর েক্ষল ছগক্ষলা আমাক্ষি ছ ক্ষড়। আিযল হক্ষৈন শুনক্ষল কমিঃ ছপা াক্ষরা ওর প্রকে 
এিক্ষশাগুণ ঘৃণা ছৈক্ষড় ছগক্ষলা। শুনক্ষল কি আপকন আিযল হক্ষৈন ছয আকম িখ্নই 
িযাক্ষরাকলনক্ষি েমা িরক্ষে পাকরকন? আমাক্ষি ছয ভাক্ষৈ ও অপমান িক্ষরক ক্ষলা–এৈং 
পৃকেৈীক্ষে আমার কৈক্ষশষ িক্ষর সৈক্ষেক্ষ  কপ্র  ৈনু্ধক্ষি ছয ভাক্ষৈ ও খু্ন িক্ষরক ক্ষলা োর 
জক্ষনয । 
  
িাাঁপক্ষে িাাঁপক্ষে রাক্ষগ কিকলপ ছেি ৈক্ষল উিক্ষলন, কি ু ৈলক্ষে োই না এ ৈযাপাক্ষর 
শুনক্ষ ন? আকম ছিাক্ষনা উের ছদক্ষৈা না। এৈার আসুন। আর ছিাক্ষনাকদনও এই যরক্ষনর 
প্রশ্ন িরক্ষৈন না আমাক্ষি। 
  
. 
  
০২. 
  
আপনার অকেকেরা ছসকদন ছি কি ভাক্ষৈ এৈং িার পর ছি ছৈকরক্ষ ক ক্ষলন লযাক্ষৈাক্ষরটকর 
ছেক্ষি ছস সম্বক্ষন্ধ আকম জানক্ষে োই কি ু। 
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কমিঃ ছমকরকিে ছেি প্রকেৈাদ িক্ষর উিক্ষলন–কিন্তু কমিঃ ছপা াক্ষরা ছষাক্ষলা ৈ র পর…কি 
িক্ষর ো সম্ভৈ মক্ষন োিা? সৈার ছশক্ষষ িযাক্ষরাকলন ছৈকরক্ষ ক ক্ষলা আপনাক্ষি ছো ৈক্ষলক । 
  
আপনার ও কৈষক্ষ  ভুল হক্ষে না ছো…? 
  
না…অন্তেিঃ…োই ছো মক্ষন িকর… 
  
েলুন ওখ্াক্ষন যাও া যাি। পুক্ষরা মাত্রা  আমাক্ষদর কনকিে হক্ষে হক্ষৈ, ৈুঝক্ষ ন ছো। 
  
ছমকরকিে আপকে জানাক্ষে জানাক্ষেই পে ছদকখ্ক্ষ  কনক্ষ  েলক্ষলন। দরজার োলা খু্ক্ষল, 
খু্ক্ষল কদক্ষলন জানলার পািাগুক্ষলাও। ছপা াক্ষরা ছৈশ ছমজাক্ষজর মাো  ৈলক্ষে শুরু 
িরক্ষলা–ৈনু্ধ এৈার মক্ষন িরুন গা পালা ছেক্ষি ওষুয বেকর িরার ৈযাপারটা আপনার 
অকেকেক্ষদর ৈলা হক্ষ  ছগক্ষ । এিটু ভাৈুন ছোখ্ ৈন্ধ িক্ষর…। 
  
ছমকরকিে ৈাযয ছ ক্ষলর মক্ষো োই িরক্ষলন। এিটা রুমাল পক্ষিট ছেক্ষি ছৈর িক্ষর যীক্ষর 
যীক্ষর ছপা াক্ষরা ওটা নাড়াক্ষে লাগক্ষলন ছেক্ষির নাক্ষির সামক্ষন, এিটু িুাঁেক্ষি উিক্ষলা 
নািটা, কৈড়কৈড় িক্ষর ছমকরকিে শুরু িরক্ষলন ৈলক্ষে-হা…হা…িী আিযল মক্ষন পক্ষড় 
যাক্ষে সৈ িো…এিটা হালিা িকি রক্ষের ছপাষাি িযাক্ষরাকলন পক্ষরক ক্ষলা। ছৈশ ক্লান্ত 
লাগক ক্ষলা কিকলপক্ষি…সৈ সমক্ষ ই ও মক্ষন িরক্ষো ছিাক্ষনা মাক্ষন হ  না আমার এই 
ছনশাটার। 
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ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, কেন্তা িরুন এৈার, ঘর ছেক্ষি আপকন ছৈকরক্ষ  যাক্ষেন। আপকন যাক্ষেন 
এখ্ান ছেক্ষি লাইক্ষিরীক্ষে…সৈার আক্ষগ ঘর ছেক্ষি ছি ছৈর হক্ষলা–আপকন কি? 
  
এলসা আর আকম। আক্ষগ দরজা কদক্ষ  ও ছৈকরক্ষ  ছগক্ষলা। ওর খু্ৈ িাক্ষ ই ক লাম আকম 
িো ৈলক্ষে ৈলক্ষে ওর সক্ষঙ্গ ৈািীক্ষদর জনয অক্ষপো িরক্ষে লাগলাম। আৈার ৈন্ধ 
িরক্ষে হক্ষৈ ছো দরজাটা। োরপক্ষর কিকলপ এক্ষলা। অযাক্ষঞ্জলা কিকলক্ষপর সক্ষঙ্গ িো 
ৈলক্ষে ৈলক্ষে ছৈকরক্ষ  এক্ষলা। অযাকম াস এৈং সৈ ছশক্ষষ িযাক্ষরাকলন ওক্ষদর ছপ ক্ষনই 
ক ক্ষলা। 
  
এ কৈষক্ষ  োহক্ষল ছিাক্ষনা কিযা ছনই আপনার ছো–সৈার পক্ষর িযাক্ষরাকলন ছৈক্ষরা ? কি 
িক্ষরক ক্ষলন উকন ো কি ছদক্ষখ্ক ক্ষলন? 
  
মাো নাড়ক্ষলন ছমকরকিে, না, ঘক্ষরর কদক্ষি আকম কপ ন কিক্ষর দাাঁকড়ক্ষ  ক লাম। 
ছৈাঝাকেলাম এলসাক্ষি ছিান্ লো েুলক্ষে হ  পূকণলমার কদন…যে সৈ িুসংস্কাক্ষরর গল্প। 
ছৈকরক্ষ  এক্ষলা িযাক্ষরাকলন ছযন ৈযি এিটু…োলা কদলাম দরজা । ছমকরকিে িো ছশষ 
িক্ষর ছোখ্ খু্লক্ষলন, রুমালটা পক্ষিক্ষট ভরক ক্ষলা ছপা াক্ষরা। ছৈশ কৈরক্ত হক্ষ  নাি ছটক্ষন 
ছমকরকিে ৈলক্ষলন মক্ষন মক্ষন, এ ছলািটা ছিন আৈার সুগন্ধী ৈযৈহার িক্ষর। মুক্ষখ্ 
ৈলক্ষলন, ওরা এইভাক্ষৈই ছৈকরক্ষ ক ক্ষলা –এলসা, আকম, কিকলপ, অযাক্ষঞ্জলা আর 
িযাক্ষরাকলন, আপনার কি এক্ষে কি ু লাভ হক্ষৈ? 
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কিি আক্ষ  সৈ। শুনুন এখ্াক্ষন আকম এিটা জমাক্ষ ক্ষের ৈযাপার িরক্ষে োই। আশািকর 
অসুকৈক্ষয হক্ষৈ না…। 
  
. 
  
০৩. 
  
 এলসা কিকটশাম ৈাচ্চা ছমক্ষ র মক্ষো ছিৌেূহল ছদকখ্ক্ষ  ৈলক্ষলন ৈলুন। 
  
মযািাম এিটা প্রশ্ন িরক্ষে োই। িরুন। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, সৈকি ু, মাক্ষন ছশষ হৈার পর কৈোর, ছমকরকিে ছেি আপনার িাক্ষ  
কি কৈক্ষ র প্রিাৈ িক্ষরক ক্ষলন? 
  
হাাঁ িক্ষর োকিক্ষ  রইক্ষলন এলসা, ছযন কৈৈক্ত হক্ষ ক্ষ ন খু্ৈ। 
  
 হা-িক্ষরক ক্ষলন। ছিন? 
  
োক্ষে কি আপকন আিযল হক্ষ ক ক্ষলন? 
  
 হক্ষ ক লাম কি? পড়ক্ষ  না মক্ষন। 
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কি ৈক্ষলক ক্ষলন আপকন? 
  
এলসা ছহক্ষস উের কদক্ষলন? কি মক্ষন হ  আপনার িী ৈক্ষলক লাম? অযাকম াক্ষসর পক্ষর– 
ছমকরকিে? আর কি হক্ষে পাক্ষর এর ছেক্ষ  হাসযির। ছৈািার মক্ষো উকন ৈযৈহার 
িক্ষরক ক্ষলন। 
  
মুেকি ছহক্ষস এলসা হিাৎ ৈলক্ষলন, আমাক্ষি ৈাাঁোক্ষে উকন ছেক্ষ ক ক্ষলন আমার ছদখ্াক্ষশানা 
িরক্ষেও–িোটা এইভাক্ষৈই ৈক্ষলক ক্ষলন। ছমকরকিক্ষেরও অনযক্ষদর মক্ষো ছিমন ছযন 
যারণা হক্ষ ক ক্ষলা আকম ছৈশ িি পাকে ঐ যরক্ষনর িাদা ছ াাঁড়া ুাঁকড়ক্ষে!..ছৈোরা ছমকরকিে 
ৈুক্ষড়া..গাযা ছিাোিার। আৈার এলসা ছজাক্ষর ছহক্ষস উিক্ষলন। 
  
. 
  
০৪. 
  
ছপা াক্ষরা আর এিৈার মমলক্ষভদী দৃকির সমু্মখ্ীন হক্ষলা কমস উইকল ামক্ষসর। এিটা প্রশ্ন 
আক্ষ  আক্ষি আক্ষি জানাক্ষলা। সম্মকে ঘাড় ছনক্ষড় জানাক্ষেই খু্ৈ সাৈযাক্ষন ছপা াক্ষরা প্রশ্নটা 
িরক্ষলা, অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন খু্ৈ ছ াট অৈিাক্ষে জখ্ম হক্ষ ক ক্ষলা। আকম ছদক্ষখ্ক  দুজক্ষনর 
কৈৈৃকেক্ষে উক্ষিখ্ আক্ষ  োর। এিটাক্ষে ৈলা হক্ষ ক্ষ  ছপপার ওক্ষ ট  ুাঁক্ষড় কমক্ষসস ছেল 
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ওক্ষি ছমক্ষরক ক্ষলন। উকন অযাক্ষঞ্জলাক্ষি ছমক্ষরক ক্ষলন শাৈল কদক্ষ  অনযটা  আক্ষ । িার 
িোটা এর মক্ষযয কিি? 
  
কমস উইকল ামস সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ উের কদক্ষলন–আকম িখ্ক্ষনা শাৈক্ষলর িো শুকনকন। ছপপার 
ওক্ষ ট ৈযাপারটাই কিি। 
  
এটা িার িা  ছেক্ষি শুক্ষনক ক্ষলন? 
  
অক্ষনি কদন আক্ষগ অযাক্ষঞ্জলা কনক্ষজই আমাক্ষি িোটা ৈক্ষলক ক্ষলা। 
  
অযাক্ষঞ্জলা কিি িো ৈক্ষলক ক্ষলা? 
  
ও কনক্ষজর গালটা  ুাঁক্ষ  ৈক্ষলক ক্ষলা যখ্ন আকম ছ াট ক লাম, েখ্ন কদকদ ছপপার ওক্ষ ট 
 ুাঁক্ষড় ছমক্ষরক ক্ষলা ৈক্ষল এই রিম হক্ষ  ছগক্ষ । েক্ষৈ িখ্ক্ষনা এিো ছযন ৈলক্ষৈন না ওক্ষি, 
ও িি পা  খু্ৈ। 
  
ও িো কমক্ষসস ছেল িখ্নও আপনাক্ষি ৈক্ষলক ক্ষলন? 
  
