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গল্প শুরুর আমগ 
  
র্াউলুি, মম, ১৯৪৯–মগি হগব এটা বুতি এর্টা অযার্তসগেন্ট। তুতম তার বযবস্থা র্রগত 
পারগব র্ী? 
  
র্থাগুগলা অপমাগির মগতা তবিঁিগে। মলার্টা বুিগত পারল, তাগর্ রাতগগ়ে মদবার জিয 
ইগে র্গরই র্থাগুগলা বলা হগে। রাস্তার মে-মর্াগিা অযাগমচাগরর র্াগে এই প্রশ্ন 
র্রগল মসটা মািািসই হত। মস উত্তর তদগত চাইল হাসগত হাসগতা, তিগজর ওপর 
আগাি আস্থা আগে আমার। আতম এটা বযবস্থা র্রগত পারব। আপতি র্ী চাইগেি? 
অযার্তসগেন্টটা ঘগরর মগিয মহার্? আতম তর্ মমগ়েতটগর্ তসিঁতড় মথগর্ িাক্কা তদগ়ে মেগল 
মদব? িার্ মেগে মদব তার? মস এখি মারগসইলগস আগে। িাতর্ তাগর্ মবতি মদ 
খাইগ়ে মাতাতলিী র্গর মদব। বাথটগব েুগব মরগব মস। অবিয মহগরাইগির ওোরগোজ 
মদও়ো মেগত পাগর অথবা মুগখ জ্বলন্ত তসগাগরট তিগ়ে মস ঘুতমগ়ে পড়গব। মর্উ তার 
মৃতুযর র্ারণ জািগত পারগব িা। িাতর্ আপতি চাইগেি, মখলাটা বাইগর মহার্? ট্রাতের্ 
অযার্তসগেন্ট, তবমাি দুঘকটিা, সমুগে জাহাজ েুগব োও়ো–মর্ািটা আপিার পেন্দ? 
  
এসবই মস বলগত পারত, তর্ন্তু বগলতি। তার র্ারণ হল, উগটাতদগর্ বগস থার্া 
মলার্তটগর্ মস ে়ে পা়ে। ওই মলার্তট সম্পগর্ক মস অগির্ হাড় তহমর্রা গল্পর্থা 
শুগিগে। গল্পগুগলা তবশ্বাস র্রগত বািয হগ়েগে। 
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মিষ পেকন্ত মস বলল–হযািঁ সযার, আতম দুঘকটিার বযবস্থা র্রগত পাতর। এবং মর্উ মসই 
রহসযটা উদঘাটি র্রগত পারগব িা। 
  
র্থাগুগলা বগল মস সম্ভাবয প্রতততি়োর জিয অগপক্ষা র্রল তর্েুক্ষণ। 
  
১৮৪০ সাগল এর্দল তচিা তিতটি আিমণর্ারীগদর হাত মথগর্ তিগজগদর বািঁচাবার জিয 
এই বাতড়টা তততর র্গরতেল। এই বাতড়টার অবতস্থতত র্াউলুি িাগম এর্তট প্রাচীর 
আোতদত িহগরর মগিয। এই বাতড়র ততিতলাগত চগলগে র্গথাপর্থি। তিতী়ে 
তবশ্বেুগের সম়ে মদও়োলগুগলা দারুণোগব ক্ষততগ্রস্ত হগ়েতেল। বাইগর আর-এর্ সাতর 
মদও়োল আগে। মর্াগিা অগচিা আগন্তুর্ চট র্গর এখাগি ঢুর্গত পাগর িা। এখাগি 
র্ারা মঘারাঘুতর র্গর? দৃবৃগত্তর দল, োরা মদ খা়ে, িষকর্ এবং ড্রাগ আসক্তরা। চারপাগি 
সরু অতলন্দ, অন্ধর্ার তসিঁতড়। তবষণ্ণতার োপ। টুযতরস্টগদর সাবিাি র্গর মদও়ো হ়ে। 
পুতলিরাও টু টাউ তসি তিগটর এই অন্ধর্ার গলতার মেতর প্রগবগির োড়পত্র পা়ে িা। 
িহগরর উপর্গে এ এর্ আশ্চেক মগালর্িািঁিা! জািালা়ে মগগল িহগরর দৃিযপট পতরষ্কার 
মদখগত পাও়ো ো়ে। িািা োষার তর্তচরতমতচর শুিগত পাও়ো ো়ে। এরা সবাই ওই 
প্রাচীর আোতদত িহগরর বাতসন্দা। 
  
মিষ অতি উতি বলগলি তির্ আগে। মতামাগর্ আতম তবশ্বাস র্রতে, মর্ািটা সহজ পেতত 
এবং তিরাপদ–মতামাগর্ই তা তির্ র্রগত হগব। 
  
–সযার, োগর্ সতরগ়ে তদগত হগব, মস তর্ র্াউলুগি আগে? 
  
লন্ডগি। তার িাম র্যাগথতরি, র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার। 
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. 
  
এর্তট তলমুতজি, মপেগি মপেগি আর এর্তট গাতড় আগে, দুজি সিস্ত্র বতেগােক। 
মািুষতটগর্ লাস্টর্ার ওগ়েের হাউগস তিগ়ে মগল। জা়েগাটা তসম সািঁ সুই অঞ্চগল। বু 
হাউস খুগল মদও়ো হ়ে তবগিষ তর্েু মািুগষর জিয। রাষ্ট্রপ্রিািরা মাগি মগিয এগদগি 
ভ্রমণ র্রগত আগসি। আগসি চলতিত্র জগগতর মহািা়েগর্রা, র্রগপাগরিগির 
মপ্রতসগেন্টরা। প্রিাসর্ তাগদর মসবা র্রগত মপগর মগৌরব এবং আিন্দগবাি র্গর। ে 
বের আগগ এর্তট তরুণী মমগ়ের মমকাতন্তর্ মৃতুয ঘগট ো়ে। মস এর্জি সংবাদপত্র 
প্রতততিতির সাগথ তার খগের সম্পগর্ক আগলাচিা র্গরতেল। পরতদি সর্াগল অযাবারতেি 
বন্দগর তার রক্তাক্ত মৃতগদহ আতবষৃ্কত হ়ে। মর্ বা র্ারা রহসযজির্োগব মমগ়েতটগর্ দু 
টুর্গরা র্গর মেগলগে। র্থা়ে বগল ৪ হাউগস সবতর্েু পাও়ো ো়ে। অস্পতিকত রু্মারী 
র্িযা, পুরুষ, সমর্ামী, তারা মািুষ এবং মিুষযতর জীবগদর সন্তুতি তদগত পাগর। এখাগি 
দিম িতািীর তর্েু তবগিষ মখলা এখিও চগল। তার িাম ইতিিগপা। বু্ল হাউসগর্ তিতষে 
উগত্তজিার স্বগক বলা মেগত পাগর। 
  
মলার্তট এর্ মজাড়া েমজ র্িযাগর্ োর্ তদগলি। আহা, স্বগগকর দুই রুপসী বুতি। তাগদর 
অসামািয লাবণযবতী িরীগরর সুষমা মদখার মগতা। মর্াগিা বযাপাগর েুতমাগক মিই। 
গতবার েখি উতি ৪ হাউগস এগসতেগলি, মে আরাম আর সন্তুতি মপগ়েতেগলি। এবার তর্ 
তা োতড়গ়ে োগব? বাথটগব সুগতন্ধত ঈষদুষ্ণ জল। টাইল তেগজ মগগে। তততি আিন্দ 
মপগলি উতখত হবার আগগর মুহূতক পেকন্ত। তারপর… 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

5 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

ততি ঘণ্টা মর্গট মগগে। সন্তুতি এবং আরাগমর সগবকাি তিখর অতি মপৌঁগে মগগেি। 
এবার ওিঁিাগর্ মতেগরাগে মেগত হগব। তলমুতজি এতগগ়ে চগলগে। তলমুতজগির বন্ধ জািালা 
তদগ়ে উতি আর্াগির তদগর্ তার্াগলি। মে িহর র্খিও ঘুগমা়ে িা, তার আগলাগ গুগলা 
জ্বলগে। তচিারা এই িহরতটর িামর্রণ র্গরগে িতট ড্রাগগির িহর বগল। তার মগি 
হল, তততি মবািহ়ে এই িহগরর বাতসন্দা হগ়ে মগগেি। তর্ন্তু এই িহরটাগর্ মদখগল মর্ি 
এত তবষণ্ণ বগল মগি হ়ে? তার মগি মতা তবষণ্ণতার মর্াগিা জা়েগা মিই! 
  
. 
  
ওিঁিারা মতে মরাগে মপৌঁগে মগগলি। 
  
তাওবাদী পাদতর অগপক্ষা র্রতেগলি। তাগর্ মদগখ মগি হ়ে, তততি বুতি পুগরাগিা 
পাচকগমন্ট র্াগজ তদগ়ে তততর এর্ মেৌততর্ মূততক। তার পরগি তববণক প্রাচযগদিী়ে মজাব্বা। 
তার সাদতেিতেগি দাতড় বাতাগস উড়গে। 
  
তততি দুগবকািয োষা়ে র্ী সব মন্ত্র উিারণ র্রগলি। মচাখ বন্ধ র্গর প্রাথকিা র্রগলি। 
হাগত হাত মরগখ ির্াতি তদগলি। র্াগির তততর এর্টা র্াগপ র্াতি তদগ়ে র্ীসব র্রগলি। 
তারপর মিগম এল িীরবতা। তাওবাদী পাদতর মিাই র্ারও সাগথ আগলাচিা র্রগলি। 
আগন্তুগর্র তদগর্ তার্াগলি। থামা থামা ইংগরতজগত বলগলি–ঈশ্বগরর অিুগ্রগহ আপতি 
আপিার সবগথগর্ খতরিার্ িত্রুর হাত মথগর্ মুতক্ত পাগবি। 
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েেগলাগর্র মগি আিগন্দর তবেুরণ। তততি অতযন্ত বুতেমাি। তততি জাগিি, এই 
বযাপাগরর অন্তরাগল মর্াগিা সতয লুতর্গ়ে মিই। এগর্ উগপক্ষা র্রগত হ়ে। তর্ন্তু সামগি। 
তততি তর্েু বলগলি িা। র্ারণ আজ তার জন্মতদি। 
  
তাওপন্থী েেগলার্ বলগলি–মেংশুই আপিাগর্ আিীবকাদ র্রগবি। 
  
ি়েতাি মলার্তট মচাখ বন্ধ র্রগলি। র্াগজ সেল হগত হগল সর্গলর আিীবকাদ দরর্ার। 
  
পািঁচ তমতিট মর্গট মগগে। তততি এখি তলমুতজগি বগস আগেি। হংর্ং এ়োরগপাটক 
র্াইট্রাগর্র তদগর্ এতগগ়ে চগলগেি। মসখাগি তার তিজস্ব উড়ািপাতখ অগপক্ষা র্রগে, 
তাগর্ সাবিাগি এবং তিরাপগদ এগথগে তিগ়ে োগব বগল। 
  
. 
  
০১. 
  
আও়োতিিা, তগ্রস; জুলাই ১৯৪৮। 
  
প্রতত রাগত এমিই এর্টা অদু্ভত অিুেূতত হ়ে। মমগ়েতটর মগি হ়ে, মস মেি হ্রগদর জগল 
ততলগ়ে োগে। তীি আতকিাগদর িি মেগস আগস। িড় উগিগে। এর্জি পুরুষ এবং 
এর্জি িারী তাগর্ বরে িান্ডা িীতল জগল েুতবগ়ে মারার ষড়েন্ত্র র্রগে। প্রগতযর্ 
রাগত তির্ এমি সমগ়েই তিহতরতা অবস্থা়ে মমগ়েতটর ঘুম োগে। তিিঃশ্বাস মিবার জিয 
মস বযারু্ল হগ়ে ওগি। তার সমস্ত িরীর তেগজ ো়ে ঘাগম। 
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মস জাগি িা, তার অতীত জীবগি এমি মর্াগিা দৃিয আগে তর্িা। মস ইংগরতজ বলগত 
পাগর, তর্ন্তু মস জাগি িা তার পতরচ়ে র্ী। মর্াথা মথগর্ মস তগ্রগস এগসগে, র্ীোগব এই 
মোট্ট র্ারগমলাইট র্িগেগন্ট তাগর্ আশ্র়ে মদও়ো হগ়েগে। 
  
সম়ে এতগগ়ে চগল। আজ তার অতস্তগে অতীগতর মর্াগিা সৃ্মততর তবেুরণ মিই। মিই 
মর্াগিা অগচিা অজািা অিুেূতত। মর্বল তর্েু তর্েু মেৌততর্ সত্তা মাগি মগিয তমতেল 
র্গর এতগগ়ে ো়ে। মস দ্রুত মুগখর তদগর্ তার্া়ে। িিাক্তর্রগণর মচিা র্গর বা পরীক্ষা 
র্গর। তারপর? অোতচত তর্েু মুহূতক। আবার মসই তিিা িগের সমুগে সািঁতার র্াট। 
  
প্রথমতদগর্ মস তিগজগর্ প্রশ্ন র্রত। র্ারগমলাইট সন্ন্যাতসিীগদর সাগথও র্থা বলত। 
তারা সবকতযাগী, তািঁরা সহিিীলা। তারা তিিঃিগিযর পতরগবি বজা়ে রাখগত চাইগতি। 
মিষ অতি মমগ়েতটগর্ শুিুমাত্র তসস্টার মথগরসার সগঙ্গ র্থা বলার অিুমতত মদও়ো হল। 
ওই প্রবীণা েেমতহলা এখাির্ার মাদার সুতপতর়ের। 
  
–আপতি তর্ জাগিি আতম মর্? 
  
িা, মতামার আসল পতরচ়ে আমার জািা মিই। তসস্টার মথগরসা বগলতেগলি। আতম 
র্ীোগব এখাগি এগসতে? 
  
আও়োতিিা িাগম এর্টা মোট্ট গ্রাম আগে। মসই গ্রামতটর অবস্থাি পাহাগড়র সািুগদগি। 
গতবের প্রচণ্ড িগড়র সম়ে মতামাগর্ পাও়ো মগগে এর্টা মোট্ট তিমজ্জমাি মিৌগর্াগত। 
মিৌগর্াটা প্রা়ে েুবগত বগসতেল। ঈশ্বগরর অপার অিুগ্রগহ আমাগদর দুজি তসস্টাগরর 
মচাগখ তুতম িরা পগড়তেগল। 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

8 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

  
–তর্ন্তু, আতম আগগ মর্াথা়ে তেলাম? 
  
–আতম জাতি িা, এ বযাপাগর আতম তর্েু বলগত পারব িা। এই উত্তগর মমগ়েতট িান্ত হগত 
পাগরতি। বারবার মস মাথা মিগড় প্রশ্ন র্গরগে মর্উ তর্ আমার অতীত সম্পগর্ক প্রশ্ন 
র্গরতি? মর্উ তর্ আমার আসল পতরচ়ে জািগত উদগ্রীব হগ়ে ওগিতি? 
  
তসস্টার মথগরসা মাথা মিগড় বগলগেি, এখিও পেকন্ত মর্উ মতামার সম্পগর্ক তর্েু জািগত 
চা়েতি। 
  
এই উত্তর শুগি মমগ়েতটর মগির মগিয মজগগগে হতািা। মস আবার বগলগে- খবগরর 
র্াগগজর পাতার তারা তর্ আমার তিরুগেি হবার ঘটিা োগপতি? 
  
–তুতম মতা জাগিা, বাইগরর পৃতথবীর সাগথ আমাগদর মোগাগোগ রাখগত মদও়ো হ়ে িা। 
আমরা ঈশ্বগরর র্ারুগণযর র্থাই মগি রাতখ। মহ আমার তপ্র়ে র্িযা, তার র্রুণা িা 
থার্গল তুতম তর্ আজ মবিঁগচ থার্গত? 
  
সংতক্ষপ্ত সংলাপ মিষ হগ়ে মগগে। প্রথম তদগর্ মমগ়েতট মাগি মগিযই মর্মি অসহা়ে মবাি 
র্রত। তিগজগর্ তিগ়ে তবিত থার্ত মস। মাস এতগগ়ে মগগে। মস তার হারাগিা আত্ম 
িতক্ত আবার মেরত মপগ়েগে। মচহারাটা হগ়ে উগিগে লাবণযবতী। 
  
এখি মস বগড়া বগড়া পা মেগল এখাগি-মসখাগি মেগত পাগর। অবিয র্িগেগন্টর চার 
মদও়োগলর মগিয পুতিত উদযাগিই তার মবি তর্েুটা সম়ে মর্গট ো়ে। র্িগেগন্টর এই 
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জগৎ তবস্তীণক। এখাগি এর্টা অগলৌতর্র্ আো আগে। তবগর্ল মবলা সুগতন্ধ বাতাস বগ়ে 
ো়ে, মলবু এবং োক্ষার গন্ধ তিগ়ে। 
  
এখাির্ার বাতাবরণ িান্ত, তিগ্ধ এবং মগিারম। তগব মমগ়েতটর মগি িাতন্ত মিই মর্ি? 
মস োগব আতম হাতরগ়ে মগতে। মর্উ আমাগর্ োগলাগ বগস িা। তর্ন্তু মর্ি? আতম তর্ 
মর্াগিা খারাপ র্াজ র্গরতে? আতম মর্? বারবার এই প্রশ্নটা তাগর্ আঘাত র্গর। 
  
মচাখ বন্ধ র্রগলই তর্েু েতব সামগি তদগ়ে মহিঁগট ো়ে। েতবগুগলার অন্তরাগল র্ী আগে, 
মস জাগি িা। এর্তদি সর্াগল এর্টা অদু্ভত দৃিযর্ল্প মদখগত মপল মস। মদখল, এর্তট 
ঘগরর মগিয মস বগস আগে। উলঙ্গ অবস্থা়ে এর্ পুরুষ এগস তাগর্ িগ্ন র্রার মচিা 
র্রগে। এটা তর্ স্বপ্ন? িাতর্ এমি এর্টা ঘটিা, তার হারাগিা জীবগি ঘগট তগগ়েতেল। 
ওই পুরুষতট মর্? ওই পুরুষতটর সগঙ্গ তর্ তার তবগ়ে হগ়েতেল? তার তর্ স্বামী তেল? তার 
হাগত তবগ়ের আংতট মিই। আসগল এখাগি তার তিজস্ব বলগত তর্েুই মিই। তসস্টার 
মথগরসা তাগর্ এর্তট ব্লযার্ অেকার তদগ়েগেি। এতট সম্মাগির মোগয। তদগ়েগেি এর্তট 
স্মারর্, মোট্ট মসািাতল পাতখ, মচাখ দুতট রক্তরুতবর। োিা দুতট দুপাগি প্রসাতরত। 
  
মমগ়েতটর মর্বলই মগি হ়ে, তার মর্াগিা িাম মিই। মস এই জগগত এর্ অজািা 
আগন্তুর্। মর্উ তার তদগর্ সহগোতগতার হাত বাতড়গ়ে মদ়ে িা। মর্াগিা মগিাতবিারদ 
তার সাগথ র্থা বগল িা। তার মগির এই অিান্ত অবস্থার অবসাি র্ী র্গর হগব? র্ী 
র্গর মস তার হারাগিা অতীগতর র্থা জািগত পারগব? 
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–তখিও ওই মূততকগুগলা আগস। অস্পি ো়ো-ো়ো েতব। অতত দ্রুত মচাগখর সামগি তদগ়ে 
তিষ্ক্রান্ত হগ়ে ো়ে। িীগর িীগর তার মি িান্ত হল। মগি হল, মস বুতি তবরাট এর্টা 
তজগস িািঁিার সামগি বগস আগে। খণ্ড খণ্ড মুহূতকগুগলার আলাদা মর্াগিা অিুেূতত মিই। 
এর্তদি এর্টা অদু্ভত েতব মদখল মস। অবিযই মগি মগি। সু্টতেগ়োগত এর্দল মািুষ 
দািঁতড়গ়ে আগে। সর্গলর গাগ়ে সামতরর্ মপািার্। এতট তর্ মর্াগিা চলতিত্র? আতম তর্ 
এর্জি অতেগিত্রী তেলাম? িাতর্ আমার ওপর মর্াগিা দাত়েে চাতপগ়ে মদও়ো হগ়েতেল। 
র্ী মসই দাত়েে? 
  
এর্জি তসিয এগস তার হাগত প্রসু্ফতটত রক্তগগালাপ মরগখগে। মস মহগস বগলগে এর্তদি 
এই উপহাগরর জিয মতামাগর্ র্ড়া মাশুল তদগত হগব। 
  
দু রাত মর্গট মগগে। মমগ়েতট আবার মসই এর্ই পুরুষগর্ স্বগপ্ন মদগখগে। এ়োরগপাগটক 
তগগ়ে মস তবদা়ে সম্ভাষণ জািাগে। পুরুষতটর সাগথ আর তার মদখা হগব িা। তবগেগদর 
মবদিা র্রুণ রাতগণীগত মবগজ উগিগে। 
  
এই স্বপ্ন মদখার পর মস সব অগথক তার মািতসর্ িাতন্ত হাতরগ়েগে। এখি মস আর শুিু 
স্বপ্ন মদগখ িা। এখি চারপাগি মস অগির্ মািুষগর্ মদখগত পা়ে। তার অতীত হাসগত 
থাগর্। আমাগর্ জািগতই হগব, র্ী আমার আসল পতরচ়ে। 
  
এর্তদি মািরাগত, হিাৎ ঘুম মেগে মগল তার। অবগচতি মি মথগর্ মর্ মেি বগল 
উিল- হযািঁ, আতম আমার আসল িামটা খুিঁগজ মপগ়েতে। আতম হলাম র্যাগথতরি, আতম 
হলাম র্যাথতরি আগলর্জান্ডার। 
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. 
  
০২. 
  
এগথে, তগ্রস। 
  
মািতচগত্র মচাখ মমগল তদগল আমরা র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর সাম্রাজয মদখগত পাব িা। 
তগব মািুষজি বগল থাগর্, তততি এখাির্ার সবগথগর্ িতক্তিালী মািুষ। সারা পৃতথবীর 
দু-ততি জি িিীর মগিয তততি অিযতম। তার ক্ষমতার হাত মে র্ত দূর তবসৃ্তত মর্উ তা 
জাগি িা। তার মর্াগিা রাজর্ী়ে পদর্ মিই। মিই মর্াগিা প্রিাসতির্ দাত়েে। তগব 
তততি িাতর্ প্রিািমন্ত্রী মথগর্ শুরু র্গর র্াতেকিাল, রাষ্ট্রদূত এবং রাজাগদর তি়েতমত 
মর্িাগবচা র্গরি। তার তিজস্ব গুপ্তচর সবকত্র েড়াগিা আগে। তততি অন্তত বাগরাতট 
মদিগর্ তি়েন্ত্রণ র্গরি। তততি হগলি এর্ িতক্তিালী পুরুষ। মগির মেতর আর্াঙ্ক্ষার 
মতজ আগে। িরীরটা সুগতিত। মচহারা খুব দীঘক ি়ে, তর্ন্তু প্রসাতরত। র্ািঁগির ওপর 
মপৌরুগষর োপ আগে। গাগ়ের রং তামাগট। তগ্রর্গদিী়ে মািুষগদর মগতা উন্ন্ত িার্। 
মচাখ দুতটগত অতলে-র্াগলার আো। মুখ মদখগল মগি হ়ে, তততি বুতি তৃতষত বাজপাতখ। 
েখি মর্াগিা সমসযা হ়ে, তখি তাগর্। সব মথগর্ মবতি আিতন্দত মদখা ো়ে। আটতট 
োষা়ে অিগকল র্থা বলগত পাগরি। তবগশ্বর অিযতম তিল্পসংগ্রাহর্। এর্াতির্ তিজস্ব 
উড়ািপাতখ আগে তার। বাগরাতট অযাপাটকগমগন্টর মাতলর্। তবগশ্বর িািা প্রাগন্ত তিজস্ব তেলা 
আগে তার। এর্র্থা়ে তততি মসৌন্দগেকর উপাসর্। তততি জাগিি, রূপসী মমগ়েগদর 
আর্ষকণ অপ্রততগরািয। অতযন্ত অিুগত মপ্রতমর্ তহগসগব তার সুিাম আগে। তািঁর তবষত়ের্ 
অতেোগির মগতাই তচত্তার্ষকর্ তার মপ্রগমর উপাখযাি। 
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র্িস্টযািতটি মেতমতরস তিগজগর্ এর্জি মদিগপ্রতমর্ তহগসগব োবগত োগলাবাগসি। 
মর্াগলািাতর্ এবং পাসারাগত তততি মে তেলা তর্গিগেি, মসখাগি সবকদা সাদা-িীল তগ্রর্ 
পতার্া উড়গত মদখা ো়ে। তার তিজস্ব িীপ আগে। তর্ন্তু তততি র্গর মদি িা। তততি 
সািারণ মািুগষর উপর প্রেুক্ত আইগির পগরা়ো র্গরি িা। র্ারণ তার রগক্ত ঈশ্বগরর 
রক্ত প্রবহমাি। 
  
 োরা মেতমতরগসর সগঙ্গ সাক্ষাৎ র্রগত আগসি, তািঁরা সর্গলই তার সাহােযপ্রাথকী। মর্উ 
হ়েগতা এর্টা বযবসা র্রগত চাইগেি, অথক দরর্ার। মর্উ চাইগেি, দাি তহগসগব তর্েু 
টার্া। অথবা মর্উ তার সাগথ বনু্ধে প্রাথকিা র্রগেি। মেতমতরস র্াউগর্ই মেরাি িা। 
তততি মািুগষর সাগথ র্থা বলগত োগলাবাগসি। তািঁর তবগেষণী মি আগে, আগে সতন্দগ্ধ 
দুতট মচাখ। তততি জাগিি, র্াউগর্ তবশ্বাস র্রগত মিই। তার জীবগির উগেিয হল 
বনু্ধগদর র্াগে োর্গব, িত্রুগদর আরও র্াগে। 
  
এইোগবই তততি জীবগির চলার পগথ এতদূর অগ্রসর হগত মপগরগেি। এর্টা অদু্ভত 
সগমাহিী ক্ষমতা আগে তার। আগে আতেজাতয েরা চাউতি। তততি পৃতথবীর রাজা–এমি 
এর্তট মগিাোব মপাষণ র্গরি। তততি জাগিি, অপরািীর মচাগখ অতযাচাগরর ো়ো র্ািঁগপ 
িা। তততি আরও জাগিি, সর্গলর তদগর্ই সহগোতগতার হাত বাতড়গ়ে তদগত হ়ে। 
  
তততি সমস্ত মািুষগর্ ক্ষমা র্গরি। প্রাচীি তগ্রর্ োষা়ে এর্তট িি আগে, োর বাংলা়ে 
প্রততিি হল সর্গলর প্রতত সমাি আচরণ র্রা। এই িিতটর র্াোর্াতে আর এর্তট 
িি আগে। তার অথক, সর্লগর্ অতবশ্বাস র্রা। মেতমতরস এই দুতট িগির প্রতত অগাি 
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আস্থা জ্ঞাপি র্গরগেি। তততি জাগিি, সর্লগর্ োগলাবাসগত হগব। আর োগলাবাসার 
মািুষ মে মর্াগিা মুহূগতক িক্ত হগত পাগর। তাগত র্ী? মেতমতরগসর মগি আতির্ তবশুেতা 
আগে। পুঙ্খািুপুঙ্খ পরীক্ষা োড়া তততি মর্াগিা তর্েুগর্ই গ্রহণ র্গরি িা। মেতমতরস 
িান্তোগব র্াজ র্রগত পাগরি। তবরুে পতরগবগির মগিয তািঁর প্রততোর সবকাত্মর্ তবর্াি 
ঘগট ো়ে। তততি মার্ড়সার মগতা জাল তবোগত পাগরি। এইোগবই তততি তবতরতার 
সম্পর্ক মিষ র্গরি। িত্রুগদর হতযা র্গরি, তিিঃিগি এবং তিপুণোগব। 
  
মেতমতরস সম়ে র্াটাগত োগলাবাগসি বনু্ধ এবং িত্রুগদর মগিয। শুোিুিযা়েীগদর সাহচেক 
পেন্দ র্গরি। তাগদর হতযা র্গরি। তাগদর োগলাোগব পেকগবক্ষণ র্গরি। তাগদর 
বযতক্তে, মর্মি, মসটা মদগখ মিি। তারা র্তখাতি িতক্তিালী, তার প্রতত দৃর্পাত র্গরি। 
খুিঁগজ বার র্রগত মচিা র্গরি তাগদর দুবকলতার তদর্তচহ্নগুতলগর্। 
  
এর্ সন্ধযা়ে এর্তট তিিগোগজর আসগর মেতমতরগসর সাগথ মদখা হগ়ে মগল এর্জি 
মমািি-তপর্চার-এর মপ্রাতেউসাগরর। েেগলার্ র্থােগল তাগর্ অবজ্ঞা র্গর সগবািি 
র্গরি। মেতমতরস তর্ন্তু তর্েুই বগলিতি। ইততমগিয দু-বের মর্গট মগল। েেগলার্ তখি 
। আন্তজকাততর্ খযাতত সম্পন্ন্ এর্ অতেগিত্রীগর্ তার পরবতকী েতবর জিয সই 
র্তরগ়েগেি। এই েতবটা মিষ পেকন্ত মুতক্তলাে র্রল িা। মর্িিা মেতমতরস এততদি তিেক 
িগর অগপক্ষা র্গরতেগলি। মদখা মগল, ওই সুন্দরী অতেগিত্রী তার প্রগমাদ তরণীর 
বাতসন্দা হগ়েগে। 
  
মেতমতরস হাসগত হাসগত বগলতেগলি, চগলা আমরা মিুচতিমা োপি র্তর। 
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মমগ়েতট রাতজ হগ়েতেল। মিুচতিমা়ে তদি র্াতটগ়েতেল। েতদও তবগ়ে হ়েতি। তাগদর শুিু 
েতবতট বন্ধ হগ়ে মগল। প্রগোজর্ মদউতল়ো হগ়ে মগগলি। 
  
মেতমতরস এইোগবই অদু্ভত মখলা মখলগত োগলাবাগসি। মর্াগিা বযাপাগর অেথা 
তাড়াহুগড়া র্গরি িা। অিুমাি িতক্ত আগে তার। তিখুিঁত প্রর্ল্পিা রচিা র্রগত পাগরি। 
এবং মিষ অতি প্রর্ল্প মিষ র্গরি সুন্দরোগব। মগি হ়ে, তার বুতি মর্াগিা িত্রু মিই। 
র্ারণ তার িত্রু হবার মগতা সাহস র্ার আগে! তগব জীবগি চলার পগথ অগির্ 
মািুষগর্ই তততি িত্রু তহগসগব মবগে তিগ়েগেি। 
  
সব বযাপাগর িজর মদবার মগতা অদু্ভত সহজাত ক্ষমতা আগে তার। তততি র্খিও 
মর্াগিা ক্ষততচহ্নগর্ মোগটা র্গর মদগখি িা। র্ারও র্াগে সাহােয মপগল মসটা মগি 
রাগখি। এর্ সম়ে এর্জি দতরে মৎসযজীবী তাগর্ সাহােয র্গরতেল। পরবতকীর্াগল 
মসই মৎসযজীবীগর্ তততি মবি র্তট জাহাজ তর্গি তদগ়েতেগলি, এর্দা এর্ বারাঙ্গিা তার 
তদগর্ সহগোতগতার হাত বাতড়গ়ে তদগ়েতেল। মিষ অতি মদখা মগল মস এর্ তবরাট 
অযাপাটকগমগন্টর মাতলর্ হগ়েগে। মবচাতর জািগতও পাগরতি, মর্ এই র্াজতট র্রল। 
  
মেতমতরগসর জীবির্াতহিী মিািার মগতা। তপরা়ুেগসর এর্ তস্টগোোগরর মেগল তহগসগব 
পৃতথবীর বুগর্ তার আগমি ঘগট তগগ়েতেল। মচাগোজি োইগবাি তেগলি তারা সব 
তমতলগ়ে। মটতবগল েগথি খাবাগরর দািা থার্ত িা। 
  
প্রথম মচতি প্রহর মথগর্ই র্িস্টযািতটি মেতমতরস বুিগত মপগরতেগলি, বযবসা োড়া 
উন্ন্তত হগব িা। সু্কগলর পড়াগিািার পর এটা-মসটা র্গর টার্া আ়ে র্রার মচিা র্গরি। 
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মষাগলা বের ব়েগস েগথি প়েসা জতমগ়ে তততি এর্টা খাবাগরর মদার্াি খুলগলি ের্ 
অঞ্চগল। সগঙ্গ তিগলি এর্ বৃে পাটকিারগর্। তর্েুতদগির মগিয বযবসাটা েুগল মেিঁগপ 
আর্াি েুিঁল। বৃে েেগলার্ মেতমতরগসর সাগথ প্রতারণা র্রগলি। মেতমতরস দি বের 
অগপক্ষা র্রার পর মসই মলার্তটগর্ ধ্বংস র্গর তদগ়েতেগলি। এইোগব তখি মথগর্ই 
মেতমতরগসর মগি েতবষযৎ উিািার আগুি জ্বলগত থাগর্। সমস্ত রাত তততি দু মচাগখর 
পাতা এর্ র্রগত পারগতি িা। অন্ধর্াগর তার মচাখ দুতট জ্বগল উিত। মগি মগি তততি 
এই িপথবার্য উিারণ র্রগতি–আমাগর্ েগথি বগড়াগলার্ হগত হগব। আমাগর্ িাম 
র্রগত হগব। এর্তদি পৃতথবীর সব জা়েগা়ে আমার িাম মপৌঁগে োগব! 
  
ঘুম আসত িা। সারা রাত এইোগবই অতিোর সাগথ সহবাস র্গর মর্গট মেত। তর্ন্তু 
র্ীোগব বগড়াগলার্ হবার দরজাটা খুগল োগব মেতমতরস তা জািগতি িা। শুিু জািগতি, 
এর্তদি স্বপ্ন সেল হগবই! 
  
মেতমতরগসর সগতগরাতম জন্মতদি। মসৌতদ আরগবর ততলখতি সম্পগর্ক এর্তট প্রততগবদি 
পড়গলি। হিাৎ েতবষযগতর মযাতজর্ দরজাটা তার সামগি খুগল মগল। তততি সরাসতর 
বাবার · র্াগে মগগলি। বলগলি আতম মসৌতদ আরগব োব, মতগলর খতিগত র্াজ র্রব। 
  
–মতগলর খতি সম্পগর্ক মতামার র্ী িারণা? 
  
–তর্েুই জাতি িা আতম, ওখাগি তগগ়ে তিখব। 
  
 এর্মাস মর্গট মগল। র্িস্টযািতটি মেতমতরস তখি তার লক্ষযপগথ এতগগ়ে চগলগেি। 
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. 
  
ট্রাের্িতটগিন্টাল অগ়েল র্রগপাগরিি। তবগদি মথগর্ মেসব র্মকচারী আসগে, তাগদর 
সাগথ দু-বেগরর িতক র্রা হগে। মেতমতরসগর্ও এই িগতক সই র্রগত হগ়েতেল। তততি 
মচগ়েতেগলি মসৌতদ আরগব বেগরর পর বের র্াটাগত। এখাির্ার বাতাগস টার্া ওগড়। 
এখাগি বগস এর্টা সুতস্থর েতবষযগতর স্বপ্ন মদখগত হগব। মচাখ বন্ধ র্রগল আরবয 
উপিযাগসর গল্পর্থা মগি পড়ত তার। আরব মদি, প্রাচয মদগির রহসয, মরামাঞ্চ আর 
রু্হর্ মা়োর প্রতীর্। এখাগি মেৌিবতী রমণীগদর ঘুগর মবড়াগত মদখা ো়ে। তাগদর 
সূেকদীপ্ত তামাগট িরীর, মথগর্ উগি আগস োগলাবাসার মস্বদ। তগব বাস্তব তর্ এতটাই 
সুন্দর! 
  
গরমর্াগলর এর্ প্রতুযগষ মেতমতরস োতদতলগত এগলি। চারপাগি িু-িু মরুপ্রান্তর। 
ইতস্তত দুএর্টা বাতড় মচাগখ পড়গে। দু-এর্টা মোগটাখাগটা পাহাড়। হাজার হাজার িীচু 
মশ্রণীর মািুষ র্াজ র্রগে। সর্গলই আরবগদিী়ে। মচাগখ মুগখ র্াগলা র্াপড় ঢার্া 
মমগ়েরা হিহতিগ়ে এতগগ়ে চগলগে রাস্তা তদগ়ে। মদখগলই মবািা োগে, সবকত্র দুগকন্ধ আর 
ম়েলার হাতোতি। 
  
. 
  
মেতমতরস এর্তট বাতড়র মগিয ঢুগর্ পড়গলি। এখাগি মযাগিজার মজ মজ মযার্ইিটা়োগরর 
অতেস। 
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মযার্ইটা়োর ওই েুবা পুরুষতটর তদগর্ অবার্ মচাগখ তাতর্গ়েতেগলি। বগলতেগলি মিষ 
পেকন্ত তুতমও এখাগি এগল? 
  
-হযািঁ, সযার। 
  
–এর আগগ তুতম মর্াগিা তদি মতগলর খতিগত র্াজ র্গরে বাবা? 
  
এর্ মুহূগতকর জিয র্ী মেি মেগব তিগলি মেতমতরস, তমগথয র্থা বলগত মচিা 
র্গরতেগলি। তর্ন্তু মিষ অতি বলগলি–িা, সযার। 
  
মযার্ইিটা়োর মঢার্ তগগল বলগলি–তুতম তর্ এই জা়েগাটাগর্ োগলাবাসগত পারগব? 
অগির্ দূর মথগর্ এগসে। খাও়ো-দাও়োর মর্াগিা তির্ মিই। মর্াগিা মতহলার সাগথ 
র্থা বলগত পারগব িা। র্ারও তদগর্ তার্াগল মতামার মচাখ মগগল মদও়ো হগব। রাগত 
শুগ়ে শুগ়ে দুিঃস্বপ্ন মদখগব। তর্ন্তু প়েসাটা োগলাই। 
  
আতম এখাগি থার্গত এগসতে। সব তর্েু তিগজ মদখব। মেতমতরস বগলতেগলি। উৎর্ো 
এবং বযগ্রতা িরতেল তার র্েস্বগর। 
  
মগি মরগখা, এতট তর্ন্তু মুসলমািগদর মদি। এখাগি অযালগর্াহল পাগব িা। চুতর র্রগল 
হাত মর্গট মদও়ো হগব। প্রথমবার োি হাত, তিতী়েবার বািঁ হাত। তৃতী়েবার মতামার 
এর্টা পা মর্গট মিও়ো হগব। র্াউগর্ হতযা র্রগল মতামার তিরগেদ র্রা হগব। 
  
–আতম র্াউগর্ মারগত আতসতি। 
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মযার্ইিটা়োর বলগলি তির্ আগে, চার্তরটা পার্া হল। 
  
. 
  
র্ম্পাউন্ডতট তেল টাও়োর অব বযাগবল। বাগরাতট তবতেন্ন্ মদগির মািুষ র্থা বলগে। মে 
োর োষা বলার মচিা র্রগে। মেতমতরস সর্গলর র্থা মিাগ িার মচিা র্রগলি। 
এর্তটর পর এর্তট োষা তিখগত থার্গলি। মগি হত, এই িূিয মদগি ওরাই তার 
আপিার মলার্। এখাগি অগির্ তর্েু আগে। আবার তর্েুই মিই। এর্তটর পর এর্তট 
তবদুযততর্ মর্ি তততর হগে। বগড়া বগড়া বাতড় মাথা তুগল দািঁড়াগে। আরও অগির্ তর্েু 
লাগগব। মটতলগোি মোগাগোগ বযবস্থা। তার জিয মুগট মজুর এবং আরও মলার্। জল 
তিষ্কািি বযবস্থা, তচতর্ৎসা মর্ি। মসতদগির তরুণ মেতমতরগসর মগি হগ়েতেল, এখাগি 
এর্গিাটা র্াজ আগে। এর্ি তেতগ্র োগরিহাইট তাপমাত্রা। দরদর র্গর ঘাম হগে। 
িািা িরগির মরাগ। মিা মাতের েুগপৎ আিমণ। িুগলা মিা়ো আর অন্ধর্ার। আমািা, 
র্গলরা আরও র্ত র্ী। এখাগি সবকত্র মৃতুযর হাহার্ার, তারই মাগি তবিাতার অরৃ্পণ 
আিীবকাদ। তরল মসািা! আহা, মর্ি এই তবপরীতয! 
  
তর্েু তর্েু মািুষ তড্রতলং-এর র্াগজ েুক্ত তেগলি। এগসগেি েূতত্ত্বতবগদরা। সাগেক়োর এবং 
ইিতজতি়োররা। মেগর্ আিা হগ়েগে অগ়েল মর্তমস্টগদর। তারা সর্গলই মাতর্কি মদগির 
বাতসন্দা। উিঁচুপগদ তাগদর এর্াতিপতয, তগব খাটাখাটতির র্াগজ স্থািী়ে মলার্গদর প্রািািয 
মদও়ো হগ়েগে। 
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র্িস্টযািতটি মেতমতরস মবতির োগ সম়েটাই বাইগর র্াটাি। হাগত র্লগম র্াজ মিখার 
মচিা র্গরি। প্রশ্ন র্রগত থাগর্ি। েতদও উত্তর মর্াথা়ে পাগবি, তা জাগিি িা। গরম 
বাতল জল শুগষ তিগে। মেতমতরস বুিগত পারগলি, তড্রল র্রার দুগটা পেতত বযবহার র্রা 
হগে। 
  
মর্ৌতূহল বগি এর্তদি এর্জি তড্রলাগরর র্াগে মপৌঁগে মগগলি। মবচাতর তড্রলার, এর্গিা 
তততরি েুট তেতরর্ তিগ়ে র্াজ র্রতেল। 
  
মেতমতরস জািগত চাইগলি- আতম বুিগত পারতে িা, মর্ি এখাগি দু-িরগির পেতত চালু 
আগে? 
  
তড্রলার জবাব তদগ়েতেগলি–এর্টাগর্ মর্বল টুল বলা হ়ে, অপরতট মরাটাতর। আমাগর্ 
এখি মরাটাতর পেততগত র্াজ র্রগত হগে। দুগটা পেততর মগিয দারুণ সাদৃিয আগে। 
  
–বযাপারটা বুতিগ়ে বলগবি র্ী? 
  
-হযািঁ, মতামাগর্ গতক খুিঁড়গত হগব। িীগর িীগর গগতকর তদঘকয বাড়াগত হগব। মিষ অতি 
গতকটা িীগচ অগির্ দুর জা়েগা়ে মপৌঁগে োগব। এটাই হল তেতরর্ পেতত। আতম জাতি, 
তেতরর্ সম্পগর্ক মতামার মর্াগিা িারণা মিই। তাই মতা? 
  
িা, সযার। 
  
–সপ্তদি িতগর্র এর্ তবখযাত তবজ্ঞািীর িাম শুগিে র্ী? 
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িা। 
  
–তচিারা বহু বের আগগ এইোগব মাতট খুিঁগড় জল মবর র্রত। তাগদর র্মকপেতত তেল 
এগর্বাগর তবজ্ঞািসম্মত। আজগর্র তদগি পিঁচাতিোগ খিগির র্াজ তাগদরই পেততগত 
র্রা হ়ে। 
  
বযাপারটা র্ী? জািার জিয মেতমতরস আগ্রহী হগ়ে উগিগেি। 
  
মািুষতট বলগত থাগর্ি এখাগি মোট্ট এর্তট গতক র্রা হ়ে। অগির্টা এই িরগির গতক। 
তারপর এর্তট তস্টগলর রেগর্ মেতগর ঢুতর্গ়ে মদও়ো হ়ে। মমতিগির সাহাগেয রেতটগর্ 
আরও িীগচ পাতিগ়ে মদও়ো হ়ে। রেতট তেগর এগল বুিগত পারা ো়ে, ওখাগি তরল 
মসািা আগে তর্িা। 
  
মেতমতরস খুতি হগ়েগেি। বযাপারটা জগলর মগতা সহজ হগ়ে মগগে। উতি বলগলি আপাত 
দৃতিগত মগি হতেল খুবই িক্ত বযাপার। তর্ন্তু এখি এখাগি এগস বুিগত পারতে, এর 
মগিয জতটল বযাপার তর্েু মিই। তগব মাথাটা পতরষ্কার রাখগত হগব। মিটাও তরতাজা 
থার্গব। তা িা হগল তির্ মগতা র্াজটা হগব িা। তড্রতলং র্রার সম়ে মরাটাতর র্ী র্াজ 
র্গর? 
  
প্রগতযর্তট শ্রতমগর্র সাগথ সংগোগ রক্ষা র্গর। তড্রল পাইপ েুগটা হগ়ে মগগে, মসতটগর্ 
সাতরগ়ে মেগল, আরও র্ত হাজার রর্গমর র্াজ!! 
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–সযার, মগি হগে এবার আমাগদর োগগযর চার্াটা ঘুরগব। আমরা মবািহ়ে তিগজরাই 
এর্টা মতগলর খতি তর্গি মিব। 
  
িিযবাদ, এবার তর্ আতম র্াগজ মেগত পাতর? 
  
. 
  
এর্তদি সর্াগল মেতমতরস মি তদগ়ে র্াজ র্রতেগলি। ততলরূ্গপর র্াগে দািঁতড়গ়ে তেগলি 
তততি। তততি মদখগলি, তড্রলার মাতটগত গতক র্রগে িা। তার বদগল এখাগি মসখাগি 
আিঁচড় র্াটগে। 
  
মেতমতরস জািগত মচগ়ে তেগলি আমাগর্ মাে র্রগবি, এটা র্ী িরগির র্াজ হগে? 
  
এই র্থা শুগি তড্রলাগরর েুরু দুতট রু্িঁচগর্ তদগ়েতেল। এই পেততগর্ বগল মর্াতরং 
পেতত। আমরা পাথগরর টুর্গরাগুগলাগর্ তবগেষণ র্রব। মদখ, তার মগিয মতল থার্ার 
সম্ভবিা র্তখাতি। 
  
বািঃ, মবি োগলা পেতত মতা! 
  
. 
  
র্াজ এতগগ়ে চগলগে সহজ স্বাোতবর্োগব। মেতমতরস এখি আরও পার্া-মপাক্ত হগ়ে 
উগিগেি। মাগি মগিযই তততি তড্রলাগরর সগঙ্গ সম়ে র্াটাি। তততি জাগিি, এই তড্রলাগরর 
হাগত আসল চাতবর্াতি। মর্াথা়ে মর্াথা়ে গতক মখািঁড়া হগে। মস বযাপারগুগলা োগলাোগব 
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পেকগবক্ষণ র্গরি। তড্রলারগদর এর্টা আশ্চেক অিুমাি িতক্ত আগে। ওপর মথগর্ দািঁতড়গ়ে 
তারা বুিগত পাগর। মাতটর িীগচ মর্াথা়ে তরল মসািা আগে। 
  
–এটা র্ী িরগির র্াজ, আমা়ে বুতিগ়ে বলগব? 
  
–এগর্ প্রস্তাতবত তেে র্রা বলা হ়ে। আমরা এই তেে র্তর িািা র্াগজর জিয। এর 
মািযগম মর্াম্পাতির অগির্ অথক বািঁচাগিা মেগত পাগর। 
  
র্ততর্েু মিখবার আগে, মেতমতরস োবগত থাগর্ি। সততয র্থা বলগত র্ী, এই রহসযম়ে 
জগগত তততি এর্ অজািা আগন্তুর্। 
  
এোগবই র্থাবাতকা এতগগ়ে চগল। প্রগশ্নাত্তগরর পালা। মেতমতরগসর মর্বলই মগি হ়ে, এত 
অসংখয প্রশ্ন রগ়ে মগগে, সব র্তটর উত্তর তততি এখিও জািগত পাগরিতি। 
  
এর্তদি র্থা়ে র্থা়ে মেতমতরস জািগত চাইগলি-এর্টা বযাপার বুতিগ়ে বলগব োই, 
মতামরা র্ী র্গর মবাি, মর্াথা়ে তড্রল র্রগত হগব? 
  
আমাগদর সগঙ্গ অগির্ েূতাতত্ত্বর্ আগেি। তারা বযাপারটা বুিগত পাগরি। তারা এই 
বযাপাগর েগথি গগবষণা র্গরগেি। অতেজ্ঞতাও অজকি র্গরগেি। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর তদি এতগগ়ে চগলগে। সূেক ওিার আগগই তততি খতি অঞ্চগল 
চগল আগসি। র্াজ র্রগত র্খিও ক্লাতন্ত অিুেব র্গরি িা। সূেক মোবা পেকন্ত 
এর্িাগাগড় তািঁর র্াজ চলগত থাগর্। র্ত তর্েু র্রার আগে। ড্রাইতেং তািঁর প্রিাি র্াজ। 
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এর পািাপাতি মতল উৎখিগির আরও অগির্গুতল র্াগজর সগঙ্গ তততি েুক্ত আগেি। 
োবগত অবার্ লাগগ, গিগগি আগুি-আিঁগচ তার ক্লাতন্ত আগস িা। তদিরাত তাগর্ তবষাক্ত 
তবষ তিিঃশ্বাগসর মািযগম গ্রহণ র্রগত হ়ে। 
  
মজ মজ মযার্ইিটা়োর মেতমতরগসর র্াগে সততয র্থাই বগলতেগলি- খাবার অতযন্ত বাগজ। 
থার্ার বযবস্থাও োগলা ি়ে। রাতত্রগবলা তর্েুই র্রার থাগর্ িা। মেতমতরগসর মর্বলই 
মগি হ়ে, মর্উ বুতি তার সমস্ত িরীগর অসংখয েুগটা র্গর তদগ়েগে। মসই েুগটাগুগলা 
বাতল তদগ়ে েরতত র্রা হগ়েগে। তগব মরুেূতমগর্ আপাতদৃতিগত তিষ্প্রাণ বগল মগি 
হগলও তার এর্টা স্বতন্ত্র প্রাণস্পন্দি আগে। এই প্রাণস্পন্দি আমাগদর সর্লগর্ অিুেব 
র্রগত হ়ে। বাতল ঢুগর্ পগড় তার িরীগরর সবকত্র। জামার্াপড় বাতলগত বাতলগত মর্মি 
মেি হগ়ে ো়ে। মস সম়ে অবস্থা আরও মিাচিী়ে হগ়ে ওগি। 
  
মাগি মগিয বাতলর িড় ওগি। তদগির পর তদি এর্ই রর্ম িড় চলগত থাগর্। তদি 
বলগল েুল হগব। এর্ মাগসরও মবতি সম়ে িগর থাগর্ তার অতস্তে। এই সম়ে অগির্ 
মািুষ পাগল হগ়ে ো়ে। হগ়ে োও়োরই র্থা। বাতাবরণ এমি হগল মািুষ মবিঁগচ থার্গব 
মর্মি র্গর? 
  
মেতমতরস তর্ন্তু এর মগিযও র্াজ র্রগত থাগর্ি। এই বযাপাগর তার অদময উৎসাহ। 
মাগি মগিযই তততি মেগচ তগগ়ে প্রশ্ন র্গরি, আজ র্ী র্াজ র্রগত হগব? 
  
অতেসাররা তার উৎসাহ মদগখ অবার্ হগ়ে োি। তারা অগির্ সম়ে বারণ র্গরি। তর্ন্তু 
তরুণ মেতমতরগসর হাগত মবতি সম়ে মিই। তততি এর্টা তবগিষ উগেিয সািগির জিয 
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মসৌতদ আরগবর এই অঞ্চগল এগসগেি। তাগর্ অল্প সমগ়ের মগিয আরও সগচতি হগ়ে 
উিগত হগব। আরও র্তকবযতিষ্ঠ। এমি অগির্ বযাপার আগে, মে সম্পগর্ক তততি এখিও 
তিক্ষািতবি। তার ইো, সব তর্েু মজগি তগবই আরব মুলুর্ তযাগ র্রগবি তততি। 
  
িািা জা়েগাগত তিতযিতুি ততলরূ্প খিগির র্াজ দ্রুতগবগগ এতগগ়ে চগলগে। প্ররৃ্ততর 
এই অেুরাি োণ্ডাগর র্ত লক্ষ েলার লুতর্গ়ে আগে োবগত অবার্ লাগগ! িতুি র্গর 
ততলখতির সন্ধাি পাও়ো মগল আবু হাদতর়ো এবং র্াততে ও হারাগদ। মসখাগি শুরু হল 
র্মকেজ্ঞ। তিস্তব্ধ প্রহর সচতর্ত হগ়ে উিল। হাজার হাজার মািুষ তেড় র্গরগে র্াগজর 
মখািঁগজ। 
  
. 
  
মসই সম়ে দুজি িতুি আগন্তুর্ এগলি। এর্ তিতটি েূতত্ত্বতবদ এবং তার স্ত্রী। মহিতর 
পটার, ষাট বের ব়েস হগ়েগে। তার বউ সাইতবল, তততরি বেগরর এর্ তরতাজা 
তরুণী। সাইতবল পটারগর্ এর্ অসািারণ রূপবতী রমণী তহগসগব র্ল্পিা র্রা মেগত 
পাগর র্ী? আপাত দৃতিগত মসখাগি মগি হ়ে তার মগিয আর্ষকণী়ে তর্েু মিই। সবগথগর্ 
তবশ্রী তার গলার খরখগর আও়োজ। োতদতলগত থার্ার সম়ে তাগর্ অিিযা সুন্দরী বলা 
হত। মহিতর পটারগর্ সব সম়ে তিতযিতুি ততল খতি উদ্ভাবগির র্াগজ বযস্ত থার্গত 
হ়ে। মবচাতর সাইতবল, তার মেৌবি তদি র্াগট এর্া এর্া। তিদারুণ তিিঃসঙ্গতার মগিয। 
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মেতমতরগসর ওপর এর্তট িতুি র্াগজর দাত়েে চাতপগ়ে মদও়ো হল। তাগর্ এখি মাগি 
মগিযই পটার দম্পততর মর্া়োটকাগর মেগত হগে। ঘরগদার আগগাগাল হগ়ে পগড় আগে। 
মেতমতরসগর্ বলা হ়েগে, সবতর্েু গুতেগ়ে তদগত। 
  
সাইতবল পটার তার খযািখযাগি গলা়ে অতেগোগ র্রগলি, এমি বাগজ জা়েগা আতম 
মর্াথাও মদতখতি। জীবিটা আমার এগর্বাগর িরর্ হগ়ে মগল। মহিতর মতা র্াজপাগল 
মািুষ। এইসব পাণ্ডববতজকত জা়েগাগুগলা মবগে মবগে তিবকাচি র্গর। আতম জাতি িা 
র্ীোগব এখাগি থার্ব! 
  
মেতমতরস বগলতেগলি, আপিার স্বামী অতযন্ত গুরুেপূণক র্াজ র্রগেি। আপতি তর্ জাগিি 
মর্াম্পাতির র্াগে এই র্াজটা র্তখাতি দরর্াতর? 
  
মেতমতরগসর তদগর্ তাতর্গ়ে সাইতবগলর মচাখ দুতট হিাৎ জ্বগল উিল। সাইতবল তীক্ষ্ণ 
িিাগলা র্েস্বগর বলগলি আমার স্বামী তর্েুই র্রগেি িা। তুতম তর্ বুিগত পারে, 
আসল র্াগজ মস র্তটা োিঁতর্ মদ়ে? 
  
মঢািঁর্ তগগল মেতমতরস জািাগলি িা, মযাোম, আতম তর্েুই বুিগত পারতে িা। 
  
 মর্ৌতুগর্র তচহ্ন মলগগ আগে সাইতবগলর র্েস্বগর। 
  
 সাইতবল জািগত চাইগলি–মতামার িাম র্ী? 
  
–মেতমতরস, মযাোম। র্িস্টযািতটি মেতমতরস। 
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বনু্ধরা মতামাগর্ র্ী িাগম োগর্? এত বগড়া খটমট িাম। উিারণ র্রগত মগগল মতা 
চারগট দািঁত মেগে োগব। 
  
আন্ততরর্ হবার মচিা র্রগেি সাইতবল। মেতমতরস তার আচরগণ অিয তর্েুর পরি 
পাগেি র্ী? 
  
মর্াস্টা। 
  
-তির্ আগে মর্াস্টা, মগি হগে আমরা দুজি খুব োগলা বনু্ধ হগত পারব। আমাগদর 
দুজগির মগিয এমি তর্েু আগে, ো সািারণ, তাই ি়ে তর্? 
  
আপতি র্ী বলগত চাইগেি? 
  
আবার দুিু হাতসর তচহ্ন েুগট ওগি সাইতবগলর মিািঁগটর মগাড়া়ে। সাইতবল বলগলি–পগর 
মতামাগর্ সব বুতিগ়ে মদব। 
  
মেতমতরস আমতা আমতা র্রগত থাগর্ি আমাগর্ র্াগজ মেগত হগব। 
  
মবি র্গ়ের্তট সপ্তাহ মর্গট মগগে। সাইতবল পটার মাগি মগিযই এই তরুণগর্ মেগর্ 
পািাগেি। মবি বুিগত পারা োগে, তততি মবািহ়ে মেতমতরগসর র্াগে তর্েু প্রাথকিা 
র্রগেি। তর্ন্তু র্ী? তিিঃসঙ্গতার সাহচেক? িারীতরর্ উত্তাপ? িাতর্ আরও তর্েু? 
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এর্তদি সাইতবল বলগলি–মহিতর আজ সর্াগল চগল মগল। র্গব মে তড্রতলং-এর েূতটা 
ওর ঘাড় মথগর্ িামগব? এই র্গর র্গর বাতড়গত তড্রতলং-এর র্াগজ োিঁতর্ তদগে। 
মলার্টা! 
  
এই অতেগোগগর মর্াগিা জবাব তেল িা মেতমতরগসর র্াগে। মেতমতরস জাগিি, ওই 
েূগগালতবিারগদর র্ািঁগি দারুণ গুরুেপূণক দাত়েগের মবািা চাতপগ়ে মদও়ো হগ়েগে। 
মর্াম্পাতির র্াগে তততি অপতরহােক মািুষ। মেতমতরস তখিও পেকন্ত পটাগরর স্ত্রীর সাগথ 
জতড়গ়ে পড়গত চািতি। এই র্াগজ মি তদগল, তিগজর আসল র্াজটাগর্ অবগহলা র্রা 
হগব। তগব মেতমতরস জাগিি িা, র্ীোগব তাগর্ োিঁগদ মেলা হগব। তততি তখিও জাগিি 
িা, পরবতকীর্াগল মর্ান্ র্াজটা তার জীবগির সবগথগর্ বগড়া র্াজ হগ়ে মদখা মদগব। 
তততি মর্বল জাগিি, মতগলর খতির মগিয এর্টা চমৎর্ার েতবষযৎ লুতর্গ়ে আগে। 
মেতমতরগসর আপ্রাণ ইগে, তততিও ওই েতবষযৎ তদিারীর অংিীদার হগবি। 
  
. 
  
তখি মিযরাত। হিাৎ সাইতবল পটাগরর োর্ এল মেতমতরগসর র্াগে। মেতমতরস পাগ়ে 
পাগ়ে মপৌঁগে মগগলি র্মপাউগন্ডর িাগর। দরজাগত িি র্রগলি। 
  
 সাইতবল পটাগরর তমতি র্ন্ঠস্বর মিািা মগল। র্াম ইি। 
  
মেতমতরস মেতগর প্রগবি র্রগলি। সাইতবলগর্ মদগখ এগর্বাগর অবার্ হগ়ে মগগলি। 
েেমতহলার পরগি পাতলা তেিতেগি রাতগপািার্। দুেকাগযবিত ওই মপািার্ তািঁর উতিত 
মেৌবগির মর্াগিা তর্েুই আোতদত র্রগত পাগরতি। 
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আমতা আমতা র্গর মেতমতরস বলগত থাগর্ি মযাোম, আপতি তর্ আমাগর্ মেগর্গেি? 
িাতর্ আতম েুল শুগিতে? 
  
–মেতগর এগসা মর্াস্টা। এমি ইতস্তত োব র্রে মর্ি? মদখ মতা তবোিার িাগরর এই 
আগলাটা র্াজ র্রগে িা মর্ি? 
  
মেতমতরস মচাখ বগড়া বগড়া র্গর তার্াগলি। লযাগম্পর র্াগে এতগগ়ে মগগলি। তততি মসটা 
পরীক্ষা র্গর বলগলি–মযাোম, এখাগি মতা মর্াগিা বালবই মিই। 
  
সহসা তার মগি হল, িরম তুলতুগল দুতট বুর্ তাগর্ আদগরর আগেগষ জতড়গ়ে িরগত 
চাইগে। তমগসস পটার… মর্াগিা রর্গম মসিঁর্ তগগল মেতমতরস উিারণ র্রগত 
মচগ়েতেগলি। 
  
তর্ন্তু মিািঁট দুতট তখি বতন্দ হগ়েগে তমগসস পটাগরর মিািঁট দুতটর সাগথ। পটার উন্মত্ত 
আগিাগি মেতমতরসগর্ টািগত টািগত তবোিার তদগর্ তিগ়ে োগেি। হা়ে োগয! 
মেতমতরস বুিগত পারগলি, পৃতথবীগত মাগি মগিয এমি ঘটিা ঘগট, োর ওপর আমাগদর 
মর্াগিা তি়েন্ত্রণ থাগর্ িা। 
  
অতত দ্রুত মেতমতরসগর্ উলঙ্গ র্রা হল। তখি শ্রীমতী পটাগরর মুখ মথগর্ সুখী তির্াগরর 
িি মবতরগ়ে আসগে। 
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হা়ে ঈশ্বর, মতামার এটা র্ত বগড়া! মদখ, মতামার মখার্া আমার মুগিার মগিয মর্মি 
লাোলাতে র্রগত শুরু র্গরগে। 
  
এর্টু বাগদ চরম তিহরগণর মুহূতক এগস মগল। সবতর্েু হগ়ে োবার সগঙ্গ সগঙ্গ সাইতবল 
বলগত থাগর্ি, ওিঃ োতলকং, আতম সততয মতামাগর্ োগলাগবগস মেগলতে! 
  
–মেতমতরস অগির্ক্ষণ মসখাগি শুগ়েতেগলি। এর্া এর্া এবং েীত সন্ত্রস্ত হগ়ে এ আতম 
র্ী র্রলাম? েতদ পটার আমার এই মগাপি অতেসাগরর খবর পাি, তাহগল র্ী হগব? 
তাহগল আমার সব স্বপ্ন মিষ হগ়ে োগব। 
  
মগি মগি িািা প্রশ্ন র্রগত থাগর্ি মেতমতরস। তাগর্ এই অবস্থা়ে শুগ়ে থার্গত মদগখ 
সাইতবল পটার তহতহ র্গর মহগস উগিগেি–মগি মরগখা মসািা, মতামার আমার এই 
অতেসাগরর বযাপারটা পৃতথবীর মর্উ জািগত পারগব িা। মদগখা, র্ী র্া়েদা র্গর এটাগর্ 
আতম লুতর্গ়ে রাখব। 
  
. 
  
র্গ়ের্ মাস িগর িরীগরর মখলা চলগতই থাগর্। মেতমতরস তর্েুগতই সাইতবলগর্ উগপক্ষা 
র্রগত পারগেি িা। োগযটা তার োগলাই বলগত হগব। সাইতবগলর স্বামী মবচারাগর্ 
বেগরর মবতির োগ তদি বাইগর বাইগর থার্গত হ়ে। িতুি িতুি তবগস্ফারগণর সগঙ্গ েুক্ত 
থার্গত হ়ে। মেতমতরস মসই সুগোগটাই তিগত মচিা র্গরি। মাগি মগিয তিগজগর্ প্রশ্ন 
র্গরি, আতম তর্ সাইতবলগর্ প্রতারণা র্রতে? বযাপারটা এখি চরম পেকাগ়ে মপৌঁগে 
মগগে। েতদ এটা শুিু মদগহর সংগোগ হত, তা হগল েুগল মেগত এর্ মুহূগতক লাগত িা। 
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তর্ন্তু সাইতবল সততয সততয মেতমতরসগর্ মগিপ্রাগণ োগলাগবগস মেগলগেি। সাইতবগলর 
তিিঃসঙ্গ দাম্পতয জীবগি। মেতমতরস তার অদময মপৌরুষ তিগ়ে এগস দািঁতড়গ়েতেগলি। 
  
–এখাগি মতামার মগতা এর্জি পুরুগষর মদখা পাও়ো োগব, আতম তা স্বগপ্নও োবগত 
পাতরতি! চগলা, তুতম আর আতম ইংলযাগন্ড তেগর োই। 
  
এর্তদি হাসগত হাসগত সাইতবল বগলতেগলি। এই র্থা শুগি মেতমতরগসর মুখ গম্ভীর 
হগ়ে ো়ে। তততি জবাব তদগ়ে তেগলি–মযাোম, আতম মতা তগ্রগসর বাতসন্দা। 
  
মেতমতরগসর উলঙ্গ িরীগরর এখাগি-মসখাগি হাত তচরুতি চালাগত চালাগত সাইতবল 
বগলতেগলি- এখি আর িও। তুতম আমার সগঙ্গ আমার বাতড়গত োগব। আতম মহিতরগর্ 
তেগোসক র্রব। আতম মতামাগর্ তবগ়ে র্রগত চাই। 
  
সাইতবগলর এই তসোগন্তর র্থা শুগি, মেতমতরস মটার্ তগলগত থাগর্ি। তার মগি সহসা 
আতগির সৃতি হ়ে। তততি মর্াগিািগম বগলি- সাইতবল, আমার হাগত মর্াগিা প়েসা 
মিই… 
  
এবার সাইতবগলর লালাে দুতট মিািঁট মিগম এল মেতমতরগসর বুগর্র ওপর–মসটা মর্াগিা 
সমসযা ি়ে মসািা। আতম জাতি, তুতম টার্া আ়ে র্রগত পারগব। তুতম হগব আমার 
তপ্র়েতম। 
  
র্ী র্গর জািগলি? 
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সাইতবল তবোিার ওপর বসগলি–গতরাগত মহিতর আমাগর্ সবতর্েু বগলগে। মহিতর 
এর্টা তবরাট িতুি ততলখতি আতবষ্কার র্গরগে। মহিতর েীষণ চালার্। এই বযাপাগর মস 
খুবই উগত্ততজত। োইতরগত সব পুঙ্খািুপুঙ্খোগব তলগখ মরগখগে। বগলগে, তার এই 
তরগপাটকটা সর্ালগবলা়ে মপাস্ট র্রগত হগব। আমার হাগত তরগপাটটা আগে। তুতম এর্বার 
মদখগব িাতর্? 
  
এই র্থা শুগি মেতমতরগসর হৃৎস্পন্দি অতযন্ত দ্রুত হগ়ে ওগি। এমিই এর্টা মসািার 
সুগোগগর সন্ধাগি এততদি তততি মগ্ন তেগলি। তততি বলগলি–হযািঁ, আতম এর্বার মদখব। 
  
সাইতবল তবোিা মথগর্ উগি মগগলি। মটতবগলর র্াগে মগগলি। এর্টা মযাতিলা এিগেলপ 
মবর র্রগলি। মসটা হাগত তিগ়ে তবোিাগত তেগর এগলি। 
  
–এটা মখাগলা। 
  
 তর্েুক্ষগণর জিয মেতমতরগসর মগি সগতার উদ়ে হগ়েতেল। তততি ইতস্তত র্রগত 
থাগর্ি। র্ািঁপা র্ািঁপা হাগত এিগেলপটা খুগল মেলগলি। মেতগরর র্াগজগুগলা বাইগর 
তিগ়ে এগলি। মেতগরর এই সাদা র্াগগজর মগিযই হ়েগতা র্াগলা অক্ষগর মলখা আগে 
মেতমতরগসর েতবষযৎ মসািাতল জীবগির সম্ভাবিা। মমাট পািঁচতট পাতা। প্রগতযর্তট পাতার 
ওপর মেতমতরস মচাখ মবালাগলি। প্রগতযর্তট িি আলাদাোগব পড়গত মচিা র্রগলি। 
  
–এই খবরগুগলা মতামার র্াগে দরর্াতর র্ী? 
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র্থাগুগলা িিিতিগ়ে মবগজ উিল। িতুি এর্তট ততলখতি সম্পগর্ক এর্ তবজ্ঞািীর 
অতেমত। এই খতিতট আতবষৃ্কত হগল মািবসেযতার ইততহাস এগর্বাগর পালগট োগব। 
  
মেতমতরস তবুও তার আিন্দ মুগখর োগব প্রর্াি র্রগলি িা। তখিও পেকন্ত তততি 
সাইতবলগর্ পুগরাপুতর তবশ্বাস র্রগত পাগরিতি। আসগল মেতমতরগসর চতরত্রটাই হল এ 
িরগির। পৃতথবীর মর্াগিা মািুষগর্ তততি সমূ্পণক তবশ্বাস র্রগত পাগরি িা। তার মগির 
আর্াগি সব সম়ে সগন্দগহর মমগঘর আিাগগািা। 
  
তততি আমতা আমতা র্গর বলগত থাগর্ি- হগত পাগর, হগত পাগর… 
  
–তাহগল? তুতম এই প্রর্গল্প মোগ মদগব র্ী? সাইতবল জািগত চাইগলি, তাহগল আমাগদর 
হাগত অপতরমাপয অথক আসগব। আসগব িা? 
  
মেতমতরস দীঘকশ্বাস মেগল বলগলি–বযাপারটা অত মসাজা ি়ে মযাোম। 
  
-মর্ি? 
  
 মেতমতরস মবািাবার মচিা র্গরি অগির্ টার্া লাগগব। ওই জা়েগাটা তর্িগত হগব। এত 
টার্া মর্ মদগব? বলা মেগত পাগর, এটা এর্িরগির জু়ো মখলা। 
  
চতর্গত তিগজর বযাি অযার্াউগন্টর র্থা মগি পগড় মগল মবচাতর মেতমতরগসর। ততিগিা 
েলার! েুিঃ, এ তদগ়ে মর্াগিা র্াজ হ়ে র্ী? 
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–তা তিগ়ে তুতম তচন্তা মর্াগরা িা মসািামতণ। আমার স্বামী েগথি বগোগলার্। আতম এর্টা 
মচর্ তলখব। পািঁচ হাজার েলার হগল র্াজ হগব র্ী? 
  
তিগজর র্ািগর্ও বুতি তবশ্বাস র্রগত পারগেি িা র্িস্টযািতটি মেতমতরস! তততি 
বলগলি- হযািঁ, ওই টার্াটা মপগল আপাতত র্াজ র্রা মেগত পাগর। 
  
–মেগব মদখ, এই টার্াটা আতম লতগ্ন র্রগত চাইতে। আমাগদর মেৌথ জীবগির তিরাপত্তার 
জিয। োতলকং, তুতম আমার র্থার আসল অথক র্ী বুিগত পারে মতা? 
  
মেতমতরস অগির্ক্ষণ স্থাণুর মগতা বগসতেগলি। তারপর তততি বলগলি–সাইতবল, এই 
তরগপাটকটাগর্ আপতি দু-এর্তদি এখাগি রাখগত পারগবি র্ী? 
  
-হযািঁ, আতম শুিবার পেকন্ত এটা মরগখ মদব। আিা র্তর, তার মগিযই র্াজটা মতামার হগ়ে 
োগব োতলকং। 
  
মেতমতরস মাথা িাড়গলি–হযািঁ, শুিবার..অগির্ সম়ে আমার হাগত থার্গব। 
  
. 
  
পািঁচ হাজার েলার মেতমতরগসর হাগত এগসগে। িা, এটা দাি ি়ে, এটা মিহাতই এর্টা 
ঋণ–মেতমতরস টার্াটা মপগ়ে মগি মগি প্রগবাি তদগলি। র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর 
োগগযর চার্া এবার সততয সততয ঘুরগত শুরু র্গরগে। মেখাগি সম্ভাবয ততলখতিতটর 
অবস্থাি, মেতমতরস মসখাগি মঘারাঘুতর র্রগত লাগগলি। তারপর, জা়েগাটা তর্গিই 
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মেলগলি। র্গ়ের্টা মাস এতগগ়ে মগল। র্াজ শুরু হল। র্িস্টযািতটি মেতমতরস তখি 
এর্ মর্াতটপততগত পতরণত হগ়েগেি। 
  
তততি তর্ন্তু র্থা মরগখগেি। সাইতবল পটাগরর হাগত পািঁচ হাজার েলার তুগল তদগ়েগেি।  
আর সগঙ্গ তদগ়েগেি এর্টা িতুি রাতগপািার্। তারপর তগ্রগস তেগর মগগেি। সাইতবগলর 
সাগথ আর র্খিও মেতমতরগসর মদখা হ়েতি। 
  
. 
  
০৩. 
  
এর্টা তত্ত্ব আমাগদর মািগতই হগব। প্ররৃ্তত মর্াগিা তর্েুই িি র্গর িা। প্রতততট িি 
আমরা উিারণ র্তর, প্রতততট র্থা আমরা বতল, তারা মহাতবগশ্বর মর্াথাও িা মর্াথাও 
মথগর্ ো়ে। এর্তদি অবগিগষ সবতর্েু অতবরৃ্তোগব তেগর আগস। 
  
মরতেগ়ো আতবষৃ্কত হবার আগগ র্ী হগ়েগে? মািুষ তখি জগৎ সম্পগর্ক র্ী োবত? মািুষ 
তর্ জািত ইথার িাগম মর্াগিা তরঙ্গ আগে? আমরা তর্ জািতাম, আমাগদর গাি এবং 
র্তবতা এোগবই এর্তদি তেগর তেগর আসগব? মািুষ এর্তদি আরও উন্ন্ত হগব। মস 
হ়েগতা সম়ে মঘাড়ার সও়োর হগ়ে তেগর োগব আগগর তদিগুগলাগত। তলংর্গির তবখযাত 
মগতটসবাগক োষণ শুিগত পাগব। মসক্সতপ়োগরর গলাও শুিগত পাগব মস, পাহাগড়র ওপর 
মে তত্ত্বর্থা মিািাগিা হগ়েতেল। 
  
. 
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র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার তার অতীত জীবগির িািা িি শুিগত পা়ে। তর্ন্তু এই 
িিগুগলা এমি জড়াগিা মে তার আসল অথক র্ী, মসটা মস বুিগত পাগর িা। এই 
িিগুগলা তার উগিগ এবং উৎর্ো আরও বাতড়গ়ে মদ়ে। 
  
-র্যাতথ, তুতম তর্ জাগিা তুতম এর্জি তবগিষ স্বোগবর মমগ়ে। মতামার সাগথ আমার েখি 
প্রথম মদখা হগ়েতেল…। 
  
বযাপারটা মিষ হগ়ে মগগে। আতম তেগেকাস মচগ়েতে। আতম অিয এর্জিগর্ োগলাবাতস। 
  
-মতামার সাগথ মে খারাপ বযবহার আতম র্গরতে, তার জিয আতম আন্ততরর্ অিুতপ্ত। 
বযাপারটা মতামাগর্ বলগত এগসতে… 
  
–মস তর্ন্তু আমাগর্ হতযা র্রগত মচগ়েগে। 
  
–মর্ মতামাগর্ মারগত মচগ়েগে? 
  
–আমার স্বামী। 
  
এোগবই িগির অন্তহীি তমতেল এতগগ়ে চগল। িগির িড় ওগি। র্যাগথতরগির মর্বলই 
মগি হ়ে, মস বুতি এর্টা র্যাতলগোগস্কাগপর সামগি দািঁতড়গ়ে আগে। মচাখ মরগখগে, 
এর্তটর পর এর্তট প্রততেতব তততর হগে। মুহূগতকর মগিয হাতরগ়ে োগে। জীবিটা তর্ 
এর্ চলমাি র্যাতলগোগস্কাপ? 
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র্িগেগন্টর পতরগবি তর্ন্তু চমৎর্ার। এর্র্থা়ে এগর্ এর্ িান্ত তিগ্ধ স্বগক বলা মেগত 
পাগর। তর্ন্তু সহসা র্যাগথতরগির মগি হল, তাগর্ মবািহ়ে মর্াগিা বে র্ামরা়ে মজার 
র্গর আটগর্ রাখা হগ়েগে। মস র্িগেগন্টর বাতসন্দা হগত চা়েতি। হগত পাগর তার এর্টা 
বণক উজ্জ্বল অতীত আগে। হগত পাগর অতীতটা খুব এর্টা োগলা ি়ে। তর্ন্তু মসখাগি 
ঘটিার প্রবাহ আগে। 
  
র্যাগথতরি জাগি িা, মস এখি র্ী র্রগব বা মর্াথা়ে োগব। 
  
অদু্ভত তি়েগম এই র্িগেগন্টর মগিয মর্াগিা আ়েিা রাখা হ়েতি। সন্ন্যাতসিীরা োগত 
তাগদর রূপ-মেৌবি সম্পগর্ক অবতহত হগত িা পাগর, তাই এই র্তিি র্গিার তিগদকিিামা। 
তর্ন্তু এর্টা টলটগল পুরু্গরর জল আগে বাগাগির পাগি। র্যাগথতরি মসই জগলর তদগর্ 
সহসা তার্া়ে িা। তার্াগল হ়েগতা অবার্ হগ়ে োগব মস। জগল তার মুগখর প্রততেতব 
পড়গব। মসই েতব মদখগল মিটা হু হু র্রগব। 
  
এর্তদি সর্ালগবলা মস িীগর িীগর মহিঁগট োতেল। হিাৎ র্ী মগি হল তার, জগলর র্াগে 
মুখ আিল। আহা, এত সুন্দর এর্তট মুখ! সূেকতাগপ দৃপ্ত, এর্রাি র্াগলা চুগলর বিযা, 
িরীগরর মর্াথাও খুিঁত মিই, উজ্জ্বল দুতট মচাখ িুসরতা়ে আোতদত। তর্ন্তু মসই মচাগখ 
তবষণ্ণতার মবদিা। 
  
এর্টু বাগদ আর এর্টা মুখ মেগস উিল মসখাগি। এর্টা মস্ত বগড়া মুখ। এর্ সুন্দরী 
রমণীগর্ মদখা োগে। তখিও তততরি বের ব়েস হ়েতি তার। এই রমণী মর্? তার 
অতীত মিই এবং েতবষযৎ মিই। মস এর্জি হাতরগ়ে োও়ো মমগ়ে। এই মুখতট তর্ 
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র্যাগথতরগির? র্াউগর্ দরর্ার, মে আমার তদগর্ সাহাগেযর হাত বাতড়গ়ে মদগব, র্যাগথতরি 
তচন্তা র্রগত থাগর্, োর র্াগে আতম মগির সব তর্েু খুগল বলগত পারব। এই সব র্থা 
োবগত োবগত র্যাগথতরি র্খি মপৌঁগে মগগে তসস্টার মথগরসার অতেগস। 
  
–তসস্টার! 
  
–এগসা, এগসা। তসস্টাগরর আন্ততরর্ সম্ভাষণ। 
  
–আতম…মগি র্রতে এর্জি োক্তাগরর পরামিক মিব। হ়েগতা োক্তারই বলগত পারগবি 
আমার আসল পতরচ়ে, তাই ি়ে তর্? 
  
তসস্টার মথগরসা র্যাগথতরগির তদগর্ অগির্ক্ষণ তাতর্গ়ে থার্গলি। 
  
– এখাগি বগসা। 
  
র্যাগথতরি িক্ত মচ়োগরর ওপর বসগত বািয হল। সামগি পুগরাগিা তদগির এর্টা মেস্ক 
রগ়েগে। 
  
তসস্টার মথগরসা বলগত থাগর্ি–েগবািই মতামার তচতর্ৎসর্। তির্ সমগ়ে তততি সব র্থা 
বলগবি। এখাগি আমরা মতা বাইগরর মর্াগিা মলার্গর্ আসার অিুমতত মদব িা। এটাই 
এখাির্ার তি়েম। 
  
র্যাগথতরগির মগি হিাৎ সৃ্মততর তবেুরণ। এর্টা আবো মূততক মচাগখ পড়ল। র্িগেগন্টর 
িাগর বাগাগির পাি তদগ়ে মর্ এতগগ়ে চগলগে! 
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মর্ মেি বারবার তাগর্ বলগে–তুতম এখাির্ার বাতসন্দা িও। মতামাগর্ অতবলগব এই 
স্থাি তযাগ র্রগত হগব। 
  
সমসযা হল, মস মর্াথা়ে থার্গব? 
  
বযাপারটা খুবই মগালগমগল, মিািঁ়োিা়ে েরা। 
  
মিষ পেকন্ত র্যাগথতরি মতর়ো হগ়ে বগল বসল- তসস্টার মথগরসা, আমাগর্ ক্ষমা র্রগবি, 
মগি হগে র্াগরার সাহােয দরর্ার। আতম আর পারতে িা। র্ততদি এইোগব তিিঃসঙ্গ 
অবস্থা়ে জীবি র্াটাব বলগত পাগরি? 
  
র্যাগথতরগির িিগুগলা তসস্টার মথগরসাগর্ আঘাত র্গরগে। তততি োগলাোগব 
র্যাগথতরগির মুগখর তদগর্ তার্াগলি। তার মুখ োবিা়ে পতরপূণক হগ়ে উিল। তততি 
বলগলি–তুতম তর্ এই জা়েগা মথগর্ চগল মেগত চাইে? তর্ন্তু তুতম োগব মর্াথা়ে? 
  
–আতম জাতি িা, েতবষযগতর মর্াগিা তর্েুই আতম জাতি িা। 
  
–তির্ আগে, আতম র্থা তদতে, মতামার বযাপারটা তিগ়ে আমরা গেীরোগব তচন্তাোবিা 
র্রব। আমরা এ তবষগ়ে আবার র্থা বলব। 
  
–অগির্, অগির্ িিযবাদ তসস্টার। 
  
. 
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র্যাগথতরি চগল মগল। তসস্টার মথগরসা তার মেগস্ক এগস বসগলি। এখিও অগির্ক্ষণ 
তাগর্ ঘাড় গুিঁগজ র্াজ র্রগত হগব। তবুও মগির মগিয র্যাগথতরগির সমসযাটা ঘুরপার্ 
খাগে। এই বযাপাগর তসোন্ত মিও়োটা খুব এর্টা সহজ ি়ে। মিষ অতি তততি 
এর্টুর্গরা র্াগজ তিগলি। র্লম তিগ়ে খসখস র্গর তলখগত শুরু র্রগলি। 
  
তততি তলগখতেগলি–শ্রগে়ে মহাি়ে, এখাগি এমি এর্টা ঘটিা ঘগটগে ো আপিাগর্ 
জািাগিা উতচত বগলই আতম মগি র্রতে। আমাগদর মর্াগিা এর্ বনু্ধ বলগে, মমগ়েতট 
র্িগেন্ট মেগড় মেগত চাইগে। এই অবস্থা়ে আতম র্ী র্রব, তাড়াতাতড় আমাগর্ 
জািাি।– 
  
. 
  
উতি এই মিাটটা পড়গলি। তারপর মচ়োগর তগগ়ে বসগলি। এই িিগুগলার মগিয এর্টা 
হারাগিা সংগর্ত লুতর্গ়ে আগে। তা হগল? র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার আবার মৃতুযর র্াে 
মথগর্ তেগর আসগত চাইগে? বযাপারটা খুবই খারাপ। আতম মতা তার র্াে মথগর্ মুতক্ত 
মচগ়েতে। সাবিাগি এবং খুবই সাবিাগি। 
  
এখি র্ী হগব? র্িগেন্ট মথগর্ র্যাগথতরিগর্ সতরগ়ে মেলগত হগব। মেতমতরস তসোন্ত 
তিগলি, এবার তসস্টার মথগরসার সগঙ্গ এর্বার মদখা র্রা দরর্ার। 
  
. 
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পরতদি সর্ালগবলা মেতমতরগসর মসাগে়োর তাগর্ আও়োতিিাগত তিগ়ে মগল। গ্রাগমর পথ 
তদগ়ে গাতড় েুগট চগলগে। র্িস্টযািতটি মেতমতরস র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার সম্পগর্ক 
অগির্ তর্েুই োবগলি। আহা, েখি প্রথম মদখা হগ়েতেল, র্যাগথতরগির িারীতরর্ 
মসৌন্দেক মদগখ তততি তবগমাতহত হগ়ে তগগ়েতেগলি। র্যাগথতরিগর্ তখি খুবই উজ্জ্বল 
স্বোগবর এর্ তরুণী বগল মগি হত। সব সম়ে উগত্তজিা়ে টগবগ র্গর েুটগে। এত 
উৎসাহ এল মর্াথা মথগর্? তার মগিয সবই তেল,… মেতমতরস তচন্তার জগগত মেগস 
মগগলি। তারপর? তারপর র্ী মেি হগ়ে মগল। র্যাগথতরগির সাগথ এর্ পাইলগটর তবগ়ে 
হল। এই তবগ়েটাই র্যাগথতরগির জীবগি সবকিাি মেগর্ আগি। এর্রাগতর মগিয 
র্যাগথতরগির ব়েস দি বের মবগড় মগল। মস এর্টা থলথগল র্দেক মতহলাগত পতরণত 
হল। মেতমতরস দীঘকশ্বাস মেলগলি, হা়ে, এইোগব এর্জি মািুগষর জীবি িি হ়ে র্ী 
র্গর? 
  
. 
  
তসস্টার মথগরসার অতেগস মেতমতরস প্রগবি র্রগলি। 
  
এই বযাপাগর আপিার মগিাগোগ আর্ষকণ র্গরতে বগল আমাগর্ ক্ষমা র্রগবি। তর্ন্তু ওই 
মমগ়েতট এখাগি আর থার্গত চাইগে িা। এমি আচরণ র্রগে, োগত অিয আবাতসর্গদর 
অসুতবিা হগে। 
  
আত্মপক্ষ সমথকগির সুগর তসস্টার মথগরসা বলগত থাগর্ি। 
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–আপতি তির্ র্াজই র্গরগেি, র্িস্টযািতটি মেতমতরস বলগলি, মমগ়েতট তর্ তার মেগল 
আসা তদিোপগির র্থা তর্েু বগলগে আপিাগর্? 
  
তসস্টার মথগরসা মাথা িাড়গলি। িা, এখিও পেকন্ত তর্েু বগলতি। তততি জািলার র্াগে 
মহিঁগট মগগলি। মদখা মগল বাগাগি সন্ন্যাতসিীরা র্াজ র্রগেি। 
  
মমগ়েতট মবািহ়ে এখাগি মর্াথাও আগে।.. 
  
 র্িস্টযািতটি মেতমতরসও জািালার র্াগে চগল মগগলি। জািালা তদগ়ে বাইগর তার্াগলি। 
ততিজি সন্ন্যাতসিীগর্ মদখা মগল। তারা মপেি তেগর র্াজ র্রগেি। র্িস্টযািতটি 
মেতমতরসগর্ এখি অগপক্ষা র্রগত হগব। এর্টু বাগদই তার র্াতঙ্ক্ষত মুখটা মচাগখ 
পড়ল। 
  
তিিঃশ্বাস আটগর্ মগল মেতমতরগসর। আহা, মস এখিও সুন্দরী! তর্ন্তু র্ীোগব এই ঘটিা 
ঘটল? 
  
–মর্াথা়ে মস? 
  
 মাগির মমগ়েতট মবািহ়ে। তসস্টার মথগরসা বলগলি। 
  
মেতমতরস ঘাড় িাড়গলি–হযািঁ। 
  
 তসস্টার মথগরসার িিগুগলা তার র্াি তবে র্রগে। 
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–আপতি এখি র্ী তসোন্ত মিগবি? 
  
মেতমতরস বলগলি আমাগর্ এর্টু োবগত তদি। আতম আপিার সাগথ মোগাগোগ রক্ষা 
র্গর চলব। 
  
. 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ এখি এর্টা র্তিি তসোন্ত তিগত হগব। র্যাগথতরি 
আগলর্জান্ডারগর্ তততি মদখগত মপগ়েগেি। তার মচহারার মগিয এই পতরবতকি এল র্ী 
র্গর? মর্উ োবগতই পারগব িা, হাতরগ়ে োও়ো মমগ়েতট আর এই মমগ়েতট এর্ই! 
মেতমতরস তচন্তা র্রগলি। তখিই তার মাথা়ে এর্টা দুি বুতে এগস মগল। এই বযাপারটা 
তির্ মগতা রূপাত়েত হগব তর্? 
  
মসই সন্ধযা়ে তততি তসস্টার মথগরসার র্াগে এর্তট মগাপি মিাট পািাগলি। 
  
. 
  
এটা এর্টা অগলৌতর্র্ ঘটিা! র্যাগথতরগির মগি হল। মিষ পেকন্ত স্বপ্নটা সেল হগত 
চগলগে। তসস্টার মথগরসা তাগর্ মোট্ট মসগলর বাইগর তিগ়ে এগলি। বলগলি, মতামার 
জিয খুতির খবর আগে। 
  
র্যাগথতরগির মচাখ দুতট বগড়া হগ়ে উগিগে অিুগ্রহ র্গর খবরটা বলগবি তর্? 
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তসস্টার মথগরসা বাো বাো িি তদগ়ে বলগলি–োগলা খবর। আতম মতামার সম্পগর্ক 
আমার এর্ বনু্ধগর্ তলগখতেলাম। তততি মতামাগর্ সাহােয র্রগত চাইগেি। 
  
র্যাগথতরগির হৃৎস্পন্দি মবগড় মগগে সাহােয? আমাগর্? আপতি সততয বলগেি? 
  
-হযািঁ, তততি অতযন্ত োগলা স্বোগবর মািুষ। তার র্থা মগতা চলগল তুতম র্িগেন্ট মেগড় 
বাইগরর পৃতথবীগত পা রাখগত পারগব। এই িিগুগলা র্যাগথতরগির তিরদািঁড়াগত এর্টা 
অদু্ভত তিহরগণর জন্ম তদগ়েগে। মস আবার বাইগরর জগগতর পা রাখগত পারগব? তর্ন্তু 
তসস্টাগরর এই বনু্ধতট তাগর্ সাহােয র্রগত চাইগে মর্ি? 
  
তসস্টার মথগরসা বলগলি তততি অতযন্ত সংগবদিিীল মািুষ। তার র্াগে মতামার রৃ্তজ্ঞ 
থার্া উতচত। মসামবার সর্াগল তার গাতড় মতামাগর্ তিগত আসগব। 
  
পরবতকী দু-রাত র্যাগথতরগির মচাগখর তারা়ে ঘুম তেল িা। অদময উগত্তজিা়ে থরথর র্গর 
মর্িঁগপগে মস। মস মেগবতেল, র্িগেগন্টর চার মদও়োগলর মগিযই তার মেৌবি-সূেক 
অস্ততমত হগব। এখাগিই এর্তদি মরগত হগব তাগর্। বাইগরর পৃতথবীর রূপ-স্বাদ-র্ণক-
গন্ধ মর্াগিা তর্েুই আর পাগব িা মস। এখি মসই পতরগবিটা এগর্বাগর পালগট মগগে। 
তর্ন্তু? এই র্িগেন্ট মেগড় বাইগরর পৃতথবীগত পা রাখগল বযাপারটা মর্মি হগব? 
অতিশ্চ়েতার আবরণ? আরও অিয তর্েু র্ী? র্যাগথতরগির মগি হল, মস বুতি উলঙ্গ 
হগ়েগে। মস জাগি িা, তার আসল পতরচ়ে র্ী? মহ ঈশ্বর, তুতম আমার ওপর সবকক্ষণ 
র্ড়া িজর মরগখা তর্ন্তু। 
  
. 
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মসামবার তির্ সমগ়ে র্িগেন্ট মগগট তলমুতজি এগস দািঁড়াল। তখি ঢং ঢং র্গর ঘতড়গত 
সর্াল সাতটা মবগজগে। র্যাগথতরি সারারাত ঘুগমাগত পাগরতি। তার অগচিা েতবষযৎ 
মর্মি হগব তা তিগ়ে তচন্তাোবিা র্গরগে। তবোিা়ে শুগ়ে েটেট র্গরগে। 
  
তসস্টার মথগরসাগর্ মদখা মগল। তততি র্যাগথতরগির হাগত হাত মরগখ মগট পেকন্ত এতগগ়ে 
তদগলি। আর তখি? তখি বাইগরর পৃতথবী র্যাগথতরিগর্ হাতোতি তদগ়ে োর্গে। 
  
আমরা সর্গল মতামার জিয েগবাগির র্াগে প্রাথকিা র্রব। েতদ র্খিও মগি হ়ে এই 
র্িগেগন্ট আবার মতামাগর্ তেগর আসগত হগব, তাহগল র্থা তদতে, তুতম তবনু্দমাত্র 
ইতস্তত মর্াগরা িা। র্িগেগন্টর দরজা মতামার জিয সব সম়ে মখালা থার্গব। 
  
–আপিাগর্ অগির্-অগির্ িিযবাদ, তসস্টার। আপিার র্থাগুগলা আতম মগি রাখার মচিা 
র্রব। 
  
তর্ন্তু মগি মগি র্যাগথতরি জাগি, আর মর্াগিাতদি মস র্িগেগন্টর মগিয তেগর আসগব 
িা। মস এখি এর্ মুক্ত তবহঙ্গী। িীল আর্াগি তার দুতট সবল োিা মমগল মদগব। 
  
. 
  
তলমুতজগি চগড় শুরু হল োত্রা। আও়োতিিা মথগর্ এগথে, র্যাগথতরগির মগি িািা 
আগবগগর সঞ্চারণ। আহা, র্িগেগন্টর বাইগর পৃতথবী এত বণকম়ে! তর্ন্তু এখাগি তর্ 
মর্াগিা সমসযা আগে? েতবষযগতর র্থা মস জাগি িা। অতীগত র্ী ঘগটতেল? অতীতটা 
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তার র্াগে তেগর আসগে িা মর্ি? স্বপ্ন এবং তিা, আেন্ন্তা এবং আগবগ–এই সগবর 
অবসাি র্খি হগব? 
  
. 
  
তবর্ালগবলা এর্টা গ্রাগমর পাি তদগ়ে গাতড় এতগগ়ে চগলগে। মোগটা এর্টা জিবসতত 
মদখা োগে। সুখী সমৃ্পক্ত মািুষ দািঁতড়গ়ে আগে। মিষ পেকন্ত তারা এগথে িহগরর 
উপর্গে এর্তট জা়েগা়ে মপৌঁগে মগল। তারপর ঢুগর্ পড়ল জিার্ীণক িহগরর মগিয। 
  
বযাপারটা র্যাগথতরগির র্াগে খুবই অবার্ লাগগে। তর্ন্তু এই িহগরর দৃিযাবতল তার এত 
মচিা লাগগে মর্ি! র্যাগথতরগির মর্বলই মগি হগত লাগল, মস মবািহ়ে আগগ এই 
িহগরর বাতসন্দা তেল, অন্তত এই িহগর তর্েুতদগির জিয এগসতেল। তা িা হগল এমি 
মিুর বনু্ধগের সম্পর্ক স্থাতপত হগব র্ী র্গর! 
  
ড্রাইোর পূবকতদগর্ এতগগ়ে চগলগে। পগিগরা তমতিট বাগদ তারা এর্টা পাহাগড়র ওপর 
উগি মগল। মসখাগি তবরাট এর্তট বাংগলা বাতড়। তারা মলাহার মগট খুগল মেতগর ঢুগর্ 
পড়ল। মেতগর সাজাগিা মগাোগিা বাতড়তট। রাস্তা এতগগ়ে মগগে। দুপাগি আর্ািগোিঁ়ো 
সাইপ্রাস গাগের সাতর। মিষ অতি েূমিযসাগরী়ে এর্তট তেলার সামগি এগস গাতড়টা 
মথগম মগল। আগিপাগি অসািারণ োস্কগেকর উপতস্থতত। িগ্ন িারীমূততকর আহ্বাি। 
  
ড্রাইোর এগস গাতড়র দরজা খুগল তদল। র্যাগথতরি বাইগর পা রাখল। মদখা মগল এর্জি 
েেগলার্ তার জিয অগপক্ষা র্রগেি। 
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েেগলার্ তগ্রর্ োষা়ে বলল–শুে সর্াল, র্যাতলগমগহরা। 
  
আপতি তর্ মসই মািুষ োিঁর সগঙ্গ আতম মদখা র্রগত এগসতে? 
  
িা-িা, আপিার জিয শ্রীেুক্ত মেতমতরস লাইগিতরগত অগপক্ষা র্রগেি। 
  
–মেতমতরস? র্যাগথতরগির েতঙ্গগত তজজ্ঞাসা। িা, মর্াগিা তদি এই িামতট মস মিাগি তি। 
েেগলার্ খাগমাখা আমাগর্ সাহােয র্রগত চাইগেি মর্ি? আচরগণর মগিয রহগসযর গন্ধ 
আগে র্ী? 
  
র্যাগথতরি ওই আগন্তুগর্র সগঙ্গ তবরাট অতলন্দ পার হল। তারপর মবি র্গ়ের্তট ঘরও 
পার হগত হল তাগর্। সবকত্র তবেগবর তচহ্ন। ইতাতল়োি মাগবকগলর েড়ােতড়। 
  
তলতেং রুমটা তবরাট, তসতলং-এ র্ারুর্াজ। চারতদগর্ িীচু আরামদা়ের্ মর্ৌচ পাতা 
আগে। আগে সুন্দর মচ়োর। এর্টা তবরাট র্যািোসও মচাগখ পড়ল। গ়েযার আিঁর্া েতব। 
মদও়োলটা পুগরা জুগড় মরগখগে। তারা লাইগিতরর তদগর্ এতগগ়ে চগলগে। 
  
মলার্তট হিাৎ বলগত শুরু র্গর মেতগর োি, মেতমতরস আপিার জিয অগপক্ষা র্রগেি। 
  
লাইগিতরর সবকত্র জ্ঞািতবজ্ঞাগির তচহ্ন আিঁর্া। মদখা মগল, মরগক্কা চামড়া়ে বািঁিাই র্রা 
বইগ়ের ওপর মসািার জগল িাম মলখা। তবিাল মেগস্কর আড়াগল এর্জি মািুষ বগস 
আগে। র্যাগথতরি প্রগবি র্রল। তততি মচাখ তুগল তার্াগলি। উগি দািঁড়াগলি। হযািঁ, 
র্যাগথতরগির আচরগণর মগিয মর্াগিা তর্েু পতরবতকি লক্ষ র্রা োগে তর্? র্যাগথতরি তর্ 
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আমাগর্ তচিগত মপগরগে? িা, পাগরতি। োর্, ঈশ্বগরর মদাহাই, আমার পতরর্ল্পিা তির্ 
মগতা এতগগ়ে চগলগে। 
  
আসুি, আসুি, আতম র্িস্টযািতটি মেতমতরস। আপিার িাম র্ী? 
  
ইগে র্গরই এই প্রশ্নটা র্রগলি মেতমতরস। িামটা তর্ মগি আগে? বযাপারটা জািগত 
হগব। 
  
র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার। 
  
চমগর্ উগিতেগলি মেতমতরস, তর্ন্তু তার আচরগণর মগিয এই চমর্াগিা োবটা তেল িা। 
তততি বলগলি–স্বাগতম, র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার। আপতি আরাম র্গর বসগত পাগরি। 
  
তততি সামগির মচ়োগর বসগলি। র্াগলা মলদার মর্ৌগচর ওপর। আহা মমগ়েতট এত র্াগে 
এগস বগসগে! এখিও মস আর্ষকণী়ো। মেতমতিস োবগলি। র্যাগথতরি র্াগলা মপািার্ 
পগরগে। তর্ন্তু এই মপািার্ও তার মসৌন্দগেকর রূপোগর্ আবৃত র্রগত পাগরতি। োর্, 
মিষ অতি োগলাোগবই মমগ়েতটর মৃতুয হগব। 
  
–আপিাগর্ মদগখ আমার র্ী মে োগলা লাগগে, র্যাগথতরি আমতা আমতা র্গর বলগত 
থাগর্, তর্ন্তু আপতি আমার বযাপাগর হিাৎ সদ়ে হগ়ে উিগলি মর্ি? 
  
মেতমতরস হাসগলি। অমাত়ের্ হাতস। 
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বযাপারটা খুবই সহজ। মাগি মগিয আতম তসস্টার মথগরসাগর্ সাহােয র্তর। ওই 
র্িগেগন্ট সাহােয র্তর। ওই র্িগেগন্ট তর্েু টার্াপ়েসা তদই। েখি েতটা পাতর আর 
তর্। উতি আপিার সবগন্ধ আমাগর্ তলগখতেগলি। উতি অিুগরাি র্গরতেগলি, েতদ আতম 
আপিাগর্ সাহােয র্রগত পাতর। আতম রাতজ হগ়েতে, বযাপারটা খুবই সহজ। এর মগিয 
আর তর্েু মিই। 
  
–বযাপারটা খুবই আশ্চেক। র্যাগথতরি বগলতেল। আসগল র্ীোগব র্থা চাতলগ়ে োগব, 
বুিগত পাগরতি মস। 
  
তমস্টার মথগরসা তর্ বগলগেি, আতম আমার সৃ্মতত হাতরগ়ে মেগলতে? 
  
হযািঁ, উতি আপিার সম্পগর্ক সব র্থা বগলগেি। 
  
মেতমতরস ইতস্তত র্রগলি। র্ত দূর পেকন্ত আপিার মগি আগে? 
  
আমার িামটা মগি পগড়গে। তর্ন্তু মর্াথা মথগর্ আতম এগসতে, তা েুগল মগতে। আমার 
আসল পতরচ়ে র্ী, তাও মগি পড়গে িা। র্যাগথতরি আমতা আমতা র্রগত থাগর্। 
তারপর বগল, এগথগে এমি মর্উ তর্ আগে, মে আমার পূবক পতরচ়ে জাগি? 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মগির মেতর হিাৎ তবপদঘণ্টা মবগজ উিল। এই মিষ 
িিগুগলা ে়েংর্র। তবুও তততি বলগত থাগর্িহগতই পাগর, হগতই পাগর। তির্ আগে, 
র্াল সর্াগল এ তবষগ়ে আগলাচিা র্রা হগব। আমাগর্ এখি এর্টা তমতটং-এ মেগত 
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হগব। আতম আপিার জিয এর্টা সুইগটর বযবস্থা র্গরতে। আমার মগি হ়ে মসখাগি 
থার্গত আপিার মর্াগিা অসুতবিা হগব িা। 
  
–আতম জাতি িা, র্ীোগব আপিাগর্ িিযবাদ মদব। 
  
মেতমতরস হাত িাড়গলি–িািা, িিযবাদ তদগত হগব িা। আপতি তবশ্রাম তিি। মগি র্রুি 
এটা আপিার তিগজর বাতড়। মর্াগিা বযাপাগর ইতস্তত র্রগবি িা, ো দরর্ার হগব 
আপিার, তাই মচগ়ে মিগবি। মর্মি? 
  
–অগির্, অগির্ িিযবাদ শ্রীেুক্ত…। 
  
বনু্ধরা আমাগর্ মর্াস্টা বগল োগর্। 
  
. 
  
র্যাগথতরিগর্ এর্টা সুন্দর সাজাগিা মবেরুগম তিগ়ে োও়ো হল। সাদা তসগের চাদগর 
আোতদত তবিাল খাটতট। সবকত্র অহংর্াগরর তচহ্ন। আগে সাদা মর্ৌচ, আমগচ়োর। 
প্রাচীির্াগলর মটতবল এবং আগলা। মদও়োগল ইমগপ্রসাতিস্ট েুগগর েতব িুলগে। আহা, 
এই েতবগত সূগেকাদগ়ের দৃিয! সমুে তসর্গত মািুগষর আিন্দ উতগরাল! জািালা তদগ়ে 
র্যাগথতরি তার্াল। দূগর ওই মতা সমুে মদখা োগে। তার গজকি মিািা োগে। 
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হাউস তর্পার বলল–তমিঃ মেতমতরস আপিার জিয র্গ়ের্টা মপািাগর্র বযবস্থা র্গরগেি। 
এখুতি মপািার্গুগলা তিগ়ে আসা হগব। আপতি মেটা পেন্দ র্রগবি, মসটাই মরগখ মদও়ো 
হগব। অবিয আপতি অগির্গুগলা মপািার্ও পেন্দ র্রগত পাগরি। 
  
র্যাগথতরি তিগজর সম্পগর্ক সগচতি। এই প্রথম তার মগি হল, র্িগেগন্টর মপািার্টাই 
এখি তার পরগি রগ়েগে। বযাপারটা োবগত খুবই খারাপ লাগগ। 
  
মোট্ট এর্টা িিযবাদ েুিঁগড় তদগ়ে মস িরম তবোিাগত গা এতলগ়ে তদল। মগি হল, সব তর্েু 
মেি স্বগপ্নর মগিয ঘগট চগলগে। এই আগন্তুর্ মর্? মর্ি তততি এত সদ়ে হগ়ে উগিগেি 
আমার প্রতত? মচাখ বন্ধ র্রার আগগ ক্ষণর্াগলর জিয র্যাগথতরি এমিটাই মেগবতেল। 
  
. 
  
এর্ ঘণ্টা মর্গট মগগে। এর্তট েযাি এগস তেলার প্রগবিিাগরর সামগি দািঁড়াল। েযাি 
েরতত িািরর্গমর মপািার্। এর্জি র্যাগথতরগির ঘগর ঢুগর্ পগড়গে। 
  
মস বলল–আতম মাদাম তেমাস। মদতখ মর্াি মপািার্টা আপিার গাগ়ে তির্ মগতা তেট 
র্রগব। আপতি তর্ অিুগ্রহ র্গর এই মপািার্টা খুগল মেলগবি মযাোম? 
  
র্ী বলগেি? 
  
আপতি তর্ মপািার্টা এর্বার খুলগবি? আমরা মদখব আপিার িরীগরর সাগথ মর্াি 
মপািার্টা, তির্মগতা খাপ খা়ে। 
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র্যাগথতরি মচাখ বুগজ োববার মচিা র্রল। অিয এর্ জগির সামগি মিষবাগরর মগতা 
মস র্গব উলঙ্গ হগ়েগে? 
  
র্যাগথতরি িীগর িীগর তিগজগর্ মপািার্ তবমুক্ত র্রগত থাগর্। তার গততগত এখি 
মন্দািান্তা েন্দ। তিগজর সম্পগর্ক সমূ্পণক সগচতি মস। অবগিগষ েখি মস মাদাম 
তেমাগসর–সামগি িগ্ন হগ়ে দািঁড়াল, তেমাস তাগর্ োগলাোগব পেকগবক্ষণ র্রল। এটাই 
তার মপিা। র্যাগথতরিগর্ মদগখ মস খুতি হগ়েগে। মচাগখর তারার দুযতত মসই গল্পটা বগল 
তদল। 
  
বািঃ, চমৎর্ার মযাোম! আপিার িরীর মতা খুবই সুন্দর। মগি হগে, মে-মর্াগিা 
মপািাগর্ই আপিাগর্ োগলা লাগগব। 
  
দুজি মতহলা সহর্াতরিী এগস মগগে। তাগদর হাগত িরা বাক্স। মসখাগি িািা রর্গমর 
মপািার্। র্ত র্ী আগে! অন্তবকাস মথগর্ শুরু র্গর ব্লাউজ, স্কাটক এবং পাগ়ের জুগতা 
পেকন্ত। 
  
মাদাম বগল উিল- র্ী আপিার পেন্দ মখালসা র্গর বলুি। আমরা মসটাই পরাবার মচি 
র্রব। 
  
র্যাগথতরি বািা মদবার মচিা র্গর আমার র্াগে এত টার্া মিই। আতম এত দাতম 
মপািার্ তর্িগত পারব িা। 
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মাদাগমর মিািঁগটর মর্াগণ টুর্গরা হাতস–মগি হ়ে িা টার্াটা মর্াগিা সমসযা হগব। তমিঃ 
মেতমতরস সব দাত়েে তিগ়েগেি। 
  
–তর্ন্তু মর্ি? স্বগগতাতক্তর মগতা র্যাগথতরি বগল ওগি। 
  
অবগিগষ মস মেতিগর্র তততর মপািার্ পেন্দ র্রল। এ জাতী়ে মপািার্ তর্ মস এর্বার 
পগরতেল? িূসর সৃ্মততর সমুগে আগলাড়ি? তসগের মপািার্ও তার োতর পেন্দ হগ়েগে। 
এবং সুততর তততর ব্লাউজগুগলাও চমৎর্ার। আসগল এই পুগরা র্াগলর্িািটা এত সুন্দর 
মে সব র্টা মপািার্ই পগর মেলগত েীষণ-েীষণ ইগে হল তার। 
  
. 
  
ততিজি মমগ়ে খুব চটপগট এবং মপিাদার। দু ঘণ্টা বাগদ র্যাগথতরগির গাগ়ে ে-েতট 
মপািার্ তুগল মদও়ো হল। আিগন্দ র্যাগথতরি তর্ পাগল হগ়ে োগব? তর্ন্তু র্যাগথতরি, 
জাগি িা, এখি তাগর্ র্ী র্রগত হগব। 
  
আতম সব র্টা মপািার্ পরব? র্যাগথতরি োবল। তর্ন্তু োব মর্াথা়ে? অথচ মর্াথাও মতা 
তাগর্ মেগতই হগব। িহগরর মগিয এবং মসটা এগথগে েখি মস এর্বার এগসই পগড়গে, 
অগির্ তর্েু তাগর্ জািগত হগব। মিষ অতি র্যাগথতরি বযাপারটা বুিগত পারল। মস উগি 
দািঁড়াল, এগসা-এগসা মহ আগন্তুর্, মদখাই োর্, মতামার আসল পতরচ়েটা আতম উদঘাটি 
র্রগত পাতর তর্িা! 
  
. 
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ফ্রন্টহগলর তদগর্ র্যাগথতরি এতগগ়ে মগল। এর্জি বাটলার তাগর্ এগস বলল, তমস, 
আতম তর্ আপিাগর্ সাহােয র্রগত পাতর? 
  
–হযািঁ, আতম িহগরর মগিয মেগত চাই, তুতম তর্ আমার জিয এর্টা টযাতক্স োড়া র্গর 
আিগত পারগব? 
  
তার আর দরর্ার হগব িা তমস। আপিার বযবহাগরর জিয এর্টা তলমুতজি গাতড় রাখা 
আগে। আতম এখুতি এর্জি ড্রাইোরগর্ মেগর্ আিতে। 
  
র্যাগথতরি ইতস্তত র্রগত থাগর্ মতামাগর্ িিযবাদ। শ্রীেুক্ত মেতমতরস তর্ রাগ র্রগবি, 
র্যাগথতরি তার অিুমতত িা তিগ়ে িহর পতরভ্রমগণ মগগে বগল? তর্ন্তু তার হাগত সম়ে 
মর্াথা়ে? 
  
তর্েুক্ষণ বাগদ র্যাগথতরিগর্ তেমলার তলমুতজগি বগস থার্গত মদখা মগল। গাতড়টা িীগর 
িীগর এগথগের তদগর্ এতগগ়ে চগলগে। 
  
. 
  
র্যাগথতরি এই জিার্ীণক িহগরর িিঅরগণয হাতরগ়ে মগল। চারপাগি ধ্বংগসর অবগিষ, 
অসংখয স্মারর্ তচহ্ন। মগি হ়ে এই িহরটা মেি এর্টা মৃত অতীতগর্ আিঁর্গড় িগর 
মবিঁগচ থার্গত চাইগে। 
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ড্রাইোর এর্তটর পর এর্তট গল্প বগল চগলগে। ড্রাইোর বলল মদখুি তমস, এটা হল 
পারগথলি। এটা হল অযার্গরাগপাতলগির ওপরতদর্টা। 
  
র্যাগথতরি সব তদগর্ তাতর্গ়ে মদখগে। সাদা মাগবকল পাথগরর বাতড়গুগলা মেি মর্াি 
অবযক্ত র্থা বলগত চাইগে। তাগত মলখা আগে–জ্ঞাি এবং বুতের মদবী অযাগথিার প্রতত 
উৎসগকীরৃ্ত। র্থাগুগলা উিারণ র্রল র্যাগথতরি। 
  
ড্রাইোর মহগস ওগি- আপতি তর্ তগ্রর্ ইততহাগসর োত্রী তমস? 
  
র্যাগথতরগির মচাগখ মর্ৌতুগর্র দুযতত–আতম জাতি িা। সততযই তর্ জাতি আতম? 
  
আর এর্টা ধ্বংস সূ্তগপর পাি তদগ়ে গাতড়টা এতগগ়ে চগলগে। 
  
উৎসাগহ টগবগ র্গর েুটগে ড্রাইোরতট। মস তগ্রর্গদগির সব র্থা মিািাগব 
র্যাগথতরিগর্। মস বলল, এটা হল মহগরাগেস অযাতটর্াগসর তথগ়েটার। মদখুি, 
মদও়োলগুগলা এখিও দািঁতড়গ়ে আগে। এর্ সম়ে এখাগি পািঁচ হাজার দিকর্ বগস িাটর্ 
মদখত। 
  
–৬২৫৭, র্যাগথতরি িীগর িীগর বলল। 
  
অগির্ আিুতির্ মহাগটল মচাগখ পড়গে। আর্ািগোিঁ়ো অতেসবাতড়। চারপাগি ধ্বংস এবং 
তিমকাগণর েতব পািাপাতি। অতীত ও বতকমাগির সহাবস্থাি। তলমুতজি এর্টা তবিাল 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

55 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

উদযাগির পাি তদগ়ে এতগগ়ে মগল। এই জা়েগাতট িহগরর মর্িস্থগল। িৃতযরত িরিার 
সাগথ মদখা হল। মসখাগি ইতস্তত মচ়োর মটতবল েড়াগিা আগে। িীল র্াগপকট পাতা। 
  
আতম এই জা়েগাটা়ে আগগ এগসতে, সহসা র্যাগথতরগির মগি হল। তার হাত িান্ডা হগ়ে 
এল। তখি আতম সততয সুখী এবং সমৃ্পক্ত তেলাম। 
  
. 
  
প্রগতযর্তট র্াগের িাগর এর্-এর্তট ব্লর্। প্রগতযর্তট অঞ্চগল সুখী জীবগির েতব। সবকত্র 
েুল েুগটগে। েুল তবতি র্রগে মেতরও়োলারা। র্ত রর্গমর েুল হলগদ, সবুজ, িীল, 
আরও র্ত র্ী! 
  
মিষ পেকন্ত তলমুতজি এগস থামল তসিটাগমা মস্কা়োগর। 
  
মহাগটগলর পাি তদগ়ে োবার সম়ে র্যাগথতরি বলল–তুতম তর্ গাতড়টাগর্ এর্বার দািঁড় 
র্রাগব? 
  
ড্রাইোর গাতড়টা দািঁড় র্রাগলা। র্যাগথতরগির মগি হল, তার তিিঃশ্বাস বুতি বন্ধ হগ়ে 
োগব। মস মহাগটলটাগর্ তচিগত মপগরগে। এর্দা এই মহাগটগল মস র্গ়ের্তদি র্াতটগ়ে 
মগগে। 
  
মস র্থা বলার মচিা র্রল। তার গলা তদগ়ে স্বর মবতরগ়ে আসগে ক্ষীণোগব–আতম এখাগি 
িামব। দু-ঘন্টা বাগদ তুতম তর্ আমাগর্ তিগত আসগব? 
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–অবিযই তমস। ড্রাইোর তাড়াতাতড় দরজাটা খুগল তদল। 
  
র্যাগথতরি বাইগর এল। বাইগর উষ্ণ বাতাস বইগে। তবুও তার পা র্ািঁপগে। 
  
–আপতি তর্ তির্ আগেি তমস? ড্রাইোর জািগত চাইল। 
  
 এ প্রগশ্নর জবাব র্যাগথতরি তিগজই জাগি িা। তার মগি হল, মস মবািহ়ে এর্ অগচিা 
অজািা জগগত প্রগবি র্রগত চগলগে। মেখাগি চারতদগর্ শুিুই আতি আর িিা। 
  
. 
  
জিারগণযর মগিয তদগ়ে র্যাগথতরি মহিঁগট চগলগে। হাজার হাজার মািুষ মর্াথা়ে চগলগে? 
মগি হগে, তাগদর র্থা বলা বুতি মর্াগিাতদি মিষ হগব িা। র্িগেগন্টর তিিঃিি মেগে 
মগগে। সবতর্েুই অবাস্তব এবং অসম্ভব বগল মগি হ়ে র্যাগথতরগির র্াগে। র্যাগথতরি 
প্ল্যার্ােক মদগখ মদগখ এতগগ়ে চগলগে। এগথগের মসই পুগরাগিা অঞ্চল, েতদও এতট 
িহগরর মর্িস্থল। এখাগি র্ী আগে? এখাগি আগে পুগরাগিা তদগির বাতড়, মোগটা মোগটা 
রু্তটর, র্তেিপ, আর আগে মেগে পড়া এর্-এর্তট স্থাপতয তিল্প। র্যাগথতরি জাগি িা, 
মস মর্াথা়ে োগব। মর্াগিা এর্ অতিগদকগির োগর্ তার পা দুগটা এতগগ়ে চগলগে। মস 
িহগরর তদগর্ তার্াল। মগি হল, এই মহাগটলটা তার অতযন্ত মচিা! এখাগি মস র্ততদি 
মথগর্গে! এখাগি িািা িরগির তগ্রর্ মমিু মদও়ো হ়ে। 
  
–তুতম র্ী খাগব? তারা তজজ্ঞাসা র্গরতেল। 
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–আতম র্ী মখগত চাইতে, আতম জাতি িা। 
  
তারা মহগসতেল। 
  
এর্জি ওগ়েটার এতগগ়ে এগস তজজ্ঞাসা র্রল–আপিাগর্ র্ীোগব মসবা র্রগত পাতর? 
  
মস তর্ন্তু তবশুে তগ্রর্ োষা়ে প্রশ্ন র্গরগে। তাগর্ িিযবাদ জাতিগ়েগে র্যাগথতরি। তার 
মাগি? আমাগর্ মদগখই তর্ মগি হগে, আতম তগ্রস মদগির বাতসন্দা? 
  
র্যাগথতরি অতত দ্রুত এতগগ়ে চগলগে। মর্উ েতদ সামগি থার্ত তাহগল োগলা হত। মস 
জাগি, তাগর্ মর্াথা়ে মেগত হগব। 
  
সব তর্েু েীষণ মচিা মগি হগে। হা়ে ঈশ্বর! আতম এরর্ম আচরণ র্রতে মর্ি? আতম 
তর্ স্বপ্ন এবং জাগরগণর মগিয মেগস চগলতে? 
  
র্যাগথতরি এর্তট র্াগের মগিয তদগ়ে এতগগ়ে মগল। এই র্াগের গাগ়ে মলখা আগে। 
মট্রতির্াস। আবার সৃ্মততর সমুগে আগলাড়ি। এখাগিই তর্েু এর্টা ঘগটতেল, এমি তর্েু, 
ো তার জীবগির গততপথগর্ এগর্বাগর পালগট তদগ়েগে। তর্ন্তু মসই ঘটিাটা র্যাগথতরি 
মগি র্রগত পারগে িা। 
  
মস আবার জিার্ীণক রাস্তা়ে এগস পড়ল। এখি মস মর্াথা়ে োগব? র্যাগথতরি এর্তট 
িতপংমগল এগস দািঁড়াল। হযািঁ, এখাগি আতম মরাজ বাজার র্রতাম। র্যাগথতরি তাতর্গ়ে 
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থার্ল। তার মচাগখর সামগি িীল পদকা মেগস উিগে। র্ী মেি মস মদগখও মদখগত পাগে 
িা! 
  
তার মগির মেতর এর্টা র্েস্বর। তগ্রর্ মদগির মািুষরা এমি র্থাই বগল থাগর্। তুতম 
আরও সাহসী হগ়ে ওগিা। পুগরাগিা তগ্রর্ ট্রাতজতেগুগলার র্থা মগি আগে তর্? আমরা র্ী 
মদগখতে? মদগখতে আগবগগর উতগরাল। পতরমাপ র্রা োগব িা, এমি আিন্দ। দুিঃগখর 
পতরপূণক সাগর। আমরা জাতি, র্ীোগব আরও সুসেয হগ়ে উিগত হ়ে। 
  
র্যাগথতরি োবল, মর্ বলল এই র্থাগুগলা? আতম, িাতর্ আমার তবগবর্? 
  
. 
  
রাস্তা তদগ়ে এর্জি মািুষ বযস্ত সমস্ত পাগ়ে এতগগ়ে োতেল। মস তর্ন্তু র্যাগথতরগির তদগর্ 
এতগগ়ে আসগে। তার মচাখ দুতট র্যাগথতরগির তদগর্ তিবে। এর্টু বাগদ মবািা মগল মস 
র্যাগথতরিগর্ তচিগত মপগরগে। মস মবি লবা এবং তার গাগ়ের চামড়া বাদাতম রগের। 
র্যাগথতরি এই মািুষতটগর্ আগগ মদগখগে তর্? 
  
মলার্তট বগল ওগি- হযাগলা! 
  
বগড়া এর্টা তিিঃশ্বাস তিগ়ে র্যাগথতরি বলল–হযাগলা। তুতম তর্ আমাগর্ তচিগত মপগরে? 
  
মলার্টা বগল- হযািঁ, আতম মতামাগর্ তচতি। 
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র্যাগথতরগির মগি হল তার হৃৎস্পন্দি দ্রুত হগ়েগে। মস মবাি হ়ে অতীগতর সব র্থা 
এবার জািগত পারগব। মস তজজ্ঞাসা র্রল- সততয! 
  
মলার্তট বগল- হযািঁ। তুতম তর্ জাগিা আতম মর্? 
  
র্যাগথতরি োবগত থাগর্, তার সব র্থা মলার্টাগর্ বলগব তর্িা। 
  
মলার্তট বগল–হযািঁ, আমাগদর র্থা বলা উতচত। 
  
র্ী আশ্চেক, মলার্তট তর্ মগির োষা পড়গত পাগর। 
  
র্যাগথতরি তখি আতগির তিখগর মপৌঁগে মগগে। এইোগব মবািহ়ে তার সত্তার রহসয 
উগন্মাচি হগব। তখিই তার মগি ে়ে মজগগগে। মর্উ েতদ আমার আসল পতরচ়ে মজগি 
মেগল তাহগল র্ী হগব? এর্টা মক্লদাক্ত অতীত মেগস উিগব র্ী? 
  
মলার্তট আরও সামগি এতগগ়ে এগসগে। মস বলল–অগির্ তদি বাগদ মতামার সগঙ্গ মদখা 
হল। 
  
তখি তারা এর্টা উনু্মক্ত মহাগটগলর তদগর্ এতগগ়ে চগলগে। 
  
 র্যাগথতরি মঢািঁর্ তগগল বগল, আতমও খুতি হগ়েতে। 
  
এর্জি ওগ়েটার মটতবগলর তদগর্ এতগগ়ে মগল। 
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–তুতম এখি র্ী পাি র্রগব? মলার্তট জািগত চা়ে। 
  
র্যাগথতরি মাথা মিগড় বগল তর্েুই িা। 
  
মর্াথা মথগর্ প্রশ্ন-উত্তর শুরু হগত পাগর, মসটাই খুব সমসযা। 
  
েেগলার্ বগল উিল–তুতম খুব সুন্দরী, এটাই মবািহ়ে োগয। তুতম তর্ তা মািগব? 
  
র্যাগথতরি উগত্তজিা়ে পাগল হগ়ে োগব। তিিঃশ্বাস মচগপ মস বগল মর্াথা়ে আমাগদর মদখা 
হগ়েতেল? 
  
েেগলার্ বলল–মসটা তর্ খুবই গুরুেপণক? পযাতরস অথবা মরাগম, মঘাড়গদৌগড়র আসগর 
অথবা তেিার পাতটকগত। 
  
এবার মলার্তট এতগগ়ে এগস র্যাগথতরগির হাগত চাপ তদল আমার জীবগি আতম মতামার 
মগতা এত রূপসী মতহলা মর্াথাও মদতখতি! মতামার দাম র্ত? 
  
র্যাগথতরি অতগ্নবষকী দৃতিগত মলার্তটগর্ পেকগবক্ষণ র্রল। বুিগত পারল িা, মলার্তট র্ী 
বলগত চাইগে। তারপর মস মরগগ মগল। র্টমট র্গর তার্াগত থার্ল। 
  
–এত রাগ র্রে মর্ি? মতামার দাম োই মহার্ িা, আতম তমতটগ়ে মদব। 
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র্যাগথতরি উগি দািঁড়াল। রাস্তার তদগর্ েুটগত শুরু র্গরগে মস। এর্টু বাগদ তার চলার 
গতত থাতমগ়ে তদল। তার মচাগখ জল এগসগে। এই জগলর অক্ষগর মলখা আগে অপমাগির 
ইততহাস। 
  
এর্টা মোগটা টািকার র্াগে তগগ়ে মস দািঁড়াল। মসখাগি র্ী মলখা আগে? মাদাম তপতরস–
েতবষযৎ বক্তা। র্যাগথতরি মসখাগি থমগর্ দািঁড়াল। আতম মাদাম তপতরসগর্ তচতি। এখাগি 
আতম আগগ এগসতেলাম। আবার হৃৎস্পন্দি শুিগত পাগে মস। তার হারাগিা মচতিা 
তেগর এগসগে। 
  
দরজা খুগল মস মেতগর প্রগবি র্রল। হা ঈশ্বর, এখাগি এত অন্ধর্ার মর্ি? মস তির্ 
বুিগত পারগে িা। তর্ন্তু মর্াগণ এর্টা বার মদখা োগে। মটতবল মচ়োর সাজাগিা 
রগ়েগে। এর্ ওগ়েটার এতগগ়ে এল, তগ্রর্ োষা়ে জািগত চাইল–র্ীোগব আপিাগর্ 
সাহােয র্রব? 
  
–িরিগর তগ্রর্ োষা়ে র্যাগথতরি জবাব তদল-মাদাম তপতরগসর সাগথ মর্াথা়ে মদখা হগব? 
  
–মাদাম তপতরস? 
  
ওগ়েটার এর্টা খাতল মটতবগলর তদগর্ হাত তদগ়ে মদতখগ়ে তদল। র্যাগথতরি মসখাগি 
এতগগ়ে মগল। মচ়োগর বগস পড়ল। সবতর্েু, সবতর্েু তার মগি পগড়গে। 
  
এর্টু বাগদ র্াগলা মপািার্ পরা এর্ বৃো েেমতহলা মসখাগি এগস উপতস্থত হগলি। 
তার মুগখ সম়ে এিঁগর্গে বতলগরখা। 
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–আপিাগর্ আতম…তততি র্থা বলগলি, র্যাগথতরগির মুগখর তদগর্ তার্াগলি। বলগলি, 
মর্াথা়ে মেি মদগখতে মতামাগর্! তুতম তেগর এগসে? 
  
আপতি তর্ আমাগর্ মচগিি? র্যাগথতরি জািগত চাইল। 
  
 এবার ওই বৃো েেমতহলা আততিত র্েস্বগর বগল উিগলি–িা িা তুতম মারা মগগে। 
ঈশ্বগরর মদাহাই, এখুতি এখাি মথগর্ মবতরগ়ে োও। 
  
এই র্থা শুগি র্যাগথতরি মগাোগত শুরু র্গর। উগি দািঁড়া়ে, বাইগর োবার মচিা র্গর। 
তবুও বগল, বলুি িা, বলুি িা আমাগর্ তর্ আপতি…. 
  
–োও, বাইগর োও, শ্রীমতত েগলাস! 
  
–আতম জািগত চাইতে… 
  
এবার ওই েেমতহলা আর মর্াগিা র্থা বলগলি িা। তততি িুি তচহ্ন আিঁর্গলি তার 
বুগর্র ওপর। মগি হল পালাগত পারগল বািঁগচি বুতি! 
  
. 
  
তারপগরও র্যাগথতরি অগির্ক্ষণ মসখাগি বগসতেল এর্া। েগ়ে থর থর র্গর র্ািঁপতেল। 
তারপর বাইগর মবতরগ়ে আগস। বৃোর মিষ সগবািিটা তার মগি মগিঁগথ মগগে শ্রীমতত 
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েগলাস। তার মাগি, এটা আমার আর এর্টা পতরচ়ে। তর্ন্তু এই পতরচ়েটার অন্তরাগল 
র্ী আগে? 
  
মগি হল মেি লর্গগট খুগল মগগে। এখুতি বিযার উন্মত্ত জলরাতি এগস তার ওপর 
িািঁতপগ়ে পড়গব। তখি তার মচাগখর সামগি সব আগলাতর্ত দৃিয হাগত হাত মরগখ 
এতগগ়ে চগলগে। আহা, মোট্টগবলা়ে মদখা মসই র্যাতলগোগস্কাপ। আতম শ্রীমতত লযাতর 
েগলাস। এবার র্যাগথতরগির মগি পড়ল তার স্বামীর সুন্দর মচহারাটা। এর্ সম়ে এই 
পুরুষতটগর্ মস োগলাগবগসতেল। তর্ন্তু মর্াথা়ে মেি সব মগালমাল হগ়ে মগগে। মর্াথা়ে? 
  
আগরর্তট েতব মগি পড়ল তার। র্যাগথতরি আত্মহতযা র্রগত তগগ়েতেল। তাগর্ 
হাসপাতাগল তিগ়ে োও়ো হগ়েতেল। 
  
র্যাগথতরি রাস্তা়ে দািঁতড়গ়ে থাগর্। তার পা দুগটা তখি ির্ির্ র্গর র্ািঁপগে। মগি হগে, 
পা দুতট বুতি মদগহর োর আর বহি র্রগত পারগব িা। মগির মগিয মজগগগে উৎর্ো। 
  
 অগির্টা জল মখগলা মস। এর্টু আগগ লযাতরগর্ মস হাতরগ়ে মেগলতেল। তর্ন্তু এখি 
লযাতর আবার তেগর এগসগে। লযাতর বগলতেল–আতম জাতি মতামার সাগথ র্ত খারাপ 
বযবহার র্গরতে। র্যাতথ, আতম মতামাগর্ োগলাবাতস। তবশ্বাস র্গরা, এখিও। আতম অিয 
র্াউগর্ মর্াগিাতদি োগলাবাতসতি। আতম এর্টা সুগোগ তিগত মচগ়েতেলাম। তুতম তর্ 
তিতী়েবার মিুচতিমা োপি র্রগত োগব? আতম মতামাগর্ এর্টা দারুণ সুন্দর জা়েগা়ে 
তিগ়ে োব। তার িাম আও়োতিিা। 
  
তারপর আতগির গগল্পর সূত্রপাত। 
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 েতবগুগলা র্ািঁপগে, েতবগুগলা দুলগে, েতবগুগলা এগর্ অপরগর্ আিমণ র্রগত চাইগে। 
লযাতরর সাগথ এর্টা পাহাগড়র চূড়া়ে দািঁতড়গ়েতেল মস। দূগর আগরা দূগর মদখা োগে িূসর 
রু়্োিা। আহা, এটাই মবািহ়ে পৃতথবীর মসরা জা়েগা। মস হাত দুগটা েতড়গ়ে আগে। 
তারপর? তাগর্ মর্উ িাক্কা তদগ়ে মেগল তদগ়েতেল। র্গ়ের্জি টুযতরস্ট এগস তাগর্ উোর 
র্গর। 
  
তারপর? অন্ধর্ার গুহা। 
  
মহাগটগলর ক্লার্ক র্ী বগলতেল? বগলতেল, োরা মিুচতিমা োপি র্রগত চা়ে তাগদর পগক্ষ 
এটাই হল আদিক জা়েগা। 
  
তারপর? মসই বৃহৎ অন্ধর্ার। লযাতরর মুখ। মৃতুযর আর্াঙ্ক্ষা। 
  
 মস র্াগি হাত চাপা তদল। মর্াগিা িি এখি মস প্রগবি র্রগত মদগব িা। 
  
মিষ পেকন্ত মস তর্ মবিঁগচ তগগ়েতেল? মহাগটগল তেগর এগসতেল? োক্তার তাগর্ ঘুগমর ওষুি 
তদগ়েতেগলি। মািরাগত তার ঘুম মেগে মেত মর্ি? লযাতর এবং তার উপপত্নী রান্ন্াঘগর 
তমতলত হগে, এমি এর্টা দৃিয, র্ী র্থা বলগে তারা? র্ীোগব তাগর্ পৃতথবী মথগর্ 
সতরগ়ে মদও়ো হগব? বাতাস মর্গট মর্গট মসই িি বগ়ে আসগে। 
  
–মর্উ জািগত পারগব িা? 
  
–বযাপারটা আতম মদখব। 
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–িা, এোগব হগব িা। 
  
–তির্ আগে, ও েখি ঘুতমগ়ে পড়গব…। 
  
এর্টা ে়ে, এর্টা অততি, এর্টা তীি অিুেূতত–সমস্ত রাত মচাগখর পাতা এর্ র্রগত 
পাগরতি মস। তখিই মগি হগ়েতেল, মস বুতি হ্রগদর মগিয হাতরগ়ে োগে। এর্জি িারী 
এবং এর্জি পুরুষ মজার র্গর তাগর্ বরে িীতল জগলর মগিয চুতবগ়ে তদগে। িড় 
উগিগে, উথালপাথাল হাও়ো। মহল্প! মহল্প! বগল মস তচৎর্ার র্গরতেল। তারপর? তারপর 
ঘুমটা মেগে ো়ে। চারতদগর্ শুরু অমতিিার ঘি অন্ধর্ার! 
  
র্যাগথতরি রাস্তার িাগর এর্টা মবগঞ্চ বগস পড়ল। তার সমস্ত িতক্ত মিষ হগ়ে মগগে। 
দুিঃস্বপ্ন তাগর্ তাড়া র্রগে। িািঃ, দুিঃস্বপ্ন ি়ে, এমি ঘটিা সততযই তার জীবগি ঘগটতেল। 
তার স্বামী এবং উপপত্নী তমগল তাগর্ হতযা র্রার মচিা র্গর। 
  
তাহগল? এই আগন্তুর্ মর্? মর্ তাগর্ র্িগেগন্ট মরগখ এগসতেল? িা, মসই মসািাতল 
পাতখটাগর্ মগি পড়গে রক্ত রুতবর মগতা মচাখ, দুপাগি দুতট োিা, ো মস আর্াগির বুগর্ 
মমগল মদগব। 
  
মুগখর র্াগে মুখ এগি মর্ মেি বলল–এখি মর্উ মতামার মর্াগিা ক্ষতত র্রগত পারগব 
িা। দুিু মলাগর্রা মারা মগগে। 
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র্যাগথতরগির মাথা ঘুরগত শুরু র্গরগে। মর্াগিামগত মস উগি দািঁড়াল। তর্ন্তু এবার তাগর্ 
মসই জা়েগাটাগত মপৌঁগোগত হগব। র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর পািাগিা গাতড়টা মবািহ়ে 
এখি এগস মগগে। র্যাগথতরগির মগি হল, এই জিারগণয থার্গল মস আবার হাতরগ়ে 
োগব। এখি মেতমতরগসর ওই প্রাসাদবাতড়টাই হগত পাগর তার এর্মাত্র তিরাপদ 
আবাসস্থল। 
  
. 
  
০৪. 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস জািগত চাইগলি–মতামার সাহস মতা র্ম ি়ে! তুতম মমগ়েতটগর্ 
বাতড়র বাইগর োবার অিুমতত তদগল র্ী র্গর? 
  
েগলাস আমতা আমতা র্গর বলগত থাগর্–সযার, আতম অতযন্ত দুিঃতখত। আপতি মতা এ 
বযাপাগর মর্াগিা তিগদকি মরগখ োিতি। তাই… 
  
মেতমতরগসর মগি হল, এতটা রাগ িা মদখাগলও চলগব। তততি বলগলি–বযাপারটা খুব 
এর্টা গুরুেপূণক ি়ে। মমগ়েটা মবািহ়ে এখিই চগল আসগব, তাই িা? 
  
–মর্াগিা সমসযা হগ়েগে র্ী সযার? 
  
–িা। 
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েগলাস চগল মগল। মেতমতরস জািালার সামগি এগস দািঁড়াগলি। বাগাগির তদগর্ 
তার্াগলি। র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার েতদ এগথগের রাস্তা়ে ঘুগর মবড়া়ে তাহগল র্ী 
হগব? মর্উ হ়েগতা তাগর্ মদগখ মেলগব। িা বযাপারটা র্খগিাই হগত মদও়ো োগব িা। 
তাহগল আমার পতরর্ল্পিাটা এগর্বাগর মেগস্ত োগব। তাগর্ বািঁতচগ়ে রাখগত হগব। আমাগর্ 
প্রততগিাি তিগত হগব। আতম তাগর্ মোগ র্রব। আতম তাগর্ এখাি মথগর্ অিয মর্াথাও 
তিগ়ে োব। তর্ন্তু মস সমূ্পণক আমার অতির্াগর থার্গব। মগি হগে, লন্ডি িহরটা তার 
পগক্ষ তিরাপদ হগত পাগর। মসখাগি তার ওপর িজর রাখা সম্ভব হগব। আতম আমার 
অতেগস তার জিয এর্টা র্াজ তির্ র্রব। 
  
*** 
  
 এর্ ঘণ্টা মর্গট মগগে, র্যাগথতরি বাতড়গত তেগর এগসগে। র্িস্টযািতটি মেতমতরস 
বুিগত মপগরগেি, র্যাগথতরগির মগিাোগবর মগিয পতরবতকি মজগগগে। মগি হগে, মর্উ 
তিশ্চ়েই র্াগলা পদকাটা তুগল তদগ়েগে। র্যাগথতরি আবার জাগ্রত সত্তা়ে তেগর এগসগে। 
এর্টা োতর সুন্দর তসগের মপািার্ র্যাগথতরগির পরগি। সগঙ্গ সাদা ব্লাউজ পগরগে 
মািািসই। মেতমতরগসর মগি হল, তার আচরগণর মগিয মর্মি পতরবতকি এগসগে। 
মচহারাটাও পালগট মগগে। তার মাগি? এখি র্যাগথতরিগর্ র্ী বলা মেগত পাগর? তগ্রর্ 
োষা়ে বগল িগস্টতম, ইংগরতজ প্রততিি র্ী? বাংলাগত আমরা মেৌিবতী বলগত পাতর। 
  
তমিঃ মেতমতরস… 
  
–মর্াস্টা। 
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–আতম মজগি মগতে আতম মর্, এবং র্ী ঘগটগে। 
  
র্থা দুগটা সাংঘাততর্, তর্ন্তু মেতমতরগসর মুগখ মর্াগিা ো়ো পড়ল িা। মেতমতরস জািগত 
চাইগলি–সততয? বসুি, বসুি, সবটা আমাগর্ খুগল বলুি। 
  
র্যাগথতরি েীষণ উগত্ততজত হগ়ে উগিগে। মস উগত্তজিা়ে ির্ ির্ র্গর র্ািঁপগে। মস 
বসগতও পারগে িা, র্াগপকগটর ওপর তদগ়ে পা়েচাতর র্রগে। এর্বার সামগির তদগর্ 
এতগগ়ে োগে, পরক্ষগণই মপেগি সগর আসগে। তারপর বলগত থাগর্ আমার স্বামী এবং 
তার আদতরণী রতক্ষতা মিাগ়েগল, তারা দুজগি তমগল আমাগর্ মারগত মচগ়েতেল। 
র্যাগথতরি এর্মুহূতক চুপ র্রল। মেতমতরগসর মুগখর তদগর্ তার্াল। হযািঁ, বযাপারটা মর্মি 
মেি মিািাগে িা? আতম তর্ তির্ বললাম? আতম জাতি িা! 
  
মেতমতরস োবগলিহীি–বলগত থারু্ি, বলগত থারু্ি। 
  
র্িগেগন্টর র্গ়ের্জি সন্ন্যাতসিী আমাগর্ মদখগত মপগ়েতেগলি। তািঁরাই আমাগর্ উোর 
র্গরি। আমার স্বামী আপিার হগ়ে র্াজ র্গরগেি? তাই িা? 
  
র্যাগথতরি মসাজাসুতজ জািগত চাইল। মেতমতরস ইতস্তত র্রগত থাগর্ি। র্ী উত্তর 
মদগবি? র্তটা মজগি মেগলগে এই মমগ়েটা! 
  
-হযািঁ, মস তেল আমার এর্জি পাইলট। তাই আপিার প্রতত আমার তর্েু র্তকবয আগে। 
এবং মসই র্ারগণই… 
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এবার র্যাগথতরি সবতর্েু বুিগত মপগরগে। 
  
তার মাগি আপতি জািগতি আতম মর্। তাহগল সর্াগল আমার আসল পতরচ়ে বগলিতি 
মর্ি? 
  
–আতম মেগবতেলাম এর্থাটা জািগল আপতি উন্মাদ হগ়ে উিগবি। মেতমতরস সগঙ্গ সগঙ্গ 
বগল উিগলি। আতম মচগ়েতেলাম বযাপারটা আপতি তিগজই উদ্ঘাটি র্রুি। তাহগল 
আপিার স্বা়ুের ওপর মবতি চাপ পড়গব িা। 
  
–আপতি তর্ জাগিি আমার স্বামী এবং তার আদতরণী রতক্ষতার র্ী হগ়েগে? তারা। 
মর্াথা়ে আগে? 
  
মেতমতরস র্যাগথতরগির মচাগখর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি তাগদর িাতস্ত হগ়েগে। 
  
 এই র্থা শুগি র্যাগথতরগির মুগখ এর্ িলর্ লজ্জার আলপিা মেতমতরস সন্তপকগণ লক্ষয 
র্রগলি। র্যাগথতরি মুগখ এর্টা িি র্রল। মস মবািহ়ে আর দািঁতড়গ়ে থার্গত পারগে 
িা। মস মচ়োগরর ওপর পগড় মগল। 
  
–আতম োবগত পারতে িা… 
  
র্যাগথতরি, রাষ্ট্র তাগদর অপরাগির িাতস্ত তদগ়েগে। তাগদর োিঁতস হগ়েগে। এগত মতামার-
আমার র্ী র্রার আগে? 
  
তর্ন্তু মর্ি? 
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র্ারণ তারা মতামাগর্ হতযা র্রগত মচগ়েতেল। 
  
র্যাগথতরি তজজ্ঞাসা র্গর আতম বুিগত পারতে িা। এর জিয রাষ্ট্র তাগদর োিঁতস মদগব 
মর্ি? এই মতা আতম মবিঁগচ আতে। 
  
এবার মেতমতরস বলগত শুরু র্গরি র্যাগথতরি, তগ্রর্ মদগির আইির্ািুি খুবই র্ড়া। 
এখাগি সুিাসি প্রতততষ্ঠত। তাগদর তবরুগে মামলা র্রা হগ়েতেল। অগির্ প্রতযক্ষদিকী 
মতামার স্বামী এবং মিাগ়েগল মপজগর্ সিাক্ত র্গর। তারা পতরষ্কার বগল, ওরা দুজি 
মতামাগর্ পাহাড় মথগর্ িাক্কা তদগ়ে িীগচ মেগল তদগ়েতেল। জুতররা এই র্থা তবশ্বাস 
র্গরগেি। তারা সর্গল তসোন্ত তিগ়েগেি, ওই দুজিগর্ মৃতুযদগণ্ড দতন্ডত র্রা হগ়েগে। 
  
বযাপারটা আতম তবশ্বাস র্রগত পারতে িা, র্যাগথতরি তবড় তবড় র্গর বলগত থাগর্ সততয 
সততযই তর্ তাই! 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস মরগগ মগগলি। তততি র্যাগথতরগির র্ািঁগি হাত মরগখ বলগলি–
অতীতটাগর্ মি মথগর্ মুগে মেলার মচিা র্রুি মযাোম। অতীগতর সৃ্মতত তিগ়ে আমরা 
মর্উ পথ চলগত পাতর র্ী? ওিঁিারা দুজগি তমগল এর্টা ষড়েন্ত্র র্গরতেল, আর তাই তার 
দাম মচার্াগত হগ়েগে। 
  
মেতমতরগসর র্েস্বগর বনু্ধগের সুর। 
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–আতম জাতি এই বযাপারটা তিগ়ে আপতি তবিত। তর্ন্তু আতম আপিার র্থা োবতে। 
আপতি আপিার েতবষযৎ জীবি সম্পগর্ক র্ী োবগেি? 
  
