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িন্ডন এক্সরেস 
  
০১. 
  
লন্ডন এক্সপ্রেপ্রস পযোস্মরস হেপ্রক লন্ডন হিরোর পপ্রে এক স্মিস্মচত্র অস্মিজ্ঞেো  ল। 
  
জুপ্রনর ঝকঝপ্রক স্মিন। কোমরোয় আমোর স যোত্রী িলপ্রে স্মিল একস্মে হমপ্রয়। মুপ্রে 
পোউডোপ্ররর েপ্রলপ েোকপ্রলও হমপ্রয়স্মের িয়স সপ্রেপ্ররোর স্মনপ্রচ মপ্রন  ল নো। লোল েকেপ্রক 
িুস্মে হ োোঁে সিোর আপ্রে নজর কোপ্র়ে। ঘন ঘন স্মসেোপ্ররপ্রের হ োোঁয়ো িো়েস্মিল হস। 
  
এস্মেপ্রয় এপ্রস স্মনপ্রজই আলোপ করল। স্মকন্তু আশ্চযয েোর আচরণ আমোর েোপ্রয়-প়েো মপ্রন 
 ল নো। িরং েোর মপ্র য আস্মম স্মিশুর সোরলয ও নোরীর মো ুপ্রযযর স্মমশ্রণ হপলোম। 
  
–েেম হিেোপ্রেই হেোমোপ্রক আমোর িনু্ধ িপ্রল মপ্রন  প্রে। হেোমোপ্রক আমোর েুি পিন্দ 
 প্রয়প্রি। এেন আমরো পরস্পর িনু্ধ। 
  
এই িোপ্রিই হস শুরু কপ্ররস্মিল েোর আলোপ। েোরপর অল্প সমপ্রয়র মপ্র যই অন্তরঙ্গ 
িস্মঙ্গপ্রে হস যো জোনোল েো  ল, েোর জন্ম আপ্রমস্মরকোয়। স্মকন্তু ইংলপ্রন্ডই হস ি়ে  প্রয়প্রি 
েোর এক হিোপ্রনর সপ্রঙ্গ। হপিোয় অস্মিপ্রনত্রী। 
  
িোপ্রলো স্মকিু করোর একেো েিল িোসনো েোর কেোয় েকোি হপপ্রয়স্মিল যো আমোর কোপ্রি 
েুিই আকর্যণীয় হিো   প্রয়স্মিল। 
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কেোয় কেোয়, জোস্মন নো স্মকিোপ্রি হস অনুমোন করল, িলল, েুস্মম স্মনশ্চয়ই যুপ্রে স্মেপ্রয়স্মিপ্রল? 
  
েোর অনুমোন যেোেয স্বীকোর কপ্রর আস্মম িললোম, একিোর আ ে  প্রয় পঙু্গ  িোরও 
উপক্রম  প্রয়স্মিল। এেন আস্মম একজন এম. স্মপর হসপ্রক্রেোস্মর। 
  
–হকিল িোরপ্রপোকো মোরো কোজ হয েুস্মম কর নো েো হিপ্রেই িুঝপ্রে হপপ্ররস্মি। কোপ্রজর 
িোইপ্রর আর স্মক কর? জোনপ্রে হচপ্রয়স্মিল হমপ্রয়স্মে। 
  
এইিোপ্রিই এপ্রস প়েল আমোর সিপ্রচপ্রয় েপ্রিযর ও আনপ্রন্দর েসঙ্গ। 
  
–আমোর এক হিলস্মজয়োন হেোপ্রয়ন্দো িনু্ধর সপ্রঙ্গ একেো ঘপ্রর হিয়োর কপ্রর েোস্মক। 
  
হিোেেোে হচ োরোর েুি মজোিোর মোনুর্স্মে। েোইপ্রিে হেোপ্রয়ন্দো স্ম প্রসপ্রি লন্ডপ্রন েস্মেষ্ঠো ও 
েস্মেপস্মির অস্ম কোরী  প্রয়প্রি। সরকোরী হেোপ্রয়ন্দোরো যেন হকোপ্রনো হকপ্রস েল পোয় নো 
েেন েোরো আমোর এই িনু্ধস্মের িরণোপন্ন  য়। হস অনোয়োপ্রস েোপ্রির সমসযোর সমো োন 
কপ্রর হিয়। েোর সপ্রঙ্গই আমোর স্মিস্মিয হকপ্রে যোয়। 
  
–িোরুণ! ও , িোরুণ! অপরোপ্র র েল্প আমোর েুি স্মেয়। 
  
স্টোইলস হকস হেোমোর মপ্রন আপ্রি? আস্মম জোনপ্রে হচপ্রয়স্মিলোম। 
  
একেু হিপ্রি স্মনপ্রয় হস জোনোয়, সোপ্রসপ্রক্সর হসই স্মির্ েোইপ্রয় এক িৃেোপ্রক  েযোর মোমলো 
হেো 
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মোেো হনপ্র়ে সোয় জোস্মনপ্রয় েপ্রিযর সপ্রঙ্গ জোনোলোম, হসেোই  ল আমোর িনু্ধ এরকুল 
হপোয়োপ্ররোর েেম ি়ে হকস। 
  
এরপর হপোয়োরোর কীস্মেযকোস্ম নী েোপ্রক সস্মিস্তোপ্রর হিোনোপ্রে  প্রয়স্মিল। আর হস শুপ্রনস্মিল 
েন্ময়  প্রয়। 
  
কযোলোইন হস্টিপ্রন হেন েোমপ্রল প্ল্যোেিপ্রময হনপ্রম আমোর সস্মঙ্গনী করমিযন কপ্রর িলল, 
স্মিিোয় িনু্ধ। হডোিোর হেপ্রক জো োপ্রজ যোওয়ো  প্রি স্মকনো িলপ্রে পোরস্মি নো, েোই এেোপ্রনই 
হেোমোপ্রক স্মিিোয় জোনোপ্রে  প্রে। এেোপ্রন আমোর হিোপ্রনর সন্ধোন একিোর স্মনপ্রে  প্রি। 
  
স্মিিোয়ক্ষপ্রণ আমোর এই নেুন িনু্ধস্মের নোম জোনপ্রে চোইপ্রল হস হ প্রস জোনোল, 
স্মসনপ্রডপ্ররলো। 
  
. 
  
০২. 
  
 পরস্মিন সকোপ্রল েোেঃরোপ্রির হেস্মিপ্রল িপ্রস আস্মি আস্মম আর হপোয়োপ্ররো। 
  
–আজপ্রকর ডোপ্রক এই স্মচস্ম েো এপ্রসপ্রি। িপ্রল হপোয়োপ্ররো স্মচস্ম র কোেজেো িোস্ম়েপ্রয় স্মিল। 
হিি িোস্মম স্মিপ্রিিী কোেপ্রজ  োপ্রে হলেো স্মচস্ম েো সোগ্রপ্র  হচোপ্রের সোমপ্রন হমপ্রল  রলোম। 
  
স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়ি, 
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 মোরস্মলনস্মিল সুরসোর 
ফ্রোন্স 
  
স্মেয় ম োিয়, 
হয হকোপ্রনো মু ূপ্রেয আমোর জীিপ্রনর আিঙ্কো স্মনপ্রয় স্মিন গুণস্মি। েোই এই মু ূপ্রেয একজন 
হেোপ্রয়ন্দো আমোর েপ্রয়োজন। স্মিস্মিন্ন সূপ্রত্র আপনোর সুেযোস্মে আমোর কোপ্রন এপ্রসপ্রি। আস্মম 
শুপ্রনস্মি অপরো -েিন্ত স্মির্প্রয় আপস্মন একজন িক্ষ ও স্মিচক্ষণ িযস্মি। 
  
আস্মম স্মনস্মশ্চে, আমোর স্মিপি আসন্ন। এই পস্মরস্মিস্মেপ্রে আমোর অনুপ্ররো , আপস্মন আপনোর 
 োপ্রের সমস্ত হকস হিপ্রল হরপ্রে এেুস্মন একিোর ফ্রোপ্রন্স চপ্রল আসুন। আমোর জীিনরক্ষোর 
স্বোপ্রেয আপনোর েপ্রয়োজনীয় অেযস  যোিেীয় স্মকিুর িযিিো আস্মম করি। স্মিনু্দমোত্র 
ইেস্তেঃ নো কপ্রর আমোর অনুপ্ররো  রক্ষো করপ্রল িোস্ম ে  ি। 
  
আমোর জীিপ্রনর হিি কপ্রয়ক িির সযোস্মিয়োপ্রেোয় কোস্মেপ্রয়স্মি। হসেোপ্রনও স্মকিু সমপ্রয়র 
জনয আপনোপ্রক হযপ্রে  প্রে পোপ্রর। আপনোর পোস্মরশ্রস্মমক কে জোনোপ্রিন। িযোপোরেো অেযন্ত 
জরুরী স্মিপ্রিচনো করপ্রিন। 
  
আপনোর েোরিোেযো হপপ্রল আস্মম কযোলোইপ্রন আপনোর জনয েোস্ম়ে পো োি। 
আপনোর স্মিশ্বস্ত 
স্মপ. স্মে. হরনোল্ড 
 পুনশ্চ : ঈশ্বপ্ররর হিো োই আপস্মন আসুন। 
  
–অদু্ভে স্মচস্ম । েুস্মম স্মক স্ম ক করপ্রল? 
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 স্মচস্ম েো হপোয়োপ্ররোর  োপ্রে হিরে স্মিপ্রয় জোনপ্রে চোইলোম। 
  
–এেুস্মন রওনো  প্রে  প্রি, েুস্মম সপ্রঙ্গ যোপ্রি। স্মিপ্রটোস্মরয়ো হেপ্রক এেোপ্ররোেোয় কস্মিপ্রনিোল 
এক্সপ্রেস  রি। 
  
িযস্তেোর সপ্রঙ্গই িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
 ঘস্ম়ের স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় হিেলোম স্মমস্মনে িপ্রিপ্রকর মপ্র যই স্মজস্মনসপত্র গুস্মিপ্রয় স্মনপ্রে  প্রি। 
  
-আস্মম হরস্মড। স্মকন্তু স্মমঃ হরনোল্ড নোমেো হযন হচনো মপ্রন  প্রে। 
  
–েুস্মম যোর নোম মপ্রন আনিোর হচষ্টো করি স্মেস্মন িস্মক্ষণ আপ্রমস্মরকোর সুপস্মরস্মচে 
হকোস্মেপস্মে। এই িদ্রপ্রলোকই হসই হরনোল্ড স্মকনো িুঝপ্রে পোরস্মি নো। িললোম আস্মম। 
  
–একই হলোক, িুঝপ্রে পোরস্মি। স্মচস্ম প্রে সযোস্মিয়োপ্রেোর উপ্রেে রপ্রয়প্রি, জোয়েোেো স্মচস্মলপ্রে, 
আর স্মচস্মল  ল িস্মক্ষণ আপ্রমস্মরকোয়। মোরস্মলনস্মিল সুরসোর নোমেো আমোর হিোনো। 
  
-হিোপ্রলোন আর কযোলোইপ্রনর মোঝোমোস্মঝ একেো হিোট্ট জোয়েো। হকোস্মেপস্মে স্মমঃ হরনোপ্রল্ডর 
একেো িোস্ম়ে ইংলপ্রন্ডও আপ্রি িপ্রল শুপ্রনস্মি। িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
– যোোঁ, আস্মম সোয় জোনোলোম, রুেলযোন্ড হেপ্রে। 
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েো়েোেোস্ম়ে িুজপ্রনর িুপ্রেো সুযেপ্রকপ্রস স্মনপ্রজপ্রির স্মজস্মনসপত্র হেোিেোি কপ্রর স্মনলোম। েোরপর 
েযোস্মক্স  প্রর এেোপ্ররোেোর হেন  রিোর জনয স্মিপ্রটোস্মরয়োয় উপস্মিে  লোম। 
  
হডোিোপ্ররর পপ্রে সমুদ্রযোত্রোয় রওনো  িোর আপ্রে আমোপ্রির হপৌঁিোনর সময় জোস্মনপ্রয় 
হপোয়োপ্ররো স্মমঃ হরনল্ড হক একেো েোরিোেযো পোস্ম প্রয় স্মিল। 
  
আি োওয়ো চমৎকোর স্মিল। েোই সমুদ্রযোত্রোেো উপপ্রিোেযই  ল। েপ্রি হপোয়োপ্ররোর সপ্রঙ্গ 
হকোপ্রনো কেো  য়স্মন। স্মনপ্রজর  যোপ্রন চুপচোপ স্মিল। 
  
কযোলোইপ্রন জো োজ হেপ্রক হনপ্রম  েোি  প্রে  ল। আমোপ্রির জনয হকোপ্রনো েোস্ম়ে পো োপ্রনো 
 য়স্মন। 
  
যোইপ্র োক, সপ্রঙ্গ সপ্রঙ্গ িো়েো েযোস্মক্স স্মনপ্রয় মোরস্মলনস্মিপ্রলর স্মিপ্রক রওনো  প্রয় প়েলোম 
আমরো। 
  
স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়ি েুোঁপ্রজ হপপ্রে অিিয একেু হিে হপপ্রে  ল। রোস্তোয় কপ্রয়ক জপ্রনর 
কোপ্রি পপ্রের স্মনপ্রিযি হজপ্রন স্মনপ্রয় একসময় আমরো একেো স্মিরোে হেপ্রের সোমপ্রন এপ্রস 
িোোঁ়েোলোম। 
  
এই সময় লক্ষয করলোম রোস্তোর ডোন স্মিপ্রক একেো সুন্দর হিোট্ট স্মিলোর সোমপ্রন িোোঁস্ম়েপ্রয় 
একস্মে হমপ্রয় আমোপ্রির হিেপ্রি। 
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েেম িিযপ্রনই হমপ্রয়স্মের অপরূপ হসৌন্দযয আমোপ্রক মুগ্ধ করল। হযৌিপ্রনর ঢল নোমো 
িীঘযোঙ্গী মূস্মেযস্মেপ্রক হকোপ্রনো হিিীমূস্মেয িপ্রল ভ্রম  ওয়ো স্মকিুমোত্র অসম্ভি নয়। এই 
হিিীমূস্মেযর রূপলোিণয আমোর আেুর িুই হচোে িোর িোর েোর স্মিপ্রক আকর্যণ করস্মিল। 
  
–এসি স্মক হ স্মস্টংস? 
  
হপোয়োপ্ররোর স্মিস্মিে স্বর কোপ্রন হযপ্রে আমোর সস্মিে স্মিরল। হচোে স্মিস্মরপ্রয় আস্মমও 
 কচস্মকপ্রয় হেলোম। 
  
হেপ্রের সোমপ্রন একজন সোপ্রজযি িোোঁস্ম়েপ্রয়।  োে েুপ্রল হস আমোপ্রির স্মনরস্ত  িোর ইস্মঙ্গে 
করল। 
  
-হিেপ্রর যোওয়ো িোরণ। 
  
–স্মকন্তু মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর সপ্রঙ্গ হয আমোপ্রির হিেো করিোর কেো স্মিল। এেো েোরই স্মিলো 
হেো? িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
- যোোঁ মোঁস্মসপ্রয়রো। স্মকন্তু…মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড আজ সকোপ্রলই েুন  প্রয়প্রিন। 
  
. 
  
০৩. 
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 জোনো হেল পুস্মলস কস্মমিনোর স্মিলোর হিেপ্ররই আপ্রিন। হপোয়োপ্ররো পপ্রকে হেপ্রক একেো 
কোডয িোর কপ্রর কপ্রয়কেো িব্দ স্মলপ্রে সোপ্রজযপ্রির  োপ্রে স্মিপ্রয় পুস্মলস কস্মমিনোরপ্রক পোস্ম প্রয় 
হিিোর অনুপ্ররো  জোনোল। 
  
কপ্রয়ক স্মমস্মনপ্রের মপ্র যই হিোেেোে িস্মলষ্ঠ হচ োরোর গুোঁপ্রিো একজন অস্মিসোরপ্রক েোয় িুেপ্রে 
িুেপ্রে আমোপ্রির স্মিপ্রক আসপ্রে হিেো হেল। 
  
হপোয়োপ্ররো অসু্ফপ্রে উচ্চোরণ করল, মোঁস্মসপ্রয় হরক্স। 
  
–স্মেয় মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো–আপনোপ্রক হপপ্রয় ি়ে আনন্দ  ল। স্মনস্মশ্চন্ত  ওয়োর সুপ্রযোে পোওয়ো 
হেল। 
  
হপোয়োপ্ররো  োস্মসমুপ্রে িদ্রপ্রলোপ্রকর সপ্রঙ্গ করমিযন করল। আমোর স্মিপ্রক স্মিপ্রর পস্মরচয় কস্মরপ্রয় 
স্মিল, ইস্মন আমোর ইংপ্ররজ িনু্ধ কযোপ্রেন হ স্মস্টংস, আর ইস্মন  প্রলন মোঁস্মসপ্রয় লুস্মসয়োন 
হরক্স। 
  
আমরো মোেো স্মনচু কপ্রর পরস্পরপ্রক অস্মিিোিন জোনোলোম। 
  
-১৯০৯ সোপ্রলর পর এই আমোপ্রির আিোর হিেো  ল। িলপ্রলন কস্মমিনোর, স্মকিোপ্রি কোপ্রজ 
আসপ্রে পোস্মর িলুন? 
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িুঝপ্রে পোরলোম, হপোয়োপ্ররোর আেমপ্রনর কোরণ িদ্রপ্রলোক ইস্মেমপ্র যই হজপ্রন হেপ্রিন। েিু 
িোস্ম়ের হিেপ্রর হযপ্রে হযপ্রে হপোয়োপ্ররো স্মমঃ হরনোপ্রল্ডর স্মচস্ম প্রে েোোঁপ্রক হডপ্রক পো োপ্রনোর কেো 
ও কোরণ জোস্মনপ্রয় স্মিল। 
  
মযোস্মজপ্রেে মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেপ্রের সপ্রঙ্গ সোক্ষোপ্রের আপ্রে আমরো জোনপ্রে পোরলোম, আজ 
সকোল নেো নোেোি স্মমঃ হরনোপ্রল্ডর মৃেপ্রি  আস্মিষৃ্কে  প্রয়প্রি। মোিোম হরনোল্ড এিং 
ডোিোপ্ররর অনুমোন রোে িুপ্রেোর সময় েুনেো  প্রয়প্রি। 
  
মযোস্মজপ্রেে স্মমঃ  য়প্রেে যেোসমপ্রয় উপস্মিে  প্রয়প্রিন এিং েিপ্রন্তর কোপ্রজ িযস্ত আপ্রিন। 
  
 প্রলর িোোঁস্মিপ্রক একেো ঘপ্রর মোঁস্মসপ্রয় হরক্স ও েোর সো োযযকোরী অস্মিসোর একেো 
হেোলপ্রেস্মিপ্রলর সোমপ্রন িপ্রসস্মিপ্রলন। 
  
েোর সপ্রঙ্গ আমোপ্রির পস্মরচয় কস্মরপ্রয় স্মিপ্রয় আমোপ্রির আেমপ্রনর কোরণও েোপ্রক জোস্মনপ্রয় 
স্মিপ্রলন হরক্স। হমিোলস্মপপ্রসর সোমপ্রন িোোঁস্ম়েপ্রয়স্মিপ্রলন মোঝিয়সী ডঃ ডুরোন্ড, েোর সপ্রঙ্গও 
আমরো পস্মরস্মচে  লোম। 
  
হরোেোপ্রে হচ োরোর িীঘযপ্রি ী মযোস্মজপ্রেে, সমস্ত শুপ্রন স্মিস্মিে স্বপ্রর িলপ্রলন, আশ্চযয িযোপোর, 
স্মমঃ হরনোল্ড হিেস্মি আপ্রেই িুঘযেনোর কেো জোনপ্রে হপপ্ররস্মিপ্রলন। 
  
স্মেস্মন হপোয়োপ্ররোর কোি হেপ্রক স্মমঃ হরনোপ্রল্ডর স্মচস্ম েো হচপ্রয় স্মনপ্রয় প়েপ্রলন। 
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–মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, এই স্মচস্ম েোর জনয আপনোর কোপ্রি আমরো ঋণী। আমোপ্রির  োরণো 
িিপ্রল হেল। একেো হেোপন েির হপলোম। আিোকস্মর আপস্মন ইংলপ্রন্ড স্মিপ্রর যোিোর কেো 
িোিপ্রিন নো। 
  
-নো মোঁস্মসপ্রয়, িলল হপোয়োপ্ররো, আমোর স্মনপ্রয়োেকেযোপ্রক িোোঁচোিোর সময় আস্মম পোইস্মন, স্মকন্তু 
েোর েুনীপ্রক েুোঁপ্রজ িোর করো আমোর কেযিয। 
  
মোিোম হরোনোল্ডও স্মনশ্চয় েোর স্বোমীর স্মনপ্রয়োে অনুপ্রমোিন করপ্রিন। পযোস্মরস হেপ্রক মোঁস্মসপ্রয় 
স্মজরপ্রয়ডও আসপ্রিন। 
  
েিপ্রন্তর কোপ্রজ আপনোরো পরস্পরপ্রক সো োযয করপ্রিন আিো কস্মর। আমোপ্রির েরি হেপ্রক 
েপ্রয়োজন মপ্রেো সিরকম স প্রযোস্মেেোই পোপ্রিন। 
  
হপোয়োপ্ররো মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেেপ্রক  নযিোি জোস্মনপ্রয় এেোনকোর ঘেনোর স্মিিরণ জোনপ্রে চোইল। 
েোোঁর স্মনপ্রিযপ্রি কস্মমিনোর িলপ্রে শুরু করপ্রলন, আজ সকোপ্রল িোস্ম়ের কোজ করোর সময় 
িৃেো পস্মরচোস্মরকো ফ্রোপ্রঙ্কইস হিেপ্রে পোয় িোস্ম়ে সির িরজো হিজোপ্রনো। মস্মনি হকোেোও 
হি়েোপ্রে হেপ্রিন  োরণো কপ্রর হস এ স্মনপ্রয় স্মিপ্রির্ মোেো ঘোমোয়স্মন। 
  
িোস্ম়ের যুিেী পস্মরচোস্মরকো স্মলওস্মন ওস্মিপ্রক েৃ কত্রযীপ্রক জোেোপ্রে স্মেপ্রয় িীিৎস এক ঘেনোর 
মুপ্রেোমুস্মে  য়।  োে-পো িোোঁ ো অিিোয় েোর ঘপ্রর পপ্র়ে স্মিপ্রলন অচচেনয স্মমপ্রসস হরনোল্ড। 
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এস্মিপ্রক েোয় একই সমপ্রয় স্মমঃ হরনোপ্রল্ডর মৃেপ্রি ও আস্মিষ্কোর  য় এক েপ্রেযর মপ্র য। 
স্মিলোর সীমোনোর িোইপ্রর কপ্রয়ক েজ িূপ্রর উনু্মি কিপ্ররর মপ্রেো হসই েপ্রেয মুে স্মনচুকরো 
অিিোয় পপ্র়েস্মিল হি েো। 
  
হপিপ্রন হিোরোর আঘোে কপ্রর  েযো করো  প্রয়প্রি েোোঁপ্রক। 
  
–কেক্ষণ আপ্রে েোপ্রক  েযো করো  প্রয়স্মিল? সপ্রঙ্কোপ্রচর সপ্রঙ্গ জোনপ্রে চোইল হপোয়োপ্ররো। 
  
ডঃ ডুরোন্ড িলপ্রলন, আমোর মপ্রে মৃেুযর ঘেনো ঘপ্রে রোে স্মেনপ্রের সময়। অিিয মোিোম 
হরনোল্ড জোস্মনপ্রয়প্রিন সময়েো রোে িুপ্রেো। আকস্মিক আঘোপ্রের সপ্রঙ্গ সপ্রঙ্গই মৃেুয  প্রয়স্মিল 
েোর। েোই হকোপ্রনোিোপ্রিই িো ো স্মিপ্রে পোপ্ররনস্মন। 
  
-িুপ্রঝস্মি। মোেো নো়েল হপোয়োপ্ররো। 
  
–িোস্ম়ের পস্মরচোরকরো িুপ্রে এপ্রস মোিোপ্রমর িোোঁ ন েুপ্রল হিয়। িলপ্রে শুরু করপ্রলন 
কস্মমিনোর, িোস্ম়ের চোকরিোকরপ্রির কোি হেপ্রক আমরো জোনপ্রে পোস্মর িুজন মুপ্রেোি োরী 
হলোক আচমকো হিোিোর ঘপ্রর ঢুপ্রক েেপ্রম েোপ্রক  োে-পো হিোঁপ্র  হিপ্রল। পপ্রর েোরো েোর 
স্বোমীপ্রক স্মনপ্রয় ঘর হেপ্রক হিস্মরপ্রয় যোয়। হসই সময়ই স্মেস্মন জ্ঞোন  োস্মরপ্রয় হিপ্রলন। েোর 
সপ্রঙ্গ অিিয এেপ্রনো পযযন্ত আমরো কেো িস্মলস্মন। 
  
–মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড ও মোিোম িোপ্রি িোস্ম়েপ্রে আর হক হক আপ্রি? জোনপ্রে চোইল হপোয়োপ্ররো। 
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–পস্মরচোস্মরকোপ্রির মপ্র য িৃেো ফ্রোপ্রঙ্কইস, যুিেী িুই হিোন হডস্মনস ও স্মলওস্মন অও লমিোডয। 
এিো়েো িোস্ম়ের পুরপ্রনো মোস্মলপ্রকর িহুিিপ্ররর পুরপ্রনো  োউসস্মকপোর আর হসোিোর। েোপ্রক 
মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড ইংলন্ড হেপ্রক এপ্রনস্মিপ্রলন। মোঁস্মসপ্রয় জযোক হরনোল্ড–সোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর পুত্রও 
এিোস্ম়েপ্রে েোপ্রকন। িেযমোপ্রন স্মেস্মন িোইপ্রর আপ্রিন। 
  
কস্মমিনোপ্ররর স্মিিরণ হির্  প্রল মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে স্মজজ্ঞোসোিোপ্রির কোজ শুরু করপ্রলন। েোর 
স্মনপ্রিযি হপপ্রয় সোপ্রজযি েেম  োস্মজর করল িৃেো ফ্রোপ্রঙ্কইসপ্রক। 
  
মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেপ্রের েপ্রের উিপ্রর িৃেো কোোঁপপ্রে কোোঁপপ্রে জোনোল, িোস্ম়ের পূিযেন মোলস্মকন 
লো স্মিকসস্মের-এর কোপ্রি এেোপ্ররো িির স্মিল। েে িসপ্রন্ত নেুন ইংপ্ররজ মোস্মলক িোস্ম়েেো 
স্মকপ্রন স্মনপ্রল হস এেোপ্রনই হেপ্রক যোয়। 
  
-েুি িোপ্রলো কেো। এিোপ্রর িলল, রোপ্রে সির িন্ধ কপ্রর হক? মযোস্মজপ্রেে জোনপ্রে 
চোইপ্রলন। 
  
েস্মেস্মিন আস্মমই িরজো িন্ধ কস্মর মোঁস্মসপ্রয়। েেকোলও রোে সোপ্র়ে িিেোয় িন্ধ কপ্ররস্মিলোম। 
  
–েেন িোস্ম়ের অনযোনযরো হক হকোেোয় স্মিল িলপ্রে পোরপ্রি? 
  
-মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড েোর প়েোর ঘপ্রর স্মিপ্রলন। মোিোম স্মকিুক্ষণ আপ্রেই হিোিোর ঘপ্রর চপ্রল 
যোন। হডস্মনস আর স্মলওস্মন আমোর সপ্রঙ্গই চপ্রল আপ্রস। 
  
-েো প্রল হিোঝো যোপ্রে মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডই রোপ্রে িরজো েুপ্রল েোকপ্রিন। 
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-একোজ স্মেস্মন করপ্রে পোপ্ররন নো স্মসপ্রয়। েস্মেিোি কপ্রর উ ল ফ্রোপ্রঙ্কইস, হচোর-ডোকোে 
সোরোক্ষণ ঘুপ্রর হি়েোয় িোস্ম়ের িোইপ্রর, েো স্মেস্মন িোপ্রলোই জোনপ্রেন। অে রোপ্রে হসই 
হলস্মডপ্রকও স্মেস্মন িোস্ম়ের িোইপ্রর হযপ্রে হিনস্মন 
  
–হকোপ্রনো হলস্মডর কেো িলি েুস্মম? েোর নোম স্মক? েীব্র স্বপ্রর স্মজপ্রজ্ঞস করপ্রলন 
মযোস্মজপ্রেে। 
  
একেু ইেস্তেঃ কপ্রর িৃেো জোনোল, েোয় সন্ধযোপ্রেই হেো স্মেস্মন আপ্রসন। েোোঁর নোম মোিোম 
ডওপ্রব্রইল। 
  
–ওপ্র ো, পোপ্রির স্মিলো মোরগুপ্রয়স্মরপ্রে স্মযস্মন েোপ্রকন? স্ম ক িলি? 
  
 – যোোঁ, মোঁস্মসপ্রয়, েোর কেোই িলস্মি। আপস্মন েোপ্রক জোপ্রনন হিেস্মি। েুিই সুন্দরী স্মেস্মন। 
  
–অদু্ভে িযোপোর, স্মিিয় েকোি করপ্রলন মযোস্মজপ্রেে, েে সন্ধযোয় েো প্রল েোোঁরো িুজন 
একসপ্রঙ্গ স্মিপ্রলন– 
  
কেো েোস্মমপ্রয় অেযপূণয িৃস্মষ্টপ্রে স্মেস্মন েোকোপ্রলন িৃেোর স্মিপ্রক। 
  
হিেো হেল হেোোঁচোেো স্ম ক জোয়েোপ্রেই পপ্র়েপ্রি। ফ্রোপ্রঙ্কইস ে়েে়ে কপ্রর িলপ্রে শুরু করল, 
ওপ্রির িুজপ্রনর মপ্র য স্মক সম্পকয েো আস্মম জোস্মন নো। সকপ্রলই জোপ্রন মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল 
অেযন্ত েরীি, হমপ্রয়প্রক স্মনপ্রয় েোপ্রকন। অসো োরণ সুন্দরী স্মেস্মন যস্মিও এেন আর যুিেী 
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নন। সম্প্রস্মে গ্রোপ্রম অপ্রনক কেোই ঘুপ্রর হি়েোপ্রে, স্মেস্মন হিিোর েরচপত্র করপ্রিন। অে 
েোকো হকোেো হেপ্রক পোপ্রেন হসেো সকপ্রলর কোপ্রিই র সয। 
  
–এোঁপ্রির এই িনু্ধপ্রের কেো মোিোম হরনোল্ড জোনপ্রেন? 
  
–জোনপ্রেন সিই মোঁস্মসপ্রয়। স্মকন্তু অেযন্ত নম্র িদ্র মস্ম লো স্মেস্মন। েোই স্বোমীর আচরপ্রণ িুক 
হিপ্রঙ্গ হেপ্রলও মুে িুপ্রজ সপ্রয় েোপ্রকন। মোনস্মসক যন্ত্রণোয় স্মিপ্রন স্মিপ্রন শুস্মকপ্রয় যোপ্রেন 
স্মেস্মন, আস্মম লক্ষয কপ্ররস্মি। 
  
মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডও িুঝপ্রেন স্মকন্তু গ্রো য করপ্রেন নো। স্মেস্মন হনিোগ্রপ্রস্তর মপ্রেো  প্রয় 
পপ্র়েস্মিপ্রলন-সন্ধযো  প্রলই েস্মেস্মিন স্মেস্মন িেিে করপ্রে েোকপ্রেন। 
  
মোঁস্মসপ্রয়, আস্মম জোস্মন, মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল েুিই েোরোপ স্বিোপ্রির মস্ম লো। হস গ্রোস কপ্ররস্মিল 
মোঁস্মসপ্রয়প্রক। 
  
-েো প্রল েুস্মম িলি, কোল সন্ধযোয় িদ্রমস্ম লো যেোরীস্মে এপ্রসস্মিপ্রলন। স্মেস্মন স্মক রোপ্রে চপ্রল 
স্মেপ্রয়স্মিপ্রলন? 
  
– যোোঁ মোঁস্মসপ্রয়। প়েোর ঘর হেপ্রক হিস্মরপ্রয় মোঁস্মসপ্রয় েোোঁপ্রক িরজো পযযন্ত এস্মেপ্রয় স্মিপ্রয়স্মিপ্রলন 
আর িদ্রমস্ম লো শুিরোস্মত্র জোস্মনপ্রয়স্মিপ্রলন। আস্মম শুনপ্রে হপপ্রয়স্মিলোম। এরপর মোঁস্মসপ্রয় 
িরজো িন্ধ কপ্রর হিন। 
  
–েেন সময় কে  প্রি? 
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–েেন রোে িিেো পোঁস্মচি  প্রি। 
  
–আেো, এ িযোপোপ্রর হেোমোর কোউপ্রক সপ্রন্দ   য়? 
  
–নো মোঁস্মসপ্রয়। 
  
মযোস্মজপ্রেে এরপর স্মিিোয় স্মিপ্রলন িৃেোপ্রক। েোর ডোক হপপ্রয় ঘপ্রর উপস্মিে  ল স্মলওস্মন 
অও লমিোডয। স্মলওস্মন হ োঁচস্মক েুপ্রল কোোঁিপ্রে কোোঁিপ্রেই ঘপ্রর ঢুকল। 
  
এই যুিেী পস্মরচোস্মরকোস্মেই েেম  োে-পো িোোঁ ো অিিোয় মোিোম হরনোল্ডপ্রক হিেপ্রে 
হপপ্রয়স্মিল। মযোস্মজপ্রেপ্রের স্মজজ্ঞোসোর উিপ্রর হস পুনিযোর হসই িণযনো হিোনোপ্রলো। রোপ্রেও 
হকোপ্রনো অস্বোিোস্মিক িব্দ হস শুনপ্রে পোয়স্মন। েোর হিোন হডস্মনসও জোনোল েোর মস্মনপ্রির 
চোলচলন ইিোনীং হকমন িিপ্রল স্মেপ্রয়স্মিল। 
  
মযোস্মজপ্রেে হডস্মনসপ্রক স্মজপ্রজ্ঞস করপ্রলন, েেকোল রোপ্রে মোিোম ও ডওপ্রব্রযু়ইলপ্রক স্মক 
েুস্মমই িরজো েুপ্রল স্মিপ্রয়স্মিপ্রল? 
  
–েেরোপ্রে নয় মোঁস্মসপ্রয়, েোর আপ্রের স্মিন। েেরোপ্রে স্মেস্মন আপ্রসনস্মন। 
  
–ফ্রোপ্রঙ্কইস হয িলল, স্মেস্মন েেকোল রোপ্রেও এপ্রসস্মিপ্রলন? 
  
–নো, মোঁস্মসপ্রয়, েেকোল রোপ্রে অনয এক মস্ম লো স্মসপ্রয়র সপ্রঙ্গ হিেো করপ্রে এপ্রসস্মিপ্রলন। 
  
 –অদু্ভে িযোপোর! হিি, আপ্রে কেপ্রনো এই মস্ম লোপ্রক েুস্মম হিপ্রেপ্রিো? 
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–নো, মোঁস্মসপ্রয়। কোল স্মযস্মন এপ্রসস্মিপ্রলন, আমোর মপ্রন  য় স্মেস্মন একজন ইংপ্ররজ মস্ম লো। 
  
 –ইংপ্ররজ? 
  
– যোোঁ মোঁস্মসপ্রয়। েপ্রি স্মেস্মন মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর সপ্রঙ্গ িরোস্মস িোর্োপ্রেই কেো িপ্রলস্মিপ্রলন। 
েোিো়েো যোিোর সময় স্মেস্মন ইংরোস্মজপ্রেই কেো িপ্রলন। আস্মম ইংরোস্মজপ্রে িোপ্রলোই কেো 
িলপ্রে পোস্মর। িদ্রমস্ম লোপ্রক স্মিিোয় হিিোর সময় মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড িপ্রলস্মিপ্রলন, স্ম ক আপ্রি, 
স্ম ক আপ্রি, এেন েুস্মম স্মিপ্রিয়  ও। ইংরোস্মজ কেোগুস্মল আস্মম পস্মরষ্কোর িুঝপ্রে 
হপপ্ররস্মিলোম। 
  
হমপ্রয়স্মেপ্রক স্মিিোয় স্মিপ্রয় মযোস্মজপ্রেে িুজন পস্মরচোস্মরকোর পরস্পর স্মিপ্ররো ী সোক্ষয স্মনপ্রয় 
েুিই িোস্মিে  প্রয় প়েপ্রলন। 
  
হপোয়োপ্ররো এই সময় কস্মমিনোর হরপ্রক্সর উপ্রেপ্রিয িপ্রল উ ল, মোপ করপ্রিন, মোঁস্মসপ্রয় হরক্স, 
আমোর  োরণো মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড স্মনপ্রজ েোস্ম়ে চোলোপ্রে পোরপ্রেন। 
  
হপোয়োপ্ররোর কুস্মিে ভ্রূ হিপ্রেই আস্মম িুঝপ্রে পোরলোম, হকোপ্রনো স্মচন্তোর েিীপ্রর ডুপ্রি আপ্রি 
ওর মন। 
  
কস্মমিনোর িলপ্রলন, আস্মম েির স্মনপ্রয় হজপ্রনস্মি, স্মেস্মন স্মনপ্রজ কেপ্রনো েোস্ম়ে চোলোপ্রেন নো। 
  
–একেো মোেোয় এপ্রলো হকন হেোমোর? আস্মম স্মজপ্রজ্ঞস করলোম হপোয়োপ্ররোপ্রক। 
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-হকন, স্মেস্মন হেোে স্মচস্ম প্রে আমোর জনয কযোলোইপ্রন েোস্ম়ে পো োিোর কেো স্মলপ্রেস্মিপ্রলন, েুস্মম 
হিেপ্রে পোওস্মন? 
  
–স্মেস্মন স্মনশ্চয় িো়েো েোস্ম়ের কেোই িপ্রল েোকপ্রিন। িললোম আস্মম। 
  
–আমোর েো মপ্রন  য় নো। স্মনপ্রজর েোস্ম়ে েোকপ্রে স্মেস্মন হকন িো়েো েোস্ম়ের কেো িোিপ্রিন? 
  
-মোঁস্মসপ্রয় হরক্স, মযোস্মজপ্রেে িলপ্রলন, েো প্রল কোর কেো স্মিশ্বোস করি আমরো? হডস্মনস নো 
ফ্রোপ্রঙ্কইস? 
  
–স্মনঃসপ্রন্দপ্র  হডস্মনস, েোর স্মসেোন্ত জোনোপ্রলন কস্মমিনোর, েেকোল সন্ধযোয় এই হমপ্রয়স্মেই 
অস্মেস্মেপ্রক িরজো েুপ্রল স্মিপ্রয়স্মিল। মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইলপ্রক হয ফ্রোপ্রঙ্কইস পিন্দ কপ্রর নো েো 
েোর কেোপ্রেই পস্মরষ্কোর। েোিো়েো, আমরো জোস্মন অনয একস্মে মস্ম লোর সপ্রঙ্গও সম্পকয স্মিল 
মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর। 
  
–ওপ্র ো, েোই হেো, মযোস্মজপ্রেে  য়প্রেে িপ্রল উ প্রলন, মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররোপ্রক হেো েিরেো 
হিওয়োই  য়স্মন। 
  
িলপ্রে িলপ্রে স্মেস্মন হেস্মিপ্রলর ওপপ্রর রোেো কোেপ্রজর হিের হেপ্রক েুপ্রল একেো কোেজ 
হপোয়োপ্ররোর স্মিপ্রক িোস্ম়েপ্রয় স্মিপ্রলন। 
  
–মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, এই স্মচস্ম েো মৃপ্রের হকোপ্রের পপ্রকপ্রে পোওয়ো হেপ্রি। 
  
িোোঁজ করো স্মচস্ম েো েুপ্রল  রল হপোয়োপ্ররো : 
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স্মেয়েম, 
অপ্রনকস্মিন হেোমোর স্মচস্ম  পোস্মে নো। েুস্মম আমোয় িুপ্রল হেি স্মকংিো িোপ্রলোিোপ্রসো নো–আস্মম 
হিোকো নই হয এমন অসম্ভি কেো িোিি। যস্মি িোপ্রলোইিোস েো প্রল এমনিোপ্রি নীরি  প্রয় 
আি হকন? ইিোনীংকোর স্মচস্ম গুপ্রলোপ্রে হেোমোর িোর্োও হকমন েোণ ীন স্মনরস  প্রয় 
আসস্মিল। এেন আিোর স্মচস্ম ই িন্ধ কপ্রর স্মিপ্রল। হেোমোপ্রক িো়েো িোোঁচোর কেো আস্মম িোিপ্রে 
পোস্মর নো। যস্মি সস্মেযই আমোয় আর িোপ্রলো নো িোপ্রসো, েো প্রল স্মনঘযোৎ আস্মম আত্ম েযো 
করি, হজপ্রনো। 
  
আমোর আর হেোমোর মোঝেোপ্রন অনয হকোপ্রনো নোরীর িোয়ো পপ্র়েপ্রি, মোপ্রঝ মোপ্রঝ এমন 
কেোও মপ্রন  প্রে চোয় আমোর। অনয নোরীর যস্মি  প্রে চোও েুস্মম, েো প্রল েোর আপ্রে 
হেোমোপ্রকই েুন কপ্রর আস্মম জ্বোলো জু়েি। আমোর  োে স্মিপ্রয় কী কেো হিস্মরপ্রয় হেল স্মেয়? 
আস্মম জোস্মন, েুস্মম আমোপ্রক িোপ্রলোিোস।  যোোঁ আস্মমও িোপ্রলোিোস্মস…িোপ্রলোিোস্মস হেোমোপ্রক। 
হেোমোর আিপ্ররর 
হিলো 
  
স্ম কোনো, েোস্মরেস্মি ীন স্মচস্ম েো প়েো  প্রয় হেপ্রল হসেো হিরে স্মিল হপোয়োপ্ররো। 
  
স্মচস্ম েো একেু র সযময় 
  
-ওই হিলো নোপ্রম ইংপ্ররজ মস্ম লোর সপ্রঙ্গও সোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর ঘস্মনষ্ঠ হেম স্মিল হিোঝো 
যোপ্রে। এেোপ্রন এপ্রস মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল-এর সংস্পপ্রিয আসোর পর স্মেস্মন হিলো নোপ্রমর 
মস্ম লোর সপ্রঙ্গ হযোেোপ্রযোে িন্ধ কপ্রর হিন। 
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িযোপোরেো অনুমোন কপ্ররই স্মচস্ম প্রে েোপ্রক এরকম একেো হুমস্মক হিওয়ো  য়। হকসেো 
ক্রমিই হিি জস্মেল  প্রয় প়েপ্রি। মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক হযিোপ্রি স্মপপ্র  
হিোরো িস্মসপ্রয়  েযো করো  য়, হসেো হকোপ্রনো মস্ম লোর কোজ  ওয়ো অসম্ভি নয়। 
  
-স্মকন্তু সিয সিয কির েনন করো হকোপ্রনো মস্ম লোর পপ্রক্ষ সম্ভি নয়। কোজেো স্মনঃসপ্রন্দ  
হকোপ্রনো পুরুপ্রর্র। িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
– যোোঁ, আপস্মন স্ম ক িপ্রলপ্রিন। িলপ্রলন কস্মমিনোর। 
  
–এই হিলোর স্মচস্ম র সপ্রঙ্গ আপনোপ্রক মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর স্মচস্ম  হলেো–এ িুপ্রয়র মপ্র য একেো 
হযোেসূত্র রপ্রয়প্রি হযন। িলপ্রলন মযোস্মজপ্রেে। 
  
–আপস্মন িলপ্রে চোইপ্রিন স্মচস্ম র হুমস্মকপ্রে স্মেস্মন িয় হপপ্রয়স্মিপ্রলন? আমোর েো মপ্রন  য় 
নো। িহু নোরী হঘোঁপ্রে হি়েোপ্রনো পুরুর্রো এমন িীেু  ন িপ্রল আস্মম মপ্রন কস্মর নো। 
  
-মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর অেীে জীিপ্রনর ইস্মে োস পোওয়ো হেপ্রল েোর হকোপ্রনো িত্রু স্মিল স্মকনো, 
স্মকংিো হেমঘস্মেে আপ্ররো হকোপ্রনো িযোপোর সিই জোনো সম্ভি  প্রি–সযোস্মিয়োপ্রপোর পুস্মলসপ্রক 
হেোোঁজ স্মনপ্রে অনুপ্ররো  জোনোি। 
  
-এই মস্ম লোর অনয হকোপ্রনো স্মচস্ম  িো অনয জরুরী নস্মেপত্র স্মকিু স্মক পোওয়ো হেপ্রি? 
  
 –েপ্রয়োজনীয় িলপ্রে মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর একেো িস্মলল পোওয়ো হেপ্রি। এই হসই উইল– 
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উইপ্রল হচোে িুস্মলপ্রয় হপোয়োপ্ররো িলল, স্মমঃ হস্টোস্মন িযস্মিস্মে হক? হিেস্মি এই উইপ্রল েোপ্রক 
 োজোর পোউণ্ড হিওয়ো  প্রয়প্রি। 
  
–সোঁস্মসপ্রয় ররনোপ্রল্ডর হসপ্রক্রেোস্মর, িেযমোপ্রন ইংলপ্রন্ড আপ্রিন। 
  
–উইলেো গুরুেপূণয–হিপ্রলপ্রক পুপ্ররোপুস্মর িস্মিে রোেো  প্রয়প্রি। অিস্মিষ্ট িোির অিোির 
সমস্ত সম্পস্মি পোপ্রেন েোর স্ত্রী এপ্রলোইস। হডস্মনস ও ফ্রোপ্রঙ্কইস-এর িুই পস্মরচোস্মরকো 
উইপ্রলর সোক্ষী। 
  
-েোস্মরেেো লক্ষয কপ্ররপ্রিন? িলপ্রলন কস্মমিনোর। 
  
- যোোঁ, নজর পপ্র়েপ্রি, িলল হপোয়োপ্ররো, পপ্রনপ্ররো স্মিন আপ্রের েোস্মরে রপ্রয়প্রি। সম্ভিেঃ 
স্মিপপ্রির আিোর্ হপপ্রয়ই েস্ম়েঘস্ম়ে-যোইপ্র োক, ঘেনোিল একিোর ঘুপ্রর আসো িরকোর 
সোঁস্মসপ্রয় হরক্স। 
  
 যোোঁ, অিিযই। আপনোরো আসুন আমোর সপ্রঙ্গ। 
  
. 
  
ঘেনোিপ্রল যোওয়োর পপ্রে মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর প়েোর ঘপ্রর ঢুকল হপোয়োপ্ররো। পস্মরপোস্মে 
সোজোপ্রনো একেো হিোেঘর। 
  
ঘপ্ররর মোঝেোপ্রন একেো হেোল হেস্মিপ্রলর িুপোপ্রি িুপ্রেো চোম়েো হমো়েোপ্রনো  োেলওয়োলো 
হচয়োর। স্মকিু িই ও মযোেোস্মজন রোেো আপ্রি হেস্মিপ্রল। 
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ঘরেো একপোক ঘুপ্রর অনুসন্ধোনী িৃস্মষ্ট িুস্মলপ্রয় স্মনল। 
  
–এেো স্মক িস্তু…হিপ্রেো হেো হ স্মস্টংস 
  
 িোয়োরপ্রপ্ল্প্রসর সোমপ্রন পোেো মোিুপ্ররর হকোপ্রণ পপ্র়ে েোকো কপ্রয়কেুকপ্ররো িযোকোপ্রস রপ্রের 
কোেজ েুপ্রল স্মনল। 
  
–একেো হচপ্রকর হিোঁ়েো অংি, স্মনপ্রজই িলল হপোয়োপ্ররো, িু ইস্মি পস্মরমোণ কোেপ্রজর 
েুকপ্ররোপ্রে কোস্মল স্মিপ্রয় হলেো রপ্রয়প্রি ডুস্মিন। 
  
কস্মমিনোর হরক্স স্মিস্মিে কপ্রে িপ্রল উ প্রলন, ডুস্মিন নোপ্রম হকোপ্রনো িযস্মিপ্রক মপ্রন  য় 
হচকেো হিওয়ো  প্রয়স্মিল? 
  
–আমোরও েোই অনুমোন, িলল হপোয়োপ্ররো,  োপ্রের হলেোেো মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর, েোপ্রে 
হকোপ্রনো সপ্রন্দ  হনই। 
  
–অদু্ভেিোপ্রি স্মজস্মনসেো আমোর হচোে এস্ম়েপ্রয় হেপ্রি 
  
িপ্রল উ প্রলন কস্মমিনোর। 
  
-ঘর যোরো সোি কপ্ররপ্রি েোরোও লক্ষয কপ্ররস্মন, িলল হপোয়োপ্ররো, সম্ভিেঃ েেকোল রোপ্রে 
ডুস্মিন নোপ্রম হকোপ্রনো হলোক স্মনপ্রজর নোপ্রম হচকেো মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর কোি হেপ্রক স্মলস্মেপ্রয় 
স্মনপ্রয়স্মিল। স্মকন্তু পপ্রর হসেো েুকপ্ররো েুকপ্ররো কপ্রর স্মিোঁপ্র়ে হিপ্রল 
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হেোল হেস্মিপ্রলর ড্রয়োপ্রর সন্ধোন কপ্রর কস্মমিনোর মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর হচকিই িোর কপ্ররন। 
হিেো হেল হির্ হচপ্রকর কোউিোর িপ্রয়ল এপ্রকিোপ্রর িোোঁকো। 
  
-মোিোম হরনোল্ড  য়প্রেো ডুস্মিন নোপ্রমর হলোকস্মের সম্পপ্রকয হকোপ্রনো  োরণো স্মিপ্রে পোরপ্রিন; 
চলুন েোর কোপ্রিই যোওয়ো যোক। িলপ্রলন কস্মমিনোর। 
  
ঘর হেপ্রক হিস্মরপ্রয় আসোর মুপ্রে একেো লিো কোপ্রলো চুল আেুপ্রল হচপ্রপ েুপ্রল  রল 
হপোয়োপ্ররো। 
  
–চোম়েো হমো়েোপ্রনো হচয়োপ্ররর হপিপ্রন পোওয়ো হেল মোঁস্মসপ্রয় হরক্স সম্ভিেঃ এই ঘপ্ররই 
েেকোল রোপ্রে অস্মেস্মের সপ্রঙ্গ সোক্ষোৎ কপ্ররপ্রিন েৃ স্বোমী। 
  
. 
  
মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রন্ডর মৃেপ্রি  স্মনপ্রয় এপ্রস রোেো  প্রয়স্মিল িোস্ম়ের হপিপ্রন হিয়োল হঘোঁপ্রর্ স্মেপ্রনর 
হিড হিওয়ো একেো ঘপ্রর। মোঁস্মসপ্রয় হরক্স আমোপ্রির হসেোপ্রন স্মনপ্রয় এপ্রলন। 
  
হিেো হেল মোঝোস্মর উচ্চেোর মোনুর্ স্মিপ্রলন আোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড। েোমোপ্রে েোপ্রয়র রে। মুপ্রে 
আেপ্রঙ্কর িোপ স্পষ্ট। 
  
হপোয়োপ্ররো িলল, এ হেপ্রকই হিোঝো যোয়, হপিন হেপ্রক অেস্মকযপ্রে হিোরো মোরো  প্রয়প্রি। 
মোঁস্মসপ্রয় হরক্স, অস্ত্রেো স্মক  রপ্রনর স্মিল? 
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একেো ি়ে কোপ্রচর হেপ্রে অস্ত্রেো রোেো স্মিল। কস্মমিনোর হসেো হিস্মেপ্রয় িলপ্রলন, হপপোর 
কোেোর একেো–িুস্মর মপ্রেো হিেপ্রে। িোোঁে সপ্রমে ইস্মি িপ্রিক  প্রি। 
  
রপ্রির িোে শুস্মকপ্রয় স্মিল েোপ্রয়, িুস্মরেো পরীক্ষো করল হপোয়োপ্ররো। িলল, েুন করোর পপ্রক্ষ 
যপ্রেষ্ট। 
  
-েুনী  োপ্রে গ্লোিস িযি োর কপ্ররস্মিল, েোই হকোপ্রনো  োপ্রের িোপ পোওয়ো যোয়স্মন। িলপ্রলন 
কস্মমিনোর। 
  
–েুিই সেকয কোজ-কু্ল রোেপ্রে চোয়স্মন। িলল হপোয়োপ্ররো, স্মকন্তু েুোঁপ্রজ স্ম ক িোর করি। 
একেো অদু্ভে িযোপোর হিেস্মি, মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড েোর ওিোর হকোপ্রের েলোয় শু ু 
আন্ডোরওয়োর পপ্রর স্মিপ্রলন। 
  
- যোোঁ, মযোস্মজপ্রেে িযোপোরেোপ্রক র সযজনক মপ্রন কপ্ররপ্রিন। 
  
এই সময় িরজো হ প্রল ফ্রোপ্রঙ্কইস ঘপ্রর ঢুকল। জোনোল, মোিোম সুি হিো  করপ্রিন, কেো 
িলোর ইেো েকোি কপ্ররপ্রিন। 
  
–আমরো এেুস্মন আসস্মি, েুস্মম সোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেেপ্রক েিরেো িোও। 
  
ফ্রোপ্রঙ্কইস স্মিিোয় স্মনপ্রল কস্মমিনোর িলপ্রলন, চলুন যোওয়ো যোক। 
  
হপোয়োপ্ররো স্মনস্মিষ্ট হচোপ্রে মৃেপ্রিপ্র র স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয়স্মিল। আচমকো স্মি়েস্মি়ে কপ্রর িপ্রল 
উ ল, ওিোরপ্রকোেেো হিমোনোন লিো। 
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. 
  
ওপরেলোয় স্মসোঁস্ম়ের হির্  োপ্রপ একেো পযোপ্রসজ, েিস্ত কস্মরডর। একপোপ্রি 
চোকরিোকরপ্রির ঘর। কস্মরডপ্ররর হির্ েোপ্রন্ত একেো ি়ে ঘপ্রর ফ্রোপ্রঙ্কইস আমোপ্রির স্মনপ্রয় 
এপ্রলো। 
  
িীঘযোঙ্গী মোঝিয়সী মোিোম হরনোল্ড একেো েোপ্রে শুপ্রয়স্মিপ্রলন। ডোঃ ডুরোন্ড েোপ্রক পরীক্ষো 
করস্মিপ্রলন। 
  
সম্মোনসূচক অস্মিিোিন জোস্মনপ্রয় মোিোম আমোপ্রির আসন গ্র ণ করপ্রে অনুপ্ররো  করপ্রলন। 
িু-চোর কেোর পর মযোস্মজপ্রেে  য়প্রেে েোর কোজ শুরু করপ্রলন। 
  
-মোিোম, েেকোল রোপ্রের ঘেনো স্মিিিিোপ্রি আমোপ্রির িলুন। 
  
–সিই িলি মোঁস্মসপ্রয়। আস্মম চোই অপরো ীর িোস্মস্ত হ োক। আমোর যেোসো য আস্মম করি। 
  
েেকোল রোপ্রে সোপ্র়ে নেো নোেোি আস্মম শুপ্রে যোই। আমোর স্বোমী প়েোর ঘপ্রর স্মিপ্রলন। মপ্রন 
 য় ঘিোেোপ্রনক পপ্রর শুপ্রে আপ্রসন। 
  
অপ্রনক রোপ্রে হকউ  োে স্মিপ্রয় আমোর মুে হচপ্রপ  রপ্রে ঘুম হিপ্রঙ্গ যোয়। স্মকন্তু স্মচৎকোর 
করপ্রে পোস্মরস্মন। িুজন মুপ্রেোিপরো হলোক স্মিল ঘপ্ররর হিেপ্রর। 
  
-েোপ্রির হচ োরো আপনোর মপ্রন আপ্রি মোিোম? 
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–একজন অপরজপ্রনর স্মিপরীে এপ্রকিোপ্রর। ঢযোেো লিো হলোকস্মের মুপ্রে কোপ্রলো িোস্ম়ে, 
অপরজন হিোঁপ্রে েোঁট্টোপ্রেোট্টো, মুপ্রে লোল িোস্মন। িুজপ্রনরই মোেোর েুস্মপ হেপ্রন হচোে আ়েোল 
করো। 
  
হিোঁপ্রে হলোকস্মে আমোর মুপ্রে কোপ়ে গুোঁপ্রজ স্মিপ্রয়  োে পো হিোঁপ্র  হিপ্রল। অনয হলোকস্মে আমোর 
স্বোমীর িুপ্রকর ওপর হচপ্রপ কোেজকোেো িুস্মরেো উোঁস্মচপ্রয়  প্ররস্মিল। 
  
এরপর েোরো আমোর স্বোমীপ্রক হজোর কপ্রর পোপ্রির হড্রস্মসংরুপ্রম স্মনপ্রয় যোয়। েচণ্ড িয় 
হপপ্রলও সংজ্ঞো  োরোইস্মন েেপ্রনো। 
  
পোপ্রির ঘর হেপ্রক অস্পষ্ট চোপো কেো আস্মম শুনপ্রে পোস্মেলোম। একজন স্পযোস্মনি িোর্োয় 
কেো িলস্মিল, িস্মক্ষণ আপ্রমস্মরকোর হলোপ্রকরো হযমন িপ্রল েোপ্রক। হস আমোর স্বোমীপ্রক 
িলস্মিল, হসই হেোপন স্মজস্মনসেো আমোপ্রির চোই। হকোেোয় হসেো? 
  
কেো কোেোকোস্মে কপ্রর ওরো আমোর স্বোমীর কোি হেপ্রক চোস্মি স্মনপ্রয় ড্রয়োর হেোপ্রল, হিয়োল 
আলমোস্মর হেোপ্রল। পপ্রর স্মেস্মন আমোপ্রক জোস্মনপ্রয়স্মিপ্রলন, আলমোস্মর  োেপ্র়ে সমস্ত েোকো েোরো 
স্মনপ্রয় হেপ্রি। 
  
হসই সময় িোইপ্রর একেো আওয়োজ  য়। েেন ওরো আমোর স্বোমীপ্রক িোইপ্রর স্মনপ্রয় 
যোওয়োর হচষ্টো কপ্রর। 
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স্মেস্মন েোপ্রির িপ্রলন, আমোর সপ্রঙ্গ একিোর কেো িলপ্রে চোন। পরক্ষপ্রণ স্মেস্মন ঘপ্রর ঢুপ্রক 
স্মিিোনোর পোপ্রি এপ্রস িপ্রলন, সি স্ম ক  প্রয় যোপ্রি, স্মচন্তো কপ্ররোনো। সকোল  ওয়োর আপ্রেই 
আস্মম স্মিপ্রর আসি। 
  
আমোপ্রক অিয় হিিোর হচষ্টো করস্মিপ্রলন িপ্রে, েোর স্মনপ্রজরই হচোপ্রেমুপ্রে িপ্রয়র িোপ স্মিল। 
লিো হলোকেো ঘর হেপ্রক েোপ্রক হেপ্রন স্মনপ্রয় যোয়। িোস্মসপ্রয় িপ্রল, িব্দ করপ্রল, মরপ্রি। 
  
এরপর সম্ভিেঃ আস্মম জ্ঞোন  োস্মরপ্রয় হিস্মল। যেন আিোর হচোে হমপ্রল েোকোই হিেপ্রে 
পোই স্মলওস্মন আমোপ্রক ব্রযোস্মণ্ড েোওয়োিোর হচষ্টো করপ্রি। 
  
-েুনীরো স্মকপ্রসর হেোোঁজ করস্মিল িপ্রল আপনোর  োরণো? 
  
 –আমোর হকোপ্রনো  োরণো হনই মোঁস্মসপ্রয়। 
  
ইিোনীং আপনোর স্বোমীর মপ্র য হকোপ্রনো পস্মরিেযন লক্ষয কপ্ররস্মিপ্রলন? 
  
- যোোঁ। েোয় স্মিন িপ্রিক আপ্রে হেপ্রকই আস্মম লক্ষয কস্মর, স্মেস্মন হকোপ্রনো িুস্মশ্চন্তোয় িুেপ্রিন। 
স্মজজ্ঞোসো করপ্রলও আমোপ্রক স্মকিু িলপ্রে চোনস্মন। 
  
–আপনোর স্বোমী একজন হেোপ্রয়ন্দোর সো োযয স্মনপ্রে হচপ্রয়স্মিপ্রলন, একেো আপস্মন জোনপ্রেন? 
  
 েেেো শুপ্রন িোরুণ চমপ্রক উ প্রলন মোিোম হরোনোল্ড। েোর ভ্রূ কুস্মিে  ল। 
  
-হেোপ্রয়ন্দোর সো োযয? 
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– যোোঁ, এই িদ্রপ্রলোক, মোঁস্মসপ্রয় এরকুল হপোয়োপ্ররো 
  
হপোয়োপ্ররো মৃিু োপ্রসয মোেো নুইপ্রয় েোপ্রক সম্ভোর্ণ জোনোপ্রলো। 
  
মযোস্মজপ্রেে  য়প্রেে আিোর িলপ্রে শুরু করপ্রলন, আপনোর স্বোমীর স্মচস্ম  হপপ্রয় আজই স্মেস্মন 
এেোপ্রন উপস্মিে  প্রয়প্রিন। যোইপ্র োক, আপস্মন সিযপ্রেোিোপ্রি আমোপ্রির স প্রযোস্মেেো করপ্রিন, 
এেোই আমোর েেযোিো মোিোম। 
  
আেো, িস্মক্ষণ আপ্রমস্মরকোয় আপনোর স্বোমীর হকোপ্রনো িত্রু স্মিল িপ্রল আপস্মন মপ্রন কপ্ররন? 
  
স্মনস্মিযষ্ট কপ্রর স্মকিু িলপ্রে পোরি নো। েপ্রি েোর অপ্রনক িত্রু স্মিল। 
  
–এই িুঘযেনোর সময়েো আপনোর মপ্রন আপ্রি? 
  
সময়েো-ঘস্ম়েপ্রে ঢং ঢং িুপ্রেো আওয়োজ শুপ্রনস্মিলোম। 
  
এই সময় কস্মমিনোর হরক্স একেো কোচিোঙ্গো  োেঘস্ম়ে হমপ্রঝয় কুস্ম়েপ্রয় হপপ্রলন। 
  
–অদু্ভে কোণ্ড! ঘস্ম়েেো  োপ্রে স্মনপ্রয় িপ্রল উ প্রলন স্মেস্মন, আেেোয়ীরো  য়প্রেো হড্রস্মসংপ্রেস্মিপ্রলর 
ওপর হেপ্রক িুোঁপ্র়ে হিপ্রল স্মিপ্রয়প্রি। স্মকন্তু এপ্রে হয সোেেো হিপ্রজ আপ্রি। 
  
হপোয়োপ্ররো ঘস্ম়েেো কস্মমিনোপ্ররর  োে হেপ্রক স্মনপ্রয় কোন লোস্মেপ্রয় পরীক্ষো করল। 
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-নো, স্মিকল  য়স্মন, চলপ্রি। স্মকন্তু এেন হেো পোোঁচেো হিপ্রজ কপ্রয়ক স্মমস্মনে, িুঘিো িোস্ট 
 প্রয় আপ্রি এেো। িপ্রল মোিোম হরনোপ্রল্ডর স্মিপ্রক স্মজজ্ঞোসু িৃস্মষ্টপ্রে েোকোল। 
  
-ঘস্ম়েেো িোস্ট যোয় িপ্রে স্মকন্তু এে িযস্মেক্রম হেো  য় নো। িলপ্রলন মোিোম। 
  
যোইপ্র োক, মোিোমপ্রক মযোস্মজপ্রেে েে করপ্রলন, হিোিোর ঘপ্ররর িরজোেো হিজোপ্রনো অিিোয় 
হিেো হেপ্রি, এ সম্পপ্রকয আপনোর  োরণো স্মক? 
  
–সম্ভিেঃ আমোর স্বোমী িন্ধ করপ্রে িুপ্রল স্মেপ্রয়স্মিপ্রলন। 
  
 কস্মমিনোর িলপ্রলন, হেোপন একেো স্মজস্মনপ্রসর হেোোঁজ করস্মিল আেেোয়ীরো, আমোর মপ্রন 
 য়, মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক কোপ্রিই হকোেোও েোরো স্মনপ্রয় স্মেপ্রয় েোকপ্রি। 
  
– যোোঁ, স্মেস্মন সকোপ্রলর আপ্রেই স্মিপ্রর আসোর কেো িপ্রলস্মিপ্রলন। সোয় জোনোপ্রলন মযোস্মজপ্রেে। 
  
 হপোয়োপ্ররো জোনপ্রে চোইল, মোরস্মলনস্মিল হস্টিন হেপ্রক হির্ েোস্ম়ে কেন িোপ্র়ে? 
  
-ডোউপ্রন এেোপ্ররোেো পিোি আর আপ্রপ িোপ্ররোেো সপ্রেপ্ররোয়। আমোর  োরণো েোরো হমোের 
েোস্ম়েপ্রেই স্মেপ্রয় েোকপ্রি। 
  
–হুোঁ। মোেো ঝোোঁকোপ্রলো হপোয়োপ্ররো। 
  
–মোিোম আর একেো েে, ডুস্মিন নোপ্রম কোউপ্রক আপস্মন জোপ্রনন? 
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 –ডুস্মিন? স্ম ক হেয়োল করপ্রে পোরস্মি নো। 
  
 –হিলো, এই স্মিস্টোন নোপ্রমর হকোপ্রনো মস্ম লোপ্রক? 
  
–নো, মোঁস্মসপ্রয়। 
  
-আপস্মন স্মক জোপ্রনন, েেকোল রোপ্রে একজন মস্ম লো অস্মেস্মে আপনোর স্বোমীর কোপ্রি 
এপ্রসস্মিপ্রলন? 
  
–েো  প্রি। স্মনস্মিযকোর িস্মঙ্গপ্রে জিোি স্মিপ্রলন স্মেস্মন। 
  
স্মনপ্রচ হেপ্রক িুস্মরেো স্মনপ্রয় আসো  প্রয়স্মিল। এিোপ্রর হসেো েুপ্রল  প্রর মযোস্মজপ্রেে স্মজপ্রজ্ঞস 
করপ্রলন, এেো আপস্মন স্মচনপ্রে পোপ্ররন মোিোম? 
  
– যোোঁ, আমোরই িুস্মর। আমোর হিপ্রল-ওেো স্মক রপ্রির িোে? 
  
িয়োেয স্বপ্রর িপ্রল উ প্রলন মোিোম হরনোল্ড। 
  
– যোোঁ, মোিোম, এেো স্মিপ্রয়ই আপনোর স্বোমীপ্রক  েযো করো  প্রয়প্রি। মযোস্মজপ্রেে িুস্মরেো সোমপ্রন 
হেপ্রক সস্মরপ্রয় স্মনপ্রয় িলপ্রলন, েেকোল রোপ্রে িুস্মরেো আপনোর হড্রস্মসংপ্রেস্মিপ্রলর ওপপ্রর স্মিল। 
  
- যোোঁ। আমোর হিপ্রল জযোক ওেো যুপ্রের িোরক স্ম প্রসপ্রি আমোপ্রক উপ োর স্মিপ্রয়স্মিল। 
েেযুপ্রে ও স্মিমোনিোস্ম নীপ্রে স্মিল। ওেো স্মেমলোইন স্মিমোপ্রনর স্মস্টপ্রলর পোে হেপ্রক রেস্মর। 
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–আপনোর হিপ্রল এেন হকোেোয়? 
  
-জযোক িুপ্রয়নস আয়োপ্রসয রওনো  প্রয় হেপ্রি। েোপ্রক পযোস্মরপ্রস পো োপ্রনো  প্রয়স্মিল, আমোর 
স্বোমী েেকোলই আিোর েোর পোস্ম প্রয় েোপ্রক িস্মক্ষণ আপ্রমস্মরকোয় যোওয়োর কেো জোস্মনপ্রয় 
হিন। হসেোন হেপ্রক েোর যোওয়োর কেো সযোস্মিয়োপ্রেোয়। 
  
–আিোর সযোস্মিয়োপ্রেো। 
  
 মযোস্মজপ্রেে এিং কস্মমিনোর হরক্স িুজপ্রনই একসপ্রঙ্গ িব্দেো উচ্চোরণ কপ্রর পরস্পর িৃস্মষ্ট 
স্মিস্মনময় করপ্রলন। 
  
এই অিসপ্রর হপোয়োপ্ররো হচয়োর হেপ্রক উপ্র  মোিোম হরনোপ্রল্ডর কোপ্রি সপ্রর এপ্রস অনুপ্ররো  
জোনোল, ক্ষমো করপ্রিন মোিোম, আপনোর  োপ্রের কস্মিপ্রেই হেো ওরো হিোঁপ্র স্মিল? 
  
- যোোঁ, অিোক  প্রয় েোকোপ্রলন মোিোম, হপোয়োপ্ররোর উপ্রেিয িুঝপ্রে হপপ্রর স্মেস্মন িুপ্রেো  োে 
িোস্ম়েপ্রয়  রপ্রলন। 
  
হপোয়োপ্ররো উপ্রেপোপ্রে পরীক্ষো করল। কস্মির ওপপ্রর কোলস্মসপ্রে িোে পপ্র়ে হেপ্রি। 
  
হিি িি িোোঁ নই পপ্র়েস্মিল, আপনোপ্রক স্মনিোরুণ কষ্টই সইপ্রে  প্রয়প্রি। 
  
 নযিোি জোস্মনপ্রয় হপোয়োপ্ররো আসপ্রন স্মিপ্রর এপ্রলো। 
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–স্মকন্তু মোিোম, আপনোর হিপ্রলর উপস্মিস্মে েুিই জরুরী  প্রয় পপ্র়েপ্রি। িলপ্রলন 
মযোস্মজপ্রেে। 
  
–আস্মম িুঝপ্রে পোরস্মি স্মসপ্রয়, িলপ্রলন মোিোম হরোনোল্ড, নোরী  প্রলও আমোর মন যপ্রেষ্ট 
িি। আমোর স্বোমীর মৃেপ্রি  আস্মমই সনোি করপ্রে পোরি। 
  
ডোঃ ডুরোপ্রন্ডর  োে  প্ররই মোিোম হরনোল্ড স্মনপ্রচ এপ্রলন। স্মকন্তু মৃেপ্রি  হিপ্রেই,  োয় ঈশ্বর, 
আমোর স্বোমী…আেযনোি কপ্রর জ্ঞোন  োরোপ্রলন স্মেস্মন। 
  
পপ্র়েই যোস্মেপ্রলন, পোি হেপ্রক  োে িোস্ম়েপ্রয়  প্রর হিলল। মোিোম হরনোপ্রল্ডর হচোপ্রের পোেো 
পরীক্ষো কপ্রর হপোয়োপ্ররো স্মনস্মশ্চে  ল। 
  
–মোিোম হরনোপ্রল্ডর কেস্বপ্রর হকোপ্রনো কৃস্মত্রমেো স্মিল নো। আমোর পোপ্রি সপ্রর এপ্রস িলল 
হপোয়োপ্ররো, আমোর সপ্রন্দ  িুল েমোস্মণে  ল হ স্মস্টংস। 
  
. 
  
এরপর আমরো সকপ্রল ঘেনোিপ্রল উপস্মিে  লোম। িোেোন হেপ্রক হিোেলোর হিোিোর ঘপ্ররর 
জোনোলো হচোপ্রে পপ্র়েস্মিল। 
  
জোনোলোর পোি স্মিপ্রয়ই উপ্র  হেপ্রি একেো েোি। হপোয়োপ্ররো হসস্মিপ্রক িৃস্মষ্ট আকর্যণ কপ্রর 
িলল, ওপপ্রর যোিোর স জেম পে ওই েোিেো। 
  
েোিেোর স্মনপ্রচ অনুসন্ধোন কপ্রর িুপ্রলর হকয়োস্মরপ্রে অপ্রনকগুপ্রলো পোপ্রয়র িোপ আস্মিষ্কোর  ল। 
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–এগুপ্রলো িোেোপ্রনর মোস্মলরই  ওয়ো সম্ভি। িলপ্রলন কস্মমিনোর হরক্স। 
  
-আস্মম মপ্রন কস্মর পোপ্রয়র িোপগুপ্রলো অেযন্ত গুরুেপূণয, িলল হপোয়োপ্ররো, স্ম ক আপ্রি এস্মেপ্রয় 
চলুন। 
  
কপ্রয়ক েজ এস্মেপ্রয়ই সোমপ্রন উনু্মি মো । হসস্মিপ্রক হিস্মেপ্রয় কস্মমিনোর িলপ্রলন, েলি 
হেলোর মো  রেস্মর  প্রে, কোজ এেপ্রনো সমূ্পণয  য়স্মন। 
  
এেোনকোর স্মকিু কোপ্রজর হলোকই আজ হিোপ্রর সোমপ্রনর একেো কিপ্ররর মপ্রেো েেয হেপ্রক 
মৃেপ্রি েো আস্মিষ্কোর কপ্ররস্মিল। 
  
ডোনপোপ্রি মোস্মেপ্রে পপ্র়েস্মিল একস্মে হলোক। আমোপ্রির হিপ্রে উপ্র  িসল। 
  
-আপ্রর মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়ড আপস্মন এেোপ্রন? কস্মমিনোর স্মচৎকোর কপ্রর উ প্রলন; এস্মিপ্রক 
মযোস্মজপ্রেে িোরিোর আপনোর হেোোঁজ স্মনপ্রেন– 
  
মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়ড, পযোস্মরপ্রসর স্মিেযোে হেোপ্রয়ন্দো। েোোঁর নোম হিোনো স্মিল। এেন চোকু্ষর্ করোর 
সুপ্রযোে  ল। 
  
িীঘযপ্রি  যুিো, িয়স স্মেস্মরপ্রির হিস্মি  প্রি নো। রসস্মনপ্রকর মপ্রেো স্বোিয  োিিোি। চুল হেোোঁি 
স্মপঙ্গল। 
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পোরস্পস্মরক অস্মিিোিন স্মিস্মনমপ্রয়র পর হেোপ্রয়ন্দোেির িলপ্রলন, মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, আপস্মন 
পোপ্রয়র িোপ্রের কেো িলস্মিপ্রলন কোপ্রন এপ্রলো, ওগুপ্রলো এেোনকোর শ্রস্মমকপ্রিরই  ওয়ো 
সম্ভি। েোরোই মৃেপ্রি  আস্মিষ্কোর কপ্ররস্মিল। 
  
হিেো  ওয়োর সপ্রঙ্গ সপ্রঙ্গই িুই হেোপ্রয়ন্দোর মপ্র য পোরস্পস্মরক হরর্োপ্ররস্মর্র আি োওয়ো রেস্মর 
 প্রয় হযপ্রে হিপ্রে স্মকস্মিৎ হকৌেুক অনুিি করলোম। সোগ্রপ্র  লক্ষয করলোম, হপোয়োপ্ররোর 
মুপ্রে স্মিরস্মির স্মচহ্ন িুপ্রে উপ্র প্রি। 
  
–সোমপ্রনই হঝোপঝোপ্র়ে স্মেনজন হলোপ্রকর পোপ্রয়র িোপ আমোর নজপ্রর পপ্র়েপ্রি। হিেপ্রল 
আপস্মনও িুঝপ্রে পোরপ্রিন, মোঝেোপ্রনর িোপগুপ্রলো মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর জুপ্রেোর। েোর 
িুপোপ্রির পোপ্রয়র িোপগুপ্রলো িি মোস্মেপ্রে পপ্র়েস্মন অেিো মুপ্রি হিলোও  প্রে পোপ্রর। 
  
সোমপ্রনই একেো হকোিোল পপ্র়েস্মিল। হপোয়োপ্ররো  োোঁেুমুপ্র়ে িপ্রস হকোিোপ্রলর পোপ্রি পপ্র়ে েোকো। 
একেুকপ্ররো সীপ্রসর পোইপ সোি োপ্রন েুপ্রল আনল। 
  
পযোস্মরপ্রসর হেোপ্রয়ন্দো েোস্মেপ্রলযর সপ্রঙ্গ েোকোপ্রলো হপোয়োপ্ররোর স্মিপ্রক। আমোরও মপ্রন  ল 
স্মনেোন্ত েুে িযোপোর স্মনপ্রয়ই হপোয়োপ্ররো মোেো ঘোমোপ্রে। 
  
–মোঁস্মসপ্রয় হরক্স, কিপ্ররর েেযেোর চোরপোপ্রি হমোেো সোিো চুনকোপ্রমর মে লোইনেো স্মকপ্রসর? 
িপ্রল উ ল হপোয়োপ্ররো। 
  
-ওেো েলি হকোপ্রসযর লোইন মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো। 
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েো প্রল িোঙ্কোপ্ররর মে েেযেো এেোপ্রন হকন? কির হিিোর উপযুি জোয়েো হেো এেো নয়। 
  
. 
  
০৪. 
  
 মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়ড উপস্মিে  প্রয়প্রিন, এই েিরেো মযোস্মজপ্রেেপ্রক জোনোিোর জনয কস্মমিনোর 
মোঁস্মসপ্রয় হরক্স চপ্রল হেপ্রল আস্মম আর হপোয়োপ্ররো  ীপ্রর  ীপ্রর িোস্ম়ের স্মিপ্রক চলপ্রে লোেলোম। 
  
হিয়োল হেিোপ্রনো কুকুর হিপ্রেপ্রিো হ স্মস্টংস? ওই হিপ্রেো, হিোোঁক হিোোঁক কপ্রর বু্ল েুোঁপ্রজ 
হি়েোপ্রে। 
  
কিপ্ররর মপ্রেো েেযেোর কোপ্রি িোোঁ়েোপ্রনো স্মজরপ্রয়ডপ্রক হিস্মেপ্রয় িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
–স্মকিু একেো অিিযই করপ্রিন, হেোমোপ্রক ওই েুে সীপ্রসর েুকপ্ররো স্মনপ্রয়ই মপ্রন  য় সন্তুষ্ট 
েোকপ্রে  প্রি। এই েুপ্রনর সপ্রঙ্গ ওেোর হকোপ্রনো সম্পকয আপ্রি িপ্রল আমোর মপ্রন  য় নো। 
িললোম আস্মম। 
  
–স্মজরপ্রয়ড আমল হিয়স্মন িপ্রল একেো িলপ্রিো? ওপ্রক ওর মপ্রেোই কোজ করপ্রে িোও। 
হকসেো সরল মপ্রন  প্রলও স্মনেোন্তই সরল িপ্রল আস্মম মপ্রন করপ্রে পোস্মর নো। হিপ্রি 
হিপ্রেপ্রিো, ওই কোচিোেো  োেঘস্ম়েেো িুঘিো িোস্ট  প্রয় স্মিল হকন? 
  
েোরপর েুনীপ্রির যস্মি েস্মেপ্রিো  হনওয়োই উপ্রেিয  প্রয় েোপ্রক, েপ্রি স্মিিোনোপ্রেই ঘুমন্ত 
অিিোয় হরনোল্ডপ্রক েুন করল নো হকন েোরো? 
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েোরো হেোপন স্মকিু েুোঁজপ্রে িো জোনপ্রে এপ্রসস্মিল। মপ্রন কস্মরপ্রয় স্মিলোম আস্মম। 
  
–েো প্রল হসই হেোপন স্মজস্মনসেো স্মক িোস্ম়ের সীমোনোর মোত্র কপ্রয়ক েপ্রজর মপ্র যই স্মিল? 
েো প্রল েোরো েোপ্রক হিোওয়োর হপোিোক িিপ্রল স্মনপ্রে িপ্রলস্মিল হকন? আিোর, ওপপ্রর ও োর 
সময় েুস্মম স্মনশ্চয়ই হেয়োল কপ্ররপ্রিো, চোকরিোকরপ্রির হকোপ্রনো িব্দ হিোনো উস্মচে স্মিল। 
স্মকন্তু েোরো স্মকিু শুনপ্রে পোয়স্মন হকন? রোপ্রে স্মক হকোপ্রনো অস্মেস্মে এপ্রসস্মিল? সোমপ্রনর 
িরজো হসই স্মক ইপ্রে . কপ্রর হেোলো হরপ্রেস্মিল? যস্মি েোই 
  
কেো িলপ্রে িলপ্রে আমরো িোস্ম়ের সোমপ্রন এপ্রস স্মেপ্রয়স্মিলোম। কেো িন্ধ কপ্রর হপোয়োপ্ররো 
  োৎ ঘুপ্রর িোোঁস্ম়েপ্রয় িলল, ডোনস্মিপ্রকর িুপ্রলর হকয়োস্মর হেপ্রক স্মকিু পোপ্রয়র িোপ এেন 
আস্মম যোচোই কপ্রর স্মনপ্রে চোই। 
  
মোঁস্মসপ্রয় হরক্স িপ্রলপ্রিন, ওগুপ্রলো িোেোপ্রনর মোস্মলর পোপ্রয়র িোপ। 
  
স্ম ক এমস্মন সমপ্রয় হিেো হেল মোস্মল এই স্মিপ্রকই আসপ্রি। হপোয়োপ্ররো হডপ্রক েোর সপ্রঙ্গ কেো 
িলল, েোর িোেোপ্রনর কোপ্রজর েিংসো করল। 
  
িৃে অেোস্মস্টন জোনোল, হস েে চস্মিি িির এই িোেোপ্রন কোজ করপ্রি। 
  
হজরস্মনয়োপ্রমর স্মকিু নেুন চোরো হিস্মেপ্রয় হপোয়োপ্ররো জোনোল, একেো কোস্মেং হপপ্রল হস েুি 
েুস্মি  য়। 
  
স্মনশ্চয় মোঁস্মসপ্রয়। এেুস্মন স্মিস্মে। 
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িৃে মোস্মল িুপ্রলর হকয়োস্মরপ্রে পো হিপ্রল এস্মেপ্রয় স্মেপ্রয় একেো চোরোর ডেো স্মনপ্রয় এপ্রস 
 োস্মসমুপ্রে হপোয়োপ্ররোর  োপ্রে েুপ্রল স্মিল। 
  
িোরিোর কপ্রর  নযিোি জোস্মনপ্রয় হপোয়োপ্ররো চমৎকোর কোস্মেংেোর েিংসো করল। মোস্মল চপ্রল 
হেল। 
  
এিোপ্রর আপ্রের পোপ্রয়র িোপগুপ্রলোর সপ্রঙ্গ অেোস্মস্টপ্রনর পোপ্রয়র িোপ হমলোপ্রে স্মেপ্রয় আস্মম 
হিেলোম িুপ্রলর হকয়োস্মরর পুরপ্রনো সি িোপই িুপ্রের। 
  
হপোয়োপ্ররো হ প্রস িলল, আস্মম আপ্রেই েো লক্ষয কপ্রর িপ্রলস্মিলোম, এগুপ্রলো েুিই গুরুেপূণয। 
স্মকন্তু কস্মমিনোর েো মোনপ্রে চোয়স্মন। 
  
একেু হেপ্রম হপোয়োপ্ররো আিোর িলপ্রে শুরু করল, েো প্রল স্মনশ্চয়ই এিোর স্বীকোর করপ্রি 
আস্মম স্ম ক পপ্রেই চপ্রলস্মি। েপ্রি ওই হিয়োল েো়েোপ্রনো স্মজরপ্রয়ড এই িোপগুপ্রলো যস্মি লক্ষয 
নো কপ্রর, আস্মম স্মিস্মিে  ি নো। 
  
এমস্মন সমপ্রয় িরজো েুপ্রল িোস্ম়ে হেপ্রক মযোস্মজপ্রেে  য়প্রেে আর কস্মমিনোর হিস্মরপ্রয় 
এপ্রলন। 
  
-আপনোরো এেোপ্রন। আমরো েুোঁজস্মিলোম, িলপ্রলন  য়প্রেে, মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল-এর িোস্ম়েপ্রে 
হযপ্রে চোই। মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড েোর স্ত্রীপ্রক জোনোনস্মন এমন হকোপ্রনো েেয েোর হেস্মমকোপ্রক 
জোস্মনপ্রয় েোকপ্রে পোপ্ররন। 
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হপোয়োপ্ররো মোেো নো়েল। আমরো িুই অস্মিসোরপ্রক হপিপ্রন হেপ্রক অনুসরণ কপ্রর চললোম। 
  
চলপ্রে চলপ্রে হপোয়োপ্ররো িলল, ফ্রোপ্রঙ্কইস সেয কেোই িপ্রলপ্রি। মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড 
মোরস্মলনস্মিপ্রল আসোর পর েে িয় সপ্তোপ্র  মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল সিযপ্রমোে িু লক্ষ ফ্রোঙ্ক স্মেন 
িিোয় জমো স্মিপ্রয়প্রিন। স্মসপ্রয়র হৃিয়প্রিৌিযপ্রলযর ি র একিোর হিপ্রি হিপ্রেো হ স্মস্টংস। 
স্মকন্তু েোই িপ্রল আস্মম মপ্রন কস্মর নো, মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে যোই আিো কপ্রর েোকুন নো হকন, 
মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড েোর হকোপ্রনো হেোপন কেোও হসেোপ্রন েকোি কপ্ররস্মিপ্রলন। 
  
কেো িলপ্রে িলপ্রে হয িোস্ম়ের সোমপ্রন এপ্রস হপৌঁিলোম, আস্মম স্মিস্মিে  প্রয় হিেলোম এই 
স্মিলো মোরগুপ্রয়স্মরপ্রের সোমপ্রনই হসই সুন্দরী অপরূপো হমপ্রয়স্মেপ্রক আস্মম হিপ্রেস্মিলোম। 
  
কস্মমিনোর িোস্ম়ের স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় িলপ্রলন, মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল এেোপ্রন অপ্রনকস্মিন হেপ্রকই 
আপ্রিন। স্মকন্তু েোর সম্পপ্রকয এেোপ্রন হকউ স্মকিু জোপ্রন নো। এমনস্মক েোর স্বোমী, স্মেস্মন 
জীস্মিে স্মক মৃে, হসসিও নো। এেোপ্রন স্মেস্মন রীস্মেমে এক র সযময়ী নোরী। 
  
মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে হিল স্মেপপ্রলন। িরজো েুপ্রল িোোঁ়েোল আমোর হিেো হসই হিিীমূস্মেযস্মে। মুগ্ধ 
হচোপ্রে েোর স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় েোস্মক আস্মম। 
  
-মোিপ্রমোয়োপ্রজল ডওপ্রব্রযু়ইল, আপনোর মোপ্রয়র সপ্রঙ্গ একেু কেো িলোর েপ্রয়োজন 
  
 মু ূপ্রেযর জনয চমপ্রক উপ্র স্মিল হমপ্রয়স্মে। সোমপ্রল স্মনপ্রয় আমোপ্রির অিযেযনো কপ্রর িসোর 
ঘপ্রর িস্মসপ্রয় হিেপ্রর চপ্রল হেল। 
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হসই র সযময়ী নোরীমূস্মেযর আস্মিিযোি  ল স্মকিুক্ষপ্রণর মপ্র যই। হেোলেোল িরোে হচ োরো 
েোর। হমপ্রয়র মপ্রেো অেেো লিো নন। নীল িুস্মে হচোপ্রে িোঙ্যয় ঔজ্জ্বলয। যুিেী নন, স্মকন্তু 
হযৌিপ্রনর আকর্যণ অেুে। 
  
মযোস্মজপ্রেে  য়প্রেে সরোসস্মর েোপ্রক েে করপ্রলন, মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর েুপ্রনর িযোপোপ্রর 
আমরো েিপ্রন্ত এপ্রসস্মি, আপনোর সপ্রঙ্গ স্মকিু কেো িলপ্রে এপ্রসস্মি, যস্মি হকোপ্রনো সূপ্রত্রর 
সন্ধোন পোওয়ো যোয়। 
  
–েুপ্রনর িযোপোপ্রর আমোপ্রক— 
  
স্মিিপ্রয় হচোে স্মিস্ফোস্মরে  ল েোর। 
  
- যোোঁ, মোিোম, আস্মম যেিূর জোস্মন, অনযোনয স্মিপ্রনর মপ্রে, েেকোল রোপ্রেও আপস্মন মোঁস্মসপ্রয় 
হরনোপ্রল্ডর স্মিলোয় স্মেপ্রয়স্মিপ্রলন। 
  
–মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর স্মিলোয়–অসম্ভি, 
  
-মোিোম, আপস্মন  য়প্রেো জোপ্রনন, একেো েুপ্রনর েিপ্রন্ত অপ্রনক স্মির্য়ই স্মিস্মিন্ন িৃস্মষ্টপ্রকোণ 
হেপ্রক যোচোই করোর েপ্রয়োজন েোপ্রক। আপনোপ্রক আস্মম হকোপ্রনো অস্মিপ্রযোে করস্মি নো, 
হকিল জোনপ্রে চোই, স্মেস্মন স্মিশ্বোস কপ্রর আপনোপ্রক হকোপ্রনো হেোপন কেো িপ্রলপ্রিন স্মকনো। 
হযমন মপ্রন করুন, েোর হকোপ্রনো িত্রুর কেো, সযোস্মিয়োপ্রেোর জীিপ্রনর হকোপ্রনো স্মিপ্রির্ 
ঘেনোর কেো– 
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–নো, নো, ওসি আমোপ্রক হকন িলপ্রে যোপ্রিন, মোেো ঝোোঁকোপ্রলন ডওপ্রব্রযু়ইল, এসি েে 
আমোপ্রক হকন? েোর স্ত্রীই হেো িলপ্রে পোরপ্রিন। 
  
–স্মেস্মন যো িলোর িপ্রলপ্রিন, িলপ্রলন মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে, েো প্রল িলপ্রিন মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড 
আপনোপ্রক হকোপ্রনো হেোপন কেো িপ্রলনস্মন? 
  
–এসি কেো আমোপ্রক স্মজপ্রজ্ঞস করোর হকোপ্রনো কোরণ আস্মম িুঝপ্রে পোরস্মি নো। 
  
–কোরণ  ল, সো োরণে হিেো যোয়, স্ত্রীপ্রক িলো চপ্রল নো এমন অপ্রনক কেো স্বোমীরো েোপ্রির 
রস্মক্ষেোর কোপ্রি িযি কপ্রর। 
  
সপ্রঙ্গ সপ্রঙ্গ স্মিেপ্রক উপ্র  িোোঁ়েোপ্রলন মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল, েোর হচোে হক্রোপ্র  জ্বপ্রল উ ল। 
  
–আমোর হমপ্রয়র সোমপ্রন আপস্মন আমোপ্রক অপমোন করপ্রলন মোঁস্মসপ্রয়। আস্মম আর একেো 
কেোও আপনোপ্রক িলি নো। 
  
এই অেীস্মেকর পস্মরস্মিস্মের মপ্র যই হির্ পযযন্ত আমোপ্রির িযেয  প্রয় স্মিপ্রর আসপ্রে  ল 
স্মিলো মোরগুপ্রয়স্মরে হেপ্রক। 
  
. 
  
আমোপ্রির আর স্মকিুই করোর স্মিল নো হসেোপ্রন। েোই মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেপ্রের কোি হেপ্রক স্মিিোয় 
স্মনপ্রয় আমরো মোরস্মলনস্মিপ্রলর স্মিপ্রক চলপ্রে লোেলোম। 
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স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়ি হেপ্রক মোত্র কপ্রয়কপ্রিো েজ িূপ্ররই হডস হিনস। আপোেেঃ হসেোপ্রনই 
আস্তোনো হনিোর ইেো আমোপ্রির। 
  
চলপ্রে চলপ্রে হপোয়োপ্ররো িলল, যোই িল হ স্মস্টংস, িরোস্মস পুস্মলপ্রসর েৎপরেো সস্মেযই 
েিংসো করোর মপ্রেো। কপ্রয়ক ঘিোর মপ্র যই হিে, মোিোম ডওপ্রব্রযুইপ্রলর িযোঙ্ক অযোকোউপ্রি 
কপ্রি কে েোকো জমো পপ্র়েপ্রি সি েির সংগ্র  কপ্রর হিপ্রলপ্রি। 
  
  োৎ হপিপ্রন পোপ্রয়র িব্দ  প্রে িুজপ্রনই স্মিপ্রর েোকোলোম। আশ্চযয  লোম হিপ্রে মোেযো 
ডওপ্রব্রযু়ইল আমোপ্রির স্মিপ্রকই িুপ্রে আসপ্রি। 
  
–মোপ্রক নো িপ্রল চপ্রল এপ্রসস্মি,  োোঁপোপ্রে  োোঁপোপ্রে সোমপ্রন এপ্রস িলল হমপ্রয়স্মে, শুনলোম 
মৃেুযর আপ্রে মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড একজন হেোপ্রয়ন্দোপ্রক হডপ্রক পোস্ম প্রয়স্মিপ্রলন, আপস্মন হসই 
হেোপ্রয়ন্দো? 
  
– যোোঁ, মোিপ্রমোয়োপ্রজল, সংযে কপ্রে িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
-আস্মম জোনপ্রে চোইস্মি, কোউপ্রক সপ্রন্দ  করপ্রিন েুপ্রনর িযোপোপ্রর? 
  
েিীর িৃস্মষ্টপ্রে হমপ্রয়স্মেপ্রক হিেল হপোয়োপ্ররো। িলল, আপস্মন একেো জোনপ্রে চোইপ্রিন হকন? 
হমপ্রয়স্মের সুন্দর হচোে িুস্মে স সো িয়োেয  প্রয় উ ল। 
  
-মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড আমোপ্রক েুি হে  করপ্রেন। 
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–েোই িুস্মঝ, িলল হপোয়োপ্ররো, আপস্মন সুন্দরী এিং যুিেী, েোই আপনোর হকৌেূ ল নো 
স্মমস্মেপ্রয় পোরস্মি নো। 
  
হপোয়োপ্ররো হমপ্রয়স্মেপ্রক জোনোল, হস িুজন হলোকপ্রক সপ্রন্দ  করপ্রি েপ্রি েোরো িস্ম রোেে। 
  
হপোয়োপ্ররোর েিংসোয় েুস্মি  প্রয়স্মিল হমপ্রয়স্মে। এিোপ্রর সোনপ্রন্দ  নযিোি জোস্মনপ্রয় িুপ্রে চপ্রল 
হেল। 
  
মোেযোর চপ্রল যোওয়োেোও স্মিল মো ুযযময়। আস্মম েোর স্মিপ্রক স্মির হচোপ্রে েোস্মকপ্রয় রইলোম। 
চমক িোঙ্গল হপোয়োপ্ররোর ডোপ্রক। 
  
আস্মম জোস্মন, হ স্মস্টংস, েুস্মম হসৌন্দপ্রযযর পূজোরী। স্মকন্তু িনু্ধ িুল কপ্রর হযন মোেযো 
ডওপ্রব্রযু়ইলপ্রক হেোমোর হৃিয় স্মিপ্রয় িপ্রসো নো। ও হমপ্রয় হেোমোর জনয নয়। 
  
–এমন স্মনেুোঁে সুন্দর হমপ্রয় 
  
হ প্রস উ প্রলো হপোয়োপ্ররো। উেোপ্রসর সপ্রঙ্গ িলপ্রে লোেল, সুন্দর মুে হিেপ্রলই পুরুপ্রর্র মোেো 
ঘুপ্রর যোয়। স্মকন্তু এমন অপ্রনক িয়ঙ্কর অপরো ীপ্রির আস্মম জোস্মন যোপ্রির মুে হিেপ্রে স্মিল 
হিিিূপ্রের মপ্রেো। 
  
–েোই িপ্রল এমন স্মনষ্পোপ একস্মে হমপ্রয়প্রকও–েুস্মম সপ্রন্দপ্র র িৃস্মষ্টপ্রে হিেপ্রে পোর নো। 
  
-ওপ্রক সপ্রন্দ  কস্মর এমন কেো িস্মলস্মন, িলল হপোয়োপ্ররো, স্মকন্তু েোর হকস সম্পপ্রকয এমন 
হকৌেূ ল েুিই অস্বোিোস্মিক, েোই নো? 
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-মোপ্রয়র জনয হমপ্রয়র িুস্মশ্চন্তো িো়েো আর স্মক। 
  
– যোোঁ, মো, স্মচস্মন্তেিোপ্রি িলল হপোয়োপ্ররো, স্মকন্তু িনু্ধ, এই মু ূপ্রেয মপ্রন করপ্রে পোরস্মি নো, 
স্মকন্তু ওই মুেেো মপ্রন  য় পস্মরস্মচে–হকোেোয় হিপ্রেস্মি। েোই িলস্মি, হৃিপ্রয়র িুিযলেো সংযে 
কর। এেো িনু্ধ স্ম প্রসপ্রি হেোমোপ্রক আমোর পরোমিয। 
  
–হমপ্রয়স্মের মোপ্রয়র মুে হেোমোর হচনো িলি? আস্মম েমপ্রক হেলোম হপোয়োপ্ররোর কেো শুপ্রন। 
  
–অপ্রনকস্মিন আপ্রে যেন হিলস্মজয়োম পুস্মলপ্রস কোজ করেোম- যোোঁ-একেো হকপ্রসর িযোপোপ্রর 
আমোর মপ্রন  য় ওই মুপ্রের িস্মি আস্মম হিপ্রেস্মিলোম। একেো েুপ্রনর হকস 
  
. 
  
০৫. 
  
 পরস্মিন সকোপ্রল স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়প্রি উপস্মিে  লোম আমরো। পস্মরচোস্মরকো স্মলওস্মন 
ওপরেলো হেপ্রক হনপ্রম আসস্মিল। 
  
হপোয়োপ্ররো েোর কোপ্রি মোিোম হরনোপ্রল্ডর স্বোিয সম্পপ্রকয হেোোঁজ স্মনল। হমপ্রয়েো হযন হক্ষোপ্রি 
েেিে কপ্রর িুেস্মিল। 
  
ঝোোঁপ্রঝর সপ্রঙ্গ িপ্রল উ ল, হয স্বোমী অনয হমপ্রয়মোনুপ্রর্র জনয স্ত্রীপ্রক  কোয় েোর জনয আস্মম 
 প্রল একপ্রিোঁেো হচোপ্রের জল হিলেোম নো। 
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একেো িুপ্রেো হেোোঁচো স্মিপ্রেই েোর মুে হেপ্রক হিস্মরপ্রয় এপ্রলো, পযোস্মরস যোিোর স্মিন িোপ 
হিপ্রলপ্রে েুমুল ঝে়েো  প্রয় হেপ্রি। েপ্রি ঝে়েোর কোরণেো হস িলপ্রে পোরল নো। 
  
েির স্মনপ্রয় জোনো হেল েুপ্রনর স্মিন হকোপ্রনো েোস্ম়ে িযি োর করো  প্রয়স্মিল স্মকনো মযোস্মজপ্রেে 
হসই েিপ্রন্তর জনয েযোরোপ্রজ হেপ্রিন। 
  
হপোয়োপ্ররো েোর জনয অপ্রপক্ষো করপ্রি জোনোল। আস্মম িললোম, েো প্রল েেক্ষপ্রণ আস্মম 
একিোর স্মজরপ্রয়প্রডর সপ্রঙ্গ কেো িপ্রল আস্মস, হিস্মে কেিূর এপ্রেোপ্রলন স্মেস্মন। 
  
হপোয়োপ্ররো হ প্রস সম্মস্মে জোনোল। 
  
. 
  
িোস্ম়ে হেপ্রক হিস্মরপ্রয় স্মনপ্রজর মপ্রন ঘুরপ্রে ঘুরপ্রে েলি হেলোর মোপ্র র কোপ্রি এলোম। স সো 
হচোপ্রে প়েল, পোপ্রি িুপ্রলর িোেোপ্রনর কোপ্রি একস্মে যুিেী িোোঁস্ম়েপ্রয়। েোপ্রক স্মচনপ্রে হপপ্রর 
সস্মিিপ্রয় িপ্রল উ লোম, স্মসনপ্রডপ্ররলো…েুস্মম? 
  
-আস্মমও অিোক  প্রয়স্মি হেোমোপ্রক হিপ্রে, আমোর হেপ্রনর িোন্ধিীস্মে িলল, আস্মম স্মপসীর িোস্ম়ে 
এপ্রসস্মি, স্মকন্তু েুস্মম? 
  
–আমোর হসই হেোপ্রয়ন্দো িনু্ধর কেো হেোমোপ্রক িপ্রলস্মিলোম। স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়প্রি একেো 
েুপ্রনর ঘেনো ঘপ্রেপ্রি 
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স্মিস্ফোস্মরে হচোপ্রে আমোর স্মিপ্রক েোকোপ্রলো ও। 
  
-হেোমরো েিপ্রন্ত এপ্রসপ্রিো? ও , েুি িোপ্রলো, ক্রোইম আমোর িোপ্রলো লোপ্রে। স্মকন্তু ওসি 
স্মনপ্রজর হচোপ্রে কেপ্রনো হিস্মেস্মন। েুস্মম ঘেনোগুপ্রলো আমোপ্রক হিেোও। 
  
–স্মকন্তু স্মেয়, ঘেনোিল িোইপ্ররর কোউপ্রক হিেোপ্রনো স্মনপ্রর্ । 
  
–েুস্মম আমোর িনু্ধ। আস্মম হিেপ্রে চোইপ্রলও— 
  
হেোমোর এপ্রেো আগ্র  হকন? স্মক হিেপ্রি িলপ্রেো? 
  
–হকোপ্রনো অস্ত্র স্মিপ্রয় েুন করো  ল, হকোেোয় েুনেো  ল, মৃেপ্রি ,  োপ্রের িোপ স্মকংিো এমস্মন 
স্মকিু আস্মিষ্কোর  প্রয় েোকপ্রল–এসিই আস্মম হিেপ্রে চোই। 
  
-কী সিযনোি। েুপ্রনর ঘেনোর মুপ্রেোমুস্মে  প্রে হেোমোর িয় করপ্রি নো? 
  