 আভাক্ষস। ৈযাপারটা আকম জাকন উকন যক্ষর কনক্ষ ক ক্ষলন। ওাঁক্ষি আকম ৈলক্ষে শুক্ষনক লাম, 
আকম জাকন মক্ষন িক্ষরন আপকন অযাক্ষঞ্জলাক্ষি আদর িক্ষর আকম নি িক্ষরক । আমার সৈ 
সমক্ষ  মক্ষন হ  ছয েকে িক্ষরক  আকম োর েকে পূরণ িরার সাযয আমার ছনই। আর 
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এিৈার ৈক্ষলক ক্ষলন, িা ী িারুর েকে িক্ষরক  এই কেন্তাটা কেরিাল মানুক্ষষর জীৈক্ষন 
গুরুভাক্ষরর মক্ষো ছেক্ষপ ৈক্ষস োক্ষি ো মক্ষনর ওপর। 
  
যনযৈাদ, কমস উইকল ামস। আমার জানার ক ক্ষলা এইটুিুই। 
  
েীে গলা  উকন হিাৎ ৈক্ষল উিক্ষলন, কিি আপনাক্ষি ৈুঝক্ষে পারক  না কমিঃ ছপা াক্ষরা। 
ঐ ছয দুিঃক্ষখ্র ঘটনার ৈণলনা আকম কলক্ষখ্ কদক্ষ ক , অযাক্ষঞ্জলাক্ষি কি ছসটা ছদকখ্ক্ষ ক্ষ ন? 
  
মাো নাড়ক্ষলা ছপা াক্ষরা, আর এখ্নও আপকন, িোটা কমস উইকল ামস ছশষ িরক্ষলন না। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, কেন্তা িরুন এি কমকনট। এিজন ছজক্ষল যকদ ছদক্ষখ্ন ৈক্ষস আক্ষ  
ৈাক্ষরাটা মা  কনক্ষ , েখ্ন মক্ষন হক্ষে পাক্ষর আপনার সকেযিাক্ষরর মা টা ৈাক্ষরাটা। কিন্তু 
নিল ছো এিটাও হক্ষে পাক্ষর। 
  
দৃপ্তিক্ষণ্ঠ ছৈশ জৈাৈ কদক্ষলন কমস উইকল ামস, অৈািৈ িো খু্ৈই, অেে…। । 
  
..ও, অৈািৈ…কিন্তু অসম্ভৈ ছো ন …িারণ আমার এিৈার এি ৈনু্ধ কনক্ষ  কগক্ষ ক ক্ষলা 
এিটা নিল মা  (ৈুঝক্ষেই পারক্ষ ন ওর নিল মা  বেকর িরার ৈযৈসা ক ক্ষলা) 
আসক্ষলর সক্ষঙ্গ েুলনা িরার জক্ষনয। এৈং যকদ আপকন িাক্ষরার বৈিিখ্ানা  ইকন্ন াস 
মা গুক্ষলাক্ষি মাক্ষ র অযাক্ষিাকর াক্ষম কনিল হক্ষ  দাাঁকড়ক্ষ  োিক্ষে ছদক্ষখ্ মক্ষন িক্ষরন জযান্ত 
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ন  ওগুক্ষলা, েক্ষৈ ভুল িরক্ষৈন, ছসাজা ৈাগদাদ ছেক্ষি ওগুক্ষলা ছিক্ষন িক্ষর আনা আনা 
হক্ষ ক্ষ । 
  
আক্ষজৈাক্ষজ িী সৈ ৈিক্ষ ন? ছিাঁক্ষঝ উিক্ষন কমস উইকল ামস। 
  
ৈিক  এই জক্ষনয ছয আপনাক্ষি আকম ছদখ্াক্ষে োই ছোখ্ কদক্ষ  মানুষ যা ছদক্ষখ্ ো মন 
কদক্ষ ও অক্ষনি সম  ছদখ্ক্ষে হ …। 
  
. 
  
০৫. 
  
করক্ষজন্ট পাক্ষিলর ফ্ল্যাক্ষট ৈাকড়টার িাক্ষ  এক্ষস ছপা াক্ষরা েলার গকেটা িকমক্ষ  কদক্ষলা। 
  
ছেমন কি ু অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরনক্ষি কজক্ষেস িরার না োিক্ষলও এখ্াক্ষন আসা সামঞ্জসযটা 
রাখ্ার জক্ষনযই। পাাঁেটা প্রশ্ন পাাঁেজনক্ষি িরক্ষেই হক্ষৈ। 
  
অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন সাদর অভযেলনা জানাক্ষলা। 
  
ছপক্ষলন কি ু? 
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 এক্ষগাক্ষে পারক  ছশষ পযলন্ত। 
  
কিকলপ ছেি? মন্তৈয খ্াকনিটা, অযাক্ষঞ্জলা খ্াকনিটা মন্তৈয, খ্াকনিটা প্রক্ষশ্নর মাঝামাকঝ 
সুক্ষর অযাক্ষঞ্জলা জানক্ষে োইল। 
  
আমাক্ষি এখ্নও ছিাক্ষনা প্রশ্ন িরক্ষৈন না। এখ্নও সম  আক্ষসকন। েক্ষৈ অনুক্ষরায এিটা 
িরক্ষে এক্ষসক , রাজী সৈাই, এখ্ন দ া িক্ষর যকদ আপকন এিৈার হযাণ্ডেশ মযানক্ষর 
ছমকরকিে ছেক্ষির ৈাকড় আক্ষসন। 
  
আপনার কি উক্ষেশয ঘটাক্ষে োন নাকি ছষাক্ষলা ৈ র আক্ষগিার ঘটনার পুনরাৈৃকে? 
  
ছদখ্ক্ষে োই আরও এিটু সুস্পি ভাক্ষৈ। ো আসক্ষ ন ছো? 
  
যাক্ষৈা। এি সক্ষঙ্গ সৈাইক্ষি মনও োইক্ষ  ছদখ্ক্ষে, আপনার ভাষা  সিলক্ষি আরও এিটু 
সুস্পিভাক্ষৈ ছদখ্ক্ষে পাক্ষৈা। 
  
সক্ষঙ্গ আনক্ষৈন ছসই কেকিটাও, ছযটা ছদকখ্ক্ষ ক ক্ষলন আমাক্ষি। 
  
না, আপনাক্ষি ছদকখ্ক্ষ ক  ৈক্ষলই ছদখ্াক্ষে হক্ষৈ োর ছিাক্ষনা মাক্ষন ছনই। 
  
এ ৈযাপাক্ষর কিন্তু আপনার উকেে আমার িোমক্ষো েলা। 
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কনি ই না। হ ক্ষো কেকিটা কনক্ষ  যাক্ষৈা, েক্ষৈ ছদখ্াক্ষৈা কিনা ছসটা কনভলর িরক্ষৈ আমার 
ইক্ষের ওপর। 
  
কিি আক্ষ ।…প্রশ্ন িরক  এিটা…ঐ দুঘলটনাটা ঘটার িা ািাক  সম  আপকন কদ মুন 
অযাণ্ড কদ কমক্স ছপে উপনযাসটা সমারক্ষসট মক্ষমর ছলখ্া ো পক্ষড়ক ক্ষলন? 
  
কি আিযল? হা, কিন্তু কি িক্ষর জানক্ষলন আপকন? 
  
আপনাক্ষি শুযু ছদখ্াক্ষে োই, েুে ৈযাপাক্ষরও খু্ৈ আকম ছিমন জাদু ছদখ্াক্ষে পাকর। 
অক্ষনি কি ু না ৈলক্ষলও আকম জানক্ষে পাকর। 
  
. 
  
েৃেী  অযযা  
  
পুনগলিন 
  
হযাণ্ডেশ মযানক্ষরর লযাৈক্ষরটাকরক্ষে কৈক্ষিক্ষলর ছরাক্ষদর আক্ষলা  সৈাই আৈার এক্ষস 
সমক্ষৈে হক্ষেন। িাটক্ষে োইক্ষ  না ৈাকড়টার পকরেযক্ত রূপটা। 
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ছমকরকিে ছেি এিটু অস্বকির মক্ষযয এক্ষলাক্ষমক্ষলা ভাক্ষৈ িালার সক্ষঙ্গ িো ৈলক ক্ষলন। 
হিাৎ ৈক্ষল উিক্ষলন এি সমক্ষ , জাক্ষনা ৈা া, েুকম িক্ষ িটা কদি কদক্ষ  এক্ষিৈাক্ষর 
ছোমার মাক্ষ র মক্ষো, আৈার এক্ষিৈাক্ষরই নও িক্ষ িটা ৈযাপাক্ষর। 
  
প্রশ্ন িরক্ষলা িালা–কমল ছিাো  আর অকমল ছিাো -শুকন ৈলুন না। 
  
রে, হাাঁটা েলা মাক্ষ র মক্ষো, েক্ষৈ…ৈকল কিভাক্ষৈ…অক্ষনি ছৈকশ স্পি। 
  
কিকলপ ছেি জানলা কদক্ষ  োকিক্ষ  ক ক্ষলন ৈাইক্ষর, কৈরকক্তর ছরখ্া িুক্ষট উিক্ষ  িপাক্ষল, 
এর কি মাক্ষন হ ? এমন সুন্দর সক্ষন্ধয ছৈলা  শকনৈাক্ষরর… । 
  
সৈাইক্ষি শান্ত িরক্ষলন এরিুল ছপা াক্ষরা এি িো , আকম েমা োইক …এভাক্ষৈ গলি 
ছখ্লার সম  নি িরার জক্ষনয…েক্ষৈ আপনার কপ্র  ৈনু্ধর ছমক্ষ র জক্ষনয…ছখ্ াল িক্ষর ওর 
িো…। 
  
ছঘাষণা িরক্ষলা খ্াস-খ্ানসামা এক্ষস–এক্ষসক্ষ ন কমস ও াক্ষরন। ওক্ষি অভযেলনা জাকনক্ষ  
ছমকরকিে কনক্ষ  এক্ষলন। অযাক্ষঞ্জলা সম  নি িক্ষরও এক্ষসক্ষ া, খু্শী হলাম ভারী। 
  
 ুক্ষট ছগক্ষলা িাললা, এই ছয অযাক্ষঞ্জলা মাসী। ছোমার প্রৈন্ধ পড়লাম আজক্ষির টাইমস 
পকত্রিা । িী ভাক্ষলাই না লাক্ষগ নামী আত্মী  োিক্ষল, লম্বা মক্ষো এিজন, ছেৌক্ষিা 
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ছো ালওলা যুৈিক্ষি ছদকখ্ক্ষ  ৈলক্ষলা, এই হক্ষলা জন ৈযাটাকর। আকম আর ও…ইক্ষে আক্ষ  
কৈক্ষ  িরৈার… 
  
অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন ৈলক্ষলন, আিঃ…জানোম না োক্ষো…। 
  
একগক্ষ  ছগক্ষলন ছমকরকিে আর এিজন অকেকেক্ষি অভযেলনা জানাক্ষে–এই ছয কমস 
উইকল ামস ছদখ্া িে ৈ র পক্ষর…। 
  
ছরাগা, দুৈলল অনমনী  দৃঢ়ো কনক্ষ  একগক্ষ  এক্ষলন গভক্ষনলস, এিৈার ছপা াক্ষ াক্ষি ছদক্ষখ্ 
কনক্ষ  দামী সুট-পযান্ট পরা লম্বা মক্ষো এিজক্ষনর কদক্ষি োিাক্ষলন। 
  
একগক্ষ  এক্ষস অযাক্ষঞ্জলা হাকস মুক্ষখ্ ৈলক্ষলন, কনক্ষজক্ষি আৈার সু্কক্ষলর ছমক্ষ  মক্ষন হক্ষে। 
  
কমস উইকল ামস ৈলক্ষলন, আমার গৈল হ  ছোমার জক্ষনয ৈা া, আমার মুখ্ ছরক্ষখ্ক্ষ া 
েুকম। এই ছো িালা, োই না। কনি ই ওর মক্ষন ছনই আমাক্ষি…েখ্ন ৈড্ড ছ াট 
ক ক্ষলা…। 
  
কিকলপ অকির হক্ষ  উক্ষিক্ষ ন–এসৈ িী হক্ষে? আমাক্ষি ছো ছিউ ৈক্ষলকন। 
  
এটার নাম কদক্ষ ক  আকম…অেীে ভ্রমণ। আসুন, ৈকস সৈাই কমক্ষল। িাজ শুরু হক্ষৈ ছশষ 
অকেকে এক্ষস ছগক্ষলই। উকন এক্ষলই…নামাক্ষনা হক্ষৈ আত্মাক্ষি, ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা। 
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কৈরক্ত হক্ষ  কিকলপ ৈলক্ষলা, কি ছ ক্ষলমানুষী হক্ষে এসৈ? কনি ই আপকন ছিাক্ষনা েে 
িািক্ষে যাক্ষেন না িযানক্ষেক্ষটর। 
  
না, না, কনি ই না। আক্ষলােনা িরক্ষৈা শুযু অেীক্ষের ঘটনা কনক্ষ । আকৈভলাৈ হক্ষৈ না 
ভূে-টুক্ষের কিিই। েক্ষৈ ৈলক্ষে পাক্ষর ছি এই মুহূক্ষেল এঘক্ষর অযাকম াস আর 
িযাক্ষরাকলক্ষনর আত্মা ছনই? 
  