র্যাগথতরগির মগি হল, মস মর্াগিা িি শুিগত পাগে িা। লযাতরর র্থা মগি পড়ল, 
লযাতরর সুন্দর মুখ, লযাতরর হাতস, লযাতরর আতলঙ্গি, লযাতরর চুবি। 
  
র্যাগথতরি… 
  
র্যাগথতরি বলল–আতম দুিঃতখত। 
  
–আপতি তিগজর েতবষযৎ সম্পগর্ক র্ী পতরর্ল্পিা র্গরগেি? 
  
–জাতি িা। জাতি িা আতম র্ী র্রব! আতম তর্ এগথগেই থার্ব? 
  
মেতমতরস বলল–িা, এগথগে থার্াটা আপিার উতচত হগব িা। এখাগি থার্গল শুিুই 
অতীগতর সৃ্মতত আপিাগর্ তাড়া র্রগব। আমার মগি হ়ে আপতি তগ্রস মদি মেগড় অিয 
মর্াথাও চগল োি। 
  
–তর্ন্তু আতম মর্াথা়ে োব? 
  
বযাপারটা আমার ওপর মেগড় মদগবি তর্? মেতমতরস বলগলি, লন্ডগি আমার অতেস 
আগে। আপতি ও়োতিংটগি উইতল়োম মফ্রজার িাগম এর্ েেগলাগর্র র্াগে র্াজ 
র্গরতেগলি। এই বযাপারটা তর্ আপিার মগি আগে? 
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উইতল়োম! হিাৎ র্যাগথতরগির সব তর্েু মগি পড়ল। এটা তেল তার জীবগির সব মথগর্ 
সুখী সম়ে। 
  
–হযািঁ, মগি পগড়গে। 
  
–আপতি তার প্রিাসতির্ সহর্াতরণী তেগলি, তাই মতা? লন্ডগি আপতি আমার অতেগস 
এর্ই র্াজ র্রগত পারগবি। 
  
র্যাগথতরি ইতস্তত র্রগত থাগর্ি–জাতি িা পারব তর্িা! তগব আতম অরৃ্তজ্ঞ হগত পারব 
িা এটাও সততয। তর্ন্তু…. 
  
আতম বুিগত পারতে, আতম বুিগত পারতে ঘটিাগুগলা অতযন্ত দ্রুত ঘগট চগলগে । 
মেতমতরস সহািুেূততপূণক র্েস্বগর বলগত থাগর্ি, মবি তর্েুটা সম়ে দরর্ার। তা িাহগল 
আপতি মগির সাগথ লড়াই র্রগবি মর্মি র্গর? আসুি, আপিার ঘগর এর্টা সুন্দর 
সুস্বাদু তিিগোজ পাতিগ়ে মদও়ো হগ়েগে। র্াল সর্াগল আমরা দুজগি বগস িান্ত মাথা়ে 
সবতর্েু আগলাচিা র্রব, মর্মি? 
  
এবার রৃ্তজ্ঞতা়ে র্যাগথতরগির মচাগখ জল এগসগে–আপতি সততযই সহৃদ়ে মািুষ! 
মপািার্গুগলাও চমৎর্ার হগ়েগে। 
  
মেতমতরস র্যাগথতরগির হাগত হাত রাখগলি। এর্টু চাপ তদগ়ে বলগলি–আপতি মে খুতি 
হগ়েগেি এগত আতম অসীম আিন্দ পাতে। 
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** 
  
র্যাগথতরি মবেরুগম বগস আগে। সূেক অস্ত োগে। চতুতদকগর্ রগের মখলা, রগের সীমাহীি 
উচ্ছ্বাস। অতীগতর র্থা বগল র্ী হগব? েতবষযগতর তদগর্ তাতর্গ়ে থার্গত হগব। 
ঈশ্বরগর্ িিযবাদ, তততি িা থার্গল র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর সগঙ্গ মদখা হত িা। 
মেতমতরস এখি আমার জীবিগরখা। মেতমতরগসর সাহােয োড়া আতম মবিঁগচ থার্গত পারব 
িা। মেতমতরস আমাগর্ এর্টা চার্তর তদগেি। লন্ডি িহগর। আতম তর্ চার্তরটা গ্রহণ 
র্রব? 
  
তচন্তার জাল তেন্ন্ হগ়ে মগল। দরজা়ে র্ার র্রাঘাত। মর্ মেি বলল–আমরা আপিার 
তিি আহার তিগ়ে এগসতে তমস। 
  
র্যাগথতরি চগল োবার পর র্িস্টযািতটি মেতমতরস অগির্ক্ষণ এর্া বগসতেগলি। এইমাত্র 
মে সংলাপটা মিষ হল তার গততপ্ররৃ্তত সম্পগর্ক োবতেগলি। মিাগ়েগল! আহা এর্সম়ে 
মিাগ়েগলর সগঙ্গ তার িারীতরর্ সম্পর্ক ঘগট তগগ়েতেল। মিাগ়েগলর হাগত তততি তার 
জীবগির সমস্ত আগবগ এবং অতেমাি উৎসগক র্গরতেগলি। মিাগ়েগল মপজগর্ সততয সততয 
তততি োগলাবাসগতি। তর্েুতদগির জিয মিাগ়েগল তার রতক্ষতার েূতমর্া়ে অবতীণক 
হগ়েতেল। মিাগ়েগলর মগতা সুন্দর স্বোগবর মর্াগিা মতহলার সাগথ এর আগগ তার মদখা 
হ়েতি। তিল্পর্লা, সঙ্গীত এবং বযবসা সম্পগর্ক মমগ়েতটর জ্ঞাি তেল প্রিংসা র্রার মগতা। 
এর্সমগ়ে িিাগ়েগল তার জীবগি অপতরহােক চতরত্র হগ়ে ওগি। মিাগ়েগল সম্পগর্ক মর্াগিা 
র্থা মিািার জিয তখি তততি উদ্গ্গ্রীব তচগত্ত অগপক্ষা র্রগতি। মিাগ়েগলর সব তর্েু 
তখি তার র্াগে সীমাহীি তবস্মগ়ের আিার বগল মগি হত। এগর্ই মবািহ়ে আমরা 
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এর্িরগির তাড়িা বলগত পাতর। মমগ়েতট সুন্দরী এবং রূপবতী, মস তবষগ়ে মর্াগিা 
সগন্দহ মিই। জীবগি অগির্ মমগ়ের ঘতিষ্ঠ সংস্পগিক মেতমতরস এগসগেি, তর্ন্তু এমি 
আগবদিম়েী মতহলা খুব মবতি মদগখিতি। মে সব মমগ়েরা সুন্দরী হগ়ে থাগর্, তাগদর 
মাথাটা তত র্িঁর্া হ়ে। তর্ন্তু মিাগ়েগল হগলি মসই তবরলাতমাগদর এর্জি োর মগিয 
এর্ই সগঙ্গ বুতে এবং মসৌন্দগেকর প্রর্াি ঘগট মগগে। 
  
আহা, মিাগ়েগলর সাগথ র্াটাগিা র্ত সমৃ্পক্ত প্রহর! মিাগ়েগলর সাগথ োগ র্গর মিও়ো 
র্ত মুহূতক! মিাগ়েগলগর্ সব অগথক আমার মপ্রতমর্া বলা মেগত পাগর র্ী? মিাগ়েগলর 
মচাগখ আতম তেলাম এর্জি মপ্রতমর্ এবং পথ প্রদিকর্। মেতমতরস মচাখ বন্ধ র্রগলি। 
পুগরাগিা তদগির অগির্ র্থাই মগি পগড় মগল। তর্ন্তু লযাতর েগলাস? এই তবতচত্র 
চতরগত্রর মািুষতটগর্ তততি তর্ মর্াগিাতদি ক্ষমা র্রগত পারগবি? এর্টা মোট্ট েুগলর 
মাশুল মিাগ়েগলগর্ জীবি তদগ়ে তদগত হল। র্িস্টযািতটি মেতমতরস সব বযাপারটা তির্ 
র্গর তদগ়েতেগলি। আহা, তার মদহটা শুইগ়ে মদও়ো হগ়েগে পাসারাগত, সমাতি স্থগল। 
এতট হল আতদ়োগি তার বযতক্তগত িীগপ। সর্গল এই বযাপারটা তিগ়ে মবি তর্েুতদি 
আগলাচিা র্গরতেল। সততয র্থা বলগত র্ী, মেতমরসই র্লর্াতি মিগড়তেগলি, োগত 
মৃতুযর পর িাতন্তগত থার্গত পাগর মবচারা মমগ়েতট। মাগিমগিয োগত সমুগের িান্ত িীতল 
বাতাস এগস তার র্ি উপিম র্রগত পাগর। আহা, মেতমতরগসর তিজস্ব মবেরুগম এখিও 
মিাগ়েগলর এর্তট েতব টাোগিা আগে। মিাগ়েগল মেতমতরগসর তদগর্ তাতর্গ়ে হাসগে, 
হাতসর মগিয দুিুতম। সম়ে সৃ্মতততচহ্ন এিঁগর্গে, তবুও হাতসর তীক্ষ্ণতা িি র্রগত পাগরতি। 
  
মেতমতরস এখিও মিাগ়েগলগর্ মগি মরগখগেি। র্ততদি হগ়ে মগল? এর্ বেগরর 
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র্াোর্াতে! তার মাগি? সৃ্মতত তর্ তচরতদি মবিঁগচ থাগর্? 
  
মিাগ়েগল, আতম মতা মতামাগর্ সব তর্েু তদগত মচগ়েতেলাম। আতম এখিও মতামাগর্ 
োগলাবাতস! মহ রু্রু্রীর বািা, আতম মতামাগর্ োগলাবাতস! 
  
লযাতর েগলাস! লযাতর েগলাসগর্ও জীবি তদগ়ে দাম তদগত হল। তর্ন্তু বযাপারটা 
মেতমতরগসর র্াগে অবার্ বগল মগি হ়ে িা। প্রততগিাগির িািা র্থা তততি মেগব 
মরগখতেগলি। তততি েগলাগসর স্ত্রীগর্ অতির্ার র্রগত মচগ়েতেগলি, তির্ মেমিোগব 
েগলাস মিাগ়েগলগর্ অতির্ার র্গরতেল। হা র্যাগথতরি তার অতীত সৃ্মততর মগিয 
এর্মাত্র র্যাগথতরি মবিঁগচ আগে। অতএব… 
  
** 
  
-মর্াস্টা। 
  
 মর্ োর্গে? গেীর র্েস্বর। মমতলিা লামগিা এতদগর্ এতগগ়ে আসগে। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস মমতলিা লামগিাগর্ তবগ়ে র্গরতেগলি। এর্ প্রাচীি অতেজাত তগ্রর্ 
পতরবাগরর র্িযা। দীঘকাঙ্গীিী। মদখগল মগি হ়ে তার মগিয রাজর্ী়ে আতেজাতয আগে। 
আগে এমি এর্ বযতক্তে সহগজ োগর্ স্পিক র্রা ো়ে িা। 
  
-মর্াস্টা, ঘগর মে মমগ়েতট আগে মস মর্? 
  
 মমতলিার র্েস্বগর তবরতক্ত িরগে। 
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–মস হল আমার এর্ বযবসা়েী বনু্ধর ঘতিষ্ঠ বান্ধবী। মস লন্ডগি আমার অতেগস মোগ 
মদগব। 
  
আতম তাগর্ মদগখতে, মদগখ েীষণ মচিা মচিা মগি হগে। 
  
–সততয! 
  
-হযািঁ। মমতলিা ইতস্তত র্রগত থাগর্। মগি হগে, মে পাইলট মতামার হগ়ে র্াজ র্রত, 
এই মমগ়েতট হল তার বউ। তর্ন্তু তা মর্মি র্গর হগব? তারা মতা মমগ়েতটগর্ হতযা 
র্গরতেল? 
  
–হযািঁ, র্িস্টযািতটি মেতমতরস বলগত থাগর্ি, মমগ়েতটগর্ তারা পৃতথবী মথগর্ সতরগ়ে 
তদগ়েতেল। 
  
মমতলিার তদগর্ তর্েুক্ষণ তাতর্গ়ে থার্গলি তততি। তাগর্ আরও সাবিাি হগত হগব। 
মমতলিাগর্ মবার্া মগি র্রার মগতা মর্াগিা র্ারণ মিই। মমগ়েতটগর্ তবগ়ে র্রা তািঁর 
জীবগির সবগথগর্ বাগজ তসোন্ত। মেতমতরস মোট্ট এর্টা দীঘকশ্বাস মেগল োবগলি। 
  
. 
  
দি বের আগগ মমতলিা লামগিা এবং র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর তবগ়ে িািা জা়েগাগত 
তীি প্রতততি়োর সৃতি র্গরতেল। এরই পািাপাতি বযবসাত়ের্ মহল উল্লতসত হগ়ে 
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উগিতেল। এগথে মথগর্ তরগে়োরা, তিউ মপাটক পেকন্ত েতড়গ়ে পগড়তেল গুজব। মর্ি তারা 
এইোগব তবগ়েগত আবে হগলি? র্ী আর্ষকণ? মাত্র এর্ বেগরর মগিয এই তসোন্ত? 
  
. 
  
মোট মথগর্ই মমতলিা তার তিজস্ব ইগেগর্ পতরবযাপ্ত র্রগত মচগ়েতেগলি। দি বের 
ব়েগস তততি িাতবর্ হও়োর স্বপ্ন মদগখতেগলি। পতরবাগরর এর্ মসাগে়োর তাগর্ সমুে 
বন্দগর বগস থার্গত মদগখ। মিগষ অবতি অতিেুর্ মমতলিাগর্ বাতড়গত তেতরগ়ে আিা 
হ়ে। বাগরা বের ব়েগস তততি এর্তট সার্কাস দগলর সগঙ্গ বাতড় মথগর্ পালাগত 
মচগ়েতেগলি। 
  
সগতগরা বের ব়েগস মমতলিা অসািারণ রূপবতী হগ়ে ওগিি। হাগত অগঢল প়েসা, র্ারণ 
তততি তমহাতলস লামগিার র্িযা। তমহাতলগসর িাম সবাই জাগি। িহগরর সব মথগর্ িিী 
বযতক্ত, খবগরর র্াগগজর পাতা়ে তার িাগম তি়েতমত গতসপ প্রর্াতিত হগে। ক্ষগণ ক্ষগণ 
বান্ধবী-বনু্ধ পালটাগেি তততি, োব জমাগেি েুবরাজ এবং েুবরাতিগদর সগঙ্গ। সব সম়ে 
র্তল্পত জগগতর বাতসন্দা হগ়ে বসবাস র্রগত চাইগেি। তগব মমতলিার চতরগত্র তখিও 
পেকন্ত র্াদা লাগগতি। অর্লতিতা তেগলি তততি। স্পাইরস িাগম মমতলিার এর্ োই 
তেগলি, মমতলিার মথগর্ দি বেগরর বগড়া, তারা এগর্ অিযগর্ পাগগলর মগতা 
োগলাবাসগতি। মমতলিার মতগরা বের ব়েগস, মা-বাবার মৃতুয হ়ে, তারা মিৌগর্ােুতবগত 
মারা তগগ়েতেগলি। তখি মথগর্ই স্পাইরস তার আদগরর মবািতটগর্ বুগড়া র্রগত 
থাগর্ি। 
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স্পাইরস সব সম়ে মমতলিার পাগি তিরাপত্তার বুযহ রচিা র্রগতি। মমতলিা তখি উতিি 
বেগর মপৌঁগে মগগেি, স্পাইরস মমতলিার েতবষযৎ সম্পগর্ক তচতন্তত হগ়ে উিগলি। তততি 
মমতলিার প্রতততট পদগক্ষগপর ওপর িজর মরগখতেগলি। মেগবতেগলি, এই মমগ়েতটগর্ 
িড়িািঁপটা মথগর্ রক্ষা র্রগত হগব। 
  
সব সম়ে তততি মমতলিার র্াগি মন্ত্র তদগতি–মতামাগর্ আরও সাবিািী হগত হগব। মগি 
মরগখা, পৃতথবীর সবকত্র শ্বাপদ ি়েতািরা মতামার তদগর্ তাতর্গ়ে থার্গব। মতামার ব়েস 
র্ম, মতামার হাগত অপতরমাপয অথক আগে, তুতম খুবই সুন্দরী, সগবকাপতর তুতম এর্টা 
তবরাট বংগির িাম বহি র্রে। 
  
-িাগো, আমার তপ্র়ে দাদা! আতম সব জাতি, আতি বের ব়েস হগলও মবািহ়ে তুতম 
আমাগর্ মোট্ট খুতর্তট োবগব। তাই মতা? এইোগব রু্মারী হগ়েই আতম মচাখ বুজগবা 
িাতর্? 
  
–এত তচন্তা মর্াগরা িা মমতলিা। তির্ সম়ে মতামার জীবগি তির্ মািুগষর আতবেকাব 
ঘটগব। 
  
. 
  
তার িাম র্াউন্ট োতসতলস মযাগিাস। তার ব়েস পিঁ়েতাতল্লি, তততি এর্জি প্রতততষ্ঠত 
বযবসা়েী। এর্তট পুগরাগিা অতেজাত তগ্রর্ পতরবাগর তার জন্ম হগ়েতেল। মমতলিাগর্ মদগখ 
উতি মপ্রগম পাগল হগলি। তর্েুতদি বাগদই তববাগহর র্থা বলগত শুরু র্রগলি। 
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স্পাইরস বগলতেগলি–আমার মগি হ়ে মমতলিা, তুতম মযাগিাসগর্ তবগ়ে র্গরা। মযাগিাস 
মাতটর ওপর পা মরগখ হািঁটগত জাগিি। মযাগিাস সততয সততয মতামাগর্ োগলাবাগসি। 
  
মমতলিার মগিয অতটা ঔৎসুর্য জাগগতি। তততি শুিু বগলতেগলিিা, মযাগিাসগর্ আতম স্বামী 
তহগসগব মািগত পারতে িা। তার সাগথ অগির্ক্ষণ র্থা বগলতে, তততি শুিু বযবসার 
বযাপাগর বর্র বর্র র্গরি। আতম আরও–আরও মরামাতন্টর্ এর্টা মেগলর সন্ধাি 
র্রতে। 
  
মরগগ তগগ়েতেগলি দাদা। বগলতেগলি-তবগ়ের মগিয বাস্তব আগে, র্তিি র্গিার বাস্তব। 
মরামাগের পাতখ এর্তদগি মির্ল তেিঁগড় উগড় ো়ে। তুতম এমি এর্জি স্বামীগর্ তিবকাচি 
র্রগব, োর অথকনিততর্ বুতি়োদ হগব সুদৃঢ়, তেতি তিগজর িক্তসমথক পাগ়ের ওপর হািঁটার। 
েরসা রাখগবি, তেতি মতামার সমস্ত খামগখ়োতলপিাগর্ মমগি চলগবি। 
  
মিষ পেকন্ত র্াউন্ট মযাগিাগসর প্রস্তাবটা মমতলিা গ্রহণ র্রগত বািয হগ়েতেগলি। 
  
মমতলিার এই আগ্রহ র্াউন্টগর্ উৎসাহী র্গর মতাগল। 
  
র্াউন্ট বগলতেগলি–তুতম আমাগর্ তবগশ্বর সুখীতম সম্রাগট পতরণত র্গরে। আতম মতামার 
সাহচগেক িতুি জীবি লাে র্রলাম। আতম এর্টা িতুি মর্াম্পাতি তততর র্রগত চগলতে। 
আতম এর িাম মদব মমতলিা ইন্টারিযািিাল। 
  
মমতলিা আরও খুতি হগতি, েতদ র্াউন্ট এগস তার হাগত বাগরাতট রক্তাক্ত মগালাগপর 
অতেবাদি রাখগতি। 
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তবগ়ের তদি মঘাষণা র্রা হল। এর্ হাজার তিমতন্ত্রগতর র্াগে র্ােক পািাগিা হল। তবগ়েটা 
র্ীোগব জািঁর্জমগর্র সগঙ্গ হগত পাগর, তাই তিগ়ে িািা পতরর্ল্পিা গৃহীত হল। 
  
তির্ এই সম়ে র্িস্টযািতটি মেতমতরস মমতলিা লামগিার জীবগি প্রগবি র্গরি। 
  
তারা অগির্বার িািা জা়েগাগত তমতলত হি। িমি, িহগরর এখাগি-মসখাগি এই 
েুগলগর্ ঘুগর মবড়াগত মদখা ো়ে। 
  
মর্াথা়ে তাগদর প্রথম মদখা হগ়েতেল? মগি হগে মর্াগিা এর্ পাতটকগত। পাতটকর িতক্ত 
বগলতেগলি ইতি হগলি মমতলিা লামগিা, আর উতি র্িস্টযািতটি মেতমতরস। 
  
মেতমতরস তার র্াগলা মচাগখ মমতলিাগর্ প্রতযক্ষ র্গরতেগলি। তততি বগলতেগলি–আপতি 
এই পাতটকগত র্তক্ষণ থার্গবি? 
  
–তর্েুক্ষণ থার্ার ইগে আগে। 
  
–তমস, আপতি তর্ এর্টু বাইগর োগবি? আমার মগি প্রবল ইগে হগে, আপিার এই 
অপরূপ মসৌন্দেক সুিা পাি র্তর। 
  
মমতলিা মহগসতেগলি–তমগথয তমগথয আমার সম্পগর্ক বািাগিা র্থা বলগেি মর্ি মেতমতরস? 
আতম মতা অত সুন্দরী িই। 
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মেতমতরস মাথা মিগড় বগলতেগলি- আপিার মসৌন্দেক োষা়ে বণকিা র্রা ো়ে িা। আতম ো 
বগলতে, তাগত সামািয সততয আগে, মবতির োগটাই বলগত পাতরতি। 
  
এর্টুবাগদ র্াউন্ট মযাগিাস গেীর র্থাবাতকা়ে জতড়গ়ে মগগলি। মসই রাগত ঘুতমগ়ে পড়ার 
আগগর মুহূতক পেকন্ত মমতলিা মেতমতরগসর র্থাই মেগব মগগলি। মেতমতরস সম্পগর্ক অগির্ 
র্থাই তততি শুগিগেি। তগব র্খিও তাগর্ জীবিসাথী র্রার র্থা তচন্তা র্গরিতি। তততি 
শুগিগেি, মেতমতরগসর হাগত অগঢল অথক আগে, তততি তবপত্নীর্ এবং এর্জি মস্তবগড়া 
বযবসাদার হবার সবর্তট গুণ মেতমতরস র্রা়েত্ত র্গরগেি। আরও শুগিগেি, িারী 
সম্পগর্ক মেতমতরগসর উৎসাহ অন্তহীি। তর্ন্তু মিষ পেকন্ত উতি মে আমার তদগর্ িজর 
তদগ়েগেি, এগতই আতম খুতি। মমতলিা মেগবতেগলি। 
  
তবগ়ের মদবতা আড়াগল দািঁতড়গ়ে মথগর্ মহগসতেগলি, মসই হাতস মিষ পেকন্ত সবকিাগির 
হগ়ে উগিতেল। 
  
** 
  
 পাতটকর পগরর তদি, বাটলার মির্োস্ট রুগম এগস বলগলি তমস লামগিা, আপিার জিয 
এর্তট পযাগর্ট এগসগে। শ্রীেুক্ত মেতমতরগসর মসাগে়োর এই পযাগর্টতট তদগ়ে মগগলি। 
  
–ওটা আমার র্াগে তিগ়ে এগসা। 
  
মিষপেকন্ত র্িস্টযািতটি মেতমতরস মমতলিার জীবগি প্রগবি র্রগলি। হযািঁ, র্ী পাতিগ়েগেি 
তততি? র্ী হগত পাগর? মমতলিা োবগত থাগর্ি। দাতম অলংর্ার? দাম মদও়ো ো়ে িা 
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এমি প্রাচীি স্মারর্ তচহ্ন? আতম তর্ এটা এখিই মেতমতরগসর র্াগে মেরত পাতিগ়ে 
মদব? 
  
পযাগর্টতট মোগটা এবং অদু্ভত আরৃ্ততর। সুন্দরোগব আোতদত। োতর সুন্দর! মমতলিা 
খুগলতেগলি। এর্টা র্ােক, মলখা আগে–মগি হ়ে এটা আপিার োগলা লাগগব, 
র্িস্টযািতটি। 
  
এটা র্ী? এর্টা বই, মমতলিার অতযন্ত তপ্র়ে সাতহততযর্, তিগর্াস র্াজিজাতর্স-এর 
মটােরাবা। তর্ন্তু আমার মগির খবর উতি রাখগলি র্ী র্গর? 
  
মমতলিা এর্টা মোট্ট িিযবাদ জাতিগ়েতেগলি। মেগবতেগলি এর জিয মসটুরু্ই েগথি। 
  
পরতদি সর্াগল আগরর্টা পযাগর্ট এল। র্ী আগে মসখাগি? এর্ তবখযাত গীততর্াগরর 
গাি, উতি হগলি মেতল়োস। মলখা আগে–মটাোরাবা বইতট পড়গত পড়গত এই গাি 
শুিগবি। তাহগল সম়েটা োগলা মর্গট োগব। 
  
তারপর মথগর্ প্রগতযর্তদি উপহার আসগত থাগর্। তপ্র়ে েুল, তপ্র়ে সুগতন্ধ, তপ্র়ে বই, 
তপ্র়ে মরর্েক। র্িস্টযািতটি মেতমতরস মবািহ়ে জািগতি, র্ীোগব মমতলিাগর্ খুতি র্রা 
ো়ে। িা হগল মমতলিার বযতক্তগত আগবগ এবং অিুেূতত সম্পগর্ক তততি এত আগ্রহী হগ়ে 
উিগলি র্ী র্গর? 
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মমতলিা মটতলগোি র্গরতেগলি, িিযবাদ জাতিগ়েতেগলি। মেতমতরস বগলতেগলি, আতম মতা 
তর্েুই র্রগত পাতরতি। আপিাগর্ খুতি র্রার মগতা ক্ষমতা অথবা সাহস মর্াগিা তর্েুই 
আমার মিই। 
  
এর আগগ হ়েগতা অিয র্াউগর্ উতি এর্ই সংলাপ বগলতেগলি। 
  
–মমতলিা, আপতি তর্ আমার সাগথ লাগঞ্চ োগবি? 
  
এই প্রগশ্নর জবাব র্ী হগত পাগর? 
  
 মমতলিা মেগবতেগলি, এই মািুষতটগর্ দুিঃখ তদগ়ে র্ী হগব? 
  
তারপর? মিষ অবতি সব তর্েু মর্মি ঘগট মগল। র্াউন্ট মযাগিাগসর র্াগি সব র্থা 
মপৌঁগে মগগে। উতি োবীপত্নীর সগঙ্গ মেতমতরগসর এই সখযতা মমাগটই পেন্দ র্রগেি 
িা।  তাই তিগ়ে সামািয মি র্ষার্তষ। তর্ন্তু র্ী হগব েতবষযগত! 
  
*** 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস মলার্া মরসু্টগরন্টতট োড়া র্গরতেগলি। জা়েগাটা োতর সুন্দর! 
মমতলিার জিয তর্েুক্ষণ অগপক্ষা র্গরতেগলি তততি। মমতলিাগর্ আসগত মদগখ উগি 
দািঁড়াগলি। –মিষ অবতি আপতি এগসগেি, আতম মেগবতেলাম হ়েগতা আপিার মগির 
পতরবতকি ঘগটগে। 
  
িা। আতম র্থা রাখার মচিা র্তর। 
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মমতলিার তদগর্ তাতর্গ়ে তেগলি তততি অপলর্ মচাগখ, বগলতেগলি–আতমও র্থা রাখব। 
আতম আপিাগর্ তবগ়ে র্রগত চাইতে। 
  
মমতলিা মাথা মিগড়তেগলি। অবার্ হগ়ে মগগেি তততি। তর্েুটা তবরক্ত এবং তর্েুটা 
উল্লতসত। 
  
–মেতমতরস, আপতি আমাগর্ জাগিি িা, আতম অিয এর্জগির বাগদত্তা। 
  
–মযাগিাস? হাত মিগড় মেতমতরস বগলতেগলি–মযাগিাস আপিার উপেুক্ত পাত্র ি়ে। 
  
–তির্ আগে, তর্ন্তু মর্ি? 
  
–আতম তার ওপর র্ড়া িজর মরগখতে। তার বংগির সর্গল উন্মাদ। তততি 
মহগমাতেতল়োর্ রুতগ। তািঁগর্ িাগসলগস এর্বার িরা হগ়েতেল। তার তবরুগে মেৌি 
অপরাগির অতেগোগ আিা হ়ে। তততি মটতিস তিগ়ে মৃতুযর মখলা মখলগতি। 
  
মমতলিা তজজ্ঞাসা র্রল–আপতি? 
  
–আতম মটতিস মখতল িা। 
  
–তাই! তাই মবািহ়ে আপিাগর্ই তবগ়ে র্রগত হগব। 
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–তিশ্চ়েই তা ি়ে। র্ারণটা আতম বলতে। আতম আপিাগর্ তবগশ্বর সুখীতমা রমণীগত 
পতরণত র্রব। এটাই আমার অঙ্গীর্ার। 
  
শ্রীেুক্ত মেতমতরস…. 
  
 মেতমতরস বগলতেগলি–মর্াস্টা। 
  
র্রমদকি র্রার েতঙ্গগত তততি এতগগ়ে এগসতেগলি। তর্ন্তু মমতলিা হাত বাতড়গ়ে মদিতি। 
মমতলিা বগলতেগলি–আতম এখাগি এর্টা র্থা বলগত এগসতে। তপ্ল্জ র্াল মথগর্ আমাগর্ 
আর মর্াগিা উপহার পািাগবি িা। আতম আপিাগর্ আর মর্াগিাতদি মদখগত চাই িা। 
  
অোতবত এই আিমগণ মেতমতরস অবার্ হগ়ে তগগ়েতেগলি। তততি মবি তর্েুক্ষণ 
মমতলিার মুগখর তদগর্ তাতর্গ়ে তেগলি। তারপর বগলতেগলি–আপিাগর্ মদগখ মতা মগি 
হ়ে িা আপতি এত তিমকম প্ররৃ্ততর। 
  
-তা হ়েগতা ি়ে। 
  
–তাহগল? আপতি আমার হৃদ়ে মেগে তদগলি! 
  
–আমার মগি হ়ে িা মে আপিার মিটা র্ািঁচ তদগ়ে তততর আর মসটা এত সহগজ মেগে 
োগব। বাজাগর আপিার েগথি প্রততপতত্ত ও সম্মাি আগে। 
  
–হযািঁ তেল, আপিার সগঙ্গ মদখা হবার আগগ পেকন্ত। আতম স্বগপ্ন আপিাগর্ মদগখতে, পগর 
আপিার সগঙ্গ সততয সততয মদখা হগ়েগে। 
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মেতমতরগসর র্েস্বগর িরগে তিশুর উগত্তজিা। 
  
 মমতলিা মহগস মেগলতেগলি। 
  
–আতম তর্ন্তু এই বযাপারটা়ে খুবই আন্ততরর্। অগির্ বের আগগ আতম লামগিা 
পতরবাগরর র্থা মজগিতেলাম। আপিারা অতযন্ত িিী পতরবার। আমরা দতরে ঘগরর 
সন্তাি। আমার তর্েুই তেল িা। তদি আতি তদি খাই অবস্থা। আমার বাবা তেগলি এর্জি 
মস্টগেন্ডার, তািঁগর্ স্পাইরগসর র্াগে র্াজ র্রগত হত। আমাগদর মচাগো জগির তবরাট 
পতরবার। সব সম়ে সবতর্েুর জিয লড়াই র্রগত হত। 
  
তর্ন্তু এখি আপতি মতা েগথি িিী। 
  
হযািঁ, তর্ন্তু আতম েতটা িিী হগত চাই ততটা এখিও হগত পাতরতি। 
  
 র্ীোগব আপতি অথক সংগ্রহ র্রগলি? 
  
–কু্ষিা, আতম সবসম়ে অতযন্ত কু্ষিাতক, এখিও। 
  
মমতলিা তার্াগলি মেতমতরগসর মচাগখর তদগর্। হযািঁ, মসখাগি মে োষা েুগট উগিগে, তার 
মগিয মর্াগিা প্রতারণা মিই। 
  
–আপিার রূপর্থার মগতা জীবগির গল্পটা আমাগর্ বলগবি? র্ীোগব সবতর্েু শুরু 
হগ়েতেল। 
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–সততয সততয আপতি সব তর্েু জািগত আগ্রহী? 
  
মমতলিা বলগলি–হযািঁ, আতম সততযই জািগত চাইতে। 
  
–তখি আমার সগতগরা বের ব়েস। আতম এর্টা মোট্ট মতল মর্াম্পাতিগত চার্তর 
র্রতাম। মিয প্রাগচয। তর্ন্তু আমার তর্েুই তেল িা। এর্তদি এর্ েূতত্ত্ব তবিারগদর সগঙ্গ 
আমার র্থা হতেল। তততি এর্টা তবরাট মতল মর্াম্পাতিগত র্াজ র্গরি। আতম মসই 
রাগত তস্টর্ অেকার তদগ়েতেলাম, তততি খাতল সুপ খাতেগলি। 
  
 আতম জািগত মচগ়েতেলাম, এর র্ারণ র্ী। উতি বগলতেগলি, ওিঁর মপেগির তদগর্র দািঁত 
মিই। তততি ির্ল দািঁত তর্িগত পারতেগলি িা, পগর্গট প়েসা মিই। আতম িতুি দািঁত 
মর্িার জগিয ওিঁর হাগত পঞ্চাি েলার তদগ়েতেলাম। এর্মাস বাগদ উতি মািরাগত 
আমাগর্ মোি র্গরতেগলি। উতি বগলতেগলি, এর্টা িতুি ততলখতির সন্ধাি পাও়ো 
মগগে। মাতলর্গর্ তখিও পেকন্ত তর্েু বগলিতি। পরতদি সর্াগল আতম চারপাি মথগর্ 
টার্া িার র্রগত শুরু র্রলাম। সবতর্েু মবগচ তদলাম। তবগর্ল মবলা আমার িতুি 
আতবষ্কাগর আতম অবার্ হগ়ে তগগ়েতেলাম। পরবতকীর্াগল মদখা মগল এটাই পৃতথবীর 
অিযতম বগড়া মতগলর খতিগত পতরণত হগ়েগে। 
  
মমতলিা প্রগতযর্তট র্থা শুিতেগলি, ঔৎসুর্য িগর পড়তেল তার অতেবযতক্তর মগিয। এ 
মেি তসগিমার গল্প! মাগিমগিয বাস্তব র্ত রতেি হগ়ে ওগি। 
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–এটাই হল শুরু। এবার টযািাগরর দরর্ার, িাহগল মতল পতরবহি র্রব র্ী র্গর? 
তখি আমার এসব তর্েুই তেল িা। তারপর আতম এর্টা তলগটর মাতলর্ হলাম। 
তরোইিাতর স্থাপি র্রলাম। এ়োরলাইগির অতির্ারী হলাম। আরও আরও র্ত র্ী! 
  
মদখা মগল, তারা এগর্ অিযগর্ আর্ষকণ র্রগেি। মর্ি? জীবিটা গগল্পর মথগর্ ে়েংর্র 
বগলই র্ী? তাই মবািহ়ে হগব। 
  
. 
  
মমতলিা লামগিা র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর সাগথ মদখা র্রার র্থা োগবিতি। তর্ন্তু এমি 
তর্েু ঘটিা ঘগট মগল মে, সমস্ত পতরগবি ও পতরতস্থতত পালগট মগল। মেতমতরস হ়েগতা 
এর্ই পাতটকগত আসগেি। এর্ই তথগ়েটাগর মদখা হগে। এর্ই চযাতরতট মিাগত। এটা তর্ 
ঈশ্বগরর মোগাগোগ? মেতমতরগসর প্রতত মমতলিা এর্টা অদু্ভত প্রততটাি অিুেব র্রগেি। 
তার মর্বলই মগি হগে মেতমতরগসর চতরগত্র চুবর্ লাগাগিা আগে। তর্ন্তু মযাগিাস? িািঃ, 
মযাগিাসগর্ আর োগলা লাগগে িা। মযাগিাগসর সাহচেক তবরতক্তর্র বগল মগি হগে। 
  
মমতলিা লামগিা মলতমি মপইন্টারগদর েতব োগলাবাগসি, ব্রুগজলগসর হান্টার ইি দয 
মিাতার অতযন্ত তপ্র়ে েতব। েতবতট বাজাগর এল, র্িস্টাটািতটি মেতমতরস এর্ র্তপ 
পাতিগ়ে তদগলি। ঘটিাটা মমতলিাগর্ অবার্ র্রল।.. 
  
মমতলিা তািঁর তিজস্ব পেন্দ সম্পগর্কও হ়েগতা এত খবর জািগতি িা। তবুও তততি বািা 
মদবার মচিা র্গরতেগলি। বগলতেগলি–আপিার র্াে মথগর্ এত দাতম উপহার আতম গ্রহণ 
র্রব মর্ি? 
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-িা, এটা মতা আতম উপহার তহসাগব তদতে িা। এর জিয আপিাগর্ দাম তদগত হগব। 
  
র্ী দাম? 
  
–আজ রাগত আপতি আমার সাগথ তেিার র্রগবি। 
  
 মগির সাগথ লড়াই র্গর মমতলিা মিষ পেকন্ত রাতজ হগ়েতেগলি। সততয, এই মলার্তটগর্ 
তর্েুগতই আটর্াগিা োগে িা! এর্টা অপ্রততগরািয বযতক্তগের চুবর্ আর্ষকণ আগে তার 
চতরগত্রর মগিয। 
  
এর্ সপ্তাহ বাগদ মমতলিা র্াউন্ট মযাগিাগসর সাগথ তার এিগগজগমন্ট মেগে তদগলি। 
অথকাৎ তখি তততি স্বািীি তবহঙ্গী হগ়ে মগগেি। 
  
এই খবরটা তততি দাদাগর্ জািাগলি। দাদা অবার্ হগ়ে মগগলি। স্পাইরস বলগলি মর্ি 
র্ী হগ়েগে? তুই এমি র্রতেস মর্ি? 
  
–আতম র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ তবগ়ে র্রগত চগলতে। 
  
স্পাইরস আরও অবার্। 
  
–এমি র্তরস িা মবাি, লক্ষীতট, তুই মেতটতরসগর্ তবগ়ে র্রগত পাতরস িা! মলার্টা 
এর্টা দািব, েেগবতি ি়েতাি, ও মতার জীবিটাগর্ োরখার র্গর মদগব। 
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িা, দাদা মতামার মর্াথাও েুল হগে। মািুষটা সততযই চমৎর্ার! আমরা পরস্পরগর্ 
োগলাবাতস। 
  
–মস র্ী? তুই মলার্টাগর্ োললাগবগস মেগলতেস? পগর বুিগত পারতব, ও োগলাবাসার 
তর্েু মবাগি িা। ও মতার মগতা তবখযাত মমগ়ের সাতন্ন্গিয আসগত চাইগে। 
  
িা, এইসব অতীগতর ঘটিা। স্পাইরস, আতম জাতি আতম খুব োগলা স্ত্রী হগত পারব। 
  
স্পাইরস বুিল মবাগির সাগথ পূগবকর্ার সখযতা হাতরগ়ে মগগে। মস এখি সমূ্পণকোগব 
মেতমতরগসর গুণমুগ্ধ। অতএব তবগ়ের প্রস্তুতত শুরু হল। এর্মাস বাগদ মমতলিা লামগিা 
এবং র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মগিয তবগ়ে হগ়ে মগল। 
  
প্রথগম মগি হগ়েতেল এটা এর্টা সুন্দর তববাহ বযবস্থা। এগর্ অিযগর্ উজাড় র্গর 
তদগেি সীমাহীি োগলাবাসা। র্িস্টযািতটগির চতরগত্রর মগিয মর্াগিা র্লি মিই। 
প্রততমুহূগতক স্ত্রীর প্রতত অিুগত তততি। তিতযিতুি উপহার তদগ়ে স্ত্রীর মি েতরগ়ে তদগেি। 
  
প্রথম রাত, মিুচতিমা, উতি বগলতেগলি–আমার প্রথম স্ত্রী আমাগর্ সন্তাি তদগত, পাগরতি। 
আতম আিীবকাদ র্রতে, আতম মতামাগর্ অগির্গুগলা মেগল উপহার মদব। 
  
মমতলিা বগলতেগলি–মমগ়ে ি়ে মর্ি? 
  
তুতম েতদ চাও তা-ও হগব, তর্ন্তু প্রথগম আতম মেগল চাইতে। 
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মেতদি খবরটা মপৌঁগোল, মমতলিা গেকবতী র্িস্টযািতটি মহগস উগিতেগলি। মসই হাতসর 
মগিয অহংর্াগরর মোিঁ়ো তেল, তেল আত্মতৃতপ্তর োপ। 
  
–ওই মোট্ট তিশুতট এর্তদি আমার তবরাট সাম্রাগজযর দা়েদাত়েে মিগব। র্িস্টযািতটি 
আিগন্দর সগঙ্গ বগলতেগলি। 
  
তখি গগেকর ততিমাস চগলগে। তর্ন্তু, মমতলিার গেকপাত হগ়ে মগল। র্িস্টযািতটি 
মেতমতরস তখি বাইগর তেগলি, এই ে়েংর্র ঘটিাটা ঘটল। তততি তেগর এগলি। খবরটা 
শুিগলি, উন্মাগদর মগতা আচরণ র্রগত থার্গলি। 
  
তততি তবস্মগ়ে তচৎর্ার র্গর বগলতেগলি র্ী র্গর হল? র্ীোগব ঘটল? 
  
-মর্াস্টা…। 
  
–তুতম এত অমিগোগী মর্ি? 
  
িা, আতম ঈশ্বগরর িাগম িপথ র্গর বলতে… 
  
র্িস্টযািতটি গেীর তিিঃশ্বাস মেগল বগলতেগলি–তির্ আগে, মেটা হবার তা মতা হগ়ে 
মগগে। তর্ন্তু আতম এর্টা পুত্রসন্তাি চাইতে। 
  
িা, আতম…. 
  
 মমতলিার দুগচাগখ তখি লবণাক্ত অঞর ইিারা। 
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–তুতম র্ী বলগত চাইে?। 
  
–ওরা এর্টা অপাগরিি র্রগত বািয হগ়েগে। ওগদর আর তর্েু র্রার তেল িা। 
েতবষযগত আতম র্খিও সন্তাগির জিিী হগত পারব িা। 
  
এই র্তট র্থা তবষতীগরর মগতা আিমণ র্গরতেল র্িস্টযািতটিগর্। তততি অগির্ক্ষণ 
দািঁতড়গ়েতেগলি পাথগরর মূততক হগ়ে। তারপর মর্াগিা র্থা িা বগল ঘর মথগর্ মবতরগ়ে 
তগগ়েতেগলি। 
  
তখি মথগর্ই মমতলিা তার জীবগি এর্টা মূততকমাি ি়েতাতি তহগসগব তবরাজ র্রগেি। 
মমতলিার সাহচগেকর র্থা োবগলই িরগর্র অন্ধর্ারগর্ মগি র্গরি তততি। র্িস্টযািতটি 
মেতমতরস তার এই স্ত্রীগর্ আর র্ততদি বহি র্রগবি? তততি সুতিতশ্চত, ওই ি়েতাতি 
ইগে র্গরই তার গগেকর সন্তািগর্ িি র্গরগে। তখি মথগর্ই মেতমতরস মমতলিাগর্ 
উগপক্ষা র্রগত শুরু র্রগলি। অিযািয মতহলাগদর প্রতত আসক্ত হগ়ে উিগলি। 
  
মমতলিা সব তর্েু মবাগিি। তর্ন্তু তততি এটাও জাগিি, বযাপারটা সবকসমগক্ষ আিগল 
আরও র্ি হগব। অথচ স্বামী এমি মবপগরা়ো আচরণ র্গরি! বান্ধবীগদর সাগথ তসগিমা 
মদখগত োি, অগপরা তসঙ্গারগদর সগঙ্গ আলাপি র্গরি। এমিতর্ র্গ়ের্জি বনু্ধর স্ত্রীও 
তার ঘতিষ্ঠ বান্ধবীগত পতরণত হগ়েগেি। পাসারাগত তিজস্ব বাংগলা আগে তার। তততি 
মাগিমগিয প্রগমাদ তরণীগত মেগস মবড়াি। জিগগণর সামগি রতক্ষতাগদর তিগ়ে 
মঘারাগেরা র্গরি। সংবাদপগত্রর প্রতততিতিরা র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর এই মরামাঞ্চর্র 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

93 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

অতেসাগরর র্থা ইতিগ়ে তবতিগ়ে মলগখ। সবই মমতলিার র্াগি ো়ে, তর্ন্তু তততি তিরুপা়ে। 
তততি জাগিি, এই অপরাগির হ়েগতা মর্াগিা ক্ষমা মিই। 
  
এর্বার এর্জি তবখযাত বযািাগরর বাতড়গত তেিাগরর আমন্ত্রণ এগসগে। বযািার বলগলি–
আপিাগর্ আর মমতলিাগর্ অবিযই আসগত হগব। আতম এর্জি প্রাচযগদিী়ে মিেগর্ 
তিগ়ে এগসতে। তার হাগতর চাইতিজ রান্ন্া, আহা, মখগল েুলগত পারগবি িা! 
  
অতততথগদর তাতলর্াটা তেল মদখার মগতা। মসখাগি মদগির মসরা তিল্পীরা আসগবি। 
আসগবি রাজিীততর সগঙ্গ েুক্ত মলাগর্রা, তিল্পপততরা। খাবারটাও সততযই চমৎর্ার! মিে 
বাতিগ়েতেল হােগরর তেি সুপ, মমা সু শুগ়োগরর মাংস, হািঁগসর মাথা র্যািটগির িুযেলস, 
আরও র্ত র্ী! 
  
মমতলিা ওই গৃহর্তকার পাগিই বগসতেগলি। আর মেতমতরস তেগলি গৃহর্ত্রীর পাগি। 
মেতমতরগসর পাগি এর্টা অল্পব়েসী মমগ়ে বগসতেল, সম্প্রতত মস ো়োেতবর জগগত পা 
মরগখগে। মেতমতরস বারবার ওই অতেগিত্রীর মগিাগোগ আর্ষকগণর মচিা র্রতেগলি। 
মমতলিার র্তিি র্গিার মচাগখর তিগষি তার উৎসাগহ োটা আিগত পাগরতি। 
  
–েতবটা মিষ র্রার পর তুতম অবিযই আমার এগমাদ তরণীগত এর্বার আসগব। আতম 
মতামাগর্ এর্টা সুন্দর েুতট উপহার মদব। আমরা োলমাতট়োি উপরূ্গল মেগস 
মবড়াব।… 
  
মমতলিার র্াগি সব র্থা মপৌঁগোতেল। তবু মমতলিা তর্েু িা-মিািার োি র্রতেগলি। 
মিষ পেকন্ত বযাপারটা অস্বতস্তর্র হগ়ে দািঁড়াল। মেতমতরস তার উিতর্ত র্েস্বর িীচু 
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র্রার মচিা িা র্গর বলগলি–তুতম র্খিও পাসারাগত মগে র্ী? মোট্ট এর্তট িীপ, 
এগর্বাগর েিঁর্া, তিিঃিগিযর রাজে। প্রতততট মুহূতক মতামার োগলা লাগগব। 
  
মমতলিা ওই মটতবগল আসার মচিা র্রগলি, তর্ন্তু বযাপারটা অগিােি হগব মেগব তা আর 
র্রগলি িা। 
  
খাও়ো মিষ পেকাগ়ে মপৌঁগে মগগে, বাটলাররা বযস্ত আগে মে োর র্াগজ। 
  
ওই অতেগিত্রীর সামগি এর্তট বাতট রাখা হল। মেতমতরস বলগলি, এটা আর মতামাগর্ 
িুগত হগব িা। তারপর তততি অতেগিত্রীর হাগত হাত রাখগলি। তার হাগতর মর্াগণ 
সগসর টুর্গরা মলগগতেল, মেতমতরস এর্ অিুগত মপ্রতমগর্র মগতা সস পতরষ্কার র্রগত 
শুরু র্রগলি। উপতস্থত অতততথরা এই তবসদৃি েতবতটর তদগর্ আড় মচাগখ তাতর্গ়ে 
আগেি। মেতমতরগসর মর্াগিা তদগর্ ভ্রূগক্ষপ মিই। 
  
এবার মমতলিা উগি দািঁড়াগলি, বলগলি–আমাগর্ ক্ষমা র্রগবি, হিাৎ আমার মাথাটা 
িগরগে। আতম আর এখাগি থার্গত পারতে িা। 
  
মমতলিা েুগট মবতরগ়ে মগগলি। অতততথরা অবার্ মচাগখ তাগর্ পেকগবক্ষণ র্রগলি। 
মেতমতরস মসই তদি রাগত বাতড়গত আগসিতি। পগরর তদিও তাগর্ মদখা মগল িা। 
  
** 
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স্পাইরস এই ঘটিাটার র্থা শুিগলি, তততি বলগলি–আতম ওই রু্রু্গরর বািাটাগর্ খুি 
র্রব, আতম মতাগর্ র্থা তদতে মবাি। 
  
মমতলিা বগলতেগলি, এসব র্গর তর্েু হগব িা দাদা, মলার্টার স্বোবটাই এমি। 
  
–ওর স্বোব? ও এর্টা জন্তু, তুই মর্ি ওগর্ তেগোসক তদতেস িা? 
  
মমতলিা মেতমতরস মাগিমগিয এই প্রশ্নটা তিগ়ে িাড়াচাড়া র্রগত োগলাবাগসি। মর্ি? 
মর্ি তততি আইিগত বযবস্থা তিগেি িা? রাগতর অন্ধর্ার েখি ঘিীেূত হ়ে, এর্া 
িেযা়ে শুগ়ে থার্গত থার্গত এই প্রশ্নটা বারবার তাগর্ আিমণ র্গর। এর্তট উত্তর, 
এর্তটই উত্তর মেগস আগস, এখিও, এখিও আতম তাগর্ েীষণ োগলাবাতস! 
  
** 
  
সর্াল সাগড় পািঁচটা, র্যাগথতরগির ঘুম মেগে মগল। অবিয তার ঘুম োোগিা হগ়েগে। 
এর্জি পতরচাতরর্া বলগে-শুে সর্াল তমস। 
  
র্যাগথতরি মচাখ খুলল। তাতর্গ়ে থার্ল ঈষৎ তবভ্রাতন্তর মগিয। আহা, র্িগেগন্টর মসই 
মোট্ট মসলতট মর্াথা়ে হাতরগ়ে মগগে। মস এর্টা তবরাট মবেরুগম শুগ়ে আগে। সৃ্মতত 
আবার তেগর এল। এগথগে োত্রা..তুতম র্যাগথতরি েগলাস…তাগদরগর্ োিঁতস মদও়ো 
হগ়েগে। 
  
–তমস! 
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–র্ী বলে? 
  
–মেতমতরস জািগত চাইগেি আপতি মটরাগস তগগ়ে তার সাগথ মির্োস্ট খাগবি তর্িা। 
র্যাগথতরগির মচাগখ তিো জড়াগিা। র্েস্বগর তিােন্ন্তা। মস চারগট পেকন্ত মজগগতেল। 
তার মগি িড় উগিতেল। 
  
িিযবাদ, মেতমতরসগর্ বগলা আতম এখিই মসখাগি োতে। 
  
** 
  
রু্তড় তমতিট মর্গট মগগে। এর্জি বাটলার র্যাগথতরিগর্ এর্টা তবরাট মটগরগসর সামগি 
তিগ়ে এল। মটগরগসর পাগিই সমুে। উিঁচু পাথগরর পািঁতচল। সুন্দর সাজাগিা বাগাি। 
র্িস্টযািতটি মেতমতরস মটতবগল বগস আগেি, র্াগরা জিয অগপক্ষা র্রগেি। তততি 
র্যাগথতরিগর্ আসগত মদখগলি। আহা, র্যাগথতরগির চতরগত্রর মগিয এখিও এর্টা অদু্ভত 
সরলতার োপ আগে। মেতমতরস তার প্রতততট পদগক্ষগপর ওপর িজর মরগখগেি। মগি 
মগি তততি িগ্না র্যাগথতরিগর্ র্ল্পিা র্রগলি। তারা তবোিাগত শুগ়ে আগেি। মিাগ়েগল 
এবং লযাতরগর্ িাতস্ত তদগত হগব। মেতমতরস উগি দািঁড়াগলি। 
  
শুে সর্াল, এত সর্াগল আপিার ঘুম োোলাম বগল আমাগর্ ক্ষমা র্রগবি তমস। 
আসগল র্গ়ের্ মুহূগতকর মগিয আমাগর্ অতেগস মবতরগ়ে মেগত হগব। তার আগগ আপিার 
সাগথ তর্েু র্থা বলার সুগোগ মপগল তিগজগর্ রৃ্তাথক বগল মগি র্রতাম। 
  
র্যাগথতরি বলল তির্ আগে, এত তর্ন্তু র্রগত হগব িা। 
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র্যাগথতরি তবরাট মাগবকল মটতবগলর উগটাতদগর্ বগস পড়ল। মুগখামুতখ সমুে। সূেক এইমাত্র 
উগিগে। আহা, সূগেকর আগলা সমুগের ওপর তিতলর্ তদগে! 
  
–মির্োগস্ট আপতি র্ী মিগবি? 
  
–আতম খুব এর্টা কু্ষিাতক িই। 
  
–এর্টু র্তে খাগবি মতা? 
  
–অগির্ িিযবাদ। 
  
বাটলার র্যাগথতরগির মবগলর্ র্াগপ র্তে ঢালগত থার্ল। 
  
র্যাগথতরি, আমাগদর গত রাগতর প্রস্তাগবর তবষগ়ে আপতি র্ী তচন্তা র্রগলি? 
  
মেতমতরস জািগত চাইগলি। 
  
র্যাগথতরি অবিয এই বযাপাগর তচন্তাোবিা তবগিষ তর্েু র্রগত পাগরতি। মস বুিগত 
পারগে িা, এগথগে মথগর্ মস র্ী র্রগব? এগথগে এর্টা িগ্ন অতীত মবিঁগচ আগে, তর্ন্তু 
মস োগব মর্াথা়ে? র্িগেগন্ট আর তেগর োগব িা। মস িপথ তিগ়েগে। র্িস্টযািতটি 
মেতমতরগসর র্াগে র্াজ র্রগব? বযাপারটা খুব এর্টা খারাপ ি়ে। মিষ অবতি র্যাগথতরি 
তিগজগর্ মবািাগত বািয হল, এই প্রস্তাগবর মগিয উন্মাদিা আগে। হ়েগতা এোগবই 
আমার জীবগি এর্টা িতুি দরজা উগন্মাতচত হগত পাগর। 
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র্যাগথতরি বলল–হযািঁ, আতম… 
  
–র্ী তচন্তা র্গরগেি? 
  
–আতম বযাপারটা মেগব মদখব। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস তার আিন্দ মচগপ রাখার মচিা র্রগলি তির্ আগে, আপিার 
তসোন্ত শুগি আতম খুতি হগ়েতে। আপতি র্খিও লন্ডি িহগর মগগেি। 
  
–িা, আতম র্খিও মসখাগি োইতি। 
  
তর্ন্তু তার মগি হল, সৃ্মততর মগিয ওই িহগরর েতব োসগে। তার মাগি? মগি মগি 
র্খিও তর্ র্যাগথতরি ওই িহগরর বাতসন্দা হগ়েতেল? আর র্ত, আর র্ত তবস্ম়ে 
আমাগর্ ক্ষত তবক্ষত র্রগব! 
  
লন্ডিগর্ আমরা তবগশ্বর হাগত মগািা র্গ়ের্তট সুসেয িহগরর অিযতম বলগত পাতর। 
আমার মগি হ়ে মসখাির্ার বাতাবরণ আপিাগর্ খুবই উেীপ্ত র্রগব। লন্ডিবাসীরা 
চমৎর্ার সহৃদ়ে স্বোগবর মািুষ। অজািা আগন্তুগর্র উগেগি তারা সহািুেূততর হাত 
বাতড়গ়ে মদি। 
  
র্যাগথতরি ইতস্তত র্রগত থাগর্। 
  
–মেতমতরস, আপতি মর্ি আমার জিয এত সমসযার পাহাড় তিগজর র্ািঁগি তুগল মিগবি? 
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আপিার প্রতত আমার এর্টা দাত়েেগবাি আগে। আতম আপিার স্বামীগর্ মিাগ়েগল 
মপগজর সগঙ্গ মদখা র্তরগ়ে তদগ়েতেলাম। এই বযাপারটা আমার মিগর্ র্ি মদ়ে। 
অপরাি। মবাি আমাগর্ আিান্ত র্গর। 
  
আিঃ, র্যাগথতরি িান্তোগব বলগলি। মিাগ়েগল মপজ, এই িামটা এখিও র্যাগথতরিগর্ 
তিহতরত র্গর। এরা দুজগি তমগল তাগর্ মৃতুযর উপতযর্া়ে পাতিগ়ে তদগ়েতেল। লযাতর 
তিশ্চ়েই মিাগ়েগলগর্ োগলাবাসগতা। র্ী োগলাবাসা! 
  
র্যাগথতরি এর্তট প্রশ্ন র্রার র্থা োবতেল। এর্টুক্ষণ ইতস্তত র্গর মস জািগত চাইল 
র্ীোগব তাগদর হতযা র্রা হ়ে? 
  
তর্েুক্ষণ িীরবতা 
  
–তাগদর ো়োতরং মস্কা়োগের সামগি দািঁড় র্রাগিা হগ়েতেল। এর্ির্ বুগলট েুগট আগস 
এবং তাগতই… 
  
মেতমতরস ইগে র্গরই র্থাটা মিষ র্রগলি িা। 
  
 হা়ে ঈশ্বর! র্যাগথতরি মেি মচাগখর সামগি মদখগত মপল লযাতরর মদগহ বুগলট মলগগগে। 
আিঃ, লযাতরর মাংস, লযাতরর তাজা রক্ত, মে মািুষতটগর্ মস এত োগলাবাসগতা, তার এই 
অবিতত! তার এই পতরণতত? মগি মগি েীষণ দুিঃখ মপগ়েগে র্যাগথতরি। 
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–আপিাগর্ তর্েু উপগদি তদই, েতবষযগতর র্থা তচন্তা র্রুি। অতীগতর র্থা র্খিও 
োবগবি িা। তবগিষ র্গর আপিার অতীতটা েখি শুিুই অন্ধর্ারােন্ন্। 
  
র্যাগথতরি বলল–তির্ই বগলগেি, আতম মচিা র্রব। 
  
–তির্ আগে, এর্টু বাগদ লন্ডগির তদগর্ এর্টা মপ্ল্ি উগড় োগব। র্যাগথতরি, আপতি তর্ 
এই মপ্ল্গির োত্রী হগবি? 
  
র্যাগথতরি োবল, এর আগগ লযাতরর সাগথ মস র্ত জা়েগাগত মগগে। তার জিয র্ত 
প্রস্তুততর প্রগ়োজি তেল, মগােগাে র্রা, র্ী লাগগত পাগর তার তাতলর্া তততর র্রা। প্রতত 
মুহূগতক তেল আিন্দঘি উগিলতা। আর এখি? 
  
র্ী আর সগঙ্গ মিগব মস? সামািয তর্েু তিগলই মতা হগব। মস বলল তির্ আগে আতম 
এখিই তততর হগ়ে মিব। 
  
বািঃ! আো, আপিার সৃ্মতত মতা তেগর এগসগে, আপতি মর্াগিা তর্েু সগঙ্গ তিগত চাইগেি 
র্ী? অথবা র্াগরা সাগথ মদখা র্রগত চাইগেি তেতি আপিার অতীত সম্পগর্ক অগির্ 
তর্েু জাগিি? 
  
এর্তট িাম মেগস এল, উইতল়োম মফ্রজার। র্যাগথতরগির মগি হল এই পৃতথবীগত 
এর্মাত্র উইতল়োম মফ্রজাগরর সগঙ্গই তার তর্েু পতরচ়ে মবিঁগচ আগে। ওই েেগলার্গর্ 
মস েীষণ শ্রো র্গর। তর্ন্তু তার র্াগে তগগ়ে র্ীোগব দািঁড়াগব মস? বরং তর্েুতদি বাগদই 
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র্যাগথতরি উইতল়োম মফ্রজাগরর সগঙ্গ মোগাগোগ র্রার মচিা র্রগব। আগগ তিগজর 
পাগ়ের ওপর পা মরগখ দািঁড়ার্, তারপর িা হ়ে মফ্রজাগরর িাম তচন্তা র্রগব। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস র্যাগথতরগির মুগখর ওপর মচাখ মরগখগেি। উত্তগরর অগপক্ষা 
র্রগেি। 
  
র্যাগথতরি বলল–িা, মতমি র্াগরার িাম মগি পড়গে িা। 
  
এই োগবই র্যাগথতরি হ়েগতা তিগজর অজাগন্ত উইতল়োম মফ্রজাগরর জীবি বািঁতচগ়ে তদল। 
েতদ এর্বার র্যাগথতরি ওই িামটা উিারণ র্রত তাহগল…? তাহগল মেতমতরস তর্ ওই 
েেগলার্গর্ বািঁতচগ়ে রাখগতি? 
  
–আতম আপিার জিয এর্টা পাসগপাগটকর বযবস্থা র্গর রাখব। র্যাগথতরগির হাগত তততি 
এর্তট মুখবন্ধ খাম তুগল তদগ়ে বলগলি–এখাগি আপিার মবতগির অযােোে মদও়ো 
আগে। মেখাগি আপতি থার্গবি, সবাই আপিাগর্ োগলাবাসগব। আমাগদর মর্াম্পাতির 
তিজস্ব লযাট আগে, আপতি মসই লযাগটই থার্গবি। 
  
বযাপারটা অোতবত। র্যাগথতরি বগল–শুিু শুিু আমাগর্ এত ঋণী র্রগেি মর্ি? 
  
এবার হাগত হাত রাখা হল। 
  
–মিষ অবতি আপতি মদখগবি আতম… 
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মগির মগাপি র্থাটা মেতমতরস বযক্ত র্রগলি িা। গলার স্বগর পতরবতকি আিগলি। খুব 
সাবিাগি এই ে়েংর্র মখলাটা মখলগত হগব। সামািয েুল হগলই সবকিাি। 
  
তততি শুিু বলগলি আতম এর্জি োগলা বনু্ধ হগত পাতর, এ বযাপারটা আপিাগর্ তবশ্বাস 
র্রগতই হগব। 
  
–আপতি এখিই আমার এর্জি উপর্ারী বনু্ধগত পতরণত হগ়েগেি। 
  
মেতমতরস হাসগলি। হাতসর মগিয এর্তট িি তার মলখা আগে, তা হল–অগপক্ষা র্র, 
অগপক্ষা র্র তাহগলই আমার আসল স্বরূপ বুিগত পারগব। 
  
** 
  
দু ঘণ্টা মর্গট মগগে। র্িস্টযািতটি মেতমতরস র্যাগথতরিগর্ মরালসরগ়েগস র্গর 
এ়োরগপাগটক তিগ়ে মগগে। তততি বগলগেি-লন্ডি আপিাগর্ স্বাগত সম্ভাষণ জািাগব। আতম 
তর্ন্তু সবসম়ে আপিার সগঙ্গ মোগাগোগ মরগখ চলব। 
  
পািঁচ তমতিট বাগদই গাতড়টা চগল মগগে। মেতমতরস লন্ডগি মোি র্গর জাতিগ়ে তদগ়েগে–
মমগ়েতট তাসগে, তার ওপর তীক্ষ্ণ িজর রাখগত হগব। 
  
. 
  
০৫. 
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মহগলতির্ি এ়োরগপাটক। সর্াল িটা। মপ্ল্ি োড়গব। হর্ার তসেগল, র্যাগথতরি, আর 
মর্উ আগে র্ী? পাইলট, এর্ সুন্দর মুগখর মািবগ়েতস তগ্রর্ েেগলার্। িাম পযাগন্টতলস, 
মদখগলি, র্যাগথতরি িীগর িীগর এতগগ়ে আসগে। 
  
–তর্েুক্ষগণর মগিযই আমাগদর উড়াি পাতখ উড়গব। তততি বলগলি। 
  
িিযবাদ। 
  
র্যাগথতরি র্র্তপগটর তদগর্ তাতর্গ়ে থার্গলি। পাইলট এগস মগগেি। তর্ন্তু, মসই 
মপ্ল্িটার র্থা মগি পগড় োগে মর্ি? এই মপ্ল্গিই লযাতর উগিতেল। মিা়েগল মপজ এই 
তসগট বগসতেগলি, মেখাগি আতম বগস আতে? র্যাগথতরগির মগি হল, মস অজ্ঞাি হগ়ে 
োগব। মস মচাখ বন্ধ র্রার মচিা র্রল। গেীরোগব শ্বাস তিল। তারপর, তারপর োবল, 
মেতমতরগসর র্থাই তির্। অতীগতর র্থা মেগব র্ী লাে? মে অতীতটা র্বগরই শুগ়ে 
আগে, মসখাগিই মস শুগ়ে থার্। আমরা িত মচিা র্গরও মতা অতীগতর ঘটিাবতলগর্ 
পালটাগত পারব িা। 
  
ইতিগির আতকিাদ মিািা মগল। র্যাগথতরি মচাখ খুলল। মপ্ল্িটা এবাগর উড়গব উত্তর 
পতশ্চম অতেমুগখ। লন্ডি িহগরর তদগর্। র্তবার লযাতর এই মপ্ল্গি চগড় এখাগি-মসখাগি 
মগগে? সমস্ত আগবগ, সমস্ত অিুেূতত, এখি অতীত! আিঃ, অতীত–রক্তাক্ত এবং তবষাক্ত! 
  
** 
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১৯৪০ সাগলর গরমর্াল, আগমতরর্ার েুে শুরু হবার আগগর বের। িথক ওগ়েস্টািক 
তবশ্বতবদযাল়ে মথগর্ মস মবতরগ়ে এগসগে। মচিা র্রগে চার্তর তিগত, তির্াগগা মথগর্ 
ও়োতিংটি, মে-মর্াগিা জা়েগা়ে, তার প্রথম চার্তর। 
  
রুমগমট বগলতেল–আতম মতামার জিয এর্টা চার্তরর বযবস্থা র্রগত পাতর। পাতটকগত 
এর্টা মমগ়ের সগঙ্গ মদখা হগ়েগে, মস মটর্সাগস তেগর র্থা বলতেল। মস উইতল়োম 
মফ্রজাগরর অতেগস চার্তর র্গর। মস্টট তেপাটকগমগন্টর সগঙ্গ তার োগলা সম্পর্ক আগে। 
গতর্াল রাগতই তার সগঙ্গ মদখা হগ়েগে। তুতম তর্ সততয সততয চার্তর র্রগত চাও? 
  
জীবিটা এর্টা বাতজ, র্যাগথতরি জািগতা। মিষ অবতি মফ্রজাগরর তরগসপিি অতেসটা 
মস মদখগত মপল। মদখল অগির্ মািুগষর তেড়। তবু এর্টা সুগোগ তিগত মদাষ র্ী? 
র্যাগথতরি মেগবতেল। হিাৎ মেতগরর অতেগসর ঘগরর দরজা খুগল মগল। উইতল়োম 
মফ্রজার মবতরগ়ে এগলি। লবা আর্ষকণী়ে বযতক্তে। মর্ািঁর্ড়াগিা মসািাতল চুল মাথা়ে। 
উজ্জ্বল িীল দুতট মচাগখ দীতপ্ত। িক্ত সমথক পুরুষ। 
  
তততি তরগসপিতিস্টগর্ বলগলি–লাইে পতত্রর্ার এর্তট র্তপ দাও মতা। ততি অথবা চার 
সপ্তাহ আগগ মে পতত্রর্াটা মবতরগ়েগে। র্োগর স্টাতলগির েতব আগে। 
  
তরগসপিতিস্ট বলল–আতম এটা আতিগ়ে তদতে মফ্রজার। 
  
সযাতল, মসগিটর বগরা লাইগি আগেি। আতম ওই সংখযা মথগর্ ওিঁগর্ এর্টা তিবন্ধ পগড় 
মিািাগবা। দু-তমতিগটর মগিয র্তপটা আিগত হগব। 
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উতি দ্রুত মেতগরর ঘগর চগল মগগলি। দরজাটা বন্ধ র্গর তদগলি। 
  
ওিঁর এই অোতবত আচরগণ চার্তরপ্রাথকীরা অবার্ হগ়ে এগর্ অগিযর তদগর্ তাতর্গ়ে তেল। 
অগিগর্ ক্লাতন্তগত র্াি মিগড়তেল। অগিগর্র মচাগখ েুগট উগিতেল উগত্তজিা। 
  
র্যাগথতরিও মসখাগি দািঁতড়গ়েতেল। সবতর্েু িান্তমগি োববার মচিা র্রতেল। মস দ্রুত 
পাগ়ে অতেস মথগর্ মবতরগ়ে পড়ল। মবতরগ়ে আসবার সম়ে মস শুিগত মপগ়েতেল এর্ 
েেমতহলার স্বর োগলা, আর এর্জি সগর মগল। 
  
তারপর? ততি তমতিট মর্গট মগগে, র্যাগথতরি স্টাতলগির েতব ও়োলা লাইে পতত্রর্া সগঙ্গ 
তিগ়ে এগসগে। মসটা তরগসপিতিগস্টর হাগত তদগ়েগে। পািঁচ তমতিট বাগদ র্যাগথতরি 
তিগজগর্ মদখল উইতল়োম মফ্রজাগরর পাগি বগস থার্গত। 
  
–সযাতল আমাগর্ সব বগলগে, তুতম লাইে মযাগতজি তিগ়ে এগসে। 
  
–হযািঁ সযার। 
  
–োবগতই পারতে িা! মতামার পাগসক ততি সপ্তাগহর আগগর র্াগজ থার্ল র্ী র্গর? 
  
িা, সযার। 
  
–তুতম এত তাড়াতাতড় আিগল র্ী র্গর? 
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–আতম মসলুগি তগগ়েতেলাম। মসলুগি এবং দািঁগতর োক্তাগরর অতেগস এইসব পুগরাগিা 
পতত্রর্া পগড় থাগর্। 
  
–তুতম বুতি সব বযাপাগরই এরর্ম চালার্ চতুর চটপগট? 
  
–িা, সযার। 
  
-তির্ আগে, মতামাগর্ আমার র্াগজ লাগগব। উইতল়োম মফ্রজার বগলতেগলি। মসই মথগর্ 
র্যাগথতরিগর্ র্াগজ লাগাগিা হল। 
  
র্যাগথতরি মফ্রজাগরর র্াগে র্াজ র্রগত শুরু র্রগলি। মফ্রজার তখিও পেকন্ত তবগ়ে 
র্গরিতি। েগথি প়েসা আগে তািঁর। সামাতজর্ দা়েদাত়েে সম্পগর্কও তততি সগচতি। 
ও়োতিংটি িহগরর অগিগর্র সাগথ তার মচিাজািা। টাইম পতত্রর্া তাগর্ বেগরর 
অিযতম বযাগচলাগরর আখযা তদগ়েগে। 
  
ে-মাস মর্গট মগগে। র্যাগথতরগির র্াজ এতগগ়ে চগলগে। উইতল়োম মফ্রজারগর্ 
োগলাবাসগত শুরু র্গর তদল মস। তাগদর সম্পগর্কর তেতত্ত তেল োগলাবাসা, তীি আরু্তত। 
  
উইতল়োম মফ্রজাগরর মিাবার ঘগর শুগ়ে র্যাগথতরি বগলতেল–আতম মতামাগর্ এর্টা সততয 
র্থা বলগত চাই, এখিও আতম সবকাংগি রু্মারী। 
  
মফ্রজার মাথা মিগড় বগলতেগলি–বযাপারটা অতবশ্বাসয! আতম র্ী র্গর জািব, ও়োতিংটি 
িহগরর এর্মাত্র রু্মারী র্িযার সগঙ্গ সঙ্গম র্রগত চগলতে? 
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. 
  
এর্তদি উইতল়োম মফ্রজার র্যাগথতরিগর্ বলগলি–আমাগদর অতেস আতমক এ়োর র্পকস 
তে মদখাগিািা র্রগব। হতলউগের এমতজ এম সু্টতেওগত শুতটং শুরু হগব। আতম লন্ডগি 
থার্ব। তুতম আমার অবতকমাগি সব দাত়েে তিগত পারগব মতা? 
  
আতম? উইল, আতম এত বগড়া র্াজ র্রব র্ী র্গর? আতম তর্ তেল সম্পগর্ক তর্েু জাতি? 
  
মফ্রজার বগলতেগলি–সব তর্েু মতামাগর্ জািগত হগব। তুতম মমাগটই তচন্তা মর্াগরা িা। 
ওগদর এর্জি তেগরক্টর আগে, তততি হগলি অযালাি মবিজাতমি। উতি মতামাগর্ সব 
রর্ম সাহােয র্রগবি। 
  
–তুতম আমাগর্ এত বগড়া দাত়েে তদে মর্ি? 
  
–আমার মগি হ়ে এই র্াজটা তুতমই োগলা র্রগত পারগব। 
  
–তির্ বলে? 
  
অতএব, র্যাগথতরিগর্ হতলউগে উগড় মেগত হল। ওই তিক্ষািবীি তেল্মতট মদখাগিািা 
র্রার জিয। 
  
** 
  
এক্সট্রারা চারপাগি েতড়গ়ে রগ়েগে। মবতির োগই এগলাগমগলা োগব মপািার্ পগরগে। 
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র্যাগথতরি তজগজ্ঞস র্গরতেল–অযালাি, মবিজাতমি মর্াথা়ে? 
  
–ওই মোট্ট র্লগপারাল? উতি ওখাগি ঘুতমগ়ে আগেি। 
  
র্যাগথতরি এতগগ়ে মগল। এর্টা মরাগা মচহারার মািুষগর্ মদখা োগে। র্লগপারাগলর 
মপািার্ পরা। সবতর্েু ততির র্রার মচিা র্রগেি। 
  
িািঃ, এোগব র্াজ হ়ে িা। সবাই মাতব্বতর র্রগে, তর্ন্তু মর্উ র্াজ র্রগত চাইগে িা। 
সবাই েতদ তচে হ়ে তগব ইতন্ড়োি হগব, মর্? 
  
র্যাগথতরি বগলতেল–আতম র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার। 
  
ঈশ্বরগর্ িিযবাদ, আপতি র্াগজ মোগ তদগ়েগেি! আমার র্ী র্াজ মসটাই আতম বুিগত 
পারতে িা। তে়োরগবাগি আতম এর্টা োগলা র্াজ র্রতাম, োতিকচার মট্রে মযাগাতজি 
সম্পাদিার। বেগর পিঁ়েতত্রি মিা েলার মাইগি মপতাম। মসখাি মথগর্ আমাগর্ এখাগি 
আসগত হগ়েগে। আতম তর্ োই পতরচালিার তর্েু বুতি! োর্ আপতি এগস মগগেি, 
তিগজর র্াজ বুগি তিি। 
  
র্থাগুগলা বগলই র্যাগথতরিগর্ অবার্ র্গর তদগ়ে তততি দ্রুত তিষ্ক্রমণ পথ তদগ়ে মবতরগ়ে 
মগগলি। 
  
এর্ পাতলা মচহারার মািুষগর্ মদখা মগল, মসাগ়েটার পগর এতগগ়ে আসগে র্যাগথতরগির 
তদগর্। তস্মত হাতস মলগগ আগে তার মিািঁগটর মর্াগণ। 
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 মর্উ তর্ আমাগর্ সাহােয র্রগত পাগরি? 
  
র্যাগথতরি আরও বগলতেল, বুিগত পারতে, এই অবস্থার দাত়েে আমাগর্ তিগত হগব। 
আতম মতা তর্েুই র্রগত পারব িা। 
  
তারপর মসই শুে সংবাদ। 
  
–হতলউে আপিাগর্ অেযথকিা জািাগে। আতম টম ওিা়োি। আতম হলাম সহর্ারী 
পতরচালর্। 
  
আপতি তর্ মগি র্গরি আতম এখাগি র্াজ র্রগত পারব? 
  
েেগলাগর্র মিািঁট র্ািঁপগে–আপিাগর্ মচিা র্রগত হগব, উইতল ও়োইলাগরর সাগথ আতম 
েতট েতবগত র্াজ র্গরতে। এতটা খারাপ অবস্থা মর্াথাও মদতখতি। সবতর্েু আগে, খাতল 
িৃঙ্খলার অোব। তচত্রিাটয মলখা হগ়েগে, মসটও তততর হগ়েগে। 
  
র্যাগথতরি চারতদগর্ তাতর্গ়ে মদখল। 
  
–তর্েু তর্েু ইউতিেমক খুবই বাগজ। মদখা োর্ োগলা ইউতিেমক পাও়ো ো়ে তর্িা। 
ওিা়োি মাথা মিগড় বগলতেগলি, তির্ আগে। 
  
র্যাগথতরি এবং ওিা়োি এক্সট্রাগদর সাগথ র্থা বলগত শুরু র্রগলি। অগির্গর্ই 
সচতুর বগল মগি হল, মর্উ মর্উ এগর্বাগর বাগজ, োলতু। 
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ওিা়োি বলগলি তমস আগলর্জান্ডার, আপিার সাগথ সর্গলর পতরচ়ে র্তরগ়ে তদই। 
এগদর তিগ়েই মতা আপিাগর্ চলগত হগব। 
  
র্যাগথতরি বগলতেল- হযািঁ, এর্টু োগলা মচহারার মেগলগদর বােুি মতা। আগখগর র্াজ 
মদগব। 
  
ওিা়োি র্াজ র্রগত শুরু র্রগলি। র্যাগথতরি উল্লতসত হাতসর তচৎর্ার শুিগত পাতেল। 
র্ারা মেি র্থা বলগে। তার তদগর্ তাতর্গ়েও মদখগে িা। এক্সট্রা মমগ়েগদর সাগথ গবুতর 
র্রগে। তহ তহ মহা মহা হাতসর টুর্গরা মিািা োগে। 
  
তবগিষ র্গর এর্তট মািুষ, উেত স্বোগবর। তার আচরণ র্যাগথতরিগর্ দুিঃখ তদগ়েগে। 
  
–আপতি তর্ আমাগদর সগঙ্গ মোগ মদগবি? 
  
 মলার্তট আলসয োগব বগলতেল- আপতি আমার সাগথ র্থা বলগত চাইগেি? 
  
মস সততয সুপুরুষ, দীঘকগদহী, তার মাথা়ে এর্রাি লাল-র্াগলা চুগলর সমাহার। মচাখ 
দুতটগত িগড়র ইিারা। ইউতিেমকটা তার গাগ়ে মবি মাপ মগতা হগ়েগে। তার র্ািঁগির 
ওপর র্যাগেগির স্মারর্ তচহ্ন। বুগর্র ওপর রতেি তরবি বািঁিা। 
  
র্যাগথতরি তার তদগর্ তার্াল। বলল–এই পদর্গুগলা? 
  
–এগুগলা দারুণ সম্মাগির, তাই িা? 
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–তর্ন্তু এগুগলা মতা খুগল মেলগত হগব। 
  
–মর্ি? আমার মগি হ়ে পদর্গুগলা থার্গল েতবটা আরও রতেি হগ়ে উিগব। 
  
মেগলতটর স্পি স্বীর্াগরাতক্ত। 
  
র্যাগথতরি র্তিি স্বগর বলগত থাগর্ আগমতরর্াগত তর্ এখি েুে হগে? এই পদর্গুগলা 
পগর অতেি়ে র্রগল েতবটা র্াতিকোগল মদখাগিা োগব িা। 
  
–আপতি তির্ই বগলগেি, মেগলতট তার েুল স্বীর্ার র্গর তিল। আতম অতটা ততলগ়ে 
মদতখতি। তির্ আগে আতম খুগল মেলতে। 
  
–সব র্টা খুলগবি তর্ন্তু, মগি থাগর্ মেি, এটা হল আমার আগদি। 
  
র্যাগথতরগির র্েস্বগর আগদগির সুর োসগে। 
  
. 
  
সর্ালগবলার্ার শুতটং মিষ হগ়ে মগগে। র্যাগথতরি র্তমসাতরগত বগস লাঞ্চ খাগে। 
মেগলতট তার র্াগে মপৌঁগে মগল। বলল–আজ সর্াগল আমার শুু্েতটং মর্মি মলগগগে? 
তাই জািগত এগসতে। 
  
মেগলতটর বযবহার র্যাগথতরিগর্ মুগ্ধ র্গরগে। 
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ইউতিেমক পগর আপতি োগলাই শুু্েতটং র্গরগেি। মমগ়েগদর মগিয আপিাগর্ মবি । 
স্বেন্দ মগি হগ়েতেল। আপতি তর্ বরাবগরর জিয অতেি়ে র্রগত চাইগেি িাতর্? 
  
মেগলতটগর্ মদগখ মগি হল, মর্াগিা এর্টা অজ্ঞাত র্ারগণ মস ে়ে মপগ়েগে। মস বলগত 
থাগর্ তির্ র্গর বলুি মতা, আপিার মচাগখ আমার অতেি়ে মর্মি মলগগগে? 
  
র্যাগথতরি বগল বসল সততয বলতে, আপিাগর্ উপেুক্ত মগি হগ়েগে। 
  
-মর্ি? 
  
–এই প্রগশ্নর উত্তর আমার জািা মিই। 
  
–আজ রাগত তেিাগরর সম়ে মদখা হগব তর্? 
  
-িা-িা, আপিাগর্ অত র্ি র্রগত হগব িা। র্যাগথতরি বলল। আতম তমিঃ ওিা়োিগর্ 
বলব, আজ সর্াগলর পাতরশ্রতমর্টা মচগর্র মারেত আপিার হাগত মপৌঁগে তদগত। আো 
আপিার িাম র্ী? 
  
েগলাস, লযাতর েগলাস। 
  
*** 
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মসই উৎসাহী তরুণ েেগলাগর্র সাগথ এইোগবই র্যাগথতরগির প্রথম পতরচ়ে হগ়েতেল। 
এর্টু বাগদই র্যাগথতরি তির্ র্রল তার মি মথগর্ ওই মেগলতটর মুখ মস মুগে মদগব। 
তা িা হগল র্াজ র্রগব র্ী র্গর? তর্ন্তু মর্াগিা এর্টা অজ্ঞাত র্ারগণ মেগলতটর 
মুখেতব তার মগির র্যািোগস আিঁর্া রইল। 
  
*** 
  
র্যাগথতরি ও়োতিংটগি তেগর এগসগে। উইতল়োম মফ্রজার বলগলি র্ততদি মতামার 
সাহচেক পাইতি। মতামার জগিয খুব তচন্তা হতেল, তুতম তর্ আমাগর্ োগলাবাগসা? 
  
েীষণ েীষণ। এ বযাপাগর মতামার তর্ সগন্দহ আগে তবল? 
  
–মতামাগর্ও আতম খুব োগলাবাতস, র্যাতথ। চল িা আজ রাগত মর্াথাও োই। আর 
আমাগদর এই োগলাবাসাটাগর্ উদযাতপত র্তর। 
  
র্যাগথতরি জাগি, এই রাত তার জীবগি িতুি মর্াগিা খবর বগ়ে আিগব। এই রাগতই 
হ়েগতা মর্উ তাগর্ এমি এর্টা প্রস্তাব র্গর বসগব, মে প্রস্তাগবর উত্তগর তাগর্ হা 
বলগতই হগব। 
  
তারা অতেজাত মজোরসি ক্লাগব মপৌঁগে তগগ়েতেল। তেিার মখগত মখগত লযাতর েগলাসগর্ 
মদখা মগল। তখিও আতমক এ়োরগোগসকর মপািার্ তার পরগি। গলা়ে িুলগে এর্াতির্ 
মমগেল। র্যাগথতরি তার তদগর্ তাতর্গ়ে থার্ল। মস মটতবগলর র্াগে এল। তর্ন্তু 
মফ্রজারগর্ মদগখ মাথাটা সামািয িীচু র্রল। 
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তবল মফ্রজার উগি দািঁড়াগলি। 
  
র্যাতথ, এ হল র্যাগেি লগরে েগলাস। লযাতর, এ হল তমস আগলর্জান্ডার র্যাগথতরি। 
লযাতর আরএএে-এর সগঙ্গ ঘুগর মবড়াগে। মস হল অযাগমতরর্াি মস্কা়োড্রগির তলোর। 
োতজকতি়োগত এর্টা োইটার মবগস এখি র্াজ র্রগে। আমাগদর মেগলরা মসখাগি 
চমৎর্ার লড়াই র্রগে। 
  
মগি ইগে, এটা মবািহ়ে এর্টা পুগরাগিা মুতে। র্যাগথতরগির মগি হল, মস তর্িা ওই 
পদর্গুগলা খুগল মেলগত বগলতেল। এবং মেগলতট আিগন্দর সগঙ্গ তার আগদি মমগি 
তিগ়েগে। এই মুহূগতক তিগজগর্ বড্ড অসহা়ে বগল মগি হল র্যাগথতরগির। োবল, হা়ে, 
আতম তর্ র্াপুরুগষর মগতা আচরণ র্রলাম! ইগে হতেল মটতবগলর তলা়ে হামাগুতড় 
তদগ়ে মুখ লুতর্গ়ে বগস থার্গব। 
  
*** 
  
পগরর তদিই লযাতর েগলাস র্যাগথতরিগর্ মোি র্গরতেল। অতেগসর মোিটা িিিিাৎ 
িগি আতকিাদ র্গর উিল। র্যাগথতরি তর্ন্তু মটতলগোিটা িরগত রাতজ হ়েতি। অগির্ 
র্াজ হাগত তেল তার। র্াজ মিষ হল। মদখা মগল লযাতর তখিও তার জিয অগপক্ষা 
র্রগে। ইততমগিয লযাতর তার পদর্গুগলা খুগল মেগলগে। তরবিটাও খুগল মরগখগে। 
মর্বল মসগর্ন্ড মলেগটিযাগন্টর তচহ্ন তার মপািাগর্র ওপর। 
  
মস এর্ উজ্জ্বল হাতসগত মুখখাতি উদ্ভাস র্গর বলল–এটাই মবািহ়ে োগলা, তাই িা। 
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র্যাগথতরি তার তদগর্ তাতর্গ়ে আগে িািা, আতম তির্ তা মেগব র্থাগুতল বতলতি। 
  
-তির্ আগে। এত ইতস্তত র্রার র্ী আগে? 
  
র্যাগথতরি লযাতরর মচাগখর তদগর্ তার্াল। বুিগত পারল, মস তিগজগর্ হাতরগ়ে মেগলগে। 
তর্েু তর্েু মেগলর মচহারার মগিয এমি এর্টা চুবর্ িতক্ত লুতর্গ়ে থাগর্, োর প্রোব 
উগপক্ষা র্রা সম্ভব ি়ে। 
  
–সততয র্গর বলল মতা আমার র্াে মথগর্ তুতম র্ী চাইে? 
  
–সব তর্েু, আতম মতামার সবটুরু্র ওপর আমার অতির্ার র্াগ়েম র্রগত চাইতে। 
  
মেগলতটর র্থা বলার মগিয এর্টা স্পি সৎ তচন্তার প্রততেলি। 
  
মদখা মগল, মস তার অযাপাটকগমগন্ট মপৌঁগে মগগে। োগলাবাসার মখলা শুরু হগ়েগে। 
র্যাগথতরি এমি আিগন্দর র্থা স্বগপ্নও োগবতি মর্াগিাতদি। 
  
তারা এগর্ অগিযর র্াগে এগসগে। তবশ্বজগৎ হাতরগ়ে মগগে মর্াথা়ে! মিষ অতি ঘগট 
মগল মসই তবগস্ফারণ। অিাস্বাতদত আিগন্দ পতরপ্ল্াতবত হল সমস্ত িরীর। অতবশ্বাসয 
স্পন্দি উগত্তজিা। এমি এর্টা অতেোি, োর মিগষ আগে শুিু সুখ আর সন্তুতি। এর 
শুরু এবং মিষ মর্াথা়ে আমরা তা বলগত পারব িা। সব তর্েু হগ়ে োবার পর 
র্যাগথতরি মবাবা–বগি তগগ়েতেল। তখিও মস িক্ত র্গর তবলগর্ আিঁর্গড় িগরতেল। 
তর্েুগতই তবলগর্ মেগড় মেগত চাইগে িা তার মি। 
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পািঁচঘণ্টা বাগদ মমতরলযাগন্ড তগগ়ে তারা তবগ়ে র্গরতেল। 
  
. 
  
এখি, মপ্ল্গি বগস, লন্ডগি মেগত মেগত র্যাগথতরি এর্টা িতুি জীবি শুরু র্রগত 
চগলগে। র্যাগথতরি মগি মগি োবগত থাগর্ আমরা মতা আিগন্দ মুখতরত তেলাম। তাহগল 
  
এত সব িাগমলা মর্াথা মথগর্ হল? মরামাতন্টর্ মুতে, োগলাবাসার গাি, এসগবর তর্ 
মর্াগিা । মূলয মিই? মিযেুগী়ে িাইট? অগস্ত্রর িিিিাত িি? বলা হ়ে, োগলাবাসার 
মৃতুয মিই। আমরা তবশ্বাস র্রতাম মজমস মস্ট়োটক আর মোিা তরগের মগিয এর্টা সুন্দর 
মবািাপড়া আগে। আমরা জািতাম ক্লার্ক গযাগবল আর ক্লাউগেট মর্াসবাটক পরস্পরগর্ 
োগলাবাগস। তবগিষ র্গর ইট হযািঁগপি ও়োি িাইট েতবতট মদখার পর এই িারণা 
আমাগদর মগির মগিয মচগপ বগসতেল। আমাগদর মচাগখ জল আসত, েখি আমরা 
মফ্রেতরর্ মাচক আর তমরিা লগ়ের অতেি়ে মদখতাম। দয মবস্ট ই়োরস অে আও়োর 
লাইে েতবগত মফ্রেতরর্ মেোগব তমরিাগর্ প্রতযাখাি র্গরতেল, মস বযাপারটা মগি হগলই 
বুর্টা মর্মি েুর্গর মর্িঁগদ ওগি। মজা়োি েিগটি লগরে অতলোগরর বাহুবন্ধগি িরা 
তদগ়ে র্ত িা সুখী হগ়েতেল। মরগবর্া েতবতটর র্থা মগি পগড়। এখি মগি হগে এসবই 
তমগথয। মসলুলগ়েে র্খিও সততয র্থা বগল িা। ওই গািগুগলা আতম মতামাগর্ 
োগলাবাসব, আতম মতামার র্থা তচন্তা র্রব। তুতম তর্ আমা়ে োগলাবাসগব? সমুে র্ত 
গেীর?… আরতেি বাতলকি এত তমগথয র্থা মলগখ র্ী র্গর? সব–সব তমগথয! 
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…ের ওোর অযান্ড এ মে, আতম তেগোসক চাইতে, তবুও মতামাগর্ আতম োগলাবাতস। 
এিচযািগটে ইতেতিং আমরা পাহাগড়র সগবকাি চূড়া়ে উগি োব। ইউ অযান্ড দয িাইট 
অযান্ড দয তমউতজর্–মহাগটল মযাগিজার বগলগে, র্াগেই: র্তগুগলা গুহা আগে…আতম 
মতামাগর্ োগলাবাতস, মসতন্টগমন্টাল তরতজিস-এ মর্উ জাগি িা, মস ঘুতমগ়ে আগে তর্ মাই 
লাে, আমরা দুজি এর্ হগ়ে শুিব। আমরা দুজি র্ী র্গর তবশ্বাস র্রব–এসগবর 
অন্তরাগল মর্াগিা সততয লুতর্গ়ে মিই। 
  
তমস আগলর্জান্ডার। 
  
র্যাগথতরি এতক্ষণ অিয জগগতর বাতসন্দা হগ়ে তগগ়েতেল। এবার মস আবার বাস্তগব তেগর 
এগসগে। 
  
পাইলট বলগেি আমরা তির্ জা়েগা়ে অবতারণ র্গরতে। লন্ডি িহর আপিাগর্ স্বাগত 
জািাগে। 
  
এ়োরগপাগটক এর্টা তলমুতজি দািঁতড়গ়ে তেল। র্যাগথতরগির জিয অগপক্ষা র্রতেল। 
মসাগে়োর বলল, আতম আপিার লাগগগজর দাত়েে তিতে তমস আগলর্জান্ডার। আমার 
িাম আলগফ্রে, আপতি তর্ মসাজা আপিার লযাগট োগবি? 
  
–আমার লযাট! তবস্মগ়ের মঘার এখিও র্াটগে িা। 
  
–হযািঁ, মসটাই মতা োগলা হ়ে। 
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 র্যাগথতরি তার তসগট বগস পড়ল। এখিও সব তর্েু অতবশ্বাসয বগল মগি হগে তার 
র্াগে। র্িস্টযািতটি মেতমতরস এত তর্েু র্গরগেি? এর্টা প্রাইগেট মপ্ল্ি তদগ়েগেি, 
থার্ার জিয জা়েগা! হ়ে তততি এই পৃতথবীর সবগথগর্ সহৃদ়ে মািুষ, অথবা…মর্াগিা 
তবর্ল্প োবিা এখি র্যাগথতরগির মগি আসগে িা। িা, মগি হগে, উতি মবাি হ়ে 
পৃতথবীর সব মথগর্ দ়োলু মািুষ। উতি আমাগর্ পথ মদতখগ়েগেি। তিগজগর্ োগযবতী 
বগল মগি হগে আমার। 
  
ইটি মস্কা়োগরর র্াগে এতলজাগবথ তিগট সাজাগিা লযাট। সবকত্র আতেজাগতযর তচহ্ন। 
প্রগবি পগথ তবরাট এর্টা হল আগে। সুন্দর োগব সাজাগিা মগাোগিা এর্তট বসার ঘর। 
মসখাগি তিস্টাল িাড়বাতত দুলগে। পযাগিল র্রা লাইগিতর। পেকাপ্ত খাবার সগমত এর্তট 
তর্গচি। ততিতট সুন্দর সাজাগিা মবেরুম। তার পািাপাতি চার্রগদর থার্ার মর্া়োটকার। 
  
দরজার মুগখ এর্ েেমতহলা দািঁতড়গ়েতেল। বের চতল্লি ব়েস। র্াগলা মপািার্ পগরগে। 
মস বলল–শুে সন্ধযা, তমস আগলর্জান্ডার। আতম হলাম অযািা। আতম আপিার হাউস 
তর্পার। 
  
–অবিযই! আমার হাউস তর্পার, র্যাগথতরি মঢািঁর্ তগগল বলগত মচিা র্গর তির্ আগে। 
দরর্ার হগল আতম মতামাগর্ মেগর্ মিব। 
  
মসাগে়োর র্যাগথতরগির সুটগর্সটা তিগ়ে এগসগে। মসতটগর্ তার মবেরুগম মপৌঁগে তদল। 
মস বলল তলমুতজি গাতড়টা আপিার জিয রাখা আগে। ইগে হগলই আমাগর্ মোি 
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র্রগবি। মর্মি? অথবা অযািাগর্ বলগলও হগব। আপতি র্খি অতেস োগবি মসটাও 
জািাগবি। আতম তির্ সমগ়ে আপিাগর্ মপৌঁগে মদব। 
  
তলমুতজি গাতড়টা আমার জিয রাখা আগে! র্যাগথতরি বলল িিযবাদ। 
  
অযািা জািগত চাইল আতম তর্ আপিার বযাগ খুলব? র্ী র্ী লাগগব আমাগর্ জািাগবি। 
প্রগ়োজি হগলই বলগবি, মর্াগিা বযাপাগর ইতস্তত র্রগবি িা তর্ন্তু। 
  
–আতম এখি তর্েু োবগত পারতে িা। আগগ এর্টু তবশ্রাম তিই, মর্মি। 
  
র্যাগথতরগির র্েস্বগর আন্ততরর্তার সুর িরগে। 
  
 েতক্ষগণ অযািা তার বযাগ খুগল দরর্াতর তজতিস গুগলা মবর র্গর, র্যাগথতরি লযাগটর 
এখাগি-মসখাগি মচাখ মমগল তদল। র্যাগথতরি মবেরুগম মগল। মেতমতরস মে সুন্দর 
মপািার্গুগলা পাতিগ়েগেি, মসগুগলার তদগর্ মচাখ মমগল তদল। আহা, সব তর্েু এর্টা 
সুন্দর স্বগপ্নর অংি তবগিষ। বাস্তব তর্ এত পতরেন্ন্ হগত পাগর? আটচতল্লি ঘণ্টা আগগ 
মস এর্টা র্িগেগন্টর মগালাপরু্গি বগসতেল। মগালাপগুগলাগর্ পতরচর যা র্রতেল। এখি 
মগি হগে মস মেি এর্ রূপসী রাজরু্মারী হগ়ে উগিগে। র্ী র্াজ র্রগত হগব মস 
বযাপাগর র্যাগথতরগির তবনু্দমাত্র িারণা মিই। মস জাগি, তাগর্ েগথি পতরশ্রম র্রগত 
হগব। র্ারণ মে েেগলার্ অোতচতোগব এত সাহােয র্রগলি, তািঁর প্রতত রৃ্তজ্ঞতা মতা 
জািাগিা উতচত। সহসা তিগজগর্ খুবই ক্লান্ত বগল মগি হল র্যাগথতরগির। মস মর্ামল 
আরামপ্রদ তবোিার ওপর শুগ়ে পড়ল। তারপর এর্ মুহূগতকর মগিয মস মচাখ বন্ধ র্রল। 
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ঘুগমর অতগল ততলগ়ে োতেল র্যাগথতরি। আবার, মসই আতক তচৎর্ার লযাতর সািঁতার 
মর্গট তার তদগর্ েুগট আসগে। লযাতর তার ঘাড় িগর জগলর মেতর েুতবগ়ে তদগে। 
অন্ধর্ার এর্তট গুহার মগিয তাগর্ প্রগবি র্রগত হগ়েগে। বাদুড়রা উড়গত উড়গত তাগর্ 
আিমণ র্রগে। তার চুল িগর টািাটাতি র্রগে। তার মুগখর ওপর বাদুড়গদর োিার 
িটেটাতি। 
  
র্যাগথতরি তবোিাগত উগি বসল। সমস্ত িরীর েগ়ে থরথর র্গর র্ািঁপগে। 
  
বগড়া বগড়া তিিঃশ্বাস তিল মস, তার পাগি তার্াল। ও, এই দুিঃস্বপ্নটা আতম মর্ি বারবার 
মদতখ? এটা মতা গতর্াগলর ঘটিা। আজগর্র পৃতথবীটা এগর্বাগর পালগট মগগে। অন্তত 
আমার র্াগে। পৃতথবীর মর্উ আর আমার ক্ষতত র্রগত পারগব িা। আমার মর্াগিা িত্রু 
মিই। তা হগল মর্ি? 
  
র্যাগথতরগির মবেরুগমর বাইগর অযািা মসই আতকিাগদর িি শুিগত মপগ়েতেল। মস এর্ 
মুহূগতকর জিয অগপক্ষা র্রল। তারপর সবতর্েু আবার আগগর মগতা িান্ত হগল মস চগল 
মগল হগলর র্াগে। খবরটা এখিই র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর র্াগি মপৌঁগোগত হগব। 
অযািাগর্ এই জাতী়ে তিগদকি মদও়ো আগে। তিগজর র্াজ সম্পগর্ক অযািা খুবই 
ও়োতর্বহাল। মস জাগি, র্যাগথতরগির সমস্ত গতততবতির ওপর িীরব তিিঃিি িজর 
রাখগত হগব তাগর্। 
  
মহগলতির্ মট্রে র্রগপাগরিি–২১৭, বন্ড তিট; তপর্াতেতল সার্কাগসর র্াগে। এর্টা 
পুগরাগিা সরর্াতর বাতড়। র্গ়ের্ বের আগগ এটাগর্ মেগেচুগড় অতেস তবতডং-এ 
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রূপান্ততরত র্রা হগ়েগে। প্রগবিপগথর িাগর অসামািয স্থাপতয তিদিকি আগে, রাজর্ী়ে 
এবং শ্রগে়ে। 
  
র্যাথতরি িামল। অতেগসর র্মকচারীরা তার জিয অগপক্ষা র্রতেল। অন্তত েজি র্মকচারী 
তাগর্ সংবিকিা জািাগত এগসগে। 
  
–স্বাগতম তমস আগলর্জান্ডার! আতম ইেতলি মর্ই, এ হল র্ালক, ও হল টার্ার, এ মযাথু, 
আর এ মজতি। 
  
িামগুগলা গুতলগ়ে োগে। 
  
আপিারা সব মর্মি আগেি? 
  
–অতেস তততর রাখা হগ়েগে। আতম তর্ আপিাগর্ পথটা মদখাব? 
  
–অগির্ িিযবাদ। 
  
তরগসপিি রুমটাগর্ সুন্দরোগব সাজাগিা হগ়েগে। তবরাট মচস্টারতেড মসাো আগে। 
দুগটা ঘুরন্ত মচ়োর, এর্তট টযাগপসতট্র। তারা র্াগপকট আোতদত র্তরেগরর ওপর তদগ়ে 
মহিঁগট মগল। র্িোগরে রুগমর মেতর প্রগবি র্রল। পাইি র্াগির পযাগিল রগ়েগে 
চারপাগি। চামড়া়ে মমাড়া মচ়োর। সুন্দরোগব পাতলি র্রা তবরাট এর্তট তেবারৃ্তত 
মটতবল। 
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র্যাগথতরিগর্ এবার তার অতেস ঘগর মপৌঁগে মদও়ো হল। আহা, এত সুন্দর োতিকচার, 
মলদার মর্ৌচ! 
  
–এসবই আপিার বযবহাগরর জিয তমস। 
  
েীষণ-েীষণ পেন্দ হগ়েগে আমার। তিশুর মগতা আিগন্দ র্যাগথতরি বগল ওগি। মেগস্ক 
তাজা মগালাপ রগ়েগে। 
  
–তম. মেতমতরস পাতিগ়েগেি, আপিাগর্ শুগেো জাতিগ়ে। 
  
মেতমতরস এত তচন্তা র্গরি আমার জিয! র্যাগথতরগির মচাখ দুগটা অশ্রুসজল হগ়ে ওগি। 
  
ইেতলি মর্ই–এই মমগ়েতট পথ মদতখগ়ে আগগ আগগ এতগগ়ে চগলগেি। ইতি মিযব়েস্কা 
এর্ েেমতহলা। মুগখ লাবণয আগে। আচরণ সগন্তাষজির্। 
  
–র্তদগির মগিযই আপতি সব তর্েু বযবহার র্রগত তিগখ োগবি। র্াগজর িারাটা খুবই 
সহজ। আমরা মেতমতরগসর তবরাট সাম্রাগজযর কু্ষোততকু্ষে অংি। তগব আমাগদর মগিয 
সুন্দর মোগাগোগ বযবস্থা আগে। ওোরতসজ তবোগ মথগর্ প্রতত মুহূগতক তরগপাটক আসগে। 
আমরা সব তরগপাটক এগথগের মহে মর্া়োটকাগর পাতিগ়ে তদতে। আতম হলাম এই অতেগসর 
মযাগিজার। আপতি আমার সহর্াতরণী তহগসগব র্াজ র্রগবি। 
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–ও, তাহগল আতম অতেস মযাগিজাগরর সহর্াতরণী। র্যাগথতরি জাগি িা তাগর্ তির্ র্ী 
িরগির র্াজ র্রগত হগব। তাগর্ র্ল্পিার জগগত মেগল মদও়ো হগ়েগে। তিজস্ব উড়াি 
পাতখ, তলমুতজি, সুপার লযাট এবং পতরচারর্বৃন্দজীবগি মস আর র্ী চাইগত পাগর? 
  
–উইম েযািতেি হগলি আমাগদর মরতসগেন্ট মযাথগমতটর্যাল তজতি়োস। তততি সমস্ত 
মস্টটগমন্টগুগলাগর্ র্তম্পউটাগরর মগিয ঢুতর্গ়ে মদি। তারপর এর্তট মাস্টার 
তেিািতস়োল চাটক তততর র্গরি। মমতিগির মথগর্ও তার মাথা দ্রুত র্াজ র্গর। আসুি, 
তািঁর সগঙ্গ এর্বার মদখা র্রুি। 
  
ওরা র্তরের তদগ়ে মহিঁগট মগল। অতেগসর এগর্বাগর মিষ প্রাগন্ত মপৌঁগে মগল। দরজা়ে 
মর্াগিা িি িা র্গর, ইেতলি দরজাটা খুগল মেলগলি। 
  
–উইম, এই হল আমার িতুি সহর্াতরণী। র্যাগথতরি মেতগর ঢুগর্ পড়ল। মসখাগি 
দািঁড়াল। উইম েযািতেিগর্ মদগখ মগি হল, তার ব়েস খুব মবতি হগল তততরি হগব। 
মরাগা পাতলা মচহারা। পার্াগিা মগািঁে আগে। আর মচাগখর মেতর র্ী অদু্ভত তিষ্প্রে 
চাউতি। তততি জািালা তদগ়ে আর্াি মদখতেগলি। 
  
–উইম, উইম এই মমগ়েতট র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার। 
  
তততি ঘুগর তার্াগলি র্যাগথতরগির প্রথম িাম হল মারটা মস্কারর্া। ১৬৮৪ সাগল এর্জি 
পতরচাতরর্ার র্িযা তহগসগব তার জন্ম হগ়েতেল। রাতি়োিরা তাগর্ অপহরণ র্গর। মস 
প্রথম তপটারগর্ তবগ়ে র্গরতেল। ১৭২৫ মথগর্ পরবতকী দুবের মস তেল রাতি়োর 
মহারাতি। সম্রাজ্ঞীও বলা ো়ে। 
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র্যাগথতরি দয মগ্রট হল এর্ জামকাি রাজার র্িযা। ১৭২৯ সাগল তার জন্ম হ়ে। মস 
তপটারগর্ তবগ়ে র্গর। পরবতকীর্াগল এই তপটার তৃতী়ে তপটার তহগসগব তসংহাসগি বগস, 
১৭৬২ সাগল। স্বামীর মৃতুযর পর ওই র্যাগথতরি তসংহাসগি বগসতেল। মসই বেরই তাগর্ 
হতযা র্রা হ়ে। তার রাজের্াগল মপালযাগন্ড দুতট তেতেিি পািাগিা হ়ে। দুতট েুে হ়ে 
তুরগস্কর তবরুগে।… 
  
েেগলার্ র্থা বগলই চগলগেি। তার জ্ঞাগির বহর মদগখ র্যাগথতরি অবার্ হগ়ে মগগে। 
মগি হগে তততি বুতি এর্ িরিা। মসখাি মথগর্ জলিারার মগতা তিগকত হগব তগথযর 
োণ্ডার। 
  
র্যাগথতরি বলল–েীষণ, েীষণ োগলা লাগগে! 
  
উইম েযািতেি তার তদগর্ তার্াগলি। 
  
 ইেতলি বলগলি–উইম মলাগর্র সগঙ্গ র্থা বলগত চা়ে িা। ও এর্া এর্া এর্টা জগৎ 
তততর র্গরগে। ও েীষণ লাজুর্। 
  
মর্ি? র্যাগথতরি োবল, মেগলতটগর্ মদগখই মগি হগে মস হল োইচাপা এর্ টুর্গরা 
আগুি। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস এগথগে তার অতেগস বগসতেগলি। লন্ডগির আলগফ্রগের র্াে 
মথগর্ এর্টা মটতলগোি তরগপাটক এগসগে। 
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আতম তমস আগলর্জান্ডারগর্ এ়োরগপাটক মথগর্ তািঁর লযাগট মপৌঁগে তদগ়েতে তমিঃ মেতমতরস। 
আতম জািগত মচগ়েতেলাম, উতি মর্াথাও মেগত চাইগেি তর্িা, আপতি মেমি বগলতেগলি, 
উতি মর্াথাও মেগত রাতজ হিতি। 
  
মমগ়েতট তর্ বাইগরর র্াগরা সাগথ মোগাগোগ র্গরগে? 
  
–িা সযার, তততি লযাট মথগর্ র্ারও মর্াগিা মটতলগোগি র্থা বগলিতি। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস আর মর্াগিা বযাপাগর উতিগ্ন িি। অযািার ওপর সব দাত়েে 
মদও়ো আগে। অযািার র্াে মথগর্ তরগপাটক এগসগে। তরতসোরটা িাতমগ়ে মরগখ মেতমতরস 
তািঁর মগির সন্তুতি প্রর্াি র্রগলি। িা, এখুতি তবপগদর মর্াগিা র্ারণ মিই। তগব, 
মমগ়েতট এই পৃতথবীর বুগর্ এর্দম এর্া। মে মর্উ তার উপর্ারী বনু্ধর েূতমর্াগত 
অবতীণক হগত পাগর। র্িস্টযািতটি মেতমতরস োবগত থার্গলি, আমাগর্ লন্ডগি মেগত 
হগব খুবই তাড়াতাতড়। 
  
*** 
  
র্যাগিতরি আগলর্জান্ডার িতুি র্াগজর মগিয তিগজগর্ েুতবগ়ে মরগখগে। র্িস্টযািতটি 
মেতমতরগসর তবিাল সাম্রাগজযর িািা প্রান্ত মথগর্ খবগরর মরাত আসগে। র্ত তর্েু আগে 
তািঁর, োবগল অবার্ হগত হ়ে! ইতন্ড়োিাগত আগে এর্টা ইস্পাত েযাক্টতর। ইটাতলগত 
আগে অগটাগমাবাইল েযাক্টতর। অগিতল়োগত উতি এর্টা খবগরর র্াগগজর মচি তততর 
র্গরগেি। এোড়াও আগে এর্টা মসািার খতি আর ইিতসওগরে মর্াম্পাতি। 
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র্যাগথতরি িািা তরগপাগটকর ওপর মচাখ মবালা়ে। তর্েু তর্েু তথয আবার সরাসতর উইম 
েযািতেগির র্াগে পাতিগ়ে মদও়ো হ়ে। উইম তরগপাটকগুগলার তদগর্ এর্বার তিরাসক্ত 
মচাখ মমগল তার্াি। তারপর র্তম্পউটাগরর মগতা গততগত র্াজ র্রগত থাগর্ি। তার 
র্াজ র্রার তক্ষপ্রতা মদগখ র্যাগথতরি অবার্ হগ়ে ো়ে। সততয, র্ী অবলীলা়ে তততি 
িতাংি তহসাব র্গরি। র্তটা লাে, র্তটা ক্ষতত, তা বগল মদি, র্যাগথতরগির মাথা 
তিমতিম র্গর। 
  
িতুি সহর্মকীগদর সগঙ্গ বনু্ধে হগে। সততয, মেগল-মমগ়েরা সহৃদ়ে এবং োগলা স্বোগবর। 
  
ইেতলি মর্ই-এর সগঙ্গ প্রতত মুহূগতক মদখা হগে র্যাগথতরগির। র্যাগথতরি উইমগর্ 
বগলতেল, এই বাতড়টা সম্পগর্ক খুিঁতটিাতট তবষ়েগুতল জািাগত। 
  
উইম গড়গড় র্গর বগল মগগেি–এটা এর্টা সরর্াতর র্াস্টমস হাউস। সযার তিগস্টাোর 
মরি ১৭২১ সাগল এই বাতড়টার তেজাইি র্গরতেগলি। লন্ডগি মেবার ে়েংর্র অতগ্নর্াণ্ড 
হগ়ে ো়ে তখি তিগস্টাোর মরি পঞ্চািতট চাচকগর্ িতুি র্গর সাতজগ়ে মতাগলি। তার 
মগিয আগে মসন্ট পলস, মসন্ট মাইগর্লস এবং মসন্ট িাইউগসর মগতা তবখযাত 
তগজকাগুতল। তততি র়োল এক্সগচি এবং বাতর্ংহযাম হাউসও তততর র্গরি। ১৭২৩ সাগল । 
তার মৃতুয হ়ে। তাগর্ মসন্ট পলস-এর সমাতিগক্ষত্র সমাতহত র্রা হগ়েগে। ১৯০৭ সাগল 
এই বাতড়টাগর্ এর্টা অতেস তবতডং-এ রূপান্ততরত র্রা হ়ে। তিতী়ে তবশ্বেুগের সম়ে 
সরর্ার এই বাতড়তটগর্ এ়োর-মরে মিলটার তহগসগব মঘাষণা র্গরতেল। 
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এ়োর-মরে মিলটার মাগি হল, মেখাগি মবামা আঘাত র্রগত পারগব িা। মবসগমগন্টর 
র্াগে এমি এর্টা ঘর সাজাগিা আগে। র্যাগথতরি মাগি মগিয মসতদগর্ তার্া়ে। অগির্ 
তর্েুই মগি পগড় ো়ে। সাহসী তিতটি িারী এবং পুরুগষরা র্ীোগব দীঘকতদি এখাগি 
বসবাস র্গরগে! তহটলাগরর লুেটও়োগে তখি িারাবাতহর্ মবামাবষকণ র্গর চগলগে। ওই 
মস্বোবতন্দ মািুষগুগলা তর্ন্তু মুহূগতকর জিযও মগিাবল হারা়েতি। 
  
মবসগমন্টটা তবরাট, মগি হ়ে মগাটা অতেস বাতড়তটর মগতা তার আ়েতি। মসখাগি তবরাট 
তবরাট ব়েলার আগে। আগে ইগলর্ট্রতির্ এবং মটতলগোগির েন্ত্রপাতত। ব়েলারতট তিগ়ে 
মাগি মগিয সমসযা মদখা মদ়ে। অগির্ সম়ে র্যাগথতরিগর্ও এই সমসযার সামগি 
দািঁড়াগত হগ়েগে। োরা ব়েলার সারা়ে, তাগদর মবসগমন্ট পেকন্ত মপৌঁগে তদগত হগ়েগে। 
  
–ে়েংর্র-ে়েংর্র বযাপার, মে-মর্াগিা মুহূগতক তবগস্ফারণ ঘটগত পাগর, তাই মতা? 
  
র্যাগথতরি অবার্ হগ়ে প্রশ্ন র্গরগে। 
  
হৃদস্পন্দগির গততগর্ স্তব্ধ র্রুি। েগবাগির র্াগে প্রাথকিা র্রুি। মদখুি এখাগি 
মসেতট োলে আগে। ব়েলারটা খুব গরম হগ়ে মগগল তবগস্ফাতরত হগত পাগর। তার 
আগগই মসেতট োলেটা খুগল গরম হাও়ো বাইগর মবর র্রগত হগব। তির্ আগে, মর্াগিা 
সমসযা হগব িা। 
  
এইোগবই র্থা বগলগে মমর্াতির্রা। তাগদর র্থা শুগি র্যাগথতরি িান্ত হগ়েগে। দু তদি 
মেগত িা মেগত আবার মসই এর্ই সমসযা। 
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. 
  
 সারাতদগির র্াজ মিষ হগ়ে মগগে। লন্ডি–র্ত তর্েু আগে এখাগি! লন্ডি িহগরর তিি 
জীবি িািা তবগিাদগি েরা। আগে তথগ়েটার, বযাগলট আর তমউতজর্ র্িসাটক, পুরগিা 
বইগ়ের মদার্াি আগে। মেমি–হযাটচােক এবং ে়েগল অসংখয। তমউতজ়োম েড়াগিা আগে 
িহগরর িািা প্রাগন্ত। মোগটা মোগটা অযাতন্টগর্র মদার্াি। সুস্বাদু খাবাগরর মরসু্টগরন্ট। 
র্যাগথতরি এর্তদি মগল তসতসল মর্াগটক। তলগখাগ্রাগের মদার্াগি পা রাখল। হযািঁগরােস-এ 
তগগ়ে খুিঁজল। তর্েু তজতিসপত্র তর্িল। েটকিাম এবং মযাসি মখল। মার্কস ও মস্পিসাগরর 
মদার্াি মথগর্ ঘুগর এল। সযাে়ে-এ মরাববাগরর চাগ়ের আসগর বসল। 
  
মাগি মগিয তার মগির মগিয অশুে তচন্তার আগমি ঘগট ো়ে। র্ত র্থাই মগি পড়গে। 
লযাতর সম্পগর্ক। তার র্েস্বর, তর্েু বার্যবন্ধ, এর্তট মর্াগলাি, এর্তট গাি। অতীত 
হাতরগ়ে মগগে, েতবষযৎ দািঁতড়গ়ে আগে। েতবষযগতর র্থাই এখি মথগর্ তাগর্ োবগত 
হগব। এই তচন্তা তদগি তদগি তাগর্ আরও িতক্তিালী র্গর তুলগে। 
  
. 
  
র্যাগথতরি এবং ইেতলি মর্ই পরস্পগরর মগিয বনু্ধে স্থাপি র্রল। তারা এখি এর্সগঙ্গ 
বাজার র্রগত ো়ে। এর্ মরাববার তারা মগল ওগপি-এ়োরআটক এগতজতবিি মদখগত। 
মটমগসর িাগর এই অসািারণ প্রদিকিীর আসর বগসগে। র্ত তিল্পী বগস বগস েতব 
আিঁর্গেি। তরুণ মথগর্ ব়েস্ক সর্গল। তাগদর সর্গলর মগিয এর্টা সাদৃিয লক্ষ র্রা 
োগে। তাগদর জীবগি তবষণ্ণতা আগে, আগে তবেলতা। তারা মর্াগিা গযালাতরগত েতব 
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মদখাগত পাগরি িা। তর্ন্তু তাগদর সর্গলই উগত্তজিা়ে টগবগ র্গর েুটগেি। র্যাগথতরি 
তর্েু েতব তর্িল সহািুেতত মদখাবার জিয। 
  
ইেতলি জািগত মচগ়েতেগলি- এই েতবগুগলা মর্াথা়ে লাগাগিা হগব? 
  
র্যাগথতরি জবাব মদ়ে মর্ি, অতবগড়া ব়েলার রুমটাগত োিঁর্াই পগড় আগে। 
  
লন্ডগির পগথ প্রান্তগর ঘুরগত ঘুরগত দুজগির মগিয র্ত-িা র্থা হ়ে। মাগি মগিয তারা 
েুটপাগথ বগস থার্া আতটকস্টগদর সামগি এগস দািঁড়া়ে। মর্উ মর্উ চর্ তদগ়ে সুন্দর েতব 
আিঁর্গে, মর্উবা পাথগরর টুর্গরা তদগ়ে, র্াগরার আিঁর্ার মগিয আন্ততরর্তা আগে। 
পথচলতত মািুষ অবার্ তবস্মগ়ে তাতর্গ়ে থার্গে ওই ক্ষণর্ালীি তিল্পসুষমার তদগর্। 
শ্রো-েতক্তর তচহ্ন েুগটগে তাগদর আচরগণর মগিয মদখগত মপল। মস চর্ তদগ়ে তবরাট 
রাস্তা়ে বগস থার্া তিল্পীর তদগর্ র্গ়ের্টা র্গ়েি েুিঁগড় তদগে তাতেলয েগর। 
  
এর্তদি লাঞ্চ মিষ হগ়ে মগগে। সগন্ধয হব-হব। র্যাগথতরি মদখল এর্ বৃে েেগলার্ 
এর্তট লযান্ডগস্কপ আিঁর্গে। মসটা প্রা়ে মিষ হগ়ে এগসগে। হিাৎ এর্রাি বৃতি এল। 
েেগলার্ মদখল, তার এতক্ষগণর সব পতরশ্রম িুগ়ে মিষ হগ়ে মগল। 
  
অগির্টা আমার হারগিা অতীগতর মগতা, র্যাগথতরি োবল। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

130 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

ইেতলি র্যাগথতরিগর্ মিোেক মাগর্কগট তিগ়ে তগগ়েতেগলি। তততি বগলতেগলি- এটা হল 
খুবই মজার জা়েগা। শুিু মজা ি়ে, এই মাগর্কগটর পরগত পরগত তিতষে উগত্তজিার োপ 
আগে। 
  
মাগর্কটটা সততয বণকরতেি। ততিগিা বেগরর পুগরাগিা এর্টা মরসু্টগরন্ট আগে। তার িাম 
তটতে েলস। আগে মযাগাতজি স্টযান্ড, বাজার, তবউতট পালকার, মবর্াতর, অযাতন্টর্ 
তজতিসপগত্রর মদার্াি এবং মবি র্গ়ের্টা বসতবাতড়। 
  
মমল বগক্সর ওপর মে িাম মলখা আগে মসগুগলা পড়গত োগলা লাগগ। মেমি মহগলি, 
িীগচ মলখা মফ্রি মলসি, মরাতস, িীগচ মলখা তগ্রর্ মিখাগিা হ়ে এখাগি। 
  
র্যাগথতরি জািগত মচগ়েতেল-এটা তর্ পড়াগিািার জা়েগা? 
  
ইেতলি মহগস বগলতেগলি- িা, প্রথগম আমার এর্ই েুল হগ়েতেল। সু্কগল মমগ়েগদর 
মেসব তবষগ়ে তিক্ষা মদও়ো হ়ে িা, এখাগি মসসব তবষগ়েই পড়াগিািা র্রাগিা হ়ে। 
  
ইোতলি মহগস উিগলি। র্যাগথতরগির মুগখ লজ্জার লাতলমা। 
  
. 
  
মবতির োগ সম়ে র্যাগথতরিগর্ এর্া এর্া থার্গত হ়ে। তর্ন্তু এর্াতর্গের েন্ত্রণা র্খিও 
তাগর্ গ্রাস র্রগত পারগব িা–এমিই এর্টা র্তিি তসোন্ত মস এই মুহূগতক তিগ়ে 
মেগলগে। মস তার হারাগিা তদগির সৃ্মততচারণ র্রগত োগলাবাগস। তার জীবগি মরামন্থি 
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র্রার মগতা উজ্জ্বল মুহূতক তর্েু তেল র্ী? িাতর্ সব তর্েুই হাতরগ়ে মগগে। মস েতবষযৎ 
অথবা অতীগতর র্থা মেগব মিটাগর্ দুতশ্চন্তাগ্রস্ত র্রগত চা়ে িা। এর্তদি র্যাগথতরি 
উইন্ডসর র্যাগসল মথগর্ ঘুগর এল। মগল র্যান্টারগবতরগত। আহা, অমি সুন্দর র্যাতথড্রাল! 
হযািঁম্পটি মর্াগটকও এর্তদি মস পা রাখল। সপ্তাহাগন্ত মস তগগ়েতেল িহর োতড়গ়ে এর্টু 
দূগর। প্ররৃ্তত এখাগি র্ত উদার এবং তিমকল। িান্ত এর্তট সরাইখািাগত মবি তর্েুটা 
সম়ে র্াটাল। এর্া এর্া ঘুগর মবড়াগলা প্ররৃ্ততর উদার স্বগকরাগজযর মগিয তদগ়ে। 
  
োবল, আতম এখিও জীতবত, েীষণোগব জীতবত। সুখী অবস্থা়ে মর্উ জন্মাগত পাগর িা। 
প্রগতযর্ মািুষগর্ তিজস্ব সুগখর সরতণ খুিঁগজ তিগত হ়ে। এততদি বাগদ আতম মসই সরল 
সতযটা উপলতব্ধ র্রগত মপগরতে। আমার ব়েস এখি খুব এর্টা মবতি ি়ে। আমার 
িরীগর মর্াগিা মরাগ বাসা বাগিতি। মগি হগে, এবার মবািহ়ে আমার তদি তেরগব। 
  
মসামবার আবার র্াজ শুরু হল। ইেতলগির সগঙ্গ মদখা হল, মদখা হল অিয মমগ়েগদর 
সগঙ্গ এবং উইম েযািতেি-এর সগঙ্গ। 
  
উইম েযািতেিগর্ মদগখ র্যাগথতরি অবার্ হগ়ে ো়ে। র্যাগথতরি তার র্াগে মর্াগিা 
মািুষগর্ আসগত মদগখতি। েেগলার্ চাপা প্ররৃ্ততর। তিগজই তিগজর জগৎ তততর 
র্গরগেি। এই অতেগস রু্তড়জি র্াজ র্গর। সর্লর্ার তহসাব তার িখদপকগণ। র্ী 
আশ্চেক, তততি তর্ন্তু র্খিও র্যালরু্গলটর বযবহার র্গরি িা! মচাখ বন্ধ র্গর তততি বলগত 
পাগরি, মর্াি র্মকচারীর র্ত টার্া মবতি, ইিতসওগরগের িাবার র্ত, র্ত টার্া র্াটা 
হ়ে–সব তর্েু। সব তর্েু োইগলর মেতর মলখা আগে, তর্ন্তু ওই েেগলার্ োইগলর 
মতা়োক্কা র্গরি িা। ওিঁর মাথার মেতর মগাপি প্রগর্াষ্ঠ আগে। মসখাগি সব তথয েরা 
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আগে। তততি জাগিি, প্রগতযর্টা তেতেিি মথগর্ র্ত টার্া র্যািবাবদ অতেগস আগস। 
গতমাগসর সগঙ্গ এর্তট তুলিা, তাও র্রগত পাগরি মেমি, মতমতি পািঁচ বের আগগর 
র্থাও তার মগি আগে। েখি এই মর্াম্পাতিতট সগবমাত্র োত্রা শুরু র্গরতেল। 
  
. 
  
উইম েযািতেি সব তর্েু মগি রাগখি। ো তর্েু তাগর্ বলা হ়ে, তাগর্ পড়গিা হ়ে অথবা 
মদখাগিা হ়ে। তার জ্ঞাগির পতরতিটা আর্ািগোিঁ়ো, অতবশ্বাসয, মে-মর্াগিা তবষগ়ে অতযন্ত 
সহজ প্রগশ্নর উত্তর তততি মদগবি, আবার র্তিি প্রগশ্নর জবাবও তার মিািঁগটর েগা়ে। 
তর্ন্তু েেগলার্ বড্ড মবতি অতমশুগর্, অসামাতজর্ এবং এর্গুিঁগ়ে। 
  
র্যাগথতরি ইেতলগির সগঙ্গ আগলাচিা র্গর ওই আশ্চেক প্রততোসম্পন্ন্ মািুষতট সম্পগর্ক। 
  
র্যাগথতরি বগল বগস মলার্তটগর্ আতম এখিও পেকন্ত বুিগত পারলাম িা। 
  
ইেতলি বগলি- উইমগর্ আমরা এর্গর্তির্ মািুষ বলগত পাতর। র্থা বগল মগি হগব 
মস বুতি এর্ তিগরট, মাথা়ে বুতেসুতে বগল তর্েু মিই। সংখযা োড়া অিয মর্াগিা তর্েুর 
প্রতত তার তবনু্দমাত্র আর্ষকণ মিই। আমার মগি হ়ে, মস মবািহ়ে মর্াগিা মলাগর্র সাগথ 
োব জমাগত চা়ে িা। 
  
–ওিঁিার তর্ মর্াগিা বনু্ধ মিই? 
  
–িা। 
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–উতি তর্ র্খিও মর্াগিা মমগ়ের সাগথ মেতটং র্গরি তি? 
  
–িা। 
  
র্যাগথতরগির মগি হল, উইম এগর্বাগর এর্া এবং তিিঃসঙ্গ। আহা, উইগমর সাগথ অদু্ভত 
এর্াত্মতা অিুেব র্রল মস। 
  
. 
  
র্যাগথতরি উইগমর জ্ঞাগির পতরতি মদগখ অবার্ হগ়ে মগগে। এর্তদি সর্াগল তার মগি 
হল, র্াগির েন্ত্রণাটা মবি মবগড়গে। এই তিগ়ে. উইগমর সাগথ র্থা বলগল মর্মি হ়ে? 
  
র্ােকগক্ষগত্র মদখা মগল, উইম তিিাচার হাতরগ়ে মেগলগে। তততি বলগলি–আজ 
আবহাও়োটা তবতেতর। আপতি এর্জি োক্তাগরর পরামিক তিি। 
  
-মর্ি? 
  
আপতি তর্ জাগিি, আমাগদর র্াগির মেতর অগির্ সংগবদী অংি আগে। মবি তর্েু 
েন্ত্রপাতত তদগ়ে এই র্ািটা তততর হগ়েগে। এখাগি আগে অতরর্ল, অতেটাতর টাপস, 
টাইমগেতির্ মমমগিম, আরও র্ত র্ী! মসই সব অঙ্গগুগলা এর্সগঙ্গ র্াজ র্রগল তগবই 
আমরা শুিগত পাই। মর্াগিা র্ারগণ এর্তট অঙ্গ তবর্ল হগল….। 
  
েেগলার্ র্থা বগল চগলগেি। র্যাগথতরি বুিগত পারল, িা, বনু্ধে জমগব িা। 
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এর্তদি র্যাগথতরি এবং ইেতলি তমগল উইমগর্ র যামস মহগে তিগ়ে তগগ়েতেল। এটা 
স্থািী়ে এর্টা পাব। 
  
র্যাগথতরি এর্তদি জািগত মচগ়েতেল–মখলািুগলাগত আপিার মর্মি উৎসাহ? আপতি তর্ 
র্খিও মবসবল মখলা মদগখগেি? 
  
উইম বলগত থাগর্ি, মবসবগলর আরৃ্তত মর্মি বলুি মতা? ি়ে পূণক মর্া়োটার ইতঞ্চ হল 
এর পতরতি। এটাগর্ তততর র্রা হ়ে পতরষ্কার সুগতা তদগ়ে। ওপগর সাদা চামদার 
আোদি থাগর্। বযাগট চামড়ার আোদি থাগর্। বযাট তততর র্রা হ়ে োইগ়ের গুিঁগড়া 
তদগ়ে। দুই পূণক ততগির দুই ইতঞ্চর মবতি বযাস থাগর্ তার। লবা চতল্লি মথগর্ তব়োতল্লি 
ইতঞ্চ। 
  
সমস্ত রাতিতবজ্ঞাি উহগমর িখ দপকগণ, র্যাগথতরি োবল। তর্ন্তু? এই সব র্চর্চাতি মর্ 
শুিগব? 
  
–আপতি র্খিও মর্াগিা মখলা মখগলগেি? বাগস্কটবল? 
  
বাগস্কটবল মখলা হ়ে র্াি তর্ংবা র্ংতিট মলাগরর ওপর। বলতটর পতরসীমা হল এর্তত্রি 
ইতঞ্চ। তার মেতর রবাগরর ব্লাোর মদও়ো থাগর্। মতগরা পাউন্ড মপ্রসাগর বাতাস েগর 
মদও়ো হ়ে। ওজি রু্তড় মথগর্ বাইি আউগের মগতা। মজমস মিসতমথ ১৮৯১ সাগল 
বাগস্কটবল মখলা আতবষ্কার র্গরতেগলি। 
  
র্যাগথতরি তার প্রগশ্নর জবাব মপগ়ে মগগে। 
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. 
  
মর্াগিা মর্াগিা সম়ে উইমগর্ জিসমগক্ষ অপদস্ত হগত হ়ে। এর্ মরাববার মসই তবতেতর 
ঘটিাটা ঘগট মগল। মসতদি মটমগসর িাগর মমইগেিগহগে তগগ়েতেল র্যাগথতরি, ইেতলি 
এবং উইম। উইম মেগত চা়েতি। ইেতলি তাগর্ মজার র্গর মটগি তিগ়ে ো়ে। তারা 
র্মতপ্ল্ট অযাঙ্গলাগর তগগ়েতেল লাঞ্চ মখগত। ওগ়েটার এল। 
  
–আজগর্ আমাগদর মমিুগত িতুি িতুি সামুতের্ খাদয আগে। 
  
 র্যাগথতরি জািগত চাইল- আপতি তর্ ক্লাগমর মাংস পেন্দ র্গরি? 
  
উইম গড়গড় র্গর বলগত থাগর্ি–ে-রর্গমর ক্লাগমর মাংস পাও়ো ো়ে। এর্তটগর্ বগল 
পদ্মরাগ ক্লাম, অিযতট লাল ক্লাম। এোড়া তসগঙ্গল মিল, মরজর ক্লাম, রাউন্ড ক্লামও মদখা 
ো়ে। 
  
ওগ়েটার তার মুগখর তদগর্ তাতর্গ়ে মতাতলাগত থাগর্ সযার, আপতি অিয তর্েু খাগবি 
র্ী? 
  
উইম বলগলি আতম ক্লাগমর মাংস পেন্দ র্তর িা। 
  
বযাপারটা সততয অগিােি। র্ী আর র্রা োগব। র্যাগথতরি আপ্রাণ মচিা র্রগে উইমগর্ 
জিসমগক্ষ তিগ়ে আসগত। তর্ন্তু উইম তর্েুগতই রাতজ হগেি িা এই প্রস্তাগব। তততি তার 
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তিজস্ব জগগত বসবাস র্রগত চাইগেি। মসই জগগত মািুগষর প্রগবি তিগষি। মসখাগি 
শুিু মোগ-তবগ়োগ-গুণ-োগগর তবতচত্র মখলা। 
  
এর্তদি র্যাগথতরি ইেতলিগর্ বলল–উইম তর্ মর্াগিাতদি স্বাোতবর্ জীবি োপি র্রগত 
পারগবি িা? উতি তর্ মর্াগিাতদি মর্াগিা মমগ়েগর্ োগলাবাসগবি িা? তবগ়ে র্গর সুখী 
সংসার পাতগবি িা? 
  
ইেতলি দীঘকশ্বাস মেলগলি–আতম মতা আগগই বগলতে, েেগলাগর্র মগির মেতর আগবগ 
মিই। তততি র্খিও র্ারও সাগথ েুক্ত হগত পারগবি িা। 
  
এই বযাপারটা র্যাগথতরি তবশ্বাস র্রগত পারগে িা। মাগি মগিয উইগমর মচাগখর তারা়ে 
মস মর্ৌতূহল মদগখগে। মদগখগে মিগহর তবেুরণ আর আিন্দঘি মুহূগতকর উপতস্থতত। তার 
মাগি? তার মাগি উইগমর মগিয এখিও এর্টা উেল প্রাণসত্তা মবিঁগচ আগে। হ়েগতা 
অতীগতর মর্াগিা সৃ্মতত তাগর্ এইোগব আিমণ র্রগে। তাই তততি চারপাগি প্রাচীর 
রচিা র্গরগেি। আরও-আরও মচিা আমাগর্ র্রগত হগব। আতম উইমগর্ প্রাণ প্রাচুগেক 
তেতরগ়ে আিবই। 
  
. 
  
এর্তদি সযাে়ে মথগর্ এর্তট আমন্ত্রণপত্র এল। মসখাগি চযাতরতট বল মদখাগিা হগব। 
  
 র্যাগথতরি মসাজাসুতজ উইগমর অতেগস মপৌঁগে মগল–উইম, আপতি তর্ িাচগত পাগরি? 
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এই অোতবত প্রশ্ন শুগি উইম অবার্ হগ়ে মগগেি। তততি বগলগেি- িাগচর সব েতঙ্গমা 
আতম জাতি। তগব িাচগত আতম সততয জাতি িা। তর্ন্তু মর্ান্ িাগচ মর্ান্ রৃ্রু্িলতা 
লুতর্গ়ে আগে আতম এখিই তা বগল তদগত পাতর। এর্চতল্লি রর্গমর েক্সট্রট িাচ আগে। 
প্রথগমই পুরুষ সঙ্গীতটগর্ শুরু র্রগত হ়ে। তাগর্ প্রথগম বািঁ পা টা সামগির তদগর্ 
এতগগ়ে তিগ়ে মেগত হগব। দুতট মস্টপ সামগির তদগর্ মেলগত হগব। সতঙ্গিী োি পাগ়ের 
ওপর ের রাখগব। দুগটা মস্টপ তপতেগ়ে োগব। এইোগবই এর্বার এগখাগিা, এর্বার 
মপগোগিার মখলা চলগব। পুরুষসঙ্গী এবার োি পা-টার ওপর তিগজর ের রাখগব। িীগর 
িীগর িরীরটাগর্ সামগির তদগর্ িাতমগ়ে আিগব। তারপর? তারপর গতত িমি বাড়গব। 
এর্বার োি এর্বার বািঁ, এইোগব িাচটাগর্ চাতলগ়ে মেগত হগব। 
  
র্যাগথতরি পাথগরর মূততক হগ়ে মসখাগি দািঁতড়গ়েতেল। র্ী বলগব, েুগল মগগে মস। র্ী 
আশ্চেক, মলার্টা সততয এর্টা পাগল অথবা প্রততোবাি! উতি সব তর্েু জাগিি, তর্ন্তু 
িগির আসল মাগি িা। বযাপারটা সততয দুেকাগযজির্। 
  
. 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মোি মবগজ উিল। রাত হগ়েগে। র্যাগথতরি তখি ঘুগমাগত 
োবার জিয মতাড়গজাড় শুরু র্গরগে। 
  
–আতম মর্াস্টা, আিা র্তর আমার মোি মপগ়ে আপতি তবরক্ত হিতি? 
  
িা-িা! এততদি বাগদ মোি…র্যাগথতরগির মগি আিন্দ। র্ততদি বাগদ মস পতরতচত 
র্েস্বর শুিগত পাগে। অগির্ তদি ওই র্েস্বর শুিগত পা়েতি মস। মাগি মগিয মগি 
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হ়ে, মেতমতরস এখাগি থার্গল মবািহ়ে োগলা হত। অন্তত তার উপগদি র্াগজ লাগাগত 
পারত মস। আহা, এই পৃতথবীগত এর্মাত্র এই মািুষতট র্যাগথতরগির জিয আন্ততরর্োগব 
তচন্তা র্গরি। মেতমতরগসর র্থা মগি হগলই অগির্ তর্েু মেগব বগস র্যাগথতরি। 
  
র্যাগথতরি, মর্ি জাতি িা, সর্াল মথগর্ আপিাগর্ মগি পড়গে। লন্ডি িহরটা আপিার 
মর্মি লাগগে? তিগজগর্ এখিও এর্া এবং তিিঃসঙ্গ বগল মগি হগে তর্? সততয র্থা 
বলগত তর্, লন্ডগি তগল আপতি এর্ অজািা আগন্তুর্। এই িহগর র্ারও সগঙ্গ মতা 
আপিার বনু্ধে মিই। 
  
হযািঁ, মর্াগিা মর্াগিা সম়ে এর্া লাগগ তবতর্, র্যাগথতরি স্বীর্ার র্গর মি়ে। তর্ন্তু আপিার 
র্থা আতম মগি মরগখতে। অতীতগর্ মোলবার মচিা র্রতে। েতবষযগতর জিযই আতম 
মবিঁগচ আতে। 
  
–তির্ই র্রগেি, সব সম়ে েতবষযগতর র্থা তচন্তা র্রগবি। র্ালগর্ আতম: লন্ডগি 
মপৌঁগোব। আতম আপিার সাগথ তেিার মখগত পাতর র্ী? 
  
-হযািঁ হযািঁ, এ মতা এর্ অোতবত মসৌোগয। র্যাগথতরি উষ্ণ আগবগগর সাগথ বগল বগস। 
সামগির তদগর্ তবস্ফাতরত মচাগখ মস তাতর্গ়ে আগে। আহা, তেিাগর বগস মস তার 
রৃ্তজ্ঞতা জ্ঞাপি র্রগব। মসই সুগোগ আগামীর্াল তার মুগিাবতন্দ হগব। 
  
র্িস্টিতটি মেতমতরস তরতসোরটা িাতমগ়ে রাখগলি। মগি মগি হাসগলি। তা হগল? 
অিুসরণ এবার শুরু হল! 
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. 
  
তরট মহাগটগল তেিাগরর আসর, োইতিং রুমটা আতেজাগতয েরা, খাবারটা সততয সুস্বাদু। 
র্যাগথতরি অতযন্ত আগ্রহী হগ়ে উগিগে। মস মর্াগিা তর্েুই খাগে িা। উগটাতদগর্র 
মচ়োগর বগস থার্া মািুষতট তার সমস্ত আর্ষকগণর মর্িতবনু্দ। আহা, র্ত র্থা বলার 
আগে। তর্ন্তু সাতজগ়ে গুতেগ়ে বলগত পারতে র্ই? 
  
–আপিার অতেগসর সহর্মকীরা োরী চমৎর্ার, এমি সুন্দর স্বোগবর মািুষ আতম খুব 
এর্টা মবতি মদতখতি। উইমগর্ আলাদাোগব মগি রাখগত হগ়েগে। তার মগতা এর্জি 
মািুষ… 
  
র্যাগথতরি উৎসাগহর আততিগেয বগল বগস। 
  
মেতমতরস তর্ন্তু মর্াগিা র্থা শুিগেি িা। তততি র্যাগথতরগির হাবোব লক্ষ র্রগেি। 
আহা, এই মমগ়েতট এখিও এত সুন্দরী! ওর আচরগণর মগিয এর্টা অহংর্ার লুতর্গ়ে 
আগে। তর্ন্তু আতম এখি র্ী র্রব? মেতমতরস মিষ পেকন্ত এর্টা র্তিি তসোগন্ত উপিীত 
হগলি। িা, মখলাটাগর্ িীগর িীগর মখলগত হগব। তাহগল মিষ পেকন্ত আতমই জ়েেুক্ত হব। 
আহা, মিাগ়েগল, মতামার র্থা মগি পড়গে এবং মতামার মসই মবার্া হািঁদারাম মপ্রতমর্ 
পুরুষতটর র্থা। 
  
–আপতি লন্ডগি র্তদি থার্গবি? র্যাগথতরি জািগত চাইল। 
  
–এর্তদি বা দুতদি। এখাগি বযবসার তর্েু র্াজ আগে। 
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র্থাটা সততয, তর্ন্তু এটাই এর্মাত্র উগেিয ি়ে। মেতমতরস মর্ি লন্ডগি এগসগেি? 
র্যাগথতরিগর্ োগলাোগব পেকগবক্ষণ র্রার জিয। মদখগত হগব, র্যাগথতরি মেি তার প্রতত 
আগবতগ হগ়ে উিগত পাগর। 
  
মেতমতরস মটতবগলর ওপর িুিঁর্গলি–র্যাগথতরি, আতম তর্ র্খিও বগলতে, এর্সম়ে মসৌতদ 
আরগব আতম মতগলর খতিগত র্াজ র্রতাম। 
  
. 
  
পগরর তদি রাগত আবার মেতমতরস র্যাগথতরিগর্ তিগ়ে তেিাগরর মটতবগল বসগলি। 
  
ইেতলি আমাগর্ সব র্থা বগলগে। আমার র্মকচারীরা আপিার প্রিংসা়ে পঞ্চমুখ। 
আপতি চমৎর্ার র্াজ র্রগেি। মগি হগে, আপিার মাইগি বাড়াগত হগব। মদখা োর্, 
আগামী মাস মথগর্ আপিার পগদান্ন্তত ঘটাব আতম। 
  
আপতি মতা আমার প্রতত অগির্ সহৃদ়েতা প্রদিকি র্গরগেি, আর মর্ি আমাগর্ ঋগণ 
জজকতরত র্রগেি? 
  
র্যাগথতরি বলগত থাগর্। 
  
মেতমতরস এর্ দৃগি র্যাগথতরগির তদগর্ তাতর্গ়ে আগে িা, আপতি জাগিি িা, আতম 
আরও র্ত সহৃদ়ে হগত পাতর। 
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এই র্থা শুগি র্যাগথতরগির মর্মি মেি অস্বতস্ত হল। র্যাগথতরি জাগি, সততয, এই 
েেগলাগর্র মর্াগিা তুলিা হ়ে িা। 
  
. 
  
পগরর তদি মেতমতরস লন্ডি িহর মেগড় োবার জিয তততর হগলি। 
  
র্যাগথতরি, আপতি তর্ আমার সগঙ্গ এ়োরগপাটক পেকন্ত আসগবি? 
  
–হযািঁ। 
  
আহা, এইোগব তদি মর্গট মগগল মর্মি হ়ে? 
  