–আমোপ্রক যস্মি ঘেনোিল হিেোর সুপ্রযোে িোও েো প্রল স্মনপ্রজই হিেপ্রে পোপ্রি িয় পোই 
স্মকনো। স্মপ্ল্জ 
  
িলপ্রে িলপ্রে স্মসনপ্রডপ্ররলো েোর হকোমল হপলি  োে আমোর  োপ্রের ওপপ্রর রোেল। 
  
স্মক হযন  প্রয় হেল মু ূপ্রেয। আমোর অস্ম কোর হিো  সজোে  প্রয় উ ল। িপ্রল উ লোম, হিি 
হিস্মে হচষ্টো কপ্রর। 
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স্মসনপ্রডপ্ররলোপ্রক আস্মম ঘেনোিপ্রল স্মনপ্রয় চললোম। হয হলোকস্মে পো োরোয় স্মিল আমোপ্রক সযোলুে 
কপ্রর সম্মোন হিেোল; সস্মঙ্গনীর িযোপোপ্রর হকোপ্রনো আপস্মি েুলল নো। 
  
ঘেনোর স্মিিরণ হিোনোপ্রে হিোনোপ্রে েোপ্রক স্মনপ্রয় আস্মম িোস্ম়ের হপিপ্রন হিপ্রডর সোমপ্রন 
উপস্মিে  লোম। এর হিেপ্ররই মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর মৃেপ্রি  রোেো আপ্রি। 
  
হিপ্রডর চোস্মিেো স্মিল সোপ্রজযি স্মড. স্মিলো মোরকয়প্রডর কোপ্রি। স্মিলোর হিেপ্রর স্মেপ্রয় েোর 
কোপ্রি চোস্মি হচপ্রয় স্মনপ্রয় এলোম। 
  
–ও , েুস্মম আমোর িনু্ধ, হেস্মমক, চোস্মি হিপ্রে উেস্মসে  প্রয় িপ্রল উ ল স্মসনপ্রডপ্ররলো, 
হেোমোর কেো আস্মম হকোপ্রনোস্মিন িুলি নো। 
  
িললোম, মৃেপ্রি  নো হিেোই িোপ্রলো, ওই িীিৎস িৃিয স য করপ্রে পোরপ্রি নো েুস্মম। 
  
স্মকিু হিপ্রিো নো, আমোর ওপ্রে স্মকিু  প্রি নো। চপ্রলো িোস্ম়ে হেপ্রক হকউ হিেপ্রে পোপ্রে নো 
হেো? 
  
স্মনঃিপ্রব্দ েোলো েুপ্রল হিপ্রডর হিেপ্রর ঢুকলোম আমরো। এস্মেপ্রয় স্মেপ্রয় মৃেপ্রিপ্র র মুে হেপ্রক 
চোিরেো সস্মরপ্রয় স্মিলোম। 
  
আোঁেপ্রক ও োর মপ্রেো িব্দ কপ্রর উ ল হমপ্রয়স্মে। েোস্মকপ্রয় হিস্মে আেপ্রঙ্ক স্মির  প্রয় হেপ্রি 
েোর হচোে। মুে িযোকোপ্রস। 
  
মৃেপ্রি েো আিোর হঢপ্রক স্মিলোম। 
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–হপিন হেপ্রক িুস্মর মোরো  প্রয়স্মিল। িললোম আস্মম। 
  
–হকোপ্রনো িুস্মর স্মিপ্রয়? জোনপ্রে চোইল ও। 
  
একেো কোপ্রচর হেপ্রে িুস্মরেো রোেো স্মিল। হসস্মিপ্রক েোর িৃস্মষ্ট আকর্যণ করলোম। 
  
–ও ! 
  
অসু্ফে একেো িব্দ কপ্রর হচোে িন্ধ করল হস। েলপ্রে লোেল হি েো। আস্মম েোপ্রক  প্রর 
হিললোম। 
  
–অপ্রনক  প্রয়প্রি। িোইপ্রর চল। 
  
জল। একেু জল স্মনপ্রয় এপ্রসো স্মেয় 
  
েোপ্রক হিপ্রডর িোইপ্রর হিপ্র়ে িোস্ম়ের হিেপ্রর িুেলোম আস্মম। েো়েোেোস্ম়ে একগ্লোস জল এপ্রন 
েোপ্রক স্মিলোম। এক চুমুপ্রক সিেো জল হেপ্রন স্মনপ্রয় স্বোিোস্মিক  প্রলো হস। 
  
-চল, এেোপ্রন আর িোোঁ়েোি নো। িলল হমপ্রয়স্মে, আমোপ্রক ওই িয়ঙ্কর িৃিয হকন হিেপ্রে 
স্মিপ্রল েুস্মম? 
  
–েুস্মম হেো আমোর কেো শুনপ্রল নো, আস্মম হেো হেোমোপ্রক িো ো হিিোর হচষ্টো কপ্ররস্মি। 
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িুলিোেোপ্রনর কোপ্রি এপ্রস আস্মম িললোম, জ্ঞোন  োস্মরপ্রয় হিলপ্রি নো হেো? চল হেোমোপ্রক 
এস্মেপ্রয় স্মিপ্রয় আস্মস। 
  
িরকোর  প্রি নো। আস্মম স্ম ক আস্মি। এিোপ্রর যোই। হেোমোপ্রক অপ্রনক  নযিোি। স্মিিোয় – 
  
হেোমোর স্ম কোনো হেো আমোপ্রক স্মিপ্রল নো। আস্মম িললোম। 
  
–হ োপ্রেল ডু-হির-এ উপ্র স্মি। কোল আমোপ্রক হিপ্রে হযও। 
  
– যোোঁ যোি অিিযই। স্মিিোয়। 
  
হমপ্রয়স্মের েমন পপ্রের স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় িোোঁস্ম়েপ্রয় রইলোম স্মকিুক্ষণ। পপ্রর হিপ্রডর েোলো িন্ধ 
কপ্রর সোপ্রজযিপ্রক চোস্মি স্মিস্মরপ্রয় স্মিলোম। 
  
. 
  
স্মিলোর হিেপ্রর স্মেপ্রয় হিেলোম হসলুপ্রন সকপ্রলই উপস্মিে  প্রয়প্রিন। স্মজরপ্রয়ড েোর 
েিপ্রন্তর িযোেযো হিোনোপ্রেন। 
  
একেো হপো়েো স্মসেোপ্ররে আর একেো অিযিহৃে হিিলোই কোস্ম  হেস্মিপ্রল ওপর হরপ্রে 
স্মজরপ্রয়ড িলপ্রিন, েুনীরো হকোেো হেপ্রক এপ্রসপ্রি, এই িুস্মে সোমোনয স্মজস্মনসই আমোপ্রক িপ্রল 
স্মিপ্রয়প্রি। হিিলোই কোস্ম েো এপ্রিপ্রি রেস্মর নয়। 
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আমোর  োরণো িস্মক্ষণ আপ্রমস্মরকোর হকোপ্রনো হিপ্রি। হপো়েো স্মসেোপ্ররপ্রের েুকপ্ররোেো হিপ্রল 
স্মিপ্রয় েুনীপ্রির একজন নেুন একেো স্মসেোপ্ররে  রোিোর হচষ্টো কপ্ররস্মিল, হসই সমপ্রয়ই 
কোস্ম েো পপ্র়ে স্মেপ্রয় েোকপ্রি। 
  
–েো প্রল িযিহৃে কোস্ম েোও হেো পোওয়োর কেো, হযেো স্মিপ্রয় হস স্মসেোপ্ররেেো  স্মরপ্রয়স্মিল। 
িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
–হসেো পোওয়ো যোয়স্মন, িলপ্রলন স্মজরপ্রয়ড, েপ্রি গুরুেপূণয  ল হপো়েো স্মসেোপ্ররপ্রের 
েুকপ্ররোেো। ওেো িস্মক্ষণ আপ্রমস্মরকোয় রেস্মর। 
  
–এই িুপ্রেো িস্তু েো প্রল মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর  প্রে পোপ্রর, িলপ্রলন কস্মমিনোর, িুিির আপ্রে 
স্মেস্মন িস্মক্ষণ আপ্রমস্মরকো হেপ্রক স্মিপ্ররপ্রিন। 
  
স্মজরপ্রয়ড েস্মেিোি জোস্মনপ্রয় িলপ্রলন, নো, আস্মম অনুসন্ধোন কপ্ররস্মি, স্মেস্মন অনয  রপ্রনর 
স্মিস্ম়ে ও স্মসেোপ্ররে িযি োর করপ্রেন। আমোর িিিয  ল, আেেোয়ীরো িস্ম রোেে স্মিল। 
িোস্ম়ের অেিো িোইপ্ররর হকউ েোপ্রির িরজো েুপ্রল স্মিপ্রয়স্মিল। েপ্রি হসেো এমন গুরুেপূণয 
িযোপোর নয়। 
  
–আেো মোঁস্মসপ্রয়, হপোয়োপ্ররো অচ যযিোপ্রি িপ্রল উ ল, এই হকপ্রসর মপ্রেো অনয হকোপ্রনো 
হকপ্রসর কেো স্মক আপস্মন মপ্রন করপ্রে পোরপ্রিন? 
  
-হস রকম স্মকিু েোকপ্রলও আমোর মপ্রন প়েপ্রি নো। 
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-আমোর  োরণো, একই  রপ্রনর অপরোপ্র র হকোপ্রনো ঘেনো িরণ করপ্রল অপরোপ্র র 
মনস্তপ্রের স্মিকেো আমরো িুঝপ্রে পোরি। মোনুর্ স্বিোিেঃ নকলনস্মিি। হকোপ্রনো মোনুর্ যেন 
একেো অপরো  কপ্রর, স্ম ক একই পেস্মে হস পরিেযী অপরো গুপ্রলোর হক্ষপ্রত্রও অনুসরণ 
কপ্রর েোপ্রক। কোরণ, একেো অপরো  কপ্রর যেন হস সিলেো পোয় েেন আিোর সিল 
 িোর জনয হস একই পেস্মে অিলিন কপ্রর। 
  
এইিোপ্রিই হস িোরিোর একই পেস্মেপ্রে অপরো  করপ্রে েোপ্রক এিং পেস্মের এই  োরোই 
েোপ্রক পস্মরণোপ্রম পোপ্রপর হিেন গুণপ্রে িো য কপ্রর। 
  
–আপনোর এই িিৃেোর উপ্রেিয? স্মজরপ্রয়প্রডর েলোয় অিজ্ঞোর স্বর হিোনো হেল। 
  
–মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়ড, িুস্মে অপরো  যেন একই  রপ্রনর  য়, েেন িুঝপ্রে  প্রি–হপিপ্রন 
একস্মে মস্মস্তষ্কই কোজ করপ্রি। আস্মম েোপ্রক িস্মল মনস্তেমূলক-সূত্র। আস্মম এই সূত্রই 
অনুসরণ কপ্রর েোস্মক। 
  
মোিোম হরনোপ্রল্ডর হসই কোচ িোঙ্গো  োেঘস্ম়েেোর কেো মপ্রন করুন, হসেোর সময় িুঘিো 
এস্মেপ্রয় চপ্রলস্মিল। 
  
হকন ঘস্ম়েেো িোস্ট কপ্রর রোেো  প্রয়স্মিল জোপ্রনন? ওই িুঘিোয় অপ্রনক ঘেনো ঘেোপ্রনো যোয়। 
েোরপর িুপ্রলর হকয়োস্মরপ্রে ওই পোপ্রয়র িোপগুপ্রলো 
  
–স্মকন্তু আমোর হচোপ্রে েো স্মকিু পপ্র়েস্মন। িপ্রল উ প্রলন স্মজরপ্রয়ড। 
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 –হচোে িন্ধ কপ্রর রোেপ্রল স্মকিুই হিেো যোয় নো মোঁস্মসপ্রয়— 
  
স্মচ়েস্মি়ে কপ্রর লোস্মিপ্রয় উ প্রলন স্মজরপ্রয়ড। 
  
স্ম ক হসই মু ূপ্রেযই মোরকয়ড ঘপ্রর ঢুপ্রক জোনোল, হসপ্রক্রেোস্মর মোঁস্মসপ্রয় হস্টোনর ইংলন্ড হেপ্রক 
স্মিপ্ররপ্রিন। 
  
. 
  
েযোস্মব্রপ্রয়ল হস্টোনর ইংপ্ররজ যুিক। হিি আকর্যণীয় হচ োরো। িযোয়োমপুষ্ট িরীর। 
  
মযোস্মজপ্রেপ্রের স্মজজ্ঞোসোর উিপ্রর স্মেস্মন জোনোপ্রলন, মোঁস্মসপ্রয় িুিির  ল িস্মক্ষণ আপ্রমস্মরকো 
হেপ্রক এেোপ্রন এপ্রসপ্রিন। হসই সময় হেপ্রকই আস্মম েোর হসপ্রক্রেোস্মরর পপ্রি ি োল আস্মি। 
  
–মোঁস্মসপ্রয় হস্টোনর, সযোস্মিয়োপ্রেোয় েোর জীিপ্রনর হকোপ্রনো স্মিপ্রির্ ঘেনো স্মকংিো িত্রুিোিোপন্ন 
হকোপ্রনো হলোপ্রকর কেো স্মক স্মেস্মন কেপ্রনো িপ্রলস্মিপ্রলন? : 
  
–নো মোঁস্মসপ্রয়। েোর অেীে জীিপ্রনর কেো, এমন স্মক হিপ্রলপ্রিলোর কেোও কেপ্রনো স্মেস্মন 
িলপ্রেন নো। আমোর  োরণো েোর জীিন েুিই র সযময় স্মিল। 
  
-ডুস্মিন নোপ্রম হকোপ্রনো িযস্মির সপ্রঙ্গ মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর সম্পপ্রকযর কেো আপস্মন শুপ্রনপ্রিন? 
  
–মপ্রন  য় নো। েপ্রি নোমেো হচনো মপ্রন  প্রে। 
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 –হিলো–এই স্মিস্টোন নোপ্রমর হকোপ্রনো িোন্ধিীর 
  
 মোেো নো়েল হস্টোনর। িলল, সমূ্পণয নোমেো স্মক হিলো ডুস্মিন? নোমেো আস্মম জোস্মন। 
  
–মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক হলেো ওই হিলো নোপ্রমর হমপ্রয়স্মের একস্মে হেমপত্র আমোপ্রির  োপ্রে 
এপ্রসপ্রি। স্মচস্ম প্রে স্মেস্মন অস্মিপ্রযোে কপ্ররপ্রিন, মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড েোপ্রক অিপ্র লো করপ্রিন। 
এিো়েো মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল নোপ্রম একজন িরোসী মস্ম লোর সপ্রঙ্গও হয মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর 
অচি  হেোপন সম্পকয েপ্র়ে উপ্র স্মিল হসই েমোণও আমরো হপপ্রয়স্মি। 
  
িদ্রমস্ম লো কোপ্রিই একেো স্মিলোয় েোপ্রকন। েস্মেস্মিন সন্ধযোয় স্মেস্মন মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর 
স্মিলোয় আসপ্রেন। আর স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়প্রি মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর আসোর পর হেপ্রক হিি 
হমোেো েোকোই িদ্রমস্ম লোর িযোঙ্ক অযোকোউপ্রি জমো পপ্র়েপ্রি। 
  
 যোোঁ মোঁস্মসপ্রয়, ওই েোকো আস্মমই কপ্রয়ক িিোয় িযোঙ্ক হেপ্রক েুপ্রল এপ্রন স্মিপ্রয়স্মি। েপ্রি আমোর 
 োরণো, গুপ্ত েণয় নয়, এর হপিপ্রন রপ্রয়প্রি ব্লযোকপ্রমল। মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর র সযময় 
জীিপ্রনর হকোপ্রনো গুপ্ত স্মির্য় স্মনশ্চয় িদ্রমস্ম লো জোনপ্রেন। 
  
– যোোঁ, এেো সমূ্পণয সম্ভি, িলপ্রলন কস্মমিনোর। 
  
 –মোঁস্মসপ্রয় হস্টোনর, মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর উইপ্রলর কেো আপস্মন স্মনশ্চয়ই জোনপ্রেন? 
  
এক পক্ষকোল আপ্রে হয উইল স্মেস্মন কপ্ররস্মিপ্রলন েোর কেো আস্মম জোনপ্রে চোইস্মি। 
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অিোক হচোপ্রে েোকোপ্রলন হস্টোনর।  ীপ্রর  ীপ্রর িলপ্রলন, এ সম্পপ্রকয আমোর হকোপ্রনো  োরণো 
হনই। 
  
–উইপ্রলর িেয অনুযোয়ী, স্বোমীর সমস্ত স্মির্য়-সম্পস্মির মোস্মলক  প্রিন মোিোম হরনোল্ড। 
উইপ্রল েোর হিপ্রল জযোক হরনোপ্রল্ডর হকোপ্রনো নোম হনই। 
  
–এেো েুিই িুঃেজনক মোঁস্মসপ্রয়। 
  
স্মজজ্ঞোসোিোি এেোপ্রনই হির্  ল। হস্টোনর, মোিোম হরনোপ্রল্ডর সপ্রঙ্গ হিেো করোর জনয ঘর 
হেপ্রক হিস্মরপ্রয় হেপ্রলন। 
  
মযোস্মজপ্রেে মোরকয়ডপ্রক হডপ্রক স্মনচু স্বপ্রর স্মকিু িলপ্রলন, স্মেস্মন ঘর হিপ্র়ে হিস্মরপ্রয় হেপ্রলন। 
  
. 
  
মোঁস্মসপ্রয় হস্টোনপ্ররর  োপ্রে ির স্মিপ্রয় মোিোম হরনোল্ড  ীর পিপ্রক্ষপ্রপ ঘপ্রর ঢুকপ্রলন। স্বোমীর 
মৃেুযপ্রিোপ্রক এপ্রকিোপ্ররই হিপ্রঙ্গ পপ্র়েপ্রিন িদ্রমস্ম লো। 
  
েোপ্রক িসপ্রে িপ্রল মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে িলপ্রলন, মোপ করপ্রিন মোিোম, স্মনয়মমোস্মিক কেগুপ্রলো 
কোজ আমোপ্রির করপ্রেই  য়। 
  
একেু হেপ্রম স্মেস্মন আিোর িলপ্রলন, কপ্রয়কস্মে স্মির্য় আপনোর কোি হেপ্রক পস্মরষ্কোর কপ্রর 
স্মনপ্রে চোই। 
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আপনোর স্বোমীর হিপ্রলপ্রিলোর হকোপ্রনো উপ্রেেপ্রযোেয ঘেনোর কেো আপস্মন আমোপ্রির জোনোপ্রে 
পোপ্ররন? 
  
-নো, মোঁস্মসপ্রয়, এসি স্মির্প্রয় স্মেস্মন কেপ্রনো স্মকিু িলপ্রেন নো। জন্মসূপ্রত্র স্মেস্মন স্মিপ্রলন 
িরোস্মস-কোনোস্মডও এেুকুই হকিল জোস্মন। 
  
–েোর অেীে জীিপ্রন র সয স্মিল িপ্রল আপনোর মপ্রন  য়? হকোপ্রনো হরোমোস্মিক ঘেনো? 
  
–আমোর হকোপ্রনো  োরণো হনই। 
  
–মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইপ্রলর সপ্রঙ্গ হেোপন সম্পকয স্মিল িপ্রল আমরো হজপ্রনস্মি–আপনোপ্রক িুঃে 
হিওয়োর জনয আমরো লস্মিে মোিোম। 
  
মোিোম হরনোপ্রল্ডর মুপ্রে লোল আিো িুপ্রে উ ল। স্মেস্মন িু  োে স্মিপ্রয় মুে ঢোকপ্রলন। মোেো 
হনপ্র়ে হকোপ্রনোমপ্রে উচ্চোরণ করপ্রলন, আস্মম জোনেোম। 
  
স্ম ক হসই মু ূপ্রেয িরজো হ প্রল ঘপ্রর ঢুকপ্রলন িীঘযপ্রি ী এক যুিক। েোপ্রক হিপ্রে আস্মম 
চমপ্রক উ লোম। মৃে মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডরই হযন জীিন্ত রূপ। 
  
-জযোক! আমোর স্মেয় হেোকো। 
  
আেন্তুপ্রকর স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় িোষ্পরুেকপ্রে িপ্রল উ প্রলন মোিোম হরনোল্ড। 
  
এরপর স্মেস্মন উপস্মিে সকপ্রলর সপ্রঙ্গ েোর হিপ্রলপ্রক পস্মরচয় কস্মরপ্রয় স্মিপ্রলন। 
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এরপর জোনো হেল, িুস্মিন আপ্রে হচরিেয হেপ্রক আনপ্রজরো জো োপ্রজ েোর সমুদ্রযোত্রোর কেো 
স্মিল। স্মকন্তু ইস্মিপ্রনর হেোলপ্রযোে হিেো হিওয়োয় যোত্রোর স্মিন স্মপস্মিপ্রয় স্মেপ্রয়স্মিল। েেকোল 
সোন্ধযপস্মত্রকোয় পস্মরিোপ্ররর স্মিপযযপ্রয়র কেো জোনপ্রে হপপ্রর িোস্ম়ে স্মিপ্রর এপ্রসপ্রিন। 
  
মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে জযোক হরনোল্ডপ্রক িসপ্রে অনুপ্ররো  কপ্রর জোনপ্রে চোইপ্রলন, আপনোর িোিো 
স্মক উপ্রেপ্রিয আপনোপ্রক এই ভ্রমপ্রণ পোস্ম প্রয়স্মিপ্রলন? 
  
–আমোর হকোপ্রনো  োরণো হনই মোঁস্মসপ্রয়। 
  
 পপ্রকে হেপ্রক একেো িোোঁজকরো কোেজ িোর কপ্রর হেস্মিপ্রল হরপ্রে জযোক িলপ্রলন, এই 
েোরিোেযোেো প়েপ্রলই আপস্মন িুঝপ্রে পোরপ্রিন। 
  
মযোস্মজপ্রেে উচ্চস্বপ্রর েোরিোেযোেো প়েপ্রলন– 
  
এেনই হচরিুপ্রেযর উপ্রেপ্রিয রওনো  প্রয় যোপ্রি। হসেোন হেপ্রক আজ রোপ্রে িুপ্রয়নস 
আয়োপ্রসযর জো োজ আনপ্রজরো  প্রর সযোস্মিয়োপ্রেোয় রওনো  প্রি। পরিেযী স্মনপ্রিযি হসেোপ্রনই 
পোপ্রি। হকোপ্রনো অিিোপ্রেই িযেয  প্রি নো হরনোল্ড। 
  
হেস্মলগ্রোমেো প়েো হির্ কপ্রর মযোস্মজপ্রেে এপ্রক এপ্রক েে কপ্রর হযপ্রে লোেপ্রলন। 
  
েোর উিপ্রর জযোক হরনোল্ড যো িলপ্রলন েো হেপ্রক জোনো হেল, এর আপ্রে মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড 
েোপ্রক কেপ্রনো এিোপ্রি িোইপ্রর হযপ্রে িপ্রলনস্মন। েোর িোিোর অপরো মূলক হকোপ্রনো কোপ্রজর 
কেো হস জোপ্রন নো। েোর কোযযকলোপ্রপও কেপ্রনো হস সপ্রন্দ জনক স্মকিু লক্ষয কপ্ররস্মন। েপ্রি 
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অকপপ্রে স্বীকোর করল, পযোস্মরস রওনো  িোর আপ্রে িোিোর সপ্রঙ্গ েোর েচণ্ড ঝে়েো 
 প্রয়স্মিল। 
  
হসই সময় আস্মম এেই হরপ্রে স্মেপ্রয়স্মিলোম হয স্মচৎকোর কপ্রর িপ্রল উপ্র স্মিলোম, আমোর 
ইপ্রে েুস্মম মপ্রর যোও, েো প্রল আস্মম স্বো ীনিোপ্রি চলপ্রে পোরি। 
  
আস্মম হসই সময় এমনই উপ্রিস্মজে  প্রয় পপ্র়েস্মিলোম হয েোপ্রক েুন করোও অসম্ভি স্মিল 
নো। িলল জযোক হরনোল্ড। 
  
–হসই ঝে়েোর স্মির্য়েো আস্মম শুনপ্রে পোস্মর? স্মজপ্রজ্ঞস করপ্রলন মযোস্মজপ্রেে। 
  
-হসকেো আস্মম িলপ্রে পোরি নো। 
  
-স্মকন্তু আইন আপস্মন স্মনপ্রজর  োপ্রে স্মনপ্রে পোপ্ররন নো আোঁস্মসপ্রয়, উপ্রিস্মজে স্বপ্রর িপ্রল 
উ প্রলন মযোস্মজপ্রেে, স্মক স্মনপ্রয় আপনোপ্রির ঝে়েো  প্রয়স্মিল আপনোপ্রক িলপ্রে  প্রি। 
  
েমেপ্রম মুপ্রে স্মনরুির রইল জযোক। 
  
হপোয়োপ্ররো এই সময় িপ্রল উ ল, আপস্মন চোইপ্রল আস্মম স্মির্য়েো িলপ্রে পোস্মর মোঁস্মসপ্রয়। 
  
–আপস্মন জোপ্রনন? 
  
–জোস্মন। মোিপ্রমোয়োপ্রজল মোেযো উওপ্রব্রযুইলপ্রক হকন্দ্র কপ্ররই ঝে়েোেো  প্রয়স্মিল। 
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হির্ পযযন্ত েরুণ হরনোল্ড স্বীকোর করল, হস মোেো ডওপ্রব্রযু়ইলপ্রক িোপ্রলোিোপ্রস। েোপ্রক 
স্মিপ্রয় করপ্রে চোয়। স্মকন্তু হয হমপ্রয়র িংিপস্মরচয় জোনো হনই েোর সপ্রঙ্গ সম্পকয েযোে 
করোর পরোমিয েোর িোিো স্মিপ্রয়স্মিপ্রলন হিপ্রলপ্রক। মো ও হমপ্রয়র চস্মরত্র সম্পপ্রকযও স্মেস্মন 
কেুস্মি কপ্ররন। িপ্রল স্মপেোপুপ্রত্র েুমুল ঝে়েো হিোঁপ্র  যোয়। হসই সময় মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড 
হিপ্রলপ্রক িরণ কস্মরপ্রয় হিন হয হস েোর ওপপ্ররই সমূ্পণয স্মনিযরিীল। 
  
–এই কেোর জিোপ্রিই আস্মম িস্মল েুস্মম মর আস্মম চোই, েো প্রল স্বো ীনিোপ্রি চলপ্রে পোরি। 
িলল জযোক হরনোল্ড। 
  
–েো প্রল আপনোর িোিোর উইপ্রলর কেো আপস্মন জোনপ্রেন? েে করল হপোয়োপ্ররো। 
  
– যোোঁ, জোনেোম েোোঁর স্মির্য় সম্পস্মির অপ্র যক আমোর, িোস্মক অপ্র যপ্রকর মোস্মলকোনো পোি 
মোপ্রয়র মৃেুযর পপ্রর। 
  
–হিি এরপর িপ্রল যোন। িলপ্রলন মযোস্মজপ্রেে। 
  
পযোস্মরপ্রসর হেপ্রনর সময়  প্রয় স্মেপ্রয়স্মিল িপ্রল আস্মম স্মনপ্রজপ্রক সংিরণ কস্মর। সংপ্রক্ষপ্রপ 
মোেযোপ্রক সি স্মলপ্রে জোস্মনপ্রয় আস্মম হস্টিপ্রন চপ্রল যোই। আমোর স্মচস্ম র উিপ্রর মোেযো চমৎকোর 
পরোমিয স্মিপ্রয়স্মিল আমোপ্রক। 
  
সি রকম স্মিপ্ররোস্ম েো এস্ম়েপ্রয় হেপ্রক র যয  প্রর অপ্রপক্ষো করোর কেো জোস্মনপ্রয়স্মিল আমোপ্রক। 
আস্মম েোর পরোমিয হমপ্রন স্মনপ্রয়স্মিলোম। 
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–মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড, আপনোর িোিোর এই স্মচস্ম েো পোওয়ো হেপ্রি–আপস্মন পপ্র়ে িলুন হক এই 
স্মচস্ম  েোপ্রক স্মলেপ্রে পোপ্রর। 
  
হকোপ্রের পপ্রকে হেপ্রক স্মচস্ম েো িোর কপ্রর স্মেস্মন এস্মেপ্রয় স্মিপ্রলন। জযোক স্মচস্ম েো পপ্র়ে হিরে 
স্মিপ্রয় িলল, নো, এসম্পপ্রকয আমোর হকোপ্রনো  োরণো হনই। 
  
আর একেো কেো, সোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড, আপস্মন যুপ্রের িোরক স্ম প্রসপ্রি আপনোর মোপ্রক একেো 
িুস্মর উপ োর স্মিপ্রয়স্মিপ্রলন। আপস্মন হিিনো পোপ্রিন হজপ্রনও িলপ্রে  প্রে েুনী হসই িুস্মর 
স্মিপ্রয়ই মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক  েযো কপ্ররপ্রি। 
  
মু ূপ্রেয জযোপ্রকর মুে ব্লস্মেংপ্রপপোপ্ররর মপ্রেো িযোকোপ্রস  প্রয় হেল। শুষ্ককপ্রে িলল, হসেো হেো 
একেো কোেজ-কোেো িুস্মর–িুস্মরেো হকোেোয়? আস্মম হসেো হিেপ্রে চোই। 
  
মযোস্মজপ্রেে মোঁস্মসপ্রয় হরক্সপ্রক অনুপ্ররো  জোনোপ্রলন হিড হেপ্রক িুস্মরেো স্মনপ্রয় আসোর জনয। 
কস্মমিনোর ঘর হিপ্র়ে হিস্মরপ্রয় হেপ্রলন। 
  
আমরো অপ্রপক্ষো কপ্ররে লোেলোম। স্মমস্মনে িুপ্রয়ক পপ্ররই  ন্তিন্ত  প্রয় ঘপ্রর ঢুকপ্রলন 
কস্মমিনোর। 
  
-মোঁস্মসপ্রয় জজয–হসই িুস্মরেো কোপ্রচর হেপ্রে হনই। 
  
 –অসম্ভি, আস্মম িপ্রল উ লোম, আজ সকোপ্রলই হসেো আস্মম হিপ্রে এপ্রসস্মি— 
  
অিস্মিষ্ট কেো আমোর েলোয় আেপ্রক হেল। 
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–আপস্মন হিপ্রে এপ্রসপ্রিন, চোস্মি হপপ্রলন হকোেোয়? 
  
স্মনপ্রজপ্রক েুিই অপরো ী হিো   প্রে লোেল। সি কেোই অকপপ্রে েুপ্রল জোনোলোম আস্মম। 
মযোস্মজপ্রেপ্রের মৃিু িৎযসনোও আমোপ্রক কৃেকপ্রমযর জনয শুনপ্রে  ল। েপ্রি স্মেস্মন েসঙ্গেো 
 োল্কো কপ্রর স্মিপ্রলন হরোমোস্মিক রস্মসকেোর েপ্রলপ স্মিপ্রয়। 
  
–েো প্রল হিোঝো যোপ্রে, আপনোর িোন্ধিীপ্রক এস্মেপ্রয় স্মিপ্রয় এপ্রস হিপ্রডর িরজোয় েোলো 
লোেোপ্রে কুস্ম়ে স্মমস্মনে অন্তেঃ হেোলো স্মিল ঘরেো–েুিই হিোচনীয় িযোপোর। 
  
- েযোকোরী িো  েযোকোরীর স প্রযোেী আিপোপ্রিই স্মিল িুস্মরেো পুনরুেোপ্রর জনয। িুস্মরর 
িোোঁপ্রে  োপ্রের িোপ পোওয়ো হযপ্রে পোপ্রর, স্মনশ্চয়ই এই িয় স্মিল। িলপ্রলন কস্মমিনোর। 
  
হপোয়োপ্ররো িপ্রল উ প্রলো, আপস্মন হেো িপ্রলস্মিপ্রলন, িুস্মরর ওপর হকোপ্রনো  োপ্রের িোপ স্মিল 
নো। 
  
স্মজরপ্রয়ড িলপ্রলন, সম্ভিেঃ হস স্মনস্মশ্চে স্মিল নো। 
  
-েুনী  োপ্রে গ্লোিস পপ্রর স্মিল, কোপ্রজই হস স্মনস্মশ্চে স্মিল িলো যোয়। িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
–আস্মম িলস্মি েুনীর স প্রযোেীর কেো। িলপ্রলন স্মজরপ্রয়ড। 
  
–আপোেেঃ আমোপ্রির েিপ্রন্তর কোজ এেোপ্রনই হির্  ল। হঘোর্ণো করপ্রলন মোঁস্মসপ্রয় 
 য়প্রেে, মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়প্রডর  োপ্রেই আমরো হকপ্রসর িোস্ময়ে েুপ্রল স্মিলোম। আিো কস্মর 
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স্মেস্মন েোোঁর িক্ষেো ও স্মিচক্ষণেোর পস্মরচয় স্মিপ্রে পোরপ্রিন, েুনীপ্রক অস্মিলপ্রি হগ্রপ্তোর 
করপ্রে পোরপ্রিন। মোিোম, আপনোপ্রক আমোর আন্তস্মরক স োনুিূস্মে জোনোস্মে। 
  
মযোস্মজপ্রেপ্রের হকরোনী হেস্মিপ্রলর কোেজপত্র গুস্মিপ্রয় স্মনপ্রলন। েোরপর কস্মমিনোরস  
স্মেনজপ্রন েিোন করপ্রলন। 
  
–চল িনু্ধ, আমরোও েো প্রল হ োপ্রেপ্রল স্মিপ্রর ম যোহ্নপ্রিোজ হসপ্রর স্মনই। 
  
িপ্রল আমোর  োে  প্রর উপ্র  প়েল হপোয়োপ্ররো। 
  
স্মসোঁস্ম়ে স্মিপ্রয় নোমোর সময় হপোয়োপ্ররো উদ্ভে কোণ্ড করল।  প্রলর হকোণোয়  যোোঁঙ্গোপ্রর একেো 
ওিোরপ্রকোে হঝোলোপ্রনো স্মিল। স্মমঃ হস্টোনোর স্মকংিো জযোক হরনোপ্রল্ডরই  প্রি।   োৎ হিেপ্রর 
ঢুপ্রক হপোয়োপ্ররো হকোপ্রের মোপ স্মনপ্রয় একেো কোেপ্রজ েুপ্রক স্মনল। 
  
কোজেো আমোর কোপ্রি িুপ্রিযো য হ কপ্রলও হিেলোম, হপোয়োপ্ররোর মুপ্রে েৃস্মপ্তর  োস্মস। িোইপ্রর 
হিস্মরপ্রয় এপ্রস িলল, চল, এিোপ্রর যোওয়ো যোক। 
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প ারেরির  রথ িিরে িিরে 
০৬. 
  
হ োপ্রেপ্রলর পপ্রে চলপ্রে চলপ্রে হপোয়োপ্ররো িলল, হ স্মস্টংস, আজ সকোপ্রল যো যো ঘেপ্রলো, 
আমোপ্রক সি েুপ্রল িল। 
  
-মোিোম হরনোপ্রল্ডর কেোই মোেোয় ঘুরপ্রি। েোর স্বোমী হয হিপ্রলপ্রক একেো র সযময় 
সমুদ্রযোত্রোয় পো োপ্রেন, মপ্রন  প্রে এস্মির্য়েো েোর অজোনো স্মিল নো। েুপ্রনর কোরণেোও 
সম্ভিেঃ স্মেস্মন জোপ্রনন–স্মকন্তু স্মক এক অজ্ঞোেকোরপ্রণ হেোপন কপ্রর যোপ্রেন। িললোম 
আস্মম। 
  
-েুস্মম স্ম কই অনুমোন কপ্ররপ্রি, মোেো হনপ্র়ে সমেযন জোনোল হপোয়োপ্ররো, আস্মম েেম হেপ্রকই 
লক্ষয করস্মি মোিোম হরনোল্ড স্মকিু হেোপন করপ্রে চোইপ্রিন। েুপ্রনর িযোপোপ্রর েোর ওপপ্ররই 
েেম সপ্রন্দ  পপ্র়েস্মিল আমোর। 
  
-েুস্মম ওোঁপ্রক সপ্রন্দ  কপ্ররস্মিপ্রল? 
  
- যোোঁ, উইপ্রলর িেয একমোত্র েোরই অনুকূল স্মিল। এই কোরপ্রণই আস্মম েোোঁর কস্মি পরীক্ষো 
কপ্রর হিস্মে। স্মনস্মশ্চে  ই স্মেস্মন স্মনপ্রজই িস্ম়ে স্মিপ্রয়  োে িোোঁপ্র নস্মন। 
  
েোরপর স্মেস্মন মুপ্রেোিপরো হলোপ্রকর হয কোস্ম নী হিোনোন, েো আমোর পস্মরস্মচে। ওসি 
আপ্রেই আস্মম শুপ্রনস্মি স্মকংিো পপ্র়েস্মি হকোেোও। 
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হসই কস্মিঘস্ম়ের কেোেো মপ্রন কর, স্মেস্মন যো িলপ্রলন েো সস্মেয স্মিল নো। 
  
–হেোমোর কেো আস্মম স্মকিু িুঝপ্রে পোরস্মি নো হপোয়োপ্ররো। েুস্মম পস্মরষ্কোর কপ্রর িপ্রলো। 
  
–হিি, েো প্রল হিপ্রঙ্গই িলস্মি। েুপ্রনর ঘেনোেো কেন ঘপ্রেস্মিল িপ্রল হেোমোর মপ্রন  য়? 
  
-মোিোম হরনোল্ড হেো িলপ্রলন, ঘস্ম়েপ্রে হসই সময় িুিোর ঘিো হিপ্রজস্মিল–মোপ্রন রোে িুপ্রেো 
  
-আশ্চযয িযোপোর  প্রলো, েোর এই িিিয সিোই স্মিনো েপ্রে হমপ্রন স্মনপ্রয়স্মিল। স্মকন্তু আস্মম 
জোস্মন স্মেস্মন স্মমেযো কেো িপ্রলস্মিপ্রলন। ঘেনো ঘপ্রেস্মিল আপ্ররো িুঘিো আপ্রে। আস্মম পরীক্ষো 
কপ্রর হিপ্রেস্মি ঘস্ম়েেোর কোচ িোঙ্গপ্রলও স্মিকল  য়স্মন। স্মনস্মিযষ্ট হকোপ্রনো কোরপ্রণই হকউ ঘস্ম়ের 
কোোঁেো িুপ্রেো স্তব্ধ কপ্রর স্মিপ্রয়স্মিল। মোিোম হরনোল্ড িযোপোরেো জোনপ্রেন িপ্রলই আমোর 
স্মিশ্বোস। 
  
-হসই কোরণেো স্মক  প্রে পোপ্রর? 
  
–েো এেপ্রনো আমোর কোপ্রি পস্মরষ্কোর  য়স্মন। েপ্রি একেো সম্ভোিনোর ইস্মঙ্গে পোস্মে। 
মোরস্মলনস্মিল হস্টিন হেপ্রক হির্ হেনেো রোে িোপ্ররোেো সপ্রেপ্ররোয় হিপ্র়ে যোয়–একেোই 
আস্মম িোিস্মি। 
  
–িুঝপ্রে পোরস্মি, িললোম আস্মম, েুস্মম িলপ্রে চোইি, হসই হেপ্রন হকউ চপ্রল হেপ্রি আর 
ঘস্ম়ের িুঘিো পপ্ররর সময়েোই েোর অযোস্মলিোই। 
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-েুস্মম স্ম ক  প্ররি হ স্মস্টংস। 
  
–েো প্রল হেো হস্টিপ্রন হেোোঁজ স্মনপ্রলই জোনো যোপ্রি িুজন স্মিপ্রিিীপ্রক হকউ হেপ্রন উ প্রে 
হিপ্রেপ্রি স্মকনো। 
  
হপোয়োপ্ররো আমোর কেোর হকোপ্রনো জিোি নো স্মিপ্রয় িলপ্রে লোেল, হেোমোপ্রক আপ্রেও িপ্রলস্মি 
এ অপরোপ্র র পেস্মে আমোর পস্মরস্মচে। এই ঘেনোর সপ্রঙ্গ আপ্রের একস্মে ঘেনোর এমনই 
স্মমল হয আমোর অনুমোন িুস্মে ঘেনোর হপিপ্রন একই মস্মস্তষ্ক কোজ কপ্ররপ্রি। অেিো এমন 
 প্রে পোপ্রর, অপরোপ্র র পূিয িৃস্মে মপ্রন হজপ্রে ও োয় েুনী স্মিেীয় অপরো স্মে কপ্রর িপ্রস। 
অপরো ী হক হস স্মির্প্রয় আস্মম স্মনঃসপ্রন্দ –েপ্রি ক্রমি েকোিয। 
  
–স্মকন্তু ডুস্মিপ্রনর হসই স্মচস্ম েো–সোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর সযোস্মিয়োপ্রেোর জীিপ্রনর একেো হেোপন 
েপ্রেযর পস্মরষ্কোর আিোস পোওয়ো যোয়। 
  
মূল ঘেনো হেপ্রক সপ্রন্দ  সস্মরপ্রয় হিিোর ওেো একেো হকৌিলমোত্র। হ স্মস্টংস, আস্মম 
স্মনস্মশ্চে, মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর েোণনোপ্রির হুমস্মক স্মিপ্রয় স্মচস্ম েো হলেো  প্রয়প্রি সযোস্মিয়োপ্রেো 
হেপ্রক নয়, ফ্রোন্স হেপ্রকই। 
  
-েো প্রল মৃেপ্রিপ্র র পোি হেপ্রক পোওয়ো হসই হিিলোই কোস্ম  আর হপো়েো স্মসেোপ্ররপ্রের 
েুকপ্ররো–ওগুপ্রলো সম্পপ্রকয হেোমোর িিিয স্মক? 
  
–স্মজরপ্রয়প্রডর মপ্রেো হেোপ্রয়ন্দোপ্রির হচোপ্রে হিলোর জনয ওগুপ্রলো ইপ্রে কপ্ররই হিপ্রল রোেো 
 প্রয়স্মিল। আর মূেয স্মজরপ্রয়ড েো স্মনপ্রয়ই হমপ্রে আপ্রি। 
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–েো প্রল মুপ্রেোি োরী হলোকগুপ্রলো িৃিযপপ্রে আসপ্রি হকন? 
  
 –ওরো অস্মস্তে ীন–কল্পনো মোত্র। 
  
–েো প্রল আসল ঘেনো স্মক স্মিল? 
  
–হসকেো িলপ্রে পোপ্ররন একমোত্র মোিোম হরনোল্ড। অেচ, হকোপ্রনো অিিোপ্রেই ওই মস্ম লোর 
মুে হেপ্রক একস্মে কেো িোর করো যোপ্রি নো, আস্মম জোস্মন। একস্মে অস্বোিোস্মিক চস্মরত্র মোিোম 
হরনোল্ড স্বোমীর মৃেপ্রি  হিেোর পর স্মনপ্রিযজোল হিোক েকোি করপ্রে হিপ্রেস্মি েোপ্রক। আস্মম 
স্মনস্মশ্চে  প্রয়স্মি স্মেস্মন েুনী নন। 
  
স্মকন্তু েিু হকন স্মেস্মন এপ্রকর পর এক স্মমেযো িপ্রলপ্রিন েোর িযোেযো এেপ্রনো আমোর কোপ্রি 
হনই। হসই কস্মিঘস্ম়ের িযোপোপ্রর স্মেস্মন স্মমেযো িপ্রলপ্রিন, হসই মুপ্রেোি োরী হলোকিুস্মের 
িযোপোপ্রর, িরজো হেোলো অিিোয় স্মিল েোর িযোপোপ্রর স্মেস্মন সেয কেো িপ্রলনস্মন। 
  
যোইপ্র োক, হ স্মস্টংস, এেপ্রনো আমোপ্রির অপ্রনক স্মকিু জোনোর িোস্মক রপ্রয় হেপ্রি। 
  
  োৎ স্মিিুযৎ চমপ্রকর মপ্রেো একেো কেো আমোর মোেোয় হেপ্রল হেল। িললোম, হপোয়োপ্ররো, 
আমোর মপ্রন  য়, মোিোম হরনোল্ড কোউপ্রক আ়েোল করপ্রে চোইপ্রিন। 
  
–আমোরও েোই  োরণো, িলল হপোয়োপ্ররো, অেিো কোউপ্রক যোচোই করোর উপ্রেপ্রিয স্মেস্মন মুপ্রে 
চোস্মি আেপ্রক হরপ্রেপ্রিন। 
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কেো িলপ্রে িলপ্রে আমরো হ োপ্রেপ্রল েপ্রিি করলোম। 
  
. 
  
০৭. 
  
–েো এই সুন্দরী েরুণীস্মের নোম স্মক? হকৌেুকেরল কপ্রে েে করল হপোয়োপ্ররো। 
  
েোিোর হেস্মিপ্রল িপ্রস আজ সকোপ্রলর ঘেনোেো হিোনোর পর েেম েস্মেস্মক্রয়ো েোর। 
  
অিূরিিযী কোজেোর জনয আস্মম স্মনপ্রজই লস্মিে  প্রয় পপ্র়েস্মিলোম। হপোয়োপ্ররো স্মচপপ্রেন 
কোেপ্রে িো়েপ্রি নো েো-ও জোনেোম। হসৌিোেয হয অপ্রল্পপ্রেই হর োই স্মিল এযোত্রো। 
  
–েো প্রল হ োপ্রেল স্মড অযোঙ্গপ্রলেপ্রর সুন্দরীপ্রক হিেপ্রে েুস্মম যোে?. 
  
হ োপ্রেল স্মড অযোঙ্গপ্রলে নয়, ডু হিরপ্রয় আপ্রি ও। 
  
–ওঃ  োোঁ, আস্মমই গুস্মলপ্রয় হিপ্রলস্মিলোম। 
  
আ োর পিয হির্ কপ্রর কস্মি কোপ্রপ চুমুক স্মিপ্রে স্মিপ্রে হপোয়োপ্ররো িলল, আমোপ্রক এেুস্মন 
হস্টিপ্রন িুেপ্রে  প্রি। পযোস্মরপ্রসর হেন িো়েপ্রি িুপ্রেো পোঁস্মচপ্রি। 
  
–েুস্মম এেন পযোস্মরস যোে? অিোক  প্রয় স্মজপ্রজ্ঞস করলোম আস্মম, স্মক িযোপোর িলপ্রেো? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দ্য লিঙ্কস । আগাথা লিলি । এরকুি প াযাররা সমগ্র 

66 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

–মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর েুনীর সন্ধোপ্রন। সিই েুস্মম জোনপ্রে পোরপ্রি, একেু র যয  প্ররো। কোলই 
স্মিপ্রর আসস্মি। েুস্মম মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর িোস্ম়ের হলোকজপ্রনর ওপর নজর হরপ্রেো। 
  
–ওপ্রির িুজপ্রনর কেো েুস্মম জোনপ্রল স্মক কপ্রর? 
  
–িুপ্রয় িুপ্রয় চোর  য়, এই স্ম প্রসিেো আমোর জোনো আপ্রি িপ্রল। েরুণ হরনোপ্রল্ডর মপ্রেো 
একজন যুিক মোিপ্রমোয়োপ্রজল মোেোর মপ্রেো সুন্দরীপ্রক একজোয়েোয় রোেপ্রল অিিযম্ভোিী 
পস্মরণস্মে স্মক িোোঁ়েোপ্রি–হেম স্মিিো , েোরপর কল । েোকো অেিো নোরীঘস্মেে হকোপ্রনো 
কোরপ্রণ, িপ্রল হক্রো  এিং স্মনশ্চয়ই িুঝপ্রে পোরি? 
  
আস্মম হমপ্রয়স্মের হচোপ্রে উপ্রিপ্রের িোয়ো হিেপ্রে হপপ্রয়স্মিলোম। আর হসেোই আমোপ্রক স্মিক 
স্মনপ্রিযি কপ্ররপ্রি। 
  
েোর মোপ্রন েুস্মম িলপ্রে চোও 
  
 মৃিু হ প্রস মোেো ঝোোঁস্মকপ্রয় উপ্র  প়েল হপোয়োপ্ররো। 
  
. 
  
একো একো সমুদ্রেীপ্রর স্মকিুক্ষণ পোয়চোস্মর করলোম। েোরপর একসময় হ োপ্রেল ডু হিরপ্রয় 
এপ্রস উপস্মিে  লোম। স্মসনপ্রডপ্ররলোর পুপ্ররো নোম হেো জোনো হনই। স্মক নোপ্রম েোপ্রক হেোোঁজ 
করি? 
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লোউপ্রি স্মকিুক্ষণ হঘোরোঘুস্মর করলোম যস্মি হিেো  প্রয় যোয়। পপ্রর িপ্ররোয়োপ্রনর  োপ্রে স্মকিু 
স্মেপস স্মিপ্রয় িললোম, একজন ইংপ্ররজ মস্ম লো েোপ্রকন, সুন্দরী যুিেী, েোর নোম জোস্মন নো–
েোর সপ্রঙ্গ হিেো করপ্রে এপ্রসস্মিলোম। 
  
হলোকস্মে হ প্রস জোনোপ্রলো, ওইরকম কোউপ্রক হস এেোপ্রন হিপ্রেস্মন। আপ্ররো জোনোপ্রলো, 
হিোঁপ্রেেোপ্রেো হচ োরোর হেোোঁিওয়োলো, সিুজ হচোে এক িদ্রপ্রলোকও ওই রকম িণযনোর একস্মে 
মস্ম লোর হেোোঁজ করপ্রে এপ্রসস্মিপ্রলন। 
  
সপ্রন্দ   ল, আমোপ্রক হেোপন কপ্রর হপোয়োপ্ররোই এপ্রসস্মিল। হসই কোরপ্রণই আমোপ্রক হস 
হস্টিপ্রন েোর সঙ্গী করপ্রে চোয়স্মন। 
  
হপোয়োপ্ররোর উপ্রেিযেো স্ম ক হিো েময  ল নো। ওর সি কোজ আস্মম  রপ্রে পোস্মর নো। 
  
–স্মনপ্রজপ্রক হস সিসময়ই র প্রসযর হমো়েপ্রক হেোপন রোেপ্রে পিন্দ কপ্রর। 
  
স্মকন্তু স্মসনপ্রডপ্ররলো স্মক আমোপ্রক িুল স্ম কোনো স্মিল? নোস্মক হ োপ্রেপ্রলর নোম িলপ্রে িুল 
কপ্ররপ্রি? অেিো হস আমোর িনু্ধে চোইপ্রি নো? 
  
এমস্মন নোনো কেো হিপ্রি মনেো স্মিরস্মিপ্রে িপ্রর উ ল। 
  
 হ োপ্রেল হেপ্রক হিস্মরপ্রয়  োোঁেপ্রে  োোঁেপ্রে স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়প্রির স্মিপ্রক চললোম। স্মিলোর 
কোিোকোস্মি এপ্রস পপ্রের  োপ্রর হঝোপ্রপর পোপ্রি একেো হিস্মিপ্রে িসলোম। 
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স্মকিুক্ষণ পপ্ররই েুি কোপ্রি স্মিলো মোরগুপ্রয়স্মরপ্রের িোেোন হেপ্রক পস্মরস্মচে নোরীকে হিপ্রস 
এল। স্মচনপ্রে পোরলোম–মোেযো ডওপ্রব্রযু়ইল। 
  
একজন পুরুর্ সঙ্গীর সপ্রঙ্গ কেো িলপ্রে িলপ্রে এস্মিপ্রকই এস্মেপ্রয় আসপ্রি। পুরুর্ সঙ্গীস্মে 
জযোক হরনোল্ড। 
  
–েো প্রল িলি, আর হকোপ্রনো িো ো হনই, িলল মোেযো। 
  
–স্মেয়েমো, েুস্মম স্মক িুঝপ্রে পোরি নো? আমোপ্রির স্মমলপ্রে িো ো হিিোর আর হকউ হনই। 
  
–ওঃ জযোক–স্মকন্তু আমোর ি়ে িয় করপ্রি হয 
  
পোেোর আ়েোল হেপ্রক নজপ্রর প়েল–ওরো িুজন আস্মলঙ্গনোিে অিিোয় পরস্পরপ্রক 
স্মনরীক্ষণ করপ্রি। 
  
–আর হকন স্মমপ্রি িয় স্মেয়েমো? 
  
