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প্রথম  দররছেি 
  
০১. 
  
ঘচ্ছি রিচ্ছয় বৃদ্ধ ল্যান্সকম্ব জানাল্াগুচ্ছল্া খুচ্ছল্ মাচ্ছে মাচ্ছে বাইচ্ছি উঁরক মািরিল্। 
  
এখুরন তািা রিচ্ছি আসচ্ছব অচ্ছযযরষ্টরিয়া শশষ কচ্ছি। বৃদ্ধ জানাল্াগুরল্ তাডাতারড খুল্বাি 
শচষ্টা কিল্, অচ্ছনক জানাল্া। 
  
এণ্ডািরব হল্ একটা রবিাট বারড রিচ্ছটারিয়াি আমচ্ছল্ি। বৃদ্ধ বাটল্াি শমন্টাল্রপচ্ছসি 
ওপি িাখা একটা িরবি রদচ্ছক তাকাল্, কচ্ছ থ্াল্য়াস এবাচ্ছিনথী। এই এণ্ডািরব হল্ ওঁিই 
জনয ততরি হচ্ছয়রিল্। 
  
রমিঃ রিচার্থ হল্ বৃচ্ছদ্ধি প্রিু। খুব িাচ্ছল্া শল্াক রিচ্ছল্ন। হঠাৎ অসুস্থ হচ্ছয় পচ্ছডন। রতরন 
িীষ্ আঘাত শপচ্ছয়রিচ্ছল্ন তরু্ মারটথমাচ্ছিি মৃতুযচ্ছত। এিপি বৃদ্ধ শশাক সহয কিচ্ছত না 
শপচ্ছি মািা শিচ্ছল্ন। প্রিুি মৃতুয বৃদ্ধ এণ্ডািরবচ্ছক খুব আঘাত কচ্ছিচ্ছি। যুচ্ছদ্ধ মািা শিচ্ছল্ন 
রমিঃ ির্থন। এই আচ্ছিকটা শশাক, রমিঃ রিচাচ্ছর্থি সহযশরিচ্ছত কুচ্ছল্াল্ না। 
  
তৃতীয় জানাল্াি ব্লাইণ্ড অচ্ছধথক খুচ্ছল্ আি খুল্ল্ না। আটচ্ছক শিচ্ছি। রবচ্ছশষ শকউ এ ঘচ্ছি 
আচ্ছস না। এই ঘিটা শমচ্ছয়চ্ছদি জনয। মাি ধিা, বনু্দক চাল্াচ্ছনা আি সুইজািল্যাচ্ছণ্ড 
শীচ্ছতি শখল্াধুচ্ছল্া রনচ্ছয় মত্ত রিচ্ছল্া মারটথমাি তাই সুন্দি শমচ্ছয় ঘচ্ছি আনল্ না। অচ্ছনক 
রদন শকাচ্ছনা বাচ্চাি িল্ায় আওয়াজও শশানা যায়রন এ বারডচ্ছত। 
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বৃদ্ধ ল্যান্সকচ্ছম্বি মচ্ছন শিচ্ছস ওচ্ছঠ অতীচ্ছতি িরবগুচ্ছল্া। রমিঃ রিচার্থ রিচ্ছল্ন রপতৃপ্ররতম। 
যখন ওঁি চরিশ বিি বয়স তখন ওি বাবা মািা যান। বযবসাি িাি কাঁচ্ছধ তুচ্ছল্ শনন 
রিচার্থ। সব সময় বারডটা আনন্দমুখি হচ্ছয় থাকত, বাচ্চাচ্ছদি শচঁচাচ্ছমরচচ্ছত। শকমন শযন 
হচ্ছয় শিল্। এরদক ওরদক সবাই িরডচ্ছয় পডল্, রমিঃ রল্ও মািা শিচ্ছল্ন। রমস ল্িাও চচ্ছল্ 
শিচ্ছল্ন। রমিঃ রটচ্ছমারথ পঙু্গ হচ্ছল্ন। বাইচ্ছি শকাথাও মািা শিচ্ছল্ন রমস শপিাল্রর্ন। যুদ্ধ 
শথচ্ছক রমিঃ ির্থন আি রিিচ্ছল্ন না, সবচ্ছচচ্ছয় শস বড রিচ্ছল্া। এখন বারক পঙু্গ রটচ্ছমারথ 
এবিং শকািা। শস ঐ অসুন্দি রশল্পীচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছিচ্ছি। ঐ িিাসী শল্াকটাচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছি 
রমস শকািাি সব শিচ্ছি। শমচ্ছয়টা খুব িাচ্ছল্াবাসত ল্যান্সকম্বচ্ছক। ওচ্ছক ওিা সবাই 
িাচ্ছল্াবাসত। তাচ্ছদি লু্রকচ্ছয় ও শজল্ী রদত। এখন তাচ্ছদি আি রবচ্ছশষ মচ্ছন িাখচ্ছত 
পাচ্ছি না। 
  