 এ়োরগপাটক মপৌঁগে এর্টু িুিঁগর্ মেতমতরস র্যাগথতরগির গাগল এর্টা চুমু তদগলি। 
  
 তার এই আচরগণ র্যাগথতরি খুতি হগ়েগে। 
  
মেতমতরস বলগলি–আহা, আপিার সগঙ্গ তর্েুটা অন্তরঙ্গ মুহূতক র্াটাগত পারলাম। এই 
সৃ্মতত আতম মর্ািতদি েুলব িা। 
  
মর্াস্টা, আতমও আপিার আচরগণ খুবই খুতি হগ়েতে। র্গব আমাগদর আবার মদখা 
  
উড়ািপাতখ আর্াগির বুগর্ োিা মমগল তদগ়েগে। আহা, সততয মেতমতরগসর মর্াগিা তুলিা 
হ়ে িা। র্যাগথতরি োবল, প্রতত মুহূতক মেতমতরগসর র্থাই মগি পড়গব আমার। 
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অদু্ভত বনু্ধমের র্ম্পর্স 
০৬. 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস এবং তার িালা স্পাইরস লামগিা। তাগদর মগিয এর্টা অদু্ভত 
বনু্ধগের সম্পর্ক। 
  
স্পাইরস লামগিাগর্ প্রোব-প্রততপতত্তিালী মািুষ বলা মেগত পাগর। েগথি অথকবাি তততি। 
মেতমতরগসর সগঙ্গ পাল্লা তদগত পাগরি। পৃতথবীর সবগথগর্ বগড়া র্ারগগা জাহাগজর মাতলর্ 
মেতমতরস। স্পাইরগসর হাগত আগে তিতী়ে বৃহত্তম জাহাজ সম্ভার। মেতমতরস সংবাদপত্র 
এবং তবমাি সংস্থার এর্তট মচি চাতলগ়ে থাগর্ি। তারই পািাপাতি তততি এর্াতির্ 
ততলখতির মাতলর্, তততর র্গরগেি ইস্পাগতর র্ারখািা, তর্গি তিগ়েগেি মসািার খতি। 
স্পাইরস লামগিাও এবযাপাগর তপতেগ়ে পগড়িতি। তার হাগত অগির্গুগলা ইিতসওগরে 
মর্াম্পাতির দাত়েে সিঁগপ মদও়ো হগ়েগে। এর্াতির্ বযাগির সগঙ্গ তততি েুক্ত, তরগ়েল 
এগস্টট অথকাৎ সম্পতত্তর বযবসা র্গরি। এোড়া তার এর্তট মর্তমর্যাল প্ল্যান্ট আগে। 
সর্গলই বগল থাগর্ি, তাগদর দুজগির মগিয বনু্ধেপূণক প্রততিতেতা হগ়ে থাগর্। তগব 
মর্উ মর্উ বগলি, ওপগর েতই বনু্ধগের আবরণ থার্ িা মর্ি, তারা এগর্ অগিযর 
ে়েংর্র প্রততিেী। 
  
জিমুগখ মিািা মগগে োবগত অবার্ লাগগ, পৃতথবীর দুই িিরু্গবর র্ী র্গর এমি 
োগলাবাসার সম্পর্ক স্থাপি র্গরি! 
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বাস্ততবর্ পগক্ষ তারা এগর্ অিযগর্ মমাগটই সহয র্রগত পাগরি িা। েখি স্পাইরস 
লামগিা এর্গিা েুট লবা এর্তট প্রগমাদ তরণী মর্গিি, র্িস্টযািতটি মেতমতরস সগঙ্গ 
সগঙ্গ এর্গিা পঞ্চাি েুট লবা এর্তট প্রগমাদ তরণী মর্িার জিয েটেট র্রগত থাগর্ি। 
এরই পািাপাতি তততি দুতট তস্পেগবাট তর্গি মিি। তততর র্গরি পতরষ্কার জগলর এর্তট 
সুইতমং পুল। এই ঘটিাগতই প্রমাণ হ়ে, তারা এগর্ অিযগর্ মটক্কা মদবার জিয র্তখাতি 
উদ্গ্গ্রীব। 
  
স্পাইরস লামগিার জাহাজ সম্ভার বাগরাতট টযািার, দু লক্ষ টি েুক্ত ক্ষমতা তিগ়ে এতগগ়ে 
চগল। এই খবর র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর র্াগি মপৌঁগোগিা মাত্র তততি তৎপর হগ়ে 
ওগিি। তততি টযািাগরর সংখযা বাতড়গ়ে মতইি-এ তিগ়ে োি। োরবহগির ক্ষমতা েলক্ষ 
পঞ্চাি হাজার টগি মপৌঁগে ো়ে। স্পাইরস লামগিা মরস হসক মর্িার সাগথ সাগথ 
মেতমতরস আর এর্টা বগড়া আস্তাবল তততর র্গরি। দুই িিবাি মািুগষর মঘাড়ার মগিয 
লড়াই শুরু হগ়ে ো়ে। মিষ পেকন্ত এই লড়াইগত মর্ তজতগব তা বুিগত পারা ো়ে িা। 
তগব দুজগিই মে ওই লড়াইগ়ের েলােগলর জিয উগ্রীব তচগত্ত অগপক্ষা র্রগত থাগর্ি, 
তাগদর হাবোব ও আচরগণ মসই উৎর্ো িরা পগড়। 
  
তািঁগদর দুজগির মাগি মগিযই মদখা হ়ে। দুজগিই অগির্গুতল সংস্থার সগঙ্গ েুক্ত আগেি। 
এর্ই মঞ্চ আগলা র্গর দুজগি পািাপাতি বগস থাগর্ি। তবতেন্ন্ র্রগপাগরিগির বাতষকর্ 
অতিগবিগি তাগদর তবগিষ অতততথ তহগসগব আমন্ত্রণ জািাগিা হ়ে। আবার র্খিও সখিও 
পাতরবাতরর্ উৎসব অিুষ্ঠাগিও তাগদর োর্ মদও়ো হ়ে। 
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স্বোগবর তদর্ মথগর্ তারা এগর্ অগিযর তবপরীত। র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ আমরা 
সংগ্রামিীল জীবগির িা়ের্ বলগত পাতর। র্পদকর্িূিয অবস্থা মথগর্ তততি বুতে আর 
পতরশ্রমগর্ পাগথ়ে র্গর আজ এখাগি এগস মপৌঁগোগত মপগরগেি। স্পাইরস লামিার 
মক্ষগত্র বযাপারটা এগর্বাগর অিযরর্ম। জন্ম সূগত্রই তততি তেগলি অতেজাত সম্প্রদাগ়ের। 
মসািার চামচ মুগখ তদগ়ে পৃতথবীর আগলা মদগখতেগলি বলা মেগত পাগর। পাতলা 
তেপতেগপ মচহারা 
  
৯৩৩ তািঁর, পুগরাগিা রীততিীতত বজা়ে রাখগত োগলাবাগসি। খুব এর্টা পতরেন্ন্ মপািার্ 
পগরি িা। তার বংিমেকাদার র্থা মেগব সব সম়ে মগৌরবাতিত থাগর্ি। বাোতর়োর 
আগটা িহর মথগর্ই এই বংগির োত্রা শুরু হগ়েতেল। এই বংগির মর্উ মর্উ এর্দা 
তগ্রগসর রাজা তহগসগব সুখযাত হগ়েতেগলি। তগ্রগস েখি রাজনিততর্ উন্মাদিা শুরু হল, 
তখি সব তর্েু মর্মি পালগট মগল। তখি এই বংগির তর্েু বুতেমাি মািুষ বযবসা-
বাতণগজয মগিাতিগবি র্গরতেগলি। িীগর িীগর তারা জাহাজ বযবসার তদগর্ িুিঁগর্ পগড়ি। 
জতম মর্িাগবচার র্াজও চলগত থাগর্। স্পাইরস লামগিার তপতা তেগলি এর্ তবখযাত 
বযবসাদার। পাতরবাতরর্ সূগত্র স্পাইরস মসই ঐততহয বহি র্গর চগলগেি। 
  
গত র্গ়ের্ বের িগর স্পাইরস লামগিা এবং র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মগিয এই মমতর্ 
বনু্ধগের সম্পর্কটা এতগগ়ে চগলগে। তর্ন্তু এগর্ অিযগর্ মিষ র্গর মদবার জিয 
বেপতরর্র। শুিু সম়ে আর সুগোগগর অগপক্ষা। মেতমতরস মাগি মগিযই তবপাগর্ পগড়ি। 
বুতেমত্তার মজাগর মসই তবপগদর সীমাগরখা মথগর্ আবার জীবগির প্রাগন্ত চগল আগসি। 
লামগিা অবিয এ বযাপাগর এর্টু সহািুেূততসম্পন্ন্। মেগহতু মেতমতরস সম্পগর্ক তািঁর 
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িালা, তাই তততি খুব এর্টা প্রতততহংসাপরা়েণ হগ়ে উিগত পাগরি িা। সবসম়ে তপ্র়ে 
মবাি মমতলিার মুখখাতি মগি পগড় ো়ে। 
  
স্পাইরস লামগিা এর্জি রু্সংস্কারােন্ন্ মািুষ। তততি োগযগর্ তবশ্বাস র্গরি। 
েগবাগির ওপর তার আস্থা আগে, আগাি এবং অটুট। মাগি মগিযই তততি তবতেন্ন্ 
মজযাততষীর র্াগে পরামিক মিি। তগব বুতেমত্তার তদর্ মথগর্ও অতুলিী়ে। তততি অতত 
সহগজ বুিগত পাগরি প্রতারর্গদর। তাগদর সংসগক এতড়গ়ে চলার মচিা র্গরি। এর্জি 
মজযাততষীর র্থা তার তবগিষ মগি পগড়। ওই েেমতহলা মচাখ বন্ধ র্গর েতবষযগতর স্পি 
েতব মদখগত পাি। উতি বগলতেগলি, মমতলিার গেকপাত ঘগট োগব। উতি আরও 
বগলতেগলি, এই তববাহ মিষ । পেকন্ত সুগখর হগব িা। ওই েেমতহলা এগথগে থাগর্ি, 
উতি হগলি মাদাম তপতরস। 
  
. 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর জীবিোত্রা তিতদকি েগর্ বািঁিা। মগগরান্ডা তিগটর অতেগস তির্ 
েটার সম়ে এগস হাতজর হি। এই সম়ে তািঁর প্রততিেী প্রাতিঃভ্রমগণ মবতরগ়ে পগড়ি। 
মেতমতরস মবি তর্েুক্ষণ তার এগজন্টগদর সগঙ্গ র্থাবাতকা বগলি। তবগশ্বর সমস্ত িহগর 
তার এগজন্টরা। েতড়গ়ে আগেি। 
  
মেতমতরগসর তিজস্ব অতেসতট মচাখ িািঁিাগিা সাজসজ্জা়ে েরা। মদখগল মগি হ়ে, এ বুতি 
এর্ রাজপ্রাসাদ! তগব মোগটা এবং সংবে। এই অতেগসর জািালা়ে দািঁড়াগল এগথে 
িহরটা োগলাোগব মদখা ো়ে। র্াগলা গ্রািাইট তদগ়ে মমগিটা তততর হগ়েগে। ইস্পাত 
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এবং চামড়া তদগ়ে তততর হগ়েগে োতিকচার। মদও়োগল িুলগে অসািারণ তিতল্পর্ তিদিকি। 
মলজারগসর পািাপাতি িাগর্স এবং তপর্াগসার মবি র্গ়ের্টা তবশ্বতবখযাত েতব। 
েতবগুগলার তদগর্ তার্াগল বুিগত পারা ো়ে, মাতলর্ তিল্পরতসর্। আগে র্ািঁচ এবং 
ইস্পাত তদগ়ে তততর এর্তট তবরাট মেস্ক। আগে মলদার মপ্রাি মচ়োর। মেগস্কর ওপর 
আগলর্জান্ডার দয মগ্রগটর মুগখাি সাজাগিা আগে। তিস্টাল তদগ়ে তততর। মলখা আগে? 
আগলর্জান্ডার–মািুগষর পতরত্রাতা। 
  
মসই তবগিষ সর্াগল র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর তিজস্ব মোিটা মবগজ উিল। তখি তততি 
সগবমাত্র অতেগস প্রগবি র্গরগেি। তর্ন্তু এই মোিিবর মতা জাগি মাত্র দু-জি মািুষ। 
তাহগল মর্? 
  
মেতমতরস তরতসোর তুগল বলগলি–র্াতলগমহরা। 
  
র্াতলগমহরা, র্েস্বর মেগস এল, স্পাইরস লামগিার প্রাইগেট মসগিটাতর তিগর্াস 
মেতরগটাজ-এর। তর্ন্তু তার র্েস্বগরর মগিয সন্ত্রস্ত োব েুগট উগিগে। 
  
-অসমগ়ে আপিাগর্ তবরক্ত র্রতে বগল আমাগর্ ক্ষমা র্গর মদগবি তমিঃ মেতমতরস। 
আপতি বগলতেগলি, তবগিষ মর্াগিা খবর এগল সগঙ্গ সগঙ্গ আপিাগর্ মেি জািাগিা হ়ে। 
  
-হযািঁ, তর্ন্তু, খবরটা র্ী? 
  
লামগিা এর্টা মর্াম্পাতি তর্গি মিবার মচিা র্রগেি। মর্াম্পাতিতটর িাম হল অগরারা, 
ইন্টারিযািিাল। তিউই়ের্ক স্টর্ এক্সগচগি এতটগর্ তাতলর্ােুক্ত র্রা হগ়েগে। লামগিার 
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এর্জি বনু্ধ এই মর্াম্পাতির োইগরক্টরস-এর অিযতম। এই মর্াম্পাতির সগঙ্গ সরর্াগরর 
োগলালা সম্পর্ক আগে। িািা িরগির বরাদ মপগ়ে থাগর্ এই মর্াম্পাতিতট। বযাপারটা 
তর্ন্তু খুবই মগাপিী়ে। তর্েু তদগির মগিযই স্টর্ মাগর্কগট মর্াম্পাতির সুিাম আরও মবগড় 
োগব। মি়োগরর দামও বাড়গত থার্গব। 
  
–আতম স্টর্ মাগর্কগটর বযাপাগর মমাগটই আগ্রহী িই, মেতমতিস সংগক্ষগপ বলগলি, 
পরবতকীর্াগল তর্ন্তু এোগব আমাগর্ আর তবরক্ত র্রগব িা, তির্ আগে। 
  
–আতম দুিঃতখত, তমিঃ মেতমতরস, আতম মেগবতেলাম… 
  
র্ী মেগবতেগলি, মসটা জািার প্রগ়োজি মবাি র্রগলি িা তমিঃ মেতমতরস। তততি 
তরতসোরটা িাতমগ়ে রাখগলি। 
  
. 
  
সর্াল আটটা, মেতমতরগসর সহর্ারী তজিাস টাগ়োস প্রগবি র্রগলি। মেতমতিস তার 
তদগর্ তাতর্গ়ে থার্গলি এবং বলগলি তিউই়ের্ক স্টর্ এক্সগচগি অগরারা ইন্টারিযািিাল 
িাগম এর্তট তাতলর্ােুক্ত মর্াম্পাতি আগে। আমাগদর সমস্ত খবগরর র্াগগজ তবজ্ঞাপি 
তদগ়ে বলল মে, এই মর্াম্পাতিটাগর্ প্রতারণার দাগ়ে অতেেুক্ত র্রা হগ়েগে। অগচিা 
অজািা উৎগসর র্থা বলগব। তগব খবরটা সবার মগিয েতড়গ়ে তদগত হগব। এই গল্পটা 
মরাজ মিািাগব। োগত বাজাগর মর্াম্পাতির সুিামটা পগড় ো়ে। তারপর এই 
মর্াম্পাতিটাগর্ মর্িার মচিা । র্রা হগব। 
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–তির্ আগে সযার। আর তর্েু? 
  
িা, আমার হাগত সব ক্ষমতা আসবার পর বলগত হগব মে, এসব গুজগবর অন্তরাগল 
মর্াগিা সততয লুতর্গ়ে মিই। মদগখা, স্পাইরাস লামগিা ইততমগিয র্তদূর এতগগ়েগেি। এই 
মর্াম্পাতির বযাপাগর আরও মখািঁজখবর িাও। 
  
তজিাস টার্গরাস িান্তোগব বলগলি–তমিঃ মেতমতরস, মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্র এই বযাপাগর 
অিুসন্ধাি র্রাটা তর্ন্তু আইিত অপরাি। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস মহগস বলগলি আতম জাতি। 
  
. 
  
এর্ মাইল দূগর তসিটাগমা মস্কা়োগর স্পাইরস লামগিা তার অতেগস বগস র্াজ 
র্রতেগলি। তার অতেসটা মদখগল মগি হ়ে, এখাগি আতেজাগতযর সগঙ্গ প্রাচীিগের 
সংতমশ্রণ ঘগট মগগে। মে োতিকচারগুগলা অতেগস পাতা, মসগুতলগর্ অিা়োগস আমরা 
তবরলতম অযাতন্টর্ বলগত পাতর। তার মগিয েরাতস এবং ইতালী়ে মসৌন্দগেকর োপ আগে। 
ততিতদগর্র মদও়োগল মসসব েতব টাোগিা রগ়েগে মসগুতল েরাতস ইমগপ্রসতিস্ট েুগগর 
তিল্পীগদর আিঁর্া। চতুথক মদও়োলতট উৎসগক র্রা হগ়েগে মবলতজ়োমজাত তিল্পীগদর 
উগেগি, েযািরাই মসলবাগক মথগর্ তেগম্মে পেকন্ত। অতেগসর বাইগর দরজা়ে মলখা আগে–
লামগিা অযান্ড অযাগসাতসগ়েটস। তর্ন্তু মিহাতই র্থার র্থা। স্পাইরস লামগিা তার বাবার 
র্াে মথগর্ তবিাল বযবসার উত্তরাতির্ার সংগ্রহ র্গরগেি। অগির্ বের িগর র্তিি 
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পতরশ্রগমর মািযগম তততি তবশ্ববযাপী েতড়গ়ে তদগ়েগেি তার বাতণগজযর সুবাস। এখাগি 
তততিই সবকম়ে র্তকা। 
  
স্পাইরস লামগিাগর্ আমরা এর্ সুখী মািুষ বলগত পাতর। তততি িিী এবং সেল। 
স্বাগস্থযর তদর্ মথগর্ তবনু্দমাত্র তচন্তার র্ারণ মিই। তর্ন্তু র্িস্টযািতটি মেতমতরস েততদি 
মবিঁগচ থার্গবি তততদি স্পাইরস সততযর্াগরর সুখ মোগ র্রগত পারগবি িা। এই 
িালাবাবুতটগর্ তততি মমাগটই পেন্দ র্গরি িা। বলা মেগত পাগর অতযন্ত ঘৃণা র্গরি। 
মেতমতরস তার মচাগখ এর্ জীবন্ত ি়েতাি। এমি এর্জি ি়েতাি, োর মগিয 
তিততর্তার োপ মিই। মেতমতরগসর মে-মর্াগিা আচরণগর্ লামগিা সগন্দগহর মচাগখ 
মদগখি। তবগিষ র্গর তপ্র়ে মবাি মমতলিার প্রতত তার এই অেে আচরণগর্ তততি 
মর্াগিাতদিই ক্ষমা র্রগবি িা। মবািহ়ে তাগদর দুজগির মগিয িত্রুতা এখি চরমসীমা়ে 
মপৌঁগে মগগে। 
  
এই তবতরতার সূত্রপাত হগ়েতেল আজ মথগর্ দি বের আগগ। মসই গল্পটাও আমাগদর 
শুগি তিগত হগব। এর্তদি লাগঞ্চর আসগর স্পাইরস লামগিা তািঁর তপ্র়ে মবাি মমতলিার 
সগঙ্গ মর্াগিা তবষ়ে তিগ়ে আগলাচিা র্রতেগলি। মমতলিা দাদাগর্ এত উগত্ততজত হগত 
আগগ র্খিও মদগখিতি। 
  
–মমতলিা, তুতম তর্ জাগিা এর্তদগি সারা পৃতথবীগত র্ত পতরমাণ জীবাশ্ম জ্বালাতি খরচ 
র্রা হ়ে? এটা তততর হগত হাজার বের সম়ে মলগগগে। 
  
িা, স্পাইরস, এ খবরটা আমার জািা তেল িা। 
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–তাহগলই বুিগত পারে, আগামী তদগি তরল মসািার চাতহদা র্তখাতি বৃতে পাগব। োর 
হাগত বগড়া বগড়া অগ়েল টযািার থার্গব, মসই হগব এই পৃতথবীর আসল রাজা। 
  
–তুতম তর্ টযািার তততর র্রগত চাইে? 
  
আতম বগড়া টযািাগরর এর্টা তলট তততর র্রব। আমার র্াগে এখি মে তলট আগে, 
আ়েতগি এটা হগব তার তিগুণ। 
  
মবি বুিগত পারা োগে, উগত্তজিা়ে স্পাইরস অিীর হগ়ে উগিগেি। তততি আরও বলগত 
থাগর্ি- আতম মবি র্গ়ের্ মাস িগর বযাপারটা তিগ়ে তচন্তাোবিা র্গরতে। তুতম সব তর্েু 
সংগক্ষগপ শুগি রাগখা। পারসয উপসাগর মথগর্ এর্ গযালি মপগট্রালগর্ মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্রর 
পূবক উপরূ্গল তিগ়ে আসগত খরচ হ়ে সাত মসন্ট। তর্ন্তু েতদ এর্টা বড় টযািার হাগত 
থাগর্, তা হগল এই খরচটাগর্ আমরা র্তমগ়ে গযালি প্রতত ততি মসগন্ট তিগ়ে আসগত 
পাতর। বুিগত পারে, আতম র্ী বলগত চাইতে? 
  
স্পাইরস, তর্ন্তু এত বগড়া এর্টা তলট তততর র্রার জিয টার্াপ়েসা মর্াথা মথগর্ 
আসগব। 
  
স্পাইস মহগসতেগলি- আগগ আমার প্রর্গল্পর পুগরাটা মিািি, তারপর র্থা বলগব। এর 
জিয আমাগর্ এর্ মসন্টও খরচ র্রগত হগব িা। 
  
র্ী বলগল? 
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স্পাইরস িুিঁগর্ পগড় বগলতেগলি–আগামী মাগস আতম মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্র োব। মসখাির্ার 
বগড়া বগড়া মতল মর্াম্পাতির মাতব্বরগদর সগঙ্গ তবির্ র্রব। এই টযািাগরর সাহাগেয 
আতম তাগদর মতল অগিকর্ দাগম পািাগত পারব, এমি এর্টা মলােিী়ে প্রস্তাব েুিঁগড় 
মদব। 
  
তর্ন্তু মতামার হাগত মতা এখি বগড়া টযািার মিই। 
  
স্পাইস মহগস বগলতেগলি িা, তর্ন্তু আতম েতদ ওইসব মতল মর্াম্পাতির র্াে মথগর্ 
  
দীঘকগম়োতদ চুতক্ত আিগত পাতর, তাহগল বযাি সহগজই আমার হাগত ঋগণর টার্া তুগল 
মদগব। মসই টার্া তদগ়ে আতম টযািার তততর র্রব। উপেুক্ত সমগ়ে টার্া মেরত মদব। 
র্ী মবাি, আমার এই প্রর্গল্পর মগিয মর্াগিা োিঁর্ আগে র্ী? 
  
–আহা, দাদা, সততয তুতম এর্জি প্রততোিালী বযতক্ত! আমার মচাগখ তুতম সগবকাত্তম। 
  
– মমতলিা এত উগত্ততজত হগ়ে পগড়তেগলি মে, োইগ়ের এই প্রর্ল্পিার র্থা মসতদিই 
স্বামী মেতমতরগসর র্াগি মপৌঁগে তদগলি সগন্ধযগবলা এর্ মোগজর আসগর। 
  
সবতর্েু মবািাগিা সমূ্পণক হল। মমতলিা বলগলি–এটা এর্টা চমৎর্ার পতরর্ল্পিা, তাই 
িা? 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস তর্েুক্ষণ চুপ র্গরতেগলি। তারপর বলগলি–মতামার োই এর্জি 
স্বপ্নতবলাসী। বযাপারটা বলা সহজ, তর্ন্তু র্াগজ র্গর মদখাগিা মমাগটই সহজ ি়ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

152 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

মমতলিা অবার্ হগ়ে প্রশ্ন র্গরতেগলি–মর্ি মর্াস্টা? 
  
র্ারণ, এই বযাপারটার মগিয অগির্ েজঘট তজতিস আগে। প্রথমত, আমার মতা মগি 
হ়ে িা, তরল মসািার জিয এতখাতি বাজার থার্গব। তাই ওই বগড়া বগড়া টযািারগুগলা 
খাতল অবস্থাগতই োতা়োত র্রগব। তিতী়েত, মতল মর্াম্পাতিগুগলা এমি মর্াগিা তবষগ়ে 
লতগ্ন র্রগত চাইগব িা, োর অতস্তে এখিও পেকন্ত মিই। তৃতী়েত, বযাি মবািহ়ে এই 
বযাপারটাগত অথক ঋণ মদগব িা। সবটাই আর্ািরু্সুম র্ল্পিা। 
  
স্বামীর মুখ মথগর্ েুগট আসা এই িিগুগলা মমতলিার উৎসাহ তিতেগ়ে তদগ়েতেল। মমতলিা 
হতাি হগ়ে পগড়তেগলি। 
  
–তগব স্পাইরস এত উগত্তজিার সৃতি র্রগে মর্ি? আতম তর্ োইগ়ের সাগথ এবযাপাগর 
র্থা বলগত পাতর? 
  
মেতমতরস মাথা মিগড় বগলতেগলি–তুতম এ বযাপাগর িার্ গতলও িা মমতলিা। মতামার োই 
তার তিগজর স্বপ্ন তিগ়ে তবগোর থারু্র্। আমাগদর সংলাগপর র্থা মেি তার র্াগি ো়ে। 
বযাপারটা মগি মরগখা, মর্মি? 
  
-তির্ আগে, দীঘকশ্বাস মেগল মমতলিা বগলতেগলি, মর্াস্টা, তুতম ো বলগল আতম তাই মগি 
রাখব। 
  
. 
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পগরর তদি সর্াগল র্িস্টযািতটি মেতমতরস মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্রর পগথ উগড় মগগলি। বগড়া 
টযািাগরর বযাপাগর আগলাচিা র্রগত হগব। তততি জািগতি মে, মাতর্কি েুক্তরাষ্ট্র এবং 
মসাতেগ়েত ইউতি়োগির বাইগর মে মতগলর খতিগুতল আগে, মসগুতলর অবস্থা সঙ্গীি। 
সাততট বগড়া বগড়া মর্াম্পাতি এই মতগলর খতিগুগলার ওপর তাগদর আতিপতয তবস্তার 
র্গর মরগখগে। এই মর্ম্পাতিগুতল হল স্টযান্ডােক অগ়েল মর্াম্পাতি অে তিউজাতসক, 
স্টযান্ডােক অগ়েল মর্াম্পাতি অে র্যাতলগোতিক়ো, গালে অগ়েল, মটর্সাস মর্াম্পাতি, 
মসাগর্াতি েযারু়্োম, র়েযাল োচগসল এবং অযাংগলা ইরাতি়োি। তততি আরও জাগিি, 
তততি েতদ এর্তট মাত্র মর্াম্পাতির সাগথ চুতক্ত র্রগত পাগরি, তাহগল বাতর্ 
মর্াম্পাতিগুতলও তার সগঙ্গ চুতক্তগত আবে হগব। 
  
. 
  
র্িস্টযািতটি প্রথম তগগ়েতেগলি তিউজাতসকর স্টযান্ডােক অগ়েল মর্াম্পাতির অতেগস। 
আওগ়েি গারতটগসর সগঙ্গ তািঁর আগগ মথগর্ই র্থা বলা তেল। ওই েেগলার্ এই তবরাট 
মতল মর্াম্পাতির চতুথক োইসগপ্রতসগেন্ট। 
  
–তমিঃ মেতমতরস, আপিার জিয আতম র্ী র্রগত পাতর? 
  
–আতম আমার এর্টা প্রর্ল্পিার র্থা আপিাগর্ বুতিগ়ে বলগত চাই। এই প্রর্ল্পিাতট 
তির্মগতা এতগগ়ে মগগল আপিার মর্াম্পাতি অথকনিততর্ তদর্ মথগর্ লােবাি হগব। 
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–আপতি মতা মটতলগোগি এর্থা বলগত পারগতি। গারতটস তার তদগর্ তাতর্গ়ে অবার্ 
হগ়েতেগলি। আসগল পািঁচ তমতিগটর মগিয আমার এর্টা তমতটং আগে। আপতি সংগক্ষগপ 
বলগত পারগবি র্ী? 
  
–আতম অতযন্ত সংগক্ষগপ বলতে৷ পারসয উপসাগর মথগর্ মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্রর পূবক প্রাগন্ত 
মতল আিগত প্রতত গযালগি সাত মসন্ট র্গর খরচ হ়ে, তাই মতা? 
  
মেতমতরগসর মুগখর তদগর্ তাতর্গ়ে উতি বগলতেগলি- হযািঁ, আপতি তির্ই বগলগেি। 
  
–আতম েতদ বতল, গযালি প্রতত ততি মসগন্ট আতম মসই মতল আপিার হাগত মপৌঁগে মদব, 
তাহগল তর্ আপতি আমার প্রস্তাব গ্রহণ র্রগবি? 
  
গারতটস মেি মচ়োর মথগর্ লাতেগ়ে পড়গলি। তততি হাসগলি। বলগলি, এই অগলৌতর্র্ 
ঘটিাটা আপতি ঘটাগবি র্ী র্গর? 
  
মেতমতরস িান্তোগব বগলতেগলি–এখি আমাগদর হাগত মেসব টযািার আগে আতম তার 
তিগুণ আ়েতগির টযািার তততর র্রব। বুিগত পারগেি, র্ত সহগজ আতম দামটা র্তমগ়ে 
আিগত পারব। আর এর্টা বযাপার, মে মুহূগতক মতল উৎখিি র্রা হগব, সগঙ্গ সগঙ্গ 
তাগর্ টযািাগর েরা হগব। মাগি এতটুরু্ সম়ে িি র্রা হগব িা। 
  
গারতটস মেতমতরগসর তদগর্ তাতর্গ়ে থার্গলি। মবি মবািা মগল, তততি তচন্তার সমুগে 
হাবুেুবু খাগেি। 
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তর্ন্তু আপতি এতগুগলা বগড়া বগড়া টযািার তততর র্রগবি র্ী র্গর? 
  
আতম মসগুগলা বািাব। 
  
িা, এবযাপাগর আমরা মর্াগিা অথক সাহােয র্রগত পারব িা। 
  
মেতমতরস বািা তদগ়ে বলগলি–আপিার মর্াম্পাতিগর্ এর্ মপতিও খরচ র্রগত হগব িা। 
আতম শুিু আপিার র্াে মথগর্ এর্টা দীঘকগম়োতদ িতকসম্পন্ন্ চুতক্তগত সম্মতত চাইতে। 
এখি আপতি মে দাম তদগেি, েতবষযগত অগিকর্ দাগম এর্ই পতরমাণ মতল পাগবি। 
বযাগির র্াে মথগর্ আতম অথকনিততর্ সঙ্গতত পাব। এ বযাপাগর র্থা হগ়ে মগগে। 
  
মবি তর্েুক্ষণ মসখাগি তবরাজ র্রতেল িীরবতা। মবি বুিগত পারা োগে, গারতটস এই 
পতরর্ল্পিার েতবষযৎ তিগ়ে তচন্তাোবিা র্রগেি। মিষ অতি তততি বলগলি আমার মগি 
হগে, আপতি ওপগর তগগ়ে আমাগদর মপ্রতসগেগন্টর সগঙ্গ র্থা বলুি। 
  
. 
  
এোগবই শুরু হগ়েতেল গল্পটা। অিযািয মতল মর্াম্পাতির মাতলগর্র সাগথ র্িস্টযািতটি 
মেতমতরগসর এর্ই রর্ম র্থা হগ়েতেল। এই সমগ়ের মগিয স্পাইরস লামগিা তিগজর 
অিযািয র্াগজ বযস্ত তেগলি। েখি এই ষড়েগন্ত্রর র্থা তার র্াগি মপৌঁেল, তখি বড্ড 
মদতর হগ়ে মগগে। তততি সগঙ্গ সগঙ্গ মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্র চগল এগসতেগলি। র্তগুতল স্বািীি 
মর্াম্পাতির সাগথ চুতক্তগত আবে হগ়েতেগলি তর্ন্তু মেতমতরস ইততমগিযই লাগের আসল 
অংি তুগল তিগ়ে মগগেি। 
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–ওই রু্ত্তাটা মতামার স্বামী! লামগিা রাগগ মেগট পগড়তেগলি, আতম র্থা তদতে মমতলিা 
এর্তদি আতম তাগর্ েগথি িাতস্ত মদব, এই ষড়েগন্ত্রর মর্াগিা ক্ষমা হ়ে িা। 
  
মমতলিা এই ঘটিার জিয অিুতপ্ত হগ়েতেগলি। তার মর্বলই মগি হগ়েতেল, তততি 
মবািহ়ে োইগ়ের সাগথ তবশ্বাসঘাতর্তার মখলা মখলগলি। 
  
তারপর, তারপর তততি স্বামীর সাগথ বার্ েুগে অবতীণক হগলি। মেতমতরস র্ািঁি িািঁতর্গ়ে 
বগলতেগলি- মমতলিা, আতম মতা ওগদর সাগথ র্থা বলগত োইতি। ওরাই এগসগে আমার 
র্াগে। তুতম বগলা, এর্জি বযবসা়েী হগ়ে আতম এই প্রস্তাব প্রতযাখযাি র্রব র্ী র্গর? 
  
মসখাগিই এই সংলাপ মিষ হগ়ে তগগ়েতেল। 
  
. 
  
তখি মথগর্ই মেতমতরস সম্পগর্ক লামগিার িারণা আরও খারাপ হগ়ে ো়ে। তগব চরম 
মর্াগিা তসোন্ত মিবার আগগ প্রতত বার তততি তপ্র়ে মবাি মমতলিার র্থা োবগত থাগর্ি। 
  
মসতদর্ তদগ়ে র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ এর্ ি়েতাি বগলই মগি র্রা ো়ে। এই 
মািুষতট তিগজর মোগ-তবলাগস মত্ত থাগর্ি। স্পাইরস সম্পগর্ক তততি মমাগটই আগ্রহী িি। 
তততি মমতলিাগর্ মাগি মগিয অপমাি র্গরি। সম়ে এবং সুগোগ মপগল লামগিা 
পতরবাগরর সর্লগর্ই তবষতীগর তবে র্রগত চাি। মিাগ়েগল মপজ িাগম ওই অতেগিত্রীর 
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সাগথ মেতমতরগসর ঘটিার র্থা অগিগর্ই মজগিগেি। তবতেন্ন্ পতত্রর্াগত এতবষগ়ে 
মুখগরাচর্ সংবাদ প্রর্াতিত হগ়েগে। স্পাইরস োবগত থাগর্ি, এর্তদি তিশ্চ়েই… 
  
. 
  
লামগিার সহর্ারী তিগর্াস মেতরগটাজ, তততি িীগর িীগর অতেগস প্রগবি র্রগলি। গত 
পগিগরা বের িগর এই েেগলার্ স্পাইরস লামগিার সগঙ্গ েুক্ত আগেি। তাগর্ আমরা 
েগথি উদযমী বলগত পাতর। তর্ন্তু তার মগিয স্বপ্ন মিই। তার মর্াগিা েতবষযৎ মিই। 
তাগর্ িূসর এবং মুখহীি বগল মগি হ়ে। দুই মহাি িিী বযতক্তর মগিয মে লড়াই চগলগে, 
মেতরগটাজ মসই লড়াইগ়ের সুগোগটা তিগত পারগেি িা। তততি র্িস্টযািতটি 
মেতমতরসগর্ই আিঁর্গড় িগর আগেি। তততি মেগবগেি, এই লড়াইগত মিষ পেকন্ত মেতমতরস 
জ়েেুক্ত হগবি। তাই মেতমতরগসর র্াগি অতযন্ত মগাপি খবর সংগগাপগি মপৌঁগে মদি। 
োগবি, এর জিয তাগর্ অথকনিততর্োগব পুরসৃ্কত র্রা হগব। 
  
মেতরগটাজ লামগিার র্াগে মপৌঁগে মগগলি- আমাগর্ ক্ষমা র্রগবি সযার। তম. অযান্থতি 
তরগজাতল িাগম এর্ েেগলার্ আপিার সগঙ্গ মদখা র্রগত এগসগেি। 
  
লামগিা দীঘকশ্বাস মেলগলি- ওগর্ এখাগি পাতিগ়ে তদি। 
  
অযান্থতি তরগজাতলর ব়েস পিঁ়েতাতল্লি, র্াগলা চুল, পাতলা িার্, মচাগখর রং বাদাতম। তাগর্ 
মদগখ মগি হ়ে তততি বুতি এর্ প্রতিতক্ষত বক্সার। োতর সুন্দর মপািার্ তার পরগি। 
আজ তততি হলুদ তসগের িাটক পগরগেি। িরম চামড়ার জুগতা। আগস্ত আগস্ত র্থা বগলি। 
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েে এবং সুিাত, মগি হগে মর্াগিা এর্টা র্ারগণ তার মগি অর্ারণ উগত্তজিার সৃতি 
হগ়েগে। 
  
–আপিার সগঙ্গ মদখা হগ়ে খুবই োগলা লাগগে শ্রী লামগিা। 
  
বসুি তমিঃ তরগজাতল। 
  
তরগজাতল মচ়োগর বগস পড়গলি। 
  
আপিার জিয আতম র্ী র্রগত পাতর? 
  
–হযািঁ, আতম তমিঃ মেতরগটাজগর্ সব র্থা বুতিগ়ে বগলতে। আতম আপিার এর্টা বগড়া 
র্ারগগাতিপ োড়া তিগত চাইতে। মাগসকইলগস আমার এর্টা েযাক্টতর আগে। মসখাি মথগর্ 
তর্েু োরী মমতিিাতর আতম মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্র পািাব। েতদ আপিার সগঙ্গ আমার চুতক্তটা 
তির্ হগ়ে ো়ে, তা হগল েতবষযগত অগির্ বযবসা র্রা সম্ভব হগব। 
  
স্পাইরস লামিা তার মচ়োগর বগস র্ী মেি োবগলি। উগটাতদগর্র মচ়োগর বগস থার্া 
এই মািুষতটর মুগখর তদগর্ তার্াগলি। 
  
তমিঃ তরগজাতল, এটাই তর্ আপিার পতরর্ল্পিা? তততি তজজ্ঞাসা র্রগলি। 
  
অযান্থতি তরগজাতল বলগলি–আতম তির্ বুিগত পারতে িা। 
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আমার মগি হগে এই বযাপাগর আতম আপিাগর্ মর্াগিা সাহােয র্রগত পারব িা। র্ারণ 
আপিাগর্ মদবার মগতা মর্াগিা জাহাজ আমার হাগত মিই। 
  
-মর্ি? আপতি এর্থা বলগেি মর্ি? 
  
তিতষে ড্রাগ, তমিঃ তরগজাতল, আপতি তিতষে ড্রাগ মর্িাগবচা র্গরি। 
  
এই অতেগোগ শুগি তরগজাতলর মচাখ মোগটা হগ়ে মগল- আপতি আহাম্মর্, আপতি 
িািািরগির গুজগব তবশ্বাস র্গরি। আসল সতযটা ততলগ়ে মদখার মচিা র্গরি িা। 
  
আসগল এটাই সততয। স্পাইরস লামগিা প্রগতযর্ মািুগষর অন্তরাগল র্ী আগে তা মদখগত 
পাি। অযান্থতল তরগজাতল হগলি ইউগরাগপর প্রিাি ড্রাগস স্মাগলার। তততি মাতে়ো দগলর 
সদসয। এই সংগিগির অিযতম র্তকা। তরগজাতলর সম্পগর্ক অগির্ র্থা এখাগি মসখাগি 
মলখা হ়ে। তাই হ়েগতা লামগিা তপতেগ়ে আসগেি। 
  
আমার মগি হ়ে এ বযাপাগর আতম মর্াগিা সাহােয র্রগত পারব িা। আপতি অিয মর্াগিা 
মর্াম্পাতির সগঙ্গ র্থা বলগত পাগরি। 
  
অযান্থতি তরগজাতল আর র্থা বাড়াগলি িা। তার মচাখ িীতল হগ়ে এগসগে। তততি 
বলগলি–তির্ আগে। তততি তার পগর্ট মথগর্ এর্টা তবজগিস র্ােক মবর র্রগলি। মসটা 
মেগস্কর ওপর রাখগলি। েতদ মর্াি সম়ে আপিার মগির পতরবতকি ঘগট, তাহগল আমার 
সগঙ্গ মোগাগোগ র্রগত পাগরি। 
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তততি অতত দ্রুত স্পাইরগসর অতেস ঘর মথগর্ মবতরগ়ে মগগলি। 
  
স্পাইরস লামগিা ওই র্ােকটা তুগল তিগলি। মলখা আগেিঃ অযান্থতি তরগজাতল, ইমগপাটক 
এক্সগপাটক। িীগচ এগথগের মহাগটগলর তির্ািা মদও়ো আগে। তলা়ে এর্টা মটতলগোি 
িবর মদও়ো আগে। 
  
তিগর্াস মেতরগটাজ িান্ত মগি এই সংলাপ শুিতেগলি। েখি অযান্থতি তরগজাতল ঘর মথগর্ 
মবতরগ়ে মগগলি। তততি বলগলি–সততয র্ী? 
  
-হযািঁ, তম. তরগজাতল মহগরাইগির বযবসা র্গরি। েতদ আমরা আমাগদর জাহাজ তদই, তাহগল 
সরর্ার আমাগদর বযবসাটাই বন্ধ র্গর মদগব। আতম অত মবার্া িই। 
  
. 
  
অযান্থতি তরগজাতল লামগিার অতেস মথগর্ অতত দ্রুত মবতরগ়ে এগলি। 
  
এই বদমাইসটা আমার সাগথ খারাপ বযবহার র্গরগে। তর্ন্তু মস আমার মগাপি ড্রাগ 
বযবসার খবর মপল র্ী র্গর? এই জাহাজগুগলা অতযন্ত বগড়া। এর মািযগম আমরা 
অগির্ টার্ার ড্রাগ পাচার র্রগত পারতাম। অন্তত এর্ মর্াতট েলাগরর মতা হগবই। 
সমসযা হগে, মর্াগিা মর্াম্পাতি আমাগদর সগঙ্গ চুতক্ত র্রগব িা। এগথগের সবকত্র আমার 
বদিাম েতড়গ়ে মগগে। তসতসতলর সগঙ্গ মোগাগোগ র্রগত হগব। 
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অযান্থতি তরগজাতল র্খিও মর্াগিা বযাপাগর মি খারাপ র্গরি িা। তততি অতযন্ত িান্ত 
স্বোগবর মািুষ। জীবিেুগে জ়ে লাে র্রার জিযই জন্ম হগ়েগে তার। তততি জাগিি, 
এমি অগির্ সমসযার মমার্াতবলা তাগর্ র্রগতই হগব। 
  
তিউই়ের্ক িহগরর মহলসতর্গচগি তততি মবগড় উগিগেি। মেৌগগাতলর্ তদর্ মথগর্ এই 
জা়েগাটা মযািহাট্টাগির পতশ্চমতদগর্। এইট এতেতিউ এবং হােসি িদীর মিযবতকী 
অঞ্চগল। মটাগ়েতন্ট থােক ও তেেতট িাইথ তস্টগটর মাগি। মগিাস্তাতত্ত্বর্ তদর্ মথগর্ 
মহলসতর্গচি হল এমি এর্তট িহর, োর চারতদগর্ তিরাপত্তার বািঁিি আগে। র্ী 
তিরাপত্তা? এখাগি সবসম়ে চুতর-তেিতাই হগ়ে থাগর্। এখাগি গোরস, পারগলার মব, 
গতরলাস এবং মরাগেস গযাং এর দল আগে। তারা এগর্ অগিযর সগঙ্গ মারামাতর র্গর। 
খুি জখগমর র্থা মলাগর্র মুগখ মুগখ মেগর। এর্গিা েলার হাগত তদগল মে-মর্াগিা 
মািুগষর মাথাটা িড় মথগর্ আলাদা র্রা ো়ে। আহা, এটা হল এর্ জঘিয িরর্! 
  
মহলসতর্গচগি োরা বসবাস র্গর, তারা উরু্ি, তবগে-আর ইিঁদুগরর সাগথ বসবাস র্রগত 
বািয হ়ে। এখাগি মর্াগিা বাথটব মিই। তাই মেগলগমগ়েরা তিজস্ব উপাগ়ে সমসযা 
সমািাি র্গর। তারা লযাংগটা হগ়ে চগল ো়ে হােসি িদীর েগর্র র্াগে। মসই জগল 
িাি র্গর। বাতর্ সব তর্েুও মসখাগিই সারা হ়ে। এই েগর্র অবস্থা মিাচিী়ে। র্ী মিই 
মসখাগি? রু্রু্র-মবড়াগলর মৃতগদহ মথগর্ শুরু র্গর েত রাগজযর মিাংরা। 
  
এই িহগরর রাস্তাঘাগট িািা িরগির ঘটিা ঘটগত মদখা ো়ে। ো়োর ইতিি অযালামক 
বাতজগ়ে এতগগ়ে চগলগে। এর্দল মস্তাি মারামাতর র্রগে। তবগ়ের মিাোোত্রা মবতরগ়েগে। 
পগথর পাগি মবসবগলর আসর বগসগে। মঘাড়া েুগট চগলগে। তসগিমার শুু্েতটং হগে। 
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এই অঞ্চগলর এর্মাত্র মখলার মািতট আগে রাস্তার এর্ প্রাগন্ত। মসখাগি মাগি মগিয 
তিশুগদর তচৎর্ার র্রগত মদখা ো়ে। গরমর্াগল অবস্থা আরও মিাচিী়ে হগ়ে ওগি। 
িদীর জল পগচ ো়ে। দতরেতার তচহ্নমাখা এই িহর। এখাগিই অযান্থতি তরগজাতলর মবগড় 
ওিা। 
  
অযান্থতি তরগজাতলর অগির্ সৃ্মতত আগে। তাগর্ িাক্কা তদগ়ে মেগল মদও়ো হগ়েতেল। তততি 
তর্েু প়েসা চুতর র্গরতেগলি। তখি তার ব়েস মাত্র সাত বের। ব়েগস বড় মেগলরা তার 
সাগথ খারাপ বযবহার র্রত। মে পথ তদগ়ে তততি সু্কগল মেগতি। মসই পগথর দুপাগি, 
মস্তািগদর বাসস্থাি। সু্কলটাগর্ও আমরা সংগক্ষগপ এর্টা েুেগক্ষত্র বলগত পাতর। পগিগরা 
বের ব়েগসর মগিয তরগজাতল অসীম িতক্তর অতির্ারী হগ়ে ওগিি। 
  
োইটার তহগসগব েগথি িাম হ়ে তার, মারামাতর র্রগত তার েীষণ োগলা লাগত। মে-
মর্াগিা বযাপাগর তততি মস্তাতি মদখাগতি। তততি আর তার বনু্ধরা তস্টলমযািস তজগম তগগ়ে 
বতক্সং প্রযার্তটস র্রগতি। 
  
তখি মথগর্ই মোগটাখাগটা িাগমলা িাগট তততি জতড়গ়ে পগড়তেগলি। তবখযাত বক্সাররা 
মাগি মগিয এই পাড়াগত আসত। ফ্রাি র্সগটগলার সাগথ তার মোগাগোগ হগ়েতেল। মজা 
অযাগোতিসগর্ তততি মচাগখর সামগি মথগর্ মদগখগেি লাতর্ লুতস়োগিাগর্ও। বতক্সং তািঁর 
িরীগর উগত্তজিা এগি তদত। এর্-এর্টা ঘুতষর মগিয তদগ়ে তিগজর ঘৃণা এবং অপমাি 
প্রর্াি র্রগত চাইগতি। প্রগতযর্টা লড়াইগত টতি তরগজাতল মিষ পেকন্ত জ়েেুক্ত হগতি। 
তর্েুতদগির মগিযই তরগজাতল মস্তাি বাতহিীর ি়েগির মতণ হগ়ে ওগিি। 
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এর্তদি তরগজাতল লর্ার রুগম তগগ়ে মপািার্ পাটাতেগলি। তখি দুই তবখযাত বক্সাগরর 
র্গথাপর্থি তততি শুগি মেলগলি। তাগদর এর্জি ফ্রাি র্সগটগল অিযজি লাতর্ 
লুতস়োগিা। 
  
–এই মেগলটা এর্টা মসািার খতি, লুতস়োগিা বলতেগলি, আতম গত সপ্তাগহ, ওর ওপর 
পািঁচটা গ্রান্ড তজগততে। 
  
–তাহগল? মলাউ মোতমতিগর্র সাগথ লড়াই-এ বাতজ হগব িাতর্? 
  
–হযািঁ, মর্ি হগব িা। 
  
–তাহগল র্ী র্রগত হগব? 
  
দগি এর্, এইোগব বাতজটা হগব। 
  
 টতি তরগজাতলর িরীগর এর্টা িীতল তিহরণ, এই সংলাগপর অন্তরাগল র্ী মলখা আগে, 
তততি তা উপলতব্ধ র্রগত মপগরতেগলি। তরগজাতল সগঙ্গ সগঙ্গ তার দাদা তজগিার িরণাপন্ন্ 
হি। পুগরা বযাপারটা তজগিাগর্ বুতিগ়ে বলগলি। 
  
–হা়ে তেশু, োই বগলতেল, ওই দুগটা বক্সার মতাগর্ তিগ়ে মরণ মখলা মখলগত চাইগে,, 
তাই মতা? মতাগর্ সামগি মরগখ ওরা লক্ষ লক্ষ েলার র্ামাগব বগল মেগবগে। 
  
–আতম মতা মপিাদার বক্সার িই। 
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তজগিা তার তদগর্ তাতর্গ়ে বগলগে তুই র্খিও মর্াগিা লড়াইগত হাতরসতি, তাই। মতা 
টতি? 
  
-িা। 
  
এই বযাপারটাই মবািহ়ে ওগদর মগি িগরগে। ওরা তাই মতাগর্ তিগ়ে জু়ো মখলার আসর 
তততর র্রগত চাইগে। 
  
মোগটা োই র্ািঁি িািঁতর্গ়ে বগলতেল- আতম তর্েুই বুিগত পারতে িা। 
  
তজগিা তাগর্ জতড়গ়ে িগর বগল–এর মাগি অগির্ তর্েুই। আমাগদর দুজগির োগগযর 
চার্া এগর্বাগর ঘুগর োগব। মোগটা োইতট আমার, আমার পাগি বগস পুগরা বযাপারটা 
মিা। 
  
. 
  
তস্টলমযাগির তজগম মলাউ মোতমতিগর্র সাগথ লড়াইটা শুরু হল শুিবাগরর তবগর্লগবলা। 
বগড়া বগড়া দাদারা সব মসখাগি মপৌঁগে তগগ়েতেল। ফ্রাি র্সগটগলা, মজা অযাগোতিস, 
অযালবাটক অযািাসটাতস়ো, লাতর্ লুতস়োগিা, মম়োর লযািতস্ক। তারা মোগটা বক্সারগদর 
লড়াই মদখগত োগলাবাগসি। তারা মগি র্গরি মে, এইোগব অগির্ টার্া আ়ে র্রা 
মেগত পাগর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

165 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

মলাউ মোতমতিগর্র ব়েস সগতগরা বের। টতির মথগর্ এর্ বেগরর বগড়া। ওজগি পািঁচ 
পাউন্ড মবতি। তর্ন্তু উতি তরগজাতলর মগতা তীক্ষ্ণ মি তেল িা তার। বতক্সং-এর েলার্লা 
মস োগলা জািত িা। আর এর্টা তজতিসও তার মগিয তেল িা। হতযা র্রার প্রবণতা, ো 
এর্জি বক্সাগরর জগ়ের চাতবর্াতি। 
  
পািঁচ রাউগন্ডর লড়াই। প্রথম রাউন্ড সহগজই তজগত তিগ়েতেল টতি। তিতী়ে রাউন্ডটাও মস 
তজগত মগল। এবং তৃতী়ে রাউন্ডটা। মস্তািগদর মগিয তহ-তহ শুরু হগ়ে মগগে। মর্ র্ত 
টার্া লতগ্ন র্গরগে তার মগাপি তহসাব-তির্াি। এবার সুগদ-আসগল সব বুগি মিবার 
পালা। 
  
মগি হগে, এই মেগলটা এর্তদি ও়োডক চযাতম্প়েি হগব। লাতর্ লুতস়োগিা মন্তবয 
র্গরতেগলি, এই মেগলটার জিয র্ত টার্া লতগ্ন র্রা হগ়েগে? 
  
–দি গ্রান্ড। ফ্রাি র্সগটগলা বগলতেগলি। আতম এর জিয এগর্ পগিগরা তদগত পাতর। এই 
মেগলটা এখিই েগথি খযাততসম্পন্ন্ হগ়ে উগিগে। 
  
হিাৎ এর্টা অোতবত ঘটিা ঘগট মগল। পঞ্চম রাউগন্ডর মািামাতি, মলাউ মোতমতির্ টতি 
তরগজাতলগর্ মেগল তদল। আপার র্াগটর মািযগম। মরোতর গুিগত শুরু র্গর 
তদগ়েগেি…খুবই িীগর িীগর, তততি তাতর্গ়ে আগেি চারপাগির উন্মত্ত জিতার মুগখর 
তদগর্। সর্গলর ইগে, টতি উগি দািঁড়ার্। 
  
ওি-ওি রু্ত্তার বািা, উগি দািঁড়া। মজা অযাগোতিস তচৎর্ার র্গর বগলতেগলি, উগি দািঁড়া 
আর লড়াই শুরু র্র। 
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মগািা মিগষর তদগর্ এতগগ়ে চগলগে। মিষ অতি দি পেকন্ত মগািা মিষ হল। টতি 
তরগজাতল তখিও শুগ়ে আগেি, উিগত পারগেি িা। 
  
রু্তত্তর বািা, এর্টা, এর্টা ঘুতষ মতাগর্ মিষ র্গর তদল। 
  
মািুষগুগলার অবস্থা হগ়েগে মিাচিী়ে। তারা োবগতই পারগে িা এমি এর্টা অোতবত 
ঘটিা র্ী র্গর ঘটল। 
  
তজগিা তার োই অযান্থতি তরগজাতলগর্ মড্রতসং রুগম তিগ়ে মগল। অযান্থতির মচাখ বন্ধ তেল। 
অযান্থতি মেগবতেগলি, তততি মবািহ়ে অজ্ঞাি হগ়ে মগগেি। 
  
মিষ অতি অযান্থতি আবার স্বাোতবর্ অবস্থা়ে তেগর এল। 
  
তার োই বলল–বুিগত পারতেস, এই অতেিগ়ের িারা আমরা র্ত টার্া আ়ে র্রলাম। 
এর্ হাজার েলার! 
  
–আতম বুিগত পারতে িা। 
  
আতম টার্া িার র্গরতেলাম, মোতমতিগর্র ওপর লতগ্ন র্গরতেলাম। তহসাবটা তেল। ১৫-১। 
বুিগতই পারতেস মোতমতির্ তজগত মগগে, আমরা র্ত টার্া মপগ়েতে। 
  
এরর্ম র্থা বলে মর্ি? টতি তজজ্ঞাসা র্রল, েতদ ওরা জািগত পাগর। 
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তজগিা মহগস বগলতেল এই মগাপি বযাপারটা মর্উ জািগত পারগব িা। শুিু তুই আর 
আতম োড়া। 
  
. 
  
পগরর তদি টতি তরগজাতল েখি সু্কগল োগে, তখিই এর্টা লবা র্াগলা তলমুতজি গাতড়র 
সগঙ্গ তার মদখা হল। লাতর্ লুতস়োগিাগর্ গাতড়গত বগস থার্গত মদখা মগল। তততি 
বলগলি এগসা, মেতগর চগল এগসা। 
  
টতি তরগজাতলর হৃৎস্পন্দি দ্রুত হগ়েগে। টতি বলল–তম. লুতস়োগিা, আতম সু্কগল োতে। 
মদতর হগ়ে োগব। 
  
–মেতগর এগসা। র্তৃকগের সুর বাজগে লাতর্র র্েস্বগর। 
  
টতি তরগজাতল তলমুতজগির মগিয বগস পড়ল। লাতর্ লুতস়োগিা ড্রাইোরগর্ বলল, ব্লগর্র 
তদগর্ এতগগ়ে চল। 
  
হা়ে েগবাি, এইোগব আমাগর্ মর্াথা়ে তিগ়ে োও়ো হগে? 
  
লুতস়োগিা মেগলতটর তদগর্ তাতর্গ়ে বগলতেল–বযাপারটা আমাগর্ খুগল বগলা মতা? 
  
তরগজাতল আমতা আমতা র্রগত থাগর্–সযার, আপতি র্ী বলগেি? 
  
আমাগর্ মবার্া হািঁদা মেগবা িা। এই ির্ল েুগে র্ত টার্া মপগ়েে? 
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–তর্েুই িা তমিঃ লুতস়োগিা। 
  
–আতম মতামাগর্ আর এর্বার তজজ্ঞাসা র্রতে, এই ির্ল েুগে র্ত টার্া মপগ়েে? 
  
ে়ে মপগ়ে টতি বগল ওগি–এর্ হাজার েলার। 
  
লাতর্ লুতস়োগিা মহগস ওগি- এটা মতা মুরতগর খাবার। আমার মগি হগে..গতামার ব়েস 
র্ত? 
  
–মষাগলা বের? 
  
–মষাগলা বেগরর বালর্ হগ়ে তুতম েগথি বুতে মত্তার পতরচ়ে তদগ়েগে। তুতম তর্ জাগিা, 
মতামার এই আচরণ আমাগর্ আর আমার বনু্ধগর্ পগথর তেতখতর র্গরগে। 
  
–এর জিয আতম দুিঃতখত। 
  
-এটা েুগল োও। মতামার সামগি উজ্জ্বল েতবষযৎ আগে। 
  
–আপিাগর্ িিযবাদ। 
  
–আতম এই বযাপাগর মর্াগিা র্থা বলব িা। টতি, আমার বনু্ধগদর র্াগি েতদ এই খবর 
মপৌঁগে ো়ে, তাহগল মতামাগর্ তারা টুর্গরা টুর্গরা র্গর মেলগব। তুতম আগামী মসামবার 
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আমার সগঙ্গ মদখা র্রগত এগসা। এরপর মথগর্ তুতম আর আতম এর্সগঙ্গ র্াজ র্রব, 
মর্মি? র্থা তদে মতা! 
  
এর্ সপ্তাহ মর্গট মগগে। টতি তরগজাতল এখি লাতর্ লুতস়োগিার হগ়ে র্াজ র্রগে। 
তরগজাতল রািার তহগসগব র্াজ শুরু র্গরগে। পগর এিগোগসকর চার্তর মপগ়েগে। সব 
তর্েুই ঘগট মগগে গত সাততদগির মগিয। এই র্তদগিই টতি লুতস়োগিার োিহাত হগ়ে 
উগিগে। 
  
এরপর েততদি িা লাতর্ লুতস়োগিাগর্ মগ্রপ্তার র্রা হল, তার তবরুগে অতেগোগ প্রমাতণত 
হল, তাগর্ মজলখািা়ে পািাগিা হল, তততদগি টতি তরগজাতল লুতস়োগিার তবরাট 
সংগিগির অিযতম মিতা হগ়ে উগিগেি। 
  
. 
  
এরা িািা িরগির অনিততর্ র্াজর্মক র্গর থাগর্। জু়োগখলা মথগর্ শুরু র্গর চড়া সুগদ 
টার্া িার মদও়ো, মমগ়েগদর তিগ়ে অনিততর্ বযবসা চালাগিা, আরও র্ত র্ী? িািা উৎস 
মথগর্ অগথকর মরাত অতবরাম মিগ়ে আসগে। ড্রাগগর বযবসাও চালু আগে। তগব সব 
বযাপারগুগলা এর্সগঙ্গ চগল িা। 
  
টতি তরগজাতল ইততমগিয েগথি বগোগলার্ হগ়ে উগিগেি। জীবিগর্ তততি মদগখগেি তার 
র্দেক অবস্থা়ে। তততি জাগিি, র্ীোগব সব তর্েু সামলাগত হ়ে। এোগবই োগগযর চার্া 
এতগগ়ে মগগে। 
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মিষ পেকন্ত তাগর্ এর্টা র্তিি তসোন্ত তিগতই হল। 
  
. 
  
টতি তরগজাতল এমি এর্জি মািুষ, তেতি চট র্গর মর্াগিা বযাপাগর জতড়গ়ে পড়গত চাি 
িা। তততি প্রগতযর্টা তবষ়ে তিগ়ে োবিাতচন্তা র্রগত োগলাবাগসি। মিষ পেকন্ত মহগরাইি 
বযবসাগত মগিাতিগবি র্রগলি। 
  
মহগরাইিগর্ অিা়োগস আমরা িারগর্াতটগক্সর রাজা বলগত পাতর। মাতর়োিা এবং 
মর্াগর্গিরও এই বযাপাগর েগথি সুিাম আগে। তর্ন্তু মহগরাইি মে অবস্থার সৃতি র্গর তা 
অিয মর্উ তদগত পাগর িা। মহগরাইি আমাগদর সমস্ত িা়ুেপুিগর্ আেন্ন্ র্গর। মর্াগিা 
বযথা মিই, মর্াগিা সমসযা মিই, মর্াগিা েন্ত্রণা মিই। মহগরাইগির সাহাগেয আমরা স্বপ্ন 
মলাগর্র বাতসন্দা হগ়ে োই। আমরা মে-মর্াগিা অপর্মক সহগজই র্রগত পাতর। 
মহগরাইি। মিষ পেকন্ত আমাগদর িগমক পতরণত হ়ে। আমরা মহগরাইগির দাস হগ়ে োই। 
  
এোগবই মবািহ়ে সারা পৃতথবীগত মহগরাইি সাম্রাজয েতড়গ়ে পড়গে। তরগজাতল তুরস্ক 
মদগির সগঙ্গ মোগাগোগ রক্ষা র্গর চলগলি। তািঁর তপ্র়ে এগজন্ট মপগট লুক্কার ওপর 
দাত়েে মদও়ো হল। 
  
তরগজাতল বলগলি–আতম এই বযাপারটা়ে মোগ তদগত চাইতে। তর্ন্তু মর্াগিা সমসযা হগল 
আতম তা সামলাগত পারব িা। 
  
টতি, আপিার বুতেমত্তা আমাগর্ অবার্ র্গরগে। 
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–আতম চাইতে, এখিই আপতি তুরগস্ক চগল তগগ়ে এ বযাপারটার সমািাি র্রুি। আপতি 
তর্ আমাগর্ সাহােয র্রগবি? 
  
ওই েেগলার্ ইতস্তত র্রগত থার্গলি। 
  
আতম র্থা তদতে, তর্ন্তু ওরা তর্ রাতজ হগব? টতি, ওগদর মগিয তিততর্তার োপ মিই। 
ওরা রু্রু্গরর মগতা। েতদ তবশ্বাস মেগে ো়ে, ওরা আপিাগর্ হতযা র্রগব। 
  
–আতম সাবিাগি থার্ব। 
  
–তির্ আগে। 
  
 দু সপ্তাহ মর্গট মগগে। টতি তরগজাতল চগলগেি তুরগস্কর তদগর্। 
  
তততি তবতেন্ন্ িহগর মগগলি। ইজতমর মথগর্ আেইওি এবং এসতর্গসইর। এইোগবই 
তার র্াজ শুরু হল। 
  
এগর্ এগর্ বািাগুগলা অততিম র্রার মচিা র্রগলি। তর্ন্তু বযাপারটা খুব এর্টা সহজ 
ি়ে। তগব তততি তেগলি দৃঢ়প্রততজ্ঞ। তততি জািগতি মে র্গরই মহার্ তুরস্ক জ়ে তাগর্ 
র্রগতই হগব। মিষ অবতি অগির্গর্ মোি র্রগলি। তিগজই চগল এগলি তুরস্ক-তসরী়ে 
সীমান্ত অঞ্চগলর তর্তলস িহগর। মর্ র্াগরলা অঞ্চগলর মক্ষতগুগলা পতরদিকি র্রার 
সুগোগ মদও়ো হল। এখাগি আতেম-এর চাষ হগে। আতেম মথগর্ই মতা মহগরাইি তততর 
হগব। 
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টতি পুগরা বযাপারটা বুগি তিগত মচগ়েতেগলি। এটাই তার স্বোগবর অিযতম তবতিিয। 
েখি মে র্াগজ হাত মদি, মগাড়া মথগর্ সবতর্েু োগলাোগব মবািার মচিা র্গরি। 
  
তততি জািগত মচগ়েতেগলি, আতম বুিগত পারতে িা, র্ীোগব এই সুন্দর সাদা েুল মথগর্ 
মহগরাইি তততর হ়ে। 
  
সাদা মর্াট পরা এর্ তবজ্ঞািী েেগলার্ সবতর্েু বুতিগ়ে তদগলি তমিঃ তরগজাতল, িাগপ 
িাগপ অগির্গুগলা পেতত পার হগত হ়ে। আতেম মথগর্ই মতা মহগরাইি পাও়ো ো়ে। 
তার মগিয মরতেি আর অযাগসতটর্ অযাতসে তদগত হ়ে। পতপ গাগের মে প্রজাতত মথগর্ 
মহগরাইি আগস, তার িাম হল পাপাোর সতিগেরাম। এই গাগের েুল মখগল ঘুম ঘুম 
আেন্ন্তা এগস আমাগদর গ্রাস র্গর। ওতপ়েম িামটা আমরা তগ্রর্ োষা মথগর্ মপগ়েতে। 
আসল িিটা হল ওপাস, োর অথক জুস। 
  
অগির্ তর্েু মবািা হগ়ে মগগে টতির। এবার মেরার পালা। 
  
. 
  
সম়ে মর্গট মগগে। েসল উিগব। টতিগর্ আমন্ত্রণ জািাগিা হল র্াগরলার প্রিাি 
এগস্টটতট পতরদিকগির জিয। র্াগরলা পতরবাগরর সর্গলই এই বযবসার সগঙ্গ েুক্ত। 
তাগদর হাগত থাগর্ তবগিষোগব তততর র্রা েুতর। ো তদগ়ে তারা গাে মথগর্ েুল তুগল 
মি়ে। র্াগরলা অমাত়ের্ েেগলার্, উতি বলগলিএই পতপগুগলাগর্ পিঁতচি ঘণ্টার মগিয 
তুগল মেলগত হগব, তা িাহগল সবগুগলা পগচ োগব। 
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মদখা মগল ওই পতরবাগরর িজি সদসয উৎসাগহর সগঙ্গ গাে র্াটার র্াগজ হাত 
লাতগগ়েগে। সর্াল মথগর্ সগন্ধ অবতি তারা প্রচণ্ড পতরশ্রম র্রগে। বাতাস এর্টা 
মিমাতাগিা গগন্ধ েরপুর হগ়ে উগিগে। তিম তিম আেন্ন্তা মজগগগে িরীগরর মগিয। 
  
তরগজাতলগর্ বলগত মিািা মগল–আরও আরও সাবিাগি…র্াগরলা উত্তর তদগলি হযািঁ, 
আমাগদর আরও সাবিাি হগতই হগব। েতদ এর্বার আপতি এই মক্ষগতর মগিয শুগ়ে 
পগড়ি, তা হগল আর র্খিও উিগত পারগবি িা। আপিার িা়ুেপুি তিমতিম র্রগব। 
মচতিা আর তেগর আসগব িা। 
  
োমকহাউগসর জািালা-দরজাগুগলা বন্ধ র্গর মদও়ো হগ়েগে। েসল র্াটার মরশুগম 
এখাগি বুতি মৃতুযর হাহার্ার। 
  
. 
  
পতপগুগলা তুগল মিও়ো হগ়েগে। তরগজাতল পুগরা পেততটা অিুিাবি র্রার মচিা র্রগেি। 
তততি মদখগলি মরতেগির সাগথ পতপগুগলা তমতিগ়ে মদও়ো হগে। তবগিষোগব তততর র্রা 
এর্ বীক্ষণাগাগর এই তবগেষগণর র্াজগুগলা চগলগে। লযাবগরটতরতট পাহাগড়র মাথা়ে 
অবতস্থত। 
  
বযাপারটা এতক্ষগণ মবািগময হল তািঁর র্াগে। 
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–আমরা তর্ প্রতি়োর মিষ প্রাগন্ত মপৌঁগে মগতে? তিশুর মগতা মর্ৌতূহল এগি তততি 
জািগত মচগ়েতেগলি। 
  
র্াগরলা সগঙ্গ সগঙ্গ জবাব তদগলি িা বনু্ধ, এত সহজ ি়ে। বলগত পাগরি তবরাট এর্টা 
অতেোগির সূচিা হল মাত্র। মহগরাইি তততর র্রাটা খুবই সহজ, তর্ন্তু পুতলগির মচাগখ 
িুগলা তদগ়ে মসতটগর্ পাচার র্রাটাই হল সবগথগর্ িক্ত। 
  
টতি তরগজাতলর মগির মগিয উগত্তজিার আগুি। তাহগল? এখিই তাগর্ আরও রু্িলী 
হগ়ে উিগত হগব। বযবসাটা শুরু হগ়েগে। 
  
তততি তজজ্ঞাসা র্রগলি র্ীোগব এই র্তিি র্াজতট সমািা র্রা হ়ে? 
  
অগির্গুগলা পন্থা আগে, ট্রার্, বাস, মট্রি, গাতড়, খিগরর তপি এবং উট। 
  
–উট? 
  
-হযািঁ। আমরা উগটর থতলর মেতর মহগরাইি মরগখ তদই, আইিরক্ষগর্রা মমটাল 
তেগটক্টগরর সাহাগেয সবতর্েু পরীক্ষা র্গর। তারপর? রাবার বযাগগর মেতর মসগুতলগর্ 
চালাি র্গর মদও়ো হ়ে। র্াজ মিষ হগ়ে মগগল আমরা উটগুগলাগর্ মমগর মেতল। সমসযা 
র্ী জাগিি, মাগি মগিয উগটর মপগটর মেতর বযাগগুগলা তবগস্ফাতরত হগ়ে ো়ে। আর এই 
মহগরাইগির প্রোগব উটগুগলা আেন্ন্ হগ়ে পগড়। মর্মি মেি এগলাগমগলা আচরণ র্রগত 
শুরু র্গর। আইিরক্ষগর্র মচাগখ তখি আমরা িরা পগড় োই। 
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–মর্ান্ পথ তদগ়ে এই ড্রাগ পাচার র্রা হ়ে। 
  
র্খিও র্খিও মহগরাইি পাচার র্রা হ়ে আগলগপা মথগর্ মবইরুট হগ়ে ইস্তািবুল 
পেকন্ত। তারপর সারগসই, আবার ইস্তািবুল মথগর্ সরাসতর তগ্রগস তিগ়ে আসা হ়ে। 
তসতসতল হগ়ে র্রতসর্া আর মগরাগক্কাগর্ টাটা গুেবাই র্গর আটলাতন্টর্ মহাসাগগরর 
ওপাগর। 
  
–আপিার তবচার মবািগর্ আতম শ্রো র্রতে। তরগজাতল বলগলি, আতম আমার মেগলগদর 
বলব, মদখা োর্ র্ীোগব আপিাগর্ সাহােয র্রগত পাতর। 
  
–তির্ আগে। 
  
–পরবতকী সমগ়ে আতম তর্ এই অতেোগির সঙ্গী হব? 
  
িা, বযাপারটা খুবই তবপজ্জির্। 
  
–আতম মতা তবপদ তিগ়ে মখলগতই োগলাবাতস। 
  
. 
  
পগরর তদি সগন্ধযগবলা। টতি তরগজাতলর সাগথ এর্ েেগলাগর্র আলাপ র্তরগ়ে মদও়ো 
হল। মবািা োগে, মসই েেগলার্ মে সাম্রাগজযর অিীশ্বর, মসই সাম্রাগজযর সবতর্েু 
অন্ধর্াগর ঢার্া। তবিাল দিাসই মচহারা তার, পািঁর্াগিা মগািঁে আগে। 
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ইতি হগলি মুস্তাো। ইতি আেইওি মথগর্ এগসগেি। তুরস্ক োষা়ে আেইওি িগির 
অথক র্ী জাগিি মতা? আেইওগির অথক হল আতেম। মুস্তাো হগলি আমাগদর অিযতম 
দক্ষ স্মাগলার। 
  
মুস্তাো িান্তোগব বগলতেগলি- হযািঁ, এই বযাপারটা তিখগত হ়ে। অগির্গুগলা পন্থা : আগে, 
মেগুগলা সততয তবপজ্জির্। সামািয েুল হগল মৃতুয এগস আপিাগর্ গ্রাস র্রগব। 
  
টতি তরগজাতল তবরৃ্ত স্বগর বগল ওগিি–প্রতত পদগক্ষগপ এত তবপদ? 
  
মুস্তাো বলগলি–আপতি টার্ার র্থা বলগেি মতা? আতেমগর্ আমরা টার্ার গাে বলগত 
পাতর। আতেগমর বযাপাগর এর্টা রহসয আগে। এই রহসযটা বুিগত হগব। েগবাি এই 
তবগিষ পেতত আমাগদর হাগত তুগল তদগ়েগেি। অল্প মখগল আমাগদর িরীর তরতাজা 
হগ়ে ওগি। এগর্ আমরা মখগত পাতর, সরাসতর েগর্র ওপর প্রগ়োগ র্রগত পাতর। 
সািারণ অগির্ মরাগ এই ওষুগি মসগর ো়ে। েতদ মপট খারাপ হ়ে তাহগলও এটা 
উপর্ারী। িান্ডা মলগগগে, জ্বর জ্বর োব, মাথার েন্ত্রণা–সবতর্েুগতই। তগব আপিাগর্ 
সতর্ক হগত হগব। েতদ মবতি পতরমাগণ মখগ়ে মেগলি, তাহগল আপিার মচতিার অবলুতপ্ত 
ঘগট োগব। আপিার মেৌিক্ষমতা হাতরগ়ে মেলগবি। আর তুরস্ক মদগির এর্টা র্হবত 
আগে র্ী জাগিি মতা? মে পুরুষরা মেৌি ক্ষমতা হাতরগ়ে মেগলগে তাগর্ িরগর্র র্ীট 
মগি র্রা হ়ে। 
  
–তির্ আগে, আপিার র্থা মগি রাখব। 
  
. 
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আেইওি মথগর্ োত্রা শুরু হগ়েগে মিযরাগত। এর্দল রৃ্ষর্, রাগতর অন্ধর্াগর মহিঁগট 
চগলগে। মুস্তাোর সঙ্গী হগ়েগে তারা। খিগরর তপগি চাতপগ়ে মদও়ো হগ়েগে আতেগমর 
বাক্সগুগলা। বাক্সগুগলার ৩৫০ তর্গলা মথগর্ ৭০০ পাউগন্ডর তর্েু মবতি। িক্ত সুিাম তর্েু 
খির মসগুগলাগর্ বহি র্গর তিগ়ে চগলগে। বাতাগসর মেতর এর্টা তীি িািঁিাগলা গন্ধ 
পাও়ো োগে। মগি হগে, সততয সততয মবািহ়ে মৃতুযি়েী অতেোগি সর্গল সঙ্গী হগ়েগে। 
বাগরাজি রৃ্ষর্ এতগগ়ে চগলগে। তারা এখি রক্ষীর েূতমর্াগত অবতীণক। সর্গলর আগগ 
এতগগ়ে চগলগেি মুস্তাো। প্রগতযর্ রৃ্ষগর্র হাগত এর্তট র্গর রাইগেল। 
  
এখি আমাগদর আরও সতর্ক থার্গত হগে। মেগত মেগত মুস্তাো তরগজাতলগর্ 
বগলতেগলি। ইন্টারগপাল এবং আরও অগির্গুতল-সংস্থা আমাগদর ওপর র্ড়া িজর 
মরগখগে। আগগ বযাপারটা খুবই সহজ তেল। আমরা মর্াগিা এর্স্টা গ্রাম বা িহর মথগর্ 
আতেম চালাি র্রতাম। তর্ন্তু এখি এটা তত সহজ মিই। এখি মর্াথা়ে িরা পগড় োব 
মর্ জাগি! 
  
আেইওি িহরতটর অবস্থাি তুরগস্কর পতশ্চম তদগর্। সুলতাি মাউগন্টগির পাদগদগি, 
এর্তট উি মালেূতমর ওপর। জা়েগাটা়ে খুব এর্টা সহগজ মপৌঁগোগিা ো়ে িা। বগড়া 
বগড়া িহর মথগর্ অগির্ দূগর তার অবতস্থতত। এই মেৌগগাতলর্ তবতেন্ন্তাই মবািহ়ে এই 
িহরতটগর্ মচারাচালাির্ারীগদর স্বগকরাগজয পতরণত র্গরগে। 
  
-এই জা়েগাটা আমাগদর র্াগজর পগক্ষ খুবই োগলা, আমরা মর্াথা়ে আতে তা সহগজ 
মবর র্রা ো়ে িা। 
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হাসগত হাসগত মুস্তাো মন্তবয র্গরতেগলি।  
  
খিরগুগলা িীগর িীগর এতগগ়ে চগলগে পাহাতড় উপতযর্ার পথ িগর। ততিতদি মর্গট 
মগগে। পুগরা বাতহিী তুরস্ক-তসরী়ে সীমাগন্ত মপৌঁগে মগগে। মসখাগি র্াগলা মপািার্ পরা 
এর্ মতহলার সাগথ মদখা হল। তততি এর্টা মঘাড়সও়োর বাতহিীর সামগি দািঁতড়গ়েতেগলি। 
মঘাড়াগুগলার তপগি ম়েদার িুতড় রগ়েগে। তাোড়াও খুব সাবিাগি র্ী মেি বািঁিা আগে। 
এমিোগব বািঁিা োগত মর্উ বুিগত পারগব িা। লবা দতড় আগে, দুগিা েুট লবা। দতড়র 
এর্টা তদর্ র্া়েদা র্গর মুস্তাোর হাগত িতরগ়ে মদও়ো হল। পগিগরাজি োড়া র্রা 
মদৌড়বীর েুগট এগসগে, তারা পািাপাতি মদৌড়গে। প্রগতযগর্ মাগি মাগি মাতটর তদগর্ 
িুিঁর্গে, এর্ হাগত দতড়গত টাি তদগে। অিয হাগত বস্তােততক আতেম িাতমগ়ে তিগে। 
প্রগতযর্তট বস্তা়ে পিঁ়েতত্রি পাউন্ড র্গর আতেম আগে। ওই েেমতহলা এবং তার মঘাড়া 
িীগর িীগর সামগির তদগর্ এতগগ়ে চগলগে। এই পথটা খুবই তিজকি। রাখালগেগলরা 
ইতস্তত মঘারাঘুতর র্রগে। মমষ চরগে। িান্ত তিগ্ধ প্ররৃ্তত। প্রততমুহূগতক হাত বদল হগে 
লক্ষ লক্ষ টার্ার মাদর্ েবয। মর্উ জািগতও পারগে িা। মচাগখ মচাগখ র্থা হগে। 
মতহলাগর্ মদগখই বুিগত পারা ো়ে, এ বযাপাগর তততি খুবই দক্ষ। মতহলা মর্াগিা র্থা 
বলগেি িা, আপাত োবগলিহীি মুখ। তর্ন্তু মচাগখর মতণ সবকদা ঘুরগে। সর্লগর্ই 
সগন্দহ র্রগেি উতি। 
  
এইোগব পুগরা বাতহিী তগ্রস মপতরগ়ে মগল। এটাই হল সীমান্ত িহর, পুতলগির র্তিি 
প্রহরা। িািা িরগির মপগট্রাগলর বগন্দাবস্ত র্রা আগে। স্মাগলাররা এবার এমি এর্টা 
জা়েগা়ে ঢুগর্ পড়গব, মেখাগি আইগির অিুিাসি মিই, মিষ অবতি তারা তাগদর গন্তগবয 
মপৌঁগে োগব। মসখাগি এর্দল তসতর়োি স্মাগলার তাগদর জিয অগপক্ষা র্রগে। তারা 
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আতেগমর থগলগুগলা মাতটগত মরগখ মদগব। ইতঙ্গত র্রগব। মসখাগিই তাগদর র্াজ মিষ 
হগ়ে োগব। তরগজাতল সাবিাগি সবতর্েু তিরীক্ষণ র্রগত থাগর্ি। তততি মদখগলি র্ীোগব 
আতেগমর থগলগুগলা ওজি র্রা হগে। মসগুগলা োগলা র্গর মবিঁগি রাখা হল। বাগরাতট 
তসরী়ে মদগির গািা মসখাগি হাতজর হগ়েগে। র্াজ মিষ হগ়ে মগল। তরগজাতল োবগলি, 
এবার এই মালটা র্ী র্গর থাইলযাগন্ড ো়ে মসটাও মদখা দরর্ার। 
  
. 
  
তরগজাতল বযাংর্গর্ মপৌঁগে মগগেি। তততি এর্তট থাই তেতিং জাহাজ োড়া র্গরগেি। 
মসখাগি পতলতথি তিগট মুগড় রাখা হগ়েগে ওই পযাগর্টগুগলা। ঢুতর্গ়ে মদও়ো হগ়েগে 
োিঁর্া মর্গরাতসি ড্রাগমর মেতর। তেতিং মবাট এতগগ়ে চগলগে হংর্ং-এর তদগর্। মাগি 
এর্টা সরু খাগলর মগতা জা়েগা আগে, তলমা আর লযাগড্রাি িীগপর মগিয। হংর্ং-এর 
তেতিং মবাট মসখাগি অগপক্ষা র্রগব। হুগর্র সাহাগেয এই বস্তাগুগলা তুগল মিগব। 
  
তরগজাতল োবগত থাগর্ি পেততটা খুব এর্টা খারাপ ি়ে, তর্ন্তু মান্ধাতার আমগলর এই 
পেততটাগর্ পতরবতকি র্রগত হগব। তা িা হগল মবতি টার্া আ়ে র্রা সম্ভব ি়ে। 
  
এখাগি অগির্গুগলা মর্াে সংগর্ত বযবহার র্রা হ়ে। মহগরাইিগর্ এইচ অথবা হসক 
িাগম তচতহ্নত র্রা হ়ে। তর্ন্তু টতি তরগজাতলর মচাগখ মহগরাইি মসািা োড়া আর তর্েু ি়ে। 
দি তর্গলা র্িঁচা ওতপ়েম তততর র্রার জিয চাতষরা পা়ে ততিগিা পঞ্চাি েলার। তর্ন্তু 
েখি মসই ওতপ়েম মথগর্ মহগরাইি তততর হগ়ে তিউই়েগর্কর পগথঘাগট তবতি হ়ে তখি 
তার দাম হ়ে দু লক্ষ পঞ্চাি হাজার েলার! 
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তরগজাতল আবার োবগলি, র্াগরলা তির্ র্থাই বগলতেগলি। এত সহগজ বযাপারটার 
মেতর প্রগবি র্রা সম্ভব ি়ে। 
  
এগর্বাগর শুরু মথগর্ শুরু র্রগত হগব। দি বের আগগর পৃতথবী। তখি বযাপারটা খবুই 
সহজ তেল। এখি ইন্টারগপাল চারতদগর্ সজাগ সতর্ক দৃতি মরগখগে। ড্রাগ স্মাগতলং এর 
জিয র্তিি র্গিার িাতস্তর বযবস্থা র্রা হগ়েগে। প্রগতযর্তট বন্দগর পুতলি বাতহিী সজাগ 
রগ়েগে। র্ী মাল ওিাগিা িামাগিা হগে মসতদগর্ সতর্ক দৃতি মরগখগে। তাই তরগজাতল 
স্পাইরস লামগিার সাগথ মদখা র্রগত তগগ়েতেগলি। েেগলাগর্র অসীম ক্ষমতা। তার 
জাহাজ মর্উ সগন্দহ র্রগব িা। তর্ন্তু বযাপারটা মিষ পেকন্ত েলপ্রসূ হল িা। মবজন্মার 
বািাটা আমার আমন্ত্রণ তেতরগ়ে তদল। মদখা োর্, অিয মর্াগিা পন্থা়ে আসা ো়ে তর্িা। 
টতি তরগজাতল োবগত থাগর্ি। ো তর্েু র্রার তাড়াতাতড় র্রগত হগব। 
  
. 
  
র্যাগথতরি, আতম তর্ মতামা়ে তবরতক্ত র্রতে? 
  
তখি মিযরাত। পতরশ্রান্ত র্যাগথতরি ঘুতমগ়ে পগড়তেল। 
  
িা মর্াস্টা, আপিার র্েস্বর শুিগত আমার োগলাই লাগগ। 
  
 সব তর্েু তির্িার্ চলগে মতা? 
  
–হযািঁ আপিাগর্ আবার িিযবাদ। র্াজটা আমার োগলাই লাগগে। 
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আতম র্গ়ের্ সপ্তাগহর মগিয লন্ডগি আসব। মতামাগর্ মদখার জিয আতম উদগ্রীব হগ়ে 
উগিতে। আতম চাইতে মর্াম্পাতির তিজস্ব বযাপাগর মতামার সগঙ্গ আগলাচিা র্রগত। 
  
–তির্ আগে। 
  
শুে রাত। 
  
–তির্ আগে, শুে রাত। 
  
. 
  
র্যাগথতরি বলগত মচগ়েতেল–মর্াস্টা, আতম জাতি িা আমা়ে র্ী বলগত হগব। লগর্টটা 
সততযই সুন্দর! এমি সুন্দর এর্তট লগর্ট… । 
  
–এটা এর্টা োগলাবাসার মোট্ট স্মারর্ তচহ্ন র্যাগথতরি। ইেতলি আমাগর্ বগলগে তুতম 
তাগর্ র্ত সাহােয র্রে। মসই সাহাগেযর প্রততদাি োবগত পাগরা। 
  
. 
  
বযাপারটা খুবই সহজ, মেতমতরস মেগবতেগলি, মোগটা মোগটা উপহার আর সামািয তর্েু 
মতাষামুগদ র্থাবাতকা। 
  
পরবতকীর্াগল আতম এবং আমার বউগ়ের মগিয তববাহতবগেদ ঘগট োগব। 
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তিতী়ে পেকাগ়ে আতম খুব এর্া এই পবক। 
  
এই োগবই তবগ়ে সংিান্ত এর্টা বাগজ র্থাবাতকা হগত পাগর। মর্াগিা এর্সম়ে হ়েগতা 
মেতমতরস র্যাগথতরিগর্ আহ্বাি জািাগবি তার প্রগমাদ তরণীগত আসার জিয। এইোগবই 
তততি এর্তটর পর এর্তট েুগে তততি জ়েলাে র্গরগেি। প্রগতযর্টা মখলা তার র্াগে 
িতুি উন্মাদিা তিগ়ে আগস। মেতমতরস োবগত থাগর্ি, র্ারণ প্রতততট মখলার মিষটা 
এগর্বাগর অিযরর্ম। এবার র্ী হগব? এবার এই মখলাগত মমগ়েতটগর্ মরগত হগব। হযািঁ, 
এর মর্াগিা িড়চড় হগব িা। 
  
. 
  
মিগপাতল়োি মোটাসগর্ মটতলগোি র্রা হল। আইি তবিারদ বযাপারটা শুগি খুবই তচন্তা 
র্রগত থার্গলি। 
  
–মর্াস্টা, সবতর্েু তির্মগতা চলগে মতা? 
  
 –হযািঁ, আতম আপিার এর্টা সাহােয চাইতে। 
  
র্ী সাহােয? 
  
রাতেিাগত মিাগ়েগল মপগজর এর্তট মোট্ট তেলা আগে। আপতি মসই তেলাটা আমার জিয 
তর্গি তিি। অিয র্াগরার িাগম। 
  
–মদতখ, আতম আমার অতেগসর লই়োরগদর সগঙ্গ র্থা বলব। 
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িা, আতম চাই এই বযাপারটা মর্উ জািগব িা। এটা আপতি তিগজ র্রার মচিা র্রুি। 
  
এর্ মুহূগতকর িীববতা। 
  
-তির্ আগে আতম মদখতে। 
  
-িিযবাদ। 
  
মোি মরগখ মিগপাতল়োি মোটাস মসখাগিই বগস থার্গলি। এর্দৃগি মটতলগোগির তদগর্ 
তাতর্গ়ে থার্গলি। এই মোট্ট তেলাতট হল মিাগ়েগল মপজ এবং লযাতর েগলাগসর সুগখর 
িীড়। এর্সম়ে এখাগি তারা োগলাবাসার স্বগক রচিা র্রগত মচগ়েতেল। মেতমতরস, এটা 
তর্িগত চাইগেি মর্ি? 
  
. 
  
০৭. 
  
এগথগের োউিোউি। আরসাতর্ওি মর্াটকহাউস। িূসর পাথগরর এর্টা মস্তবড়ড়া বাতড়। 
ইউতিোরতসতট তিট এবং িযাোগর তার অবস্থাি। এই বাতড়তটর মগিয তত্রিতট বগড়া 
বগড়া মর্াটকরুম আগে। এরু্ি, তত্রি এবং মততত্রি িবর ঘরগর্ শুিুমাত্র মেৌজদাতর 
মামলার জিয তিিকাতরত র্রা হগ়েগে। 
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অযািাসটাতস়ো সাোলাগসর বযাপারটা তিগ়ে জিসািারগণর মগিয দারুণ উগত্তজিা মদখা 
তদগ়েগে। এই হতযার্াগণ্ডর তবচার চলগে মততত্রি িবর র্গক্ষ। এই মর্াটকরুমটা চতল্লি েুট 
চওড়া, ততিগিা েুট লবা। ততিগট ব্লগর্ তসটগুগলাগর্ োগ র্রা হগ়েগে। প্রগতযর্তট 
ব্লগর্র মগিয েেুগটর দূরে। প্রগতযর্তট মরাগত িতট র্গর র্াগির মবঞ্চও সাজাগিা আগে। 
মর্াটকরুগমর সামগি আগে এর্টা উিঁচু ো়োস। ে-েুট উিঁচু মমহগতির পাতটকিাি মদও়ো। 
উিঁচু রুগমর সামগি আগে জাজ মসখাগি বেচু র্রা প্ল্যাটেমক মেি জুতর মসখাগি 
  
ো়োগসর সামগি সাক্ষয মদবার জা়েগা। এর্তট উিঁচু র্রা প্ল্যাটেমক। মেটা তরতজং মলর্টািক 
এর সগঙ্গ এগর্বাগব সংেুক্ত। তার পাগি জুতরগদর বসার জা়েগা। দিজি জুতর মসখাগি 
বসগত পাগরি। সামগির তদগর্ আইিজ্ঞগদর মচ়োর। 
  
হতযার্াগণ্ডর তবচার জগম উগিগে িািা তদর্ মথগর্। দুপগক্ষই িারা-উপিারার বযাখা । 
চগলগে। মিগপাতল়োি মোটাস এর্পগক্ষর উতর্ল। তাগর্ পৃতথবীর অিযতম মসরা লই়োর 
বলা হ়ে। তততি শুিুমাত্র খুি সংিান্ত মামলা তদারর্ র্গরি। এ বযাপাগর তার সােলয 
ঈষকণী়ে। তার তেস মমটাগিা খুব এর্টা সহজ ি়ে। বাতাগস র্াি পাতগল মিািা ো়ে, 
তততি িাতর্ লক্ষ লক্ষ েলাগর তিগজর পাতরশ্রতমর্ মিি। 
  
মোটাস এর্ মরাগাপাতলা মচহারার মািুষ। তার মচাগখর মগিয তবষণ্ণতার িূসর ো়ো 
র্ািঁগপ। মুগখর মেতর কু্ষিাতক মির্গড়র তজঘাংসা। মপািার্-পতরেগদর তদগর্ তবনু্দমাত্র 
িজর মিই। মচহারা মদখগল মগি হগব িা তততি এর্জি উিঁগদ উতর্ল। তর্ন্তু এই আপাত 
তুে আবরগণর অন্তরাগল আগে তার সদা অিুসতন্ধৎসু মি। 
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সংবাদপগত্রর প্রতততিতিরা সব সম়ে তার সগঙ্গ র্থা বলগত উৎসুর্। তততি র্ীোগব মসই 
মমগ়েতটগর্ সাহােয র্রগবি, তা সর্গল জািগত চাইগে। মগি হগে মবািহ়ে তততি এই 
মর্সতট তজতগত পারগবি িা। এখিই তাগর্ প্রথম পরাজগ়ের মতগতা স্বাদ গ্রহণ র্রগত 
হগব। 
  
তপটার মেগমাতিোস, প্রতসতর্উতটং অযাটতিক। এর আগগ মোটাগসর তবরুগে অসংখয েুগে 
অবতীণক হগ়েগেি। তততি মোটাগসর আইি ক্ষমতা সম্পগর্ক োগলা মগতা অবতহত আগেি। 
মবতির োগ মক্ষগত্র তাগর্ পরাজগ়ের স্বাদ গ্রহণ র্রগত হগ়েগে। তগব এইবার 
মেগমাতিগসর মগি হগে, তচন্তা র্রার তবগিষ তর্েু মিই। েতদ এটা সািারণ মােকার মর্স 
হত, তাহগল হ়েগতা তচন্তা র্রগতি। তর্ন্তু অযািাসটাতস়ো সাোলাগসর বযাপারটা এগর্বাগর 
অিযরর্ম। 
  
সংগক্ষগপ তবষ়েটা বলা োর্। অযািাসটাতস়ো সাোলাস তেগলি এর্ অতযন্ত রূপবতী 
তরুণী। তার সগঙ্গ জজক সাোলাস িাগম এর্ তবত্তবাগির তবগ়ে হগ়েতেল। েেগলার্ ব়েগস 
অযািাসটাতস়োর মথগর্ তত্রি বেগরর বগড়া। অযািাসটাতস়োর সগঙ্গ তাগদর তরুণ ড্রাইোর 
মজাগসে পাপাগসর অনবি সম্পর্ক গগড় ওগি। সাক্ষীরা বগলগে, স্বামী জজক 
অযািাসটাতস়োগর্ তেগোসক র্রগত মচগ়েতেগলি। এই বযাপাগর জজক তািঁগর্ ে়ে মদখাগত 
থাগর্ি। এমিতর্ ইোপত্র মথগর্ স্ত্রীর িাম বাদ মদবার িমতর্ পেকন্ত তদগ়েতেগলি। মে 
রাগত এ জঘিয হতযার ঘটিাতট ঘগট, মসই রাগত তরুণী তার চার্রগদর তাতড়গ়ে 
তদগ়েতেগলি। তিগজর হাগত স্বামীর জিয রাগতর খাবার তততর র্গরতেগলি। জজক 
সাোলাগসর সামািয সতদক হগ়েতেল। তিিগোগজর সম়ে তততি র্ািতেগলি। অযািাসটাতস়ো 
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তার হাগত র্াতির ওষুি তুগল তদগ়েতেগলি, মসই ওষুি খাবার পগরই সালাোগসর মৃতুয 
হ়ে। 
  
তার মাগি? পতরষ্কার হতযা। এর মগিয মর্াগিা তর্ন্তুর অবর্াি মিই। 
  
. 
  
মততত্রি িবর ঘগর সর্াল মথগর্ উৎসাহী মািুগষর তেড় জগমগে। অযািাসটাতস়ো 
সাোলাস বগস আগেি তিতদকি আসগি। সািারণ র্াগলা স্কাটক পগরগেি তততি, এর্ই রগের 
ব্লাউজ। তার গাগ়ে মর্াগিা অলংর্ার মিই। সামািয মমর্আপ র্গরগেি, তগব তার মগিয 
এর্টা সহজ লাবণয আগে, এই তবধ্বস্ত অবস্থার মগিযও মসই লাবগণযর দুযততই মচাগখ 
পড়গে। 
  
প্রতসতর্উটর তপটার মেগমাতিোস জুতরগদর উগেিয র্গর বলগত থাগর্ি–েেমতহলা এবং 
েেমহাি়ো, মর্াগিা মর্াগিা সম়ে এগর্র্তট হতযার্াগণ্ডর তবচার ততিচার মাস িগর চলগত 
থাগর্। তগব এখাগি মসই বযাপার তিগ়ে তচন্তা র্রগত হগব িা। বযাপারটা খুবই সহজ 
এবং সািারণ। েখি আপিারা এই হতযা মামলার ঘটিা পরম্পরা শুিগবি, আপিারা 
সর্গলই আমার সগঙ্গ এর্মত হগবি মে, এখাগি এর্তট মাত্র তসোগন্ত মপৌঁগোগিা মেগত 
পাগর, তা হল, জঘিয হতযার্াণ্ড। আইগির পতরোষা়ে োগর্ আমরা থােক তেতগ্র মােকার 
বগল থাতর্। রাষ্ট্র এ বযাপাগর খুবই সগচতি। ওই েেমতহলা তার স্বামীগর্ ইগে র্গর খুি 
র্গরগেি। মর্ি? তার স্বামী বারবার তববাহতবগেগদর ে়ে মদখাগতি, তার স্বামী বুিগত 
মপগরতেগলি মে, ড্রাইোগরর সাগথ ওই েেমতহলার মগাপি িারীতরর্ সম্পর্ক আগে। 
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আমরা প্রমাি র্গর মদব অতেেুগক্তর তর্ মমাতটে তেল, র্ীোগব অতেেুক্ত মসই সুগোগগর 
সিযবহার র্গরগেি। র্ীোগব তততি িান্ডা মাথা়ে এই হতযার্াগণ্ডর পতরর্ল্পিা 
সাতজগ়েগেি। আমার আর তর্েু বলার মিই। সর্লগর্ িিযবাদ জািাতে। 
  
এই পেকন্ত বগল তততি তার তিতদকি আসগি তেগর মগগলি। 
  
 এবার প্রিাি তবচারপতত মোটাগসর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–আপতি তর্ তর্েু বলগত 
চাইগেি? আপতি আপিার সও়োল-জবাব শুরু র্রগত পাগরি। 
  
মিগপাতল়োি মোটাস িীগর িীগর দািঁড়াগলি। তততি বলগলি–হযািঁ, মািিী়ে মহাি়ে… তততি 
জুতরগদর আসগির র্াগে চগল মগগলি। মবি মবািা োগে, তার আত্মতবশ্বাগস তচড় 
িগরগে। জুতরগদর তদগর্ তাতর্গ়ে থার্গলি িূিয মচাগখ। র্থা বলগলি, মগি হল তততি 
মেি তেসতেস র্গর তিগজর সগঙ্গ র্থা বলগেি। অগির্টা স্বগত সম্ভাষগণর মগতা। 
  
…আতম অগির্তদি িগর এই বযবসার সগঙ্গ েুক্ত। আতম জাতি মে, মর্াগিা মতহলা অথবা 
পুরুষ তাগদর খল স্বোবগর্ মঢগর্ রাখগত পাগর িা। মিষ পেকন্ত তা প্রর্াতিত হগ়ে 
থাগর্। এর্ র্তব বগলগেি মে, আমাগদর মচাখ হগব আত্মার জািালা। আতম মসই 
মতবাগদ তবশ্বাস র্তর। মািিী়ে েেগলার্ এবং েেমতহলারা, আপিারা অিুগ্রহ র্গর 
অতেেুগক্তর মচাগখর তদগর্ তাতর্গ়ে থারু্ি। তাগর্ মদগখ তর্ মগি হগে তততি র্াউগর্ 
হতযা র্রগত পাগরি? 
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এই পেকন্ত বগল মিগপাতল়োি মোটাস এর্টু চুপ র্রগলি। আসগল তততি তার বক্তগবযর 
প্রতততি়ো লক্ষয র্রগত চাইগলি। সর্গলই তর্ ওই মমগ়েতটর তদগর্ তাতর্গ়ে আগে। তততি 
তার আসগি তেগর মগগলি। 
  
তপটার মেগমাতিোস এই র্থা শুগি আিগন্দ উগিল হগ়ে উগিতেগলি। হা়ে তেশু, আতম 
আমার জীবগি এমি র্থা র্খিও শুতিতি। এইোগব মর্উ তর্ মর্াগিা আইতি সও়োল 
জবাব শুরু র্রগত পাগর? মগি হগে বুগড়া ব়েগস মলার্টার েীমরতত িগরগে। অথবা 
এই মামলা়ে পরাজ়ে তিতশ্চত মজগি উতি এমি তবভ্রান্ত আচরণ র্রগেি। 
  
–অযাটতিক তর্ তার প্রথম সাক্ষীগর্ মেগর্ আিগবি? 
  
হযািঁ, ইওর অিার, আতম মরাসা লাইগর্ারগসগর্ োর্তে। 
  
মিযব়েসী এর্ পৃথুলা মতহলা এতগগ়ে এগলি। এতক্ষণ তততি দিকর্ আসগি বগসতেগলি। 
তততি এবার মর্াটকরুগমর সামগি এগলি। িপথ তিগলি। 
  
শ্রীমতী লাইগর্ারগসগর্, আপিার মপিা র্ী? 
  
–আতম হাউসতর্পার,… র্থা মেি বন্ধ হগ়ে আসগে… আতম সাোলাগসর হাউসতর্পার 
তেলাম। 
  
তমিঃ জজক সাোলাস? 
  
ইগ়েস সযার। 
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–আপতি তর্ বলগবি র্ততদি িগর মসখাগি আপতি চার্তর র্রগেি? 
  
পিঁতচি বের িগর। 
  
 তার মাগি অগির্তদি িগর। তমিঃ সাোলাস তর্ আপিাগর্ পেন্দ র্রগতি? 
  
–হযািঁ, তততি তেগলি সািুর মগতা বযতক্ত। 
  
–তার প্রথম তবগ়ের সম়ে তর্ তততি আপিাগর্ মরগখতেগলি? 
  
–হযািঁ, তার প্রথমা স্ত্রীর েখি মৃতুয হ়ে তখি আতমও র্বরস্থাগি তগগ়েতেলাম। 
  
–প্রথমা স্ত্রীর সাগথ তার সম্পর্ক মর্মি তেল? 
  
–তারা সুখী সমৃ্পক্ত দাম্পতয জীবি োপি র্গরতেগলি, এগর্ অিযগর্ পাগগলর মগতা 
োগলাবাসগতি। 
  
তপটার মেগমাতিোস মিগপাতল়োি মোটাগসর তদগর্ তার্াগলি। এই বযাপাগর মোটাস? তর্ 
তর্েু বলগত চাইগবি। হ়েগতা মর্াগিা প্রততবাদ। 
  
মোটাস তার আসগি বগসতেগলি, মগি হ়ে তততি মেি র্ল্পিার জগগত হাতরগ়ে মগগেি। 
অথবা তচন্তার সমুগে সািঁতার র্াটগেি। 
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তপটার মেগমাতিোস বলগত থাগর্ি তমিঃ সাোলাগসর তিতী়ে তবগ়ে সম্পগর্ক আপতি র্ী 
জাগিি? তার তিতী়ে স্ত্রী মতা অযািাসটাতস়ো সাোলাস? তাই ি়ে র্ী? 
  
–হযািঁ সযার, আপতি তির্ বগলগেি। 
  
–এটাও তর্ এর্টা সুখী তববাতহত জীবগির তচহ্ন? 
  
তপটার আবার মিগপাতল়োি মোটাগসর তদগর্ তার্াগলি। তর্ন্তু মসতদর্ মথগর্ মর্াগিা 
প্রতততি়ো হগে িা মর্ি? বুগড়া োমটা মগি মগি মর্াগিা ি়েতাতি ষড়েন্ত্র আিঁটগে িাতর্। 
  
সুখ? িা সযার, সবসম়ে তারা মবড়াল-রু্রু্গরর মগতা িগড়া র্রগতি। 
  
–আপতি তর্ এমি মর্াগিা িগড়ার সাক্ষী তেগলি? 
  
–হযািঁ, আতম র্তবার বলব, বাতড়র সব জা়েগা মথগর্ তাগদর তচৎর্ার মিািা মেত। 
মস্তবগড়া বাতড়। তাসগত্ত্বও আমরা িািা িি শুিগত মপতাম। 
  
–শুিু মুগখ র্থা হত িাতর্ এগর্ অিযগর্ িারীতরোগব আঘাত র্রগতি। তমিঃ সাোলাস 
তর্ তার স্ত্রীগর্ র্খিও মমগরতেগলি? 
  
িা, তারা মর্বল পারস্পতরর্ মদাষাগরাপ র্রগতি। মাগিমগিয মযাোম আমার প্রেুগর্ 
মারগতি। তমিঃ সাোলাস এর্বেগরর মগিয অতযন্ত দুবকল হগ়ে পগড়তেগলি। সবসম়ে 
অজািা েগ়ে র্তম্পত থার্গতি। 
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–আপতি স্বচগক্ষ মদগখগেি, শ্রীমতী সাোলাস তার স্বামীগর্ িারীতরর্োগব আঘাত 
র্রগেি? 
  
–অগির্বার মদগখতে আতম। 
  
সাক্ষী এবার অযািাসটাতস়ো সাোলাগসর তদগর্ তার্াগলি। তার র্েস্বগর আত্মতুতি তেগর 
এগসগে। 
  
শ্রীমতী লাইগর্ারগস, মে রাগত তমিঃ সাোলাগসর মৃতুয হ়ে, মসই রাগতর ঘটিা সম্পগর্ক 
আপতি তর্েু জাগিি? বলুি মতা, মসই রাগত ওই বাতড়গত মর্ মর্ তেগলি? 
  
আমাগদর মর্উ মসখাগি তেল িা। 
  
তপটার মেগমাতিোগসর র্েস্বগরর মেতর র্াতিিয েুগট উগিগে। 
  
–অত বড় বাতড়গত মর্উ তেল িা? তমিঃ সাোলাস মর্াগিা রািঁিুতিগর্ রাগখিতি? অথবা 
মর্াগিা পতরচাতরর্া? তিগদিপগক্ষ এর্জি বাটলার 
  
-হযািঁ সযার, আমরা সর্গলই র্াজ র্রতাম। তর্ন্তু মসই রাগত মযাোম সর্লগর্ েুতট, 
তদগ়েতেগলি। তততি বগলতেগলি তিগজর হাগত তিিগোজ রান্ন্া র্রগবি। এটা তেল তাগদর 
তিতী়ে মিুচতিমা। 
  
মগি হল, মিষ িগির মগিয তর্তঞ্চৎ মেষ মমিাগিা আগে। 
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তার মাগি শ্রীমতী সাোলাস সর্গলর হাত মথগর্ মুতক্ত মপগত মচগ়েতেগলি তাই মতা? 
  
তচে জাতস্টস মিগপাতল়োি মোটাগসর তদগর্ তার্াগলি। তততি মেগবতেগলি, মোটাস উগি 
এগস প্রততবাদ জািাগবি। তর্ন্তু অযাটতিক মসখাগিই বগস রইগলি, মগি হল তততি মেি 
হতবার্ হগ়ে মগগেি। 
  
প্রিাি তবচারপতত মেগমাতিোগসর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–এইোগব র্থা বলা উতচত ি়ে। 
  
–আতম ক্ষমা চাইতে ইওর অিার, আতম িতুি র্গর আবার প্রশ্নটা র্রগত চাইতে। 
  
মেগমাতিোস তমগসস লাইগর্ারগগসর তদগর্ এতগগ়ে তগগ়ে বলগলি–মসই রাগত আপিাগদর 
সর্লগর্ েুতট মদও়ো হগ়েতেল। শ্রীমতী সাোলাস বগলতেগলি সর্গল মেি ওই বাতড় 
মথগর্ চগল োি। তততি তার স্বামীর সাগথ এর্াগন্ত তর্েুটা সম়ে র্াটাগবি তাই মতা? 
  
হযািঁ সযার, আমার প্রেু জ্বগর েুগতেগলি। েীষণ িান্ডা মলগগতেল তার। 
  
শ্রীমতী সাোলাস তর্ মাগি মগিয স্বামীর জিয তেিার রান্ন্া র্গরি? 
  
এই র্থা শুগি শ্রীমতী লাইগর্ারগস মহগস উিগলি–িা িা সযার, মর্াগিাতদি ি়ে। তততি 
র্খিও মর্াগিা র্াজ র্গরিতি এই বাতড়গত। 
  
মিগপাতল়োি মোটাস তখিও তার মচ়োগর বগস আগেি। মগি হগে এই মামলার সাগথ 
তার মর্াগিা সম্পর্ক মিই। তততি মিহাতই এর্ দিকর্ হগ়ে এগসগেি। 
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–আপিাগর্ অগির্ অগির্ িিযবাদ শ্রীমতী লাইগর্ারগস, আপিারা বক্তবয আমাগদর 
র্াগজ লাগগব। 
  
তপটার মেগমাতিোস মোটাগসর তদগর্ তার্াগলি। তততি তখি মজার র্গর তিগজর সন্তুতি 
মঢগর্ রাখার মচিা র্রতেগলি। শ্রীমতী লাইগর্ারগগসর র্থা জুতরগদর প্রোতবত র্রগব 
বগলই তার তবশ্বাস। তর্ন্তু এই বুগড়া মলার্টা এবার র্ী বলগব? 
  
জজক সাগহব প্রশ্ন র্রগলি–আপিার সাক্ষী? 
  
মিাগপাতল়োি মোটাস তিগস্তজোগব তার্াগলি। বলগলি–িা, আতম মর্াগিা প্রশ্ন র্রগত 
চাইতে িা। 
  
প্রিাি তবচারপতত, অবার্ হগ়ে মগগেি। তততি জািগত চাইগলি তমিঃ মোটাস, আপতি এই 
সাক্ষীর সাগথ র্থা বলগবি িা? আপতি তর্ িস এগজাতমি র্রগত চাইগেি িা? 
  
মিগপাতল়োি মোটাস তার পাগ়ের ওপর ের তদগ়ে দািঁড়াগলি–িা ইওর অিার, েেমতহলার 
র্থা়ে মর্াগিা েুল আগে বগল আমাগর মগি হগে িা। তাগর্ মদগখ আতম বুিগত পারতে 
তততি অতযন্ত সৎ স্বোগবর মতহলা। 
  
এই পেকন্ত বগল মোটাস আবার মচ়োগর বগস পড়গলি। 
  
তপটার মেগমাতিোস তবশ্বাস র্রগত পারগেি িা তার োগয এখি মর্াি তদগর্ এতগগ়ে 
চগলগে! হা়ে ঈশ্বর, লড়াই র্রগত হল িা অথচ েুেগত আমরা তজগত মগলাম! বুগড়া 
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মলার্টা এগর্বাগর মিষ হগ়ে মগগেি। মেগমাতিোস ইততমগিয তার তবজগ়ের দৃিয 
উপগোগ র্রগত থার্গলি। 
  
প্রিাি তবচারপতত প্রতসতর্উটর অযাটতিকর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি আপতি আপিার পরবতকী 
সাক্ষযগর্ মেগর্ আিগত পাগরি। 
  
–আমরা মজাগসে পাপাসগর্ এখাগি োর্তে। 
  
লবা সুসেয েে মচহারার এর্ েেগলার্ এতগগ়ে এগলি। এতক্ষণ তততি দিকগর্র আসগি 
বগসতেগলি। এবার তততি উইটগিস বগক্সর সামগি বগস দািঁড়াগলি। তাগর্ িপথ গ্রহণ 
র্রগত বলা হল। 
  
তপটার মেগমাতিোস বলগত শুরু র্রগলি–তমিঃ পাপাস, আপতি র্ী র্গরি তা জািাগবি। 
র্ী? 
  
আতম এর্জি মসাগে়োর, মাগি ড্রাইোর। 
  
এই মুহূগতক আপতি মর্াথা়ে চার্তর র্রগেি? 
  
–মর্াথাও িা। 
  
–তর্ন্তু তর্েুতদি আগগ পেকন্ত আপতি চার্তর র্রতেগলি, তাই মতা? জজক সাোলাগসর মৃতুয 
পেকন্ত আপতি তার মসাগে়োর তেগলি। আতম তর্ তমগথয বলতে? 
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–িা িা, আপতি তির্ই বগলগেি। 
  
–র্ততদি িগর আপতি সাোলাস পতরবাগরর সগঙ্গ েুক্ত? 
  
–এর্ বেগরর তর্েু র্ম-মবতি হগব। 
  
–এটা তর্ খুব সুন্দর চার্তর? 
  
মজাগসে পাপাস মোটাগসর তদগর্ তার্াগলি। মোটাস এতগগ়ে এগস তাগর্ বািঁচাগবি এমি 
এর্টা সম্ভাবিা তেল। তর্ন্তু মসখাগি তবরাজ র্রগে থমথগম িীরবতা। 
  
–আতম আবার প্রশ্ন র্রতে তমিঃ পাপাস, র্াজটা র্রগত তর্ আপিার োগলা লাগগতা? 
  
–তির্ আগে, আতম মপিাদার ড্রাইোর, সবসম়ে এসব তচন্তা র্তর িা। 
  
–আপতি তর্ োগলা মবতি মপগতি? 
  
–হযািঁ। 
  
–তাহগল আপতি মর্ি বলগেি এই চার্তরটা খুব এর্টা োগলা লাগগত িা। আমার মগি 
হগে, আপতি তর্ মবতি তর্েু টার্া মপগতি? েখি আপতি শ্রীমতী সাোলাগসর সগঙ্গ 
িেযা়ে মেগতি। এর জিয আপিাগর্ তর্ অতততরক্ত অথক মদও়ো হত? 
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এই প্রশ্নটা সরাসতর। মজাগসে পাপাস আবার োবগলি, মিগপাতল়োি মোটাস তাগর্ 
সাহােয র্রগবি। তর্ন্তু মসখাগি মথগর্ মর্াগিা উগদযাগ মদখা মগল িা। 
  
–আতম…মজাগসে মতাতলাগত থাগর্ি…সযার, আপতি এসব তর্ বলগেি? 
  
 তপটার মেগমাতিোস এবার আরও তীক্ষ্ণ র্েস্বগর বলগলি আতম র্ী বলতে? আপতি িপথ 
তিগ়ে বগলতেগলি সততয র্থা বলগবি। আপতি পতরষ্কার র্গর বলুি, শ্রীমতী সাোলাগসর 
সাগথ আপিার মর্াগিা অনবি সম্পর্ক তেল র্ী তেল িা? 
  
পাপাস মর্মি মেি র্রগত থার্ল। মিষ পেকন্ত তততি বলগলি আমাগদর মগিয মগাপি 
সম্পর্ক তেল। 
  
র্ী আশ্চেক তমিঃ পাপাস, বযাপারটা োবগতই আমার মর্মি লাগগে, আপতি ওই 
েেমতহলার স্বামীর র্াগে র্াজ র্রগতি। মসই েেগলার্ আপিার সাগথ মর্াগিা খারাপ 
বযবহার র্গরিতি, আর আপতি তর্িা এমি এর্টা তবশ্বাসঘাতগর্র মগতা র্াজ র্রগলি? 
  
হযািঁ সযার। 
  
প্রগতযর্ মাগস আপতি তমিঃ সাোলাগসর র্াে মথগর্ হাত মপগত মবতি তিগতি। আর তার 
স্ত্রীর সাগথ অনবি সম্পর্ক গগড় তুগলতেগলি? 
  
িা, এটা শুিু এর্টা িারীতরর্ সম্পর্ক তেল িা। 
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 তপটার মোগমতিোস এবার তার আসল র্থার মগিয ঢুগর্ পগড়গেি। তততি জািগত 
চাইগলি তার মাগি? এটা শুিু িরীগরর সম্পর্ক তেল িা? এই র্থা বগল আপতি র্ী 
প্রমাণ র্রগত চাইগেি? আতম আপিার র্থার আসল অথক তির্ মগতা বুিগত পারতে িা। 
  
আতম বলগত চাইতে…আমতা আমতা র্গরি পাপাস, আতম আর অযািাসটাতস়ো তবগ়ে 
র্রব বগল তির্ র্গরতেলাম। 
  
মর্াটক ঘগরর মগিয মৃদু গুিি ধ্বতি মিািা মগল। জুতররা অবার্ মচাগখ অতেেুগক্তর তদগর্ 
তাতর্গ়ে আগেি। 
  
–এটা তর্ আপিার মাথা মথগর্ মবতরগ়েগে, িাতর্ তমগসস সাোলাগসর বুতে? 
  
–আমরা দুজগিই েীষণোগব এটা চাইতেলাম। 
  
–মর্ প্রথম এই প্রস্তাবটা তুগলতেগলি? 
  
–আমার মগি হ়ে ও-ই বগলতেল। 
  
পাপাস অযািাসটাতস়ো সাোলগসর তদগর্ তার্াগলি। অযািাসটাতস়োও তেরতত দৃতি তিগক্ষপ 
র্রগলি। তার চাউতির মগিয িূিযতা োড়া আর মর্াগিা তচহ্ন মিই। 
  
তমিঃ পাপাস, সততয বলতে আপিার জবািবতন্দ শুগি আতম হতেব হগ়ে মগতে। আপতি র্ী 
র্গর োবগলি মে, এমি এর্টা ঘটিা সততয ঘটগব? তমগসস সাোলাস এর্জি তববাতহতা 
মতহলা, তাই ি়ে র্ী? আপতি তর্ মেগবতেগলি তমিঃ সাোলাগসর মৃতুয পেকন্ত অগপক্ষা 
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র্রগবি? অথবা ে়েংর্র অযার্তসগেন্ট ঘতটগ়ে মদগবি? সততয র্গর বলুি মতা, আপিার 
মগির মগিয মর্ান্ িারণার উগের্ হগ়েতেল? 
  
প্রশ্নগুগলা পর পর মিগ়ে আসগে। ততিজি তবচারর্ মিগপাতল়োি মোটাগসর তদগর্ 
তার্াগলি। এমি আগজবাগজ প্রশ্ন র্রার মর্াগিা মাগি হ়ে িা। তারা সর্গলই 
মেগবতেগলি, মোটাস এখিই উগি দািঁতড়গ়ে প্রততবাদ র্রগবি। মদখা মগল, ওই েেগলার্ 
তর্ন্তু মর্াগিা প্রততবাদ র্রগেি িা। অযািাসটাতস়ো সাোলাগসর দৃতিগতও এর্ 
অসহা়েতার োপ। 
  
তপটার মেগমাতিোস বুিগত পারগলি, এবার তাগর্ আরও র্তিি হগত হগব। 
  
তততি বলগলি তমিঃ পাপাস, আপতি তর্ন্তু এখিও পেকন্ত আমার প্রগশ্নর উত্তর মদিতি। 
  
 মজাগসে পাপাস অসহাগ়ের মগতা বলগত থাগর্ি–আতম জাতি িা, তির্ বলগত পারব িা। 
  
তপটার মেগমাতিোগসর র্েস্বগর এবার দারুণ র্তৃকে েুগট উগিগে–তাহগল আমাগর্ই 
সততযটা বলগত তদি। তমগসস সালাোস পতরর্ল্পিা র্গরতেগলি মে, তািঁর স্বামীগর্ তততি 
তিগজর হাগত খুি র্রগবি। তাহগলই পথ পতরষ্কার হগব। তততি জািগতি মে, তািঁর স্বামী 
তববাহতবগেগদর মামলা দাগ়ের র্রগবি। উইল মথগর্ তাগর্ সতরগ়ে মদগবি। তাহগল 
তততি এগর্বাগর র্পদকর্িূিয হগ়ে োগবি। 
  
তততি… 
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–আতম প্রততবাদ জািাতে, তীক্ষ্ণ র্েস্বর মেগস এল। িা, মিগপাতল়োি মোটাগসর মুখ 
মথগর্ ি়ে, প্রিাি তবচারপতত তবরক্ত হগ়ে মন্তবয র্রগলি- আপতি অেথা সম়ে িি 
র্রগেি। আপতি এমি মর্াগিা র্থা বলগবি িা, োগত মগি হগত পাগর মে, সাক্ষীগর্ 
আপতি প্রোতবত র্রগেি। 
  
তততি মিগপাতল়োি মোটাগসর তদগর্ তার্াগলি। ওই আইিজীবী এখিও মর্ি তিশু্চপ, 
বযাপারটা েেগলার্গর্ অবার্ র্রল। মদখা মগল ওই প্রবীণ মািুষতট মবগঞ্চর তদগর্ িূিয। 
মচাগখ তাতর্গ়ে আগেি। তার মচাখ দুতট আিগবাজা। 
  
তপটার মেগমাতিোস বগল ওগিি- ইগ়োর অিার, আতম অতযন্ত দুিঃতখত। 
  
 তারপর তততি মোটাগসর তদগর্ তাতর্গ়ে প্রশ্ন র্রগলি- আপিার তর্েু বলার আগে? 
  
মিগপাতল়োি মোটাস বলগলিিিযবাদ মেগমাতিোস। িা, আমার তর্েু প্রশ্ন র্রার মিই। 
  
ততিজি তবচারর্ পরস্পগরর তদগর্ তার্াগলি। মোটাগসর এই আচরণ তাগদর এগর্বাগর 
অবার্ র্গর তদগ়েগে। এর্জি বলগলি–মোটাস, আপতি তিশ্চ়েই জাগিি মে, এইোগব 
সুগোগ িি র্রগল এই মামলাগত আপিার পরাজ়ে অবিযম্ভাবী। আপতি মর্ি সাক্ষীগর্ 
প্রশ্ন র্রগেি িা? 
  
মিগপাতল়োি মোটাস বলগলি–ইগ়োর আিার…। 
  
–আমার মগি হ়ে, আপতি প্রশ্ন র্রগত চাইগেি িা, তাই তর্? 
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মিগপাতল়োি মোটাস বাতাগসর বুগর্ এর্তট হাত আগন্দাতলত র্গর বলগলি, আমার 
মর্াগিা প্রশ্ন র্রার মিই ইগ়োর অিার।  
  
দীঘকশ্বাস মেগল তবচারপতত মন্তবয র্রগলি তির্ আগে। আপতি পরবতকী সাক্ষীগর্ োর্গত 
পাগরি তমিঃ মেগমাতিোস। 
  
পরবতকী সাক্ষী হগলি তমহাতলস হাতরগটাতিোস। বের ষাট ব়েস। পার্া চুল, োতরতক্ক 
মচহারা। 
  
 তততি এগস িপথ তিগলি। প্রশ্ন র্রা হল–আদালগতর সামগি আপতি তর্ আপিার 
মপিার র্থা বলগবি? 
  
–হযািঁ, আতম এর্টা মহাগটল চালাই। 
  
–মহাগটগলর িামতট র্ী? 
  
–আরগগাস। 
  
–মহাগটলটা মর্াথা়ে অবতস্থত? 
  
র্রেুগত। 
  
তমিঃ হাতরগটাতিোস, এবার আতম এর্টা প্রশ্ন র্রগত চাই। মদখুি মতা োগলা র্গর, এই 
মর্াটকরুগম এমি মর্উ তর্ আগেি, আপিার মহাগটগল রাত র্াতটগ়েগেি তেতি? 
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হাতরগটাতিোস চারতদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–হযািঁ, আতম স্পি মদখগত পাতে ওই েেগলার্ 
আর এই েেমতহলা। 
  
তার মাগি আপতি মজাগসে পাপাস এবং অযািাসটাতস়ো সাোলাসগর্ তচতহ্নত র্রগেি, 
তাই মতা? 
  
আইিজীবী সাক্ষীর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–ওিঁরা তর্ আপিার মহাগটগল এর্াতির্বার 
সম়ে র্াতটগ়েগেি। 
  
–হযািঁ, তারা অন্তত বার েগ়ের্ আমার মহাগটগল তগগ়েগেি। 
  
–তারা সমস্ত রাত মসখাগি তেগলি, তাই মতা এর্ই ঘগর? 
  
–হযািঁ, সযার, সািারণত তারা সপ্তাগহর মিগষর তদগর্ মহাগটগল আসগতি। 
  
–আপিাগর্ অগির্ িিযবাদ হাতরগটাতিোস। 
  
এবার আইিজীবী মিগপাতল়োি মোটাগসর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–আপতি মর্াগিা প্রশ্ন 
র্রগবি তর্? 
  
িা, আমার প্রশ্ন র্রার তর্েু মিই। 
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প্রিাি তবচারপতত অিয দুজি তবচারগর্র তদগর্ তার্াগলি। তর্েুক্ষগণর মগিয তারা 
পারস্পতরর্ আগলাচিা মসগর তিগলি। তেসতেসাতি র্েস্বর মেগস এল। 
  
এবার প্রিাি তবচারপতত মিগপাতল়োি মোটাসগর্ উগেিয র্গর বলগলি আপতি এই 
সাক্ষীগর্ও িি এগজাতমি র্রগত চাইগেি িা, তাই মতা তমিঃ মোটাস? 
  
িা, ইগ়োগর অিার। তার সাক্ষয আতম তবশ্বাস র্রতে। মহাগটলটা সততযই সুন্দর। মসখাগি 
আতম র্গ়ের্বার তেলাম। 
  
প্রিাি তবচারপতত অবার্ হগ়ে মিগপাতল়োি মোটাগসর তদগর্ তার্াগলি। তারপর তততি 
সরর্ার পগক্ষর আইিজীবীর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি, তির্ আগে, পরবতকী সাক্ষীগর্ 
োর্ার অিুমতত মদও়ো হল। 
  
–আতম োিঃ েযাতসলস ফ্রািগজসগর্াসগর্ োর্তে। 
  
দীঘকগদহী এর্ েেগলার্ এতগগ়ে এগলি। তততি িীগর িীগর উইটগিস বগক্সর তদগর্ এতগগ়ে 
মগগলি। িপথ তিগলি। 
  
–োক্তার, আপতি তর্ বলগবি মে, মর্ান্ িরগির োক্তাতর তবদযা আপতি প্রযার্তটস র্গর 
থাগর্ি? 
  
আতম এর্জি মজিাগরল প্রযার্তটসিার। 
  
–তার মাগি আপতি পাতরবাতরর্ োক্তার মতা? 
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হযািঁ, তাই বলগত পাগরি। 
  
র্ততদি িগর আপতি োক্তাতর মপিার সগঙ্গ েুক্ত আগেি? তততরি বের িগর। 
  
–আপিার র্াগে তিশ্চ়েই সরর্াতর অিুমতত পত্র আগে? 
  
–তিশ্চ়েই আগে। 
  
–োক্তার, জজক সাোলাস তর্ আপিার এর্জি মপগিন্ট তেগলি? 
  
–হযািঁ, আপতি তির্ই িগরগেি। 
  
র্ত বের িগর তার সগঙ্গ আপিার পতরচ়ে? দি বেগরর তর্েু মবতি। 
  
–আপতি তর্ তার মর্াি তবগিষ সমসযা সমািাি র্রার মচিা র্গরতেগলি? 
  
–েখি তার সগঙ্গ আমার প্রথম মদখা হ়ে তখি তািঁর হাই ব্লােগপ্রিার তেল। 
  
–আপতি ব্লােগপ্রিাগরর তচতর্ৎসা র্রগতি? 
  
–তারপর র্ী হল? 
  
–তততি মাগি মগিযই আমাগর্ োর্গতি। তততি িিাইতটগস েুগগতি। তলোগরর েন্ত্রণা 
হত। তগব গুরুতর তর্েু ি়ে। 
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–মিষবাগরর মগতা র্খি তমিঃ সাোলাগসর সগঙ্গ আপিার মদখা হগ়েগে? 
  
গতবের তেগসবর মাগস। 
  
–মৃতুযর তর্েুতদি আগগ। 
  
–হযািঁ, তির্ই বগলগেি। 
  
উতি তর্ আপিার মচবাগর এগসতেগলি? 
  
–িা, আতম ওিঁিাগর্ মদখগত তগগ়েতেলাম। 
  
আপতি তর্ সব মক্ষগত্রই বাতড়গত তগগ়ে মরাগীর সগঙ্গ মদখা র্গরি? সািারণত োই িা। 
  
এগক্ষগত্র মগগলি মর্ি? 
  
–তবগিষ র্ারগণ। 
  
র্ী র্ারণ? 
  
–োক্তারবাবু ইতস্তত র্রগত থাগর্ি। তারপর বলগলি–এই অবস্থা়ে উতি আমার মচবাগর 
আসগত পারতেগলি িা। 
  
-মর্ি? ওিঁিার র্ী অবস্থা হগ়েতেল? 
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–ওিঁিার সবকাগঙ্গ বযাগন্ডজ বািঁিা তেল। হাত-পা মেগে মগগে, উতি থরথর র্গর র্িঁপতেগলি। 
  
–এটা তর্ মর্াগিা অযার্তসগেন্ট? 
  
োক্তার ইতস্তত র্গর বলগত থাগর্ি িা, উতি বগলতেগলি মে, ওিঁিার স্ত্রী ওিঁগর্ 
িারীতরর্োগব আঘাত র্গরগেি। 
  
মর্াটকরুগম আবার িীরবতা মেগে মগল। তেসতেসাতি র্েস্বর মিািা মগল। 
  
প্রিাি তবচারপতত রাগ র্গর বলগলি–তমিঃ মোটাস, আপতি মর্াগিা মক্ষগত্র বািা তদগেি িা 
মর্ি? আপতি তর্ চাইগেি, তবচারটা এর্তরো মহার্? 
  
মিগপাতল়োি মোটাস বলগলি–ওহ িিযবাদ! হযািঁ, আতম বািা মদবার মচিা র্রতে। 
  
 তর্ন্তু ক্ষতত ো হবার তা মতা হগ়েই মগগে। জুতররা চারতদগর্ তাতর্গ়ে মদখগলি। 
  
–আপিাগর্ অগির্ িিযবাদ োক্তাবাবু। আমার আর মর্াগিা প্রশ্ন র্রার মিই। তপটার 
মেগমাতিোস মোটাগসর তদগর্ তাতর্গ়ে হাসগত হাসগত বলগলি আপতি মর্াগিা প্রশ্ন 
র্রগবি? 
  
আমার প্রশ্ন র্রার তর্েু মিই। 
  
. 
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আরও অগির্গর্ সাক্ষী তহগসগব োর্া হল। এর্জি পতরচাতরর্া এগস শ্রীমতী 
সাোলাসগর্ সিাক্ত র্রল। এর্জি বাটলার বলল, মস জগজকর র্াে মথগর্ শুগিগে, জজক 
িাতর্ স্ত্রীগর্ তেগোসক তদগত চাইগে। 
  
মিগপাতল়োি মোটাস মর্াগিা মক্ষগত্রই প্রততবাদ জািাগলি িা। 
  
এবার মবািহ়ে অযািাসটাতস়ো সাোলাগসর পালা। 
  
তপটার মেগমাতিোগসর মুগখ তবজগ়ের োপ পগড়গে। তততি মবি বুিগত পারগেি, 
র্াগগজর তিগরািাগম তার েতব মবগরাগব। এত তাড়াতাতড় তবচারপবক মিষ হগব, মর্উ তা 
স্বগপ্নও োগবতি। হ়েগতা আজই তবচার মিষ হগ়ে োগব। তততি োবগলি, আহা, মহাি 
মিগপাতল়োি মোটাসগর্ এখি পরাজগ়ের গ্লাতি বহি র্রগত হগব। 
  
–আতম তমিঃ তিগর্া মমিটাতর্সগর্ এখাগি আসার জিয আহ্বাি জািাতে। 
  
 মমিটাতর্স মরাগা মচহারার মািুষ। ব়েস মবতি ি়ে। র্থা বগলি িীগর িীগর। 
  
–তমিঃ মমিটাতর্, আপতি র্ী র্গরি জািাগবি তর্? 
  
আতম এর্টা িাসকাতরগত র্াজ র্তর। 
  
মোগটাগদর সু্কল? 
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 িা, সযার। এটা মসই িাসকাতর ি়ে, আমরা েুলগাগের পতরচর যা র্গর থাতর্। 
  
–ও মহািঃ, বুিগত পারতে, আপতি উতদ্ভদতবদযার বযাপাগর েগথি ও়োতর্বহাল। 
  
–হযািঁ, আতম এর্াগজ অগির্ তদি িগর বযস্ত আতে। 
  
আমার মগি হ়ে আপতি মবািহ়ে সুস্থ থার্ার গােগােড়া তবতি র্গরি? 
  
–হযািঁ, আপতি তির্ই িগরগেি, আমরা িািা িরগির গাগের পতরচো র্গর থাতর্। 
  
তার মাগি বাজাগর আপিাগদর মবি সুিাম আগে। 
  
–হযািঁ, সযার। গতবকত র্েস্বর, আমরা োগলা পতরগষবা তদগ়ে থাতর্। 
  
–তমিঃ মমিটাতর্স বলুি মতা, তমগসস সাোলাস তর্ আপিাগদর এর্জি খগের? 
  
–হযািঁ, তমগসস সাোলাস গােগােড়া খুবই োগলাবাসগতি। 
  
প্রিাি তবচারপতত অনিেক হগ়ে বলগলি–তমিঃ মেগমাতিোস, এইোগব আপতি মর্ি প্রশ্ন 
র্রগেি? েতদ সততয মর্াগিা প্রশ্ন িা র্রার থাগর্, তাহগল অেথা সম়ে িি র্রগবি িা। 
  
-আমাগর্ আর এর্টু বলার সুগোগ তদি ইগ়োর অিার। আমার মগি হগে, এই মামলার 
মক্ষগত্র এিঁিার সাক্ষয খুবই গুরুেপূণক হগ়ে উিগব। 
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প্রিাি তবচারপতত মিগপাতল়োি মোটাসগর্ তজজ্ঞাসা র্রগলি- তমিঃ মোটাস, এই িরগির 
প্রগশ্নর তবরুগে আপতি তর্েু বলগবি িা? 
  
মোটাস বলগলি–িা, সযার, আমার তর্েু বলার মিই। 
  
প্রিাি তবচারপততর মচাগখমুগখ হতািার োব সুস্পি। তততি তপটার মেগমাতিোগসর তদগর্ 
তাতর্গ়ে বলগলি–তির্ আগে, আপতি চাতলগ়ে োি। 
  
–আো তমিঃ মমিটাতর্স, তমগসস সাোলাস তেগসবগরর মর্াগিা এর্তদি তর্ আপিার 
িাসকাতরগত এগসতেগলি? তততি তর্ বগলতেগলি মে তািঁর গাে তিগ়ে তর্েু সমসযা মদখা 
তদগ়েগে? 
  
-, উতি ওই অতেগোগ র্গরতেগলি। 
  
–তততি তর্ বগলতেগলি মে, তবষাক্ত পতঙ্গরা তািঁর গােপালা িি র্গর মেলগে? 
  
–হযািঁ, সযার। 
  
–তততি ওই পতগঙ্গর হাত মথগর্ মরহাই পাবার জিয র্ীটিাির্ চাইগত এগসতেগলি র্ী? 
  
–হযািঁ, সযার। 
  
–আপতি তর্ বলগবি, র্ী িরগির র্ীটিাির্ তাগর্ মদও়ো হগ়েতেল? 
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আতম তাগর্ অযাতন্টমতি তবতি র্গরতেলাম। 
  
–এটার রাসা়েতির্ গুণাগুণ র্ী? 
  
–এটা তবষাক্ত বস্তু। আগসকতিগর্র মগতা। 
  
মর্াটকঘগর আবার মৃদু তেসতেসাতি িি মিািা মগল। 
  
এবার প্রিাি তবচারপতত মটতবগল ঘুতষ মমগর বলগলি–মর্উ মর্াগিা রর্ম িি র্রগবি 
িা। আতম তাহগল মবতলেগর্ োর্গত বািয হব। 
  
তততি তপটার মেগমাতিোগসর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–তির্ আগে, আপতি প্রশ্ন র্গর োি। 
  
র্তটা পতরমাণ অযাতন্টমতি মদও়ো হগ়েতেল? 
  
–মবি অগির্টা। 
  
–এটা মারাত্মর্ তবষ তাই মতা? আপতি এগর্ আগসকতিগর্র সগঙ্গ তুলিা র্রগেি? 
  
–হযািঁ, এটা মারাত্মর্ তবষ। 
  
আপতি আপিার মরর্েক বই মদগখ বলগত পারগবি, র্খি এই তবষতট তবতি র্রা হ়ে? 
  
–হযািঁ, আতম বলগত পারব। 
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আপতি তর্ মরর্েক বই সগঙ্গ এগিগেি? 
  
–হযািঁ, আতম এগিতে। 
  
 মমিটাতর্স তপটার মেগমাতিোগসর হাগত এর্তট মলজার তুগল তদগলি। সরর্ার পগক্ষর 
অযাটতিক িীগর িীগর তবচারর্গদর র্াগে উগি মগগলি। 
  
তারপর মাথা িুিঁগর্ বলগলি–ইগ়োর অিার, আতম েিবয এ-র তদগর্ আপিাগদর দৃতি 
আর্ষকণ র্রতে। তারপর তততি সাক্ষীর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি, আপিাগর্ আর বাড়তত 
মর্াগিা প্রশ্ন র্রা হগব িা। আর মর্াগিা প্রশ্ন র্রার মিই আমার। 
  
তততি তার্াগলি মোটাগসর তদগর্। মোটাস মাথা মিগড় বলগলি–আতমও মর্াগিা প্রশ্ন 
র্রগত চাই িা। 
  
তপটার মেগমাতিোস এবার সততয সততয খুতি হগ়েগেি। তততি বলগলি–আতম তিতী়ে 
েিবযতটর তদগর্ সর্গলর দৃতি আর্ষকণ র্রতে। 
  
তততি মপেি তদগর্ তার্াগলি। এর্জি মবতলে দরজার পাগি দািঁতড়গ়ে তেল। তততি 
বলগলি, আপতি তর্ ওটাগর্ তিগ়ে আসগবি? 
  
মবতলে তাড়াতাতড় র্গর মবতরগ়ে মগগলি। এর্টু বাগদ মট্র-মত বসাগিা র্ে তসরাপ তিগ়ে 
আসগলি। মবি তর্েুটা তসরাপ মিই মবািা োগে।দিগর্করা তাতর্গ়ে আগে, মবতলে এই 
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মবাতলতট আইিজীবীর হাগত তুগল তদগলি। তপটার মেগমাতিোস মসতট জুতরগদর সামগি 
রাখগলি। 
  
–েেমতহলা এবং েেমগহাদ়েরা, আপিারা খুগির অস্ত্রতটর তদগর্ তাতর্গ়ে মদখুি। এই 
অস্ত্র তদগ়েই জজক সাোলাসগর্ হতযা র্রা হগ়েতেল। এই হল মসই র্েতসরাপ ো তমগসস 
সাোলাস তার স্বামীর ওপর প্রগ়োগ র্গরতেগলি। এই তসরাগপর মগিয অযাতন্টমতি তবষ 
মমিাগিা তেল। তাই র্েতসরাপ খাও়োর সগঙ্গ সগঙ্গ জজক বতম র্রগত শুরু র্গরি। রু্তড় 
তমতিট বাগদ তার জীবিাবসাি হগ়ে ো়ে। 
  
মিগপাতল়োি মোটাস এই প্রথম উগি দািঁড়াগলি। তততি িীগর িীগর বলগলি আতম এই 
বক্তগবযর প্রততবাদ জািাতে। র্ারণ আমার মািিী়ে আইিজীবী তর্েুগতই বলগত পারগবি 
িা মে, এই মবাতল মথগর্ই র্েতসরাপ জগজকর গলা়ে ঢালা হগ়েতেল। 
  
তপটার মেগমাতিোস বলগলি–আমার মািিী়ে আইিজীবীর প্রতত সমস্ত শ্রো মরগখ আতম 
বলতে, তমগসস সাোলাস স্বীর্ার র্গরগেি মে, তততি তার স্বামীগর্ র্েতসরাপ 
তদগ়েতেগলি। মসই রাগতই তার স্বামীর মৃতুয হ়ে। তসরাপতট পুতলি তালাচাতব তদগ়ে 
মরগখতেল। তর্েুক্ষণ আগগ আমরা এই েিবযতটগর্ মর্াটকরুগম তিগ়ে এগসতে। র্গরািার 
প্রমাণ র্গরগেি, জজক সাোলাগসর মৃতুয হগ়েগে অযাতন্টমতি তবষতি়োর েগল। 
র্েতসরাগপর মগিয অযাতন্টমতির তচহ্ন পাও়ো মগগে। 
  
তততি উেত েতঙ্গগত মিগপাতল়োি মোটাগসর তদগর্ তার্াগলি। 
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মিগপাতল়োি মোটাস এবার তার পরাজ়ে স্বীর্ার র্গর তিগলি তাহগল মগি হগে 
আমারই েুল হগ়েগে। 
  
তপটার মেগমাতিোস তবজ়েীর েতঙ্গগত বগল উিগলি–িা, তমিঃ মোটাস, বযাপারটা সততয, 
আপিাগর্ তাই তা স্বীর্ার র্রগতই হগব। 
  
মিগপাতল়োি মোটাস উগি দািঁতড়গ়ে বলগলি–ইগ়োর অিার…তততি অগির্ক্ষণ দািঁতড়গ়ে 
রইগলি। তারপর সামগির তদগর্ এতগগ়ে মগগলি, প্রা়ে জুতর বগক্সর র্ােোর্াতে। মদখগত 
মচিা র্রগলি, মর্ মর্ তার তদগর্ িজর তদগে। তততি মবািহ়ে িি হাতড়াতেগলি। 
  
–আতম মর্ি মর্াগিা সাক্ষীগর্ িি এগজাতমি র্তরতি, র্ারণটা বুতিগ়ে বলা দরর্ার। 
আমার মগি হগ়েগে আমার তপ্র়ে বনু্ধ মেগমাতিোস মসই িক্ত র্াজতট আমার হগ়ে র্গর 
তদগ়েগেি। তাই অতততরক্ত প্রশ্ন আতম আর র্রগত চাইতি। 
  
তপটার মেগমাতিোস হাসগত থার্গলি। মবার্াটা বলগে র্ী! মস তর্ আমার হগ়ে মামলা 
লড়গব িাতর্! 
  