–িয় আমোর হেোমোর জপ্রনয স্মেয় 
  
হেপ্রম হেপ্রম আপ্রিেজস্ম়েে কপ্রে উচ্চোরণ করল মোেযো। 
  
আর স্মকিু হিোনো সম্ভি  ল নো। একপ্রজো়েো পোপ্রয়র িব্দ কোপ্রন এপ্রলো। আস্মম হসেোন হেপ্রক 
সপ্রর এলোম। 
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অেেযোস্মিেিোপ্রিই হিেো হপপ্রয় হেলোম স্মজরপ্রয়প্রডর। 
  
–আপস্মন এেোপ্রন? স্মিস্মিে  প্রয় জোনপ্রে চোইলোম। 
  
-আপস্মন হয কোরপ্রণ, স্মজরপ্রয়ড িলল, স্মকিু গুরুেপূণয কেোিোেযো আমোর কোপ্রন এপ্রসপ্রি। েো 
আপনোর হসই েোচীন িনু্ধস্মে হকোেোয়? পযোস্মরপ্রস েুনীর সন্ধোপ্রন নোস্মক? হের্ স্মমস্মশ্রে স্বপ্রর 
িলল স্মজরপ্রয়ড। 
  
কেো হির্ কপ্রর হপিন স্মিপ্রর চপ্রল হেল হস। আস্মমও  োজোপ্ররো জে মোেোয় স্মনপ্রয় হ োেপ্রল 
স্মিপ্রর এলোম। 
  
. 
  
পরস্মিন সকোপ্রল হব্রকিোপ্রস্টর হেস্মিপ্রলই সোংঘোস্মেক েিরেো হপলোম। স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়প্রি 
আর একেো েুন  প্রয়প্রি। হলোপ্রকর মুপ্রে মুপ্রে িস্ম়েপ্রয় পপ্র়েপ্রি িুঃসংিোিেো। 
  
হব্রকিোস্ট হির্ করো  ল নো। েেনই িুেপ্রে  ল স্মিলোর স্মিপ্রক। 
  
হপোয়োপ্ররো এেোপ্রন হনই। এর মপ্র য হক েুন  প্রয় হেল? আমোপ্রক ও িপ্রল স্মেপ্রয়স্মিল স্মিলোর 
হলোকজপ্রনর ওপর নজর রোেপ্রে। 
  
হেে েুপ্রল হিেপ্রর ঢুপ্রকই চোকরিোকরপ্রির জেলো হচোপ্রে প়েল। িোপ্রঙ্কইসপ্রক সোমপ্রন 
হপপ্রয় স্মজপ্রজ্ঞস করলোম, স্মক শুনস্মি এসি? 
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- যোোঁ মোঁস্মসপ্রয়। সোংঘোস্মেক িযোপোর, ফ্রোপ্রঙ্কইস  োে-পো িুোঁপ্র়ে িলপ্রে লোেল, আর একজন েুন 
 প্রয়প্রি। 
  
-হক েুন  প্রলো? 
  
–েো িলপ্রে পোরি নো মোঁস্মসপ্রয়। অজোনো একজন হলোকপ্রক হিপ্রডর মপ্র য পোওয়ো হেপ্রি। 
মোঁস্মসপ্রয়র মৃেপ্রিপ্র র মোত্র একপ্রিোেজ িূপ্রর। িুপ্রক িুস্মর স্মিস্ম প্রয় মোরো  প্রয়প্রি। 
  
. 
  
০৮. 
  
 দ্রুেপিপ্রক্ষপ্রপ হিপ্রড চপ্রল এলোম। েিল উপ্রিজনোয় িুক কোোঁপপ্রি আমোর। 
  
পপ্রকে েচয হজ্বপ্রল হমপ্রঝর চোরপোি পযযপ্রিক্ষণ করলোম। 
  
মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়ড একপ্রকোপ্রণ েপ্রচযর আপ্রলো হিলল। এস্মেপ্রয় স্মেপ্রয় হিেলোম সেোন পপ্র়ে 
আপ্রি মৃেপ্রি । 
  
মোঝোস্মর উচ্চেোর মোঝিয়সী মোনুর্, েোপ্রয়র রে ময়লো। পরপ্রন নীল রপ্রের িোস্মম স্মকন্তু 
পুরপ্রনো সুযে। মুপ্রে আেপ্রঙ্কর িোপ। 
  
িুপ্রকর ডোনস্মিপ্রক হয িুস্মরেো স্মিে  প্রয় আপ্রি–হিপ্রে আপ্রের স্মিপ্রনর হেোয়ো যোওয়ো িুস্মরেোর 
কেো আমোর মপ্রন পপ্র়ে হেল। 
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–উস্মন স্মিরপ্রলন? 
  
 োট্টোর সুপ্রর জোনপ্রে চোইল স্মজরপ্রয়ড। 
  
আস্মম েে এস্ম়েপ্রয় স্মেপ্রয় স্মজপ্রজ্ঞস করলোম, কেন েুন  ল? 
  
–ডোিোপ্ররর অস্মিমে আস্মম জোস্মন নো। আমোর স্মিশ্বোস অন্তে িোপ্ররো ঘিো আপ্রে মৃেুয 
 প্রয়প্রি। আপস্মন িুস্মরেো কেন হির্ হিপ্রেস্মিপ্রলন? 
  
েেকোল সকোল িিেো  প্রি। 
  
–সকোল িিেো। েো প্রল েুনেো েুি একেো পপ্রর  য়স্মন। 
  
–স্মকন্তু এই হিপ্রডর হিেপ্রর 
  
–চমৎকোর! মৃেপ্রি  েো প্রল স্মক পযযপ্রিক্ষণ করপ্রলন? এই আপনোর হেোপ্রয়ন্দোস্মেস্মর? পো-
িুপ্রেো হকমন জপ্র়েো করো হিপ্রেপ্রিন? হৃিস্মপপ্রণ্ড িুস্মরকোঘোে  প্রল হকউ এিোপ্রি পপ্র়ে েোপ্রক 
নো। আর  োে িুপ্রেোও হকমন িুপোপ্রি িস্ম়েপ্রয় আপ্রি–এসি অস্বোিোস্মিক নয়? আর ওই 
স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় হিেুন 
  
স্মজরপ্রয়ড হিপ্রডর হকোণোয় েপ্রচযর আপ্রলো হিলল। একরোি  ুপ্রলো পপ্র়ে আপ্রি হমপ্রঝর 
ওপর। হিপ্রেই হিোঝো যোয় হলোকেোপ্রক িোইপ্রর হেপ্রক হেপ্রন স্মনপ্রয় আসো  প্রয়প্রি। 
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িুস্মরকোঘোপ্রের পপ্রর স্মনপ্রয় আসো  প্রয়প্রি–িুজন হলোক— 
  
 যোোঁ, িলল স্মজরপ্রয়ড, একজন স্ত্রীপ্রলোক। পোপ্রয়র িোপ মুপ্রি হিলোর হচষ্টো  প্রলও িু-একেো 
জুপ্রেোর িোপ রপ্রয় হেপ্রি। 
  
মৃেপ্রিপ্র  স্মিে িুস্মরর েো হেপ্রক হমপ্রয়প্রির একেো লিো চুল হেপ্রন েুপ্রল আিোর িলল–এেোও 
হসকেো িপ্রল। 
  
মপ্রন প়েল, স্ম ক এরকম একেো চুল হপোয়োপ্ররো প়েোর ঘপ্ররর হচয়োপ্রর স্মপ  হেপ্রক সংগ্র  
কপ্ররস্মিল। 
  
হলোকেোর  োপ্রের নেগুপ্রলোর স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় স্মক মপ্রন  য়? িলল স্মজরপ্রয়ড। 
  
 স্বীকোর করপ্রে  ল নজর আপ্রি িপ্রে েোর। হকন নো মৃেপ্রলোকস্মের  োপ্রের নেগুপ্রলো িোঙ্গো 
এিং স্মিিণয চোম়েোও রুক্ষ। 
  
-ওই  োে হকোপ্রনো িদ্রপ্রলোপ্রকর  োে  প্রে পোপ্রর নো, িপ্রল চলল স্মজরপ্রয়ড, অেচ েোপ্রয় 
হিেুন িোমী সুে। স্মিসিৃি নয়? 
  
–েুিই হকৌেূ প্রলোেীপক। আস্মম িললোম। 
  
–পস্মরষ্কোর হিোঝো যোপ্রে, হলোকেো পস্মরচয় হেোপন কপ্রর এপ্রসস্মিল। স্মকন্তু উপ্রেিয স্মক? 
এিযোপোপ্রর এেপ্রনো স্মকিু জোনো সম্ভি  য়স্মন। েপ্রি হস হয স্মনপ্রজর পস্মরচয় হেোপন করপ্রে 
হচপ্রয়স্মিল হস স্মির্প্রয় হকোপ্রনো সপ্রন্দ  হনই। 
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আপ্ররো মজো  ল, এিোপ্ররও েুনী আপ্রের মেই  োপ্রে গ্লোিস পপ্রর হকোপ্রনো রকম কু্ল নো 
হরপ্রেই কোজ সমো ো কপ্ররপ্রি। 
  
–িুস্মে েুন একই িযস্মির িপ্রল আপস্মন সপ্রন্দ  করপ্রিন? জোনপ্রে চোইলোম আস্মম। 
  
–আমোর িোিনো স্মনপ্রয় মোেো ঘোমোপ্রিন নো, আমরো এিোর মোরকয়প্রডর সপ্রঙ্গ হিেো করি। 
িলপ্রে িলপ্রেই িরজোর সোমপ্রন স্মড. স্মিলো মোরকয়ডপ্রক হিেো হেল। স্মজরপ্রয়ড েোপ্রক 
িলল, মোিোম হরনোল্ডপ্রক হডপ্রক স্মনপ্রয় আসোর জনয। একেু পপ্ররই হস মোিোমপ্রক সপ্রঙ্গ স্মনপ্রয় 
স্মিপ্রর এপ্রলো। 
  
েপ্রচযর আপ্রলো  প্রর মৃেপ্রিপ্র র কোিোকোস্মি স্মনপ্রয় এপ্রলো স্মজরপ্রয়ড েোপ্রক। 
  
-এই হয হিেুন মোিোম, হলোকেোপ্রক স্মচনপ্রে পোরপ্রিন আপস্মন? 
  
মৃেপ্রি  হিপ্রে হকোপ্রনো েস্মেস্মক্রয়োই েকোি হপল নো মোিোম হরনোপ্রল্ডর মুপ্রে। স্মনস্মিযকোর 
কপ্রে িলপ্রলন, এই হলোকপ্রক জীিপ্রন কেপ্রনো হিস্মেস্মন–িস্ম রোেে। 
  
–হস-রোপ্রে হয িুজন হলোক আপনোপ্রক আক্রমণ কপ্ররস্মিল, এই হলোকস্মে স্মক েোপ্রির মপ্র য 
স্মিল? িোপ্রলো কপ্রর হিপ্রে িলুন। 
  
-নো, মোঁস্মসপ্রয়, আস্মম স্মনস্মশ্চে, এই হলোক েোপ্রির মপ্র য স্মিল নো। 
  
–হিি,  নযিোি, মোিোম। 
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মোিোম হরনোপ্রল্ডর পর জযোক হরনোল্ডপ্রক হডপ্রক হিেোপ্রনো  ল। হস-ও মৃেপ্রি  সনোি 
করপ্রে পোরল নো। 
  
মোিোম ডওপ্রব্রইল এপ্রলন েোর পপ্রর। স্মেস্মন হেো হরপ্রে েোপ্পো। 
  
–এসি স্মক হিপ্রলপ্রেলো  প্রে মোঁস্মসপ্রয়। েুপ্রনর ঘেনোর সপ্রঙ্গ আমোর স্মক সম্পকয েোকপ্রে 
পোপ্রর? 
  
–র যয  োরোপ্রিন নো মোিোম, ককযি হিোনোল স্মজরপ্রয়প্রড স্বর, েিপ্রন্ত আস্মম যো হজপ্রনস্মি…েো 
 প্রলো িুপ্রেো েুনই আপস্মন কপ্ররপ্রিন। 
  
–আপস্মন আমোপ্রক অপমোন করপ্রিন, স্মচৎকোর কপ্রর উ প্রলন ডওপ্রব্রযু়ইল, এ অেযন্ত 
অনযোয়। 
  
 িুস্মরর  োেল হেপ্রক কোপ্রলো লিো চুলেো এিোপ্রর হেপ্রন েুলল স্মজরপ্রয়ড। 
  
-এেো স্মনশ্চয়ই স্মচনপ্রে িুল করপ্রিন নো। মোিোম, সুপ্রযোে হপপ্রল এেো আপনোর স্মকনো আস্মম 
েমোণ কপ্রর হিেোপ্রে পোরি। 
  
–এসি সমূ্পণয স্মমেযো, আস্মম হকোপ্রনো অপরোপ্র র স্মির্প্রয়ই স্মকিু জোস্মন নো। েীব্র স্বপ্রর 
স্মচৎকোর কপ্রর উ প্রলন মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল। 
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–অপরোপ্র র স্মির্প্রয় আপনোপ্রক এেপ্রনো হকউ অস্মিযুি কপ্ররস্মন মোিোম। আপস্মন এিোপ্রর 
িোন্ত  প্রয় আমোর কেোর জিোি স্মিন। মৃে হলোকস্মের স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় হিেুন হেো েোপ্রক 
স্মচনপ্রে পোপ্ররন স্মক নো? 
  
েীক্ষ্ণিৃস্মষ্টপ্রে মৃেপ্রিপ্র র স্মিপ্রক েোকোপ্রলন ডওপ্রব্রযু়ইল। স্মজরপ্রয়প্রডর স্মিপ্রক হচোে েুপ্রল 
স জকপ্রে িলপ্রলন, নো, এপ্রক কেপ্রনো হিস্মেস্মন। 
  
যপ্রেষ্ট  নযিোি। 
  
মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল দ্রুেপপ্রি েিোন করপ্রলন। 
  
 আমোপ্রক সেে িৃস্মষ্টপ্রে েোকোপ্রে হিপ্রে স্মজরপ্রয়ড িপ্রল উ ল, আপোেেঃ মস্ম লোপ্রক হগ্রপ্তোর 
নো কপ্রর নজপ্রর রোেোই আমোর ইেো। হলোকেোপ্রক স্মক মপ্রন  য় আপনোর, স্পযোস্মনি? 
  
–নো, িরোস্মস িপ্রলই মপ্রন  প্রে। জিোি স্মিলোম আস্মম। 
  
এই সময় িোইপ্রর অপ্রনক মোনুপ্রর্র েলো পোওয়ো হেল। এপ্রক এপ্রক ঘপ্রর ঢুকপ্রলন 
মযোস্মজপ্রেে মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে, েোর হকরোনী এিং কস্মমিনোর মোঁস্মসপ্রয় হরক্স। 
  
-আমরো হকপ্রসর েিীপ্রর হযপ্রে পোস্মরস্মন মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়ড, েো নো  প্রল স্মিেীয় েুপ্রনর 
আিোস পোওয়ো হযে। হলোকস্মেপ্রক সনোি করো হেপ্রি? িলপ্রলন মযোস্মজপ্রেে। 
  
–হকউ স্মচনপ্রে পোপ্ররস্মন, স্মজরপ্রয়ড িলল, আপনোরো একিোর হিেুন। 
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সকপ্রল ঘপ্ররর হকোপ্রণ স্মেপ্রয় মৃেপ্রিপ্র র স্মিপ্রক ঝুোঁপ্রক িোোঁ়েোপ্রলন। 
  
েেকোপ্রলর চুস্মর যোওয়ো িুস্মরেোই হলোকস্মের িুপ্রক স্মিে করো  প্রয়প্রি। েুনী হকোপ্রনো  োপ্রের 
িোপ হরপ্রে যোয়স্মন, িলল স্মজরপ্রয়ড, েুিই র সযময় হকস 
  
ডোঃ ডুরোন্ড মৃেপ্রি  পরীক্ষো করপ্রে েোপ্রকন। সকপ্রলর িৃস্মষ্ট েোর স্মিপ্রক। ডোঃ সপ্রর এপ্রস 
জোনোপ্রলন, আস্মম স্মনস্মশ্চে, হলোকস্মে কম কপ্ররও আেচস্মেি ঘিো আপ্রে মোরো হেপ্রি। 
  
স্মজরপ্রয়প্রডর হচোয়োল ঝুপ্রল প়েল। আমরো সকপ্রল পরস্পপ্ররর মুপ্রের স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় স্মনিযোক 
 প্রয় রইলোম। 
  
. 
  
০৯. 
  
 আমরো স্মিিপ্রয় স্তব্ধ  েিোক  প্রয় রইলোম স্মকিুক্ষণ। ডোিোপ্ররর কেোয় হেোেো িযোপোরেো 
আরও র সযময়  প্রয় উ ল। 
  
িুস্মরেো চুস্মর হেপ্রি চস্মিি ঘিো আপ্রে, েো প্রল আেচস্মেি ঘিো আপ্রে হসই িুস্মর হলোকস্মের 
িুপ্রক স্মিে  য় স্মক কপ্রর? স্মিিয়কর এই িযোপোরেো যেন সকলপ্রক স্মচন্তোস্মক্লষ্ট কপ্রর েুপ্রলপ্রি, 
হসই সময় হপোয়োপ্ররোর েোরিোেযো হ োপ্রেপ্রলর হলোক আমোপ্রক হপৌঁপ্রি স্মিপ্রয় হেল। 
  
হপোয়োপ্ররো জোস্মনপ্রয়প্রি িোপ্ররোেো আ োপ্রি মোরস্মলনস্মিল হস্টিপ্রন হপৌঁিপ্রে। ঘস্ম়ের স্মিপ্রক 
েোস্মকপ্রয় সকপ্রলর কোি হেপ্রক স্মিিোয় স্মনপ্রয় আস্মম হস্টিপ্রনর স্মিপ্রক রওনো  লোম। 
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হস্টিপ্রন হপৌঁপ্রি জোনো হেল হেন হলপ্রে আসপ্রি। েোস্মনকেো সময়  োপ্রে হপপ্রয় হস্টিপ্রনর 
কপ্রয়কজন হপোেযোপ্ররর সপ্রঙ্গ কেো িললোম। িুঘযেনোর রোপ্রত্র হির্ হেপ্রন হস্টিন িো়েপ্রে 
হকোপ্রনো যোত্রীপ্রক েোরো হিপ্রেপ্রি স্মকনো জোনপ্রে চোইলোম। 
  
হপোেযোরপ্রির ে োন জোনোল, হস-রোপ্রে হির্ হেপ্রন জনোকুস্ম়ে যোত্রী মোরস্মলনস্মিল হস্টিন 
হেপ্রক হেন  প্ররস্মিল। েোপ্রির মপ্র য িুজন স্মিপ্রিিীও স্মিল। 
  
েিরেো হপপ্রয়ও স্ম ক স্বস্মস্ত হপলোম নো।   োৎ স্মজপ্রজ্ঞস করলোম, আেো, েরুণ মোঁস্মসপ্রয় 
হরনোল্ড হস-রোপ্রে হেন  রপ্রে হপপ্ররস্মিপ্রলন হেো? 
  
–হসস্মক িলপ্রিন স্মসপ্রয়? হসই স্মিনই মোত্র আ ঘিো আপ্রে স্মেস্মন হপৌঁপ্রিপ্রিন, েোরপর আর 
হির্ হেন  রো যোয় কেপ্রনো? 
  
-ওপ্র ো, িুঘযেনোর রোপ্রত্রই েো প্রল জযোক হরনোল্ড মোরস্মলনস্মিপ্রলয় হপৌঁপ্রিস্মিপ্রলন? 
  
– যোোঁ, মোঁস্মসপ্রয়। অনয পপ্রের হির্ হেনেো হপৌঁপ্রিস্মিল এেোপ্ররোেো চস্মেপ্রি। 
  
এই সংিোপ্রি একেো িযোপোর আমোর কোপ্রি পস্মরষ্কোর  প্রয় হেল। িুঘযেনোর রোপ্রে জযোক 
হরনোল্ড মোরস্মলনস্মিপ্রলয় স্মিল, হসই কোরপ্রণই েোপ্রক স্মনপ্রয় মোেযো উপ্রিে েকোি কপ্ররস্মিল। 
  
স্মকন্তু জযোক একেো স্বীকোর নো কপ্রর হচরিুপ্রেয েোকোর কেো আমোপ্রির িপ্রলস্মিল হকন? স্মকন্তু 
এই েুপ্রনর ঘেনোর সপ্রঙ্গ েোর হকোপ্রনো হযোে আপ্রি, এমন কেোও িোিো যোপ্রে নো। 
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মোেযো জযোপ্রকর জনয উস্মিগ্ন, কোউপ্রক সপ্রন্দ  করো  প্রে স্মকনো হপোয়োপ্ররোপ্রক হডপ্রক ও 
জোনপ্রে হচপ্রয়স্মিল…েোর মোপ্রন হিোঝো যোপ্রে, সি ঘেনোর কেোই মোেযো জোপ্রন। েো নো  প্রল 
এমন উস্মিগ্ন হকন  প্রি? 
  
একেু পপ্ররই হেন হস্টিপ্রন ঢুকল। স্মচন্তোিোরোক্রোন্ত মোেো স্মনপ্রয়ই হপোয়োপ্ররোপ্রক অিযেযনো 
জোনোলোম। 
  
হেন হেপ্রক হনপ্রম আমোর েে করোর আপ্রেই হপোয়োপ্ররো িলল, আমোর অস্মিযোন সমূ্পণয 
সিল হ স্মস্টংস। 
  
–স্মনঃসপ্রন্দপ্র  আনন্দ সংিোি। এস্মিককোর েির হয 
  
আমোপ্রক িো ো স্মিপ্রয় িপ্রল উ ল, স্মক স্মজরপ্রয়ড কোউপ্রক হগ্রপ্তোর কপ্ররপ্রি? হলোকেো হয একেো 
েণ্ডমূেয আস্মম েমোণ কপ্রর িো়েি। 
  
-হিোন হপোয়োপ্ররো, েুি েোরোপ েির। স্মিলোয় আর একেো েুন  প্রয়প্রি। আমোপ্রির হসেোপ্রন 
হযপ্রে  প্রি। 
  
হপোয়োপ্ররোর হচোে স্মনষ্প্রি  প্রয় হেল। হচোয়োল ঝুপ্রল প়েল। স্মিহ্বল হচোপ্রে আমোর স্মিপ্রক 
েোস্মকপ্রয় রইল। 
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–আর একেো েুন, স্মি়েস্মি়ে কপ্রর িলল হপোয়োপ্ররো, আমোর সি  োরণোই স্মক েপ্রি িুল 
 ল… যোোঁ, অসম্ভি নয় যস্মি…আেো হ স্মস্টংস, স্মন ে হলোকস্মে স্মক মোঝিয়সী? েোলোিন্ধ 
হিপ্রডর হিেপ্ররই মৃেপ্রি েো পোওয়ো হেপ্রি? 
  
আপ্ররো  প্রে পোপ্রর…আেচস্মেি ঘিো আপ্রে েুনেো  প্রয় েোকপ্রে পোপ্রর…েোপ্রকও িুস্মরস্মিে 
করো  প্রয়প্রি…অিিয স্মপপ্র  নো-ও  প্রে পোপ্রর… 
  
আস্মম ে  প্রয় হপোয়োপ্ররোর অেযদু্ভে কেো শুপ্রন হেলোম। 
  
-েুস্মম হেো হিেস্মি হুিহু িণযনো স্মিপ্রয় হেপ্রল। স্মনশ্চয় আপ্রে স্মকিু শুপ্রন েোকপ্রি। অিোক  প্রয় 
িললোম আস্মম। 
  
-নো, িনু্ধ, হস সুপ্রযোে আমোর স্মিল নো। সিয হেন হেপ্রক হনপ্রমস্মি। সংিোিেো শুপ্রন েোই 
েেপ্রম  েিোক  প্রয় স্মেপ্রয়স্মিলোম। 
  
–েো প্রল এেসি জোনপ্রল স্মক কপ্রর েুস্মম? 
  
এিোপ্রর মিেিযী হপোয়োপ্ররো স্বরূপ্রপ স্মিপ্রর হেল। িলল, মস্মস্তপ্রষ্কর হসই  ূসর হকোর্গুপ্রলোর 
স্মক্রয়ো িনু্ধ, আর স্মকিু নো। স্মিেীয় েুপ্রনর সম্ভোিনো েোরোই আমোপ্রক জোস্মনপ্রয়স্মিল। েো প্রল 
চল আর হিস্মর কপ্রর কোজ হনই। 
  
. 
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স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়প্রির স্মিপ্রক হযপ্রে হযপ্রে স্মিেীয় েুপ্রনর ঘেনোর কেো হপোয়োপ্ররোপ্রক 
জোনোলোম। সি শুপ্রন হস িলল, স্মকন্তু িলি একই িুস্মর স্মিপ্রয় িুপ্রেো েুন  প্রয়প্রি? 
  
- যোোঁ। িযোপোরেো র সযময়। িললোম আস্মম। 
  
–স্মকিুই র সযময় নয় িোয়ো। িুপ্রেো িুস্মর েোকো অসম্ভি নয়। জযোক হরনোল্ড িুস্মরগুপ্রলো রেস্মর 
কস্মরপ্রয় একেো  য়প্রেো স্মনপ্রজর িযি োপ্ররর জনয হরপ্রে স্মিপ্রয়স্মিল। 
  
–স্মকন্তু হসকেো হেো আপ্রে হিোঝো যোয়স্মন। 
  
–সিই স্মক আর হিোঝো যোয়, উপলস্মব্ধ কপ্রর স্মনপ্রে  য়। 
  
. 
  
হিপ্রড ঢুপ্রক মৃেপ্রিপ্র র স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় হপোয়োপ্ররোর সিযেেম নজপ্রর প়েল হপোিোপ্রকর 
স্মিপ্রক। 
  
-এস্মক, হকোে েোউজোর-সিই হিেস্মি িোেোপ্রনর মোস্মলর িযি োর করো— 
  
স্ম কই  প্ররপ্রিন। 
  
পোি হেপ্রক স্মজরপ্রয়ড িপ্রল উ ল। 
  
 মৃেপ্রিপ্র র কোপ্রি স্মেপ্রয়  োোঁেু মুপ্র়ে পযযপ্রিক্ষণ করল হপোয়োপ্ররো। 
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-নেগুপ্রলো লক্ষয কপ্ররপ্রিন। িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
– যোোঁ। হচোপ্রে পপ্র়েপ্রি সিই। িলল স্মজরপ্রয়ড। 
  
–ডোঃ ডুরোন্ড। কস্ম ন মুপ্রে ডোকল হপোয়োপ্ররো। 
  
 সো়েো স্মিপ্রয় এস্মেপ্রয় হেপ্রলন ডোিোর। 
  
-মৃেিযস্মির মুপ্রে েোোঁজলো লক্ষয কপ্ররপ্রিন? 
  
ডোিোর স্বীকোর করপ্রলন স্মেস্মন লক্ষয কপ্ররনস্মন। 
  
–েো প্রল এিোপ্রর হিপ্রে স্মক মপ্রন  প্রে? উোঁহুমৃেুয িুস্মরর আঘোপ্রে  য়স্মন। হপোিোপ্রকও রপ্রির 
িোে হনই 
  
িুস্মরর িলোেোও সোমোনয হিোঁ োপ্রনো— 
  
 যোোঁ, মোঁস্মসপ্রয় েুিই অস্বোিোস্মিক। 
  
-নো, মোঁস্মসপ্রয় ডুরোন্ড, অস্বোিোস্মিক হমোপ্রেও নয়। হলোকস্মেপ্রক মৃেুযর পপ্রর িুস্মর মোরো  প্রয়প্রি 
  
–আমোর সপ্রঙ্গ স্মনশ্চয় আপস্মন একমে  প্রিন? 
  
– যোোঁ, মোঁস্মসপ্রয় আস্মম একমে। 
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-মৃেুযর পপ্রর িুস্মর হিোঁ োপ্রনো–এ হেো অদু্ভে িযোপোর, িপ্রল উ প্রলন মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে, এমন 
ঘেনো হেো আপ্রে হিোনো যোয়স্মন। 
  
–েুিই  োন্ডো মোেোর কোজ হিোঝো যোপ্রে। পুস্মলসপ্রক স্মিভ্রোন্ত করোর পস্মরকল্পনো। 
  
–েো প্রল এই হলোকেো েুন  ল স্মক কপ্রর? স্মচস্মন্তেিোপ্রি জোনপ্রে চোইপ্রলন কস্মমিনোর। 
  
-েুন নয় মোঁস্মসপ্রয়। যস্মি আমোর িুল নো  প্রয় েোপ্রক েো প্রল িলি, হলোকেো মৃেীপ্ররোপ্রে মোরো 
হেপ্রি। 
  
সকপ্রলর মুপ্রেই স্মিিয়সূচক িব্দ ধ্বস্মনে  ল। ডোঃ ডুরোন্ড এস্মেপ্রয় স্মেপ্রয় আিোর মৃেপ্রি  
পরীক্ষো কপ্ররন। 
  
পপ্রর সপ্রর এপ্রস হপোয়োপ্ররোপ্রক সমেযন জোস্মনপ্রয় িলপ্রলন, আপনোর অনুমোনই স্ম ক সোঁস্মসপ্রয় 
হপোয়োপ্ররো। িুস্মরকোঘোপ্রের কেোেো মোেোয় স্মিল িপ্রল মৃেুযর অনয লক্ষণগুপ্রলো আমোর িৃস্মষ্ট 
এস্ম়েপ্রয় স্মেপ্রয়স্মিল। মোরোত্মক িুল কপ্রর হিপ্রলস্মি। 
  
হপোয়োপ্ররো সেপ্রিয মোেো উোঁস্মচপ্রয় উপস্মিে সকপ্রলর ওপর হচোে িুস্মলপ্রয় স্মনল। েোর চমকেি 
পযযপ্রিক্ষণ সকপ্রলরই হচোে  োোঁস্ম প্রয় স্মিপ্রয়প্রি। 
  
স্মজরপ্রয়ড এস্মেপ্রয় এপ্রলো। সংযে কপ্রে িলল, আর একেো স্মির্য় মোঁস্মসপ্রয়, এই কোল লিো 
চুলেো িুস্মরর িোোঁপ্রে পোওয়ো হেপ্রি–হকোপ্রনো মস্ম লোর চুল। 
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-ও , মস্ম লোর চুল, েোস্মেপ্রলযর িস্মঙ্গপ্রে িলল হপোয়োপ্ররো-িোিনোর স্মির্য়ই িপ্রে। 
  
আর হকোপ্রনো কেো নো িপ্রল হিড হেপ্রক হিস্মরপ্রয় এপ্রলো হপোয়োপ্ররো। হ োপ্রেপ্রলর স্মিপ্রক রওনো 
 লোম আমরো। 
  
-িুঝপ্রল হ স্মস্টংস, স্মজরপ্রয়ড হলোকেো ম ো েোোঁি়ে। একস্মে মস্ম লোর চুল েুপ্রল  প্রর আমোপ্রক 
িুল পপ্রে স্মনপ্রয় যোিোর েোল করস্মিল। 
  
. 
  
ম যোহ্ন হিোপ্রজর পপ্রর িুজপ্রন িসোর ঘপ্রর আরোম কপ্রর িপ্রসস্মি। হ োপ্রেপ্রল স্মিপ্রর আসোর 
পর হেপ্রক স্মনপ্রজর মপ্রনই ডুপ্রি আপ্রি হপোয়োপ্ররো। অেচ ওর পযোস্মরস ভ্রমপ্রণর েির হিোনোর 
জনয আস্মম িেিে করস্মিলোম। এিোপ্রর হস েসঙ্গ নো েুপ্রল আর পোরো হেল নো। 
  
হপোয়োপ্ররো নপ্র়েচপ্র়ে িসল। েোরপর  ীপ্রর  ীপ্রর িলপ্রে শুরু করল। 
  
–আমোর   োৎ কপ্রর পযোস্মরপ্রস চপ্রল যোওয়োেো হেোমোর কোপ্রি র সযময়  প্রয় আপ্রি িুঝপ্রে 
পোরস্মি। স্মকন্তু স্মনপ্রজ স্মনস্মশ্চে নো  ওয়ো পযযন্ত হেোমোপ্রক স্মকিু িলোর উপোয়ও স্মিল নো। 
  
পযোস্মরস হকন স্মেপ্রয়স্মিলোম জোন? এই হয–এেোর জনয 
  
পপ্রকে হেপ্রক একেো হিোে েোম িোর কপ্রর আনল হপোয়োপ্ররো। েোপ্রমর মুে েুপ্রল হিের 
হেপ্রক েির কোেপ্রজর রেচেো একেো কোস্মেং িোর কপ্রর আমোর  োপ্রে েুপ্রল স্মিল। 
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কোস্মেং-এ একস্মে মস্ম লোর মুপ্রের িস্মি িোপো স্মিল। হসই িস্মির স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় আস্মম 
সস্মিিপ্রয় িপ্রল উ লোম, এস্মক, এপ্রেো মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল। 
  
মৃিু হ প্রস মোেো নো়েল হপোয়োপ্ররো। 
  
হিপ্ররোস্মণ্ড হকপ্রসর কেো আমোর মুপ্রে  য়প্রেো শুপ্রন েোকপ্রি। ইস্মনই  প্রলন হসই কুেযোে 
মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ড। হসই স্মিনগুপ্রলোপ্রে এই িস্মির মস্ম লো এই নোপ্রমই পস্মরস্মচে স্মিপ্রলন। এই 
হকপ্রসর সুিোপ্রি হিপ্ররোস্মণ্ড হকস এেন আন্তজযোস্মেক মোত্রো হপপ্রয় হেল। 
  
এরপর হিপ্ররোস্মণ্ড মোমলোর সংস্মক্ষপ্ত স্মিিরণ হিোনো হেল হপোয়োপ্ররোর কোি হেপ্রক। 
  
হিপ্ররোস্মণ্ড হকস 
  
 িির কুস্ম়ে আপ্রে লোয়ন্স হেপ্রক মোঁস্মসপ্রয় হিপ্ররোস্মণ্ড েোর সুন্দরী স্ত্রী এিং হিোট্ট একস্মে 
হমপ্রয়প্রক স্মনপ্রয় পযোস্মরপ্রস এপ্রসস্মিপ্রলন। হিোে একস্মে মি রেস্মরর েস্মেষ্ঠোপ্রনর জুস্মনয়র 
পোেযনোর স্ম প্রসপ্রি েোর হরোজেোর যো স্মিল েোপ্রে আ ুস্মনক িযোসোপ্রনর স্মিলোসী জীিপ্রনর 
স্বোেন্দয িোপ্রলোিোপ্রিই উপপ্রিোে করপ্রে পোরস্মিল পস্মরিোরস্মে। 
  
মোঁস্মসপ্রয় হিপ্ররোস্মণ্ডর সুন্দরী স্ত্রী অল্পসমপ্রয়র মপ্র যই সমোপ্রজর উোঁচু  প্রল হরোমোপ্রন্সর হক্ষপ্রত্র 
রীস্মেমে আপ্রলো়েন সৃস্মষ্ট করল। 
  
ইস্মেমপ্র য েোর জন্মপ্রক হকন্দ্র কপ্রর চোিলযকর স্মকিু গুজিও িস্ম়েপ্রয় প়েল। হিোনো যোয়, 
একজন রোস্মিয়োন গ্রযোন্ড স্মডউপ্রকর অচি  কনযো মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ড। 
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অপ্রনপ্রক এমনও অনুমোন করল, হকোপ্রনো অস্মেয়োন আকয-স্মডউক েোর জন্মিোেো-িোিো–
মোপ্রয়র অচি  স্মমলপ্রন েোর জন্ম। 
  
অসো োরণ রূপ-লোিণয, লোসয এিং জন্ম ইস্মে োপ্রসর র সয সি স্মমস্মলপ্রয় এক েীব্র 
আকর্যপ্রণর হকন্দ্রস্মিনু্দ  প্রয় উ প্রলন স্মেস্মন। 
  
এক েরুণ উস্মকল জপ্রজযসয কস্মনউ হজস্মনর হেপ্রম  োিুডুিু হেপ্রে লোেল। মোঝিয়সী স্বোমীর 
েস্মে আনুেেয িজোয় হরপ্রেই হজস্মনও হেপ্রমর হেলোয় মি  প্রয় উপ্র স্মিল। 
  
পযোস্মরপ্রস মোস স্মেপ্রনক সমপ্রয়র মপ্র য জচনক আপ্রমস্মরকোন স্মমঃ স্ম রোম. স্মপ. েোপও রীস্মেমে 
ঘস্মনষ্ঠ  প্রয় পপ্র়ে হিপ্ররোস্মণ্ড পস্মরিোপ্ররর সপ্রঙ্গ। 
  
এমস্মন যেন অিিো, হসই সময় একস্মিন মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ড েোর িনু্ধম প্রল িলোিস্মল শুরু 
করপ্রলন, স্মেস্মন স্বোমীর জনয েুিই স্মচস্মন্তে  প্রয় পপ্র়েপ্রিন। কোরণ েোোঁর স্বোমীর হ িোজপ্রে 
কেকগুস্মল হেোপন রোজচনস্মেক কোেজপত্র হস হিপ্রেপ্রি। হসসি নস্মেপ্রে পযোস্মরপ্রসর স্মকিু 
উগ্রপন্থী সিপ্রসযর নোম হস স্মচনপ্রে হপপ্ররপ্রি। এই নোমগুপ্রলোই েোপ্রক আেস্মঙ্কে কপ্রর 
েুপ্রলপ্রি। হয হকোপ্রনো সময় যো স্মকিু ঘপ্রে যোওয়োর আিঙ্কো। 
  
স্মিন কপ্রয়ক পপ্ররই মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ডর আিঙ্কো যেোেয েমোণ  প্রয় যোয়। 
  
হসস্মিন পস্মরিোপ্ররর রোোঁ ুনী সকোপ্রল িোস্ম়ের িরজোয় উপস্মিে  প্রয় স্মিস্মিে  প্রয় যোয়। 
সো োরণেঃ মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ডই েোপ্রক িরজো েুপ্রল হিন। হসস্মিন িরজো স্মিল হিোলো। 
েোিো়েো হিোিোর ঘর হেপ্রক একেো হেোেোস্মনর িব্দও েোর কোপ্রন আসস্মিল। 
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অশুি স্মকিুর আিঙ্কো কপ্রর হস হিোিোর ঘপ্রর িুপ্রে যোয়। হিেপ্রে পোয়  োে-পো িোোঁ ো 
অিিোয় মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ড ঘপ্ররর হমপ্রঝয় পপ্র়ে হেোেোপ্রেন। অ য-অপ্রচেন অিিো েোর। 
  
স্মিিোনোর ওপর িুপ্রক িুস্মরস্মিে অিিোয় মোঁস্মসপ্রয় হিপ্ররোস্মণ্ডর রিোপু্ল্ে হি  পপ্র়েস্মিল। 
  
মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ড হয ঘেনো িযি কপ্ররস্মিল েো  ল, মোঝরোপ্রে স্মনঃশ্বোপ্রসর কষ্ট  প্রে েোর 
ঘুম হিপ্রঙ্গ যোয়। হচোে হমপ্রল হিেপ্রে পোয়, কোপ্রলো মুপ্রেোিপরো িুজন হলোক েোর মুে হচপ্রপ 
 প্রর িস্ম়ে স্মিপ্রয়  োে-পো হিোঁপ্র  হিলপ্রি। হস যোপ্রে স্মচৎকোর করপ্রে নো পোপ্রর হসজনয েোর 
মুপ্রে কোপ়ে গুোঁপ্রজ হিয়। 
  
মুপ্রে মুপ্রেোি আোঁেো েোকো সপ্রেও মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ড িুঝপ্রে পোপ্রর, আেেোয়ী িুজন রোস্মিয়োন। 
েোরো েোর স্বোমীর কোপ্রি হেোপন নস্মেপত্র িোস্মি কপ্রর। স্মেস্মন েোপ্রির িোস্মি মোনপ্রে অস্বীকোর 
করপ্রল একজন েোর িুপ্রক িুস্মর স্মিোঁস্ম প্রয় হিয়। 
  
েোর পপ্রকে হেপ্রক চোস্মি িোর কপ্রর স্মনপ্রয় েোরো আলমোস্মর হেোপ্রল। সি কোেজপত্র ওেোপ্রনই 
রোেো স্মিল। সমস্ত কুস্ম়েপ্রয় স্মনপ্রয় েোরো চপ্রল যোয়। 
  
হিপ্ররোস্মণ্ড পস্মরিোপ্ররর ওপর আঘোপ্রের এই ঘেনো হসই সময় েুিই আপ্রলো়েন েুপ্রলস্মিল। 
স্মকন্তু পুস্মলস অপ্রনক অনুসন্ধোন কপ্ররন মুপ্রেোি োরী হলোকগুপ্রলোর হকোপ্রনো সন্ধোন করপ্রে 
পোপ্ররস্মন। 
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জনসো োরণ যেন এই ঘেনো েোয় িুলপ্রে িপ্রসপ্রি হসই সময়   োৎ একস্মিন স্বোমীপ্রক  েযো 
করোর অপরোপ্র  মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ডপ্রক হগ্রপ্তোর করল পুস্মলস। 
  
যেোরীস্মে মোমলো আিোলপ্রে উ ল। েেনই র সযময়ী হজস্মন হিপ্ররোস্মণ্ডর জীিনকোস্ম নী 
জনসো োরণ জোনপ্রে পোপ্রর। জচনক িল িযিসোয়ীপ্রক হজরো কপ্রর জোনো যোয় লোয়প্রন্সর এক 
সম্ভ্রোন্ত পস্মরিোপ্রর েোর জন্ম। 
  
স্বোমীপ্রক  েযো করোর উপ্রেিয জোনো হেল স্মমঃ স্ম রোম. স্মপ. েোপপ্রক হজরো কপ্রর। স্মনপ্রজপ্রক 
স্মনপ্রিযোর্ েমোপ্রণর যপ্রেষ্ট হচষ্টো করো সপ্রেও হির্ পযযন্ত হস স্বীকোর করপ্রে িো য  ল, হস 
হজস্মনপ্রক িোপ্রলোিোসে। 
  
স্মকন্তু েোপ্রক স্মিপ্রয় করোর িো ো স্বরূপ স্মিল েোর মোঝিয়সী স্বোমী মোঁস্মসপ্রয় হিপ্ররোস্মণ্ড। হজস্মন 
েোর িন্ধন হেপ্রক মুি  প্রে পোরপ্রল েোপ্রক স্মিপ্রয়র েস্তোি হিপ্রি হিপ্রিস্মিল েোপ। 
  
হজরোর জিোপ্রি হজস্মনও স্বীকোর কপ্ররস্মিল, স্মিিিোন আপ্রমস্মরকোনপ্রক স্মিপ্রয় করোর উপ্রেপ্রিয 
হস মোঁস্মসপ্রয় হিপ্ররোস্মণ্ডর  োে হেপ্রক হর োই পোিোর জনয মস্মরয়ো  প্রয় উপ্র স্মিল। 
  
স্মিচোর চলোকোপ্রল হজস্মন আিোলেপ্রক েোর িোনোপ্রনো কোস্ম নী শুস্মনপ্রয় হেল। হস কোস্ম নী 
সমূ্পণয অিোস্তি  প্রলও অস্ম কোংি হলোকই েো স্মিশ্বোস করল। যস্মিও হির্ পযযন্ত আিোলে 
মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ডপ্রকই অস্মিযুি করল। আিোলপ্রের রোয় স্মিল, মুপ্রেোি োরী িুজন রোস্মিয়োনই 
েোর স্বোমীপ্রক েুন কপ্ররস্মিল। এই  েযোর হযোেোপ্রযোে ঘস্মেপ্রয় স্মিপ্রয়স্মিল মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ডও 
েোর হেস্মমক জপ্রজযস কস্মনউ। 
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কস্মনউপ্রক হগ্রপ্তোপ্ররর পপ্ররোয়োনো জোস্মর  ল, স্মকন্তু েোপ্রক হকোেোও েুোঁপ্রজ পোওয়ো হেল নো। 
  
মোমলোর চূ়েোন্ত পযযোপ্রয় পযোস্মরপ্রস সরকোস্মর উস্মকপ্রলর নোপ্রম ডোপ্রক একস্মে স্মচস্ম  এপ্রলো। স্মচস্ম  
স্মলপ্রেস্মিল জপ্রজযস কস্মনউ–স্মকন্তু েোপ্রে েোর হকোপ্রনো স্ম কোনো হিওয়ো স্মিল নো। 
  
কস্মনউ েোর স্মচস্ম প্রে স্বীকোর করল, হস মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ডপ্রক িোপ্রলোিোসপ্রেো। েোর পরোমিয 
মপ্রেোই হস মোঁস্মসপ্রয় হিপ্ররোস্মণ্ডপ্রক  েযো কপ্ররস্মিল। 
  
মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ড েোপ্রক িুস্মঝপ্রয়স্মিল, স্বোমীর অেযোচোর ও স্মনযযোেপ্রন হস অস্মেষ্ঠ। েোর কিল 
হেপ্রক মুি  প্রে পোরপ্রল কস্মনউপ্রক স্মিপ্রয় করো েোর পপ্রক্ষ সম্ভি  প্রি। 
  
কস্মনউ পপ্রর জোনপ্রে হপপ্ররস্মিল, েোপ্রক স্মিপ্রয় করোর জনয নয়, স্মিিিোন আপ্রমস্মরকোন স্মমঃ 
স্ম রোম. স্মপ. েোপপ্রক স্মিপ্রয় করোর মেলপ্রিই কস্মনউপ্রক স্মিপ্রয় হস েোর স্বোমীপ্রক  েযো 
কস্মরপ্রয়স্মিল। হজস্মন আসপ্রল েোর সপ্রঙ্গ স্মিশ্বোসঘোেকেো কপ্ররস্মিল। 
  
এই স্মচস্ম র জিোপ্রি মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ড আিোলপ্রে েোর স্মনপ্রিযোস্মর্েো েমোপ্রণর উপ্রেপ্রিয স্পষ্টই 
স্বীকোর করল, যস্মিও আিোলে িুই রোস্মিয়োনপ্রক েোর স্বোমীর  েযোকোরী িপ্রল রোয় স্মিপ্রয়প্রি, 
আসপ্রল রোস্মিয়োনপ্রির কোস্ম নী স্মিল েোর মনে়েো। জপ্রজযস কস্মনউ পোপ্রি েোর স্বোমীর মপ্রেো 
েোপ্রকও  েযো কপ্রর হসই িপ্রয় হস আপ্রে আিোলপ্রে েোর নোম েকোি করপ্রে চোয়স্মন। েপ্রি 
স্বোমীপ্রক  েযো করোর জনয েোর েপ্ররোচনোর কেো জপ্রজযস েোর স্মচস্ম প্রে যো উপ্রেে কপ্ররপ্রি 
েো সমূ্পণয স্মমেযো। এরকম হকোপ্রনো হিোঝোোঁপ়েো জপ্রজযপ্রসর সপ্রঙ্গ েোর  য়স্মন। 
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হয েোর স্মেয় স্বোমীপ্রক স্মনষু্ঠরিোপ্রি  েযো কপ্ররপ্রি, েোপ্রক স্মিপ্রয় করোর কেো হস কেপ্রনোই 
িোিপ্রে পোপ্রর নো। 
  
মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ড কোন্নোজু়েোপ্রনো েলোয় এমন আিপ্রেপূণয িঙ্গীপ্রে েোর কোস্ম নী িযি কপ্ররস্মিল 
হয অসঙ্গস্মেপূণয  ওয়ো সপ্রেও জুস্মররো েো হমপ্রন স্মনপ্রয়স্মিল। 
  
েিীর আপ্রিপ্রের সপ্রঙ্গ হস আপ্ররো িপ্রল হয স্বোমীর  েযোকোরী স্ম প্রসপ্রি আিোলপ্রে েেপ্রম 
জপ্রজযপ্রসর নোম নো করোর জনয হস েোর অপরো  স্বীকোর কপ্রর স্মনপ্রে। 
  
েপ্রি হস েোর স্বোমীপ্রক েোণ স্মিপ্রয় িোপ্রলোিোসপ্রেো, েোপ্রক েুন করোর কেো হস স্বপ্রেও 
িোিপ্রে পোপ্রর নো। হস আিোলপ্রে সেয হেোপন করোর জনয অপরো ী সেয কেো; স্বোমীর 
েুপ্রনর জনয হস কেপ্রনোই িোয়ী নয়। 
  
হির্ পযযন্ত জুস্মরপ্রির রোপ্রয় মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ড এই মোমলোয় হিকসুর েোলোস হপপ্রয় যোয়। 
  
জপ্রজযন্স কস্মনউপ্রক েে কুস্ম়ে িিপ্ররও পুস্মলস আর িোর করপ্রে পোপ্ররস্মন। মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ডও 
হয েোর হমপ্রয়প্রক স্মনপ্রয় হকোেোয় চপ্রল যোয় হসেিরও হকউ জোপ্রন নো। 
  
. 
  
হপোয়োপ্ররোর মুপ্রে পুরপ্রনো হিপ্ররোস্মণ্ড মোমলো হিোনোর পর িেযমোন হকসেো হযন অপ্রনক স্বে 
 প্রয় এপ্রলো আমোর কোপ্রি। আস্মম অপ্রনক স্মকিুই এেন হিেপ্রে পোস্মে। 
  
 হপোয়োপ্ররো িলল, এিোর েো প্রল িল েুস্মম স্মক স্মক হিেপ্রে পোে। 
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-মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইলই  ল হসই মস্ম লো হজন হিপ্ররোস্মণ্ড, হয মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক  েযো করপ্রি। 
িললোম আস্মম। 
  
-েো প্রল েুস্মম িলপ্রে চোইি, মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ডই েোর স্বোমীপ্রক েুন কপ্ররস্মিল? আিোলে 
েোপ্রক িুল কপ্ররই স্মনপ্রিযোর্ হঘোর্ণো কপ্ররস্মিল? 
  
-আমোর মে েোই। হকন, েুস্মম েো মপ্রন কর নো? 
  