মাচ্ছে মাচ্ছে রমচ্ছসস রল্ও আসচ্ছতা। ওচ্ছক প্রিু খুব িাচ্ছল্াবাসচ্ছতন, রকন্তু শকাচ্ছনা 
শিচ্ছল্পুচ্ছল্ ওঁি হল্ না। 
  
উচ্ছঠ দাঁডাল্ ল্যান্সকম্ব, সৃ্মরতি জাল্ রিচঁ্ছড শস তাি বতথমাচ্ছন এচ্ছস দাঁডাল্। এখন তাি 
কত কাজ। 
  
. 
  
০২. 
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িান্নাঘচ্ছি উঁরক শমচ্ছি ল্যান্সকম্ব রবিি হল্। এই সাতাশ বিচ্ছিি মাচ্ছজথািীচ্ছক তাি পিন্দ 
হয় না। এই বারডটাচ্ছক মাচ্ছজথািী পুিচ্ছনা সমারধ বচ্ছল্। শস িাচ্ছল্া মাইচ্ছন পায় এবিং রমিঃ 
এবাচ্ছিনথী তাি িান্না িাচ্ছল্াবাচ্ছসন। একটা শটরবচ্ছল্ বচ্ছস শজচ্ছনট চা খারেল্। রমচ্ছসস 
জযাকস সাহাযয কিাি জনয এচ্ছসরিচ্ছল্ন িান্নাঘচ্ছি। 
  
রতরন বল্চ্ছল্ন, রবিাট বযাপাি হচ্ছয়রিচ্ছল্া। উরনশটা িাডী, চাচথটা শল্াচ্ছক িরতথ হচ্ছয়রিল্। 
আহা এবাচ্ছিনথী তুরম চচ্ছল্ শিচ্ছল্। শতামায় কতচ্ছল্াক িাচ্ছল্াবাসত শ্রদ্ধা কিত। 
  
িাডীি শব্দ হল্ বাইচ্ছি। রমচ্ছসস বল্চ্ছল্ন, ওিা এচ্ছস শিচ্ছি। 
  
কাচ্ছল্া শপাষাক পিা শল্াচ্ছকিা িাডী শথচ্ছক শনচ্ছম সবুজ বসবাি ঘচ্ছি এচ্ছস হারজি হচ্ছল্ন। 
রমিঃ অযান্টহুইল্, অযান্টহুইল্ এণ্ড শবাল্ার্থ িাচ্ছমথি রসরনয়ি পাটথনাি। দাঁরডচ্ছয়রিচ্ছল্ন িায়াি 
শেচ্ছসি ধাচ্ছি। একগ্লাস শশিী রনচ্ছয় রতরন ঘচ্ছিি অচ্ছচনা শল্াকচ্ছদি তাি অরিজ্ঞ 
আইনচ্ছজ্ঞি দৃরষ্টচ্ছত শদখরিচ্ছল্ন। রমিঃ অযান্টহুইচ্ছল্ি বয়স বাহাত্তি। দু বিি আচ্ছি 
অযান্টহুইল্ল কাজপত্র শিচ্ছড রদচ্ছয়চ্ছিন, রকন্তু এই রিচার্থ পুচ্ছিান মচ্ছেল্ ও বনু্ধ তাই রতরন 
না এচ্ছস থাকচ্ছত পাচ্ছিনরন। রিচাচ্ছর্থি উইচ্ছল্ি রতরই এরিরকউটাি। 
  
উইচ্ছল্ি বযবস্থাগুচ্ছল্া রতরন িাবরিচ্ছল্ন। রমচ্ছসস্ রল্ও শহচ্ছল্ন খুব সুন্দি িদ্রমরহল্া, তাচ্ছক 
উরন িাচ্ছল্াবাচ্ছসন ও শ্রদ্ধা কচ্ছিন। 
  