মিগপাতল়োি মোটাস র্েতসরাগপর মবাতগলর তদগর্ এর্ মুহূতক তার্াগলি। তারপর 
জুতরগদর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–সমস্ত সাক্ষীগর্ই আমার অতযন্ত সৎ বগল মগি হগ়েগে। 
তর্ন্তু তাগদর বক্তবয মথগর্ তর্েু প্রমাণ র্রা তর্ সম্ভব হল? 
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তততি মাথা িাড়গলি পুগরা গল্পটা আতম সংগক্ষগপ বগল তদতে। এর্ সুন্দরী তরুণীর সাগথ 
বৃে েেগলাগর্র তবগ়ে হগ়েতেল। ওই েেগলার্ তরুণীগর্ মেৌিতার তদর্ মথগর্ সন্তুি 
র্রগত পাগরতি। 
  
এবার তততি মজাগসে পাপাগসর তদগর্ তার্াগলি তাই ওই তরুণী এর্ েুবগর্র মপ্রগম 
পগড় োি। তার এই অতেসাগরর খবর আমরা সংবাদপগত্রর মািযগম জািগত মপগরতে। 
তাগদর মপ্রগমর বযাপাগর মর্াগিা তর্েুই আর মগাপি মিই। সারা পৃতথবীর মলাগর্র র্াগে 
এতট প্রর্াতিত হগ়েগে। মে মর্াগিা সংবাদপগত্র মুখগরাচর্ ওই র্াতহিী মবতরগ়েগে। আতম 
আর আপতি হ়েগতা তার এই অসংেত আচরণগর্ তিন্দা র্রব, তর্ন্তু অযািাসটাতস়ো 
সাোলাসগর্ মতা অতস্থরতা আচরগণর জিয অতেেুক্ত র্রা হ়েতি। এর্জি তরুণীর মে 
মেৌিার্াঙ্ক্ষা থাগর্, তততি মসটা পূরণ র্রার জিয মপ্রতমগর্র সাহচেক প্রাথকিা র্গরতেগলি। 
এজিয তার তবরুগে অতেগোগ আিা হ়েতি। তাগর্ মর্াগটক আসগত হগ়েগে খুগির আসাতম 
তহগসগব। 
  
তততি আবার মবাতগলর তদগর্ তার্াগলি। 
  
তপটার মেগমাতিোস োবগত থাগর্ি, বুগড়াটা আর র্তক্ষণ বর্বর্ র্রগব। তততি ঘতড়র 
তদগর্ তার্াগলি। বাগরাটা বাজগলই তটতেগির েুতট মঘাতষত হগব। এর আগগই মবািহ়ে 
বুগড়াটা তার বক্তবয মিষ র্রগব। মস আর অগপক্ষা র্রগত চাইগে িা। আতম আর এখি 
ওগর্ ে়ে পাব িা। 
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মিগপাতল়োি মোটাস বলগত থাগর্ি–আসুি, আমরা প্রগতযর্টা েিবযগর্ পরীক্ষা র্তর। 
তমগসস সাোলাস অতেগোগ র্গরতেগলি তার তর্েু তর্েু গাে মগর োগে। তততি মসই 
গােগুগলাগর্ বািঁচাগত মচগ়েতেগলি। তাই তততি তমিঃ মমিটাতর্গসর র্াগেতগগ়েতেগলি। 
মমিটাতর্স তাগর্ অযাতন্টমতি প্রগ়োগ র্রগত বগলি। তততি মমিটাতর্গসর র্থা 
মমগিতেগলি। এগর্ তর্ আমরা খুি বলগত পাতর? আতম অন্তত র্খগিাই তা বলব িা। 
এবার আমরা হাউসতর্পাগরর বক্তবয শুিব। উতি বগলগেি মে, তমগসস সাোলাস মসতদি 
চার্রবার্রগদর বাতড় মথগর্ তাতড়গ়ে তদগ়েতেগলি। তততি বগলতেগলি, স্বামীর সাগথ হতিমুি 
তেিাগর অংি মিগবি। তিগজর হাগত সব রান্ন্া র্রগবি। মদখুি, মমগ়েরা র্ীোগব 
স্বামীগদর মি খুতিগত েতরগ়ে রাখগত পাগর? োগলা বযবহার এবং োগলা রান্ন্া। তাই ি়ে 
র্ী? এবার আমরা হাউসতর্পাগরর র্থাও বলব। ওই েেমতহলা তিশ্চ়েই তমিঃ 
সাোলাসূগর্ মগি মগি োগলাবাসগতি। তা িা হগল মর্উ পিঁতচি বের িগর অিুগত হগ়ে 
র্াজ র্রগত পাগরি িাতর্? মগি রাখগবি, অযািাসটাতস়ো সাোলাগসর আচরণ সম্পগর্ক 
উতি তবরূপ মন্তবয র্গরতেগলি। 
  
মোটাস হিাৎ মর্গি উিগলি। গলা খািঁর্াতর তদগ়ে বলগলি–এবার আমরা আরও তর্েু 
র্থা মিািাব। োিঁগর্ অতেেুক্ত র্রা হগ়েগে তততি সততয সততয স্বামীগর্ োগলাবাসগতি। 
োগলা রান্ন্া র্গর খাও়োগত মচগ়েতেগলি এগর্ আমরা োগলাবাসার এর্ বতহিঃপ্রর্াি 
বলগত পাতর। 
  
এবার মোটাস আবার মবাতগলর তদগর্ তার্াগলি। 
  
তততি স্বামীর েন্ত্রণার উপিম ঘটাগত মচগ়েতেগলি। 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

215 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

  
বাগরাটা বাজগত আর মাত্র এর্ তমতিট বাতর্ আগে। 
  
-মলতেস অযান্ড মজন্টলগমি, আপিারা েেমতহলার মুগখর তদগর্ তার্াি। তার মুখ মদগখ 
তর্ মগি হগে তততি এর্জি হতযার্ারী? তার মচাখ মদগখ তর্ মগি হগে, তততি এর্জি 
ঘাততর্া? 
  
তপটার মেগমাতিোস হতাি হগ়ে জুতরগদর তদগর্ তাতর্গ়ে থার্গলি। জুতররা ইততমগিযই 
এই বযাপাগর মিতস্থর র্গর মেগলগেি–এটাই তপটাগরর তস্থর তবশ্বাস। 
  
এই বযাপাগর আইি অতযন্ত পতরষ্কার। েেমতহলা এবং েেমগহাদ়েরা, আমাগদর মহামািয 
তবচারপততরা তাগদর বক্তবয প্রগ়োগ র্রগবি। আপিারা তিশ্চ়েই োবগেি মে, 
অযািাসটাতস়োর মদাষ সম্পগর্ক মর্াথাও এতটুরু্ অবর্াি মিই। তবু মর্ি আতম তার হগ়ে 
এই মামলাটা লড়তে, তর্ন্তু এ বযাপাগর আতম তিিঃসগন্দহ…. 
  
মিগপাতল়োি মোটাস র্থা বলগত বলগত আবার মর্গি উিগলি। পগর্ট মথগর্ রুমাল 
মবর র্রগলি। মুগখ চাপা তদগলি। মেখাগি তসরাগপর মবাতলটা রাখা আগে মসতদগর্ 
এতগগ়ে মগগলি। 
  
…আমার মগি হগে, তবরুগে পগক্ষর উতর্ল তর্েুই প্রমাণ র্রগত পাগরিতি। তগব তার 
বক্তবয মথগর্ আতম অগির্গুতল সূত্র আতবষ্কার র্রগত মপগরতে। তততি পতরষ্কারোগব 
বগলগেি 
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মে, তমগসস সাোলাস এই মবাতগলর র্েতসরাপ স্বামীর ওপর প্রগ়োগ র্গরতেগলি। 
  
র্থা বলগত বলগত প্রবল র্াতির মতাগড় হর্চতর্গ়ে মগগলি মোটাস। অগচতি অবস্থা হল 
তািঁর। তততি মর্াগিারর্গম মটতবগলর তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। র্ে মমতেতসগির মবাতলটা 
খুলগলি। তারপর খাতির্টা তসরাপ ঢর্ র্গর তগগল মেলগলি। মর্াটকঘগর উপতস্থত সর্গল 
তখি অবার্ তবস্মগ়ে তার তদগর্ তাতর্গ়ে আগে। মগি হগে, তারা মেি সগম্মাতহত হগ়ে 
মগগে। আইিজীবী র্ী র্রগেি? তবষাক্ত তরল মজগিও অিা়োগস তা পাি র্রগেি? 
  
মর্াটকরুগমর এখাগি মসখাগি দীঘকশ্বাগসর িি মিািা মগল। 
  
 প্রিাি তবচারপতত তচৎর্ার র্গর বলগলি–তমিঃ মোটাস! 
  
মিগপাতল়োি মোটাস আর-এর্ মঢার্ তসরাপ মখগ়ে মেলগলি। বলগলি–ইগ়োর অিার, 
আপিার মবি বুিগত পারগেি, আমার মািিী়ে আইিজীবী বনু্ধ র্ীোগব আপিাগদর 
প্রতারণা র্রগত মচগ়েগেি। জজক সাোলাস এই েেমতহলার হাগত তিহত হিতি। 
বযাপারটা এখি পতরষ্কার হল মতা? 
  
ঢং ঢং র্গর ঘতড়গত বাগরাটা বাজল। এর্জি মবতলে েুগট মগল প্রিাি তবচারপততর 
র্াগে। 
  
প্রিাি তবচারপতত হাতুতড় িুগর্ বলগলি–অেকার, অেকার! আমরা দু-ঘণ্টার জিয তবচারসো 
বন্ধ রাখব। জুতররা তর্েুক্ষণ তবশ্রাম মিগবি। এই তবচাগর র্ী রা়ে মদও়ো মেগত পাগর, তা 
তিগ়ে আলাপ-আগলাচিা র্রা হগব। দুগটার সম়ে আবার মর্াটক বসগব। 
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তপটার মেগমাতিোসগর্ মগি হল, মর্উ মেি তার মুখ রক্তহীি র্গর তদগ়েগে। এতট র্ী 
র্গর সম্ভব? এটা তর্ মোজবাতজ িাতর্? মবাতল পালগট মগগে? তর্ন্তু তা মর্মি র্গর 
হগব?.পুতলগির র্ড়া প্রহরা আগে। পযাগথালতজস্টরা তরগপাটক তদগ়েগেি? মেগমাতিোস তার 
সহর্ারীর সগঙ্গ র্থা বলগলি। মিগপাতল়োি মোটাসগর্ র্াগে-তপগি মর্াথাও মদখা মগল 
িা। 
  
দুগটার সম়ে মর্াটক আবার বসল। জুতররা মর্াটকরুগম এগস মগগেি। মিগপাতল়োি 
মোটাসগর্ তখিও মদখা োগে িা। 
  
তপটারা োবগলি, বুগড়াটা মবািহ়ে মগরগে। মবতি বাহাদুতর মদখগত তগগ়েতেল। 
  
সগঙ্গ সগঙ্গ মিগপাতল়োি মোটাসগর্ মদখা মগল। তাগর্ েগথি স্বাস্থাগ জ্জ্বল বগল মগি 
হগে। মর্াটকরুগমর দিকর্রা অবার্ মচাগখ মিগপাতল়োগির তদগর্ তাতর্গ়ে আগেি। 
  
প্রিাি তবচারপতত বলগলি–মলতেস অযান্ড মজন্টলগমি, জুতররা এর্টা তস্থর তসোগন্ত এগস 
মপৌঁগেগেি। 
  
জুতরগদর এর্জি উগি দািঁতড়গ়ে বলগলি–ইগ়োর অিার, আমরা স্পি বুিগত পারতে মে, 
অতেেুক্তাগর্ র্খগিাই খুগির আসাতম বলা ো়ে িা। তািঁগর্ সমস্ত অপরাি মথগর্ মুতক্ত 
মদও়ো হল। 
  
দিকর্গদর মগিয মথগর্ উচ্ছ্বাসধ্বতি মেগস এল। 
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তপটার মেগমাতিোসগর্ মদগখ মগি হল, অদৃিয ি়েতাি তার িরীগরর সমস্ত রক্ত শুগষ 
তিগ়েগে। মবজন্মার বািাটা আরও এর্বার আমাগর্ হাতরগ়ে তদল! তবড়তবড় র্রগত থাগর্ি 
তততি। তাতর্গ়ে থাগর্ি জ্বলন্ত দৃতিগত মিগপাতল়োি মোগ টাগসর মুগখর তদগর্। 
  
. 
  
.০৮. 
  
আসল রহগসযর র্ী হল? তগ্রগস এর্টা প্রবাদ প্রচতলত আগে র্াটা তদগ়ে র্াটা তুলগত 
হ়ে। মিগপাতল়োি মোটাস তর্ মসই পেতত তিগলি? 
  
তাই তর্ আমরা তাগর্ এর্ জীবন্ত ি়েতাি বগল থাতর্? েখিই অবস্থাপন্ন্ ঘগরর পুরুষ 
অথবা িারী েুল র্গর খুি র্গর বগসি, তততি সগঙ্গ সগঙ্গ মিগপাতল়োি মোটাগসর 
িরণাপন্ন্ হি। এ বযাপাগর মোটাস তর্ংবদন্তীর মহািা়ের্ হগ়ে উগিগেি। দীঘকতদি িগর 
তততি খুগির আসাতমগর্ বািঁতচগ়ে আসগেি। এর্তটর পর এর্তট সােগলযর পালর্ মগািঁজা 
হগে তার মাথার মুরু্গট। অযািাসটাতস়ো সাোলাগসর বযাপারতট সমািাি র্গর তততি মতা 
জাতী়ে িা়ের্ হগ়ে উগিগেি। পৃতথবীর সবকত্র সংবাদপগত্র েগথি গুরুেসহর্াগর এই 
খবরতট োপা হগ়েগে। এমি এর্জি মতহলাগর্ তততি বািঁতচগ়েগেি, োিঁর প্রাপয তেল 
মৃতুযদণ্ড। তবজ়েটাগর্ সততয সততয দিকিী়ে বলা মেগত পাগর। তগব এর জিয তািঁগর্ 
মারাত্মর্ তবপগদর সমু্মখীি হগত হগ়েগে। তিগজর জীবি সংি়ে র্গরও লড়গত হগ়েগে। 
তততি বগলই মবািহ়ে এই লড়াইগত িামগত মপগরগেি। অিয মর্উ হগল আগগই হার 
স্বীর্ার র্রগত বািয হগতি। 
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জুতরগদর মুখগুগলার র্থা মগি পড়গল মোটাস মাগি মগিয মহগস ওগিি। আহা, র্ী 
মর্ৌিগলই তবপগক্ষর আইিজীবীগর্ মবার্া বািাগিা হ়ে। সােলয মে র্ত মিুর, তা তততি 
মসতদি বুিগত মপগরগেি। সব বযাপারটা আগগ মথগর্ সাজাগিা তেল। ইগে র্গরই তততি 
সাক্ষীগদর মর্াগিা প্রশ্ন র্গরিতি। তততি মচগ়েতেগলি, এগর্বাগর মিষ মুহূগতক িাটর্ী়ে 
পেকাগলাচিাটা বলগবি বাগরাটা বাজার আগগ, তির্ এর্ তমতিট। েতদ তবচারপততরা আরও 
তর্েুক্ষণ মবতি তবচার চালাগিার র্থা োবগতি, তাহগল র্ী হত? তাহগল ে়েংর্র ঘটিাটা 
ঘগট মেত। 
  
তার জীবি সংি়ে মদখা তদত। মর্াগটক তটতেি মঘাতষত হবার পর আবার তততি তরতাজা 
হগ়ে তেগর আসগত চাইতেগলি। তর্ন্তু তরগপাটকাররা তাগর্ তঘগর িগরতেল। 
  
তমিঃ মোটাস, আপতি র্ী র্গর জািগলি মে, র্েতসরাগপর মগিয তবষ মিই? 
  
–আপতি তর্ বলগবি… 
  
–মর্উ তর্ মবাতল পালগট তদগ়েগে? 
  
অযািাসটাতস়ো সাোলাস… 
  
অিুগ্রহ র্গর আমা়ে এখি মেগড় মদগবি। প্ররৃ্ততর োর্ এগসগে। আতম তেগর এগস 
আপিাগদর সব র্থার জবাব মদব। 
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মোটাস তখি মদৌগড়াতেগলি। র্তরেগরর এগর্বাগর মিষ প্রাগন্ত বাথরুগমর ওপর মলখা 
তেল আউট অে অেকার। 
  
এর্জি সাংবাতদর্ বগলতেগলি- আপতি অিয এর্টা ট়েগলগট এখুতি চগল োি সযার। 
  
মিগপাতল়োি মোটাস বগলতেগলি–িা, আতম আর দািঁড়াগত পারতে িা। 
  
তততি দরজা খুগল মেতগর ঢুগর্ পড়গলি। দরজাটা মেতর মথগর্ বন্ধ র্গর তদগলি। 
  
তার দলবল মসখাগি তততর তেল। োক্তার অিুগোগ জাতিগ়ে বলগলি–তাড়াতাতড় র্রুি। 
অযাতন্টমতি খুব দ্রুত র্াজ র্গর। এখুতি পার্স্থলী পাম্প র্রগত হগব। 
  
র্াজ শুরু হগ়ে মগল। মিগপাতল়োি মোটাগসর তদগর্ তাতর্গ়ে োক্তার বগলতেগলি–মমগির 
ওপর শুগ়ে পডু়ি। মগি হগে, ে়েংর্র তর্েু এর্টা ঘটগত পাগর। 
  
মিগপাতল়োি আমতা আমতা র্গর আত্মপক্ষ সমথকি র্গরতেগলি। 
  
এোড়া আমার আর মর্াগিা উপা়ে তেল িা োক্তার। আতম জাতি, এই লড়াইগত আতমই 
তজতব। 
  
. 
  
অযািাসটাতস়ো সাোলাগসর জীবি বািঁচাগিার জিয মিগপাতল়োি মোটাস দি লক্ষ েলার 
পাতরশ্রতমর্ মপগ়েতেগলি। পুগরা েলারটা সুইস বযাগি জমা মদও়ো হগ়েতেল। 
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মর্াগলািারাইগত এর্তট প্রাসাগদাপম বাতড় তর্গিতেগলি। এতট হল এগথগের উপর্গে 
অবতস্থত এর্ অতেজাত অঞ্চল। আহা, র্রেু িীগপ এর্তট সুন্দর তেলা! পযাতরগস 
এতেতিউ েগর্ আর এর্তট অযাপাটকগমন্ট তর্গিতেগলি। সব তমতলগ়ে তততি এখি েগথি 
তবত্তবাি বযতক্ত। 
  
সব তমতলগ়ে মিগপাতল়োি মোটাস জীবগি সেল পুরুষ। তগব তার জীবিার্াগি এর্তট 
মাত্র র্াগলা মমগঘর আিাগগািা মদখা ো়ে। 
  
তততি হগলি মফ্রগেতরর্ স্টােরস। তততি হগলি তট্রটতসস অযান্ড তট্রটতসস-এর িতুি সদসয। 
  
মিগপাতল়োি, ওই মলার্তটর ওপর র্ড়া িজর রাখগত হগব। 
  
–মসই েেগলার্ আমার অগির্গুতল মর্স তেতিগ়ে তিগ়েগেি। এই মািুষতটগর্ আতম, র্ী 
র্গর িাগ়েস্তা র্রব? 
  
–আপিারা তর্ জাগিি, এই মলার্তট র্ত বগড়া ি়েতাি? 
  
বুিগত পারতে, এর ওপর র্ড়া িজর রাখগত হগব। 
  
মিগপাতল়োি মোটাস বুিগত মপগরতেল, তার ঘাগড় মর্উ গরম তিিঃশ্বাস মেলগে। তর্ন্তু র্ী 
আর র্রা োগব? এর্বার, শুিু এর্তট সুগোগ দরর্ার। তাহগলই তবপক্ষ উতর্লগর্ তততি–
িরািা়েী র্রগত পারগবি। 
  
. 
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এর্ দািকতদর্ এর্দা বগলতেগলি- সব বযাপাগর মতামাগর্ সতর্ক হগত হগব। 
  
 মফ্রোতরর্ স্টােরস এই প্রবাদ বার্যতট মমগি চগলি। তততি তট্রটতসস অযান্ড তট্রটতসস এর 
এর্জি সািারণ সদসয। তািঁর মগি স্বপ্ন আগে। তততি জাগিি, পৃতথবীর ওপর িক্ত পাগ়ে 
মহিঁগট মেগত হ়ে। অসম্ভবগর্ সম্ভব র্রগত হ়ে। 
  
–মফ্রোতরর্, তার বউ বগলতেল, মগি হগে, তুতম মর্াগিা বযাপাগর খুবই তচতন্তত। 
  
িা, আতম োগলাই আতে। 
  
মফ্রোতরর্ এর্ উিার্াঙ্ক্ষী তরুণ। জীবগি অগির্ আিা আগে, মস আদিকবাদী। মবি 
তর্েুতদি িনর তততি এর্তট অতেগস চার্তর র্রগেি, এগথগের মমািাসতটরাতর্ তবোগগ। 
তসতহষু্ণ খগেরগদর সগঙ্গ তাগর্ লড়াই র্রগত হগ়েগে। মর্াগিা টার্াপ়েসা মিিতি। 
মিগপাতল়োি মোটাগসর সগঙ্গ েখি তার মদখা হল, তখিই জীবিটা এগর্বার পালগট 
মগল। 
  
এর্বের আগগ তততি লযাতর েগলাগসর মর্সটা লগড়তেগলি। মিাগ়েগল মপজগর্ অতেেুক্ত 
র্রা হগ়েতেল। েগলাগসর বউগর্ হতযার অপরাগি। মমগ়েতটর িাম র্যাগথতরি। 
মিগপাতল়োি মোটাসগর্ তর্গি তিগ়েতেগলি র্িস্টযািতটি মেতমতরস। মেতমতরস 
মচগ়েতেগলি, তািঁর রতক্ষতার হগ়ে এর্জি পুিঁগদ উতর্লগর্ দািঁড় র্রাগত। 
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স্টােরস মোটাগসর হগ়ে র্াজ র্গরতেগলি। আহা, তখি মথগর্ই তততি মোগ টাগসর েক্ত 
হগ়ে উগিগেি। 
  
–মোটাসগর্ তার র্মকরত অবস্থা়ে মদখা উতচত। স্টােরস বউগ়ের র্াগে মন্তবয 
র্গরতেগলি, েেগলার্গর্ মদগখ তুতম বুিগত পারগব িা, র্ী িুরন্ধর আর চালার্! আমার 
খুব ইগে, আতম মর্াগিাতদি তার োগমক মোগ মদব। 
  
তখি মামলা িমি মিষ হগ়ে আসগে। এর্টা অপ্রতযাতিত বািঁর্ মদখা মগল। 
মিগপাতল়োি মোটাগসর প্রাইগেট মচবাগর মিাগ়েগল মপজ, লযাতর েগলাস এবং মফ্রোতরর্ 
স্টােরসগর্ র্থা বলগত মদখা মগল। 
  
মোটাস স্টােরসগর্ বগলতেগলি–এই মাত্র তবচারর্গদর সাগথ আতম আগলাচিা র্গর 
এলাম। মগি হগে বযাপারটা মগির মগতা ঘটগত পাগর, অবিয েতদ অতেেুক্তরা তাগদর 
জবািবতন্দ পতরবতকি র্গর। মসগক্ষগত্র তবচারর্রা বগলগেি, অপরািীগদর পািঁচ বেগরর 
র্ারাদগণ্ড দতণ্ডত র্রগবি। তার মগিয চার বের মুরু্ব র্গর মদও়ো হগব। মাস েগ়েগর্র 
মগতা মজল খাটগত হগব। 
  
তারপর তততি লযাতরর তদগর্ তাতর্গ়ে বগলতেগলি–আপতি এর্জি আগমতরর্াি, তমিঃ। 
েগলাস, আপিাগর্ এই মদি মথগর্ তবতাড়ি র্রা হগব। আপতি আর মর্াগিাতদি তগ্রগস 
তেগর আসগত পারগবি িা। 
  
মিাগ়েগল মপজ এবং লযাতর েগলাস মসইমগতা েতবষযগতর পতরর্ল্পিা র্গরতেগলি। তািঁরা 
তিগজগদর জবািবতন্দ বদগল তদগ়েতেগলি। পগিগরা তমতিট মর্গট মগগে। প্রিাি তবচারপতত 
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বলগলি–তগ্রর্ আদালত র্খিও মসই বযতক্তগর্ মৃতুযদগণ্ড দতণ্ডত র্গর িা, োর তবরুগে 
খুগির মামলা প্রতততষ্ঠত হ়েতি। তাই মগি হগে, মিাগ়েগল মপজ এবং লযাতর েগলাসগর্ 
মৃতুযদণ্ড তদগতই হগব। র্ারণ তাগদর মদাষ সংি়োতীতোগব প্রমাতণত হগ়েগে। তাগদর 
ো়োতরং মস্কা়োগের সামগি তিগ়ে োও়ো হগব। আজ মথগর্ িব্বই তদগির মগিয এই 
ঘটিাটা ঘটগব। 
  
স্টােরস মেগবতেগলি, মিগপাতল়োি মোটাস এবার মবািহ়ে তচৎর্ার র্গর উিগবি। তর্ন্তু 
মোটাসগর্ র্িস্টযািতটি মেতমতরস োড়া র্গরতেগলি অিয র্ারগণ। তততি মচগ়েতেগলি, 
তার রতক্ষতা মিাগ়েগল মপগজর মেি মৃতুযদণ্ড হ়ে। এোগবই তততি ওই তবশ্বাসঘাততর্ার 
চরম িাতস্ত মচগ়েতেগলি। 
  
স্টােরস মেগবতেগলি, তততি তিগজই প্রিাি তবচারপততর সগঙ্গ মদখা র্রগবি। মোটাস র্ী 
জঘিয র্াজ র্গরগেি তা বুতিগ়ে বলগবি। মচিা র্রগবি, তবচারটাগর্ েতদ পালটাগিা 
ো়ে। 
  
মিগপাতল়োি মোটাস স্টােরগসর সগঙ্গ মদখা র্গরতেগলি। বগলতেগলি–র্াল েতদ তুতম 
োিঁর্া থাগর্া তাহগল আমার র্াগে এগসা। আমার সাগথ লাগঞ্চর আসগর। আতম আমার 
পাটকিারগদর সগঙ্গ মতামা়ে র্থা বতলগ়ে মদব। 
  
. 
  
চার সপ্তাহ মর্গট মগগে, মফ্রোতরর্ স্টােরস ওই তট্রটতসস অযান্ড তট্রটতসস-এর অিযতম 
অংিীদাগর পতরণত হগ়েগেি। তবরাট অতেস মপগ়েগেি। মমাটামুতট োগলা মবতি। 
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এইোগব তততি তািঁর আত্মাগর্ তবতি র্রগলি ি়েতাগির র্াগে। মিষ অতি তততি মসই 
সরল সতযটা বুিগত মপগরতেগলি, তা হল, অথকই এই পৃতথবীর এর্মাত্র তি়েন্ত্রর্। 
  
–তাও তিগজগর্ মাগি মগিয অপরািী বগল মগি হ়ে স্টােরগসর। মগি হ়ে আতম মেি 
এর্ জঘিয হতযার্ারী। 
  
মফ্রোতরর্ স্টােরস মাগি মগিযই এর্টা অদু্ভত স্বপ্ন মদগখি। মিষ অতি তততি এর্টা 
তসোগন্ত এগস মপৌঁগোগলি। 
  
এর্তদি সর্াগল তততি মিগপাতল়োি মোটাগসর অতেগস মগগলি। বলগলি মিগপাতল়োি,… 
  
হযািঁ, র্ী বলগত চাইে বগলা? তুতম তর্ মোট্ট েুতট চাইে, মফ্রোতরর্? হযািঁ এটা মতামার 
পগক্ষ োগলাই হগব। 
  
স্টােরস জািগতি মে, তততি তার সমসযার র্থা বলগত এগসগেি। তততি বলগলি 
মিগপাতল়োি, আপতি আমার জিয ো র্গরগেি, তার জিয আতম রৃ্তজ্ঞ। তর্ন্তু আতম 
এখাগি থার্গত পারতে িা। 
  
মোটাস তার এই র্থা শুগি অবার্ হগ়ে বগলতেগলি- তুতম র্ী বলে? তুতম মতা োগলাই 
র্াজ র্রে। 
  
িা, আতম থার্গত পারতে িা। 
  
–মর্ি? তবগবগর্র তাড়িা? 
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মফ্রোতরর্ বগলতেগলি- মিা়েগল মপজ এবং লযাতর েগলাগসর বযাপারটা মগি আগে? এর 
জিয পতি তর্ র্খিও তবগবগর্র দংিি অিুেব র্গরি িা? 
  
মোটাগসর মচাখ দুতট সরু হগ়ে এল। 
  
– মফ্রোতরর্, মর্াগিা মর্াগিা সম়ে তবরৃ্ত পন্থা অবলবি র্গর সুতবচার তর্িগত হ়ে। 
  
মিগপাতল়োি মহগসতেগলি। 
  
আমাগর্ তবশ্বাস র্গরা, মর্াগিা র্াগজর জিয আতম র্খিও অিুতাপ প্রর্াি র্তর  িা। ো 
ঘটবার তা মতা ঘটগবই। আমরা হলাম তিতমত্ত মাত্র। 
  
–আমরা ইগে র্গর ওই দুজিগর্ োিঁতস তদগ়েতে। আমরা ওগদর সাগথ দুিু বুতের মখলা 
মখগলতে। আতম অতযন্ত দুিঃতখত, আতম আপিার সগঙ্গ আর র্াজ র্রগত পারতে িা। আতম 
এ মাগসর মিগষ এই োমক মেগড় চগল োব। 
  
মতামার পদতযাগপত্র আতম গ্রহণ র্রব িা। মোটাস বগলতেগলি, তুতম মর্ি এই তসোন্ত 
তিে? আত্মঘাতী বরং তর্েুতদি েুতট িাও, স্ত্রীর সাগথ মর্াথাও ঘুগর এগসা। মি তরতাজা 
হগল আবার এখাগি এগসা। 
  
িা, আতম স্পি বুিগত পারতে, এখাগি থার্গল আতম খুতি হগত পারব িা। আতম দুিঃতখত। 
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মিগপাতল়োি মোটাস অগির্ক্ষণ িগর মফ্রোতরগর্র তদগর্ তাতর্গ়েতেগলি। তারপর 
বগলতেগলি- এবার র্ী র্রগব তর্েু মেগবে র্ী? তুতম তর্ন্তু এর্টা েীষণ োগলা মপিাগর্ 
লাতথ মমগর চগল োে। েতবষযগত এর জিয মতামাগর্ পস্তাগত হগব। 
  
িা, আতম আমার জীবিগর্ বািঁচাগত চাইতে। 
  
–তুতম এ বযাপাগর তস্থর তসোন্ত তিগ়ে তিগ়েে? 
  
–হযািঁ, মর্াগিাোগবই আমার এই তসোন্ত পালটাগব িা। আতম আপিাগর্ র্থা তদতে… 
মর্াথাও তগগ়ে এবযাপারটা আগলাচিা র্রব িা। 
  
মফ্রোতরর্ অতেস মথগর্ মবতরগ়ে মগগলি। অগির্ক্ষণ মিগপাতল়োি মোটাস তািঁর মেগস্ক 
বগসতেগলি তচন্তামগ্ন হগ়ে। মিষ অতি তততি এর্টা র্তিি তসোন্ত তিগত বািয হগলি। 
মটতলগোগির তরতসোরটা তুগল তিগ়ে এর্তট িাবার ো়োল র্রগলি। 
  
তমিঃ মেতমতরসগর্ বলগবি মে, আজ তবগর্লগবলা তার সগঙ্গ আমার মদখা র্রগতই হগব। 
বযাপারটা খুবই গুরুেপূণক। 
  
. 
  
চারগট মবগজগে। মিগপাতল়োি মোটাসগর্ মদখা মগল র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর অতেগস 
বগস থার্গত। 
  
মেতমতরস জািগত চাইগলি- র্ী হগ়েগে মিগপাতল়োি? সমসযাটা মর্াথা়ে? 
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–এটাগর্ আতম সমসযা বলব িা। তর্ন্তু বযাপারটা আপিাগর্ জাতিগ়ে রাখা দরর্ার। 
মফ্রোতরর্ স্টােরস আজ সর্াগল আমার সগঙ্গ মদখা র্রগত এগসতেল। মস আর এই 
সংস্থা়ে থার্গত চাইগে িা। 
  
–স্টােরস? লযাতর েগলাগসর আইিজ্ঞ। তাই মতা? 
  
হযািঁ, তবগবগর্র দংিগি দংতিত হগে মবচাতর। 
  
অগির্ক্ষগণর িীরবতা। 
  
–তির্ আগে, আতম মদখতে। 
  
অবিয ও বলগে, বযাপারটা তিগ়ে মর্াথাও আগলাচিা র্রগব িা। বযাপারটার মসখাগিই 
ইতত ঘগট মগগে। 
  
–আপতি তর্ ওগর্ তবশ্বাস র্রগেি? 
  
–আতম র্রতে, মর্াস্টা। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস মহগস বগলতেগলি, তির্ আগে, তা হগল এই বযাপাগর তচন্তার 
মর্াগিা র্ারণ আগে র্ী? 
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মিগপাতল়োি মোটাস বগলতেগলি–মগি হগে তচন্তার মর্াগিা র্ারণ মিই। তবুও আতম 
আসল অবস্থাটা আপিাগর্ বগল মগলাম। 
  
–তির্ আগে,। অত তচন্তার মর্াগিা র্ারণ মিই। আসগে সপ্তাগহ আপতি মর্াগিাতদি োিঁর্া 
আগেি র্ী? অগির্তদি দুবনু্ধ তমগল তিিগোগ জ সারা হ়েতি। 
  
–তিশ্চ়েই-তিশ্চ়েই। 
  
–তির্ আগে, আতম মটতলগোগি আপিাগর্ মেগর্ মিব। 
  
–অগির্ িিযবাদ মর্াস্টা। 
  
. 
  
শুিবার, মিষ তবগর্ল, র্াপতির্াতর়ো চাচক, োউিটাউি। িীরবতা তবরাজ র্রগে। িান্ত 
পতরগবি। মবতদর পাগি মফ্রোতরর্ স্টােরস হািঁটু মুগড় বগস আগেি। সামগি দািঁতড়গ়ে 
আগেি োদার। তততি স্টােরগসর মাথার ওপর এর্ টুর্গরা র্াপড় চাপা তদগ়েগেি। 
  
–আতম অগির্ পাপ র্গরতে োদার। আমার পাগপর মর্াগিা িাতস্ত আগে র্ী? 
  
-মািুষ অগির্ সম়ে অজাগন্ত পাপ র্গর, মহ আমার পতবত্র পুত্র। তুতম র্ী িরগির পাপ 
র্গরে? 
  
–আতম এর্জি খুগি। 
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–তুতম র্াউগর্ হতযা র্গরে? 
  
–হযািঁ, োদার, আতম জাতি িা। এই পাগপর জিয আমাগর্ র্ী িাতস্ত মোগ র্রগত হগব? 
  
–েগবাি সব তর্েু জাগিি, তুতম েগবাগির সাগথ র্থা বলল। 
  
–আতম মে র্থা বলগত পারতে িা! মলাে আমাগর্ পাগপর পগথ মেগর্ এগিগে। এর্ 
বের আগগ এই মারাত্মর্ ঘটিাটা ঘগটগে। খুগির দাগ়ে অতেেুক্ত এর্তট মািুগষর হগ়ে 
আতম ওর্ালতত র্গরতেলাম। মামলাটা তরতর র্গর এতগগ়ে তগগ়েতেল। মিষ পেকন্ত 
মিগপাতল়োি মোটাস… 
  
মফ্রোতরর্ স্টারস চাচক মথগর্ মবতরগ়ে এগলি। আিঘণ্টা মর্গট মগগে। তততি সমূ্পণক অিয 
মািুগষ পতরণত হগ়েগেি। মগি হল, তার র্ািঁি মথগর্ তবরাট মবািাটা তততি িাতমগ়ে 
মেলগত সমথক হগ়েগেি। দীঘকতদি িগর স্বীর্াগরাতক্তর মে রীতত আগে, মসতট তততি পালি 
র্গরগেি। তততি পুগরাতহতগর্ সব র্থা বগলগেি। এই প্রথম সব র্থা বাইগরর র্াউগর্ 
বলগলি। আহা, এত আিন্দ? স্বীর্াগরাতক্তর এত আিন্দ! 
  
আতম এর্টা িতুি জীবি শুরু র্রব। আতম এই িহগরর অিয মর্াথাও চগল োব। 
মদখব, দুগবলা দুমুগিা অগন্ন্র সংস্থাি র্রগত পাতর তর্িা। আপিাগর্ অগির্-অগির্ 
িিযবাদ োদার। আপতি এোগব স্বীর্াগরাতক্তর সুগোগ িা তদগল সারাজীবি এর্টা 
অপরাি মবাি আমাগর্ রু্গর রু্গর মখত। 
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অন্ধর্ার িমি ঘিীেূত হগে, চারপাি িীরব তিথর হগ়ে মগগে। মফ্রোতরর্ স্টােরস 
রাস্তার তদগর্ চগল মগগলি। সবুজ আগলা জ্বগল উগিগে। তততি রাস্তা পার হবার মচিা 
র্রগলি। তির্ েখি মািখাগি তগগ়ে দািঁতড়গ়েগেি, এর্টা র্াগলা তলমুতজি গাতড় পাহাগড়র 
ওপর মথগর্ মহেলাইট মজ্বগল এতগগ়ে এল। তবরাট তদগতযর মগতা মসই গাতড়টা তার 
ওপর িািঁতপগ়ে পড়ল। আহা, তিমকম এর্ ি়েতাি! স্টারস অপলর্ তাতর্গ়েতেগলি, েগ়ে 
তহম হগ়ে তগগ়েতেগলি, পালাবার পথ মিই, তারপর? আতকিাদ, আতকতচৎর্ার। স্টােরগসর 
মগি হল তার িরীর হাজার হাজার টুর্গরা হগ়ে মগগে। তারপর ঘি অন্ধর্ার। 
  
. 
  
মিগপাতল়োি মোটাস সর্ালগবলা ঘুম মথগর্ ওগিি। তািঁর মর্বলই মগি হ়ে, তদিতট শুরু 
হবার আগগ চারপাি র্ী সুন্দর িীরব তিস্তব্ধ হগ়ে থাগর্। তততি এর্া এর্া সর্াগলর 
প্রাতরাি সাগরি। খবগরর র্াগজগুগলা মি তদগ়ে পগড়ি। মসই সর্াগল তততি এর্তট 
তবষ়ে জািগত আগ্রহী হগ়েতেগলি। অথকাৎ প্রিািমন্ত্রী পািঁচতট দগলর মর্া়োতলিি মন্ত্রীসো 
গিি র্গরগেি। মোটাগসর মগি হল, এখুতি তাগর্ এর্টা শুগেোসূচর্ তারবাতকা 
পািাগিা উতচত। তচিা র্তমউতিস্ট পাতটকর মসিযরা ই়োংতস িদীর উত্তর প্রাগন্ত মপৌঁগে 
মগগে। হযাতর টু্রমযাি এবং অযালগবি বার্কগলগর্ মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্রর রাষ্ট্রপতত এবং 
উপরাষ্ট্রপতত তহগসগব তিবকাতচত র্রা হগ়েগে। মিগপাতল়োি মোটাস তিতী়ে পাতা়ে এগলি। 
এবং এর্তট খবর পগড় তার রক্ত তহম হগ়ে মগল। 
  
তমিঃ মফ্রোতরর্ স্টােরস, তবতিি তট্রটতসস অযান্ড তট্রটতসস সংস্থার অিযতম অংিীদার, 
গতরাগত এর্ পথ দুঘকটিা়ে মারা মগগেি। তততি র্ািঁপাতির্াতর়ো চাচক মথগর্ মবতরগ়ে 
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আসতেগলি। প্রতযক্ষদিকীর তববরগণ প্রর্াি, এর্তট র্াগলারগের তলমুতজি তাগর্ চাপা 
মদ়ে। এই তলমুতজি গাতড়তটগত মর্াগিা িাবার মপ্ল্ট তেল িা। মিাগ়েগল মপজ এবং লযাতর 
েগলাগসর অিযতম আইিজীবী তহগসগব তমিঃ স্টােরস দাত়েগে তেগলি। তততি লযাতর 
েগলাগসর অযাটতিক তেগলি।– 
  
 মিগপাতল়োি মোটাস আর পড়গত পারগলি িা। তততি তার মচ়োগর তস্থর হগ়ে বগস 
রইগলি। মির্োস্ট মখগত েুগল মগগলি। অযার্তসগেন্ট? সততয তর্ এটা এর্টা দুঘকটিা? 
র্িস্টযািতটি মেতমতরস বগলতেগলি, মর্াগিা বযাপাগর তচন্তা র্রগত হগব িা। তর্ন্তু? 
মেতমতরগসর মুগখর োব মদগখ তািঁর মগির র্থা মবািা ো়ে তর্? 
  
মোটাস মটতলগোগির তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ মোগি োর্গলি। 
  
–আজ সর্াগলর র্াগজ পগড়গেি তর্? 
  
মোটাস জািগত চাইগলি। 
  
িা, এখিও পতড়তি। মর্ি? 
  
–মফ্রোতরর্ স্টােরস আর মবিঁগচ মিই। 
  
–র্ী বলগেি! আপতি এসব র্ী বলগেি? 
  
–সততয, মেগলতট পথ দুঘকটিা়ে মারা মগগে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

233 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

–মহ ঈশ্বর, আতম অতযন্ত দুিঃতখত! ড্রাইোরটাগর্ িরা সম্ভব হগ়েগে তর্? 
  
িা, িা, এখিও িরা পগড়তি। 
  
পুতলগির ওপর অতততরক্ত চাপ পড়গব। এখির্ার তদগি র্ারও জীবি আর তিরাপদ, ি়ে। 
আো, বৃহস্পততবার তেিাগরর আসর বসাগিা মেগত পাগর তর্? 
  
–তির্ আগে। 
  
–তাহগল এই র্থা রইল। 
  
 মোটাস আবার র্াগজ পড়গত শুরু র্রগলি। র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর এই 
তবস্ম়েগবািটা র্তখাতি সততয? িাতর্ তততি এর্ পার্া অতেগিতা! মগি হগে স্টােরগসর 
মৃতুযর সগঙ্গ ওই েেগলাগর্র মর্াগিা মোগ মিই। এমিটাই মোটাস োবগত চাইগলি। 
  
. 
  
পগরর তদি সর্ালগবলা। মিগপাতল়োি মোটাস তার প্রাইগেট গযাগরজ মথগর্ গাতড় তিগ়ে 
অতেস তবতডং-এর তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। গাতড়টা পার্ক র্রগলি। েখি তততি 
এতলগেটগরর তদগর্ এতগগ়ে োতেগলি, অন্ধর্াগরর মেতর মথগর্ এর্তট অল্পব়েসী মেগল 
মবতরগ়ে এল। 
  
–আপিার র্াগে মযাগচস আগে সযার? 
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 মোটাগসর মগির মগিয মবগজ উিল তবপদ ঘণ্টাধ্বতি। এই মেগলতট এগর্বাগর অজািা, 
এই গযাগরগজ র্ী র্রগে? 
  
–হযািঁ, আগে। মর্াগিা র্থা তচন্তা িা র্গর মোটাস তার তিেগর্স তদগ়ে মেগলতটর মাথা়ে 
আঘাত র্রগলি। 
  
মেগলতট েন্ত্রণা়ে গজকি র্গর উিল–রু্কু্করতর বািা! 
  
মস তার পগর্ট মথগর্ এর্টা বনু্দর্ মবর র্রল। বনু্দগর্ সাইগলিসার লাগাগিা আগে। 
  
এর্টা র্েস্বর মিািা মগল–র্ী হগে এখাগি? এই মোর্রা? ইউতিেমক পরা গােক মবতরগ়ে 
এগসগে। 
  
মোর্রা তর্েুক্ষণ দািঁতড়গ়ে থার্ল। তারপর মখালা দরজার তদগর্ পাতলগ়ে মগল। 
  
প্রহরী মোটাগসর পাগি এগস দািঁতড়গ়েগে। আপতি তির্ আগেি তমিঃ মোটাস? 
  
 মিগপাতল়োি মোটাস বলগলি–হযািঁ, আতম তির্ আতে। 
  
–ও র্ী র্রার মচিা র্রতেল? 
  
মিগপাতল়োি মোটাস বলগলি–আতম ওর মততগতত বুিগত পাতরতি। 
  
. 
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এটা তর্ এর্টা সমাপতি? মোটাস তিগজর র্াগে জািগত চাইগলি। হগত পাগর, মেগলতট 
হ়েগতা পাতত তেিতাইবাজ। তর্ন্তু সাইগলিসার লাগাগিা বনু্দর্ বযবহার র্রগব মর্ি? 
িাতর্ ও আমাগর্ হতযা র্রগত মচগ়েতেল? এর অন্তরাগলও তর্ র্িস্টযািতটগির র্াগলা 
হাত আগে? তর্েু বুিগত পারা োগে িা। 
  
আতম বুিগত পারতে িা, মোটাস োবগলি, মেতমতরস সম্পগর্ক আরও সতর্ক হগত হগব। 
মেতমতরগসর র্াগি এমি মর্াগিা খবর তুগল মদও়ো উতচত হগব িা, ো তবপদসূচর্ হগত 
পাগর। 
  
এমি সম়ে মিগপাতল়োি মোটাগসর মসগিটাতরর র্েস্বর মিািা মগল ইন্টারর্গম। 
  
–তমিঃ মোটাস, তততরি তমতিগটর মগিয আপিাগর্ আদালগত আসগত হগব। 
  
আজ এর্টা তসতর়োল মােকার মর্গসর গুরুেপূণক ট্রা়োল আগে। তর্ন্তু মোটাস তখিও েগ়ে 
র্ািঁপগেি। মিষ পেকন্ত তততি এর্টা তসোন্ত তিগলি িা, আজ মর্াগটক তগগ়ে সও়োল জবাগব 
অংি তিগত পারগবি িা। তততি তার মসগিটাতরগর্ বলগলি তবচারর্গর্ মেগর্ বলল, 
আতম আজ খুবই অসুস্থ। আমার মর্াগিা এর্জি পাটকিারগর্ পাতিগ়ে দাও। মোি এগল 
আর আমাগর্ তবরক্ত র্গরা িা। 
  
তততি মেগস্কর ড্র়োর মথগর্ মটপগরর্েকার মবর র্রগলি। তর্েুক্ষণ বগস থার্গলি। 
তারপর র্থা বলগত শুরু র্রগলি। 
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. 
  
মসতদি সগন্ধগবলা মিগপাতল়োি মোটাসগর্ মদখা মগল মস্টট প্রগসতর্উতটং অযাটতিক তপটার 
মেগমাতিোগসর মচবাগর। হাগত এর্টা মযাতিলা এিগেলপ। তরগসপিতিস্ট তাগর্ মদগখ 
তচিগত মপগরগে। 
  
শুে সন্ধযা, তমিঃ মোটাস! আতম র্ীোগব আপিাগর্ সাহােয র্রব? 
  
–আতম তমিঃ মেগমাতিোগসর সগঙ্গ মদখা র্রগত চাইতে। 
  
উতি এর্টা তমতটং-এ বযস্ত আগেি। আপতি তর্ আগগ মথগর্ বগল মরগখতেগলি? 
  
–িা, আপতি বলগবি, আতম এখাগি আতে। বযাপারটা খুবই গুরুেপূণক। 
  
–এখিই বলতে। 
  
 পগিগরা তমতিট মর্গট মগগে। মিগপাতল়োি মোটাস প্রতসতর্উতটং অযাটতিকর অতেগসর মগিয 
বগস আগেি। 
  
-তির্ আগে, মেগমতিোস বলগলি, মহম্মদ পাহাগড়র র্াগে এগসগে, বযাপার র্ী? 
আপিার জিয আতম র্ী র্রগত পাতর? আজ তবগর্লগবলা মর্াগিা োগলা মলিগদি হগব 
বগল মগি হ়ে িা। 
  
-িা, তপটার। এটা এর্ান্ত বযতক্তগত বযাপার। 
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বসুি, বসুি মিগপাতল়োি। 
  
দুজগি পািাপাতি বসগলি। 
  
মোটাস বলগলি আতম এই এিগেলপটা আপিার হাগত তুগল তদগত চাইতে। মুখটা বন্ধ 
র্রা আগে। েতদ মর্াগিা র্ারগণ আমার মৃতুয ঘগট, তা হগল এই এিগেলপটা খুলগবি। 
আপতি র্থা তদি। 
  
মোটাগসর এই আচরগণ তপটার মেগমাতিোস অতযন্ত অবার্ হগ়ে মগগলি। তততি বলগলি–
এমি তর্েু হগব বগল মগি হগে তর্? 
  
–হযািঁ, সম্ভাবিা আগে। 
  
–মর্ি? আপিার মর্াগিা ক্লাগ়েন্ট তর্? 
  
-তা জাতি িা, র্াউগর্ আতম তবশ্বাস র্রগত পারতে িা। এই পৃতথবীগত এর্মাত্র আপিার 
প্রতত আমার অগাি তবশ্বাস। আপতি র্থা তদি, এই খামটা তির্ সমগ়ে খুলগবি। 
  
মেগমাতিোস বলগলি–আপিাগর্ মদগখ মগি হগে, মর্াগিা র্ারগণ আপতি আততিত। 
  
–আতম খুব ে়ে মপগ়েতে। 
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–আমার এই অতেগস আপতি তর্েুক্ষণ থার্গবি তর্? আতম এর্টা পুতলিগর্ আপিার 
সগঙ্গ তদতে। 
  
মোটাস এিগেলপটার তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–আতম এই এিগেলপটাগর্ বািঁতচগ়ে রাখগত 
চাইতে। 
  
-তির্ আগে, এটা আপতি আমার তজম্মা়ে মরগখ োি। 
  
–তির্ আগে। মোটাস উগি দািঁড়াগলি। বযাপারটা এখাগিই মিষ হগ়ে োর্, মর্মি? তপটার 
বলগলি–তির্ আগে, এ তিগ়ে আপতি তচন্তা র্রগবি িা। 
  
এর্ ঘণ্টা মর্গট মগগে। মহগলতির্ মট্রে র্রগপাগরিগির অতেগস ইউতিেমক পরা এর্ 
বাতকাবাহর্ এগস দািঁতড়গ়েগে। মস এর্জি মসগিটাতরর সগঙ্গ র্থা বলগে। 
  
–তমিঃ মেতমতরগসর এর্তট পযাগর্ট এগসগে। 
  
আতম তর্ মসটা সই র্গর মিব? 
  
–িা, এটা মেতমতরগসর হাগতই তুগল তদগত হগব। 
  
আতম দুিঃতখত। এখি তাগর্ তবরক্ত র্রা োগব িা। মর্াথা মথগর্ এই পযাগর্টটা এগসগে? 
  
মিগপাতল়োি মোটাগসর র্াে মথগর্। 
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–এই বযাপাগর আর তর্েু বলার আগে তর্? 
  
–হযািঁ, মযাোম। 
  
–মদখতে তমিঃ মেতমতরস এটা গ্রহণ র্গরি তর্িা? 
  
 মসগিটাতর ইন্টারর্গমর সুইচটা তটগপ িরগলি। 
  
–আমাগর্ ক্ষমা র্রগবি তমিঃ মেতমতরস। এর্জি বাতকাবাহর্ এর্তট পযাগর্ট তিগ়ে 
এগসগেি। তমিঃ মোটাস আপিাগর্ এই পযাগর্টটা পাতিগ়েগেি। 
  
মেতমতরগসর র্েস্বর মিািা মগল ইন্টারর্গম আইতরি ওটা মেতগর তিগ়ে এগসা। 
  
উতি বগলগেি, এটা আপিার হাগত বযতক্তগতোগব তুগল মদগবি। ক্ষণর্াগলর িীরবতা 
মেতগর তিগ়ে এগসা। আইতরি এবং ওই বাতকাবাহর্ মেতগর ঢুর্ল। 
  
–আপতি তর্ র্িস্টযািতটি মেতমতরস? 
  
–হযািঁ। 
  
–আপতি এটা সই র্গর মদগবি? 
  
মেতমতরস এর্টুর্গরা র্াগগজ সই র্রগলি। বাতকাবাহর্ ওই খামটা মেতমতরগসর হাগত 
তুগল তদগলি। বলগলি–িিযবাদ। 
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র্িস্টযািতটি মেতমতরস তার মসগিটাতরর তদগর্ তার্াগি, বাতকাবাহর্ চগল মগল। 
মসগিটাতরও চগল মগল। তততি তর্েুক্ষণ ওই এিগেলগপর তদগর্ তাতর্গ়ে থার্গলি 
তচতন্তত মুগখ। মিগষ এিগেলপতট খুলগলি। র্ী আগে মেতগর? মটপ র্ী? অবার্ লাগল। 
তততি মটপগপ্ল়্োরটাও মদখগত মপগলি। মবাতামটা তটপগলি। মটপগরর্েকার গমগতমগ়ে িি 
র্রগত শুরু র্রল। 
  
মিগপাতল়োি মোটাগসর র্েস্বর মেগস উিল–তপ্র়ে মর্াস্টা, এই বযাপারগুগলা আপিার 
র্াগে খুবই সহজ সরল বগল মগি হগত পাগর। তর্ন্তু মফ্রোতরর্ স্টােরগসর হতযার্াগণ্ডর 
বযাপারটা আতম মি মথগর্ মুেগত পারতে িা। এর মগিয এর্টা রহসয আগে, মস তবষগ়ে 
আতম সুতিতশ্চত। আতম জাতি িা, এই বযাপারটা আপিার সগঙ্গ আগলাচিা র্রা উতচত হগব 
তর্িা। হা়ে, হতোগয স্টােরস, তাগর্ এইোগব মরগত হল! েতবষযগত আপতি তর্ 
আমাগর্ও হতযা র্রগত চাইগেি? আমার জীবিটা আমার র্াগে খুবই দাতম। মেমি 
আপিার জীবিটা আপিার র্াগে। আতম হ়েগতা আপিার পরবতকী তির্ার হব। তাই 
আতম সব তর্েু খুিঁতটিাতট তলগখ রাখতে। মিাগ়েগল মপজ এবং লযাতর েগলাগসর বযাপাগর 
আতম মে র্াজ র্গরতেলাম, এটা তর্ তারই িাতস্ত? আতম এর্তট মুখবন্ধ এিগেলগপর 
মগিয এই মটপতট ঢুতর্গ়ে রাখতে। এতটগর্ প্রতসতর্উতটং অযাটতিকর হাগত তুগল মদও়ো 
হগব। েতদ মর্াগিা র্ারগণ আমার মৃতুয হ়ে, অতবশ্বাসযোগব, দুঘকটিা়ে, তা হগল এই 
খামতট মোলা হগব। মহ বনু্ধ, আতম এখিও মবিঁগচ থার্ব। জাতি িা, েতবষযগত র্ী মলখা 
আগে! 
  
মটপ এখাগিই মিষ হগ়ে মগগে। 
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র্িস্টযািতটি মেতমতরস বগস থার্গলি িূগিযর তদগর্ তাতর্গ়ে। 
  
. 
  
মিগপাতল়োি মোটাস অতেস মথগর্ তবগর্লগবলা বাতড়গত তেগর এগলি। এখি আর তার 
ে়ে র্রগে িা। র্িস্টযািতটি মেতমতরস এর্ ে়েংর্র ি়েতাি। তর্ন্তু মািুষতট আসগল 
মবার্া। তততি র্াগরার মর্াগিা ক্ষতত র্রগত পাগরি িা। অবিয মর্াগিা মর্াগিা সম়ে 
ে়েংর্র হগ়ে ওগিি। মোটাস োবগলি, আমাগর্ আরও মর্ৌিলী হগত হগব। তিগজই 
তিগজর তদগর্ তাতর্গ়ে মহগস উিগলি। আহা, বৃহস্পততবাগরর তেিার পাতটক,.. মসতদি 
মথগর্ িতুি র্াজ শুরু র্রগল মর্মি হ়ে? 
  
. 
  
র্গ়ের্তদি মর্গট মগল দারুণ বযস্ততার মগিয। িতুি এর্টা মােকার মর্গসর মামলা শুরু 
হগ়েগে। এর্জি স্ত্রী তার স্বামীর দুই রতক্ষতাগর্ হতযা র্গরগে। মোটাস মরাজ সর্ালগবলা 
ওগিি, মিযরাত অতি এর্িাগাগড় র্াজ র্গরি। িস এগজাতমগির প্রশ্নগুতল তততর 
র্গরি। তার মি মর্বলই বলগে, এই বযাপাগর তততি আবার জ়েেুক্ত হগবি। 
  
বুিবার, রাত হগ়েগে। তারপগরও অগির্ক্ষণ মোটাস অতেগস বগসতেগলি। তখি 
মিযরাত। তততি গাতড় চাতলগ়ে বাতড়গত এগলি। রাত এর্টার সম়ে তেলাগত এগস 
মপৌঁগোগলি। 
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বাটলার বলল–তমিঃ মোটাস, আতম আপিার জিয তর্েু খাবার তততর র্গরতে। আপতি 
খাগবি তর্? 
  
িা, অগির্ িিযবাদ। আতম এখি শুগত োব। 
  
 মিগপাতল়োি মোটাস মবেরুগমর তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। পগরর তদি আবার অগির্ 
সর্াগল উিগত হগব। দুগটার সম়ে তততি গেীর ঘুগম আেন্ন্ হগ়ে পড়গলি। ঘুগমর মগিয 
তততি এর্টা স্বপ্ন মদখগলি। 
  
তততি মর্াগটক দািঁতড়গ়ে আগেি। এর্ সাক্ষীগর্ িি-এগজাতমি র্রগেি। হিাৎ ওই সাক্ষী 
তার জামার্াপড় তেিঁড়গত শুরু র্রল। 
  
মোটাস তজজ্ঞাসা র্রগলি–আপতি মর্ি এখি আচরণ র্রগেি? 
  
–আতম তিগজগর্ মিষ র্রগত চাইতে। 
  
মোটাস জিার্ীণক মর্াটকরুগমর তদগর্ তার্াগলি। মদখগলি, সর্গলই তিগজগদর উলঙ্গ 
র্রগে। 
  
তততি তবচারগর্র তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি, মািিী়ে মহাি়ে, এই বযাপাগর আতম আমার 
প্রততবাদ জািাতে। 
  
মদখগলি, তবচারর্ও তার মপািার্ খুগল মেগলগেি। তততি বলগেি–এখাগি বড্ড গরম। 
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 মোটাগসরও মগি হল, সততযই মতা বড্ড গরম এবং িগি পতরপূণক। 
  
মিগপাতল়োি মোটাস মচাখ খুলগলি। মিািঁ়ো মদখা োগে র্ী? ঘগরর মেতর এত মিািঁ়ো 
মর্ি? বাইগর ওটা র্ী অতগ্নতিখা? 
  
মিগপাতল়োি উগি বসগলি। ঘুম মেগে মগগে তার। 
  
বাতড়টা়ে আগুি মলগগগে। তর্ন্তু তবপদ ঘণ্টা বাজগে িা মর্ি? 
  
প্রচণ্ড তাগপ দরজা গগল োগে। মোটাস জািালার তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। তািঁর দমবন্ধ 
হগ়ে আসগে। তততি জািালা মখালার মচিা র্রগলি। মবািা মগল, মসটাগর্ িক্ত র্গর বন্ধ 
র্গর মদও়ো হগ়েগে। মিািঁ়ো, আরও মিািঁ়ো, তিিঃশ্বাস তিগত র্ি হগে। পালাবার মর্াগিা 
পথ মিই। 
  
তসতলং-এ আগুি িগর মগগে। এর্টা মদও়োল হুড়মুড় র্গর মেগে পড়ল। আগুি েুগট 
আসগে। এখিই তা মোটাসগর্ গ্রাস র্রগব। মোটাস তচৎর্ার র্গর উিগলি। তার চুল 
এবং পাজামাগত আগুি িগরগে। অগন্ধর মগতা তততি েুগটােুতট র্রগত শুরু র্রগলি। বন্ধ 
দরজা়ে পাগগলর মগতা আঘাত র্রগলি। জািালা মখালার মচিা র্রগলি। তর্েুই হল িা। 
এর্টু বাগদ তার জ্বলন্ত মদহটা মষাগলা েুট িীগচর মাতটগত পগড় মগল। 
  
. 
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 পগরর তদি সর্ালগবলা। মস্টট প্রতসতর্উটার তপটার মেগমাতিোসগর্ র্িস্টযািতটি 
মেতমতরগসর স্টাতে রুগম মদখা মগল। 
  
মেতমতরস বলগলি–র্াতলগমগহরা তপটার, আপতি এগসগেি। আতম খুতি হগ়েতে। বলুি। র্ী 
খাগবি? 
  
–হযািঁ সযার, তততি মেতমতরগসর হাগত ওই বন্ধ এিগেলপটা তুগল তদগলি। মিগপাতল়োি । 
মোটাস মেটা তাগর্ তদগ়েতেগলি। 
  
–আমার মগি হগে, এটাগর্ এখাগিই রাখা দরর্ার। 
  
–তির্ই বগলগেি তপটার। আপতি তর্ মির্োস্ট খাগবি? 
  
–হযািঁ, হগল োগলা হ়ে। 
  
–মর্াস্টা, আমাগর্ মর্াস্টা বগল োর্গবি। আপিার র্াগজর ওপর আমার িজর আগে। 
আমার মগি হ়ে েতবষযগত আপতি আমার বনু্ধ হগবি। আমার এই সংস্থাগত আপিাগর্ 
আতম এর্টা গুরুেপূণক র্াগজর দাত়েে মদব। আপতি আমার সগঙ্গ র্াজ র্রগবি তর্? 
  
তপটার মেগমাতিোস হাত র্চলাগত র্চলাগত বলগলি–হযািঁ, মর্াস্টা, আতম তাহগল খুবই 
খুতি হব। 
  
তাহগল আসুি, মির্োস্ট মখগত মখগত আপিার েতবষযৎ তিগ়ে আগলাচিা র্রা োর্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

245 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

. 
  
০৯. 
  
লন্ডি 
  
র্যাগথতরগির সগঙ্গ র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর তি়েতমত মদখা হ়ে র্যাগথতরি বগলতেল, 
সপ্তাগহ অন্তত এর্বার মেি তততি মদখা র্গরি। মেতমতরস র্থা রাগখি। মাগি মগিযই 
োগলা মন্দ উপহার পািাি। র্যাগথতরি মর্াগিা মর্াগিা সম়ে তিগত অস্বীর্ার র্গরি। 
তর্ন্তু র্িস্টযািতটি বগলি- এগুগলা হল োগলাবাসার স্মারর্ তচহ্ন। 
  
ইেতলি জাতিগ়েগে, র্ীোগব তুতম বার্সাগরর বযাপারটা সামগলে। ইেতলগির র্াে মথগর্ 
আতম জািগত মপগরতে, তুতম অগির্ খরচ বািঁতচগ়ে তদগ়েে। 
  
সততয র্থা বলগত তর্, তিগজর র্াজ তিগ়ে র্যাগথতরি এখি আিগন্দ েগমগ। অতেগসর 
তদগর্ িািা উন্ন্তত হগ়েগে। তেগর এগসগে র্যাগথতরগির পুগরাগিা মসৌন্দেকগবাি। প্রিাসতির্ 
দক্ষতা। র্যাগথতরি জাগি, এইোগব মস এর্তদি আরও উিঁচুগত উিগত পারগব। 
  
মেতমতরস বগলতেগলি- মতামার জিয আতম গবক অিুেব র্তর। 
  
এই র্থা়ে র্যাগথতরগির মুগখ অহংর্াগরর অতেবযতক্ত। আহা, মেতমতরস সততয এর্ 
অসািারণ পুরুষ! ওিঁিাগর্ তবশ্বাস র্রা ো়ে। 
  
. 
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এখি আমাগর্ আরও তৎপর হগত হগব, মেতমতরস তচন্তা র্রগলি। স্টােরস এবং মোটাস 
পথ মথগর্ হাতরগ়ে মগগে। এখিও এর্জি আগে, মস হল র্যাগথতরি। 
  
র্যাগথতরগির র্াে মথগর্ তবপদ আসগত পাগর। এই বযাপাগর আর মবতি তদি অগপক্ষা 
র্রা উতচত ি়ে। মিগপাতল়োি মোটাস মগালমাল র্রার মচিা র্গরতেগলি। তাগর্ আর 
বাড়গত মদও়ো হ়েতি। মেতমতরস োবগলি, আহা, র্যাগথতরি এত সুন্দরী, তর্ন্তু আর মবতি 
তদি ি়ে। অতএব এখি আমার গন্তবয হও়ো উতচত রাতেিার ওই তেলাতট। 
  
তেলাতট তর্গি মিও়ো হগ়েগে। র্যাগথতরিগর্ তিগ়ে মসখাগি মেগত হগব। োগলাবাসার 
অতেি়ে র্রগত হগব। তির্ মেোগব লযাতর েগলাস তার আদতরিী রতক্ষতা মিাগ়েগলগর্ 
োগলাবাসগতা। তারপর… 
  
. 
  
মাগি মগিয র্যাগথতরি পুগরাগিা তদগির র্থা মগি র্গর। লন্ডি টাইম-এ মস মফ্রোতরর্ 
স্টােরস এবং মিগপাতল়োি মোটাগসর মৃতুযসংবাদ পগড়গে। এই িামগুগলা তার র্াগে 
মর্াগিা গুরুে বহি র্গর আিগে র্ী? শুিু এর্তট তথয, ওরা লযাতর েগলাস এবং 
মিাগ়েগল মপগজর মর্গসর সগঙ্গ েুক্ত তেগলি। মসই রাগত র্যাগথতরি আবার মসই ে়েংর্র 
স্বপ্নটা মদখল। 
  
. 
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এর্তদি সর্ালগবলা, র্যাগথতরি মদখল, খবগরর র্াগগজ মলখা আগে 
  
উইতল়োম মফ্রজার, মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্রর মপ্রতসগেন্ট হযাতর টুমযাগির সহর্ারী, লন্ডগি 
এগসগেি। তততি তিতটি প্রিািমন্ত্রীর সগঙ্গ এর্তট িতুি বাতণতজযর্ চুতক্তগত সই র্রগবি। 
  
র্াগজটা র্যাগথতরি মরগখ তদল। োবল, এখি র্ী র্রা উতচত? উইতল়োম, মফ্রজার, তার 
জীবগি গুরুেপূণক েূতমর্া তিগ়েতেগলি। এখি র্ী হগব? 
  
র্যাগথতরি অগির্ক্ষণ মেগস্ক বগস রইল। মস তিগজর তদগর্ তাতর্গ়ে হাসল। আবার 
খবগরর র্াগগজর পাতার তদগর্ মচাখ মমগল তদল। তার মাগি? উইতল়োম মফ্রজার এখি 
লন্ডগি? এই পুরুষতটগর্ মস সততয সততয োগলাগবগসতেল। আহা, মসই সৃ্মতত সতত 
সুগখর। পুরুষতট এখি লন্ডগি এগসগেি। আতম অবিযই তার সগঙ্গ মদখা র্রব। 
র্যাগথতরি োবল, খবগরর র্াগগজর মতািুসাগর তততি এখি ক্লাতরগজ থার্গবি। 
  
র্যাগথতরি ওই মহাটগলর মোি িাবার ো়োল র্রল। তার আেুলগুগলা র্ািঁপতেল। তার 
মগির মেতর অদু্ভত আগলাড়ি। এর্বার োবগে, অতীতগর্ জাতগগ়ে তুগল র্ী লাে? তর্ন্তু 
মফ্রজাগরর সাগথ অগির্ তদি বাগদ মদখা হগব, এই বযাপারটাই তাগর্ অতস্থর র্গর তুলল। 
মস মফ্রজারগর্ মদখার জিয বযারু্ল হগ়ে উগিগে। আহা, মফ্রজার েখি আমার র্েস্বর 
শুিগত পাগবি তখি র্ী হগব? উতি তর্ এর্ইোগব আমাগর্ মদখার জিয উদগ্রীব হগ়ে 
উিগবি? 
  
অপাগরটর বলল–গুে মতিকং, ক্লাতরজ। 
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র্যাগথতরি দীঘকশ্বাস মেগল বলল–উইতল়োম মফ্রজারগর্ এর্বার মদগবি তর্? 
  
–আতম দুিঃতখত, মযাোম, আপতি মতা বগলিতি তমস্টার িা তমগসস উইতল়োম মফ্রজার? 
  
ততক্ত স্বপি,–এই র্থা শুগি র্যাগথতরগির মগি হল, মর্ বুতি তার গাগল সিগি এর্টা 
চড় র্তষগ়ে তদগ়েগে। হা়ে, র্ী মবার্া আতম, এই সম্ভাবিার র্থা মর্ি োতবতি! 
  
–মযাোম?  
  
িা, তির্ আগে। 
  
 র্যাগথতরি তরতসোরটা িীগর িীগর িাতমগ়ে রাখল। 
  
অগির্ মদতর হগ়ে মগগে। মর্াস্টাই তির্ বগলগে, অতীতগর্ অন্ধর্াগরই রাখা উতচত। 
তাগর্ আগলাতর্ত সূগেকর সামগি আিগল মি আরও উতিগ্ন এবং হতাি হগ়ে উিগব। 
  
. 
  
তিিঃসঙ্গতাগর্ আমরা র্ী বলগত পাতর? তিিঃসঙ্গতা আমাগদর সব তর্েু গ্রাস র্গর। 
  
জীবগির আিন্দ এবং মবদিাগর্ সমািোগগ োগ র্রগত হ়ে। তর্ন্তু র্যাগথতরি এমি 
এর্টা জগগতর বাতসন্দা, মেখাগি শুিুই অজািা আগন্তুর্গদর আিাগগািা। অিয 
দম্পততগদর সুখী সমৃ্পক্ত জীবগির তদগর্ মস সতৃষ্ণ ি়েগি তাতর্গ়ে থাগর্। মপ্রতমর্-
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মপ্রতমর্ার উচ্ছ্বতসত র্েস্বর তাগর্ বযতথত এবং মমকাহত র্গর। তর্ন্তু মস র্খগিাই বযথার 
র্থা সবকসমগক্ষ প্রর্াি র্গর িা। 
  
মস োগব, এই তবগশ্ব আতমই এর্র্ মতহলা িই, আতম মবিঁগচ আতে, এটাই মস্ত বড় পাওিা 
আমার র্াগে। 
  
লন্ডগি তবগিাদগির সহর উপর্রণ সবকদা থগর থগর সাজাগিা থাগর্। লন্ডগির তসগিমা 
হলগুতলগত হতলউতে তসগিমার দাপাদাতপ। র্যাগথতরি মাগি মগিয মসইসব তসগিমা মদখগত 
ো়ে। ইততমগিয মস তদ মরজরস এজ অযান্ড অযািা এবং দয তর্ং অে তসরাম মদগখ 
তিগ়েগে। মজন্টলমযািস এতগ্রগমন্ট েতবটা তার মমাগটই োগলা লাগগতি। র্যাতর গ্রান্টগর্ দয 
বযাতচলর অযান্ড দয বতব-সক্সার েতবগত দারুণ মদতখগ়েগে। 
  
মাগি মগিয র্যাগথতরি অযালবাটক হগল র্িসাটক শুিগত ো়ে। সযােলারস ওগ়েলস-এ তগগ়ে 
বযাগল িাচ মদগখ। স্টযাগোেক-আগপাি অযাগোি-এ তগগ়ে অযান্থতি হুইতলগর্ মদগখ এগসগে। 
দয মটতমং অে দয শ্রু-মত অসািারণ অতেি়ে র্গরগেি। তরচােক থাগেক সযার লগরে 
অতলোগরর অতেি়ে তাগর্ পাগল র্গর তদগ়েগে। তর্ন্তু মসখাগি এর্া এর্া মেগত োলল 
লাগগ িা। 
  
আর তখিই তার জীবগির রঙ্গমগঞ্চ তর্র্ মরিডস-এর প্রগবি। 
  
তর্র্ক লবা, আর্ষকণী়ে। এর্তদি র্যাগথতরিগর্ মেগর্ মস বলল–আতম তর্র্ক মরিডস। 
তুতম এত তিিঃসঙ্গ মর্ি? 
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–আতম মতা মতামার জিয অগপক্ষা র্রতে। 
  
 এ োগবই গল্পটা শুরু হগ়েতেল। 
  
. 
  
তর্র্ক এর্জি আগমতরর্াি অযাটতিক। র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর হগ়ে র্াজ র্রগেি। 
আন্তজকাততর্ আইি সম্পগর্ক অতেজ্ঞ। বের চতল্লি ব়েস। ওপর মথগর্ মদখগল মগি হ়ে 
খুবই গম্ভীর। বুতেদীপ্ত দুতট মচাগখর অতির্ারী। সব র্াজ মি তদগ়ে র্রগত োগলাবাগসি। 
  
তর্র্ক মরিডগসর সাগথ র্থা হ়ে। ইেতলগির সাগথও আগলাচিা হ়ে। র্যাগথতরি জািগত 
চা়ে, তর্গর্কর মগিয র্ী আগে বগলা মতা? তাগর্ িা মদখগল মিটা মর্মি হগ়ে ো়ে। 
  
ইেতলি বগলতেগলি- তর্র্ক সম্পগর্ক আর মবতি আগ্রহী হগ়ে উগিা িা মেি। সব বযাপাগর 
মেগবতচগন্ত পা মেলগব। 
  
র্যাগথতরি প্রততজ্ঞা র্গরগে, িা, তর্গি প্রতত আতম আমার আসল মগিাোব র্খিও 
প্রর্াি র্রব িা। 
  
. 
  
এর্তদি তর্র্ক র্যাগথতরিগর্ তিগ়ে মগল লন্ডি িহগরর এর্ প্রাগন্ত। তারা ওড মবইতলগত 
মগল। তবচারসো়ে গুরুেপূণক তিতমিালগদর তবচার হগ়েগে। তারা তবতেন্ন্ ল মর্াটক ঘুগর 
মবড়াল। ল মর্াগটকর প্রিাি হগল তারা বযাতরস্টারগদর র্াগলা গাউি পগর েুগটােুতট র্রগত 
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মদখল। তিউগগট তপ্রজগিও তারা পা মরগখতেল। অিাদি িতািীগত এতট তততর হগ়েতেল, 
রাস্তাটা আরও চওড়া র্রা হগ়েগে। 
  
র্যাগথতরি বগলতেল–এইোগব রাস্তা তততর র্রা হগ়েগে মর্ি? 
  
–আরও মবতি মলার্ োগত মজলখািাটা মদখগত পা়ে। এর্সম়ে এখাগিই সবকসমগক্ষ 
োিঁতসর মগঞ্চ মািুষগর্ িুতলগ়ে মদও়ো হত। 
  
র্যাগথতরি তিউগর উগিগে, বযাপারটা এত বীেৎস! 
  
. 
  
সগন্ধযগবলা। তর্র্ র্যাগথতরিগর্ তিগ়ে মগগে ইস্ট ইতন্ড়োর ের্ মরাগে। তর্েুতদি আগগ 
এখাগি তিতমিালগদর প্রর্াগিয োিঁতস মদও়ো হত। 
  
জা়েগাটা োিঁর্া এবং তিতষে। র্যাগথতরগির র্াগে মগি হল এটা বুতি এখিও ে়েংর্র! 
এর্তদি তারা প্রসগপক্ট অে হুইটতব-মত তগগ়ে তেিার সারল। ইংলযাগন্ডর অতযন্ত পুগরাগিা 
শুতড়খািা। বযালর্তিগত বগস থার্া ো়ে, তাতর্গ়ে থার্া ো়ে মটমগসর তদগর্। 
  
লন্ডি পাগবর অস্বাোতবর্ িামগুগলা র্যাগথতরিগর্ আর্ষকণ র্গর। মস োবগত থাগর্ এই 
পাগবর সাগথই লন্ডি িহগরর সেযতা জতড়গ়ে আগে। 
  
তর্র্ক তজগজ্ঞস র্গরতেল–মোগটাগবলা়ে তুতম তর্ এসব জা়েগাগত এগসে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

252 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

র্যাগথতরি জবাব মদ়ে িা, আতম এসব জা়েগার িামও শুতিতি। 
  
সম়ে মর্গট োগে। আহা, মোগটাগবলার েড়া মগি পগড় োগে। র্যাগথতরি মহগস উগিগে। 
তর্গর্কর বযবহাগরর মগিয মেগলমািুতষ আগে। তারপর? র্থা বলগত বলগত তর্র্ক হিাৎ 
আরও গম্ভীর হগ়ে ওগি। মস বগল- আতম মসন্ট মরতটজ-এ োব। মসখাগি তস্ক মখলার 
বযবস্থা আগে। র্যাগথতরি, তুতম তর্ আমার সগঙ্গ োগব? 
  
তর্র্ক উত্তগরর জিয অগপক্ষা র্গর। 
  
-িা, আতম জাতি িা জুতট পাব তর্িা? 
  
–বলল িা আমার সগঙ্গ োগব তর্িা? 
  
–হযািঁ। র্যাগথতরগির সমস্ত িরীর র্ািঁপগে। লযাতরগর্ মস এর্দা োগলাগবগসতেল। এখি 
আবার িতুি র্াউগর্ োগলাবাসা দাি র্রগব মর্মি র্গর? 
  
. 
  
মিষ পেকন্ত র্যাগথতরি তির্ র্রল, মস তর্গর্কর সাগথ উইগমর আলাপ র্রাগব। 
  
উইমগর্ তার লযাট মথগর্ তুগল মিও়ো হল। আইতেগত তেিাগরর আসর বগসগে। সমস্ত 
সগন্ধয িগর উইম তর্গর্কর তদগর্ তার্া়েতি। মগি হগ়েগে, মস মবািহ়ে অসহা়ে অবস্থার 
মগিয আগে। তর্র্কও এই বযাপাগর মর্াগিা প্রশ্ন র্গরতি। 
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মিষ অতি উইগমর মপেগি লাগা হল। 
  
–উইম, এই িহরটা মতামার মর্মি লাগগ? 
  
–োগলাই লাগগ। 
  
–মতামার তপ্র়ে িহর মর্ািটা? 
  
এই পৃতথবীগত আমার মর্াগিা তপ্র়ে িহর মিই। 
  
–তুতম মতামার র্াজ োগলাবাগসা? 
  
–হযািঁ, আতম র্াগজর মগিয েুগব থার্গত চাই। 
  
 তর্র্ক র্যাগথতরগির তদগর্ তাতর্গ়েগে। র্ািঁি িািঁর্াতি তদগ়েগে। 
  
 র্যাগথতরি মচাগখর ইতঙ্গগত চুপ র্রগত বগলগে। 
  
 তর্র্ক দীঘকশ্বাস মেগলগে। উইগমর তদগর্ তাতর্গ়ে বগলগে- রতববার আতম গল মখলব, তুতম 
আসগব তর্? 
  
উইম বগলগে–গলে হল মাথার ওপর মলাহা বসাগিা এর্ িরগির মখলা। 
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তারপর বর্বর্ র্গর অগির্ র্থাই বগল মগগে। তর্র্ক মরিডস তার তদগর্ তাতর্গ়ে 
বগলগে- সততয মতামার মগির প্রিংসা িা র্গর পারতে িা। 
  
র্যাগথতরি বগলগে- ও মর্াগিাতদি গলে মখলার আসগর ো়েতি। তর্ন্তু মচাখ বন্ধ র্গর 
গলে সম্পগর্ক এর্গিা র্থা বলগত পাগর। 
  
উইগমর বুতের মদৌড় পরীক্ষা র্রার জিয বগলগে তুতম তর্ দুই-এর ঘাগড় উিষাগটর 
আসল অি র্ত বলগত পারগব? 
  
এর্ মুহূগতক উইম জবাব তদগ়েগে ৫৭৬, ৪৬০, ৭৫২, ৩০৩, ৪২৩, ৪৮৮। 
  
তর্র্ক বগলগে- হা়ে মজসাস, এটা তর্ সততয? 
  
উইম বগলগে–হা তুতম এর্বার অিটা র্গষই মদগখািা। 
  
তারপর? প্রগশ্নাত্তগরর পালা এতগগ়ে মগগে। সর্গলই স্বীর্ার র্রগত বািয হগ়েগে উইম 
এর্ জীবন্ত তর্ংবদন্তী। 
  
তর্র্ক র্যাগথতরিগর্ তার অতেগস মেগড় তদগ়েগে। বগলগে- আিা র্তর, আমাগর্ তুতম 
েুলগব িা। 
  
মসই রাগতই র্িস্টযািতটি মেতমতরস মোি র্গরতেগলি। র্যাগথতরি মেগবতেল, তর্র্ক 
সম্পগর্ক সব র্থা বলগব। মিষ মুহূগতক মস তার মত পতরবতকি র্রল। মর্ি, মস তা 
তিগজই জাগি িা! 
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. 
  
১০. 
  
 এগথে 
  
োদার র্িস্টযািতটতিউ অবার্ হগ়ে মগগলি। খবগরর র্াগগজর পাতা়ে তততি মফ্রোতরর্ 
স্টােরগসর মমকাতন্তর্ মৃতুযর র্াতহিী পগড়গেি। জীবগি অগির্ স্বীর্াগরাতক্তর সাক্ষী তততি। 
মফ্রোতরর্ স্টােরগসর িাটর্ী়ে স্বীর্াগরাতক্তর মে এমি চরম পতরণতত হগত পাগর, তততি 
তা োবগতও পাগরিতি! 
  
র্ী তিগ়ে এত তচন্তা র্রগেি সযার? 
  
পাগি মে মেগলতট উলঙ্গ হগ়ে শুগ়েতেল, মস প্রশ্ন র্রল। 
  
 োদার বলগলি–িা, িািা র্ারগণ মিটা আমার োগলা মিই। 
  
–আতম মতা আপিাগর্ র্খিও এমি তচন্তােন্ন্ অবস্থা়ে মদতখতি? 
  
জতজক়োস এর্টা বযাপাগর আমার মিটা খুবই খারাপ। 
  
–র্ী বযাপার, বলগবি তর্? 
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–এর্জি এগসতেগলি স্বীর্াগরাতক্ত তদগত। তারপগরই অগটাগমাবাইল অযার্তসগেগন্ট উতি 
মারা মগগেি। 
  
–এটা এত োববার র্ী আগে? আমাগদর সর্লগর্ই মতা এর্তদি চগল মেগত হগব! 
  
 তর্ন্তু, এই মািুষতটর অতীত খুব এর্টা সুতবিার তেল িা। 
  
তার মাগি? মাথার মগালমাল তেল? 
  
–িা, উতি এমি এর্টা মগাপি খবর জাতিগ়েগেি, োর তবরাট ো, উতি আর বহি র্রগত 
পারতেগলি িা। 
  
– র্ী িরগির মগাপি খবর? 
  
পাদতর সাগহব এবার ওই েুবা মািুষতটর গাগ়ে হাত রাখগলি বলগলি–বুিগতই মতা 
পারে, এই বযাপারটা তিগ়ে আতম মমাগটই আগলাচিা র্রগত পাতর িা। মসটা িমকতবগরািী 
র্াজ হগব। 
  
আমাগদর মগিয এমি মর্াগিা মগাপিী়েতা থার্া উতচত ি়ে। 
  
–তির্ই বগলে তুতম, তবুও… 
  
–তাহগল? বযাপারটা মতা ওখাগিই মিষ র্গর মদও়ো উতচত। 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

257 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

িা,…পাদতর সাগহব আমতা আমতা র্রগত থাগর্ি। 
  
জতজক়োস এবার জািগত উৎসুর্ আতম জািগত চাই সততয র্ী ঘটিা ঘগটগে? 
  
জতজক়োস মলগটা.এর্ অদু্ভত চতরগত্রর মািুষ। এগথগের বতস্ত অঞ্চগল তার জন্ম হগ়েতেল। 
বাগরা বের ব়েগস মস পুৰ। গতণর্া হগ়ে ওগি। পগথ ঘুগর ঘুগর র্াজ র্রত। র্গ়ের্ 
েলাগরর জিয জঘিয সংগোগগ তিগজগর্ তিগ়োগ র্রত। অিা়োগস চগল মেত টুযতরস্টগদর 
োগর্। মহাগটল রুগম। মলগটা মদখগত সুন্দর, ঈশ্বর প্রদত্ত িরীর, সহজাত আর্ষকণ 
আগে। 
  
মষাগলা বের ব়েগস, এর্ পুরুষগবিযা তাগর্ বগলতেল- আহা, তুতম এমিোগব পগথ পগথ 
ঘুগর মবড়াে মর্ি? আমার সগঙ্গ মোগাগোগ মর্াগরা, আতম মতামাগর্ আগ়ের এর্টা িতুি 
তদগন্ত খুগল মদব। 
  
মলার্টা তার র্থা মরগখতেল। মসই মুহূতক মথগর্ জতজক়োগসর োগয পালগট মগল। মস শুিু 
তবতিি বযতক্তগদর সাহচেক তদগত থার্ল। এর জিয তাগর্ েগথি অথক মদও়ো হল। মিষ 
অতি তার সগঙ্গ তিগর্াস মেতরগটাগজর মদখা হ়ে। উতি হগলি স্পাইরস লামগিা িাগম 
এর্ তবতিি তবজগিস টাইেুগির বযতক্তগত সহর্ারী। মলগটার লাইে আরও পালগট মগল। 
  
তিগর্াস ওই তরুণতটগর্ বগলতেল- আতম মতামাগর্ োগলাগবগস মেগলতে। তুতম এইোগব 
ঘুগর ঘুগর আর মবিযাবৃতত্ত র্রগত পারগব িা। তুতম এখি মথগর্ আমারই থার্গব। 
  
তিতর্, আতমও আপিাগর্ োগলাবাতস। 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

258 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

  
মেতরগটাজ এই মেগলতটগর্ িািা িরগির উপহার তদগত শুরু র্গরি। দাতম জামার্াপড় 
তর্গি আগিি। তার জিয এর্টা মোগটা অযাপাটকগমগন্টর বযবস্থা র্গরি। খরচ র্রার মগতা 
েগথি অথক তুগল মদি তার হাগত। তর্ন্তু মেগলতট সততয সততয র্থা মরগখগে তর্িা, তা 
জািার জিয উদগ্রীব হগ়ে ওগিি। তততি জািগত পারগলি, মেগলতট অিয জা়েগা়েগত তগগ়ে 
খুচগরা র্াজ র্রগে। বযাপারতট তাগর্ তবিত র্গরতেল। 
  
এই সমসযা সমািাি র্রার জিয এর্তদি তিগর্াস বলগলি–স্পাইরস লামগিার 
মর্াম্পাতিগত মতামাগর্ এর্টা চার্তর মদব। 
  
–এইোগব আপতি আমা়ে মচাগখ মচাগখ রাখগবি। র্ী তাই মতা? 
  
বযাপারটা এোগব মেগবা িা সুইটহাটক। আতম মতামাগর্ আমার র্াগে চাইতে। 
  
জতজক়োস মলগটা প্রথগম বািা মদবার মচিা র্গরতেল। মিষ পেকন্ত পাগরতি। মর্াম্পাতিগত 
ঢুগর্ পড়ল মস। মমলরুগম মেতলোতর ব়ে তহগসগব র্াজ র্রগত শুরু র্রল। আবার এই 
র্াগজও দক্ষতা অজকি র্গর মেলল। অতততরক্ত টার্ার আিা়ে িাতম-দাতম ক্লাগ়েন্টগদর 
চারপাগি ঘুর ঘুর র্রগত লাগল। এইোগবই োদাগরর সগঙ্গ তার পতরচ়ে। 
  
. 
  
তবগর্ল হব হব। জতজক়োস মলগটা তবোিা মেগড় উিল। তার মগির সমুগে আগলাড়ি 
চলগে। পাদতর সাগহব মর্ান্ ঘটিাটা তাগর্ বলগত চাইগে িা? জতজক়োস বুিগত মপগরগে, 
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তিশ্চ়েই এই খবরটা মপগল তর্েু টার্া আ়ে হগত পাগর। তিগর্াস মেতরগটাগজর র্াগে সব 
তর্েু খুগল বলগলই হগব। 
  
মগির মেতর তার স্বগপ্নর উড়ািপাতখ। তর্ন্তু স্বীর্াগরাতক্তর অন্তরাগল র্ী আগে? 
  
. 
  
পগরর তদি সর্ালগবলা। মলগটা হািঁটগত হািঁটগত স্পাইরস লামগিার তরগসপিি অতেগসর 
তদগর্ এতগগ়ে মগল। 
  
মেগস্কর আড়াগল বগস থার্া মসগিটাতর জািগত চাইগলি–র্ী বযাপার এত সর্াগল? 
মর্াগিা োর্ এগসগে িাতর্ জতজক়োস? 
  
জতজক়োস মাথা মিগড় বলল–িা মযাোম, তমিঃ লামগিার সগঙ্গ এর্বার মদখা হগব তর্? 
  
মমগ়েতট হাসগলি। 
  
– সততয বলে? র্ী বযাপাগর মদখা র্রগত চাইে? িতুি মর্াগিা বযবসার প্রস্তাব িাতর্? 
  
মমগ়েতট মাগি মগিয জতজক়োগসর মপেগি লাগগত োগলাবাগসি। 
  
জতজক়োস বলল–মসরর্ম তর্েু ি়ে। আমার মা মৃতুযিেযা়ে, আমাগর্ বাতড় মেগত হগব। 
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–তমিঃ লামগিাগর্ আতম চার্তর মদবার জিয িিযবাদ জািাব। এর্ তমতিগটর মবতি সম়ে 
লাগগব িা। অবিয েতদ উতি খুব বযস্ত থাগর্ি, তাহগল… 
  
জতজক়োস মপেি তদগর্ হািঁটা তদগত শুরু র্রল। 
  
এর্টু দািঁড়াও। আমার মগি হ়ে মতামার আগমগি উতি মমাগটই রাগ র্রগবি িা। 
  
 দি তমতিট মর্গট মগগে। জতজক়োস এখি স্পাইরস লামগিার অতেগস দািঁতড়গ়ে আগে। 
অতেগসর মেতগর মঢার্ার োড়পত্র মস র্খিও পা়েতি। তার মগি মলগগগে অজািা 
উগত্তজিা। 
  
-তির্ আগে, মতামার মাগ়ের সংবাদ শুগি আমার খুবই খারাপ লাগগে। মতামার হাগত 
তর্েু টার্া তুগল মদও়ো দরর্ার, তাই মতা? 
  
–আপিাগর্ অগির্ িিযবাদ সযার, তর্ন্তু তির্ এর জিয আতম এখাগি আতসতি। 
  
লামগিা ভ্রূ রু্িঁচগর্ তার্াগলি মতামার র্থার অথক আতম বুিগত পারতে িা। 
  
–তমিঃ লামগিা, আপিার জিয তর্েু খবর আগে আমার থতলগত। মগি হগে, খবরটা 
আপিাগর্ মিািাগিা উতচত। 
  
লামগিার মুগখর োব র্ী হল, জতজক়োস মসটা মদখার মচিা র্রল। 
  
র্ী খবর? আতম এখি খুবই বযস্ত। মগি হগে তুতম… 
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র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর বযাপাগর। 
  
িিগুগলা জতজক়োস বগলই মেলল। 
  
–আমার এর্জি োগলা পাদতর বনু্ধ আগেি। তততি এর্জগির স্বীর্াগরাতক্ত শুগিগেি। এর 
তির্ পগর পগরই েেগলাগর্র মৃতুয হগ়েগে গাতড় দুঘকটিাগত। তেতি মারা মগগেি, তার 
স্বীর্াগরাতক্তটা র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ মর্ি র্গর। মেতমতরস এর্টা মারাত্মর্ খারাপ 
র্াজ র্গরগেি। এর জিয তাগর্ মজলখািা়ে বতন্দ র্রা উতচত। তগব েতদ আপতি শুিগত 
িা চাি… 
  
স্পাইরস লামগিা এত অতি শুগি অবার্ হগ়ে মগগলি। মেগলটা বলগে র্ী? তততি 
বলগলি–বগসা…মতামার িাম র্ী? 
  
–মলগটা সযার, জতজক়োস মলগটা। 
  
–তির্ আগে, তুতম গল্পটা শুরু মথগর্ বগলা। 
  
. 
  
তবগ়েটা খুব এর্টা োগলা হ়েতি র্িস্টযািতটি মেতমতরস এবং মমতলিার মগিয। 
মর্াগিারর্গম তদি মর্গট মগগে। তগব তর্েু তদি আগগ অতি িারীতরর্ আঘাগতর ঘটিা 
ঘগটতি। 
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এর্তদি মসটাও ঘগট মগল। মিািা মগল মেতমতরস িাতর্ মমতলিার এর্ ঘতিষ্ঠ বান্ধবীর 
সাগথ িারীতরর্োগব সংেুক্ত। 
  
তুতম মে-মর্াগিা মমগ়েগর্ মবিযা বাতিগ়ে দাও। মতামার স্পিক আমার খারাপ লাগগ। আতম 
মতামাগর্ মঘন্ন্া র্তর। মমতলিা তচৎর্ার র্গর বগলতেগলি। 
  
–চুপ, মতামার মুখখািা বন্ধ র্রগব তর্? 
  
িা, তুতম আমাগর্ চুপ র্রাগত পারগব িা। সারা পৃতথবীর র্াগে আতম তচৎর্ার র্গর বলব, 
মতামার আসল মচহারাটা মর্মি। আমার োই তির্ই বগলতেল। তুতম এর্টা িররাক্ষস। 
  
মেতমতরস এই র্থা শুগি এতগগ়ে এগসতেগলি। তততি মমতলিার গাগল সগজাগর আঘাত 
র্গরতেগলি। আহত মমতলিা ঘর মথগর্ মবতরগ়ে োি। 
  
পরবতকী সপ্তাগহ আরও এর্টা খারাপ ঘটিা ঘগট মগল। তুে র্ারগণ িগড়া মবগি মগল। 
মসতদি মেতমতরস আবার আঘাত র্রগলি। মমতলিা বযাগ গুতেগ়ে তিগলি। অযাতটর্গসর 
তদগর্ োত্রা র্রগলি এগবাগপ্ল্গির সও়োর হগ়ে। এই মোট্ট িীপতট তার োইগ়ের। তততি 
তির্ র্গরগেি, মসখাগি এর্ সপ্তাহ থার্গবি এর্া এর্া এবং তবষণ্ণতার মগিয। স্বামীর 
সাহচেক মথগর্ বতঞ্চত হগবি মেগব তততি দুিঃতখত হগলি। এমিও োবগলি, িা, আবার 
স্বামীর র্াগেই তেগর োই। 
  
 এটা হল আমার েুল তসোন্ত, মমতলিা মেগবতেগলি, আতম মবািহ়ে মর্াস্টাগর্ মাতিগ়ে 
তিগত পারতে িা। মগি হগে মস আমাগর্ আঘাত র্রার জিয এ র্াজটা র্গরতি। হ়েগতা 
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হিাৎ উগত্ততজত হগ়ে উগিতেল। মুখ েসগর্ খারাপ খারাপ র্থা মবতরগ়ে মগগে। মর্াস্টা 
েতদ আমাগর্ মদখাগিািা িা র্গর তাহগল র্ী হগব? 
  
মমতলিা এইোগবই মিগর্ প্রগবাি মদবার মচিা র্গরতেগলি। তখিও পেকন্ত তততি 
তবগ়েটাগর্ োেগত চািতি। পগরর মরাববার মমতলিা বাতড়গত তেগর এগলি। 
  
তখি মেতমতরস লাইগিতরগত তেগলি। 
  
মমতলিাগর্ মদগখ তততি বলগলি–তাহগল মিষ পেকন্ত তেগর আসাটাই তস্থর র্রগল? 
  
–এটা আমার বাতড় মর্াস্টা, তুতম আমার স্বামী, আতম মতামাগর্ োগলাবাতস। তগব এর্টা 
র্থা পতরষ্কারোগব শুগি িাও, েতদ আবার র্খিও আমাগর্ আঘাত র্রার মচিা র্গরা, 
তাহগল আতম তর্ন্তু মতামাগর্ খুি র্গর মেলব। 
  
মেতমতরস তার্াগলি তার স্ত্রীর মচাগখর তদগর্। হযািঁ, মচাগখর োষাটা এই র্তদগি এগর্বাগর 
পালগট মগগে। 
  
. 
  
এর্টু অদু্ভতোগব হগলও, তাগদর দাম্পতযজীবি এই ঘটিার পর মথগর্ খাতির্টা হগলও 
োগলা হল। মিষ পেকন্ত র্িস্টযািতটি তির্ র্রগলি, িা, এইোগব আর র্খিও উেত 
আচরণ র্রগবি িা। তগব তববাহ-বতহেূকত মপ্রগমর ঘটিাগুগলা তখিও ঘগট চগলগে। 
মমতলিা মসগুগলা বন্ধ র্রার মচিা র্রগেি িা। মমতলিা জাগিি, মর্ান্ মর্াি মতহলার 
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সাগথ র্িস্টযািতটগির িারীতরর্ সম্পর্ক আগে। তগব তখির্ার মগতা তততি সব তর্েু 
েুলগত মচগ়েতেগলি। তততি এই মেগব তিগজর অিান্ত মিগর্ আশ্বস্ত র্রগলি মে, স্বামী 
আমাগর্ োড়া আর মর্াগিা মমগ়েগর্ োলবাগস িা। 
  
. 
  
িতিবার তবগর্লগবলা, র্িস্টযািতটি মেতমতরস তেিার জযাগর্ট পগরগেি। এখুতি মবতরগ়ে 
োগবি। তির্ মসই মুহূগতক মমতলিা েুগট এগলি। 
  
–তুতম এখি মর্াথা়ে চগলে? 
  
-অযামার এর্টা এিগগজগমন্ট আগে। 
  
–তুতম েুগল মগে, স্পাইরগসর সাগথ আজ আমরা তেিার মখগত োব। 
  
–িা আতম েুতলতি, তর্ন্তু হিাৎ এর্টা দরর্াতর র্াজ এগস পগড়গে। 
  
এই র্থা শুগি মমতলিা খুবই অবার্ হগ়ে মগগলি। রাগত স্বগর বলগলি আতম জাতি, 
ি়েতাগির বািা, তুতম মতামার এর্ রতক্ষতার সাগথ েুততক লুটগত োে মতা? 
  
–আবার বলতে, েেোগব র্থা বলগত মিগখা। তিগজর আচরণটা মর্মি, তা তর্ এর্বার 
মেগব মদগখে মমতলিা? 
  
মেতমতরস আ়েিা়ে মুখ মদখগত মদখগত মন্তবয র্রগলি। 
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-িা, আতম মতামাগর্ স্পাইরসগর্ অপমাি র্রগত মদব িা। আমরা দুজগিই আজগর্ 
বাতড়গত থার্ব। 
  
তর্ন্তু স্বামীগর্ আটর্াগবি র্ী র্গর? এর্তট মাত্র অস্ত্র তখিও মমতলিার হাগত তেল। মিষ 
পেকন্ত অগির্ মেগবতচগন্ত তততি মসই অস্ত্রটা প্রগ়োগ র্রগলি। েতদও মসটা র্ােকর্রী হগব 
তর্ িা, তা তততি জািগতি িা। 
  
মতলিা আবার বলগলি–আজ রাগত আমাগদর দুজগিরই বাতড়গত থার্া উতচত। 
  
 মেতমতরস উদাসীিোগব জািগত চাইগলি মর্ি? 
  
-তুতম জাগিা িা আজগর্র রাতটা মর্ি স্মরণী়ে? 
  
িা। 
  
–এই রাগতই আতম মতামার পুত্রগর্ হতযা র্গরতেলাম মর্াস্টা। বলগত পাগরা আজ মসই 
মমকাতন্তর্ ঘটিার বষকপূততক উৎসব। এই রাগতই আতম গেকপাত র্রাগত বািয হগ়েতেলাম। 
  
র্থাগুগলা তবষ তীর হগ়ে আঘাত র্গরগে মেতমতরসগর্। মগি হল তততি মেি বজ্রাহত। 
এর আগগ মর্াগিাতদি মমতলিা স্বামীগর্ এইোগব মেগে পড়গত মদগখিতি। 
  
–আতমই োক্তারগর্ বগলতেলাম অপাগরিিটা এমিোগব র্রগত োগত েতবষযগত আর 
র্খিও মতামার সন্তাগির গেক, আমাগর্ িারণ র্রগত িা হ়ে। 
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মমতলিা সমূ্পণক তমগথয র্থা বলগলি। 
  
এবার মেতমতরস তার আচরগণর ওপর তি়েন্ত্রণ হারাগলি। বুগিা ি়েতাগির মগতা তততি 
েুগট এগলি। বারবার মমতলিাগর্ আঘাত র্রগত থার্গলি। মদগহর সবকত্র। 
  
মমতলিা আতকিাদ র্রগত র্রগত তসিঁতড় তদগ়ে হগলর তদগর্ মিগম মগগলি। বুগিা শুগ়োগরর 
মগতা র্িস্টযািতটি তাগর্ অিুসরণ র্রগলি। চুগলর মুতি িগর মদও়োগল িুগর্ তদগলি। 
  
চাপা গজকি র্গর উিগলি–এর জিয মতামাগর্ আতম খুি র্গর মেলব, ি়েতাতি হতোগী! 
মমতলিা টাল সামলাগত িা মপগর পগড় মগগলি, তসিঁতড় তদগ়ে গড়াগত গড়াগত। 
  
অগির্ক্ষণ তততি পগড়তেগলি, েন্ত্রণা়ে র্াতরাতেগলি। হা়ে ঈশ্বর, মগি হগে আমার 
হাড়গগাড় সব মেগে মগগে! 
  
মেতমতরস তর্েুক্ষণ মসখাগি দািঁড়াগলি, বলগলি আতম এর্জি তি-মর্ বলতে োক্তার 
মেগর্ আিগত। মতার জিয আতম আমার সগন্ধযটা িি র্রব িা। 
  
. 
  
তিিগোগজর আগগ মটতলগোি আতকিাদ র্গর উিল। 
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তমিঃ লামগিা, আতম েিঃ মমটাতক্সস বলতে। আপিার মবাি আপিাগর্ মোি র্রগত 
বগলগেি। তততি আমাগদর প্রাইগেট হাসপাতাগল েততক আগেি। আমার মগি হগে, ওিঁর 
মবািহ়ে মর্াগিা দুঘকটিা ঘগটগে… 
  
স্পাইরস লামগিা মমতলিার হাসপাতাগলর রুগমর তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। মমতলিার তদগর্ 
তাতর্গ়ে থার্গলি। মমতলিার এর্টা হাত মেগে মগগে। সমস্ত মদগহ অসহয েন্ত্রণা। মুখ 
েীষণোগব েুগল উগিগে। 
  
স্পাইরস লামগিা বলগলি র্িস্টযািতটি! রাগগ তার র্েস্বর মর্িঁগপ উগিতেল। 
  
মমতলিার মচাগখ জল। 
  
–ইগে র্গর ও তর্ন্তু আমাগর্ আঘাত র্গরতি। তেসতেস র্গর মমতলিা বলগলি। 
  
–আতম িপথ তিতে, মলার্টাগর্ পৃতথবী মথগর্ তাতড়গ়ে োড়ব। এটাই আমার মিষ িপথ। 
  
স্পাইরস লামগিাগর্ এতটা রাগ র্রগত মর্উ র্খিও মদগখতি। র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর 
র্ােকর্লাপ সগহযর বাইগর চগল মগগে। র্ীোগব তাগর্ তিবৃত্ত র্রা ো়ে? অগির্গুগলা পন্থা 
আগে। মচাখ বন্ধ র্গর স্পাইরস োববার মচিা র্রগলি। র্াগরার সাহােয তিগত হগব। 
তর্ন্তু র্ার র্াগে োও়ো ো়ে? এর্টাই িাম মগি পড়ল, মাদাম তপতরস। েেমতহলা 
অগলৌতর্র্ ক্ষমতার অতির্াতরণী। ওিঁর র্াগে তগগ়ে এর্টা পরামিক তিগত হগব। 
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লামগিা োবগত থাগর্ি, বনু্ধগদর র্াগে মুখ মদখাগত পারব িা, মিষ পেকন্ত আতম এর্ 
মজযাততষী মতহলার িরণাপন্ন্ হগ়েতে। অবিয মাদাম তপতরস আমার জীবগি অগির্গুগলা 
শুে ঘটিার সাক্ষী। ওিঁর তর্েু আশ্চেক ক্ষমতা আগে। এখি আতম ওিঁর র্াগেই সাহােয 
চাইব। 
  
র্াগের আগলা-আিঁিাতরর মগিয এর্ মর্াগণ মাদাম বগস আগেি। র্গ়ের্ বেগর বগ়েসটা 
তািঁর অগির্ মবগড় মগগে। 
  
-মাদাম তপতরস, আতম আপিার সাহােয চাইতে। তমিঃ লামগিা বলগলি। 
  
 মাদাম তপতরস তজজ্ঞাসু মচাগখ তার্াগলি। 
  
–র্ীোগব শুরু র্রা ো়ে? মদড় বের আগগ এর্টা খুগির মামলা শুরু হগ়েতেল। 
র্যাগথতরি েগলাস িাগম এর্ েেমতহলা…। 
  
মাদাম তপতরগসর মুখ মচাখ পালগট মগগে। উতি মজার গলা়ে বলগলি–িা! 
  
স্পাইরস লামগিা তাতর্গ়ে থার্গলি ওিঁর মুগখর তদগর্–েেমতহলাগর্ হতযা র্রা 
হগ়েতেল!… 
  
মাদাম তপতরস উগি দািঁড়াগলি–িা, উতি এখিও মবিঁগচ আগেি। 
  
স্পাইরস লামগিা অবার্ হগ়ে মগগেি ওিঁর মতা মগর োবার র্থা। ওিঁগর্ হতযা র্রা 
হগ়েতেল। 
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-িা, উতি মবিঁগচ আগেি। 
  
-মাদাম তপতরগসর এই র্থাগুগলা শুগি স্পাইরস অবার্ হগ়ে মগগেি–এটা হগত পাগর িা! 
  
উতি এখাগি এগসতেগলি। র্গ়ের্মাস আগগ। মর্উ বা র্ারা ওিঁগর্ এর্টা র্িগেগন্ট 
পাতিগ়ে তদগ়েতেল। 
  
িিগুগলা অগচিা অজািা মির্গে স্পাইরগসর র্াগে। মগি হগে, তততি মেি তিগজগর্ 
টুর্গরা টুর্গরা র্গর মেগে মেলগেি। –মর্উ বা র্ারা ওিঁগর্ র্িগেগন্ট পাতিগ়ে 
তদগ়েতেল?– এটা মেতমতরতসর এর্টা তপ্র়ে মখলা, আও়োিাতি র্িগেগন্ট উতি মাগি মাগি 
তর্েু অথক দাি র্গর থাগর্ি। এই িহগরই র্যাগথতরি েগলাসগর্ হতযা র্রা হগ়েগে। 
অন্তত েতদূর খবর আগে তার র্াগে। জতজক়োস মলগটার র্াে মথগর্ মসই খবরটা 
স্পাইরস মপগ়েতেগলি। তর্ন্তু? মেতমতরস দুজি মািুষগর্ পাতিগ়েতেগলি র্যাগথতরিগর্ হতযা 
র্রার জিয। বযাপারটা সব মগালমাল হগ়ে োগে। 
  
লামগিা োবগতই পারগেি িা, এবার র্ী র্রগবি! হাত-পা িান্ডা হগ়ে োগে তার। 
  
তখিই মগি পগড় মগল আর এর্তট িাম–টতি তরগজাতল! 
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র্ের্যোর পোহোড় 
১১. 
  
টতি তরগজাতলর সমসযার পাহাড় িমি উিঁচুগত উগি োগে। এমি তর্েু সমসযার মুগখামুতখ 
তাগর্ দািঁড়াগত হগে, োর জিয তািঁগর্ মদাষাগরাপ র্রা ো়ে িা। 
  
অগির্ ঘটিাই হাগতর বাইগর চগল োগে। বযবসাটা আর আগগর মগতা মততজ অবস্থা়ে 
মিই। এগথে অবতি মাল আিাটা মর্াগিা সমসযা ি়ে। ও়োরহাউগসর মগিয মসগুগলাগর্ 
জতমগ়ে রাখা ো়ে। ইততমগিয টতি বুতে র্গর এ়োরলাইগের এর্জি সু্ট়োটকগর্ তর্গি 
তিগ়েগেি। এগথে মথগর্ তিউই়ের্ক অবতি আর্াি পগথ মাগলর দাত়েে তাগর্ তিগত হ়ে। 
মদখা মগল চতব্বি ঘণ্টা আগগ ওই মলার্টা িরা পগড় মগগে। চার্তর মথগর্ বরখাস্ত র্রা 
হগ়েগে তাগর্। 
  
সংবাদটা শুগি টতি তরগজাতলর হাত-পা িান্ডা হগ়ে তগগ়েতেল। এত েলাগরর মাল তর্ তগব 
পগচ োগব িাতর্! িািঃ, তবর্ল্প পগথর সন্ধাি র্রগত হগব। খিগরর তপগি চাতপগ়ে তদগল 
মর্মি হ়ে? সত্তর বের ব়েগসর এর্জি টুযতরস্ট, িাম সারা মাতচকসি, এগথগে 
এগসতেগলি তার মমগ়ের সগঙ্গ মদখা র্রগত। এর্টা সুটগর্স তিগ়ে তততি তিউহ়েগর্ক চগল 
োগবি। তততি জািগতই পারগবি িা, এই সুটগর্গসর মগিয তর্ বগ়ে তিগ়ে োগেি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

271 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

–আতম আমার মাগ়ের জিয র্তর্গুতল সুযগেতির পািাগত চাই। তমিঃ তরগজাতল বগলতেগলি–
আপিাগর্ মদগখ মগি হল, এই র্াগজর জিয আপতি উপেুক্ত। আতম আপিার তটতর্গটর 
দাম তদগ়ে মদব। 
  
সারা মাতচকসি বগলতেগলি-িা িা, এর জিয তর্েুই তদগত হগব িা। আপিার জিয এই 
র্াজটা র্রগত পারগল আতম তিগজগর্ রৃ্তাথক বগল মগি র্রব। আপিার মাগ়ের 
অযাপাটকগমগন্টর র্াগেই আতম থাতর্। তার সগঙ্গ মদখা র্রার জিয আতম উদগ্রীব হগ়ে 
আতে। 
  
–আমার মগি হ়ে, তততিও আপিাগর্ মদগখ খুতি হগবি। টতি তরগজাতল বগলতেগলি, 
সমসযা হল, উতি অতযন্ত অসুস্থ। এই সুটগর্সটা ওিঁর র্াগে মপৌঁগোগত হগব। 
  
-আহা, সারাগর্ মদগখ মগি হ়ে, এমি োগলা েেমতহলা সহগজ মদখা ো়ে িা। তততি 
আগমতরর্ার গড়পরতা িারু্মাগদর মগতা মিহপ্রবণ। তর্ন্তু ওিঁর র্ািঁগি এমি এর্টা 
দাত়েে। চাতপগ়ে মদও়ো তর্ উতচত? 
  
–আতম আপিাগর্ মহাগটল মথগর্ তুগল তিগ়ে এ়োরগপাগটক মপৌঁগে মদব। 
  
তির্ আগে, এত তচন্তা র্রগত হগব িা। আপিার মগতা এমি সুসন্তাগির জিিী হগ়ে মা 
তিশ্চ়েই খুবই অহংর্ার মবাি র্গরি। 
  
–হযািঁ,…ো বগলগেি। 
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উতি তমগথয র্গর বলগলি, সততযটা হল দি বের আগগ তার মা পৃতথবী মথগর্ চগল 
মগগেি। 
  
*** 
  
পরতদি সর্ালগবলা তরগজাতল মহাগটল মথগর্ মবগরাগত োগবি, ও়োরহাউস অতেমুগখ োত্রা 
র্রগবি, মটতলগোি আতকিাদ র্রগত থাগর্। 
  
তমিঃ তরগজাতল? এর্টা অগচিা র্েস্বর। 
  
–মর্ বলগেি? 
  
–এগথে হাসপাতাল মথগর্ েক্টর পাটসার্া বলতে। এমাগজকতে ও়োেক মথগর্। শ্রীমতী সারা 
মাতচকসি িাগম এর্জি এখাগি এগস েততক হগ়েগেি। গতরাগত তততি হিাৎ পগড় মগগেি। 
মর্ামর মেগে মগগে। তততি খুবই উতিগ্ন। এই খবরটা আপিাগর্ জািাগত বলগলি।…টতি 
তরগজাতলর মমরুদণ্ড তদগ়ে িীতল তিহরণ বগ়ে মগল। এখি র্ী র্রা ো়ে? আগরর্টা 
জীবন্ত খিগরর সন্ধাি র্রগত হগব। 
  
তরগজাতল জাগিি, র্াজটা িমি র্তিি হগে। আগমতরর্াি িারগর্াতটক্স বাতহিী সজাগ 
হগ়ে উগিগে। তগব এগথগের আগিপাগি হ়েগতা মর্াগিা সরল সাদা মািুগষর সন্ধাি 
পাও়ো োগব। র্ীোগব? এগথে মথগর্ মেসব মপ্ল্ি উগড় োগে, প্রগতযর্ োত্রীগদর ওপর 
িজর রাখা হগে। জাহাগজর োত্রীগদরও োড়া হগে িা। 
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–তাহগল? র্ী হগব? েতদ বযাপারটা জািাজাতি হগ়ে ো়ে। পুতলগির র্াগে মর্াগিা োগব 
খবর মপৌঁগে ো়ে। তবশ্বাসঘাতগর্র মতা অোব মিই। ও়োরহাউগস তল্লাি চালাগলই হল। 
এমি অগির্ তিতষে বস্তুর সন্ধাি পাও়ো োগব োর জিয োবজ্জীবি র্ারাদণ্ড হগত 
পাগর। সমসযা বাড়গে, পতরবাগরর সর্গলর র্াগে ঘটিাটা বলগব িা তর্… 
  
টতি তরগজাতল মহাগটল পতরতযাগ র্রগলি। তাগর্ খুব তাড়াতাতড় অিয এর্টা জীবন্ত 
খির খুিঁগজ মপগতই হগব। পযাতটসি তিট তদগ়ে হািঁটগত হািঁটগত তসতট মটতলগোি 
এক্সগচগি চগল এগলি। তততি জাগিি িা, তািঁর মহাগটগলর মোি ইততমগিযই সগন্দগহর 
তাতলর্ােুক্ত র্রা হগ়েগে তর্িা। তততি মর্াগিা তবপগদর সামিাসামতি দািঁড়াগত চাইগলি 
িা। 
  
৮৫িং পযাতটসি, এর্টা বাদাতম পাথগরর বাতড়। সামগি অগির্গুগলা তপলার দািঁতড়গ়ে 
আগে। মলখা আগে? ও তট ই। তরগজাতল মেতগর ঢুগর্ পড়গলি, চারপাগি তার্াগলি। 
মদও়োগলর িাগর চতব্বিতট মটতলগোি বুথ। প্রগতযর্টাগত আলাদা িবর মদও়ো। 
মটতলগোি োইগরক্টতর রগ়েগে তাগর্। পৃতথবীর িািা প্রান্ত মথগর্ মসগুগলাগর্ আিা 
হগ়েগে। চারজি ক্লার্ক বগস বগস র্াজ র্রগেি। র্খি মর্াথা়ে র্াগর্ মোি র্রগত 
হগব, সবতর্েু তাগদর িখদপকগণ। 
  
মািুষজি উদগ্রীব তচগত্ত দািঁতড়গ়ে আগেি। 
  
টতি েেমতহলার র্াগে এতগগ়ে মগগলি। বলগলি–সুপ্রোত। 
  
র্ীোগব আপিাগর্ সাহােয র্রব? এর্টা ওোরতসজ র্ল বুর্ র্রগবি তর্? 
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 আপিাগর্ অন্তত তত্রি তমতিট অগপক্ষা র্রগত হগব তর্ন্তু। 
  
–তির্ আগে, আমার মর্াগিা সমসযা মিই মযাোম। আতম অগপক্ষা র্রতে। 
  
আপতি তর্ সংখযাটা আমাগর্ মদগবি? 
  
টতি তরগজাতল ইতস্তত র্রগত থাগর্ি। তারপর েেমতহলার হাগত এর্টা তচররূ্ট তদগ়ে 
বগলি–আপতি মচিা র্গর মদখগবি? 
  
–আপিার িাম? 
  
–িাউি, টম িাউি। 
  
–তির্ আগে তমিঃ িাউি, আপিার পালা এগল আপিাগর্ মেগর্ মিব। 
  
অগির্ িিযবাদ। 
  
তরগজাতল মবগঞ্চ তগগ়ে বসগলি। 
  
র্ীোগব পািাগিা মেগত পাগর? অগটাগমাবাইগলর মেতর তর্ পযাগর্টটাগর্ লুতর্গ়ে রাখা 
মেগত পাগর? মর্উ এর্জি গাতড়টাগর্ সীমাগন্তর ওপাগর তিগ়ে োগব। তাগর্ েগথি টার্া 
মদও়ো হগব। বযাপারটা খুবই তবপজ্জির্। গাতড়গুগলাগর্ েীষণোগব তল্লাতি র্রা হগে। 
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–তমিঃ িাউি! তমিঃ টম িাউি! 
  
িামটা দুবার বলা হল। 
  
তরগজাতল বুিগত পারগলি, িামটা তাগর্ উগেি র্গর বলা হগে। তততি উগি দািঁড়াগলি, 
মেগস্কর তদগর্ এতগগ়ে এগলি। 
  
–োগর্ আপতি মোি র্গরতেগলি উতি সাড়া তদগেি। সাত িবর বুগথ চগল োি। 
  
-অগির্ িিযবাদ, আতম তর্ ওই র্াগগজর টুর্গরাটা মেরত মপগত পাতর। িাবারটা আতম 
মর্বলই েুগল োই। 
  
–হযািঁ, মর্ি পাগবি িা? 
  
েেমতহলা র্াগগজর তচররূ্টটা তরগজাতলর হাগত তুগল তদগলি। 
  
 টতি ৭িং বুগথর র্াগে চগল মগগলি। দরজাটা বন্ধ র্গর তদগলি। 
  
-হযাগলা। 
  
টতি তুতম র্থা বলে? 
  
–তস্পট, তুই মর্মি আতেস? 
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সততয র্থা বলগত তর্, মমাগটই োগলা মিই। টতি, র্াজর্মক আর োগলাোগব এগগাগে 
িা। 
  
–আমারও ওই এর্ই সমসযা হগ়েগে। 
  
–পযাগর্টটা তর্ পািাগত মপগরে? 
  
–িা, মসটা এখিও এখাগি আগে। 
  
এর্ তমতিগটর িীরবতা। সাংঘাততর্ তর্েু এর্টা ঘটগত চগলগে মগি হগে। 
  
–অত তচন্তা র্রার তর্েু মিই। আতম অিয মর্াগিা উপা়ে মবর র্রবার মচিা র্রতে। 
  
 দি তমতল়েি েলার বযাপারটা তর্ খুব সহজ? 
  
–তচন্তা র্তরস িা, আতম মদখতে, সমসযাটার সমািাি র্রব। 
  
–মচিা র্র টতি, অগির্ শুগেো জািাতে। 
  
. 
  
িূসর রগের সুযট পরা এর্জি টতি তরগজাতলর ওপর র্তিি র্গিার িজর মরগখতেগলি। 
টতি মসখাি মথগর্ চগল আবার সগঙ্গ সগঙ্গ উতি ওই েেমতহলার র্াগে এগস দািঁড়াগলি। 
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–মে মািুষটা এখুতি মবতরগ়ে মগগলি তার সবগন্ধ তর্েু খবর মদগবি র্ী? 
  
েেমতহলা অবার্ হগ়ে বলগলি–র্ী? 
  
–আতম জািগত চাইতে উতি মর্াি িবর মচগ়েতেগলি? 
  
–আতম দুিঃতখত, এইোগব আমরা র্াউগর্ িবর তদই িা। 
  
 েেগলার্ তার মপেগির পগর্ট মথগর্ এর্টা ও়েগলট মবর র্রগলি। পতরচ়েপত্র 
মসখাগি তেল। উতি বলগলি, আতম পুতলগির তরে মথগর্ আসতে, আতম হলাম ইেগপক্টর 
তটিুয। 
  
সগঙ্গ সগঙ্গ েেমতহলার মগিাোব পালগট মগল। তততি িাবারটা তলগখ এর্টা র্াগগজর 
টুর্গরা ইেগপক্টগরর হাগত তুগল তদগলি। 
  
–আপিারা মতা সব মরর্গেকর এর্টা র্তপ রাগখি, তাই ি়ে তর্? 
  
–হযািঁ, তা মতা রাখগতই হ়ে। 
  
–আপতি তর্ িবরটা মসখাি মথগর্ আমাগর্ মদগবি। 
  
–তির্ আগে। 
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 িাবারটা তলগখ েেমতহলা ইেগপক্টগরর হাগত তদগলি। ইেগপক্টর তাতর্গ়ে মদখগলি। : 
মদগির মর্াে িবর ৩৯। এক্সগচগির ৯১। ইটাতল। পাগলরগমা। 
  
-িিযবাদ, েতবষযগত দরর্ার পড়গল মলার্টাগর্ িিাক্ত র্রগত পারগবি মতা? 
  
–হযািঁ, উতি হগলি িাউি, টম িাউি। 
  
মটতলগোগির র্থাবাতকা টতি তরগজাতলগর্ আরও উতিগ্ন র্গর তুগলগে। তততি বাথরুগম 
মগগলি। র্ী হগব? মিষ পেকন্ত র্াজটা োগলাোগব হগব মতা? িাতর্ সব তর্েু মবচগত 
হগব। 
  
চারজি মািুষ র্িোগরে মটতবগল বগস আগেি পাগলরগমা অতেগস। 
  
–তপট, মগি হগে এখিই এতটা তচন্তা র্রার তর্েু মিই। সমসযাটা র্ী হগ়েগে? 
  
–আতম তির্ বুিগত পারতে িা। টতি তরগজাতলর তদর্ মথগর্ সমসযা আসগত পাগর। 
  
এর আগগ মতা র্খিও টতির সগঙ্গ র্াজ র্রগত তগগ়ে মর্াগিা অসুতবিা হ়েতি। 
  
–আতম জাতি। মর্াগিা মর্াগিা সম়ে মািুষ আরও মলােী হগ়ে ওগি। এখি অিয মর্াগিা 
এগজগন্টর সন্ধাি র্রগত হগব। 
  
িা, আতম টতিগর্ এখিও তবশ্বাস র্তর। 
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. 
  
১০ িং স্টাতেও তিট। পুতলি মহেগর্া়োটকার। োউিটাউি, এগথে। গুরুেপূণক আগলাচিা 
চগলগে। পুতলি প্রিাি লাইগেতর তেতমতট্র হাতজর আগেি। ইেগপক্টর তটিুযগর্ মেগর্ 
মিও়ো হগ়েগে। আগমতরর্াি মলেগটিযান্ট ও়োট মর্তলও হাতজর হগ়েগেি। তততি মাতর্কি 
েুক্তরাগষ্ট্রর মট্রজাতর তেপাটকগমগন্টর র্াস্টমস্ তেতেিগির অিযতম অতেসার। 
  
মর্তল বলগলি–আতম জাতি এখাগি এর্টা মস্তবড় ড্রাগ পাচার চি সতি়ে। এগথে মথগর্ 
মে-সমস্ত জাহাজগুগলা বাইগর ো়ে, তাগদর অতির্াংি তিতষে ড্রাগ বহি র্গর। মসই 
বযবসাটার সগঙ্গ টতি তরগজাতল েুক্ত। 
  
ইেগপক্টর তটিুয চুপ র্গর বগসতেগলি। তগ্রস পুতলি তেপাটকগমন্ট বাইগরর মদগির মািুষগর্ 
িার্ গলাগত মদ়ে িা। তর্ন্তু এখি তারা অসহা়ে। সততযই মতা, ড্রাগ পাচাগরর সমসযা 
সমািাি র্রা োগে িা। আগমতরর্ািরা উন্ন্াতসর্। তারা সবকত্র তিগজগদর র্তৃকে েলাও 
র্রার মচিা র্গরি। 
  
পুতলিপ্রিাি বলগলি–আমরা র্াজ র্রার মচিা র্রতে মলেগটিযান্ট। টতি তরগজাতল 
পাগলরগমাগত তর্েুক্ষণ আগগ এর্টা মোি র্গরতেগলি। আমরা িাবারটা মবর র্গর 
মেগলতে। সমস্ত মসাসক র্াগজ লাগাগিা হগ়েগে। 
  
মটতলগোি মবগজ উিল। তেতমতট্র এবং ইেগপক্টর তটিুয পরস্পগরর তদগর্ তার্াগলি। 
  
ইেগপক্টর তটিুয মোিটা তুলগলি–মসটা তর্ পাও়ো মগগে? 
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তততি র্ী এর্টা শুিগলি। তার মুগখ মর্াগিা অতেবযতক্ত মিই। তরতসোরটা িাতমগ়ে 
রাখগলি। 
  
–সবতর্েু তির্ আগে? 
  
িাবারটা পাও়ো মগগে। 
  
–আর? 
  
–এর্টা পাবতলর্ মটতলগোি বুগথ মোি র্রা হগ়েগে। টাউি মস্কা়োগর। 
  
তার মাগি? 
  
তমিঃ তরগজাতল সংিান্ত মে-মর্াগিা খবর আমাগদর র্াগে খুবই গুরুেপূণক। 
  
ও়োট মর্তল অনিেক হগ়ে বলগলি–আতম তগ্রর্ োষাটা বুিগত পারতে িা। 
  
–সযতর মলেগটিযান্ট, আমরা বলগত চাইতে তরগজাতল মলার্টা মারাত্মর্। 
  
মর্তল বলগলি ওর ওপর আরও মবতি িজরদাতর রাখুি। 
  
তেতমতট্র ইেগপক্টর তটিুয-র তদগর্ তার্াগলি। –তির্ আগে, মতামার মদও়ো তথযটাগর্ 
োগলাোগব পরীক্ষা র্রগত হগব। 
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-সযার, আতম এখিও বলতে, এর মাথা হল তরগজাতল, তাগর্ এর্বার িরগতই হগব। 
  
পুতলিপ্রিাি মেতমতট্র ও়োট মর্তলর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–তির্ আগে, তর্েু তচন্তা 
র্রগবি িা। আসগল ওগর্ িরার মগতা উপেুক্ত সাক্ষয প্রমাণ আমাগদর হাগত মিই। 
  
তর্ন্তু তরগজাতল? 
  
–, আমাগদর তিজস্ব মসাসক আরও মবতি তৎপর হগ়ে উগিগে, তমিঃ মর্তল। োববার মর্াগিা 
র্ারণ মিই। েতদ আপতি আর মর্াগিা তথয তদগত পাগরি তাহগল খুতি হব। 
  
ও়োট মর্তল পুতলিপ্রিাগির তদগর্ তার্াগলি, হতাি এবং তবরতক্তর্র োপ তার 
চাউতিগত।  
  
–আমরা তর্ন্তু মবতি তদি অগপক্ষা র্রগত পারব িা। মগি রাখগবি, জাহাজটা মে মর্াগিা 
মুহূগতক বন্দর মেগড় চগল োগব। 
  
. 
  
রতেিা তেলা। তরগ়েলটর র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ বলগলি মগি হগে র্াজটা মিষ হগ়ে 
মগগে। আমার তর্ন্তু তর্েু িতুি োতিকচার আিাগত হগব। 
  
িা, আতম সবতর্েু তির্ আগগর মগতাই চাই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

282 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

মিাগ়েগল এবং তার মপ্রতমর্ লযাতর, এরা দুজি তবশ্বাসঘাতগর্র েূতমর্া়ে মিগমতেল। 
মেতমতরস তলতেং রুগম এতগগ়ে মগগলি। আহা, এখাগিই তর্ িারী-পুরুষ এগর্ অিযগর্ 
োগলাবাসগতা? িাতর্ তর্গচগি? মেতমতরস মবেরুগম মগগলি। তবিাল এর্টা তবোিা, িূিয, 
এর্তদগর্ পগড় আগে। এই তবোিাগত র্ত সঙ্গম দৃগিযর অতেি়ে অতেিীত হগ়েগে। 
েগলাস মিাগ়েগলগর্ মদগখগেি, তার উলঙ্গ মদহ, মে মদহটা মেতমতরস তিগজর হাগত 
সাতজগ়েতেগলি। েগলাসগর্ তার তবশ্বাসঘাতর্তার জিয দাম তদগত হগ়েগে। আবারও 
র্াউগর্ হ়েত দাম তদগত হগব। মেতমতরস িূিয মচাগখ তবোিার তদগর্ তার্াগলি। …আতম 
এখাগি র্যাগথতরিগর্ তিগ়ে আসব। তার িগ্ন মদহটাগর্ োগলাোগব মদখব। মেতমতরস 
োবগলি তারপর অিযািয ঘগর মগগলি। সব র্াজ মিষ হগ়ে মগগল তততি র্যাগথতরিগর্ 
মোি র্রগলি। 
  
-হযাগলা। 
  
–আজ মর্ি জাতি িা সর্াল মথগর্ আপিার র্থা খুব মগি পড়গে। 
  
. 
  
তসতসতল মথগর্ দুজি অপতরতচত আগন্তুর্ এগসগেি টতি তরগজাতলর সগঙ্গ মদখা র্রগত। 
তারা মহাগটগলর ঘগর বগস আগেি। তরগজাতল তবপগদর গন্ধ মপগ়েগেি। 
  
দুজগির আলগফ্রগো এর্জি, মচহারাটা তবরাট, তজগিা লাগেতর তার মচগ়েও বগড়া 
আর্াগরর। 
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আলগফ্রগো বলগলি–মপগট লুক্কা আমাগদর পাতিগ়েগেি। 
  
তরগজাতল তিগজর উগিগ মচগপ রাখার মচিা র্রগলি- খুব োগলা এগথে িহর আপিাগদর 
স্বাগত জািাগে। বলুি, আপিাগদর জিয আতম র্ী র্রগত পাতর? 
  
–তরগজাতল, আপতি সমসযাটার সমািাি র্রগত পাগরি। আমরা জাতি, আপতি র্ী িরগির 
মািুষ, তর্ন্তু মর্াথা়ে সমসযা তা বলগবি র্ী? 
  
–হযািঁ, মোট্ট এর্টা সমসযা। 
  
আমাগদর মর্াগিা সাহােয লাগগব? 
  
–এর্ তমতিট অগপক্ষা র্রুি। তরগজাতল বলগলি, মগি হগে এখি পযাগর্টটা তিরাপদ 
জা়েগাগতই আগে। 
  
–মপগট বযাপারটার ওপর িজর রাখগত বগলগেি। এই বযাপাগর উতি অগির্ টার্া 
মঢগলগেি মতা। 
  
লাগেতর তরগজাতলর তদগর্ এতগগ়ে এগলি। তাগর্ মচ়োগর বগস থার্গত বািয র্রগলি। 
তততি বলগলি–আতম ো বলতে মি তদগ়ে শুিুি। তরগজাতল, বুিগতই মতা পারগেি, 
আপিাগর্ মর্উ বািঁচাগত পারগব িা। মপগট তর্ন্তু খুবই মরগগ মগগেি। চড়া সুগদ তাগর্ 
টার্া িার র্রগত হগ়েগে। আিা র্তর, আমার র্থার অথক আপতি বুিগত পারগেি? 
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তরগজাতল োবগলি, আতম এই দুগটা জীবন্ত গতরলার সাগথ লড়াই র্গর পারব মতা? িাতর্ 
এখি মপগট লুক্কার র্থাই শুিগত হগব। 
  
হযািঁ, আপিাগদর র্থা আতম বুিগত মপগরতে। তরগজাতল তিগজগর্ আশ্বস্ত র্রার সুগর বগল 
উিগলি–তর্ন্তু বযাপারটা মতা এত সহগজ সমািাি হগব বগল মগি হগে িা। তগ্রর্ পুতলি 
সবকত্র র্ড়া িজর মরগখগে। ও়োতিংটি তেতেিি মথগর্ও এর্জি অতেসারগর্ পািাগিা 
হগ়েগে। আতম অিয এর্টা পতরর্ল্পিার র্থা োবতে। 
  
লাগেতর বলগলি–মপগটও তাই বগলগেি। ওই পতরর্ল্পিাটা আমাগদর র্াগে খুগল বলগবি 
র্ী? মে র্গরই মহার্ আগামী সপ্তাগহর মগিয মালটা পাচার র্রগতই হগব। 
  
তরগজাতল বলগলি–এত তাড়াতাতড় র্ী র্গর হগব? 
  
–এটাই মপগটর তিগদকি। েতদ আপতি র্াজটা র্রগত রাতজ িা থাগর্ি, তাহগল আমরা 
অিয মর্াগিা এগজগন্টর সন্ধাি র্রব। 
  
অিয এগজন্ট? তার মাগি আমার সাম্রাজয মেগে োগব? টতি তরগজাতল দীঘকশ্বাস মেগল 
বলগলি–িা, সব তর্েু িান্ত হগ়ে োগব। আমাগর্ আগরর্টু সম়ে তদি। 
  
-তির্ আগে, মদখা োগব এর্ সপ্তাহ সম়ে মদও়ো হল। 
  
. 
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টতি তরগজাতল র্তগুগলা তিতদকি তি়েম মমগি চগলি। তততি দুপুগরর আগগ পাি র্রগত 
োগলাবাগসি িা। দুজি মলার্ চগল মগগল, তততি স্কগচর মবাতল খুলগলি। মবি খাতির্টা 
তগগল মেলগলি। আিঃ, সমস্ত িরীগর এর্টা আদরণী়ে উষ্ণতা, তর্ন্তু মর্ আমাগর্ সাহােয 
র্রগব? টতি োবগলি, মর্াগিা বৃে মািুগষর িরণাপন্ন্ হও়ো ো়ে তর্? মাত্র এর্ সপ্তাহ 
সম়ে মদও়ো হগ়েগে। আগরর্টা খির? এখুতি এর্বার র্যাতসগিাগত মেগত হগব। 
মসখাগি মগগল অগির্ মবার্া খিগরর সন্ধাি পাও়ো োগব। 
  
*** 
  
 রাত দিটা মবগজগে, তরগজাতল এগথগের পঞ্চাি মাইল দূরবতকী এর্তট র্যাতসগিার তদগর্ 
েুগট চগলগেি, অবিযই গাতড়গত। র্যাতসগিাগত মপৌঁগে মদখগলি সর্গলই মখলগত বযস্ত। 
অগিগর্ হারগত োগলাবাগসি, অগিগর্ উগত্তজিার বগি এখাগি েুগট আগসি, র্াগর্ 
তচতহ্নত র্রা ো়ে? 
  
তরগজাতল এর্টা মগালগটতবগলর তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। এর্টা মলাগর্র তদগর্ তার িজর 
পগড় মগল। পাতখর মগতা মচহারা তার। িূসর চুল। ব়েস মিয পঞ্চাি। মাথা মুেগেি 
রুমাল তদগ়ে। বার বার োবগেি, ঘাম হগে সমস্ত িরীর মথগর্। 
  
তরগজাতলর মচাগখ তবদুযগতর দুযতত। তততি আরও োগলাোগব তাতর্গ়ে থার্গলি। এই 
অতেবযতক্ত তার খুবই মচিা। এরা হগলি মসই মবার্া গযাবলাগরর দল, োরা সাগিযর 
অতততরক্ত মখলগত োগলাবাগসি। 
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 মিষ সবলটাও মবািহ়ে হাতোড়া হগ়ে মগল। তরগজাতল বলগলি–র্ী? আগরর্টু মখলগবি 
িাতর্? আতম সাহােয র্রগত পাতর। 
  
মলার্টা েযালেযাল র্গর তরগজাতলর তদগর্ তাতর্গ়ে রইল। আবার র্পাগলর ঘাম মুেগলি। 
  
–তির্ আগে এই মিষ বাগরর মগতা, মর্মি? 
  
টতি অবার্ হগ়ে তাতর্গ়ে মদখগলি, মলার্টা তার পাগির সীগট বগস পড়গলি। এর্র্থা়ে 
তততিই মলার্টাগর্ মখলার আসগর তেতরগ়ে আিগলি। তরগজাতল এই মখলার হালহতর্র্ৎ 
সবই জাগিি। তততি জাগিি, র্ীোগব তজতগত হ়ে। পরাজ়ে িিটাগর্ তততি ঘৃণা র্গরি। 
মলার্টাগর্ মজতার রাস্তা়ে তেতরগ়ে আিগত পারব তর্? তরগজাতল োবগলি। 
  
মিষ টার্াটাও মবািহ়ে চগল মগল। আহা, আগন্তুর্ এখাগি বগস আগেি, োবগলি হীি 
বুগর্। 
  
–আগরর্টু সাহােয র্রব? 
  
 এবার মলার্টা উগি দািঁতড়গ়ে বলগলি–িা, অগির্ হগ়েগে। 
  
টতি দীঘকশ্বাস মেলগলি। তরগজাতল এর্ই সম়ে উগি দািঁড়াগলি। 
  
-খুবই খারাপ, োগযটা মবািহ়ে আজ আপিাগর্ সাহােয র্রগে িা। আসুি, আপিাগর্ 
এর্ পাত্র মাল খাও়োই। 
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মলার্টার মচাগখ মর্ৌতুর্ আো। র্েস্বর ঘযাসগঘগস। 
  
–সযার, তাহগল অগিষ অিুগ্রহ হগব সযার। 
  
সযার, তাহগল, আতম আমার খিরগর্ মপগ়ে মগতে! তরগজাতল োবগলি। মলার্টার হাবোব 
মদগখ মবািা োগে, উতি র্পদকর্িূিয। স্বপ্ন মদখগত োগলাবাগসি। মসই স্বপ্নগর্ সেল 
র্রগত পাগরি িা। ওিঁর টার্ার প্রগ়োজি। তাহগল? ওই পযাগর্টটা উতি েতদ তিউই়েগর্ক 
মপৌঁগে মদি। তাহগল এর্গিা েলার মদও়ো মেগত পাগর। সগঙ্গ মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্র 
োতা়োগতর তটতর্ট। আর র্ী চাই? 
  
–আমার িাম টতি তরগজাতল। 
  
–আতম তেক্টর। 
  
–আপিার র্াগে এখি র্ত আগে? 
  
–িা িা, আতম এগর্বাগর র্পদকর্িূিয হগ়ে পগড়তে। 
  
টতি হাত বাতড়গ়ে তদগলি এরজিয তচন্তা র্রগেি মর্ি? মগি হ়ে েগবাি তির্ সম়ে 
আপিাগর্ আমার র্াগে পাতিগ়ে তদগ়েগেি। 
  
অগির্, অগির্ িিযবাদ। 
  
তরগজাতল ওগ়েটারগর্ বলগলি তরগযাল তিগ়ে এগস মতা োই। 
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আপতি তর্ এখাগি মবড়াগত এগসগেি? 
  
 মলার্টা জািগত চাইগলি। 
  
 তরগজাতল হা হা র্গর মহগস উিগলি। বলগলি, হযািঁ, আতম েুতট র্াটাগত এগসতে। এটা খুব 
সুন্দর জা়েগা। 
  
মলার্টা র্ািঁি িািঁতর্গ়ে বলগলি–হযািঁ, তির্ই বগলগেি। তগব এখাগি থার্াটা খুবই খরগচর। 
েতদ আপিার হাগত অগির্ টার্া িা থাগর্, তাহগল মগির মগতা েুততক র্রগত । পারগবি 
িা। তবগিষ র্গর সগঙ্গ েখি স্ত্রী আর চার চারতট মেগল মমগ়ে। 
  
তেক্টগরর র্েস্বগর ততক্ততা। আরও োগলা আরও োগলা, তরগজাতল মগি মগি আিতন্দত। 
হগ়ে উিগলি। 
  
–আপতি র্ী র্গরি তেক্টর? 
  
–আতম এগথে মস্টট তমউতজ়োগমর তর্উগরটার। 
  
–বািঃ, আপতি এর্জি তর্উগরটার? আপিাগর্ র্ী র্াজ র্রগত হ়ে? 
  
তবতেন্ন্ জা়েগা মথগর্ মে-সমস্ত দুষ্প্রাপয স্মারর্গুতল আগস মসগুতলগর্ িাড়াই বাোই 
র্রগত হ়ে। মগদর পাগত্র এর্ চুমুর্ তদগ়ে েেগলার্ বলগত থাগর্ি, আমাগদর মবি 
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র্গ়ের্টা োদুঘর আগে। অযাগিাপতলি আগে, িযািিাল আগর্কালতজর্যাল তমউতজ়োম 
আগে। প্রগতযর্টা তমউতজ়োগমই িাতম দাতম তজতিসপত্র থাগর্। 
  
টতি তরগজাতল বযাপারটাগত আরও উৎসাহী হগ়ে উিগলি। 
  
–র্ী রর্ম দাম হগত পাগর? 
  
–দাম? অমূলয বলগল মবািহ়ে র্ম বলা হগব। জাগিি মতা, এইসব স্মারর্ বস্তুগুগলাগর্ 
আমরা মদগির বাইগর পািাগত পাতর িা। তাই সতর্ক িজর রাখগত হ়ে। তমউতজ়োগম 
মোগটা মোগটা মদার্াি আগে, মসখাগি অতবরৃ্ত প্রততরৃ্তত পাও়ো ো়ে। 
  
তরগজাতলর মাথা র্াজ র্রগত শুরু র্গরগে। 
  
–এই র্তপগুগলা তর্ এগর্বাগর আসগলর মগতা মদখগত? 
  
-হযািঁ, চট র্গর মদখগল তোতটা বুিগতই পারগবি িা। অতেজ্ঞ মচাখ হ়েগতা বলগত 
পারগব মর্ািটা ির্ল আর মর্ািটা আসল। 
  
–আতম আপিাগর্ আগরর্টু মদ মদব র্ী? তরগজাতল জািগত চাইগলি। 
  
–অগির্ িিযবাদ, আপিাগর্ মদগখ আমার র্ী মে োগলা লাগগে! আতম তর্ এই সাহাগেযর 
প্রততদাি তদগত পারব? 
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তরগজাতল হাসগলি–তার জিয অত তচন্তা র্রগেি মর্ি। সততয র্থা বলগত তর্, আপতি 
আমার জিয অগির্ তর্েু র্রগত পাগরি। এখি বলুি মতা, আতম র্গব আপিার 
তমউতজ়োম মদখগত োব? আপিার র্থা শুগি আতম খুবই আগ্রহী হগ়ে উগিতে। 
  
–আসগবি, আসগবি, অবিযই আসগবি! এই তমউতজ়োমতটগর্ আমরা পৃতথবীর অিযতম 
মসরা োদুঘর বলগত পাতর। আপিার মসবা র্রগত পারগল খুব খুতি হব। বলুি আপতি 
র্খি োিঁর্া থাগর্ি? 
  
র্াল সর্াগল এর্বার মগগল মর্মি হ়ে? 
  
টতি তরগজাতলর মগি হল, এই েেগলার্টাগর্ শুিু এর্টা খির বগল োবগল হগব িা, এর 
ওপর টার্া লতগ্ন র্রা মেগত পাগর। সুগদ-আসগল মসই টার্া এর্তদি টতির পগর্গট  
তেগর আসগব–এ বযাপাগর তততি এর্গিা োগ তিতশ্চত। 
  
. 
  
এগথগের মস্টট তমউতজ়োম দািঁতড়গ়ে আগে প্ল্াতট়ো সাইিটাগমাগত। িহগরর এগর্বাগর 
মর্িস্থগল, অসািারণ সুন্দর এর্তট বাতড়র মগিয। বাতড়তটগর্ মদখগল মগি হ়ে বুতি 
হারাগিা তদগির এর্ উপাসিাল়ে। চারতট আইওতি়োি র্লাম আগে সামগি। মাথা়ে 
উড়গে তগ্রর্গদগির জাতী়ে পতার্া। সগবকাি তগলর ওপর চারতট সুন্দর োস্কেক। 
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মেতগর এর্তটর পর এর্তট মাগবকল হল। তগ্রর্ ইততহাগসর িািা স্মারর্ তচগহ্ন েরপুর। 
আগে হারাগিা তদগির প্রত্নতাতত্ত্বর্ বস্তু। মসািার র্াপ, মসািার িাউি, সুন্দর র্গর 
সাজাগিা তরবাতর, আরও র্ত র্ী! 
  
তেক্টর টতি তরগজাতলগর্ সব তর্েু বুতিগ়ে তদতেগলি। প্রগতযর্টা বস্তুর গুরুে বযাখযা 
র্রতেগলি। মবািা োতেল মর্ািা র্ী তা জািগত উতি খুবই উদগ্রীব। 
  
তেক্টর এর্তট মূততক মদতখগ়ে বলগলি–এটা হল আতেগমর মদবীর মূততক। তারপর–
তেসতেসাগিা র্েস্বগর বলগলি, এই মদবীগর্ আমরা তিোর মদবী বগল থাতর্। অগিগর্ 
আবার এিঁগর্ মৃতুযর মদবতাও বগল থাগর্ি। 
  
র্ত দাম হগব এটার? 
  
–এটা তবতির জিয ি়ে। অগির্ লক্ষ তমতল়েি েলার। 
  
–সততয? 
  
তর্উগরটাগরর মচাগখ আিগন্দর পতরসু্ফরি। –আহা, টার্া তদগ়ে তর্ এগদর তহগসবতিগর্ি 
হ়ে? তততি বগল চগলগেি 
  
৫৩০ তিস্ট পূবকাগির এই স্মারর্তট। এতট হল র্গরিতথ়োি মহলগমট, ১৪৫০ তিস্ট 
পূবকাগি এতট পাও়ো তগগ়েতেল। এর দাম র্ত বুিগতই পারগেি? এতট পাও়ো তগগ়েগে 
আরার্াপতলস মথগর্, ষষ্ঠদি িতািী আগমাগিিগির মর্াষাগাগর তেল। 
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–েীষণ অবার্ লাগগে আমার। িহগরর মগিয এমি এর্টা সুন্দর তমউতজ়োম আগে, 
অথচ আতম এততদি খবর রাতখতি! 
  