যা ো কি সৈ ৈিক্ষ ন, ছোঁকেক্ষ  উিক্ষেই কিকলপ খ্াস-খ্ানসামা এক্ষস ছলিী কিকটশাম 
এক্ষসক্ষ ন জানাক্ষলা। 
  
ছলিী কিকটশাম এক্ষলন, মুক্ষখ্র ছরখ্া  ঔদ্ধেয আর কৈকরকক্তর েীণ আভাস পকরসু্ফট। 
এিটু হাসক্ষলন ছমকরকিক্ষের কদক্ষি োকিক্ষ  শীেল দৃকিক্ষে। অযাক্ষঞ্জলা আর কিকলক্ষপর 
কদক্ষি োকিক্ষ  ৈসক্ষলন এিটা আলাদা ছে াক্ষর কগক্ষ । দামী হাক্ষরর ৈাাঁযনটা গলা ছেক্ষি 
আলগা িক্ষর কদক্ষেই লুকটক্ষ  পড়ক্ষলা ছপ ন কদক্ষি হা িক্ষর িাললা ছদখ্ক ক্ষলা এলসাক্ষি। 
োর জীৈক্ষন এই মকহলাকটর জক্ষনযই ঐ সৈলনাশ ছনক্ষম এক্ষসক ক্ষলা। েক্ষৈ ঘৃণার ৈদক্ষল 
োর দৃকিক্ষে ক ক্ষলা ছিৌেূহল। 
  
এলসা ৈলক্ষলা, দুিঃকখ্ে কমিঃ ছপা াক্ষরা এিটু ছদরী হক্ষ  ছগক্ষলা। 
  
আপকন এক্ষসক্ষ ন এটাই মযািাম ৈড় িো। 
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ছজাক্ষর নাি টানক্ষেই কসকসকল া উইকল ামস এলসা োিাক্ষলন ওর কদক্ষি, অৈোর ভাৈ। 
ৈলক্ষলন, অযাক্ষঞ্জলা কেনক্ষে পারোম না ছোমাক্ষি। ৈক্ষলা ছো িক্ষোকদক্ষনর িো, ছষাক্ষলা 
ৈ র। 
  
ছপা াক্ষরা িাক্ষজ লাগাক্ষলা এই সুক্ষযাগটাক্ষি, হযাাঁ আমরা আক্ষলােনা িরক্ষে যাকে ছযাৈলা 
ৈ র আক্ষগিার ঘটনা কনক্ষ ই, ৈক্ষল কনই োর আক্ষগ আমরা ছিন জক্ষড়া হক্ষ ক  এখ্াক্ষন। 
িালার অনুক্ষরায সংক্ষেক্ষপ এৈং োর দাক ত্ব ছনও ার িোটা ৈক্ষল কিকলপ আর 
ছমকরকিক্ষের েরি ছেক্ষি ঝড় উিক্ষে যাক্ষে প্রকেৈাক্ষদর ছদক্ষখ্ ছপা াক্ষরা োড়াোকড় 
ৈলক্ষলা, আকম িাক্ষজর ভারটা কনক্ষ ক –িাজও শুরু িক্ষরক  সেযটা আকৈষ্কার িরার জক্ষনয। 
  
ছপা াক্ষরার িো শুনক্ষে শুনক্ষে িাললা অলক্ষে ছোখ্ ৈুকলক্ষ  কনকেক্ষলা আগন্তুি পাাঁেজক্ষনর 
মুক্ষখ্র ওপর এক্ষদরই মক্ষযয এিজন। ছিউ খু্ন িক্ষরক ক্ষলা ওর ৈাৈাক্ষি। 
  
িল্পনা িরক্ষে লাগক্ষলা িালা–িাউক্ষি না িাউক্ষি এরা খু্ন িক্ষরক্ষ ন–রাক্ষগ পাগল হক্ষ  
কগক্ষ  কিকলপ ছেি এিজন মকহলার গলা কটক্ষপ যক্ষরক্ষ ন, এিটা কসক্ষদল ছোরক্ষি 
ছমকরকিে করভলভার ছদকখ্ক্ষ  ভ  ছদখ্াক্ষেন, হিাৎ েক্ষল ছগক্ষলা গুকল, ছভক্ষৈ কেক্ষন্ত 
অযাক্ষঞ্জলা ও াক্ষরন গুকল িরক্ষ ন িাউক্ষি…কসক্ষলি ছমাড়া ছসািা  ৈক্ষস প্রােীন দুক্ষগল হুিুম 
কদক্ষেন এলসা হেভাগাটাক্ষি দুক্ষগলর পাাঁকেল ছেক্ষি  ুাঁক্ষড় ছিক্ষল দাও েলা । …নানা 
কৈকেত্র এই যরক্ষনর িল্পনার জগক্ষে িালার মন ঘুক্ষর ছৈড়াক্ষে। আর এিৈার ভাৈক্ষলা 
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ছযন ও প্রশ্ন িরক্ষ -কমস উইকল ামস িাউক্ষি িখ্ক্ষনা খু্ন িক্ষরক্ষ ন আপকন, উের 
কদক্ষেন উকন, মন কদক্ষ  অংি িক্ষষ, আক্ষজ ৈাক্ষজ কেন্তা না িক্ষর। 
  
নািঃ পাগল হক্ষ  যাক্ষৈা এসৈ কেন্তা িরক্ষল, ছপা াক্ষরার িোই োর ছেক্ষ  ছশানাই ভাক্ষলা, 
সৈই ছো জাক্ষনন উকন। 
  
ৈক্ষল েক্ষলক্ষ ন ছপা াক্ষরা, আমার িাজ এটাই…অেীে িাগক্ষজ উক্ষো কগ াক্ষর োকলক্ষ  েক্ষল 
কগক্ষ  যা ঘক্ষটক ক্ষলা আসক্ষল ো আকৈষ্কার িরা। 
  
কিকলপ ছেি ৈলক্ষলন, আমরা সৈাই জাকন ঘটনাটা, আপকন ৈলক্ষ ন। আপকন কি ু না 
ছভক্ষৈই িোটা ৈলক্ষলন। ছিাক্ষনা ঘটনার সম্বক্ষন্ধ স্বীিৃে ৈ ানটাই সকেয হক্ষৈ ছয সৈ 
সমক্ষ  এমন ছিাক্ষনা িো ছনই। ছযমন কমিঃ ছেক্ষির িো যরা যাি–অপ ন্দ িরক্ষেন 
উকন িযাক্ষরাকলন ছেলক্ষি। ওটা স্বীিৃে ৈ ান আপনার মক্ষনাভাৈ সম্বক্ষন্ধ। কিন্তু যার 
সামানযেম োন আক্ষ  মনিঃিে সম্বক্ষন্ধ োরা কিন্তু যক্ষর ছনক্ষৈ উো িোটাই, ভীষণভাক্ষৈ 
আপকন োইক্ষেন িযাক্ষরাকলনক্ষি, শুযু সমাক্ষলােনা িরক্ষেন না পাও ার দুিঃক্ষখ্। আৈার 
ছমকরকিে ছেক্ষির িো ছদখু্ন উকন মক্ষন মক্ষন ৈহু ৈ র যক্ষর িযাক্ষরাকলক্ষনর প্রকে আসক্ত 
ক ক্ষলন। উকন িযাক্ষরাকলক্ষনর প্রকে কনক্ষজর কৈৈৃকেক্ষে অযাকম াক্ষসর ৈযৈহাক্ষরর প্রকেৈাদ 
জানাক্ষেন ছস িো ৈক্ষলক্ষ ন। ভাক্ষলা িক্ষর কৈৈৃকেগুক্ষলা পক্ষড় ছদখ্ক্ষল জানা যাক্ষৈ সুন্দরী 
েরুণী এলসার মক্ষো আকৈভলাক্ষৈর পক্ষরই সৈ ছযন শুরু িরক্ষলা ছগালমাল হক্ষে। শ্রদ্ধা 
ভাক্ষলাৈাসা এক্ষোকদক্ষনর অনয পাত্রীক্ষে সমকপলে হক্ষলা। 
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প্রকেৈাদ িরার মক্ষো ছমকরকিে শব্দ িরক্ষলন, কমকি িক্ষর ছলিী কিকটশাম হাসক্ষলন। 
  
ৈক্ষল েলক্ষলা ছপা াক্ষরা, শুযু দৃিান্ত ছদৈার জক্ষনয এগুক্ষলা আকম ৈললাম। খু্ক্ষনর ছিাক্ষনা 
সম্পিল ছনই এর সক্ষঙ্গ। কিি আক্ষ  অেীে জগক্ষে এৈার ছিরা যাি। …ৈক্ষল কনই 
কিভাক্ষৈ িক্ষরক  এটা..আকম িযাক্ষরাকলন ছেক্ষলর উিীলক্ষদর সক্ষঙ্গ আর সরিার পক্ষের 
সহিারী উিীক্ষলর সক্ষঙ্গ ছেল পকরৈাক্ষরর সক্ষঙ্গ পকরকেে ৈৃদ্ধ সকলকসটার আর উিীক্ষলর 
মুহুরীর সক্ষঙ্গ, আর েদন্তিারী মামলা  পুকলশ অকিসাক্ষরর সক্ষঙ্গ িো ৈক্ষলক । এৈং িো 
ৈক্ষলক  প্রেযেদশলী পাাঁেজক্ষনর সক্ষঙ্গ, ঘটনার সম  যারা উপকিে ক ক্ষলন। আকম এৈার 
মকহলাকটর এিকট পূণলাৈ স্ক  কৈ আাঁিার ছেিা িরক  ঐসৈ েক্ষের কভকেক্ষে, যা ছজক্ষনক  
ো হক্ষলা…িযাক্ষরাকলন ছেল এিৈাক্ষরর জক্ষনযও োাঁর কৈরুক্ষদ্ধ আনীে অকভক্ষযাক্ষগর 
প্রকেৈাদ িক্ষরনকন (ঐ কেকিটা ছমক্ষ ক্ষি ছলখ্া  াড়া)। 
  
ছিাক্ষনা রিম ভক্ষ র কেহ্ন িািগড়া  দাাঁকড়ক্ষ  প্রিাশ িক্ষরনকন কেকন, আগ্রহ ছদখ্ানকন 
ছিাক্ষনারিম। পরাকজক্ষের মক্ষনাভাৈ আগাক্ষগাড়া কনক্ষ , আত্মসমপলণ িক্ষরক ক্ষলন ভাক্ষগযর 
িাক্ষ । উকন হাজক্ষে োিািালীনও খু্ৈ শান্ত ভাক্ষৈ ছমক্ষন কনক্ষ ক ক্ষলন এই কৈপযল ক্ষি। 
ছৈাক্ষনর িাক্ষ  এিমাত্র ছলখ্া কেকিটাক্ষে কন কের এই কনষু্ঠর পকরহাক্ষসর িো কেকন 
ৈক্ষলক ক্ষলন। অেে আকম িো ৈক্ষলক  যাক্ষদর সক্ষঙ্গ, প্রক্ষেযক্ষিই োরা (মাত্র এিজন ৈাক্ষদ) 
ৈক্ষলক্ষ ন অপরাযী িযাক্ষরাকলন ছেল। 
  