শহচ্ছল্চ্ছনি কত বয়স হচ্ছব, পঞ্চাশ রক বাহান্ন। রমিঃ রল্ওি মৃতুযি পি ও আি রবচ্ছয় 
কচ্ছিরন। ওিা দুজন দুজনচ্ছক খুব িাচ্ছল্াবাসত। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 আফটার দি দফউনাররল । আগাথা দিদি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

6 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

এবাি তাি শচাখ রমচ্ছসস রটচ্ছমারথি উপি পডল্। সবসময় তাি বাযু়চ্ছিািগ্রস্ত স্বামীচ্ছক 
শদখাশুনা কচ্ছি। শবশ অরমতবযয়ী রটচ্ছমারথ, তচ্ছব যুচ্ছদ্ধি পি শথচ্ছক এত টযাি শবচ্ছড শিচ্ছি 
শয ওচ্ছক এখন একটু শদচ্ছখশুচ্ছন খিচ কিচ্ছত হচ্ছে। 
  
অযান্টহুইসচ্ছল্ি শচাখ এবাি জজথ িসরিচ্ছেি রদচ্ছক ঘুিল্। ল্িাি শিচ্ছল্, তাচ্ছক রবচ্ছশষ 
শকউ রচনত না। একটা অনামী সরল্রসটাচ্ছিি অরিচ্ছস কাজ কচ্ছি জজথ। ল্িা ওি জনয 
রকিুই শিচ্ছখ যায়রন। 
  
এবাি দুচ্ছটা শমচ্ছয়ি ওপি শচাখ পডল্ অযান্টহুইসচ্ছল্ি। একজন শজিারিচ্ছনি শমচ্ছয় 
শিাজামণ্ড অপিজন সুন্দি দশথন অরিচ্ছনতাচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছিচ্ছি। 
  
শশষকাচ্ছল্ শকািাি ওপি শচাখ পডল্ রমিঃ অযান্টহুইসচ্ছল্ি, রিচাচ্ছর্থি শিাট শবান, তাি মা 
প্রসচ্ছবি সময় মািা যান। শকািাি রবচ্ছয় হচ্ছয়রিল্ ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি সচ্ছঙ্গ। রকন্তু রিচার্থ 
এচ্ছত িাজী রিচ্ছল্া না। তচ্ছব রিচার্থ ওি উইচ্ছল্ শকািাি উপি অরবচাি কচ্ছিরন। অবশয 
এখন শকািা রবধবা, প্রায় বাি বিি আচ্ছি ওি স্বামী মািা শিচ্ছি। শকািাচ্ছক রবষণ্ণ 
শদখারেল্, তাি িাইচ্ছয়ি মৃতুয রনশ্চয়ই তাচ্ছক আঘাত কচ্ছিচ্ছি। 
  
ঘচ্ছি ঢুচ্ছক ল্যান্সকম্ব রনচু িল্ায় বল্ল্, ল্াঞ্চ শদওয়া হচ্ছয় শিচ্ছি। 
  
. 
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দিতীয  দররছেি 
  
০১. 
  
খাবাচ্ছিি শটরবচ্ছল্ সুখাদয িািী আবহাওয়া হাল্কা কচ্ছি রদল্। খুব শবরশ শকউ দুিঃখ পায়রন 
এবাচ্ছিনথীি মৃতুযচ্ছত। 
  
খাওয়া শশষ হচ্ছয় শিচ্ছল্ ল্যান্সকম্ব বল্ল্, আচ্ছল্া শদওয়া হচ্ছয়চ্ছি ল্াইচ্ছেরিচ্ছত। করি শদওয়া 
শশষ কচ্ছি ল্যান্সকম্ব দিজা বন্ধ কচ্ছি রদচ্ছয় চচ্ছল্ শিল্। 
  
দু একটা সাধাি্ কথাি পি সবাই উৎসুক দৃরষ্টচ্ছত তাকাল্ অযান্টহুইসচ্ছল্ি রদচ্ছক। 
ঘরডটা শদচ্ছখ রনচ্ছয় রতরন বল্চ্ছল্ন : 
  
আমায় রতনচ্ছট রতরিচ্ছশি শেন ধিচ্ছত হচ্ছব। অচ্ছনচ্ছকই শবাধহয় ঐ শেন ধিচ্ছবন। 
  
সবই হয়ত জাচ্ছনন আরমই রিচাচ্ছর্থি উইচ্ছল্ি একরজরকউটাি— 
  
শকািা বল্ল্, তাই নারক? আরম জানতাম না। দাদা আমাি জনয রকিু শিচ্ছখ শিচ্ছিন? 
  