-হযািঁ, তির্ই বগলগেি, আপিার সগঙ্গ মদখা হও়োটাই আশ্চগেকর। র্থাবাতকা এতগগ়ে 
চগলগে। র্ী র্গর মলার্তটগর্ োিঁগদ মেলা ো়ে? টতি োবগত থার্গলি। চারপাগি আগে 
মহাঘক বস্তু। তর্ন্তু মর্াগিা তর্েুগত হাত মদও়ো োগে িা। র্ী হগব? তেক্টর এবং টতির 
মগিয র্থাবাতকা এতগগ়ে চগলগে। 
  
তমউতজ়োম মথগর্ টতি বাইগর এগলি। তখি তািঁর মাথা়ে অগির্ স্বগপ্নর েূত। এর্টু বুতে 
র্রগল োগগযর চার্া আবার ঘুরগত পাগর। তততি মসািার খতির সন্ধাি মপগ়েগেি। 
খিগরর অিুসন্ধাি র্রতেগলি, তার বদগল গুপ্তিগির চাতবর্াতি এখি তার পগর্গট। 
মহগরাইগির বযবসা র্গর তততি র্ত টার্া লাে র্গরি? িািা তদগর্ িঞ্ঝাট িাগমলা হগত 
পাগর। পাতরবাতরর্ অিাতন্ত। পুতলগির লাল মচাখ। মস্তাগির উৎপাত। এখি েতদ বযবসার 
িারাটা পালটাগিা ো়ে তাহগল মর্মি হ়ে? তগ্রস মদগি প্রাচীি বস্তুর অোব মিই। দু-
চারতটগর্ বাইগর পাচার র্রগল অগির্ টার্া আসগব। তরগজাতল মগি মগি োবগত 
থাগর্ি। এখি র্ী র্রব? ওই খিরটার সাগথ মোগাগোগ রাখগত হগব। মগি হগে টার্া 
মদখাগল মলার্টার মত পতরবততকত হগত পাগর। 
  
. 
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মসতদি তবগর্লগবলা তরগজাতল তার িতুি বনু্ধগর্ তিগ়ে মসট্রে আগথিাগত মগগলি। এতট 
িহগরর এর্ তবখযাত িাইট ক্লাব। সুন্দরী মতহলারা খগেরগদর মসবা র্গর থাগর্। 
তরগজাতল বগলতেগলি- েখি এগথগে এগসইগেি, তিি জীবিটা এর্বার মদখগবি িা? 
  
-িা, তাড়াতাতড় বাতড় তেরগত হগব, বাতড়গত তগগ়ে তমগথয র্থা বলগত পারব িা। 
  
–আপতি আমার অতততথ, আমার খরগচ সব তর্েু হগব। আপতি মর্ি তচন্তা র্রগেি। 
  
তেক্টরগর্ তির্ সম়ে বাতড়গত তেতরগ়ে তদগলি টতি। িীগর িীগর তার তবশ্বাস উৎপাদি 
র্রগত হগব। তগবই মতা আসল মখলা শুরু হগব। 
  
. 
  
পগরর তদি সর্াল মবলা। টতি তমউতজ়োগম হাতজর হগ়েগেি। আজ েগথি জি সমাগম 
হগ়েগে। 
  
তেক্টর তরগজাতলগর্ তার অতেগস তিগ়ে মগগলি। তততি বলগলি–আতম গত রাগতর জিয 
র্ীোগব আপিাগর্ িিযবাদ মদব বুিগত পারতে িা। টতি, মমগ়েতট সততযই চমৎর্ার তেল। 
জীবগি এত আিন্দ আতম র্খিও পাইতি। 
  
তরগজাতল হাসগলি তেক্টর, এই িা হগল বনু্ধে? 
  
–প্রততদাগি আপিাগর্ র্ী মে মদব! 
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–আপিার র্াে মথগর্ তর্েুই আিা র্রতে িা আতম। আপিাগর্ আমার োগলা মলগগগে। 
আপিার সাহচেক আমার োগলা লাগগ। আো, মহাগটগল আজ মপার্ার মখলা হগব। আতম 
মখলব। আপতি তর্ আসগবি? 
  
-িা, আতম এটা মখলগত োগলাবাতস। তর্ন্তু এখি আমার আতথকর্ অবস্থাটা… 
  
–তির্ আগে, মর্ি েুগল োগেি, আতম মতা আপিাগর্ সাহােয র্রবই। টার্ার জিয তচন্তা 
র্রগবি িা। আতম তার দাত়েে তিলাম। 
  
তেক্টর মাথা মিগড় বলগলি িা িা, বারবার এোগব আপতি মর্ি আমাগর্ সাহােয 
র্রগেি। েতদ আতম ওই মখলাগত মহগর োই, আপিার টার্া মেরত মদব র্ী র্গর? 
  
উতি বলগলি আপতি মহগর োগবি? এমিটা র্খিও আর োবগবি িা। 
  
তার মাগি? 
  
তরগজাতল হাসগলি–আগগ মথগর্ সব তির্ র্রা থার্গব। আমার এর্ বনু্ধ অগটা োলটি 
ওই মখলাটা চালা়ে। তার হাগত প্রচুর টার্া আগে। আগমতরর্ার টুযতরস্টরা মগির আিগন্দ 
এই মখলাগত অংি মি়ে। অগটা বযাপারটা মযাগিজ র্গর মদগব। আপতি তর্েু োবগবি িা। 
  
তেক্টগরর মচাখ দুগটা বগড়া বগড়া হগ়ে মগল তার মাগি? তার মাগি? আমরা প্রতারণা 
র্রব? িা িা, এ িরগির র্াজ আতম র্খিও র্তরতি। 
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তরগজাতল মাথা মিগড় বলগলি–হযািঁ, আতম আপিার অবস্থাটা বুিগত পারতে। তর্ন্তু এোগবই 
মতা পৃতথবী চলগে। মেগব মদখুি মতা, আিঘণ্টার মগিয েতদ আপিার পগর্গট ততি হাজার 
েলার এগস ো়ে তাহগল মর্মি হগব? 
  
তেক্টগরর তবষাদতক্লি মুগখ তখি আিগন্দর উদ্ভাস আো। তততি বলগলি–বলগেি র্ী! দুই-
ততি হাজার েলার? 
  
–হযািঁ, র্মপগক্ষ। 
  
তজে মর্গট তেক্টর বলগলি–িা িা, আতম োবতে বযাপারটা র্ত তবপজ্জির্! এর্বার িরা 
পড়গল র্ী হগব? 
  
টতি হাসগলি–িা, বযাপারটা মমাগটই তবপজ্জির্ হগব িা। তাহগল আতম তর্ এত টার্া 
লতগ্ন র্রতাম। অগটা সবতর্েু জাগি, অগটার পতরতচত এর্জি মমর্াতির্ তেলার আগে। 
মস এই বযাপাগর খুবই তুগখার। বেগরর পর বের িগর মস এই র্াজটা র্গর আসগে। 
র্খিও িরা পগড়তি। 
  
তেক্টর মিষ পেকন্ত বলগলি র্ত টার্া ঢালগত পারগব? 
  
মাত্র পািঁচগিা েলার। আতম মতা বলতে টার্াটা আতম আপিাগর্ িার তহগসগব মদব। মহগর 
মগগলও মসই িার মিাি র্রগত হগব িা। 
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-তির্ আগে, আপিার মহািুেবতার জিয আবার িিযবাদ জািাতে। আপতি এটা মর্ি 
আমার জিয র্রগেি? 
  
–আতম মতা আগগই বগলতে, আপিার মগতা মািুগষর সগঙ্গ আমার খুব এর্টা মদখা হ়েতি। 
আপতি তর্উগরটগরর মগতা এর্টা মহাি পগদ র্াজ র্রগেি। মে তমউতজ়োগমর সগঙ্গ 
আপতি েুক্ত তাগর্ সারা পৃতথবীর অিযতম মসরা োদুঘর বলা মেগত পাগর। তর্ন্তু রাষ্ট্র তর্ 
আপিার েগথি মদখোল র্গর? আপিার হাগত োগলা টার্া মদ়ে মবতি তহগসগব? 
আপিার পতরবার তিগ়ে আপিাগর্ তবিত থার্গত হগে। সততয র্থা বলগত তর্ তেক্টর, 
বযাপারগুগলা তচন্তা র্গর আতম মর্মি মেি হগ়ে মগতে। আপিাগর্ উগি দািঁড়াগতই হগব। 
  
–হযািঁ তির্ই বগলগেি, ওরা আমাগর্ দািঁড়াগত মদগব িা। 
  
-তির্ আগে, আপতি এখি আপিার োগগযর চার্াটাগর্ মঘারাগত পারগবি তেক্টর। আজ 
রাগত আসুি। র্থা তদতে, আজ রাগতই আপতি বগড়াগলার্ হগ়ে োগবি। এর্ হাজার 
েলার আপিার পগর্গট এগল মিটা তরতাজা হগ়ে োগব। মেমি খুতি জীবি র্াটাগত 
পারগবি। এই জীবগির োর আপিাগর্ বহি র্রগত হগব িা। 
  
টতি, টতি আতম বুিগত পারতে িা আপিার আমন্ত্রগণ সাড়া মদও়ো উতচত তর্িা! 
  
টতি তরগজাতল বলগলি–আতম বুিগত পারতে। আতম এগথগে আবার আসব, আবার হ়েগতা 
আমাগদর মদখা হগব। মগি র্রুি িা আমাগদর বনু্ধেটা তচরস্থা়েী। 
  
তরগজাতল দরজার তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। 
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তেক্টর বলগলি তির্ আগে, আজ রাগত আপিার সগঙ্গ মহাগটগল োব। 
  
টতি তেক্টগরর হাত মচগপ িগর বলগলি, বািঃ, তির্ আগে, এই মতা, এবার আমাগর্ এর্টা 
িিযবাদ জািাগব র্ী? 
  
তেক্টর ইতস্তত র্রগত থাগর্ি আমার মবার্াতমর জিয ক্ষমা র্রগবি। তর্ন্তু পািঁচ েলারও 
েতদ হাতরগ়ে মেতল, তাহগল মতা আপিাগর্ তর্েু মিাি তদগত পারব িা। বযাপারটা আমাগর্ 
তবিত র্রগে। 
  
-হযািঁ, তগব আপতি োবগবি িা এ তিগ়ে সবতর্েু আগগ মথগর্ই তির্ র্রা আগে। 
  
–মর্াথা়ে মখলাটা হগব? 
  
–মমগট্রাগপাল মহাগটগল, চতব্বি িবর ঘগর। রাত দিটাগত স্ত্রীগর্ বলগবি, অতেগস র্াজ 
আগে। বাতড় তেরগত রাত হগব। 
  
. 
  
১২. 
  
টতি তরগজাতল এবং তেক্টর োড়াও মহাগটগলর ঘগর আরও চারজি তেল। 
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তরগজাতল বলগলি আতম আমার বনু্ধ অগটা োলটগির সগঙ্গ আপিার আলাপ র্তরগ়ে তদতে 
তেক্টর। 
  
দুজি মািুষ হাত বাতড়গ়ে তদগলি। র্রমদকি হল। 
  
চতর্গত অিয দুজি েেগলাগর্র তদগর্ তাতর্গ়ে তরগজাতল বলগলি–োলটি, উতি মর্? আর 
ওই েেগলার্? 
  
অগটা োলটি প্রগতযগর্র পতরচ়ে তদগলি এইোগব মেট্রগ়েট মথগর্ এগসগেি মপতর 
মিসলার, হাউসটি মথগর্ মারতেি মসগম়োর, তিউই়ের্ক মথগর্ সযাল তপ্রতজ। 
  
তেক্টর সর্গলর তদগর্ তাতর্গ়ে মাথা িাড়গলি। তিগজর এই আচরণগর্ তিগজই মেি 
তবশ্বাস র্রগত পারগেি িা। 
  
অগটা োলটগির ব়েস ষাগটর মর্ািা োতড়গ়ে মগগে। মাথা়ে চুল র্গম এগসগে। মপতরর 
ব়েস র্ম। মুখ মদগখ মগি হ়ে, তততি মর্াগিা তচন্তা়ে আেন্ন্। মারতেি এর্ মরাগা 
পাতলা মচহারার মিযব়েস্ক মািুষ। সযাগলর মচহারাটা তবরাট। ওর্ গাগের মগতা মদখগত 
তাগর্। হাত পা অিন্ত িতক্তর আিার, মদখগলই মবািা ো়ে। মচাখদুগটা মোট এবং 
রু্তরু্গত। মুখটা মদখগল মগি হ়ে, মসখাগি এর্টা তীক্ষ্ণ েুতর লাগাগিা আগে। 
  
তরগজাতল তেক্টরগর্ সবতর্েু বুতিগ়ে তদগলি। এই মলার্গুগলার পগর্গট অগির্ টার্া 
আগে। হারগলও তারা তর্েু মগি র্রগবি িা। মসগম়োগরর আগে এর্টা মস্তবগড়া 
ইিতসওগরে মর্াম্পাতি। মিসলার সমস্ত মাতর্কি েুক্তরাষ্ট্র জুগড় অগটা মমাবাইল তেলাগরর 
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বযবসা েতড়গ়ে মরগখগেি। সযাল তপ্রতজ হগলি তিউ ই়েগর্কর এর্টা মস্তবড়ড়া ইউতি়েগির 
সবকম়ে র্তকা। 
  
অগটা োলটি বলগত থাগর্ি মািিী়ে েেমগহাদ়েরা, এবার র্ী মখলাটা শুরু র্রব? সাদা 
তচগপর অথক পািঁচ েলার, িীল তচগপর অথক দি, লাল পিঁতচি এবং র্াগলা হল পঞ্চাি। 
মদখা োর্ আপিাগদর হাগত র্ী রগের তচপ আগে? 
  
তেক্টগরর হাগত পািঁচগিা েলার আগে। টতি তরগজাতল িার বাবদ ওই টার্াটা তার হাগত 
তুগল তদগ়েগেি। িা, িার মতা ি়ে, মদও়ো হগ়েগে উপহার তহগসগব। তততি তরগজাতলর 
মুগখর তদগর্ তাতর্গ়ে হাসগলি। আহা, ঈশ্বর এমি বনু্ধগর্ আমার র্াগে পাতিগ়েগেি! 
  
সর্গল মটতবগল তগগ়ে বসগলি। তেক্টগরর মগি হিাৎ অপরাি মবাি মজগগ উগিগে। মর্াগিা 
তর্েু খারাপ হগল র্ী হগব? পািঁচগিা েলার পগর্ট মথগর্ চগল োগব? িীতল তিহরণ। 
টতি হ়েগতা তর্েু মগি র্রগবি িা। তর্ন্তু তজতগল, িতুি এর্ জগগতর দু়োর খুগল োগব? 
  
মখলাটা শুরু হল। 
  
প্রথগম মোগটা মোগটা দাি মখলা হগে। পািঁচতট তাগসর মখলা। তারপর সাত তাস, 
এইোগব তাগসর সংখযা িমি বাড়গত থার্গব। 
  
প্রথম তদগর্ মদখা মগল হারতজগতর পতরমাণটা সমোগব বতন্টত হগে। িীগর িীগর োগগযর 
চার্াটা ঘুরগত শুরু র্রল। 
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মবািা মগল তেক্টর আর টতি মর্াগিা মখলা়ে েুল চাল তদগত পাগর িা। প্রগতযর্বারই 
তাগদর হাগত োগলা তাস উিগে। অগিযরা খারাপ তাস পাগে। এর অন্তরাগল র্ী রহসয 
লুতর্গ়ে আগে? ঈশ্বর হ়েগতা আজ ওই দুজিগর্ সাহােয র্রগেি। 
  
তেক্টর োগগযর এই উিাগি অবার্ হগ়ে মগগেি। সগন্ধয এতগগ়ে চগলগে রাগতর তদগর্। 
মদখা মগল ইততমগিয তেক্টর দুই হাজার েলার তজগত তিগ়েগেি। বযাপারটা তার র্াগে 
অগলৌতর্র্ এবং আশ্চেক বগল মগি হল। 
  
মারতেি মসগম়োর গজ গজ র্রগত র্রগত বলগলি–মতামরা এত োগলা মখলে র্ী র্গর? 
ঈশ্বগরর বরপুত্র িাতর্? 
  
মিসলার বলগলি তির্ আগে, র্াল মদখা োগব। 
  
তরগজাতল বলগলি–র্াল আসুি, আবার মদখা হগব, তখি মবািা োগব োগয র্াগর্ সাহােয 
র্রগে। 
  
তেক্টর বলগলি আতম তবশ্বাস র্রগত পারতে িা, দুই হাজার েলার! 
  
তরগজাতল হাসতেগলি। সােগলযর হাতস–এটা মতা সামািয টার্া! আতম বগলতেলাম িা, 
অগটার সাগথ পাল্লা মদও়ো সম্ভব ি়ে। ওই মলার্গুগলা আমাগদর মাথা়ে র্ািঁিাল মেগে 
মখগত মচগ়েগে। পার র্ী? মগি হগে, আপতি এই মখলাটা়ে উৎসাহী হগ়ে উগিগেি? 
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-হযািঁ, তেক্টগরর এর্গাল হাতস। এখি বুিগত পারতে, আপিার সগঙ্গ মদখা হও়োটা তেল 
এর্ অগলৌতর্র্ ঘটিা। 
  
পরবতকী রাগত তেক্টর আবার ততি হাজার েলার তজতগলি। 
  
তরগজাতলগর্ তততি বলগলি আতম তবশ্বাস র্রগত পারতে িা! ওিঁরা তর্ তর্েুই বুিগত 
পারগেি িা? িাতর্ বুগিও িা মবািার োি র্রগেি? 
  
টতি বলগলি–এই বযাপারটা আপতি আমার ওপর মেগড় তদি। আতম মতা আগগই বগলতে 
সব সাজাগিা আগে। আসগল ওরা োবগে, এইবার বুতি ওগদর মজতা শুরু হগব। তর্ন্তু 
আমরা তর্েুগতই তা হগত মদব িা। র্ালগর্ আসগেি মতা? 
  
আেগন্ন্র মগতা তেক্টর বলগলি–হযািঁ, র্াল রাগত আবার এখাগিই মদখা হগব মর্মি? 
  
. 
  
মখলা শুরু হগত চগলগে। সর্গলই তিগজর জা়েগামগতা বগস পগড়গেি। 
  
সযাল তপ্রতজ বলগলি আপিারা জাগিি, এর্তদি আমরা িমাগত মহগর এগসতে। আজগর্ 
তির্ চাল তদগত হগব। 
  
টতি তার্াগলি তেক্টগরর তদগর্। 
  
–আমার মর্াগিা অসুতবগি মিই। 
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–মদখা োর্, আপিার বনু্ধরা র্ী বগল? সর্গল মুখ চাও়োচত়ে র্রগলি। 
  
অগটা োলটি তচপ ঢালগত শুরু র্গরগেি। তততি বলগলি–সাদা তচগপর দাম পঞ্চাি 
েলার, িীল তচগপর দর এর্গিা েলার, লাল পািঁচগিা েলার আর র্াগলা এর্ হাজার 
েলার। 
  
তেক্টর এই র্থা শুগি তরগজাতলর তদগর্ তার্াগলি। এত টার্ার মখলা হগব তততি োবগতই 
পাগরিতি। তরগজাতল মাথা িাড়গলি। আশ্বাগসর তচহ্ন েুগট মবগরাগে তার আচরগণর 
মগিয। 
  
মখলা শুরু হল। 
  
োগয পালটা়েতি। তেক্টগরর হাগত মেি মযাতজর্ আগে। মে তাস তততি িরগেি, মসটাগতই 
বাতজমাত র্রগেি। ট্রাগ়ো ট্রাগ়ো বগল তচৎর্ার র্রগেি। টতি তরগজাতলও তজতগেি, তর্ন্তু 
তত মবতি ি়ে। 
  
তপ্রতজ তচৎর্ার র্গর বলগলি–শুগ়োগরর বািা এই র্ােকগুগলা। মদখা োর্, মের্ পতরবতকি 
র্রা মহার্। 
  
অগটা োলটি সগঙ্গ সগঙ্গ আগরর্টা িতুি মের্ এগি তদগলি। 
  
 তেক্টর টতির তদগর্ তার্াগলি। হাসগলি। তততি জাগিি, তর্েুগতই তার োগগযর চার্া 
উলগটা তদগর্ ঘুরগব িা। 
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মিযরাত। তাগদর জিয সযান্ডউইচ পািাগিা হল। পগিগরা তমতিগটর মির্ মিও়ো হল। 
  
টতি তেক্টরগর্ বলগলি আতম অগটাগর্ সবতর্েু বগলতে। ওগদর এর্টু তজতগত তদগত হগব। 
  
–আতম তির্ বুিগত পারতে িা। 
  
–ওিঁগদর হাগত দুগটা-এর্টা জ়ে পািাগত হগব। সবসম়ে হারগল ওিঁরা মখলা মথগর্ মবতরগ়ে 
োগবি। আর তেগর আসগবি িা মেগস্ক। তাগত আমাগদরই ক্ষতত হগব। 
  
–বািঃ, বযাপারটা খুব সুন্দর মতা! আপিার বুতের তাতরে িা র্গর পারতে িা। 
  
বুিগতই মতা পারগেি সব তর্েু মদখগত হগব। তা িাহগল পগর্গট টার্াপ়েসা আসগব র্ী 
র্গর? 
  
তেক্টর র্ী মেি বলগত মগগলি অগির্ টার্াই মতা মপগলি। টতি, এবার মখলা মথগর্ উগি 
োও়োই উতচত। 
  
টতি তেক্টগরর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি তেক্টর, আজ আপিার পগর্গট পঞ্চাি হাজার েলার 
আতম পুগর মদবই। আতম িপথ তিতে। 
  
. 
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মখলা আবার শুরু হল। ততি মাতর্কিগদিী়ে এবার তজতগত শুরু র্গরগেি। তগব তেক্টগরর 
অবস্থা এখিও োগলা। আর ওিঁগদর অবস্থা আজ আগগর মথগর্ এর্টু োগলা। 
  
অগটা োলটিগর্ এর্ প্রততো বলগল র্ম বলা হ়ে। তেক্টর োবগলি। মখলার ওপর িজর 
মরগখগেি। তার প্রতারণা মর্উ িরগত পারগে িা। 
  
মখলা এতগগ়ে চগলগে। তেক্টর এখিও হারগেি। তততি বুিগত পারগেি িা, সব টার্া চগল 
মগগল র্ী হগব? তার মাগি… 
  
তপ্রতজ বলগত থাগর্ি র্ী হল? োগগযর চার্া ঘুরগে িাতর্? 
  
টতি মাথা মিগড় বলগলি–হযািঁ হগতই পাগর। তাগসর মখলা়ে র্খি র্ী হ়ে তা তর্ বলা 
ো়ে? 
  
মারতেি মন্তবয র্রগলি এবার মদগখা বনু্ধরা, র্ীোগব আমরা তজততে। 
  
মপতর বলগলি–তাহগল? মস্টর্স বাড়াগবি িাতর্? 
  
 টতি তার উগিগ-আরু্ল অবস্থা ঢার্ার মচিা র্রগলি। তচতন্তত অবস্থা়ে তততি বলগলি–
তেক্টর, আপতি র্ী মগি র্রগেি? 
  
 তেক্টর তখিও সুখ স্বপ্ন মদগখ চগলগেি। পগর্গট পঞ্চাি হাজার েলার তিগ়ে আজ রাত 
মিষ হগব। আতম এর্টা গাতড় তর্িব, িতুি এর্টা বাতড়, স্ত্রী-পুত্র পতরবার তিগ়ে েুতটগত 
মবড়াগত োব। 
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তেক্টর তখি মর্মি আেগন্ন্র মগতা হগ়ে মগগেি। তততি তচৎর্ার র্রগলি–মখলা চলগব! 
মখলা চলগব! 
  
সযাল তপ্রতজ বলগলি–তির্ আগে, আমরা দাম বাড়াতে। আর্াি মহার্ আমাগদর সীমা। 
  
পািঁচ তাগস মখলা শুরু হল। 
  
–এবার আতম প্রথম দাি মদগবা। মিসলার বলগলি, পািঁচ হাজার েলার তদগ়ে মখলা শুরু 
হগব। 
  
প্রগতযগর্ই টার্াটা জমা রাখগলি। 
  
 তেক্টর দুগটা রাতি তিগ়ে মখলা শুরু র্রগলি। ততিগট তাস মবর র্রগলি। আহা, 
আগরর্টা রাতি পাও়ো মগগে? তরগজাতল তার তদগর্ তার্াগলি। বলগলি–এর্ হাজার। 
  
মারতেি বলগলি–আতম দুহাজার দাম তদতে। 
  
অগটা োলটি তার তাস েুিঁগড় মেগলগেি- িা, এত মবতি টার্া়ে মখলা উতচত ি়ে। 
  
সযাল তপ্রতজ বলগলি–আতম এখিও োর্ শুরু র্তরতি। 
  
পগরর হাত মখলা হগে। তেক্টর আগট তগগ়ে মথগম মগগেি। ি়ে দি, অগির্ মপগ়েগেি 
তততি। এর্তট মাত্র তাস.এর্তট মাত্র র্ােক হগলই এই মটতবলটা তার। 
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োলটি বলগলি–এর্ হাজার েলার? 
  
-আতম আরও এর্ হাজার বাতড়গ়ে তদলাম। 
  
–তির্ আগে, আতম ততি হাজাগর মপৌঁগে োতে। সযাল তপ্রতজ বলগলি। 
  
তেক্টগরর মি র্ািঁপগে। এই মখলা়ে তাগর্ তজতগতই হগব। পঞ্চাি হাজার েলার, পঞ্চাি। 
হাজার েলার, মর্ মেি তার র্াগি র্াগি মন্ত্র পড়গে। 
  
তেক্টর র্ােক মবর র্রগলি। মিসলার তার তদগর্ তাতর্গ়ে আগেি। মিষ অবতি র্ী হল? 
  
তেক্টগরর মুগখর তদগর্ সর্গল তাতর্গ়ে আগেি। তেক্টর দীঘকশ্বাস মেলগলি। িা, এবারও 
তততি তজতগত পাগরিতি। রাগগ দুিঃগখ মঘন্ন্া়ে তততি সব র্ােক মেগল তদগলি। 
  
. 
  
মখলা এতগগ়ে চগলগে। তেক্টর এর্তটর পর এর্তট তচপ তুলগেি। োগযটা এমি তবরূপ 
হল মর্মি র্গর? তততি টতির তদগর্ তার্াগলি। টতি হাসগেি। হাতসর মগিয মলখা আগে 
তচন্তা র্গর মর্াগিা লাে মিই। 
  
টতি পরবতকী তাসটা তবতল র্রগলি। 
  
–এর্হাজার েলার মপতর বলগলি, মারতেি বলগলি–আতম আরও দুই চাতপগ়ে তদলাম। 
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সযাল তপ্রতজ বলগত থাগর্ি বুিগতই মতা পারগেি মখলাটা মর্াথা়ে মপৌঁগে মগগে। তির্ 
আগে আতম আরও পািঁচ চাতপগ়ে তদলাম। 
  
তেক্টর তখি আেগন্ন্র মগতা মখগল চগলগেি। র্খি োগগযর চার্া ঘুরগব? 
  
তেক্টর? 
  
তেক্টর র্াগেকর তদগর্ তার্াগলি। এর্তটর পর এর্তট মটক্কা, দুতট মটক্কা, তার সাগথ এর্টা 
রাজা, তার রগক্ত মর্ মেি দামামা বাতজগ়ে তদগ়েগে। 
  
–আপতি মখলা়ে তেগর এগসগেি? 
  
তেক্টগরর মুগখ হাতস।তততি জাগিি, এইোগব তার োগগযর চার্া এর্তদি ঘুগর োগব। তততি 
তচৎর্ার র্রগেি উন্মগত্তর মগতা। আর এর্তট মাত্র র্ােক, এর্তট মাত্র! 
  
অগটা বলগত থাগর্ি–আতম দুতট র্াগেকর অেকার তদলাম। এর্ হাজার েলার বাতজ রাখতে। 
  
টতি বলগলি তির্ আগে, আতমও আপিার সগঙ্গ এর্মত। 
  
 তপ্রতজ বগল উিগলি–আতম পািঁচ হাজার েলাগর উগি মগলাম। 
  
মারতেি বলগলি–আতম আর মখলব িা। 
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তেক্টর এবং সযাল োড়া মসখাগি আর মর্উ মিই। 
  
 তপ্রতজ োর্গলি–আপতি র্ী োর্ মদগবি? পািঁচ হাজার েলার? 
  
তেক্টর তাতর্গ়ে আগেি তচগপর তদগর্। পািঁচ হাজার? র্ত বাতর্ আগে? তর্ন্তু েখি মখলা 
শুরু হগ়েতেল। অতবশ্বাসয এর্টা আগবদি। 
  
তততি তচৎর্ার র্গর বলগলি–হযািঁ আতম মখলব। 
  
ততিতট মটক্কা আগে। তপ্রতজ বলগলি–চারতট টুইি। 
  
তেক্টর বগসতেগলি, হতেব হগ়ে মগগেি। তততি মদখগলি, তপতজ মখলাটা তজগত মগগেি। 
মগি হল মর্ মেি তাগর্ গগতকর মেতর মিগল মেগল তদগ়েগে। তাহগল? সযাল তর্ তমগথয 
র্থা বলগেি িাতর্? 
  
এবার তপ্রতজর পালা সাত বাগর মখলা হগব। তপ্রতজ মঘাষণা র্রগলি। প্রগতযর্টা র্াগেকর 
জিয এর্ হাজার েলার মদও়ো হগব। 
  
তেক্টর টতির মুগখর তদগর্ তাতর্গ়ে আগেি–আমার র্াগে টার্া মিই। 
  
তরগজাতল বলগলি–তির্ আগে, তচন্তা র্রগে মর্ি, আতম আরও টার্া িার মদব। মিষ 
অবতি আমরা মখলব। র্ীোগব তজতগত হগব মসটা আতম জাতি। লড়াইগ়ের আসর মথগর্ 
এখি মর্াথাও োব িা। 
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অগটা োলটি তেক্টগরর তদগর্ তাতর্গ়ে প্রশ্ন র্রগলি আপিার র্ত লাগগব? 
  
টতি তরগজাতল র্থাটা লুগে তিগ়ে বলগলি–এখুতি ওিঁগর্ দি হাজার দাও। 
  
তেক্টর অবার্ মচাগখ তাতর্গ়ে তেগলি। দি হাজার েলার? দু বের িগর তততি এত েলার 
আ়ে র্রগত পাগরিতি। তর্ন্তু তরগজাতল তিশ্চ়ে জাগিি এর মগিয এর্টা র্ারসাতজ আগে। 
  
তেক্টর মঢার্ তগগল বলগলি–হা তাহগল মতা োগলা হ়ে। 
  
তেক্টগরর সামগি এর্গাদা তচপস রাখা হল। 
  
. 
  
মগি হল মস রাগত প্রগতযর্তট তাস বুতি তেক্টগরর সাগথ তবশ্বাসঘাতর্তা র্গরগে। মখলা 
এতগগ়ে চগলগে। িতুি তচপ এগি িাই র্গর রাখা হগ়েগে তার মচাগখর সামগি। মুহূগতকর 
মগিয তচপ িি হগ়ে মগগে। অদৃিয হগ়ে মগগে। টতি তরগজাতলও মেি পাল্লা তদগ়ে 
হারতেগলি। 
  
রাত দুগটা মবগজগে, তর্েুক্ষগণর তবরতত মঘাষণা র্রা হল। তেক্টর টতি তরগজাতলগর্ এর্ 
মর্াগণ মেগর্ তিগ়ে মগগলি। 
  
তেক্টর জািগত চাইগলি র্ী হগে বলুি মতা? র্ত টার্া হারগত হগব আজ আমাগর্। 
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স্পি মবািা মগল তেক্টর এই অোতবত ঘটিাগত খুবই মেগে পগড়গেি। তার র্েস্বগরর 
মগিয ে়ে এবং আতগির সুস্পি োপ। 
  
–এত মেগে পড়ার র্ী আগে তেক্টর? আতম আতে িা, তির্ সম়ে অগটাগর্ আতম ইতঙ্গত 
র্রব। এবার োগগযর চার্াটা ঘুরগত শুরু র্রগব। মদখুি িা, আজ র্ত েলার আমাগদর 
পগর্গট আগস। 
  
আবার মখলা শুরু হল। 
  
 তরগজাতল বলগলি–আমার বনু্ধগর্ আরও পিঁতচি হাজার েলার তদগ়ে দাও। 
  
মারতেি তচৎর্ার র্গর উিগলি–আপতি তর্ তিতশ্চত এই বাতজ তজতগত পারগবি? 
  
তরগজাতল তেক্টগরর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–হযািঁ, আমরা তজতবই। 
  
তেক্টর তর্ন্তু তর্ন্তু র্রতেগলি। অগটাগর্ ইতঙ্গত র্রা হগ়েগে র্ী? তারপর তেক্টর বলগলি–
হযািঁ আতম মখলব। 
  
-ওগর্। 
  
 পিঁতচি হাজার েলাগরর তচপস রাখা হল। তেক্টগরর সামগি। তততি তচপগসর তদগর্ তাতর্গ়ে 
থার্গলি। োবগলি, হা়ে, আজ োগযগদবী সততযই আমাগর্ সাহােয র্রগত চগলগেি। 
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অগটা োলটি মখলাতট পতরচালিা র্রতেগলি। তততি বলগলি–আসুি েেমগহাদ়েরা, পািঁচ 
র্াগেকর মখলা শুরু হগব। োর্ শুরু হগব এর্ হাজার েলার মথগর্। 
  
প্রগতযর্ মখগলা়োড় মটতবগলর ওপর তচপস মরগখ তদগলি। 
  
োলটি পািঁচ র্ােক সর্লগর্ মবগট তদগলি। তেক্টর হাগতর তদগর্ তার্াগলি িা। আতম 
অগপক্ষা র্রব, তততি োবগলি, মগি হগে এবার সততয সততয তজতগত চগলতে। 
  
আপিাগদর তাস মদখাি। মারতেি োলটগির পাগি বগসতেগলি। তততি হাত মদখগলি, 
বলগলি, এই হল আমার তাস। 
  
তততি তাস েুিঁগড় মেগল তদগলি। 
  
সযাল পাগি বগসতেগলি, তততিও োর্গত শুরু র্রগলি। তততি বলগলি, আতম এর্ হাজার 
পেকন্ত োর্ব। 
  
তততি মটতবগলর ওপর রাখা তচপগসর তদগর্ তার্াগলি। 
  
এবার টতি তরগজাতলর পালা। টতি তরগজাতল তার হাত মদতখগ়ে বলগলি, হযািঁ আতমও তাস 
মেগল তদতে। 
  
মপতর হাত মদগখ গুিগুতিগ়ে বলগলি–আতম তর্েুক্ষণ অগপক্ষা র্রব। পািঁচ হাজার েলার 
দাম চতড়গ়ে তদলাম। 
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তার মাগি? তেক্টরগর্ এখি তটগর্ থার্গত হগল েহাজার েলার ঢালগত হগব। িীগর িীগর 
তততি হাগতর তদগর্ তার্াগলি। তততি তবশ্বাস র্রগত পারগেি িা, এ িরগির হাত হগত 
পাগর। আহা, পািঁচ ে়ে সাত আট এবং ি়ে। হরতগির সবর্তট তাস পরপর সাজাগিা 
আগে। েগবাি মবািহ়ে এমি হাত তদগ়েগেি। টতি র্াজ র্রগত শুরু র্গরগেি। হা়ে 
ঈশ্বর, আতম এতক্ষণ টতিগর্ েুল বুিতেলাম। তেক্টর তচৎর্ার র্গর বলগলি–আতম 
সর্গলর তাস মদখগত চাইতে। আরও পািঁচ হাজার েলার বাতড়গ়ে তদলাম। 
  
তার মাগি? এই এর্তট মাত্র হাত মখগলই তেক্টর বগড়াগলার্ হগ়ে োগবি। 
  
োলটি বলগলি এখিই এই র্াজ র্রগবি িা। 
  
সযাল তপ্রতজ বগল উিগলি–তির্ আগে, মগি হগে মর্াথাও এর্টা গণ্ডগগাল হগে। আতম 
আরও পািঁচ হাজার বাতড়গ়ে তদলাম। 
  
তেক্টগরর রগক্তর মগিয তখি উন্মাদিা মজগগগে। এই প্রথম তেক্টর বুিগত পারগলি, এই 
মখলাটা়ে এর্টা মরণজ়েী আর্ষকণ আগে। এটা হল চিবগহর মগতা, মঢার্ার মন্ত্র 
জািগল মবতরগ়ে আসারও জািা োগব। 
  
মখলা জগম উগিগে। মবি োগলাই জগম উগিগে। তেক্টর জীবগির সবগথগর্ বড়ড়া 
জযার্পগটর সামগি এগস দািঁতড়গ়েগেি। 
  
মপতর সাবিািতার সগঙ্গ হাত পেকগবক্ষণ র্গর বলগলি–এবার আমার োর্ শুরু হগব। 
আতম আরও পািঁচ চতড়গ়ে তদলাম। 
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তেক্টগরর পালা। গেীর শ্বাস তিগ়ে তততি বলগলি আরও পািঁচ। তেক্টর এখি এর্ অগচিা 
জগগতর বাতসন্দা হগ়ে মগগেি। উগত্তজিা়ে থরথর র্গর র্ািঁপগে তার সমস্ত িরীর। তততি 
বুিগত পারগেি, িীগর িীগর পাহাগড়র সগবকাি চূড়ার তদগর্ তততি এতগগ়ে চগলগেি। 
  
মপতর র্ািঁগি এর্টা ির্াতি তদগলি, মুগখর প্রতততট মরখার তবজ়েীর তচহ্ন আিঁর্া। তততি 
বলগলি ততি রাজা। 
  
আতম তজগত মগতে, তেক্টর োবগলি। তর্ন্তু এখিও মখলাটা মিষ হ়েতি। তততি হাসগলি। 
র্ােক িাতমগ়ে তদগলি। েলােল জািার জিয উদগ্রীব। 
  
সযাল বলগলি–িগর রাখুি, আতম র়েযাল মমগর আপিাগদর সর্লগর্ হাতরগ়ে মদব। আহা, 
আমার র্াগে ততি মটক্কা রগ়েগে। 
  
তেক্টগরর মুখ তববণক হগ়ে মগল। মগি হল তততি মেি অজ্ঞাি হগ়ে োগবি। তার হৃৎতপণ্ড 
দ্রুত স্পন্দি র্রগত শুরু র্গরগে। 
  
টতি বগল উিগলি তেশু, এোগব তজতব োবগতই পারতে িা, র্ী হল? তেক্টর? তারপর 
বলগলি, তেক্টর আতম দুিঃতখত, আতম জাতি িা র্ীোগব আপিাগর্ সমগবদিা জািাগবা। 
  
অগটা োলটি বগল উিগলি–আজগর্র মগতা মখলা মিষ হল। তততি তেক্টগরর তদগর্ এর্ 
টুর্গরা র্াগজ এতগগ়ে তদগলি। বলগলি, আমার র্াগে আপিার িার হল পিঁ়েষতট্ট হাজার 
েলার। 
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তেক্টর মবার্ার মগতা টতি তরগজাতলর তদগর্ তাতর্গ়ে তেগলি। মগি হল মর্ মেি তাগর্ 
মাতটর সগঙ্গ মলগে তদগ়েগে। তরগজাতল অসহা়েোগব র্ািঁি িািঁর্াগলি। তেক্টর এর্তট রুমাল 
মবর র্রগলি, র্পাল মুেগলি। 
  
োলটি তজজ্ঞাসা র্রগলি আপতি র্ীোগব টার্াটা মিাি মদগবি? িগদ িাতর্ মচগর্? 
  
তপ্রতজ বলগলি–িা, আতম মচর্ তিই িা। তততি র্তিি মচাগখ তেক্টগরর তদগর্ তার্াগলি। 
আতম র্যাি টার্া মিব। 
  
তেক্টর তখি র্থা েুগল মগগেি। িিরা হাতরগ়ে মগগে। তততি থরথর র্গর মর্িঁগপ 
উিগলি। তততি বলগলি–আতম…আতম..আমার র্াগে… 
  
সযাগলর মুখ অন্ধর্ার হগ়ে এসূগ গে। র্ী বলগেি? তততি রু্রু্গরর মগতা তচৎর্ার 
র্রগলি। 
  
টতি সগঙ্গ সগঙ্গ বলগলি–এর্ মুহূতক অগপক্ষা র্রুি। তেক্টর বলগেি এই মুহূগতক টার্াটা 
ওিঁর সগঙ্গ মিই। আতম বলতে, আতম এ বযাপাগর তজম্মা তিতে। 
  
িা, এ তিগ়ে মর্াগিা আগলাচিা হগব িা তরগজাতল। আতম এখুতিই টার্াটা চাইতে। 
  
তরগজাতল বলগলি তির্ আগে, র্গ়ের্তদগির মগিযই টার্াটা মপগ়ে োগবি। 
  
সযাল সগঙ্গ সগঙ্গ িািঁতপগ়ে পড়গলি। তবশ্রী এর্টা গালাগাল তদগ়ে তততি বলগলি–আতম 
এখাগি দািসত্র খুলগত আতসতি। র্ালগর্র মগিয টার্াটা আমার চাই। তা িাহগল? 
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সযাগলর এই রণংগদহী মূততক মদগখ সর্গল ে়ে মপগ়ে মগগেি। 
  
তখিও আমতা আমতা র্গর টতি বলগেি–তির্ আগে, তেক্টর টার্াটা তদগ়ে মদগবি। 
আপতি আমার ওপর েরসা র্রগত পাগরি। 
  
তেক্টরগর্ মগি হল, তততি মেি দুিঃস্বগপ্নর মেতর তদগ়ে এতগগ়ে চগলগেি। তততি এমি 
এর্টা েুলেুলাই়োর মগিয ঢুগর্ পগড়গেি, মেখাি মথগর্ মবতরগ়ে আসার মর্াগিা মন্ত্র তার 
জািা মিই। তততি চুপ র্গর মচ়োগর বগস থার্গলি। সর্গল ঘর মেগড় চগল মগগেি। টতি 
এবং তেক্টর োড়া আর মর্উ মিই মসখাগি। 
  
তেক্টর বলগলি আতম বুিগত পারতে িা, এত টার্া মজাগাড় র্রব র্ী র্গর? 
  
টতি তরগজাতল তেক্টগরর র্ািঁগি এর্তট হাত রাখগলি। বলগলি–জাতি িা তেক্টর, বযাপারটা 
এমি হল র্ী র্গর! মগি হগে মর্াথাও এর্টা েুল হগ়েগে। আতমও আপিার মগতাই 
সবকস্বান্ত হলাম। 
  
তেক্টগরর মচাখ জগল েগর এগসগে। 
  
তর্ন্তু আপতি মসটা পূরণ তদগত পারগবি টতি। আতম জাতি িা, আতম র্ী র্গর আমার 
পতরবাগরর র্াগে মুখ মদখাব। আজ বাগদ র্াল র্ী হগব োবগত মগগল আমার সমস্ত 
িরীরটা তিউগর উিগে। 
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টতি বলগলি তর্েু এর্টা সমািাি র্রগতই হগব। তেক্টর, বযাপারটা খুবই সাংঘাততর্। 
সযাল তপ্রতজর অতীত ইততহাস আমার জািা আগে। ইতি হগলি ইস্টগর্াস্ট তসমযািস 
ইউতি়েগির প্রিাি। তার হাগত অগির্ গুণ্ডা বদমাইি মপাষা আগে। 
  
জাতি িা র্ী হগব, তর্ন্তু আমাগর্ তেিঁগড় মেলগলও আতম টার্াটা তদগত পারব িা। ওই 
টার্াটা আতম মর্াগিাতদি স্বগপ্নও মদতখতি। উতি আমার র্ী র্রগবি? 
  
বলব? আপতি ে়ে পাগবি িা মতা? তরগজাতল জািগত চাইগলি। আপিাগর্ গুতল র্গর 
আিঁিরা র্গর মদও়ো হগব। ওই েেগলার্ এ বযাপাগর খুব সুিাম অজকি র্গরগেি। 
আপিার মুগখ অযাতসে েুিঁগড় মদও়ো হগব। আপতি এগর্বাগর অন্ধ হগ়ে োগবি। এমি 
েন্ত্রণা মদও়ো হগব আপতি তা জীবগি েুলগবি িা। আতম জাতি িা, ওরা র্ীোগব 
আপিাগর্ হতযা র্রগবি। হ়েগতা এগর্বাগর মমগর মেলগব িা, তর্ন্তু হাত পা মর্গট 
রাখগব। পঙু্গ হগ়ে আপিাগর্ তেক্ষা র্রগত হগব। 
  
তেক্টর টতির মুগখর তদগর্ মচগ়ে হাসবার মচিা র্রগলি। বলগলি িা, আপতি সব তমগথয 
র্গর বলগেি বলুি? আমার সগঙ্গ িাট্টা র্রগেি? 
  
–আমার মর্াি মদাষ মিই তেক্টর, আতম এোগব মখলগত আসগত বতলতি। আপতি ো 
র্গরগেি সবই তিগজর ইগে়ে। সযাল তপ্রতজর সগঙ্গ মলগগগেি। এই অিযাগ়ের িাতস্ত মতা 
আপিাগর্ মোগ র্রগতই হগব। 
  
–হা়ে ঈশ্বর! জাতি িা র্ী হগব আমার োগগয? 
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টার্া মতালার মর্াগিা পন্থা জািা আগে? 
  
তেক্টর অবার্ হগ়ে বলগলি টতি, আতম আমার পতরবাগরর মলার্জগির মুগখ খাবার তুগল 
তদগত পাতর িা আর টার্া মতালা? র্ী মেগবগেি আপতি আমাগর্? 
  
–তাহগল এই িহর মেগড় চগল োি তেক্টর। সম্ভব হগল মদি মেগড় চগল োি। এমি 
এর্টা জা়েগা়ে চগল োি মেখাগি তপ্রতজর র্াগলা হাত আপিাগর্ েুিঁগত পারগব িা। 
  
িা, আতম তা র্রগত পারব িা। তেক্টর বলগলি, আমার এর্টা বউ আগে, চারগট বািা 
আগে। 
  
তততি টতির তদগর্ তার্াগলি আপতি বগলতেগলি সবতর্েু আগগ মথগর্ বগন্দাবস্ত র্রা 
আগে। আমরা মর্াগিাতদি হারব িা। আপতিই মতা বগলতেগলি। 
  
-হযািঁ আতম জািতাম, তবশ্বাস র্রুি, এই প্রথম আতমও মহগর মগলাম। আগগ মসই 
বযাপারটা র্াজ র্গরগে। মগি হগে মর্াথাও এর্টা গণ্ডগগাল হগ়েগে। আতম এর্টা 
বযাপার বলগত পাতর, তপ্রতজ আমাগদর সর্লগর্ িতর্গ়েগেি। 
  
তেক্টগরর মুখ আিা়ে দীপ্ত হগ়ে উিল। 
  
-তাহগল? আমরা েতদ ওিঁগর্ ির্াই? িগি িিযাং হগব। 
  
-িা, তপ্রতজর সগঙ্গ লাগগত মগগল েল োগলা হগব িা। মলার্টা এগর্বাগর িরতপিাচ। 
মৃতুযই তার এর্মাত্র অস্ত্র। 
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তেক্টর আমতা আমতা র্রগত থাগর্ি। হা়ে, আমাগর্ মতা আর বািঁতচগ়ে রাখা সম্ভব হগব 
িা। র্াল র্ী হগব োবগত মগগল হাত পা তিউগর উিগে। 
  
–হযািঁ, আতমও তচন্তা র্রতে। মর্াগিা জা়েগা মথগর্ টার্াটা িার র্রগত পাগরি র্ী? 
  
–িা, এর্গিা বার জন্মাগলও আতম এই টার্াটা িার র্রগত পারব িা। হাজার বাগরও 
পারব িা। আমার ো তর্েু আগে সব বািা আগে। মর্াথা মথগর্ আতম টার্া পাব? 
  
এইবার মবািহ়ে টতি মুগখাি মেগড় মবতরগ়ে আসগবি। হিাৎ তততি বগল উিগলি–এর্ 
মুহূতক অগপক্ষা র্রুি তেক্টর। আপতি বগলতেগলি িা ওই তমউতজ়োগমর তজতিসগুগলার দাম 
অগির্। 
  
–হযািঁ বগলতেলাম। তর্ন্তু তাগত র্ী? 
  
–আমার র্থা মিষ র্রগত তদি। আপতি আরও বগলতেগলি মে ির্ল তজতিসগুগলা 
আসগলর মগতা দাতম, বগলিতি? 
  
-হযািঁ, তগব মর্াগিা তবগিষগজ্ঞর মচাগখ আসল আর ির্গলর পাথকর্যটা িরা পগড় োগব। 
  
–তির্ আগে, আপতি এর্টা র্াজ র্রগত পাগরি? মর্াগিা এর্টা আসল েবযগর্ সতরগ়ে 
তার জা়েগা়ে ির্ল রাখগত পাগরি? তমউতজ়োগম অগির্ টুযতরস্ট আগস, তািঁরা তর্ এই • 
তোতটা বুিগত পারগবি? 
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–িা, তা হ়েগতা পারগব িা, তর্ন্তু তা আতম র্রব মর্মি র্গর? তবগবগর্র র্াগে আমাগর্ 
জবাবতদতহ র্রগত হগব। 
  
তরগজাতল বলগলি হযািঁ, আতম বুিগত পারতে তেক্টর। আতম োবতে মে এই র্াজটা র্রগল 
আপিার সমসযার সমািাি হগত পাগর। 
  
তেক্টর বলগলি আতম রু্তড় বের িগর তমউতজ়োগম তর্উগরটর তহগসগব র্াজ র্রতে। আতম 
র্খিও এই র্াজ র্রগত পারব িা। মগর মগগলও িা। মখগত িা মপগলও িা। 
  
আতম দুিঃতখত, এই বযাপারটা বলা উতচত হ়েতি। আতম মেগবতেলাম, হ়েগতা এইোগব 
আপতি তিগজর প্রাণ বািঁচাগত পারগবি। 
  
তরগজাতল মবগরাবার জিয উদযত হগলি। তির্ আগে, রাত হগে, আপিার স্ত্রীর র্থা মেগব 
আমার র্ি হগে। বউতদ তিশ্চ়েই আপিার পথ মচগ়ে বগস আগেি। 
  
তেক্টর বলগলি হা, তর্ন্তু ওই বযাপারটা র্রগল আমার জীবি বািঁচগব র্ী র্গর? 
  
–হযািঁ বািঁচগবি, েতদ আপতি সব আসল তজতিস সতরগ়ে আগিি? 
  
–আসল তজতিস? 
  
-হযািঁ, আসল তজতিসগুগলা, মসগুগলা আমার হাগত তুগল তদগত হগব। আতম মসগুগলা; 
মদগির বাইগর পাচার র্রব। তবতি র্রব। মে টার্া পাও়ো োগব মসটা তপ্রতজর হাগত 
তুগল মদব। তগবই তপ্রতজর হাত মথগর্ আপতি বািঁচগত পারগবি। এোড়া বািঁচার আর 
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মর্াগিা উপা়ে মিই। মেগব মদখুি, আপিাগর্ বািঁচাগিার জিয আতম র্ত পতরশ্রম র্রব। 
র্ত সমসযার সামগি আমাগর্ দািঁড়াগত হগব। র্ারণ আপতি ো সমসযা়ে পগড়গেি তার 
অন্তরাগল আমার এর্টা মোট্ট র্াগলা েূতমর্া আগে। োবগবি িা এর মেতর আমার 
মর্াগিা লেযাংি থার্গব। তবগবগর্র তাড়িা়ে আতম আপিাগর্ সাহােয র্রগত চাইতে। 
  
সততয এখিও আপতি আমার র্ত বড় বনু্ধ, তেক্টর বলগলি, তর্ন্তু আতম আপিাগর্ মদাষ 
মদব র্ী র্গর? আতম মতা ইগে র্গরই এই মখলা়ে এগসতে। আপতি আমাগর্ সাহােয 
র্রগত চাইগেি মাত্র। 
  
–হযািঁ আতম জাতি, মেগব মদখুি আমার প্রস্তাবটা আপিার মগিামত হগব তর্িা। এবার বড় 
ঘুম পাগে। আপিার সগঙ্গ র্াল র্থা বলব। শুে রাতত্র তেক্টর। 
  
শুেরাতত্র টতি। 
  
*** 
  
সর্ালগবলা। মটতলগোিটা মবগজ উগিগে, তমউতজ়োগম। 
  
তেক্টর? 
  
–হযািঁ। 
  
–আতম সযাল তপ্রতজ বলতে। 
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সুপ্রোত তমিঃ তপ্রতজ। 
  
–আতম পিঁ়েষতট্ট হাজার েলাগরর বযাপাগর র্থা বলগত চাইতে। র্খি টার্াটা আিগত োব? 
  
তেক্টর আমতা আমতা র্গর বগলি–এখিও টার্াটা মজাগাড় র্রগত পাতরতি, তমিঃ তপ্রতজ। 
  
িীরবতা মেগস আগস, তারপর র্ী মেগবতেস তুই? আমার সাগথ মখলা র্রতেস? তুই 
জাতিস আতম র্ী? 
  
তবশ্বাস র্রুি, আতম আপিার সাগথ মর্াগিা মখলা মখলগত চাইতে িা। 
  
–বল িূগ়োগরর বািা, টার্াটা র্খি আমাগর্ তদতব? পতরষ্কার বাংলা বুিগত পারতেস মতা? 
  
-ইগ়েস সযার। 
  
–র্খি মতার তমউতজ়োম বন্ধ হগব? 
  
েটার সম়ে। 
  
–আতম ওখাগি মপৌঁগে োব। েলারটা আমার জিয তততর রাখতব। িাহগল মতার মুখটা আতম 
মেগে গুিঁতড়গ়ে মদব। মদতখস মতার র্ী র্তর আতম। হাত পা মবিঁগি বস্তা়ে পুরগবা। 
  
লাইিটা মর্গট মদও়ো হল। 
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 তেক্টর র্ািঁপগত শুরু র্গরগেি। মর্াথা়ে লুগর্াগবি এখি তততি? হতািার মগিয তদগ়ে 
তাগর্ এখি মেগত হগব। এর্তট মাত্র সুগোগ আগে। র্ী সুগোগ? িা, েতদ ঘটিাগুগলা িা 
ঘটগতা তাহগল, েতদ তততি র্যাতসগিাগত িা মেগতি? েতদ টতি তরগজাতলর সগঙ্গ মদখা িা 
হত? েতদ স্ত্রীর র্াগে মদও়ো প্রততশ্রুতত রক্ষা র্রগত পারগতি, বগলতেগলি জীবগি 
র্খিি জু়োর আসগর োগবি িা। এখি ো হবার তাই হগ়ে মগগে। এখি র্ী র্গর 
মৃতুযর পগরা়োিা মথগর্ বািঁচা ো়ে তাই মদখগত হগব। 
  
–তখিই তেক্টগরর মগি হল, তততি মবািহ়ে ঘি অন্ধর্াগরর মগিয েুগব োগেি। এমি 
সম়ে আিার আগলার মগতা মসখাগি এগস হাতজর হগলি টতি তরগজাতল। তরগজাতল 
বলগলি–তেক্টর সুপ্রোত। 
  
. 
  
– েটা মবগজ তত্রি তমতিট। তমউতজ়োগমর স্টাগেরা সব বাতড়র তদগর্ োত্রা র্গরগেি। 
আিঘণ্টা আগগ োদুঘগরর প্রিাি দরজা বন্ধ হগ়ে মগগে। প্রগবি পগথর সামগি তেক্টর 
এবং টতি দািঁতড়গ়ে আগেি। 
  
তেক্টর িমি আরও উতিগ্ন হগ়ে উিগেি–েতদ উতি এখুতি টার্া চাি? েতদ আর সম়ে 
তদগত িা চাি? 
  
টতি িান্তোগব বলগলি–বযাপারটা আমার ওপর মেগড় তদি। এই বযাপাগর ো তর্েু বলার 
আতমই বলব। 
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–জাতি িা, জাতি িা র্ী হগব! উতি তর্ র্াউগর্ পািাগবি আমাগর্ হতযা র্রগত? উতি তর্ 
এত সাহসী হগ়ে উিগবি? 
  
িা, েতক্ষণ পেকন্ত তপ্রতজ োবগবি মে টার্াটা মেরত তদগত পাগরি তততদি এমি র্াজ 
উতি র্রগবি িা। আপতি মগর মগগল ঋণ মচার্াগব মর্? তরগজাতল িান্তোগব বলগলি। 
  
সন্ধযা সাতটা। 
  
সযাল তপ্রতজগর্ মদখা মগল। হন্তদন্ত হগ়ে এতগগ়ে আসগেি। তেক্টর দরজা খুগল তদগলি। 
এর্গাল মহগস বলগলি–শুে সন্ধযা। 
  
তপ্রতজ অবার্ হগ়ে তরগজাতলর তদগর্ তাতর্গ়েগেি–আপতি এখাগি র্ী র্রগেি? তারপর 
তেক্টগরর তদগর্ তাতর্গ়ে তততি বলগলি, বযাপারটা আমাগদর মগিয মমটাগত হগব। আপতি 
িার্ গলাগবি িা। 
  
তরগজাতল বলগলি–বযাপারটা সহজোগব তিি িা, আতম আপিাগদর সাহােয র্রগত 
এগসতে। 
  
আতম র্ারও সাহােয প্রাথকিা র্তর িা। তপ্রতজ তেক্টগরর তদগর্ তার্াগলি। আমার টার্া 
মর্াথা়ে? 
  
–এই মুহূগতক আমার র্াগে মিই। 
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তপ্রতজ তেক্টগরর গলার র্লার মচগপ িগর বলগলি–মিাি, এই মুহূগতক পুগরা টার্াটা আমা়ে 
তদগত হগব। তা িা হগল মতার র্ী দিা হগব, আিা র্তর বুিগত পারতেস? 
  
টতি তরগজাতল বািা তদগ়ে বলগলি–র্ী, হগে র্ী? মাথা িান্ডা রাখার মচিা র্রুি। 
আপিার টার্া পুগরা মপগ়ে োগবি। 
  
তপ্রতজ বলগলি–আতম আবার বলতে আপতি িার্ গলাগত আসগবি িা, এটা আপিার 
বযাপার ি়ে। 
  
–আতম তেক্টগরর বনু্ধ, আতম চুপচাপ দািঁতড়গ়ে থার্ব িাতর্? আতম বলতে, তেক্টগরর হাগত 
এখি র্যাি টার্া মিই। তর্ন্তু এর্টা িা এর্টা বযবস্থা তির্ই হগব। 
  
–পতরষ্কারোগব বলুি, টার্া আগে তর্ মিই? আতম আর তর্েু শুিব িা। 
  
–আগে, আবার মিইও। তরগজাতল িািঁিা জুগড় তদগলি। 
  
–এটা র্ী িরগির উত্তর? 
  
 টতি ঘগরর তদগর্ তাতর্গ়ে ইতঙ্গত র্রগলি–টার্াটা ওখাগি আগে। 
  
 সযাল তিতজ অবার্ হগ়ে মগগলি মর্াথা়ে? 
  
র্াগচর বাগক্সর মগিয দুষ্প্রাপয বস্তুগুগলার তদগর্ তাতর্গ়ে মদখুি। 
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দুপ্রাপয বস্তু? র্থাটা মবতরগ়ে এল তেক্টগরর মুখ মথগর্। 
  
–হযািঁ, লক্ষ লক্ষ েলার। র্ত আপতি োবগতও পারগেি িা। 
  
তপ্রতজ র্াগচর মিাগর্গসর তদগর্ তাতর্গ়ে মন্তবয র্রগলি আপিারা তর্ আমাগর্ পাগল 
মেগবগেি? তমউতজ়োগমর এই তজতিসগুগলা তিগ়ে আতম র্ী র্রব? আমার িগদ টার্া 
চাই। এখুতি। তা িা হগল আতম তর্ন্তু…. 
  
–আপতি আপিার িগদ টার্া মপগ়ে োগবি, তরগজাতল বলগত থাগর্ি, েত টার্া িার র্রা 
হগ়েগে, তার তিগুণ। আপিাগর্ এর্টু তিেক িরগত হগব। তেক্টর র্খগিাই পাতলগ়ে োগবি 
িা। তততি আর এর্টু সম়ে চাইগেি। আপতি পতরর্ল্পিাটা বুতিগ়ে বলতে। তেক্টর। এই 
দাতম তজতিসগুগলা চুতর র্গর বাইগর তিগ়ে আসগবি। তবতি র্রার মচিা র্রগবি। তবতি 
হবার সগঙ্গ সগঙ্গ আপিার হাগত প্রাপয টার্া তুগল মদও়ো হগব। 
  
সযাল তপ্রতজ মাথা িাড়গলি। 
  
এ বযবস্থাটা আমার মমাগটই োগলা লাগগে িা। এই সব তজতিসগুগলার মাথামুণু্ড। আতম 
তর্েুই বুতি িা। 
  
আপিাগর্ বুিগত হগব িা, তেক্টরগর্ আমরা এই বযাপাগর এর্জি রৃ্তত মািুষ বলগত 
পাতর। 
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টতি এর্টা মিাগর্গসর তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। মাগবকগলর তততর মাথার তদগর্ তাতর্গ়ে 
বলগলি–আপতি তর্ বুিগত পারগেি তেক্টর এটার দাম র্ত? 
  
তেক্টর বলগলি–এটা হল হাইতজ়ো মদবীর মূততক। এটার ব়েস অগির্ হাজার বের। তজশু 
তিগস্টর জগন্মর মচাগো মিা বের আগগ এটা তততর হগ়েতেল। এটার জিয মে-মর্াগিা 
সংগ্রহর্ অিা়োগস ২০-৩০ লক্ষ েলার তদগ়ে মদগবি। 
  
তরগজাতল সযাল তপ্রতজর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–বুিগত পারগেি, আতম র্ী বলগত চাইতে? 
  
তপ্রতজ বলগলি আতম এখিও বুিগত পারতে িা। মখালসা র্গর বলুি মতা, আমাগর্ 
র্ততদি অগপক্ষা র্রগত হগব? 
  
–আপতি তিগুণ টার্া পাগবি এর্ মাগসর মগিয। 
  
তপ্রতজ র্ী মেি তচন্তা র্রগলি। তারপর গম্ভীরোগব মাথা িাড়গত িাড়গত বলগলি তির্ 
আগে, আতম এর্মাস অগপক্ষা র্রব। আরও মবতি তর্েু আমা়ে তদগত হগব। তগব আমার 
মুখ বন্ধ হগব। 
  
টতি তেক্টগরর তদগর্ তার্াগলি। 
  
 তেক্টর হা-সূচর্ ইতঙ্গত র্রগলি। 
  
 তরগজাতল বলগলি–তির্ আগে, আপিার র্থা আমরা মমগি তিতে। 
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সযাল তপ্রতজ তর্উগরটগরর তদগর্ এতগগ়ে মগগলি মতামাগর্ আতম তততরিতদি সম়ে তদলাম। 
তার মগিয েতদ তিগুণ টার্া মিাি র্রগত িা পাগর, তা হগল রাস্তার রু্রু্র মতামাগর্ মখগ়ে 
মেলগব। আিা র্তর, আমার বক্তবয, মতামার র্াগে পতরষ্কার হগ়েগে। 
  
তেক্টর আমতা আমতা র্গর বলগত থাগর্ি- হযািঁ, সযার। 
  
-মগি মরগখা, আজ মথগর্ গুগি গুগি তততরি তদি। তারপর তততি তার্াগলি টতি 
তরগজাতলর তদগর্, অগির্ক্ষণ। বলগলি–িা, আপিাগর্ আতম মমাগটই পেন্দ র্রতে িা। 
  
সযাল তপ্রতজ দরজা খুগল বাইগর মবতরগ়ে মগগলি। 
  
 তেক্টর িপ্ র্গর মচ়োগর বগস পড়গলি। তািঁর সমস্ত মচাগখ মুগখ ঘাম জগমগে। 
  
উতি বলগলি–হা়ে, েগবাি! আতম মেগবতেলাম, উতি বুতি আমাগর্ মমগরই মেলগবি। 
আপতি তর্ মগি র্রগেি, তততরি তদগির মগিয তিগুণ টার্া মিাি র্রা সম্ভব হগব? 
  
টতি তরগজাতল বলগলি–হযািঁ, আপিাগর্ এর্টাই র্াজ র্রগত হগব, ওই আসল বস্তুটাগর্ 
মবর র্গর আিগত হগব, আর ির্ল তজতিসটা মসখাগি েগর তদগত হগব। 
  
–এটাগর্ মদগির বাইগর পাচার র্রগবি র্ী র্গর? িরা পড়গল তর্ন্তু োবজ্জীবি 
র্ারাদণ্ড। 
  
টতি তরগজাতল আত্মতবশ্বাগসর সুগর বলগলি–আতম সব জাতি। ওই বযাপারটা আপতি আমার 
ওপর মেগড় তদি। আপিার জিয আতম এটুরু্ র্রব িা! 
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. 
  
এর্ ঘণ্টা মর্গট মগগে। টতি তরগজাতল, সযাল তপ্রতজ, অগটা োলটি, মপতর মিসলার এবং 
মারাতেি মসগম়ো োলটগির মহাগটগলর সুযইগট বগস মদ পাি র্রগেি। 
  
তরগজাতল বলগলি–আহা, মলার্টাগর্ মদগখ আমার মা়ো হতেল। ওই মবজম্মার বািাটা 
মবািহ়ে পযাগন্ট মপোপ র্গর মেগলগে। 
  
সযাল তপ্রতজ বলল এই মলাগর্র সাগথ র্ারবার র্গর র্ী লাে? 
  
তরগজাতল বলগলি–আপতি খাগমার্া আমার প্রতত মরগগ োগেি। দু-চারগট খির িা মপগল 
জীবি চলগব র্ী র্গর? 
  
মারতেি মসগম়োতজজ্ঞাসা র্রগলি পুগরা বযাপারটা খুগল বলুি মতা? 
  
তরগজাতল বলগত থাগর্ি–বযবসাটা হল, ও এর্তটর পর এর্তট দাতম তজতিস আমাগদর 
হাগত তুগল মদগব। তজতিসগুগলা আমরা মদগির বাইগর পাচার র্রব। প্রগতযর্ মক্ষগত্র মবি 
তর্েু টার্া র্তমিি বাবদ আমাগদর পগর্গট আসগব। 
  
মপতর মিসলার বলগলি–বািঃ, পতরর্ল্পিাটা চমৎর্ার! আমার মবি োগলা লাগগে। 
  
মগি হগে, আমরা মবািহ়ে এর্টা মসািার খতির সন্ধাি মপগ়েতে, তরগজাতল োবগত 
থাগর্ি। তেক্টর এর্বার এই র্াগজ হাত তদগল আবার এর্ই র্াজ র্রগত বািয হগবি। 
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এই গতক মথগর্ উতি আর বাইগর মবতরগ়ে আসগত পারগবি িা। অথকাৎ তমউতজ়োগমর সব 
তর্েু বাইগর চগল আসূগব। মর্াতট মর্াতট েলার! 
  
মারতেি তজজ্ঞাসা র্রগলি মালটাগর্ বাইগর পাচার র্রগবি র্ী র্গর? 
  
 টতি তরগজাতল বলগলি–এর্টা পন্থা মবর র্রগত হগব। 
  
হিাৎ মগি পগড় মগল, অযালগফ্রগো মািরু্গসা আর তজগিা লাগেতর তার অগপক্ষা র্রগেি। 
  
. 
  
১৩. 
  
স্টযাতেও তিগটর পুতলি মহেগর্া়োটকার। গুরুেপূণক তবির্ বগসগে। তেতমতট্রগর্ মদখা মগল, 
ইেগপক্টর তটগর্ও মদখগত পাও়ো মগল। হাতজর হগ়েগেি ইেগপক্টর তিগর্াতলগিা, ও়োট 
মর্তল মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্রর মট্রজাতর এগজন্ট এবং আরও জিােগ়ের্ িুরন্ধর মগাগ়েন্দা এবং 
বাতাগস মর্মি এর্টা গম্ভীরোব। মগি হগে মর্াথাও তর্েু এর্টা ঘটগত চগলগে। 
  
ইেগপক্টর তিগর্াতলগিা বলগত থাগর্ি আপিার মদও়ো তথয সতির্, এটা আমরা তবশ্বাস 
র্রতে তমিঃ মর্তল। আমরা তবতেন্ন্ সূত্র মথগর্ জািগত মপগরতে মে, টতি তরগজাতল তবপুল 
পতরমাণ মহগরাইি এগথগের বাইগর পাচার র্রার মচিা র্রগে। সব জা়েগাগত তল্লাতি 
শুরু হগ়েগে। প্রগতযর্তট ও়োরহাউগসর ওপর র্ড়া িজর রাখা হগ়েগে। এরর্ম মর্াগিা 
এর্টা জা়েগা়ে মালটা লুতর্গ়ে রাখা হগ়েগে বগল আমার তস্থর তবশ্বাস। 
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–তরগজাতলর ওপর িজরদাতর র্াগ়েম হগ়েগে মতা? 
  
হযািঁ, সর্াগলর মলার্ বাতড়গ়ে মদও়ো হগ়েগে। পুতলি প্রিাি তেতমতট্র মন্তবয র্রগলি। 
  
ও়োট মর্তল দীঘকশ্বাস মেলগলি–বযাপারটা হাত েসগর্ োগব িা মতা? 
  
. 
  
ইেগপক্টর তিগর্াতলগিা দু-দল মগাগ়েন্দাগর্ তিগ়ে এগসগেি। টতি তরগজাতলর ওপর িজর 
রাখাটাই তািঁর দাত়েে। তগব র্াগজর গুরুে র্তখাতি তততি তা বুিগত পাগরিতি। 
তবগর্লগবলা টতি বুিগত পারগলি, তার ঘাগড়র ওপর তিিঃশ্বাস পড়গে। মোট্ট মহাগটলটা 
তততি মেগড়, তদগলি। তাগর্ অিুসরণ র্রা হগে মেগব েখি তততি মপেি তেগর 
তার্াগলি মর্উ এর্জি তির্ এর্ই সমগ়ে মপেি তেগর তার্াল। সততয, এই মগাগ়েন্দারা 
সততযর্াগরর মপিাদার! তরগজাতলর োগলা লাগল। সমাগি সমাগি লড়াইটা জগম ওগি। 
  
তাহগল? এগথে মথগর্ মহগরাইগির পযাগর্ট বাইগর পািাগিা হগব র্ী র্গর? আর, শুিু 
মতা এটাই ি়ে? অমূলয তর্েু তজতিসপত্রও মতা বাইগর পািাগত হগব। অযালগফ্রগো 
মযািরু্গসা আর তজগিা লাগেতরর সগঙ্গ র্থা হগ়েগে। পুতলি সবকত্র িজরদাতর র্াগ়েম 
র্গরগে। অতত দ্রুত র্াজ র্রগত হগব। র্ার সাহােয মিও়ো ো়ে? মসই মুহূগতক টতির 
মগি আইেো ব্রুতগর িাম এল। আহা, মরাগম উতি এর্টা মোগটা জাহাগজর মাতলর্। 
তরগজাতল এর আগগ ব্রুতগর সাগথ বযবসা র্গরগেি। ব্রুতগর সাহস আগে, চট র্গর ে়ে 
পাি িা। দুিবতর র্াজ র্রগত মগগল এই সমস্ত মলার্গর্ হাগত রাখগত হ়ে। 
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. 
  
তরগজাতল জাগিি, তার মটতলগোি লাইি টযাপ র্রা হগ়েগে। তাহগল? অিয মর্াগিা জা়েগা 
মথগর্ মোি র্রগত হগব। অগির্ক্ষণ তততি তচন্তা র্রগলি। মিষ অতি উগি মগগলি। হল 
মপতরগ়ে উলগটাতদগর্র পযাগসগজর এর্টা দরজা়ে িি র্রগলি। এর্ বৃে েেগলার্ 
দরজা খুগল তদগলি। 
  
-মর্ আপতি? 
  
তরগজাতল বলগলি–আমা়ে ক্ষমা র্রগবি, আপিাগর্ তবরক্ত র্রতে বগল আতম দুিঃতখত। 
আতম আপিার প্রততগবিী, হগলর ওপাগি থাতর্। আপতি তর্ আমার সাগথ এর্ মুহূতক র্থা 
বলগবি? 
  
ওই েেগলার্ সগন্দগহর সুগর বলগলি–আপতি আগগ আপিার ঘরটা খুলুি মতা মদতখ। 
মেতগর ঢুর্গত পারগল তগবই মতা আপতি সৎ তর্ িা বুিগত পারব। 
  
টতি হাসগলি- তির্ আগে। 
  
টতি আবার হল পার হগলি। চাতব তিগলি, দরজা খুগল তদগলি। 
  
মলার্তট বলগলি–তির্ আগে, আপতি ঘগর আসগত পাগরি। 
  
টতি তরগজাতল তিগজর রুগমর দরজা বন্ধ র্গর তদগলি। হল পার হগ়ে বৃগের ঘগরর 
মেতর প্রগবি র্রগলি। 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

332 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

  
–র্ী চাইগেি আপতি? 
  
–এটা আমার এর্ান্ত বযতক্তগত সমসযা। আতম আপিাগর্ সমসযা়ে মেলগত চাই িা। সততয 
র্থাটা হল, আতম তেগেকাস তিগত চগলতে। তর্ন্তু আমার স্ত্রী সব সম়ে আমার ওপর র্তিি 
িজর মরগখগে। এমিতর্ মস আমার মোি টযাপ র্রগে। 
  
েেগলার্ বলগলি–মমগ়েরাই েত িগির মগাড়া। আতম গত বের আমার স্ত্রীগর্ তববাহ 
তবগেদ তদগ়েতে। দি বের আগগ তদগত পারগল মবািহ়ে োগলা হত। 
  
–তির্ই বগলগেি, আতম আপিার র্াে মথগর্ এর্টা সাহােয চাইতে। আতম তর্ আপিার 
ঘগরর মোি িাবারটা দু-এর্জি বনু্ধগর্ মদব? তািঁরা মাগি মগিয মোি র্রগবি। আতম 
র্থা তদতে, খুব মবতি মোি র্ল আপিাগর্ িরগত হগব িা। 
  
েেগলার্ র্ী মেি তচন্তা র্রগলি। তারপর বলগলি–তির্ আগে, আতম তর্েু মগি র্রব 
িা। 
  
তরগজাতল সগঙ্গ সগঙ্গ তার হাগত এর্গিা েলার তুগল তদগ়ে বলগলি–এটা আপিার 
পতরশ্রগমর জিয তদলাম। 
  
েেগলার্ তজে তদগ়ে মিািঁট মচগট বলগলি–তির্ আগে, আমার মগি হগে, সব তর্েু আতম 
সামগল মদব। আপিার মগতা এর্ দুিঃখী মলার্গর্ সাহােয র্রগত পারতে, এটা মেগব 
আমার োগলা লাগগে। 
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-আপিাগর্ অগির্ িিযবাদ। েখিই মর্উ মোগি আমাগর্ োর্গবি, আমার দরজা়ে িি 
র্রগবি, আতম তির্ সমগ়ে এখাগি মপৌঁগে োব। 
  
-তির্ আগে। 
  
. 
  
পগরর তদি সর্ালগবলা, তরগজাতল পাবতলর্ মপ মস্টিগি মগগলি মোি র্রগবি বগল। 
আইেো ব্রুতগগর্ মোি র্রগলি। অপাগরটগরর র্াগে িবরটা মচগ়ে তিগলি। 
  
তসগির ব্রুতগ…। 
  
ইতাতল োষা়ে, তর্েু র্থা হল দুজগির মগিয। তরগজাতল মটতলগোি িাবারটা সুইচগবাগেকর 
ওপর মরগখ তদগলি আর উগটাতদগর্র প্রততগবিীর হাগত িাবারটা তদগ়ে তদগলি। তিগজর 
ঘগর তেগর এগলি। এই ঘরটা তার মমাগটই োগলা লাগগে িা। মর্বলই মগি হগে, মর্ 
মেি তার গতততবতির ওপর িজর মরগখগে। তরগজাতল োবগলি, এই ঘরটার পতরগবি 
খুবই খারাপ। োতিকচারগুগলা এগর্বাগর তবতেতর মদখগত। পুগরাগিা িরগির এর্টা সবুজ 
মসাো আগে। দুগটা মটতবল লযাম্প আগে এর্টা রাইতটং মেস্ক, মেস্ক মচ়োর, খাটটাও 
র্হতবয ি়ে। 
  
পরবতকী দুতদি টতি তরগজাতল ওই ঘগর তেগলি। মেগবতেগলি, মর্উ মবািহ়ে দরজা়ে িি 
র্রগব। তর্ন্তু মর্উ এল তর্? আইেো ব্রুতগ, মবজন্মার হল র্ী! 
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. 
  
ইেগপক্টর তিগর্াতলগি এবং ও়োন্ট মর্তল তি়েতমত তথয তবতিম়ে র্রগেি। 
  
তরগজাতল মহাগটগল তিগজর ঘগর আটগর্ আগেি, আটচতল্লি ঘণ্টা হগ়ে মগল। 
  
এ বযাপাগর আপতি তর্ সুতিতশ্চত? 
  
–হযািঁ, সযার। সর্ালগবলা র্াগজর মমগ়েরা তাগর্ মদগখগে। রাতত্ররগবলাও তাগর্ মদখা 
মগগে। 
  
-মর্াগিা মোি র্ল এগসগে তর্? 
  
–এখিও পেকন্ত এর্টাও আগসতি। 
  
-তির্ আগে, মগি হগে এবার তরগজাতল র্াগজ মবগরাগব। মদখ, তার মোি র্ল টযাপ 
র্রগত পাগরা তর্িা। 
  
. 
  
পগরর তদি তরগজাতলর ঘগরর মোিটা মবগজ উিল। তসট! ব্রুতগ তিশ্চ়েই এোগব োর্গবি 
িা। বলাই আগে, প্রততগবিীর ঘগর মোি র্রগত। আরও সাবিািী হগত হগব তর্? 
তরগজাতল মটতলগোিটা তুগল তিগলি। 
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-মর্? 
  
এর্টা গলা পাও়ো মগল–আতম তর্ টতি তরগজাতলর সগঙ্গ র্থা বলতে? 
  
আইগো ব্রুতগর গলা ি়ে, তাহগল মর্? 
  
–এর্তদি আপতি আমার অতেগস এগসতেগলি এর্টা বযবসাত়ের্ প্রস্তাব তিগ়ে, আতম তর্ন্তু 
আপিার প্রস্তাব প্রতযাখযাি র্গরতেলাম। আমার মগি হগে, এবার আবার এই তবষ়েতট 
তিগ়ে র্থা বলা মেগত পাগর। 
  
টতি তরগজাতল বুিগত পারগলি, স্পাইরস লামগিা। মিষ অতি মবজম্মটা পগথ এগসগেি। 
এত মসৌোগয তার হগত পাগর, তরগজাতল োবগতই পাগরিতি! সমস্ত সমসযার সমািাি হগ়ে 
মগল। এখাি মথগর্ই আতম মহগরাইি বাইগর পািাগত পারব। এর্ই সগঙ্গ তর্েু দাতম 
তজতিসপত্র জাহাগজ চাতপগ়ে মদব। 
  
–তির্ আগে, আতম খুব খুতি হগ়েতে, আপিার র্থা শুগি। র্খি মোগাগোগ র্রা মেগত 
পাগর? 
  
–তবগর্গল আপিার সম়ে হগব র্ী? 
  
 কু্ষিাগতকর র্াগে খাবার তদগ়ে সম়ে চাও়ো হগে? 
  
–তির্ আগে, মর্াথা়ে? 
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–আপতি আমার অতেগস চগল আসুি। 
  
–আতম তির্ সমগ়ে মপৌঁগে োব। 
  
টতি তরগজাতল তরতসোরটা মরগখ তদগলি। 
  
মহাগটগলর লতবগত হতাি মগাগ়েন্দাগর্ মদখা মগল মহে মর্া়োটকাগর খবর পািাগেি। 
তরগজাতল এর্টা মটতলগোি মপগ়েগেি। র্াগরার সাগথ মদখা র্রগত চগলগেি ওিঁিার 
অতেগস। তর্ন্তু ওই মলার্টা তিগজর িাম বগলতি, আমরা মর্াথা মথগর্ মোিটা এগসগে 
বুিগত পারতে িা। 
  
– তির্ আগে। তরগজাতল মহাগটল মেগড় োবার সগঙ্গ সগঙ্গ তাগর্ অিুসরণ র্রগব। মদখা 
োর্ মস মর্াথা়ে ো়ে। 
  
-ইগ়েস, সযার। 
  
দি তমতিট পর টতি তরগজাতল মবসগমগন্টর জািালা তদগ়ে মবতরগ়ে মগগলি। মসখাগি মোট্ট 
এর্টা গতলপথ আগে। মসটা তদগ়ে মহাগটল মথগর্ বাইগর এগলি। দুবার টযাতক্স 
পালটাগলি। েখি বুিগত পারগলি, মর্উ তাগর্ অিুসরণ র্রগে িা। তততি মসাজা 
স্পাইরস লামগিার অতেগস তগগ়ে মপৌঁগোগলি। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

337 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

স্পাইরস লামগিা মসতদি মমতলিার সগঙ্গ মদখা র্গরতেগলি হাসপাতাগল। আবার 
প্রততগিাগির র্থা মগি পগড় তগগ়েতেল স্পাইরগসর। তর্ন্তু র্ীোগব এই প্রততগিাি মিও়ো 
ো়ে। র্িস্টযািতটি মেতমতরস এর্ িক্ত িািঁগচর িত্রু। তারপর জতজক়োস মলগটার সগঙ্গ 
মদখা হল। মাদাম তপতরস সম্পগর্ক তর্েু খবর পাও়ো মগল। হাগত র্ী অস্ত্র আগে? র্ী 
অস্ত্র তদগ়ে িালাবাবুগর্ র্াত র্রা ো়ে? 
  
মসগিটাতর বলল–অযান্থতি তরগজাতল িাগম মর্উ এর্জি আপিার সগঙ্গ র্থা বলগত 
এগসগেি, তমিঃ লামগিা। তততি মর্াগিা অযাপ়েগমন্ট র্গরিতি, আতম বগলতে, তততি মদখা 
র্রগত পারগবি িা। 
  
েেগলার্গর্ পাতিগ়ে দাও। 
  
–তির্ আগে, সযার। 
  
স্পাইরাস লামগিা তরগজাতলগর্ মদখগলি, তরগজাতলর মুগখ হাতস। আত্মতবশ্বাগসর েতঙ্গগত 
তরগজাতল সামগির তদগর্ এতগগ়ে আসগেি। 
  
তমিঃ তরগজাতল, আপতি এগসগেি বগল আতম খুবই আিতন্দত। 
  
টতি তরগজাতল বলগলি–আতমও খুতি হগ়েতে আপিার সগঙ্গ র্থা বলগত মপগর। মিষ অতি 
আপতি আর আতম এর্ সগঙ্গ বযবসা র্রব, তাই মতা? 
  
িা। 
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টতি তরগজাতল অবার্ হগ়ে মগগলি তাহগল আপতি মর্ি আমা়ে মেগর্গেি? 
  
–আতম আবারও বলতে, আপিার সাগথ বযবসা র্রার তবনু্দমাত্র ইগে আমার মিই। 
  
টতি তরগজাতলর মচাখ তস্থর হগ়ে মগগে। তততি বলগলি–তাহগল র্ী জিয আমা়ে এখাগি 
মেগর্ আিা হল? আপতি বলগলি, আমার জিয এর্টা োগলা প্রস্তাব আগে। 
  
–হযািঁ, আপতি র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর জাহাজ বযবহার র্রগবি তর্? 
  
 টতি তরগজাতল মচ়োগর চুপ র্গর বগস পড়গলি–র্িস্টযািতটি মেতমতরস? আপতি র্ার 
সবগন্ধ এর্থা বলগেি? তততি র্খগিাই…। 
  
-হযািঁ, তততি রাতজ হগবি। এ বযাপাগর আতম জাতমি হগে। তমিঃ মেতমতরস আপিাগর্ সব 
বযাপাগর সাহােয র্রগবি। 
  
–আপতি র্ী র্গর এমি র্থা বলগেি? 
  
–আতম তির্ই বলতে। 
  
–মেতমতরস এমি এর্টা অনিততর্ র্াগজ িামগবি? 
  
-হযািঁ। লামগিা ইন্টারর্গমর মবাতামটা তটপগলি। তর্েুটা র্তে পািাগব এখাগি? তততি টতি 
তরগজাতলর তদগর্ তার্াগলি–আপিার র্ী র্তে লাগগব? 
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–ব্লযার্, তচতি লাগগব িা। 
  
–তমিঃ তরগজাতলর জিয ব্লযার্ র্তে পািাও। তচতি তদও িা। ইিতেউিি। 
  
 র্তে মদও়ো হল। মসগিটাতর অতেস মথগর্ চগল মগগলি। 
  
স্টাইরস লামগিা বলগলি–তমিঃ তরগজাতল, আতম আপিাগর্ এর্টা মোট্ট গল্প বলব? 
  
টতি তরগজাতল বলগলি–তির্ আগে, বলুি। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর সাগথ আমার মবাগির তবগ়ে হগ়েগে। অগির্ বের আগগ 
মেতমতরগসর এর্ রতক্ষতা তেল। তার িাম মিাগ়েগল মপজ। 
  
–ওই অতেগিত্রী, তাই মতা? 
  
-হযািঁ, মিাগ়েগল তবশ্বাসঘাতগর্র র্াজ র্গরতেল। লযাতর েগলাস িাগম এর্জিগর্ মস তবগ়ে 
র্গর। েগলাস আর মিাগ়েগলগর্ োিঁতস মদও়ো হ়ে। েগলাগসর বউগর্ তারা হতযা 
র্গরতেল। র্ারণ বউতট তেগেকাস তদগত চা়েতি। র্িস্টযািতটি মেতমতরস মিগপাতল়োি 
মোটাস িাগম এর্জি আইিজ্ঞগর্ োড়া র্গরতেগলি, মিাগ়েগলগর্ সাহােয র্রার জিয। 
  
–হযািঁ, মগি পড়গে, খবগরর র্াগগজর পাতা়ে এই মামলা সম্পগর্ক পগড়তেলাম। 
  
–সব র্থা তর্ আর খবগরর র্াগগজর পাতা়ে মলখা থাগর্। আপতি তর্ জাগিি, আমার 
িালাবাবু তার তবশ্বাসঘাততর্া উপপত্নীগর্ মারগত মচগ়েতেগলি? মস এইোগবই প্রততগিাি 
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তিগত মচগ়েগে। মস মিগপাতল়োি মোটাসগর্ োড়া র্গরতেল, োগত মিাগ়েগলর প্রাণদণ্ড 
হ়ে। েখি মামলা মিষ হগ়ে আসগে। মিগপাতল়োি মোটাস অতেেুক্তগদর বগলতেল, 
তবচারর্গদর সগঙ্গ তততি এর্টা মবািাপড়া র্গরগেি। এটা এগর্বাগর তমগথয র্থা। তততি 
আরও বগলতেগলি, েতদ অতেেুক্তরা মদাষ স্বীর্ার র্গর তাহগল মুতক্ত পাগব। তারা মদাষ 
স্বীর্ার র্গরতেল। এবং তাগদর োিঁতস মদও়ো হ়ে। 
  
হ়েগতা মোটাস েুল র্গরিতি। 
  
–আমাগর্ গল্পটা মিষ র্রগত তদি। র্যাগথতরি েগলাগসর মৃতগদহটা র্খিও পাও়ো 
ো়েতি। মর্াগিাতদি পাও়ো োগব িা তমিঃ তরগজাতল। আসগল উতি মবিঁগচ আগেি। 
র্িস্টযািতটি মেতমতরস ওিঁিাগর্ মর্াথাও আটগর্ মরগখগেি। 
  
টতি তরগজাতল তার্াগলি পতরষ্কারোগব–এর্ মুহূতক অগপক্ষা র্রুি মতা, মেতমতরস 
জািগতি ওই েেমতহলা মবিঁগচ আগেি! অথবা উতি মেগবতেগলি, তততি মবিঁগচ থার্গবি, 
সাজাগিা মর্গস রতক্ষতা আর তার মপ্রতমর্ মারা োগব, এই মতা? 
  
–হযািঁ, আপিার মাথাটা খুবই পতরষ্কার। আতম জাতি িা, এ বযাপাগর আইি র্ী বগলগে। 
তর্ন্তু আতম জাতি মে এটাই হল আসল সততয। আমার িালাবাবুগর্ মবি তর্েুতদি মজগলর 
ঘাতি টািগত হগব। মস এগর্বাগর ধ্বংস হগ়ে োগব। 
  
টতি তরগজাতল বগস থার্গলি। মে র্থাগুগলা এই মাত্র শুগিগেি তা তবগেষণ র্রার মচিা 
র্রগলি। মিষ অতি বলগলি–তমিঃ লামগিা, আপতি আমাগর্ এসব র্থা বলগেি মর্ি? 
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স্পাইরস লামগিার মুগখ ি়েতাগির হাতস–আতম এর্টা সাহােয চাইতে। আতম 
আন্ততরর্োগব চাইতে, আপতি আমার িালাবাবুর সগঙ্গ মদখা র্রুি। আমার মগি হগে 
মস মবািহ়ে আপিাগর্ সাহােয র্রগব। 
  
. 
  
১৪. 
  
এমি এর্টা িড় উিল োর ওপর আমাগদর র্াগরার মর্াি তি়েন্ত্রণ তেল িা। িান্ডা আরও 
প্রবল হল। এমি মর্াগিা উষ্ণ সৃ্মতত মিই, ো েবীেূত হগত পাগর। এর্ বের আগগ 
ঘটিাটা ঘগটতেল। মিাগ়েগলর তবরুগে প্রততগিাি, উতি মেগবতেগলি এখাগিই ঘটিাটা মিষ 
হগ়ে মগগে, অতীত ঘুতমগ়ে পগড়গে, অথবা র্বরস্থ হগ়েগে। মগির মগিয অিুগিাচিা, 
অোতবতোগব। র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার আবার তার তিজস্ব জীবগি তেগর মগগে। তর্ন্তু? 
মফ্রোতরর্ স্টােরস আর মিগপাতল়োি মোটাস মিই। তাগদর সগঙ্গ মারাত্মর্ মখলা মখলা 
হগ়েতেল। এই মখলা়ে উতি তজগতগেি। সততয র্ী? র্িস্টযািতটি মেতমতরস জাগিি িা, 
র্তটা দুিঃখ তাগর্ মপগত হগব। উগত্তজিার বগি তততি এই র্াজ র্গর মেগলগেি। 
বযবসাটা সাংঘাততর্। 
  
জীবি এবং মৃতুযর মখলা। আতম এর্জি খুতি–মেতমতরস মেগবতেগলি, িা-িা, আতম তি়েতত 
মাত্র। এইসব র্থা োবার সগঙ্গ সগঙ্গ তার হারাগিা সাহস আবার তেগর এগসতেল। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস র্যাগথতরি আগলর্জান্ডাগরর র্াজর্মক সম্পগর্ক সাপ্তাতহর্ তরগপাটক 
মপগত থাগর্ি। এখিও পেকন্ত সবতর্েু সুন্দরোগব এতগগ়ে চগলগে। র্যাগথতরগির 
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সামাতজর্ র্াজর্মক সীমাবে আগে। ইেতলগির র্াে মথগর্ তি়েতমত খবর পাগেি তততি। 
র্যাগথতরি মর্াগিা মর্াগিা সম়ে তর্র্ক মরিডগসর সগঙ্গ মবড়াগত ো়ে। মরিডস 
মেতমতরগসর হগ়ে র্াজ র্রগেি, তাই সমসযা হগব িা। আহা, ওই মবচাতর মমগ়েতট 
মবািহ়ে এখি অসহা়ে হগ়ে উগিগে। মেতমতরস োবগলি, মরিডগসর সাহচেক সততযই 
োগলা। মরিডস আইি সম্পগর্ক তর্েুই জাগিি িা। এটাই মবািহ়ে োগলা হগ়েগে। 
র্যাগথতরিগর্ আরও উৎসাহী র্গর তুলগত হগব, তগবই মস সাহচগেকর জিয পাগল হগব। 
আহা, এরজিয মরিডসগর্ িিযবাদ জািাগিা উতচত। 
  
তর্র্ক মরিডগসর সগঙ্গ র্যাগথতরগির মরাজ মদখা হগে। তারা তিেৃত তিরালা়ে মবি তর্েুটা 
সম়ে র্াটাগে। তর্ মদখগত খুব এর্টা োগলা ি়ে। তর্ন্তু আচরণটা আর্ষকণী়ে। লযাতরর 
সাগথ মদখা হগ়েতেল আমার। তার রূগপ আতম মগজ তেলাম। র্যাগথতরি োবগত থাগর্। 
এর্টা পুগরাগিা প্রবাদ মগি রাখগত হগব মদখগত সুন্দর হগলই হ়ে িা মিটা োগলা হগত 
হ়ে। তর্গর্কর মিটা খুবই োগলা। তাগর্ তবশ্বাস র্রা ো়ে। মস এমি এর্জি পুরুষ োর 
ওপর তিেকর র্রা ো়ে। র্যাগথতরি োবল। আমার মতা বগ়েস হগে, আতম তর্ আর 
আগগর মগতা উেলা হগত পারব? লযাতরগর্ আতম োগলাগবগসতেলাম, এখি মগি হগে 
ওই োগলাবাসার মগিয েুল তেল। এখি আতম আরও অতেজ্ঞ হগ়ে উগিতে। আতম এমি 
এর্জি পুরুষগর্ চাইতে, োগর্ আতম শ্রো র্রগত পারব। মে আমার সততযর্াগরর বনু্ধ 
হগব। োর সাগথ আতম এর্টা সুন্দর জীবি র্াটাগত পারব। মর্াগিা বযাপাগর আর 
আমাগর্ তচন্তা র্রগত হগব িা। মর্উ আমাগর্ পাহাড়চূড়া মথগর্ দূগর মিগল মেগল মদগব 
িা। আমাগর্ র্বগরর অন্ধর্াগর তদি র্াটাগত হগব িা। 
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এর্তদি তারা দয মলতেস িট ের বাতিকং– তথগ়েটার মদখগত মগল। তিগস্টাোর ফ্রাই এই 
তথগ়েটাগরর পতরচালর্। আর এর্তদি তবগর্গল মগল মসগেবর টাইে িাগম আর এর্তট 
তথগ়েটার মদখগত। গারট্রে লগরে এই বইগত দারুণ অতেি়ে র্গরগেি। মাগি মগিয 
তাগদর িাইট ক্লাগব মদখা ো়ে। অগর্কিার তাগল তাগল তারা মিগচ ওগি, মবগজ ওগি দযা 
থােকমযাি তথম অথবা লা তে এি মরাজ। 
  
. 
  
–আতম আগামী সপ্তাগহ মসন্ট মতর-এ োব। তর্র্ মরিডস র্যাগথতরিগর্ বলল, তুতম তর্ 
এই বযাপাগর তর্েু মিতস্থর র্গরে? 
  
র্যাগথতরি অগির্ তদি িগরই োবিার জগগত হাতরগ়ে মগগে। তর্র্ক তাগর্ োগলাবাগস, এ 
বযপাগর মস সুতিতশ্চত। আতমও তাগর্ োগলাবাতস, র্যাগথতরি োবল। তর্ন্তু োগলাবাসা 
হগলই তর্ তবগ়ে হ়ে? আতম তর্ তচরতদি এোগবই এর্ মবাবা মমগ়ের েূতমর্াগত অতেি়ে 
র্রব? আতম তর্ আর এর্জি লযাতরর সন্ধাি র্রব মে আমাগর্ আঘাত র্রগব? মে 
আমার সাগথ োললাবাসার অতেি়ে র্রগব তর্ন্তু আর এর্জি মমগ়েগর্ িরীর মদগব? 
মিষ পেকন্ত । আমাগর্ হতযা র্রগত মচিা র্রগব। তর্র্ক তর্ মসই িরগির? িা, তর্র্ক এর্ 
অসািারণ স্বামী হগত পাগর। আতম মর্ি এই বযাপাগর এত তচন্তাোবিা র্রতে। 
  
. 
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মস রাগত র্যাগথতরি এবং তর্র্ক তমরাগবল-এ তিি আহার সারল। তারা েখি মেজাটক 
খাগে, তর্র্ক বলল, র্যাগথতরি, আতম জাতি িা, তুতম মবাি তর্ িা,…আতম মতামাগর্ 
োগলাবাতস। আতম মতামাগর্ তবগ়ে র্রগত চাই। 
  
এই র্থা শুগি র্যাগথতরগির মি মর্মি র্রল তর্র্ক,…মস আর মর্াগিা র্থা বলগত পারল 
িা। মস হ়েগতা বলগত মচগ়েতেল, মতামার সাহচেক আমার জীবিটাগর্ এগর্বাগর পালগট 
তদগ়েগে। তর্ন্তু মুগখ মর্াগিা র্থা মস বলগত পারগে িা মর্ি? অতীত তর্ তাগর্ ে়ে 
মদখাগে? মস তর্ আবার এর্ই পতরণততর আিিা র্রগে? 
  
র্যাতথ… 
  
–তর্র্ক…আমরা এর্সগঙ্গ মসন্ট মতরত-মত মেগত পাতর িা। 
  
তর্গর্কর মুগখ আগলা জ্বগল উগিগে–তুতম র্ী বলগত চাইে? 
  
মদখ, তুতম েতদ সততয সততয আমাগর্ তবগ়ে র্রগত চাও, তাহগল এখি মথগর্ আরও 
তর্েুটা সম়ে আমাগদর এর্সগঙ্গ র্াটাগিা উতচত। 
  
তর্র্ক মহগস উগিগে তির্ই মতা, পৃতথবীর মর্াগিা বািাগর্ আতম মািব িা। মতামাগর্ আতম 
খুব সুখী র্রব। চগলা, িগেবগরর পািঁচ তাতরখটা আমরা এর্সগঙ্গ র্াটাই। জাগিা মতা, 
এই তদিটা র্ত আিগন্দর। 
  
-মর্ি? 
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–এটা এর্টা র্াল্পতির্ গল্প। রাজা মজমগসর িাম শুগিে? উতি র্যাথতলর্ তবগরািী 
তেগলি। এর্দল তবতিি মরামাি র্যাথতলর্ সরর্ার মেলগত বেপতরর্র হগ়ে ওগিি। গাই 
েক্স িাগম এর্জি তসিযগর্ মস্পি মথগর্ তিগ়ে আসা হ়ে। তততি তেগলি ষড়েগন্ত্রর 
িা়ের্। তততি এর্টি গািপাউোগরর বযবস্থা র্গরতেগলি। েতত্রিটা বযাগরগলর মগিয 
গািপাউোর ঢুতর্গ়ে রাখা হগ়েতেল। হাউস অে লেকস-এর মবসগমগন্টর িীগচ এগুতল রাখা 
তেল। মসই সর্াগল হাউস অে লেকস উতড়গ়ে মদবার র্থা তেল। মর্উ এর্জি পুগরা 
ঘটিাটা োস র্গর মদ়ে। সর্লগর্ িগর মেলা হ়ে। গাই েক্স-এর ওপর অতযাচার র্রা 
হ়ে। তর্ন্তু তততি মর্াগিা র্থা বগলিতি। সর্লগর্ োিঁতস মদও়ো হল। প্রগতযর্ বের 
ইংলযাগন্ড এই তদিটা আিগন্দর সগঙ্গ র্াটাগিা হ়ে। আতসবাতজ মপাড়াগিা হ়ে। জা়েগা়ে 
জা়েগা়ে বিো়োগরর আগুি-আিঁচ জ্বগল ওগি। মোগটা মোগটা মেগলরা িািা সাগজ মসগজ 
ওগি। 
  
র্যাগথতরি মাথা মিগড় বলল–বাহ, এটা মতা সুন্দর এর্টা েুতটর তদি? 
  
তর্র্ক মহগস বলগলি–হযািঁ, এগসা, এই তদিটা আমরা এর্সগঙ্গ র্াটাব। 
  
. 
  
বাইগর োও়োর আগগর রাত। র্যাগথতরি চুল পতরষ্কার র্রতেল। তজতিসপত্র গুতেগ়ে 
তিগ়েগে। উগত্তজিা়ে অিীর হগ়ে উগিগে। মস জাগি, এততদি পেকন্ত তার জীবগি দুজি 
মলাগর্র আতবেকাব ঘগটগে–উইতল়োম মফ্রজার এবং তার স্বামী। এবার তর্ তৃতী়ে পুরুষ 
আসগত চগলগে? র্যাগথতরি মগি মগি োবল, হা়ে ঈশ্বর, তুতম আমার প্রতত র্গব সদ়ে 
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হগব? আতম তর্ আবার েুল র্রগত চগলতে। তবোিা়ে শুগ়ে শুগ়েই তর্ আমার সম়ে মর্গট 
োগব। জাতি িা, েতবষযগত র্ী মলখা আগে আমার। 
  
. 
  
–তমিঃ মেতমতরস? 
  
–বল। 
  
–র্যাগথতরি এই সর্াগল মসন্ট মতরত-এর উগেগি োত্রা র্গরগে। 
  
এর্ মুহূগতকর িীরবতা- মসন্ট মতরতজ? 
  
-হযািঁ, সযার। 
  
–মস তর্ এর্া মগগে? 
  
–িা, তর্র্ক মরিডগসর সগঙ্গ মগগে। 
  
মবি তর্েুক্ষগণর িীরবতা। 
  
–অগির্-অগির্ িিযবাদ ইেতলি। 
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তর্র্ক মরিডস! অসম্ভব! তর্গর্কর মগিয মমগ়েতট র্ী মদগখগে? আতম বহুতদি অগপক্ষা 
র্গরতে, আমাগর্ এবার আরও দ্রুত র্াজ র্রগত হগব। আতম ওগর্ োগলাবাসা তিগবদি 
র্রব। তর্ন্তু র্ী র্গর? 
  
মসগিটাতর বগল উিল–তমিঃ মেতমতরস, তমিঃ অযান্থতি তরগজাতল িাগম এর্জি আপিার সগঙ্গ 
মদখা র্রগত এগসগেি। তততি মর্াগিা অযাপ়েন্টগমন্ট র্গরিতি। আতম…। 
  
তাহগল মর্ি আমাগর্ তবরক্ত র্রে? মেতমতরস তজজ্ঞাসা র্রগলি। তততি ইন্টারর্মটা বন্ধ 
র্গর তদগলি। 
  
ওটা আবার তবপ-তবপ িি র্রগত শুরু র্রল আপিাগর্ তবরক্ত র্রার জিয দুিঃতখত। তমিঃ 
তরগজাতল বলগেি মে, তমিঃ লামগিা এর্টা গুরুেপূণক খবর পাতিগ়েগেি। খবরটা খুবই 
গুরুেপূণক। 
  
খবর? অবার্ র্াণ্ড! র্ী বলগত চাইগে ওই মলার্টা? 
  
-মেতগর পাতিগ়ে দাও। 
  
–তির্ আগে। 
  
 টতি তরগজাতল র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর অতেগস ঢুগর্ পড়গলি। তততি প্রিংসার মচাগখ 
চারপাগি তার্াগলি। স্পাইরস লামগিার মথগর্ অগির্ সুন্দর সাজাগিা। 
  
–আপিার সগঙ্গ মদখা হও়োগত খুবই োগলা লাগগে আমার। 
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–আতম মতামাগর্ দুতমতিট সম়ে মদব। 
  
–স্পাইরস আমাগর্ পাতিগ়েগেি। তততি জাগিি, আপতি আর আতম তর্েুক্ষণ আগলাচিা 
র্রগল োগলা হগব। 
  
-সততয? র্ী তবষগ়ে আমরা র্থা বলব? 
  
–আতম েতদ বতস, আপতি তর্ তর্েু মগি র্রগবি? 
  
মগি হগে, তুতম মবতিক্ষণ এখাগি থার্গব িা। তাই মতা? 
  
 টতি তরগজাতল এর্টা মচ়োগর বগস পড়গলি। 
  
আমার এর্টা মযািুোর্চাতরং প্ল্যান্ট আগে। তবগশ্বর িািা প্রাগন্ত জাহাগজ র্গর আতম মাল 
পািাই। 
  
এবার বুিগত পারতে, তার মাগি তুতম আমার এর্টা জাহাজ োড়া র্রগত চাইে, তাই 
মতা? 
  
–আপতি তির্ িগরগেি। 
  
–স্পাইরস মর্ি মতামাগর্ আমার র্াগে পাতিগ়েগে বগলা মতা? স্পাইরগসর তিগজর 
জাহাগজর র্ী হল? ওর দুগটা জাহাজ মতা সবসম়ে চুপচাপ বগস থাগর্। 
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টতি তরগজাতল র্ািঁি িািঁতর্গ়ে বলগলি–আমার মগি হগে, আমার র্াজটা উতি র্রগত 
পারগবি িা। 
  
-মর্ি? র্ী িরগির র্াজ মতামার? 
  
ড্রাগস, টতি বলগলি, মহগরাইি। 
  
 র্িস্টযািতটি মেতমতরস অতবশ্বাগসর মচাগখ তার্াগলি–তুতম বলগত চাইে র্ী? এখুতি 
এখাি মথগর্ চগল োও। তুতম এখাগি আর এর্ মুহূতক থার্গল আতম পুতলি োর্গত বািয 
  
তরগজাতল মোগির তদগর্ তার্াগলি। বলগলি–তির্ আগে, আতম চগল োতে। তার আগগ… 
  
মেতমতরস মটতলগোগির তদগর্ এতগগ়ে মগগেি। 
  
–আতম ওগদর দুজগির র্থা বলব। আতম বলব মিাগ়েগল মপজ এবং লযাতর েগলাগসর 
তবচাগরর র্থা। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস তেগর এগলি। 
  
–এসব র্থা মতামাগর্ মর্ বগলগে? 
  
–আতম জাতি, এমি এর্জি মমগ়েগর্ হতযার অপরাগি তাগদর দুজিগর্ োিঁতস মদও়ো 
হগ়েগে মে মমগ়েতট তর্ন্তু বহাল ততব়েগত মবিঁগচ আগে। 
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মগি হল, র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মুখ সাদা হগ়ে মগগে। 
  
–আপতি তর্ মগি র্গরি পুতলি এই গল্পটা এগর্বাগরই তবশ্বাস র্রগব িা, তমিঃ মেতমতরস? 
েতদ এর্বার মপ্রগসর মলার্জিগদর মেগর্ এই মুখগরাচর্ খবরটা খাইগ়ে তদই, তাহগল 
র্ী হগব? আতম মতা স্পি মদখগত পাতে, মহে লাইি। আতম তর্ আপিাগর্ মর্াস্টা িাগম 
োর্গত পাতর? স্পাইরস বগলগেি, বনু্ধরা আপিাগর্ মর্াস্টা বগল োগর্ি। মগি হগে, 
এখি মথগর্ আমরা দুজি োগলা বনু্ধ হব। হব মতা, িাতর্? বনু্ধরা এগর্ অিযগর্ আঘাত 
র্গর িা। আতম সব বযাপাগর মুখ বন্ধ রাখব। র্ী, থার্ব মতা? 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস মচ়োগর বগস রইগলি। মিষ পেকন্ত তার ঘড়ঘড় র্েস্বর মিািা। 
মগল–তুতম র্ী বলগত চাইে? 
  
-আতম আগগই বগলতে, আপিার এর্টা জাহাজ আমাগর্ তদগতই হগব। আতম আর আপতি 
এবার মথগর্ খুব োগলা বনু্ধ হব। আপতি আর র্খিও আমার মর্াগিা ক্ষতত র্রগত 
পারগবি িা, এটা হল বযবসাত়ের্ চুতক্ত। 
  
মেতমতরস দীঘকশ্বাস মেগল বলগলি–এ বযাপাগর আতম মতামাগর্ সাহােয র্রগত পারতে িা। 
আতম বযাপারটা োবগতই পারতে িা। েতদ মর্াগিা সম়ে পুতলি জািগত পাগর মে, আমার 
জাহাগজ মচারাই ড্রাগস আগে, তা হগল আমার বযবসাটা পুগরা মচৌপাট হগ়ে োগব। 
  
–মর্ জািগব? এটা আমার বযবসা। আতম মর্াথাও মাইর্ খুিঁগর্ বগল মবড়াব িা। আপতি 
মতা আমাগর্ মদগখ বুিগত পারগেি। 
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র্িস্টযািতটি মেতমতরস বলগলি–তুতম আবার েুল র্রে। তুতম আমাগর্ ব্লযার্গমল র্রগত 
পারগব িা। তুতম তর্ আমার আসল পতরচ়ে জাগিা? 
  
-হযািঁ, এখি মথগর্ আপতি আমার িতুি অংিীদার হগবি। আতম আর আপতি এর্সগঙ্গ 
অগির্ তদি বযবসা র্রব। র্াস্টা, মথার্া আমার, আতম আপিাগর্ এই িাগম োর্তে বগল 
তর্েু মগি র্রগবি িা। আতম এখিই পুতলগির র্াগে োব। খবগরর র্াগগজ খবরটা তদগ়ে 
মদব। পুগরা গল্পটা বলব। তারপর, তারপর মদখব, আপিার এই প্রোব-প্রততপতত্ত 
মর্াথা়ে ো়ে। আপিার তবিাল সাম্রাজয তখি তাগসর ঘগরর মগতা মেগে োগব। আর 
আপতি রাস্তার মড্রগি মুখ লুগর্াগত বািয হগবি। 
  
দীঘক েন্ত্রণাদগ্ধ তিিঃিিয। 
  
র্ী র্গর মলার্টা এত খবর মজগিগে বগলা মতা? 
  
 তরগজাতল বলগলি–এটা গুরুেপূণক ি়ে। সবগথগর্ গুরুেপূণক বযাপার হল, আপিার পুগরা 
বযাপার তর্ন্তু উতি জাগিি। আপতি এখিও মবার্াতম র্রগেি। আপতি মেগব মদখুি, মর্াি 
তদগর্ মোগ তদগল আপিার জীবিটা োগলা র্াটগব? সামািয এতদর্-ওতদর্ হগলই তর্ন্তু 
বাতর্ জীবিটা আপিাগর্ র্ারাগাগরর মগিয র্াটাগত হগব। 
  
টতি তরগজাতল ঘতড়র তদগর্ তার্াগলি। 
  
-ওিঃ, অগির্টা মদতর হগ়ে মগগে। তততি উগি দািঁড়াগলি। 
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আতম আপিাগর্ ষাট মসগর্ণ্ড সম়ে তদলাম। এর মগিয মিতস্থর র্রুি। আপতি তর্ আমার 
অংিীদার হগবি িাতর্ আতম এখিই অতেস মথগর্ মবতরগ়ে োব। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ মদগখ মগি হল, এর্ মুহূগতক তার ব়েস দি বের মবগড় মগগে। 
তার মুগখর রং হগ়েগে েযার্াগি। তততি মর্াগিা তর্েু োবগত পারগেি িা। সততযই মতা, 
এত বগড়া সমসযার সামগি তাগর্ র্খিও দািঁড়াগত হ়েতি। মপ্রগসর মলাগর্রা তািঁগর্ জীবন্ত 
তচতবগ়ে খাগব। তাগর্ এর্ ে়েংর্র তহগসগব তচতহ্নত র্রা হগব। এর্ জঘিয হতযার্ারী। 
  
স্টােরস আর মোটাগসর অপমৃতুয তিগ়েও িতুি র্গর তদন্ত শুরু হগব। 
  
ষাট মসগর্ন্ড মর্গট মগগে তর্ন্তু। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস মাথা মিগড় বলগলি–তির্ আগে, তেসতেতসগ়ে বলগলি, তির্ 
আগে।… 
  
টতি তরগজাতল বলগলি–আপিাগর্ শ্রো র্রগত ইগে র্রগে। আপিার বুতের প্রিংসা িা 
র্গর আতম পারতে িা। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস উগি দািঁড়াগলি আতম এখিই রাতজ হতে। তগব বযাপারটা চাপা 
থার্গব মতা? মতামার মর্উ এর্জি আমার জাহাগজ থার্গব। তাই মতা? 
  
টতি তরগজাতল বলগলি হযািঁ, এটা েেগলাগর্র চুতক্ত। 
  
মগি মগি তততি োবগলি, আহা, আমার সমসযার র্ী সুন্দর সমািাি হগ়ে মগল! 
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মুগখ বলগলি–তির্ আগে, এই চুতক্ত আমরা মর্উ মর্াগিাতদি োেব িা। 
  
. 
  
মহাগটগল তেগর টতি তরগজাতল আিগন্দ আত্মহারা। জযার্পট, মিষ পেকন্ত এই জযার্পগট 
তততি তজগতগেি। তততি র্খিও োবগতই পাগরিতি, স্বপ্ন সেল হগব। হা়ে িাইস্ট, তুতম 
র্ত সদ়ে আমার প্রতত! পুতলি র্খিও র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর জাহাগজ হাত মদগব 
িা। আর এইোগব, র্ত তর্েু বাইগর চগল োগব। মহগরাইগির পািাপাতি দামী 
প্রত্নতাতত্ত্বর্ তজতিস। দুিঃতখত তেক্টর, মহগস উিগলি টতি, আহা, ওই দাতম তজতিসগুগলা… 
  
তরগজাতল পাবতলর্ মটতলগোি বুথ মথগর্ দুগটা মোি র্রগলি। প্রথমতট মগল মপগট লুক্কার 
র্াগে, পালারগমাগত। 
  
–দুজি গতরলাগর্ এখাি মথগর্ তিগ়ে োও মপগট, তাগদর তচতড়়োখািা়ে েগর দাও। মসটাই 
তাগদর আসল বাসস্থাি। আতম খুব িীঘ্রই র্াজ র্রগত শুরু র্রব। 
  
–বযাপারটা তির্ থার্গব মতা? তিরাপদ? 
  
 তরগজাতল মহগস উিগলি–বযাংর্ অে ইংলযান্ড-এর মথগর্ তিরাপদ। আতম মতামাগর্ সব 
র্থা বলব মদখা হগল। আরও খুতির খবর আগে। প্রগতযর্ সপ্তাগহ জাহাজ োগব। 
  
সুন্দর টতি! মতামার বুতের তাতরে িা র্গর আতম পারতে িা। সততয, সততয তুতম প্রিংসার 
মোগয। 
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টতি মগি মগি এর্টা খারাপ গালাগাতল তদগলি। তারপর? তারপর আর র্ী? 
  
. 
  
তিতী়ে মোিতট র্গরতেগলি স্পাইরস লামগিাগর্। 
  
–সবতর্েু তির্িার্ এতগগ়েগে। আপিারা িালা রাতজ হগ়েগেি। তততি আমার সগঙ্গ বযবসা 
র্রগবি। 
  
িিযবাদ। খবরটা শুগি আমার খুবই োগলা লাগগে তমিঃ তরগজাতল। 
  
স্পাইরস লামগিা তরতসোরটা িাতমগ়ে রাখগলি। হাসগলি। তা হগল? িারগর্াতটক্স 
মস্কা়োে র্াজ র্রগত শুরু র্গরগে! 
  
. 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস অতেগস তেগলি, মিযরাত অতি। চুপ র্গর বগসতেগলি মেগস্কর 
ওপর। তততি িতুি সমসযা তিগ়ে তচতন্তত। মিাগ়েগল মপগজর তবরুগে প্রততগিাি মিও়ো 
হগ়েগে, এখি মবািহ়ে র্বর মথগর্ মিা়েগল মপজ উগি এগসগে। তািঁগর্ অিুসরণ র্রগে 
ো়োর মগতা। তততি মেস্ক ড্র়োগরর তদগর্ তার্াগলি। মিাগ়েগলর এর্টা বািঁিাগিা 
েগটাগ্রাে। রু্রু্রী! ঈশ্বর, ও এখিও এত সুন্দরী! তগব মস মর্ি আমাগর্ মারগত 
চাইগে? মদখা োর্, র্ী র্গর এই সমসযার সমািাি হগত পাগর। 
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. 
  
১৫. 
  
মসন্ট মতরতজ এর্টুর্গরা স্বগক। মসখাগি তস্ক মখলার উপেুক্ত বযবস্থা আগে হাইতর্ং 
উপতযর্া়ে। মেগজর তপগি চগড়ও োও়ো ো়ে। মপাগলা টুিকাগমগন্টর আসর বগস। 
তবগিাদগির র্ত উপর্রণ থরথগর সাজাগিা। উজ্জ্বল আগলাতর্ত িরিা আগে। আগে 
িীল জগলর হ্রদ। এিগাতেি েযাতল, ে হাজার েুট উিঁচুগত। আলপগসর দতক্ষণ তদগর্ 
মসগলতরিা এবং তপজ িা়োগরর মগিয। মসখাগি আগে এর্ মোট্ট গ্রাম। র্যাগথতরি মতা 
আিগন্দ আত্মহারা। 
  
র্যাগথরতি এবং তর্র্ক পযাগলস মহাগটগল আগে। লতবগত িািা মদগির টুযতরস্টগদর তেড়। 
  
তর্র্ক তরগসপিি ক্লার্কগর্ বগলগে- তমিঃ এবং তমগসস মরিডগসর জিয এর্তট ঘর বুর্ 
র্রগত হগব। 
  
র্যাগথতরি তাতর্গ়ে মথগর্গে, আমার হাগত এর্টা তবগ়ের আংতট পরা উতচত তেল। মস 
জাগি, সর্গলই তার তদগর্ তাতর্গ়ে আগে। তার র্াজর্মক মদখগে। 
  
–তমিঃ মরিডস, ২১৫ িবর ঘর। ক্লার্ক জবাব তদগ়েগে। মবলবগ়ের হাগত চাতবটা তুগল 
তদগ়েগে। মবলব়ে বগলগে, এই তদগর্ চলুি তপ্ল্জ। 
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আহা, অসািারণ সাজাগিা এর্তট মোট্ট সুইট। এখাগি দািঁড়াগল পাহাগড়র দৃিয মচাগখ পগড় 
প্রগতযর্তট জািালা মথগর্। 
  
মবলব়ে চগল মগগে। তর্র্ক র্যাগথতরিগর্ জতড়গ়ে িগর বগলগে–োতলকং, সততয র্গর বগলা 
মতা, তুতম খুতি হগ়েে তর্িা? 
  
–হযািঁ, র্যাগথতরি জবাব তদগ়েগে। অগির্ তদি িগর আতম এমি এর্টা েুতটর স্বপ্ন 
মদগখতে। 
  
–ে়ে মপও িা, মতামাগর্ আতম আরও সুখ মদব। 
  
ও আমার এত র্াগের মািুষ, র্যাগথতরি মেগবগে। তর্ন্তু আতম আমার অতীগতর র্থা 
বলগল ও তর্ চগল োগব? আমাগর্ ঘৃণা র্রগব? লযাতরর র্থা এখিও পেকন্ত মস তর্র্কগর্ 
বগলতি। এমিতর্ ওই হতযার তবচাগরর র্থা। তর্ন্তু তার জীবগি মে সব ঘটিা ঘগট মগগে, 
মসগুগলা িা বলগল মস োরমুক্ত হগত পারগব িা। র্যাগথতরগির হিাৎ মগি হল, সবতর্েু 
তাগর্ বলগতই হগব। 
  
–আতম তজতিসপত্রগুগলা গুতেগ়ে রাতখ, র্যাগথতরি বলল। 
  
মস িীগর িীগর সব তর্েু খুলগে। িীগর িীগর, আিগন্দর মুহূতকতটগর্ মস আরও দীঘকা়েত 
র্রগত চাইগে। মস জাগি অতীগতর র্থা বলগল হ়েগতা স্বপ্ন মেগে োগব।  
  
অিয এর্টা রুম মথগর্ তর্গর্কর গলা মিািা মগল র্যাগথতরি… 
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তর্র্ক? এখিই তর্র্ক জামার্াপড় খুলগব িাতর্? তবোিা়ে োবার জিয অিুগরাি র্রগব? 
  
 র্যাগথতরি মঢার্ তগগল বলল–র্ী বলে? 
  
–চল িা, আমরা বাইগর মবতরগ়ে আতস, চারপাি মদগখ আতস। 
  
র্যাগথতরগির মি মথগর্ আিিার র্াগলা মমঘ উগড় মগল। 
  
–বািঃ মতামার পতরর্ল্পিাটা চমৎর্ার। 
  
তবগশ্বর অিযতম মরামাতন্টর্ জা়েগা। এর্জি তপ্র়ে মািুষ আমাগর্ োগলাগবগসগে। আতম 
তমগথয ে়ে পাতে। 
  
মরিডস, তার তদগর্ তাতর্গ়ে আগে তুতম তির্ আে মতা? 
  
র্যাগথতরি বলল–তির্ আতে। 
  
–মতামাগর্ মদগখ মগি হগে, তুতম মেি মর্াগিা বযাপাগর উতিগ্ন। 
  
িা, আতম অগির্ তর্েু োবতে। তস্ক-এর র্থা োবতে। তস্ক র্রগত আমার খুব এর্টা 
োগলা লাগগ িা। তস্ক র্রা মবি তবপজ্জির্। 
  
মরিডস হাসগলি। ে়ে মপও িা, র্াল মতামাগর্ এর্টা সুন্দর ঢালু জা়েগাগত তিগ়ে োব। 
র্াল সর্াগলই োগব। 
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মসাগ়েটার পরা হগ়েগে, জযাগর্টও। তারা বাইগরর িান্ডা বাতাগসর মগিয মবতড়গ়ে এল। 
র্যাগথতরি এর্টা গেীর তিিঃশ্বাস তিগ়ে বলল–আিঃ, তর্র্, আতম সততয মতামাগর্ 
োগলাবাতস। 
  
-সততযই মতা! তর্র্ক বগল ওগি, গরমর্াগল এগল মদখগব জা়েগাটা আরও সুন্দর হগ়েগে। 
  
গরমর্াগল মর্ি তারা আসগত চা়ে? র্যাগথতরি োবল, আতম তর্ সততয সততয তার র্াগে 
এর্ অসািারণ মতহলা? িাতর্ মস োগলাবাসার অতেি়ে র্রগে! 
  
. 
  
মসন্ট মতরতজ, িামতট সততয সুন্দর। মিযেুগী়ে োপ আগে সবকত্র। পুগরাগিা তদগির 
মদার্াি, মরসু্টগরন্ট, আগে রাজর্ী়ে মসৌন্দগেকর পটেূতম। 
  
তারা এর্ মদার্াি মথগর্ অিয মদার্াগি উগেিযতবহীিোগব ঘুগর মবড়াল। র্যাগথতরি 
ইোতলি আর উইগমর জিয উপহার তর্িল। তারা এর্টা মোট্ট র্াগেগত তর্েুক্ষণ 
দািঁড়াল। র্তে মখল। 
  
তবগর্লগবলা তর্র্ক এর্টা মপ্ল্জ োড়া র্গরতেল। তারপর তুষার ঢার্া পথ তদগ়ে এতগগ়ে 
মগল পাহাগড়র তদগর্। 
  
মর্মি লাগগে? 
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দারুণ! র্যাগথতরি মচাখ বুগজ জবাব তদগ়েতেল। মতামাগর্ আতম আরও আরও সুখ মদব। 
আজ রাগত। হযািঁ আজ রাগত। তুতম র্ত সন্তুি হগব, তপ্র়ে আমার, র্যাগথতরি মগি মগি 
উিারণ র্গরতেল। 
  
. 
  
মসইতদি তবগর্ল মবলা, তারা সু্টবতল মহাগটগল খাও়ো সারল। এই মরসু্টগরগন্টর মগিয 
পুগরাগ গিা র্াউতি সরাইখািার োপ আগে। 
  
–এটা ১৪৮০-র, মদগখে? তর্র্ক জািগত চাইল। 
  
–তাহগল মতা আমরা পাউরুতট অেকার িা তদগলই োগলা হ়ে। 
  
–র্ী? 
  
–তর্েু িা। এমতি িাট্টা। 
  
মোগটা মোগটা মর্ৌতুর্ তর্র্ক তর্ বুিগত পারগে? লযাতর তর্ন্তু সব মজার্স বুিগত পারত। 
লযাতরর র্থা মর্ি মগি হগে? আতম মর্ি আগামী রাতত্তগরর র্থা োবতে িা? আতম তর্ 
মাতর আগতকাতি়ো োগর্ োিঁতস মদও়ো হগব? তেজাটকটা তার মমাগটই োগলা লাগল িা। 
  
তমলটা তেল সততযই সুস্বাদু। র্যাগথতরি এত ে়ে মপগ়েগে মে, োগলাোগব খাও়োটাগর্ 
উপগোগ র্রগত পাগরতি। খাও়ো মিষ হল। 
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 মরিডস বলল–আমরা ওপগর োব? র্াল সর্াগল মতামার তস্ক মখলার আসর বসগব। 
  
দারুণ দারুণ লাগগে। ওরা ওপগর চগল মগল। র্যাগথতরগির হৃদ়ে লাোগে। এখাগি 
এোগব র্তক্ষণ থার্ব? এখিই তবোিা়ে শুগত মেগত ইগে র্রগে। ও মর্ি এত মদতর 
র্রগে। 
  
মরিডস দরজা খুগল তদল। আগলা জ্বালাল। মবেরুগমর তদগর্ মহিঁগট মগল। র্যাগথতরি 
তবরাট তবোিার তদগর্ তাতর্গ়ে রইল। মগি হগে, খাটটা মবািহ়ে মগাটা ঘর জুগড় 
দািঁতড়গ়ে আগে। 
  
তর্র্ক তাগর্ মদখতেল–র্যাগথতরি, তুতম তর্ মর্াগিা বযাপাগর তচতন্তত? 
  
-মর্ি? মোট্ট হাতস। িািা, আতম তর্েু োবতে িা। 
  
–র্ী োবে বগলা মতা সততয র্গর? 
  
হাতস উজ্জ্বল হল–িা, আতম োগলাই আতে। 
  
এগসা, আমরা মপািার্ খুগল তবোিাগত চগল োই। 
  
র্যাগথতরি মগি মগি বলল–এটাই আতম ে়ে র্রতেলাম। তর্ন্তু এখি ও আর র্ী বা 
বলগব? এখি মতা এ র্থাই বলগব। 
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–তুতম র্ী বলে? র্যাগথতরি তবড়তবড় র্গর র্ী মেি বলতেল। এবার তচৎর্ার র্গর বলল, 
িা, আতম তর্েুই বলতে িা। 
  
র্যাগথতরি তবোিার তদগর্ এতগগ়ে মগগে। এত বড়ড়া খাট মস এ জীবগি র্খিও মদগখতি, 
এই খাট তর্ মপ্রতমর্-মপ্রতমর্ার জিয তততর হগ়েগে। শুিু মপ্রম তিগবদগির জিয? িা, এই 
খাগট শুিুমাত্র মিাও়ো হ়ে িা, তার মথগর্ও মবতি তর্েু। 
  
োতলকং, তুতম তর্ তিগজগর্ উগন্মাতচত র্রগব িা। আমার মে সবতর্েু মদখগত ইগে র্রগে। 
  
–আতম? র্যাগথতরি োবল, মিষ র্গব এর্ পুরুগষর সগঙ্গ শুগ়েতে? এর্ বেগরর মবতি 
হগ়ে মগগে, মস তেল আমার তববাতহত স্বামী। 
  
-র্যাতথ? 
  
–হযািঁ, বল। 
  
আতম মপািার্ খুলব মর্মি র্গর? মর্িই বা তবোিাগত োব? িা, আতম মতামাগর্ হতাি 
র্রব। সততয র্থা বলগত তর্ আতম এখিও োগলাবাসগত পাতরতি মতামা়ে, তর্র্ক, এর্টা 
সরল সতয মতামাগর্ শুিগতই হগব, আজ রাগত আতম মতামার পাগি মিাব িা। 
  
এই সবই র্যাতথর স্বগগতাতক্ত। 
  
মস মর্বল বলল–তর্র্ক। 
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তর্গর্কর মপািার্ আগিকর্ মখালা হগ়েগে। তর্র্ক বলল, বল, র্ী বলে? 
  
–তর্র্ক, তুতম আমাগর্ ক্ষমা র্রগব। তুতম হ়েগতা আমাগর্ মঘন্ন্া র্রগব। আতম অতযন্ত 
দুিঃতখত, আতম… 
  
র্থারা সব হাতরগ়ে মগগে, র্যাতথর মচাগখ মুগখ েুগট উগিগে এর্ িরগির হতািা। 
  
তর্র্ক হাসল, মজার র্গর। র্যাতথ, আতম তিেক িরগত োগলাবাতস। তুতম েতদ আজ তততর িা 
হও, আতম তর্েুই মগি র্রব িা। এখাগি তদিগুগলা োগলাই র্াটগে, হতািার মমঘ মর্ি 
আমাগদর মিগর্ আেন্ন্ র্রগব বগলা? 
  
র্যাতথ এতগগ়ে এল। তর্র্ক এত বুিদার, মস োবগতই পাগরতি। মস তর্গর্কর মিািঁগট চুমু 
মখল। বলল–তর্র্ক, অগির্-অগির্ িিযবাদ। আতম মর্মি মেি হগ়ে তগগ়েতেলাম। 
  
-এত োববার র্ী আগে। আতম বুিগত মপগরতে। 
  
মগি মগি তর্র্ক আহত হগ়েগে। মুগখ প্রর্াি র্গরতি। 
  
র্যাতথ বলল, মতামাগর্ এর্ মদবদূগতর মগতা মগি হগে। 
  
তর্র্ক দীঘকশ্বাস মেলল–আতম তলতেং রুগমর মর্ৌগচ তগগ়ে শুগ়ে পড়তে। 
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-িা, তা র্খগিা হগব িা। র্যাতথ বলল, আতমই মতা এই সমসযার সৃতি র্গরতে। মদখা 
োর্। এই সমসযার তর্েুটা সমািাি র্রগত পাতর তর্িা। তুতম এই তবোিাগত মিাও, আতম 
মর্ৌগচ মিাব। 
  
–তা র্খিওই হগব িা। 
  
. 
  
র্যাগথতরি তবোিাগত শুগ়ে পড়ল। ঘুম এল িা তার। রাত এতগগ়ে োগে, তর্ন্তু তার 
মচাখদুগটা মখালা। অগির্ তর্েু োবগে মস। তবগিষ র্গর তর্গর্কর র্থা। োবগে, আতম তর্ 
অিয এর্ পুরুগষর সগঙ্গ োগলাবাসার মখলা মখলগত পাতর? লযাতর তর্ আমাগর্ েস্ম র্গর 
মদগব? লযাতর আমাগর্ হতযা র্রগত মচগ়েতেল। মিষ পেকন্ত র্যাগথতরি ঘুতমগ়ে পড়ল। 
  
. 
  
মািরাগত তর্র্ক মরিডগসর ঘুম মেগে মগল। এর্টা আতক তচৎর্ার। মস মর্ৌগচর ওপর 
উগি বসল। তখিও তচৎর্ারটা মেগস আসগে। মস দ্রুত মবেরুগম চগল এল। 
  
র্যাগথতরি মবািহ়ে তবোিা মথগর্ পগড় োগব। তার মচাখ দুগটা বন্ধ। মস মগাোগে—িা 
িা, আমাগর্ এর্া মেগড় দাও। 
  
মরিডস র্যাগথতরিগর্ তুগল িরল। মর্াগল র্গর রাখল তর্েুক্ষণ। তার মুগখ হাত তদল–
ি-ি-ি! তুতম তির্ আগো, তুতম তির্ আগে মতা? 
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র্যাগথতরগির সমস্ত িরীর র্ািঁপগে। মরিডস র্যাগথতরিগর্ িক্ত র্গর মচগপ িগর আগে। 
  
–ওরা আমাগর্ েুতবগ়ে মারার মচিা র্রগে। 
  
মরিডস বলল–এটা এর্টা স্বপ্ন, তুতম এর্টা দুিঃস্বপ্ন মদগখে। 
  
র্যাগথতরি মচাখ খুলল, উগি বসল। তার সমস্ত িরীর র্ািঁপগে িা, এটা দুিঃস্বপ্ন ি়ে, এটা 
সততয। ওরা আমাগর্ হতযা র্রগত মচগ়েতেল। 
  
তর্র্ক র্যাগথতরগির মুগখর তদগর্ তাতর্গ়ে আগে অবার্ এবং তবিত। 
  
র্ারা মতামাগর্ মারগত মচগ়েতেল? 
  
আমার স্বামী এবং তার রতক্ষতা। 
  
তর্র্ক অবার্ হগ়ে মগগে–র্যাগথতরি, এটা এর্টা দুিঃস্বপ্ন! 
  
–িা এটাই সততয। ওরা আমাগর্ খুি র্রগত এগসতেল। এজিয ওগদর োিঁতস হগ়েগে। 
  
তর্গর্কর মুগখ অতবশ্বাগসর ো়ো–র্যাগথতরি? 
  
–আতম আগগ বতলতি, র্ারণ এ বযাপাগর র্থা বলগত মগগল আতম মগি মগি র্ি পাই। 
  
তর্র্ক বুিগত পারল, র্যাগথতরি সততয র্থাই বলগে–র্ী ঘগটতেল খুগল বলগব র্ী? 
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–আতম আমার স্বামী বযাতরগর্ তেগোসক তদগত রাতজ তেলাম িা। মস মিষ পেকন্ত আর এর্ 
মমগ়ের প্রতত অিুরক্ত হগ়ে ওগি। ওরা দুজগি তমগল আমাগর্ খুি র্রগত মচগ়েতেল। 
  
 তর্র্ক আরও োগলাোগব শুিগত চাইগে র্খি এই ঘটিাটা ঘগটতেল বলগব? 
  
–এর্বের আগগ। 
  
–ওগদর র্ী হগ়েগে? 
  
–ওগদর োিঁতস মদও়ো হগ়েগে। রাষ্ট্র এই অপরাগির তবচার র্গরগে। 
  
মরিড, এর্টা হাত তুলল এর্ মুহূতক অগপক্ষা র্গরা, ওগদর োিঁতস মদও়ো হগ়েগে। 
মতামাগর্ হতযার মচিা র্রার জিয? 
  
-হযািঁ। 
  
মরিডস বলল–আতম তর্ন্তু এই মদগির আইির্ািুি খুব এর্টা োগলা জাতি িা। তগব 
আতম এর্টা বযাপাগর বাতজ মেলগত পাতর, সততয সততয মে হতযার্াণ্ড সংঘতটত হ়েতি, তার 
অপরাগি র্খিও মৃতুযদণ্ড মদও়ো হ়ে িা। মর্াথাও এর্টা েুল হগ়েগে। এগথগের এর্ 
আইিজীবীর সগঙ্গ আমার মোগাগোগ আগে। ওই েেগলার্ রাগষ্ট্রর হগ়ে মামলা লগড়ি। 
র্াল সর্াগল আতম ওিঁিাগর্ মেগর্ পািাব। বযাপারটা পতরষ্কার বুিগত হগব। ওিঁিার িাম 
হল তপটার মেগমাতিোস। 
  
. 
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র্যাগথতরি ঘুতমগ়ে পগড়গে। তর্র্ক মরিডস মজগগ আগে। মস োগলাোগব মপািার্ পগর 
তিগ়েগে। তবোিার তদগর্ মহিঁগট মগগে। মসখাগি মস মবি তর্েুক্ষণ দািঁতড়গ়ে রইল। 
র্যাগথতরগির ঘুমন্ত মুগখর তদগর্ তার্াল। আতম ওগর্ এত োগলাবাতস, আসল রহসযটা 
উদ্ঘাটি র্রগতই হগব। ওর মি মথগর্ েগ়ের মমঘগুগলাগর্ সরাগত হগব। 
  
. 
  
তর্র্ক মরিডস মহাগটগলর লতবগত চগল মগল। এগথগে মোি বুর্ র্রল অপাগরটর, আতম 
এর্জগির সগঙ্গ র্থা বলগত চাইতে। তপটার মেগমাতিোস। 
  
আি ঘণ্টা বাগদ মোি মবগজ উিল। 
  
–তমিঃ মেগমাতিোস, আতম তর্র্ক মরিডস বলতে। আপতি তর্ আমাগর্ মগি মরগখগেি? 
  
–হযািঁ, আপতি মতা র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর ওখাগি র্াজ র্গরি। তাই িা? 
  
–হযািঁ। 
  
তমিঃ মরিডস, আতম আপিাগর্ তর্ মর্াগিা সাহােয র্রগত পাতর? 
  
–আপিার মগতা বযস্ত মািুষগর্ তবরক্ত র্রতে বগল আমা়ে ক্ষমা র্রগবি। এর্টা খবর 
মপগ়ে আতম খুব অবার্ হগ়ে মগতে। এটা তগ্রর্ আইগির বযাপার। 
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–তগ্রর্ আইি সম্পগর্ক আমার সামািয তর্েু পড়াগিািা আগে। র্ী বলগত চাইগেি, খুগল 
বলুি মতা। হ়েগতা আতম আপিাগর্ সাহােয র্রগত পারব। 
  
–েতদ র্াউগর্ হতযা র্রার মচিা র্রা হ়ে, মসই অপরািীর তর্ মৃতুযদণ্ড হগত পাগর? 
ওতদগর্ দীঘক িীরবতা। তারপর 
  
–আতম তর্ জািগত পাতর, র্ার বযাপাগর আপতি এই প্রশ্ন র্রগেি? 
  
-আতম এর্ েেমতহলার সগঙ্গ এখাগি আতে। মস হল র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার। মস তার 
স্বামী এবং স্বামীর রতক্ষতার র্থা বলগে। এরা দুজগি তমগল তাগর্ হতযা র্রার মচিা 
র্গরতেল। ওই অপরাগির জিয রাষ্ট্র তাগদর মৃতুযদণ্ড তদগ়েগে। বযাপারটার মগিয মর্াথাও 
এর্টা েিঁর্ আগে বগল মগি হগে। আিা র্তর আপতি আমার র্থার অথক বুিগত 
মপগরগেি। 
  
–হযািঁ। মেগমাতিোগসর র্থা শুগি মগি হল তততি তচতন্তত। 
  
আতম মেগব মদখতে, র্ীোগব আপিাগর্ সাহােয র্রা মেগত পাগর। আপতি এখি  মর্াথা়ে 
আগেি তমিঃ মরিডস? 
  
–আতম মসন্ট মতরতজ-এর পযাগলস মহাগটগল আতে। 
  
–মদখতে, আতম আপিাগর্ মোি র্গর সবতর্েু জািাব। 
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–তাহগল মতা োগলাই হগব। আমার মগি হগে, আগলর্জান্ডার হ়েগতা র্ল্পিা র্রগে। 
আতম এই বযাপারটা ওর মি মথগর্ দূর র্রগত চাইতে। 
  
–আতম বুিগত মপগরতে, তির্ আগে, আতম বলতে, তিগতগরই আপিাগর্ জািাব। 
  
. 
  
বাতাস পতরষ্কার, আগলাগর্াজ্জ্বল এর্তট তদি। র্যাগথতরগির চারপাি আিগন্দ েরপুর। 
রাগতর আতি মর্াথা়ে উগব মগগে। 
  
তারা এর্টা গ্রাগম বগস সর্াগলর প্রাতিঃরাি সারল। খাও়ো মিষ হগ়ে মগগে। 
  
মরিডস বলল চগলা, আমরা তস্ক মলাগপ চগল োই, মতামার জিয এর্টা দারুণ উপহার 
অগপক্ষা র্গর আগে। 
  
তর্র্ক র্যাগথতরিগর্ প্রতিক্ষগণর মলাগপ তিগ়ে মগল। এর্জি প্রতিক্ষর্গর্ োড়া র্রল। 
  
র্যাগথতরি অিেযগস্তর মগতা তস্ক-মত উগি পগড়গে। দািঁতড়গ়ে আগে। পাগ়ের তদগর্ তাতর্গ়ে 
আগে। 
  
বযাপারটা তার র্াগে সততযই হাসযস্পদ মগি হগত লাগল। 
  
–র্ী হল? তর্র্ক তজজ্ঞাসা র্রল। 
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–তর্র্ক, েীষণ োগলা লাগগে। 
  
প্রতিক্ষর্ মহগস উিগলি- ে়ে পাগবি িা। প্রথমতদগর্ এমিই অবস্থা হগব। তমস 
আগলর্জান্ডার, চলুি আমরা মর্ারতেতগ্ল়োর তদগর্ চগল োই। ওই জা়েগাগতই তস্ক র্রগত 
সুতবিা। 
  
খুব তাড়াতাতড় তুতম এই মখলাটা তিগখ োগব। মরিডস আশ্বাগসর েতঙ্গগত বগল ওগি। 
  
এর্টা তস্ক দূগর েুগট োগে মদগখ মস প্রতিক্ষর্গর্ বলল–আতম মর্াথা়ে োব? তগ্রসচাগত? 
  
-হযািঁ, মসখাগিই োগলা হগব। র্যাগথতরি জবাব তদল। 
  
–হাতস ি়ে, এবার সততয সততয তস্ক মখলা শুরু হগ়ে মগগে। তর্র্ক বলল, আমার তস্কটা তর্ন্তু 
মদৌড়াগত শুরু র্গরগে। 
  
র্যাগথতরি মর্মি অবার্ হগ়ে মগগে। আমাগর্ ওর সগঙ্গই থার্গত হগব, র্যাগথতরি 
োবল। 
  
প্রতিক্ষর্ বলগলি–তগ্রসচা খুব সুন্দর জা়েগা। োগলাোগব মসখাগি তস্ক মখলা মেগত পাগর। 
আপতি মর্ারতেতগ্ল়ো স্টযান্ডােক-এ চগল োি। 
  
-তির্ বগলগেি, ওখাগিই োব। র্যাগথতরি, দুপুগর লাগঞ্চ মদখা হগে, মর্মি? 
  
–তির্ আগে। 
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মরিডস অতত দ্রুত মচাগখর বাইগর চগল মগল। র্যাগথতরি তচৎর্ার র্গর বলল–
োগলাোগব সম়ে র্াতটও তর্ন্তু। 
  
–তির্ আগে, প্রতিক্ষর্ বলগলি, এবার আমাগদর র্াজ শুরু হগব। 
  
. 
  
তর্েুক্ষগণর মগিযই র্যাগথতরি এই মখলাগত মমগত উিল। প্রথম তদগর্ মস খুবই ে়ে 
মপগ়েতেল। পগর বুিগত পারল, িা, বরগের মগিয পগড় মগগলও লাগগব িা। 
  
–সামগির তদগর্ িুিঁরু্ি। সামগির তদগর্ তস্ক-মর্ এতগগ়ে তিগ়ে চলুি। 
  
–তির্ আগে, এ বযাপাগর আতম মি তদতে। 
  
–আপতি খুব তাড়াতাতড় এই মখলাগত উন্ন্তত র্রগবি। মেখাগি বািঁর্ আগে, মসখাগি 
সাবিাগি চালাগবি। হািঁটু মুগড় বসগবি। োরসাময বজা়ে রাখার মচিা র্রুি। 
  
প্রথমবার র্যাগথতরি পগড় মগল। 
  
–আরও এর্বার। এবার আপতি পারগবি। আবার র্যাগথতরি পগড় মগল। প্রগতযর্ বারই 
পা হড়গর্ োগে তার। মিষ পেকন্ত মস োরসাময বুিগত পারল। আহা, মস বুতি এর্ মুক্ত 
তবহঙ্গ, দুপাগি দুতট োিা হগ়েগে তার। মস সাবিাগি ঢালুর ওপর তদগ়ে এতগগ়ে মগল। 
আহা, এই মখলাটা়ে উগত্তজিা আগে। সততয মস আর্াগি মেগস উগিগে। বািঁগর্র মুগখ 
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অদু্ভত উগত্তজিা। মাতটর তলা়ে এত বরগের টুর্গরা, বাতাস তীক্ষ্ণ েুতরর মগতা তাগর্ 
আঘাত র্রগে। 
  
র্যাগথতরি বলল–োগলা লাগগে। এখি বুিগত পারতে মর্ি মলাগর্রা তস্ক মখলগত চা়ে। 
আতম বগড়া িাগপ র্খি োব? 
  