মাো নাড়ক্ষলন কিকলপ, ও ছদাষী কনি ই। 
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ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, রা  অনযক্ষদর ছমক্ষন ছনও াটা িাজ ন  আমার। আকম কনক্ষজ সােয 
প্রমাণগুক্ষলা পরীো িক্ষরক । এই হেযািাক্ষণ্ডর ছপ ক্ষন ছয মানকসিো ক ক্ষলা েেযটা োর 
সক্ষঙ্গ ছমক্ষল িেটা শুযু োই পরীো িক্ষর আকম ছদক্ষখ্ক । এরজনয পক্ষড়ক  পুকলক্ষশর 
িাইল, প্রেযেদশলীর পাাঁেজক্ষনর কৈৈৃকে কনক্ষ ক , ছযগুক্ষলাক্ষি অৈান্তর মক্ষন িক্ষরক ক্ষলা 
পুকলশ ছসগুক্ষলাক্ষি আকম গুরুত্ব কদক্ষ ক , এৈং ছজাগাড় িক্ষরক  নেুন অক্ষনি েেযও, 
ছযমন–(ি) ছযগুক্ষলাক্ষি পুকলশ অপ্রক্ষ াজনী  মক্ষন িক্ষরক ক্ষলা এমন কি ু আক্ষলােনা এৈং 
ঘটনা, (খ্) কি মক্ষন িক্ষরক ক্ষলন ৈা ছভক্ষৈক ক্ষলন িযাক্ষরাকলন ছেল ছস সম্বক্ষন্ধ অকভমে 
কৈকভন্ন ছলাক্ষির (আইনেিঃ যকদ গ্রাহয ন  ওগুক্ষলা) এৈং (গ) কি ু েেয যা পুকলক্ষশর 
িাক্ষ  ইোিৃে ভাক্ষৈ ছেক্ষপ যাও া হক্ষ ক ক্ষলা। 
  
আকম কনক্ষজই এখ্ন মামলাটার কৈোর িরক্ষে পাকর। মক্ষন হ  এমকনক্ষে খু্ন িরার পক্ষে 
িযাক্ষরাকলক্ষনর যক্ষেি িারণ ক ক্ষলা, স্বামীক্ষি উকন ভাক্ষলাৈাসক্ষেন, প্রিাক্ষশয স্বামী অনয 
স্ত্রীক্ষলাি আসকক্তর িো ৈক্ষলক্ষ ন এৈং কনক্ষজই স্বীিার িক্ষরক্ষ ন স্ত্রী কেকন খু্ৈ 
ঈষলাপরা ণ। 
  
িাযল সাযক্ষনাপাক্ষ র প্রসক্ষঙ্গ আসা যাি। উক্ষেশয ছেক্ষি এিটা খ্াকল ছসক্ষন্টর কশকশ যাক্ষে 
ছিানাইন ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর আলমারীক্ষে ো পাও া ছগক্ষ । োাঁরই আেুক্ষলর  াপ 
আৈার কশকশর গাক্ষ । িযাক্ষরাকলন স্বীিারও িক্ষরক ক্ষলন পুকলক্ষশর প্রক্ষশ্নর উেক্ষর ওটা এই 
ঘর ছেক্ষি কনক্ষ ক ক্ষলন। ছসকদন সৈার ছশক্ষষ এই লযাক্ষরটাকর ছেক্ষি ছৈকরক্ষ  ক ক্ষলন এৈং 
এিমাত্র হাক্ষের ছয  াপ ছিানাইক্ষনর ছৈােক্ষল পাও া ছগক্ষ  োও িযাক্ষরাকলক্ষনরই। ছদখ্া 
যাক্ষে সৈ কমকলক্ষ  উকন েুকর িক্ষরক ক্ষলন ছিানাইন। আর এিটা পক্ষরাে প্রমাণ আক্ষ  
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ছসকদন আমা  ছমকরকিে ছেি ৈক্ষলক ক্ষলন, মক্ষন পড়ক্ষ  দাাঁকড়ক্ষ ক লাম এইখ্াক্ষন, জুই 
িুক্ষলর গন্ধ ছখ্ালা জানলা কদক্ষ  ছভক্ষস আসক ক্ষলা। কিন্তু ছসক্ষেম্বর ক ক্ষলা ছসই মাসটা 
জুন-জুলাই হক্ষলা জুই িুক্ষলর সম । 
  
অেএৈ ছৈাঝা যাক্ষে িযাক্ষরাকলন কৈষ েুকর িরার মেলৈটা আাঁটার পর ৈযাক্ষগর মক্ষযয 
ছেক্ষি জুইিুক্ষলর ছসক্ষন্টর কশকশটা ছৈর িক্ষর জানলা গকলক্ষ  ছসন্টটা ছিক্ষল ছদন, োরপর 
কৈষ ভক্ষর ছনন খ্াকল কশকশটাক্ষে। 
  
কমিঃ ছমকরকিে ছেিক্ষি িকদন আক্ষগ ৈক্ষলক লাম আকম ছি কি ভাক্ষৈ ছসই দুঘলটনার কদন 
ঘর ছেক্ষি ছৈকরক্ষ ক ক্ষলা ছসই দৃশযটার পুনরাৈৃকের অকভন  িরক্ষে। ওক্ষি জুই িুক্ষলর 
ছসন্ট মাখ্াক্ষনা রুমাল ছনক্ষড় ছোখ্ ৈন্ধ অৈিা  ছশািাক্ষেই ওাঁর মক্ষন পক্ষড় যা  পূৈলসৃ্মকে। 
মাক্ষঝ মাক্ষঝ ৈুকদ্ধর ছেক্ষ  প্রাণশকক্ত অক্ষনি ছৈকশ িাজ িক্ষর। 
  
আসা যাি এৈার ছসই সৈলনাশা কদনটার সিালক্ষৈলা । কমস এলসা গ্রী ার প্রিাক্ষশয 
ছঘাষণা িরক্ষলন আকম াসক্ষি কৈক্ষ  িরার িো। েরম কৈপক্ষদর মুক্ষখ্ িযাক্ষরাকলনক্ষি ছিক্ষল 
কদক্ষ  ছস িো আকম াস স্বীিারও িরক্ষলন, এ ৈযাপাক্ষর অক্ষনিই সােয কদক্ষ ক্ষ ন। 
  
স্বামী স্ত্রী েুমুল ঝগড়া হক্ষলা পরকদন লাইক্ষিরীর ঘক্ষর। হল ঘর ছেক্ষি কিকলপ ছেি 
শুনক্ষে ছপক্ষলন িযাক্ষরাকলন ৈলক্ষ ন, ছোমাক্ষি এিকদন খু্ন িরক্ষৈা আকম। ৈাইক্ষরর েত্বর 
ছেক্ষি কমস এলসাও িোটা শুনক্ষলন। অযাকম াস ছেল োরপর আরও খ্াকনিটা 
রাগারাকগর পর  কৈ আাঁিক্ষে েক্ষল ছগক্ষলন এলসাক্ষি কনক্ষ । 
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মনিাকেিোর কৈোক্ষর এক্ষোেণ পযলন্ত ছিাক্ষনা অসঙ্গকে ছদখ্া যাক্ষে না। কিন্তু নানারিম 
গরকমল আসক্ষ  োর পক্ষরই। 
  
কৈষ েুকর যাও ার িো ছজক্ষন ছমকরকিে ছেি ভাইক্ষি জানাক্ষেন। অযাল্ডারক্ষৈকরক্ষে েক্ষল 
আসক্ষ ন আক্ষলােনা জক্ষনয। শুনক্ষে ছপক্ষলন িামান ৈাগাক্ষনর িাক্ষ  এক্ষস সু্কক্ষল 
অযাক্ষঞ্জলাক্ষি পািাৈার ৈযাপার কনক্ষ  েিল েলক্ষ  স্বামী স্ত্রীক্ষে। খ্টিা লাগক্ষ  ঐখ্াক্ষনই। 
কমকনট িুকড় আক্ষগ সামানয, স্বামী স্ত্রীক্ষে কৈক্ষ র ৈযাপার কনক্ষ  েুমুল ঝগড়া হক্ষ  ছগক্ষ । 
খু্ন িরািকরর িোও উক্ষিক্ষ । োরপক্ষর কি িক্ষর েুে ঘক্ষরা া িো ৈলক্ষে স্ত্রী যান। 
  
ছমকরকিক্ষের কদক্ষি োকিক্ষ  ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলাৈকল আপনার ভাষাক্ষেই আপকন ৈলক্ষে 
শুক্ষনক ক্ষলন অযাকম াসক্ষি, কিি হক্ষ  ছগক্ষ  সৈ…আকম ছদখ্ক্ষৈা ওর ছগা -গাক্ষ র 
ৈযাপারটা। োই না? 
  
হা, ঐ যরক্ষনর িো ৈক্ষট, ছমকরকিে ৈলক্ষলন। 
  
 ছপা াক্ষরা ৈলল কিকলক্ষপর কদক্ষি োকিক্ষ -োই কি শুক্ষনক ক্ষলন আপকনও। 
  
কিকলপ ভ্রূ-িুাঁেক্ষি ৈলক্ষলন, আপকন না ৈলা পযলন্ত মক্ষন পক্ষড়কন। িী এিটা িো হক্ষ ক ল 
ছগা -গাক্ষ র। 
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কমিঃ ছেল ৈক্ষলক ক্ষলন–কমক্ষসস ছেল কিন্তু ন ? 
  
অযাকম াস ৈক্ষলক ক্ষলা। েক্ষৈ কনষু্ঠরো হক্ষৈ ছমক্ষ টার ওপর এ যরক্ষনর িো িযাক্ষরাকলন 
ৈক্ষলক ক্ষলা। কিন্তু ও কনক্ষ  এখ্ন ছিন আক্ষলােনা হক্ষে? 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, আপনারা ছিন আমার আপকের িারণটা ছদখ্ক্ষে পাক্ষেন না? 
অযাকম াস ছেল ছিন ছমক্ষ কটর ছগা -গাক্ষ র ৈযাপার ছদখ্ক্ষৈন? ঐ িাজটা ছো ছমক্ষ ক্ষদর 
িাজ, ৈাকড়ক্ষে আক্ষ ন কমক্ষসস ছেল, গভক্ষনলস আক্ষ ন, অেএৈ ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন ছো…? 
  
কিকলপ অচযযল হক্ষ  ৈলক্ষলন, কি হক্ষ ক্ষ  োক্ষে, খু্ক্ষনর ছিাক্ষনা সম্পিল ছনই এর সক্ষঙ্গ। 
  
 মক্ষন িক্ষরন না আপকন? 
  
আর এিটা ছদখু্ন ঘটনা…স্বামীক্ষি এিটু আক্ষগ খু্ন িক্ষর ছদৈার ভ  ছদখ্ান কযকন কেকনই 
ৈা কি িক্ষর ভার ছনন িান্ডা কৈ ার পকরক্ষৈশন িরার? 
  
হিাৎ ছমকরকিে ৈক্ষল উিক্ষলন, মাো  খু্ন িরার পকরিল্পনা োিক্ষল ওটাই ছো স্বাভাকৈি, 
োই ছো মানুষ িক্ষর–ছগাপন িক্ষর মক্ষনর ভাৈ। 
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আপকন োই মক্ষন িক্ষরন ছো? কৈষ ছদৈার ৈযাপাক্ষর স্বামীক্ষি মনকির িক্ষর কনক্ষ ক ক্ষলন 
কমক্ষসস ছেল। িামান ৈাগাক্ষনই স্বামী কৈ ার রাক্ষখ্। ঔ ছৈােক্ষল োইক্ষল কৈষ কদক্ষ  রাখ্ক্ষে 
পারক্ষেন কনি ই। 
  
আপকে জানাক্ষলন ছমকরকিে, না িরক্ষেন না ো, যকদ ছখ্ক্ষ  ছিক্ষল অনয ছিউ? 
  