 মি এবাচ্ছিনথী িম্ভীি িল্ায় রজচ্ছজ্ঞস কিল্ : ও যরদ নতুন না কিচ্ছতা তাহচ্ছল্ রক হত। 
  
সমস্তটাই শবাধহয় রটচ্ছমারথ শপচ্ছয় শযত। 
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অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন, আমাি পিামশথ মত ও আি একটা নতুন উইল্ কিল্। তচ্ছব 
প্রথচ্ছম শস পিবতথী পুরুচ্ছষি শল্াকচ্ছদি িাচ্ছল্া কচ্ছি রচচ্ছন রনচ্ছত শচচ্ছয়রিচ্ছল্া। 
  
সুসান বল্ল্, রতরন প্রথচ্ছমই জজথচ্ছক ও আমাচ্ছক রনচ্ছয় পডচ্ছল্া। তািপি শিাজামণ্ড এবিং 
মাইচ্ছকল্চ্ছক। 
  
আরম আপনাচ্ছদি সবািই কাচ্ছি উইচ্ছল্ি এক করপ কচ্ছি পারঠচ্ছয় শদচ্ছবা, আরম এখন 
পচ্ছড শশানাচ্ছত পারি। সিংচ্ছেচ্ছপ বল্রি : ল্যান্সকচ্ছম্বি জনয একটা শমাটা বারষথক িাতাি 
বযবস্থা কিা হচ্ছয়চ্ছি। এ শেচ্ছটি একটা রবিাট অিংশচ্ছক দু িাচ্ছি িাি কিা হচ্ছয়চ্ছি। 
িািগুচ্ছল্া সমান। চািচ্ছট অিংশ পাচ্ছব রটচ্ছমারথ, জজথ িন্সরিে, সুসান বযাঙ্ক এবিং 
শিাজামণ্ড শশন। বারক দুচ্ছটা অিংশ োে রহচ্ছসচ্ছব িাখা হচ্ছয়চ্ছি। এ োচ্ছে যা আয় হচ্ছব 
তাি এক অিংশ তাি িাই রল্ওি রবধবা স্ত্রী শহচ্ছল্ন পাচ্ছব আি একটা অিংশ পাচ্ছব রমচ্ছসস্ 
শকািা ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনট। ওিা সািা জীবন এই োচ্ছেি আয় পাচ্ছব। তাচ্ছদি মৃতুযি পচ্ছি 
উপচ্ছিাি চািজচ্ছনি মচ্ছধয এই োে িাি কচ্ছি শদওয়া হচ্ছব। 
  
অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন, খুব অসুস্থ হচ্ছল্ও ও শয এত তাডাতারড চচ্ছল্ যাচ্ছব শকউ আশা 
কচ্ছিরন। র্ািািও অবাক হচ্ছয় শিচ্ছি। 
  
রবস্মচ্ছয় শকািা বড বড শচাখ কচ্ছি সবাি রদচ্ছক তাকাল্। শস তাি মাথাটা একরদচ্ছক 
েঁুরকচ্ছয় বল্ল্ : 
  
রকন্তু ওচ্ছক খুন কিা হচ্ছয়চ্ছি, কিা হয়রন? 
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. 
  

তৃতীয  দররছেি 
  
০১. 
  
রমিঃ অযান্টহুইসল্ ল্ণ্ডনিামী শেচ্ছনি িােথ ক্লাস এ বচ্ছস শকািাি অস্বরস্তকি কথাটা 
িাবরিচ্ছল্ন। যরদও শকািা একটু শবাকা। 
  
রতরন িাবচ্ছত ল্াচ্ছিচ্ছল্ন এই মযচ্ছবযি িল্ািল্টা। রবস্মচ্ছয়ি দৃরষ্টচ্ছত সবাই তারকচ্ছয়রিল্। 
শকািা ওচ্ছদি অদু্ভত দৃরষ্টি অস্বরস্তচ্ছবাধ কিরিল্। এমন সব হাসযকি কথাবাতথা বচ্ছল্ 
শকািা শমচ্ছয়টা। ওি ধাি্া থাচ্ছক না রক কথা ও বল্চ্ছি। এইিকম অরপ্রয় সরতয কথা– 
  
রচযাি প্রবাহ হঠাৎ শথচ্ছম শিল্ অযান্টহুইসচ্ছল্ি। এই রিতীয়বাি এই শিাল্চ্ছমচ্ছল্ কথাটা 
তাি কাচ্ছন এল্ সতয। এত অস্বরস্তকি শকন এই কথাটা? 
  