প্রতিক্ষর্ হাসগলি–আজগর্ এই পেকন্ত থার্। র্াল আমরা অতলতম্পর্গস োব। 
  
আহা, সব তমতলগ়ে মগি রাখার মগতা এর্তট সর্াল। 
  
. 
  
তর্গর্কর জিয র্যাগথতরি অগপক্ষা র্রগে, তগ্রল রুগম। র্খি তর্র্ক তেরগব? তর্র্ক এল। মস 
র্যাগথতরগির র্াগে এগস দািঁড়াল। 
  
-মর্মি লাগল? 
  
দারুণ! আতম মতা বুিগত পাতরতি, এই মখলাটার মগিয এত উত্তজিা লুতর্গ়ে আগে। ে-
েবার আতম পগড় তগগ়েতে। মতামার মর্মি র্গটগে? এর্টা খবর মদব। র্াল আমরা 
অতলতম্পর্গস োব। 
  
মরিডস বলল–বািঃ, এর্তদগি দারুণ উন্ন্তত! 
  
তপটার মেগমাতিগসর র্থা মরিডস মিািাগলা। র্যাগথতরিগর্ আর ে়ে মদতখগ়ে র্ী লাে? 
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লাঞ্চ মিষ হগ়ে মগগে। বরগের রাজগে তারা ঘুগর মবড়াগে। র্দাতচৎ মর্াগিা মদার্াগি 
দািঁড়াগে তর্েু মর্িার্াটা র্রার জিয। র্যাগথতরি ক্লান্ত হগ়ে পগড়গে। 
  
চগলা, আমরা ঘগর তেগর োই। দুপুরগবলা িা ঘুগমাগল আতম আর পারব িা। 
  
-তির্ বগলে, এখাগি বাতাস মবি পাতলা? তাই মবািহ়ে এতটা তাড়াতাতড় তুতম ক্লান্ত 
হগ়ে উগিে। তুতম এগত অেযস্ত িও। মতামার ঘুতমগ়ে মিও়োই োগলা। 
  
–তর্র্ক, তুতম এখি র্ী র্রগব? 
  
–আতম োবতে, তগ্রসচাগত চগল োব। মসখাগি তগগ়ে তস্ক র্রব। মসখাগি র্খিও তস্ক 
র্তরতি। এটা আমার র্াগে এর্টা চযাগলি। 
  
–তুতম বলগত চাইে, সবতর্েু ওখাগিই আগে। 
  
–র্ী? 
  
–এই উগত্তজিা আর মরামাঞ্চ। 
  
মরিডস মাথা িাড়ল। 
  
–আমার র্াগে এই তস্কটা এর্টা মস্ত বগড়া চযাগলি। 
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–র্যাগথতরি মাথা মিগড় বলল–তর্র্ক, র্ালরাগতর ঘটিাটা েুগল োও। আজ আতম আরও 
োগলা হবার মচিা র্রব। 
  
-িা-িা, মতামার বযবহাগর আতম তবনু্দমাত্র দুিঃখ পাইতি। তুতম মহাগটগল তেগর োও। এর্টু 
ঘুতমগ়ে মিবার মচিা র্গরা। 
  
-তির্ আগে। 
  
র্যাগথতরি তাতর্গ়ে থার্ল তর্গর্কর তদগর্। আিঃ, সততয তর্র্ক এর্ দারুণ পুরুষ! মস মে 
মর্ি আমার মগতা এর্টা মবার্া মমগ়ের মপ্রগম পড়ল! 
  
. 
  
র্যাগথতরি অগির্ক্ষণ ঘুগমাল। তবগর্গলর তদগর্ ঘুম োেল। র্ী োগয তার। আজ ঘুগমর 
মগিয মস মর্াগিা দুিঃস্বপ্ন মদগখ আতকিাদ র্গরতি। সগন্ধয েটা মবগজ মগগে। তর্র্ক এখিই। 
তেরগব। 
  
র্যাগথতরি চাি র্রল। পতরপাতট র্গর সাজল। সামগি মে সন্ধযাটা এতগগ়ে আসগে, মস 
সম্পগর্ক তচন্তা র্রল। িা, রাতটা, এই রাতটা মস আজ তর্র্কগর্ উপহার মদগব। 
  
জািালার িাগর এতগগ়ে মগল। তাতর্গ়ে থার্ল। অন্ধর্ার ঘিীেূত হগে। তর্র্ক তিশ্চ়েই 
এখিও আিন্দঘি মুহূতক র্াটাগে, র্যাগথতরি োবল। মস দূগরর ওই পাহাড় চূড়াটার 
তদগর্ তাতর্গ়ে থার্ল। ওটাই তর্ তগ্রসচা? জাতি িা, ওখাগি তস্ক র্রগত মর্মি লাগগ? 
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. 
  
সাতটা মবগজ মগগজ, তর্র্ক মরিডস এখিও তেরল িা মর্ি? মগািূতলর আগলা চারপাগির 
পতরগবিগর্ মা়োতব র্গর তুগলগে। এর্টু বাগদই অবিয এই আগলা ঘি অন্ধর্াগর হাতরগ়ে 
মগল। অন্ধর্াগর মর্উ তর্ তস্ক র্রগত পাগর? র্যাগথতরি মগি মগি োবল। মগি হগে, ও 
মবািহ়ে মর্াথাও বগস তড্রি র্রগে। 
  
 দরজার তদগর্ তাতর্গ়ে থার্ল র্যাতথ। হিাৎ মটতলগোি মবগজ উিল। র্যাগথতরি হাসল, 
আতম তির্ই মেগবতে। ও মবািহ়ে আমাগর্ োর্গে। 
  
তরতসোরটা তুলল। উজ্জ্বলতা েুগট উগিগে তার র্েস্বগর–তুতম মর্াথা়ে? তুতম তর্ মর্াগিা 
মিরপার মদখা মপগ়েে? 
  
এর্টা অদু্ভত র্েস্বর–শ্রীমতী মরিডস? 
  
 র্যাগথতরি তিগজগর্ মবািাবার মচিা র্রল। হযািঁ, মহাগটগলর খাতা়ে এই িামই মলখা 
আগে। হযািঁ, আতম শ্রীমতী মরিডস বলতে। 
  
–এর্টা খারাপ খবর আগে। আপিার স্বামীর অযার্তসগেন্ট হগ়েগে। 
  
র্ী িরগির অযার্তসগেন্ট? মারাত্মর্ তর্েু র্ী? 
  
সততয র্থাটা বলগত তগগ়ে আমার মর্মি মেি হগে। 
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–বলুি, র্ী হগ়েগে? 
  
–অযার্তসগেগন্ট উতি মারা মগগেি। লাগাল্প-এ উতি তস্ক র্রতেগলি। ঘাড় মেগে পগড় 
আগেি। 
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এমর্বোমর উলঙ্গ 
১৬. 
  
টতি তরগজাতল তাগর্ মদখল। আহা, বাথরুম মথগর্ মস এগর্বাগর উলঙ্গ হগ়ে মবতরগ়ে 
আসগে। োবল, তগ্রর্ মতহলাগদর স্তিদুতট অত বগড়া হ়ে মর্ি? 
  
মস অতত দ্রুত তবোিা়ে চগল মগল। তার গলা জতড়গ়ে িরল। তেসতেতসগ়ে বলল মতামাগর্ 
মপগ়ে আতম খুবই খুতি। মতামা়ে মদগখ ইস্তর্ আমার েীষণ োগলা মলগগগে। 
  
টতি তরগজাতল এখি আিগন্দ আগে। রু্রু্রীর বািা, আহা, র্ত সুখ আজ মদগব তাগর্। 
  
 মস বলল–হযািঁ, এগসা। আজ মতামার সব আিন্দ আতম তমতটগ়ে মদব। 
  
. 
  
র্ালাতর তিগটর তদ তিউই়ের্কার এর্তট িাইট ক্লাব, মসখাগিই মমগ়েতটর সাগথ মদখা 
হগ়েগে টতির। মমগ়েতট মসখাগি গাত়ের্া তহগসগব র্াজ র্গর। মস োতর সুন্দর গাি গা়ে। 
তর্ন্তু গলাটা মর্মি? রু্রু্গরর তচৎর্ার? মসখাগি মে-সমস্ত মমগ়েরা গাি গা়ে, তারা 
মর্উই গাত়ের্া তহগসগব িাম র্রগত পাগরতি, তারা িরীগরর েলার্লা়ে এগর্ অিযগর্ 
হাতরগ়ে মদ়ে, তাগদর সর্লগর্ বাতড়গত আিা ো়ে, উপেুক্ত টার্ার তবতিমগ়ে। এ মমগ়েতটর 
িাম মহগলিা, মদখগত খুব এর্টা খারাপ ি়ে, র্াগলা মচাখ আগে, মুগখ ইতি়ে পরা়েণতার 
আোস। িরীরটা খুবই সুন্দর। মেখাগি েতটা মমদ থার্া দরর্ার, ততটাই আগে। বগ়েস 
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চতব্বি বের, তরগজাতলর পেগন্দর তুলিা়ে এর্টু বুতড়। তর্ন্তু এগথগের আর মর্াগিা 
মমগ়ের সাগথ তার পতরচ়ে মিই। তাই এ মমগ়েতটগর্ তিগ়েই… 
  
–তুতম তর্ আমাগর্ পেন্দ র্গরে? মহগলিা জািগত চাইল। 
  
–হযািঁ, িা হগল মতামাগর্ োড়া র্রব মর্ি? 
  
টতি িীগর িীগর মমগ়েতটর স্তিবৃগন্ত হাত মঘারাগত থার্ল। বুিগত পারল, মমগ়েতটর 
বৃন্তদুতট দৃঢ় হগ়ে উিগে। মমাচড়াগলা। উিঃ, েন্ত্রণার তিৎর্ার। 
  
–মবতব, মাথাটা এর্বার িীচু র্রগব র্ী? 
  
মহগলিা বলল–আতম এটা র্রগত পাতর িা। 
  
 তরগজাতল বলল–সততয? 
  
পগরর মুহূগতক মস মমগ়েতটর চুগল হাত তদল। 
  
মহগলিা বলল–র্ী র্রে? 
  
তরগজাতল তার গাগল চড় মমগর বলল–আর এর্টা িি র্রগল আতম মতামার ঘাড় মেগে 
মদব। 
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তরগজাতল তার মাথাটা িাতমগ়ে তদল, দুতট পাগ়ের োিঁগর্। বলল, র্াজটা এখিই শুরু 
র্গরা। আমাগর্ আিন্দ দাও। মদখগব, মতামার দুহাগত আতম টার্ার থগল তুগল মদব। 
  
মহগলিা তবড়তবড় র্গর বলগে আমাগর্ মেগড় দাও। তুতম তর্ন্তু আমার সগঙ্গ খারাপ 
বযবহার র্রে। 
  
তরগজাতল মক্ষগপ মগগে। মস দুতট পা তদগ়ে িক্ত র্গর মমগ়েতটর মুখ মচগপ িগরগে। 
  
ো বলতে তা এখুতি র্গরা। 
  
তরগজাতল এর্হাগত মমগ়েতটর চুল িগর টািগে। আহা, মমগ়েতটর লাগগে মবািহ়ে। 
  
–তুতম মেগত পাগরা…। 
  
মস তরগজাতলর মুগখর তদগর্ তার্াল। িা এই খগেরটা মগি হগে খুবই খারাপ। তার র্থা 
অমি অসমাপ্ত মথগর্ মগল। 
  
মারমাতর র্গর র্ী লাে? মমগ়েতট বলল, মতামার আর আমার মগিয োগলাবাসা থার্া 
দরর্ার। 
  
তরগজাতলর আেুলগুতল দ্রুত মখলা র্রগে। 
  
আতম মতামাগর্ র্থা বলার জিয োড়া র্তরতি। আর এর্টা ঘুতষ, মমগ়েতটর মুখ লক্ষয 
র্গর চুপ র্গরা, র্াজ শুরু র্গরা। 
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-তির্ আগে, সুইট হাটক, মহগলিা বলল, তির্ আগে। 
  
. 
  
তরগজাতল আজ স্বাোতবর্ েগন্দ তেল িা। তর্ন্তু েখি মস সুখী হল, তখি মহগলিা 
এগর্বাগর মিষ হগ়ে মগগে। সগহযর সীমার এগর্বাগর মিষপ্রাগন্ত মপৌঁগে মগগে মস। 
মহগলিা চুপ র্গর মজগগ থার্ল েতক্ষণ িা তরগজাতল ঘুতমগ়ে পড়গে। মিষ অতি মস 
মপািার্ পগড় তিল। তার সবকত্র েন্ত্রণা হগে। অিয সম়ে হগল মস হ়েগতা ও়োগলট মথগর্ 
টার্া তেতিগ়ে তিত। তর্ন্তু এখি তর্েুই র্রল িা। তার মর্াগিা এর্টা অিুেূতত তাগর্ 
বািা তদগত লাগল। মস প্রাপয বা বর্তিি, মর্াগিা িরগির টার্া িা তিগ়েই ঘর মথগর্ 
চগল মগল। 
  
 এর্ ঘন্টা মর্গট মগগে। টতি তরগজাতলর ঘুম মেগে মগল। দরজা়ে মর্ আঘাত র্রগে? 
তরগজাতল উগি বসগলি। ঘতড়র তদগর্ তার্াগলি। মোর চারগট মবগজ মগগে। মমগ়েটা 
মর্াথা়ে? 
  
তততি বলগলি মর্? 
  
বাইগরর র্েস্বগর রাগ িগর পড়গে–মতামার জিয এর্টা মটতলগোি এগসগে। 
  
তরগজাতল মাথা়ে হাত তদগলি আতম এখুতি আসতে। 
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তরগজাতল পাগির ঘগর মগগলি। ট্রাউজাগর হাত তদগলি। ও়োগলটটা মদখগলি। সব টার্া 
তির্ই আগে। তারা মাগি রু্রু্রীর বািা টার্া মি়েতি মর্ি? তততি এর্টা এর্গিা েলার 
সগঙ্গ তিগলি। দরজার ওপাগি চগল মগগলি। দরজা খুগল তদগলি। 
  
মলার্তট হগলর মগিয দািঁতড়গ়ে আগে, তার পরগি এর্টা মরাব আর তলপার। র্টা। বাগজ 
জাগিা র্ী? তুতম বগলতেগল আমাগর্… 
  
তরগজাতল এর্গিা েলারটা েেগলাগর্র হাগত তুগল তদগলি। 
  
–আতম অতযন্ত দুিঃতখত, এত মোগর আপিার ঘুম মেগে মগগে। 
  
েেগলার্ বলগত থাগর্ি- তির্ আগে, হ়েগতা মর্উ খুব দরর্াগর মোি র্গরগে। িা হগল 
সর্াল চারগটর সম়ে মর্উ মোি র্গর? 
  
তরগজাতল মটতলগোি তরতসোর তুগল িরগলি। 
  
–তরগজাতল। 
  
 এর্টা র্েস্বর- তরগজাতল, আপিার মর্াগিা সমসযা হগ়েগে র্ী? 
  
–আপতি মর্ বলগেি? 
  
–স্পাইরস লামগিা আমাগর্ বগলগেি, আপিাগর্ মোি র্রগত। 
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–হযািঁ। 
  
র্ী সমসযা? 
  
 র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর বযাপাগর। 
  
 র্ী হগ়েগে? 
  
–তার এর্টা টযািার মথগল মারগসইগলস-এ তেল। মসটা মবতসি মে লা গ্রাগন্ড মপৌঁগে 
মগগে। 
  
–তাগত র্ী? 
  
তমিঃ মেতমতরস বগলগেি, এই জাহাজতটগর্ এগথগে তিগ়ে মেগত। এটা মরাববার সর্াগল 
মসখাগি মপৌঁগে োগব। মরাববার রাতত্রগবলা আবার মবতরগ়ে পড়গব। র্িস্টযািতটি মেতমতরস 
এই জাহাগজ থার্গবি। 
  
–র্ী বলগেি? 
  
উতি থার্গবি। 
  
–এমি মতা চুতক্ত তেল িা। 
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–তমিঃ লামগিা বগলগেি, মেতমতরস মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্র মপৌঁগোগত চাইগেি। উতি মবািহ়ে 
আপিার হাত মথগর্ মুতক্ত পাগবি। 
  
-তির্ আগে। আতম মদখতে, তমিঃ লামগিাগর্ আমার হগ়ে িিযবাদ জািাগবি। 
  
–তির্ আগে আতম জািাব। 
  
তরগজাতল তরতসোর মরগখ তদগলি। 
  
সব তর্েু তির্ আগে তরগজাতল? বৃে েেগলার্ জািগত চাইগলি। 
  
–হযািঁ, সব তর্েু তির্ আগে। টতি ঘাড় িাড়গত িাড়গত জবাব তদগলি। 
  
. 
  
তরগজাতল এই মটতলগোি তিগ়ে োবগত থার্গলি। বযাপারটা তািঁগর্ আিন্দ তদগ়েগে। 
র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ তততি মদৌড় র্রাগত মপগরগেি। আহা, এবার র্াজটা অগির্ 
সহজ হগ়ে োগব। মরাববার, তার মাগি হাগত আরও দুগটা তদি আগে। 
  
তরগজাতল জাগিি, তািঁগর্ আরও সাবিািী হগত হগব। মেখাগিই তততি োগেি, এর্ মজাড়া 
মচাখ তাগর্ অিুসরণ র্রগে। ওই রু্তত্তর বািাগুগলাগর্ সাবিাি। এখাির্ার পুতলি িাতর্ 
বাতাগসর মগিয তদগ়ে মহিঁগট ো়ে। তরগজাতল মগি মগি োবগলি, আমারও েখি সম়ে 
আসগব,আতমও প্রততগিাি মিব। 
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. 
  
পগরর তদি সর্ালগবলা তরগজাতল পাবতলর্ মটতলগোি বুগথ মপৌঁগে মগগলি। এগথগের 
তমউতজ়োগমর িাবাগর মোি র্রগলি। 
  
তরগজাতল মদখগত মপগলি, এর্জি মািুষ মদার্াগির তদগর্ তাতর্গ়ে আগে। রাস্তার িাগর 
আর এর্জি মািুষগর্ মদখা মগল। মস েুল তবগিতার সগঙ্গ র্থা বলগে। এই দুজি মে 
মগাগ়েন্দা এ তবষগ়ে মর্াগিা সগন্দহ মিই, তরগজাতল োবগলি। মিষ পেকন্ত মগাগ়েন্দা 
দুজিগর্ মদখা মগল, এটা মবািহ়ে মসৌোগয। 
  
তর্উগরটগরর অতেস। 
  
র্ীোগব আপিাগর্ সাহােয র্রগত পাতর? 
  
 তেক্টর? আতম টতি। 
  
–মর্াগিা তর্েু খারাপ খবর আগে? 
  
 তেক্টগরর র্েস্বগর উতিগ্নতা। 
  
–িা, তরগজাতল বলগলি, সব তর্েু তির্িার্ চলগে। তেক্টর, আপতি তর্ মসই সুন্দর 
েুলদাতিটার খবর জাগিি, োর গাগ়ে লাল তচহ্ন আগে। 
  
র্া অযামগোরা। 
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–হযািঁ, আতম ওটা আজ রাগত তুগল মিব। 
  
তর্েুক্ষগণর িীরবতা। 
  
–আজ রাগত্র? জাতি িা টতি, তেক্টগরর র্েস্বর র্ািঁপগে, েতদ মর্াগিা তর্েু অঘটি ঘগট 
ো়ে? র্থা েুগল জপিার তর্, 
  
সব র্থা েুগল োি। আতম আপিাগর্ সাহােয র্রগত চাইতে। আপতি বারবার আমাগর্ 
ে়ে মদখাগেি মর্ি? আপিার তর্ মগি আগে, সযাল তেতজগর্ মদও়ো প্রততশ্রুতত? 
বযাপারটা আপতি সামলাগত পারগবি মতা? 
  
িা-িা, টতি, আতম তা বলগত চাইতে িা। 
  
সব তর্েু আপিাগর্ তির্ মগতা র্রগত হগব, তেক্টর। আতম হ়েগতা েুক্তরাগষ্ট্র চগল োব। 
মসখাগি মগগল আমার মর্াগিা সমসযা থার্গব িা। এই িাগমলাগত আতম জড়াব িা। শুিু 
আপিাগর্ োগলাবাতস বগলই বলতে। 
  
-িা-িা, আপতি ো-ো র্গরগেি, তার জিয আতম রৃ্তজ্ঞ। টতি, আজ রাগতই আতম মচিা 
র্রব। 
  
–তির্ আগে, তমউতজ়োম বন্ধ হগ়ে োবার পর আপতি এর্টা ির্ল মাল মরগখ আসলটা 
সতরগ়ে মদগবি। 
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তর্ন্তু গােকরা সব তর্েু পাহারা তদগে। 
  
–তাগত র্ী হগ়েগে, গােকরা মতা এ বযাপাগর তবগিষজ্ঞ ি়ে। 
  
–িা-িা, তা ি়ে। তগব… 
  
–তির্ আগে, তেক্টর, আমার র্থা শুিুি। আপতি আসলটা সতরগ়ে ির্লটা মরগখ মদগবি। 
আর এর্টা মসল, তেে র্গর রাখগবি। আিা র্তর, সবতর্েু বুিগত পারগেি। 
  
-তির্ আগে। মর্াথা়ে মদখা হগব? 
  
–আমরা মর্াথাও মদখা র্রব িা। তির্ েটার সম়ে তমউতজ়োম মথগর্ বাইগর মবতরগ়ে 
আসগবি। সামগি এর্টা টযাতক্স দািঁতড়গ়ে থার্গব। মালটা সগঙ্গ রাখগবি। ড্রাইোর 
আপিাগর্ গ্রান্ড মহাগটগল তিগ়ে োগব। মসখাগি ড্রাইোর আপিার জিয অগপক্ষা র্রগব। 
আপতি পযাগর্টটা গাতড়গতই মেগল রাখগবি। মহাগটলবাগর বসগবি। সামািয মদ খাগবি। 
তারপর বাতড় চগল োগবি। 
  
–তর্ন্তু পযাগর্টটা? 
  
–ে়ে মিই, তার মদখাশুিা র্রা হগব। 
  
তেক্টর ঘামগত থাগর্ি–আতম এর আগগ র্খিও এমি র্াজ র্তরতি। আতম মর্াগিা তর্েু 
চুতর র্তরতি। সারাজীবি…। 
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–আতম জাতি, তরগজাতল বলগলি, আতমও মর্ািতদি র্তরতি। তেক্টর এর্টা র্থা মগি 
রাখগবি, আপিাগর্ বািঁচাগত তগগ়ে আমাগর্ অগির্ রু্র্াজ র্রগত হগে। 
  
তেক্টর বগল উিগলি–আপতি আমার োগলা বনু্ধ টতি। আপিার মগতা বনু্ধ আতম জীবগি 
র্খিও মদতখতি। আপতি তর্ জাগিি, র্ীোগব আতম টার্াটা পাব, আর র্গব পাব? 
  
তরগজাতল বলগলি–খুব তাড়াতাতড়, বযাপারটা তমগট মগগলই আমরা আরও মাগলর অেকার 
পাব। 
  
তরগজাতল হাসগত থাগর্ি, আর র্খিও? আর র্খিও হ়েগতা আপিাগর্ আর সাহােয 
র্রব িা। তর্ন্তু সততয র্থাটা তততি উিারণ র্রগলি িা। 
  
. 
  
দুগটা জাহাজ দািঁতড়গ়ে আগে পাইরাস বন্দগর। তমউতজ়োগমর সবকত্র মািুগষর তেড়। তেক্টর 
এইসব মািুষগদর তদগর্ তাতর্গ়ে থার্গত োগলাবাগসি। তারা মর্ান্ জীবগির প্রতীর্, তা 
তচন্তাোবিা র্গরি। মবতির োগই আগমতরর্াি এবং তিতটি। অিযািয মদি মথগর্ও 
অগিগর্ এগসগেি। তর্ন্তু এখি তেক্টগরর মগির মেতর মর্ মেি মাদল বাতজগ়ে তদগ়েগে। 
মর্াগিা র্াগজ তার মি বসগে িা। 
  
তততি দুগটা মিাগর্গসর তদগর্ তার্াগলি। এখাগি এমি তর্েু তজতিস আগে, ো তবতি র্রা 
হগব। উৎসাহী মািুগষর তেড়। দুজি মমগ়ে সবতর্েু মবািাবার মচিা র্রগে। 
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এগুগলাগর্ সততয সততয হ়েগতা তবতি র্রা হগব। তর্ন্তু আতম এর মথগর্ র্ী লাে র্রব? 
আতম মতা তরগজাতলর পতরর্ল্পিা মগতা র্াজ র্রব। আতম জাতি, এই র্াগজ িরা পড়ার 
সম্ভবিা আগে। তগব উগটাতদর্ তদগ়ে মদখগত মগগল এই র্াগজ মর্াগিা সমসযা মিই। 
মবসগমগন্ট এমি সুন্দর প্রততরৃ্তত পাও়ো োগে, ওপগর এগি রাখগল মর্উ বুিগত পারগব 
িা। 
  
টতি মে েুলদাতিটার র্থা বগলগে, মসটা হল এই তমউতজ়োগমর অিযতম মসরা সম্পতত্ত। 
তিস্টপূবক পঞ্চদি িতগর্ এতট তততর হগ়েতেল। এতট এর্ অসািারণ েুলদাতি, লাল তচহ্ন 
  
আগে, পুরাগণর প্রতীর্। র্াগলা পটেূতমগত মিষ েখি তেক্টর এই েুলদাতিটাগত হাত 
তদগ়েতেল, তখি তািঁর সমস্ত িরীগর তিহরণ মজগগ উগিতেল। পগিগরা বের হগ়ে মগল। 
তততি তিগজ এই েুলদাতিতটগর্ এর্তট সুন্দর সাজাগিা মর্গসর মগিয মরগখতেগলি। এখি 
এই েুলদাতিতটগর্ তততিই চুতর র্রগত চগলগেি? তেক্টগরর মি হাহার্ার র্গর ওগি, মহ 
ঈশ্বর, তুতম আমা়ে র্রুণা এগি দাও। 
  
. 
  
তেক্টর সমস্ত সগন্ধযগবলা পা়েচাতর র্রগলি। মুহূগতকর মগিয মর্মি মেি হগ়ে মগগলি। 
তিগজগর্ মচার বগল োবগত তার োগলা লাগগে িা। তততি অতেগস মগগলি তার দরজা 
বন্ধ র্রগলি। মেগস্ক বগস থার্গলি। তািঁর সমস্ত মুগখ হতািার োপ। আতম এটা র্রগত 
পারব িা। অিয মর্উ হ়েগতা পারগব, তর্ন্তু এই সমসযার সমািাগির উপা়ে র্ী? র্ীোগব 
টার্ার মজাগাড় হগব? তপ্রতজর র্েস্বর মিািা মগল–আজ রাগত্রই টার্াটা চাই। রু্ত্তা, তা 
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িা হগল র্াল সর্াগল মতাগর্ মমগর মাগেগদর খাইগ়ে মদব। তুই তর্ বুিগত পারতেস 
আমার র্থা? মলার্টা ে়েংর্র খুগি। িািঃ, আর মর্াগিা তবর্ল্প পগথর সন্ধাি পাও়ো 
োগে িা। 
  
র্গ়ের্ তমতিট মর্গট মগগে। েটা বাজগত চগলগে। তেক্টর অতেস মথগর্ মবতরগ়ে এগলি। 
মে দুজি েেমতহলা ির্ল বস্তু তবতি র্রতেগলি, তারা এবার চগল োবার প্রস্তুতত 
তিগেি। 
  
তেক্টর বলগলি–তসগগিাতম, আমার এর্ বনু্ধর জন্মতদি, র্ী মদও়ো ো়ে বলুি মতা? 
  
তততি মর্গসর র্াগে চগল মগগলি। োগলাোগব পরীক্ষা র্রার মচিা র্রগলি। অগির্গুগলা 
েুলদাতি আগে, মোগটা মোগটা মূততক। বই এবং মািতচত্র। মেি তততি োবগেি, তিবকাচি র্ী 
হগব তির্ র্রগত পারগেি িা। মিষ পেকন্ত তততি ওই লাল েুলদাতির প্রততরৃ্ততর তদগর্ 
তার্াগলি–আমার মগি হ়ে, এটাগতই চগল োগব। 
  
মমগ়েতট বলল–হযািঁ, এটা এর্টা দারুণ তজতিস। মমগ়েতট মর্স মথগর্ েুলদাতি মবর র্রল। 
মসতট তেক্টগরর হাগত তুগল তদল। 
  
–আমাগর্ এর্টা তরতসে মদও়ো োগব? 
  
–হযািঁ, তমিঃ তেক্টর। আমরা তর্ এই তজতিসটাগর্ োগলাোগব পযার্ র্গর মদব? 
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তেক্টর বলগলি–িা-, তার মর্াগিা দরর্ার মিই, আপতি এটাগর্ মপপার বযাগগর মগিয 
পুগর তদি। 
  
সবতর্েু তির্িার্ এতগগ়ে োগে। ওই ির্ল বস্তুটা এর্টা র্াগগজর বযাগগ পুগর মদও়ো 
হগ়েগে। তরতসে মদও়ো হগ়েগে। 
  
িিযবাদ। 
  
মগি হগে, আপিার বনু্ধ এটা মপগ়ে আিগন্দ আটখািা হগ়ে োগব। 
  
–হযািঁ, এ তবষগ়ে আমার মর্াগিা সগন্দহ মিই। 
  
তেক্টর বযাগ তিগ়ে সামগি এতগগ়ে এগলি। তার হাত দুগটা র্ািঁপগে। তততি অতেগস ঢুগর্ 
পড়গলি। 
  
দরজা বন্ধ র্গর তদগলি। তারপর বযাগ মথগর্ ওই ির্ল েুলদাতিটা মবর র্রগলি। 
মসতটগর্ মেগস্কর ওপর রাখগলি। তেক্টর োবগলি, খুব তাড়াতাতড় র্াজটা মিষ র্রগত 
হগব। তর্ন্তু এখিও পেকন্ত আতম মর্াগিা খারাপ র্াজ র্তরতি। তার সমস্ত মি জুগড় 
আিিার মমঘ। আতিঘি অিুেূতত। মাথা র্াজ র্রগে িা। আতম তর্ অিয মর্াগিা মদগি 
চগল োব? স্ত্রী-পুত্র পতরবাগরর সাগথ র্খিও মদখা র্রব িা? আত্মহতযা র্রব? পুতলগির 
র্াগে তগগ়ে সবতর্েু বলব? বলব, র্ীোগব আমাগর্ ে়ে মদখাগিা হগে। তর্ন্তু েখি 
সবাই সততযটা জািগত পারগব, আতম এগর্বাগর মিষ হগ়ে োব। িািঃ, এই সমসযা 
সমািাগির আর মর্াগিা পস্থা মিই। মে টার্াটা আতম িার র্গরতে, মসটা আমাগর্ মিাি 
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র্রগতই হগব। িা হগল তপ্রতজ আমাগর্ মমগর মেলগব। হা ঈশ্বর, আমার বনু্ধ টতি আগে 
বগলই আতম হ়েগতা এ োত্রা়ে মবিঁগচ োব। টতি িা থার্গল আতম র্গবই মগর মেতাম। 
  
তেক্টর ঘতড়র তদগর্ তার্াগলি। সম়ে এতগগ়ে চগলগে। তেক্টর উগি দািঁড়াগলি। তার পা-
দুগটা তখিও র্ািঁপগে। তততি অগির্ক্ষণ দািঁতড়গ়ে থার্গলি। মজাগর মজাগর তিশ্বাস তিগলি। 
তিগজগর্ িান্ত র্রার মচিা র্রগলি। হাত মঘগম মগগে ঘাগম। হাগত হাত মুগে তিগলি। 
ওই ির্ল তজতিসটা মপপার বযাগগর মেতর পুগর তিগলি। দরজার তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। 
দরজার সামগি এর্জি গাগেকর থার্ার র্থা। েটা পেকন্ত মস থাগর্। তমউতজ়োম বন্ধ হগ়ে 
োও়ো পেকন্ত। তারপর আর এর্জি গােক এগস ো়ে। তাগর্ অগির্গুগলা ঘগরর ওপর 
িজর রাখগত হ়ে। ঘুরগত ঘুরগত মস অগির্ সম়ে দূগরর বারান্দা়ে চগল ো়ে। মসখাি 
মথগর্ সব ঘর মদখা ো়ে িা। 
  
তেক্টর অতেস মথগর্ মবতরগ়ে এগলি। গাগেকর সগঙ্গ মদখা হগ়ে মগল। তেক্টগরর আচরগণর 
মগিয মর্মি এর্টা অপরািগবাি। 
  
–আমাগর্ ক্ষমা র্রগবি তমস্টার, আতম জািতাম িা, আপতি এখিও অতেগস আগেি। 
  
–হযািঁ, এবার আমাগর্ মবগরাগত হগব। 
  
আপতি তর্ জাগিি, গােক বলল, আতম আপিাগর্ তহংসা র্তর? 
  
মর্ি? 
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–আপতি এইসব সুন্দর সুন্দর তজতিস সম্পগর্ক র্ত তথয জাগিি। আতম এখাগি ঘুতর, 
ওগদর তদগর্ তাতর্গ়ে থাতর্, ওরা হল ইততহাগসর এর্-এর্তট টুর্গরা সৃ্মতত। তাই ি়ে 
তর্? আতম তর্ন্তু মবতি খবর জাতি িা। আপতি হ়েগতা এর্তদি আমাগর্ সবতর্েু বুতিগ়ে 
বলগবি। মগি হগে… 
  
মলার্টা বগর্ই চগলগে- হযািঁ, এর্তদি, মতামাগর্ সব র্থা বলগত পারগল আমারও 
োগলা– 
  
ঘগরর এগর্বাগর মর্াগণ তেক্টর মপৌঁগে মগগেি। মদখগত পাগেি মসই র্যাতবগিটটা, 
অসািারণ েুলদাতিটা োর মগিয আগে। এখিই ওই গাগেকর হাত মথগর্ মুতক্ত মপগত 
হগব। 
  
অযালামক সাতর্কগট সমসযা মদখা তদগ়েগে। মবসগমগন্ট। তুতম তর্ এর্টু মচর্ র্রগব? 
  
–হযািঁ, তজতিসগুগলা অগির্তদগির পুগরাগিা, তাই মবািহ়ে মগালমাল র্রগে। 
  
–এখিই এর্বার োও িা োই। সবতর্েু তির্িার্ িা মদগখ আতম র্ী র্গর োই বল মতা? 
  
–তির্ই বগলগেি তমস্টার, আতম এখুতি আসতে। 
  
 তেক্টর এর্ মুহূতক দািঁড়াগলি। গােক চগল মগল। হগলর ওপাগি, মবসগমগন্টর তদগর্। েখিই 
মস দৃতিসীমার বাইগর চগল মগল, তেক্টর তৎপর হগ়ে উিগলি। তার হাগত ওই পযাগর্ট, 
তার মেতর ির্ল েুলদাতি। তততি চাতব তিগলি। োবগলি, মিষ অতি আতম র্াজটা 
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র্রগত চগলতে। চুতরর র্াজ। চাতবটা হাত গগল পগড় মগল মাতটর ওপর। এটা তর্ মর্াগিা 
তচহ্ন? েগবাি তর্ আমাগর্ এর্াজ র্রগত বারণ র্রগেি? ঘাগমর মরাত, সমস্ত িরীর 
তেতজগ়ে তদগ়েগে। তেক্টর িীচু হগলি। চাতবটা খুিঁজগলি। তাতর্গ়ে থার্গলি েুলদাতিটার 
তদগর্ অসািারণ মদখগত। এত সুন্দরোগব এটাগর্ তততর র্রা হগ়েগে! আহা, র্ত হাজার 
বের আগগ। সততয, গােক তির্ র্থা বগলগে, এটা হল ইততহাগসর এর্ স্মারর্ তচহ্ন। 
এমি তজতিস তর্ র্খিও চুতর র্রগত হ়ে। 
  
তেক্টর মচাখ বন্ধ র্রগলি। এর্ মুহূগতকর জিয, চারপাগি তার্াগলি। মর্উ তার ওপর 
িজর রাগখতি। তততি মর্সটার চাতব খুগল তদগলি। আগস্ত আগস্ত আসল েুলদাতিটা তুগল 
তিগলি। ির্ল েুলদাতিটা মপপার বযাগ মথগর্ বার র্রগলি। আিাগরর ওপর বতসগ়ে 
তদগলি। বািঃ, চমৎর্ার হগ়েগে। এর্ মুহূতক তাতর্গ়ে থার্গলি। এর্টা র্থা তার মুখ 
তদগ়ে মবতরগ়ে এল। ির্ল? এটা এগর্বাগরই ির্ল, তর্ন্তু মর্ জািগব? এর্মাত্র আতম 
জাতি, তেক্টর োবগলি, দু-এর্জি তবগিষ পতণ্ডত হ়েগতা জািগত পাগরি। বাইগর মথগর্ 
মদখগল তর্েুই বুিগত পারা োগব িা। মর্উ র্াগে এগস পরীক্ষা র্রগব িা। তেক্টর চাতব 
বন্ধ র্গর তদগলি। আসল েুলদাতিটা এখি মপপার বযাগগর মগিয চগল মগগে। সগঙ্গ আগে 
এর্টা তরতসে। 
  
তততি রুমাল তিগলি মুখ মুেগলি, হাত মুেগলি। সব র্াজ হগ়ে মগগে। ঘতড়র তদগর্ 
তার্াগলি। েটা মবগজ দি তমতিট। এখি তাড়াতাতড় র্রগত হগব। দরজার তদগর্ এতগগ়ে 
মগগলি। মদখগলি, গােক মসতদগর্ এতগগ়ে আসগে। 
  
–অযালামক তসগস্টগম মতা তর্েু হ়েতি। 
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–তির্ আগে। আমাগদর সব তবষগ়ে সতর্ক থার্া উতচত। 
  
গােক হাসল, আপতি এখি চলগলি, তাই মতা? 
  
-হযািঁ, শুেরাতত্র। 
  
সামগির দরজা়ে তিতী়ে গােক দািঁতড়গ়ে তেল। মসও এখি োবার জিয তততর। মস মপপার 
বযাগগর তদগর্ তার্াল। বলল, সব তর্েু পরীক্ষা র্রগত হগব। এটাই এখাির্ার তি়েম। 
  
–তির্ আগে, তেক্টর বলগলি, তততি বযাগটা গাগেকর হাগত তদগলি। 
  
গােক মেতর তদগর্ তার্াল, েুলদাতিটা মবর র্রল। তরতসেটা মদখল। 
  
–বনু্ধর জিয উপহার, তেক্টর বলগলি, মস এর্জি ইতিতি়োর। 
  
তার গলা র্ািঁপতেল। তর্ন্তু মর্ি? আমাগর্ এখি স্বাোতবর্ অতেি়ে র্রগত হগব। 
  
সুন্দর! গােক বযাগটা তেক্টগরর হাগত তুগল তদল। 
  
আর এর্টা ে়েংর্র মুহূতক মর্গট মগল। 
  
 তেক্টর বযাগটা বুগর্র র্াগে িরগলি- শুেরাতত্র। 
  
গােক দরজা খুগল তদগ়ে বলল–শুেরাতত্র। 
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তেক্টর বাইগর এগলি। রাগতর বাতাস িীতল হগ়ে উগিগে, প্রাণ েগর তিশ্বাস তিগলি 
তততি। মাথাটা তিমতিম র্রগে। লক্ষ লক্ষ েলার এখি তার হাগতর মগিয। তর্ন্তু 
এইোগব? তততি োবগত পারগেি িা। মগি হগে, তততি মেি মদগির সাগথ 
তবশ্বাসঘাতর্তা র্গরগেি। এর্টুর্গরা ইততহাস তবগদগি পাচার র্গর তদগেি। র্ার 
র্াগে? মুখহীি র্জি তবগদতির র্াগে? 
  
তততি তসিঁতড় তদগ়ে িীগচ িামগলি। তরগজাতলর র্থা মগতা এর্টা টযাতক্স তমউতজ়োগমর 
সামগি দািঁতড়গ়ে আগে। তেক্টর মসখাগি চগল মগগলি। হাত তুলগলি। বলগলি, মহাগটল 
গ্রাগন্ড মিটাগগি। 
  
টযাতক্স এতগগ়ে মগল। তেক্টর তসগট এতলগ়ে পগড়গেি। মগি হগে, মর্উ মবািহ়ে তার 
সমস্ত িতক্তগর্ শুগষ তিগ়েগে। মগি হগে, এর্টা ে়েংর্র েুগে মিষ পেকন্ত তততি জ়েলাে 
র্গরগেি। তর্ন্তু েুগের মিষ হাতস তততি হাসগবি র্ী? 
  
টযাতক্স মহাগটল গ্রাগন্ডর সামগি এগস দািঁড়াল। 
  
 তেক্টর বলগলি–এখাগি এর্টু অগপক্ষা র্গরা মর্মি? 
  
 মিষবাগরর মগতা তততি ওই অসািারণ ঐততহযমতণ্ডত বস্তুতটর তদগর্ তার্াগলি। আহা, 
বযার্তসগট মসটা পগড় রইল। তেক্টর অতত দ্রুত টযাতক্স মথগর্ মিগম মগগলি। মহাগটল 
লতবগত মপৌঁগে মগগলি। দরজার ওপাগর চগল মগগলি। তাতর্গ়ে থার্গলি। এর্জি মািুষ 
টযাতক্সগত প্রগবি র্রগে। এর্টুবাগদ টযাতক্সটা অতত দ্রুত স্থাি তযাগ র্গর চগল মগল। 
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তাহগল সব র্াজ তির্ মগতা হগ়েগে। আহা, আমার জীবিটা আর র্খিও আগগর মগতা 
হগব িা। সারা জীবি আমাগর্ এই র্লগির মবািা বহি র্রগত হগব। এর্টা দুিঃস্বগপ্নর 
োত্রা শুরু হল। 
  
. 
  
মরাববার দুপুরগবলা। ততিগট মবগজগে। টতি তরগজাতল মহাগটল মথগর্ মবতরগ়ে এগলি। 
প্ল্াতট়ো ওগমাতি়োর তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। তততি এর্টা সুন্দর জযাগর্ট পগরগেি। সগঙ্গ 
সবুজ ট্রাউজার। দুজি তেগটর্তটে তাগর্ অিুসরণ র্রতেগলি। এর্জি বলগলি–মগি 
হগে, মলার্টা মবািহ়ে সার্কাস মদখাগব, এমিই মপািার্ পগরগে। 
  
–মমটাক্সা তিট, তরগজাতল এর্টা টযাতক্স োড়া তিগলি। মগাগ়েন্দা তার ও়োতর্টতর্গত 
বলল। 
  
-মলার্টা টযাতক্স তিগ়ে পতশ্চমতদগর্ চগলগে। 
  
এর্টা র্েস্বর মিািা মগল আমরা তাগর্ মদখগত মপগ়েতে। আমরা অিুসরণ র্রতে। 
আপিারা মহাগটগল তেগর োি। 
  
–তির্ আগে। 
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 টযাতক্সগর্ অিুসরণ র্রগে এর্তট তসোি গাতড়, মবি তর্েুটা দূর মথগর্। টযাতক্সটা দতক্ষণ 
তদগর্ মগল, মমািাসতটরাতর্ পার হগ়ে, তসোিও এতগগ়ে চগলগে। এই তসোগি এর্জি 
তেগটর্তটে বগস আগেি, ড্রাইোগরর পাগি, হাগত হযান্ড মাইগিাগোি। 
  
মসিাল। ইউতিটগোর। মলার্টা টযাতক্সগত চগড় তেলগহতলিি তিগট মপৌঁগে মগগে। মগি 
হগে এর্টু অগপক্ষা র্রগত হগব।… িা িা ওরা মপটা তিগট চগল মগল। মবািহ়ে প্ল্ার্ার 
তদগর্ োগব। আমরা এখিও অিুসরণ র্রব র্ী? 
  
ইউতিট মোর, তর্েুক্ষণ অগপক্ষা র্গরা। 
  
িি োসগে। 
  
–ইউতিট মোর, আমরা সব তর্েু জািগত মপগরতে। মস প্ল্ার্াগত টযাতক্স মথগর্ মিগম 
পগড়গে। তার গতততবতির ওপর র্ড়া িজর রাখগত হগব। 
  
–মলার্টা লাল মচর্ জযাগর্ট পগরগে। সবুজ ট্রাউজার। তাগর্ মর্াগিাোগরই মচাগখর 
আড়াল র্রা চলগব িা। এর্ মুহূতক অগপক্ষা র্গরা। টযাতক্স মথগমগে। ও প্ল্ার্াগত মিগম 
পগড়গে। 
  
-তির্ আগে, আমরা এই খবরটা পািাতে। 
  
–তির্ আগে। 
  
. 
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প্ল্ার্া। দুজি তেগটর্তটেগর্ মদখা মগল টযাতক্স মথগর্ মিগম আসা মলার্তটর ওপর র্ড়া 
িজর রাখগে। 
  
–মর্াথা মথগর্ মজার্াগরর মগতা মপািার্টা তর্গিগে বগলা মতা? 
  
 এর্জি হাসগত হাসগত মন্তবয র্রল। 
  
তারা মপেি তদগর্ চগল মগল। এটা হল িহগরর এর্ প্রাচীি অংি। র্গ়ের্ ঘণ্টা িগর 
চলল লুগর্াচুতর মখলা। তরগজাতল ইগে র্গরই মবািহ়ে তাগদর মচাগখর িুগলা মদবার মচিা 
র্রগেি। এর্তটর পর এর্তট বার তততি মপতরগ়ে মগগলি। সুযগেতিগরর মদার্াি, আটক 
গযালাতর। অযািাতেগ়োতটর্া িগর হািঁটগলি। এর্টা মদার্াগির সামগি এগস থমগর্ 
দািঁড়াগলি। এখাগি প্রাচীি েুগগর অস্ত্রিস্ত্র তবতি হগে। পাও়ো োগে ততলািার, 
মমামবাতত- আরও র্ত তর্েু। 
  
এখাগি মলার্টা র্ী র্রগে? 
  
মগি হগে আরাম র্গর তবর্াতলর্ ভ্রমগণ মবতরগ়েগে। এখিও তার ওপর িজর রাখগত 
হগব। 
  
তারপর? অযাগুও মগগরো পার হগ়ে তরগজাতল এতগগ়ে চলগলি জাইিস মরসু্টগরগন্টর 
তদগর্। দুজি তেগটর্তটে তিরাপদ দূরগে দািঁতড়গ়ে থার্ল। তার গতততবতির ওপর র্ড়া 
িজর রাখল। 
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দুজি তেগটর্তটে এখি খুবই পতরশ্রান্ত হগ়ে উগিগে। 
  
আমার মগি হগে, মলার্টা বুতি এখিই এখাি মথগর্ চগল োগব। বাতড় তেরগত পারগল 
োগলা হত। ঘুম-ঘুম পাগে। 
  
িা-িা, এখি মজগগ থার্গত হগব। মচাগখর পাতা জতড়গ়ে এগল মলার্টা পাতলগ়ে োগব। 
তিগর্াতলগিা তাহগল আমাগদর গািা বলগবি। 
  
–আমরা র্ী র্গর মলার্টাগর্ মচাগখর বাইগর মেগত মদব? ও মতা এখাগি গাগের মগতা 
দািঁতড়গ়ে আগে। 
  
 অিয তেগটর্তটে র্থা বলার মচিা র্রগলি তির্ আগে, আর এর্টু র্ি স্বীর্ার র্গরা িা 
োই। 
  
–আতম মতা র্রতে। 
  
–তির্ আগে, ওর মুগখর তদগর্ তাতর্গ়েে র্ী? 
  
–িা। 
  
–আতমও মদতখতি, এগসা মতা মদখা োর্। 
  
 দুজি মগাগ়েন্দা মরসু্টগরগন্ট মপৌঁগে মগগলি। মটতবগলর সামগি এগস দািঁড়াগলি। 
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তারা এর্ সমূ্পণক অজািা মািুগষর মুগখর তদগর্ তাতর্গ়ে থার্গলি। এ র্ী! এগর্ 
অিুসরণ র্রার র্থা মতা বলা হ়েতি! 
  
. 
  
ইেগপক্টর তিগর্াতলগিা এই র্থা শুগি অতযন্ত মরগগ মগগেি। 
  
–আতম ততিগট দল র্রলাম, তরগজাতলগর্ মচাগখ মচাগখ রাখার জিয। আপিারা সর্গলই 
এই র্াগজ সুদক্ষ। আগগ অগির্ এ িরগির র্াজ র্গরগেি। তা সগত্ত্বও তরগজাতল 
র্ীোগব আপিাগদর মচাগখর সামগি মথগর্ চগল মগল? আতম মতা মাথামুণু্ড তর্েুই বুিগত 
পারতে িা! 
  
মগাগ়েন্দারা পরস্পগরর মুখ চাও়োচাওত়ে র্রগত থাগর্ি। 
  
 এর্জি তবড়তবড় র্গর বলার মচিা র্গরি ইেগপক্টর, সততয আমরা এই মখলাগত মহগর 
মগতে। প্রথম দল ি়েতািটাগর্ এর্টা টযাতক্সগত মদগখতেল। 
  
-তারপর? টযাতক্সটা মচাগখর সামগি মথগর্ অদৃিয হগ়ে ো়ে? মসই পুগরাগিা গল্প। তাই 
মতা? 
  
-িা সযার, আমরা টযাতক্সর ওপর র্ড়া িজর মরগখতেলাম। আমরা মেগবতেলাম টযাতক্সর 
মগিয ওই ি়েতািটাই বগস আগে। মস এর্টা বুগিা মপািার্ পগরতেল। তরগজাতল বুতে 
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র্গর টযাতক্সগত আর এর্টা োত্রীগর্ লুতর্গ়ে মরগখতেল। টযাতক্সর মগিযই তারা মপািার্ 
বদলা বদতল র্গর। আমরা েুল মলার্গর্ অিুসরণ র্রগত বািয হগ়েতেলাম। 
  
–তরগজাতল তির্ টযাতক্সগত উিল র্ী র্গর? 
  
–র্ীোগব তা বুিগত পারতে িা। 
  
–আপিারা লাইগসে িাবার মিাট র্গরগেি? 
  
–িা সযার, বযাপারটা অত গুরুেপূণক বগল মগি হ়েতি। 
  
–মে মলার্টাগর্ িরা হল তার পতরচ়ে জািা মগগে? 
  
-মস তরগজাতলর মহাগটগলর এর্জি মবলব়ে। মবচারা তর্েুই জাগি িা। তরগজাতল তার 
হাগত এর্গিা েলাগরর মিাট গুিঁগজ তদগ়েতেল। তরগজাতল বগলতেল, র্াগরার সাগথ লুগর্াচুতর 
মখলা মখলগত হগব। 
  
ইেগপক্টর তিগর্াতলগিা গেীর তিশ্বাস মেলগলি। তততি বলগলি–এই মুহূগতক তরগজাতলর 
সন্ধাি পাব র্ী র্গর? র্াউগর্ তর্ মচগিি, মে তরগজাতলর খবর তদগত পাগর? 
  
-িা সযার, মতমি মর্াগিা মলাগর্র সগঙ্গ আমার জািাগিািা মিই। 
  
. 
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তগ্রগসর সাতটা প্রিাি বন্দর আগে- মথসাগলাতিতর্, পাট্টাস, মোগলাস, ইগগাগমতিতটসা, 
র্াোলা, ইরার্তল়েি এবং পাইরাই়েস। 
  
এগথগের সাত মাইল দতক্ষণ-পতশ্চগম পাইরাই়েস বন্দগরর অবস্থাি। এতটগর্ আমরা 
তগ্রগসর সবগথগর্ উগল্লখগোগয বন্দর বলগত পাতর। শুিু তাই ি়ে, এই বন্দরতট হল 
ইউগরাগপর অিযতম প্রিাি বন্দর। মপাটক র্মগপ্ল্গক্সর মগিয চারতট মজতট আগে। ততিতট 
রুগট প্রগমাতরণী োগড়। সমুেগামী জাহাজও মসখাি মথগর্ োত্রা শুরু র্গর। চতুথকতটর 
িাম মহরার্গলস, এখাি মথগর্ শুিু মালবাহী জাহাজ দূর সমুগে োত্রা র্গর। 
  
মহরার্গলগসর র্াগে মিাের র্রা আগে মথগল িামর্ জাহাজতট। মসটা এর্টা তবরাট 
টযাংর্ার, মগি হগে বুতি তবরাট আরৃ্ততর এর্তট তদতয। মে-মর্াগিা মুহূগতক িািঁতপগ়ে 
পড়গব। 
  
চারজিগর্ সগঙ্গ তিগ়ে টতি তরগজাতল তির্ জা়েগাগত মপৌঁগে মগগেি। তরগজাতল ওই তবরাট 
জাহাজটার তদগর্ তাতর্গ়ে অগির্ তর্েু োবগেি- োর্, মিষ পেকন্ত তির্ জা়েগা়ে এগস 
মপৌঁগোগত মপগরতে। বনু্ধ মেতমতরগসর োগয পরীক্ষা হগব। 
  
তততি তার সগঙ্গ আসা মািুষগদর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–মতামাগদর দুজি এখাগি 
অগপক্ষা র্রগব। বাতর্ দুজি আমার সগঙ্গ এগসা। মদগখা, জাহাজ মথগর্ মর্উ মেি মেগত 
িা পাগর। 
  
–তির্ আগে। 
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তরগজাতল এবং দুজি মািুষ িীগর িীগর এতগগ়ে চলল। তারা খাতির্টা পথ এতগগ়ে মগল। 
এর্জি এগস জািগত চাইল আতম তর্ আপিাগদর সাহােয র্রগত পাতর? 
  
–তমিঃ মেতমতরগসর সগঙ্গ মদখা র্রগত পারব? 
  
তমিঃ মেতমতরস মাতলগর্র মর্তবগি বগস আগেি। তততিও আপিাগদর জিয অগপক্ষা 
র্রগেি। 
  
োর্, দুগ়ে দুগ়ে চারই হগ়েগে। তরগজাতল মহগস উিগলি–তির্ আগে, উতি আমাগদর জিয 
অগপক্ষা র্রগেি? জাহাজ র্খি োড়গব? 
  
মািরাগত, আতম তর্ পথ মদখাব? 
  
–িিযবাদ। 
  
ওরা মেগর্র পাি তদগ়ে মহিঁগট মগল। মিষ অতি এর্টা মইগ়ের সামগি এগস দািঁড়াল। 
সরু পযাগসজ। ইততমগিয তারা প্রা়ে েজি খাগির্ মর্তবি পার হগ়ে মগগেি। 
  
মিষ মর্তবগির সামগি ওরা এগস দািঁড়াল। মসলার দরজাগত িি র্রগত োগব, তরগজাতল 
তাগর্ সতরগ়ে তদগ়ে বলগলি–আমরা তিগজরাই আমাগদর উপতস্থতত মঘাষণা র্রব মর্মি? 
তুতম তর্ন্তু তর্েু মগি র্গরা িা োই। 
  
তরগজাতল দরজা খুগল মেতগর ঢুগর্ পড়গলি। 
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তরগজাতল ো মেগবতেগলি, মর্তবিতট তার মথগর্ অগির্ বড়। এখাগি এর্টা সুন্দর 
সাজাগিা িেযা আগে, মর্ৌচ, মেস্ক- মর্াগিা তর্েুর অোব মিই। দুগটা ইতজগচ়োর মচাগখ 
পড়ল। মেগস্কর পাগি বগস আগেি র্িস্টযািতটি মেতমতরস। 
  
মেতমতরস তরগজাতলগর্ মদখগলি। র্িঁপগত শুরু র্রগলি। তার মুখ তববণক হগ়ে মগগে। 
আমতা আমতা র্গর তততি বলগত থাগর্ি এখাগি…এখাগি আপিারা র্ী র্রগেি? 
  
তার র্েস্বর তেসতেসাতির মগতা মিািাগে। 
  
–আমার বনু্ধ আর আতম তির্ র্রলাম, আপিাগর্ শুে র্ামিা জািার মর্াস্টা। 
  
আপতি র্ী র্গর জািগলি মে আতম এখাগি আতে? আতম মতা আপিাগদর আিা র্তরতি। 
  
–তা আতম জাতি। তরগজাতল বলগলি। তারপর িাতবগর্র তদগর্ তাতর্গ়ে তততি বলগলি, 
মতামাগর্ িিযবাদ পল। 
  
িাতবর্ মবতরগ়ে মগল। তরগজাতল মেতমতরগসর তদগর্ তাতর্গ়ে আরও তর্েু বলগত লাগগলি। 
  
–আপতি আমার অংিীদার, এর্টা শুে র্াজ শুরু হগত চগলগে। আমার র্তকবয আপিাগর্ 
গুেবাই জািাগিা। তাই ি়ে র্ী? তর্ন্তু আপতি আমাগর্ িা বগল মর্াথা়ে চগল োতেগলি? 
  
মেতমতরস সগঙ্গ সগঙ্গ বলগলি–িাগতা, আতম মর্াথাও োতেলাম িা। আতম সব তর্েু মদখার 
জিয এখাগি এগসতে। সব তির্িার্ আগে তর্িা। র্াল সর্াগল এই জাহাজটা োত্রা শুরু 
র্রগব। 
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তরগজাতল আর এর্টু র্াগে এগলি। েখি তততি র্থা বলতেগলি, তার গলার স্বর িরম 
হগ়ে এগসতেল। 
  
তরগজাতল বললগলি–মর্াস্টা মবতব, আপতি আবার মস্ত বগড়া েুল র্রগেি। এই পৃতথবীগত 
আপিার লুগর্াবার মর্াগিা জা়েগা মিই। আপিার আর আমার মগিয েেগলাগর্র এর্টা 
চুতক্ত হগ়েগে। মগি আগে মতা? আপতি জাগিি, চুতক্ত েঙ্গ র্রগল র্ী হ়ে? তাগদর 
রু্রু্গরর হাগত মেগড় মদও়ো হ়ে। মরগত হ়ে িৃিংসোগব। 
  
মেতমতরস মঢার্ তগগল বলগলি–আতম আপিার সগঙ্গ এর্া র্থা বলগত চাইতে। 
  
তরগজাতল তার মলাগর্গদর বাইগর মেগত ইতঙ্গত র্রগলি, বলগলি–মতামরা বাইগর তগগ়ে 
অগপক্ষা র্গরা। 
  
তারা চগল মগল। তরগজাতল আমকগচ়োগর বগস পড়গলি। 
  
-মর্াস্টা, আতম তর্ আপিাগর্ হতাি র্গরতে? 
  
-মর্ি এোগব র্থা বলগেি? মেতমতরস জািগত চাইগলি। আতম আপিাগর্ টার্া মদব, 
আপতি েত টার্া চাইগেি, তার মথগর্ অগির্ মবতি। শুিু আমাগর্ মুতক্ত তদি। 
  
–মুতক্ত র্ীগসর জিয? 
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-আতম এই জাহাগজ চগড় চগল োব। এর্া। আপতি আমাগর্ অিুসরণ র্রগবি িা। 
মদাহাই ঈশ্বগরর, অিুগ্রহ র্গর আমাগর্ শুিু এইটুরু্ সাহােয র্রুি। 
  
মেতমতরগসর র্েস্বর শুগি বুিগত পারা মগল, তততি এগর্বাগর মেগে পগড়গেি। 
  
–আপতি আমার সাগথ এমি বযবহার র্রগত পাগরি িা। েতদ এর্বার আমার মদাষ 
প্রমাতণত হ়ে, তাহগল সরর্াগরর মচাগখ আতম এর্টা তবশ্বাসঘাতর্ তচতহ্নত হব। সরর্ার 
আমরা সমস্ত জাহাজ বাগজ়োপ্ত র্রগব। আতম আপিাগর্ সব মদব। আপতি ো চাইগেি, 
তার মথগর্ অগির্ মবতি। দ়ো র্গর আমার র্থাটা শুিুি। 
  
টতি তরগজাতল মহগস উিগলি আমার আর তর্েু চাইবার মিই এই পৃতথবীর র্াগে। সব 
আতম মপগ়ে মগতে। র্তগুগলা টযাংর্ার আপিার আগে? রু্তড়টা? তততরিটা? আতম আর 
আপতি তমগল সবর্টা টযাংর্ারগর্ সব সম়ে বযস্ত রাখব। আপিাগর্ আরও মবতি তৎপর 
হগত হগব, দু-এর্টা বন্দগরর সগঙ্গ মোগাগোগ র্রগত হগব। 
  
–আপতি…আপতি র্ী বলগেি? আতম তির্ বুিগত পারতে িা। 
  
–সম়ে হগল সবই বুিগত পারগবি, টতি তরগজাতল উগি দািঁড়াগলি। আপতি র্যাপগটগির 
সগঙ্গ র্থা বলুি। বলুি, র্গ়ের্টা মবতি জা়েগা়ে থামগত হগব। তবগিষ র্গর মলাতরোর 
বন্দগর। 
  
মেতমতরস ইতস্তত র্রগত থাগর্ি–তির্ আগে, র্াল সর্াগল আপতি আসগবি র্ী? 
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তরগজাতল মহগস মেলগলি–আতম মর্াথাও োতে িা। মখলাটা মিষ হগ়ে মগগে। মািপগথ 
আপতি পালাগবি, আতম সব খবর মপগ়েতে। তির্ আগে, আতমও আপিার সগঙ্গ পালাব। 
আমাগদর সগঙ্গ মহগরাইগির পযাগর্ট আগে। মর্াস্টা, এটা খুব সুন্দর মবািাপড়া। আমরা 
মস্টট তমউতজ়োম মথগর্ দাতম তজতিসপত্র বাইগর পাচার র্রব। আপতি মসগুগলা আমার 
জিয মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্র তিগ়ে োগবি। এটাই হল আপিার র্াগজর িাতস্ত। আপতি আমার 
সগঙ্গ তবশ্বাসঘাতর্তার মখলা মখলগত মচগ়েগেি, তার জিয আপিাগর্ তর্েুটা িাতস্ত মতা 
মপগতই হগব। 
  
মেতমতরগসর মচাখ ে়োতক হগ়ে উিল–মস র্ী? আমাগর্ এোগব োসাগবি িা। মদাহাই 
  
মেতমতরস র্থা মিষ র্রগত পারগলি িা। তরগজাতল তার ঘাড় চাপগড় বলগলি–ে়ে র্ী? 
আতম র্থা তদতে, আমার অংিীদার তহগসগব আপতি জীবগির প্রততটা মুহূতক আিগন্দ 
র্াটাগত পারগবি। 
  
তরগজাতল দরজা পেকন্ত মহিঁগট মগগলি। দরজা খুলগলি। 
  
-তির্ আগে, এবার আসল র্াজটা শুরু মহার্। 
  
মর্াথা়ে তজতিসটা থার্গব? 
  
-মে-মর্াগিা জাহাগজর মগিয লুতর্গ়ে রাখার অগির্ জা়েগা থাগর্। তরগজাতল আসল 
উগেিযটা বলগলি িা। র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর জাহাগজ মর্াগিাতদি পুতলতি তল্লাতি হ়ে 
িা। তততি এর্ গণযমািয মািুষ। সব সগন্দগহর উগধ্বক তার অবস্থাি। 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

407 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

  
এর্ বস্তা আলুর মগিয এটাগর্ ঢুতর্গ়ে রাখগল মর্মি হ়ে? বস্তাটাগর্ আলাদাোগব তচতহ্নত 
র্রগত হগব। গযাতলর িীগচ মেগল রাখগত হগব। আর ওই েুলদাতি? েুলদাতিটার দাত়েে 
তর্ন্তু আমাগদর বযতক্তগত োগব তিগত হগব। তরগজাতল মেতমতরগসর তদগর্ তার্াগলি। তার 
মচাগখ মলাগের আগুি জ্বগল উগিগে আিা র্তর এই র্াজটা আপতি োগলাোগব র্রগত 
পারগবি। আপিার মর্াগিা অসুতবিা মিই মতা? 
  
মেতমতরস তর্েু বলার মচিা র্রতেগলি। অবার্ তবস্মগ়ে তততি মদখগলি, গলা বগস মগগে, 
স্বর েুগট মবগরাগে িা। .. 
  
তরগজাতল বলগলি–তির্ আগে, এবার তাহগল োত্রা শুরু মহার্। 
  
তরগজাতল আমকগচ়োগর বসগলি িক্ত হগ়ে, বলগলি–আহা, োতর সুন্দর মতা! মর্াস্টা এখাগি 
আপতি, আতম এবং আমার মেগলরা অিয মর্াগিা জা়েগা খুিঁগজ মিব। 
  
মেতমতরস মিষ পেকন্ত হতাি হগ়ে বলগত থাগর্ি িিযবাদ আপিাগর্, অগিষ িিযবাদ। 
  
. 
  
– মিযরাত, তবরাট টযাংর্ার এবার োত্রা শুরু র্গরগে। দুতট টাগগবাট সামগি আগে। 
তারাই পথপ্রদিকগর্র র্াজ র্রগব। মহগরাইগির পযাগর্ট লুতর্গ়ে রাখা হগ়েগে। 
েুলদাতিটা। র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মর্তবগি পাতিগ়ে মদও়ো হগ়েগে। 
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টতি তরগজাতল তার সাঙ্গপাঙ্গগদর মেগর্ তিগ়ে বলগলি–মতামরা সবাই মরতেগ়ো রুগম চগল 
োগব। ও়োরগলগসর সংগোগ তেন্ন্ র্গর দাও। আতম চাই িা, মেতমতরস মর্াথাও সংবাদ 
পািার্। 
  
–তির্ আগে, মেতমতরস এর্ মেগে পড়া মািুষ। তাহগলও তরগজাতল মর্াগিা তরস্ক তিগত 
চাইগেি িা। 
  
. 
  
োত্রা শুরুর আগগ পেকন্ত তরগজাতলর মি িািা তচন্তা়ে আোতদত। অগির্সম়ে মিষ মুহূগতক 
অোতচত তবপদ মদখা মদ়ে। দীঘক জীবগির উিাি-পতগি এমি অগির্ মুহূগতকর সামগি 
এগস দািঁড়াগত বািয হগ়েগেি। এমিতর্ স্বগপ্নও আমরা মে ঘটিা র্ল্পিা র্রগত পাতর িা, 
অগির্ সম়ে তাও ঘগট ো়ে। র্িস্টযািতটি মেতমতরস, তবগশ্বর অিযতম িিী বযতক্ত। 
আর্াি অতি োর হাত প্রসাতরত, এখি আমার পাটকিার তহগসগব র্াজ র্রগেি? োবগত 
োগলা লাগগ। তরগজাতল তচন্তা র্রগলি, ওই মবজন্মাটাগর্ আরও মবার্া বািাগত হগব। তার 
সমস্ত জাহাজ এর্তদি আমার বিীেূত হগব। আতম মেখাগি খুতি মেগত পারব। মাল 
পাচার র্রগত পারব। তখি আতমই হব পৃতথবীর সুখীতম সম্রাট। আহা, এমি মসৌোগয 
মে আমার র্খিও হগব, আতম োবগতও পাতরতি! বুতের সাহাগেয আজ আতম এখাগি এগস 
দািঁতড়গ়েতে। তমউতজ়োগমর সব তর্েু োিঁর্ র্গর মদব। ওই তমউতজ়োম সততয সততয মসািার 
খতি। আহা, ওর সবতর্েু আতম অতির্ার র্রব। আমার মেগলগদর োগলাোগব র্াগজ 
লাগাগত হগব। ওরা বুিগতও পারগব িা, মর্ান্ র্াজ র্রগে। 
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টতি তরগজাতল ঘুগমর সমুগে সািঁতার র্াটগত শুরু র্রগলি। স্বপ্ন মদখগলি, স্বপ্ন মদখগলি 
মসািাগত মবািাই এর্তট জাহাজ তস্থর উগেগিয এতগগ়ে চগলগে। মসখাগি সুন্দরী মমগ়েরা 
মদ পতরগবিি র্রগে। 
  
. 
  
সর্াল হগ়েগে। তরগজাতলর ঘুম মেগে মগল। মির্োগস্টর জিয তারা োইতিংরুগমর তদগর্ 
এতগগ়ে চলগলি। েজি িু সদসয ইততমগিযই মসখাগি মপৌঁগে মগগেি। এর্জি সু্ট়োটক 
  
বলগলি–শুে সর্াল। 
  
–তমিঃ মেতমতরস মর্াথা়ে? তরগজাতল জািগত চাইগলি? উতি তর্ প্রাতরাি র্রগবি িা? 
  
িা, উতি ওিঁিার মর্তবগি বগস আগেি। উতি বলগেি, আপতি এবং আপিার বনু্ধগদর 
সবতর্েু সরবরাহ র্রগত। বলুি সযার, র্ীোগব আপিার র্াগজ লাগগত পাতর। 
  
আহা, ওিঁিার মগতা মািুষ আর হ়ে িা। তরগজাতল মহগস মেলগলি–আমাগর্ অগরি জুস 
মদগবি? শুগ়োগরর মাংস আর তেম? মতামরা র্ী মিগব মেগলর দল? 
  
–মেটা আপিার অতেরুতচ। অেকার মদও়ো মিষ হগ়ে মগগে। তরগজাতল বলগলি মাথাটা 
িান্ডা মরগখা। মচাগখর দৃতিগর্ অগির্ দূর প্রসাতরত র্গরা। আচরগণর মগিয েেতার োপ 
আিগব মর্মি? মগি মরগখা, আমরা সবাই পৃতথবীর অিযতম িিী মািুগষর সম্মািী়ে 
অতততথ। 
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. 
  
মেতমতরস মসতদি লাগঞ্চর আসগরও আগসিতি। এমিতর্ তেিাগরর সম়েও তাগর্ মদখা 
মগল িা। 
  
তরগজাতল তার সাগথ র্থা বলার জিয মর্তবগি ঢুগর্তেগলি। 
  
মেতমতরস মর্তবগি বগসতেগলি। তািঁর মুখ েগ়ে তববণক হগ়ে উগিগে। তাগর্ মদগখ মগি 
হগে, তততি বুতি অিকমৃত। ে়েংর্র তবপগদর সন্ধাগি বগস আগেি এর্া। 
  
তরগজাতল বলগলি–আগর, এগত মেগে পড়ার র্ী আগে? জীবগি উিাি-পতি মতা 
থার্গবই, আতম র্থা তদতে, আপিাগর্ তবপগদ মেলব িা। আপতি আমার র্াগজর 
অংিীদার, বযাপারটা মেগব মদখুি মতা। আপতি এমি আচরণ র্রগেি, মেি আপিার 
েীষণ অসুখ র্গরগে। উিুি, অগির্ র্াজ র্রগত হগব। সু্ট়োটকগর্ বগলতে, এখাগি খাবার 
পাতিগ়ে তদগত। 
  
মেতমতরস দীঘকশ্বাস মেগল বলগলি তির্ আগে, আপতি তর্ আমাগর্ এর্টু এর্া থার্গত 
মদগবি? 
  
তরগজাতল মঘািঁত মঘািঁত র্গর বলগলি–তির্ আগে, তেিাগরর পর ঘুগমাবার মচিা র্রুি। 
আপিাগর্ মদগখ এর্টা তবধ্বস্ত মািুষ বগল মগি হগে। 
  
. 
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সর্াল হগ়েগে, তরগজাতল র্যাপগটগির সগঙ্গ মদখা র্রগত মগগলি। 
  
তততি বলগলি আতম টতি তরগজাতল, আতম তমিঃ মেতমতরগসর এর্জি অতততথ। 
  
–মেতমতরস আমাগর্ সব তর্েু বগলগেি। মগি হগে পথ পাটাগত হগব। আপতি তর্ অিয 
তর্েু তিগদকি মদগবি? 
  
–হযািঁ, আতম জাতি। আমরা র্খি মলাতরোর উপরূ্গল মপৌঁগোব? 
  
–ততি সপ্তাগহর মগিয, তমিঃ তরগজাতল। 
  
–তির্ আগে। আতম আপিার সাগথ পগর র্থা বলব। 
  
তরগজাতল চগল মগগলি। তবিাল এই জাহাজতটর সবকত্র তখি তার দৃপ্ত পদতচহ্ন আিঁর্া 
হগে। মগি মগি স্বপ্ন জগগতর বাতসন্দা হগ়ে মগগেি তততি। োবগতও পাগরি তি, মর্াগিা 
এর্তদি এত বগড়া জাহাগজর অিীশ্বর হগবি তততি। র্ীোগব তার জীবি মর্গটগে, 
অতীগতর তদিগুগলা তার মগি পগড় মগল। আহা, আজ পৃতথবী আমার হাগতর মুগিা়ে। 
মগির মেতর এমি উন্মাদি আগগ র্খিও জাগগতি মতা! 
  
. 
  
সম়ে এতগগ়ে চগলগে। তরগজাতল মাগি মগিযই র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মর্তবগি ঢুগর্ 
পগড়ি। 
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–আিঃ, আজগর্ আপিাগর্ আর এর্টু োগলা মদখাগে। মগি হগে, এখাগি মর্াথাও 
থামগলও চগল। 
  
মেতমতরস আর র্থা বলার মগতা অবস্থাগত মিই। তাগর্ মদগখ এর্টা েুবন্ত মািুষ বগল 
মগি হগে। অসহা়ে এবং এর্া। পৃতথবীর সব মখলাগত তেতি মহগর মগগেি। 
  
. 
  
সম়ে আর এর্টু এতগগ়ে মগল। তরগজাতল স্বগপ্নর র্াোর্াতে চগল এগসগেি। এখি তততি 
অনিেক হগ়ে উিগলি। অথচ এটা তার স্বোবতবরুে। জীবগি অগির্ র্তিি র্াগজ অংি 
তিগ়েগেি, তিেক িগর অগপক্ষা র্গরগেি। এর্টা সপ্তাহ মর্গট মগগে, আর এর্টা সপ্তাহও 
মর্গট মগল। জাহাজ এখি উত্তর আগমতরর্া মহাগদগির তদগর্ এতগগ়ে চগলগে। 
  
িতিবার সগন্ধযগবলা, তরগজাতল জাহাগজর মেগর্ দািঁতড়গ়ে তেগলি। চারপাগি সমুগের তবপুল 
জলরাতি, মাগি মগিয বজ্রপাত। 
  
প্রথম মমট বলল–আবহাও়ো খারাপ হগব তমিঃ তরগজাতল। বযাপার খুব এর্টা সুতবিার 
লাগগে িা। 
  
তরগজাতল র্াি র্িঁতর্গ়ে বলগলি–মর্াগিা তর্েুই আমাগর্ তবরক্ত র্রগত পারগব িা মিাই। 
  
সমুে উত্তাল হগ়ে উিল। জাহাগজর তি়েন্ত্রণ রাখা সম্ভব হগে িা। মগি হগে তরগঙ্গ 
মবািহ়ে মস েুগব োগব। 
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তরগজাতলর মগির মেতরও অিাতন্তর আবহাও়ো। আতম তর্ এর্জি োগলা িাতবর্ িই? 
তর্ন্তু খারাপটাই বা তর্গস? তরগজাতল তািঁর তিজস্ব মর্তবগি চগল এগলি। তাড়াতাতড় ঘুতমগ়ে 
পড়গলি। 
  
ঘুগমর মগিয স্বপ্ন। এই সম়ে স্বগপ্নর মেতর মর্াগিা মসািাতল জাহাজ তর্ংবা উলঙ্গ মমগ়েরা 
আগসতি। র্াগলা স্বপ্ন, েুে শুরু হগ়েগে, অগস্ত্রর িিিিাতি তততি শুিগত পাগেি, 
তবগস্ফারগণর িি। 
  
তরগজাতলর ঘুম মেগে মগল। মচাখ বগড়া বগড়া র্গর চারপাগি তার্াগলি। মর্তবিটা দুলগে 
মর্ি? সামুতের্ িগড়র মুগখ পগড়গে জাহাজতট! র্তরেগর পাগ়ের িি। র্ী হগে 
মসখাগি? 
  
টতি তরগজাতল তাড়াতাতড় বাইগর এগলি। র্তরেগর মপৌঁগে মগগলি। মদখা মগল, তততিও 
তির্ মগতা তাল রাখগত পারগেি িা। 
  
মলার্গুগলা সন্ত্রস্ত হগ়ে েুগটােুতট শুরু র্গর তদগ়েগে। র্ী, হগ়েগে র্ী? 
  
–তবগস্ফারণ! জাহাগজ আগুি মলগগগে। আমরা েুবতে, এখি তাড়াতাতড় মেগর্ চগল 
আসুি। 
  
তবগস্ফারণ? আগুি? তরগজাতল তিগজর র্ািগর্ তবশ্বাস র্রগত পারগেি িা। এই িি 
দুগটার বুগিা শুগ়োগরর মগতা তাগর্ আিমণ র্গরগে। জাহাজটা েুগব মগগল র্ী হগব? 
আমার সব স্বগপ্নর সমাতি? তর্ন্তু অগির্ র্াজ মে র্রগত হগব। আগগ মেতমতরগসর জীবি 
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বািঁচাগত হগব। মেতমতরসই আমার চাতবর্াতি। সেল জীবগির োড়পত্র। র্ীোগব তার 
র্াগে খবর মপৌঁগোগিা োগব? হিাৎ টতির মগি হল, তততি মতা ইগে র্গরই মবতার 
বযবস্থা ধ্বংস র্গরতেগলি। 
  
তরগজাতল মর্াগিামগতা োরসাময রক্ষা র্গর চলগলি। সরু পথ তদগ়ে এতগগ়ে মগগলি। 
মেগর্র ওপর লাতেগ়ে পড়গলি। আহা, িড় মথগম মগগে। সাগর আগগর মগতাই িান্ত। 
আর্াগি চািঁগদর মজােিা। পৃতথবীর মর্াথাও মর্াগিা অিাতন্ত মিই। 
  
আর এর্টা তবগস্ফারগণর িি মিািা মগল। আর এর্টা আগুি মলগগ মগগে, র্াগলা 
মিািঁ়োর রু্ণ্ডতল আর্াগির তদগর্ উগি োগে। জগলর মগিয অতগ্নরু্ণ্ড োসগে, জাহাজটা 
অতযন্ত দ্রুত েুবগে। এর্তটর পর এর্তট লাইেগবাট মেগড় মদও়ো হগ়েগে। তর্ন্তু অগির্ 
মদতর হগ়ে মগগে। মগি হগে মগাটা জাহাগজ বুতি আগুি িগর মগগে। র্িস্টযািতটি 
মেতমতরস মর্াথা়ে? 
  
তরগজাতল অগির্ িরগির িি শুিগত মপগলি। আতকিাগদর িি। তবগস্ফারগণর িি। তততি 
তাতর্গ়ে থার্গলি িূিয মচাগখ। এর্টা মহতলর্োর মাথার ওপর তদগ়ে উগড় োগে। 
  
আমরা তর্ মবিঁগচ মগলাম? তরগজাতল মগি মগি োবগলি। তততি মহতলর্োগরর দৃতি 
আর্ষকণ র্রার মচিা র্রগলি। 
  
জািালা তদগ়ে এর্টা মুখ মবতরগ়ে এল। এই মুখটা র্ার? 
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তরগজাতল অবার্ হগ়ে মগগলি। বুিগত পারগলি, র্িস্টযািতটি মেতমতরস। তততি হাসগলি, 
তততি হাত িাড়গেি। তততি তদতিজ়েী সম্রাট। 
  
তরগজাতলর পা মথগর্ মাথা অতি জগম বরে হগ়ে মগগে। মাথাটা র্াজ র্রগে িা। প্রথম 
মথগর্ র্ী ঘগটগে, এখি তা অিুমাি র্রগত পারগেি। র্িস্টযািতটি মেতমতরস এর্টা 
মহতলর্োর মপগলি র্ী র্গর? মিযরাগত? তার মাগি? র্ত বুতেমাি মািুষ তততি। 
  
তরগজাতল বুিগত পারগলি, এবার তাগর্ জগল েুগব মরগত হগব। র্িস্টযািতটি মেতমতরস 
তার সাগথ বযবসা র্রগত চািতি। রু্রু্তরর বািাটা এইোগব তাগর্ মবার্া বাতিগ়েগেি! 
প্রথম মথগর্ সব র্থা মগি পগড় মগল তার। মেতমতরস পাতলগ়ে োগেি, তার মাগি? ওই 
মোিটা মর্ র্গরতেগলি? স্পাইরাস লামগিার িাম র্গর? ওটা এগসতেল মেতমতরগসর র্াে 
মথগর্। এইোগব মেতমতরস আমাগর্ োিঁগদ মেলার মচিা র্গরগেি। এই র্াগজ তততি 
সেল হগ়েগেি। তততি আমাগর্ জাহাগজ মেগর্ এগিগেি। োগলা মািুগষর মগতা ে়ে 
পাও়োর অতেি়ে র্গরগেি। তরগজাতল সব তর্েু বুিগত পারগেি, তর্ন্তু এখি আর তর্েুই 
র্রার মিই। 
  
টযাংর্ারগুগলা েুবগত শুরু র্গরগে। তরগজাতল োবগলি, িান্ডা সমুগের জগল এখি 
আতলঙ্গি র্রগত হগব আমাগর্। পা অতি জল উগি এগসগে। এবার? এবার আতম েুগব 
মরব, চারপাগি অনথ জলরাতি! আমাগর্ বািঁচাবার মগতা তর্েু মিই! 
  
তরগজাতল মিষবাগরর মগতা মহতলর্োগরর তদগর্ তার্াগলি। তচৎর্ার র্গর বলগলি তেগর 
আসুি, আতম আপিাগর্ সব মদব। 
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উন্মত্ত বাতাস তার র্েস্বর মর্াথা়ে োতসগ়ে তদল। 
  
টতি তরগজাতল মিষবাগরর মগতা মদখগলি, জাহাজটা েুবগত বগসগে। মদখগত মপগলি, 
আর্াগি মজযাৎিার অপূবক দৃিয। তার মগিয সুন্দর পাতখর মগতা উগড় চগলগে ওই 
মহতলর্োর! 
  
. 
  
১৭. 
  
মসন্ট মতরতজ। র্যাগথতরি োবগত পাগরতি, আঘাতটা তাগর্ এোগব আিমণ র্রগব। 
অগির্ক্ষণ মস তার মহাগটল-ঘগর মর্ৌগচর ওপর এর্া এর্া বগসতেল। মলেগটিান্ট হাে 
বাগকমযাগির িিগুগলা তার র্াগি ঢুর্গে িা। উতি হগলি তস্ক মপট্রগলর প্রিাি। তর্র্ক 
মরিডস মারা মগগে, বাগকমযাগির র্েস্বর, র্যাগথতরগির মগির সমুগে মতালপাড়। 
র্যাগথতরি মর্াগিা িি শুিগত চাইগে িা। আবার মসই আতিঘি পতরগবি। মেসব 
মািুগষরা আমাগর্ োগলাবাগস, র্াগে আগস, তারা মৃতুযর মদগি মপৌঁগে ো়ে মর্ি? 
র্যাগথতরগির মি এখি িূিয। লযাতর মারা মগগে। এবার তর্গর্কর পালা। অিযািযরা 
মিাগ়েগল, মিগপাতল়োি মোটাস, মফ্রোতরর্ স্টােরস, এর্তট পর এর্তট দুিঃস্বপ্ন। 
  
র্যাগথতরগির মচাগখর তারা়ে এখি মর্াগিা োষা মিই। রু়্োিার অন্ধর্াগর সব তর্েু 
হাতরগ়ে মগগে। হাে বাগকমযাগির র্েস্বর মিািা মগল- শ্রীমতী মরিডস, শ্রীমতী মরিডস! 
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র্যাগথতরি তার্াবার মচিা র্রল। মস বলল–আতম শ্রীমতী মরিডস িই, আপিার মর্াথাও 
এর্টা মোট্ট েুল হগে। আমার িাম র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার। তর্র্ক আর আতম তেলাম 
পরস্পগরর বনু্ধ। 
  
–তির্ আগে। 
  
 র্যাগথতরি দীঘকশ্বাস মেলল–র্ীোগব? র্ীোগব ঘটিাটা ঘটল? তস্ক মখলাগত তর্গর্কর 
দক্ষতা তেল প্রিংসিী়ে। 
  
আতম জাতি। এর আগগ এখাগি উতি অগির্বার তস্ক র্রগত এগসতেগলি। েেগলার্ মাথা 
িাড়গলি। আপিাগর্ সততয র্থা বলব? তমস অগলর্জান্ডার, এই ঘটিাটা শুগি আতম 
অবার্ হগ়ে মগতে। আমরা লাগাল-এ ওিঁিার মৃতগদহ মপগ়েতে। এর্টা মলাগপর িাগর। গত 
সপ্তাগহ এই জা়েগাটা বন্ধ র্গর মদও়ো হগ়েতেল। তর্ন্তু মর্ি তততি তিগষিাজ্ঞা মিাগিি 
তি? আমরা এর্টা সূচর্ তচহ্ন টাতেগ়ে মরগখতেলাম। মগি হ়ে উন্মত্ত বাতাস ওই তচহ্নটাগর্ 
সতরগ়ে তদগ়েগে। এই ঘটিাটার জিয আতম আন্ততরর্োগব দুিঃতখত। র্ীোগব জবাবতদতহ 
র্রব বুগি উিগত পারতে িা। 
  
সতর। এই এর্তটমাত্র িি, এই িি তদগ়ে তর্ সবতর্েু মুগে মেলা ো়ে? 
  
তমস আগলর্জান্ডার, মিষরৃ্গতযর র্াজ র্ীোগব হগব? তর্েু মেগবগেি র্ী? তার মাগি? 
মৃতুযগতই সব তর্েুর অবসাি হ়ে িা। আরও অগির্ তর্েু োবগত হগব। র্তেগির বযবস্থা, 
মর্াথা়ে এর্ টুর্গরা জতম পাও়ো োগব। েুল তর্িগত হগব, বনু্ধবান্ধব আত্মী়েস্বজিগদর 
খবর তদগত হগব। র্যাগথতরি আবার মসই আতকিাগদর জগগত তেগর মগল। 
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তমস আগলর্জান্ডার। 
  
–আতম তর্গর্কর পতরবাগরর সর্গলর র্াগে খবর মপৌঁগে তদতে। 
  
–আপিাগর্ অগিষ িিযবাদ। 
  
. 
  
লন্ডগি তেগর আসা, মিার্সন্তপ্ত এর্টা অতেোি। মে পাহাগড়র বুগর্ তর্র্গর্ তিগ়ে 
র্যাগথতরি ঘুগর মবতড়গ়েতেল, মসই পাহাড়টা এখি মেৌততর্ অব়েব তিগ়ে দািঁতড়গ়ে আগে। 
র্যাগথতরিগর্ আবার িতুি র্গর বািঁচার রসদ মজাগাড় র্রগত হগব। তিগজর ওপর সব 
আস্থা হাতরগ়ে মেগলগে মস। মগি হগে, এখি মথগর্ আর র্খিও মস সুখী জীবগির 
সন্ধাগি বযস্ত থার্গত পারগব িা। 
  
আহা, তর্র্ক এত িান্ত েে স্বোগবর মািুষ, ওগর্ আরও মবতি োগলাবাসা উতচত তেল। 
র্যাগথতরি োবল, মর্াথা মথগর্ র্ী মেি হগ়ে মগল। মর্ দা়েী? মর্াগিা র্াগলা হাত? িা, 
আতম তর্েুই বুিগত পারতে িা। মগি হগে, র্াগরার অতেিাপ। আমার সমস্ত জীবগি 
মসই অতেিাপটা ো়োর মগতা আমাগর্ তঘগর থার্গব। আমাগর্ োরা োগলাবাসগব, আমার 
সাহচগেক আসগব, তারা সবাই ধ্বংস হগব। তার মাগি এই পৃতথবীগত আমাগর্ এর্া এর্া 
থার্গত হগব। 
  
. 
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র্যাগথতরি লন্ডগি তেগর এগসগে। র্াগজর মগিয মি মদবার মচিা র্রগে। মস তিগজর 
লযাগট এর্া এর্াই থাগর্। র্াগরার সাগথ মদখা র্গর িা। র্াগরার সাগথ র্থা বগল িা। 
হাউসতর্পার অযািা তার জিয খাবার তততর র্গর মদ়ে। র্যাগথতরগির ঘগর মপৌঁগে মদ়ে। 
র্যাগথতরি খাবাগর মুখ মদ়ে িা। মবচাতর অযািা, মস আর র্ী র্রগত পাগর। 
  
এর্তদি মস বলল–তমস অগলর্জান্ডার, এোগব মতা আপতি মারা োগবি। তর্েু খাবার 
মচিা র্রুি। 
  
তর্ন্তু খাবাগরর র্থা তচন্তা র্রগলই গা গুতলগ়ে ওগি। তর্গর্কর সুন্দর মুখটা মগি পগড় 
ো়ে। 
  
. 
  
পগরর তদি র্যাগথতরি আরও অসুস্থ হগ়ে পড়ল। তার মগি হল মেি বুর্ জুগড় মস 
োগলাোগব তিশ্বাস তিগত পারগে িা। অসম্ভব এর্টা োর মস বগ়ে তিগ়ে চগলগে। 
অসহিী়ে র্ি হগে। 
  
এোগব র্ততদি থার্ব, র্যাগথতরি োবল, তর্েু এর্টা র্রগত হগব। 
  
 ইেতলি মর্ই-এর সাগথ এবযাপাগর মস আগলাচিা র্রল। 
  
ো ঘগটগে, তার জিয আতম তিগজগর্ মদাষাগরাপ র্রতে। 
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-এোগব র্থা বগল র্ী লাে র্যাগথতরি? ো হবার তা মতা হগ়েই মগগে। বাতর্ জীবগির 
তদগর্ তার্াও। 
  
–হযািঁ, জাতি আতম, অতীত র্খগিাই আর তেগর আসগব িা। তর্ন্তু তিগজগর্ বড্ড মবতি 
মদাষী বগল মগি হগে আমার। র্ারও র্াগে মগির সব র্থা খুগল বলগত পারগল োগলা 
হত। আতম তর্ মর্াগিা মগিারাগ তবগিষগজ্ঞর িরণাপন্ন্ হব? 
  
–আতম এর্জিগর্ জাতি, অতযন্ত োগলা মািুষ, ইেতলি বলল, সততয র্থা বলগত র্ী, 
মাগি মগিয উতি উইমগসর সগঙ্গ মদখা র্রগত আগসি। ওিঁিার িাম অযালাি হযাতমটি। 
আমার এর্ বনু্ধ আত্মহতযাপ্রবণ হগ়ে উগিতেল, োিঃ হযাতমটগির সাগথ তার মদখা হ়ে। 
হযাতমটি তাগর্ প্রা়ে সাতরগ়ে তুগলগেি। এখি তার মি আিগন্দ উৎেুল্ল। তুতম তর্ 
এর্বার! োিঃ হযাতমটগির সগঙ্গ মদখা র্রগত োগব? 
  
উতি আমাগর্ তজজ্ঞাসা র্রগল আতম র্ী বলব? আতম র্ী বলগত পাতর? 
  
–র্যাগথতরি মাথা মিগড় বলল, তির্ আগে। র্গব মেগত হগব বগলা? 
  
আতম এর্টা অযাপ়েন্টগমন্ট র্গর রাখার মচিা র্রতে। উতি খুব বযস্ত থাগর্ি। চট র্গর 
অযাপ়েন্টগমন্ট পাও়ো ো়ে িা। 
  
-তির্ আগে ইেতলি, মতামার এই উদযমগর্ আতম প্রিংসা র্রতে। 
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 র্যাগথতরি উইমগসর অতেগস চগল মগল। তর্র্ক সবগন্ধ তিশ্চ়েই তর্েু জািা আগে ওই 
েেগলাগর্র। র্যাগথতরি োবল। 
  
–উইম, তর্র্ক মরিডসগর্ মগি আগে? র্তদি আগগ তস্ক অযার্তসগেগন্ট োর মৃতুয হগ়েগে। 
  
–হযািঁ, ওগ়েস্ট তমতিস্টার ৪৭১, তাই মতা? 
  
র্যাগথতরগির মচাগখ দুযতত র্ী? মস বুিগত পারল, উইম তর্গর্কর মটতলগোি িাবার বগল 
োগে। তর্ন্তু এটাই তর্ সব? র্তগুগলা সংখযা? মািুষ মর্াথা়ে উইম? মািুষ? আগবগ 
বাসিা-র্ামিা-অতেমাি? উইম তর্ এোগবই এর্ সাংগর্ততর্ জগগতর বাতসন্দা হগ়ে 
োগব? 
  
িা, এখাগি আর মবতিক্ষণ মথগর্ লাে মিই। র্যাগথতরি োবল। মে মািুষ হাতরগ়ে মগগে, 
তার সৃ্মতত মরামন্থি র্গর র্ী লাে? মিটা অর্ারগণ আরও দুিঃখর্াতর হগ়ে উিগব। 
  
. 
  
ইেতলি র্থা মরগখতেগলি। অযাপ়েন্টগমগন্টর বযবস্থা র্গরি। পরবতকী শুিবার। ইেতলি 
মেগবতেগলি র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ মোি র্গর সবতর্েু জািাগবি। পগর োবগলি, 
তর্ন্তু এই বযাপারটা এতই সািারণ, এটা জাতিগ়ে ওিঁিাগর্ তবরক্ত র্গর র্ী লাে! 
  
আলাি হযাতমটগির অতেস হল উইমগপাল তিগট। র্যাগথতরি মসখাগি মগল। অযালাগির 
সাগথ মদখা র্রার জিয মস উদগ্রীব। মিটা এগর্বাগরই োগলা মিই। র্ী বলগব তা 
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বুিগত পারগে িা। এর্জি অপতরতচত মািুগষর র্াগে র্তটা সাহােয চাও়ো মেগত পাগর? 
র্যাগথতরি োবল, তর্ন্তু উতি মতা মপিাদার োক্তার। উতি তিশ্চ়েই আমার সমসযার 
সমািাি র্রগত পারগবি। 
  
র্াগচর দরজার মেতর তদগ়ে তাতর্গ়ে তরগসপিতিস্ট বলল–োিঃ হযাতমটি আপিার জিয 
অগপক্ষা র্রগেি তমস আগলর্জান্ডার। 
  
আতম তর্ তততর? র্যাগথতরি োবল, তার মগি হিাৎ আতি মদখা তদল। আতম এখাগি 
মর্ি এগসতে? আতম র্গ়ের্জি অতিতক্ষত মািুগষর র্াগে তিগজগর্ সমপকণ র্রব? ওরা 
আমার সমসযার সমািাি র্রগত পারগব তর্? 
  
র্যাগথতরি হিাৎ বগল বসল িা, তমস, আতম আমার মি পতরবতকি র্গরতে। মর্াগিা 
োক্তাগরর সাহােয আমার প্রগ়োজি মিই। েতদ অযাপ়েন্টগমন্টটা র্যািগসল র্গরি তাহগল 
োগলা হ়ে। 
  
–তির্ আগে। এর্টুখাতি সম়ে তদি। 
  
তর্ন্তু… তরগসপিতিস্ট োক্তাগরর অতেগসর মেতর চগল মগল। র্গ়ের্ মুহূতক মর্গট মগগে। 
দরজা খুগল মগল। অযালাি হযাতমটি তিগজই বাইগর মবতরগ়ে এগসগেি। বের চতল্লগির্ 
ব়েস, লবা, এবং মসািাতল চুল। মচাগখর তারা িীল। আন্ততরর্তার তচহ্ন আগে আচরগণ। 
তততি র্যাগথতরগির তদগর্ তাতর্গ়ে হাসগলি। 
  
র্ী বযাপার? আমাগর্ তর্ আপিার পেন্দ হগে িা? 
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র্যাগথতরি আমতা আমতা র্রগত থাগর্ মর্ি? 
  
আতম তর্ন্তু সততযই োগলা োক্তার। আপতি আমার তরগসপিি অতেগস আসার সগঙ্গ সগঙ্গ 
তিগজগর্ সুস্থ বগল মগি র্রগেি। এটাগর্ মিাট র্গর রাখগত হগব। 
  
র্যাগথতরি আত্মপক্ষ সমথকগির সুগর বগল ওগি–আতম দুিঃতখত, আমার মর্াথাও েুল 
হগ়েগে। র্াগরার সাহােয আমার দরর্ার মিই। 
  
আপিার র্থা শুগি খুবই োগলা লাগগে, অযালাি হযাতমটি বলগলি, আহা, আমার সব 
মপগিন্টরা েতদ আপিারা মগতা তচন্তা র্রগত পারগতি! এত র্ি র্গর আপতি এগলি, 
আর এর্টু সম়ে থার্গত আপিার তিশ্চ়েই আপতত্ত মিই। ততক্ষণ মেতগর আসগবি তর্? 
আসুি, আমরা পািাপাতি বগস এর্ র্াপ র্তে খাই। 
  
-িা, আপিাগর্ অগিষ িিযবাদ। আতম মেতগর মেগত পারব িা। 
  
–তির্ আগে, আতম আপিার মবতি সম়ে মিব িা। 
  
 র্যাগথতরি ইতস্তত র্রল- তির্ আগে, এর্ তমতিগটর জিয আতম মেগত পাতর। 
  
র্যাগথতরি োক্তারগর্ অিুসরণ র্রল। িান্ত শুভ্র পতরগবি, সুন্দরোগব সাজাগিা, মগি 
হগে এটা মবািহ়ে এর্টা তলতেংরুম। মদও়োগল তপ্রন্ট িুলগে, র্তে মটতবল, এর্ সুন্দরী 
মতহলার েতব, পাগি এর্ তরুণ। তির্ আগে এত সুন্দর অতেগস এগল মিটা মতা োগলা 
হগবই। তর্ন্তু এগত র্ী প্রমাতণত হগে? 
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োক্তার হযাতমটি বলগলি–এর্টুখাতি বসুি। এর্ তমতিগটর মগিয র্তে তততর হগব। 
  
–োক্তার, আপিার সম়ে িি র্রতে বগল আমাগর্ ক্ষমা র্রগবি। 
  
–এজিয আপিাগর্ তচন্তা র্রগত হগব িা। 
  
োক্তার ইতজগচ়োগর বসগলি। র্যাগথতরগির মুগখর তদগর্ তার্াগলি। মবি বুিগত পারা 
োগে, তততি র্যাগথতরিগর্ পরীক্ষা র্রগেি। 
  
–আপিার মতা অগির্ সমসযা? সহািুেূততর সুগর তততি বলগলি। 
  
–আপতি র্ী র্গর জািগলি? র্যাগথতরি অবার্ হগ়ে মগগে। তার র্েস্বগর রাগী োব েুগট 
উগিগে। 
  
–আতম ইেতলগির সগঙ্গ র্থা বগলতে। মসন্ট মতরতজ-এ মে ঘটিা ঘগটগে তার জিয আতম 
দুিঃতখত। 
  
-সততয? আপতি মতা এত োগলা োক্তার, আপতি তর্ তর্র্কগর্ আবার জীবি তদগত 
পাগরি? 
  
বলগত বলগতই চারপািটা রহসযাবৃত হগ়ে মগল। িড় উগিগে। র্যাগথতরি োবগতই 
পারগে িা, তিগজগর্ মস র্ীোগব তি়েন্ত্রগণ রাখগব। মিষপেকন্ত র্ািঁদগত র্ািঁদগত মস শুিু 
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বলল আমাগর্ এর্া থার্গত তদি োক্তার। আপিার দুতট পাগ়ে পতড়। এখাগি আমাগর্ 
আর আটগর্ রাখগবি িা। 
  
অযালাি হাতমটি অবার্ মচাগখ তার এই িতুি মপগিন্টগর্ মদখগলি। মর্াগিা র্থা 
বলগলি িা। 
  
র্যাগথতরগির েুিঁতপগ়ে র্ান্ন্া মিষ হগ়ে মগগে। মিষপেকন্ত মস বলগত থাগর্ োক্তার, আতম 
অতযন্ত দুিঃতখত। এখি তর্ আতম মেগত পাতর? 
  
র্যাগথতরি উগি দািঁড়াল। দরজার তদগর্ এতগগ়ে োবার মচিা র্রল। 
  
তমস আগলর্জান্ডার, আতম জাতি িা, র্ীোগব আপিাগর্ সাহােয র্রব। আতম মচিা 
র্রগত পাতর। আমার আচরগণর িারা আপতি মর্াগিাোগবই আহত হগবি িা, এর্থা 
আতম হলে র্গর বলগত পাতর। 
  
র্যাগথতরি দরজার তদগর্ মেগত মেগত আবার তেগর আসার মচিা র্রল। তার মচাখ জগল 
েগর মগগে। 
  
–মর্ি মে র্ান্ন্া আসগে, মগি হগে আতম হাতরগ়ে মগতে, আর র্খিও জীবগি তেগর 
আসগত পারব িা। 
  
অতত র্গি র্যাগথতরি র্গ়ের্তট িি উিরণ র্গর। অযালাি হযাতমটি উগি দািঁতড়গ়েগেি। 
তততি র্যাগথতরগির তদগর্ মহিঁগট মগগলি। 
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-তাহগল? আপতি মর্ি আমাগর্ বনু্ধ বগল োবগেি িা? এর্টুখাতি বসগবি তর্? আসুি 
িা, আমরা দুজগি মুগখামুতখ বগস মর্াগিা র্থা তিগ়ে আগলাচিা র্তর। মদখা োর্ র্তের 
র্ত দূর? 
  
পািঁচ তমতিগটর জিয োক্তার বাইগর চগল মগগলি। র্যাগথতরি এর্া বগসতেল। মস জাগি 
িা, মর্াথা মথগর্ গল্পটা শুরু হগব। আহা, ওই েেগলাগর্র মচহারার মগিয দারুণ আর্ষকণ 
আগে। মগি হগে ওিঁর ওপর তিেকর র্রা ো়ে। 
  
হ়েগতা উতি আমাগর্ সাহােয র্রগত পাগরি, র্যাগথতরি মিষ পেকন্ত োবল। 
  
অযালাি হযাতমটি দুর্াপ র্তে তিগ়ে অতেগস ঢুগর্ পগড়গেি। এর্টু িীচু হগ়ে তততি 
বলগলি তমস, তিম আর সুগাগরর বযবস্থা আগে। আপিার লাগগব র্ী? 
  
-িা-িা, অগিষ িিযবাদ। আপতি তিগজ এত র্ি র্রগেি মর্ি? 
  
–এোগব বলগবি িা, আপতি আমার র্াগে সাহােয চাইগত এগসগেি, এটা মতা আমার 
র্তকবয। 
  
োক্তার পাগির মর্ৌগচ বগস পড়গলি। 
  
–আতম জাতি, তস্ক মখলগত তগগ়ে অযার্তসগেন্ট হগ়েগে তাগতই আপিার বনু্ধ মারা মগগে, 
তাই মতা? 
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বযাপারটা এত দুিঃখজির্ এ তিগ়ে র্যাগথতরি মর্াগিা র্থা বলগত চাইগে িা। মিষপেকন্ত 
মস বলল–আপতি তির্ই অিুমাি র্গরগেি। আমার বনু্ধ এর্টা মলাগপর ওপর উগিতেল, 
মসখাগিই তার মৃতুয হ়ে। জা়েগাটা তবপদজ্জির্। তবপদতচহ্ন তেল, মগি হগে উন্মত্ত 
বাতাস মসই তচহ্নটাগর্ সতরগ়ে তদগ়েগে। 
  
–এই প্রথম আপিার মর্াগিা তপ্র়েজগির মৃতুয হল। তাই তর্? 
  
এই প্রগশ্নর উত্তর তর্ আমার জািা আগে, র্ী উত্তর আতম মদব? আতম তর্ তচৎর্ার র্গর 
বলব, োক্তার, আমার স্বামী এবং তার রতক্ষতা আমাগর্ হতযা র্রার ষড়েন্ত্র র্গরতেল। 
রাষ্ট্র তাগদর অপরাগির িাতস্ত তদগ়েগে। মসটাও মতা মৃতুযর এর্টা ঘটিা। তর্ন্তু এই ঘটিা 
তর্ আমার মগি মিার্বহ পতরগবি সৃতি র্গরগে? 
  
আতম তর্েুই জাতি িা। আতম তর্েু জাতি িা। র্যাগথতরি োবল। তর্ন্তু তাগর্ মতা মুখ 
খুলগতই হগব। আমার চারপাগি োরা থাগর্, তারা সর্গল মৃতুযর মর্াগল ঢগল পগড়। 
োক্তারগর্ সব র্থা খুগল বলা দরর্ার। বগলই বা র্ী হগব? এর্ই গল্প, এর্ই 
সমগবদিা, আতম জাতি, আমার এই অসুগখর উপিম মর্াথাও হগব িা। 
  
অযালাি হযাতমটি বুিগত পারগলি, মে-মর্াগিা র্ারগণই মহার্ মরাতগিীর মুগখর োব 
থমথম র্রগে। তততি তবষ়েটা পতরবতকি র্রগলি। 
  
উইম মর্মি আগে? তততি জািগত চাইগলি। 
  
এই প্রশ্ন র্যাগথতরিগর্ এগর্বাগর অবার্ র্গর তদল। 
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–উইম? হযািঁ, উতি োগলাই আগেি। ইেতলি বগলগে, আপতি িাতর্ ওিঁিার তচতর্ৎসা 
র্গরি। 
  
–হযািঁ। 
  
–মর্ি? উতি তর্ মর্াগিা খারাপ আচরণ র্গরি? 
  
উইম আমার র্াগে এগসগে। র্ারণ মস এর্তটর পর এর্তট চার্তর মথগর্ বরখাস্ত 
হতেল। তার মগিয এর্টা অদু্ভত বযাপার আগে। পৃতথবী সম্পগর্ক মস অতযন্ত তিরা। আতম 
জাতি িা, এর অন্তরাগল র্ী র্ারণ লুতর্গ়ে আগে। উতি সমস্ত মািুষগর্ মঘন্ন্া র্গরি, অিয 
মলাগর্র সাগথ র্থা বলগত ে়ে পাি। 
  
ইেতলগির র্থা মগি পগড় মগল র্যাগথতরগির–উইগমর মর্াগিা আগবগ মিই। মর্াগিা 
তর্েুর িারা মস র্খিও তাতড়ত হ়ে িা। এটাই তার সবগথগর্ বগড়া অসুখ। 
  
–তর্ন্তু অগি উইগমর মাথাটা খুবই পতরষ্কার। অযালাি হযাতমটি বলগত থাগর্ি, এখি 
উতি মেখাি চার্তর র্রগেি, মসখাগি প্রতত মুহূগতক এই প্রততোটাগর্ র্াগজ লাগাগত 
পাগরি। 
  
র্যাগথতরি মাথা িাড়লা, এত বগড়া প্রততোিালী মািুষ আতম মর্াথাও মদতখতি। 
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 অযালাি হযাতমটি সামগির তদগর্ িুিঁগর্ বলগলি তমস আগলর্জান্ডার, আপিাগর্ অগির্ 
বযথা সহয র্রগত হগ়েগে। আতম জাতি িা, র্ীোগব আপতি এই বযথার উপিম ঘটাগবি। 
আতম মচিা র্রগত পাতর। 
  
র্যাগথতরি উদাসোগব বলল–সবতর্েুই তববণক বগল মগি হগে আমার র্াগে। তর্র্ক মবিঁগচ 
মিই, অথচ আতম মবিঁগচ আতে! এই বযাপারটা আমাগর্ আঘাত র্রগে। 
  
িান্ত থার্বার মচিা র্রুি। অযালাি হযাতমটি বলগত থাগর্ি, পৃতথবীগত অগির্ তর্েু 
োবরার আগে। হাতসর টুর্গরা তার মুগখ, আপতি আরও মবতি র্াগজর মগিয বযস্ত থার্ার 
মচিা র্রুি। আবার এখাগি আসগবি মতা? েতদ মগি হ়ে, আপতি আমাগর্ ঘৃণা র্রগেি, 
তাহগলও আসগবি তর্ন্তু। 
  
–আতম আপিাগর্ ঘৃণা র্রতে িা, র্যাগথতরি ক্ষমা চাও়োর েতঙ্গগত বলল, হগত পাগর, 
তিগজর মগির ওপর এখি আমার মর্াগিা তি়েন্ত্রণ মিই। 
  
অযালাি হযাতমটি মেগস্কর র্াোর্াতে চগল মগগলি। র্যাগলন্ডাগরর তদগর্ তার্াগলি। 
মদখগলি, প্রগতযর্টা তাতরগখর ওপর লাল তচহ্ন, অথকাৎ মরাজই তািঁগর্ অগির্ মরাগীর 
সামগি দািঁড়াগত হগব। 
  
আসগে মসামবার? তততি তজজ্ঞাসা র্রগলি। এর্টার সম়ে? 
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এর্টার সম়ে তততি লাঞ্চ মখগত োি। তর্ন্তু মসতদি লাঞ্চ খাও়োটা তযাগ র্রগবি। 
র্যাথতরি আগলর্জান্ডার হগলি এমি এর্ েেতমহলা, োক্তার োবগলি, োিঁগর্ অসহিী়ে 
েন্ত্রণা সহয র্রগত হগে। 
  
র্যাগথতরি অগির্ক্ষণ অবার্ মচাগখ তাতর্গ়ে থার্ল োক্তাগরর মুগখর তদগর্। এই 
মািুষতটগর্ মস তর্েুগতই অগ্রাহয র্রগত পারগে িা মর্ি? তারপর বলল–তির্ আগে। 
  
-তাহগল? তখি আবার মদখা হগব। 
  
 োক্তার র্যাগথতরগির হাগত এর্তট র্ােক তুগল তদগলি। এর মগিয েতদ আমার সাহচগেকর 
প্রগ়োজি হ়ে, অতেগসর মোি িাবার মদও়ো আগে, বাতড়র িবরও আগে, আতম খুব 
এর্টা ঘুগমাগত পেন্দ র্তর িা। েখিই প্রগ়োজি হগব আমাগর্ মোি র্রগত েুলগবি িা 
তর্ন্তু। 
  
িিযবাদ। এখাগি মসামবার আসতে, তাই মতা? 
  
 েক্টর হযাতমটি তাতর্গ়ে থার্গলি, র্যাগথতরি মহিঁগট চগল োগে। মমগ়েতটর মগিয এর্টা 
আশ্চেক আর্ষকণী ক্ষমতা আগে। আগে িান্ত তিগ্ধ লাবগণযর েটা। আমাগর্ আরও সতর্ক 
হগত হগব। র্তে মটতবগলর ওপর পগড় থার্া েগটাগ্রােতটর ওপর তার্াগলি তততি। 
োবগলি তততি, অযাগিলা এখি মর্াথা়ে আগে? 
  
. 
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মািরাগত মটতলগোিটা িন্ িিাৎ িগি আতকিাদ র্রগত থাগর্। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস শুিগত থাগর্ি, অবগিগষ েখি তততি র্থা বলগলি, অবার্ হগ়ে 
মগগেি তততি মখগল েুগব মগগে? আতম তবশ্বাস র্রগত পারতে িা। 
  
সংবাদটা মিার্াবহ, তর্ন্তু সততয তমিঃ মেতমতরস। মর্াস্টগােকরা ধ্বংসাবগিষ আতবষ্কার 
র্গরগে। 
  
–মর্উ তর্ মবিঁগচ আগে? 
  
–িা, সযার। সর্গলই মারা মগগে বগল মগি হগে। 
  
–সততয, ঘটিাটা আমাগর্ আঘাত র্গরগে। মর্উ তর্ এই দুঘকটিার তবষগ়ে তর্েু জাগি? 
||||| 
  
||||| –িা, মর্উ হ়েগতা জািাগতও পারগব িা। সব তচহ্ন মতা সমুগের তলা়ে চগল মগগে। 
  
হা়ে, সমুে, সমুে আবার ে়োির্ আচরণ র্রল! মেতমতরস তেসতেস র্গর বলগত 
থাগর্ি। 
  
–আমরা তর্ বীমা মর্াম্পাতির র্াগে আগবদি র্রব? 
  
েখি মািুষগুগলাই চগল মগগে, সামািয র্টা টার্া তিগ়ে আর র্ী হগব? হযািঁ, এর্টা 
আগবদি মতা র্রগতই হগব। 
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মেতমতরস হাসগলি। দুমূকলয ওই েুলদাতিটা তততি তার বযতক্তগত সংগ্রহিালা়ে মরগখ 
মদগবি। 
  
এবার সম়ে এগসগে, িালাবাবুর সগঙ্গ মবািাপড়াটা মখলগত হগব। 
  
 পতরতৃপ্ত মেতমতরস মগি মগি পিথ তিগলি। র্তিি উিারগণ েরা মসই িপথ। 
  
. 
  
১৮. 
  
স্পাইরস লামগিা অনিেক হগ়ে পা়েচাতর র্রগেি। মে-মর্াগিা মুহূগতক র্িস্টযািতটি 
মেতমতরগসর মগ্রপ্তার হও়োর খবরটা মেগস আসগব। মরতেগ়ো বাজগে। র্াগগজর সবকগিষ 
সংস্করণগুগলার ওপর মচাখ মবালাগেি। এখি আমাগর্ তর্েু এর্টা র্রগত হগব। 
ইততমগিয মতা ঘটিাটা ঘটা উতচত তেল। মর্াথাও মর্াগিা সমসযা হল িাতর্? টতি 
তরগজাতলর র্াে মথগর্ খবর পাও়ো মগগে। মথগল মথগর্ টতি জাতিগ়েতেগলি, জাহাজ 
এবার সমুে অতেমুগখ। োত্রা শুরু র্গরগে। সগঙ্গ সগঙ্গ লামগিা মাতর্কি েুক্তরাগষ্ট্রর 
র্াস্টমগর্ মোি র্গরতেগলি। মর্াগিা িাম বগলিতি। বগলতেগলি, মথগল জাহাগজর মগিয 
তিতষে মহগরাইি চগলগে। 
  
তাহগল? এততদগি মতা িরা পড়ার র্থা। খবগরর র্াগগজর প্রতততিতিরা তর্ মবার্া, 
তিগবকাি িাতর্? মুখগরাচর্ খবরটা সংগ্রহ র্রগত পাগরতি? 
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ইন্টারর্ম মবগজ উিল- তমিঃ মেতমতরস আপিার সাগথ র্থা বলগত চাইগেি। 
  
–মর্উ মবািহ়ে মেতমতরগসর হগ়ে র্থা বলগেি, তাই বগলা। 
  
িা, সযার। তমিঃ মেতমতরস তিগজই র্থা বলগত চাইগেি। 
  
 র্থাগুগলা শুগি লামগিা অবার্ হগ়ে মগগলি। মগি হল, িীতালী বাতাস তাগর্ আিমণ 
র্গরগে। এটা হগতই পাগর িা! অতযন্ত িতিত হাগত তততি তরতসোর তুগল বলগলি 
মর্াস্টা? 
  
–স্পাইরস? মেতমতরগসর র্েস্বর আিন্দ উপগে উিগে। মর্মি আগো তুতম? বযবসাপত্র 
মর্মি চলগে? 
  
–োগলাই-োগলাই। তুতম মর্মি আগো? আগো মর্াথা়ে? 
  
–আতম এগথগে আতে। 
  
–ও! লামগিা মঢার্ তগলগলি। এর্টু বাগদ আমরা র্থা বলব, মর্মি? 
  
–আজ আতম খুব বযস্ত থার্ব। আজগর্ এর্সগঙ্গ লাঞ্চ খাগব র্ী? তুতম তর্ তফ্র আগো? 
লামগিার এর্টা গুরুেপূণক দরর্ার তেল। তবুও তততি বলগলি–তির্ আগে, লাগঞ্চ মদখা 
হগে। 
  
-তির্ আগে। দুপুর দুগটার সম়ে ক্লাগব মদখা র্গরা, মর্মি? 
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লামগিা তরতসোরটা িাতমগ়ে রাখগলি। তািঁর সমস্ত িরীর র্ািঁপগে। র্ী হল? তিশ্চ়েই 
মর্াথাও এর্টা মগালমাল হগ়েগে। র্ী হগ়েগে, উতি মসটা লাগঞ্চই বুিগত পারগবি। 
  
. 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস স্পাইরগসর জিয তততরি তমতিট অগপক্ষা র্গরগেি। মিষ পেকন্ত 
স্পাইরস এগস বলগলি–মদতর হও়োর জিয আতম দুিঃতখত। 
  
-িা-িা, তুতম র্ত বযস্ত মািুষ! মতামার মতা মদতর হগতই পাগর। 
  
স্পাইরস মেতমতরসগর্ োগলাোগব পেকগবক্ষণ র্রগলি। মর্াগিা ততক্ত অতেজ্ঞতা তর্ তার 
মুগখ োপ মেগলগে? িা, োগলাোগব মদগখ তার মগি হল, গত র্গ়ের্তদি মেতমতরগসর 
জীবগি এমি মর্াগিা দুঘকটিা ঘগটতি, োর জিয মস তচতন্তত। তাহগল? সব মর্মি 
তালগগাল পাতর্গ়ে োগে, তাই ি়ে তর্? 
  
–আমার তর্ন্তু খুব তখগদ মপগ়েগে, মেতমতরস আিগন্দর সগঙ্গ বগল ওগি। তুতম র্ী খাগব? 
মদখা োর্, আজগর্র মমিুটা র্ী? 
  
মমিুর্াগেকর তদগর্ তাতর্গ়ে থাগর্ি মেতমতরস। 
  
–আহা, আজ তিতে়ো পাও়ো োগে! তুতম ওগ়েস্টার খাগব তর্ স্পাইরস? 
  
িা, আমার এখি খুব এর্টা তখগদ মিই। 
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স্পাইরস মবািহ়ে তার খাবার ইগেটাই হাতরগ়ে মেগলগেি। 
  
মেতমতরসগর্ মদগখ মগি হগে মর্াগিা এর্টা অজািা র্ারগণ তততি খুবই উৎেুল্ল। তর্ন্তু 
মর্ি? লামগিার অন্তরটা মমাচড় তদগ়ে উিগে। র্ী র্রগবি? তর্েুই বুগি উিগত পারগেি 
িা। 
  
অেকার মদও়ো হল। মেতমতরস বলগলি–স্পাইরস, মতামাগর্ িিযবাদ জািাতে। 
  
 স্পাইরস জািগত চাইগলি–র্ী জিয? 
  
–তুতম এর্টা োগলা খগের পাতিগ়েতেগল–তরগজাতল। 
  
 লামগিার মিািঁট দুগটা শুতর্গ়ে মগগে তরগজাতলর সগঙ্গ মতামার মদখা হগ়েগে? 
  
-হযািঁ, চমৎর্ার মািুষ! উতি এর্টা বগড়া বযবসার র্থা বগলগেি। আমাগদর োগয 
এগর্বাগর মেিঁগপ েুগল োগব। তর্ন্তু আমার সগন্দহ হগে, তরগজাতল মবািহ়ে আর মবিঁগচ 
মিই। 
  
স্পাইরস চমগর্ উিগলি মর্ি? র্ী হগ়েগে তার? 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর র্েস্বর তীক্ষ্ণ ও মবািহ়ে মগর মগগে। 
  
–মর্ি? র্ী র্গর দুঘকটিা ঘটল? 
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-হযািঁ, দুঘকটিাই বলগত পাগরা, স্পাইরস। মেতমতরস তাতর্গ়ে থার্গলি তািঁর িালাবাবুর 
মচাগখর তদগর্। আসগল তবশ্বাসঘাতর্গর্ এোগবই িাতস্ত মদও়ো উতচত। 
  
–আতম মতামার র্থা তির্ বুিগত পারতে িা! 
  
সততয বুিগত পারে িা? তুতম আমাগর্ মিষ র্রগত মচগ়েতেগল। মতামার এই পতরর্ল্পিা 
সমূ্পণক বযথক হগ়েগে। আতম মতামাগর্ মখালাখুতল বগল রাখতে, আবার মচিা র্গর মদগখা। 
মদগখা িতুি মর্াগিা পন্থা উদ্ভাবি র্রগত পাগরা তর্িা। তগব মতামার এই র্াগজ তুতম 
র্খগিাই সেল হগব িা। 
  
-সততয, তুতম র্ী বলে, আতম তবনু্দতবসগক তর্েু বুিগত পারতে িা। 
  
–স্পাইরস, তিগজগর্ খুব চালার্ বগল মগি র্গরা, তাই মতা? মতামার অবস্থা খুবই 
খারাপ। তগব আগগ মতামার মবাগির বযাপারটা আতম মদখব। তারপর মতামার পালা। 
  
খাবার এগস মগগে। মেতমতরস বলগলি–এগসা, েতবষযগত র্ী হগব, তা মেগব আজগর্র 
সুন্দর লাঞ্চটা মাতট র্গরা িা মেি। 
  
তর্েুক্ষণ বাগদ র্িস্টযািতটি মেতমতরস এই লাগঞ্চর সােগলযর তবষগ়ে োবগত থার্গলি। 
আহা, এর্টা উপেুক্ত জবাব মদও়ো হগ়েগে। স্পাইরস লামগিাগর্ মদগখ মগি হল, তততি 
বুতি এর্ মেগল মদও়ো মািুষ। মেতমতরস জাগিি, স্পাইরস তার মবািগর্ র্তখাতি 
োগলাবাগসি। মেতমতরস দুজিগর্ই িাতন্ত মদগবি। র্তিি িাতস্ত, হ়েগতা বা মৃতুযদণ্ড! 
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–তর্ন্তু তর্েু র্াজ বাতর্ মথগর্ মগগে। এর্টা মস্ত বগড়া র্াজ। র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার। 
তর্র্ক মরিডগসর মৃতুযর পর মমগ়েতটর অবস্থা হগ়েগে মিাচিী়ে। এর্ তহতস্টতর়ো 
মরাতগিীগত পতরণত হগ়েগে মস। 
  
র্যাগথতরগির সাগথ মদখা হগল র্ী র্ী বলা ো়ে, মেতমতরস তার মহড়া তদগত থার্গলি। 
  
–বযাপারটা খুবই দুেকাগযজির্। আতম োবগত পারতে িা। 
  
–এই ঘটিাটার জিয আতম দুিঃতখত, র্যাগথতরি। আতম জাতি, তুতম তর্র্কগর্ র্তখাতি 
োগলাবাসগত। তর্গর্র মৃতুয আমাগদর দুজগির র্াগেই এর্টা খারাপ খবর। 
  
িা, পতরর্ল্পিা পাটাগত হগব, মেতমতরস োবগলি। রাতেিাগত োবার মগতা সম়ে এখি 
হাগত মিই। র্যাগথতরগির সাগথ মিষ মবািাপড়াটা তাড়াতাতড় র্রগত হগব। র্ারণ 
র্যাগথতরগির হাগত মসই গুপ্ত খবরটা আগে–মিাগ়েগল মপজ এবং লযাতর েগলাস সংিান্ত 
বযাপাগর। তাগর্ আর মবতি তদি এই পৃতথবীর বাতাগস তিশ্বাস মিও়োর সুগোগ মদও়ো 
উতচত ি়ে। েততদি মস মবিঁগচ থার্গব, তততদি মেতমতরস তিতিন্ত হগ়ে বািঁচগত পারগবি 
িা। র্ীোগব এই মৃতুযটা হগব? মর্াগিা এর্টা পন্থা মতা মবর র্রগতই হগব। 
র্যাগথতরিগর্ পৃতথবী মথগর্ সতরগ়ে তদগত পারগলই মেতমতরগসর পথ এগর্বাগর পতরষ্কার। 
অপরাগির মর্াগিা তচহ্ন থার্গব িা। 
  
মেতমতরস মেস্ক মথগর্ মটতলগোিটা তুগল তিগলি। এর্তট িাবার ো়োল র্রগলি। এর্টা 
র্েস্বর মিািা মগল। 
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মেতমতরস বলগলি–সসামবার আতম র্াউলুগি মপৌঁগোব, মসখাগি মথগর্া তর্ন্তু। 
  
তরতসোরটা িাতমগ়ে রাখগলি। উত্তগর র্ী মিািা মগল, তা জািগত তততি মমাগটই আগ্রহী 
িি। 
  
. 
  
প্রাচীর মঘরা এই িহগর মেতমতরগসর এর্টা োিঁর্া বাতড় আগে। দুজগির মগিয মসখাগিই 
মদখা হল। 
  
–এটা তর্ন্তু এর্টা অযার্তসগেন্ট হগব। মসইোগব সব বযবস্থা র্রগত পারগব মতা? 
  
 র্িস্টযািতটি মেতমতরস তজজ্ঞাসা র্রগলি। 
  
এটা পতরষ্কার এর্টা অপমাি। সমস্ত িরীর রাগগ মর্িঁগপ উগিগে। র্থাটা হল, তুতম তর্ 
রাস্তা মথগর্ র্াউগর্ তুগল এগিে? মস মেগবতেল, তচৎর্ার র্গর অগির্ তর্েু বলগব, র্ী 
িরগির অযার্তসগেন্ট আপতি পেন্দ র্রগবি? ঘগরর মগিয? আতম অগির্ তর্েু র্রগত 
পাতর। তসিঁতড় তদগ়ে িামগত িামগত মস হিাৎ পগড় মেগত পাগর। ঘুতষ মমগর তার িার্টা 
আতম োতটগ়ে তদগত পাতর। ঘটিাটা মারগসইলগস ঘটগব র্ী? হ়েগতা এমি হল, মদ 
মখগত মখগত মস মবসামাল হগ়ে মগল। বাথটগবর মগিয েুগব মরুল। মহগরাইি মবতি 
মাত্রা়ে মখল। ততিগট পন্থা আগে- ঘুগমর মগিয হাতরগ়ে মগল তচরতিোর জগগত, মুগখ 
জ্বলন্ত তসগাগরট। সুইতেস তেগটর্তটেরা োবগব, সবটাই বুতি এর্টা অযার্তসগেন্ট। 
অথবা, েতদ আপতি মগি র্গরি, বাইগর র্াজটা র্রগত হগব, আতম এর্টা ট্রাতের্ 
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অযার্তসগেগন্টর বযবস্থা র্রগত পাতর, মপ্ল্ি িাি। তর্ংবা সমুগে জাহাগজর অদৃিয হগ়ে 
োও়ো। 
  
র্থাগুগলা মিষ পেকন্ত মস আর উিারণ র্গরতি। মস জাগি, উগটাতদগর্র মচ়োগর বগস 
থার্া মািুষতট র্ত িতক্তিালী। এই মািুষতট সম্পগর্ক মস হাড় তহমর্রা অগির্ গল্প 
শুগিগে। গল্পগুগলা তবশ্বাস র্রগত বািয হগ়েগে। মিষ পেকন্ত মস গদগদ হগ়ে বলল–ইগ়েস 
সযার। আতম এর্টা সুন্দর দুঘকটিার বযবস্থা র্রগত পাতর। মর্উ তা বুিগতই পারগব িা। 
র্থাগুগলা তার মপট মথগর্ মবতরগ়ে এগসগে। তর্ন্তু ওই মলার্টাগর্ মবার্া বািাগিা র্ী 
সহজ। আমাগর্ অগপক্ষা র্রগত হগব। জািালার িাগর চগল মগল। রাস্তা মথগর্ িি 
মেগস আসগে। িািা োষার র্চর্চাতি। তারা এই প্রাচীর ঢার্া িহগরর বাতসন্দা। 
  
মেতমতরস তার তদগর্ তাতর্গ়ে তেগলি। িান্ত অতেবযতক্তহীি িীতল মসই চাউতি। 
  
মিষ পেকন্ত তততি বলগলি–পন্থাটা তুতমই তিিকারণ র্গরা। মতামার ওপর আমার অগাি 
আস্থা। 
  
–ইগ়েস সযার। র্াউলুগি তাগর্ পাব র্ী? 
  
–িা, লন্ডগি। তার িাম র্যাগথতরি, র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার। মস আমার লন্ডি অতেগস 
র্াজ র্গর। 
  
তার সগঙ্গ মদখা হগব র্ী র্গর? 
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মেতমতরস এর্ মুহূতক তচন্তা র্রগলি- আগামী সপ্তাগহ লন্ডগি এর্দল প্রতততিতি োগব। 
আতম মতামাগর্ মসই দগল ঢুতর্গ়ে মদব। এর্টা র্থা 
  
ইগ়েস সযার। 
  
–আতম চাই িা, মর্উ তার মদহটাগর্ সিাক্ত র্রুর্। 
  
. 
  
১৯. 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর োর্ শুে সর্াল র্যাগথতরি, আজ মর্মি আগো? 
  
অগির্ িিযবাদ মর্াস্টা, আজ মর্ি জাতি িা মিটা আমার োগলাই লাগগে। 
  
–োগলা আগো মতা? 
  
–হযািঁ। 
  
–তির্ আগে। মতামার মুখ মথগর্ এই র্থাগুগলা শুগি আতম মে র্ী আিন্দ পাতে, র্াগর্ 
মবািাব।আমাগদর মর্াম্পাতির এর্দল প্রতততিতি লন্ডগি আসগে। আমাগদর র্ী িরগির 
র্াজর্মক হগে তা খুিঁতটগ়ে মদখগব। তুতম ওগদর দাত়েে তিও তর্ন্তু। মদগখা, মেি মর্াথাও 
অসুতবিা িা হ়ে। 
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–আপিার এই র্াজ র্রগত মপগর আতম মতা খুতিই হব। র্খি ওরা এখাগি আসগব? 
  
র্াল সর্াগল। 
  
–আতম সব তর্েু তিগজর হাগত র্রব। আপতি তর্েু োবগবি িা। 
  
–মতামার ওপর আমার অগাি আস্থা র্যাগথতরি। তুতম আগো বগলই মতা আতম িান্তোগব 
আমার র্াজর্মক সামলাতে। 
  
–অত বলগত হগব িা। 
  
গুেবাই র্যাগথতরি। 
  
এইোগব র্থাটা মথগম মগল। 
  
. 
  
র্াজ শুরু হগ়ে মগগে। র্িস্টযািতটি মেতমতরস মচ়োগর বসগলি। গেীরোগব তচন্তা 
র্রগলি, র্যাগথতরি আগলর্জান্ডারগর্ পৃতথবী মথগর্ সতরগ়ে মদবার পর আর মর্ মর্ 
বাতর্ থার্গব? িা, এবার তততি তার দুতবকিীতা স্ত্রী ও তার উেত োইগ়ের তদগর্ পুগরা 
দৃতি তদগত পারগবি। 
  
অতেস মথগর্ র্গ়ের্জি প্রতততিতি আসগে। মতামাগর্ মসখাগি থার্গত হগব। ওগদর 
সাহচেক তদগত হগব। আিা র্তর বুিগত পারে। 
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মমতলিা অবার্ হগ়ে মগগেি। র্ী আশ্চেক এমি এর্টা প্রস্তাব? সম্পর্কটা অিয তদগর্ 
োগে িাতর্? 
  
. 
  
রাগতর তেিার শুরু হগ়ে মগগে। ততিজি এগসগেি, তারা মখগ়েগেি, চগল মগগেি। 
মমতলিা োবগত থাগর্ি, এত তিসৃ্পহ তেিার এর আগগ মর্াথাও হগ়েগে র্ী? 
  
মমতলিাগর্ ওিঁগদর সামগি তুগল িরা হগ়েতেল। তািঁর সম্পগর্ক তর্েু প্রিংসার বার্য েুিঁগড় 
মদও়ো হগ়েতেল। মমতলিা েুগলই তগগ়েতেগলি মিষ র্গব মর্াস্টা তার বযাপাগর এত র্থা 
বগলগেি। মর্াস্টা বাতিগ়ে বাতিগ়ে গল্প বলতেগলি। প্রিংসার বাণী। ওিঁরা অবার্ হগ়ে 
শুিতেগলি। মগি হতেল, ওিঁরা মবাি়ে এর্ মহাি মািুগষর সংস্পগিক এগস উগত্ততজত হগ়ে 
উগিগেি। মমতলিা র্থা বলার তবগিষ সুগোগ পািতি। েখিই তততি তর্েু বলগত 
োতেগলি, মর্াস্টা বািা তদতেগলি। মিষ অতি মমতলিা চুপতট র্গর বগস থার্গত বািয 
হি। 
  
তাহগল আমাগর্ এখাগি আিা হল মর্ি? মমতলিা অবার্ হগ়েগেি। 
  
 সন্ধযা মিষ হগ়ে আসগে। এবার ওিঁরা ততিজি চগল োগবি। 
  
মেতমতরস বলগলি–র্াল সর্াগল আপিারা লন্ডগির তদগর্ উগড় োগবি। আমার মগি হ়ে 
মসখাগি আপিাগদর মর্াগিা অসুতবিা হগব িা। 
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তারা ততিজি চগল মগগলি। 
  
. 
  
পগরর তদি সর্ালগবলা প্রতততিতি দল লন্ডগি িামগলি, সংখযা়ে তারা তেগলি ততিজি। 
ততিতট তবতেন্ন্ রাষ্ট্র মথগর্ এগসগেি। 
  
এর্জি মাতর্কি বাতসন্দা মজতর হযাতল। লবা মমাটাগসাটা েেগলার্। মুগখর ওপর বনু্ধগের 
োপ। মুখখািা মগালগাল মচাগখর তারার রং িূসর। এত লবা হাত র্যাগথতরি র্খিও 
মদগখতি। র্যাগথতরি এিঁগদর মদগখ খুব উগত্ততজত হগ়ে উগিগে। এিঁরা সর্গলই তিগজর 
মগতা র্গর জীবি র্াটাগত োগলাবাগসি। সবসম়ে র্াজ র্গরি। জীবিটা ঘাত-প্রততঘাগত 
সামগির তদগর্ এতগগ়ে চগল। িতুি তর্েু র্রার মিিা এিঁগদর মপগ়ে বগসগে। 
  
তিতী়েজি েরাতস মদগির বাতসন্দা, ইগেস মরিােক। মবিঁগটখাগটা এবং সবল মদগহর 
অতির্ারী। মচহারার মগিয এর্টা আলাদা অতেবযতক্ত আগে। িান্ডা মচাগখর তারা। মগি 
হ়ে, উতি মেি অন্তগেকদী চাউতিগত সবতর্েু মদখগত পাি। তাগর্ মদগখ র্যাগথতরগির 
মিটা মর্মি তবতষগ়ে উগিতেল। েেগলার্ আত্মগর্তির্, তিগজর মগিযই থার্গত 
োগলাবাগসি। এিঁগর্ মর্ি পািাগিা হগ়েগে। র্যাগথতরগির মগি ঘৃণার উগের্ হল। োর্, 
আমার ওপর মে দাত়েে চাতপগ়ে মদও়ো হগ়েগে, আতম তা পালি র্রবই। 
  
এই দগলর তৃতী়ে সদসয হগলি তেগিা মাতু্ততস। ইতাতল মথগর্ এগসগেি। বনু্ধগের আচরণ 
আগে তার িরীগরর সবখাগি। মগি হ়ে, সব বযাপাগরই তততি অততমাত্রা়ে উৎসাহী। 
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মাতু্ততস বলগলি–তমিঃ মেতমতরস আপিার সম্পগর্ক অগির্ র্থা বগলগেি। আপিাগর্ উতি 
খুবই োগলাবাগসি। 
  
-িা-িা, এসব বািাগিা র্থা। 
  
–আপতি লন্ডি িহগর আমাগদর সাহােয র্রগবি, তাই মতা? আপিার জিয আতম এর্টা 
মোট্ট উপহার এগিতে। 
  
উতি র্যাগথতরগির হাগত এর্টা মোট্ট বাক্স তুগল তদগলি। আহা, এর মেতর তসগের স্কােক 
রগ়েগে। 
  
র্যাগথতরি এতটা আিা র্গরতি। অবার্ হগ়ে মস বলল–িিযবাদ, োতর সুন্দর এই 
স্মারর্তট! এবার অতেগসর তদগর্ োত্রা শুরু র্রা োর্। 
  
র্ী এর্টা িি মিািা মগল। তারা সর্গল মপেি তেগর তার্াগলি। অল্প ব়েসী এর্তট 
মেগল দািঁতড়গ়ে আগে। তার হাগত িরা সুটগর্স ততিগট চতুতদকগর্ তেটগর্ পগড়গে। মস 
মসগুগলা মতালার মচিা র্রগে। মেগলতটগর্ মদগখ বের পগিগরার বগল মগি হগে। 
ব়েগসর তুলিা়ে খবকারৃ্তত, বাদাতম চুল, সবুজ মচাখ। মদখগল মগি হ়ে মস অপুতির 
তির্ার। 
  
–ঈশ্বগরর মদাহাই, মরিােক বলগলি, এইসব তজতিসগুগলার বযাপাগর আমাগদর আরও 
তৎপর হও়ো উতচত। 
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মেগলতট বলল–আতম দুিঃতখত। আমা়ে ক্ষমা র্রগবি। সুটগর্সগুগলা মর্াথা়ে রাখব? 
  
মরিােক অনিেকোগব বগল উিগলি–মেখাগি খুতি রাখগত পাগরা। পগর মসগুগলা আমরা 
তিগ়ে মিব। 
  
র্যাগথতরি ওই মেগলতটর তদগর্ সপ্রশ্ন মচাগখ তাতর্গ়ে তেল। 
  
ইেতলি বগলতেগলি- এগথগে মেগলতট অতেস বগ়ের চার্তর র্রত। িা, ওগর্ আর রাখা 
োগব িা। আমরা আর এর্টা োগলা অতেস বগ়ের সন্ধাি র্রব। 
  
র্যাগথতরি জািগত চাইল–মতামার িাম র্ী? 
  
–আটািস, মযাোম। তার মচাগখ জল এগস মগগে। 
  
-তির্ আগে আটািস, তুতম সুটগর্সগুগলা এর্টা োিঁর্া ঘগর মরগখ োও। মদগখা, মেি 
মসগুগলা তির্ মগতা থাগর্। 
  
মেগলতট রৃ্তজ্ঞতার সগঙ্গ বলল–মযাোম, অগির্ িিযবাদ। 
  
র্যাগথতরি মপেি তেগর তার্াগলি। বলগলি, আপিারা আমাগদর র্াজর্মক মদখগবি, তাই 
মতা? তমিঃ মেতমতরস তাই বগলগেি। আতম সব বযাপাগর আপিাগদর সাহােয র্রব। েতদ 
মর্াগিা তগথযর দরর্ার হ়ে, এর্টু আগগ বলগবি। সব তথয আপিাগদর হাগত তুগল 
মদব। এখি আসুি, আতম উইম এবং আমাগদর অিযািয সদসযগদর সাগথ আপিাগদর 
পতরচ়ে র্রাতে। 
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তারা র্তরের তদগ়ে মহিঁগট মগগলি। র্যাগথতরি উইগমর অতেগস তগগ়ে মপৌঁগোগলি। 
  
উইম তাগদর তদগর্ তার্াগলি তগ্রগসর জিসংখযা র্ত জাগিি? ৭০ লক্ষ ৬ হাজার। 
  
মলার্গুগলা অবার্ হগ়ে মগগেি। পরস্পগরর মুগখর তদগর্ তার্াগলি তািঁরা। 
  
র্যাগথতরি মহগস উিগলি। সততয মতা, উইগমর র্থা বলার িরিটাই এই রর্গমর। 
  
র্যাগথতরি বলল–আপিাগদর অতেস তততর হগ়েগে, আপিারা তর্ এখিই অতেগস োগবি? 
  
আবার তারা র্তরেগর এগলি। মজতর হযাতলতজজ্ঞাসা র্রগলি–ওর মাথা়ে তর্ তেট আগে? 
আতম বুিগত পারতে িা। 
  
র্যাগথতরি বলল–উইম সব বযাপাগর খবর রাখগত োগলাবাগসি। তর্ন্তু অগি তার মাথাটা 
খুবই পতরষ্কার। তাই চার্তরটা এখিও মবিঁগচ আগে। 
  
র্ী আশ্চেক, র্থা বলার িরি মদগখ আমার হাতস পাগে! 
  
হযাতলমন্তবয র্রগলি। 
  
–পগর মদখা হগল উতচত তিক্ষা মদব। 
  
 েরাতস েেগলার্ বলগলি–আর মদখা হগব র্ী? 
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–আপিাগদর জিয এর্টা োগলা মহাগটগলর বযবস্থা র্রা হগ়েগে। আপিারা তর্ এর্ই 
মহাগটগল থার্গবি, িাতর্ তবতেন্ন্ মহাগটগল? 
  
মাতু্ততস বলগলি–আমরা তবতেন্ন্ মহাগটগল থার্গত চাইব। 
  
র্যাগথতরি তর্েু এর্টা বলগত চাইতেল। তর্ন্তু এখি তর্েু বলা উতচত ি়ে। েতদ 
আগন্তুর্রা তবতেন্ন্ জা়েগা়ে থার্গত োগলাবাগসি, মস বািা মদগব মর্ি? 
  
. 
  
উতি েতটা োবগত পাগরিতি, র্যাগথতরি সততয তার মচগ়েও মবতি সুন্দরী। র্যাগথতরগির 
িাম মিািার সগঙ্গ সগঙ্গ র্যাগথতরি সম্পগর্ক এর্টা েতব এিঁগর্তেগলি মগির র্যািোগস। 
মদখার পর বযাপারটা আরও উৎসাহবযির্ বগলই মগি হগে। েন্ত্রণার োপ আগে মুগখর 
সবকত্র। আতম র্যাগথতরগির মচাগখর োষা পড়গত তিগখতে। আতম মবািাব, েন্ত্রণা র্ত 
ে়েংর্র হগত। পাগর। আিগন্দর েন্ত্রণা, তবগেগদর মবদিা। 
  
তারপর? িাটগর্র মিষ অগি মপৌঁগে আতম র্ী র্রব? আতম ওগর্ এমি এর্টা জগগতর 
বাতসন্দা র্গর মদব, মেখাগি মর্াগিা দুিঃখ মিই। তার আগগ? তার আগগ ওর সগঙ্গ তর্েু 
সুখী সমৃ্পক্ত প্রহর র্াটাগত হগব। প্রতততট মুহূতকগর্ আরও সুন্দর র্গর তুলগত হগব। 
  
হযািঁ, আতম মগি মগি এই িপথ তিলাম।.. 
  
. 
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র্যাগথতরি প্রতততিতি দগলর প্রগতযর্ সদসযগর্ তাগদর অতেসগুগলা মদতখগ়ে তদল। মেখাগি 
তারা থার্গব মসই মহাগটলগুগলা। এবার র্যাগথতরি মেগস্ক তেগর এগসগে। র্তরের মথগর্ 
র্যাগথতরি শুিগত মপল ওই েরাতস েেগলার্ মোগটা তর্গিার মেগলতটগর্ র্ী মেি বলগে। 
  
–এটা, আমার তিেগর্স ি়ে। মবার্া হািঁদা, আমারটা হল বাদাতম রগের। তুতম তর্ 
ইংগরতজ বুিগত পাগরা? 
  
িা সযার, আতম বুিগত পাতর িা। মেগলতটর র্েস্বগর ে়ে েুগট উগিগে। 
  
 র্যাগথতরি োবল, এখিই তর্েু র্রা দরর্ার। 
  
. 
  
ইেতলি মর্ই বগল উিগলি–আমার মর্াগিা সাহােয লাগগব তর্? 
  
ইেতলি, েতদ দরর্ার হ়ে, আপিাগর্ আতম মেগর্ মিব। 
  
তারপর র্গ়ের্ মুহূতক মর্গট মগগে। আটািস র্যাগথতরগির অতেগসর বাইগর এগস 
দািঁড়াল। র্যাগথতরি োর্ল তুতম তর্ মেতগর আসগব? মেগলতটর মচাগখ মুগখ ে়োতক 
প্রততেতব। 
  
–আতম তর্ আসগত পাতর? দরজাটা বন্ধ র্গর দাও। 
  
–হযািঁ, মযাোম। 
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–মচ়োগর বগসা আটািস। িামটা আতম তির্ বলতে মতা। 
  
–তির্ বলগেি মযাোম। 
  
র্যাগথতরি সহজ হবার মচিা র্রল। 
  
-বগলা মর্ি ে়ে মপগ়েে? 
  