হযাাঁ, পারক্ষেন এলসা। আো স্বামীক্ষি খু্ন িরার কসদ্ধান্ত আপনার মক্ষে কনক্ষ  ছনৈার পর 
ও কি খু্ন না িরার ৈযাপাক্ষর এলসাক্ষি কৈক্ষৈক্ষির কদি কদক্ষ  িযাক্ষরাকলন খু্ৈ এিটা কেন্তা 
িরক্ষেন। 
  
আো আক্ষলােনা োি, এ কনক্ষ  সীমাৈদ্ধ োিা যাি প্রিৃে েক্ষের মক্ষযযই। স্বামীক্ষি িান্ডা 
কৈ ার িযাক্ষরাকলন পাকিক্ষ  কদকে ৈক্ষল কনক্ষজই কিক্ষর কগক্ষ  কনক্ষ  এক্ষলন, োই ন  শুযু 
স্বামীক্ষি ছঢক্ষল কদক্ষলন কনক্ষজর হাক্ষে-ওটা ছখ্ক্ষ  অযাকম াস ৈক্ষলক ক্ষলন সৈ কি ুই ছখ্ক্ষে 
আজ খ্ারাপ লাগক্ষ । 
  
োরপর ৈাকড়র ছভেক্ষর কমক্ষসস ছেল েক্ষল যান। লাঞ্চ খ্ান, স্বাভাকৈি ক ক্ষলন ছৈশ। ৈলা 
হক্ষ ক্ষ  এিটু কেন্তাকিে ছদখ্া কগক্ষ ক ক্ষলা োক্ষি। ছিাক্ষনা লাভ হ  না োক্ষে আমাক্ষদর, 
িারণ ছিাক্ষনা কির মানদণ্ড ছনই খু্নীর আেরণ সম্বক্ষন্ধ শান্তও োিক্ষে পাক্ষর খু্নী, আৈার 
হক্ষে পাক্ষর উক্ষেকজেও। 
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আৈার িামান ৈাগাক্ষন যান খ্াৈার পর, ছদক্ষখ্ন কগক্ষ  স্বামী মৃে…এৈং যা ছভক্ষৈ 
ছরক্ষখ্ক ক্ষলন ৈলা ছযক্ষে পাক্ষর োই হক্ষ ক্ষ  ছদক্ষখ্ প্রিাশ িক্ষরন উক্ষেজনা, িো ৈক্ষলন 
িাক্তার ছদখ্াৈার। সৈাই ছো জাক্ষনন এটা? এ  াড়াও এখ্ন কি ু নেুন েেয আকৈষৃ্কে 
হক্ষ ক্ষ .যকদ আপকে না োক্ষি আপনার, ছপা াক্ষরা ছশক্ষষর প্রশ্নকট িরক্ষলা গভক্ষনলস কমস 
উইকল ামসক্ষি। 
  
মুখ্ িযািাক্ষশ হক্ষ  ছগক্ষলা কমস উইকল াক্ষমর, ৈলক্ষলন, িোটা ছগাপন রাখ্ার ৈযাপাক্ষর 
ছিান েুকক্ত ছো আমার হ কন আপনার সক্ষঙ্গ। িক্ষল…। 
  
গভক্ষনলস আক্ষি আক্ষি যা ৈক্ষলক ক্ষলন োর পুনরাৈৃকে ছপা াক্ষরা িরক্ষলা। 
  
নক্ষড় উিক্ষলন এলসা কিকটশাম। োকিক্ষ  ছেক্ষি হাাঁ িক্ষর অকৈশ্বাক্ষসর সুক্ষর ৈলক্ষলন, ওটা 
আপকন কনক্ষজ ছদক্ষখ্ক ক্ষলন? 
  
লাকিক্ষ  উিক্ষলন কিকলপ, োহক্ষল ছো েুক্ষিই ছগক্ষলা সৈ। 
  
োর কদক্ষি কনরীহ ভাক্ষৈ োকিক্ষ  ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা–োর ছিাক্ষনা কনি ো ছনই। 
  
েীক্ষ্ণ গলা  অযাক্ষঞ্জলা আপকে জানাক্ষলা, এিোটা আকম কৈশ্বাস িকর না। োরপর 
গভক্ষনলক্ষসর কদক্ষি কৈষ দৃকিক্ষে োিাক্ষলা। 
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উক্ষেকজে ছমকরকিে, এিমাত্র কনকৈলিার কমস উইকল ামস ৈক্ষস আক্ষ ন ঘাড় শক্ত িক্ষর। 
না, আকম ওটা কনক্ষজর ছোক্ষখ্ ছদক্ষখ্ক লাম। 
  
কিন্তু আপনার ছো ওটা শুযু মুক্ষখ্র িো, যীক্ষর যীক্ষর ৈলক্ষলা ছপা াক্ষরা। 
  
হযাাঁ মুক্ষখ্রই িো, আমার িো  কমিঃ ছপা াক্ষরা ছিউ সক্ষন্দহ িরুি আকম এটা প ন্দ 
িকর না। 
  
ছপা াক্ষরা মাো নীেু িক্ষর ৈলক্ষলা, সক্ষন্দহ িরক  না। যা ৈক্ষলক্ষ ন আপকন ছসটাই 
ঘক্ষটক ক্ষলা। আর ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক  আপনার িো ছেক্ষিই িযাক্ষরাকলন ছেল খু্নী ন । 
  
জন ৈযাটাকর এই প্রেম মুখ্ খু্লক্ষলন–আপকন ছিন এ িো ৈলক্ষ ন কমিঃ ছপা াক্ষরা জানক্ষে 
আকম আগ্রহী। 
  
জানাক্ষৈা কনি ই। কি ছদক্ষখ্ক ক্ষলন কমস উইকল ামসনা, কৈ াক্ষরর ছৈােল ছেক্ষি 
িযাক্ষরাকলন হাক্ষের  াপ মুক্ষ  সাৈযাক্ষন স্বামীর হাক্ষের  াপ লাকগক্ষ  কদক্ষ ক ক্ষলন। কৈ াক্ষরর 
ছৈােক্ষল লেয িরুন। অেে গ্লাক্ষস ছিানাইন ক ক্ষলা–ছৈােক্ষল ন । কৈষ ছৈােক্ষল ক ক্ষলাই 
না। এৈং িযাক্ষরাকলন ছস িো জানক্ষেন না। 
  
স্বামীক্ষি খু্ন িরার অকভক্ষযাগ ছয মকহলা সম্বক্ষন্ধ আনা হক্ষে, কেকন জাক্ষনন না কৈষ ছদও া 
হক্ষ ক্ষ  িীভাক্ষৈ। কৈষ ছৈােক্ষল ক ল ওাঁর যারণা। 
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প্রকেৈাদ িরক্ষলন ছমকরকিে কিন্তু ছিন…ওক্ষি সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ ৈাযা কদক্ষ  ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, 
হা…ছিন? আত্মহেযা ৈক্ষল ৈযাপারটা োলাৈার জক্ষনয ছিন মরী া হক্ষ  ঐ ছেিা 
িক্ষরক ক্ষলন িযাক্ষরাকলন? খু্ৈ ছসাজা োর উেরটা। িারণ জানক্ষেন উকন ওাঁর স্বামীক্ষি ছি 
কৈষ কদক্ষ ক্ষ  এৈং োক্ষি পাক্ষ  সৈাই সক্ষন্দহ িক্ষর োই ৈাাঁোৈার জক্ষনয োক্ষি উকন ৈাযয 
হক্ষ ক ক্ষলন সৈ রিম ঝুাঁকি কনক্ষে। 
  
এৈার কেন্তা িরা যাি আরও এিটু একগক্ষ  কগক্ষ । ছি হক্ষে পাক্ষর ছসই ৈযকক্তকট, কেকন 
কি ৈাাঁোক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলন কিকলপ ৈা ছমকরকিেক্ষি? না, এলসা গ্রী ারক্ষি? না কসকসকল া 
উইকল ামসক্ষি? না, িযাক্ষরাকলন ছয ছিাক্ষনা মূক্ষলয শুযু এিজনক্ষি ৈাাঁোক্ষে ছেক্ষ  োিক্ষে 
পাক্ষরন। 
  
অযাক্ষঞ্জলা ও ারনক্ষি এিটু ছেক্ষম ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, যকদ কদকদর কেকিটা এক্ষন োক্ষিন েক্ষৈ 
কদন, সৈাইক্ষি আকম পক্ষড় ছশানাই। 
  
না স্পি জৈাৈ অযাক্ষঞ্জলার, কমিঃ ছপা াক্ষরা আকম ৈুঝক্ষে পারক  ছয আকমই জামাইৈাৈুক্ষি 
আপনার মক্ষন খু্ন িক্ষরক  আর ছস িো কদকদ জানক্ষো। আকম এই অকভক্ষযাগ অস্বীিার 
িরক  সমূ্পণল। 
  
হাে ৈাড়াক্ষলা ছপা াক্ষরা, কেকিটা…? 
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ওটা আমার কেকি, আমারই ৈযকক্তগে ভাক্ষৈ। 
  
পরস্পক্ষরর কদক্ষি দু’জন িম ৈ সী ছমক্ষ  েীি দৃকিক্ষে োিাক্ষলন, ছশষপযলন্ত িাললা 
ছলমারক্ষেন্ট ৈলক্ষলন, অযাক্ষঞ্জলা মাসী, কমিঃ ছপা াক্ষরার অনুক্ষরায রাখ্ক্ষল ভাক্ষলা হ । 
  
অযাক্ষঞ্জলা ছঝাঁক্ষঝ উিক্ষলন, িাললা সকেয, মাো খ্ারাপ হক্ষ  ছগক্ষ  কি ছোমার। ছোমার মা 
ক ক্ষলন না উকন…েুকম… কি না…। 
  
ছিক্ষট ছিক্ষট িাললা পকরষ্কার িক্ষর ৈলক্ষলা, হযাাঁ, আমার মা ক ক্ষলন উকন, কেকিটা পড়া ছহাি 
ছসই অকযিাক্ষরই ৈলক । 
  
ছপা াক্ষরাক্ষি কেকিটা কদক্ষে কদক্ষে অযাক্ষঞ্জলা ছৈশ রাগে ভাক্ষৈই ৈলক্ষলন, না ছদখ্াক্ষনাই 
ভাক্ষলা ক ক্ষলা এটা। 
  
ছপা াক্ষরা ছশষ কেকিটা পড়ক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর। যীক্ষর যীক্ষর ঘক্ষরর ছিাক্ষণ অন্ধিাক্ষর ঘনীভূে 
হক্ষ  আসক্ষে শুরু িক্ষরক্ষ । িাললার হিাৎ মক্ষন হক্ষলা ছি ছযন ঘক্ষরর মক্ষযয এক্ষসক্ষ , রূপ 
কনক্ষে যীক্ষর যীক্ষর, শুনক্ষ , কনিঃশ্বাস পড়ক্ষ  োর, ছযন ছস অক্ষপো িরক্ষ , মক্ষন হক্ষলা ওর 
উকন এক্ষসক্ষ ন এখ্াক্ষন…এখ্াক্ষন এক্ষসক্ষ ন আমার মা…এখ্ন িযাক্ষরাকলন এই ঘক্ষরর মক্ষযয। 
  
হিাৎ ছপা াক্ষরার িণ্ঠস্বর ছসই অদু্ভে বনশব্দ ভঙ্গ িক্ষর ছভক্ষস এক্ষলা, কনি  আপনারা 
সৈাই এিমে হক্ষৈন আমার সক্ষঙ্গ ছয কেকিটা অদু্ভে ভারী। সক্ষন্দহ ছনই সুন্দর, েক্ষৈ 
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অদু্ভেও ৈক্ষট। এক্ষে ৈাদ পক্ষড় ছগক্ষ  এিটা উক্ষিখ্ক্ষযাগয কজকনস–ছিাক্ষনা প্রকেৈাদ ছনই 
কনক্ষজর অপরায সম্বক্ষন্ধ। 
  
অযাক্ষঞ্জলা জানলার কদক্ষি মুখ্ িক্ষর দাাঁকড়ক্ষ  ক ক্ষলন, ৈলক্ষলন ওখ্ান ছেক্ষিই, ছিাক্ষনা 
দরিার ক ক্ষলা না োর। কনক্ষদলাষ ছয িযাক্ষরাকলন, ছস িো জানাৈার ছিাক্ষনা প্রাক্ষ াজন 
কেকন অনুভৈ িক্ষরনকন ছৈানক্ষি, িারণ জানক্ষেন কেকন ছিন জাক্ষনন প্রিৃে ঘটনাটা। 
ছৈানক্ষি সান্ত্বনা কদক্ষে োইক ক্ষলন িযাক্ষরাকলন, এৈং যাক্ষে ভ  ছপক্ষ  অযাক্ষঞ্জলা ছদাষ 
স্বীিার িক্ষর না ছিক্ষল োক্ষি োর জক্ষনয ৈযি রাখ্ক্ষে অনয কেন্তা । ৈারৈার উকন এিটা 
িো কলক্ষখ্ক্ষ ন কেকিক্ষে–কিি আক্ষ  সৈ, লক্ষ্মী ছসানা কিি আক্ষ  সৈ কি ু। অযাক্ষঞ্জলা 
ৈলক্ষলন, ছিন ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন না? আকম সুখ্ী হই কদকদ োইক ক্ষলা। 
  
হযাাঁ োই কিি। কনক্ষজর ছমক্ষ র ছেক্ষ ও উকন অক্ষনি ছৈকশ আপনার িো কেন্তা 
িক্ষরক ক্ষলন। উকন এিটা ভীষণ গুরুত্বপূণল িো কলক্ষখ্ক্ষ ন, মানুষক্ষি ছো ঋণ ছশায 
িরক্ষেই হক্ষৈ। 
  