–আস্মমও অিিয হেোমোর সপ্রঙ্গ একমে। েপ্রি আইপ্রনর চুলপ্রচরো স্ম প্রসপ্রি হিলপ্রে হেপ্রল 
মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ডপ্রক স্মনপ্রিযোর্ই িলো যোয়। 
  
–হসই অপরোপ্র র হক্ষপ্রত্র  প্রলও  প্রে পোপ্রর। স্মকন্তু এপ্রক্ষপ্রত্র অন্তেঃ নয়। 
  
–অেযোৎ মোিোম ডওপ্রব্রযুইলই মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক েুন কপ্ররপ্রি। স্মকন্তু এই েুপ্রনর হমোস্মেি 
স্মক? এই হক্ষপ্রত্র হকোপ্রনো স্মিক হেপ্রকই েোর লোিিোন  িোর সম্ভোিনো হনই। আপ্রের হকপ্রসর 
হক্ষপ্রত্র হযমন স্মিল, স্মিিিোন হেস্মমক েোপ্রক স্মিপ্রয় করোর জনয েোর স্বোমীর মৃেুযর অপ্রপক্ষো 
কপ্ররস্মিল। 
  
-েুপ্রনর হমোস্মেি অেয িো়েো অনয স্মকিু স্মক  প্রে পোপ্রর নো? িললোম আস্মম। 
  
– প্রে পোপ্রর। হযমন, েিীর আসস্মি িো ঈর্যো। েোিো়েো মোনস্মসক িোরসোময  োরোপ্রলও েুনী 
এ রপ্রনর অপরো  করপ্রে পোপ্রর। অিিয মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইলপ্রক িলো যোয় সমূ্পণয সুি 
মস্ম লো। 
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–েিীর আসস্মি হেপ্রকও এই অপরো  সংেস্ম ে  প্রে পোপ্রর। যস্মি  প্রর হনওয়ো যোয় মোিোম 
ডওপ্রব্রযু়ইল স্মিপ্রলন মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর রস্মক্ষেো, হসপ্রক্ষপ্রত্র েোর েস্মে আকর্যণ কপ্রম আসপ্রি 
অনুিি করপ্রল েিল ঈর্যো িো হক্রো িিেঃ সোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক হস েুন করপ্রে পোপ্রর নো? 
  
 োসল হপোয়োপ্ররো। িলল, মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইলপ্রক স্মনপ্রয় অপ্রনক হিপ্রিি েুস্মম িনু্ধ, স্মকন্তু েোর 
সম্পপ্রকয আস্মম িলি, হেোমোর  োরণো িুল। 
  
আপ্রের হকপ্রস েোর  ীরস্মির িুস্মের পস্মরকল্পনোর েমোণ আমরো হপপ্রয়স্মি। চমৎকোর একজন 
অস্মিপ্রনত্রীও হস। স্মিিিোন আপ্রমস্মরকোনপ্রক পোওয়োর জনয হস স্বোমীর েুনী হসই যুিকস্মের 
সপ্রঙ্গ স্মনপ্রজপ্রক জ়েোয়স্মন। 
  
স্মনপ্রজর লোপ্রির কেো মোেোয় হরপ্রেই েোপ্রক অপরো  করপ্রে হিস্মে আমরো। েোিো়েো, কির 
হেোোঁ়েো পুরুপ্রর্র কোজ, েোর পপ্রক্ষ েো সম্ভি নয়। 
  
মোিোম হরনোল্ড আর মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ড েেো ডওপ্রব্রযু়ইপ্রলর জীিন োরো আপোে িৃস্মষ্টপ্রে একই 
মপ্রন  প্রলও এপ্রক্ষপ্রত্র িুজপ্রনর িূস্মমকো স্মিন্ন। 
  
মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল আপ্রে হয কোস্ম নী শুস্মনপ্রয়স্মিল হস কোস্ম নীরই যস্মি পুনরোিৃস্মি ঘেে, 
েো প্রল মোমলো অেযন্ত সরল  প্রয় হযে। এপ্রক্ষপ্রত্র েো েস্মেিস্মলে  প্রয়প্রি মোিোম 
হরনোপ্রল্ডর কোযযকলোপ্রপ। 
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েো প্রল স্মক েুস্মম িলপ্রি মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর রস্মক্ষেোর সপ্রঙ্গ হিৌপ্র়ে স্মেস্মনও স্মিপ্রলন একজন 
েস্মেপ্রযোস্মেনী? 
  
-েো আস্মম মপ্রন কস্মর নো। িললোম আস্মম; েোপ্রক আস্মম এমন িক্ষ অস্মিপ্রনত্রী িপ্রল মপ্রন 
কস্মর নো। 
  
হ স্মস্টংস, েুস্মম এেোপ্রন যুস্মি  োস্মরপ্রয় হিলপ্রি। অপরো  স্মিপ্রের্প্রণর হক্ষপ্রত্র িোিোপ্রিপ্রের 
িোন হনই, মপ্রন হরপ্রেো। একজন অপরো ীর একজন িক্ষ অস্মিপ্রনত্রী  প্রে িো ো হনই। 
স্মকন্তু েো অপস্মর োযযও নয়। 
  
স্বোমীর মপ্রনোপ্রযোে িো িোপ্রলোিোসো পোিোর হক্ষপ্রত্র মোিোম হরনোল্ড েস্মেপ্রযোস্মেনী স্মিপ্রলন আস্মম 
মপ্রন কস্মর নো। কোরণগুপ্রলো হেোমোপ্রক আপ্রেই িপ্রলস্মি। হসই হিোট্ট  ূসর হকোর্গুপ্রলো 
নো়েোচো়েো করপ্রল েুস্মম অপ্রনক েেয হপপ্রয় যোপ্রি। 
  
–হপোয়োপ্ররো, েুস্মম আর স্মক হজপ্রনি? 
  
–যো যো জোনিোর জনয মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড আমোপ্রক হডপ্রক এপ্রনস্মিপ্রলন, সিই আস্মম আস্মিষ্কোর 
করপ্রে হপপ্ররস্মি। 
  
েুনীপ্রক েুস্মম হজপ্রনি? 
  
– যোোঁ, একজন েুনীপ্রক আস্মম হজপ্রনস্মি। স্মকন্তু এেোপ্রন িুপ্রেো েুন। স্মিেীয় েুপ্রনর িযোপোপ্রর 
আস্মম এেপ্রনো স্মনস্মশ্চে নই। 
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–স্মকন্তু েুস্মম িপ্রলস্মিপ্রল হিপ্রডর হলোকেোর মৃেুয স্বোিোস্মিক। 
  
–েুস্মম এেপ্রনো িুঝপ্রে পোরস্মন হিেস্মি, হ প্রস িলল হপোয়োপ্ররো, েুন নো কপ্ররও েুপ্রনর 
অপরো  ঘেোপ্রনো সম্ভি  য়, িুস্মে মৃেপ্রি  িুস্মে অপরোপ্র র কেোই িপ্রল। 
  
স্মকিুই মোেোয় ঢুকল নো আমোর। স্মিহ্বল িোপ্রি েোর স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় রইলোম। 
  
  োৎ িোোঁস্ম়েপ্রয় উপ্র  জোনলোর সোমপ্রন স্মেপ্রয় িোোঁ়েোল হপোয়োপ্ররো। 
  
– যোোঁ, ওই হেো জযোক হরনোল্ড আসপ্রিন। েোপ্রক আমোর িলো স্মিল। িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
–আশ্চযয ঘেনো জোপ্রনো, িললোম আস্মম, জযোক হরনোল্ড, ঘেনোর স্মিন রোপ্রত্র মোরস্মলনস্মিপ্রলপ্রেই 
স্মিপ্রলন। 
  
–আস্মম জোস্মন। মোেো হনপ্র়ে িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
িুঝপ্রে পোরলোম, আমোর আপ্রেই হপোয়োপ্ররো হস্টিপ্রন েির স্মনপ্রয়প্রি। স্মজরপ্রয়ডও িযোপোর 
হজপ্রন েোকপ্রে পোপ্রর। 
  
এই সময় জযোক হরনোল্ড ঘপ্রর েপ্রিি করল। সম্ভোর্ণ জোস্মনপ্রয় হপোয়োপ্ররো েোপ্রক িসপ্রে 
িলল। 
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–স্মিলোর পস্মরপ্রিি েুিই স্মিিৃঙ্খল  প্রয় আপ্রি িপ্রল আপনোপ্রক কষ্ট স্মিপ্রে  ল। েোিো়েো 
আমোর আস্মিষ্কোপ্ররর েির আস্মম স্মজরপ্রয়প্রডর জোনোর িোইপ্ররই রোেোর পক্ষপোস্মে। আমোপ্রির 
িুজপ্রনর িৃস্মষ্টিঙ্গী স্মিন্ন। িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
–স্মজরপ্রয়ড হলোকস্মেপ্রক আমোরও পিন্দ নয় মোঁস্মসপ্রয়। েুিই স োনুিূস্মে ীন। িলল জযোক। 
  
–আমোপ্রক একেো সো োপ্রযযর জনয আপনোপ্রক অনুপ্ররো  করি মোঁস্মসপ্রয়। পরিেযী হস্টিনই 
 ল আিোলো, এেুস্মন একিোর হসেোপ্রন স্মেপ্রয় হক্লোকরুপ্রম েির স্মনপ্রয় হজপ্রন আসপ্রে  প্রি 
ঘেনোর স্মিন রোপ্রত্র িুজন স্মিপ্রিিী হকোপ্রনো িযোে জমো হরপ্রেস্মিল স্মকনো। িয়ো কপ্রর এই 
উপকোরেুকু আপস্মন করুন। 
  
স্মনশ্চয়ই করি, মোঁস্মসপ্রয়, আস্মম এেুস্মন যোস্মে। 
  
–স্মমস্মনে পপ্রনপ্ররোর মপ্র যই হেন হপপ্রয় যোপ্রিন। 
  
স্মজরপ্রয়ড আপনোর েস্মেস্মিস্ম  জোনপ্রে নো পোরপ্রলই িোপ্রলো। 
  
–েুি িোপ্রলো কেো। আস্মম েো প্রল যোস্মে— 
  
জযোক হরনোল্ড উপ্র  িোোঁ়েোপ্রল, হপোয়োপ্ররো েোপ্রক িসপ্রে ইস্মঙ্গে করল। 
  
–এক স্মমস্মনে মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড, িুঘযেনোর রোপ্রত্র আপস্মন হয মোরস্মলনস্মিপ্রল উপস্মিে স্মিপ্রলন, 
আজ সকোপ্রল মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেেপ্রক েো নো জোস্মনপ্রয় িুল কপ্ররপ্রিন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দ্য লিঙ্কস । আগাথা লিলি । এরকুি প াযাররা সমগ্র 

95 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

–স্মকন্তু আস্মম হেো হচরিুপ্রেযই স্মিলোম মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো। সোমোনয ইেস্তেঃ কপ্রর িলল হস। 
  
হস্টিপ্রনর হলোপ্রকরো েো প্রল আমোপ্রক িুল সংিোি স্মিপ্রয় েোকপ্রি। েোরো িপ্রলপ্রি, হসস্মিন 
রোপ্রে এেোপ্ররোেো চস্মেপ্রি আপস্মন হপৌঁপ্রিপ্রিন। 
  
–হস-রোপ্রে যস্মি স্মিপ্ররও েোস্মক, েোপ্রে স্মক? 
  
–স্মিপ্রর আসোর কোরণেো জোনোপ্রিন? 
  
–এর মপ্র য লুপ্রকোিোপোর স্মকিু হনই। আমোর হেস্মমকো মোিপ্রমোয়োপ্রজল ডওপ্রব্রযু়ইলপ্রক আশ্বস্ত 
করো িরকোর মপ্রন  প্রয়স্মিল, হকোপ্রনো নো কপ্রি স্মিরপ্রে পোরি েো আমোর জোনো স্মিল নো। 
  
-েোরপরই স্মিপ্রর এপ্রস হেন  প্ররস্মিপ্রলন আপস্মন? 
  
–নো, হির্ হেন  রোর সময় স্মিল নো। আস্মম হ োঁপ্রে হসি স্মিউপ্রিপ্রস স্মেপ্রয় েযোপ্ররজ হেপ্রক 
একেো েোস্ম়ে স্মনপ্রয় হচরিুপ্রেয চপ্রল যোই। 
  
–িুঝপ্রে হপপ্ররস্মি, আেো আপস্মন রওনো  প্রয় যোন। 
  
জযোক ঘর হিপ্র়ে হিস্মরপ্রয় যোওয়োর সপ্রঙ্গ সপ্রঙ্গই হপোয়োপ্ররো লোস্মিপ্রয় উপ্র  িলল, চল 
হ স্মস্টংস, স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়প্রি এেুস্মন হযপ্রে  প্রি। 
  
–একোরপ্রণই েুস্মম েোপ্রক এেোন হেপ্রক সস্মরপ্রয় স্মিপ্রল? 
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 আমোর স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় সমেযনসূচক  োস্মস  োসল হপোয়োপ্ররো। 
  
. 
  
১০. 
  
 স্মিলোয় েপ্রিি নো কপ্রর হপোয়োপ্ররো সরোসস্মর হিপ্রডর পোি স্মিপ্রয় এস্মেপ্রয় হেল। আপ্রের স্মিন 
স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়ি এিং স্মিলো মোরগুপ্রয়স্মরপ্রের ম যিেযী জোয়েোয় হয হিস্মিপ্রে িপ্রস জযোক 
হরনোল্ড ও মোেযোপ্রক হঝোপ্রপর আ়েোপ্রল কেো িলপ্রে হিপ্রেস্মিলোম, হসেোপ্রন উপস্মিে  ল। 
  
-এেোপ্রনই আমোপ্রির অপ্রপক্ষো করপ্রে  প্রি হ স্মস্টংস, হিস্মিপ্রে িপ্রস িলল হপোয়োপ্ররো, 
মোেযোপ্রক িোেোপ্রন হিেো হপপ্রয় হযপ্রে পোস্মর। আপ্রলোচনোর িরকোর 
  
িলপ্রে িলপ্রেই হিেো হেল মোিপ্রমোয়োপ্রজল মোেযো এস্মিপ্রকই এস্মেপ্রয় আসপ্রি। হপোয়োপ্ররোর 
ডোক শুপ্রন এস্মেপ্রয় এপ্রস হঝোপ্রপর আ়েোপ্রল িোোঁ়েোল। 
  
-আপনোর সপ্রঙ্গ একেু কেো িলপ্রে চোই মোিপ্রমোয়োপ্রজল। িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
স্মনশ্চয়ই, মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো। 
  
স জিোপ্রি কেোেো িলপ্রলও েোর হচোপ্রে েেন্ন উপ্রিপ্রের িোয়ো আমোর হচোে এ়েোল নো। 
  
–হসস্মিন আপনোপ্রির িোস্ম়ে হেপ্রক হিরোর পপ্রে আপস্মন জোনপ্রে হচপ্রয়স্মিপ্রলন েুপ্রনর িযোপোপ্রর 
আমরো কোউপ্রক সপ্রন্দ  কস্মর স্মকনো। 
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- যোোঁ, আপস্মন িপ্রলস্মিপ্রলন সপ্রন্দ িোজন হলোক িুজন— 
  
স্মকন্তু এেন িলপ্রে  প্রল আস্মম িলি িুজন নয়, একজন। 
  
–হক-হক হস? সোগ্রপ্র  জোনপ্রে চোইল মোেযো। 
  
–মোঁস্মসপ্রয় জযোক হরনোল্ড। 
  
–অসম্ভি। হজপ্রির স্বপ্রর িপ্রল উ ল মোেযো, জযোকপ্রক হকউ সপ্রন্দ  করপ্রে পোপ্রর নো। 
  
–স্মকন্তু স্মজরপ্রয়ড েোই কপ্রর। 
  
মোেযোর মুে িযোকোপ্রস  প্রয় হেল। শুষ্ক স্বপ্রর হস িলল, স্মজরপ্রয়ড হলোকস্মে অস্মে স্মনষু্ঠর। 
  
িলপ্রে িলপ্রে েোর হচ োরো পোপ্রে হেল। হযন মু ূপ্রেযর মপ্র যই স্মজরপ্রয়ডপ্রক আক্রমণ 
করোর সো স সিয় কপ্রর স্মনপ্রয়প্রি। 
  
েিীর িৃস্মষ্টপ্রে হমপ্রয়স্মেপ্রক স্মনরীক্ষণ করল হপোয়োপ্ররো। িলল, ঘেনোর রোপ্রত্র জযোক এেোপ্রনই 
স্মিল, আপস্মন জোপ্রনন? 
  
– যোোঁ, মৃিুকপ্রে িলল মোেযো, হস আমোপ্রক িপ্রলপ্রি। 
  
–আজ সকোপ্রল মযোস্মজপ্রেপ্রের সোমপ্রন এ কেোেো স্বীকোর নো করো স্ম ক কোজ  য়স্মন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দ্য লিঙ্কস । আগাথা লিলি । এরকুি প াযাররা সমগ্র 

98 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

 –হেোপন নো কপ্রর উপোয় স্মিল নো। স্মজরপ্রয়়ে েো প্রল েোপ্রক হগ্রপ্তোর করে। 
  
–স্মকন্তু এই ঘেনো েোর স্মিরুপ্রেই যোপ্রি। আপস্মন স্মনশ্চয় েো িুঝপ্রে পোরপ্রিন? 
  
-সিরকম পস্মরস্মিস্মে হমোকোস্মিলো করোর মপ্রেো মপ্রনোিল আমোর আপ্রি মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো। 
আস্মম জোস্মন জযোক স্মনপ্রিযোর্। েোপ্রক িোোঁচোপ্রনোর জনয আমোপ্রির হচষ্টোর ত্রুস্মে  প্রি নো। 
  
  োৎ অন্তরঙ্গ সুপ্রর সোমোনয ঝুোঁপ্রক হপোয়োপ্ররো িপ্রল উ ল, মোিপ্রমোয়োপ্রজল, একেো কেো 
আপনোপ্রক আস্মম িস্মল, আপস্মন যো হেোপন করপ্রে চোইপ্রিন, আমোপ্রক েো েুপ্রল জোনোপ্রল 
আপনোর অস্ম ে স্মকিু  প্রি নো। 
  
অিোক হচোপ্রে হপোয়োপ্ররোপ্রক লক্ষয করল হমপ্রয়স্মে। 
  
– যোোঁ, িলোর আপ্রি মোঁস্মসপ্রয়, স্মকন্তু আপনোর কোপ্রি েো অস্মিশ্বোসয মপ্রন  প্রি। 
  
–েিু আপস্মন আমোপ্রির িলুন। 
  
–স্মিেীয় মৃেপ্রি েো সনোি করোর জনয স্মজরপ্রয়ড আমোপ্রক হিপ্রড হডপ্রকস্মিপ্রলন। আস্মম 
স্মচনপ্রে পোস্মরস্মন। স্মকন্তু হি়ে হেপ্রক হিস্মরপ্রয় আসোর পপ্রর আমোর মপ্রন পপ্র়েপ্রি ঘেনোেো। 
মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড হযস্মিন েুন  ন হসস্মিন সকোপ্রল আস্মম িোেোপ্রন হি়েোিোর সময় িুজন 
হলোপ্রকর ঝে়েোর িব্দ শুনপ্রে পোই। হঝোপ্রপর আ়েোল হেপ্রক আমোর হচোপ্রে পপ্র়ে মোঁস্মসপ্রয় 
হরনোল্ড িোোঁস্ম়েপ্রয় আপ্রিন আর অপর হলোকস্মে কু্রেস্বপ্রর কেো িলপ্রি। হস েোকো চোইস্মিল। 
স্মকন্তু েোর হপোিোক িোপ্রলো স্মিল নো। েিল রোপ্রে িীর্ণ  প্রয় উপ্র স্মিল হস। 
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-েোরপর? 
  
–স্ম ক হসই সময়ই িোস্ম়ের হিেপ্রর মো আমোপ্রক ডোকপ্রে েোপ্রকন। েৎক্ষণোৎ হসেোন হেপ্রক 
চপ্রল যোই আস্মম। স্মকন্তু মোঁস্মসপ্রয়, আস্মম স্মনস্মশ্চে, হসই হলোকস্মেরই মৃেপ্রি  আস্মম হিপ্রডর 
হিেপ্রর হিপ্রেস্মিলোম। 
  
–স্মকন্তু একেো হেো আপস্মন মযোস্মজপ্রেেপ্রক জোনোনস্মন মোিপ্রমোয়োপ্রজল? 
  
–হসই মু ূপ্রেয আস্মম সপ্রন্দ  কোস্মেপ্রয় উ প্রে পোস্মরস্মন। হকননো, হিপ্রডর মৃেপ্রিপ্র র েোপ্রয় 
স্মিল িোস্মম হপোিোক। িুজপ্রনর মুে একরকম  প্রলও হিপ্রডর হলোকস্মেপ্রক আমোর অস্মিজোে 
হকউ িপ্রলই মপ্রন  প্রয়স্মিল। 
  
এই সময় িোস্ম়ের হিের হেপ্রক মোপ্রয়র ডোক শুপ্রন, আস্মম যোস্মে মোঁস্মসপ্রয় িপ্রল িোস্ম়ের স্মিপ্রক 
িুেল মোেযো। 
  
আমরো অেঃপর স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়প্রির স্মিপ্রক চলপ্রে লোেলোম। 
  
 চলপ্রে চলপ্রে হপোয়োপ্ররোপ্রক স্মজপ্রজ্ঞস করলোম, হমপ্রয়স্মে যো িলল েো সস্মেয িপ্রল েুস্মম মপ্রন 
করি? 
  
–আমোর স্মিশ্বোস হস েোর হেস্মমকপ্রক আ়েোল করোর উপ্রেপ্রিয হকোপ্রনো স্মমেযো েল্প হিোনোয়স্মন। 
আরও একেো স্মির্য় পস্মরষ্কোর  প্রয় হেল। জযোক িপ্রলস্মিল, মোেযো ডওপ্রব্রযুইলপ্রক আশ্বস্ত 

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দ্য লিঙ্কস । আগাথা লিলি । এরকুি প াযাররা সমগ্র 

100 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

করিোর জনযই িুঘযেনোর রোপ্রত্র স্মিপ্রর এপ্রসস্মিল। কেোেো যোচোই করোর জনযই েোপ্রক সেকয 
কপ্রর হিিোর সুপ্রযোে নো স্মিপ্রয় েকৃে সেযেো আস্মম হমপ্রয়স্মের কোপ্রি হজপ্রন স্মনলোম। 
  
আমোর েপ্রের উিপ্রর মোেো হকিল িলল, হস আমোপ্রক িপ্রলপ্রি, অেযোৎ হস-রোপ্রে জযোক 
এেোপ্রন স্মিল একেো েোর কোপ্রি শুপ্রনপ্রি। হ স্মস্টংস, একেো িযোপোর এেপ্রনো আমোর কোপ্রি 
পস্মরষ্কোর  য়স্মন, িুঘযেনোর রোপ্রে জযোক স্মিপ্রর এপ্রস স্মক কপ্ররস্মিল, কোর সপ্রঙ্গ হিেো 
কপ্ররস্মিল–এসি স্মকিুই আস্মম জোস্মন নো। 
  
–স্মকন্তু জযোক েোর িোিোপ্রক েুন কপ্ররপ্রি িপ্রল আমোর মপ্রন  য় নো। 
  
আিোর েুস্মম িোস্তি হিপ্র়ে িোিেিণ  প্রয় প়েি হ স্মস্টংস। হিপ্রল িোপপ্রক েুন কপ্ররপ্রি। 
একেো হেোমোর স্মিশ্বোস করপ্রে িো প্রি, স্মকন্তু আস্মম হিপ্রেস্মি জীিনিীমোর হমোেো েোকো 
পোওয়োর হলোপ্রি মো েোর হিপ্রলপ্রমপ্রয়প্রির স্মনজ  োপ্রে েুন কপ্ররপ্রি। এমন ঘেনোর কেো 
হকউ স্মিশ্বোস করপ্রে চোইপ্রি, িল? 
  
–স্মকন্তু জযোপ্রকর স্মকপ্রসর হলোি স্মিল? 
  
 –হস জোনে, িোিোর মৃেুযর পর েোর সম্পস্মির অপ্র যক হস পোপ্রি। 
  
–েো প্রল হিপ্রডর হিেপ্রর মৃে অিিোয় হয হলোকস্মেপ্রক পোওয়ো হেল হস হক? 
  
–জযোপ্রকর স্ম প্রসি িলপ্রি, হলোকেো জযোপ্রকর স প্রযোেী স্মিল। 
  
–েো যস্মি  য়, িুস্মরর  োেপ্রল হমপ্রয়প্রির চুল পোওয়ো যোপ্রি হকন? 
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 স্বিোিসুলি অচ প্রযযর সপ্রঙ্গ হপোয়োপ্ররো িপ্রল উ ল, হসেো আপ্রিৌ হকোপ্রনো স্ত্রীপ্রলোপ্রকর চুল 
নোও  প্রে পোপ্রর। আজকোল অপ্রনক যুিকপ্রকই হমপ্রয়প্রির মপ্রেো চুল রোেপ্রে হিেো যোয়। 
েপ্রি এপ্রক্ষপ্রত্র চুলেো হকোপ্রনো মস্ম লোরই। হস হক আস্মম জোস্মন নো। 
  
হপোয়োপ্ররোর িিপ্রিযর উপ্রেিয আস্মম  রপ্রে পোরস্মিলোম নো। হস হচষ্টো নো কপ্রর আস্মম অেেযো 
জোনপ্রে চোইলোম, এেন আমরো চপ্রলস্মি হকন? 
  
–হয জনয মোঁস্মসপ্রয় জযোকপ্রক কপ্রয়ক ঘিোর জনয িোইপ্রর পোস্ম প্রয় স্মিপ্রয়স্মি। েোর ঘরেো েুোঁপ্রজ 
হিেপ্রে চোই। 
  
. 
  
অিযস্ত দ্রুেেোর সপ্রঙ্গই হপোয়োপ্ররো জযোক হরনোপ্রল্ডর ঘপ্ররর আলমোস্মর, ড্রয়োর, কোেজপত্র 
সমস্ত স্মকিু আোঁস্মেপোস্মে কপ্রর েুোঁজল। যেন  োল হিপ্র়ে স্মিপ্রয় জোয়েোমপ্রেো সি রোেপ্রে 
যোপ্রে, েেনই একেো়েো কোেপ্রজর েলো হেপ্রক িোর কপ্রর আনল এেো িপ্রেোগ্রোি। সপ্রঙ্গ 
সপ্রঙ্গ হসেো পপ্রকপ্রে চোলোন করল। 
  
স্ম ক হসই মু ূপ্রেযই হিেপ্রে হপলোম স্মজরপ্রয়প্রডর েোস্ম়ে স্মিলোর সোমপ্রন এপ্রস েোমল। 
েোস্ম়েপ্রে িপ্রস আপ্রি জযোক হরনোল্ড। 
  
দ্রুেপোপ্রয় িুজপ্রন স্মনপ্রচ এলোম। 
  
–শুি অপরোহু মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়ড, স্বোিোস্মিক স্বপ্রর িলল হপোয়োপ্ররো, িযোপোর স্মক? 
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চস্মকপ্রে জযোক হরনোল্ডপ্রক হিপ্রে স্মনপ্রয় স্মজরপ্রয়ড িলল, ইস্মন জোল স্মিোঁপ্র়ে পোলোিোর মেলি 
কপ্ররস্মিপ্রলন। স্মকন্তু আমোর হিযনিৃস্মষ্ট এ়েোপ্রে পোপ্ররনস্মন। মোঁস্মসপ্রয় জযোক হরনোল্ডপ্রক েুপ্রনর 
অস্মিপ্রযোপ্রে হগ্রপ্তোর করো  প্রয়প্রি। 
  
জযোক হরনোপ্রল্ডর মুে িযোকোপ্রস  প্রয় স্মেপ্রয়স্মিল। হস হিয়োপ্রল স্মপ  স্মিপ্রয় িোোঁস্ম়েপ্রয়স্মিল। 
হপোয়োপ্ররো সোমপ্রন স্মেপ্রয় িোোঁ়েোল। 
  
এিযোপোপ্রর আপনোর িিিয – 
  
স্মকিুই নয়। 
  
িৃঢ়স্বপ্রর িলল জযোক। হস স্মির হচোপ্রে েোস্মকপ্রয় রইল হপোয়োরোর স্মিপ্রক। 
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ঘেনার আকলিকোয লিমূঢ় 
১১. 
  
ঘেনোর আকস্মিকেোয় স্মিমূঢ়  প্রয় পপ্র়েস্মিলোম আস্মম। জযোক হরনোল্ড েোর িোিোপ্রক েুন 
কপ্ররপ্রি, মন হেপ্রক হমপ্রন স্মনপ্রে পোরস্মিলোম নো। 
  
আশ্চযয  প্রয় লক্ষয করলোম, জযোক হরনোপ্রল্ডর সমেযপ্রন স সো েোপ্রক সওয়োল করপ্রে হিপ্রে। 
  
 স্মজরপ্রয়প্রডর কোপ্রি হপোয়োপ্ররো জোনপ্রে চোইল জযোকপ্রক হগ্রপ্তোর করোর যুস্মিগুপ্রলো স্মক স্মক? 
  
স্মকিুেো অেস্তুে অিিোপ্রেই হসৌজপ্রনযর েোস্মেপ্রর স্মজরপ্রয়ড আমোপ্রির অনয একেো ঘপ্রর 
স্মনপ্রয় এপ্রলো। জযোক হরনোল্ড রইল িুজন রক্ষীর হ িোজপ্রে। 
  
-হিেুন মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, আমোপ্রির হেোপ্রয়ন্দোপ্রির কোজ হয কে আ ুস্মনক আমোর িযোেযো 
শুনপ্রলই িুঝপ্রে পোরপ্রিন। 
  
–আস্মম শুনস্মি, আপস্মন িপ্রল যোন। িোিপ্রিন নো, আস্মম ঘুস্মমপ্রয় প়েি নো। 
  
–েেপ্রমই স্বীকোর কপ্রর স্মনস্মে, িুজন স্মিপ্রিিী হলোপ্রকর কেোই আস্মম হিপ্রিস্মিলোম। স্মকন্তু 
পপ্রর িুঝপ্রে পোরলোম, েোরো স্মিপ্রিিী নয়। 
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েুিই েিংসনীয়, িপ্রল উ ল হপোয়োপ্ররো, আপস্মন হসই হিিলোই কোস্ম  আর হপো়েো 
স্মসেোপ্ররপ্রের চোলোস্মকেো হিি করপ্রে হপপ্ররপ্রিন। 
  
স্মজরপ্রয়ড এক মু ূেয েমকোল। পপ্রর িলপ্রে লোেল, কির হেোোঁ়েোর িযোপোরেো স্মচন্তো করপ্রল 
হিোঝো যোয়, এমন একজন পুরুর্ই এই হকপ্রস জস্ম়েে, যোর লোিিোন  ওয়োর সম্ভোিনো 
রপ্রয়প্রি। 
  
আস্মম েির স্মনপ্রয় হজপ্রনস্মি জযোক হরনোল্ড আর েোর িোিোরমপ্র য েুমুল ঝে়েো  প্রয়প্রি। 
েুপ্রনর হমোস্মেি এেোপ্রনই পোওয়ো যোপ্রে। 
  
স্মিেীয়েঃ েুপ্রনর রোপ্রে জযোক হরনোল্ড মোরস্মলনস্মিপ্রলপ্রেই স্মিল। অেচ হস ঘুণোক্ষপ্ররও 
আমোপ্রির েো জোনপ্রে হিয়স্মন। এেো েোর স্মিরুপ্রে একেো ি়ে পপ্রয়ি। 
  
েোরপর আসুন েুপ্রনর  োস্মেয়োপ্ররর কেোয়। হিেো হেপ্রি, িুপ্রেো েুপ্রনর হক্ষপ্রত্রই একই অস্ত্র 
িযি োর করো  প্রয়প্রি। িুস্মরেো চুস্মর যোওয়োপ্রেই আমরো িযোপোর জোনপ্রে হপপ্ররস্মি। কযোপ্রেন 
হ স্মস্টংস িুস্মরেো চুস্মর যোওয়োর সস্ম ক সময়েো জোপ্রনন। এই চুস্মরর িযোপোরেোও একই 
িযস্মির স্মিপ্রক অঙু্গস্মল স্মনপ্রিযি কপ্রর। 
  
–এেেো স্মনস্মশ্চে  ওয়ো স্মক স্ম ক  প্রে, হপোয়োপ্ররো িপ্রল উ ল, িুস্মরেো অনয হলোকও হেো চুস্মর 
করপ্রে পোপ্রর। 
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–আপস্মন স্মনশ্চয়ই মোঁস্মসপ্রয় হস্টোনোপ্ররর কেো িলপ্রিন। স্মকন্তু আস্মম িোপ্রলোিোপ্রিই িোস্মজপ্রয় 
হিপ্রেস্মি, এ হকপ্রসর সপ্রঙ্গ স্মেস্মন হকোপ্রনোিোপ্রিই জস্ম়েে নন। হস্টোনোর এেোপ্রন এপ্রস 
হপৌঁিপ্রনোর একঘিো পপ্রর হপৌঁপ্রিস্মিপ্রলন মোঁস্মসপ্রয় জযোক হরনোল্ড। 
  
স্মিলোয় হপৌঁিপ্রনোর মুপ্রেই হয স্মেস্মন মোঁস্মসপ্রয় হ স্মস্টংস ও েোর সস্মঙ্গনীপ্রক হির্ হেপ্রক হিরপ্রে 
হিেপ্রে পোন, এস্মির্প্রয় আস্মম স্মনস্মশ্চে। স্মেস্মন সপ্রঙ্গ সপ্রঙ্গ হঝোপ্রপর আ়েোপ্রল লুস্মকপ্রয় পপ্র়েন। 
েোরপর হিপ্রডর হিেপ্রর ঢুপ্রক েোর সঙ্গীপ্রক িুস্মরস্মিে কপ্ররন। 
  
–সঙ্গী মোপ্রন, আপ্রেই যোর মৃেুয  প্রয়স্মিল? হেপ্রর্র সুপ্রর িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
–হলোকেো হয মৃে সম্ভিেঃ স্মেস্মন িুঝপ্রে পোপ্ররনস্মন। ঘুমন্ত হিপ্রিই কোজেো সোরপ্রে 
হচপ্রয়প্রিন স্মেস্মন। 
  
একেু হেপ্রম হপোয়োপ্ররোর মুপ্রে সেিয িৃস্মষ্ট িুস্মলপ্রয় স্মনপ্রয় স্মজরপ্রয়ড আিোর িলপ্রে লোেল, 
েোপ্রির িুজপ্রনর হয এই জোয়েোপ্রেই স্মমস্মলে  িোর কেো স্মিল, এস্মির্প্রয় হকোপ্রনো সপ্রন্দ  
হনই। জযোক স্মনস্মশ্চে জোনে, স্মিেীয় েুপ্রনর ঘেনোেো মূল হকপ্রস জস্মেলেোর সৃস্মষ্ট করপ্রি। 
আর িোস্তস্মিক,  প্রয়প্রিও েোই। 
  
– যোোঁ, মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়প্রডর হচোেপ্রক িোোঁস্মক স্মিপ্রে পোপ্ররস্মন। িপ্রল উ ল হপোয়োপ্ররো। 
  
–মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, আমোর কেোেোপ্রক এে  োল্কো িোপ্রি নো স্মনপ্রলই িোস্ম ে  ি। আমোর 
 োপ্রে িোস্তি েমোপ্রণরও অিোি হনই। আপস্মন জোপ্রনন, মোিোম হরনোল্ড আমোপ্রির হয কোস্ম নী 
শুস্মনপ্রয়প্রিন, েো আেোপ্রেো়েো কোল্পস্মনক। স্মেস্মন স্মনঃসপ্রন্দপ্র  েোর স্বোমীপ্রক িোপ্রলোিোসপ্রেন 
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এিং স্বোমীর  েযোকোরী হক েো-ও স্মেস্মন জোনপ্রেন। েিু হকন স্মেস্মন েুনীপ্রক আ়েোল 
করিোর জনয কস্মল্পে কোস্ম নীর অিেোরণো করপ্রলন? 
  
েোর কোরণ, একেোই কোরণ  ল, েকৃে জননী েোর সন্তোনপ্রক িোপ্রলোিোপ্রসন। সন্তোনপ্রক 
িোোঁচোিোর জনযই েোর এই েয়োস। 
  
মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, এর চোইপ্রে ি়ে েমোণ আর স্মক  প্রে পোপ্রর, িলুন? আমোর হকপ্রসর 
স্মনষ্পস্মি এেোপ্রনই। আিো কস্মর আপনোর িলোর স্মকিু হনই। 
  
–আমোর মপ্রন  য় মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়ড, একেো ঘেনো আপনোর িযোেযোয় িোি পপ্র়ে হেপ্রি। 
হসেো  ল, জযোক হরনোল্ড জোনপ্রেন মৃেপ্রি  অনোস্মিষৃ্কে েোকপ্রি নো, এই অিিোয় স্মেস্মন 
কির েুোঁ়েিোর হচষ্টো করপ্রলন হকন? 
  
স্মজরপ্রয়ড হকমন েেমে হেল, হিিোর মপ্রেো হকোপ্রনো উিরই েোর ঝুস্মলপ্রে স্মিল নো। 
  
হপোয়োপ্ররো েেক্ষপ্রণ উপ্র  িরজোর স্মিপ্রক এস্মেপ্রয়প্রি, আস্মমও েোপ্রক অনুসরণ করস্মি। ঘুপ্রর 
িোোঁস্ম়েপ্রয় হস িলল, আরও একেো স্মির্য় আপস্মন স্মিপ্রিচনো করপ্রে িুপ্রল হেপ্রিন 
  
–হসেো স্মক? 
  
–সীপ্রসর হসই হিোট্ট নলেো। 
  
 আমরো ঘর হেপ্রক হিস্মরপ্রয় এলোম। জযোক হরনোল্ড একইিোপ্রি  প্রল িোোঁস্ম়েপ্রয় স্মিল। হিোিো 
িৃস্মষ্ট েুপ্রল আমোপ্রির স্মিপ্রক েোকোপ্রলো। 
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এই সময় মোিোম হরনোল্ডপ্রক স্মসোঁস্ম়ে হিপ্রয় হনপ্রম আসপ্রে হিেো হেল। জযোকপ্রক িস্মির  প্রয় 
িোোঁস্ম়েপ্রয় েোকপ্রে হিপ্রে স্মেস্মন আকুল কপ্রে স্মচৎকোর কপ্রর উ প্রলন, জযোক, এসি স্মক শুনস্মি? 
  
-মো, ওরো আমোপ্রক হগ্রপ্তোর কপ্ররপ্রি। শুষ্ক কপ্রে িলল জযোক। 
  
 –স্মক িলপ্রল— 
  
িলপ্রে িলপ্রে সংজ্ঞো  োস্মরপ্রয় লুস্মেপ্রয় প়েপ্রলন স্মেস্মন। েোপ্রক হিোলোর জনয আমরো িুজনই 
িুপ্রে হেলোম। হচোঁচোপ্রমস্মচ শুপ্রন হডস্মনস আর ফ্রোপ্রঙ্কইসও িুপ্রে এপ্রলো। মস্মনিপত্নীর যত্ন 
হনিোর িোর েোপ্রির িুজপ্রনর ওপর স্মিপ্রয় হপোয়োপ্ররো আমোপ্রক স্মনপ্রয় ঘর হেপ্রক হিস্মরপ্রয় 
এল। 
  
স্মজরপ্রয়ড অিিয রপ্রয় হেল মোিোম হরনোপ্রল্ডর জিোনিন্দী হনওয়োর জনয। 
  
পোিোপোস্মি চলপ্রে চলপ্রে আস্মম জোনপ্রে চোইলোম, জযোপ্রকর স্মিরুপ্রে অপ্রনক পপ্রয়ি িোোঁ়ে 
কস্মরপ্রয়প্রি স্মজরপ্রয়ড–েুস্মমও েোপ্রক অপরো ী মপ্রন করি? 
  
 এক স্মমস্মনে স্মক স্মচন্তো করল হপোয়োপ্ররো। পপ্রর িলল, িযোপোরেো েস্মেপ্রয় হিেপ্রে  প্রি। 
স্মজরপ্রয়ড আেোপ্রেো়েোই িুল কপ্রর চপ্রলপ্রি–জযোক স্মনপ্রিযোর্ একেো জোনপ্রলও সি েমোণ 
এেুস্মন  োস্মজর করো যোপ্রে নো। 
  
আস্মম অিোক  প্রয় েোকোপ্রে স্মচস্মন্তেিোপ্রি িলল, চল, সমুপ্রদ্রর  োপ্রর স্মেপ্রয় িসো যোক– ূসর 
হকোর্গুস্মলর েোপ্রয় একেু  োওয়ো লোেোপ্রনো যোক। 
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সমুপ্রদ্রর  োপ্রর স্মেপ্রয় হপোয়োপ্ররো িলল, হ স্মস্টংস, হেোমোর  ূসর হকোর্গুপ্রলো নো়েোচো়েো কর, 
েো প্রলই হিেপ্রি েকৃে সেয স্মনপ্রজই হজপ্রন হেি। েপ্রি স্মচন্তোপ্রক পস্মরচোলনো করপ্রে  প্রি 
সস্ম ক পেস্মেপ্রে 
  
আস্মম হপোয়োপ্ররোর পোপ্রি িপ্রস েোর পরোমিয মপ্রেো হকপ্রসর সমস্ত ঘেনো পযযোপ্রলোচনো করপ্রে 
স্মেপ্রয় স সো স্মিিুযৎচমপ্রকর মপ্রেো একেো কেো মপ্রন পপ্র়ে হেল। মপ্রন  প্রলো হযন আপ্রলো 
হিেপ্রে হপলোম। 
  
-হিপ্রেো হপোয়োপ্ররো, উৎসোপ্র র সপ্রঙ্গ আস্মম িললোম, আমোর মপ্রন  প্রে একেো িযোপোর 
আমরো িুজপ্রনই িুপ্রল িপ্রস আস্মি। একেো হলোপ্রকর কেো আমোপ্রির স্মিপ্রিচনো করো উস্মচে। 
  
–হক? কোর কেো িলি? সোগ্রপ্র  িপ্রল উ ল হপোয়োপ্ররো। 
  
–হসই জপ্রজযস কস্মনউ। 
  
. 
  
১২. 
  
 েিল উপ্রিজনোয় হপোয়োপ্ররোর হচোে িুস্মে হঘোর সিুজিণয  োরণ করল। 
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–চমৎকোর হ স্মস্টংস। িু োে িোস্ম়েপ্রয় হপোয়োপ্ররো আমোপ্রক আস্মলঙ্গনোিে করল; েুস্মম স্মনপ্রজই 
স্ম ক পপ্রয়প্রি আপ্রলোকপোে করপ্রে হপপ্ররি। আস্মম স্বীকোর করস্মি, জপ্রজযস কস্মনউ-এর 
িযোপোপ্রর আমরো েুিই অমপ্রনোপ্রযোেী  প্রয় পপ্র়েস্মিলোম। 
  
হপোয়োপ্ররোর স্মনপ্রিযজোল উচ্ছ্বোস হিপ্রে আস্মম অস্মিিূে  প্রয় পপ্র়েস্মিলোম। উৎসোপ্র র সপ্রঙ্গ 
িলপ্রে লোেলোম, কুস্ম়ে িির আপ্রের ঘেনো, িেযমোন হকপ্রস হেপ্রন আনপ্রে  প্রে। জপ্রজযস 
উ োও  প্রয় স্মেপ্রয়স্মিল। হস জীস্মিে স্মক মৃে, স্মকিুই জোনো হনই। েপ্রি এেন িলো চপ্রল, 
কপ্রয়কস্মিন আপ্রে পযযন্ত হস জীস্মিে স্মিল। 
  
-হেোমোর সপ্রঙ্গ আস্মম একমে হ স্মস্টংস, িলল হপোয়োপ্ররো, আমরো  প্রর স্মনপ্রে পোস্মর হস 
অপরোপ্র র জেৎ হেপ্রক স্মনপ্রজপ্রক হেপ্রন েুলপ্রে পোপ্ররস্মন। এক সময় িোেী আসোমী  প্রয় 
উপ্র স্মিল। েোরপর ঘেনোক্রপ্রম মোরস্মলনস্মিপ্রল উপস্মিে  প্রয় একস্মে মস্ম লোপ্রক হিপ্রে 
স্বিোিিিেঃই েোর েস্মে আকৃষ্ট  প্রয় পপ্র়ে। 
  
ইস্মেমপ্র য কুস্ম়ে িিপ্রর পোর  প্রয় হেপ্রলও মস্ম লোপ্রক স্মচনপ্রে েোর িুল  য়স্মন। 
  
হ স্মস্টংস, আস্মম সম্ভোিনোগুপ্রলো েস্মেপ্রয় হিপ্রে ঘেনো পর পর সোস্মজপ্রয় যোস্মে িপ্রে, আস্মম 
কেেো সস্ম ক কেেো িুল িুঝপ্রে পোরস্মি নো। 
  
যোই হ োক, মোরস্মলনস্মিপ্রল মস্ম লোস্মের অনয নোম, অনয পস্মরচয়। হলোকস্মে হিেপ্রে পোয় 
এেোপ্রন একজন ইংপ্ররজ হেস্মমকও মস্ম লোর জুপ্রেপ্রি। 
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জপ্রজযস যেোরীস্মে হরনোপ্রল্ডর মুপ্রেোমুস্মে  য়। িুজপ্রনর মপ্র য ঝে়েো হিোঁপ্র  যোয়। রোপ্রের 
মোেোয় হস হরনোপ্রল্ডর স্মপপ্র  িুস্মর িস্মসপ্রয় হিয়। 
  
েুন করোর পর স্মনপ্রজর অিিোেো উপলস্মব্ধ করপ্রে পোপ্রর হস। আেপ্রঙ্ক কির েুোঁ়েপ্রে শুরু 
কপ্রর হিয়। 
  
অনুমোন করপ্রে পোরস্মি, মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল স্ম ক হসই সমপ্রয়ই এপ্রসস্মিল েোর হেস্মমপ্রকর 
সপ্রঙ্গ হিেো করপ্রে। 
  
স্মকন্তু েোর জনয অপ্রপক্ষো করস্মিল এক িয়োি  িৃিয। জপ্রজযস আর মোিোম ডওপ্রব্রইল 
িুজপ্রনই এই িৃপ্রিযর মুপ্রেোমুস্মে িোোঁস্ম়েপ্রয় স্তব্ধ  প্রয় পপ্র়ে। 
  
জপ্রজযস েৎপর  প্রয় ওপ্র । েিল উপ্রিজনোয় হস েোপ্রক হেপ্রন হিপ্রড স্মনপ্রয় যোয়। আর 
েেনই িুঘযেনো ঘপ্রে–হস জ্ঞোন  োস্মরপ্রয় হমপ্রঝয় লুস্মেপ্রয় পপ্র়ে। 
  
-এরপর স্মক  প্রে পোপ্রর হপোয়োপ্ররো?  রো যোক আকস্মিকিোপ্রিই জযোক হরনোল্ড ঘেনোিপ্রল 
উপস্মিে  য়। মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল েোপ্রক কজো কপ্রর হিপ্রল মোিোম হরনোল্ড আর জপ্রজযপ্রসর 
কস্মল্পে অচি  সম্পপ্রকযর কেো িপ্রল। 
  
এই কুৎসো েচোস্মরে  প্রয় প়েপ্রল েোর হমপ্রয়র পপ্রক্ষও হয েো  োস্মনকর  প্রি হসকেোও 
জোনোয়। েোরপর পরোমিয হিয়, েোর িোিোর েুনী যেন মৃে, েেন িযোপোরেো জোনোজোস্মন 
 িোর আপ্রে মৃেপ্রি  সস্মরপ্রয় হিলোই িোপ্রলো। 
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জযোক রোস্মজ  প্রয় যোয়। হপোয়োপ্ররো, সি স্ম ক আপ্রি? স্মক মপ্রন  য় হেোমোর? 
  
হপোয়োপ্ররো হ প্রস িলল, িনু্ধ, এেো জমোস্মে স্মসপ্রনমোর েল্প  প্রয় হেল। িোস্তপ্রির সপ্রঙ্গ এই 
ঘেনোর স্মমল েুোঁপ্রজ পোওয়ো যোপ্রি নো। িুস্মে অদু্ভেিোপ্রি ঘেো ঘেনোর সূক্ষ্ম স্মিকগুপ্রলো 
স্মিপ্রিচনো করপ্রে পোরস্মন। 
  
হযমন  র, কস্মনউ আর মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রন্ডর হপোিোপ্রকর কেো। েস্মেপক্ষপ্রক িুস্মরস্মিে করোর 
পর জপ্রজযস স্মনশ্চয়ই মৃেপ্রিপ্র র সপ্রঙ্গ েোর হপোিোক িিল কপ্রর হিপ্রলস্মন? িুস্মরেোও স্মক 
িিল কপ্রর হিপ্রলি িলপ্রি? 
  
জপ্রজযস  য়প্রেো আপ্রের স্মিন মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইলপ্রক িয় হিস্মেপ্রয় েোকো আর হপোিোক 
সংগ্র  কপ্ররস্মিল। েোর হমপ্রয়র স্মিপ্রয়র স্মির্য়েো হেোপ কপ্ররই কোজেো স প্রজ কপ্রর েোকপ্রে 
পোপ্রর হস। 
  
-নো হ স্মস্টংস, এ যুস্মি আস্মম মোনপ্রে পোরস্মি নো। জপ্রজযস স্মনপ্রজই স্মিল েুপ্রনর অপরো ী, 
এই অিিোয় িয় হিস্মেপ্রয় মোিোম ডওপ্রব্রইলপ্রক কজো করো েোর পপ্রক্ষ অসম্ভি। হকন নো 
হস জোনে, মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল ইপ্রে করপ্রলই েোপ্রক হয হকোপ্রনো মু ূপ্রেয িোোঁস্মসকোপ্র  
হঝোলোর িযিিো স্মনস্মশ্চে কপ্রর স্মিপ্রে পোপ্রর। 
  
– যোোঁ। হেোমোর কেোয় যুস্মি আপ্রি। স্বীকোর কপ্রর স্মনরস্ত  লোম আস্মম, েো প্রল হেোমোর 
স্মসেোন্ত স্মক? 
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–আমোর স্মসেোন্ত  ল সমূ্পণয িোস্তিসম্মে এিং স্মনিুযল। হেোমোর িযোেযো হিোনো হেল, এিোপ্রর 
আমোর স্মকিু পপ্রয়ি হেোমোপ্রক হিোনোস্মে। 
  
স্মনশ্চয়ই। িল। 
  
-েুস্মম জপ্রজযস কস্মনউ-এর ঘেনো হেপ্রক শুরু কপ্ররস্মিপ্রল। আস্মমও হসেোন হেপ্রকই শুরু 
করস্মি। এেো হিোঝো স্মেপ্রয়স্মিল হয মোিোম হিপ্ররোস্মণ্ড স্মনেুোঁে একস্মে েল্প হিোঁপ্রি আিোলেপ্রক 
হ োোঁকো স্মিপ্রয় স্মনপ্রজর স্মনপ্রিযোস্মর্েো েমোণ কপ্ররস্মিপ্রলন। িেযমোন হকপ্রসর হক্ষপ্রত্রও একই 
কোস্ম নীর মুপ্রেোমুস্মে  প্রে  প্রয়প্রি আমোপ্রির। 
  
সম্ভিেঃ জপ্রজযপ্রসর মোেো হেপ্রকই হিস্মরপ্রয়স্মিল কোস্ম নীস্মে। েোপ্রক হেরণো জুস্মেপ্রয়স্মিল মোিোম 
ডওপ্রব্রযু়ইল আর স প্রযোস্মেেো কপ্ররস্মিপ্রলন মোিোম হরনোল্ড। স্মকন্তু ঘেনোচপ্রক্র হকিল েোপ্রকই 
আমরো সোমপ্রন হিেপ্রে পোস্মে। 
  
যোইপ্র োক, েুস্মম িরং হেোমোর হনোেিুপ্রক পপ্রয়িগুপ্রলো েুপ্রক নোও। আস্মম শুরু হেপ্রকই 
আরম্ভ করস্মি। 
  
–শুরু িলপ্রে হেোমোপ্রক হলেো মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর স্মচস্ম র কেো িলি হেো? 
  