–িা-িা, মযাোম, আতম, বসগত পারব িা। 
  
 র্যাগথতরি তার মুগখর তদগর্ তার্াল। বুিগত পারল, মর্াগিা এর্টা ঘটিা তর্গিারতটগর্ 
অবার্ র্গর তদগ়েগে। সমসযটা র্ী? জািাবার মচিা র্রগত হগব। 
  
–আটািস, সততয র্গর বগলা মতা, মর্উ মতামাগর্ ে়ে মদখাগে তর্িা? তুতম মর্ি আমার 
র্াগে এগসে? 
  
–মযাোম, আতম তর্েু বলগত চাইতে।… 
  
তর্ন্তু মেগলতট মর্াগিা র্থা বলগে িা মর্ি? মর্উ মবািহ়ে ওিঁর মিটাগর্ মেগে তদগ়েগে। 
  
–তির্ আগে, েতবষযগত মদখা হগল র্থা হগব মর্মি? র্যাগথতরি হাসগত হাসগত বলল। 
  
. 
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প্রতততিতিদল তাগদর র্াজ র্রগত শুরু র্রগেি। র্িস্টিতটি মেতমতরগসর তবতেন্ন্ েযাক্টতর 
তারা ঘুগর ঘুগর মদখগবি। তবিাল এই সাম্রাগজযর র্াজ মর্মি হগে, সবতর্েু বুিগত 
হগব। সবতর্েু তির্িার্ চলগে মতা? তেগিা মাতু্ততস সম্পগর্ক র্যাগথতরি তবগিষোগব 
োবিাতচন্তা র্রগে। মলার্টার গতততবতি সগন্দহজির্। র্যাগথতরিগর্ তততি এমি তর্েু প্রশ্ন 
র্রগেি, োর উত্তর হ়ে িা। মদখা োগে, তততি লন্ডগির বযাপাগর অততমাত্রা়ে উৎসাহী। 
মর্াম্পাতির বযাপারটা তিগ়ে তার খুব এর্টা মাথাবযথা মিই। তততি শুিু র্যাগথতরগির 
মেগল আসা জীবির্াতহিী শুিগত চাইগেি। 
  
তেগিা প্রশ্ন র্রগলি- আপতি তর্ তববাতহতা? 
  
–িা। 
  
-তর্ন্তু আপিার তত তবগ়ে র্রা উতচত তেল। 
  
–হযািঁ। 
  
–আপিাগদর তর্ তবগেদ হগ়ে মগগে? 
  
 র্যাগথতরি এই র্গথাপর্থি বন্ধ র্রার জিয বগল মেগল–আতম এর্জি তবিবা। 
  
তেগিা অবার্ হগ়ে তার্াগলি- আপিার এর্জি বনু্ধ আগে র্ী? আতম বাতজ মেগল বলগত 
পাতর, আপিার এর্জি অন্তরঙ্গ বনু্ধ আগে। 
  
–আপিার র্থার মাগি আতম বুিগত পারতে িা। 
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র্যাগথতরি মেগবতেল িক্তোগব জবাব মদগব–এটা আপিার মর্াগিা বযাপার ি়ে। na, 
মসটা মস মুগখ বগলতি। 
  
আপিার তর্ তবগ়ে হগ়েগে? 
  
–হযািঁ, আমার স্ত্রী আগে। চারগট মোগটা বািা আগে। আতম তাগদর সগঙ্গ থার্গত পারতে 
িা। মিটা খুবই খারাপ। 
  
মাগি মগিযই আপিাগর্ বাইগর মেগত হ়ে, তাই িা? 
  
–তেগিা তার্াগলি- হযািঁ, আপতি আমাগর্ আমার োর্ িাগম োর্গত পাগরি। র্যাগথতরগির 
তদগর্ তাতর্গ়ে তমতি র্গর হাসগলি তততি। তািঁর গলার স্বর পাগট মগগে মর্াগিা মর্াগিা 
সম়ে বাইগর মগগল অজািা অগচিা আিগন্দর সামগি দািঁড়াই। আিা র্তর, আপতি আমার 
র্থার অন্ততিকতহত অথক বুিগত পারগেি। 
  
র্যাতথতরি হাতস তেতরগ়ে তদগ়ে বলল িা। 
  
. 
  
বাগরাটা মবগজ পগিগরা। মিয দুপুর। েিঃ হযাতমটগির সগঙ্গ মদখা র্রগত মেগত হগব। 
অবার্ হগ়ে মগল র্যাগথতরি, এখিও িামটা মগি আগে! র্ীোগব র্যাগথতরি তার র্াগে 
তগগ়েতেল, সবতর্েু মগি পগড় মগল তার। তগব এখি মস অিয মি তিগ়ে মচবাগরর তদগর্ 
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এতগগ়ে চগলগে। তরগসপিতিস্টগর্ মদখা মগল িা। লাগঞ্চ মগগে মবািহ়ে। োক্তাগরর 
অতেগসর দরজা মখালা। অযালাি হযাতমটি মবািহ়ে আমার জিয অগপক্ষা র্রগেি। 
  
অযালাি বলগলি–মেতগর আসুি। 
  
র্যাগথতরি অতেগসর মগিয ঢুগর্ মগল। মচ়োগর বগস পড়ল। 
  
–গত সপ্তাহ মর্মি মর্গটগে? োগলা মতা? 
  
র্যাগথাতরি মগি মগি োববার মচিা র্গর। োগলাগ মগন্দর তবচার মস র্রগত পারগব তর্? 
এখিও তর্গর্কর ঘটিাটা তার মিগর্ আেন্ন্ র্গর মরগখগে। 
  
 হযািঁ, তির্ই মর্গটগে। িািা র্াগজ তিগজগর্ বযস্ত মরগখতে। 
  
–এটাই মতা র্রা উতচত। 
  
–আো, এর্টা প্রশ্ন র্রব। উত্তর মদগবি? আপতি র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর অতেগস 
র্ততদি চার্তর র্রগেি? 
  
-চার মাস। 
  
র্াজ োগলা লাগগে? 
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–মিটাগর্ মতা িান্ত র্রগত পারতে। মেতমতরগসর র্াগে আমার ঋগণর মর্াগিা মিষ মিই। 
উতি মে আমার জিয র্ী র্গরগেি, আতম তা গুগণ মিষ র্রগত পারব িা। 
  
র্যাগথতরি তমতি র্গর হাসল। 
  
অযালাি হযাতমটি মাথা মিগড় বলগলি–আপতি ো বলগত এগসগেি, সবতর্েু খুগল বলগত 
পাগরি। 
  
এর্ মুহূগতকর িীরবতা। মিষ পেকন্ত র্যাগথতরি মেগে পড়ল আমার স্বামী মেতমতরগসর 
অতেগস র্াজ র্রত। মস তেল এর্জি পাইলট। এর্টা দুঘকটিা ঘগটতেল, মিৌগর্াটা েুগব 
তগগ়েতেল, আতম সৃ্মতত হাতরগ়ে মেগলতেলাম। েখি আতম আবার সৃ্মতত তেগর মপলাম, 
মেতমতরস আমাগর্ চার্তরটা তদগ়েতেগলি। 
  
অগির্ র্থাই বলা হল িা, দুিঃখ-েন্ত্রণার র্থা, আতগির র্থা। এসব র্থা আতম র্ী 
র্গর বলব? আতম র্ী র্গর বলব, আমার স্বামী আমাগর্ মারগত মচগ়েতেল। র্ারণ আতম 
তাগর্ তেগোসক তদগত রাতজ তেলাম িা। 
  
অতীগতর র্থা মেগব র্ী লাে? আমাগদর র্াগরা পগক্ষই মবািহ়ে মসটা সুখদা়ের্ হ়ে িা। 
  
র্যাগথতরি র্থাগুগলা বলগব িা োবল। বগলও মেলল। 
  
আপিার িাতর্ সৃ্মততিতক্ত হাতরগ়ে তগগ়েগে? 
  
–হযািঁ। 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

454 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

  
–এর্টা অযার্তসগেন্ট হগ়েতেল? মিৌগর্া েুগব তগগ়েতেল? 
  
-হযািঁ, র্যাগথতরগির মিািঁট শুর্গিা হগ়ে মগগে। েতটা সম্ভব বলার মচিা র্গরগে মস। 
এখিও তার মগির মেতর সংি়ে আর তিিা। মস তর্ সব র্থা বলগব? সাহােয চাইগব? 
িাতর্ তর্েুই বলগব িা। োক্তারগর্ এই অবস্থা়ে বতসগ়ে মরগখ মচবার মথগর্ এর্লা চগল 
োগব। 
  
অযালাি হযাতমটি োগলাোগব র্যাগথতরগির তদগর্ তার্াগলি। প্রশ্ন র্রগলি–আপিার 
তববাহ তবগেদ হগ়ে মগগে? 
  
র্যাগথতরিগর্ মবািহ়ে ো়োতরং মস্কা়োগের সামগি এগি দািঁড় র্রাগিা হগ়েগে িা, আমার 
স্বামী মবিঁগচ মিই। 
  
তমস আগলর্জান্ডার, েতদ আপিাগর্ র্যাগথতরি বগল োতর্, আপতি তর্ রাগ র্রগবি? 
  
–িা। 
  
–আতম অযালাি। র্যাগথতরি, র্ীগস আপতি ে়ে পাগেি? 
  
–মর্ি, আমাগর্ মদগখ তর্ মগি হগে মে আতম সব সম়ে ে়ে পাতে? 
  
–আপতি তর্ েীত িি? 
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িা। 
  
দীঘকর্াগলর িীরবতা। 
  
র্যাগথতরি র্থা বলগত সততয সততয ে়ে পাগে। তার ে়ে হগে মবািহ়ে অতীগতর জঘিয 
েতবগুগলা আবার সামগি এগস দািঁড়াগব। 
  
মিষ পেকন্ত মস বগলই মেলল- আমার চারপাগির মলাগর্রা মর্ি মারা োগে বলুি মতা? 
  
আঘাতটা সরাসতর। োক্তারবাবু জবাব তদগলি আর আপতি তিগজগর্ মসই মৃতুযর র্ারণ 
তহগসগব দািঁড় র্তরগ়েগেি, তাই মতা? 
  
িা-িা, আমার মাথাটা মগালমাল হগ়ে োগে। আতম তর্েু বুিগত পারতে িা। 
  
–এটা মাগি মগিযই ঘগট থাগর্, মেসব ঘটিাগুগলা ঘটগে, আমরা তিগজগদর মসই ঘটিার 
জিয দা়েবে র্তর। েতদ স্বামী-স্ত্রীর মগিয তবগেদ হগ়ে ো়ে, বািা মেগলগমগ়েরা োগব, 
তারাই এর জিয দা়েী। মগি র্রুি, মর্উ এর্জি অতেিাপ তদল, এর্জি মারা মগল, 
ওই মলার্তটর অবস্থা র্ী হ়ে বলুি মতা? এসব তচন্তা োবিা মি মথগর্ দূর র্রুি। ো 
ঘটবার তা ঘটগবই। আপতি মর্ি তিতমগত্তর দা়েোর মিগবি? 
  
-িা-িা, োক্তার, আতম তর্েুগতই আমার অতস্থর মিগর্ িান্ত র্রগত পারতে িা। আপতি ো 
োবগেি ঘটিাগুগলা তার মথগর্ও মবতি ে়োবহ। 
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োক্তার র্যাগথতরগির তদগর্ অগির্ক্ষণ তাতর্গ়ে থার্গলি। র্গ়ের্টা িি মেগস এল তার 
মুখ মথগর্ ঘটিাগুগলা এখি উিারণ র্রা োগব তর্? 
  
র্যাগথতরি বলগত থাগর্ আমার স্বামীগর্ হতযা র্রা হগ়েগে। জাতি িা, হতযা িাতর্ দুঘকটিা 
তার রতক্ষতাগর্ও মমগর মেলা হগ়েগে। মে দুজি আইিতবদ তাগদর হগ়ে লড়াই 
র্গরতেগলি তারাও মর্উ মবিঁগচ মিই। এবার মবািহ়ে তর্গর্কর পালা তেল। তাগর্ও পৃতথবী 
মথগর্ সতরগ়ে মদও়ো হগ়েগে। 
  
র্থা বলগত বলগত র্যাগথতরগির গলা বগস মগগে। 
  
–আপতি তিগজগর্ এই সমস্ত মিার্াবহ ঘটিার জিয দা়েবে র্রগেি, তাই মতা? তাই 
আপিার র্ািঁগির ওপর অগির্ মবাি। আতম তর্ তির্ বলতে? 
  
িা, এোগব বলগত পারব িা। তগব সবসম়ে মিটা আমার মিার্ােন্ন্ হগ়ে থাগর্। অিয 
র্াগরার ঘতিষ্ঠ সংস্পগিক আসগত আতম ে়ে পাই। আমার মগি হ়ে, আমার বনু্ধে মসই 
মলার্তটর জীবি িাগির র্ারণ হগব। 
  
র্যাগথতরি, আপতি তর্ র্ারও জীবগির দাত়েে তিগত পাগরি? এই পৃতথবীগত মর্উ পাগর 
িা। জন্ম আর মৃতুযর ওপর আমাগদর র্ারও হাত মিই। আপতি খুব সরল। অিতেজ্ঞা। 
মেগব মদখুি মতা িান্ডা মাথা়ে, মেসব মৃতুযর ঘটিা আপতি বলগলি, তার সগঙ্গ আপিার 
মোগসূত্রতা র্তখাতি? এ বযাপারটা আপিাগর্ বুিগত হগব। 
  
আপতি অতযন্ত সািারণ। এইসব মৃতুযর সাগথ আপিার মর্াগিা প্রতযক্ষ মোগাগোগ মিই। 
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র্যাগথতরি োবগত থাগর্। র্থাটা মস তবশ্বাস র্রগব র্ী? এই মলার্গুগলা মর্ি মারা 
মগগে? তাগদর র্াগজর জিয। আমার জিয ি়ে! তর্ন্তু তর্র্ক? এটা মতা এর্টা 
দুেকাগযজির্ অযার্তসগেন্ট। তাই ি়ে তর্? 
  
. 
  
অযালাি হযাতমটি তখিও িান্তোগব তার মরাতগিীগর্ পেকগবক্ষণ র্রতেগলি। র্যাগথতরগির 
মুখ থমথম র্রগে। মবি বুিগত পারা োগে, র্যাগথতরি তচন্তার জগগত হাতরগ়ে মগগে। 
র্যাগথতরি োবগে, োক্তার মািুষতট োতর চমৎর্ার। আর এর্টা মবাি তার মগির মেতর 
জন্ম তিগে। আহা, এর সাগথ আগগ মদখা হল িা মর্ি? অযালাগির বউগ়ের েতব, 
মেগলগমগ়েরা–র্তে মটতবগলর ওপর বসাগিা আগে। 
  
িিযবাদ, র্যাগথতরি বলল, বযাপারটা আমাগর্ তবশ্বাস র্রগতই হগর। আজ অথবা 
আগামীর্াল, তা িা হগল আতম পাগল হগ়ে োব। 
  
অযালাি হযাতমটি মহগস উিগলি–আপতি আবার র্গব আসগবি? 
  
-মর্ি? 
  
মাগি মগিয আপিাগর্ আসগতই হগব। আমার তচতর্ৎসার এটা হল এর্টা পেতত। 
  
 র্যাগথতরি ইতস্তত র্গর বগল উিল–সম়ে হগলই আবার আসব অযালাি। 
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র্যাগথতরি চগল মগগে। অযালাি হযাতমটি তর্েু এর্টা োববার মচিা র্রগলি। 
  
এর আগগ তততি অগির্ সুন্দরী মতহলার মসবা র্গরগেি। অবিয মসবা ি়ে, পতরগষবা। 
অগির্ তদি িগরই তততি োক্তাতর তবদযার সগঙ্গ জতড়ত। মর্উ মর্উ তার প্রতত মেৌি 
বযবহার র্রগত মচগ়েতেল। তর্ন্তু োক্তাতর বযাপাগর খুবই ও়োতর্বহাল। তততি এর্জি 
মগিাতবিারদ। তার আগবগগর্ সব সম়ে তি়েন্ত্রগণ রাগখি। মপগিগন্টর সগঙ্গ বযতক্তগত 
সম্পর্ক বজা়ে রাখগল তচতর্ৎসার বযাপারটা চাপা পগড় ো়ে। তগব োগলা সম্পর্ক মতা 
রাখগতই হগব। তা িা হগল এই র্াগজ তততি সেলতা পাগবি িা। 
  
অযালাি হযাতমটি এর্ সুন্দর পটেূতমর্ার মািুষ। তার বাবা তেগলি সাগজকি। এর্জি 
িাসকগর্ তবগ়ে র্গরতেগলি। অযালাগির িারু্রদা তেগলি এর্ তবখযাত র্াতেকওলতজস্ট। 
মোগটাগবলা মথগর্ই অযালাি মচাগখর সামগি তচতর্ৎসা তবদযার িািা ঘটিা ঘটগত 
মদগখগেি। তখি মথগর্ই অযালাগির এর্মাত্র স্বপ্ন তেল, বগড়া হগ়ে তততি এর্জি োক্তার 
হগবি। বাবার মগতা এর্জি সাগজকি। তর্ংস র্গলগজর মমতেগর্ল সু্কগল তততি পড়াগিািা 
র্গরগেি। িাতর্ তেতগ্র অজকি র্রার পর সাজকাতর তিগ়ে তবগিষ পাি তিগ়েগেি। 
  
এই বযাপারতটর প্রতত তার আর্ষকণ তেল। ১৯৩৯ সাগলর প়েলা মসগেবর তৃতী়ে রাইচ 
মপালযাগন্ডর সীমান্ত মঘিঁগষ প্রগবি র্গর। দুতদি বাগদ তিগটি এবং ফ্রাে েুে মঘাষণা র্গর। 
এোগবই তিতী়ে তবশ্বেুগের শুরু হগ়েতেল। 
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–তখিই অযালাি হযাতমটি সাগজকি তহগসগব তার িাম তলতখগ়েতেগলি। ১৯৪০ সাগলর 
২২মি জুি, অক্ষিতক্ত মপালযান্ড, মচগর্াগোোতর়্ো, িরওগ়ে দখল র্গর তিগ়েগে। 
ফ্রাগেরও পতি ঘগটগে। েুগের আগুি মপৌঁগে মগগে তিতটি িীপপুগি। 
  
প্রথমতদগর্ র্গ়ের্গিা তবমাি তিতটি িীপপুগির তবতেন্ন্ িহগরর ওপর িারাবাতহর্ 
মবামাবষকণ র্গরগে। পগর তবমাগির সংখযা বাতড়গ়ে দুগিা র্রা হগ়েগে। তারপর এর্ 
হাজার। ক্ষ়েক্ষততর পতরমাণ তচন্তা র্রা ো়ে িা। চারপাগি রক্তাক্ত মািুগষর র্াতরাতি। 
মািুষ মরগে, মদখার মর্উ মিই। এর্তটর পর এর্তট িহগর আগুি িগর োগে। তহটলার 
তিতটি িতক্তগর্ বুিগত পাগরতি। এই আিমণ তিগটগির মদিগপ্রমগর্ উিুে র্গরগে। 
তারা িাতন্ত এবং স্বািীিতার জিয সবকস্ব পণ র্গরগে। 
  
শুরু হগ়েগে প্রতত-আিমণ, তদগিরাগত েুে। অযালাি হযাতমটি সারারাত মজগগ আগেি। 
ষাট ঘণ্টা তাগর্ র্াজ র্রগত হগ়েগে। এমারগজতে হাসপাতাগল তাগর্ তেউতট মদও়ো 
হগ়েগে। তততি তার মপগিন্টগদর তিগ়ে ও়োরহাউগস চগল মগগেি। অগির্ মািুগষর জীবি 
বািঁতচগ়েগেি। খুবই খারাপ অবস্থার মগিয দািঁগত দািঁত মচগপ লড়াই র্গরগেি। 
  
অগক্টাবর তিতবকচাগর মবামা বষকণ চগলগে। ঘিঘি সাইগরি মবগজ উিগে। মলাগর্রা 
মিলটাগরর তলা়ে আশ্র়ে তিগত বািয হগেি। অযালাি তখিও বযস্ত আগেি তািঁর র্াগজ। 
তততি বুতি র্খিও মরাগীগদর মেগড় অিয মর্াথাও োগবি িা। মবামার িি মিািা োগে। 
এর্জি োক্তার বলগলি–অযালাি এখাগি মথগর্া িা, মতামাগর্ মরগত হগব। এখুতি চগল 
এগসা। 
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–এর্ তমতিট… 
  
অযালাি তখিও মি তদগ়ে মরাগীর তচতর্ৎসা র্রগেি, আহা, এরা র্ত অসহা়ে। 
  
–অযালাি? 
  
অযালাি মবতরগ়ে মেগত পাগরিতি। তততি জািগতি িা, তার পগরই র্ী হগব। পাগিই 
এর্টা মবামা পড়ল। সমস্ত বাতড়টা মর্িঁগপ উিল। ঘগর ঘগর আগুি িগর মগগে। 
  
মর্ামাগত তেগলি ে তদি, মর্উ োগবিতি অযালাি মবিঁগচ উিগবি। 
  
মিষ পেকন্ত মবিঁগচ উিগলি। সমস্ত িরীগর অসহয েন্ত্রণা। োি হাগতর হাড়গুগলা মেগে 
টুর্গরা টুর্গরা হগ়ে মগগে। অগির্ র্গি মসগুগলাগর্ আবার আগগর অবস্থা়ে তেতরগ়ে 
আিা হল। মদখা মগল, অযালাি আর মর্াগিাতদি অপাগরিি র্রগত পারগবি িা। 
  
এর্ বের সম়ে মলগগতেল অন্ধর্ার মথগর্ আগলার জগগত তেগর আসগত। তততদগি 
েতবষযৎটা এগর্বাগর তেিে হগ়ে মগগে। এর্জি মিস্তত্ত্বতবগদর র্াগে তাগর্ থার্গত 
হগ়েতেল। প্রথম তদগর্ অযালাি তর্েুই বলগত পারগতি িা। 
  
অযালািগর্ বলা হগ়েতেল বনু্ধ, ো হবার তা মতা হগ়েই মগগে। অতীগতর জিয দুিঃখ 
প্রর্াি র্গর র্ী লাে? েতবষযগতর জিয মবিঁগচ থারু্ি। 
  
এখি আতম র্ী র্রব? অযালাি জািগত মচগ়েতেগলি। 
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–আপতি তিতক্ষত বুতেমাি মপিাদার মািুষ, অিয োগব জীবিটা শুরু র্রগত হগব। 
  
–আপিার র্থার মাগি আতম বুিগত পারতে িা। 
  
–আপতি মতা মািুগষর েন্ত্রণার উপিম ঘটাগতি, র্ী আতম তির্ বগলতে? এবার আপিাগর্ 
র্াগজর িারাটা এর্টু পালটাগত হগব। এখি আর িরীগরর পতরচর যা ি়ে, মি তিগ়ে র্াজ 
র্রগত হগব। আমার মগি হগে, এর্জি োগলা মগিাতবিারদ হবার সবরর্ম গুণ 
আপিার মগিয মজুত আগে। আপতি েগথি বুতেমাি। মলাগর্র প্রতত সহািুেূততও মপাষণ 
র্গরি। আমার প্রস্তাবটা মেগব মদখগবি। 
  
এমি োগব জীবগির গতততবতি বদলাগিা ো়ে র্ী? মিষ পেকন্ত অযালাি তাই র্রগত বািয 
হগ়েতেগলি। এবং মদখগলি, এইসব মািুষগদর মসবা র্রার মগিয এর্টা আলাদা তৃতপ্ত 
আগে। জীবগির তবতেন্ন্ পেকাগ়ে মািুষ িািা র্ারগণ হিাৎ মািতসর্ মরাগী হগ়ে ওগি। 
অযালাি তখিই সাহাগেযর হাত বাতড়গ়ে মদি। সমগবদিার বাণী। এোগবই এততদি মর্গট 
মগল। আজ র্যাগথতরিগর্ মদখার পর অযালাগির মগি অিয োবিার অিুরণি। তততি 
বুিগত পারগেি, মবচাতর র্যাগথতরগির দুিঃখেন্ত্রণার এর্টা িারাবাতহর্ ইততহাস আগে। 
অযালাগির মর্বলই মগি হগে, োই ঘটুর্ িা মর্ি, এই মমগ়েতটগর্ আতম সাতরগ়ে 
তুলবই। তাগর্ সব বযাপাগর সাহােয র্রগত হগব। 
  
অযালাি হযাতমটগির সগঙ্গ র্থা বগল র্যাগথতরি তার অতেগস তেগর এগসগে। উইগমর 
সগঙ্গ মদখা র্রগত মগল মস। 
  
–আজ আতম োিঃ হযাতমটগির র্াগে তগগ়েতেলাম। র্যাগথতরি বলল। 
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–সততয? েেগলার্ দারুণ তমশুগর্। ওিঁিার র্াগে মগগল অগির্ তথয পাও়ো ো়ে। উতি 
বগলগেি, দম্পততগদর মগিয মৃতুযর ঘটিা ১ িতাংি। তেগোগসকর ঘটিা ৭৩ িতাংি। 
পারস্পতরর্ তবগেগদর ঘটিা ৬৫ িতাংি। মগ্রেতার হও়োর ঘটিা ৬৩ িতাংি। 
র্াোর্াতে পাতরবাতরর্ বনু্ধর মৃতুযর ঘটিাও ৬৩ িতাংি। বযতক্তগত আঘাগতর ঘটিা ৫৩ 
িতাংি। 
  
গড় গড় র্গর উইম বগল চগলগেি। র্যাগথতরি অবার্ হগ়ে তাতর্গ়ে আগে। আহা, \ এই 
মািুষতটর মি মবািহ়ে পালটাগিা োগব িা। 
  
মিষ পেকন্ত র্যাগথতরি োবল, অবার্ লাগগে। এখিও মর্ি অযালাগির র্থাই মগি পড়গে 
আমার! 
  
. 
  
২০. 
  
–এগথে তুতম আমাগর্ ধ্বংস র্রার মচিা র্গরে। তুতম এর্বারও সেল হওতি। আতম 
বলতে, আরও এর্টা োগলা প্ল্যাগির র্থা তচন্তা র্গরা। তাহগলও তুতম সেল হগব িা। 
আতম র্থা তদতে, মতামাগর্ এবং মতামার মবািগর্ আতম মিষ র্রব।– 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মুখ মথগর্ তেটগর্ আসা এই িিগুগলা এখিও লামগিার 
র্াগির র্াগে মবগজ চগলগে। লামগিার মগি মর্াগিা সগন্দহ মিই মে, মেতমতরস তার র্থা 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

463 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

রাখগব। ঈশ্বগরর িাগম িপথ গ্রহণ র্গরগে মস। তর্ন্তু তরগজাতলর বযাপারটা র্ী হল? 
সমস্ত তর্েু এত সুন্দর োগব পতরর্ল্পিা র্রা হগ়েতেল। তততি তিগজই ষড়েগন্ত্রর জাল 
বুগিতেগলি। বুিগত পারগেি িা, র্ী হগ়েগে? র্াগর্ তজজ্ঞাসা র্রগবি? সবার আগগ 
প্রিাি র্াজ এখি মবািগর্ সাবিাি র্রগত হগব। 
  
লামগিার মসগিটাতর অতেগস এগস মগগে–মস বলল সযার, দিটা মবগজগে, োর সগঙ্গ 
আপিার র্থা বলার বযাপার তেল তততি এগস মগগেি। আতম তর্ তাগর্ পািাব? 
  
িা, আজ আমার সমস্ত অযাপগ়েন্টগমন্ট র্যািগসল র্গর দাও। আজ আতম এর্ান্ত তিগজর 
মগতা তদিটা র্াটাগত চাই। 
  
উতি মটতলগোি তুগল তিগলি। পািঁচ তমতিট বাগদ মমতলিার সাগথ মদখা র্রগত চগল 
মগগলি। 
  
*** 
  
তেলার গাগেকগি মমতলিা দাদার জিয অগপক্ষা র্রতেগলি। 
  
স্পাইরস, মতামাগর্ এত তচতন্তত মগি হগে মর্ি? র্ী ঘগটগে তির্ র্গর বল। 
  
–মিান্, মতার সগঙ্গ অগির্ র্থা আগে। 
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আেুরলতা়ে আোতদত এর্টা মোট্ট রু্তটর, মসখাগি সুন্দর মবঞ্চ। স্পাইরস বসগলি। 
মবাগির তদগর্ তাতর্গ়ে োবগলি, আহা, আমার মবািতট র্ত লাবণযবতী! মস মর্ি জীবগি 
িাতন্ত মপল িা? মস মতা এর্টু সুখ মপগত পারত। 
  
-দাদা, তির্ র্গর বগলাগতা, র্ী হগ়েগে? 
  
লামগিা দীঘকশ্বাস মেলগলি বযাপারটা শুিগত মতার মমাগটই োগলা লাগগব িা। 
  
-মর্ি? মর্াথাও মর্াগিা মগালমাল হগ়েগে? 
  
–আতম বলগত চাইতে….তুই আর মমাগটই তিরাপদ ি়ে। মতার জীবি এখি সংিগ়ের মগিয 
তদগ়ে এতগগ়ে চগলগে। 
  
-র্ী বলে? িুযৎ, আতম তবশ্বাস র্তর িা। আমার জীবি সংি়ে? মর্ র্ীোগব মর্ি 
আমাগর্ আিমণ র্রগব? 
  
লামগিা িান্তোগব িিগুগলা উিারণ র্রগলি আমার মগি হগে মর্াস্টা মতাগর্ বািঁতচগ়ে 
রাখগব িা। মস মতাগর্ মমগর মেলগব। 
  
মমতলিা েযালেযাল র্গর দাদার মুগখর তদগর্ তার্াগলি। বলগলি–তুতম তর্ আমার সগঙ্গ 
মজা র্রে? 
  
িা, মমতলিা, মজা র্রার জিয আতম মতার এখাগি েুগট আতসতি। আমার সমস্ত র্াজ আজ 
বাততল র্গরতে। 
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-সততয? মর্াস্টা এত তিমকম! িা, তার গুগণর মিষ মিই আতম জাতি। তর্ন্তু মস হতযার্ারী! 
িা, বযাপারটা োবগত হগব। 
  
–তুই জাতিস িা, এর আগগ মর্াস্টা অগির্গর্ মমগর মেগলগে। 
  
মমতলিার মুখ সাদা হগ়ে মগগে। উগত্তজিা এবং েগ়ে। 
  
–তুতম র্ী বলে? 
  
–হযািঁ, তিগজর হাগত মস এই র্াজটা র্গর িা। োড়া র্রা গুণ্ডা লাতগগ়ে মদ়ে। অপরাগির 
মর্াগিা তচহ্ন থাগর্ িা। 
  
িা-িা, আতম মতামার র্থা তবশ্বাস র্রতে িা। 
  
 র্যাগথতরি েগলাসগর্ মগি আগে? 
  
–হযািঁ, মে মমগ়েতটগর্ হতযা র্রা হগ়েতেল? 
  
–িা, মস মারা ো়েতি। মস এখিও মবিঁগচ আগে। 
  
মমতলিা মাথা িািঁর্াগলি–মস র্ী? এটা হগতই পাগর িা। মে দুজি ওগর্ মমগরতেগলি, 
তাগদর মতা োিঁতস হগ়ে মগগে। 
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লযামগিা মবাগির হাগত হাত রাখগলি মমতলিা, লযাতর েগলাস এবং মিাগ়েগল মপজ তর্ন্তু 
র্যাগথতরিগর্ মমগর মেগলতি। এই বযাপারটা সাজাগিা। এমিতর্ তবচাগরর বযাপারটাও। 
মেতমতরস ওই মমগ়েতটগর্ মর্াথাও লুতর্গ়ে মরগখতেল। 
  
এসব র্থা শুগি মমতলিা মেি এর্ পাষাণ প্রততমা। অগির্ক্ষণ তততি মর্াগিা র্থা বলগত 
পারগলি িা। মমগ়েতটর র্থা মগি পড়ল। এর্বার তার সাগথ মদখা হগ়েতেল। 
  
আর হগলগত মে মমগ়েতট? মস তিশ্চ়েই র্যাগথতরি। সব তর্েু মগি পগড় মগল। িীতল 
এর্টা মরাত। মেতমতরস বগলতেল, মস আমার এর্ সহর্মকীর পতরতচতা। তমগথয র্থা। 
লন্ডগি আমার অতেগস র্াজ র্গর। এটাও সাজাগিা তমগথয। 
  
আতম এর্িলর্ তার মুগখর তদগর্ তাতর্গ়েতেলাম। অতীত সৃ্মততর তবেুরণ। বুিগত 
মপগরতেলাম, এই মমগ়েতট তেল ওই পাইলগটর স্ত্রী। তর্ন্তু তা র্ী র্গর সম্ভব হগব। তাগর্ 
মতা পৃতথবী মথগর্ সতরগ়ে মদও়ো হগ়েগে। হযািঁ, তারা এই র্াজটা োলান োগবই র্গরগে। 
এই র্াজতটর জিয তাগদর োিঁতস হগ়েগে। 
  
মমতলিা হারাগিা সৃ্মতত তেগর মপগলি। 
  
–আতম এই বাতড়গত মমগ়েতটগর্ মদগখতে। হযািঁ, মর্াস্টা ওর সম্পগর্ক আমাগর্ তমগথয র্থা 
বগলতেল। 
  
–এখিও সম়ে আগে মবাি, মতার স্বামী এর্টা বে পাগল। তুই এখাি মথগর্ পাতলগ়ে 
ো। 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

467 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

  
মমতলিা দাদার তদগর্ তার্াল িা, এটা আমার বাতড়। 
  
-মমতলিা, মতার তর্েু হগ়ে মগগল আমার র্ী হগব বল মতা? সমস্ত পৃতথবীটা আমার র্াগে 
এগর্বাগর অন্ধর্ার হগ়ে োগব। 
  
র্েস্বগরর মগিয ইস্পাত র্াতিিয এগি মমতলিা, বলগলি–ে়ে মপও িা, তর্েুই হগব িা। 
মর্াস্টা অত মবার্া ি়ে। মস জাগি, েতদ আমার মর্াগিা ক্ষতত র্গর, তাহগল তুতম তাগর্ 
মেগড় মদগব িা। এই পৃতথবীগত এর্মাত্র মতামাগর্ই মস মবািহ়ে এর্টু ে়ে র্গর। 
  
ও মতার স্বামী, তুই ওর আসল স্বোবটা জাতিস িা। মতার জিয বড় তচন্তা হগে মর। 
  
–স্পাইরস, এত মেগবা িা, আমার বযাপারটা আতম সামলাগত পারব। 
  
স্পাইরস তচতন্তত মগি মবাগির মুগখর তদগর্ তার্াগলি। িা, তর্েুগতই মবাগির মি 
পতরবতকি র্রা সম্ভব হল িা। 
  
–েখি এর্ান্তই বাতড় মেগড় োতব িা, এর্টা র্থা মদ, তুই র্খিও ওর সগঙ্গ এর্া 
মর্াথাও োতব িা। মসটা ব? 
  
োইগ়ের হাগত হাত মরগখ মমতলিা বলগলি তির্ আগে আতম প্রততজ্ঞা র্রতে। 
  
মমতলিা তর্ন্তু এই প্রততজ্ঞাটা রাখার জিয মমাগটই তৎপর তেগলি িা। আসগল স্বামীর 
ওপর তখিও তার অগাি োলবাসা এবং তস্থর তবশ্বাস। 
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র্িস্টযািতটি মেতমতরস বাতড়গত এগলি। সন্ধযা হগ়েগে। মমতলিা তার জিয অগপক্ষা 
র্রতেগলি। তারা মবেরুগমর তদগর্ মহিঁগট মগগলি। 
  
–মতামার সগঙ্গ তর্েু র্থা আগে, আতম মুগখামুতখ র্থা বলগত চাই। 
  
মেতমতরস তার ঘতড়র তদগর্ তার্াগলি মাত্র র্গ়ের্ তমতিট সম়ে আগে। দরর্াতর 
এিগগজগমন্ট আগে। এখুতি মবগরাগত হগব। 
  
-সততয! আজ রাগত তুতম তর্ র্াউগর্ হতযা র্রগত চগলে? 
  
এই র্থা শুগি মেতমতরস স্ত্রীর তদগর্ তেগর তার্াগলি। 
  
–তুতম র্ী বলগত চাইে, পতরষ্কার র্গর বগলা মতা? 
  
–স্পাইরস আজ সর্াগল এগসতেল। আমাগর্ সব তর্েু জাতিগ়েগে। 
  
–েতবষযগত ওই রু্রু্রটা মেি এই বাতড়গত র্খিও িা আগস। এটাই আমার মিষ র্থা। 
  
–এটা আমারও বাতড়, মমতলিা আত্মপক্ষ সমথকগির সুগর বগল উিগলি, আমরা অগির্ক্ষণ 
গল্প র্গরতেলাম। 
  
–র্ী তবষগ়ে? 
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–মতামার তবষগ়ে, র্যাগথতরি েগলাস এবং মিাগ়েগল মপগজর বযাপাগর। 
  
এবার মেতমতরগসর পুগরা মগিাগোগ পড়ল স্ত্রীর ওপগর-মসটা মতা এর্টা পুগরাগিা 
  
তাই র্ী? স্পাইরস জাগি, তুতম দুজি তিরাপরাি মািুষগর্ োিঁতসর মগঞ্চ চতড়গ়ে তদগ়েে। 
মর্াস্টা, বযাপারটা তর্ সততয? 
  
স্পাইরস এর্টা মবার্া হািঁদারাম। 
  
–আতম মমগ়েতটগর্ এই বাতড়গত মদগখতে। হযািঁ, মদগখতে। তুতম আর অস্বীর্ার র্রগত 
পারগব িা। 
  
-মতামার র্থা মর্উ তবশ্বাস র্রগব িা। তুতম েতবষযগত মমগ়েতটগর্ আর র্খিও মদখগত 
পাগব িা। আতম র্াউগর্ পাতিগ়েতে, মমগ়েতটগর্ পৃতথবী মথগর্ তচরতগর সতরগ়ে মদও়োর 
জিয। 
  
মমতলিার মগি পগড় মগল, মসই ততিজি মািুগষর র্থা, োিঁরা তেিার খাবার জিয এই 
বাতড়গত এগসতেগলি। বলা হগ়েতেল, তারা পরতদি সর্াগল লন্ডগির তদগর্ উগড় োগবি। 
আতম মবি বুিগত পারতে, ওগদর মগিয এর্জি হতযার্ারী লুতর্গ়ে আগেি। 
  
মেতমতরস মমতলিার র্াোর্াতে এগস দািঁড়াগলি। িান্তোগব বলগলি–তুতম মতা জাগিা, 
এর্তদি মতামাগর্ এবং মতামার োইগর্ও োড়ব িা। 
  
তততি মমতলিার হাগত মমাচড় তদগলি। 
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-স্পাইরস, আমাগর্ ধ্বংস র্রার মচিা র্গরগে। তখিই তাগর্ মমগর মেলতাম। তর্ন্তু 
মর্ি বগলা মতা? আরও তর্েু তদি তাগর্ আতম িরর্ েন্ত্রণা মোগ র্রাব। তারপর…। 
  
–আিঃ, োগড়া! র্ী, হগে র্ী? 
  
–আমার তপ্র়ে স্ত্রী, তুতম এখিও মসই েন্ত্রণাটা পাওতি। এর্তদি তিশ্চ়েই পাগব। 
  
মেতমতরস হাত মেগড় তদগলি। 
  
–আতম তেগোসক চাইতে। আতম এর্জি সততযর্াগরর োগলাবাসার িারীগর্ গ্রহণ র্রব। 
তার আগগ মতামার জীবিটা আতম িরর্ র্গর মেগড় মদব। মতামার জিয বহু সুন্দর 
প্রর্ল্পিা আগে আমার হাগত। মতামার োইগ়ের জিযও। তার আগগ এগসা, িান্তোগব 
তর্েু র্থা বলা োর্। তুতম তর্ আমাগর্ ক্ষমা র্রগব? িা, তা হগল হ়েগতা আতম মেগব 
মদখগত পাতর। মতামাগর্ আর র্ততদি অগপক্ষাগত রাখব? মতামাগর্ ি়ে, আতম মসই অিয 
মমগ়েতটর র্থা বলতে। 
  
মেতসংরুগমর তদগর্ তততি মহিঁগট মগগলি। মমতলিা মসখাগি পাথগরর মগতা দািঁতড়গ়ে আগেি। 
তিগজর হৃৎস্পন্দি শুিগত পাগেি তততি। স্পাইরস তির্ র্থাই বগলগে। এই মািুষতটগর্ 
এর্টা উন্মাদ বলা মেগত পাগর। 
  
তিগজগর্ এগর্বাগর অসহা়ে বগল মগি হল। তর্ন্তু, তিগজর জীবি সম্পগর্ক এত তচন্তা 
র্গর র্ী লাে? মবিঁগচ মথগর্ই বা র্ী হগব? মমতলিা তচন্তা র্রগলি। তািঁর স্বামী তার সমস্ত 
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সম্মাি মর্গড় তিগ়েগেি। তাগর্ রাস্তার মমগ়েগত পতরণত র্গরগেি। অগির্ র্থা মগি 
পগড় মগল। জীবগির আর র্ী রইল? বনু্ধ বান্ধবরা আমাগর্ তিগ়ে হাসাহাতস র্গর। মবি 
বুিগত পারতে, ও আর আমার প্রতত এতটুরু্ তচতন্তত ি়ে। আতম মতা মরগতই চাইতে, 
তর্ন্তু র্ীোগব? িা, আতম মগর মগগল স্পাইরগসর র্ী হগব? স্পাইরগসর জীবি অন্ধর্ার 
হগ়ে োগব। স্পাইরস আমাগর্ খুবই োগলাবাগস। 
  
মমতলিা জাগিি, দাদা তার খুবই িতক্তিালী। তর্ন্তু স্বামীর িতক্ত আরও মবতি। মে র্গরই 
মহার্, স্বামীর সামগি বািার প্রাচীর তুলগত হগব। তর্ন্তু র্ী োগব? এই প্রগশ্নর উত্তর 
মমতলিার জািা মিই। 
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প্রমতমনমি দল 
২১. 
  
এগথে মথগর্ মে প্রতততিতি দল এগসগেি, তািঁগদর তিগ়ে র্যাগথতরগির তদি র্াটগে। 
এর্তটর পর এর্তট তমতটং-এর বগন্দাবস্ত র্রগত হগে। অিযািয মর্াম্পাতির প্রতততিতিরা 
আসগেি। পারস্পতরর্ মত তবতিম়ে হগে। র্যাগথতরগির র্াজর্গমকর গততপ্ররৃ্তত মদগখ 
ওিঁরা খুবই খুতি হগ়েগেি। র্াগজর প্রতততট িারা সম্পগর্ক র্যাগথতরি সমূ্পণক ও়োতর্বহাল। 
এই বযাপারটা ওিঁগদর আিন্দ তদগ়েগে। 
  
সর্াল মথগর্ সগন্ধয অতি তদি মর্গট োগে র্মকবযস্ততার মগিয। তিগজর জিয এতটুরু্ 
সম়ে রাখগত পারগে িা র্যাগথতরি। মরগখই বা র্ী হগব? 
  
*** 
  
মজতর হযাতলসম্পগর্ক অগির্ র্থা মজগি মেগলগে র্যাগথতরি। তার বাবা তেগলি অতযন্ত 
বগড়াগলার্। মতগলর বযবসা র্রগতি। িারু্রদা তেগলি সম্মািী়ে তবচারর্। মজতর হযাতলর 
ব়েস েখি এরু্ি, তািঁগর্ অগটা চুতর র্রার জিয ততি বেগরর মজল খাটগত হগ়েতেল। 
তার তবরুগে আরও র্তগুগলা অতেগোগ আিা হ়ে। তততি িাতর্ এর্টা িষকণ র্াগজ তলপ্ত 
তেগলি। মিষ অতি পতরবাগরর সর্গল তমগল েুতক্ত পরামিক র্গর তাগর্ ইউগরাগপ পাতিগ়ে 
তদগ়েতেল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

473 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

মজতর র্যাগথতরিগর্ বগলতেগলি আতম তিগজই তিগজগর্ িি র্গরতে। িি র্গরতে তর্িা 
জাতি িা, তগব ইউগরাগপ তগগ়ে জীবিটা আবার িতুি র্গর শুরু র্রগত মচগ়েতেলাম। 
  
*** 
  
মরিােকগর্ এর্ মতগতা স্বোগবর মািুষ বগল মগি হল। র্যাগথতরি তার বাবা-মা সম্পগর্কও 
অগির্ র্থা জািগত মপগরগে। জািগত মপগরগে, তেতচর র্াোর্াতে এর্তট গ্রাগমর বাতসন্দা 
তেগলি তািঁরা। সর্াল মথগর্ সগন্ধয অতি প্রচণ্ড পতরশ্রম র্রগতি। 
  
এই জীবিটা মরিাগেকর োগলা লাগগতি। পগিগরা বের ব়েগস তততি বাতড় মথগর্ পাতলগ়ে 
োি। পযাতরগসর পগথ প্রান্তগর ঘুগর ঘুগর র্াজ র্রগত থাগর্ি। 
  
*** 
  
এবার তেগিা মােুতসর র্থা বলা োর্। েেগলার্গর্ মদখগলই মগি হ়ে সবসম়ে আিগন্দ  
েরপুর। জন্ম হগ়েতেল তািঁর তসতসতলগত। মিযতবত্ত পতরবাগর। 
  
–েখি আমার মষাগলা বের ব়েস, তখি আমার মথগর্ দি বেগরর বগড়া এর্ তববাতহতা 
মতহলার সাগথ জতড়গ়ে পগড়তেলাম। বযাপারটা জািাজাতি হগ়ে তগগ়েতেল। আহা, মসই 
মতহলার র্থা মগি হগল এখিও আমার রক্ত গরম হগ়ে ওগি। 
  
র্ী হগ়েতেল? র্যাগথতরি মচাখ বগড়া বগড়া র্গর জািগত মচগ়েতেল। 
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মোট্ট এর্তট দীঘকশ্বাস–ওরা মজার র্গর আমাগর্ বাতড়গত তেতরগ়ে আগি। মরাগম পাতিগ়ে 
মদ়ে। আসগল ওই মতহলার স্বামী তেগলি খুবই ক্ষমতাবাি মািুষ। অগঢল টার্ার 
অতির্ারী। পতরবাগরর মলার্জগিরা চা়েতি, আতম তার মরাষািগল জ্বগলপুগড় মগর োই। 
  
র্যাগথতরি মহগস ওগি মদখতে, তারপগরই আপতি মেতমতরগসর সংস্পগিক এগলি, তাই 
মতা? 
  
-হযািঁ, পরবতকীর্াগল। আপতি মতা জাগিি িা আমার অতীগতর র্থা। এখাগি মসখাগি র্ত 
র্ী র্গরতে, জীতবর্ার জিয! 
  
-তারপর? আপিার স্ত্রীর সগঙ্গ মদখা হল? 
  
র্যাগথতরগির মচাগখর তদগর্ তাতর্গ়ে তেগিা বলগলি িা, আমার স্ত্রী তর্ন্তু এখাগি মিই। 
  
তেগিা োগলাোগব র্যাগথতরিগর্ অবগলার্ি র্রগলি। তার সগঙ্গ র্থা বলগলি। আহা, 
মমগ়েতটর র্েস্বর োতর সুগরলা। র্যাগথতরগির গা মথগর্ উগি আসা প্রসািগির গন্ধ, তার 
মিটাগর্ আেন্ন্ র্গর তদগ়েগে। র্যাগথতরি সম্পগর্ক সব তর্েু জািগত হগব। র্যাগথতরগির 
প্রতততট পদগক্ষপ োগলা লাগগে। মচাখ বন্ধ র্রগলি তেগিা, িগ্ন র্যাগথতরিগর্ মদখগত 
মর্মি লাগগব, মগি মগি মেগব তিগলি। খুব তাড়াতাতড়, খুব তাড়াতাতড় এই স্বপ্নটা সেল 
র্রগত হগব। তেগিা আবার মর্াগিা বযাপাগর মবতিক্ষণ অগপক্ষা র্রগত পাগরি িা। 
  
মজতর হযাতলর্যাগথতরগির অতেগস মপৌঁগে মগগেি র্যাগথতরি? আপতি তর্ তথগ়েটাগর োগবি? 
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-মর্ি? 
  
–এর্টা িতুি তথগ়েটার প্রদতিকত হগে তেতি়োিস মরইিগবা। আতম আজ রাগত এটা 
মদখগত চাইতে। 
  
–আপিার জিয এর্তট তটতর্গটর বযবস্থা র্রব র্ী? 
  
–এর্া মগগল োগলা লাগগব িা, আপতি আমার সগঙ্গ োগবি র্ী? আপতি তর্ োিঁর্া 
আগেি? 
  
এর্ মুহূগতকর তচন্তা হা। হাগত হাত। মোট্ট এর্তট হাগতর সাগথ তবরাট র্রতগলর ঘষকণ। 
  
–তির্ আগে, সাতটার সম়ে মহাগটল মথগর্ আমাগর্ তুগল মিগবি তর্ন্তু। 
  
তিগদকি িরগে। উতি মবতরগ়ে মগগলি। মপেি তেগর তার্াগলি িা। 
  
বযাপারটা অদু্ভত। র্যাগথতরি োবল। েেগলার্ তর্ বনু্ধ হগত চাইগেি? তর্ন্তু মর্ি? আতম 
মর্ি রাতজ হলাম, র্যাগথতরি োবগত থাগর্। ওই মস্ত বগড়া হাতটার েতব তখিও তার 
মগি মেগস চগলগে। 
  
মজতর হযাতল মহাগটল সযােগ়ের লতবগত অগপক্ষা র্রগেি, র্যাগথতরগির জিয। এর্টু বাগদ 
তারা মর্াম্পাতির তলমুতজগি চগড় বসগলি। 
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লন্ডি িহরটা োতর সুন্দর! মজতর হযাতলবলগলি, আতম বারবার এই িহগর আসগত চাই। 
আপতি তর্ এখাগি অগির্ তদি আগেি? 
  
–মাত্র র্গ়ের্ মাস। 
  
–আপতি মর্ান্ রাষ্ট্র মথগর্ এগসগেি? 
  
–তচর্াগগা মথগর্। 
  
–মসটাও মতা োতর সুন্দর িহর! আতম র্গ়ের্বার মসখাগি মগতে। তর্ন্তু মর্ি? মর্াগিা 
মতহলাগর্ িষকণ র্রগত? র্যাগথতরগির হিাৎ মগি হল। মর্ি? তা মস জাগি িা। 
  
*** 
  
তারা তথগ়েটাগর এগস মপৌঁগোল। জিারগণয তমগি মগল। আহা, অসািারণ উপস্থাপিা। 
অতেগিতা-অতেগিত্রীরা সর্গলই িামর্রা তর্ন্তু র্যাগথতরগির মগি হল, মস মেি মর্াগিা 
অজ্ঞাত র্ারগণ িাটর্টা মদখগত পাগে িা। মজতর হযাতলতার হাগত হাত মরগখগেি। মাগি 
মগিয মর্াগল হািঁটুগত হাত রাখার মচিা র্রগেি। বরগের মগতা িান্ডা তবিাল হাত, তার 
হাগতর ওপর পাথগরর মগতা োতর হগ়ে মচগপ বগসগে। 
  
*** 
  
িাটর্ মিষ হগ়ে মগগে। হযাতলর্যাগথতরগির তদগর্ তার্াগলি। বলগলি–এই,শুে। সন্ধযাটা 
উপহার মদও়োর জিয িিযবাদ। চলুি আমরা হািঁটগত হািঁটগত হাইে পাগর্ক চগল োই। 
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র্াল মোরগবলা অতেগস মেগত হগব, আরও অগির্ র্াজ আগে। 
  
 র্যাগথতরি বািা মদবার মচিা র্রল। 
  
হযাতলর্যাগথতরগির মুগখর তদগর্ তার্াগলি। তারপর বলগলি তাগত র্ী হগ়েগে? অগির্ 
সম়ে আগে। এত তচন্তা র্গর র্ী হগব? 
  
*** 
  
মরিােক োগলাবাগসি জাদুঘগর ঘুগর মবড়াগত। 
  
এর্তদি ওই েরাতস েেগলার্ র্যাগথতরিগর্ বগলতেগলি–পযাতরগস এমি এর্টা 
তমউতজ়োম আগে, মদখগল তার্ মলগগ োগব। লেগরর িাম শুগিগেি আপতি? মগগেি 
র্খিও? 
  
র্যাগথতরি মাথা মিগড়গে িা, আতম এখিও পেকন্ত পযাতরগস োইতি। 
  
–হা়ে, আপিার জিয আমার খারাপ লাগগে। এর্তদি পযাতরগস অবিযই আসগবি। 
েেগলার্ মগি মগি োবগলি, আতম জাতি, এই মতহলাতট আর র্খিও পযাতরগস আসগত 
পারগবি িা। 
  
তারপর তততি বলগলি লন্ডি িহগরর তমউতজ়োমগুগলাগত এর্বার ঢু মারগত হগব। 
িতিবার তদিটা আমার জিয রাখগবি র্ী? আতম মসখাগি মেগত চাই। 
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র্যাগথতরি অিয তর্েু র্রার র্থা মেগবতেল। িতিবার তার অগির্ র্াজ থাগর্। তর্ন্তু 
র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর আগদি মতা মািগতই হগব। মেতমতরস বারবার বগল তদগ়েগেি, 
অতততথগদর মেি মর্াগিা অসুতবিা িা হ়ে মসতদগর্ িজর রাখগত হগব। সুখস্বােগন্দযর 
তদগর্ িজর তদগত হগব। 
  
–তির্ আগে, র্যাগথতরি বলল, িতিবার তদিটাই তির্ হল তাহগল। 
  
 র্যাগথতরি এর্টা তদি ওই েরাতস েেগলাগর্র সগঙ্গ র্াটাগব। মলার্টার স্বোবচতরত্র 
মমাটই োগলা ি়ে। তততি এমি আচরণ র্রগত চাি, মগি হ়ে তততি মেি স্ব়েং তহটলার! 
র্ী আর র্রা োগব, ওপরও়োলার তিগদকি, সব তর্েু মতা মুখ বুগজ পালি র্রগতই হগব। 
  
*** 
  
তদিটা শুরু হগ়েগে সুন্দরোগব। তারা প্রথগম মগল তিতটি তমউতজ়োগম। র্ত সুন্দর 
তজতিস সাজাগিা আগে গযালাতরগত। র্াগচর আিাগর বতন্দ। আহা, অতীগতর ইততহাস বুতি 
বাগ্ম়ে হগ়ে উগিগে। মযাগিা র্াটকার-এর এর্টা র্তপ মদখা মগল, ১২১৫ সাগল এই 
চুতক্তপত্র সম্পাতদত হগ়েতেল। 
  
মরিােক সম্পগর্ক ইততমগিয অগির্ র্থা র্যাগথতরি মজগি মেগলগে। মলার্টার সাহচেক 
মমাগটই োগলা লাগগে িা তার। তমউতজ়োগম ঘুগর মবড়াবার পর র্যাগথতরি এই সরল 
সতযটা উপলতব্ধ র্রগত পারল। 
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অযােতমরাল মিলসগির হাগত মলখা এর্তট িতথ–ঐততহাতসর্ বলগলও র্ম বলা হগব। 
  
আমার মগি হ়ে এটাই তমউতজ়োগমর সবগথগর্ গুরুেপূণক েিবয। র্যাগথতরি বলল। 
অযােতমরাল মিলসি েুগে োবার আগগ এই িতথগত সই র্গরতেগলি। তততি তর্ তার 
োগগযর র্থা জািগতি? 
  
মরিােক এই সব আগলাচিা়ে মমাগটই আগ্রহী িি। তার উদাসীিতা িরা পগড়গে তার 
মুখমণ্ডগল। আর এর্টা বযাপার র্যাগথতরগির মগি হল, তমউতজ়োগম মেসব তজতিস 
সাজাগিা আগে, মসতদগর্ মরিাগেকর দৃতি মিই। তততি মবািহ়ে অিয তর্েু োবগেি। তাহগল 
মর্ি? মর্ি উতি জাদুঘর পতরদিকগি এগলি? এর অন্তরাগল অিয মর্াগিা মতলব আগে 
র্ী? 
  
*** 
  
মসখাি মথগর্ তেগক্টাতর়ো এবং অযালবাটক তমউতজ়োম। এর্ই রর্ম অতেজ্ঞতা। র্যাগথতরি 
োগলা োগব এই অতততথগর্ পেকগবক্ষণ র্গরগে। মরিােক এর্টা ঘর মথগর্ অিয ঘগর 
োগেি। মর্াগিা তর্েুই মদখগেি িা। মি পগড় আগে অিয মর্াথাও। তর্ন্তু মর্াথা়ে? 
র্যাগথতরি । তর্ তার খবর রাগখ? 
  
তমউতজ়োম মঘারা মিষ হগ়ে মগল। র্যাগথতরি জািগত চাইল–আপতি তর্ ওগ়েস্ট 
তমতিস্টার অযাগবগত োগবি 
  
… মরিােক মাথা িাড়গলি–হযািঁ, অবিযই োব। 
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তবিাল অযাগবর মগিয তারা ঘুগর মবড়াগে। তবখযাত মািুষগদর সৃ্মতততচহ্ন। স্মারর্ মসৌি। 
মাতটর তলা়ে ঘুতমগ়ে আগেি তারা। আহা, র্ত র্তব আর রাজিীতততবদ। রাজা-মহারাজা। 
  
র্যাগথতরি বলল মদখুি। এটা হল রবাটক িাউতিং-এর সমাতি। 
  
মরিােক তার্াগলি- ওিঃ, িাউতিং। তততি এতগগ়ে চলগলি। 
  
র্যাগথতরি োবগত থাগর্–েেগলার্ তর্েু খুিঁজগেি। তর্ন্তু র্ী? মগাটা তদিটা এোগব িি 
র্রার মর্াগিা মাগি হ়ে। 
  
*** 
  
তারা মহাগটগল তেগর এগসগে। 
  
মরিােক বলগলি আপিাগর্ অগির্ িিযবাদ, তমস আগলর্জান্ডার। আপিার সাহচেক আমার 
োগলা মলগগগে। 
  
র্যাগথতরি োবল, েেগলার্ তমগথয র্থা বলগেি। তর্ন্তু, মর্ি? 
  
–আতম এর্টা জা়েগার িাম শুগিতে, মস্টািগহি। এটা সযাতলসবাতর মপ্ল্ইি-এ, তাই মতা? 
  
–হযািঁ। র্যাগথতরি বলল। 
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–আমরা মসখাগি মর্ি মগলাম িা? আসগে সপ্তাগহ তর্ োও়ো োগব? িরুি আগামী 
িতিবার। 
  
র্যাগথতরি োবগত পারগে িা, মস্টািগহগি তগগ়ে র্ী হগব? এখাগি মদখার মগতা আরও 
সুন্দর সুন্দর জা়েগা আগে। 
  
তবু মগির তবস্ম়ে মগি মচগপ মরগখ মস বলগত বািয হল- তির্ আগে, তাই হগব। 
  
*** 
  
তেগিা মাতু্ততসগর্ তর্ এই দলেুক্ত র্রা ো়ে? মাগি মগিয তততি হাগত এর্টা গাইেবুর্ 
তিগ়ে র্যাগথতরগির অতেগস প্রগবি র্গরি। 
  
তততি বগলগেি র্যাগথতরি, এই হল লন্ডি িহগরর তবখযাত মরসু্টগরন্ট। আতম ইততমগিয 
এর্টা তাতলর্া বাতিগ়ে মেগলতে। আপতি আমার সগঙ্গ োগবি মতা? : 
  
–মর্ি? আমাগর্ মর্ি? 
  
–আজ রাগত আতম আর আপতি র্িগট মখগত োব। 
  
 র্যাগথতরি বলল–আজগর্? আমার তর্েু…। 
  
-মর্াগিা ওজর আতম শুিব িা, তির্ আটটার সম়ে আপিাগর্ তুগল মিব, মর্মি? 
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র্যাগথতরি আমতা আমতা র্গর বলল তির্ আগে। 
  
তেগিা বলগলি আপিার সগঙ্গ িা মখগল মজাটা উপগোগ র্রব র্ী র্গর? 
  
তািঁর র্েস্বগর সুস্পি আোস। উতি র্ী চাইগেি? র্যাগথতরি োবল। তগব, মগি হগে 
এই ততিজগির মগিয তেগিার ওপর তিেকর র্রা মেগত পাগর। মলার্তট চমৎর্ার, অন্তত 
বনু্ধ তহগসগব। 
  
*** 
  
র্িগটর খাবারগুগলা সততয অসািারণ! তারা প্রথগম স্কতটি সযালমি মখল। তারপর মরাস্ট, 
বীে, ই়ের্কিা়োগরর পুতেং। 
  
সযালাে খাবার সম়ে তেগিা মন্তবয র্রগলি–অপূবক! র্যাগথতরি, আপিাগর্ আমার মগি 
িগরগে। আসগল মাতর্কি মদগির মতহলাগদর মগিয এর্টা আলাদা চটর্ আগে। 
  
–মিাই, আপিার স্ত্রী তর্ মাতর্কিগদিী়ে? 
  
র্যাগথতরি তটপতি র্াটল। 
  
তেগিা র্ািঁি িািঁতর্গ়ে বলগলি িা, ও ইতাতল মদগির মমগ়ে। আমার সগঙ্গ োগলা মবািাপড়া 
আগে ওর। 
  
–তাহগল জীবিটা মতা োগলাই র্াটগে। র্যাগথতরগির পরবতকী মন্তবয। 
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 তেগিার মুগখ হাতস তবষণ্ণতা–হযািঁ, মর্গট োগে মর্াগিারর্গম। 
  
তেগিা তেজাটক তিগ়েগেি। বলগলি আপতি এই মদিটাগর্ োগলাবাগসি? আমার এর্ বনু্ধর 
গাতড় আগে। চলুি িা, িতিবার মর্াথাও মবতড়গ়ে আতস। 
  
র্যাগথতরি িা বলগত মচিা র্গরতেল। তর্ন্তু উইগমর র্থা মগি পগড় মগল। আহা, 
েেগলার্ বগড়া এর্া। এর্বার ওিঁগর্ তিগ়ে মবগরাগল মর্মি হ়ে? 
  
–োগলাই লাগগব। তির্ আগে। 
  
–আতম আপিাগর্ তর্েু স্মরণগোগয মুহূতক উপহার মদব। 
  
উইমগর্ সগঙ্গ মিব? 
  
–িা-িা, এটা এর্টা মোট্ট গাতড়। আতম সব বযবস্থা র্গর রাখব। 
  
*** 
  
এগথগের প্রতততিতিরা আরও আগ্রাসী হগ়ে উগিগেি। মবচাতর র্যাগথতরি, তিগজর মগতা 
সম়ে এর্টুও হাগত মিই তার। হযাতল, মরিােক আর মাতস তার অবসগরর মুহূতকগুগলা 
মর্গড় তিগেি। উইম েযািগেগির সগঙ্গও এর্তটর পর এর্তট তমতটং-এ মোগ তদগত 
হগে। র্যাগথতরগির তদিগুগলা তুমুল বযস্ততার মগিয তদগ়ে মর্গট োগে। 
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র্যালরু্গলটর োড়া ওই েেগলার্ এত বগড়া বগড়া মোগতবগ়োগ র্গরি? হযাতলঅবার্ হগ়ে 
মগগেি। 
  
–আপতি তির্ই বগলগেি। 
  
–আতম ওিঁিার মগতা আর র্াউগর্ র্খিও মদতখতি! 
  
আটািস সম্পগর্ক র্যাগথতরগির মগিাোব অগির্ পালগট মগগে। মেগলটা সততয খাটগত 
পাগর। র্যাগথতরি েখি সর্াগল অতেগস আগস, তখি তাগর্ মদখগত পা়ে। তার সব র্াজ 
মেগলতট হাগত হাগত র্গর মদ়ে। সবসম়ে মুগখ হাতস মলগগ আগে। র্াজ র্রার জিয 
উদগ্রীব। এই মেগলটাগর্ মদখগল র্যাগথতরি এর্টা মোট্ট রু্রু্রোিার র্থা োগব। 
র্যাগথতরি অযালাি হযাতমটগির সগঙ্গ র্থা বগলগে, আটািস সম্পগর্ক। মেগলটার মগির 
মেতর আত্মতবশ্বাস আিগত হগব। অযালাি এবযাপাগর সাহােয র্রগত পাগরি। 
  
এর্তদি ইেতলি জািগত চাইগলি–তুতম তর্ বুিগত পাগরা, ওই মেগলতট মতামাগর্ র্ত 
োগলাবাগস? 
  
–আপতি র্ী বলগেি! 
  
–আটািস। ওর মচাগখর োব মদগখ তর্েু বুিগত পাগরা িা? ও মতামাগর্ র্ীোগব 
অিুসরণ র্গর? 
  
র্যাগথতরি মহগসগে–আপতি বড় র্ল্পিা র্রগেি। 
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এর্তদি র্যাগথতরি আটািসগর্ লাগঞ্চ আমন্ত্রণ জািাগলা। 
  
মরসু্টগরগন্ট? 
  
র্যাগথতরি মহগস বগলতেল মর্ি মতামার আপতত্ত আগে? 
  
ওর মুগখ লজ্জার লাল আগলা–আতম জাতি িা মর্াথা়ে োব। এমি মপািার্ পগর োব তর্? 
আপিার পাগি আমাগর্ এই অবস্থা়ে মদগখ মলাগর্রা হাসাহাতস র্রগব। 
  
আতম মর্াগিা মািুষগর্ তার মপািার্ তদগ়ে তবচার র্তর িা। র্যাগথতরি বগলতেল। আতম 
আগগ মথগর্ বগল রাখব। জা়েগা তরজােক র্রা থার্গব তর্ন্তু। 
  
মস আটািসগর্ তিগ়ে লা়েে র্িকার হাউগস মগল। আটািস জগড়াসগড়া হগ়ে বগসতেল। 
মবািা োতেল, চারপাগির মলার্জি মদগখ ে়ে মপগ়ে মগগে মস। 
  
মস বগলতেল জীবগি আতম র্খিও এমি জা়েগা়ে আসগত পারব োবগত পাতরতি। 
জা়েগাটা সততয সুন্দর। 
  
র্যাগথতরি মহগসগে। বগলগে–তুতম র্ী খাগব মুখ েুগট বগলা। তুতম ো মখগত চাইগব, 
মতামাগর্ আতম তাই খাও়োব। 
  
মেগলতট মমিুর্াগেকর তদগর্ মচাখ বুতলগ়েগে। মাথা মিগড়গে। বগলগে–সব তর্েু খুব দাতম। 
  
র্যাগথতরগির মুগখ আবার অমাত়ের্ হাতস। 
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–আজ দাম তিগ়ে তচন্তা র্রগব িা। আমরা এমি এর্টা জা়েগাগত র্াজ র্তর, োর 
মাতলর্ পৃতথবীর অিযতম বগড়াগলার্। মগি হ়ে এোগব লাঞ্চ মখগল উতি তর্েু মগি 
র্রগবি িা। 
  
র্যাগথতরি তর্ন্তু বগলতি, লাগঞ্চর সব খরচ মস তার তিগজর পগর্ট মথগর্ মদগব। 
  
আটািস তশ্রম্প র্র্গটল বগলতেল, সগঙ্গ সযালাে, মরাস্ট তচগর্ি, আর আলু োজা। 
চগর্াগলট মর্র্ তদগ়ে খাও়ো মিষ র্রল, আইসতিগমর টুর্গরা মাখাগিা। 
  
র্যাগথতরি সব তর্েু মদগখগে। মর্ৌতূহগলর সগঙ্গ। আহা, মেগলটা মবতি খা়ে িা মতা? 
  
–তুতম এত মরাগা মর্ি? 
  
 মেগলতট চটপট, জবাব তদগ়েগে আতম মর্ািতদি মমাটা হব িা। 
  
-এই িহরটা মতামার মর্মি লাগগ, আটািস? 
  
ঘাড় মিগড়গে আটািস–আতম মতা এই িহগরর তর্েুই মদতখতি। 
  
–তুতম এগথগে অতেস ব়ে তহগসগব র্াজ র্রগত? 
  
মেগলতট মাথা মিগড়গে–মেতমতরগসর অতেগস। 
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ওর র্েস্বগর ততক্ততা। 
  
র্াজটা মতামার োগলা লাগগতি? 
  
-ওটা েুগল োবার মচিা র্রুি। ওই র্াজটা আমার মগির মগতা তেল িা। মেতমতরসগর্ 
আতম তর্ন্তু র্খগিাই োগলা মলার্ বলব িা। ওিঁিাগর্ আতম মমাগটই পেন্দ র্তর িা। 
  
মেগলতট চতর্গত র্যাগথতরগির মচাগখর তদগর্ তাতর্গ়েগে, র্থাটা ঘুতরগ়ে তিগ়েগে। আতম 
এর্থা বললাম বগল তর্েু মগি র্রগবি িা মেি। 
  
র্যাগথতরি বুিগত মপগরগে, এই তিগ়ে র্থা বাতড়গ়ে লাে মিই। মস বগলগে মতামাগর্ 
এখাগি মর্ পািাগলা? 
  
আটািস তর্েু বলগত চাইতেল। তেসতেতসগ়ে র্যাগথতরি বুিগত পাগরতি। 
  
–তুতম র্ী বলে? 
  
–আতম এর্জি োক্তার হগত চাই। 
  
র্যাগথতরি অবার্ মচাগখ প্রশ্ন র্গরগে মর্ি? 
  
র্থাটা আমার মুগখ মবার্ার মগতা মিািাগে। আমার পতরবার মযাগসগোতি়ো মথগর্ 
এগসগে। আতম সারাজীবি িগর তুরগস্কর মািুষগদর র্থা শুগিতে। তারা আমাগদর গ্রাগমর 
ওপর িািঁতপগ়ে পগড়গে। মলার্জিগর্ তিতবকচাগর হতযা র্গরগে। আমার গ্রাগম মর্াগিা 
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োক্তার তেল িা। আহতগদর আতকিাগদ বাতাস োরী হগ়ে উিত। এখি এই গ্রামটা িি 
হগ়ে মগগে। পতরবাগরর সর্লগর্ িািা জা়েগাগত চগল মেগত হগ়েগে। পৃতথবীগত অগির্ 
দুিঃতখত মািুষ আগে, আতম তাগদর সাহােয র্রগত চাই। 
  
মেগলটা মচাখ িাতমগ়ে তিল। বলল, আপতি আমার র্থা শুগি আমাগর্ পাগল বগল 
োবগেি? 
  
িা, র্যাগথতরি িান্ত োগব বলল, মতামার োবিাটা খুবই োগলা। তাই তুতম লন্ডগি এগসে 
োক্তাতর পড়গব বগল? 
  
–আপতি তির্ই িগরগেি। আতম সারাতদি র্াজ র্তর। রাগত শুগত োই। এর্তদি িা 
এর্তদি আতম োক্তার হবই। 
  
মেগলতটর র্েস্বগর আত্মপ্রতযগ়ের সুর। র্যাগথতরি অবার্ হগ়ে মগগে। র্যাগথতরি 
িান্তোগব বলল আতম তবশ্বাস র্তর মতামার এই স্বপ্ন এর্তদি সেল হগব। এগসা তুতম 
আর আতম পগর এই তিগ়ে আগলাচিা র্রব। এ বযাপাগর আতম মতামার এর্জি বনু্ধ হগত 
পাতর। আতম জাতি, সামগির সপ্তাগহ মর্ান্ মরসু্টগরগন্ট তগগ়ে আমরা আবার লাঞ্চ খাব। 
তুতম আমার সগঙ্গ আসগব মতা? 
  
*** 
  
মিযরাত। স্পাইরস লামগিার তেলাগত এর্তট মবামার তবগস্ফারণ মিািা মগল। আগুগির 
তিখা জ্বগল উগিগে। দুজি পতরচারগর্র মৃতুয হগ়েগে। স্পাইরস লামগিার মিাবার ঘরটা 
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এগর্বাগর ধ্বংস হগ়ে মগগে। তর্ন্তু তততি মবিঁগচ মগগেি। মর্ি? মিষ মুহূগতক তততি এবং 
তার স্ত্রী মত পতরবতকি র্গরতেগলি। এগথগের মম়ের এর্টা তবগিষ সংবিকিা সোর 
আগ়োজি র্গরতেগলি। তিি মোগজর আসর। তারা ওই সংবিকিা সো়ে তগগ়েতেগলি। 
  
পগরর তদি সর্ালগবলা এর্টা তচতি এগসগে, িাম-তির্ািা মলখা মিই। মলখা আগে–
পুিঁতজবাদীগদর মৃতুয মহার্।– তলা়ে মলখা আগে–মহগলতির্ মরগেতলউিিাতর পাতটক। 
  
তচতন্তত মুগখ মমতলিা জািগত মচগ়েগেি–ওরা মতামাগর্ হতযা র্রগত চাইগে মর্ি? 
  
 স্পাইরস জবাব তদগ়েগেি ওগদর সগঙ্গ মর্াগিা সম্পর্ক মিই। এ হল মর্াস্টার র্াজ। 
  
–মর্াগিা প্রমাণ আগে মতামার হাগত? 
  
–আমার মর্াগিা প্রমাগণর দরর্ার মিই। তুতম তর্ জাগিা, মর্াস্টা র্তখাতি প্রতততহংসা 
পরা়েণ? 
  
–িা-িা, আতম তা তবশ্বাস র্রতে িা। 
  
মমতলিা, েততদি ওই মলার্টা মবিঁগচ থার্গব, মতামার আর আমার জীবি তিরাপগদ থার্গব 
িা। ও আমাগদর োগলা োগব বািঁচগত মদগব িা। 
  
আমরা পুতলগির িরণাপন্ন্ হগত পাতর িা? 
  
–আমাগদর হাগত মর্াি প্রমাণ আগে তর্? পুতলি আমার র্থা শুগি মহগস উিগব। 
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 মিষ অতি মমতলিার হাগত হাত মরগখ স্পাইরস বলগলি–তুতম এই মগালমাল মথগর্ দূগর 
চগল োও। েত দূগর োও়ো সম্ভব। তা িা হগল তুতম তর্ন্তু বািঁচগব িা। 
  
তারপরও অগির্ক্ষণ মমতলিা দািঁতড়গ়েতেগলি। মিষ পেকন্ত তততি র্থা বলগলি। মগি। হল, 
এবার এর্টা তস্থর তসোগন্ত এগস মপৌঁগেগেি। 
  
–তির্ আগে স্পাইরস, আতম মতামার তসোন্ত মমগি মিব। 
  
স্পাইরস বলগলি–তির্ আগে, তচন্তা র্গরা িা। মে র্গরই মহার্ মলার্টাগর্ পথ মথগর্ 
সরাগতই হগব। 
  
*** 
  
মমতলিা তার মবেরুগম বগস আগেি, এর্া। দীঘক তবগর্ল গতড়গ়ে োগে সগন্ধযর তদগর্। 
তার মগি িািা প্রগশ্নর তেড়। সততযই মতা, ঘটিাটার অন্তরাগল মর্ আগে? স্বামীর 
র্থামগতা সব ঘটিা ঘটগে র্ী? হ়েগতা তাই। তর্ন্তু মর্ি? সততয সততয ওই ি়েতাি 
েেগলার্ তর্ তাগর্ এবং তার োইগর্ হতযা র্রগত চাইগে? তবশ্বাস র্রগত র্ি হ়ে। 
তগব তার জীবি মে অতিতশ্চত, এটা মমতলিা বুিগত মপগরগেি। মেমি োগব, তবপগদর 
র্াগলা মমঘ র্যাগথতরি েগলাসগর্ তঘগর মরগখগে, তির্ মতমিই। র্যাগথতরি মর্াস্টার হগ়ে 
র্াজ র্রগে, লন্ডগি, আতম তর্ তাগর্ সাবিাি র্রব? মমতলিা োবগলি। তর্ন্তু মর্াস্টাগর্ 
র্ী র্গর ধ্বংস র্রা ো়ে? মস োগত আর র্াউগর্ মর্াগিা ক্ষতত র্রগত িা পাগর। তর্ন্তু 
র্ীোগব? 
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মিষ অতি এর্টা উত্তর মেগস এল। মমতলিা োবগলি, আতম মর্ি এই পন্থাটা আগগ 
োতবতি? র্ী মবার্া আতম! 
  
. 
  
২২. 
  
র্িতেগেিতি়োল োইল— 
  
 র্যাগথতরি েগলাগসর সগঙ্গ র্থা বলার মুহূতকগুতল। 
  
র্যাগথতরি আতম দুিঃতখত, আমার আসগত মদতর হগ়েগে অযালাি। মিষ মুহূগতক এর্টা 
তমতটং-এ মেগত হগ়েতেল। 
  
অযালাি মর্াগিা সমসযা মিই। এগথে মথগর্ মে প্রতততিতি দল লন্ডগি এগসগেি, তারা 
এখিও আগেি মতা? 
  
র্যাগথতরি–হযািঁ, ওিঁরা আগামী সপ্তাগহর মিগষর তদগর্ চগল োগবি। 
  
অযালাি আপিার গলা শুগি মগি হগে আপতি এখি খুবই শ্রান্ত। মর্াগিা অসুতবিা 
হগ়েগে র্ী? 
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 র্যাগথতরি িা, মর্াগিা অসুতবিা হ়েতি। ওই মািুষগুগলা সম্পগর্ক আমার এর্টা অদু্ভত 
অিুেূতত হগ়েগে। 
  
অযালাি–অদু্ভত? 
  
র্যাগথতরি–আতম তির্ বুতিগ়ে বলগত পারব িা। হ়েগতা শুিগল আপতি মহগস উিগবি। 
আমার মর্বলই মগি হগ়েগে, ওিঁগদর অতীত জীবিটা খুব এর্টা োগলা ি়ে। 
  
অযালাি র্ীোগব আপতি এই তসোগন্ত এগলি? 
  
র্যাগথতরি–তির্ বুতিগ়ে বলগত পারব িা। গতরাগত আতম আবার দুিঃস্বপ্নটা মদগখতে। 
  
অযালাি মসই দুিঃস্বপ্ন, োর মগিয আপতি মৃতুযর েতব মদগখি? মর্উ আপিাগর্ জগল 
েুতবগ়ে মারগে মতা? 
  
র্যাগথতরি–হযািঁ, অগির্ তদি বাগদ ওই স্বপ্নটা আবার মদখলাম। এবার এর্টু অিযোগব। 
  
 অযালাি– র্ী োগব? 
  
 র্যাগথতরি– আরও বাস্তব। র্ীোগব শুরু র্রব,…বুিগত পারতে িা। 
  
 অযালাি– বলুি, আমার েীষণ জািগত ইগে র্রগে। 
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র্যাগথতরি– ওরা আমাগর্ েুতবগ়ে মারগত মচিা র্রগে। হিাৎ আতম এর্টা তিরাপদ 
জা়েগা়ে মপৌঁগে মগলাম? 
  
অযালাি– ওই র্িগেগন্ট? 
  
র্যাগথতরি–আতম সুতিতশ্চত িই, হগত পাগর, এর্টা সাজাগিা বাগাি। এর্জি েেগলার্ 
আমার সগঙ্গ মদখা র্রগত এগসতেগলি। ওিঁিার মুখটা আতম স্বগপ্ন মর্াথাও মদগখতে। তর্ন্তু 
তচিগত পারতে িা। 
  
অযালাি– েেগলার্ মর্ বুিগত পাগরিতি? 
  
র্যাগথতরি– হযািঁ, উতি হগলি র্িস্টযািতটি মেতমতরস। 
  
 অযালাি– তাহগল এই আপিার স্বপ্ন। 
  
র্যাগথতরি–হযািঁ, স্বগপ্নর মগিয ওিঁিার সগঙ্গ মদখা হল। তর্ন্তু তবশ্বাস র্রুি,এটা স্বপ্ন ি়ে, 
মগি হল, র্িস্টযািতটি মেতমতরস আমার হাগত মসািার তপি তুগল তদগেি। সততয সততয 
ওই তপি তর্ন্তু তততি আমাগর্ তদগ়েতেগলি। 
  
অযালাি– আপিার অবগচতি মগির মগিয এই তচন্তাগুগলা মথগর্ মগগে। অতীগত এমি 
ঘটিা ঘগটতেল, আর মর্াগিাতদি ঘটগব িা। এ তবষগ়ে আতম সুতিতশ্চত। 
  
র্যাগথতরি– আতম জাতি, তর্ন্তু র্িস্টযািতটি মেতমতরস সততয সততয আমাগর্ ওই স্মারর্ 
তচহ্নটা তদগ়েতেগলি। 
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অযালাি–আপতি বগলগেি র্গ়ের্জি সন্ন্যাতসিী আপিাগর্ ওখাি মথগর্ তুগল তিগ়ে োি, 
তািঁরাই আপিাগর্ র্িগেগন্ট তিগ়ে তগগ়েতেগলি। 
  
র্যাগথতরি– বযাপারটা সততয। 
  
অযালাি– তাহগল? র্িগেগন্টর র্াউগর্ আপতি মচগিি তর্? 
  
র্যাগথতরি –িা, আতম র্াউগর্ তচতি িা। 
  
অযালাি– তাহগল? র্ীোগব র্িস্টযািতটি মেতমতরস আপিাগর্ তচিগত পারগলি? আপিার 
হতদি উতি মপগলি র্ী র্গর? 
  
র্যাগথতরি– আতম জাতি িা। সততযই মতা, এই বযাপারটা র্খিও মেগব মদতখতি। আতম 
েীষণ ে়ে মপগ়ে তগগ়েতেলাম। স্বপ্নটা মেগে মগল, র্াগির র্াগে সাবিাি বাণী, ে়েংর্র 
তর্েু এর্টা ঘটগত চগলগে, আমার মি বলগে। 
  
অযালাি– দুিঃস্বপ্ন এোগবই আমাগদর মগির মেতর খারাপ প্রোব মেগল। দুিঃস্বপ্ন হল 
এর্জি মািুগষর সবগথগর্ পুগরাগিা িত্রু। আপতি তর্ জাগিি, মিযেুগী়ে ইংগরতজগত 
nitz িিটা বলা হত night িগির পতরবগতক। আর mare িিতটর মাগি র্ী বলুি 
মতা? এর মাগি হল ে়েংর্র তর্েু। এর্টা পুগরাগিা প্রবাদ বার্য আপিাগর্ শুতিগ়ে 
রাতখ। অগিগর্ বগল থাগর্ি, রাত চারগটর পগর ঘুগমাগত োও়ো উতচত। তা হগল 
আমাগদর আর দুিঃস্বপ্ন মদখগত হগব িা। 
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র্যাগথতরি– িা-িা এোগব োবগবি িা। 
  
অযালাি– মর্ালতরজ তলগখতেগলি,–স্বপ্ন তর্ন্তু মর্াগিা ো়ো ি়ে, তারা হল জীবন্ত সত্তা, 
তারা হল আমার অতীত জীবগির তবপেক়ে। 
  
র্যাগথতরি– োতর সুন্দর বগলগেি মতা! এবার মথগর্ আরও োগলাোগব তচন্তা র্রগত 
হগব। দুিঃস্বপ্ন োড়া আতম তর্ন্তু োগলা আতে। মাগি মগিয আপিার সগঙ্গ র্থা বলগত 
ইগে হ়ে। আর এর্ জগির র্থা আপিাগর্ মতা বলাই হ়েতি। 
  
অযালাি– মস মর্? 
  
র্যাগথতরি–মস হল আটািস স্টাতেচ। এর্ তর্গিার বালর্। লন্ডগি এগসগে োক্তাতর 
পড়গব বগল। অসম্ভব দুিঃখ-র্গির মগিয তদগ়ে তার জীবি এতগগ়ে চগলগে। মগি হ়ে 
এর্তদি তার সাগথ আপিার মদখা হগব। আপতি তাগর্ এর্টু উপগদি মদগবি তর্? 
  
অযালাি– তিশ্চ়েই। এ র্াজ র্রগত পারগল আতম খুতি হব। সততয বলুি মতা, আপিার 
মগির অবস্থা এখি মর্মি? 
  
র্যাগথতরি– তর্েু তর্েু মগি র্রগত পারতে। অযা 
  
লাি–বলগবি আমাগর্? 
  
র্যাগথতলি–শুগি আপতি হাসগবি। 
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অযালাি–িা, হাসব িা। আমাগদর অবগচতি মগির মগিয এখি অগির্ ঘটিা লুতর্গ়ে 
থাগর্, োরা বাইগর আসগত চা়ে। 
  
র্যাগথতরি– স্বগপ্ন মদখলাম, তমিঃ মেতমতরস আমার হাগত মসািার স্মারর্ তচহ্নতট তুগল 
তদগেি। 
  
অযালাি–তখি তর্েু শুগিতেগলি তর্? 
  
র্যাগথতরি–হযািঁ, আতম শুিগত মপলাম, সাবিাি–সাবিাি, মেতমতরস তর্ন্তু এর্তদি 
আপিাগর্ হতযা র্রগবি। মগি হগব এটা এর্টা দুঘকটিা, জাতি িা র্ীোগব ঘটিাটা 
ঘটগব। মর্উ আমার মৃত মদহ সিাক্ত পেকন্ত র্রগত পারগব িা। িািাোগব আমার মৃতুয 
হগত পাগর। তর্ন্তু র্ীোগব? 
  
বুিগত পারা োগে িা, র্ীোগব? আততা়েীরা োবগে মৃতুযই হল মিষতম আিন্দ। মিষ 
অতি র্ীোগব এটা ঘটগব? এমি ঘটিা, োর মর্াগিা তচহ্ন থার্গব িা এবং এমি ঘটিা 
ঘটাগত হগব, োগত র্িস্টযািতটি মেতমতরস খুবই খুতি হগবি। 
  
. 
  
২৩. 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর তবচ হাউস। তপরাউস মথগর্ ততি মাইল দূগর অবতস্থত। এখাগি 
তার এর্ এর্র মগতা জলাি়ে আগে। মেতমতরস সন্ধযা সাতটা়ে মসখাগি অবতরণ 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

497 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

র্রগলি। ড্রাইেওগ়ে তদগ়ে অতযন্ত দ্রুত েুগট এগসগেি। গাতড়র দরজাটা খুলগলি। তবচ 
হাউগসর তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। 
  
তততি েখি তগগ়ে মপৌঁগোগলি, অগচিা এর্টা মলার্গর্ মদখা মগল। 
  
–শুে সন্ধযা তমিঃ মেতমতরস। 
  
 মেতমতরস র্গ়ের্জি পুতলি অতেসারগর্ মদখগত মপগলি। 
  
তততি জািগত চাইগলি–এখাগি র্ী হগে? 
  
–আতম পুতলি মলেগটিযান্ট তথওতেলস। 
  
মেতমতরস তাগর্ িাক্কা তদগ়ে সতরগ়ে মেতগরর তদগর্ চগল মগগলি। তলতেং রুগম তগগ়ে 
মপৌঁগোগলি। র্ী ঘটগে? বুিগত পারা োগে, এর্টু আগগ এখাগি ধ্বস্তাধ্বতস্তর ঘটিা 
ঘগটগে। মচ়োর মটতবলগুগলা ওটাগিা পগড় আগে। মমতলিার মপািার্ মদখা মগল। মমগির 
ওপর পগড় আগে। মেিঁড়া। মেতমতরস মপািার্ তুগল তিগলি। তাতর্গ়ে থার্গলি। 
  
আমার স্ত্রী মর্াথা়ে? আতম মতা আমার স্ত্রীর সগঙ্গ মদখা র্রার জিয এখাগি এগসতে। 
  
 পুতলি মলেগটিযান্ট বলগলি–উতি এখাগি মিই। আমরা বাতড়র প্রগতযর্টা মর্াণা়ে 
ঘুগরতে। সব জা়েগা়ে মদগখতে। তবচ পেকন্ত ঘুগর এগসতে। মগি হগে, এই বাতড়গত মস্ত 
বগড়া চুতরর ঘটিা ঘগট মগগে। 
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–মমতলিা মর্াথা়ে? মমতলিা তর্ আপিাগদর মেগর্ পাতিগ়েগে? মস মর্াথা়ে? 
  
–মগি হগে, উতি এখাগি মিই সযার। 
  
 এর্টা ঘতড় মদখা মগল, তিস্টালটা মেগে মগগে। ততিগটর সম়ে বন্ধ হগ়ে মগগে ঘতড়টা। 
  
–এতট তর্ আপিার স্ত্রীর ঘতড়? 
  
–হযািঁ, তাই মতা মগি হগে। 
  
উলগটাতদগর্ মখাদাই র্রা আগে–মমতলিাগর্ োগলাবাসার সগঙ্গ মর্াস্টা। 
  
–তাহগল এটা মর্াগিা জন্মতদগির উপহার হগব। 
  
 মগাগ়েন্দা তথওতেলস র্তগুতল জা়েগা তচতহ্নত র্রগলি। বলগলি–রগক্তর তচহ্ন মদখা 
োগে। 
  
মমগির ওপর এর্টা েুতর পগড়তেল। তততি হযািঁগন্ডগল হাত তদগলি িা। তাগত রগক্তর । 
তেগট। 
  
–এই েুতরটা র্খিও মদগখগেি তর্? 
  
মেতমতরস তার্াগলি–র্ী মগি হগে? আমার স্ত্রী তর্ মগর মগগে? 
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–মগি হগে তাই। আমরা রগক্তর দাগ মদখগত মপগ়েতে। বাতলর ওপর তবনু্দ তবনু্দ রক্ত। 
সমুে অতি চগল মগগে। 
  
–হা়ে ঈশ্বর, মেতমতরস তচৎর্ার র্রগলি। 
  
–এর্টা র্থা জাতিগ়ে রাতখ, েুতরর ওপর তর্ন্তু হাগতর দাগ আগে। 
  
মেতমতরস মহগস বলগলি তাহগল? খুতিগর্ িরা তর্ সম্ভব হগব? 
  
–মদখব, েতদ োইগলর সগঙ্গ তার হাগতর োপ তমগল ো়ে। আসগল এই বাতড়টার সবকত্রই 
ওই আততা়েীর হাগতর োপ পগড় মগগে। আমরা সবরর্ম তদন্ত শুরু র্গরতে। েতদ তর্েু 
মগি িা র্গরি,… আপিার হাগতর োপ মদগবি তর্? তাহগল আমরা এর্টা তস্থর তসোগন্ত 
আসগত পারব। 
  
মেতমতরস ইতস্তত র্রগত থাগর্ি েতদ প্রগ়োজগি লাগগ তিশ্চ়েই মদব। 
  
–ওই সাগজকগন্টর র্াগে চগল োি, তততি এটার বযবস্থা র্রগবি। 
  
মেতমতরস ইউতিেমক পরা এর্ পুতলগির র্াগে চগল মগগলি। তার র্াগে তেঙ্গার তপ্রগন্টর 
পযাে তেল। 
  
–আপতি দ়ো র্গর আপিার আেুলগুগলা এখাগি রাখগবি। 
  
এর্ মুহূতক মর্গট মগল। র্াজটা হগ়ে মগগে। 
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–আপতি তর্েু মগি র্রগবি িা। এটা আমাগদর র্রগতই হগব। 
  
–আতম বুিগত পারতে। 
  
মলেগটিযান্ট তথওতেলস মেতমতরগসর হাগত এর্টা তবজগিস র্ােক তুগল তদগলি–আো 
মেগব মদখুি মতা এই িাগমর র্াউগর্ আপতি মচগিি তর্িা? এই র্ােকটা তর্ আগগ 
মর্াথাও মদগখগেি? 
  
মেতমতরস র্াগেকর তদগর্ তার্াগলি মলখা আগে, র্যাগটলাগিাস তেগটর্তটে এগজতে, 
প্রাইগেট ইিগেতস্টগগিিস। র্ােকটা তেতরগ়ে তদগ়ে তততি বলগলি, িা এই িামটা আতম 
তচিগত পারতে িা। 
  
–মদখগত হগব, আমরা এখিও তদন্তটা মসইোগব শুরু র্রগত পাতরতি। 
  
–তির্ই আগে, সব তদগর্ িজর মদগবি তর্ন্তু। মেগব মদখগবি, এই বযাপারটার সাগথ 
আমার স্ত্রীর জীবি জতড়গ়ে আগে। 
  
মলেগটিযান্ট তথওতেলস তার তদগর্ তার্াগলি আমরা মচিা র্রব, সবকগতাোগব মচিা 
র্রব। 
  
*** 
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মমতলিা, মসািার মমগ়েতট, সুন্দরী এবং উজ্জ্বল, তবতচত্র স্বোগবর অতির্াতরণী। র্ীোগব শুরু 
র্রব। মর্উ তাগর্ হতযা র্গরগে? তর্ন্তু মস মতা তিগজর সন্তািগর্ই মমগর মেগলগে। 
তাগর্ ক্ষমা র্রা ো়ে র্ী? মৃতুযই হগত পাগর তার ওই জঘিয অপরাগির এর্মাত্র িাতস্ত। 
  
*** 
  
পগরর তদি দুপুরগবলা মোি এল। র্িস্টযািতটি মেতমতরস তখি এর্ র্িোগরগে বযস্ত 
তেগলি। মসগিটাতরর গলা মিািা মগল আমাগর্ ক্ষমা র্রগবি তমিঃ মেতমতরস। 
  
–আতম বগলতে িা, এ সম়ে আমাগর্ তবরক্ত িা র্রগত। 
  
–সযার, ইিসগপক্টর লাোিস মোগি আগেি। তততি বগলগেি, বযাপারটা খুবই জরুতর। 
তততি এখুতি আপিার সগঙ্গ র্থা বলগত চাইগেি। 
  
-িা, তির্ আগে। আতম র্থা বলব, আমাগর্ মোিটা দাও। 
  
মেতমতরস তমতটং-এ উপতস্থত েেমগহাদ়েগদর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি আমাগর্ এর্ 
মুহূগতকর জিয ক্ষমা র্রগবি। 
  
উতি তরতসোর তুগল তিগলি মেতমতরস বলতে। 
  
এর্টা গলা মেগস এল–তচে ইিসগপক্টর লাোিস, মসিাল মস্টিি। আমরা র্গ়ের্টা 
তথয মপগ়েতে। তথযগুগলা শুিগল আপতি হ়ে মতা খুতি হগবি। তির্ বুিগত পারতে িা, 
র্খি আপতি পুতলি মহে মর্া়োটকাগর আসগত পারগবি? 
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আমার স্ত্রী সম্পগর্ক মর্াগিা খবর পাও়ো মগগে তর্? 
  
–হযািঁ, েীষণ গুরুেপূণক খবর। তর্ন্তু মটতলগোগি মসগুগলা বলা উতচত হগব িা। আপতি তর্ 
এর্বার আসগত পারগবি? 
  
মেতমতরস্ এর্ মুহূতক ইতস্তত র্রগত থাগর্ি। 
  
–তির্ আগে, আতম আসতে। 
  
 তততি তরতসোরটা মরগখ তদগলি। অিযগদর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি এর্টা গুরুেপূণক র্াজ 
এগস মগগে। আপিারা োইতিং রুগম চগল োি। আতম তির্ সমগ়ে এগস আপিাগদর সগঙ্গ 
মোগ মদব। আতম োতে বগল তর্েু মগি র্রগবি িা মেি। 
  
গুিি মিািা মগল। পািঁচ তমতিট পর মেতমতরসগর্ মদখা মগল পুতলি মহে মর্া়োটকাগরর 
তদগর্ এতগগ়ে মেগত। 
  
*** 
  
জিা েগ়ের্ মািুষ বগস আগেি অতেগস, পুতলি র্তমিিারগর্ মদখা মগল। মেতমতরস মসই 
পুতলিগর্ তচিগত পারগলি, োর সাগথ বীচ হাউগস মদখা হগ়েতেল। 
  
ইতি হগলি মস্পিযাল প্রতসতর্উটর মেলমা। 
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 মেলমা খবকারৃ্তত এর্জি মািুষ। মমাটা েুরু, মগালার্ার মুখ, মচাখ দুগটা মর্াণারৃ্তত। 
  
মেতমতরস জািগত চাইগলি র্ী হগ়েগে? আমার স্ত্রী সম্পগর্ক মর্াগিা খবর জািা মগগে র্ী? 
  
 তচে ইেগপক্টর বলগলি সততয র্থা বলগত তর্, তমিঃ মেতমতরস, আমরা এমি র্তগুগলা 
তগথযর সন্ধাি মপগ়েতে ো আমাগদর িািঁিার মগিয মেগলগে। তাই আপিাগর্ এখাগি 
মেগর্ এগিতে। আপতি হ়েগতা এর্টা তস্থর তসোগন্ত পা রাখগত পারগবি। 
  
–জাতি িা, এ বযাপাগর আতম র্তখাতি সাহােয র্রগত পারব। মগাটা বযাপারটা আমার 
র্াগে এত মমকাতন্তর্, আতম তবশ্বাস র্রগত পারতে িা। 
  
আপিার সগঙ্গ মদখা র্রার জিয আপিার স্ত্রী বীচ হাউগস তগগ়েতেগলি। তাই মতা? 
র্ালগর্ তবগর্লগবলা, এই িরুি ততিগটর সম়ে? 
  
র্ী বলগেি? িা, আমার স্ত্রী মোি র্গরতেল, বগলতেল মসখাগি সগন্ধয সাতটার সম়ে 
মেগত। 
  
প্রতসতর্উটর মেলমা বগল উিগলি–তাহগল? এর্টা বযাপার আমাগদর অবার্ র্গর 
তদগ়েগে। আপিার বাতড়র এর্ র্াগজর মমগ়ে বগলগে, আপতি মটতলগোি র্গর স্ত্রীগর্ 
মসখাগি মেগত বগলতেগলি। দুগটার সম়ে এই মোিটা এগসতেল। আপতি বগলতেগলি 
তততি মেি সাগর তসর্গত এর্া চগল োি। আপিার জিয অগপক্ষা র্গরি। 
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মেতমতরস গজকি র্গরি উিগলি মমগ়েতট মবাি হ়ে েুল র্রগে। আমার স্ত্রী আমাগর্ মোি 
র্গরতেল। বগলতেল, সাতটার সম়ে তার সগঙ্গ মদখা র্রগত। 
  
-তির্ আগে তার মাগি মমগ়েতট েুল র্গরগে। 
  
–তিশ্চ়েই। 
  
–আপতি তর্ জাগিি, আপিার স্ত্রী মর্ি আপিাগর্ মেগর্তেগলি? বীচ হাউগস এর্া মদখা 
র্রার জিয? 
  
আমার মগি হ়ে মস মবািহ়ে তেগোগসকর বযাপাগর আগলাচিা র্রগত চাইতেল। 
  
–আপতি মতা আগগ বগলগেি মে, আপতি তাগর্ তেগেকাসক মদগবি। বগলতেগলি মতা? 
  
–হযািঁ, আতম বগলতেলাম। 
  
–ওই র্াগজর মমগ়েতট তর্ন্তু আপিাগদর মটতলগোগির র্থাবাতকা শুিগত মপগ়েগে। মস 
দৃঢ়তার সগঙ্গ বগলগে, তমগসস মেতমতরস আপিার সগঙ্গ তববাহ তবগেগদ রাতজ তেগলি। 
  
ওই র্াগজর মমগ়েতট র্ী বগলগে, তা তিগ়ে আমার মাথাবযথা মিই। আপতি আমার 
র্থাগর্ই সততয বগল োবগত পাগরি। 
  
–তমিঃ মেতমতরস, আপতি তর্ বীচ হাউগস সুইতমং ট্রাি রাগখি? তচে ইিসগপক্টর তজজ্ঞাসা । 
র্রগলি। 
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বীচ হাউগস? িা, আতম অগির্ তদি সািঁতার মেগড় তদগ়েতে। এখি দরর্ার হগল 
টাউিহাউগসর পুল বযবহার র্তর।  
  
তচে ইেগপক্টর মেগস্কর ড্র়োরতট খুলগলি। মসখাগি এর্তট প্ল্াতস্টর্ বযাগ তেল। বযাগ 
মথগর্ সািঁতাগরর মপািার্ পাও়ো মগল। তততি মসগুগলা মেতমতরগসর সামগি তুগল িরগলি। 
বলগলি–এগুগলা তর্ আপিার মপািার্? 
  
মগি হ়ে, আমার। 
  
–মপািাগর্র ওপর আপিার সই রগ়েগে। 
  
–হযািঁ, আতম তচিগত মপগরতে, এগুগলা আমারই মপািার্। 
  
–আমরা বীচ হাউগসর মক্লাগসগটর িীগচ এগুতল মপগ়েতে। 
  
–হগত পাগর, হ়েগতা অগির্তদি আগগ মসখাগি মরগখতেলাম। আতম তির্ মগি র্রগত 
পারতে িা। 
  
িা, মপািার্গুগলা মেজা। বুিগত পারা োগে, সমুগের জল মলগগগে তাগত। তবগেষণ। 
র্রা হগ়ে মগগে। মদখা মগগে আপিার বীচ হাউগসর সামগি সমুগের মস জল, মসই 
জলই এখাগি আগে। শুিু জল ি়ে, তার মগিয রগক্তর তেগটও। 
  
ঘগরর আবহাও়ো িমি উত্তপ্ত হগ়ে উিগে। 
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 মেতমতরস বলগলি তার মাগি মর্উ এগুগলা পগরতেল। তাগত আতম র্ী র্রগত পাতর? 
  
মস্পিযাল ইেগপক্টর বগল উিগলি মর্ হগত পাগর? এই প্রশ্নটাই আমাগদর োবিার 
জগগত রাখগে তমিঃ মেতমতরস। 
  
তচে ইেগপক্টর এর্টা মোগটা এিগেলপ খুলগলি। মসািার মবাম তিগলি আমার এর্ বনু্ধ 
এটা বীচ হাউগস মপগ়েগে, এটা র্বগলর তলা়ে তেল। এটা তর্ আপতি তচিগত–পারগেি? 
  
িা। 
  
–এটা আপিার জযাগর্ট মথগর্ তেটগর্ এগসগে। আজ সর্াগল আমরা আপিার ওই 
বাতড়গত তগগ়েতেলাম। আপিার ও়োরগড্রাব তন্ন্তন্ন্ র্গর খুিঁগজতে। মদগখতে, আপিার 
জযাগর্গটর এর্টা মবাম খুগল মগগে। সুগতাটাও মযাচ র্গর োগে, তার মাগি? ওই। 
জযাগর্টটা লতি মথগর্ এগসগে এর্সপ্তাহ আগগ। 
  
–এই বযাপাগর আতম তর্েুই জাতি িা। 
  
তমিঃ মেতমতরস, আপতি আপিার স্ত্রীগর্ বগলতেগলি মে, আপতি তাগর্ তেগোসক তদগত 
চাইগেি। আর তততিও আপিার সাগথ র্থা বলগত মচগ়েতেগলি। এ তবষগ়ে তর্েু বলবার 
আগে তর্? 
  
িা, তির্ই বগলগেি আপতি। 
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তচে ইেগপক্টর এবার তবজগিস র্ােকটা হাগত তিগলি, মে র্ােকটা বীচ হাউগস মদখাগিা 
হগ়েতেল। 
  
–আমাগদর এর্জি প্রতততিতি র্যাগটলাগিাস তেগটর্তটে এগজতে ঘুগর এগসগে। আজ 
সর্াগল। 
  
-আতম ওগদর িাম শুতিতি। এই প্রথম শুিলাম। 
  
–আপিার স্ত্রী ওগদর োড়া র্গরতেগলি তিগজগর্ বািঁচাগিার জিয। 
  
এই খবরটা এর্টা আর্তস্মর্ আঘাগতর মগতা এল মেতমতরগসর র্াগে। 
  
–মমতলিা? র্ীগসর মথগর্ বািঁচগত মচগ়েতেল? 
  
আপিার র্াে মথগর্। ওই এগজতের মাতলর্ জবািবতন্দ তদগ়েগেি। তততি বগলগেি, স্ত্রী 
আপিাগর্ তেগোসক র্রগত মচগ়েতেগলি। আপতি বগলতেগলি, তেগোগসকর র্থা উিগল 
আপতি ওিঁিাগর্ খুি র্গর মেলগবি। এমিতর্ উতি োগত পুতলগির র্াগে মেগত িা 
পাগরি, তার বগন্দাবস্তও র্গরতেগলি। বযাপারটা মগাপি রাখগত বলা হগ়েতেল। েেমতহলা 
হ়েগতা সর্গলর সামগি বযাপারটা আিগত চািতি। 
  
মেতমতরস দািঁতড়গ়ে উিগলি। 
  
–আতম এখাগি আর থার্গত চাইতে িা। এসব র্থার মাথামুণু্ড মিই। মর্ি আমাগর্ মেগর্ 
পািাগলি? 
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তচে ইেগপক্টর ড্র়োগরর র্াগে মপৌঁগে মগগলি। রগক্তর তেগট লাগা েুতরটা মবর র্রগলি। 
–এই েুতরটা বীচ হাউগস পাও়ো মগগে। আপতি আমার অতেসারগর্ বগলগেি, এই অস্ত্রটা 
আপতি র্খিও মদগখিতি। 
  
–হযািঁ, এটাই সততয। 
  
তর্ন্তু এই েুতরগত আপিার হাগতর োপ এল র্ী র্গর? 
  
েুতরটার তদগর্ ে়োতক মচাগখ তাতর্গ়ে মেতমতরস মন্তবয র্রগলি আমার হাগতর োপ? 
তিশ্চ়েই মর্াথাও েুল হগ়েগে। এটা হগতই পাগর িা। 
  
তার মি তখি মঘাড়ার মবগগ েুগট চগলগে। তততি সব তর্েু তচন্তা র্রগেি। সাক্ষযপ্রমাণ 
সব তার তবরুগে চগল োগে। প্রথমত েতদ আমরা র্াগজর মমগ়েতটর র্থা িতর। তততি 
মোি র্গরতেগলি তির্ই, বগলতেগলি দুগটার সম়ে মদখা হগব। স্ত্রী মেি এর্া এর্া বীচ 
হাউগস থাগর্ি। তারপর পাও়ো মগগে সািঁতাগরর মপািার্। রগক্তর তচহ্ন আগে। জযাগর্ট 
মথগর্ এর্টা মবাম তেিঁগড় মগগে। এমি এর্টা েুতর পাও়ো মগগে, মেখাগি তার হাগতর 
তচহ্ন মাখা। োিঁতসর দতড়টা তর্ র্াগে এতগগ়ে এল? 
  
–আপিারা বুিগত পারগেি িা, সবটাই সাজাগিা। তততি তচৎর্ার র্রগলি, মর্উ হ়েগতা 
ওই বাক্সগুগলা বীচ হাউগস তিগ়ে তগগ়েতেল। তার ওপর রক্ত তেতটগ়ে তদগ়েগে। ওই 
েুতরটার ওপগরও। আমার জযাগর্ট মথগর্ এর্টা মবাম তেিঁগড় তদগ়েগে। 
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মস্পিযাল প্রতসতর্উটর বািা তদগ়ে বলগলি তমিঃ মেতমতরস, আপিার এসব র্থার অথক 
আগে আতম বুিগত পারতে। তর্ন্তু বলুি মতা, েুতরর ওপর আপিার হাগতর দাগ এল র্ী 
র্গর? আপতি এটার র্ী বযাখযা মদগবি? 
  
এই প্রথম আমতা আমতা র্রগত থাগর্ি মেতমতরস। 
  
–আতম তির্ বুিগত পারতে িা। হযািঁ, মগি পগড়গে, এখি মগি পগড়গে; মমতলিা আমাগর্ 
বগলতেল এর্টা পযাগর্ট মর্গট তদগত হগব, ওই েুতরটাই তদগ়েতেল হ়েগতা আমার হাগত। 
তাই আমার হাগতর দাগ আগে ওই েুতরর ওপগর। 
  
–পযাগর্টটা র্ী, আপতি তা বলগত পারগবি? 
  
–িা, আতম তির্ জাতি িা। 
  
–আপতি জাগিি িা পযাগর্টটা র্ী? 
  
–িা, আতম খাতল দতড়টা খুগল তদগ়েতেলাম। মমতলিা পযাগর্টটা র্খিও মখাগলতি। 
  
র্াগপকগটর ওপর রগক্তর তচহ্ন, বাতলর িািা তদগর্ রগক্তর তচহ্ন, এর মর্াগিা বযাখযা আগে 
আপিার র্াগে? 
  
–এটা মতা হগবই। মেতমতরস মাথা িাড়গলি। মমতলিা র্ী র্গরগে? মস তিগজর িরীগরর 
মর্াথাও আঘাত র্গরগে। জগলর তদগর্ এতগগ়ে মগগে। আপিাগদর েুল মবািাবার মচিা 
র্গরগে। সবাই োবগব আতম তাগর্ হতযা র্গরতে। মস আমাগর্ এই বযাপাগর জড়াগিার 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

510 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

মচিা র্গরগে। র্ারণ আতম তাগর্ তেগোসক মদব। এখি মস মর্াথাও লুতর্গ়ে আগে। বগস 
বগস হাসগে। আর আপিারা আমাগর্ অযাগরস্ট র্রগত চগলগেি। মমতলিা, এখিও মবিঁগচ 
আগে, মেমি আতম মবিঁগচ আতে। 
  
মস্পিযাল প্রতসতর্উটর বলগলি বযাপারটা সততয হগল োগলা হত। তর্ন্তু আসল ঘটিাটা তা 
ি়ে। তার মৃতগদহটা সমুে মথগর্ পাও়ো মগগে। িরীগরর িািা জা়েগাগত আঘাগতর 
তচহ্ন। জগল েুতবগ়ে তাগর্ হতযা র্রা হগ়েগে। তমিঃ মেতমতরস তিগজর স্ত্রীগর্ হতযা র্রার 
অপরাগি আপিাগর্ আমরা মগ্রপ্তার র্রগত বািয হলাম। 
  
. 
  
২৪. 
  
এইোগবই শুরু হগ়েগে। মমতলিা জািগতি িা, বযাপারটা র্ীোগব মিষ র্রগত হগব। তার 
মগির মেতর শুিু এর্তট তচন্তার অিুরণি, মে র্গরই মহার্, স্বামীর হাত মথগর্ তিগজগর্ 
মুক্ত র্রগতই হগব। মর্াস্টাগর্ র্ীোগব থামাগিা সম্ভব? তিগজর জীবি তিগ়ে তততি খুব 
এর্টা তচন্তা র্গরিতি। এমতিগতই তািঁর তদি এবং রাত পতরপূণক হগ়ে আগে মবদিা ও 
অপমাগির জ্বালা়ে। তার মগি পগড় তগগ়েতেল, র্ীোগব স্পাইরস এই তবগ়ের তবরুগে 
দািঁতড়গ়েতেগলি। স্পাইরস বারবার বগলতেগলি, তুতম মেতমতরসগর্ তবগ়ে মর্াগরা িা। ও 
এর্টা জীবন্ত ি়েতাি। ও মতামার জীবিটাগর্ িরগর্র অন্ধর্াগর তিমতজ্জত র্রগব। 
আিঃ, তখি মর্ি মে োইগ়ের র্থা শুতিতি আতম। এত মবতি োগলাবাসা উথগল উিল র্ী 
র্গর? এখি আমার স্বামী আমাগর্ হতযা র্রগত উদযত। মর্াস্টা, এই র্াজ মতামাগর্ 
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আতম র্রগত মদব িা। সর্ালগবলা, মমতলিা সবতর্েু মেগব তিগলি, তারপর র্াজগুগলা 
িীর লগ়ে এতগগ়ে চলল। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস তখি তার স্টাতেগত তেগলি। মমতলিা ঘুগর মবড়াতেগলি। তািঁর 
হাগত এর্টা পযাগর্ট তেল। মমাটা দতড় তদগ়ে বািা। তততি এর্টা বুচার িাইে হাগত 
মরগখতেগলি। 
  
-মর্াস্টা, তুতম তর্ এই দতড়গুগলা মর্গট মদগব? আতম র্াটগত পারতে িা। 
  
মেতমতরস বউগ়ের তদগর্ তাতর্গ়ে তেগলি, অনিেকোগব–এগসা, তুতম তর্ েুতর িরগত 
মিগখাতি? 
  
তততি দ্রুত েুতরটা তেতিগ়ে তিগ়েতেগলি। দতড় র্াটগত র্াটগত বগলতেগলি–মর্াি এর্জি 
চার্রগর্ োর্গল পারগত মতা? 
  
মমতলিা উত্তর মদিতি। 
  
মেতমতরস দতড় মর্গট তদগ়েতেগলি হগ়েগে মতা? 
  
তততি েুতরটা মরগখতেগলি। মমতলিা আলগতা র্গর েুতরটা তুগল তিগ়েতেগলি। 
  
তারপর? মমতলিা বগলগেি–মর্াস্টা, এইোগব চলগত পাগর িা। আতম মতামাগর্ এখিও 
োগলাবাতস। তুতমও হ়েগতা আমার প্রতত তর্েু োগলাবাসা অবগিষ মরগখে। মেগব মদগখা, 
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র্ী সুন্দর তদি িা মর্গট মগগে আমাগদর মগিয। মতামার তর্ মগি আগে মিুচতিমার মসই 
রাত। 
  
মেতমতরস তচৎর্ার র্গর উগিতেগলি ঈশ্বগরর মদাহাই, এোগব আমাগর্ আর তবরক্ত মর্াগরা 
িা। মতামার সাহচেক আমাগর্ মিষ র্গর তদগ়েগে। তুতম এখিই আমার মচাগখর সামগি 
মথগর্ মবতরগ়ে োও। তুতম থার্গল আতম অসুস্থ মবাি র্তর। 
  
মমতলিা মসখাগি তর্েুক্ষণ দািঁতড়গ়েতেগলি। স্বামীর তদগর্ তাতর্গ়েতেগলি। সব মিগষ 
িান্তোগব বগলতেগলি–তির্ আগে, আমরা আমাগদর পগথই চলব। 
  
তততি ঘুগর দািঁড়াগলি। েুতরটা মগি র্গর হাগত তিগলি। 
  
মেতমতরস তচৎর্ার র্গর উিগলি–মতামার পযাগর্টটা তিগ়ে িাও। 
  
 মমতলিা চগল তগগ়েতেগলি। 
  
*** 
  
মমতলিা এগলি তার স্বামীর মড্রতসং রুগম। এর্টা মক্লাগসগটর দরজা খুলগলি। অসংখয 
সুযট িুলগে। এর্টা তদগর্ মর্বল মস্পাটকস জযাগর্ট রগ়েগে। তততি এর্টা জযাগর্গটর 
র্াগে মপৌঁগোগলি। মসািার মবাতামটা জযাগর্ট মথগর্ খুগল তিগলি। মসটা মরগখ তদগলি 
তিগজর পগর্গটর মগিয। 
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এবার র্ী র্রগবি? ড্র়োর খুলগলি। স্বামীর সািঁতাগরর মপািার্। মবগে তিগলি। সব র্াজ 
মিষ হগ়ে মগগে। িান্তোগব, মর্াগিা িাগমলা হ়েতি। মমতলিা োবগলি। 
  
*** 
  
র্যাগটলাগিাস তেগটর্তটে এগজতে মসাের্তল়েস তিগট অবতস্থত। পুগরাগিা তদগির এর্টা 
িূসর বাতড়। এগর্বাগর মর্াগণর তদগর্। মমতলিা অতেগস ঢুগর্ পড়গলি। মাতলগর্র সাগথ 
র্থা বলগলি। েেগলাগর্র িাম র্যাগটলাগিাস। মািব়েতস টার্মাথা, পাতলা মগািঁে 
আগে। 
  
–শুে সর্াল শ্রীমতী মেতমতরস। বলুি আপিাগর্ র্ীোগব সাহােয র্রগত পাতর? 
  
–আপিার সহগোতগতা চাইতে। 
  
র্ী িরগির সহগোতগতা? 
  
–আমার স্বামীর হাত মথগর্ আমাগর্ বািঁচাগত হগব। 
  
র্যাগটল।গিাস অবার্ হগ়ে মগগলি। তততি তবপগদর গন্ধ মপগ়েগেি। মে িরগির মামলা 
তার হাগত আগস। এটা মসই পেকা়েেুক্ত ি়ে, তর্ন্তু র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর তবরুগে 
োগবি। র্ী র্গর। বযাপারটা মেগব মদখার মগতা। 
  
–আপতি মর্ি পুতলগির সাহােয তিগেি িা? 
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 উতি জািগত মচগ়েতেগলি। 
  
-িা, আতম চাই িা, সর্গল এই ঘটিাটার র্থা জািুর্। আতম বযাপারটা মগাপি রাখগত 
চাইতে। আতম আমার স্বামীগর্ বগলতে মে, আতম তাগর্ তেগোসক মদব। মস আমাগর্ হতযা 
র্রগব বগল িাতসগ়েগে। তাই আপিার র্াগে এগসতে। 
  
-তির্ আগে, বলুি মতা আপিাগর্ র্ী িরগির তিরাপত্তা তদগত হগব? 
  
র্গ়ের্জি িক্তসমথক মলার্ দরর্ার, োরা সবসম়ে আমার সগঙ্গ থার্গব। 
  
 র্যাগটলাগিাস মমতলিার মুগখর তদগর্ তার্াগলি। আহা, এমি লাবণযবতী মতহলা, মগি 
হগে তিউগরাতটর্ মরাগী। ওিঁর স্বামী এই িরগির বযবহার র্রগতই পাগর িা। এটা 
মবািহ়ে মর্াগিা পাতরবাতরর্ সমসযা। মগিামাতলগিযর বযাপার। পগর সব তির্ হগ়ে োগব। 
আহা, এিঁিার র্াে মথগর্ োগলা টার্া আদা়ে র্রা মেগত পাগর। র্যাগটলাগিাস তির্ 
র্রগলি, তাহগল সমসযাটা সমািাগির মচিা র্রগল মর্মি হ়ে। হযািঁ, বযাপারটা এর্টু 
মগালগমগল তর্ন্তু তাগত র্ী? এই মপিার মগিয মতা মগালমাল মলগগই আগে। 
  
তততি বলগলি, তির্ আগে, আতম এর্জি োগলা মচহারার িক্তসমথক মলার্গর্ আপিার 
সগঙ্গ তদতে। র্গব মথগর্ র্াজ শুরু হগব? 
  
–মসামবার মথগর্। 
  
তার মাগি? এর্টু সম়ে আগে। 
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 মমতলিা মেতমতরস বলগলি আতম আপিাগর্ মটতলগোি র্গর সব খবর মদব। আপিার 
মর্াগিা তবজগিস র্ােক আগে তর্? 
  
র্যাগটলাগিাস বগলতেগলি–অবিযই আগে। তততি মমতলিার হাগত তিগজর তবজগিস র্ােকতট 
তুগল তদগলি। আহা, এমি সুন্দর খগের, এই িামটাই েগথি, িামটা বািঁতিগ়ে রাখগত 
হগব। তাহগলই সহগজ আমরা অিযগদর প্রোতবত র্রগত পারব। 
  
*** 
  
মমতলিা বাতড়গত তেগর এগলি। োইগর্ মোি র্রগলি। 
  
–স্পাইরস, মতামার জিয এর্টা োগলা খবর আগে। উগত্তজিা়ে টগবগ র্গর েুটগেি। 
মর্াস্টাগর্ েিঁগদ মেলার সব বগন্দাবস্ত পার্া। 
  
র্ী বলে? আতম ওগর্ তবশ্বাস র্তর িা। মর্াস্টা মতামার সগঙ্গ সতন্ধ র্রগত চা়ে? মমতলিা, 
এটা মগি হগে, ওর মর্াগিা এর্টা চাল। সবতদর্ তবগবচিা র্গর মদখ। এই জাগল পা 
তদও িা। 
  
–িা-িা, অত তচন্তা মর্াগরা িা। ওগর্ মদগখ অিুতপ্ত বগল মগি হগে। ও মবািহ়ে বুিগত 
মপগরগে, মতামাগদর মগিয েুে র্গর মর্াি লাে মিই। ও পতরবাগরর িাতন্ত তেতরগ়ে 
আিগত চাইগে। 
  
দীঘকক্ষগণর িীরবতা। 
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–আতম তবশ্বাস র্রতে িা। 
  
-ওগর্ এর্টা সুগোগ তদগল র্ী ক্ষতত? ও মতামার সগঙ্গ মদখা র্রগব। মতামার লগজ। 
অযাগিাগর্াতরগন্থ। আজ ততিগটর সম়ে। 
  
-ততি ঘণ্টা লাগগব মসখাগি মপৌঁগোগত। আমরা িহগরর মগিয মর্াথাও মদখা র্রগত পাতর 
িা? 
  
িা, মমতলিা বগলগেি, ওখাগি মগগলই বযাপারটা তিরাপগদ থার্গব। 
  
–তির্ আগে, আতম ওখাগি মপৌঁগে োব। মদতখ মতামার জিয র্ী র্রা ো়ে। 
  
মমতলিা বগলতেগলি- শুিু আমার এর্ার জিয ি়ে, আমাগদর দুজগির জিয। এখির্ার 
মগতা গুেবাই। 
  
–গুেবাই। 
  
. 
  
মমতলিা র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর অতেগস মোি র্রগলি। মেগস এল তীক্ষ্ণ র্েস্বর র্ী 
হগ়েগে? আতম এখি বযস্ত। 
  
–এইমাত্র স্পাইরগসর র্াে মথগর্ এর্টা মোি মপগ়েতে। মস মতামার সাগথ তববাদ 
মমটাগত চাইগে। 
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হাতসর িি–আতম বাতজ মেগল বলগত পাতর, এই বযাপারটা়ে মস রাতজ হগব িা। 
অগির্বার আতম এই প্রস্তাব মরগখতে। মস তর্ন্তু রাতজ হ়েতি। 
  
েতবষযগত মস আর র্খিও মতামার পগথর র্ািঁটা হগব িা। মর্াস্টা, তুতম মিষবাগরর মগতা 
আমাগর্ তবশ্বাস র্গরা। মস তার সমস্ত জাহাজ মতামাগর্ তবতি র্রগত চাইগে। 
  
–আমাগর্ তবতি র্রগব? মতামার তর্ মাথা খারাপ হগ়েগে? 
  
মেতমতরগসর র্েস্বগর ঔৎসুর্য আগ্রহ এবং আততিেয। 
  
-হযািঁ, মস বগলগে, অগির্ হগ়েগে, আর িগড়ািাতট ি়ে। এবার িাতন্তগত থার্গব। 
  
–তির্ আগে, তার অযার্াউগটন্টগর্ আমার অতেগস পাতিগ়ে দাও। 
  
িা, মস মতামার সাগথ তিগজই র্থা বলগত চাইগে। মতামাগর্ আজ তবগর্ল ততিগটর সম়ে 
তার অযাগিাগর্াতরন্থ লগজ মেগত হগব। 
  
–ওর লগজ? 
  
–হযািঁ, ওটা এর্টা িান্ত তিরাপদ জা়েগা। মতামরা দুজি োড়া মর্উ থার্গব িা। মস চা়ে 
িা, এই খবরটা বাইগর মপৌঁগে োর্। 
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মেতমতরস োবগত লাগগলি, মিষ পেকন্ত মস্ত বগড়া এর্ েুগে তজতগত চগলগেি তততি। –
তির্ আগে, মেতমতরস বলগলি, তুতম জাতিগ়ে দাও, আতম তির্ সমগ়ে ওখাগি মপৌঁগে োব। 
  
. 
  
অযাগিাগর্াতর জা়েগাটা খুব এর্টা র্াগে ি়ে। িহর োতড়গ়ে দীঘক রাস্তা চগল মগগে। 
দুপাগি সুন্দর গ্রাময পতরগবি। আহা, আেুগরর গন্ধ পাও়ো োগে। পাততগলবু। িাি মপগর্ 
মগগে র্ী? স্পাইরস লামগিা প্রাচীি ধ্বংসাবগিষগর্ এতড়গ়ে সামগির তদগর্ এতগগ়ে 
চলগলি। এতলেতসগসর উিঁচু স্তম্ভগুগলা মদখা োগে। মোগটা মোগটা মদবতাগদর মবদী। 
মেতমতরগসর র্থা মগি হল তার। 
  
. 
  
লগজ পা রাখগলি তততি। মর্তবগির দরজাটা খুগল তদগলি। তর্েুক্ষণ দািঁতড়গ়ে থার্গলি। 
এর্টু পগর মর্ান্ ঘটিা ঘটগব? মগির মগিয মতালপাড়। সততয সততয র্িস্টযািতটি সতন্ধ 
চাইগে? িাতর্ এটা তার আর এর্টা চাল? েতদ ে়েংর্র তর্েু ঘগট ো়ে, মমতলিা সব 
খবর তির্ মগতা পাগব র্ী? স্পাইস গাতড়র বাইগর চগল এগলি। মসই োিঁর্া লগজর 
মেতর ঢুগর্ পড়গলি। 
  
এই লজটা এর্টা পুগরাগিা র্াগির বাতড়। এখাি মথগর্ দূগরর মর্াতরগন্থর দৃিযাবতল, মদখা 
ো়ে। মোট্টগবলা়ে স্পাইরস এখাগি আসগতি। বাবা সগঙ্গ থার্গতি। পাহাড় চূড়ার 
এখাগি মসখাগি তির্াগরর মখলা চলত। তততি এখি এর্টা বগড়া তির্ার িরগত এখাগি 
এগসগেি। 
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. 
  
পগিগরা তমতিট মর্গট মগগে। র্িস্টযািতটি মেতমতরস এগস মগগলি। স্পাইরসগর্ মদখগত 
মপগলি। স্পাইরস তার জিয অগপক্ষা র্রগেি। আহা, মুগখ আিগন্দর তচহ্ন। অগির্তদি 
বাগদ, তদি মর্ি অগির্ বের মর্গট মগগে। এবার সব মথগর্ িতক্তিালী প্রততিেী তিগজই 
পরাজ়ে স্বীর্ার র্রগত চাইগে। এর মথগর্ আিগন্দর খবর আর র্ী হগত পাগর। 
  
মেতমতরস গাতড় মথগর্ মবতরগ়ে এগলি। মর্তবগির মগিয ঢুগর্ পড়গলি। দুই প্রততিেী 
এখি মুগখামুতখ বগস আগেি। এগর্ অিযগর্ মাপবার মচিা র্রগেি। 
  
মেতমতরস িীরবতা মেগে বলগলি–র্ী তপ্র়ে েতগ্নপতত, মিষ অতি আমরা পগথর প্রাগন্ত 
এগস মপৌঁগোগত মপগরতে, তাই মতা? 
  
–এই উন্মত্ততা বন্ধ র্রগত হগব মর্াস্টা, অগির্ হগ়েগে, আর ি়ে। 
  
–আতমও মতামার সাগথ এর্মত। মতামার হাগত র্তগুগলা জাহাজ আগে স্পাইরস? 
  
লামগিা অবার্ হগলি- তুতম র্ী বলে? 
  
-মতামার হাগত র্তগুগলা জাহাজ আগে? সতঙ্গ র্গর বগলা মতা? আতম সব র্টা তর্গি 
মিব। তগব এর্টু র্ম টার্া মদব। তুতম মতা আমার আত্মী়ে। 
  
লামগিা র্থাগুগলা তবশ্বাস র্রগত পারগেি িা। 
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–আমার জাহাজ তর্িগব? 
  
-হযািঁ, আতম সব র্টা তর্গি মিব। তাহগল আতম পৃতথবীর সবগথগর্ বড় জাহাজ বাতহিীর 
অিীশ্বর হব। 
  
–মতামার তর্ মাথা খারাপ হগ়ে মগগে? তুতম মর্ি এই র্থাটা োবে বগলা মতা? আতম তর্ 
পাগল! আমার জাহাজ মতামার হাগত তুগল মদব? 
  
এবার মেতমতরগসর অবার্ হও়োর পালা। 
  
-মর্ি এই জিযই মতা আমরা এখাগি এগসতে। আতম মতা তাই শুগিতে। 
  
–আমরা এখাগি এগসতে, মেগহতু তুতম সতন্ধ র্রগত চাইে। 
  
 মেতমতরগসর মুখ থমথগম হগ়ে উগিগে–আতম সতন্ধ র্রগত চাইতে? মতামাগর্ মর্ বলল? 
  
–মমতলিা। 
  
 এবার দুজগিই সরল সতযটা উপলতব্ধ র্রগত পারগলি। 
  
-মমতলিা বগলগে, মতামার সাগথ আতম সতন্ধ র্রগত চাইতে। 
  
–মমতলিা বগলগে, আতম আমার জাহাজ তবতি র্রব? 
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মেতমতরস তচৎর্ার র্গর বলগলি–ওই রু্ত্তীর বািা, আমার মগি হগে, এইোগব মস 
আমাগদর দুজিগর্ এর্ মটতবগল বসাগত মচগ়েগে। আহা, মস এর্টা মস্ত বড় মবার্া। 
লামগিা, তুতম তিগজর মবািগর্ তচিগত পারগল িা। মতামার জিয আতম মগাটা সগন্ধযটা িি 
র্রলাম। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস দ্রুত মবতরগ়ে মগগলি। দরজা তদগ়ে তেটগর্ বাইগর এগলি। 
  
স্পাইরস লামগিা তার তদগর্ তাতর্গ়েতেগলি। মমতলিা তমগথয র্থা বলগত পাগর িা। 
মমতলিা হ়েগতা মেগবতেল, স্বামী এবং আমাগর্ এর্গটতবগল বসাগত িা পারগল উপা়ে 
মিই। তর্ন্তু এখি বড় মদতর হগ়ে মগগে, বড় মদতর, মমতলিাগর্ মবািহ়ে বািঁতচগ়ে রাখা 
সম্ভব হল িা। 
  
. 
  
মেমতলিা বগলগে মতামার সপ্রলতব্ধ র্রগত, তিগজর মবািগর্ মটতবগল বগলি–ওইজ তবতি 
  
এর্টা মবগজ তততরি তমতিট। মমতলিা তািঁর র্াগজর মমগ়েতটগর্ োর্ল–আিতড্র়ো, তুতম 
আমার জিয এর্টু চা আিগব? 
  
এখুতি আিতে মযাোম। 
  
র্াগজর মমগ়েতট ঘর মথগর্ মবতরগ়ে মগল। েখি মস তেগর এল, দি তমতিট মর্গট মগগে, 
শুিগত মপল তার মালতর্ি মটতলগোগি র্ারও সগঙ্গ র্থা বলগেি, উগত্ততজত র্েস্বর 
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িা মর্াস্টা, আতম ইততমগিযই তসোন্ত তিগ়েতে, আতম মতামাগর্ তেগোসক তদগত চাইতে। 
আতম জিসমগক্ষ এটা প্রচার র্রব, েতটা সম্ভব। 
  
আিতড্র়ো অবার্ হগ়েগে। মট্র-টা মটতবগলর ওপর মরগখ তদল। হতেগম্ভর মগতা তর্েুক্ষণ 
দািঁতড়গ়ে থার্ল, তারপর চগল োবার জিয তেগর দািঁড়াগতই মমতলিা হাত মিগড় তাগর্ 
থার্গত বলগলি। 
  
মমতলিা তখি মৃত মোগি র্থা বলগেি–তুতম আমাগর্ এোগব ে়ে মদখাবার মচিা মর্াগরা 
িা। মর্াগিা অবস্থাগতই আতম আমার মত পতরবতকি র্রব িা। িা, তুতম মর্ি আমাগর্ 
ে়ে মদখাে মর্াস্টা? তুতম আমার র্ী র্রগব? তির্ আগে, আতম বীচ হাউগস মতামার 
সাগথ মদখা র্রগত োব। তুতম আমার ক্ষতত র্রার মচিা মর্াগরা িা তর্ন্তু। হযািঁ, আতম 
এর্াই োব। আি ঘণ্টার মগিয। তির্ আগে। 
  
মমতলিা তরতসোরটা আগস্ত িাতমগ়ে রাখগলি। মুগখর ওপর উতিগ্নতার োপ। আিতড্র়োর 
তদগর্ তার্াগলি। 
  
–আতম আমার স্বামীর সাগথ মদখা র্রগত বীচ হাউগস োতে। েতদ েটার মগিয আতম িা 
তেতর, তাহগল তুতম অবিযই পুতলগির র্াগে খবর তদও। 
  
আিতড্র়োর মুখ শুতর্গ়ে মগগে ড্রাইোর তর্ আপিাগর্ তিগ়ে োগব মযাোম? 
  
িা, মেতমতরস বগলগেি, আতম মেি এর্লা োই। 
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–তির্ আগে, মযাোম। 
  
. 
  
আর এর্টা র্াজ র্রগত হগব। র্যাগথতরি আগলর্জান্ডাগরর জীবি এখি সুগতার ওপর 
িুলগে। তাগর্ সাবিাি র্রগত হগব। ওই প্রতততিতি দগলর মগিয আততা়েী লুতর্গ়ে 
আগে। তারপর? ওই মমগ়েতটগর্ আর মদখা োগব িা। তাগর্ এমি জা়েগা়ে পাতিগ়ে 
মদও়ো হগব, মসখাি মথগর্ মর্উ জীবন্ত তেগর আসগত পাগর িা। মমতলিা লন্ডি অতেগস 
মোি র্রল। 
  
র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার এখাগি র্াজ র্গরি? 
  
–এই মুহূগতক তততি এখাগি মিই। আপিাগর্ র্ীোগব সাহােয র্রব? 
  
মমতলিা ইতস্তত র্রগত থাগর্ি। এই খবরটা তদগতই হগব। তর্ন্তু র্াউগর্ তবশ্বাস র্গর 
মদও়ো ো়ে তর্?িাতর্ মমতলিা আর এর্টু অগপক্ষা র্রগবি। মর্াস্টার র্থা মগি 
পড়ল।উইম েযািতেি িাগম এর্ েেগলাগর্র র্থা মর্াস্টা বগলতেল। তাগর্ মোগি মপগল 
োগলা হত। 
  
–আতম তর্ তমিঃ েযািতেগির সাগথ র্থা বলগত পাতর? 
  
–আপতি এর্টু অগপক্ষা র্রুি। 
  
এর্জি মািুগষর গলা মিািা মগল–হযাগলা? 
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 মমতলিা উইমগর্ র্ী র্গর তচিগবি? 
  
মমতলিা বলগলি–র্যাগথতরি আগলর্জান্ডাগরর জিয এর্টা গুরুেপূণক খবর আগে। আপতি 
মদখগবি মে, এই খবরটা মেি েথাসমগ়ে তার র্াগি মপৌঁগে ো়ে। 
  
র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার? 
  
-হযািঁ, বলগবি, তার জীবি এখি তিরাপদ ি়ে। মর্উ বা র্ারা তাগর্ হতযা র্রগত 
চাইগে। এগথে মথগর্ মে প্রতততিতি দল লন্ডগি মগগেি, তাগদর মগিয আততা়েী লুতর্গ়ে 
আগে। র্থাটা দ়ো র্গর বলগবি মতা? 
  
-এগথে? 
  
–হযািঁ। 
  
–এগথগের জিসংখযা… 
  
মমতলিা তর্েুই বুিগত পারগেি িা, মলার্টার তর্ মাথা খারাপ? তততি মোিটা মরগখ 
তদগলি। তততি মচিা র্গরগেি আপ্রাণ, পগর তর্েু ঘগট মগগল তততি আর তিগজগর্ 
মদাষাগরাপ র্রগত পারগবি িা। 
  
উইম মেগস্ক তগগ়ে বসগলি। মটতলগোগির র্থাগুগলা তার মিগর্ আেন্ন্ র্গরগে। মর্উ 
র্যাগথতরিগর্ হতযা র্রগত চাইগে। এ বের ইংলযাগন্ড ১১৪তট খুগির ঘটিা ঘগটগে। 
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র্যাগথতরি হগব ১১৫ িবর বতল। এগথে মথগর্ মর্উ এর্জি এগসগে। মর্উ িা র্ারা? 
মজতর হযাতল, ইগেস মরিােক, তেগিা মাতু্ততস? তািঁগদর মর্উ এর্জি র্যাগথতরিগর্ মমগর 
মেলগবি। উইগমর র্তম্পউটার র্াজ র্রগত শুরু র্গর। এই ততিগট মলাগর্র সমস্ত তথয 
তার মগগজ ঢুগর্, মগগে। িীগর িীগর তততি সবতর্েু োবগত থাগর্ি। 
  
র্যাগথতরি তেগর এল। উইম এই মটতলগোগির বযাপাগর তাগর্ তর্েুই জািাগলি িা। 
  
 তততি োবতেগলি, মদখাই োর্ িা। সততয সততয দুঘকটিাটা ঘগট তর্িা। 
  
. 
  
র্যাগথতরিগর্ তখি তবতেন্ন্ র্াগজ বযস্ত থার্গত হগে। মরাজ সন্ধযাগবলা র্াগবার িা 
র্াগরার সগঙ্গ ঘুরগত হগে। তথগ়েটার হল অথবা তমউতজর্যাল ক্লাগব। মোর মথগর্ই 
আবার র্াজ শুরু  হগে। উইগমর সগঙ্গ মদখা হগ়েগে। উইম মবািহ়ে র্যাগথতরিগর্ আর 
পেন্দ র্রগেি িা। 
  
র্খি এই ঘটিাটা ঘটগব–উইম োবগত থাগর্ি। মাগি মগিযই োবগেি, মটতলগোগির; 
খবরটা মদও়ো উতচত। তর্ন্তু িা তদগলই বা র্ী ক্ষতত হগব? 
  
. 
  
২৫. 
  

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

526 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

রু্তড় বেগরর সৃ্মতত, এর্ ঘণ্টার োত্রা িহর মথগর্ বীচ হাউস পেকন্ত। মমতলিা অগির্ 
তর্েু োবতেগলি। মর্াস্টা, তরুণ এবং অসািারণ বযতক্তগের। বগলতেল–তুতম আর আতম 
এখাগিই স্বগক তততর র্রব। মতামার মসৌন্দেক, আতম বণকিা র্রগত পারব িা। হা়ে ঈশ্বর। 
  
মসই অসািারণ প্রগমাদ তরণী। সারাগত র্াটাগিা েুতটর অবসর। তদিগুগলা পতরপূণক তেল 
োগলাবাসার স্মারর্ তচহ্নগত। রাতগুগলা? বিয োগলাবাসা়ে েরা। তারপর ওই গেকপাত? 
এর্তটর পর এর্তট রতক্ষতার আতবেকাব। মিাগ়েগল মপগজর সগঙ্গ জতড়গ়ে পড়া। জিসমগক্ষ 
অপমাি। আরও র্ত র্ী? মপ্রম মগর মগল। ঘৃণা মজগগ উিল। তুতম মর্ি তিগজগর্ হতযা 
র্রে িা? মিষ পেকন্ত স্পাইরসগর্ ধ্বংস র্রার অপপ্র়োগস মত্ত হগ়েে। 
  
সৃ্মততর সমুগে আগলাড়ি, মমতলিা আর মর্াগিা তর্েু োবগত পারগেি িা। 
  
. 
  
মমতলিা বীচ হাউগস মপৌঁগে মগগলি। এগর্বাগর োিঁর্া। আর্াগি পুি পুি মমঘ। িান্ডা 
বাতাস বইগে সমুগের তদর্ মথগর্। ি়েতাগির পদতচহ্ন, মমতলিা োবগলি। 
  
তততি ওই সুন্দর বাতড়টার তদগর্ মহিঁগট মগগলি। মিষবাগরর মগতা মদখগলি তার তদগর্। 
  
 তারপর? োতিকচারগুগলা এগলাগমগলা র্গর তদগলি। লযাম্পগিেগুগলা মেগে তদগলি। 
তিগজর মপািার্টা তিগজই তেিঁগড় মেলগলি। মমগির ওপর েুিঁগড় মেগল তদগলি। 
তেগটর্তটে এগজতের র্ােকটা মবর র্রগলি। মটতবগল রাখগলি। র্বগলর তলা়ে ওই 
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মসািার মবাতামটা ঢুতর্গ়ে তদগলি। মর্াস্টা তাগর্ মে মসািার তরস্টও়োচটা তদগ়েতেল, 
মসটা মেগে চুগর মটতবগলর ওপর মেগল রাখগলি। 
  
স্বামীর সািঁতাগরর মপািার্টা তিগ়ে এগলি। মসগুগলাগর্ সমুে তসর্গত মপৌঁগোগত হগব। 
সমুগের জগল তেতজগ়ে তদগলি। বাতড়গত তেগর এগলি। আরও এর্টা র্াজ বাতর্ আগে। 
এবার? দীঘক তিশ্বাস তিগলি তততি। ওই র্সাইগ়ের েুতরটা। সাবিাগি খুলগলি। তটসু 
মপপাগর হাতলটা মচগপ তদগলি। িা, হাগতর তচহ্ন মেি উগি িা ো়ে। মমতলিা মসটা এর্ 
হাগত িরগলি। তার তদগর্ তাতর্গ়ে থার্গলি। এটাই সব মথগর্ গুরুেপূণক মুহূতক। মাথা 
তির্ রাখগত । হগব। তিগজগর্ই আঘাত র্রগত হগব। বযাপারটা র্িদা়ের্। হতযা র্রার 
মগতা। আহা, তারপর? ষড়েগন্ত্রর বাতর্টুরু্… 
  
উতি মচাখ বন্ধ র্রগলি, েুতরটা ঢুতর্গ়ে তদগলি। 
  
অসম্ভব েন্ত্রণা, গল গতলগ়ে রক্ত মবগরাগে। মমতলিা সািঁতাগরর মপািার্টা পাগি রাখগলি, 
মদখগলি মসখাগি রক্ত জগমগে। মক্লাগসগটর র্াগে মপৌঁগে মগগলি। এতদর্ ওতদর্ 
ঘুরগলি। আেগন্ন্র মগতা অবস্থা। বযাপারটা তির্ হগ়েগে তর্? মর্াগিা তর্েু পগড় মিই 
মতা? চারতদগর্ তার্াগলি। এবার মোলা দরজা তদগ়ে সাগর তসর্গতর তদগর্ েুগট 
মগগলি। র্াগপকগটর ওপর রগক্তর মোিঁটা মোিঁটা দাগ, তিমসি রগের আলপিা। 
  
তততি সমুগের তদগর্ েুটগত শুরু র্রগলি। রগক্তর মরাত আরও দ্রুত। তততি োবগলি, 
মর্াস্টা তর্ তজগত োগব এই মখলাগত? আতম র্খিও তা হগত মদব িা। 
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এত দূর? আর পারতে িা। আরও আরও এর্টা পদগক্ষপ–আরও এর্টা পদগক্ষপ বাতর্ 
আগে। 
  
এোগবই উতি হািঁটতেগলি। লড়াই র্রতেগলি। আর মবািহ়ে পারগেি িা। মচাগখর দৃতি 
িাপসা হগ়ে আসগে। পগড় মগগলি হুড়মুতড়গ়ে। তর্ন্তু এখাগিই মথগম মগগল চলগব িা। 
মদগহর সমস্ত িতক্ত মর্িীেূত র্গর আবার উগি দািঁড়াগলি। তারপর? মিষ অতি সমুগের 
িান্ডা জল তাগর্ র্াতঙ্ক্ষত িাতন্ত তদল। সর্ল েন্ত্রণার উপিম। 
  
প্রথগম লবণাক্ত জল তার ক্ষগত আঘাত র্গরতেল। উতি তচৎর্ার র্গরতেগলি। অসহয 
েন্ত্রণা। স্পাইরগসর জিয এ েন্ত্রণা আমাগর্ সহয র্রগতই হগব। তপ্র়ে দাদা আমার। 
  
অগির্ দূগর, মমঘ িমি ঘিীেূত হগে। এখি এর্টু সািঁতার তদগত পারগল োগলা হত। 
রগক্তর সমুে। তখিই র্ী মেি ঘগট মগল! এর্টা অগলৌতর্র্ ঘটিা! আর্াি মথগর্ মমঘ 
মিগম এল। মর্ মেি সাদা মমালাগ়েম হাত বুতলগ়ে তদগে সবকাগঙ্গ। আিঃ, এত আিন্দ, 
েন্ত্রণা চগল মগগে। মগি হল, তততি বুতি িাতন্তর সমুগে িাি র্রগেি। 
  
আতম বাতড় োব, মিষ অতি আতম বাতড় োব। মমতলিা োবগলি, অগির্ রক্ত সিাত 
সন্ধযার পর আতম এর্তট তিতবকঘ্ন রাতত্রর সন্ধাি মপগ়েতে। 
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অযোমরস্ট 
২৬. 
  