সৈ ছৈাঝা যা  এই এিটা িো ছেক্ষিই। িযাক্ষরাকলন ছয অপরায ছৈায দীঘলিাল যক্ষর 
পুক্ষষ আসক ক্ষলন মক্ষনর মক্ষযয, ছ াক্ষটা ছৈাক্ষনর ছয েকে িক্ষরক ক্ষলন রাক্ষগর ছোক্ষট োর 
ঋণ ছশায িরক্ষ ন। এৈং ছসটা িরক্ষে ছপক্ষর ভীষণ শাকন্ত ছপক্ষ ক ক্ষলন মক্ষন মক্ষন 
িযাক্ষরাকলন। ছযক্ষহেু মক্ষন িক্ষরক ক্ষলন কেকন অপরাক্ষযর প্রা কিে িরক্ষ ন োই অক্ষো ৈড় 
অকভক্ষযাগক্ষি আদালক্ষে শান্তভাক্ষৈ ছমক্ষন কনক্ষে কিযা িক্ষরনকন। কনন্দা, ঘৃণা ছিাক্ষনা কি ুই 
স্পশল িরক্ষে পাক্ষরকন োক্ষি। 
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ছদখু্ন এইৈার, িযাক্ষরাকলক্ষনর সৈ িাজিক্ষমলর িেটা কমল পাই আমার এই ৈযাখ্যার 
সক্ষঙ্গ। প্রেমেিঃ এমন এিটা ঘটনা ঘক্ষট োর আক্ষগর কদন সক্ষন্ধযক্ষৈলা  যা মক্ষন পকড়ক্ষ  
কদক্ষ ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর বিক্ষশাক্ষরর িো-ছপপার ওক্ষ ট  ুাঁক্ষড় মারা অযাক্ষঞ্জলার 
অযাকম াসক্ষি। িযাক্ষরাকলনও ঐ যরক্ষনর এিটা িাজ িক্ষরক ক্ষলন, োরপর কেৎিার িক্ষর 
অযাক্ষঞ্জলা ৈক্ষলক ক্ষলন–আকম োই মরুি অযাকম াস। কৈ াক্ষরর ছৈােল কনক্ষ  পরকদন 
সিাক্ষল ঘাাঁটক্ষে ছদক্ষখ্ন অযাক্ষঞ্জলাক্ষি। স্মরণ িরুন কমস উইকল ামক্ষসর িো, ওখ্াক্ষন 
ক ক্ষলা অযাক্ষঞ্জলা। মক্ষন হকেল ওক্ষি অপরাযী…! ৈলক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলন গভক্ষনলা পড়া িাাঁকি 
ছদৈার অপরাক্ষয অপরাযী, আর োর অেল ক ক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর িাক্ষ  অনয। মক্ষন রাখ্ক্ষৈন 
এটাও অন্তেিঃ োর আক্ষগ অযাক্ষঞ্জলা এিৈার অযাকম াক্ষসর মক্ষদর গ্লাক্ষস এিটা কি ু 
কমকশক্ষ  কদক্ষ ক ক্ষলন। এৈারও োই ছভক্ষৈক ক্ষলন িযাক্ষরাকলন। 
  
িযাক্ষরাকলন, অযাক্ষঞ্জলার ছদও া ছৈােলটা কনক্ষ  িামান ৈাগাক্ষন েক্ষল যান। আপনারা োর 
পক্ষরর ঘটনা জাক্ষনন। 
  
িযাক্ষরাকলক্ষনর মক্ষন েখ্নও সক্ষন্দহ জাক্ষগকন। লাঞ্চ খ্াৈার পর েলা  কগক্ষ  ঐ অৈিা  
স্বামীক্ষি ছদক্ষখ্ সক্ষন্দহ হ  প্রেক্ষমই ছি িরক্ষে পাক্ষর? …েক্ষৈ কি অযাক্ষঞ্জলা, ছৈাক্ষনর ছসই 
অপরাযী মুখ্টা কনক্ষজর িাক্ষ  ছভক্ষস উিক্ষলা িযাক্ষরাকলক্ষনর মক্ষন। প্রকেক্ষশায? না, 
জামাইৈাৈুর কনষু্ঠর আেরক্ষণর প্রকেৈাদ। কদকদর সম্বক্ষন্ধ ভীষণ ছখ্ ালী আর 
প্রকেকহংসাপরা ণ হ  এই ৈ ক্ষসর ছমক্ষ রা। অেএৈ ৈাাঁোক্ষে হক্ষৈ ছৈানক্ষি। অযাক্ষঞ্জলার 
আেুক্ষলর  াপ ছৈােক্ষলর গাক্ষ  মুক্ষ  ছিলার জক্ষনয োই কেকন অকে ৈযি হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলন। 
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িযাক্ষরাকলন োরপক্ষরই অযাক্ষঞ্জলাক্ষি কনক্ষ  ভীে হক্ষ  উক্ষিক ক্ষলন, দাদার প্রকে যকদ অকে 
ভাক্ষলাৈাসর িক্ষল স্বীিার িক্ষর ছন  ছস ছদাষ। োই অযাক্ষঞ্জলাক্ষি ছিাক্ষনা গকেক্ষি 
ইংলযাক্ষন্ডর ৈাইক্ষর পাকিক্ষ  কদক্ষ  িযাক্ষরাকলন কনকিন্ত হক্ষ ক ক্ষলন। 
  
. 
  
েেুেল অযযা  
  
সেয 
  
জানলার কদি ছেক্ষি যীক্ষর যীক্ষর ৈািীক্ষদর কদক্ষি মুখ্ কিকরক্ষ  োিাক্ষলন। ছোক্ষখ্ মুক্ষখ্ রাগ 
স্পি হক্ষ  িুক্ষট উক্ষিক্ষ  ঘৃণা। উকন ৈলক্ষলন। অন্ধ, কনক্ষৈলায সৈাই আপনারা ছিন এটা 
ৈুঝক্ষে পারক্ষ ন না, আকম খু্ন িরক্ষল স্বীিার িরোমই। কদকদক্ষি আমার জক্ষনয িি 
ছপক্ষে কদোম না। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, কিন্তু এিটা অচৈয কি ু কৈ ার কনক্ষ  আপকন িক্ষরক ক্ষলন। 
  
 আকম? কি ু ছমশাক্ষনার িো ৈলক্ষ ন কৈ াক্ষর? 
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ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা ছমকরকিক্ষের কদক্ষি কিক্ষর, শুনুন কমিঃ ছেি, পরকদন সিাক্ষল আপকন 
লযাৈক্ষরটাকরক্ষে ৈক্ষলক ক্ষলন না ছৈড়াল ছঢািার িো? 
  
হা, ছসটাক্ষো মাত্র এিটা ছৈড়াল। 
  
 জানক্ষলন কি িক্ষর ছসটা, ছদক্ষখ্ ক ক্ষলন কি কনক্ষজর ছোক্ষখ্? না, েক্ষৈ িাাঁি ক ক্ষলা ছযটুিু 
জানলা োক্ষে ছৈড়াল ঢুিক্ষে ৈক্ষড়া ছজার পাক্ষর। পাক্ষর না মানুষ। 
  
কিন্তু কমিঃ ছেি শাকসলটা ছো নামাল ওিাক্ষনা যা । োহক্ষল শুনুন-যরুন খু্ক্ষনর ঘটনার কদন 
ছিউ আপনার লযাৈক্ষরটাকরক্ষে সিালক্ষৈলা  ঢুিক ক্ষলা, ছিউ যকদ অযাল্ডারক্ষৈকর ছেক্ষি 
এক্ষস োক্ষিন েক্ষৈ কিকলপ, এলসা িযাক্ষরাকলন ৈা অযাকম াস হক্ষৈন না, িারণ ওাঁরা েখ্ন 
ছি কি িক্ষরক ক্ষলন প্রমাণ আক্ষ  োর। দুজক্ষন ৈািী ছেক্ষি যা –কমস উইকল ামস আর 
অযাক্ষঞ্জলাও যাক্ষৈন। ৈাকড় ছেক্ষি আপকন ছৈক্ষরাক্ষেই ছদখ্া হক্ষ ক ক্ষলা কমস উইকল ামক্ষসর 
সক্ষঙ্গ অযাক্ষঞ্জলাক্ষি উকন নাকি খু্াঁজক্ষে ছৈকরক্ষ ক ক্ষলন। অযাক্ষঞ্জলা ৈলক্ষ ন সমুক্ষদ্র ঐ সম  
োন িরক ক্ষলন। অেে ওাঁক্ষি কমস উইকল ামস জক্ষল ছদখ্ক্ষে পানকন। অেএৈ হক্ষে পাক্ষর 
সাাঁোর ছিক্ষট অযাক্ষঞ্জলা এখ্াক্ষন এক্ষস কি ু কনক্ষ  যান লযাৈক্ষরটাকর ছেক্ষি। 
  
দৃঢ় স্বক্ষর অযাক্ষঞ্জলা ৈলক্ষলন, আকম ও যরক্ষনর কি ু িকরকন…অন্তে…না…। 
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কৈজ ীর হাকস ছহক্ষস ছপা াক্ষরা ৈক্ষল উিক্ষলা, আজ, োহক্ষল আপনার মক্ষন পক্ষড়ক্ষ  ছদখ্ক  
িোটা আমা  ছো আপকন ৈক্ষলও ক ক্ষলন এিটা কৈশ্রী রকসিো জামাইৈাৈুর সক্ষঙ্গ িরার 
জক্ষনয আপকন ঐ যাক্ষি ৈক্ষল কৈড়াক্ষলর খ্াদয খ্াকনিটা োই সকরক্ষ  রাখ্ক্ষৈন–মাক্ষন…। 
  
ঝট িক্ষর ছমকরকিে ৈক্ষল উিক্ষলন, ভযাক্ষলকর ান কনি ই ভযাক্ষলকর ান। 
  
হা, কিি োই। এৈং আপকন ছসই জক্ষনযই ছৈড়াক্ষলর িান্ড মক্ষন িক্ষরক ক্ষলন ওটাক্ষি। শব্দ 
শুক্ষন লযাৈক্ষরটাকরক্ষে ছনক্ষম এক্ষস সমূ্পণল ভযাক্ষলকর াক্ষনর গন্ধ অজাক্ষন্তই ছপক্ষ  কৈড়াক্ষলর 
িো স্বাভাকৈিভাক্ষৈ আপনার মক্ষন পক্ষড়ক ক্ষলা। ভযাক্ষলকর ান ছখ্ক্ষে ছৈড়াল ভাক্ষলাৈাসক্ষলও, 
এমকনক্ষে খু্ৈ খ্ারাপ ওটার স্বাদ। োরই খ্াকনিটা অযাক্ষঞ্জলা জামাইৈাৈুর কৈ াক্ষরর সক্ষঙ্গ 
ছেক্ষ ক ক্ষলন ছমশাক্ষে…। 
  
আিযল হক্ষ  অযাক্ষঞ্জলা ৈক্ষল উিক্ষলন, ওটা কি কিি ঘক্ষটক ক্ষলা এই কদনই, এখ্ন মক্ষন 
পড়ক্ষ  ওটা েুকর িরার িো, কৈ াক্ষরর ছৈােক্ষল ছমশাক্ষনার পর মুহূক্ষেল ছদক্ষখ্ক ক্ষলা কদকদ 
আমাক্ষি, ছসটাও মক্ষন পড়ক্ষ  কিন্তু ঘটনাক্ষি োর সক্ষঙ্গ জড়াক্ষনার িো িখ্নও কেন্তা 
িকরকন। িরক্ষৈনই ৈা ছিন…ঐ দুক্ষটা ঘটনার মক্ষযয আপনার মক্ষন ছো ছিাক্ষনা ছোভ 
ক ক্ষলা না। সমূ্পণল আলাদা দুক্ষটা ঘটনা। এিটা ছ ক্ষলমানুষী দুিুকম, অনযটা গভীর 
িাক্ষজিী। আপকনই অেে ৈক্ষলক ক্ষলন, েুকর িক্ষরক লাম আকম ইেযাকদ ইেযাকদ, জামাইৈাৈুর 
করক্ষের সক্ষঙ্গ ছমশাৈার জক্ষনয। ৈলক্ষলন ছয আপকন ছো কমকশক্ষ  ক ক্ষলন। 
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ৈকলকন, োর িারণ আকম ওটা িকরকন। যখ্ন খু্লক লাম ছৈােক্ষলর মুখ্টা এক্ষস যা  কদকদ। 
আহ, আর ছভক্ষৈ কনক্ষলা কদকদও আকম িক্ষরক । 
  