–আমরো েেপ্রম এই স্মচস্ম  হেপ্রকই হকসেো জোনপ্রে পোস্মর িপ্রে, স্মকন্তু আসপ্রল এর শুরু 
আপ্ররো আপ্রে হেপ্রক–যেন হেপ্রক মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড মোরস্মলনস্মিপ্রলয় এপ্রস িসিোস শুরু 
কপ্ররন। মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইপ্রলর সপ্রঙ্গ েোর সম্পপ্রকযর সূত্রপোে…যোর পস্মরণস্মে হরনোপ্রল্ডর 
কোি হেপ্রক মস্ম লোর কপ্রয়ক িিোয় হমোেো অেযলোি। 

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দ্য লিঙ্কস । আগাথা লিলি । এরকুি প াযাররা সমগ্র 

113 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

  
এমস্মন স্মকিু েুকপ্ররো ঘেনোর পর আমরো চপ্রল আসি সরোসস্মর ২৩হি হম েোস্মরপ্রের 
ঘেনোয়। 
  
 হপোয়োপ্ররোর ইস্মঙ্গে হপপ্রয় আস্মম েোর িিিয স্মলপ্রে স্মনপ্রে লোেলোম। 
  
২৩হি হম জযোক হরনোল্ড েোর িোিোর স্মনপ্রিযি হপপ্রয় পযোস্মরপ্রসর উপ্রেপ্রিয রওনো  প্রয় যোয়। 
হসস্মিনই যোত্রোর আপ্রে মোেযো ডওপ্রব্রযু়ইলপ্রক স্মিপ্রয় করোর েে স্মনপ্রয় জযোপ্রকর সপ্রঙ্গ মোঁস্মসপ্রয় 
হরনোপ্রল্ডর েুমুল ঝে়েো  প্রয় যোয়। 
  
২৪হি হম মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড েোর আপ্রের উইল পস্মরিেযন কপ্ররন। নেুন উইপ্রল জযোক 
হরনোপ্রল্ডর নোপ্রমর উপ্রেে পযযন্ত েোপ্রক নো। স্মেস্মন েোোঁর মৃেুযর পর সমস্ত স্মির্য়-সম্পস্মির 
মোস্মলকোনো স্মিপ্রয় যোন স্ত্রীপ্রক। 
  
এরপর, ৭ই জুন, জপ্রজযস আর মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর মপ্র য িোেোপ্রন ঝে়েো  য়। হঝোপ্রপর 
আ়েোল হেপ্রক মোেযো ডওপ্রব্রযু়ইল এই ঘেনোর সোক্ষী  য়। 
  
এই ঘেনোর পপ্ররই মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড হপোয়োপ্ররোপ্রক স্মচস্ম  হলপ্রেন েোর সো োযয হচপ্রয়। জযোক 
হরনোল্ডপ্রক েোরিোেযো পোস্ম প্রয় িুপ্রয়নস এয়োসয যোিোর কেো জোনোপ্রনো  য়। েোরপর হসোিোর 
মোস্টোসযপ্রক িুস্মেপ্রে পোস্ম প্রয় হিওয়ো  য়। হসস্মিন রোপ্রেই মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর স্মিলোয় একজন 
মস্ম লোর আেমন ঘপ্রে। েোপ্রক স্মিিোয় জোনোিোর সময় মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক িলপ্রে হিোনো 
যোয়,  যোোঁ… যোোঁ…েুস্মম এেন স্মিপ্রিয়  ও… 
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এই পযযন্ত িপ্রল েোমল হপোয়োপ্ররো, পপ্রর িলল, হ স্মস্টংস, মূল িযোপোরগুপ্রলোই েুস্মম স্মলস্মপিে 
করপ্রল। হচষ্টো কপ্রর হিপ্রেো ঘেনোগুপ্রলো পযযোপ্রলোচনো কপ্রর নেুন স্মকিু আপ্রলোকপোে করপ্রে 
পোর স্মকনো। 
  
আস্মম জোনপ্রে চোইলোম, হকোন িৃস্মষ্টপ্রকোণ হেপ্রক ঘেনোেোপ্রক আমরো স্মিচোর করি–ব্লযোকপ্রমল 
নো নোরীর েস্মে আসস্মি 
  
-অিিযই ব্লযোকপ্রমল, িলল হপোয়োপ্ররো। হকননো, মস্ম লোর সম্পপ্রকয িলপ্রে স্মেপ্রয় হস্টোনর 
কেোেো স্পষ্টই উচ্চোরণ কপ্ররস্মিল। 
  
–স্মকন্তু মোিোম হরনোপ্রল্ডর কেোয় হেো হস্টোনপ্ররর কেোর সমেযন পোওয়ো যোয়স্মন, আস্মম 
িললোম, অিিয এেো স্ম ক হয স্মেস্মন সি স্মমেযো কেো শুস্মনপ্রয়স্মিপ্রলন আমোপ্রির। 
  
যোই হ োক, এই েসপ্রঙ্গ হিলো নোপ্রমর হমপ্রয়স্মের কেো আমরো আনপ্রে পোস্মর। েোর সপ্রঙ্গ 
মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর ঘস্মনষ্ঠ সম্পপ্রকযর কেো আমরো জোনপ্রে হপপ্ররস্মি। এই সম্পকয সপ্রেও 
স্মেস্মন এেোপ্রন মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইপ্রলর সপ্রঙ্গ জস্ম়েে  প্রয়স্মিপ্রলন। এই সূপ্রত্রই হুোঁস্মিয়োস্মর স্মিপ্রয় 
হমপ্রয়স্মে মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক স্মচস্ম  স্মলপ্রেস্মিল। 
  
–একেো েে এেোপ্রন হ স্মস্টংস, এই স্মচস্ম প্রে েোপপ্রকর হকোপ্রনো নোম স্মিল নো, আর হসেো 
পোওয়ো স্মেপ্রয়স্মিল মৃেপ্রিপ্র র পপ্রকে হেপ্রক। এই কোরপ্রণ আমরো  প্রর স্মনপ্রয়স্মি হয স্মচস্ম েো 
মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রন্ডর উপ্রেপ্রিযই হলেো  প্রয়প্রি। স্মকন্তু সস্মেযই হসেো েোপ্রক হলেো  প্রয়স্মিল স্মকনো 
এ সম্পপ্রকয আমরো স্মনস্মশ্চে নই। 
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এই স্মির্প্রয় েেম আমোর মপ্রন সপ্রন্দ  হিেো হিয় েোর েোপ্রয়র ওিোরপ্রকোেেো হিপ্রে। হসেো 
েোর হিপ্র র েুলনোয় ি়ে মোপ্রপর স্মিল। কোপ্রজই এই হকোেেো েোর নো-ও  প্রে পোপ্রর। এই 
স্মির্য়েোও স্মিপ্রিচনো করো উস্মচে। 
  
েুস্মম হিপ্রেি, আস্মম পপ্রর, জযোক হরনোপ্রল্ডর ওিোরপ্রকোপ্রেরও মোপ স্মনপ্রয় হিপ্রেস্মি। হসেো 
েোর হিপ্র র েুলনোয় হিোেই স্মিল। এই িুপ্রেো িযোপোপ্ররর হযোেৃসত্র স্ম প্রসপ্রি হেোমোপ্রক মপ্রন 
কস্মরপ্রয় স্মিস্মে, হসস্মিন স্মপেো-পুপ্রত্রর ঝে়েোর মপ্র য পযোস্মরপ্রস যোওয়োর হেন  রোর সময়  প্রয় 
স্মেপ্রয়স্মিল িপ্রল জযোক েো়েোহুপ্র়েো কপ্রর িোস্ম়ে হেপ্রক হিস্মরপ্রয় যোয়। আিোকস্মর, িযোপোরেো 
হেোমোর কোপ্রি পস্মরষ্কোর  প্রয়প্রি। 
  
িুঝপ্রে হপপ্ররস্মি, আস্মম িললোম, স্মচস্ম েো হলেো  প্রয়স্মিল জযোক হরনোল্ডপ্রক, েোর িোিোপ্রক 
নয়। হসেো েোর পপ্রকপ্রেই স্মিল। উপ্রিজনোর মুপ্রে িোস্ম়ে হেপ্রক হিস্মরপ্রয় যোওয়োর সময় 
জযোক িুল ওিোরপ্রকোে পপ্ররস্মিল। 
  
মোেো হনপ্র়ে আমোপ্রক সমেযন জোনোল হপোয়োপ্ররো। 
  
ওসি স্মির্য় স্মনপ্রয় পপ্রর আস্মম আপ্রলোচনো করি। এেন  প্রর হনওয়ো যোক, ওই স্মচস্ম র সপ্রঙ্গ 
মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর হকোপ্রনো সম্পকয স্মিল নো। যোক এিোপ্রর েুস্মম এস্মেপ্রয় হযপ্রে েোক। 
  
হপোয়োপ্ররোর পূিযিেযী হনোে হিপ্রে স্মনপ্রয় আস্মম িললোম, এর পর মোেযো ডওপ্রব্রইলপ্রক স্মিপ্রয় 
করোর িযোপোর স্মনপ্রয় স্মপেো-পুপ্রত্রর ঝে়েো, জযোপ্রকর পযোস্মরস যোত্রো, েোরপর মোঁস্মসপ্রয় 
হরনোপ্রল্ডর উইল পস্মরিেযন–এসি স্মনপ্রয় আমোর িলোর স্মকিু হনই। েোরপপ্ররই হসই িয়ঙ্কর 
স্মিপ্রনর কেো–হিেো যোপ্রে হসস্মিন সকোপ্রলর সমস্ত ঘেনো পর পর সোজোপ্রনো  প্রয়প্রি 
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- যোোঁ। েপ্রি েেম ঘেনোেো  প্রি, িোেোপ্রন জপ্রজযস আর মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রন্ডর স্মিিোি। হসই 
হেপ্রকই েোর স্মিপপ্রির আিঙ্কো যোর জনয আমোপ্রক স্মচস্ম  হলপ্রেন, হিপ্রলপ্রক েোরিোেযো পো োন 
আর হসোিোরপ্রক িুস্মে হিন। 
  
- যোোঁ, স্ম কই িপ্রলি। িললোম আস্মম। 
  
–মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর স্মচস্ম প্রে কপ্রয়কেো স্মির্য় পোওয়ো যোয়। হয হকোপ্রনো মু ূপ্রেয স্মেস্মন স্মিপপ্রির 
আিঙ্কো কপ্ররপ্রিন, সযোস্মিয়োপ্রেোর নোমও উপ্রেে কপ্ররস্মিপ্রলন। হসেোন হেপ্রক যস্মি হকোপ্রনো 
স্মিপপ্রির আিঙ্কো েোর েোকপ্রেো, েো প্রল হস-নোম উপ্রেে করপ্রলন হকন? আিোর হিপ্রলপ্রকও 
হসেোপ্রন পো োপ্রলন-িযোপোরেো হয অদু্ভে েো স্মনশ্চয় েুস্মমও স্বীকোর করপ্রি। আিোর এই হয 
স্মিপপ্রির আিঙ্কো–হয হকোপ্রনো মু ূপ্রেয জীিন োস্মনর িয়–হিপ্রি হিপ্রেো এসপ্রিরই হযন 
অস্মিিযস্মি ঘপ্রেপ্রি মোিোম হরনোপ্রল্ডর িলো কোস্ম নীর মপ্র য। 
  
–সমস্ত িযোপোরেোই হকমন পরস্পরস্মিপ্ররো ী। যোইপ্র োক, এগুপ্রলো স্মনপ্রয় পপ্রর নো  য় স্মচন্তো 
করো যোপ্রি। এেন িুঘযেনোর রোপ্রে হয মস্ম লো অস্মেস্মেপ্রক মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড স্মিিোয় জোনোপ্রে 
এপ্রস স্মিরস্মিসূচক মন্তিয কপ্ররস্মিপ্রলন, হসই েসপ্রঙ্গ আপ্রলোচনো করো যোক। 
  
ফ্রোপ্রঙ্কইস িপ্রলপ্রি, হসই র সযময়ী মস্ম লো  প্রলো মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল। আিোর হডস্মনস 
িপ্রলপ্রি হস অনয মস্ম লো। 
  
মুপ্রে  োস্মসর হরেো িুস্মেপ্রয় হপোয়োপ্ররো িলল, এিোপ্রর েো প্রল হসই হিোঁ়েো হচকেোর কেো মপ্রন 
করিোর হচষ্টো কর। হস্টোনর হিলো ডুস্মিন নোমেো সনোি কপ্ররস্মিল স্মকন্তু েোর  োরণো স্পষ্ট 
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স্মিল নো। েো প্রল স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়প্রি হমপ্রয়স্মে এপ্রসস্মিল কোর কোপ্রি? িোস্ম়েপ্রে পুরুর্ 
িলপ্রে িুজন, জযোক ও েোর িোিো। এপ্রির কোর কোপ্রি হমপ্রয়স্মে এপ্রসস্মিল আমরো এ 
স্মির্য়েো হকিল অনুমোন করপ্রে পোস্মর। 
  
এমন  প্রে পোপ্রর, হমপ্রয়স্মে জযোপ্রকর কোপ্রিই েোর িোপ্রলোিোসোর িোস্মি স্মনপ্রয় এপ্রস েোকপ্রে 
পোপ্রর। মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড  য়প্রেো েোপ্রক েোকো স্মনপ্রয় েুস্মি হেপ্রক স্মিপ্রর হযপ্রে িপ্রল েোকপ্রিন। 
হমপ্রয়স্মে অপমোস্মনে হিো  কপ্রর এিং হচকেো েুকপ্ররো কপ্রর স্মিোঁপ্র়ে হিপ্রল। 
  
যোইপ্র োক, েোপ্রক েো়েোেোস্ম়ে স্মিিোয় করোর জনয স্মেস্মন িপ্রলস্মিপ্রলন স্ম ক আপ্রি স্মিপ্রিয়  ও, 
েেন স্মেস্মন এরকম কপ্ররস্মিপ্রলন হকন? েোর  োপ্রে স্মক হকোপ্রনো গুরুেপূণয কোজ স্মিল? েোর 
সমপ্রয়র অপচয়  স্মেল? হসই কস্মিঘস্ম়ের হক্ষপ্রত্রও হিে িুঘিোর েুি গুরুেপূণয একেো 
িোরোক রোেো  প্রয়প্রি। 
  
আমরো জোনপ্রে হপপ্ররস্মি, মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড রোে িোপ্ররোেোর আপ্রেই েুন  প্রয়স্মিপ্রলন। অিিয 
ডোিোপ্রর অস্মিমে, মৃেপ্রি  পরীক্ষো করোর সময় হেপ্রক অন্তেঃ চস্মিি ঘিো আপ্রে েোর 
মৃেুয  প্রয় েোকপ্রি। 
  
-েুস্মম আমোর মোেো গুস্মলপ্রয় স্মিে হপোয়োপ্ররো, নেুন নেুন েেয এিোপ্রি  োস্মজর নো কপ্রর 
মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক হক েুন কপ্ররস্মিল েোই িল। েুস্মম হেো িপ্রলস্মিপ্রল েুনীর পস্মরচয় জোনপ্রে 
হপপ্ররি। 
  
–িলপ্রে  য় েোই ওকেো িলো হ স্মস্টংস। েুনীর িযোপোপ্রর এেপ্রনো স্মনস্মশ্চে  প্রে পোস্মরস্মন। 
েুন িুপ্রেো িুপ্রল হযও নো। েেম েুপ্রনর কোরণ স্ম প্রসপ্রি িুস্মে কোরণ িোোঁ়ে করোপ্রনো চপ্রল। 
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েেম  প্ররো, মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইপ্রলর সপ্রঙ্গ মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রন্ডর ঘস্মনষ্ঠেো, স্মিেীয় মোেযো 
ডওপ্রব্রযু়ইলপ্রক জযোক হরনোপ্রল্ডর স্মিপ্রয় করোর িযোপোর স্মনপ্রয় ঝে়েো। আমোর অনুমোন আরও 
একেো কোরণ েোকো সম্ভি, আস্মম হসেোই স্মন যোরণ করোর হচষ্টো করস্মি। আেো হ স্মস্টংস, 
এই েুপ্রনর পস্মরকল্পনোেো কোর িপ্রল হেোমোর  োরণো  য়? 
  
–পস্মরকল্পনো…জপ্রজযস কস্মনউ স্মক? 
  
একেু স্মি োর সপ্রঙ্গই িললোম আস্মম। 
  
–স্মজরপ্রয়প্রডরও েোই মে। মস্ম লো েোর পুত্রও িোপ্রলোিোপ্রসন এমন হকোপ্রনো পুরুর্প্রক আ়েোল 
করিোর জনয স্মমেযো কোস্ম নী শুস্মনপ্রয়স্মিপ্রলন। েপ্রি ওপপ্ররর কোরণগুপ্রলো পযযোপ্রলোচনো কপ্রর 
অনুমোন করপ্রে পোরস্মি মস্ম লো জপ্রজযপ্রসর জনযই এিং জপ্রজযপ্রসর স্মনপ্রিযপ্রিই স্মমেযো েপ্রল্পর 
অিেোরণো কপ্ররস্মিপ্রলন। 
  
– যোোঁ, হেোমোর কেোয় যুস্মি আপ্রি। স্বীকোর করলোম আস্মম। 
  
–েো প্রল এই জপ্রজযস কস্মনউ হকোপ্রনো হলোকস্মে? 
  
-হকন, হসই িিঘুপ্রর হলোকস্মে 
  
- প্ররি স্ম ক, স্মকন্তু মোিোম হরনোল্ড হয এই হলোকস্মেপ্রকই িোপ্রলোিোসপ্রেন েোর হকোপ্রনো েমোণ 
স্মক আপ্রি? 
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-েমোণ? নো হনই 
  
-হকন হনই? েুস্মম হেো জোন হলোকস্মেপ্রক েিীরিোপ্রি িোপ্রলোিোসপ্রেন িপ্রলই হেো েোর 
মৃেপ্রি  হিেোর সপ্রঙ্গ সপ্রঙ্গই সংজ্ঞো  োস্মরপ্রয় হিপ্রলস্মিপ্রলন। 
  
–স্মেস্মন হেো স্বোমীর-েপ্রি স্মক েোর স্বোমীই জপ্রজযস কস্মনউ? 
  
  েিি  প্রয় আস্মম েোস্মকপ্রয় রইলোম হপোয়োপ্ররর স্মিপ্রক। 
  
–েোোঁর স্বোমী স্মকংিো জপ্রজযস কস্মনউ যো স্মকিু সপ্রিো ন করপ্রে পোর। 
  
–স্মকন্তু েো স্মক কপ্রর  য়? 
  
-হকন নয়? স্মকিুক্ষণ আপ্রেই হেো আমরো হিেলোম জপ্রজযস কস্মনউপ্রক ব্লযোকপ্রমল করোর পূণয 
সুপ্রযোে স্মিল মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইপ্রলর। মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর হক্ষপ্রত্রও একই সুপ্রযোে স্মিল েোর। 
  
–েো স্মিল স্মকন্তু েো প্রল হেো নেুন একেো পপ্রয়ি সোমপ্রন এপ্রস যোপ্রে। 
  
 –হকোপ্রনো পপ্রয়ি? মৃিু হ প্রস স্মজপ্রজ্ঞস করল হপোয়োপ্ররো। 
  
-েুপ্রনর পস্মরকল্পনোেো স্মিল জপ্রজযপ্রসর একেো আমরো হমপ্রন স্মনপ্রয়স্মি, েো প্রল িোোঁ়েোপ্রে স্মক-
জপ্রজযস স্মনপ্রজই স্মনপ্রজর েুপ্রনর পস্মরকল্পনো কপ্ররস্মিল? 
  
–এেক্ষপ্রণ মূল পপ্রয়প্রি হপৌঁিপ্রল। হসেোই হস কপ্ররস্মিল। অস্মিশ্বোসয  প্রলও কেোেো সেয। 
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. 
  
১৩. 
  
 আস্মম হিোিো হচোপ্রে হপোয়োপ্ররোর স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় রইলোম। 
  
এিোপ্রর আমোর িযোেযো হিোন, িলপ্রে লোেল হপোয়োপ্ররো, মোনুর্ স্মক কপ্রর স্মনপ্রজর েুপ্রনর 
পস্মরকল্পনো স্মনপ্রজ কপ্রর, একেোেো হমপ্রন স্মনপ্রে পোরি নো, েোই নো? স্মকন্তু মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড 
স্ম ক েোই কপ্ররস্মিপ্রলন। 
  
েপ্রি স্মেস্মন স্মকন্তু মরপ্রে চোনস্মন। আর হয েুপ্রনর পস্মরকল্পনো স্মেস্মন কপ্ররস্মিপ্রলন েোর জনয 
হকোপ্রনো েুনীর েপ্রয়োজন স্মিল নো। হকিল েপ্রয়োজন স্মিল একেো মৃেপ্রি । 
  
হিে, কুস্ম়ে িির আপ্রের হসই কুেযোে হিপ্ররোস্মণ্ড মোমলোর পর জপ্রজযস কস্মনউ ঘুরপ্রে ঘুরপ্রে 
হির্ পযযন্ত িস্মক্ষণ আপ্রমস্মরকোয় উপস্মিে  য়। হসেোপ্রনই েোর িোপ্রেযর পস্মরিেযন ঘপ্রে। 
েচুর অেযস্মিপ্রির মোস্মলক  য় হস, স্মিপ্রয় েোও কপ্রর হসেোপ্রন। িীঘয কুস্ম়ে িিপ্রর েোর 
হচ োরোও যপ্রেষ্ট পস্মরিেযন  য়। স্মকন্তু িুিযোেযিিেঃ কমযিল েোর হপিপ্রনই হলপ্রে স্মিল। 
েোই একসময় স্মক কপ্রর হস মোরস্মলনস্মিপ্রল উপস্মিে  য়। 
  
হচ োরো জীিনযোত্রো সমূ্পণয পোপ্রে হেপ্রলও ফ্রোপ্রন্স েোপ্রক একজন স্ম ক স্মচনপ্রে হপপ্ররস্মিল। 
হসই িযস্মি  ল মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল। এমন িোোঁসোপ্রলো স্মিকোপ্ররর সন্ধোন হপপ্রয় হস-ও মপ্রনর 
সুপ্রে হিো ন শুরু কপ্রর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অন দ্য লিঙ্কস । আগাথা লিলি । এরকুি প াযাররা সমগ্র 

121 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

স্মনয়স্মের ে সপ্রন এর পপ্ররই হসই অিোিনীয় ঘেনো ঘেল। মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর হিপ্রল জযোক 
িোপ্রলোিোসল মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইপ্রলর হমপ্রয় মোেযোপ্রক। এই হমপ্রয়প্রক স্মিপ্রয় করপ্রি িপ্রলই হস 
স্মির কপ্রর। 
  
মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর অেীপ্রের কলঙ্কজনক ইস্মে োস েোর হিপ্রল জযোক জোনে নো। স্মকন্তু 
মোিোম হরনোল্ড েো জোনপ্রেন। অেযন্ত রোিিোরী েকৃস্মের এই মস্ম লো স্মিপ্রলন স্বোমীর অেযন্ত 
অনুেে। এই িুজপ্রনর কোপ্ররোরই ইেো স্মিল নো েোপ্রির হিপ্রল মোেযোপ্রক স্মিপ্রয় কপ্রর। েোই 
স্মিপ্রয়েো হ কোপ্রনোর জনয িুজপ্রন স্মমপ্রল পরোমিয কপ্রর স্মির  য়, মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড মৃপ্রের 
অস্মিনয় কপ্রর এেোন হেপ্রক অনযত্র সপ্রর েোকপ্রিন। 
  
েোর আপ্রে স্মেস্মন উইল কপ্রর েোর  নসম্পি স্ত্রীপ্রক স্মিপ্রয় যোপ্রিন। পপ্রর স্মনস্মিযষ্ট সমপ্রয় 
মোিোম হরনোল্ড েোর স্বোমীর সপ্রঙ্গ স্মমস্মলে  প্রিন। 
  
এই পস্মরকল্পনো রূপোয়প্রণর জনয িরকোর  প্রয় প়েল একস্মে মৃেপ্রি । ঘেনোক্রপ্রম েোও 
হজোেো়ে  প্রয় হেল। এক িিঘুপ্রর হেোক একস্মিন েোপ্রির স্মিলোয় এপ্রস উপস্মিে  য়। 
িোেোপ্রন েোর সপ্রঙ্গ ঝে়েো  য় মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর। 
  
িুজপ্রন  স্তো স্মস্তর িপ্রল হলোকস্মে জ্ঞোন  োস্মরপ্রয় হিপ্রল এিং মোরো যোয়। হরনোল্ড িম্পস্মি 
পরোমিয কপ্রর হলোকস্মের মৃেপ্রি  হিপ্রডর হিেপ্রর স্মনপ্রয় যোন। হলোকেো স্মিল িরোস্মস, আর 
মোঝিয়সী। েোর মে হিেপ্রে নো  প্রলও েোপ্রক স্মিপ্রয়ই কোযযস্মসস্মের মেলি কপ্ররন মোঁস্মসপ্রয় 
হরনোল্ড। 
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স্বোমী-স্ত্রী পরোমিয কপ্রর উপোয়ও িোর কপ্রর হিপ্রলন। িুস্মরর আঘোপ্রে হলোকেোর মুে স্মিকৃে 
কপ্রর হিওয়ো  প্রি, মোিোম হরনোল্ড েোপ্রক মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড িপ্রল সনোি করপ্রিন। 
  
হসোিোর মোস্টোরস এিং মোঁস্মসপ্রয় জযোক হরনোল্ডপ্রক স্মনপ্রয় স্মিল সমসযো। েোরো উপস্মিে 
েোকপ্রল আপ্রের মৃেপ্রি স্মেপ্রক মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড িপ্রল সনোি করো অসম্ভি  প্রয় উ প্রি। হসই 
িো ো অপসোরণ করো  প্রি হসোিোরপ্রক িুস্মেপ্রে পোস্ম প্রয় আর জযোকপ্রক িযিসোর কোপ্রজ 
িুপ্রয়নস এয়োপ্রসয পোস্ম প্রয়। 
  
পরোমপ্রিয এই স্মসেোন্ত স্মির  প্রল সো োযয হচপ্রয় আমোপ্রক একেো স্মচস্ম  স্মলেপ্রলন। এই স্মচস্ম  
হলেোর উপ্রেিয  ল, পুস্মলসপ্রক স্মনঃসপ্রন্দ  করো হয সস্মেযই েোর জীিন স্মিপন্ন স্মিল। 
  
এরপর মৃেপ্রিপ্র র েোপ্রয়র হপোিোক িিল কপ্রর েোর হপোিোকগুপ্রলো হিপ্রডর হিেপ্ররই 
হকোেোও হরপ্রে স্মিন মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড। 
  
মোিোম হরনোপ্রন্ডর কোপ্রি জযোপ্রকর হিওয়ো হয িুস্মরেো স্মিল এরপর হসেো মৃেপ্রিপ্র র স্মপপ্র  
স্মিে কপ্রর েুনেোপ্রক স্মনেুোঁে রূপ হিওয়ো  ল। 
  
হসই সপ্রঙ্গ হলোকেোর মুেও স্মিকৃে কপ্রর হিওয়ো  ল। আর হসই রোপ্রেই স্ত্রীপ্রক সপ্রঙ্গ স্মনপ্রয় 
মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড িোস্ম়ের সংলগ্ন জস্মমপ্রে একেো কিরও েুোঁপ্র়ে হিলপ্রলন। অিিয েোর আপ্রে 
হিলো ডুস্মিপ্রনর িযোপোরেো আপ্রি। 
  
েস্মেপ্রিস্মিনী মোিোম উওপ্রব্রযুইপ্রলর যোপ্রে হকোপ্রনোরকম সপ্রন্দ  নো জোপ্রে হসজনয হরনোল্ড 
িম্পস্মে হচপ্রয়স্মিপ্রলন িিঘুপ্রর হলোকস্মের মৃেপ্রি  যোপ্রে েোপ্রির হচোপ্রে পপ্র়ে। 
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সি িযিিো  প্রয় যোিোর পর মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড অপ্রপক্ষো করপ্রে েোপ্রকন রোপ্রের অন্ধকোপ্রর 
হস্টিন হেপ্রক িোপ্ররোেো িপ্রির হির্ হেনেো  রপ্রিন িপ্রল। 
  
এই অিিোয় রোপ্রে স্মিলোয় উপস্মিে  য় হিলো নোপ্রম একস্মে হমপ্রয়। হির্ হেনেো  রোর 
েোস্মেি স্মিল িপ্রল মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড হকোপ্রনো রকপ্রম হমপ্রয়স্মের  োে হেপ্রক হর োই পোওয়োর 
জনয িযস্ত  প্রয় ওপ্র ন। েোর হসই মপ্রনোিোিই েকোি পোয় ওই কেোয়, স্ম ক আপ্রি…এেন 
েুস্মম যোও। 
  
হমপ্রয়স্মে চপ্রল হেপ্রল ঘপ্ররর িরজোেো ইপ্রে কপ্ররই একেু িোোঁক কপ্রর হিস্মজপ্রয় রোপ্রেন। 
উপ্রেিয, পরস্মিন যোপ্রে পুস্মলস িুঝপ্রে পোপ্রর েুনী এই পপ্রেই পোস্মলপ্রয় হেপ্রি। 
  
এরপরই ঘেল হসই অস্মিশ্বোসয িয়ঙ্কর ঘেনোেো। েলি স্মলপ্রঙ্ক যেন মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড কির 
হেোোঁপ্র়েন হসই সময় অিৃিয ম োস্মিচোরপ্রকর হির্ আঘোে অলপ্রক্ষয হনপ্রম আপ্রস েোর ওপর। 
একেো অজোনো  োে হপিন হেপ্রক েোর স্মপপ্র  িুস্মর হেোঁপ্রে স্মিল…। 
  
একেু হেপ্রম পপ্রর হপোয়োপ্ররো স্মজপ্রজ্ঞস করল। হ স্মস্টংস, িুপ্রেো েুপ্রনর কেো হেোমোপ্রক 
িপ্রলস্মিলোম, হকন িপ্রলস্মিলোম এিোপ্রর স্মনশ্চয় িুঝপ্রে হপপ্ররি? 
  
েেম েুন িো অপরোপ্র র েিপ্রন্তর জনয মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড আমোপ্রক আে িোস্ম়েপ্রয় স্মচস্ম  
স্মলপ্রেস্মিপ্রলন, েোর সমো োন হপপ্রয় হেপ্রল। স্মনেুোঁে পস্মরকল্পনো সমূ্পণয করিোর জনয স্মযস্মন 
স্মনপ্রজর কির স্মনপ্রজই আপ্রে হেপ্রক েুোঁপ্র়ে হরপ্রেস্মিপ্রলন, অিৃিয স্মনয়ন্তোর কী স্মনিোরুণ 
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িযিিো, হসই স্মেস্মনই অজ্ঞোে  োপ্রের িুস্মরকোঘোপ্রে হির্ পযযন্ত সস্মেয সস্মেযই েুন  প্রলন। 
হ স্মস্টংস এমন এক র সযময় েুপ্রনর ঘেনো হয েোর সমো োন ি়ে স জ কেো নয়। 
  
–হেোমোর েুলনো  য় নো হপোয়োপ্ররো। অস্মিিূে স্বপ্রর িপ্রল উ লোম আস্মম, এমন িুরূ  জে 
হমোচন করো েুস্মম িো়েো অনয কোপ্ররো পপ্রক্ষ সম্ভি নয়। 
  
–হিচোরো স্মজরপ্রয়প্রডর জনয িুঃে  য় আমোর, আমোর েিংসো  জম কপ্রর স্মনস্মিযকোর কপ্রে 
িলল হপোয়োপ্ররো, সেযপ্রক জোনিোর সুপ্রযোে কপ্রয়কিোরই হপপ্রয়প্রি হস স্মিপ্রির্ কপ্রর িুস্মরর 
িোোঁে হেপ্রক চুলেো স্মনপ্রজর  োপ্রে েুপ্রল এপ্রনপ্রি, েিু আত্মস্মিশ্বোপ্রসর অিোপ্রি হস সুপ্রযোে 
কোপ্রজ লোেোপ্রে পোপ্ররস্মন। 
  
– যোোঁ, িোপ্রলো কেো মপ্রন করি, ওই চুলেো কোর স্মিল িপ্রল েুস্মম মপ্রন কপ্ররো? 
  
–স্মনঃসপ্রন্দপ্র  মোিোম হরনোপ্রল্ডর। ওই একস্মে স্মির্য় স্মনপ্রয়ই অপরো ীপ্রক স্মনস্মশ্চেিোপ্রি স্মচস্মহ্নে 
করপ্রে পোরে স্মজরপ্রয়ড। স্মকন্তু পোপ্ররস্মন সস্ম ক িোপ্রি স্মিপ্রের্ণ ক্ষমেো েপ্রয়োে করপ্রে 
পোপ্ররস্মন িপ্রল। 
  
মোিোম হরনোপ্রন্ডর কেোেো একিোর হিপ্রি হিে, হ স্মস্টংস, কী অপস্মরসীম র প্রযযর সপ্রঙ্গ স্মেস্মন 
স্মনপ্রজপ্রক  প্রর হরপ্রেপ্রিন, েোর মপ্রনর েির িোইপ্ররর হকউ স্মিনু্দমোত্র আোঁচ করপ্রে পোরপ্রি 
নো। স্মেস্মন স্বপ্রেও িোপ্রিনস্মন েোর হিপ্রল জযোক েুপ্রনর ঘেনোর সপ্রঙ্গ জস্ম়েপ্রয় প়েপ্রি। হকন 
নো স্মেস্মন স্মনস্মশ্চে স্মিপ্রলন, স্মিপ্রিপ্রি স্মনরোপি িূরপ্রেই েোপ্রক পোস্ম প্রয় হিওয়ো  প্রয়প্রি। 
জযোকপ্রক স্মিপ্রর আসপ্রে হিপ্রেও স্মেস্মন স্মিচস্মলে  নস্মন, হকননো েোর  োরণো স্মিল এ হকপ্রস 
জযোপ্রকর জস্ম়েপ্রয় প়েোর হকোপ্রনো সম্ভোিনো হনই। 
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হসকোরপ্রণই স্মেস্মন েেন িপ্রলস্মিপ্রলন, এেন েোপ্রে স্মকিু এপ্রস যোয় নো। কেোেোর অেয হকউ 
উপলস্মব্ধ করপ্রে পোপ্ররস্মন। 
  
মোিোম হরনোপ্রন্ডর নোপ্রিযর স্মিিয়কর ক্ষমেো স্বীকোর নো কপ্রর উপোয় হনই। মযোস্মজপ্রেপ্রের 
সোমপ্রন জপ্রজযস কস্মনউর মৃেপ্রি  স্মনপ্রজর স্বোমী িপ্রল সনোি করপ্রে স্মেপ্রয় স্মেস্মন যেন 
হিেপ্রে পোন, মৃেপ্রি েো সস্মেয সস্মেযই মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর–এেো সস্মেযই হয, ওই অিোিনীয় 
মমযোস্মন্তক িৃিয স্মেস্মন সইপ্রে পোপ্ররনস্মন, জ্ঞোন  োস্মরপ্রয় হিপ্রলস্মিপ্রলন। স্মকন্তু জ্ঞোন স্মিপ্রর 
আসোর পর হেপ্রক েোর আচরপ্রণ হকোপ্রনো িোপ্রি েকোি পোয়স্মন হয েোর স্বোমী মোঁস্মসপ্রয় 
হরনোল্ড স্মিপ্রলন অেীপ্রের পলোেক অপরো ী জপ্রজযস হকস্মনউ। 
  
উপরন্তু স্মেস্মন েকোরোন্তপ্রর েকোি কপ্ররন মোিোম ডওপ্রব্রযু়ইল স্মিপ্রলন েোর স্বোমীর রস্মক্ষেো–
মস্ম লোর পপ্রক্ষ েোর স্বোমীপ্রক ব্লযোকপ্রমল করো অসম্ভি নয়। 
  
এই অসো োরণ মস্ম লোর েিংসো নো কপ্রর উপোয় হনই। হকোপ্রনো অপরো ীপ্রকও যেন 
িোপ্রলোিোপ্রসন, আন্তস্মরকিোপ্রিই িোপ্রসন। 
  
হপোয়োপ্ররোর স্মিপ্রের্ণ আমোর কোপ্রি স্মিল চমকেি। র প্রসযর জে িো়েোপ্রনোয় কী স্মনপুণ 
িক্ষেো েোর। 
  
–এিোপ্রর হেোমোর হসই সীপ্রসর পোইপ্রপর র সযেো পস্মরষ্কোর কর। িললোম আস্মম। 
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–হসেো  রপ্রে পোরস্মন? িলল হপোয়োপ্ররো, মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড িিঘুপ্ররর মৃেপ্রি েোপ্রক স্মনপ্রজর 
িপ্রল চোলোিোর মেলপ্রি েোর মুেেো স্মিকৃে কপ্ররস্মিপ্রলন ওই িস্তুেো িযি োর কপ্রর। 
অস্মকস্মিৎকর  প্রলও ব্রুেো স্মিল েুিই গুরুেপুণয। স্মকন্তু  োপ্রের কোপ্রি হপপ্রয় স্মজরপ্রয়ড হসেো 
কোপ্রজ লোেোপ্রে পোপ্ররস্মন। িুঝপ্রল হ স্মস্টংস, অপরো  েিপ্রন্তর হক্ষপ্রত্র েমোণ িো ঘেনো যে 
সোমোনযই হ োক নো হকন, েোর যেোযে স্মিপ্রের্ণ করপ্রে  য়। 
  
যোইপ্র োক, এিোপ্রর হেোেো হকসেো নেুন কপ্রর আমোপ্রির পযযোপ্রলোচনো করপ্রে  প্রি। েেপ্রম 
েুোঁপ্রজ িোর করপ্রে  প্রি, মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক হক েুন কপ্রর েোকপ্রে পোপ্রর? এই িযস্মিস্মে স্মক 
স্মিলোর কোিোকোস্মি েোপ্রক এমন হকউ, মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর মৃেুয যোর স্বোেয চস্মরেোেয করপ্রি? 
এরকম হয িযস্মিস্মেপ্রক আমরো পোস্মে হস  ল জযোক হরনোল্ড। হকোপ্রনো পূিয পস্মরকল্পনো 
িো়েোই িুস্মরেো িযি োর কপ্রর কোজেো কপ্ররস্মিল হস। 
  
যস্মিও হপোয়োপ্ররোর িিিয িুঝপ্রে পোরস্মিলোম নো, েিুও িললোম  যোোঁ, মোিোম হরনোপ্রল্ডর 
িুস্মর। হসেোপ্রকই স্মিেীয়িোর িিঘুপ্রর হলোকেোর িুপ্রক স্মিপ্র  েোকপ্রে হিপ্রেস্মি আমরো। িুস্মর 
েো প্রল িুস্মে নো একস্মে? 
  
-অপ্রনক িোিপ্রে  প্রয়প্রি আমোপ্রক িুস্মরর স্মির্য়েো স্মনপ্রয়। িুস্মর িুস্মে। েপ্রি মোস্মলক একজন 
জযোক হরনোল্ড। অেচ হ স্মস্টংস, সস্মেযকেোেো  ল, জযোক হরনোল্ডপ্রক অস্মিযুি করো এক 
মস্ত ি়ে িুল। যস্মিও জপ্রজযস কস্মনউ-এরই হিপ্রল হস, হিপ্রল িোপ্রপর মপ্রেো  প্রি 
িংিোনুক্রস্মমক  োরোর এমন কেো হলোকপ্রক িলপ্রে হিোনো যোয়–স্মকন্তু 
  
আস্মম  েিি  প্রয় েে করলোম, এ আিোর স্মক কেো িলি েুস্মম 
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আমোপ্রক কেো হির্ করপ্রে নো স্মিপ্রয় হপোয়োপ্ররো জোনপ্রে চোইল, কযোলোইপ্রন যোওয়োর জো োজ 
কেোয় িলপ্রে পোর? 
  
–স্মিপ্রকল পোোঁচেোয় িপ্রল মপ্রন  য়। িললোম আস্মম। 
  
–েো প্রল এেপ্রনো সময় পোওয়ো যোপ্রি। একজন সোক্ষীর হেোোঁপ্রজ ইংলন্ড হযপ্রে  প্রি। 
  
–সোক্ষী? হক হস? জোনপ্রে চোইলোম আস্মম। 
  
র সযময়  োস্মস হ প্রস হপোয়োপ্ররো িলল, স্মমস হিলো ডুস্মিন। হরনোল্ড পস্মরিোপ্ররর সপ্রঙ্গ 
হমপ্রয়স্মের অিিয হকোপ্রনো সম্পকয স্মিল নো। েপ্রি হস্টোনর নোমেো শুপ্রনপ্রি। িুপ্রল হযও নো 
িনু্ধ, জযোক হরনোল্ড স্মিিিোন েোর ওপর কুস্ম়ে িিপ্ররর যুিক। 
  
একজন েরুণীর হেপ্রমর পপ্রক্ষ আিিয পোত্র। হমোেো েোকোর হচক স্মিপ্রয় হমপ্রয়স্মেপ্রক মোঁস্মসপ্রয় 
হরনোল্ড হকনোর হচষ্টো কপ্ররস্মিপ্রলন–এই স্মির্য়েোপ্রক আস্মম অিপ্র লো করপ্রে পোস্মর নো। হয 
কপ্রর হ োক হমপ্রয়স্মেপ্রক েুোঁপ্রজ িোর করপ্রে  প্রি। 
  
হেোমোর মপ্রন েোকোর কেো, জযোক হরনোপ্রল্ডর ঘপ্রর কোেজপপ্রত্রর হিের হেপ্রক একেো 
হিোপ্রেোগ্রোি এপ্রনস্মিলোম, েোপ্রে হলেো স্মিল আমোর িোপ্রলোিোসো হজপ্রনো-হিলো। এই হয হিপ্রে 
রোপ্রেো। 
  
হকোপ্রের পপ্রকে হেপ্রক িস্মিেো িোর কপ্রর আমোর  োপ্রে স্মিল। 
  
স্তস্মম্ভে  প্রয় হেলোম িস্মির মুেেো হিপ্রে– আমোর স্মসনপ্রডপ্ররলো। 
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. 
  
১৪. 
  
 চস্মকপ্রে হপোয়োপ্ররোর স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় িুঝপ্রে পোরলোম আমোর মুেিোি লক্ষয কপ্ররস্মন হস। 
স্মনস্মিযকোর মুপ্রে িস্মিেো স্মিস্মরপ্রয় স্মিলোম। 
  
–চল, এেুস্মন হিস্মরপ্রয় প়েো যোক। 
  
অেেযো েো়েোহুপ্র়েো কপ্ররই হিস্মরপ্রয় প়েপ্রে  ল। 
  
হপোয়োপ্ররোর পযযপ্রিক্ষণ মোেোয় ঘুরস্মিল। হসই সপ্রঙ্গ স্মসনপ্রডপ্ররলো জু়েল। জো োপ্রজ ও োর পর 
এসি স্মনপ্রয় িোিপ্রে শুরু করলোম। 
  
হপোয়োপ্ররো সোক্ষী েুোঁজপ্রে চপ্রলপ্রি। হপোয়োপ্ররো স্মক িোিপ্রি হমপ্রয়স্মে জযোক হরনোল্ডপ্রক েুপ্রনর 
অিিোয় হিপ্রেপ্রি? 
  
নো স্মক েোপ্রকই েুনী িপ্রল িোিপ্রি? স্মকন্তু েো স্মক কপ্রর সম্ভি? মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক েুন করোর 
হকোপ্রনো হমোস্মেি েোর েোকপ্রে পোপ্রর নো। 
  
স্মকন্তু হমপ্রয়স্মে েুপ্রনর জোয়েোয় উপস্মিে  ল স্মক কপ্রর? কযোলোইপ্রন িুজপ্রনই হেন হিপ্র়েস্মি। 
জো োপ্রজ উপ্র  েোকপ্রল আমোর হচোপ্রে প়েে স্মনশ্চয়। এক  প্রে পোপ্রর যস্মি হেপ্রন হচপ্রপ 
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মোরস্মলনস্মিপ্রল স্মিপ্রর আপ্রস। েো প্রল ফ্রোপ্রঙ্কইস হয সময়েো িপ্রলপ্রি, স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়প্রি 
েোর স্মিপ্রর আসো সম্ভি  প্রে পোপ্রর।   
  
স্মকন্তু িোস্ম়ে হিপ্র়ে হিস্মরপ্রয়স্মিল রোে িিেোর পর…েোরপর? এরপর স্মক হস হ োপ্রেপ্রল স্মকংিো 
কযোলোইপ্রন স্মিপ্রর স্মেপ্রয়স্মিল? 
  
েুনেো  য় মঙ্গলিোর। েোর সপ্রঙ্গ আমোর হিেো  য় িৃ স্পস্মেিোর সকোপ্রল। আপ্রিৌ হস ফ্রোন্স 
হিপ্র়ে স্মেপ্রয়স্মিল িপ্রল আমোর মপ্রন  য় নো। 
  
হমপ্রয়স্মে স্মক জযোক হরনোপ্রল্ডর সপ্রঙ্গ হিেো করপ্রে এপ্রসস্মিল? স্মকন্তু আস্মম হেো েোপ্রক 
িপ্রলস্মিলোম, জযোক ঘেনোিপ্রল হনই, িুপ্রয়নস এয়োপ্রসয চপ্রল হেপ্রি। সম্ভিেঃ হস জোনে 
জযোক মোরস্মলনস্মিপ্রলই রপ্রয়প্রি…সমুদ্রযোত্রো কপ্ররস্মন। জযোপ্রকর সপ্রঙ্গ েোর হিেো  প্রয়স্মিল 
স্মকনো হিোঝো যোপ্রে নো। হপোয়োপ্ররোর সম্ভিেঃ হসেোই জোনো উপ্রেিয। 
  
এমন  ওয়োও অসম্ভি নয় মোেযো উওপ্রব্রযু়ইপ্রলর সপ্রঙ্গ হিেো করপ্রে এপ্রস হিলো ডুস্মিপ্রনর 
মুপ্রেোমুস্মে  প্রয়স্মিল জযোক। অেচ েোপ্রক অিপ্র লো কপ্ররই মোেযো ডওপ্রব্রযু়ইপ্রলর সপ্রঙ্গ ঘস্মনষ্ঠ 
 প্রয় উপ্র স্মিল। 
  
এেো েুিই স্বোিোস্মিক হয স্মিিিোন পস্মরিোপ্ররর হিপ্রল জযোক স্মকিুপ্রেই কপিযক ীন হমপ্রয়প্রক 
স্মনপ্রজর হযোেয িপ্রল মপ্রন করপ্রে পোপ্রর নো। 
  
িোিনোস্মচন্তোর িোোঁকুস্মন স্মিপ্রয় স্মনপ্রজর কেযিয স্মনরূপণ করিোর হচষ্টো করস্মিলোম। হপোয়োপ্ররোর 
কেোয় সস্মিৎ স্মিরল। 
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–হগ্রপ্তোপ্ররর েিরেো ইংরোস্মজ কোেজগুপ্রলোপ্রে িোপো  প্রি আেোমী পরশু, হপোয়োপ্ররো িলল, 
েোর আপ্রেই আমোপ্রির কোজ হির্ করপ্রে  প্রি। 
  
হপোয়োপ্ররোর পস্মরকল্পনো হিোঝো িুষ্কর। েোই আস্মম জোনপ্রে চোইলোম, ইংলপ্রন্ডর জনোরপ্রণয 
হকিল একস্মে িস্মি সিল কপ্রর হমপ্রয়স্মেপ্রক েুোঁপ্রজ িোর করপ্রি েুস্মম? 
  
হপোয়োপ্ররো  োসল। িলল, স্মেপ্রয়েোপ্ররর এপ্রজি হসই হজোপ্রসি অযোপ্ররোসপ্রক স্মনশ্চয়ই মপ্রন 
আপ্রি হেোমোর? একজন কুস্মস্তস্মেপ্ররর িযোপোপ্রর একিোর আমোপ্রক সো োযয কপ্ররস্মিল হস। 
েোর সো োপ্রযযই হমপ্রয়স্মেপ্রক েুোঁপ্রজ িোর করি। 
  
. 
  
িপ্রেোগ্রোি হিপ্রেই স্মমঃ অযোপ্ররোস িপ্রল উ ল, এপ্রেো ডুলস্মসপ্রিলো হিোপ্রনপ্রির একজন। িুই 
হিোনই েোস্ময়কো ও নেযকী। স্ম ক আপ্রি আপনোরো আজ চপ্রল যোন আস্মম েির পোস্ম প্রয় হিি। 
  
পরস্মিন সকোপ্রলই িদ্রপ্রলোক একেো স্মচরকূে পোস্ম প্রয় আমোপ্রির জোনোল, ডুলস্মসপ্রিলো 
হিোপ্রনপ্রির কপ্রিস্মির পযোপ্রলপ্রস পোওয়ো যোপ্রি। 
  
সপ্রঙ্গ সপ্রঙ্গই আমরো কপ্রিস্মির উপ্রেপ্রিয হিস্মরপ্রয় প়েলোম। 
  
 স্মেপ্রয়েোপ্রর হকোপ্রনোরকম হেোোঁজেির নো স্মনপ্রয় হসস্মিপ্রনর হেোগ্রোম হিপ্রে হপোয়োপ্ররো স্মেস্মকে 
হকপ্রে হিলল। 
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হিো-এর সিযপ্রির্ হেোগ্রোম স্মিল ডুলস্মসপ্রিলো হিোপ্রনপ্রির েোন ও নোচ। 
  
হঘোর্প্রকর হঘোর্ণো হির্  প্রেই িুই হিোন মপ্রি উপস্মিে  ল। িুক কোোঁপস্মিল আমোর। স্মির 
হচোপ্রে েোস্মকপ্রয় রইলোম। 
  
হিপ্রে িুই হিোনপ্রক যমজ িপ্রলই মপ্রন  ল। অিিয একজপ্রনর চুপ্রলর রে  োলকো  লুি, 
আপ্ররকজপ্রনর ঘন কোল। িুজপ্রনরই স্মমস্মষ্ট সুন্দর হচ োরো। েোপ্রনর েলোও সুন্দর। েোপ্রনর 
সপ্রঙ্গ মোনোনসই নোচও করল েোরো। 
  
একসময় হিো হির্  ল। িিযক-হশ্রোেোর আনপ্রন্দোচ্ছ্বোস আর করেোস্মলধ্বস্মনপ্রে  ল মুেস্মরে 
 প্রয় উ ল। 
  
আমোর হকমন অস্বস্মস্ত হিো   প্রে লোেল। িমিোেো র - ট্টপ্রেোল অস নীয়  প্রয় উ ল। 
িোইপ্রর স্মেপ্রয় িুকিপ্রর স্মনঃশ্বোস স্মনপ্রে নো পোরপ্রল স্বস্মস্ত পোস্মেলোম নো। হপোয়োপ্ররোপ্রক হরপ্রে 
িোইপ্রর হিস্মরপ্রয় এলোম। 
  
আমোপ্রির হ োপ্রেপ্রলর কোপ্রিই স্মেপ্রয়েোর। ঘপ্রর এপ্রস েোস্মনকেো হুইস্মি স্মনপ্রয় িসলোম। 
  
  োৎ িরজো হ প্রল ঘপ্রর হয ঢুকল, েোর স্মিপ্রক হচোে প়েপ্রেই লোস্মিপ্রয় উ লোম। 
  
 স্মসনপ্রডপ্ররলো িোোঁস্ম়েপ্রয় আপ্রি িরজোর সোমপ্রন। 
  
– প্রল সোমপ্রনর সোস্মরপ্রে হেোমোপ্রক আর হেোমোর িনু্ধপ্রক হিেপ্রে হপলোম। এই হেোমোর 
হসই হেোপ্রয়ন্দো িনু্ধ? কপ্রিস্মিপ্রে হেোমরো হকন এপ্রসি িপ্রলো হেো? 
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হেপ্রম হেপ্রম কেোগুপ্রলো িলল হমপ্রয়স্মে। 
  
মপ্রির হপোিোক েেপ্রনো েোপ্রয় চোপোপ্রনো স্মিল। একেো হক্রোক স্মিপ্রয় হঢপ্রক হরপ্রেস্মিল। আস্মম 
িোিস্মি, একেু স্মক িয়োেয হিোনোল েোর স্বর? হযজনয হস িয় পোপ্রে স্মনশ্চয় েো জোপ্রন 
হপোয়োপ্ররো-িুঝপ্রে পোরস্মি। 
  
স্মকন্তু আমোর স্মসনপ্রডপ্ররলো…আমোর হৃিয়ও হেো আকুল  প্রয় উপ্র প্রি। স্মকন্তু হকিল েোস্মকপ্রয় 
েোকো িো়েো হকোপ্রনো কেো আস্মম িলপ্রে পোরস্মি নো। 
  
-হেোমোর হেোপ্রয়ন্দো িনু্ধ স্মক আমোর হেোোঁজ করপ্রি? অসু্ফপ্রে িলল হস। 
  
আস্মম হেমস্মন িোকয োরো। হস এস্মেপ্রয় এপ্রস হচয়োপ্রর িসল, েোরপর িু োপ্রে মুে হঢপ্রক 
িুোঁস্মপপ্রয় হকোঁপ্রি উ ল। 
  
আস্মম  োোঁেু মুপ্র়ে িপ্রস েোর িু োে জস্ম়েপ্রয়  রলোম। হৃিপ্রয়র সমস্ত আপ্রিে জপ্র়েো কপ্রর 
িলপ্রে লোেলোম, হকোঁপ্রিো নো স্মেয়েমো, হেোমোর হকোপ্রনো িয় হনই, আস্মম হেোমোপ্রক রক্ষো 
করি। সি স্মকিুই আস্মম জোস্মন। 
  
কোন্নো েোস্মমপ্রয় হস আমোর হচোপ্রে হচোে রোেল। জল েলেল করপ্রি। 
  
হসস্মিন েুস্মমই হেো িুস্মরেো স্মনপ্রয় এপ্রসস্মিপ্রল? িললোম আস্মম। 
  
– যোোঁ। অসু্ফপ্রে উচ্চোরণ করল হস। 
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–হকন এপ্রনস্মিপ্রল? 
  