–আপিাগর্ অযাগরস্ট র্রা হল, তিগজর স্ত্রীগর্ আপতি হতযা র্গরগেি। 
  
সব ঘটিা ঘগট চগলগে, তসগিমা়ে মদখা এর্-এর্তট েতবর মগতা। আবার তার হাগতর 
োপ মিও়ো হল। েতব মিও়ো হল। তাগর্ তপ্রজি মসগল বতন্দ রাখা হল। উতি তবশ্বাস 
র্রগত পারগেি িা, পৃতথবীর সব মথগর্ িতক্তিালী মািুষ হও়ো সগত্ত্বও আজ তাগর্ 
এইোগব মচার-ঘিঁগচারগদর সগঙ্গ তদি র্াটাগত হগব। 
  
–তপটার মেগমাতিগসর সগঙ্গ র্থা বলগত হগব। আতম এখিই তািঁর সগঙ্গ মদখা র্রগত 
চাইতে। 
  
তমিঃ মেগমাতিোস তার চার্তর মথগর্ অবসর তিগ়েগেি। তির্ অবসর ি়ে, তাগর্ বরখাস্ত 
র্রা হগ়েগে। তার গতততবতির ওপর সতর্ক িজর রাখা হগ়েগে। 
  
তাহগল? মর্ এখি আমাগর্ সাহােয র্রগবি? এই অন্ধর্ার তববর মথগর্ আমাগর্ মবতরগ়ে 
আসগতই হগব। আতম র্িস্টযািতটি মেতমতরস, পৃতথবীর সবগথগর্ িতক্তিালী মািুষ। 
  
তততি মস্পিযাল প্রতসতর্উটগরর সগঙ্গ র্থা বলার মচিা র্রগলি। 
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তির্ সমগ়ে মেলমা এগলি, এর্ ঘণ্টা বাগদ। বলগলি–আপতি আমার সগঙ্গ মদখা র্রগত 
মচগ়েগেি? 
  
–হযািঁ, মেতমতরস বলগলি, আতম বুিগত পারতে িা, মর্ি আমাগর্ মগ্রপ্তার র্রা হগ়েগে? 
দুপুর ততিগটর সম়ে আমার স্ত্রীর মৃতুয হগ়েগে, বযাপারটা তর্ তির্? 
  
–হযািঁ, আপতি তির্ই বগলগেি। 
  
–তাহগল? আমাগর্ মগ্রপ্তার র্রার আগগ তর্েু র্থা আমার র্াে মথগর্ শুিগবি মতা? 
আতম তখি বীচ হাউগস তেলাম িা। আতম অিয মর্াথাও তেলাম। 
  
–আপতি তর্ তা প্রমাণ র্রগত পারগবি? 
  
–হযািঁ, আমার এর্জি প্রতযক্ষদিকী আগে। 
  
. 
  
স্পাইরস লামগিা এগস হাতজর হগলি পুতলি র্তমিিাগরর অতেগস। স্পাইরসগর্ মদগখ 
মেতমতরগসর মুগখ আিার আগলা েুগট উিল। 
  
স্পাইরস, েগবাি মতামাগর্ তির্ সমগ়ে এখাগি পাতিগ়েগেি। এই মবার্ারা মগি র্রগে, 
আতম মমতলিাগর্ হতযা র্গরতে। তুতম মতা জাগিা আতম তা র্রগত পাতর িা। তুতম পতরষ্কার 
র্গর বলল। 
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স্পাইরস বলগলি–র্ী বলব? 
  
–মমতলিাগর্ ততিগটর সম়ে হতযা র্রা হগ়েগে। গতর্াল দুপুরগবলা। তখি তুতম আর 
আতম আগিার্তরগন্থ বগসতেলাম। আতম তর্ অত তাড়াতাতড় বীচ হাউগস মপৌঁগোগত পাতর? 
অন্তত ঘণ্টা চাগরর্ সম়ে মতা লাগগব। তুতম ওই বযাপাগর সব র্থা খুগল বলল। 
  
স্পাইরস লামগিা অবার্ হগলি–র্ী বযাপাগর? 
  
এবার মেতমতরগসর মুগখ রগক্তর েটা–মর্ি? তুতম আর আতম গতর্াল আগলাচিা সো়ে 
বগসতেলাম। অযাগিার্তরগন্থর লগজ? 
  
–মতামার েুল হগে মর্াস্টা। আতম র্াল দুপুগর এর্া এর্াই গাতড় চালাতেলাম। আতম 
মতামার জিয তমগথয র্থা বলব মর্ি? 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মুখ এখি রাগগ পতরপূণক। 
  
তুতম এটা র্রগত পাগরা িা। তততি এতগগ়ে মগগলি, লামগিার গলা মচগপ িরগলি, ঈশ্বগরর 
মদাহাই, সততয র্থাটা বলল। 
  
স্পাইরস লামগিা তািঁগর্ সতরগ়ে তদগলি–সততযটা হল, আমার মবাি মারা মগগে। তুতম িান্ডা 
মাথা়ে তাগর্ হতযা র্গরে। 
  
তমথুযর্, মেতমতরস তচন্তা র্রগলি। তমথযর্। তততি লামগিার তদগর্ র্তিি মচাগখ তার্াগলি, 
িা, দুজি পুতলি তাগর্ আটগর্ মরগখগে। 
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রু্রু্তরর সন্তাি, তুতম জাগিা আতম তিগদকাষ। 
  
–এটা তবচারর্রা তবচার র্রগবি। মতামার এর্টা োগলা আইিজীবী দরর্ার। 
র্িস্টযািতটি মেতমতরস বুিগত পারগলি, এখি মর্বল এর্জিই তাগর্ সাহােয র্রগত 
পাগরি। 
  
তততি হগলি মিগপাতল়োি মোটাস। তর্ন্তু তততি মর্াথা়ে? তততি তর্ আর মবিঁগচ আগেি! 
  
. 
  
২৭. 
  
র্িতেগেিতস়োল োইল– 
  
র্যাগথতরি েগলাগসর সগঙ্গ র্থা বলার মুহূতকগুতলিঃ 
  
র্যাগথতরি– অযালাি, আপতি তর্ তবশ্বাস র্গরি মে, আমরা েতবষযগতর র্থা আগগ মথগর্ 
জািগত পাতর? 
  
অযালাি- তবজ্ঞািীরা তা তবশ্বাস র্গরি িা। তর্ন্তু সততয র্থা বলগত তর্, মর্াগিা মর্াগিা 
সম়ে আমরা মচাখ বন্ধ র্রগল েতবষযগতর স্পি েতব মদখগত পাই। র্যাথতরি, আপতি 
এমি মর্াগিা েতব মদগখি তর্? 
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র্যাগথতরি–হযািঁ, আতম স্পি মদখগত পাতে, আগামী র্গ়ের্তদগির মগিয এর্টা মমকাতন্তর্ 
ঘটিা ঘগট োগব আমার জীবগি। 
  
অযালাি–এটা তর্ আপিার পুগরাগিা স্বগপ্নর অংি? 
  
র্যাগথতরি িা, আতম মতা বগলতে, এগথে মথগর্ র্গ়ের্ জি প্রতততিতি এগসগেি। 
  
অযালাি–হযািঁ । 
  
র্যাগথতরি– মেতমতরস বগলগেি, তািঁগদর মদখাগিািা র্রগত হগব। তাগদর সর্গলর সাগথই 
আমার োগলা সম্পর্ক। 
  
অযালাি– তািঁগদর র্ারও সাহচেক তর্ আপতি পেন্দ র্রগেি িা? 
  
র্যাগথতরি– িা, আতম তির্ বুতিগ়ে বলগত পারব িা। তারা এখিও পেকন্ত আমার সাগথ 
খারাপ বযবহার র্গরিতি। তর্ন্তু আমার মগি হগে, মে-মর্াগিা মুহূগতক এর্টা খারাপ 
ঘটিা ঘগট োগব। আতম তর্ আমার মগির অবস্থা আপিাগর্ বুতিগ়ে বলগত মপগরতে? 
  
অযালাি- তির্ আগে। ওই প্রতততিতি দল সম্পগর্ক গুতেগ়ে বলুি মতা? 
  
র্যাগথতরি– এর্জি েরাতস এগসগেি ইগেস মরিােক, তততি বারবার তমউতজ়োগম মেগত 
চাি। তর্ন্তু মসখাগি তগগ়ে তর্েুই মদগখি িা। ইততহাগসর মর্াগিা বযাপাগর তার তবনু্দমাত্র 
উৎসাহ মিই। তততি িতিবার আমাগর্ তিগ়ে মস্টািগহগি োগবি। 
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আর এর্জগির িাম মজতর হযাতল। তততি এগসগেি আগমতরর্া মথগর্। তার বযবহার খুব 
এর্টা খারাপ ি়ে। তততি র্খিও আমাগর্ তবরক্ত র্গরি িা। 
  
তৃতী়ে প্রতততিতি তেগিা মাতু্ততস। তততি মবািহ়ে তমিঃ মেতমতরগসর মর্াম্পাতির এর্ মস্ত 
বগড়া আতির্াতরর্। তততি আমার অতীত জীবি সম্পগর্ক িািা প্রশ্ন র্গরি, মেসব প্রশ্ন 
র্রা উতচত ি়ে। মাগি মগিয তার সগঙ্গ আমাগর্ লং ড্রাইগে মেগত হ়ে। আতম এর্বার 
উইমগর্ সগঙ্গ তিগত মচগ়েতেলাম। তততি রাতজ হিতি। 
  
অযালাি– আর তর্েু র্থা? 
  
র্যাগথতরি–উইম এখি অদু্ভত আচরণ র্রগেি। 
  
 অযালাি- গুতেগ়ে বলুি মতা? 
  
র্যাগথতরি–সর্াগল আতম অতেগস আতস। উইম আমার জিয অগপক্ষা র্গরি। তর্ন্তু তততি 
মুখ েুগট র্খিও তার অগপক্ষা র্রার র্থা স্বীর্ার র্গরি িা। আমাগর্ মদখার সগঙ্গ 
সগঙ্গ তািঁর মুখটা রাগগ থমথম র্রগত থাগর্। মর্ি এমি হ়ে বলুি মতা? 
  
অযালাি– র্যাগথতরি, আর মর্াগিা স্বপ্ন? বলুি মতা? 
  
র্যাগথতরি–হযািঁ, র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ স্বগপ্ন মদখলাম। স্বপ্নটা অদু্ভত! 
  
 অযালাি- স্বগপ্নর তর্েুটা তর্ আপিার মগি আগে? 
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র্যাগথতরি–আতম তাগর্ প্রশ্ন র্গরতেলাম, তততি আমার প্রতত সদ়ে আচরণ মর্ি র্রগেি? 
তততি মর্ি আমাগর্ এত বগড়া চার্তরর দাত়েে তদগ়ে এখাগি পাতিগ়েগেি। থার্ার জিয 
সুন্দর লযাট তদগ়েগেি, মর্ি আমার হাগত মসািার ওই স্মারর্তচহ্নতট তুগল তদগ়েগেি? 
  
অযালাি- উতি র্ী উত্তর তদগ়েতেগলি? 
  
 র্যাগথতরি– আতম তির্ মগি র্রগত পারতে িা। তখিই আমার ঘুমটা মেগে তগগ়েতেল। 
  
েিঃ অযালাি হযাতমটি র্গথাপর্থগির এই পত্রটা োগলাোগব পড়গলি। মর্াথাও মর্াথাও 
দাগ তদগলি। আহা, অবগচতি মগির উদ্ভাস। এর্টা সুত্র পাও়ো োগে র্ী? মর্ি 
র্যাগথতরগির মি এত চঞ্চল? ওই ততিজগির মগিয তর্ তার সম্ভাবয আততা়েী লুতর্গ়ে 
আগেি? উইম এই িাটগর্ মর্াি েূতমর্াগত অবতীণক হগ়েগেি? িাতর্ সবই র্যাগথতরগির 
মগির র্ল্পিা। উইগমর আচরগণর মগিয তর্ মািতসর্ প্রততবন্ধর্তার োপ রগ়েগে। সব 
তর্েু খততগ়ে মদখগত হগব। উইগমর সগঙ্গ র্থা বলগত হগব। অযালাি োবগলি। এর্তদি 
তার সাগথ এর্টা অযাপগ়েন্টগমন্ট র্রা দরর্ার। 
  
অযালাি বগস বগস র্যাগথতরগির র্থা তচন্তা র্রগেি। তততি র্খিও মর্াগিা মপগিগন্টর 
সাগথ আগবগসিাত আচরণ র্গরি িা। র্যাগথতরগির বযাপারটা এগর্বাগর অিযরর্ম। 
র্যাগথতরি সততযই সুন্দরী, দারুণ ঐশ্বেকিাতলিী, তাগর্ আতম র্ীোগব সাহােয র্রব? 
আরও এর্টু মবতি সহগোতগতা? মর্াগিা এর্টা বযাপাগর মিতস্থর র্রগত হগব। তর্ন্তু 
র্ীোগব? 
  
. 
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র্যাগথতরগির মগিও অযালাি হযাতমটগির েতব। আতম র্ী মবার্া? র্যাগথতরি োবল, উতি 
এর্জি তববাতহত পুরুষ। সব মপগিন্টরা এমি বযবহার র্রগল র্ী র্গর হগব? র্যাগথতরি 
তর্ন্তু মগির আগবগ মচগপ রাখগত পারগে িা। আর এর্জি তবগিষগজ্ঞর র্াগে োও়ো 
উতচত। 
  
দুতদি বাগদ অযালাগির সগঙ্গ মদখা র্রগত হগব। 
  
র্যাগথতরি োবল। আতম েতদ এই অযাপগ়েন্টগমন্টটা র্যািগসল র্গর তদই? পরক্ষগণই অিয 
তচন্তা। িািঃ, এখি আর তা র্রার উপা়ে মিই। 
  
. 
  
সর্ালগবলা, মসতদিই তবগর্গল অযালাগির সগঙ্গ মদখা হগব, র্যাগথতরি সুন্দরোগব সাজল। 
অগির্তদি বাগদ তবউতট পালকাগর মগল। আিঃ, র্তক্ষণ তাগর্ মদতখতি আতম। র্যাগথতরি 
মিগর্ মবািাবার মচিা র্রল। তিগজগর্ সাজাগিা তর্ অিযা়ে? অপরাি প্রবণতা? িা, তা 
মর্ি হগব! 
  
র্যাগথতরি অযালাগির অতেগসর মগিয ঢুগর্ পড়ল। তার মি োেগত শুরু র্গরগে। উতি 
তর্ আমাগর্ তাতরে র্রগবি? ওিঁিার তবগ়ের আগগ মর্ি মে মদখা হল িা, মর্ি? মর্ি? 
আতম মতা এর্জি সািারণ রমণী। োগলা পুরুগষর সাতন্ন্গিয আসগত মতা চাইবই। আতম 
মতা এর্ তৃতষত রমণী। আিঃ, অগির্ োবিা আসগে মগির মগিয। 
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–আতম তর্ আসব? 
  
র্যাগথতরি বুিগত পারল, মস এর্টু মজাগর র্থা বগল মেগলগে। এটাই মবািহ়ে তার 
মিষতম সাক্ষাৎর্ার। 
  
মস দীঘকশ্বাস মেলল–অযালাি, এর্টা োগটাগ্রাগের তদগর্ তার্াল, র্তেগটতবগলর ওপর 
পগড় আগে, র্ততদি আগগ আপিার তবগ়ে হগ়েগে? 
  
র্যাগথতরগির মচাগখর তদগর্ তাতর্গ়ে অযালাি মহগস মেলগলি তবগ়ে? ও এই েতব, আমার 
মবাি আর তার মোট্ট মেগল। 
  
র্যাগথতরগির মগির মেতর িরিার র্লতাি। 
  
–ওহ, অসািারণ, এত সুন্দরী মতহলা! 
  
–আপতি তর্ তির্ আগেি র্যাগথতরি? 
  
তর্র্ক মরিডগসর সৃ্মতত এখিও র্যাগথতরগির মিগর্ আেন্ন্ র্গর থাগর্। 
  
আতম তির্ মিই, মর্াগিা তদি তির্ হগত পারব িা। র্যাগথতরি োবল। তর্ন্তু মুগখ মসই 
োবিার প্রততেলি আিল িা। মস বলল–আতম োগলা আতে। তা হগল আপতি তবগ়ে 
র্গরিতি? 
  
িা। 
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তুতম তর্ আজ রাগত আমার সাগথ তেিাগর োগব? তুতম তর্ আমাগর্ তিগ়ে তবোিাগত 
মিাগব? তুতম তর্ আমাগর্ তবগ়ে র্রগব? িা, র্যাগথতরি এই র্থাগুগলা মগি মগি 
মেগবতেল। মুগখ বলগত পাগরতি। 
  
অযালাি সন্তপকগণ তার এই মরাতগিীতটগর্ িজর র্রতেগলি। তততি বলগলি–র্যাগথতরি, 
মগি হগে, আর মবািহ়ে আমাগদর মদখা হগব িা। আজই আমাগদর মিষ সাক্ষাৎর্ার। 
  
র্যাগথতরগির হৃদ়ে দুলগত শুরু র্গরগে মর্ি? আতম তর্ মর্াগিা খারাপ বযবহার র্গরতে? 
  
িা, এোগব োবগবি িা। আমার আর আপিার মগিয এর্টা মপিাগত সম্পর্ক থার্াই 
বাঞ্ছিী়ে। তর্ন্তু আমার মর্বলই মগি হগে, আমরা এগর্ অিযগর্ উন্মাগদর মগতা 
োগলাবাসগত শুরু র্গরতে। আতম মবািহ়ে আরও মবতি আগবগসিাত হগ়ে উিতে। 
  
-হযািঁ, তির্ই বগলগেি, এটাই আমার খারাপ লাগগে। 
  
–সততয আপিাগর্ িা মদখগল আমার েীষণ মি মর্মি র্গর। 
  
র্থাগুগলা বলগত মপগর র্যাগথতরি খুবই খুতি হগ়েগে। 
  
আজ তর্ আপিার হাগত সম়ে আগে? তেিাগর োগবি? 
  
বতল-বতল র্গর মিষপেকন্ত র্যাগথতরি র্থাটা বগলই মেলল। 
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. 
  
তারা এর্টা মোট্ট ইতাতল়োি মরসু্টগরগন্ট বগস তিি আহার মসগরতেল। মসাগহাগত এই 
মরসু্টগরন্টতটর অবস্থাি। খাবারটা খুব এর্টা োগলা ি়ে। তাগত র্ী হগ়েগে? তারা 
পরস্পরগর্ োগলাবাসার মচিা র্গরগে। এগর্ অগিযর অোব-অতেগোগ বুগিগে। 
  
র্যাগথতরি বগলগে–অযালাি, তুতম মতা জাগিা আমার সম্পগর্ক সব তর্েু। মতামার অতীত? 
বলগব িা? তুতম তর্ র্খিও তবগ়ে র্গরতেগল? 
  
িা, তগব আতম এর্জিগর্ র্থা তদগ়েতেলাম। বলগত পাগরা আতম তার বাগদত্তা। 
  
তারপর র্ী হগ়েতেল? 
  
–এটা েুগের সম়ে। আমরা এর্টা মোট্ট লযাগট এর্সগঙ্গ থার্তাম। চাতরতদগর্ মবামা 
তবগস্ফারণ। হাসপাতাগল র্াজ র্রগত হগে। এর্রাগত বাতড় তেগর এলাম। 
  
র্যাগথতরি বুিগত পারল, মাগি ে়েংর্র মর্াগিা ঘটিা ঘগট মগগে। 
  
বাতড়টা এগর্বাগর তবধ্বংস হগ়ে তগগ়েতেল। মর্াগিা তর্েুই তেল িা। 
  
 মস অযালাগির হাগত হাত রাখল। বলল–আতম দুিঃতখত। 
  
অগির্তদি পগর আতম মিার্টাগর্ েুলগত মপগরতে। তাই আতম র্াউগর্ তবগ়ে র্রগত চাই 
িা। 
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অযালাি মচাখ িামাগলি। মগি মগি বলগলি, তর্েুতদি আগগ পেকন্ত, তর্ন্তু এখি আতম 
আমার মিগর্ পালটাগত মপগরতে। 
  
চার ঘণ্টা তারা মসখাগি বগসতেল। সব তবষ়ে তিগ়ে মত তবতিম়ে র্গরতেল। তথগ়েটার 
মথগর্ তচতর্ৎসািাস্ত্র, পৃতথবীর অবস্থা। আসল র্থা তর্ন্তু বলা হ়েতি, আহা, মাগি এত 
বগড়া বািা? তারা বুিগত মপগরগে। মিষ অতি তাগদর মগিয মজগগগে এর্ িরগির মেৌি 
উগত্তজিা। 
  
অযালাি আসল তবষ়েটাগত এগস মগগলি র্যাগথতরি, আজ সর্াগল আতম এই তবষগ়ে 
আগলাচিা র্গরতেলাম মতামার সাগথ, োক্তার এবং মপগিগন্টর মগিয র্ী িরগির সম্পর্ক 
থার্া উতচত। 
  
-িা, এখাগি বগস শুিব িা। আতম এখিই মতামার সাগথ লযাগট োব। বাতর্ র্থা মসখাগি 
হগব। 
  
. 
  
তারা এর্সগঙ্গ মপািার্ খুগল মেলল। দ্রুত এবং উৎসুর্ তচগত্ত। র্যাগথতরি েখি তার 
মপািার্ খুলতেল, োবতেল, তর্র্ক মরিডগসর সগঙ্গ র্াটাগিা মসই মুহূতকগুগলার র্থা। 
এখি সব তর্েু পালগট মগগে। প্রতততট োগলাবাসার মগিয িতুি র্তবতা মলখা হ়ে তর্? 
র্যাগথতরি আর এর্বার োবল। এখি আতম এই মািুষতটগর্ উন্মাগদর মগতা 
োগলাবাসতে। 
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মস উলঙ্গ হগ়ে তবোিাগত শুগ়ে আগে। োক্তাগরর জিয অগপক্ষা র্রগে। 
  
 অযালাি এগস দািঁড়াগলি, আহা, এর্তট দৃঢ় আতলঙ্গি। সব দুদকিা মর্াথা়ে হাতরগ়ে মগল। 
মৃতুযর উন্মাদিা, মগি হল, িা, মর্উ আর র্খিও আমাগদর ক্ষতত র্রগত পারগব িা। 
তারা এগর্ অিযগর্ আঘাত র্রল। োগলাবাসার আদর। প্রথগম আগস্ত-আগস্ত। তারপর 
বিয উন্মত্ততা়ে। মিষ অতি তারা আরণযর্ এবং ে়েংর্র হগ়ে উিল। দুগটা িরীর 
তমগলতমগি এর্ার্ার। র্যাগথতরগির মুখ মথগর্ তিৎর্াগরর িি, খুতির উন্মাদিা। আতম 
আবার পতরপূণক িারী হলাম। মস োবল, মতামাগর্ অগির্ িিযবাদ। 
  
মসখাগি তারা অগির্ক্ষণ শুগ়েতেল। র্যাগথতরি অযালািগর্ জতড়গ়ে িগরতেল। তর্েুগতই মস 
অযালািগর্ োড়গব িা। িা, পৃতথবীর সবগথগর্ মহাঘকয বস্তু হাগত মপগলও ি়ে। 
  
অবগিগষ মস র্থা বলল, তার র্েস্বর মর্মি মেগে মগগে। মস বলল–োক্তার, এবার 
তুতম তিশ্চ়েই বুিগত পারগব, র্ীোগব এর্জি মপগিগন্টর তট্রটগমন্ট র্রগত হ়ে। 
  
. 
  
২৮. 
  
র্িস্টিতটি মেতমতরগসর মগ্রপ্তার হও়োর খবরটা মপৌঁগে মগগে র্যাগথতরগির র্াগি। 
খবগরর র্াগগজ মহেলাইি। আচমর্া আঘাত। র্যাগথতরি তখি অতেস োবার জিয তততর 
হগে। সবতর্েু মর্মি িূসর হগ়ে মগল। 
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ইেতলি গুতেগ়ে উিগলি- খবরটা শুগিে? এখি আমরা র্ী র্রব? 
  
–আমরা র্াজ চাতলগ়ে োব। মগি হগে, মর্াথাও এর্টা মস্ত বগড়া েুল হগ়েগে। আতম 
ওিঁিার সাগথ মটতলগোগি র্থা বলার মচিা র্রব। 
  
তর্ন্তু র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ আর পাও়ো মগল িা। 
  
. 
  
এগথগের মসিাল তপ্রজগি র্িস্টযািতটি মেতমতরস হগলি সবগথগর্ দাতম বতন্দ। তািঁর 
মতি িাতম-দাতম মর্উ এর আগগ ওখাগি বতন্দ তহগসগব আগসিতি। প্রতসতর্উটর বগলগেি, 
মেতমতরস মেসব তবগিষ তজতিস মচগ়েগেি, মটতলগোি র্রার অতির্ার, মটগলক্স মমতিি, 
রু্তর়োর সাতেকস, তার এই অিুগরািগুগলা রাখা হ়েতি। 
  
 মেতমতরস মবতির োগ সম়ে মজগগ র্াটাি। তািঁর সব স্বপ্ন িীগর িীগর তমতলগ়ে োগে। 
মমতলিাগর্ তততি হতযা র্গরিতি, তর্ন্তু হতযার ঘটিাটা ঘটল র্ী র্গর? 
  
প্রথম তদগর্ মেতমতরস মেগবতেগলি, এর্দল তেিঁচগর্ মচার ওই তেলার মগিয ঢুগর্ 
পগড়গে। এই মচারগুগলাগর্ মমতলিাই মবািহ়ে োড়া র্গরতেল। তারা সবতর্েু তেিে 
র্গরগে। তারাই মমতলিাগর্ হতযা র্গরগে। তর্ন্তু েখি পুতলি বলল, সাক্ষযপ্রমাণ তার 
তবরুগে মগগে, মেতমতরস বুিগত পারগলি, এটা এর্টা ষড়েন্ত্র। তর্ন্তু ষড়েন্ত্রটা মর্ 
র্গরগে? স্পাইরস লামগিার িামটাই প্রথগম মগি পড়গে। তগব এই োবিার এর্টা 
দুবকলতর জা়েগা আগে। লামগিা তার মবািগর্ োগলাবাগস এর্থা সততয। পৃতথবীগত আর 
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মর্াগিা বস্তুগর্ মস এতখাতি োগলাবাগস িা। মসই মবাগির এত বগড়া ক্ষতত মস র্খগিাই 
র্রগব িা। তার মাগি এই প্রর্ল্পিাটা তটর্গে িা। 
  
মেতমতরস এবার টতি তরগজাতলর র্থা োবগলি। টতির মস্তািবাতহিী তর্ মিষপেকন্ত 
প্রততগিাি তিল? তারা জাগি তরগজাতলর হতযার্াগণ্ডর আন্তরাগল মর্ আগে? তারা মবািহ়ে 
এোগবই প্রতততহংসার আগুি জ্বাতলগ়ে তদগ়েগে। র্িস্টযািতটি মেতমতরস এই োবিাটাও 
মাথা মথগর্ সতরগ়ে তদগলি। মাতে়ো গুণ্ডারা েতদ প্রততগিাি মিবার র্থা োবত, তারা 
তাগর্ই পৃতথবী মথগর্ সরাত। এত িঞ্ঝাট িাগমলা র্রত িা। 
  
তাহগল? মোট্ট মসগলর মগিয বগস মেতমতরস িািা র্থা োবগত থাগর্ি। অগির এর্টা 
িািঁিা- ইগে র্গরই মখলগেি তততি। র্ী হগত পাগর তততি জাগিি িা। মিষ অতি 
আিাহত হগ়ে উিগলি। এর্তট মাত্র উপসংহার পগড় আগে মমতলিা আত্মহতযা র্গরগে। 
তিগজগর্ তিগজই হতযা র্গরগে মস। তার আগগ এর্টা সুন্দর প্ল্ট সাতজগ়েগে। মেতমতরস 
োবগলি, এখি মিাগ়েগল মপজ এবং লযাতর েগলাগসর মগতা অবস্থা। এখি বযাপারটা 
ঘুগর মগগে। এর্ই জা়েগা়ে তাগর্ থার্গত হগে। তাগর্ এমি এর্তট হতযার জিয 
অপরািী মঘাষণা র্রা হগ়েগে, মে হতযার্াণ্ড তততি র্খিও র্গরিতি। োগগযর র্ী তিদারুণ 
পতরহাস! 
  
. 
  
মজলারগর্ মদখা মগল মসল দরজার সামগি আপিার আইিজ্ঞ এগসগেি আপিার সগঙ্গ 
র্থা বলগত। 
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মেতমতরস উগি দািঁড়াগলি। মজলাগরর সগঙ্গ বাইগর এগলি। মোট্ট আগলাচিা র্ক্ষ। 
আইিজ্ঞ বগসতেগলি। েেগলাগর্র িাম োতসতলতর্। মিয পঞ্চাি। মাথা়ে ঘি মিািঁগপর 
মগতা িূসর রগের চুল। মুতে স্টাগরর মগতা মচহারাটা। তততি িাতর্ িাম র্রা তিতমিাল 
অযাটকতি। আমার মর্গস র্তটা সাহেয র্রগবি? 
  
মজলার বলগলি–আপিাগর্ পগিগরা তমতিট সম়ে মদও়ো হগ়েগে। 
  
তততি চগল মগগলি। আইিজ্ঞ এবং সম্ভাবয অপরািী োড়া মসখাগি আর মর্উ মিই। 
  
মেতমতরস বলগলি–আপতি আমার র্াে মথগর্ র্ী তথয শুিগত চাইগেি? বলুি আপিাগর্ 
র্ত টার্া তদগত হগব? 
  
–তমিঃ মেতমতর, বযাপারটা খুব এর্টা মসাজা ি়ে। তচে প্রতসতর্উটর তর্ন্তু এগত রাতজ 
হিতি। 
  
তচে প্রতসতর্উটগরর মাথাটা মমাটা। ওরা আমাগর্ তর্েুগতই এখাগি আটগর্ রাখগত 
পারগব িা। জাতমগির র্ী হল? আতম তজজ্ঞাসা র্রতে, র্ত টার্া লাগগব? 
  
োতসতলতর্ তজে তদগ়ে মিািঁট চাটগলি। বলগলি–জাতমি অগ্রাহয র্রা হগ়েগে। পুতলগির । 
র্াগে পতরষ্কার প্রমাণ আগে। তমিঃ মেতমতরস, আপতি বযাপারটা অত সহজ োবগবি িা। 
  
–আতম মমতলিাগর্ হতযা র্তরতি। আতম অসহা়ে। অযাটতিক আমতা আমতা র্রগত থাগর্ি–
হ়েগতা আপিার র্থাই সততয। তর্ন্তু আপিার স্ত্রীগর্ মর্উ মতা হতযা র্গরগে। 
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–মর্উ িা। আমার স্ত্রী আত্মহতযা র্গরগে। 
  
অযাটতিক তার্াগলি–আমা়ে ক্ষমা র্রগবি তমিঃ মেতমতরস। মগি হ়ে িা এই বযাপারটা 
আপিাগর্ সাহােয র্রগব। আপতি অিয তর্েু োববার মচিা র্রুি। এমি এর্টা তথয, 
োর সাহাগেয হ়েগতা মিষপেকন্ত বািঁচগত পারগবি। আপিার এই তথযটা খুবই দুবকল। 
  
হৃদ়ে র্ািঁপগত শুরু র্গরগে। মেতমতরস জাগিি, অযাটতিকর র্থাই সতির্। পৃতথবীর মর্াগিা 
জুতর এই বািাগিা গল্পটা তবশ্বাস র্রগব িা। তাহগল উপা়ে? 
  
. 
  
পগরর তদি সর্ালগবলা, অযাটতিক আবার এগসগেি মেতমতরগসর সগঙ্গ মদখা র্রার জিয। 
  
–আপিার জিয এর্টা খারাপ খবর আগে। 
  
মেতমতরস হাসগলি। মসই হাতসগত তবষণ্ণতার তচহ্ন মাখা আগে। তততি এর্টা মজলখািা়ে 
বতন্দ, মৃতুযদণ্ড মিািার জিয অগপক্ষা র্গরগেি, আর এই মাথাগমাটা অযাটতিকটা বলগেি, 
আরও খারাপ খবর? এর মথগর্ খারাপ খবর আর র্ী হগত পাগর? 
  
-বলুি? 
  
–এটা আপিার িালাবাবু সম্পগর্ক। 
  
স্পাইরস? র্ী হগ়েগে? 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

546 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

  
–আমার র্াগে খবর আগে, উতি পুতলগির সাগথ মোগাগোগ র্গরগেি। উতি র্যাগথতরি 
েগলাস িাগম এর্ েেমতহলার র্থা বগলগেি। ওই মতহলা িাতর্ মবিঁগচ আগেি। আতম 
জাতি িা, মিাগ়েগল মপজ এবং লযাতর েগলাগসর তবচাগর তির্ র্ী হগ়েতেল। তগব বুিগত 
পারতে, র্যাগথতরিগর্ হতযা র্রার অপরাগি তাগদর োিঁতস হগ়েতেল। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস আর শুিগত পারগেি িা। সব বযাপার তার তবরুগে চগল োগে। 
র্যাগথতরিগর্ তততি এগর্বাগর েুগলই তগগ়েতেগলি। েতদ র্যাগথতরিগর্ খুিঁগজ পাও়ো ো়ে, 
আর র্যাগথতরি মুখ খুলগত শুরু র্গর। তাহগল র্ী হগব? তাহগল মিাগ়েগল এবং লযাতরগর্ 
হতযা র্রার অপরাগি আবার অতেেুক্ত র্রা হগব আমাগর্ আিঃ, লন্ডগি এখি আগে 
র্যাগথতরি। তার সগঙ্গ মদখা র্রাটা খুবই দরর্ার। 
  
তততি িুিঁর্গলি, অযাটতিকর হাত িরগলি। 
  
লন্ডগি এর্টা খবর পািাগত হগব, এখুতি। 
  
. 
  
খবরটা দুবার পড়গলি। প্রথম তদর্টা আর এর্টু োগলা র্রগল োগলা হত। আিঃ, ঈশ্বর, 
ঘটিাটা তাড়াতাতড় ঘটাগতই হগব। অসীম ক্ষমতা এর্তদি আমার হাগত তেল। এখি 
আতম সবতর্েু হাতরগ়েতে। মিষ অতি? মিষ অতি খবরটা োগব মতা? ো তর্েু র্রগত হগব 
আজ রাগতর মগিয। বযাপারটা সুন্দর র্গর সাজাগত হগব। মদগহর মর্াগিা তচহ্ন মেি িা 
থাগর্। ো তর্েু র্রগত হগব, আজ রাগতর মগিয। 
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. 
  
২৯. 
  
র্িতেগেিতি়োল োইল— 
  
 উইম েযািতেগলর সগঙ্গ র্গথাপর্থগির সারাংিিঃ 
  
 অযালাি- আজ আপতি মর্মি আগেি? 
  
উইম–আতম োগলাই আতে োক্তার। আতম টযাতক্স তিগ়ে এখাগি এগসতে। ড্রাইোগরর িাম 
মরািাড তিতস্ট, লাইগসগের মপ্ল্ট ৩২৭১। টযাতক্স সাতটকতেগর্ট িাবার ৩৭। আমরা ৩৭তট 
মরাোর পার র্গরতে। এর্টা মবন্টগল, দিটা জাগু়োর, েটা অতস্টি, এর্টা মরালস 
রগ়েস, ২৭তট মমাটর সাইগর্ল, েটা বাইসাইগর্ল। 
  
অযালাি–আপতি মর্ি এখাগি এগসগেি জাগিি তর্? 
  
উইম–আপতি জাগিি। 
  
 অযালাি– আমাগর্ বলুি মতা? 
  
উইম- আতম সব মািুষগর্ মঘন্ন্া র্তর। 
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অযালাি– র্যাগথতরি আগলর্জান্ডার সম্পগর্ক আপিার র্ী মত? উইম, বলুি, র্থা বলুি? 
  
উইম–ওখাগি তততি আর র্াজ র্রগত পারগবি িা। 
  
অযালাি- আপতি র্ী র্গর জািগলি? 
  
 উইম- তাগর্ হতযা র্রা হগব। 
  
অযালাি–মর্ আপিাগর্ এর্থা বগলগে? 
  
 উইম- উতি আমাগর্ বগলগেি। 
  
অযালাি– র্যাগথতরি বগলগে, তাগর্ হতযা র্রা হগব? 
  
উইম- িা, অিয এর্জি। 
  
 অযালাি– মর্ মসই মলার্? 
  
 উইম–এর্জগির স্ত্রী। 
  
অযালাি–র্ার স্ত্রী, উইম? 
  
 উইম–র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর। 
  
 অযালাি–র্যাগথতরি আগলর্জান্ডারগর্ হতযা র্রা হগব, এটা মেতমতরস তিগজ বগলগেি? 
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উইম- িা, শ্রীমতী মেতমতরস, ওিঁিার স্ত্রী, তগ্রস মথগর্ মোি র্গরতেগলি। 
  
অযালাি- মর্ র্যাথতরিগর্ হতযা র্রগব? 
  
উইম- মর্উ এর্জি। 
  
 অযালাি– তার মাগি োিঁরা এগথে মথগর্ এখাগি এগসগেি? 
  
উইম- হযািঁ। 
  
 অযালাি– আমাগদর র্থাবাতকা এখাগিই মিষ হল। আমাগর্ এখিই মেগত হগব। 
  
উইম–িিযবাদ। অগির্ িিযবাদ। 
  
. 
  
৩০. 
  
মহগলতির্ মট্রে র্রগপাগরিগির অতেস েটার সম়ে বন্ধ হগ়ে ো়ে। েটা বাজার তর্েুক্ষণ 
বাতর্ আগে। ইেতলি এবং আর সর্গল মগােগাে শুরু র্গর তদগ়েগেি। 
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ইেতলি র্যাগথতরগির অতেগসর তদগর্ মহিঁগট মগগলি। প্রশ্ন র্রগলি–তমরার্ল অি 
থাতটকগোর তিট মদখগত োগব িাতর্? িাইগটতর়েগি এই িাটর্টা হগে। তরতেউ র্গরগে। 
আজ রাগত তুতম োিঁর্া আগো? 
  
র্যাগথতরি জবাব তদল িা, আতম পারব িা। ইেতলি, মজতর হযাতলগর্ র্থা মদও়ো আগে, 
আজ তার সগঙ্গ তথগ়েটাগর মেগতই হগব। 
  
–ওিঁরা সব সম়ে মতামাগর্ বযস্ত রাগখি, তাই মতা? তির্ আগে, োগলা মথগর্া, মর্মি? 
  
. 
  
র্যাগথতরি শুিগত মপল, এগর্ এগর্ সর্গল অতেস মথগর্ চগল োগে। আহা, এখি 
এখাগি শুিু তিিঃিিয। মস মিষবাগরর মগতা তার মেগস্কর তদগর্ তার্াল। সব তর্েু 
তির্িার্ আগে মতা? মর্াট পগর তিল। পাসকটা হাগত তিল। িীর পদগক্ষগপ সামগির 
দরজার তদগর্ এতগগ়ে মগল। মটতলগোগির আতকিাদ। র্যাগথতরি তচন্তা র্রল, এখি মোগি 
উত্তর মদও়ো উতচত হগব তর্? ঘতড়র তদগর্ তার্াল, এখিই েগথি মদতর হগ়ে মগগে। 
মটতলগোিটা তচৎর্ার র্রগে। মস েুগট এল। তরতসোর তুগল বলল–হযাগলা। 
  
র্যাগথতরি, অযালাি হযাতমটগির গলা। তিশ্বাগসর িি, হা়ে ঈশ্বর, মিষপেকন্ত মতামাগর্ 
িরগত মপগরতে। 
  
তর্েু হগ়েগে তর্? 
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–মতামার জীবি এখি দারুণ সংিগ়ের মগিয। মর্উ মতামাগর্ মমগর মেলগত চাইগে। 
  
র্যাগথতরি মগাোতির িি র্রল, মসই ে়েংর্র দুিঃস্বপ্নটা আবার তাগর্ তাড়া র্রগে। মস 
জািগত চাইল, মর্? 
  
–আতম তির্ জাতি িা। তুতম মেখাগি আগে মসখাগিই থাগর্া। অতেস মেগড় মর্াথাও মেও 
িা। র্ারও সগঙ্গ র্থা বগলা িা। আতম এখুতি আসতে। 
  
–অযালাি… 
  
–িা, ে়ে মপও িা। আতম রাস্তা়ে আতে। তিগজগর্ বন্ধ র্গর রাগখা। আতম মগগলই সব 
তর্েু তির্ হগ়ে োগব। 
  
লাইিটা মর্গট মগল। 
  
 র্যাগথতরি তরতসোরটা মরগখ তদল- ওিঃ হা়ে ঈশ্বর! 
  
আটািসগর্ দরজার সামগি মদখা মগল। মস র্যাগথতরগির তববণক মুগখর তদগর্ তার্াল। 
বলল–মযাোম, তর্েু হগ়েগে তর্? 
  
র্যাগথতরগির র্েস্বগর ে়ে–মর্উ আমাগর্ মমগর মেলগত চাইগে। 
  
মেগলতট বলল–মর্? মর্ি? 
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–আতম তির্ জাতি িা। 
  
 সামগির দরজা়ে িি পাও়ো মগল। 
  
আটািস র্যাগথতরগির তদগর্ তাতর্গ়ে বলল–আতম তর্ দরজা খুলব? 
  
র্যাগথতরি বলল–িা, র্াউগর্ ঢুর্গত তদও িা। োক্তার হযাতমটি আসগেি। 
  
আবার আবার মজাগর মজাগর িি হল। 
  
আটািস তেসতেতসগ়ে বলল–ইগে র্রগল আপতি মবসগমগন্ট লুগর্াগত পাগরি। 
  
 র্যাগথতরি মাথা িািঁতর্গ়ে বলল–তুতম তির্ই বগলে। 
  
 তারা মপেগির র্তরেগর চগল মগল। এখাগি এর্টা পথ আগে মবসগমগন্টর তদগর্। 
  
োক্তার হযাতমটি এগল বলল, ততক্ষণ আতম ওখাগি আতে। 
  
–এখাগি লাতেগ়ে পড়গত আপতি ে়ে পাগবি িা মতা? 
  
িা, র্যাগথতরি জবাব তদল। আটািস আগলা মদখাল। মবসগমগন্টর তসিঁতড় মদখা োগে। 
  
–মর্উ আপিাগর্ এখাগি খুিঁগজ পাগব িা। আটািস বলল, মর্ বা র্ারা আপিাগর্ মারগত 
চাইগে? আপতি তর্েু বলগবি তর্? 
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র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মুখখািা মগি পগড় মগল। দুিঃস্বপ্ন আবার তাগর্ তাড়া র্রল। 
দুিঃস্বগপ্নর মগিয আতম স্পি মদগখতে, মেতমতরস আমাগর্ মারগত চাইগেি। 
  
তর্ন্তু এটা মতা এর্টা স্বপ্ন। 
  
র্যাগথতরি বলল–আতম জাতি িা। 
  
 আটািস তার্াল তার তদগর্ আতম জাতি। 
  
 র্যাগথতরি বলল–র্ী? 
  
–আতম। মদখা মগল তার হাগত এর্টা মব্লে রগ়েগে। মস িীগর িীগর মসই মব্লেটা তিগ়ে 
সামগির তদগর্ এতগগ়ে আসগে। 
  
–আটািস, র্যাগথতরগির উতিগ্ন র্েস্বর, এখি মেগলমািুতষ মর্াগরা িা। 
  
র্যাগথতরগির মগি হল, মর্উ মবািহ়ে এর্টা েুতর তার মেতর চাতলগ়ে তদগ়েগে। 
  
অযাপ়েন্টগমন্ট ইি সামারা েতবটা মদগখগেি র্যাগথতরি? হ়েগতা মদখার সুগোগ পািতি। 
মর্উ এর্জি মৃতুযর র্াে মথগর্ বািঁচগত মচগ়েতেল। মস সামারার র্াগে চগল ো়ে। মস 
জািত িা, সামারার র্াগেই মৃতুয অগপক্ষা র্রগে। আতম হলাম আপিার সামারা, 
র্যাগথতরি। 
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ওে, এই িিগুগলা শুিগত োগলা লাগগে িা, এই মবার্া মবার্া মুগখর মেগলতট এমি 
সাতজগ়ে র্থা বলগত পাগর? 
  
–আটািস, তপ্ল্জ, এমি আচরণ মর্াগরা িা।… 
  
মস এর্টা চড় মমগর তদল র্যাগথতরগির মুগখর ওপর। 
  
–আতম এটা র্রগত পাতর, র্ারণ আতম তর্গিার িই। আতম তর্ আপিাগর্ অবার্ র্গর 
তদগ়েতে? হযািঁ, আতম খুব োগলা অতেগিতা। আমার তততরি বের ব়েস। মর্ি আমার 
মচহারাটা এমি, আপতি জাগিি তর্? েখি আতম বগড়া হগ়ে উগিতেলাম, দুগবলা দুমুগিা 
খাবার পাইতি। রাস্তা়ে শুগ়ে তদি র্াতটগ়েতে। মলাগর্ ো মেগল তদগ়েগে, তাই মখগ়েতে। 
  
এখিও েুতরটা তার হাগত িরা আগে, আরও র্াগে এতগগ়ে আসগে। র্যাগথতরি তপগোগত 
তপগোগত মদও়োগলর র্াগে চগল মগগে। 
  
েখি আতম এর্ তর্গিার তেলাম, আতম মদগখতে, তসিযরা এগস আমার মাগর্ িষকণ 
র্গরগে। আমার মা আর বাবা- দুজিগর্ই তারা মমগর মেগল। তারপর? তারা আমাগর্ 
িষকণ র্গর। আমাগর্ মরা মেগব মেগল মরগখ চগল ো়ে। আটািস আরও সামগি এতগগ়ে 
মবসগমগন্টর মগিয। 
  
–আটািস, আতম মতা র্খিও মতামার মর্াি ক্ষতত র্তরতি। তুতম মর্ি এোগব আমাগর্ 
আঘাত র্রে? 
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আটািস হাসল, মসই হাতস সরলতা়ে েরা মযাোম, এখাগি বযতক্তগত বযাপার বগল তর্েু 
মিই। এটা এর্টা বযবসা। আপিার জীবগির দাম পঞ্চাি হাজার েলার। তর্ন্তু জীবি 
ি়ে, আপিার মৃতুয। আপিাগর্ হতযা র্রগল এই টার্াটা আমার হাগত আসগব। 
  
পদকাটা এবার উগি োগে। র্যাগথতরি সবতর্েু মদখগত পাগে, লাল আগলার মগিয। তার 
সমস্ত পৃতথবী এখি অন্ধর্ার। এর্টু বাগদ র্ী ঘটগব মস জাগি। 
  
–এটা এর্টা সুন্দর পতরর্ল্পিা। তর্ন্তু আর সম়ে মিই ো র্রার তাড়াতাতড় র্রগত হগব। 
মখলাটা এখাগিই মিষ র্রা দরর্ার। 
  
র্যাগথতরি বুিগত পারল, এই েুতরটা এবার তার গলার মেতর ঢুগর্ পগড়গে। তর্ন্তু, 
মেগলতট েুতর সতরগ়ে তিগ়েগে। তার মপািার্ তেিঁগড় তদগ়েগে। 
  
 মস বলল–সুন্দর, খুবই সুন্দর! এগসা, আগগ এর্টু তমলগির দৃিয অতেিীত মহার্। হাগত 
তর্ন্তু মবতি সম়ে মিই। এর্টু বাগদ আবার মতামার ওই মপ্রতমর্টা এগস পড়গব। তাই 
মতা? আতম তর্ন্তু মতামাগর্ োগলাবাতস। েীষণ েীষণ োগলাবাতস। তুতম তর্ তা বুিগত 
পাগরা সুন্দরী? 
  
র্যাগথতরি দািঁতড়গ়ে আগে। মগি হগে তার তিশ্বাস বন্ধ হগ়ে োগব। মস মবািহ়ে আর 
তিশ্বাস তিগত পারগে িা। 
  
আটািস তার জযাগর্গটর পগর্ট মথগর্ এর্টা মবাতল মবর র্রল। ঘি তরল, মগালাপী 
রগের। 
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–তুতম তর্ র্খিও তলেোতের্ মখগ়েে? আহা, মতামার মৃতুয উপলগক্ষ আজ আতম এটা 
পাি র্রব। 
  
মস েুতর তদগ়ে মবাতলটা খুগল মেলল। র্যাগথতরি পালাগত মচগ়েতেল। 
  
আটািস িান্তোগব বলল–মচিা র্গরা, মর্াথাও মেগত পারগব িা। 
  
র্যাগথতরি তজে তদগ়ে মিািঁট চাটল–আমার তদগর্ তার্াও। আতম মতামাগর্ টার্া মদব। 
  
চুপ র্গরা! আটািস িপ র্গর খাতির্টা মদ তার গলা়ে ঢালল। মবাতলটা র্যাগথতরগির 
হাগত তদল, মখগ়ে িাও, জীবগির মিষ খাও়ো। 
  
-িা, আতম খাব িা। 
  
–মতামাগর্ মখগতই হগব। 
  
 আগদি র্রে। 
  
র্যাগথতরি মবাতলটা তিল। এর্টুখাতি মখল। আিঃ, এই িাতন্ড মবািহ়ে তার মদহ জ্বাতলগ়ে 
মদগব। আটািস মবাতলটা মেরত তিল। অগির্টা মখগ়ে মেলল। 
  
োক্তারগর্ মর্ বগলগে? মর্ বগলগে মতামাগর্ মমগর মেলা হগব? 
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–আতম জাতি িা। 
  
–তগব জািগলও তর্েু আগস ো়ে িা। আটািস এবার তসতলং-এর তদগর্ তাতর্গ়েগে। 
এর্টা মমাটা র্াগির গুিঁতড় মদতখগ়ে বগলগে ওখাগি চগল োও। 
  
র্যাগথতরি ইেুর্ মচাগখ দরজার তদগর্ তাতর্গ়ে আগে। মস বুিগত পারগে, মৃতুয এগস 
মগগে। মস বলল তুতম এোগব আমাগর্ মমগর মেলগব? 
  
আটািস তচৎর্ার র্গর উিল তুতম আমাগর্ এর্দম প্রোতবত র্রার মচিা মর্াগরা িা। 
  
র্যাগথতরি র্াগির থাগমর আড়াগল চগল মগল। 
  
বািঃ, এই মতা আমার খুরু্মতণ। আটািস বলল, এবার ওখাগি চুপতট র্গর বগসা। মস এর্ 
মুহূতক র্যাগথতরগির তদগর্ তার্াল এবার মবািহ়ে সব তর্েুর অবসাি হগ়ে োগব। 
  
এবার তর্ র্যাগথতরি েুগট পালাগব, তসিঁতড় িগর? বুগর্র িুর্পুর্াতি শুিগত পাগে মস। 
জীবগির জিয তাগর্ এই র্াজটা র্রগতই হগব। মস প্রথম তসিঁতড়গত পা রাখল। তিতী়ে 
তসিঁতড়গত। েখি মস চগল োগব, মর্ মেি তাগর্ লযাং মমগরগে। মস পগড় মগগে। িা, 
মিার্টাগর্ মদখগত মোগটাখাগটা, তর্ন্তু পাগ়ে অসীম িতক্ত িগর। 
  
রু্রু্তরর বািা! এবার চুগলর মুতি িগর মস তাগর্ টািল। তার মুখটা মমগির সগঙ্গ ঘগষ 
তদগ়েগে। তুই আবার এটা র্রার মচিা র্র, আতম মতার দুগটা পা মেগে মদব। 
  
আবার র্যাগথতরি বুিগত পারল, েুতরটা তার িরীগরর সাগথ আটগর্ রগ়েগে। 
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 চল, ওই থাগমর র্াগে তগগ়ে দািঁড়া। 
  
আটািস তাগর্ থাগমর র্াগির সগঙ্গ মবিঁগি মেলল। বলল–এখাগিই থার্। 
  
. 
  
র্যাগথতরি সব তর্েু তাতর্গ়ে মদখতেল। আটািস র্ােকগবােক বাগক্সর ওপর মহিঁগট চগলগে। 
মস এর্টা দতড় দুোগব োগ র্রল। আরও োগলাোগব তাগর্ মবিঁগি মেলল। মিষবাগরর 
মগতা র্যাগথতরি প্রাথকিা র্গরতেল, তর্ন্তু তার এই তেক্ষা রাখা হ়েতি। 
  
মস বগলতেল- আটািস, এোগব আমাগর্ র্ি মদগব? 
  
আটািস চড় র্তষগ়ে তদল র্যাগথতরগির মুগখর ওপর। আহা, র্ী তীি েন্ত্রণা। 
  
 তেসতেতসগ়ে মস বলল–আমার র্থার অবািয হও়োর মচিা মর্াগরা িা। আতম বগলতে 
ততা, খুি র্রার আগগ মতাগর্ িষকণ র্রব। তারপর… 
  
মেগলতট হাসগে। মেগল, িা েুবর্ র্ী িাগম তাগর্ োর্ব! র্যাগথতরগির হাত-পা িক্ত র্গর 
বািা। মস বুিগত পারল, এই বািঁিি সহগজ খুলগব িা। তার মগি হল রক্ত চলাচল বন্ধ 
হগ়ে মগগে। 
  
মস বলল–এর্টু-এর্টু আলগা র্রগব? 
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মলার্টা গুতেগ়ে উগিগে- তির্ আগে। মস সামািয আলগা র্রল। তর্ন্তু পা দুগটা মবিঁগি 
তদগ়েগে। বলল, এখাগি আমরা থার্ব। আহা, োরী সুন্দর মদখাগে মতামাগর্। আর 
এর্টু মদ তগগল মেলল মস। আি োিঁর্া মবাতলটা র্যাগথতরগির হাগত তুগল তদল- তুতম 
এর্টু খাগব িাতর্, সুন্দরী? 
  
র্যাগথতরি মাথা িাড়ল। 
  
র্ািঁি িািঁতর্গ়ে মস বলল–তির্ আগে। 
  
র্যাগথতরি সেগ়ে মদখল, আরও তর্েু মদ মস তগগল মেগলগে। আহা, মদ তগগল মস েতদ 
ঘুতমগ়ে পগড়, তাহগল মর্মি হ়ে? মবিঁগচ থার্ার এটাই মবািহ়ে মিষ রাস্তা। 
  
আটািস বলল–আতম মরাজ প্রচুর মদ খাই। আমার তর্েু হগব িা। োিঁর্া মবাতলটা মস 
তসগমগন্টর মমগির ওপর েুিঁগড় তদল। তির্ আগে, এবার আসল র্াজটা শুরু মহার্। 
  
-তুতম র্ী র্রগত চাইে? 
  
আতম এর্টা মোট্ট দুঘকটিা ঘটাব। বযাপারটা সুন্দর র্গর সাজাগিা হগব। তাহগল হ়েগতা 
মেতমতরগসর র্াে মথগর্ আতম তিগুণ টার্া পাব। 
  
মেতমতরস? তাহগল এটা স্বপ্ন ি়ে! সমস্ত ঘটিার অন্তরাগল ওই রু্ৎতসত মািুষটা বগস 
আগেি? তর্ন্তু মর্ি? 
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র্যাগথতরি মদখগত মপল, আটািস ব়েলার ঘগরর তদগর্ এতগগ়ে মগগে। মস বাইগরর মপ্ল্ট 
সতরগ়ে তদগ়েগে। পাইলট লাইটটা োগলাোগব মদখগে। আটটা ব়েলার মপ্ল্ট মসখাগি 
আগে। প্রগতযর্তটই গরম। মসেতটোটা এর্টা মমটাল মফ্রগমর ওপর বসাগিা আগে। 
আটািস এর্টা মোট্ট র্াগির টুর্গরা তুগল তিল। মসেতট োলটাগর্ থাতমগ়ে তদল। ১৫০ 
তেতগ্র। র্যাগথতরি মদখগত মপল, আটািস ো়োলটাগর্ সগবকাি সীমা়ে তিগ়ে মগগে। এবার 
মস র্যাগথতরগির র্াগে তেগর এল। 
  
-বুিগত পারে, এই োগিকগস র্ী আগে? গিগগি আগুি। এটাগর্ খুগল তদগল র্ী হগব? 
  
মস র্যাগথতরগির আরও র্াগে এতগগ়ে মগল। 
  
েখি এই ো়োলটা ৪০০ তেতগ্রগত মপৌঁগে োগব, ব়েলারটা তিগজই তবগস্ফাতরত হগব। তুতম 
বুিগত পারে র্ী হগব? গযাস লাইিগুগলা মেগে পড়গব। বািকার মপ্ল্টগুগলা চারতদগর্ 
তেটগর্ োগব। মগাটা বাতড়টা মবামার আঘাগত তবধ্বস্ত হগব। 
  
–তুতম! মতামার তর্ মাথা খারাপ হগ়ে মগগে? এই বাতড়গত অগির্ সািারণ অসহা়ে মািুষ 
থাগর্, তাগদর এইোগব মমগর মেলগব? 
  
–পৃতথবীগত মর্াগিা অসহা়ে মািুষ মিই। মতামরা, আগমতরর্ািরা এর্থা বগলা। মতামরা 
সব গগল্পর এর্টা সুখী মিষ মদখগত চাও। মতামরা মবার্া, পৃতথবীগত মর্াগিা গগল্পই সুখী 
সমাতপ্ত হ়ে তর্? 
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মস িীগচ মিগম এল। দতড়টা োগলাোগব পরীক্ষা র্রগে। র্যাগথতরিগর্ মপাগস্টর সগঙ্গ 
বািঁিা হগ়েগে। আিঃ, র্বতজ তদগ়ে রক্ত িরগে। দতড় মবািহ়ে তার মাংস মর্গট িরীগরর 
মেতর ঢুগর্ পগড়গে। আটািস র্যাগথতরগির িগ্নবুগর্র ওপর হাত রাখল। বৃন্ত তিগ়ে 
মেগলগখলা । মখলল। তারপর মুগখ চুমু তদল। 
  
–আহা, র্ততদি মতামার সগঙ্গ মদখা হগ়েগে। তুতম তর্ জািগত মতামাগর্ আতম র্ত 
োগলাবাসতাম। 
  
মস র্যাগথতরগির মসািাতল চুল দু হাগত সতরগ়ে তদল। ওপর মিািঁগট চুমু মখল। তার তিশ্বাস 
অতযন্ত দ্রুত হগ়েগে। মস বলল বরাবগরর জিয তবদা়ে র্যাগথতরি। 
  
আটািস উগি দািঁড়াল। র্যাগথতরি তচৎর্ার র্রগে আমাগর্ এোগব এর্া মেগড় মেও িা। 
  
–আমাগর্ এখুতি মেগত হগব, মপ্ল্ি আমার জিয অগপক্ষা র্রগে। আতম এগথগে চগল 
োব। 
  
অসহাগ়ের মগতা র্যাগথতরি তাতর্গ়ে থার্ল চগল োগে, ওই দসুযটা চগল োগে। 
  
–তুতম ঘতড় মদখগব, তাহগল আতম তর্েু আগলার বযবস্থা র্রতাম। এটা মতামার জািা 
দরর্ার। 
  
এর্ মুহূতক মর্গট মগগে। র্যাগথতরি শুিগত মপল মবসগমগন্টর দরজা বন্ধ র্রার িি। 
তাহগল? এখি শুিু িীরব প্রতীক্ষা। তিিঃিগিযর জগৎ। র্যাগথতরি মসখাগি এর্া। মস 
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ব়েলাগরর ো়োগলর তদগর্ তাতর্গ়ে আগে। িীগর িীগর তা ওপগর উিগে। র্যাগথতরগির 
মচাখ বগড়া বগড়া হগ়ে উিগে। ১৬০ তেতগ্র মথগর্ ১৭০ তেতগ্র। র্যাগথতরি েটেট র্রগে। 
েতই মচিা র্রগে, দতড়গুগলা ততই তাগর্ আরও মজাগর–আরও মজাগর মবিঁগি মেলগে। 
মস চারতদগর্ তার্াল। ো়োল ১৮০ তেতগ্রগত মপৌঁগে মগগে। লাতেগ়ে লাতেগ়ে উগি 
োগে।, জীবগির তবনু্দমাত্র আিা মিই। এই পৃতথবীগত মর্উ মিই, মে তাগর্ সাহােয 
র্রগব। 
  
. 
  
অযালাি হযাতমটি উন্মাগদর মগতা েুগট আসগেি, উইমগপাল তিগটর ওপর তদগ়ে। 
ট্রাতেগর্র বািা মািগেি িা। আিঃ, ড্রাইোরগদর হগিকর ধ্বতি, মর্াগিা তর্েুই তার র্াগি 
োগে িা। রাস্তাটা বন্ধ মর্ি? তততি বািঁতদগর্ ঢুগর্ পড়গলি। মপাটকলযান্ড মপ্ল্স, অক্সগোেক 
সার্াস। িািঃ, এখাগিও ট্রাতেগর্র বড় বাড়াবাতড়। 
  
. 
  
ওতদগর্ ২১৭ বন্ড তিট। ব়েলার ২০০ তেতগ্রগত মপািঁগে মগগে। মবসগমন্ট আরও গরু হগ়ে 
উগিগে। 
  
ট্রাতের্ চুপচাপ দািঁতড়গ়ে আগে। মািুষজি তচৎর্ার র্রগে। মর্উ বাতড় তেরগব। মর্উ 
তেিাগরর আসগর মোগ মদগব। মর্উ তথগ়েটার মদখগত োগব। অযালাি হযাতমটি তার 
গাতড়গত বগস আগেি। সমূ্পণক তবধ্বস্ত। আতম তর্ পুতলিগর্ োর্ব? তর্ন্তু পুতলি র্ীোগব 
সাহােয র্রগব? আতম বলব, আমার এর্ তিওগরাতটর্ মপগিন্ট বগলগে, তাগর্ হতযা র্রা 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

563 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

হগব? পুতলি আমার র্থা শুগি মহগস উিগব। িা, এখুতি ওর র্াগে মপৌঁগোগত হগব। 
ট্রাতের্ আবার চলগত শুরু র্গরগে। 
  
. 
  
মবসগমগন্ট তখি িাটগর্র মিষ দৃিয অতেিীত হগে। ততিগিাগত সূচর্ মপৌঁগে মগগে। 
ঘরটা অসম্ভব গরম। র্যাগথতরি মচিা র্রগে, তিগজগর্ মুক্ত র্রার। িা, তর্েুগতই পারগে 
িা মস। 
  
অযালাি অক্সগোেক তিগট এগস পগড়গেি। পাগির এর্টা গতলর মগিয ঢুগর্ পড়গলি। 
এর্জি বৃো েেমতহলা রাস্তা পার হতেগলি। পুতলগির হুইগসগলর িি মিািা মগল। 
এর্ মুহূগতকর জিয অযালাি থমগর্ দািঁড়াগলি। সাহাগেযর জিয মচিা র্রগলি। িা, এখি 
তাগর্ মেগতই হগব। 
  
মস্ত বগড়া এর্টা ট্রার্ সামগি তদগ়ে চগলগে। পুগরা রাস্তাটা বন্ধ হগ়ে মগগে। অযালাি, 
হযাতমটিগর্ অসহা়ে মগি হল। তততি বলগলি, এর্টু তাড়াতাতড় োই। 
  
ট্রার্ ড্রাইোর তার তদগর্ তার্াগলি–র্ী হগ়েগে? তুতম তর্ আগুি জ্বালাগত োগো, িা 
মিোগত? 
  
আবার ট্রাতের্ বন্ধ হগ়ে মগগে। মিষ পেকন্ত ট্রাতের্ পতরষ্কার হল। অযালাি হযাতমটি 
অতত দ্রুত গাতড় চালাগত শুরু র্গরগেি। বন্ড তিট পার হগলি। 
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. 
  
মবসগমগন্টর তাপমাত্রা চারগিা তেতগ্রগত উগি মগগে। 
  
. 
  
মিষ পেকন্ত বাতড়টা মদখা মগল। অযালাি হযাতমটি মদখগত মপগলি। দরজা খুগল মেতগর 
ঢুর্গলি। আিঃ, মর্উ তর্ আগে মর্াথাও? এত গন্ধ র্ীগসর? মগি হল, মগাটা বাতড়টা 
ধ্বংস হগ়ে মগগে। তবিাল মবামা তদগ়ে মসটাগর্ মেগে মেলা হগ়েগে। বাতাগস মৃতুযর 
ইিারা। চারপাগি তহ-হট্টগগাল। 
  
এখাগি এখাগি শুিুই ধ্বংস আর বীেৎস তবেীতষর্া। 
  
. 
  
৩১. 
  
আটািসগর্ মদগখ মগি হগে, এর্টা েীষণ োগলা র্াজ মস মিষ র্গরগে। মিষ অতি 
র্াজটা োগলাোগবই র্গরগে। আহা, সবসম়ে মস তার তির্াগরর সাগথ মেৌিতার মখলা 
মখগল, পুরুষ অথবা িারী, বােতবচার র্গর িা। তারপর হতযা র্গর। জীবগি উগত্তজিা 
পেন্দ র্গর। এখাগি মবতি সম়ে তার হাগত তেল িা, তাই র্যাগথতরিগর্ মবতি অতযাচার 
র্রগত পাগরতি। আটািস ঘতড়র তদগর্ তার্াল। অগির্টা সম়ে আগে এখিও মপ্ল্িটা 
আর্াগির বুগর্ উড়গত শুরু র্গরতি। রাত এগাগরাটার সম়ে উড়গব। মস এর্টা টযাতক্স 
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তিল। মিোেক মাগর্গটক চগল মগল। ড্রাইোরগর্ টার্া তদল রাস্তা়ে ইতস্তত ঘুগর মবড়াল। 
দু-িাগর তির্াতর মমগ়েরা দািঁতড়গ়ে আগে। সর্লগর্ োর্াোতর্ র্রগে। 
  
–হযাগলা, তুতম তর্ আমার র্াে মথগর্ েরাতস তিখগব িাতর্? 
  
–এর্টা মোগটা পাতখ হগল মর্মি হ়ে? 
  
–তুতম তর্ তগ্রর্ োগলাবাগসা? 
  
মর্উ তর্ন্তু আটািগসর তদগর্ তেগরও তার্াগে িা। মস এর্টা লবা মসািাতল চুগলর 
মমগ়ের র্াগে এতগগ়ে মগল। মমগ়েটা মোট্ট চামড়ার স্কাটক আর, ব্লাউজ পগরগে। তস্টগলগটা 
তহগলর জুগতা তার পাগ়ে। 
  
আটািস িান্তোগব বলল–শুে সন্ধযা। 
  
মমগ়েতট তার তদগর্ তার্াল- হযাগলা, মোট্ট মখার্া। মতামার মা তর্ জাগি তুতম এখাগি 
এগসে? মমগ়েগদর মদখগত? 
  
আটািস হাসল- হা, মযাোম। তুতম তর্ এখি বযস্ত আগো? 
  
মবিযা মমগ়েতট মহগস মেলল–িা, তুতম র্ী চাইে? আতম সবসম়ে বযস্ত থাতর্। তুতম র্খিও 
মর্াগিা মমগ়ের র্াগে এগসে র্ী? 
  
আটািস িান্তোগব বলল–এর্বার। আমার এটা োগলা লাগগ। 
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মবিযাটা তখলতখতলগ়ে হাসল। সততয? আতম মতামার ওই তজতিসটা মদখগত চাইতে। ওটা 
র্ত বগড়া? মতামাগদর মগতা মোট্ট মঘাড়াগদর আতম তেতরগ়ে তদই। তর্ন্তু আজ বাজারটা 
োগলা ি়ে। মতামার পগর্গট প়েসা আগে মতা? 
  
–হযািঁ, মযাোম, মসতদগর্ মর্াগিা সমসযা মিই। 
  
চগলা, তাহগল আমরা ওপগর চগল োই। 
  
মমগ়েটা আটািসগর্ তিগ়ে এর্টা দরজার মেতর ঢুগর্ পড়ল। র্গ়ের্টা তসিঁতড়, তারপর 
এর্ ঘগরর এর্ এর্তট অযাপাটকগমন্ট। 
  
আটািস মমগ়েটার হাগত প়েসা তুগল তদল। 
  
–মদতখ, ওটা তিগ়ে তুতম র্ীোগব আমাগর্ খুতি র্রগত পাগরা। 
  
মমগ়েটা চটপট লযাংগটা হগে। মস মদখল আটািসও তার মপািার্ খুলগে। আটািগসর 
তদগর্ তাতর্গ়ে ওর মচাখ বগড়া বগড়া হগ়ে মগল। 
  
হা়ে ঈশ্বর! মতামার ওটা মতা মস্ত বগড়া! 
  
–তির্ আগে? 
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মমগ়েটা তবোিাগত শুগ়ে পড়ল। বলল–োই, আগস্ত আগস্ত র্গরা। আমার মেি মবতি র্ি 
িা হ়ে। 
  
আটািস তবোিার তদগর্ এতগগ়ে মগগে। মস এইসব মবিযাগদর তিগ়ে মখলা র্রগত 
োগলাবাগস। মবিযাগদর িারীতরর্ আঘাত র্গর এর্টা অদু্ভত মেৌি তৃতপ্ত পা়ে। তর্ন্তু এখি 
এসব র্রার সম়ে মিই। পুতলি হ়েগতা এগস োগব। তাগর্ তাড়াতাতড় সব তর্েু র্রগত 
হগব। 
  
মস বলল–এটা মতামার জীবগির এর্টা সুন্দর সুখী রাত। 
  
–র্ী? র্ী চাইে তুতম? 
  
–তর্েুই িা। আটািস মমগ়েটার ঘাগড়র ওপর মচগপ বসল। মচাখ বন্ধ র্রল। তার মগিয 
তিগজর সবটুরু্ সত্তা ঢুতর্গ়ে তদল। তাগর্ আঘাত র্রল। মগি হল র্যাগথতরি মেি দ়ো 
তেক্ষা র্রগে। মস দ়ো র্রগব িা। আিঃ, এখাগি-মসখাগি আঘাত র্রগে। উগত্তজিা 
বাড়গে। উগত্তজিার মিষপ্রাগন্ত মপৌঁগে মগগে মবিযা মমগ়েতট। মিষ পেকন্ত প্রাতথকত 
তবগস্ফারণটা ঘটল। 
  
–আিঃ, মমগ়েতট বলল, মতামার সাহচেক আমার মগি থার্গব। 
  
আটািস মচাখ খুলল–র্ই র্যাগথতরি মর্াথা়ে? মস মতা এর্টা দম বন্ধ র্রা ঘগর বাজাতর 
মমগ়ের সাগথ সঙ্গগমর মখলা়ে মমগততেল। চট র্গর মপািার্টা পগর তিল। মস টযাতক্স িগর 
মহাগটগল চগল এল। চটপট এখাি মথগর্ পালাগত হগব। 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

568 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

  
এ়োরগপাগটকর তদগর্ েুগট চগলগে আটািস। িটা তততরি তমতিট। এখিও অগির্টা সম়ে 
তার হাগত আগে। 
  
. 
  
অতলতম্পর্ এ়োরওগ়েগজ মোট্ট লাইি পগড়গে। আটািস ওই লাইগির সামগি এতগগ়ে 
মগল ক্লাগর্কর হাগত তটতর্ট তুগল তদল। 
  
লাইট র্খি োড়গব? 
  
ক্লার্ক তার্াল, তটতর্গট িাম মলখা আগে–আটািস স্টাতেচ। মস আটািগসর তদগর্ আরও 
এর্বার তার্াল। তারপর র্াগেই দািঁড়াগিা এর্জি মলাগর্র তদগর্ মাথা মিগড় ইিারা 
র্রল। মলার্তট এতগগ়ে এগস আটািসগর্ তজজ্ঞাসা র্রল- তটতর্ট মর্াথা়ে? 
  
আটািস তটতর্টটা মলার্টার হাগত তদল- তর্েু েুল হগ়েগে তর্? 
  
েেগলার্ বলল–এই লাইগট জা়েগা হগব িা। আপতি আমাগদর অতেগস আসগবি তর্? 
আতম আরও এর্বার সবতর্েু মদখগত চাইতে। 
  
আটািস র্ািঁি িািঁতর্গ়ে বলল–তির্ আগে, আতম একু্ষতি োতে। 
  
মস মলার্তটগর্ অিুসরণ র্রল। অতেগস মপৌঁগে মগল। তার মগির মেতর এর্টা অদু্ভত 
িারণার জন্ম হগ়েগে। 
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এখাগি আর এর্ মুহূতক থার্গত চাইগে িা আটািস। মেতমতরস এতক্ষগণ মজল মথগর্ 
মবতরগ়ে এগসগেি তিশ্চ়েই। আইি তাগর্ স্পিক র্রগত পারগব িা। সব তর্েু তিখুিঁতোগব 
ঘগট মগগে। পঞ্চাি হাজার েলার। সুইস বযাংগর্ জমা তদগত হগব। মোট্ট েুতট, মস 
তরতে়োরাগত চগল োগব। তর্ংবা তরওগত। তরওর মেগলগবিযাগুগলার সংসগক খুবই 
োগলাবাগস মস। 
  
আটািস অতেগস মগল। তর্ন্তু? র্ী হগ়েগে? মস তিগজর অজাগন্ত তচৎর্ার র্গর উিল। 
  
–এ হগত পাগর িা! এ অসম্ভব! আতম তিগজর হাগত মতামাগর্ খুি র্গরতে! 
  
আটািগসর গলা মথগর্ এই িিগুতল মবতরগ়ে এগসগে র্ী? তাগর্ এর্টা পুতলি েযাগির 
মেতর তুগল মেলা হগ়েগে। 
  
অযালাি হযাতমটি র্যাগথতরগির তদগর্ তার্াগলি, বলগলি–মিষ অতি, মিষ মখলাটা়ে 
আমরা তজগত তগগ়েতে। এগসা, এখি অত োববার র্ী আগে! 
  
. 
  
৩২. 
  
র্গ়ের্ ঘণ্টা আগগ, মবসগমগন্টর িাটর্, চরম পতরণততর তদগর্ দ্রুত এতগগ়ে চগলগে। 
র্যাগথতরি তিগজগর্ মুক্ত র্রার আপ্রাণ মচিা র্গরতেল। েতই মচিা র্গরগে, দতড়র বািঁিি 
ততই দৃঢ় হগ়েগে। তার হাত-পা মর্গট মগগে। মস ো়োগলর তদগর্ তার্াল- ২৫০ তেতগ্র। 

http://www.bengaliebook.com/


মেমেোয়োর্স অফ মেডনোইট । মর্ডমন মর্লডন 

570 

www.bengaliebook.com                                  র্ূমিপত্র 
 

 

ো়োল েখি ৪০০ তেতগ্রগত মপৌঁগে োগব ব়েলারটা মেগট োগব। এখাি মথগর্ মবগরাবার 
সব আিা মিষ হগ়ে োগব। র্যাগথতরি এর্ মুহূতক োবল। িযাতন্ডর মবাতগলর তদগর্ 
তাতর্গ়ে থার্ল। আটািস মসটা মমগিগত মেগল তগগ়েগে। অবার্ মচাগখ তার্াল। মাথাটা 
র্াজ র্রগত শুরু র্গরগে। মিষ সুগোগ, েতদ মস আর এর্টু এগগাগত পাগর। র্যাগথতরি 
মর্িঁর্ার মচিা র্রল। পা-টা সামগির তদগর্ এতগগ়ে তদল। আর এর্ ইতঞ্চ িািঃ, তর্েুগতই 
মবাতলটার হতদি পাগে িা মস। আরও এর্বার মচিা র্রল। র্াগির তপলারটা সামগির 
তদগর্ এতগগ়ে এগসগে। আর এর্ ইতঞ্চ। র্যাগথতরগির মচাগখ জল এগসগে। আর এর্টু 
মচিা র্রগত হগব আর এর্বার সমস্ত িতক্তগর্ এর্তত্রত র্রল মস। মদহটাগত আিঁর্াতি 
তদল। মগি হগে, তিরদািঁড়া মেগে মগগে। মস সামগির তদগর্ এগগাবার মচিা র্রল। িা, 
এটা মেি দূগর িা চগল ো়ে। আগস্ত আগস্ত মস মবাতলটাগর্ িরার মচিা র্রল। খুব 
সাবিাগি। মিষ অতি মবাতলটাগর্ আ়েত্ত র্রগত পারল। 
  
মস ো়োগলর তদগর্ তার্াল–২৮০ তেতগ্র। ে়ে মজগগগে, আতি আর তবেীতষর্া। িীগর 
িীগর মস মবাতলটাগর্ পা তদগ়ে সামগির তদগর্ এতগগ়ে আিল। পাগ়ের আেুলগর্ র্াগজ 
লাগাল। মাগগকা, হাগতর মথগর্ রক্ত িরগে। 
  
র্ী হগব এবার? মবসগমন্ট আরও গরম হগ়ে উগিগে। মিষ মচিা র্রগতই হগব। মবাতলটা 
তপেগল মগল। র্যাগথতরি ো়োগলর তদগর্ তার্াল–৩০০ তেতগ্র। ো়োলটা িমি ওপর 
তদগর্ উগি োগে। এবার মবািহ়ে ব়েলাগর োটল িরগব। তচৎর্ার র্রার মচিা র্রল 
মস। আিঃ, মবাতলটা হাগত এগস মগগে। মসটাগর্ মস িক্ত র্গর িরল। মচিা র্রল বািঁিি 
মর্গট তদগত। তর্েুগতই পারগে িা। মর্াি তর্েুই হগে িা। মস তচৎর্ার র্রগে-েগ়ে এবং 
হতািা়ে। আবার মচিা র্রল। তর্েুই হল িা। ো়োল ৩৫০ তেতগ্র োতড়গ়ে মগগে। 
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র্যাগথতরি এর্টা দীঘক তিশ্বাস তিল। সমস্ত িতক্তগর্ আবার এর্সগঙ্গ জগড়া র্রল। 
মবাতলটা মেগে মগগে। আিঃ, এবার মিষ র্াজটা র্রগতই হগব। োো মবাতগলর 
প্রান্তোগ তদগ়ে দতড় র্াটার মচিা র্রল, হাগতর র্বতজ মর্গট মগল। েন্ত্রণাটাগর্ উগপক্ষা 
র্রল মস। আরও আরও এর্বার মচিা র্রগত হগব। হিাৎ আতবষ্কার র্রল এর্টা িতুি 
তথয! এর্টা দতড় খুগল মগগে। অিয দতড়টা মস তিগজর হাগত খুগল তদল। পাগ়ের বািঁিি 
মুক্ত র্রল। 
  
ো়োল ৩৮০ তেতগ্রগত মপৌঁগে মগগে। গলগল র্গর মিািঁ়ো মবতরগ়ে আসগে। োগিকসক গরম 
হগ়ে উগিগে। র্যাগথতরিগর্ পালাগত হগব। আটািস দরজা বন্ধ র্গরগে। তর্ন্তু মস 
পালাগব র্ী র্গর? এর্টু পগরই তবগস্ফারণটা ঘটগব। র্যাগথতরি োগিকগসর ওপর এতগগ়ে 
মগল। আিঃ, মসেতটোটা বন্ধ র্রগত হগব। ৪০০ তেতগ্র মসতন্টগগ্রে। 
  
এর্ মুহূগতকর মগিয তসোন্ত তিগত হগব। মস দূগরর দরজার তদগর্ েুগট মগল। এখাগি 
মবাম মিলটারটা আগে। তাড়াতাতড় মেতগর চগল মগল মস। দরজাটা বন্ধ র্গর তদল। 
র্ংতিগটর মস্ত বড় এর্টা পাটাতি। তিশ্বাস তিগত র্ি হগে তার। পািঁচ মসগর্ন্ড মর্গট 
মগগে। মস্ত বগড়া তবগস্ফারণ, মগাটা বাতড়টা মেগে পগড়গে। মস অন্ধর্াগরর মগিয শুগ়ে 
আগে। োতগযস বুতে র্গর মাতটর তলার ঘগর ঢুগর্ পগড়তেল। তা িা হগল মবিঁগচ থার্ত 
িা। আগুি িগর মগগে। তার মাগি আতম এখিও মবিঁগচ আতে। তবপদটা মর্গট মগগে। িািঃ, 
আরও তর্েু র্রগত হগব, তা িা হগল?… 
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এর্ ঘণ্টা মর্গট মগগে অযালাি হযাতমটি মসখাগি মপৌঁগে মগগেি। র্যাগথতরিগর্ জতড়গ়ে 
িগরগেি তততি। বগলগেি র্যাগথতরি, োতলকং, আতম েীষণ ে়ে মপগ়েতেলাম। র্ী র্গর 
এসব ঘটিা ঘটল? 
  
র্যাগথতরি বলল–পগর, পগর বলব। এখিই আটািস স্টাতেগচর র্াগে মপৌঁগোগত হগব। 
মলার্টা এর্টা পার্া ি়েতাি। 
  
. 
  
৩৩. 
  
সাগসগক্সর এর্টা মোগটা িহর। চাগচক তবগ়ের র্াজ মিষ হল। অযালাগির মবাি েীষণ 
োগলা স্বোগবর মতহলা। তততি সবতর্েু তির্মগতা সাতজগ়েগেি। অযালাগির মবাগির তদগর্ 
তাতর্গ়ে র্যাগথতরি অবার্ হগ়ে মগল–এই েতবটাই মতা িরা আগে অযালাগির অতেগস। 
তার মেগল সু্কগল পগড়, আবাতসর্ তবদযাল়ে। র্যাগথতরি এবং অযালাি েুতট র্াটাগে 
এর্তট োগমকর মগিয, তারপর তারা মেতিগস উগড় োগব, মিুচতিমার রাত র্াটাগত। 
  
. 
  
মেতিসগর্ আমরা মিযেুগগর ইততহাস মথগর্ উগি আসা এর্ অসািারণ িহর বলগত 
পাতর। মে িহগর মবি র্তট সুন্দর খাল আগে, আগে ১২০তট িীপপুি, ৪০০তট মসতু। 
অযালাি এবং র্যাগথতরি হযাতমটি মেতিগসর এ়োগরাগপাগটা মাগর্কাগপাগলাগত ঘুগর 
মবড়াল। মমসগট্রগত গাগের তলা়ে বগস হৃদ়ে তবতিম়ে র্রল। তপ়োজা সাি মাগর্কাগত 
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সন্ধযা র্াটাল। র়েযাল োতিগ়েতলগত মবি তর্েুটা সম়ে উপগোগ র্রল। আহা, এর্টা 
মহাগটল েগস পযাগলস,–মপ্রতমর্ মপ্রতমর্ার আদিক তবচরণেূতম। 
  
সুযইটতট চমৎর্ার। প্রাচীি েুগগর োতিকচার তদগ়ে সাজাগিা। গ্রান্ড র্যািাল মচাগখ পড়গে। 
  
–তুতম প্রথগম র্ী র্রগত চাও? 
  
অযালাি জািগত চাইগলি। 
  
র্যাগথতরি অযালাগির র্াগে মপৌঁগে মগল। তাগর্ জতড়গ়ে িগর বলল র্ল্পিা র্রগত পাতর। 
  
তারপর? মেতিগসর এই সুন্দর িহর, র্যাগথতরি তার দুিঃস্বপ্ন েুগল মগগে। অতীত আর 
এখি তাগর্ আঘাত র্গর িা। 
  
মস এবং অযালাি সব তর্েু আতবষ্কার র্রার মচিা র্রগে। মসন্ট মার্কস মস্কা়োর। মহাগটল 
মথগর্ মাত্র র্গ়ের্ মিা গজ দূগর তার অবতস্থতত। ইততহাগসর পাতা উলগটাতদগর্ ঘুগর 
োগে। মসন্ট মার্কস চাচক, আটক গযালাতর, র্যাতথড্রাল তসিঁতড় এবং তসতলং, মমাগজর্ আর 
মফ্রসগর্াগত পতরপূণক। 
  
েগস পযাগলস, অসািারণ মচবার। তিজ অে সাইটস। র্ত বের আগগ এখাি মথগর্ 
বতন্দগদর িাক্কা তদগ়ে মেগল মদও়ো হত। 
  
তারা এর্তটর পর এর্তট তমউতজ়োগম মগল। চাগচক তগগ়ে প্রাথকিা র্রল। মসই মোগটাখাগটা 
িীগপ মন্দািান্তা েগন্দ জীবি র্াটাল। মুরাগিাগত বগস গ্লাসগব্লাত়েং মখলা মদখল। 
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বুরািিাগত তগগ়ে মদখল মতহলাগদর, তারা অসািারণ িৃতযপতট়েসী। মমাটর লগঞ্চর সও়োর 
হগ়ে চগল মগল টরগসগলাগত। মলার্যান্ডা তর্তপ্র়োতিগত রাগতর খাও়ো সারগলা। েুগল 
পতরপূণক এর্টা উদযাগির মগিয হাগত হাত মরগখ মহিঁগট মগল। 
  
র্যাগথতরগির মগি পগড় মগল র্িগেগন্টর মসই পুতিত উদযািতটর র্থা। মসখাগিই তার 
জীবগির চার্া ঘুরগত থাগর্। আহা, অযালািগর্ পাগি তিগ়ে মস বগস আগে। হা়ে ঈশ্বর, 
তুতম র্ত র্রুণাম়ে! 
  
. 
  
মাগসকতর হল এখাির্ার প্রিাি বাজার। তারা িািাি তজতিস মদখগত মপগ়েগে। এর্তটর 
পর এর্তট মদার্াি। রুগবতলগত তগগ়ে মেতিগর্র তজতিসপত্র তর্িল। র্যাসালা মথগর্ দাতম 
জুগতা, তজওর্িগো র্যাতসতি মথগর্ প্রাচীি েুগগর স্মারর্তচহ্ন। মর্া়োতেগত বগস রাগতর 
খাবার মখল। আলগ্রাসগপাগত তগগ়ে তর্েুটা তব়োর মঢগল মেলল গলার মেতর। এইোগবই 
তদি । র্াটল আিগন্দ, গগল্প এবং অতীগতর মরামন্থগি। 
  
শুিবার, মিুচতিমা মিষ হগ়ে আসগে। হিাৎ বৃতি এল। আর্াগি বজ্রপাত। র্যাগথতরি 
এবং অযালাি মহাগটগল তেগর এল। তারা িগড়র তদগর্ তাতর্গ়ে থার্ল। 
  
শ্রীমতী হযাতমটি, এই বৃতিপাগতর জিয দুিঃতখত, তরগপাটক বগলতেল আজ সূেক উিগব। 
  
র্যাগথতরি হাসল বৃতি মর্াথা়ে? আতম মতা সুখী, খুবই সুখী। 
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বজ্রাগলার্, মাগি মগিয আর্াি উদ্ভাস। র্ড়র্ড় র্ড়াৎ িগি বাজ পড়গে। র্যাগথতরগির। 
মগির মেতর অিয িি। মচাখ বন্ধ র্রগল মস ব়েলাগরর িি শুিগত পাগে। 
  
মস অযালাগির তদগর্ তাতর্গ়ে বলল–আজই মবািহ়ে জুতররা তাগদর মন্তবয জািাগবি, তাই 
মতা? 
  
অযালাি র্থা বলগত চািতি িা, আতম ওসব জগৎ মথগর্ দূগর আতে। 
  
–আতম জািগত চাইতে। 
  
র্যাগথতরগির তদগর্ তাতর্গ়ে অযালাি বলল–তির্ আগে, আতম মদখতে। 
  
র্যাগথতরি মদখল, অযালাি মরতেগ়ো মিািার জিয ঘগরর এর্ মর্াগণ চগল মগল। 
মরতেগ়োটা খুগল তদল। তবতবতস মস্টিি িরা পগড়গে। মর্ মেি গমগগম র্েস্বগর খবর 
পড়গে। 
  
প্রিািমন্ত্রী তার পদতযাগপত্র আজই দাতখল র্গরগেি। তততি িতুি সরর্ার গিি র্রার 
মচিা র্রগবি। 
  
িিটা োগলা, মিািা োগে িা, তর্ড়তমগড় আও়োজ আসগে। 
  
অযালাি মন্তবয র্রল িড়বাদগলর জিয এমিতট হগে। 
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আবার িি মিািা মগল- এগথগে র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর তবচার মিষপগবক এগস 
মপৌঁগেগে। তর্েুক্ষণ আগগ জুতররা এর্তট তসোন্ত তিগ়েগেি। সর্গল অবার্ হগ়ে মগগেি। 
  
তবচারটা হল… 
  
মরতেগ়ো স্তব্ধ হগ়ে মগগে। 
  
 র্যাগথতরি অযালাগির তদগর্ তেগর প্রশ্ন র্রল তবচার র্ী হগত পাগর? 
  
র্যাগথতরিগর্ জতড়গ়ে িগর তার র্াগির র্াগে মুখ এগি দুিুতমর স্বগর অযালাি বলল জাতি 
িা, তুতম র্ী চাইে? গল্পটা োগলাোগব মিষ মহার্! 
  
. 
  
৩৪. 
  
উপসংহার 
  
 র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর তবচার শুরু হগব। পািঁচতদি বাতর্ আগে। মজলার মসগলর 
দরজাটা খুগল তদগলি। এজি এগসগেি আপিার সগঙ্গ মদখা র্রগত। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস সামগির তদগর্ তার্াগলি অযাটতিক োড়া আর র্াউগর্ এখাগি 
আসগত মদও়ো হ়ে িা। এখিও পেকন্ত মর্উ মতা আগসতি। তততি আগ্রহ প্রর্াি র্রগলি 
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িা। তাগর্ সািারণ র্গ়েতদর মগতা রাখা হগ়েগে। তর্ন্তু মর্? এখি আগবগ মদখাগল চলগব 
তর্? তততি মজলারগর্ অিুসরণ র্রগলি। মোট্ট আগলাচিা র্গক্ষ তগগ়ে মপৌঁগোগলি। 
  
উতি ওখাগি বগস আগেি। 
  
মেতমতরস মেতগর ঢুর্গলি, থমগর্ থামগলি। এর্ বৃে েেগলার্, হুইলগচ়োগর বগস 
আগেি। তার চুল তুষাগরর মগতা সাদা। তার মুগখ মেৌততর্ অপো়ো। মবি মবািা 
োগে অগির্ ব়েস হগ়েগে। মিািঁট দুগটা এগর্বাগর শুতর্গ়ে মগগে। হাসবার মচিা 
র্রগেি। ওই েেগলার্গর্ মদগখ মেতমতরস অবার্ হগ়ে মগগলি। সৃ্মততর সমুগে 
আগলাড়ি। তািঁ, তচিগত মপগরগেি তর্? 
  
–আতম েূত িই, মিগপাতল়োি মোটাস বলগলি। তার র্েস্বর খড়খগড় মিািাগে। আসুি, 
আসুি মর্াস্টা। 
  
মেতমতরস তচৎর্ার র্রগলি আপতি! 
  
–আতম জািালা তদগ়ে লাতেগ়ে পগড়তেলাম। আমার মর্ামর মেগে মগগে। আমার বাটলার 
তির্ সমগ়ে খবরটা আমার র্াগে মপৌঁগে তদগ়েতেল। আতম এটা আপিাগর্ জািগত তদগত 
চাইতি। মবিঁগচ আতে জািগল আপতি হ়েগতা অখুতি হগতি। আপিার সগঙ্গ আর েুে র্রার 
মগতা মািতসর্তা আমার তেল িা। 
  
–তর্ন্তু ওরা এর্টা অতগ্নদগ্ধ মদহ আতবষ্কার র্গরতেল। 
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–ওটা আমার চার্গরর। 
  
মেতমতরস িপ র্গর মচ়োগর বগস পড়গলি–আপিাগর্ জীবন্ত মদগখ র্ী মে োগলা লাগগে। 
  
–োগলা লাগারই র্থা। আতম আপিার জীবি বািঁচাগত এগসতে। 
  
মেতমতরস বলগলি–সততয? সততয! 
  
–হযািঁ, আতম এই মর্সটা লড়ব। 
  
মেতমতরস হাসগলি–সততয তল়েি। এত তদি বাগদ? আপতি তর্ আমাগর্ মবার্া বগল মগি 
র্রগেি? আতম আমার জীবি আপিার হাগত তুগল মদব? 
  
র্ারণ আপতি জাগিি মর্াস্টা, এই পৃতথবীগত এর্মাত্র আতমই আপিাগর্ বািঁচাগত পাতর। 
আপিার বািঁচা-মরা আমার ওপর তিেকর র্রগে। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস উগি দািঁতড়গ়ে বলগলি–িা, িিযবাদ। 
  
তততি দরজার তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। 
  
আতম স্পাইরস লামগিার সগঙ্গ র্থা বগলতে। আতম তাগর্ তদগ়ে বলাব, আপতি তার। 
সাগথ বযস্ত তেগলি, েখি আপিার স্ত্রীর মৃতুয হ়ে। 
  
মেতমতরস অবার্ হগ়ে মগগলি ও র্ী বগলগে? 
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মোটাস হুইলগচ়োগর িুিঁগর্ পড়গলি–আতম ওিঁগর্ সবতর্েু বুতিগ়েতে। আতম বগলতে, 
েতবষযগত ওিঁর জিয এর্টা সুখী তদি অগপক্ষা র্গর আগে। এোগব প্রততগিাি তিগ়ে র্ী 
লাে? 
  
–আতম তির্ বুিগত পারলাম িা! 
  
–আতম বগলতে, েতদ লামগিা এইোগব সাক্ষয মদি, তা হগল আপিার সমস্ত সম্পতত্ত 
আপতি এিঁগর্ তদগ়ে মদগবি। আপিার জাহাজ, আপিার মর্াম্পাতি, সবতর্েু ওিঁর হাগত 
চগল োগব। 
  
–আপতি এর্থা বলগলি র্ী র্গর? 
  
–আতম তর্ েুল বগলতে? মর্াস্টা, এর্বার তচন্তা র্রুি মতা। এইোগব হ়েগতা আপতি 
োিঁতসর দতড় মথগর্ মুতক্ত মপগত পাগরি। এখি এই তবচারটা আপিাগর্ই র্রগত হগব। 
মর্ািা মবতি মূলযবাি? জীবি, িাতর্ অগিষ িিসম্পতত্ত? 
  
দীঘকক্ষগণর িীরবতা। মেতমতরস বগস পড়গলি। তততি মোটাসগর্ োগলাোগব মদখগলি। 
  
–লামগিা সততয সততয এর্থা বলগব? মমতলিার েখি মৃতুয হ়ে তখি আতম তার সগঙ্গ 
তেলাম? সমুে তসর্ত মথগর্ অগির্ দূগর? 
  
–হযািঁ, আপতি তির্ই িগরগেি। 
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–এর তবতিমগ়ে মস র্ী চাইগে? 
  
–আপিার তবিাল সাম্রাগজযর সবটুরু্। 
  
মেতমতরস মাথা িাড়গলি–িা, আতম মসটা র্খিও চাইব িা। 
  
–আপিাগর্ োড়গতই হগব। উতি আপিাগর্ তিিঃস্ব র্রগব। এটাই হল ওিঁিার প্রততগিাি। 
  
মেতমতরস তার মি তস্থর র্রগত পারতেগলি িা। 
  
–তল়েি, আপতি র্থা তদগেি, এই অন্ধর্ার অবস্থা মথগর্ আমাগর্ মুক্ত র্রগবি? 
  
মোটাগসর মিািঁট দুতট মর্িঁগপ উিল আতম র্থা তদতে। 
  
–আতম বুিগত পারতে িা।…। 
  
–মহগলতির্ মট্রে র্রগপাগরিিগর্ লামগিার হাগত তুগল তদগত হগব। তার আগগ আতম 
এর্টা মোট্ট মখলা মখলাব। আপতি এই মর্াম্পাতির সমস্ত অযাগসট এর্তট িতুি 
মর্াম্পাতিগত পাতিগ়ে মদগবি। ওই মর্াম্পাতিটার মাতলর্ হব আতম। 
  
মেতমতরস বলগলি–তার মাগি লাবগিা আসগল তর্েুই পাগব িা? 
  
মোটাস র্ািঁি িািঁতর্গ়ে বলগলি–এই পৃতথবীগত র্াউগর্ তজতগত হ়ে, মর্উ আবার মহগর 
ো়ে। 
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–লামগিা সগন্দহ র্রগব িা মতা? 
  
–পুগরা বযাপারটা আপতি আমার ওপর মেগড় তদি। আমার অতেজ্ঞতার ওপর আপিার 
আস্থা আগে মতা? 
  
মেতমতরস বলগলি–লামগিার সাগথ আপতি তবশ্বাসঘাতর্তার র্াজ র্রগেি? তর্ন্তু আপতি 
আমাগর্ও মে ির্াগবি িা, তা র্ী র্গর বুিব? 
  
–এটা মতা খুবই সহজ বযাপার মর্াস্টা। আপিার জীবি আমার ওপর তিেকর র্রগে। 
আমার সগঙ্গ আপিার এর্টা চুতক্তপত্র সই র্রা হগব। আপতি এই িতুি মর্াম্পাতির 
দাত়েে আমার হাগত তুগল মদগবি। অবিয তখিই, েখি আপতি মুক্ত হগবি। আর েতদ 
মিষপেকন্ত এই তবচাগর আপিার মৃতুযদণ্ড হ়ে, আতম তর্েুই পাব িা। 
  
এই প্রথম র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মগি হল, বযাপারটার মগিয তর্েু রহসয লুতর্গ়ে 
আগে। তততি ওই প্রততবন্ধী আইিগজ্ঞর পাগি তর্েুক্ষণ বসগলি। এবার তবচার শুরু হগব। 
তবচাগরর েলােল র্ী হগব তা মেতমতরস বুিগতই পারগেি। িা, এত মবার্া তততি িি। 
  
মেতমতরস িান্তোগব জবাব তদগলি- তির্ আগে, মোটাস, আপিার প্রস্তাব আতম মমগি 
তিতে। 
  
মোটাস বলগলি–ঈশ্বর আপিার সহা়ে মহাি। মর্াস্টা, এোগবই আপতি তিগজর জীবি 
বািঁচাগলি। 
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মেতমতরস োবগত থার্গলি, আরও অগির্ তর্েু আতম বািঁচাব। আতম বািঁতচগ়ে রাখব আমার 
এর্ মর্াতট তমতল়েি েলার। মসটা মর্াথা়ে আগে, এর্মাত্র আতম জাতি। আপতি অথবা 
অিয মর্উ তার হতদস র্রগত পারগবি িা। 
  
স্পাইরগসর সাগথ মোটাগসর র্থাবাতকা হগ়ে মগগে। বযাপারটা খুব এর্টা সহজ তেল । 
প্রথমবার তততি মোটাসগর্ তার অতেস মথগর্ ঘাড় িাক্কা তদগ়ে মবর র্গর তদগ়েতেগলি। 
  
-আপতি র্ী োবগেি? ওই তদতযটার জীবি আতম বািঁচাব? আমার মচাগখর সামগি মথগর্ 
এখিই মবতরগ়ে োি। 
  
আপতি প্রততগিাি মিগবি মতা? এটাই আপিার আসল অতেপ্রা়ে? 
  
 মোটাস িান্তোগব জািগত মচগ়েতেগলি। 
  
–হযািঁ, আতম প্রততগিাি তিগত মপগরতে। 
  
–সততয-সততয? মর্াস্টার বযাপাগর আপতি সব তর্েুই জাগিি। জীবি চগল মগগলও তার 
সম্পতত্ত তবিি হগব িা। েতদ মর্াস্টাগর্ োিঁতস মদও়ো হ়ে, র্গ়ের্ মুহূগতকর েন্ত্রণা আর 
েতদ আপতি তার র্াে মথগর্ সব তিগ়ে মিি? র্পদকর্িূিয জীবি তাগর্ র্াটাগত হগব। 
মেগব মদখুি মতা এটা তর্ বগড়া িাতস্ত ি়ে? 
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আইিতবিারগদর র্থার মগিয সততয লুতর্গ়ে আগে। সততযই মতা, মেতমতরসগর্ এোগব 
োিঁতসর মগঞ্চ িুতলগ়ে তদগ়ে র্ী লাে? মেতমতরস এর্ মলােী মািুষ। টার্া োড়া এর্ মুহূতক 
বািঁচগত পাগর িা। 
  
–আপতি মর্াস্টার সব তর্েু আমার হাগত তুগল মদগবি? 
  
–হযািঁ, আতম র্থা তদতে, ওিঁিার সমস্ত জাহাজ, বযবসা সব তর্েু। সব র্টা মর্াম্পাতি। 
  
বযাপারটা মেগব মদখার মগতা। 
  
স্পাইরস বলগলি–আমা়ে তর্েু সম়ে তদি। 
  
 উতি অবার্ মচাগখ আইিতবিারগদর তদগর্ তাতর্গ়ে থার্গলি। আহা, এই মলার্টার তর্ 
এত ক্ষমতা আগে? মদখাই োর্। 
  
. 
  
মিযরাত। স্পাইরসলামগিা মিগপাতল়োি মোটাসগর্ বলগলি–আতম মিতস্থর র্গরতে। 
চুতক্তটা পার্া র্রগত হগব। 
  
মপ্রগসর মলার্জি অবার্ হগ়ে অগপক্ষা র্রতেগলি। র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর তবচার শুরু 
হগব। তিগজর স্ত্রীগর্ তততি হতযা র্গরগেি এই অপরাগি। আর মে মািুষতট তািঁর হগ়ে 
মামলা লড়গবি তততি মৃতুযর মর্াল মথগর্ উগি এগসগেি। এই মদগির সবগথগর্ তবখযাত 
তিতমিাল অযাটতিক। মগি র্রা হগ়েতেল, তততি অতগ্নর্াগণ্ড মারা মগগেি। 
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. 
  
তবচার শুরু হল, মসই মর্াটকরুগম মেখাগি মিাগ়েগল মপজ এবং লযাতর েগলাগসর তবচার 
হগ়েতেল। র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ আিা হল অতেেুগক্তর তিতদকি জা়েগাগত। হুইল 
মচ়োগর চগড় মিগপাতল়োি মোটাস এগলি। সরর্ার পগক্ষর উতর্ল হগলি মস্পিযাল 
প্রতসতর্উটর মেলমা। 
  
মেলমা জুতরবৃন্দগর্ উগেি র্গর বলগত শুরু র্রগলি- র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ আমরা 
পৃতথবীর অিযতম িিী বযতক্ত বলগত পাতর। অিন্ত অগথকর অতির্ারী তততি। তাই আইি 
তিগ়ে তেতিতমতি মখলা মখগলগেি। তর্ন্তু এর্তট বযাপাগর তততি তসেহস্ত, উতি িান্ডা মাথা়ে 
খুি র্গরগেি। 
  
মেলমা মেতমতরগসর তদগর্ তার্াগলি–র্িস্টযািতটি মেতমতরস তার স্ত্রীগর্ মমগরগেি। স্ত্রীর 
মর্াগিা মদাষ তেল িা। এর্তটর পর এর্তট প্রমাণ আতম আপিাগদর হাগত তুগল মদব। 
সবতর্েু মদখার পর আপিারা তিশ্চ়েই বলগবি, এতট হল প্রথম তেতগ্রর হতযার্াণ্ড। 
  
উতি তসগট তগগ়ে বসগলি। প্রিাি তবচারপতত এবার মিগপাতল়োি মোটাগসর তদগর্ তাতর্গ়ে 
প্রশ্ন র্রগলি- আপতি তর্ মর্াগিা বক্তবয রাখগবি? 
  
মোটাস বলগলি–হযািঁ, আতম তর্েু বলগত চাইতে। 
  
তততি জুতরগদর মুগখর তদগর্ তার্াগলি। সর্গলর মুগখই প্রশ্ন মজগগগে। 
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বলা শুরু হল–র্িস্টযািতটি মেতমতরস িিী অথবা িতক্তিালী বগল এই র্ািগড়া়ে আগসি 
তি। তাগর্ এখাগি আিা হগ়েগে মজার র্গর। আমরা সর্গলই জাতি, িিী মািুষগর্ মর্উ 
মর্উ ঘৃণা র্গর থাগর্ি। তমিঃ মেতমতরসগর্ আমরা এই বযাপাগর অতেেুক্ত মর্ি র্রব? 
তততি র্খগিাই তার স্ত্রীগর্ হতযা র্গরিতি। আমার র্াগে আসল েুতক্ত লুতর্গ়ে আগে। 
  
এবার তবচার শুরু হল। 
  
. 
  
প্রতসতর্উটর মেলমা পুতলি মলেগটিযান্ট তথওেতলসগর্ সাক্ষী তহগসগব দািঁড় র্রাগলি। 
  
প্রগশ্নাত্তগরর পালা শুরু হল। 
  
প্রথম প্রশ্ন–অপতি েখি মেতমতরগসর বীচ হাউগস তগগ়েতেগলি, তখি র্ী মদগখতেগলি? 
মলেগটিযান্ট তথওেতলস, সব র্থা খুগল বলগবি আদালগতর সামগি? 
  
–মটতবল মচ়োরগুগলা মেগে পগড় আগে। মবি মবািা োতেল, মসখাগি এর্দল মচার ঢুগর্ 
পগড়তেল। 
  
-মগি তর্ হ়েতি মসখাগি ধ্বস্তাধ্বতস্ত হগ়েগে? 
  
–ইগ়েস সযার। মগি হগ়েগে, মসখাগি ে়েংর্র র্াণ্ড ঘগট মগগে। 
  
–মসখাি মথগর্ আপতি এর্টা রক্তামাখা েুতর মপগ়েগেি মতা? 
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–হযািঁ, সযার। 
  
েুতরর ওপগর হাগতর োপ পাও়ো মগগে? 
  
হযািঁ। 
  
 র্ার হাগতর োপ? 
  
–র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর। 
  
 জুতররা মেতমতরগসর তদগর্ তার্াগলি। 
  
–েখি আপিারা বাতড়তট সাচক র্রগলি, আর র্ী পাও়ো তগগ়েতেল? 
  
-মক্লাগসগটর মগিয আমরা রক্তমাখা সািঁতাগরর মপািার্ মপগ়েতে। এগত মেতমতরগসর িাগমর 
আদযাক্ষর মলখা তেল। 
  
–মপািার্গুগলা তর্ অগির্ তদি ওখাগি পগড় তেল? 
  
–িা, সযার। মসগুগলা সমুগের জগল মেজা তেল। 
  
–অগির্ িিযবাদ। 
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এবার মিগপাতল়োি মোটাগসর পালা। তততি বলগলি–তেগটর্তটে তথওেতলস, আপতি ওই 
অতেেুগক্তর সাগথ তর্ বযতক্তগতোগব র্থা বগলগেি? 
  
–হযািঁ, সযার। 
  
-উতি র্ী বগলগেি? 
  
–উতি বগলগেি, মেতমতরগসর তদগর্ তাতর্গ়ে েেগলার্ বলগলি, উতি র্ী বগলগেি, মসটা 
এখাগি বলগত হগব তর্? 
  
–ওিঁিাগর্ তর্ িতক্তিালী বগল মগি হগে? মাগি, িরীগরর তদর্ মথগর্ উতি র্তখাতি 
িতক্তিালী বগল আপিার মগি হ়ে? 
  
–আপিার র্থা তির্ বুিগত পারতে িা। 
  
এর্জি তার স্ত্রীগর্ হতযা র্রার জিয এমি র্াজ র্রগব মর্ি? ঘগরর তজতিসপত্র লণ্ডেণ্ড 
র্রার মর্াগিা প্রগ়োজি আগে তর্? 
  
মেলমা উগি দািঁতড়গ়ে বলগলি–মহামািয তবচারপতত, আতম এই বক্তগবযর প্রততবাদ র্রতে। 
  
–এ বযাপাগর আপতি আর তর্েু বলগবি িা, সাক্ষযগর্ তবরক্ত র্রগবি িা। 
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–আতম ক্ষমা চাইতে, মািিী়ে মহাি়ে। মোটাস ওই মগাগ়েন্দার তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি, 
তমিঃ মেতমতরগসর সাগথ আপিার র্ী র্থা হগ়েতেল? তার মথগর্ আপিার তর্ মগি হগ়েগে 
েেগলার্ তর্ বুতেমাি িি? 
  
–হযািঁ, সযার। েেগলার্ অতযন্ত িিী, এ তবষগ়ে মর্াগিা সগন্দহ মিই। তর্ন্তু উতি বুতেমাি, 
মসটাও মািগত হগব। 
  
–মলেগটিযান্ট, আর এর্তট প্রশ্ন র্রার আগে। র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মগতা মািুষ তর্ 
এইোগব হতযার্াণ্ড ঘটাগত পাগরি? হতযার সব তচহ্ন মচাগখর সামগি মেগল পালাগত 
পাগরি? মে রক্তমাখা েুতরর ওপর তার হাগতর দাগ আগে, মসতটও সামগি রাখগবি মর্ি? 
রক্তমাখা সািঁতাগরর মপািার্? বযাপারটা আপিার র্াগে অদু্ভত বগল মগি হ়ে িা তর্? 
  
অগির্ সম়ে উগত্তজিার মুহূগতক আমরা সবতর্েু গুতলগ়ে মেতল। এর আগগ এমি অগির্ 
ঘটিা আতম মচাগখর সামগি মদগখতে। 
  
–পুতলি এর্টা মসািার মবাতাম মপগ়েগে। মেতমতরগসর জযাগর্ট মথগর্ মবাতামটা পাও়ো 
মগগে। মসই জযাগর্টতট তর্ মেতমতরস পগরতেগলি? 
  
–হযািঁ, সযার। 
  
–এটা এর্টা গুরুেপূণক তবষ়ে। পুতলগির তথযািুসাগর তার স্ত্রী লড়াই র্রার সম়ে এই 
জযাগর্টটা তেিঁগড় তদগ়েতেগলি। 
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–হুিঁ, তির্ই বগলগেি। 
  
–আমরা মেতমতরস সম্পগর্ক েতটুরু্ জাতি, তততি োগলা মপািার্ পরগত োগলাবাগসি। 
মবাতামটা মেিঁড়া, অথচ তততি তা মখ়োল র্রগলি িা। তততি বাতড়গত বগসতেগলি জযাগর্ট 
পগর? তা তর্ সম্ভব? জযাগর্টটা খুগল রাখগলি। মক্লাগসগট টাতেগ়ে তদগলি। তখিও 
মর্াগিা তর্েু তার িজগর পড়ল িা। এোগব তর্ মর্উ তিগজগর্ হতযার্ারী সাজা়ে। 
অন্ধরাও মবািহ়ে এমি র্াজ র্রগব িা। 
  
. 
  
তমিঃ র্াটালাগিাস স্টযাগন্ড এগস দািঁড়াগলি। তততি এর্টা তেগটর্তটে সংস্থার প্রিাি। 
মেলমার সাগথ এবার শুরু হল তার প্রগশ্নাত্তগরর পালা। 
  
–আপতি এর্টা প্রাইগেট তেগটর্তটে এগজতের মাতলর্, তাই মতা? 
  
–হযািঁ, সযার। 
  
র্তদি আগগ তমগসস মেতমতরসগর্ হতযা র্রা হ়ে। এই েেমতহলা তর্ আপিার র্াগে 
এগসতেগলি সাহাগেযর জিয? 
  
হযািঁ, তির্ই বগলগেি। 
  
–র্ী িরগির সাহােয উতি প্রাথকিা র্গরতেগলি? 
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তিরাপত্তা। উতি বগলতেগলি মে, ওিঁিার স্বামীর সাগথ তববাহ তবগেদ আসন্ন্। স্বামী বারবার 
ওিঁিাগর্ হতযা র্রগবি বগল িাতসগ়েগেি। 
  
দিকর্গদর মগিয মৃদু গুিি ধ্বতি মিািা মগল। 
  
শ্রীমতী মেতমতরস খুবই মেগে পগড়তেগলি, তাই মতা? 
  
–হযািঁ, উতি খুবই মেগে পগড়তেগলি। 
  
উতি আপিাগর্ তিেুক্ত র্গরতেগলি স্বামীর হাত মথগর্ তিগজগর্ বািঁচাবার জিয। তির্ 
বলতে মতা? 
  
–হযািঁ, সযার। 
  
আমার আর তর্েু প্রশ্ন মিই, মেলমা এবার মোটাগসর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি, আপতি 
প্রশ্ন র্রগবি মতা? 
  
মোটাস তার হুইলগচ়োর তিগ়ে সামগির তদগর্ এতগগ়ে এগলি–বলগলি, তমিঃ র্াটালাগিাস, 
র্ততদি িগর আপতি এই সংস্থার সগঙ্গ েুক্ত? 
  
–পগিগরা বের িগর। 
  
মোটাস খুতি হগলি–বািঃ, অগির্ বের! আপতি আপিার র্াজটা তর্ োগলাোগব র্গরি? 
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–আমার মতা তাই মগি হ়ে। অন্তত আমার ক্লাগ়েন্টগদর তাই অতেমত। 
  
–তাহগল এই বযাপাগর আপিার অগিষ অতেজ্ঞতা, তাই মতা? মেসব মািুগষরা সমসযার 
মুগখামুতখ হ়ে, তাগদর মি মর্মি, তা মতা আপতি জাগিি? 
  
র্াটালাগিাস বলগলি–হযািঁ, এ জিযই মতা তারা আমাগদর র্াগে আগসি। 
  
–েখি তমগসস মেতমতরস আপিার র্াগে এগসতেগলি, তাগর্ তর্ খুব উতিগ্ন বগল মগি 
হগ়েতেল? 
  
–হযািঁ, তততি খুবই উতিগ্ন তেগলি। তািঁর মুগখ মচাগখ আতগির োপ তেল। 
  
বুিগত মপগরতে, তার মগি ে়ে ঢুগর্তেল। স্বামী তাগর্ মে-মর্াগিা মুহূগতক হতযা র্রগত। 
পাগরি, তাই মতা? 
  
–আপতি তির্ই বগলগেি। 
  
তততি েখি আপিার অতেস মেগড় চগল তগগ়েতেগলি, তখি আপতি র্তজিগর্ তার 
সাহাগেয পাতিগ়েতেগলি? এর্জি, িাতর্ দুজি? 
  
িা, তখিই আতম র্াউগর্ পািাইতি। 
  
 মোটাস আবার্ হগ়ে মগগলি মর্ি? এই র্াজ আপতি মর্ি র্গরিতি? 
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উতি বগলতেগলি, মসামবাগরর আগগ মলার্ দরর্ার মিই। মোটাস অবার্ মচাগখ 
তার্াগলি। 
  
–আতম তির্ বুিগত পারতে িা তমিঃ র্াটালাগিাস। ওই েেমতহলা, আপিার র্াগে 
এগসতেগলি, েগ়ে র্ািঁপগেি, স্বামী তাগর্ মে-মর্াগিা মুহূগতক হতযা র্রগত পাগর, অথচ 
অতেস মথগর্ মবগরাবার সম়ে উতি মি পালগট মেলগলি। মসামবার অতি ওিঁিার মর্াগিা 
সাহােয লাগগব িা, এর্থা বলগলি! 
  
–তির্ই বগলগেি। 
  
 মিগপাতল়োি মোটাস এবার তিগজই তিগজগর্ প্রশ্ন র্রগলি এর্টা বযাপার আমাগর্ 
অবার্ র্গর তদগে, সততয সততয তমগসস মেতমতরস তর্ ে়ে মপগ়েতেগলি? িাতর্ এসবই 
তািঁর সাজাগিা অতেি়ে? মর্ি তততি মসামবার পেকন্ত সম়ে মচগ়ে তিগ়েতেগলি। 
  
. 
  
মেতমতরগসর র্াগজর মমগ়েতটগর্ োর্া হল। 
  
–এখি সততয র্গর বগলা মতা, তমগসস মেতমতরস এবং তার স্বামীর মগিয মটতলগোগি ো 
র্থা হগ়েতেল, তুতম তা শুগিতেগল র্ী? 
  
হযািঁ, সযার। 
  
–র্ী র্থা হগ়েতেল তা গুতেগ়ে বলল। 
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তমগসস মেতমতরস তািঁর স্বামীগর্ বগলতেগলি উতি তেগেকাস চাইগেি। স্বামী বগলতেগলি, এ 
তেগেকাস তততি মদগবি িা। 
  
মেলমা জুতরগদর তদগর্ তার্াগলি–তির্ আগে। আবার মমগ়েতটর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি, 
এোড়া তুতম আর র্ী, শুগিতেগল? 
  
তমিঃ মেতমতরস বগলতেগলি বীচ হাউগস মদখা র্রগত। ততিগটর সম়ে। এর্া আসগত। 
  
তমিঃ মেতমতরস বগলতেগলি ওিঁিার স্ত্রী বীচ হাউগস এর্া আসগবি, তাই মতা? 
  
–হযািঁ, সযার। আরও বগলতেগলি, েতদ আমার মালতর্ি েটার মগিয তেগর িা আগসি, 
তাহগল আতম মেি পুতলগির িরণাপন্ন্ হই। 
  
এই র্থা শুগি জুতরগদর মগিয স্পি প্রতততি়ো মদখা মগল। তারা সর্গল মেতমতরগসর 
তদগর্ তার্াগলি। 
  
-মতামাগর্ আর মর্াগিা প্রশ্ন র্রব িা। মেলমা এবার মোটাগসর তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি, 
আপতি মর্াগিা প্রশ্ন র্রগবি? 
  
মিগপাতল়োি মোটাস হুইল মচ়োরটা আর এর্টু র্াগে এতগগ়ে তিগ়ে এগলি মতামার িাম 
আিতড্র়ো, তাই মতা? 
  
-হযািঁ সযার। 
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আিতড্র়োগর্ মদগখ বুিগত পারা মগল, মস খুব ে়ে মপগ়েগে। তর্ন্তু ে়েটাগর্ মচগপ রাখার 
আপ্রাণ মচিা র্রগে। 
  
–আিতড্র়ো, তুতম বগলে, তমগসস মেতমতরস তািঁর স্বামী সম্পগর্ক তর্েু তথয মতামাগর্ 
তদগ়েগেি। তার স্বামীগর্ তততি তেগেকাস তদগত চাইগেি, তমিঃ মেতমতরস তেগেকাস মদগবি িা 
বগলগেি। তমিঃ মেতমতরস বগলগেি, তািঁর স্ত্রীগর্ এর্া বীচ হাউগস আসগত। আতম তর্ তির্ 
: বলতে? 
  
-হযািঁ, সযার। 
  
–তুতম তর্ন্তু িপথ তিগ়ে বগলে, আিতড্র়ো, র্ী শুগিে তির্ র্গর বলল। 
  
–হযািঁ, সযার, আতম এই শুগিতে। 
  
–েখি এই র্থা হতেল তখি ওই ঘগর র্টা মটতলগোি তেল? 
  
–মর্ি সযার, মাত্র এর্টা। 
  
 মিগপাতল়োি মোটাস এবার বলগলি–তাহগল? অিয প্রাগন্ত র্ী র্থা হগে, তুতম তা 
শুিগত পাওতি? 
  
িা, সযার। আতম তা জাতি িা। 
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–তাহগল আসল সততযটা আতমই বতল। তমগসস মেতমতরগসর র্থাই তুতম শুগিে, তার স্বামী 
র্ী বলগেি, মসটা মতামার পগক্ষ মিািা সম্ভব হ়েতি। 
  
-িা, আতম তা শুিব মর্মি র্গর? 
  
–তার মাগি, তুতম মিাগিাতি মে তমিঃ মেতমতরস তার স্ত্রীগর্ ে়ে মদতখগ়েগেি। তমিঃ মেতমতরস 
তার স্ত্রীগর্ এর্া বীচ হাউগস আসগত বগলগেি। এসব মতামার র্ল্পিা, মর্িিা শ্রীমতী 
মেতমতরস মতামাগর্ এসব র্থা বগলতেগলি। 
  
আিতড্র়ো মরগগ মগল। বলল–হযািঁ, এইোগব বযাখযা র্রা মেগতই পাগর। 
  
–আতম েতদ এইোগব বযাখযা র্তর- মেতমতরস েখি মটতলগোগি র্থা বলতেগলি, তখি 
তুতম মর্াথা়ে তেগল? 
  
উতি আমাগর্ চা আিগত বলগলি। 
  
–তুতম চা আিগত তগগ়েতেগল? 
  
–ইগ়েস, সযার। 
  
–তুতম চা-টা মটতবগল মরগখতেগল? 
  
–ইগ়েস, সযার। 
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–তুতম ঘর মেগড় োওতি মর্ি? 
  
–তমগসস মেতমতরস আমাগর্ থার্গত বগলতেগলি। 
  
–তমগসস মেতমতরস মচগ়েতেগলি, তুতম োগত এই মোগির র্থাবাতকা মিািার মচিা র্গরা। 
অথবা মতামাগর্ মিািাগিার মচিা র্রা হ়ে। 
  
আমতা আমতা র্গর মমগ়েতট বলল–হযািঁ, তাই হ়েগতা হগব। 
  
এবার মোটাগসর র্েস্বগর মজগগ উগিগে এর্ জাগ্রত উন্মাদিা। 
  
–তার মাগি, তুতম জাগিা িা সততয সততয েেমতহলা তার স্বামীর সগঙ্গ র্থা বলতেগলি 
তর্িা। হ়েগতা উতি র্াগরার সগঙ্গই র্থা বগলিতি। র্থা বলার অতেি়ে র্রতেগলি। 
  
মোটাস মচ়োরটা আরও সামগির তদগর্ এতগগ়ে তিগ়ে এগলি–বযাপারটা মতামার র্াগে 
এর্টু অদু্ভত লাগগতি তর্? উতি বযতক্তগত র্থা বলগেি, মতামাগর্ মসখাগি থার্গত 
বলগলি মর্ি? আতম মতা এবযাপারটা র্খিও োবগতই পাতর িা। বযতক্তগত র্থার সম়ে 
আমরা বাতড়র মর্াগিা র্াগজর মমগ়েগর্ মসখাগি থার্ার অিুমতত তদই িা। তমগসস 
মেতমতরগসর এই আচরণটা সততয সগন্দহজির্। এই বযাপাগর আর এর্টু মবতি িজর 
মদও়ো দরর্ার। আমার মগি হ়ে, উতি মবািহ়ে, স্বামীর তবরুগে ষড়েগন্ত্রর জাল 
বুগিতেগলি। র্িস্টযািতটি মেতমতরস তার স্ত্রীগর্ হতযা র্গরিতি। সাক্ষযপ্রমাণ হ়েগতা তার 
তবরুগে োগব, তর্ন্তু এই সবই সাজাগিা। সব তর্েু দীঘকতদি িগর তততর র্রা হগ়েগে। মে-
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মর্াগিা বুতেমাি মািুগষর র্াগেই এই েুতক্তর অন্তিঃসারিূিযতা িরা পগড় োগব। মদখা োর্ 
র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ র্ী র্গর আমরা আরও বুতেমাি মািুগষ পতরণত র্রগত পাতর। 
  
দিতদি িগর এই সও়োল-জবাব চগলতেল। এর্তটর পর এর্তট তথয তুগল িরা হগ়েগে। 
তীি বাদািুবাদ, িারা, উপিারা তবগেষণ। এর্তদগর্ পুতলি, অিযতদগর্ র্গরািার। 
র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ মিষ পেকন্ত অপরািী তহগসগব সাবযস্ত র্রা হগব র্ী? মপ্রগসর 
মলাগর্রা তখি উদগ্রীব। 
  
মিগপাতল়োি মোটাস মিষ পেকন্ত িহ্মাস্ত্র প্রগ়োগ র্রগলি। স্পাইরস লামগিাগর্ সাক্ষী 
তহসাগব মেগর্ পািাগিা হল। মেতমতরস এর মগিযই ওই চুতক্তপগত্র সই র্গরগেি। 
মহগলতির্ মট্রে র্রগপাগরিি এবং তার সমস্ত সম্পতত্ত স্পাইরস লামিার হাগত 
হস্তান্ততরত র্রা হগ়েগে। এর্তদি আগগ এইসব সম্পতত্ত মগাপগি মিগপাতল়োি মোটাগসর 
হাগত তুগল মদও়ো হ়ে। বলা হগ়েগে েতদ র্িস্টযািতটি মেতমরস ওই তবচাগর মুতক্ত পাি, 
তাহগলই এই চুতক্তটা র্াজ র্রগব। 
  
–তমিঃ লামগিা আপতি এবং আপিার েতগ্নপতত র্িস্টযািতটি মেতমতরস মাগি মগিযই িািা 
জা়েগাগত মদখা র্রগতি? 
  
-িা, আমরা র্খিও মদখা র্তরতি। 
  
–সততয র্থা বলগত তর্, আপিাগদর মগিয সম্পর্কটা মমাগটই োগলা তেল িা, তাই মতা? 
আপিারা এগর্ অিযগর্ মটক্কা মদবার মচিা র্রগতি। 
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লামগিা র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর তদগর্ তার্াগলি–হযািঁ, তগব মাগি মগিয আমরা তর্েুটা 
সুসম্পর্ক র্াতটগ়েতে। 
  
–মেতদি আপিার মবাি অদৃিয হগ়ে োি, মসতদি র্িস্টযািতটি মেতমতরস বীচ হাউগস 
োিতি বগল জাতিগ়েগেি। ততিগটর সম়ে তততি িাতর্ আপিার সাগথ এর্তট মগাপি 
আগলাচিা সো়ে উপতস্থত তেগলি। ওই সোটা হগ়েতেল অযাগিার্তরগন্থর এর্তট লগজ? 
এই বক্তবয তর্ সততয? েখি পুতলি আপিাগর্ এই তমতটং সম্পগর্ক প্রশ্ন র্গর আপতি তা 
অস্বীর্ার র্গরতেগলি। 
  
-হযািঁ, আতম র্গরতেলাম। 
  
–মর্ি? 
  
 লামগিা অগির্ক্ষণ তাতর্গ়ে থার্গলি। মেি র্থা বলার িতক্ত হাতরগ়ে মেগলগেি। তািঁর 
দুগচাগখ রাগ মেগস উিল–মেতমতরস, আমার মবাগির সাগথ খুবই খারাপ বযবহার র্গরগে। 
মস সব সম়ে আমার মবািগর্ িারীতরর্ এবং মািতসর্োগব আঘাত র্রত। আতম তাগর্ 
িাতস্ত তদগত মচগ়েতেলাম। আমার এর্টা অযাতলবাই দরর্ার তেল। তাই আতম তমগথয র্থা 
বগলতেলাম। 
  
এখি র্ী বলগবি? 
  
–তমগথযগর্ তিগ়ে দীঘকতদি মর্উ বািঁচাগত পাগর িা। আতম সততযটা বলগত চাইতে। 
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–তাহগল মেগবতচগন্ত বলুি মতা ওইতদি র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর সাগথ আপিার মদখা 
হগ়েতেল তর্িা দুপুর ততিগটর সম়ে অযাগিার্তরগস্থর লগজ? 
  
-হযািঁ, আমরা এর্সগঙ্গ বগসতেলাম। 
  
মর্াটকরুগম আবার তচৎর্ার শুরু হল। মেলমা উগি দািঁড়াগলি। মেলমা বলগলি ইগ়োর 
অিার, আতম প্রততবাদ র্রতে। 
  
প্রততবাদ আগ্রাহয র্রা হল। 
  
মেলমা মচ়োগর বগস পড়গলি। র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ মগি হল, মচাখ দুগটা উজ্জ্বল 
হগ়ে উগিগে। 
  
–ওই তমতটং সম্পগর্ক সব তর্েু বলুি। এটা তর্ আপিার বুতে? 
  
িা, মমতলিা এই র্থাটা বগলতেল। মস আমাগদর দুজিগর্ই মবার্া বাতিগ়েগে। 
  
–মবার্া বাতিগ়েগে র্ীোগব? 
  
–মমতলিা আমাগর্ মোি র্গর বগল তার স্বামী আমার সগঙ্গ মদখা র্রগত চাইগে। আমার 
লগজ। মস এর্টা বযবসার বযাপাগর র্থা বলগব। মমতলিা আবার মেতমতরসগর্ও মোি 
র্গরতেল। বগলতেল, আতম িাতর্ তার স্বামীর সাগথ র্থা বলগত উদগ্রীব। আমরা । 
দুজগি মসখাগি তগগ়েতেলাম। তগগ়ে আমরা এর্টা সরল সতয আতবষ্কার র্রলাম, তা হল, 
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আমাগদর দুজিগর্ই মবার্া বািাগিা হগ়েগে। বলার মগতা মর্াগিা র্থা আমাগদর তেল 
িা। 
  
তার মাগি? ইগে র্গরই ওই তমতটংটা োর্া হগ়েতেল। ওই সম়েটার সাগথ তমগসস 
মেতমতরগসর মৃতুযর সম়েটা তমগল মগগে তাই মতা? 
  
–আপিার অিুমাি সতির্। 
  
–অযাগিার্তরন্থ মথগর্ তবগচ মপৌঁগোগত মগগল চার ঘণ্টা সম়ে লাগগব। আতম মেগত মেগত 
তা মমগপ তিগ়েতে। মিগপাতল়োি মোটাস জুতরগদর তদগর্ তার্াগলি–তাহগল? 
অযাগিার্তরগন্থ েতদ ততিগটর সম়ে র্িস্টযািতটি মেতমতরস বগস থাগর্ি, তততি সাতটার 
আগগ এগথগে মপৌঁগোগত পারগবি িা। 
  
এবার মোটাস স্পাইরাস লামগিার তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি–আপতি বাইগবল স্পিক র্গর 
িপথ তিগ়েগেি, ো বলগবি সততয বলগবি। 
  
–হযািঁ, আতম মর্াগিা তমগথয র্থা বলতে িা। 
  
মিগপাতল়োি মোটাস আবার জুতরগদর মুগখর তদগর্ তার্াগলি। েেমতহলা এবং 
েেমগহাদ়েগণ, তততি বলগত থার্গলি, এর্তট মাত্র সতির্ তসোগন্ত আমরা উপিীত হগত 
পারতে। েতদ মগি র্রা হ়ে মে, মেতমতরস র্জি োড়াগট গুণ্ডাগর্ লাতগগ়ে তার স্ত্রীগর্ 
হতযা র্গরগেি, তাহগলও সগন্দগহর অবর্াি মথগর্ ো়ে। র্ারণ মে-সমস্ত সাক্ষয প্রমাণ 
আমাগদর হাগত এগসগে, তাগত মগি র্রা মেগতই পাগর মে তততি তিগজই স্ত্রীগর্ হতযা 
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র্গরগেি। মহামািয তবচারপততরা এই বযাপারটা োবিাতচন্তা র্রগবি, মে-মর্াগিা তবচাগর 
দুতট তবষগ়ের প্রতত িজর তদগত হ়ে। উগেিয এবং সুগোগ। 
  
…উগেিয এবং সুগোগগর র্থা আমরা বলতে িা। আমরা তর্ন্তু উগেিয এবং সুগোগ, 
দুগটাগর্ এর্সগঙ্গ র্রগত চাইতে। আইগির মচাগখ িযামগদিী়ে মসই েমগজর গল্প আগে। 
তাগদর র্াটা সম্ভব তেল িা। েেমতহলা এবং েেগহাদ়েগণ, এগক্ষগত্র হতযার্ারীর র্ী 
উগেিয? র্ীোগব সুগোগগর্ তততি র্াগজ লাতগগ়েগেি? আিা র্তর, সামািযতম সগন্দহ 
থার্গলও আপিারা চরম তসোন্ত গ্রহণ র্রগবি িা। মে অপরাি র্খিও র্রা হ়েতি, তার 
জিয মর্উ িাতস্ত পার্, এটা তিশ্চ়েই আমাগদর অতেগপ্রত ি়ে। 
  
. 
  
চার ঘণ্টা বাগদ জুতররা আবার এগস বসগলি। র্িস্টযািতটি মেতমতরসগর্ মদখা মগল 
আরু্ল হগ়ে তাতর্গ়ে আগেি। তার মুগখ তববণকতার োপ। মি উতিগ্ন হগ়ে উগিগে। 
মোটাস তর্ন্তু জুতরগদর তদগর্ তার্ািতি। তততি র্িস্টযািতটি মেতমতরগসর মুগখর তদগর্ 
তাতর্গ়ে আগেি। োবগেি, মুগখর মসই উেতোব মর্াথা়ে হাতরগ়ে মগগে। মে মািুষতট 
মৃতুযর মুগখামুতখ দািঁতড়গ়ে আগে, মস মতা এমি উতিগ্ন হগবই। 
  
তচে জাতস্টস বলগলি–এবার জুতররা এর্তট রা়ে মঘাষণা র্রগবি। 
  
-ইগ়োর অিার। জুতরগদর মগিয এর্জি উগি দািঁড়াগলি। তার হাগত এর্টা র্াগজ। 
  
–মবতলগের হাগত র্াগজটা তুগল তদি। 
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মবতলে জুতরগদর তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। র্াগজটা তিগ়ে এগলি। মসটা তবচারগর্র হাগত 
তুগল তদগলি। তবচারর্ ওই র্াগজটা খুলগলি। মদখগলি, জুতররা বলগে, ওই অতেেুক্তগর্ 
মর্াগিা মগতই মদাষী সাবযস্ত র্রা উতচত ি়ে। 
  
মর্াটকরুগম তখি তচৎর্ার শুরু হগ়ে মগগে। অগিগর্ আিন্দ প্রর্াি র্রগে। অগিগর্ 
মুগখ। িি র্রগে। তাগদর সর্গলই মর্াগিা িা মর্াগিা োগব মেতমতরগসর র্াগে রৃ্তজ্ঞ। 
। 
  
মেতমতরগসর মুগখ আিগন্দর োপ। তততি দীঘকশ্বাস মেলগলি। উগি দািঁড়াগলি। 
মিগপাতল়োি। মোটাগসর তদগর্ এতগগ়ে মগগলি। 
  
–মিষ পেকন্ত আপতি অসম্ভবগর্ সম্ভব র্গরগেি। আপিার এই ঋণ আতম মর্াগিাতদি 
মিাি র্রগত পারব িা। 
  
মোটাস বলগলি–িা-িা, এোগব আমাগর্ প্রিংসা র্রগত হগব িা। আতম েীষণ 
বগড়াগলার্, আপতি র্পদকর্হীি। আসুি, আমরা এই মুহূতকটাগর্ আিগন্দ উগিল র্গর 
তুতল। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস মোটাগসর হুইল মচ়োরটাগর্ িীগর িীগর টাি তদগলি। দুপাগি 
হাজার মািুগষর তেড়। তরগপাটকাররা মহিঁগর্ িগরগে। তততি পাতর্কং লগট এগলি। মোটাস 
এর্টা মসোি গাতড়র তদগর্ তাতর্গ়ে বলগলি, আমার গাতড় মতা ওখাগি দািঁতড়গ়ে আগে। 
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মেতমতরস বলগলি–আপিার মর্াগিা ড্রাইোর মিই? 
  
–আমার ড্রাইোগরর দরর্ার হ়ে িা। এই গাতড়টা আমার জিয তবগিষোগব তততর। আতম 
ওটা চালাব। আপতি তর্ আমাগর্ এর্টু সাহােয র্রগবি? 
  
মেতমতরস দরজা খুগল তদগলি। মোটাস গাতড়গত তগগ়ে বসগলি। তততি হুইলগচ়োরটা পাগি 
রাখগলি। বযার্তসগট ঢুতর্গ়ে তদগলি। মেতমতরস গাতড়গত মোগ টাগসর পাগি বসগলি। 
  
র্িস্টযািতটি মেতমতরস মহগস বলগলি–আপিাগর্ মর্ি পৃতথবীর মসরা আইিতবিারদ বলা 
হ়ে তা বুিগত পারতে। 
  
হযািঁ, মিগপাতল়োি মোটাস গাতড়র তগ়োগর চাপ তদগলি–আমরা এখি মর্াথা়ে োব মর্াস্টা? 
  
মেতমতরস বলগলি–আতম অিয মর্াথাও মেগত চাইতে। 
  
এর্ মর্াতট েলার আমার সাম্রাজয আতম আবার গগড় তুলব। মেতমতরস মগি মগি 
োবগলি। মুগখ তর্েু বলগলি িা। তারপর? মুগখ বলগলি, স্পাইরস েখি জািগত পারগব 
তাগর্ সবকস্বান্ত র্রা হগ়েগে, মস তখি আপিাগর্ আঘাত র্রার মচিা র্রগব। 
  
স্পাইরস আমার মর্াগিা ক্ষতত র্রগত পারগব িা। র্ারণ উতি এমি এর্টা মর্াম্পাতি 
তর্গিগেি, খাতা়ের্গম োর মর্াগিা অতস্তে মিই। 
  
তারা পাহাগড়র তদগর্ এতগগ়ে চলগলি, মেতমতরস মোগ টাগসর তদগর্ তাতর্গ়ে আগেি। 
মোটাস েীষণ োগলাোগব গাতড় চালাগেি। 
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–বািঃ, আপতি মতা পার্া ড্রাইোর। 
  
 মোটাস বলগলি–এসব আপিার র্াে মথগর্ই তিগখতে। 
  
তারা এর্টা উিঁচু রাস্তার ওপর িীগর িীগর উিগেি। 
  
-মর্াথা়ে চগলতে আমরা? 
  
পাহাগড়র মাথা়ে আমার এর্টা মোট্ট বাতড় আগে। আপিার জিয িযাগম্পগির মবাতল 
তততর আগে। আতম িা হ়ে টযাতক্স মেগর্ মদব। আপতি আবার িহগর তেগর আসগবি। 
মর্াস্টা, অগির্ তর্েু োবিাতচন্তা র্রগত হগব। ো তর্েু ঘগট মগগে, তার জিয আমরা তর্ 
দা়েবে? মিাগ়েগলর মৃতুয, লযাতর েগলাগসর মৃতুয, আহা, স্টারস আমাগদর মর্উ তর্ 
এোগব োগযগর্ মমগি মিব? 
  
তততি মেতমতরগসর তদগর্ তার্াগলি। শুিু ঘৃণা আর ঘৃণা। ঘৃণা আর োগলাবাসা। 
  
–আপতি সততয সততয মিাগ়েগলগর্ োগলাবাসগতি, তাই মতা? 
  
মর্মি অসংলগ্ন র্থা বলগেি মোটাস। মবািা োগে, তবগবগর্র র্াগে বারবার দংতিত 
হগত হগে তাগর্। 
  
মেতমতরস বলগলি–হযািঁ, এই জীবগি আতম এর্মাত্র মিাগ়েগলগর্ই োগলাগবগসতেলাম। 
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–আতমও তাগর্ খুব োগলাবাসতাম। মোটাস বলগলি। আপতি তর্ তা জািগতি? 
  
মেতমতরস অবার্ হগ়ে মগগেি িা! 
  
–আতম আপিাগর্ সাহােয র্গরতে, তাগর্ হতযা র্রগত, এ জিয সবসম়ে তিগজগর্ মদাষী 
বগল মগি হ়ে। মর্াস্টা, আপতি তর্ তিগজগর্ দা়েমুক্ত র্রগত মপগরগেি? 
  
িা, তগব আমার তর্ মগি হ়ে জাগিি, মমগ়েতটগর্ আমরা তার প্রাগপযর মবতি তদগ়েতেলাম। 
  
সব মখলার মিগষ এটাই মবািহ়ে আমাগদর আসল পুরস্কার। এর্টা র্থা, মর্াস্টা, 
আপিাগর্ আতম বগলতি, মসই আগুিটা,…আমার খুব র্ি হগ়েতেল। োক্তাররা আমাগর্ 
আবার আগগর অবস্থা়ে তেতরগ়ে আিার মচিা র্গরতেগলি। তর্ন্তু তা হ়েতি, মদখগেি মতা, 
ওই অতগ্নর্াণ্ডই আজ আমাগর্ সব তদর্ মথগর্ মর্মি পঙু্গ র্গর তদগ়েগে। 
  
উতি এর্টা তলোগর চাপ তদগলি। গাতড়টার গতত বাতড়গ়ে তদগলি। আরও দূর আরও দূগর 
গাতড় এতগগ়ে চগলগে। এর্-এর্টা বািঁর্, তবপজ্জির্, আরও উিঁচুগত, দূগর আতজ়োি সমুে 
মদখা োগে। 
  
-সততয র্থা বলগত র্ী,…মোটাগসর র্েস্বগর তীিতা, আমাগর্ এত েন্ত্রণা সহয র্রগত 
হগ়েগে, মাগি মাগি মেগবতেলাম আত্মহতযা র্রব। 
  
উতি তলোগর চাপ তদগলি। গাতড়টা আরও গততিীল হগ়ে উগিগে। 
  
মেতমতরস তচৎর্ার র্রগেি র্ী র্রগেি র্ী? আর এর্টু আগস্ত র্রুি। 
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–আতম আর র্ততদি মবিঁগচ থার্ব? র্ততদি? আতম তসোন্ত তিগ়েতে, আপতি আর আতম 
এর্সগঙ্গ মৃতুযগর্ আতলঙ্গি র্রব। 
  
মেতমতরগসর মচাগখমুগখ েগ়ের োপ। তততি তচৎর্ার র্রগলি আপিার তর্ মাথা খারাপ 
হগ়েগে? গাতড়টার গতত র্মাি। মদখতে, আপতি এর্টা মারাত্মর্ অযার্তসগেন্ট ঘটাগবি। 
  
মোটাস হাসগলি, ি়েতাগির হাতস- আপতি তির্ই অিুমাি র্গরগেি। 
  
তততি তলোগর চাপ তদগলি। গাতড়টা ওপর তদগর্ উগি মগল। 
  
মেতমতরস তচৎর্ার র্রগেি–আপিার অগির্ টার্া আগে। আপতি মর্ি এোগব মৃতুযগর্ 
বরণ র্রগেি? 
  
মোটাগসর মিািঁগট আবার ি়েতাগির হাতস। 
  
িা-িা, আতম খুব এর্টা িিী িই। মর্ বগলগে, আতম িিী? আপিার বনু্ধ, তসস্টার 
মথগরসা, আতম সমস্ত টার্া তাগর্ তদগ়ে তদগ়েতে। মগি আগে মসই র্িগেগন্টর র্থা, 
অিাথ মেগলগমগ়েগদর মেখাগি বগড়া র্রা হ়ে। আতম আজ র্পদকর্িূিয। আমার সব অথক 
আইওতিিাগত পাতিগ়ে মদও়ো হগ়েগে। 
  
এর্টা অন্ধ বািঁগর্র সামগি গাতড়টা থমগর্ মথগমগে। সামগি উিঁচু পাহাতড় পথ। 
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–এখিই থামাি। ঈশ্বগরর মদাহাই। মেতমতরগসর আতকিাদ মিািা মগল। মেতমতরস মচিা 
র্গরতেগলি মোটাগসর হাত মথগর্ গাতড়র চাতব মর্গড় তিগত। তর্ন্তু পাগরিতি। 
  
–আতম আপিাগর্ সব মদব, আপতি ো চাইগেি। 
  
 মোটাস বলগলি মর্গট মর্গট- ো তর্েু স্বপ্ন, তা মতা আমার সেল হগ়েগে। আতম, আর 
তর্েু চাইতে িা। 
  
মগি হল, গাতড়টার বুতি দুগটা পাখা গাতজগ়েগে। মুক্ত তবহগঙ্গর মগতা মসটা আর্াি পগথ 
উগড় চগলগে। এর্টু বাগদ? মর্াথা়ে ততলগ়ে মগল মসই গাতড়টা। োতন্ত্রর্ িি, মৃতুযর 
আতকিাদ, মিষ পেকন্ত সমুগের অতল তগল হাতরগ়ে মগল মস। অগির্ দূর মথগর্ও মিািা 
মগল মসই তবগস্ফারগণর িি। তারপর? তারপর আর র্ী থাগর্? িাটর্ মিষ হগ়ে মগগে। 
এখি মসখাগি তবরাজ র্রগে তচরন্তি তিিঃিিয! 
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