অযাক্ষঞ্জলা এিটু ছেক্ষম সৈার কদক্ষি োকিক্ষ  ৈলক্ষলন আৈার, সৈাই ছো আপনারা োই 
মক্ষন িক্ষরক্ষ ন? কৈশ্বাস িরুন জামাইৈাৈুক্ষি আকম খু্ন িকরকন। িরক্ষল ৈন্ধ িক্ষর 
োিোম না মুখ্। 
  
িক্ষরাকন কনি ই ছৈািারা  াড়া এিমাত্র এিো ভাৈক্ষে পাক্ষর না ছিউ। ছপা াক্ষরার কদক্ষি 
ছরক্ষগ োিাক্ষলন কমস উইকল ামস। 
  
ছপা াক্ষরা খু্ৈই কনরীহ ভাক্ষৈ ৈলক্ষলা, ছৈািা নই আকম এৈং ছস িো আকমও ভাকৈকন। ছি 
খু্ন িক্ষরক্ষ  অযাকম াস ছেলক্ষি আকম ো জাকন ভাললাভাক্ষৈই। 
  
এিটু োমক্ষলন। প্রমাণ িরা হক্ষ ক্ষ  ছয ভাক্ষৈ ঘটনা ৈািক্ষৈ ো না হক্ষল ছমক্ষন ছনও া 
যা  না ছিাক্ষনা প্রমাণক্ষিই। ছনও া যাি না ছিন অযাল্ডারক্ষৈকরর ঘটনাটাই। ছসই 
কেরােকরে িাকহনী দুকট মকহলা আর এিজক্ষনর পুরুক্ষষর এটা প্রা  আমরা ছমক্ষনই কনক্ষ ক  
ছয অযাকম াস ছেল কনক্ষজর স্ত্রীক্ষি অনয এিকট মকহলার জক্ষনয পকরেযাগ িরক্ষে 
ছেক্ষ ক ক্ষলন। আকম কিন্তু ৈলক –োর ওই রিম ছিাক্ষনা ইক্ষেই ক ক্ষলা না। 
  
দুৈললো আর ছমাহ মকহলাক্ষদর প্রকে োর ৈরাৈরই ক ক্ষলা। কিন্তু কেরিা ী হক্ষো না 
ছিাক্ষনাটাই। ছয সৈ মকহলার সক্ষঙ্গ আক্ষগ জকড়ক্ষ  ক ক্ষলন উকন োক্ষদর অকভেো ক ক্ষলা 
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কি ুটা, োই ছৈশী কি ু অযাকম াক্ষসর িা  ছেক্ষি দাকৈ িরক্ষেন না। ৈ স িম এৈারিার 
ছমক্ষ কটর আশা-আিাঙ্ক্ষাও োর কভন্নের। ৈকল িযাক্ষরাকলক্ষনর ভাষাক্ষেই, ভীষণ ভাক্ষৈ 
ছমক্ষ কট ক ক্ষলা এিকনষ্ঠ। িাটািাটা িোৈােলা হক্ষল কি হক্ষৈ, ভ ংির এিমুখ্ী এিটা মন 
ক ক্ষলা ভাক্ষলাৈাসার ছেক্ষত্র এই অল্পৈ সী ছমক্ষ কটর। ছযভাক্ষৈ স্বামীক্ষি িযাক্ষরাকলন 
ভাক্ষলাৈাসক্ষেন, ছসই গভীরো এই ছমক্ষ কটর মক্ষযযও ছদক্ষখ্ কেকন আশংকিে হক্ষ  
উক্ষিক ক্ষলন, হ ক্ষো োক্ষি স্বামী ছ ক্ষড় এই ছমক্ষ কটক্ষি কৈক্ষ  িরক্ষেও পাক্ষরন। 
  
প্রশ্ন িরক্ষে পাক্ষরন এৈার আপনারা, ছিন অযাকম াস  লনা িরক্ষৈন না োাঁর স্ত্রীর সক্ষঙ্গ। 
উের আমার-ঐ  কৈকট। উকন োইক ক্ষলন ছশষ িরক্ষে  কৈটা। 
  
এই যুকক্তটা অক্ষনক্ষির িাক্ষ  অকৈশ্বাসয মক্ষন হক্ষে পাক্ষর–কিন্তু কশল্পীক্ষদর যাাঁরা ছেক্ষনন, 
জাক্ষনন োরা। এৈং প্রমাণ পাও া যা  এই িোর অযাকম াস আর ছমকরকিক্ষের িোৈােলা 
ছেক্ষি– অযাকম াস কি ুটা কৈিে হক্ষ  ছমকরকিক্ষের িাাঁক্ষয োপক্ষড় আশ্বাস কদক্ষ  
ৈক্ষলক ক্ষলন–পক্ষর সৈকি ুই কিি হক্ষ  যাক্ষৈ। এিটা  কৈ উকন আাঁিক্ষ ন, দুকট মানকসি 
কৈিারগ্রি মকহলার আৈক্ষেল পক্ষড় ৈযাঘাে ঘটাক্ষে কদক্ষে রাজী ক ক্ষলন না অযাকম াস কশল্প 
সৃকিক্ষে। োর িাক্ষ   কৈটাই ৈড় ক ক্ষলা। 
  
সকেয িোটা এলসাক্ষি ৈলক্ষল সক্ষঙ্গ সক্ষঙ্গ ৈন্ধ হক্ষ  ছযক্ষো  কৈ আাঁিা। ছসই জক্ষনয োর 
িো  ছিাক্ষনা প্রকেৈাদ িরক্ষে োনকন।  কৈটা দু-এিকদক্ষন হক্ষ  ছগক্ষল সকেয িোটা ৈলা 
যাক্ষৈ। িো ছদৈার ৈযাপাক্ষর ছমক্ষ ক্ষদর িাক্ষ  সহজ ছযমন ক ক্ষলন অযাকম াস, ছেমকন 
ভােক্ষেও। 
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প্রেক্ষম এলসাক্ষি ভাকগক্ষ  কদক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলন অযাকম াস। োক্ষি সাৈযানও িক্ষর 
কদক্ষ ক ক্ষলন। ছমক্ষ কট কিন্তু পুেুল হক্ষ  ছগক্ষলা কন কের হাক্ষের। আর অযাকম াস ছমক্ষ ক্ষদর 
ৈযাপাক্ষর ছৈশ উদার ক ক্ষলন। এৈং এও জানক্ষেন এলসাও কিক্ষর যাক্ষৈ ছমাহ ছিক্ষট 
ছগক্ষল। 
  
আসক্ষল স্ত্রী  াড়া আর িারুর িো অযাকম াস িখ্ক্ষনা গভীরভাক্ষৈ ভাক্ষৈনকন। োক্ষি 
িখ্নও মাো ঘামাক্ষে হ কন স্ত্রীক্ষি কনক্ষ । এলসাক্ষি ভাগাক্ষৈন  কৈ আাঁিাটা হক্ষ  ছগক্ষলই 
এৈং ছযমন আক্ষ ন কনক্ষজর স্ত্রীর সক্ষঙ্গ ছেমকন োিক্ষৈন অযাকম াস এই যরক্ষনর ভাৈ কনক্ষ  
যা খু্কশ োই িক্ষর যাকেক্ষলন। ঐ যরক্ষনর ছমক্ষ  ঘকটে ৈযাপাক্ষরর পর অেীক্ষেও 
িযাক্ষরাকলন ছো ওাঁক্ষি েমা িক্ষরক্ষ ন।’ 
  
কিন্তু মক্ষন হ  আমার অযাকম াস আক্ষগর কদন সক্ষন্ধযক্ষৈলা  সকেযই কেন্তা  পক্ষড়ক ক্ষলন। 
হ ক্ষো কি ু ছৈাঝাক্ষে ছেক্ষ ক ক্ষলন রাক্ষে িযাক্ষরাকলনক্ষি। যাই ছহাি সারারাে  টিট 
িক্ষর িাটাৈার পর স্ত্রীক্ষি সকেয িোটা ৈক্ষলন সিাক্ষল প্রােিঃরাক্ষশর পর। োর ছমাহ 
ছিক্ষট ছগক্ষ  এলসার প্রকে। ওর সক্ষঙ্গ আর ছিাক্ষনা সম্পিল োিক্ষৈ না  কৈটা ছশষ 
হক্ষলই। 
  
আর িযাক্ষরাকলন ছেক্ষপ কগক্ষ ক ক্ষলন ওই িো শুক্ষনই, েুকম আর ছোমার ছমক্ষ  মানুষগুক্ষলা 
এই িোটা  এলসাক্ষি আর পাাঁে জন মকহলাক্ষদর সমপযলা ভুক্ত িরা হক্ষ ক ক্ষলা। 
িযাক্ষরাকলন ছশক্ষষ এ িোও ৈক্ষলক ক্ষলন, এিকদন ছোমা  আকম খু্ন িরক্ষৈা। 
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স্বামীর প্রকে এলসার এই আেরক্ষণ ভীষণ েুব্ধ হক্ষ ক ক্ষলন িযাক্ষরাকলন। যখ্ন হলঘক্ষর 
কিকলপ িযাক্ষরাকলনক্ষি কৈড়কৈড় িক্ষর ৈলক্ষে শুক্ষনক ক্ষলন এ কনষু্ঠরো ভারী, েখ্ন কিন্তু 
এলসার িো কেকন কেন্তা িরক ক্ষলন। 
  
লাইক্ষিরী ছেক্ষি অযাকম াস ছৈকরক্ষ  এক্ষস িািক্ষলন এলসাক্ষি ছশষ িরক্ষে হক্ষৈ  কৈ। 
জানক্ষেন না উকন লাইক্ষিরীর ৈাইক্ষরর কদক্ষির জানলার েলা  ৈক্ষস স্বামী স্ত্রীর সৈ 
িোগুক্ষলা ছশাক্ষনন এলসা গ্রী ার। এলসা আক্ষলােনা সম্বক্ষন্ধ যা ৈক্ষলক্ষ ন সৈটা োর সকেয 
ন । 
  
এৈার িল্পনা িরুন কনক্ষজর সম্বক্ষন্ধ স্বিক্ষণল কনষু্ঠর সেযটা শুনক্ষল িী অৈিা হ । 
  
ছমকরকিক্ষের লযাৈক্ষরটকরর সামক্ষন আক্ষগর কদন কৈক্ষিলক্ষৈলা  সিক্ষল ছৈকরক্ষ  আসক ক্ষল, 
ছমকরকিে েখ্ন দরজার কদক্ষি ছপ ন কিক্ষর মুক্ষখ্ামুকখ্ ৈক্ষস গল্প িরক ক্ষলন এলসার সক্ষঙ্গ। 
োর মাক্ষন িযাক্ষরাকলন ঘক্ষরর ঘক্ষরর কভের গল্প িরক ক্ষলন এলসা গ্রী ার পুক্ষরাটা 
ছদক্ষখ্ক ক্ষলন। 
  
কৈষ েুকর িরক্ষে িযাক্ষরাকলনক্ষি ছদক্ষখ্ও এলসা কি ু ৈক্ষলনকন। লাইক্ষিরীর ঘক্ষরর জানলার 
েলা  ৈক্ষস স্বামী স্ত্রীর িো ছশানার সম  োর মক্ষন পক্ষড় যা  ঐ কৈষ েুকরর িো। 
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িামান ৈাগাক্ষন যাৈার জক্ষনয এলসাক্ষি িািক্ষলন অযাকম াস। এলসা ঘক্ষর এক্ষলন 
ছসাক্ষ টার আনৈার অজুহাে ছদকখ্ক্ষ । ছমক্ষ ক্ষদর পক্ষে জানা সহজ ছমক্ষ ক্ষদর ছগাপন 
রাখ্ার জা গাগুক্ষলা, োই সাৈযাক্ষন িাউক্ষন্টন ছপক্ষন িাকল ভরার িুপার কদক্ষ  হাক্ষের দাগ 
না লাকগক্ষ  কৈষটা ছৈর িক্ষর কনক্ষ ক ক্ষলন এলসা। 
  
োরপর িামান ৈাগাক্ষন যোরীকে আসা। এৈং কৈ াক্ষরর সক্ষঙ্গ প্রেম সুক্ষযাক্ষগই কমকশক্ষ  
খ্াইক্ষ  কদক্ষলন অযাকম াসক্ষি ওটা। 
  