–আমোর িয় স্মিল ওেোর েোপ্রয়  োপ্রের িোপ যস্মি পোওয়ো যোয়? 
  
–স্মকন্তু েুস্মম হেো গ্লোিস পপ্ররস্মিপ্রল। েিু িয় স্মিল? 
  
–েুস্মম স্মক আমোপ্রক পুস্মলপ্রসর  োপ্রে হিপ্রি? 
  
–নো। 
  
–হিপ্রি নো হকন? 
  
–স্মসনপ্রডপ্ররলো–আস্মম হেোমোপ্রক িোপ্রলোিোস্মস। 
  
হকোপ্রনোস্মিন কোউপ্রক িোপ্রলোিোসোর কেো স্মচন্তোও কস্মরস্মন আস্মম। স্মকন্তু আজ এই অদু্ভে 
পস্মরপ্রিি আর পস্মরস্মিস্মেপ্রে হসই কেোেোই নো জোস্মন হকন নো িপ্রল পোরলোম নো েোপ্রক। 
  
হস মুে স্মনচু করল। স্মি়েস্মি়ে কপ্রর িলল, ও  নো। আমোপ্রক িোপ্রলোিোসো যোয় নো–আমোর 
সম্পপ্রকয স্মকিুই জোন নো েুস্মম 
  
–জোস্মন সিই। হস-রোপ্রে েুস্মম মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর সপ্রঙ্গ হিেো করপ্রে এপ্রসস্মিপ্রল। হেোমোপ্রক 
েুস্মি করোর জনয স্মেস্মন হমোেো অপ্রঙ্কর একেো হচক স্মিপ্রয়স্মিপ্রলন। েুস্মম ঘৃণোিপ্রর হসেো 
েুকপ্ররো কপ্রর স্মিোঁপ্র়ে হিল। েোরপর েুস্মম েোর িোস্ম়ে হেপ্রক হিস্মরপ্রয় আস। জযোক হরনোল্ড 
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সমুদ্রযোত্রো নো কপ্রর স্মিপ্রর এপ্রসস্মিল–হসকেো েুস্মম জোনপ্রে স্মকনো িলপ্রে পোরি নো। 
স্মির্োিোেন্ন মপ্রন হিরোর পপ্রে েলি হেলোর মোপ্র  রোে িোপ্ররোেো নোেোি একস্মে হলোকপ্রক 
হেোমোর হচোপ্রে পপ্র়ে। হপিন হেপ্রক হিেপ্রলও েোপ্রক েুস্মম সম্ভিেঃ স্মচনপ্রে হপপ্ররস্মিপ্রল। 
আপ্রেই জযোক হরনোল্ডপ্রক হুমস্মক স্মিপ্রয় একেো স্মচস্ম  স্মলপ্রেস্মিপ্রল। হলোকেোপ্রক সোমপ্রন হিেপ্রে 
হপপ্রয় হপিন হেপ্রক েুস্মম েোপ্রক আঘোে কপ্ররস্মিপ্রল। েোপ্রক েুন কপ্ররস্মিপ্রল। 
  
িু োপ্রে মুে ঢোকল হস। অসু্ফপ্রে িলপ্রে লোেল, ও ঃ েুস্মম সি িপ্রলপ্রি। 
  
একেু পপ্রর আমোর স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় স্মির্ণ্ণ স্বপ্রর িপ্রল উ ল, আস্মম েুনী–একেো হজপ্রনও 
েুস্মম আমোপ্রক িোপ্রলোিোসপ্রি? 
  
-িোপ্রলোিোসো ি়ে অিুঝ স্মসনপ্রডপ্ররলো। িললোম আস্মম, জোস্মন নো হকন, েেম হিেো  ওয়োর 
স্মিন হেপ্রকই আস্মম স্মনপ্রজর কোপ্রি ি়ে অস োয়  প্রয় পপ্র়েস্মি–হেোমোপ্রক িোপ্রলো নো হিপ্রস 
পোস্মরস্মন। 
  
আমোর কেোগুপ্রলোপ্রে স্মক স্মিল জোস্মন নো। এমনিোপ্রি হৃিপ্রয়র েিীর আপ্রিে কেপ্রনো কোপ্ররো 
কোপ্রি েকোি কস্মরস্মন। 
  
স্মসনপ্রডপ্ররলো িুোঁস্মপপ্রয় হকোঁপ্রি উপ্র  মুে ঢোকল। স্খস্মলে কপ্রে িলপ্রে লোেল-ও , আস্মম স্মক 
করি…স্মক করি…হক আমোপ্রক িপ্রল হিপ্রি 
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-িোন্ত  ও হিলো, েোর চুপ্রল স্মিস্মলপ্রকপ্রে সোন্ত্বনো স্মিপ্রয় িললোম, আস্মম হেোমোপ্রক িোপ্রলোিোস্মস, 
আমোপ্রক িয় পোওয়োর স্মকিু হনই। আস্মম েস্মেিোন চোই নো স্মকিু, হকিল েোপ্রক িোপ্রলোপ্রিপ্রস 
আমোপ্রক সো োযয কর। 
  
জযোক হরনোল্ডপ্রক আস্মম িোপ্রলোিোস্মস েুস্মম েোই মপ্রন কপ্ররো? 
  
হ োোঁপ্রের হকোপ্রণ  োসিোর হচষ্টো কপ্রর হস আিোর িলল, স্মকন্তু হেোমোপ্রক হযিোপ্রি িোপ্রলোিোস্মস 
েোপ্রক হসিোপ্রি কেপ্রনো িোপ্রলোিোসপ্রে পোরি নো। 
  
িলপ্রে িলপ্রে িু োে স্মিপ্রয় জস্ম়েপ্রয়  রল আমোপ্রক। আমোর হ োোঁে স্মলপ্ত  ল েোর উপযুযপস্মর 
উষ্ণ চুিপ্রন। েোর আন্তস্মরক িোপ্রলোিোসোর িনয েকোি আমোপ্রক অস্মিিূে করল। 
  
স্ম ক এই সময় িরজোর স্মিপ্রক হচোে প়েপ্রে চমপ্রক উ লোম। হপোয়োপ্ররো স্মনঃিপ্রব্দ িোোঁস্ম়েপ্রয় 
আমোপ্রির হিেপ্রি। 
  
–এেুস্মন এেোন হেপ্রক চপ্রল যোও েুস্মম, আস্মম ওপ্রক আেপ্রক রোেস্মি। হপোয়োপ্ররোপ্রক আস্মম 
আেপ্রল রোেলোম। স্মসনপ্রডপ্ররলো আমোপ্রির পোি স্মিপ্রয় ঘর হেপ্রক হিস্মরপ্রয় হেল। 
  
–েোপ্রক হযপ্রে স্মিপ্রয় িোপ্রলোই করপ্রল, িলল হপোয়োপ্ররো, েপ্রি িযোপোরেো অস্মিশ্বোসয। এেন 
িোন্ত  প্রয় িপ্রসো। 
  
আস্মম স্মিস্মিে  প্রয় স্মজপ্রজ্ঞস করলোম, েুস্মম েোপ্রক  রিোর হচষ্টো করপ্রি নো? 
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–আস্মম হেো স্মজরপ্রয়ড নই, হ স্মস্টংস। স্মকন্তু পুরপ্রনো িনু্ধর েস্মে হেোমোর এই িযি োর েুিই 
অস্বস্মস্তকর। িপ্রেোগ্রোি হিপ্রে হমপ্রয়স্মেপ্রক হয েুস্মম স্মচনপ্রে হপপ্ররি, হসকেো আমোপ্রক িলস্মন। 
স্মকন্তু েুস্মম জোনপ্রে নো, আস্মম জোনেোম হসকেো। এেন আমোর সোমপ্রনই েোপ্রক েুস্মম 
পোস্মলপ্রয় হযপ্রে সো োযয করপ্রল। 
  
হেোমোর কোপ্রি একেো কেো আস্মম জোনপ্রে চোই হ স্মস্টংস, েুস্মম স্মক আমোর সপ্রঙ্গ কোজ 
করপ্রি নো স্মিরুেোচরণ করপ্রি? 
  
সংযে কপ্রে িোন্ত িস্মঙ্গপ্রে কেোগুপ্রলো হক করল হপোয়োপ্ররো। েস্মেস্মে িব্দ হযন আমোর িুপ্রক 
েীপ্ররর মপ্রেো স্মিে  ল। হপোয়োপ্ররো আমোর িনু্ধ। 
  
–হেোমোর সপ্রঙ্গ েোরোপ িযি োর করোর জনয আস্মম িুঃস্মেে হপোয়োপ্ররো, আস্মম িললোম, আস্মম 
স্মনপ্রজর ওপপ্রর স্মনয়ন্ত্রণ  োস্মরপ্রয় হিপ্রলস্মিলোম। আমোপ্রক মোজযনো কর। কেো স্মিস্মে, িস্মির্যপ্রে 
এমন ঘেনোর পুনরোিৃস্মি  প্রি নো। 
  
িনু্ধ, মপ্রন  য় হমপ্রয়স্মেপ্রক েুস্মম িোপ্রলোিোস, একেো স্মনপ্রজও জোনপ্রে নো। আস্মম িুঝপ্রে 
হপপ্ররস্মিলোম, এই হমপ্রয়স্মেই িুস্মরেো স্মনপ্রয়স্মিল। হেোমোপ্রক আস্মম সেকয কপ্রর স্মিপ্রয়স্মিলোম। 
যোই হ োক, এেন আমোপ্রক স্মকিু িল, যস্মি আমোর হচপ্রয় হিস্মি স্মকিু হজপ্রন েোক– 
  
–চমপ্রক হিওয়োর মপ্রেো হকোপ্রনো েির হেোমোর ঝুস্মলপ্রে হনই হপোয়োপ্ররো। স্মমস ডুস্মিনপ্রক 
সন্ধোপ্রনর হচষ্টো কপ্রর িৃেো সময় িযয় কপ্ররো নো। হসস্মিন রোপ্রে মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর সপ্রঙ্গ হয 
হমপ্রয়স্মে হিেো কপ্ররস্মিল, হস এ নয়। এই অপরোপ্র র সপ্রঙ্গও এই হমপ্রয়স্মে জস্ম়েে নয়, 
হেোমোপ্রক আস্মম স্মনস্মশ্চে িলপ্রে পোস্মর। ফ্রোন্স হেপ্রক িোস্ম়ে পযযন্ত হেন ভ্রমপ্রণ হসস্মিন হস 
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আমোর সপ্রঙ্গ স্মিল। স্মিপ্রটোস্মরয়োয় েোর সপ্রঙ্গ আমোর িো়েোিোস্ম়ে  য়। হসস্মিন রোপ্রে েোর 
পপ্রক্ষ মোরস্মলনস্মিপ্রল যোওয়ো হকোপ্রনো মপ্রেই সম্ভি নয়। 
  
–একেো েুস্মম আিোলপ্রে িপে স্মনপ্রয় িলপ্রে পোরপ্রি? স্মচস্মন্তেিোপ্রি আমোর স্মিপ্রক েোকোল 
হপোয়োপ্ররো। 
  
-স্মনস্মিয োয়। 
  
-হ স্মস্টংস, উপ্র  িোোঁস্ম়েপ্রয় িলল হপোয়োপ্ররো, হেোমোর  োরণো েুিই স্মিিয়কর, আস্মম িলপ্রে 
িো য  স্মে। 
  
. 
  
১৫. 
  
 আমোর েল্পেো হপোয়োপ্ররো কেেো স্মিশ্বোস করল িুঝপ্রে পোরস্মিলোম নো। হিলোপ্রক আর 
হকোপ্রনো িোপ্রি অস্মিযুি করো যোয় স্মকনো েোও িুঝপ্রে পোরস্মিলোম নো। েপ্রি হপোয়োপ্ররো হয 
স্মনরস্ত  প্রি নো হস স্মির্প্রয় হকোপ্রনো সপ্রন্দ  স্মিল নো। 
  
পরস্মিন সকোপ্রল একসপ্রঙ্গই হব্রকিোপ্রস্টর হেস্মিপ্রল িসলোম। ওপ্রক জোনোলোম, একেো কোপ্রজ 
একিোর িোইপ্রর হযপ্রে  প্রি। 
  
অদু্ভে িৃস্মষ্টপ্রে েোকোপ্রলো হপোয়োপ্ররো। িলল, হয েির জোনিোর জনয িোইপ্রর যোিোর কেো 
িোিি, যস্মি জোনপ্রে চোও হেোমোপ্রক আস্মম েো জোনোপ্রে পোস্মর। 
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আস্মম অিোক  প্রয় েোকোলোম েোর স্মিপ্রক। 
  
–হিোন হ স্মস্টংস, ডুলস্মসপ্রিলো হিোপ্রনরো কপ্রিস্মি হিপ্র়ে চপ্রল হেপ্রি। স্মেপ্রয়েোপ্ররর সপ্রঙ্গ চুস্মি 
িোস্মেল কপ্ররই অজ্ঞোেিোপ্রস যোত্রো কপ্ররপ্রি েোরো। 
  
-েুস্মম েির স্মনপ্রয়স্মিপ্রল? 
  
– যোোঁ। এিং এেোই সেয েির। এিো়েো আর স্মক করপ্রে পোরে েোরো? 
  
আস্মমও েো িুঝপ্রে পোরস্মিলোম। আমোর িুিযলেোর সুপ্রযোেেোপ্রক কোপ্রজ লোস্মেপ্রয় হপোয়োপ্ররোর 
নোেোপ্রলর িোইপ্রর সপ্রর পপ্র়েপ্রি হস। স্মকন্তু নেুন পস্মরস্মিস্মেপ্রে স্মিব্রে  প্রে  প্রি আমোপ্রকই। 
  
িুঝপ্রে পোরস্মিলোম নো, হস আমোর সপ্রঙ্গ হযোেোপ্রযোে করোর হচষ্টো করপ্রি স্মকনো। হপোয়োপ্ররো 
স্মনশ্চয়ই হকোপ্রনো পে েুোঁপ্রজ িোর করোর হচষ্টো করপ্রি। হসেো েোর অস্মে নম্র হসৌজনযমূলক 
িযি োর হিপ্রেই িুঝপ্রে পোরস্মিলোম। 
  
আপোেঃ িোন্ত মূস্মেযর আ়েোপ্রলই হস হিস্মি স্মিপিনক  প্রয় ওপ্র । সিস্মিপ্রক নজর হরপ্রে 
সেকয েোকপ্রে  প্রি আমোপ্রক। 
  
হচোপ্রের হকোপ্রণ আমোপ্রক লক্ষয কপ্রর হপোয়োপ্ররো িলল, েোপ্রক হকন হেোোঁজ করলোম নো স্মনশ্চয় 
িুঝপ্রে পোরি হ স্মস্টংস? 
  
–িয়ো হিস্মেপ্রয়ি। 
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–আমোর জোয়েোয় েুস্মম  প্রল যো করপ্রে আস্মমও েোই কপ্ররস্মি। িুপ্রেোিুস্মে কপ্রর  য়রোন 
 িোর েপ্রয়োজন হিস্মে নো। হিলো ডুস্মিনপ্রক হযপ্রে যোও। েপ্রয়োজন  প্রল যেোসমপ্রয় স্মনশ্চয়ই 
েোর হেোোঁজ হপপ্রয় যোি। 
  
হপোয়োপ্ররো অিোস্মিে িোপ্রি িোন্ত আর স্মনস্মলযপ্ত। আমোর কোপ্রি যো েুিই অস্বস্মস্তকর হিো   প্রে 
লোেল। 
  
–হেোমোর পস্মরকল্পনোর কেো জোনপ্রে ইপ্রে  প্রলও, আর স্মজপ্রজ্ঞস করি নো। হস অস্ম কোর 
আস্মম  োস্মরপ্রয়স্মি হপোয়োপ্ররো। হমপ্রয়স্মেপ্রক আস্মম পোস্মলপ্রয় হযপ্রে সো োযয কপ্ররস্মি। 
  
-নো, িনু্ধ, হেোমোপ্রক হেোপন করোর মপ্রেো স্মকিুই হনই আমোর। আমরো ফ্রোপ্রন্স স্মিপ্রর যোস্মে। 
  
হপোয়োপ্ররোর কেো শুপ্রন আস্মম স্মিিয়ো ে। আমোপ্রক হপোয়োপ্ররো েযোে কপ্ররস্মন, সিযপ্রক্ষপ্রত্র েোর 
স চর  িোর অস্ম কোর হেপ্রক চুযে কপ্ররস্মন আমোপ্রক। 
  
আমোর মপ্রনোিোি িুঝপ্রে হপপ্রর হপোয়োপ্ররো িলল,  যোোঁ, িনু্ধ। আস্মম জোস্মন, হেোমোর 
হপোয়োপ্ররোপ্রক কেপ্রনোই েযোে করপ্রে পোর নো েুস্মম। েপ্রি ইপ্রে করপ্রল ইংলপ্রন্ড হেপ্রক 
হযপ্রে পোর েুস্মম। 
  
জিোপ্রি আস্মম হকিল মোেো নো়েলোম। আমোর হচেনোর আপ্রলোপ্রক নেুন কপ্রর হযন 
হপোয়োপ্ররোপ্রক আস্মিষ্কোর করলোম। েিু স্মনঃসংিয়  প্রে পোরস্মিলোম নো, এমন একেো 
অেীস্মেকর ঘেনো ঘপ্রে যোওয়োর পর েোর স্মিশ্বোস স্মিপ্রর পোি। 
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েপ্রি যোই ঘেুক আমোপ্রক সেকয েোকপ্রে  প্রি। হপোয়োপ্ররোর কোিোকোস্মি হেপ্রক েোর 
েস্মেস্মিস্ম র ওপর নজর রোেপ্রে  প্রি। হপোয়োপ্ররো যেক্ষণ আপ্রি, হিলো স্মিপিমুি নয়। 
  
আস্মম িললোম, েুস্মম হযিোপ্রি েুস্মি স্মনপ্রে পোর, সিকোজ আমরো িুজপ্রন স্মমপ্রলই করপ্রে 
চোই। 
  
-আস্মমও একমে, িলল হপোয়োপ্ররো, েিুও হেোমোপ্রক সেকয কপ্রর হিওয়ো আস্মম কেযিয িপ্রল 
মপ্রন কস্মর। 
  
-হেোমোপ্রক আমোর িত্রুর িূস্মমকো স্মনপ্রে হিেপ্রল স্মকিুমোত্র স্মিচস্মলে  ি নো হপোয়োপ্ররো। েিু 
আস্মম 
  
আমোপ্রক িো ো স্মিপ্রয় হপোয়োপ্ররো িলল, েিু েুস্মম হয কোপ্রজ স্মনপ্রজপ্রক জস্ম়েপ্রয় হিপ্রলি েো 
স্মনপ্রয়ই সন্তুষ্ট। স্মকন্তু িনু্ধ, আস্মম আপোেেঃ জযোক হরনোল্ডপ্রক স্মনপ্রয়ই িোিপ্রে চোই। 
  
নোমেো শুপ্রন মপ্রন  ল আস্মম হযন এেক্ষণ কল্পনোর জেপ্রে স্মিলোম। এ হকপ্রসর স্মিনু্দমোত্র 
িোয়ো স্মচন্তোর জেে হেপ্রক সপ্রর স্মেপ্রয়স্মিল। 
  
জযোক হরনোল্ড আমোপ্রক িোস্তপ্রির মোস্মেপ্রে স্মনপ্রয় এল। হিচোরো জযোক। হস এেন হজপ্রল 
িস্মন্দ। িোোঁস্মসর সম্ভোিনোয় েস্মেস্মে মু ূপ্রেয িস্মঙ্কে  প্রে। 
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এই মু ূপ্রেয আমোর িূস্মমকোেো স্পষ্ট  প্রয় উ ল। জযোক হরনোল্ড স্মনরপরো । হিলোপ্রক আস্মম 
িোোঁচোপ্রে পোস্মর, স্মকন্তু েোর স্মিস্মনমপ্রয় ওই স্মনরপরো  মোনুর্স্মের েলোয় িোোঁস্মসর িস্ম়ে  য়প্রেো 
ঝুস্মলপ্রয় স্মিপ্রে  প্রি। 
  
স্মকন্তু এমন জঘনয কোজ আস্মম স্মক কপ্রর করি? অসম্ভি। হয কপ্ররই হ োক স্মনরপরো  জযোক 
হরনোল্ডপ্রক হজপ্রলর িরজোর িোইপ্রর মুি আকোপ্রির েলোয় িোর কপ্রর স্মনপ্রয় আসপ্রে  প্রি। 
হয হকোপ্রনো মূপ্রলয। 
  
পরমু ূপ্রেযই িঙ্কোয় িুপ্রল উ ল িুক। যস্মি হস েোলোস নো পোয়? েো প্রল? েো প্রল অস্মিযুি 
 প্রি হিলো? হযপ্রকোন মূপ্রলয আস্মম যোপ্রক িোপ্রলোিোসপ্রে চোই? 
  
স্মক স্মসেোন্ত আস্মম হনি? আস্মম স্মক হিলোপ্রক িোোঁচোিোর হচষ্টো করি নো? 
  
সম্ভিেঃ হিলো এেপ্রনো জোপ্রন নো, জযোক হরনোল্ড হগ্রপ্তোর  প্রয়প্রি। আস্মম েোপ্রক স্মকিুই 
েকোি কস্মরস্মন। স্মকন্তু যেন হস জোনপ্রি, েেন হস স্মক করপ্রি? হস স্মক স্মনপ্রজর জীিপ্রনর 
স্মিস্মনমপ্রয় েোর েোিন হেস্মমকপ্রক িোোঁচোিোর হচষ্টো করপ্রি? 
  
এমনও হেো  প্রে পোপ্রর, সি িো ো অস্মেক্রম কপ্রর জযোক হরনোল্ড েোলোস হপপ্রয় যোপ্রি। েো 
 প্রল হেো সিস্মিকই রক্ষো  য়। যস্মি েো নো  য়–হসই সঙ্কে হমোচন করপ্রি হক? 
  
আমোপ্রক এমন স্মসেোন্ত স্মনপ্রে  প্রি যোপ্রে হিলোপ্রক আ়েোপ্রল রোেো যোয় এিং জযোকপ্রকও 
িোোঁচোপ্রনো যোয়। যস্মিও জোস্মন নো, স্মক কপ্রর েো সম্ভিপর  প্রি। 
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হপোয়োপ্ররো হকোপ্রনো অনযোয়  প্রে হিপ্রি নো। হযপ্রকোপ্রনো িোপ্রিই হ োক, স্মনরপরো ীপ্রক হস মুি 
কপ্রর আনপ্রি। আস্মম জোস্মন, যে কস্ম নই হ োক, হস কোপ্রজ হস িযেয  প্রে পোপ্রর নো। যস্মি 
এমন  য়, হিলো সি সপ্রন্দপ্র র িোইপ্রর আর জযোক হরনোল্ড অস্মিপ্রযোেমুি–এমন 
সপ্রন্তোর্জনক সমো োন স্মক সম্ভি  প্রি? হকোপ্রনো পপ্রে সম্ভি? 
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ইংিন্ড পথরক লিরর 
১৬. 
  
ইংলন্ড হেপ্রক স্মিপ্রর পরস্মিন সকোপ্রল হসি ওমপ্রর মযোস্মজপ্রেে  য়প্রেপ্রের ঘপ্রর েোর সপ্রঙ্গ 
হিেো করলোম আমরো। জযোক হরনোল্ডপ্রকও হসেোপ্রন আনো  প্রয়স্মিল। 
  
আমোপ্রির অিযেযনো জোস্মনপ্রয় মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে িলপ্রলন, আপস্মন আসোপ্রে স্বস্মস্ত স্মিপ্রর হপলোম। 
 েিোেো স্মজরপ্রয়ড হয হকপ্রলঙ্কোস্মর কপ্ররপ্রি, এ মোরোত্মক িুল স্মক কপ্রর সংপ্রিো ন করো 
যোপ্রি িুঝপ্রে পোরস্মি নো। মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, আপস্মন অনয হকোপ্রনো স্মসেোপ্রন্ত আসপ্রে পোপ্ররন 
নো? 
  
হসই সম্ভোিনো যপ্রেষ্ট আপ্রি। এেপ্রনো অপ্রনক পপ্রয়িই অস্পষ্ট রপ্রয়প্রি। জযোক হরনোল্ডপ্রক 
আস্মম অপরো ী িোিপ্রে পোরস্মি নো। স্মকন্তু েোর সপপ্রক্ষ স্মক িলোর আপ্রি? 
  
–আত্মপক্ষ সমেযন করপ্রে িযেয  প্রয়প্রি হস, িলপ্রলন মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে, েোর কোি হেপ্রক 
অপরোপ্র র স্বীকোপ্ররোস্মি িো়েো স্মকিু পোওয়ো মুিস্মকল। িোিস্মি, আেোমীকোল েোপ্রক আস্মম 
আিোর স্মজজ্ঞোসোিোি করি। আপস্মনও উপস্মিে েোকপ্রিন। 
  
কেো হির্ কপ্রর সোমপ্রনর কোেজপত্র ঘোোঁেোঘোোঁস্মে কপ্রর একেো স্মচস্ম  িোর কপ্রর আনপ্রলন 
মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে। 
  
-মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, আপনোর এই স্মচস্ম েো আমোর কোপ্রি স্মিল। 
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 নযিোি জোস্মনপ্রয় স্মচস্ম েো  োপ্রে স্মনল হপোয়োপ্ররো। স্মচস্ম েো েেুস্মন নো েুপ্রল পপ্রকপ্রে হরপ্রে স্মিল 
হপোয়োপ্ররো। েোরপর যোওয়োর জনয উ ল। 
  
-েো প্রল কোল আমোপ্রির হিেো  প্রে মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে। 
  
 ঘর হেপ্রক হিস্মরপ্রয় আসোর মু ূপ্রেযই স্মজরপ্রয়প্রডর সপ্রঙ্গ হিেো  প্রয় হেল। 
  
-ও , মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, িলল স্মজরপ্রয়ড, আপনোপ্রক হিপ্রে স্মনস্মশ্চন্ত  ওয়ো হেল। আিো 
করপ্রে পোস্মর এ হকপ্রসর চূ়েোন্ত রোয় এিোপ্রর স্মিেস্মেরই হঘোস্মর্ে  প্রি। 
  
–আস্মম আপনোর সপ্রঙ্গ একমে মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়ড। 
  
–েরুণ হরনোল্ডপ্রক হির্ পযযন্ত হয আপস্মন হিোর্ী সোিযস্ত কপ্রর সন্তুষ্ট  প্রয়প্রিন, এেো েুিই 
আনপ্রন্দর সংিোি। 
  
-মোপ করপ্রিন মোঁস্মসপ্রয়, আমোর মপ্রে জযোক হরনো স্মনপ্রিযোর্। 
  
 –পোেল! েোস্মেপ্রলযর  োস্মস হ প্রস উ ল স্মজরপ্রয়ড। 
  
-মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়ড, েিপ্রন্তর শুরু হেপ্রকই লক্ষয কপ্ররস্মি আপস্মন আমোপ্রক নোনোিোপ্রি 
অপমোন করোর হচষ্টো কপ্রর হেপ্রিন। আপনোর জনয উপযুি জিোি আস্মম রেস্মর কপ্রর 
হরপ্রেস্মি। আপনোর আপ্রেই মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর েুনীপ্রক আস্মম েুোঁপ্রজ হপপ্রয়স্মি। আস্মম পোোঁচপ্রিো 
ফ্রোঙ্ক িোস্মজ রোেপ্রে রোস্মজ। আপস্মন েস্তুে? 
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একেু ইেস্তেঃ কপ্রর স্মজরপ্রয়ড িলল, হিি, আস্মম েস্তুে। 
  
- নযিোি মোঁস্মসপ্রয় স্মজরপ্রয়ড। এপ্রসো হ স্মস্টংস যোওয়ো যোক। 
  
 হপোয়োপ্ররোর চযোপ্রলিপ্রক স্মজরপ্রয়ড স্মকিোপ্রি স্মনল হিোঝো হেল নো। স্মকন্তু হপোয়োপ্ররো পস্মরষ্কোর 
হঘোর্ণো কপ্রর হিপ্রলপ্রি, মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর েুনীপ্রক হস েুোঁপ্রজ িোর কপ্ররপ্রি। হপোয়োপ্ররোর মপ্রন 
স্মক আপ্রি হিোঝো যোপ্রে নো। হিলোপ্রক স্মনপ্রয়ই স্মচন্তো  প্রে লোেল। 
  
রোস্তোয় চলপ্রে চলপ্রে এসি স্মচন্তোই মোেোয় ঘুরপ্রে লোেল। হপোয়োপ্ররোর সপ্রঙ্গ হকোপ্রনো কেো 
 ল নো। 
  
হ োপ্রেপ্রল হঢোকোর মুপ্রে েযোস্মব্রপ্রয়ল হস্টোনপ্ররর সপ্রঙ্গ সোক্ষোৎ  ল। আমোপ্রির সপ্রঙ্গ হ োপ্রেপ্রল 
আসপ্রে রোস্মজ  প্রয় হেল। 
  
েোরপর, িলুন মোঁস্মসপ্রয় হস্টোনর, িলল হপোয়োপ্ররো, এস্মিপ্রক স্মক মপ্রন কপ্রর? 
  
–একজন িনু্ধর ওপর যস্মি অনযোয় অস্মিচোর  য়, েোর পোপ্রি সিোরই িোোঁ়েোপ্রনো উস্মচে িপ্রল 
মপ্রন কস্মর। িলল হস্টোনর। 
  
–আপস্মন স্মিশ্বোস কপ্ররন নো হয জযোক হরনোল্ড েোর িোিোপ্রক েুন কপ্ররপ্রি? 
  
স্মনশ্চয়ই নো। জযোক হরনোল্ডপ্রক আস্মম জোস্মন। হস েুন কপ্ররপ্রি একেো আস্মম কেপ্রনো স্মিশ্বোস 
করি নো। 
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হজপ্রন েুস্মি  প্রিন হয, েোর েোলোস পোিোর সম্ভোিনোই হিস্মি। েোর স্মিরুপ্রে এমন হকোপ্রনো 
েমোণ স্মজরপ্রয়ড উপস্মিে করপ্রে পোপ্ররস্মন। 
  
-মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, স্মজপ্রজ্ঞস করল হস্টোনর, আপস্মন েোপ্রক অপরো ী িপ্রল স্মিশ্বোস কপ্ররন? 
  
নো। েপ্রি েোর স্মনপ্রিযোস্মর্েো েমোণ করো েুিই কষ্টকর  প্রি। স্মজরপ্রয়ড েোর ওপর যেই 
অস্মিচোর কপ্রর েোক, মোিোম হরনোপ্রল্ডর হির্ জিোনন্দীর ওপরই েোর িোেয স্মনিযর করপ্রি। 
েপ্রি জযোপ্রকর আত্মপক্ষ সমেযপ্রনর হচষ্টো সপ্রন্তোর্জনক নয়। 
  
–হস রোপ্রে জযোপ্রকর কোপ্রি হয হকোপ্রনো িুস্মরই স্মিল নো, হসকেো মোিোম হরনোল্ড জোপ্রনন। 
িললোম আস্মম। 
  
আস্মম জযোক হরনোপ্রল্ডর অস্মিপ্রস স্মেপ্রয়স্মিলোম, িলল হপোয়োপ্ররো, আস্মম জোনপ্রে পোস্মর 
হকোম্পোস্মনর কোরেোনো হেপ্রক স্মেনস্মে িুস্মর রেস্মর কস্মরপ্রয়স্মিল। েোর একেো স্মিপ্রয়স্মিল েোর 
মোপ্রক, একেো হিলো ডুস্মিনপ্রক আর েৃেীয় িুস্মরেো জযোক হয েোর স্মনপ্রজর জনয হরপ্রেস্মিল, 
েো িলো যোয়। অেএি িুস্মরর েে েুপ্রল জযোকপ্রক স্মনপ্রিযোর্ েমোণ করো যোপ্রি নো। 
  
–স্মিচোপ্ররর এেি়ে িুল, স্মচৎকোর কপ্রর উ লোম আস্মম, হপোয়োপ্ররো, েুস্মম িো়েো ওপ্রক হকউ 
িোোঁচোপ্রে পোরপ্রি নো। েোপ্রক েুস্মম িোোঁচোও। 
  
–যো অসম্ভি েোই েুস্মম আমোপ্রক করপ্রে িলি হ স্মস্টংস। যোক…এেন এই স্মচস্ম েো হিেো 
যোক। 
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হপোয়োপ্ররো পপ্রকে হেপ্রক েোমেো িোর কপ্রর আনল। হিের হেপ্রক স্মচস্ম েো িোর কপ্রর হচোপ্রের 
সোমপ্রন হমপ্রল  রল। মু ূপ্রেয েোর মুে উজ্জ্বল  প্রয় উ ল। 
  
িুপ্রিযো য  োপ্রের হলেোয় স্মচস্ম েো এরকম স্মিল : 
  
স্মেয় মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, 
আস্মম ি়ে অস োয় হিো  করস্মি। আমোর সো োযয পোওয়োর হকোপ্রনো জোয়েো হনই। িয়ো কপ্রর 
আমোপ্রক আপস্মন সো োযয করুন। হযপ্রকোন মূপ্রলয জযোকপ্রক িোোঁচোপ্রে  প্রি। আপস্মন সিয় 
হ োন। 
আপনোর। 
মোেযো উওপ্রব্রযু়ইল 
  
প়েো  প্রল স্মচস্ম েো হপোয়োপ্ররোর  োপ্রে স্মিস্মরপ্রয় স্মিলোম। 
  
–হ স্মস্টংস এেুস্মন চল মোেযোর সপ্রঙ্গ কেো িপ্রল আসো যোক। িলল হপোয়োপ্ররো। 
  
 আ ঘিোর মপ্র যই স্মিলো মোরগুপ্রয়স্মরেো হপৌঁিলোম আমরো। মোেযো ডওপ্রব্রইল সোির অিযেযনো 
জোস্মনপ্রয় িলল, আপনোপ্রির হিপ্রে িুপ্রকর িল স্মিপ্রর হপলোম। ি়ে স্মিপি আমোর, স্মক করি 
িুঝপ্রে পোরস্মি নো। হজপ্রল জযোপ্রকর সপ্রঙ্গ ওরো আমোপ্রক হিেো করপ্রে হিপ্রি নো। আস্মম এক 
মু ূপ্রেযর জনযও স্মিশ্বোস কস্মর নো হস েুন কপ্ররপ্রি। 
  
-আমোরও েোই  োরণো মোিপ্রমোয়োপ্রজল, িলল হপোয়োপ্ররো, জযোক হরনোল্ড কোউপ্রক আ়েোল, 
করপ্রে চোইপ্রি স্মকনো িুঝপ্রে পোরস্মি নো। 
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মোেযো ডওপ্রব্রইপ্রলর ভ্রুকুস্মে হিেো স্মিল।–এরকম একেো সপ্রন্দ  আস্মমও কপ্ররস্মিলোম। েোর 
মোপ্রক আ়েোল করোর একেো সম্ভোিনো আপ্রি। মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর সমস্ত সম্পস্মির একমোত্র 
উিরোস্ম কোরী এেন স্মেস্মনই। 
  
জযোক হগ্রপ্তোর  ওয়োপ্রে স্মেস্মন িোরুণ আঘোে হপপ্রয়প্রিন হিেোপ্রে চোইপ্রিন। পোকো অস্মিপ্রনত্রী 
স্মেস্মন। হিেপ্রলন নো হকমন অজ্ঞোন  প্রয় হেপ্রলন। হস্টোনোর েোপ্রক সো োযয করপ্রি। যস্মিও 
িুজপ্রনর িয়প্রসর িযি োন অপ্রনক, েিু িলি, েোপ্রির সম্পকয সপ্রন্দ জনক। িুঝপ্রেই 
পোরপ্রিন। 
  
–িযোপোরেো আরও একেু েোিল কপ্রর স্মনপ্রে চোই মোিপ্রমোয়োপ্রজল, আমোপ্রক আপস্মন সো োযয 
করুন। আপনোপ্রক আস্মম একেো েে করি। 
  
– যোোঁ, িলুন মোঁস্মসপ্রয়। 
  
–আপস্মন আপনোর মোপ্রয়র েকৃে নোম জোপ্রনন? 
  
একেো  োক্কো হেল হযন মোেযো। মু ূপ্রেযর জনয হপোয়োপ্ররোর স্মিপ্রক স্মির হচোপ্রে েোস্মকপ্রয় হেপ্রক 
িু োপ্রে মুে হঢপ্রক িুোঁস্মপপ্রয় হকোঁপ্রি উ ল। 
  
–আপস্মন েো প্রল জোপ্রনন। 
  
কোোঁপ্র   োে িুস্মলপ্রয় হপোয়োপ্ররো েোপ্রক সোন্ত্বনো স্মিল। 
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–িোন্ত হ োন। এিোপ্রর আর একেো েপ্রের জিোি স্মিন। মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর েকৃে পস্মরচয় 
আপস্মন জোপ্রনন? 
  
–মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড! 
  
িুঝপ্রে পোরস্মি আপস্মন জোপ্রনন নো। েো প্রল এিোর আমোর কেোগুপ্রলো মন স্মিপ্রয় শুনুন। 
এরপর এপ্রকিোপ্রর হেো়েো হেপ্রক সমস্ত ঘেনো এপ্রক এপ্রক িপ্রল হেল হপোয়োপ্ররো। ইংলন্ড 
হেপ্রক হিরোর পপ্রে আমোপ্রক যো যো িপ্রলপ্রি হসসিও িোি স্মিল নো। 
  
–আপস্মন অসো োরণ মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, হপোয়োপ্ররোর সোমপ্রন  োোঁেু মুপ্র়ে িপ্রস সকোেপ্রর স্মমনস্মে 
জোনোল মোেযো, আস্মম ওপ্রক িোপ্রলোিোস্মস–আপস্মন ওপ্রক িোোঁচোন– 
  
. 
  
১৭. 
  
 পরস্মিন সকোপ্রল মযোস্মজপ্রেে মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে হির্িোপ্ররর মপ্রেো জযোক হরনোল্ডপ্রক হজরো 
করপ্রিন। আমরোও উপস্মিে  প্রয়স্মি যেোসমপ্রয়। 
  
স্মিধ্বস্ত হচ োরোর জযোকপ্রক হিপ্রে স্মির েোকো যোয় নো। িুপ্রচোপ্রের হকোপ্রল কোস্মল জপ্রমপ্রি। 
হচোয়োল িুপ্রেো ঝুপ্রল পপ্র়েপ্রি। 
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–হরনোল্ড, আমোর কপ্রয়কেো েপ্রের স্ম ক স্ম ক জিোি স্মিন, হজরো শুরু করপ্রল মযোস্মজপ্রেে, 
আপনোর িোিোর েুন  ওয়োর রোপ্রত্র আপস্মন মোরস্মলনস্মিপ্রল স্মিপ্রলন, স্মনশ্চয়ই স্বীকোর 
করপ্রিন? 
  
কপ্রয়ক মু ূেয চুপ কপ্রর হেপ্রক জযোক স্মনিকপ্রে জিোি স্মিল, আস্মম আপ্রেই িপ্রলস্মি, েেন 
আস্মম হচরিুপ্রেয স্মিলোম। 
  
এরপর হরল হস্টিপ্রনর িুজন সোক্ষীপ্রক  োস্মজর করো  ল। েোপ্রির একজনপ্রক আস্মম 
স্মচনপ্রে পোরলোম। মোরস্মলনস্মিল হরল হস্টিপ্রনর ে োন হপোেযোর। হস েোর সোপ্রক্ষয জোনোল, 
জযোক হরনোল্ডপ্রক হস িোপ্রলো িোপ্রিই হচপ্রন। েে ৭ জুন রোে এেোপ্ররোেো চস্মেপ্রির হেন 
হেপ্রক েোপ্রক নোমপ্রে হিপ্রেপ্রি। 
  
স্মিেীয় সোক্ষী একজন হরল কমযচোরী, হপোেযোপ্ররর িিপ্রিযর সমেযন জোনোল। 
  
 মযোস্মজপ্রেে জযোপ্রকর স্মিপ্রক স্মিপ্রর স্মজপ্রজ্ঞস করপ্রলন, আপনোর স্মকিু িিিয আপ্রি হরনোল্ড? 
  
–আমোর িলোর স্মকিু হনই। 
  
 –এেো আপস্মন স্মচনপ্রে পোপ্ররন? মযোস্মজপ্রেে একেো িুস্মর েুপ্রল  রপ্রলন। 
  
– যোোঁ। িুস্মরেো আস্মম আমোর মোপ্রক উপ োর স্মিপ্রয়স্মিলোম। 
  
 –এরকম আর হকোপ্রনো িুস্মর আপ্রি িপ্রল আপনোর মপ্রন  য়? 
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 –আমোর জোনো হনই। েপ্রি িুস্মরেোর নক্সো আস্মমই রেস্মর কপ্ররস্মিলোম। 
  
 অপরো ীর এমন স্পষ্ট স্বীকোপ্ররোস্মিপ্রে মযোস্মজপ্রেে একেু েমপ্রক হেপ্রলন। 
  
এরকম আর একেো িুস্মর হয জযোক হিলোপ্রক স্মিপ্রয়স্মিল। হসকেো হস সমূ্পণয হচপ্রপ হেল। 
  
আস্মম িুঝপ্রে পোরলোম হিলোপ্রক আ়েোল করোর জনযই েোর এই স্মমেযো স্বীকোপ্ররোস্মি। 
একসময় হমপ্রয়স্মেপ্রক হস িোপ্রলোিোসপ্রেো, স্মকন্তু েোর জনয এেন এেেো আত্মেযোে েোর 
স্মকপ্রসর জনয? হপোয়োপ্ররো স্ম কই িপ্রলস্মিল, এেন িুঝপ্রে পোরস্মি, িুস্মরর েসঙ্গ জযোপ্রকর 
হকোপ্রনো উপকোর করপ্রে পোরপ্রি নো। 
  
–হরনোল্ড, মযোস্মজপ্রেে আিোর িলপ্রে শুরু করপ্রলন, মোিোম হরনোপ্রল্ডর িুস্মরেো েোোঁর হড্রস্মসং 
হেস্মিপ্রলর ওপপ্রর স্মিল, স্মেস্মন আমোপ্রির িপ্রলপ্রিন। আমরো স্মক িোিি, স্মেস্মন কেোেো িুল 
িপ্রলস্মিপ্রলন, অেিো িুস্মরেো িুল কপ্রর আপস্মন পযোস্মরপ্রস যোিোর সময় সপ্রঙ্গ স্মনপ্রয় 
স্মেপ্রয়স্মিপ্রলন? আপস্মন স্মক একেো অস্বীকোর করপ্রিন? 
  
জযোক হরনোল্ড একমু ূেয ইেস্তেঃ করল পপ্রর িলল, নো, অস্বীকোর করি নো। এেো সম্ভি। 
  
মযোস্মজপ্রেে অপরো ীর স জ স্বীকোপ্ররোস্মির েিণেো লক্ষয কপ্রর েোর মপ্রনোিোি পস্মরিেযন 
করপ্রলন সম্ভিেঃ। স্মেস্মন সোমোনয ঝুোঁপ্রক আন্তস্মরকেোর সপ্রঙ্গ িলপ্রলন, হরনোল্ড, আপনোর 
িিপ্রিযর গুরুে আপস্মন িুঝপ্রে পোরপ্রিন হেো? আপস্মন যো িলপ্রলন, েোপ্রে আপনোর িোোঁস্মস 
রি করো যোপ্রি নো। 
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মু ূপ্রেযর মপ্র য জযোক হরনোপ্রল্ডর মপ্র য অদু্ভে একেো পস্মরিেযন ঘপ্রে হেল। েোর মস্মলন 
স্মির্ণ্ণ মুপ্রে িৃঢ় েেযপ্রয়র িোপ িুপ্রে উ ল। 
  
–মোঁস্মসপ্রয়  য়প্রেে, আস্মম িপে স্মনপ্রয় িলস্মি, আস্মম েুনী নই, আমোর িোিোপ্রক আস্মম েুন। 
কস্মরস্মন। 
  
অদু্ভেিোপ্রি হ প্রস উ প্রলন মযোস্মজপ্রেে। েোর হসই  োস্মস স্মিল ইস্মঙ্গেপূণয। 
  
–স্মকন্তু হরনোল্ড, আপনোর স্বীকোপ্ররোস্মিপ্রে হসই ইস্মঙ্গে স্মিল নো। আপনোর অপরোপ্র র কেো 
আপস্মন স্বীকোর কপ্ররপ্রিন। আপনোর সমেযপ্রন হকোপ্রনো অযোস্মলস্মি হনই। আপস্মন আপনোর 
িোিোপ্রক েুন কপ্ররপ্রিন এেো পস্মরষ্কোর। আর েো কপ্ররপ্রিন অপ্রেযর হলোপ্রি। 
  
আপনোর স্মিশ্বোস স্মিল, আপনোর িোিোর মৃেুযর পর েোর  নসম্পস্মির মোস্মলক  প্রিন 
আপস্মন। আর এর মূপ্রল স্মিপ্রলন আপনোর মো। আিোলে েোর স্মিচোর অিিযই করপ্রি। স্মকন্তু 
আপনোর অপরো  স্মিপ্রিচনোর অপ্রযোেয। 
  
স্ম ক এই সময় িরজো েুপ্রল আিযোস্মল ঘপ্রর ঢুপ্রক জোনোল, একজন মস্ম লো েোর িিিয 
জোনোপ্রে চোন। 
  
স্বিোিেঃই মযোস্মজপ্রেে স্মিরস্মি েকোি করপ্রলন। স্মকন্তু েোোঁর িিিয হির্  িোর আপ্রেই 
একজন মস্ম লো ঘপ্রর ঢুকল। 
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সমস্ত আিোলপ্রের িৃস্মষ্ট মস্ম লোর ওপর স্মনিে  ল। ও়েনো ঢোকো মুে। পরপ্রন কোপ্রলো 
হপোিোক। 
  
এস্মেপ্রয় এপ্রস মস্ম লো ও়েনো সস্মরপ্রয় স্মিল। স্মিস্মিে  প্রয় হিেলোম অস্মিকল স্মসনপ্রডপ্ররলোর 
মুে-স্মকন্তু স্মসনপ্রডপ্ররলো নয়। জযোক হরনোপ্রল্ডর ঘর হেপ্রক হপোয়োপ্ররো হয িপ্রেোগ্রোি হপপ্রয়স্মিল, 
মস্ম লোর মুপ্রের সপ্রঙ্গ েোর অদু্ভে স্মমল। 
  
–আমোর নোম হিলো ডুস্মিন। আিোলপ্রে িোোঁস্ম়েপ্রয় আস্মম স্বীকোর করস্মি, মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক 
আস্মমই েুন কপ্ররস্মি। 
  
. 
  
১৮. 
  