মক্ষন মক্ষন ওকদক্ষি ভীষণ অকির িযাক্ষরাকলন, কিরক্ষে ছদক্ষখ্ এলসাক্ষি (এৈার সকেযই 
গরমজামা ছস কনক্ষে এক্ষসক ক্ষলন) িামান ৈাগাক্ষন োড়াোকড় ছগক্ষলন। স্বামী যা িরক্ষে 
োইক্ষ ন এলসাক্ষি কনক্ষ , ো সমূ্পণল অমানকৈি আেরণ, উকন সহয িরক্ষে পারক্ষ ন না 
িযাক্ষরাকলন ৈলক্ষলন। অযাকম াস ৈাযা ছপক্ষ  ছেক্ষপ লাল। জাকনক্ষ  কদক্ষলন পকরষ্কার 
এলসাক্ষি ছিরৎ পাকিক্ষ  ছদক্ষৈন  কৈ ছশষ হক্ষলই।…কিি হক্ষ  ছগক্ষ  সৈ…ছগা গাক্ষ র 
ৈযাপারটা ওর, আকম িো কদকে ছিরৎ পাকিক্ষ  ছদক্ষৈা ওক্ষি। 
  
এৈং কিকলপ ছমকরকিক্ষের পাক্ষ র শব্দ কিি ছসই মুহূক্ষেল ছপক্ষ  ছৈকরক্ষ  আক্ষসন 
িযাক্ষরাকলন, মুখ্ ৈাাঁোৈার জক্ষনয অযাক্ষঞ্জলার িো ৈক্ষলন কৈড়কৈড় িক্ষর, যাক্ষে মক্ষন িক্ষর 
সৈাই অযাক্ষঞ্জলাক্ষি সু্কক্ষল পািাক্ষনার ৈযাপাক্ষর আক্ষলােনা হকেক্ষলা। এৈং, ওক্ষি আকম ছিরৎ 
পাকিক্ষ  ছদক্ষৈা। িোটা হক্ষ  দাাঁড়াক্ষলা, আকম ছদখ্ক্ষৈা ওর ছগা গাক্ষ র ৈযাপারটা। 
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এই সম  এলসা হাকস হাকস মুক্ষখ্ কিরক ক্ষলন। শুরু হক্ষ  ছগক্ষলা  কৈ আাঁিাও। 
িযাক্ষরাকলক্ষনর ঘক্ষর ছিানাইক্ষনর কশকশ পাও া যাক্ষৈ িক্ষল োক্ষিই ছয সৈাই সক্ষন্দহ িরক্ষৈ 
এ কৈষক্ষ  এলসা কনকিন্ত ক ক্ষলন। আরও এিটা সুক্ষযাগ িক্ষর কদক্ষলন িযাক্ষরাকলন কনক্ষজক্ষি 
জড়াৈার।-ৈাকড় ছেক্ষি িান্ডা কৈ ার আনক্ষলন, স্বামীক্ষি ছঢক্ষলও কদক্ষলন। 
  
এি েুমুক্ষি অযাকম াস সৈটা ছখ্ক্ষ  ৈক্ষলক ক্ষলন–সৈ কি ু আজ কৈস্বাদ লাগক্ষ । োর অেল 
িযাক্ষরাকলক্ষনর ছদও া কৈ াক্ষরর আক্ষগও কি ু এিটা কেকন ছখ্ক্ষ ক ক্ষলন এৈং েখ্নও োর 
খ্ারাপ স্বাদটা মুক্ষখ্ ক ক্ষলা। কিকলপ ছেি আর এিটা িো অযাকম াক্ষসর পা টলার িো 
ৈক্ষলক্ষ ন। োর মাক্ষন আক্ষি আক্ষি আক্ষগ খ্াও া ছিানাইক্ষনর কে া শুরু হক্ষ  ছগক্ষ । 
  
অসুিোক্ষি ঘৃণা িরক্ষেন অযাকম াস, োই শরীর খ্ারাপ ছভেক্ষর ছভেক্ষর শুরু িরা 
সক্ষেও কি ুই ৈলক্ষলন না মুক্ষখ্। 
  
ঘো পড়ক্ষলা খ্াৈার, ছযটুিু কৈষ িাক্ষ  ক ক্ষলা োড়াোকড় িক্ষর ো অযাকম াক্ষসর গ্লাক্ষস 
ছঢক্ষল কদক্ষ  েক্ষল ছগক্ষলন এলসা। 
  
(কনি ই ছিাোও রপারটাক্ষি পক্ষে ছিক্ষল ছদন।) 
  
  া ার মযয ছেক্ষি ছৈকরক্ষ  আসা  ছমকরকিে শুযু ছোখ্যাাঁযাক্ষনা আক্ষলা ছদখ্ক্ষে পাকেক্ষলন। 
 কৈর কদক্ষি োকিক্ষ  ৈনু্ধ হাে- কড়ক্ষ  শুক্ষ  আক্ষ । এৈং এি অসাযারণ েীিো ছোক্ষখ্র 
দৃকিক্ষে। 
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কি ু কি ৈুঝক্ষে ছপক্ষরক ক্ষলন অযাকম াস! কি ক ক্ষলা মক্ষন জাকন না, েক্ষৈ কমক্ষেয ৈক্ষলকন 
ছোখ্ আর ঝুক্ষল পড়া হাে। 
  
ছপা ালরা ছদও াক্ষলর গাক্ষ  ছঝালাক্ষনা  কৈটা ছদকখ্ক্ষ  ৈলক্ষলা, এই  কৈটা সম্পক্ষিল ছৈাঝা 
উকেে ক ক্ষলা আমার, িারণ অসাযারণ  কৈটা–কনহে মানুষকট এাঁক্ষিক্ষ ন োাঁর কনক্ষজর 
খু্নীর  কৈ। এটা এিটা  কৈ যাক্ষে োর ছপ্রকমিক্ষি ছমক্ষ কট মরক্ষে ছদখ্ক্ষ । 
  
. 
  
পঞ্চম অযযা  
  
পকরণাম 
  
এি ভ াৈহ কহমশীেল কনিব্ধো ছনক্ষম এক্ষলা এর পক্ষরই। ঘক্ষরর মানুক্ষষর মাোগুক্ষলা শুযু 
ছৈাঝা যাকেক্ষলা অিগামী সূক্ষযলর ছশষ েীণ আক্ষলা । 
  
এিটু নক্ষড়েক্ষড় ৈক্ষস এলসা কিকটশাম ৈলক্ষলন, ছমকরকিে ৈাইক্ষর কনক্ষ  যান ওক্ষদর। আকম 
এিটু এিা োিক্ষে োই কমিঃ ছপা াক্ষরার সক্ষঙ্গ। 
  
এলসা সৈাই েক্ষল যাৈার পর ৈলক্ষলন, খু্ৈ োলাি আপকন, কমিঃ ছপা াক্ষরা োই না? 
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 উের কদক্ষলা ছপা ারা, না। আৈার এলসা ৈলক্ষলন, আপকন কি োন? স্বীিাক্ষরাকক্ত? 
  
হা–ছপা াক্ষরা মাো ছনক্ষড় জানাক্ষলা। 
  
আকম ছসরিম কি ুই িরক্ষৈা না। দুজক্ষন এখ্াক্ষন ৈক্ষস যা ৈলক্ষৈা এিান্তভাক্ষৈ এটা 
আমাক্ষদর মুক্ষখ্র িো হক্ষৈ। 
  
কিি োই। 
  
 আপকন কি িরক্ষে োন আকম ো জানক্ষে োই। 
  
ছপা াক্ষরা ৈলক্ষলা, আকম আপ্রাণ ছৈাঝাৈার ছেিা িরক্ষৈা িেৃলপেক্ষি িযাক্ষরাকলন ছেলক্ষি 
মরক্ষণাের রা দাক্ষন ছঘাষণা িরা ছহাি কনরপরায। 
  
এলসা ৈলক্ষলন-কি আিযল কনরপরায ছঘাষণা িরক্ষে হক্ষৈ অপরায না িরা সক্ষেও? 
…যাই ছহাি কি ভাৈক্ষ ন আমার ৈযাপাক্ষর? 
  
আমার কসদ্ধান্ত জানাক্ষৈা উপযুক্ত ছলাক্ষিক্ষদর সামক্ষন োরপর যা িরক্ষৈন োরা। েক্ষৈ 
আপনার কৈরুক্ষদ্ধ ছেমন ছিান প্রমাণ ছনই আমার হাক্ষে, শুযু ছো অনুমাক্ষন কি ু িরা 
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যা  না। ো াড়া ৈেলমান মযলাদার িো আপনার কেন্তা িক্ষর কি ু িরক্ষে সাহস পাক্ষৈ 
কিনা পুকলশ ৈলা যা  না। 
  
পক্ষরা াও িকর না আকম। জীৈক্ষনর জক্ষনয লড়ক্ষে িািগড়া  দাাঁকড়ক্ষ  ভাক্ষলাই লাগক্ষৈ 
আমার। 
  
 হ ক্ষো আপনার স্বামীর ভাক্ষলা লাগক্ষৈ না। 
  
স্বামীর জক্ষনয কেন্তা িরক্ষৈা আপকন কি মক্ষন িক্ষরন? 
  
না মক্ষন িকর না ো। িারণ আপকন শুযু কনক্ষজক্ষি  াড়া সারা জীৈক্ষন আর িারুর িোই 
ছো কেন্তা িরক্ষলন না গভীর ভাক্ষৈ। হ ক্ষো খু্কশ হক্ষেন িরক্ষল। 
  
আমার জক্ষনয আপকন এক্ষো ছিন কেন্তা িরক্ষ ন? 
  
এই জক্ষনয ৈা া, অক্ষনি কি ু ছশখ্া ছোমার ৈািী আক্ষ । 
  
আৈার িী ৈািী আক্ষ  ছশখ্ার? 
  
 দ া, মমো, সহানুভূকে…কশখ্ক্ষে হক্ষৈ এগুক্ষলা। শুযু দুক্ষটা কজকনস েুকম জাক্ষনা ছপ্রম, 
ঘৃণা। 
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কৈষ েুকর িরক্ষে িযাক্ষরাকলনক্ষি ছদক্ষখ্ ছভক্ষৈক লাম ও ো  আত্মহেযা িরক্ষে। কিন্তু 
পরকদন আকম ছপলাম স্বামী-স্ত্রীর িো ছশানার পর। আমাক্ষি োকড়ক্ষ  ছদক্ষৈ অযাকম াস 
 কৈ আাঁিা হক্ষ  ছগক্ষলই। এৈং আমার জক্ষনয িযাক্ষরাকলন দুিঃখ্ প্রিাশ িরক্ষলা। 
সহানুভূকের ওর িা  ছেক্ষি ছপক্ষে ঘৃণা িকর। িক্ষল অযাকম াসক্ষি কৈষ খ্াও ালাম। ওক্ষি 
কেল কেল িক্ষর ছোক্ষখ্র সামক্ষন মরক্ষে ছদক্ষখ্ কি উিাস আমার হক্ষ ক ক্ষলা ো ছৈাঝাক্ষে 
পারক্ষৈা না…আকম াস মরক্ষ  ছদখ্লাম। 
  
হিাৎ হোশা  হাে দুক্ষটা  কড়ক্ষ  কদক্ষ  এলসা ৈলক্ষলন, েখ্ন আকম ৈুকঝকন ছয কনক্ষজক্ষি 
আকম খু্ন িরক …ওক্ষি ন । …োরপর িাাঁক্ষদ পড়ক্ষলা িযাক্ষরাকলন…ভাল হক্ষলা না ছসটাও। 
ওক্ষি আঘাে কদক্ষে পারলাম না কিি মক্ষো…ও ছৈায হ  আমার নাগাল িসক্ষি ছগক্ষলা। 
এমন জগক্ষে িযাক্ষরাকলন আর অযাকম াস দুজক্ষন েক্ষল ছগক্ষলা ছযখ্াক্ষন ওক্ষদর যরক্ষে পাকর 
না আকম। কিন্তু মরক্ষলা না ওরা, আকম মরলাম। 
  
উক্ষি দাাঁড়াক্ষলন এলসা কিকটশাম। দরজার িাক্ষ  কগক্ষ  দাাঁকড়ক্ষ  ৈলক্ষলন, আৈার আকম 
মরলাম। 
  
সদয িুক্ষট উিক্ষে শুরু িরক্ষ  হলঘক্ষর এমন দুজন যুৈি-যুৈেীর পাশ কদক্ষ  েক্ষল ছগক্ষলন 
উকন। 
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গাকড়র দরজা ছশািার খু্ক্ষল কদক্ষলা। গাকড়ক্ষে ৈসক্ষলন ছলিী কিকটশাম। িাক্ষরর িম্বল 
কদক্ষ  ছশািার পা ছঢক্ষি কদক্ষলা। 
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