 হ োপ্রেপ্রল এপ্রস একেো স্মচস্ম  হপলোম। কোেপ্রজর িোোঁজ েুপ্রল প়েপ্রে লোেলোম– 
  
িনু্ধ, 
সিকেো হেোমোপ্রক নো জোস্মনপ্রয় আর পোরো হেল নো। স্মচস্ম েো প়েপ্রলই িুঝপ্রে পোরপ্রি। 
  
হিলোপ্রক হ কোপ্রনো হেল নো। েুপ্রনর অপরোপ্র  স্মনপ্রজপ্রক জ়েোপ্রনোর জনয মস্মরয়ো  প্রয় 
উপ্র প্রি। স্মনশ্চয় িুঝপ্রে পোরি, হেোমোপ্রক আস্মম সেয কেো িস্মলস্মন। স্মকন্তু হকন েো করপ্রে 
 ল, হেোমোর জীিন হেপ্রক স্মচরেপ্রর সপ্রর যোওয়োর আপ্রে েো জোস্মনপ্রয় হযপ্রে চোই। স্মনপ্রজর 
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স্বোপ্রেযর কেো হিপ্রি হকোপ্রনো অনযোয় কোজ আস্মম কস্মরস্মন। েোই আমোর স্মিশ্বোস, েুস্মম আমোপ্রক 
ক্ষমো করপ্রি। 
  
হেোমোর সপ্রঙ্গ পযোস্মরপ্রস হযস্মিন েেম হিেো  ল, েেন আমোর মন জুপ্র়ে স্মিল হিলোর জনয 
েচণ্ড অস্বস্মস্ত। মোরস্মলনস্মিপ্রল স্মেপ্রয় জযোক হরনোপ্রল্ডর সপ্রঙ্গ হিেো করোর জনয হিস্মরপ্রয় 
পপ্র়েস্মিল হস। 
  
জযোপ্রকর েস্মে েোর িোপ্রলোিোসোয় আন্তস্মরকেোর অিোি স্মিল নো। স্মকন্তু েোর সপ্রন্দ  
 প্রয়স্মিল, জযোক অনয হমপ্রয়র েস্মে আগ্র ী  প্রয় উপ্র প্রি। েোই মস্মরয়ো  প্রয়ই হস চপ্রল 
এপ্রসস্মিল। 
  
হিোনপ্রক রুেিোর জনয িুেপ্রে  ল আমোপ্রক। কযোলোইপ্রনর হেপ্রন ওপ্রক হপলোম নো। পযোস্মরস 
হেপ্রক আসো পরিেযী হেপ্রন ওর হিেো হপলোম। স্মকন্তু আমোর হকোপ্রনো কেো হস শুনল নো। 
স্মকিুপ্রেই ইংলপ্রন্ড স্মিপ্রর হযপ্রে রোস্মজ  ল নো। 
  
আস্মম হ োপ্রেপ্রলই রইলোম, হিলো রওনো  প্রয় হেল মোরস্মলনস্মিপ্রলর উপ্রেপ্রিয। েপ্রি কেো 
স্মিপ্রয় হেল হ োপ্রেপ্রল স্মিপ্রর আসপ্রি। পরস্মিন হিলো হ োপ্রেপ্রল স্মিপ্রর নো আসোয় আস্মম 
িোিলোম, জযোপ্রকর িযোপোপ্রর ও  য়প্রেো েোর িোিোর সপ্রঙ্গ কেো িলোর হচষ্টো করপ্রি। স্মকন্তু 
হসেোপ্রন হস স্মিশ্রীিোপ্রি অপমোস্মনে  প্রয় েোকপ্রি। 
  
স্মকিু করো যোয় স্মকনো হিপ্রি সকোপ্রলই আস্মম স্মিলোয় হেোোঁজ হনিোর জনয এলোম। হসেোপ্রনই 
হেোমোর সপ্রঙ্গ আমোর স্মিেীয়িোর হিেো  প্রয় হেল। েোরপপ্ররর ঘেনো হেো সিই েুস্মম 
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জোন।…হসই হিপ্রডর হিেপ্রর জযোপ্রকর ওিোরপ্রকোে পরো জযোপ্রকর মপ্রেো হিেপ্রে মৃে িযস্মি, 
হসই কোেজকোেো িুস্মর সিই েুস্মম আমোপ্রক হিেোপ্রল। 
  
িুস্মরেো জযোক হিলোপ্রক স্মিপ্রয়স্মিল। েোই আমোর িুক হকোঁপ উ ল িপ্রয়, িুস্মরপ্রে স্মনশ্চয়ই 
হিলোর  োপ্রের িোপ রপ্রয়প্রি। হসই মু ূপ্রেয আস্মম কেযিয স্মির কপ্রর হিললোম, হযিোপ্রি 
হ োক িুস্মরেো সস্মরপ্রয় হিলপ্রে  প্রি। 
  
এরপর অস্মিনপ্রয়র আশ্রয় নো স্মনপ্রয় আমোর উপোয় স্মিল নো।…আমোর জনয েুস্মম জল 
আনপ্রে হেপ্রল, হসই সুপ্রযোপ্রে িুস্মরেো  স্তেে করলোম। েোরপর ইংলন্ড হিরোর পপ্রে িুস্মরেো 
সমুপ্রদ্র িুোঁপ্র়ে হিপ্রল স্মিপ্রয় স্বস্মস্তর স্মনঃশ্বোস হিস্মল। 
  
িুস্মরেোর কেো হিলোপ্রক জোনোলোম। অদু্ভেিোপ্রি হস হ প্রস উ ল শুপ্রন। আমোর িয়  ল 
েচণ্ড মোনস্মসক চোপ্রপ ও পোেল নো  প্রয় যোয়। েোর মন েোস্মনকেো  োল্কো  প্রি এই িরসোয় 
েোপ্রক স্মনপ্রয় আস্মম স্মেপ্রয়েোপ্রর কোপ্রজর চুস্মি কপ্রর হিললোম। 
  
স্মকন্তু িনু্ধ, েোরপরও আমরো স্মনষৃ্কস্মে হপলোম নো। হিেলোম েুস্মম আর হেোমোর িনু্ধ 
আমোপ্রির ওপর নজর রোেি। িুঝপ্রে পোরস্মিলোম নো আমোপ্রির সপ্রন্দ  করি স্মকনো। সস্মেয 
িযোপোরেো জোনিোর জনয আস্মম হিপপ্ররোয়ো  প্রয় হেোমোপ্রক অনুসরণ করলোম। হেোমোর সপ্রঙ্গ 
কেো িপ্রল িুঝপ্রে পোরলোম, হিলোপ্রক নয়, েুস্মম সপ্রন্দ  করি আমোপ্রকই। িুস্মরেো চুস্মর 
কপ্ররস্মিলোম আস্মম, েোই আমোপ্রক হিলো িপ্রল িুল করো অস্বোিোস্মিক স্মিল নো। 
  
স্মেয়েম, আমোপ্রক অিয় স্মিপ্রয় িপ্রলস্মিপ্রল েুস্মম রক্ষো করপ্রি আমোপ্রক। জোস্মন নো, হিলোপ্রক 
রক্ষো করপ্রি স্মকনো। েপ্রি আমোর স্মিশ্বোস, আমোপ্রক ক্ষমো করপ্রি। 
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আস্মম আর হিলো যমজ হিোন। হিলোর জনয আমোপ্রক েোই ঝুোঁস্মক স্মনপ্রে  প্রয়স্মিল, হেোমোপ্রক 
স্মমেযো কেো িপ্রলস্মিলোম। হিলোর জনয নো হিপ্রি হয আস্মম পোস্মর নো। যস্মি কেপ্রনো সুপ্রযোে 
পোই…হেোমোর মপ্রন স্মিশ্বোস হিরোিোর হচষ্টো আমোপ্রক করপ্রেই  প্রি। 
  
েিপ্ররর কোেপ্রজ জযোক হরনোপ্রল্ডর হগ্রপ্তোপ্ররর েির হিিোর পরই হিলোর মস্মেেস্মে পোপ্রে 
যোয়। আস্মম িুঝপ্রে পোস্মর েোপ্রক আর হরোেো যোপ্রি নো…জযোপ্রকর স্মক  য় হিেোর জনয হস 
অপ্রপক্ষো কপ্রর েোকপ্রি নো। জোস্মন নো স্মক  য়। ি়ে ক্লোন্ত  প্রয় পপ্র়েস্মি। আর স্মলেপ্রে পোরস্মি 
নো। 
— হেোমোর 
ডুলস্মস ডুস্মিন 
  
হপোয়োপ্ররো কোপ্রিই স্মিল। স্মচস্ম  প়েো হির্ কপ্রর িুঝপ্রে পোস্মর সিযোপ্রঙ্গ স্মিস্মেলেো। িোন্ত হচোপ্রে 
হপোয়োপ্ররোর স্মিপ্রক েোকোলোম। 
  
স্মচস্ম েো আমোর  োপ্রে হিরে স্মিপ্রয় হপোয়োপ্ররো িলল, আস্মম আপ্রেই জোনেোম। 
  
–হস অনয হমপ্রয় হজপ্রনও আমোপ্রক িলস্মন হকন? 
  
–এরকম একেো িুল েুস্মম করপ্রি আস্মম িোিপ্রে পোস্মরস্মন। িপ্রেোেো েুস্মম  োপ্রে স্মনপ্রয় 
হিপ্রেস্মিপ্রল। যমজ হিোন  প্রলও েোপ্রির আলোিো িোপ্রি হচনো অসম্ভি স্মিল নো। 
  
-হসই সুন্দর চুল 
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-নোচেোপ্রনর সময় ওরকম পরচুল েোপ্রির িযি োর করপ্রে  য়। িুই হিোপ্রনর চুল িুই 
রপ্রের। একজপ্রনর কোপ্রলো, অনয জপ্রনর  োলকো রং। েোিো়েো কপ্রিস্মির হ োপ্রেপ্রল এমন 
নোেকীয় পস্মরস্মিস্মে স্মিল হয হেোমোপ্রক িলোর সুপ্রযোে স্মিল নো। 
  
অিিয, এেোও স্বীকোর করস্মি, হেোমোপ্রির হেম কেেো সেয েো জোনোর ইেোও আমোর 
স্মিল। েপ্রি িনু্ধ, হেোমোপ্রক আস্মম িুপ্রলর মপ্র য হিপ্রল রোস্মেস্মন। 
  
হপোয়োপ্ররোর েলোয় আন্তস্মরকেোর সুর, এক ঝেকোয় হযন েোর সম্পপ্রকয আমোর  োরণো 
পোপ্রে স্মিল। আমোর সস্মেযকোর িোন্ধি হস। 
  
েুস্মম স্মক মপ্রন কপ্ররো, হস আমোর কেো িোপ্রি? 
  
–স্মচস্ম র েস্মেস্মে িপ্রত্র হেোমোপ্রক স্মনপ্রয় েোর িোিনোর কেো েকোি হপপ্রয়প্রি। েুস্মম স্মক েো 
িুঝপ্রে পোরস্মন? 
  
–স্মকন্তু স্মচস্ম প্রে হেো হকোপ্রনো স্ম কোনো হনই…েোপ্রক আস্মম পোি হকোেোয়? 
  
–েোর জনয অ ীর  িোর স্মকিু হনই। হেোমোর হপোয়োপ্ররো রপ্রয়প্রি.. 
  
. 
  
হজল হেপ্রক িো়েো হপল জযোক হরনোল্ড। মোরস্মলনস্মিপ্রল স্মিপ্রর যোিোর আপ্রে আমোপ্রির সপ্রঙ্গ 
হিেো করপ্রে এল। হস্টোনর েোর সপ্রঙ্গ স্মিল। 
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–মোোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, হমপ্রয়স্মেপ্রক আ়েোল করোর হচষ্টো হকোপ্রনো কোপ্রজ এপ্রলো নো। এিোপ্রি হস 
উপস্মিে  প্রি িোিপ্রে পোস্মরস্মন। স্মির্ণ্ণ হ প্রস িলল জযোক। 
  
-েোর নো এপ্রস উপোয় স্মিল নো, িলল হস্টোনর, আপনোপ্রক হস িোোঁস্মসকোপ্র  ঝুলপ্রে স্মিপ্রে 
পোপ্রর নো । 
  
স্মকন্তু স্মজরপ্রয়ড হলোকেো হয এেি়ে েিযি জোনো স্মিল নো। িলল জযোক, হিলোর জীিপ্রন 
এেন স্মক ঘেপ্রে চপ্রলপ্রি ঈশ্বর জোপ্রনন। 
  
–হিলোর িযোপোপ্রর িোস্মিে  িোর স্মকিু হনই, স জ েলোয় িলল হপোয়োপ্ররো, িরোস্মস আিোলে 
যুিেী ও সুন্দরীপ্রির িযোপোপ্রর যপ্রেষ্ট সহৃিয়। 
  
–স্মকন্তু মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, িোিোর েুপ্রনর িযোপোপ্রর রনস্মেকিোপ্রি আস্মম িোয় এ়েোপ্রে পোস্মর নো। 
হিলোর িযোপোপ্রর আমোর জস্ম়েপ্রয় প়েোর জনযই েোপ্রক অকোপ্রল এিোপ্রি চপ্রল হযপ্রে  ল। 
এই হিিনো আমোপ্রক আজীিন িপ্রয় চলপ্রে  প্রি। 
  
একেু হেপ্রম সোমোনয হকপ্রি েলোেো পস্মরষ্কোর কপ্রর স্মনপ্রয় জযোক আিোর িলল, হিলো িোিোপ্রক 
েুন কপ্ররপ্রি, কেো মপ্রন  প্রলই িরীর স্মি স্মরে  য়। মোেযোর সপ্রঙ্গ জস্ম়েে  িোর পর হিলোর 
মোনস্মসকেো িুঝপ্রে আস্মম িুল কপ্ররস্মিলোম। েোপ্রক আমোর স্মনলযি িপ্রলই হিো   প্রয়স্মিল। 
স্মচস্ম  স্মলপ্রে েোপ্রক হয অক্ষমেো জোনোপ্রিো হস সো সও পোইস্মন। িযোপোরেো মোেোর কোপ্রন 
যোিোর িয় স্মিল। এেন িুঝপ্রে পোরস্মি, কোজেো কোপুরুপ্রর্র মপ্রেো  প্রয় স্মেপ্রয়স্মিল। অেচ 
হস হকোপ্রনো হপিুেোন নো হরপ্রেই আমোপ্রক িোোঁচোপ্রনোর জনয সো স্মসকেোর সপ্রঙ্গ এস্মেপ্রয় 
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এপ্রসপ্রি। আস্মম হিোঁপ্রচ েোকি স্ম কই স্মকন্তু অ র  িুপ্রক একেো  ো োকোর আমোপ্রক িপ্রগ্ধ 
মোরপ্রি। 
  
িু-একেো স্মির্য় স্মকন্তু এেপ্রনো আমোর কোপ্রি পস্মরষ্কোর  ল নো মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, হসই 
হলোকিুস্মে যেন মোপ্রয়র ঘপ্রর েপ্রিি কপ্রর েেন রোে িুপ্রেো িোপ্রজ িপ্রল হকন হয মোপ্রয়র 
িুল  ল িুঝপ্রে পোরস্মি নো। আস্মম মোপ্রয়র ঘপ্রর েপ্রিি কপ্ররস্মিলোম, একেো মো িোিপ্রেও 
পোপ্ররনস্মন। আর  ল, হস-রোপ্রে িোিোর হপোিোক আর আমোর ওিোরপ্রকোে স্মনপ্রয় আপস্মন 
স্মিিয় েকোি কপ্ররস্মিপ্রলন। 
  
–ওসি স্মনপ্রয় আপনোর িপ্রয়র হকোপ্রনো কোরণ হনই মোঁস্মসপ্রয়, িলল হপোয়োপ্ররো, আপনোপ্রক পপ্রর 
আস্মম সি িুস্মঝপ্রয় িলি। এেন হস-রোপ্রের কেোেো আপনোর কোি হেপ্রক শুনপ্রে চোই। 
  
-িলোর মপ্রেো স্মিপ্রির্ স্মকিু হনই মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো। আপ্রেও িপ্রলস্মি মোেযোর সপ্রঙ্গ হিেো 
করোর জনয হচরিুেয হেপ্রক স্মিপ্রর আস্মস। হেন হলপ্রে হপৌঁপ্রিস্মিল। পে কমোিোর জনয েলি 
স্মলপ্রঙ্কর পে  প্ররস্মিলোম। 
  
িোস্ম়ের কোিোকোস্মি যেন হপৌঁিোই, হকমন একেো িমিোেো স্মচৎকোর আমোর কোপ্রন এপ্রলো। 
েো়েোেোস্ম়ে একেো হঝোপ্রপর আ়েোল স্মনলোম। আকোপ্রি চোোঁি স্মিল। চোোঁপ্রির আপ্রলোয় কিরেো 
হচোপ্রে প়েল। িোিো হসেোপ্রন িোোঁস্ম়েপ্রয়। একেো িোয়োমূস্মেয,  োপ্রে িুস্মর। িোিোপ্রক হপিন হেপ্রক 
িুস্মরস্মিে করোর জনয উিযে  প্রয়প্রি। হসই মু ূপ্রেয আমোপ্রক হিেপ্রে হপপ্রয় হস আোঁৎপ্রক 
উপ্র স্মিল। আস্মম িুঝপ্রে পোরলোম, আস্মম হিপ্রি, হস আমোর িোিোপ্রক েুন কপ্ররপ্রি। 
  
স্মচৎকোর কপ্রর হকোঁপ্রি উপ্র  হসই মু ূপ্রেয হস িুপ্রে পোস্মলপ্রয় যোয়। 
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-েোরপর? জোনপ্রে চোয় হপোয়োপ্ররো। 
  
–স্মিিুযৎ চমপ্রকর মপ্রেো আমোর মোেোয় হেপ্রল যোয় এেোপ্রন িোোঁস্ম়েপ্রয় েোকো স্মনরোপি নয়। 
এেস্মন আমোপ্রক পোলোপ্রে  প্রি। নইপ্রল হমপ্রয়স্মের স্মিরুপ্রে আমোপ্রক সোক্ষী স্মিপ্রে ডোকপ্রি 
ওরো। আমোপ্রক হয েোরো সপ্রন্দ  করপ্রে পোপ্রর হসকেো েেন মপ্রন  য়স্মন। আস্মম  োোঁেোপপ্রে 
হিউিয়োপ্রস হপৌঁপ্রি হসেোন হেপ্রক েোস্ম়ে স্মনপ্রয় হচরিুপ্রেয স্মিপ্রর যোই। 
  
এই সময় হ োপ্রেপ্রলর িয় হস্টোনপ্ররর  োপ্রে একেো েোরিোেযো স্মিপ্রয় হেপ্রলো। মোরস্মলনস্মিল 
হেপ্রক আসো েোরিোেযোয় জোনোপ্রনো  প্রয়স্মিল মোিোম হরনোপ্রল্ডর জ্ঞোন স্মিপ্রর এপ্রসপ্রি। 
  
–অেযন্ত আনপ্রন্দর সংিোি। চলুন, েো প্রল সকপ্রল স্মমপ্রল মোরস্মলনস্মিপ্রল যোওয়ো যোক। 
  
হিলো ডুস্মিপ্রনর হকপ্রসর েিোরক করিোর জনয জযোক হস্টোনরপ্রক েোকপ্রে িলল। েোরপর 
আমোপ্রির েোস্ম়েপ্রে েুপ্রল স্মনপ্রয় মোরস্মলনস্মিপ্রল রওনো  ল। 
  
. 
  
স্মিলো মোরগুপ্রয়স্মরপ্রের কোপ্রি জযোক েোস্ম়ে হেপ্রক হনপ্রম হেল মোেযোপ্রক েপ্রি েোলোস পোিোর 
শুিসংিোিেো হিওয়োর জনয। আর মোিোম হরনোল্ডপ্রক েোর হিপ্রলর মুস্মির সংিোি হিওয়োর 
জনয আমরো চললোম স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়প্রির উপ্রেপ্রিয। 
  
স্মিলোয় হপৌঁপ্রি আমরো হিেো করপ্রে চোই জোস্মনপ্রয় ফ্রোপ্রঙ্কইসপ্রক স্মিপ্রয় ওপপ্রর েির পোস্ম প্রয় 
স্মিল হপোয়োপ্ররো। 
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আমরো স্মনপ্রচ যেন অপ্রপক্ষো করস্মি েেন হিেো হেল জযোক আর মোেযো স্মিলোয় ঢুকপ্রি। 
হপোয়োপ্ররো ঝে কপ্রর ঘর হেপ্রক হিস্মরপ্রয় স্মেপ্রয় েোপ্রির সপ্রঙ্গ স্মমস্মলে  ল। 
  
-মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড, আপনোরো এেন হিেপ্রর ঢুকপ্রিন নো। আপনোর মো েুিই মুর্প্র়ে 
পপ্র়েপ্রিন। দ্রুে িপ্রল হেল হপোয়োপ্ররো। 
  
-স্মকন্তু আমোপ্রির হয েোর কোপ্রি এেনই হযপ্রে  প্রি। িলল জযোক হরনোল্ড। 
  
-েো প্রল আপস্মন িরং একো যোন। মোিপ্রমোয়োপ্রজলপ্রক এেন হনপ্রিন নো। আমোর পরোমিয 
শুনুন 
  
এমন সময় হপিপ্রন পোপ্রয়র িব্দ হপপ্রয় স্মিপ্রর েোকোলোম সকপ্রল। স্মলওস্মনর  োপ্রে ির স্মিপ্রয় 
স্মসোঁস্ম়ে স্মিপ্রয় হনপ্রম আসপ্রিন মোিোম হরনোল্ড। 
  
–আপনোর স প্রযোস্মেেোর জনয অপ্রির্  নযিোি সোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো 
  
।–মো— 
  
ওপপ্ররর স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয় স্মচৎকোর কপ্রর উ প্রলো জযোক। 
  
স্মসোঁস্ম়ের ওপর িোোঁস্ম়েপ্রয় পপ্র়ে কস্ম ন স্বপ্রর িপ্রল উ প্রলন মোিোম হরনোল্ড, আমোপ্রক েুস্মম আর 
মো িপ্রল ডোকপ্রি নো। েুস্মম আর আমোর হিপ্রল নও। এই মু ূেয হেপ্রক আস্মম হেোমোপ্রক 
েযোে করলোম। 
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-মো— 
  
করুণ কপ্রে স্মচৎকোর কপ্রর উ ল জযোক। েোর িৃস্মষ্ট স্মির। 
  
হপোয়োপ্ররো এস্মেপ্রয় স্মেপ্রয় মোিোমপ্রক স্মকিু হিোঝোপ্রে চোয়। েোপ্রক িো ো স্মিপ্রয় মোিোম হরনোল্ড 
জযোপ্রকর উপ্রেপ্রিয িপ্রল উ প্রলন, হেোমোর  োপ্রে হেোমোর িোিোর রি হলপ্রে রপ্রয়প্রি। েুস্মমই 
হেোমোর িোিোর মৃেুযর কোরণ। 
  
এই হমপ্রয়স্মের জনয েুস্মম হেোমোর িোিোর ইেোর স্মিরুপ্রে কোজ কপ্ররি। আর একস্মে 
হমপ্রয়প্রকও েুস্মম মৃেুযর মুপ্রে হ প্রল স্মিপ্রে চপ্রলি। হেোমোর মুে আস্মম হিেপ্রে চোই নো। এই 
মু ূপ্রেয এই িোস্ম়ে হেপ্রক হিস্মরপ্রয় যোও। 
  
হেোমোর িোিোর এক কপিযকও যোপ্রে েুস্মম স্পিয করপ্রে নো পোর, কোলই আস্মম হসই িযিিো 
করি। হয হমপ্রয়স্মের জনয হেোমোর িোিোপ্রক মরপ্রে  ল, েোপ্রক সপ্রঙ্গ স্মনপ্রয় এিোপ্রর স্মনপ্রজর 
পে েুোঁপ্রজ নোও হে। 
  
কেো হির্ কপ্রর স্মেস্মন  ীপ্রর  ীপ্রর ওপপ্রর চপ্রল হেপ্রলন। 
  
ঘেনোর আকস্মিকেোয় আমরো সিোই  েিোক স্তব্ধ। কোপ্ররোর মুপ্রে েু িব্দ হনই। জযোক 
আর সইপ্রে পোরস্মিল নো। েোর িরীর েলপ্রে লোেল। আস্মম আর হপোয়োপ্ররো িুপ্রে স্মেপ্রয় 
েোপ্রক  রলোম। 
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-এে মোনস্মসক চোপ উস্মন সইপ্রে পোরপ্রিন নো, মোেযোপ্রক িলল হপোয়োপ্ররো, ওপ্রক এেন 
হকোেোয় হনওয়ো যোয় িলুন হেো? 
  
-আমোর স্মেয় জযোক। আমোপ্রির স্মিলোপ্রেই হস েোকপ্রি। আস্মম আর আমোর মো েোর শুশ্রূর্ো 
করি। 
  
জযোক হরনোল্ডপ্রক  রো স্মর কপ্রর আমরো স্মিলো মোরগুপ্রয়স্মরপ্রে স্মনপ্রয় হেলোম। ডোিোর এপ্রস 
পরীক্ষো করপ্রলন। স্মেস্মন জোনোপ্রলন, মোনস্মসক চোপ্রপ িরীর িইপ্রে পোরপ্রি নো। পূণয স্মিশ্রোম 
আর িোপ্রলো শুশ্রূর্ো হপপ্রল সুি  প্রয় উ প্রিন। 
  
হসস্মিন হির্ পযযন্ত মোেযোর  োপ্রেই জযোপ্রকর িোস্ময়ে স্মিপ্রয় আমরো হ োপ্রেপ্রল স্মেপ্রয় উ লোম। 
িুপ্রেো ঘর িো়েো হনওয়ো  ল। 
  
হ োপ্রেল মযোপ্রনজোর হপোয়োপ্ররোপ্রক জোনোল, ইংস্মলস হলস্মড স্মমস রস্মিনসন আপনোপ্রির জনয 
হসলুপ্রন অপ্রপক্ষো করপ্রিন মোঁস্মসপ্রয়। 
  
হপোয়োপ্ররো এিোর আমোর স্মিপ্রক ঘুপ্রর িোোঁ়েোল। পূণয িৃস্মষ্টপ্রে েোস্মকপ্রয় হিেপ্রলো। পপ্রর হচোে 
নোস্মচপ্রয় িলল, হিোন হ স্মস্টংস, আস্মম হেোমোর স্মিপ্রয়র িযিিো কপ্ররস্মি। 
  
–স্মকন্তু 
  
–স্মকন্তুর স্মকিু হনই। মোরস্মলনস্মিপ্রল আনোর জনয ডুস্মিনপ্রক ওই নোপ্রমর হপোিোকেো পরোপ্রে 
 প্রয়প্রি। পুস্মলস েন্ধ হপপ্রল 
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আসপ্রল ডুস্মিন নয়–আমোর স্মসনপ্রডপ্ররলো। হসলুপ্রন িুপ্রে স্মেপ্রয় আস্মম েোপ্রক উষ্ণ আস্মলঙ্গপ্রন 
হেপ্রন স্মনলোম। 
  
 হপোয়োপ্ররো এস্মেপ্রয় এপ্রস িলল, মোিপ্রমোয়োপ্রজল, আমোপ্রির কোজ এেপ্রনো অপ্রনক িোস্মক। 
আপোেেঃ েুস্মম ঘপ্রর স্মেপ্রয় স্মিশ্রোম নোও। হ স্মস্টংস আর আমোপ্রক এেস্মন হিরপ্রে  প্রি। 
কোল আিোর হেোমোপ্রির হিেো  প্রি। 
  
-এেুস্মন হকোেোয় যোপ্রেন আপনোরো? 
  
–িযস্ত  প্রয়ো নো, কোলই সি জোনপ্রে পোপ্রি। 
  
–আস্মম আপনোপ্রির সপ্রঙ্গ যোি–হকোপ্রনো কেো শুনি নো। হজি  রল স্মসনপ্রডপ্ররলো। 
  
 হপোয়োপ্ররো কেো িো়েোল নো। িুঝপ্রে পোরল লোি  প্রি নো। িলল, েো প্রল এপ্রসো সপ্রঙ্গ। 
  
. 
  
স্মিলো হজপ্রনস্মিপ্রয়ি রোপ্রের অন্ধকোপ্রর ডুপ্রি আপ্রি। হকোপ্রনো ঘপ্ররই আপ্রলো হিেো যোপ্রে নো। 
আমরো িোোঁস্ম়েপ্রয় আস্মি মোিোম হরনোপ্রল্ডর হিোওয়োর ঘপ্ররর স্মনপ্রচ। জোনোলো হেোলো স্মিল। 
হপোয়োপ্ররো হসস্মিপ্রক স্মির হচোপ্রে েোস্মকপ্রয় আপ্রি। 
  
হপোয়োপ্ররোর উপ্রেিয স্মকিুই িুঝপ্রে পোরস্মিলোম নো। েোই েোপ্রক স্মিসস্মিস কপ্রর স্মজপ্রজ্ঞস 
করলোম, এেোপ্রন আমরো এেন স্মক করস্মি? 
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–সজোে েোক। িলল হপোয়োপ্ররো। ঘিো িুপ্রয়ক  য়প্রেো আমোপ্রির অপ্রপক্ষো করপ্রে  প্রি। 
  
হপোয়োপ্ররোর কেো হির্  প্রে হপল নো, একেো আেয স্মচৎকোর রোপ্রের স্মনস্তব্ধেো েোন েোন 
কপ্রর স্মিল। 
  
িোোঁচোওিোোঁচোও–আমোপ্রক িোোঁচোও 
  
হিোেলোর একেো ঘপ্রর আপ্রলো জ্বপ্রল উ ল। স্মচৎকোপ্ররর িব্দেোও হসস্মিক হেপ্রক আসপ্রি। 
হচোপ্রে প়েল জোনোলোর কোিোকোস্মি িুস্মে অস্পষ্ট মূস্মেয ল়েোই করপ্রি। 
  
–মোিোম স্মনশ্চয়ই েোর ঘর িিল কপ্রর েোকপ্রিন। 
  
িলপ্রে িলপ্রে িুপ্রে স্মেপ্রয় হপোয়োপ্ররো সোমপ্রনর িরজোয় করোঘোে করপ্রে লোেল। হিের 
হেপ্রক িরজো িন্ধ। স্মিেস্মেরই হেোলোর সম্ভোিনো স্মিল নো। ওস্মিপ্রক সমোপ্রন িোোঁচোও িোোঁচোও 
স্মচৎকোর উ প্রি। 
  
হপোয়োপ্ররো অস্মির িোপ্রি িুপ্রে এপ্রস িলপ্রলো, স্মক করো যোয় িপ্রলো হেো? 
  
হসই মু ূপ্রেয আমোপ্রক  েিোক কপ্রর স্মিপ্রয় স্মসনপ্রডপ্ররলো কো স্মি়েোস্মলর মপ্রেো হিয়োল হিপ্রয় 
ওপপ্রর হসই ঘপ্ররর জোনোলোর স্মিপ্রক উপ্র  হযপ্রে লোেল। 
  
– যোয় কপোল। ও হয পপ্র়ে যোপ্রি। 
  
আস্মম অস োয় িোপ্রি স্মচৎকোর কপ্রর উ লোম। 
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 –ঘোিস্ম়েও নো হ স্মস্টংস। ওেোই ওর হপিো। ও এপ্রস হিেস্মি িোপ্রলোই  ল। 
  
এক স্মমস্মনপ্রের মপ্র যই জোনলো েপপ্রক ঘপ্ররর হিেপ্রর লোস্মিপ্রয় প়েল স্মসনপ্রডপ্ররলো। 
পরক্ষপ্রণই েোর স্মচৎকোর হিপ্রস এপ্রলো, সপ্রর িোোঁ়েোন আপস্মন। আমোর কস্মি িুপ্রেো সো োরণ 
মপ্রন করপ্রিন নো। হলো োর মপ্রেো কস্ম ন। 
  
স্ম ক এমস্মন সময় ফ্রোপ্রঙ্কইস িোস্ম়ের িরজো েুপ্রল স্মিল। আমরো িুপ্রে ওপপ্রর উপ্র  হেলোম। 
  
ঘপ্ররর হিের হেপ্রক  স্তো স্মস্তর িব্দ পোওয়ো যোস্মেল। হিের হেপ্রক িরজো িন্ধ স্মিল। 
একেু পপ্ররই িরজো েুপ্রল স্মিল স্মসনপ্রডপ্ররলো। 
  
–মোিোম স্মনরোপি হেো? জোনপ্রে চোইল হপোয়োপ্ররো। 
  
– যোোঁ, েপ্রি েুিই স্মিধ্বস্ত। আমোর আসপ্রে একমু ূেয হিস্মর  প্রলই সিযনোি  প্রয় হযে। 
  
স্মিিোনোর ওপপ্রর কোে  প্রয় পপ্র়েস্মিপ্রলন মোিোম হরনোল্ড। িীর্ণিোপ্রি  োোঁপোস্মেপ্রলন। 
  
-েলো স্মেপ্রপ  প্ররস্মিল আমোর। িম েোনপ্রে েোনপ্রে িলপ্রলন স্মেস্মন। 
  
স্মসনপ্রডপ্ররলো উিু  প্রয় হমপ্রঝর ওপর হেপ্রক একেো িস্ম়ে পোকোপ্রনো মই েুপ্রল হপোয়োপ্ররোর 
 োপ্রে স্মিল। 
  
–এেো িযি োর কপ্ররই ওপপ্রর উপ্র  এপ্রসস্মিল, িলল হপোয়োপ্ররো, স্মকন্তু হকোেোয় হস? 
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 আেুল েুপ্রল ঘপ্ররর এক হকোণোয় স্মনপ্রিযি করল স্মসনপ্রডপ্ররলো। মুেেো কোপপ্র়ে ঢোকো। 
  
–মপ্রর হেপ্রি নোস্মক? হপোয়োপ্ররো জোনপ্রে চোইল। 
  
–মপ্রন  য়। পোেপ্রর মোেো  ুপ্রক স্মেপ্রয় েোকপ্রি। 
  
–স্মকন্তু ওেো হক? জোনপ্রে চোইলোম আস্মম। 
  
–মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর েুনী। মোিোম হরনোল্ডপ্রক হস েুন করপ্রে হচপ্রয়স্মিল। 
  
আস্মম  োোঁেু মুপ্র়ে িপ্রস মুপ্রের ওপর হেপ্রক কোপ়েেো সস্মরপ্রয় স্মিলোম। স্মিিপ্রয় কেো  োস্মরপ্রয় 
হেল আমোর। একেো সুন্দর মুে আমোপ্রক হযন িযঙ্গ করল। হস মুে মোেযো উওপ্রব্রযু়ইপ্রলর। 
  
হসই রোপ্রে ঘপ্রে যোওয়ো ঘেনোগুপ্রলো আমোর কোপ্রি স্বপ্রের মপ্রেো মপ্রন  প্রয়স্মিল। 
  
এমন একেো নোেকীয় িোোঁি পোেোর পর আমরো আস্মিষ্কোর করলোম মোিোম হরনোপ্রল্ডর ঘপ্রর 
মোেো ডওপ্রব্রযু়ইপ্রলর মৃেপ্রি । 
  
হপোয়োপ্ররো িলল, মোিোপ্রমর ঘপ্রর েোপ্রক আস্মিষ্কোর করো  প্রলও মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রন্ডর েকৃে েুনী 
হসই। 
  
স্মকন্তু হিলো ডুস্মিনই হেো েোপ্রক েুন কপ্ররপ্রি িপ্রল আিোলপ্রে স্বীকোপ্ররোস্মি করল। িললোম 
আস্মম। 
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–হস েুনী িপ্রল হয স্বীকোপ্ররোস্মি স্মিপ্রয়প্রি েো স্ম ক নয় হ স্মস্টংস। হস েুন কপ্ররস্মন। 
  
 –েো প্রল এরকম স্বীকোপ্ররোস্মি করোর স্বোেয স্মক েোর? 
  
জযোক হরনোল্ডপ্রক িোোঁস্মসর  োে হেপ্রক িোোঁচোপ্রনো। েোপ্রক হস আন্তস্মরকিোপ্রি িোপ্রলোিোসে। 
মোমলোেো েুিই জস্মেল  প্রয় পপ্র়েস্মিল। েপ্রি হেো়েো হেপ্রকই আমোর মপ্রন  প্রয়স্মিল, হকসেো 
পূিযপস্মরকস্মল্পে  োন্ডো মোেোর একেো েুন। পুস্মলসপ্রক অন্ধকোপ্রর রোেোর জনয স্মনপ্রজপ্রক স্মনপ্রজ 
েুন করোর হয অদু্ভে পস্মরকল্পনো স্মনপ্রয়স্মিপ্রলন মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ড, ঘেনোচপ্রক্র হসই পস্মরকল্পনোই 
েোর েুনী সুচেুরিোপ্রি কোপ্রজ লোস্মেপ্রয়স্মিল। 
  
–স্মকন্তু েুস্মম হেো িপ্রলস্মিপ্রল, মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রন্ডর পস্মরকল্পনোর কেো একমোত্র মোিোম হরনোল্ডই 
জোনপ্রেন। 
  
– যোোঁ, স্মেস্মনই একমোত্র জোনপ্রেন। এিং েোপ্রকই আমোপ্রির সপ্রন্দ  করোর কেো। স্মকন্তু েোর 
অপরো  েমোণ করোর মপ্রেো হকোপ্রনো েেয স্মিল নো। স্বিোিেই িোিনো  ল, েো প্রল আর 
হক েুনী  প্রে পোপ্রর? 
  
মোেযো উওপ্রব্রযু়ইপ্রলর স্বীকোপ্ররোস্মি হেপ্রকই হসই েপ্রেযর আিোস পোওয়ো হেল। হস িপ্রলস্মিল 
িোেোপ্রন হসই িিঘুপ্রর হলোকেোর সপ্রঙ্গ মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর িচসোর সময় হস আ়েোল হেপ্রক 
শুপ্রনস্মিল। আস্মম অনুমোন করলোম, েো প্রল হস হরনোল্ড িম্পস্মের িস্মির্যৎ পস্মরকল্পনোর 
কেোও শুপ্রন েোকপ্রে পোপ্রর, অিিয যস্মি েোরো িোেোপ্রনর হিস্মিপ্রে িপ্রস আপ্রলোচনো কপ্রর 
েোপ্রকন। 
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–যস্মি  প্রর স্মনই েোপ্রির আপ্রলোচনো হস শুপ্রনপ্রি, েপ্রি মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক হস েুন করপ্রে 
চোইপ্রি? স্মক স্বোেয উেোর  প্রি েোর? 
  
–স্বোেয েুিই সরল। েো  প্রলো অেয। েো প্রল এই স্মিকেো নেুন কপ্রর সোস্মজপ্রয় স্মিস্মে হিে। 
  
 িপ্রল হপোয়োপ্ররো হচয়োপ্রর হ লোন স্মিপ্রয় িসল। পপ্রর েোর িযোেযো শুরু করল, মোেযো েরুণ 
হরনোল্ডপ্রক িোপ্রলোিোসপ্রেো, েপ্রি অন্তর হেপ্রক নয়, েোর অপ্রেযর স্মিপ্রক েোস্মকপ্রয়, স্মিিিোন 
স্মপেোর পুত্র স্ম প্রসপ্রি হস জোনে, িোিোর মৃেুযর পর জযোক েোর  নসম্পস্মির অপ্র যক পোপ্রি, 
আর জযোপ্রকর স্ত্রী স্ম প্রসপ্রি হসই েোকোর হসও  প্রি একজন িোস্মিিোর। এস্মিক হেপ্রক মোেযোর 
কোযযকলোপ েোর মোপ্রয়রই মপ্রেো। 
  
এর পপ্রর আপ্রস িুস্মরর েসপ্রঙ্গ। জযোক স্মেনপ্রে িুস্মর রেস্মর কপ্ররস্মিল। একেো হস স্মিপ্রয়স্মিল 
মোপ্রক, একেো হিলো ডুস্মিনপ্রক আর েৃেীয়েো, স্মনপ্রজর জনয নো হরপ্রে স্মিপ্রয়স্মিল মোেযোপ্রক। 
হস কেপ্রনোই স্বীকোর কপ্ররস্মন হয একেো িুস্মর স্মনপ্রজর জনয হরপ্রেপ্রি। েো প্রল েৃেীয় িুস্মরেো 
মোেযোর কোপ্রি েোকোই সম্ভি। 
  
েো প্রল মোেযোর স্মিরুপ্রে অস্মিপ্রযোেগুপ্রলো স্মক িোোঁ়েোপ্রে হিে, েেমেঃ মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রন্ডর 
পস্মরকল্পনোর কেো মোেযো আ়েোল হেপ্রক শুপ্রন েোকপ্রি। স্মিেীয়েঃ মযস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর মৃেুযপ্রে 
েোর আগ্র  েোকোর সঙ্গে কোরণ রপ্রয়প্রি। 
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েৃেীয়েঃ মোেযো  ল এমন একজন কুেযোে অপরো ীর সন্তোন, হয অন্তেঃ সরোসস্মর েুন নো 
কপ্রর েোকপ্রলও রনস্মেক স্মিক হেপ্রক হস েোর স্বোমীর েুনী। হসই েুপ্রনর সপ্রঙ্গ জপ্রজযস 
কস্মনউ-এর নোমও অিিয জস্ম়েে। সিপ্রিপ্রর্ হসই িুস্মরর েসঙ্গ। 
  
একেু েোমল হপোয়োপ্ররো। পপ্রর আপ্রের েসপ্রঙ্গর হজর হেপ্রন িলল, হিলো ডুস্মিন হস্বেোয় 
মোঁস্মসপ্রয় হরনোল্ডপ্রক েুন করোর কেো স্বীকোর কপ্ররপ্রি। আপোেঃিৃস্মষ্টপ্রে এেোপ্রনই মোমলোর 
যিস্মনকো পপ্র়েপ্রি। স্মকন্তু আস্মম এপ্রে সন্তুষ্ট  প্রে পোস্মরস্মন। 
  
হেো়েো হেপ্রক সমস্ত ঘেনোর পযযোপ্রলোচনো করোর পর আস্মম আমোর অনুসন্ধোন চোস্মলপ্রয় হযপ্রে 
েোস্মক। আমোর মপ্রন  ল, হিলো ডুস্মিনপ্রক িোি স্মিপ্রল আর একজনপ্রকই মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর 
েুনী স্ম প্রসপ্রি িোিো হযপ্রে পোপ্রর, আর হস  ল, মোেযো ডওপ্রব্রযু়ইল। 
  
স্মকন্তু েোর স্মিরুপ্রে িোোঁ়ে করোিোর মপ্রেো েমোণ অনুপস্মিে। হস সপ্রন্দপ্র র  রোপ্রিোোঁয়োর 
িোইপ্রর হরপ্রেপ্রি স্মনপ্রজপ্রক। 
  
িো য  প্রয়ই আমোপ্রক অনয পে  রপ্রে  ল। েোর স্মিরুপ্রে আমোর আপ্রে িলো স্মিেীয় 
েেযেোপ্রকই আস্মম েুোঁস্মে স্ম প্রসপ্রি চোলপ্রে চোইলোম। মোেোর হিেপ্ররর মোনুর্েোপ্রক িোইপ্রর 
হেপ্রন নো আনো পযযন্ত স্মনঃসপ্রন্দ   ওয়ো যোস্মেল নো। 
  
–েো প্রল স্মক মোিোম হরনোল্ড 
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– যোোঁ, স্মেয় িনু্ধ, মোিোম হরনোল্ড আমোরই পরোমপ্রিয েকোপ্রিয হিপ্রল জযোকপ্রক েযোে করোর 
কেো হসই সপ্রঙ্গ নেুন কপ্রর উইল কপ্রর েোর িোিোর সমস্ত সম্পস্মি হেপ্রক িস্মিে করোর 
স্মসেোপ্রন্তর কেো হঘোর্ণো কপ্ররস্মিপ্রলন। 
  
ওই এক হমোক্ষম হেোোঁচোপ্রেই মোেযোর হিের অিস্ম  নো়েো হেপ্রয় হেল। েোর সোমপ্রন স্মিেীয় 
হকোপ্রনো পে স্মিল নো–মোিোম হরনোপ্রন্ডর উইল করোর পে িন্ধ করোর জনয। 
  
জযোক েোর িোিোর  নসম্পস্মির অপ্র যক হেপ্রক িস্মিে  প্রে চপ্রলপ্রি–যোর স্মিপ্রক লক্ষয 
হরপ্রেই েোর িোপ্রলোিোসোর জোল স্মিস্তোর, হসই সম্ভোিনো হরো  করোর জনয মস্মরয়ো  প্রয় উ ল 
মোেযো। পরস্মিন মোিোম হরনোল্ড েোর উইল পস্মরিেযপ্রনর সঙ্কল্প কোযযকরী করোর আপ্রেই 
েোপ্রক েুন করোপ্রে িে পস্মরকর  য়। 
  
স্মনস্মিযপ্রে কোজেো সম্পন্ন করপ্রে পোরপ্রল মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর  নসম্পস্মির হকিল অপ্র যক নয়, 
সমূ্পণযই  প্রি জযোপ্রকর অ ীন। আর জযোক অেযস্মিপ্রির অস্ম কোরী  ওয়োর অেয েোরই 
সিস্মকিুর মোস্মলক  ওয়ো। 
  
মোেযো এমনিোপ্রি িক কপ্রর্স্মিল যোপ্রে মোিোম হরনোপ্রন্ডর  েযোেো আত্ম েযোর ঘেনো িপ্রল 
েমোণ  য়। েোর জনয সি রকম েস্তুস্মেই েোর সপ্রঙ্গ স্মিল। হক্লোপ্ররোিপ্রমযর হিোেল আর 
স্মির্োি স্ম প্রপোডোরস্মমক স্মসস্মরি স্মনপ্রয়ই হস ঘপ্রর ঢুপ্রকস্মিল। েোর স্ম প্রসি স্মিল, েেপ্রম 
হক্লোপ্ররোিময েপ্রয়োে কপ্রর মোিোম হরনোল্ডপ্রক অজ্ঞোন কপ্রর হিলপ্রি। পপ্রর স্মির্োি স্মসস্মরি 
হিপ্র  িুস্মেপ্রয় েোপ্রক  েযো করপ্রি। স্মসস্মরিেো হিপ্রল রোেপ্রি িযযোর পোপ্রি। 
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পরস্মিন সকোল পযযন্ত হক্লোপ্ররোিপ্রমযর স্মচহ্ন উপ্রি যোপ্রি। মৃেপ্রিপ্র র পোপ্রি স্মসস্মরি হপপ্রয় 
পুস্মলস  োরণো করপ্রি, মোনস্মসক উপ্রিজনোর িপ্রিই স্মেস্মন স্মনপ্রজপ্রক হির্ কপ্রর স্মিপ্রয়প্রিন। 
  
মোেযোর সম্ভোিয এই পস্মরকল্পনো িযেয করোর জনয আস্মমও েস্তুে  প্রয়স্মিলোম। আপ্রেই 
মোিোমপ্রক সেকয কপ্রর হিওয়ো  প্রয়স্মিল যোপ্রে স্মেস্মন আক্রমপ্রণর আপ্রেই ঘুম হেপ্রক হজপ্রে 
ওপ্র ন এিং স্মেস্মন েো কপ্ররস্মিপ্রলন। এর পপ্ররর ঘেনো হেো সিই হেোমোর জোনো। 
  
কোস্ম নী হির্ কপ্রর হপোয়োপ্ররো হসই পস্মরস্মচে িৃস্মষ্ট হক্ষপণ করল আমোর স্মিপ্রক। যোর অেয, 
আমোর স্মকিু স্মজজ্ঞোসয আপ্রি স্মক নো। 
  
হপোয়োপ্ররোর িযোেযো মুগ্ধ  প্রয় শুনস্মিলোম। েোর িিিয হির্  প্রল িললোম, মোেযো যেন 
েকোি করল হস িোেোপ্রন হসই িিঘুপ্রর হলোপ্রকর সপ্রঙ্গ মোঁস্মসপ্রয় হরনোপ্রল্ডর েকযস্মিেকয 
শুপ্রনপ্রি, েুস্মম স্মক েেন হেপ্রকই েোপ্রক সপ্রন্দ  করপ্রে শুরু কপ্ররি? 
  
-নো িনু্ধ, হপোয়োপ্ররো িলল, েোর অপ্রনক আপ্রে হেপ্রকই। েেম হযস্মিন আমরো মোরস্মলনস্মিপ্রল 
আস্মস হসস্মিপ্রনর কেো হেোমোর স্মনশ্চয় মপ্রন আপ্রি। হসস্মিন এই সুন্দরী হমপ্রয়স্মেপ্রক হিপ্রে 
েুস্মম মুগ্ধ  প্রয়স্মিপ্রল। 
  
স্মকন্তু আস্মম হমপ্রয়স্মের যো লক্ষয কপ্ররস্মিলোম েো হেোমোপ্রক িপ্রলস্মিলোম, হসই েেম স্মিনই 
েোর হচোপ্রে আস্মম উপ্রিপ্রের িোয়ো প়েপ্রে হিপ্রেস্মিলোম। েোর হসই উপ্রিেই েোপ্রক আমোর 
সপ্রন্দপ্র র আওেোয় স্মনপ্রয় এপ্রসস্মিল। 
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হকন নো, হসই সময় জযোপ্রকর জনয উস্মিগ্ন  িোর হকোপ্রনো কোরণই েোর স্মিল নো। জযোক হয 
মোরস্মলনস্মিপ্রয় স্মিপ্রর এপ্রসপ্রি, েেন হস জোনপ্রেোই নো। 
  
যোইপ্র োক, জযোক সুি  প্রয় উ ল। সমস্ত ঘেনো জোনপ্রে হপপ্রর হস পোের  প্রয় স্মেপ্রয়স্মিল। 
ইস্মেমপ্র য পুস্মলস েোপ্রির কোজ সম্পন্ন কপ্ররপ্রি, কোরোর অন্তরোপ্রল ডুস্মিপ্রনর িলোস্মিস্মর্ি 
 প্রয়প্রি মোেযো। েোপ্রক িোোঁচোিোর সি পে রুে  প্রয়প্রি। 
  
মোিোম হরনোল্ড আর জযোক-মোেোপুপ্রত্রর মপ্র য নেুন কপ্রর আিোর ম ুর সম্পকয েপ্র়ে 
উপ্র প্রি। 
  
জযোক েোর িোিোর অেীে ইস্মে োস জোনপ্রে হপপ্ররপ্রি। হপোয়োপ্ররর পরোমপ্রিযই মোিোম হরনোল্ড 
অপ্রনক িুঃপ্রের সপ্রঙ্গ েোপ্রক সি কেো জোস্মনপ্রয়প্রিন। সেযপ্রক হেোপন কপ্রর কেপ্রনোই িোপ্রলো 
িল লোি করো যোয় নো। 
  
হপোয়োপ্রিোর কোি হেপ্রকই জযোক হরনোল্ড েোর িোিোর েকৃে পস্মরচয় জোনপ্রে পোপ্রর। জোনপ্রে 
পোপ্রর েোর সিযস ো মোপ্রয়র েস্মে কে অস্মিচোর করো  প্রয়প্রি। হপোয়োপ্ররো েোপ্রক িপ্রলপ্রি, 
নোনো েুোঁস্মেনোস্মে িযোপোর স্মনপ্রয় পুস্মলস  য়প্রেো  োোঁ োয় প়েপ্রি, েপ্রি েোপ্রির সমসযোর সমো োন 
স প্রজই আস্মম কপ্রর হিি। 
  
সিপ্রচপ্রয় ি়ে কেো  ল, এ হকপ্রস আস্মম সোরোক্ষণ পুস্মলপ্রসর  প্রয় কোজ কস্মরস্মন। আস্মম কোজ 
কপ্ররস্মি আপনোর িোিোর  প্রয়। আস্মম হকিল জোস্মন, জপ্রজযস কস্মনউ আর আপনোর িোিো–
িুজন মোনুর্ নয়–একই িযস্মি। 
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. 
  
আমোপ্রির কোজ হির্  প্রয়স্মিল। স্মিনকপ্রয়ক পপ্ররই আমরো লন্ডন স্মিপ্রর যোই। 
  
সপ্তো েোপ্রনক পপ্ররই জযোক হরনোল্ড এল আমোপ্রির সপ্রঙ্গ হিেো করপ্রে। 
  
জযোক িলল, মোঁস্মসপ্রয় হপোয়োপ্ররো, িস্মক্ষণ আপ্রমস্মরকোয় িোিোর স্মিরোে িযিসো রপ্রয়প্রি। মোপ্রক 
স্মনপ্রয় আস্মম হসেোপ্রনই চপ্রল যোস্মে। েোই যোিোর আপ্রে আপনোর কোি হেপ্রক স্মিিোয় স্মনপ্রে 
এলোম। িোিোর হসপ্রক্রেোস্মর হস্টোনরও যোপ্রে আমোপ্রির সপ্রঙ্গ। নেুন কপ্রর আিোর সি শুরু 
করপ্রে চোই আস্মম। 
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