শস একবাি এই িাচ্ছবই কীচ্ছচন শমচ্ছর্ি শচহািা সম্বচ্ছন্ধ মযবয কচ্ছিরিল্। মরল্ ওি শমাটা 
শপচ্ছটি জনয শপৌঁিচ্ছত পাচ্ছি কীচ্ছচন শটরবচ্ছল্? ওি শপটটা মাস দুই হল্ িুল্চ্ছত আিম্ভ 
কচ্ছিচ্ছি। চুপ করিচ্ছয় শদওয়া হচ্ছয়রিল্ শকািাচ্ছক। এবাচ্ছিনথীি বারডি শল্াচ্ছকিা রিচ্ছটারিয়া 
যুচ্ছিি। কচ্ছচন শমর্ ঐ বারড শথচ্ছক চািরদচ্ছনি জনয অদৃশয হচ্ছয় রিচ্ছয়রিল্। 
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িীষ্ অস্বরস্তকি শকািাি এই কথাটাও। শকািাি কথাি মচ্ছধয রক এমন আচ্ছি যাচ্ছত তাি 
অচ্ছচতন মনটা তাচ্ছক এমন অস্বরস্ত রদচ্ছে। রতরন ওি কথা দুচ্ছটা রবচ্ছশষ কচ্ছি িাবচ্ছত 
ল্ািচ্ছল্ন। একটা হল্ ও যা বচ্ছল্রিচ্ছল্া তাচ্ছত আরম শিচ্ছবরিল্াম এবিং রিতীয় ওি মৃতুযটা 
এত হঠাৎ। 
  
অযান্টহুইসল্ িাবচ্ছত ল্ািচ্ছল্ন হা ওি মৃতুযটা হঠাই তবরক? র্ািাি বচ্ছল্রিল্ রমিঃ 
এবাচ্ছিনথী যরদ স্বাচ্ছস্থযি প্ররত নজি িাচ্ছখন তাহচ্ছল্ রতরন আিও বিি দুই রতন রনশ্চয় 
বাঁচচ্ছবন। 
  
এতদূি মচ্ছন পচ্ছড অযান্টহুইসচ্ছল্ি, রিচার্থ শকাচ্ছনা রদন আসচ্ছত বচ্ছল্রন শকািাচ্ছক। 
শকািাি প্রথম কথা ও যা বচ্ছল্রিল্ তাচ্ছত আরম শিচ্ছবরিল্াম এই কথাটা ওি কাচ্ছি 
অস্বািারবক এবিং অচ্ছযৌরিক মচ্ছন হল্। 
  
রিচার্থ ওচ্ছক রক বচ্ছল্রিল্? শকাথায় বচ্ছল্রিল্? রিচার্থ রক বাকথশায়াচ্ছি শকািাি কাচ্ছি 
শিরিল্ অথবা রচরঠ রল্চ্ছখ রকিু জারনচ্ছয়রিল্। িীষ্ অস্বরস্তচ্ছত িুিরিচ্ছল্ন অযান্টহুইসল্। 
শকািা শমচ্ছয়রট শবাকা, শস একটা কথাি অনয িকম মাচ্ছন কিচ্ছত পাচ্ছি। ওি ইচ্ছে হল্ 
এেুরন রিচ্ছয় রজচ্ছজ্ঞস কচ্ছি আচ্ছসন শকািাচ্ছক–এমন রক কথা বচ্ছল্রিল্ রিচার্থ যাচ্ছত 
শকািা বল্চ্ছত পািল্ ওচ্ছক খুন কিা হচ্ছয়চ্ছি। 
  
. 
  
০২. 
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 একটা তৃতীয় শশ্র্ীি কম্পাটথচ্ছমচ্ছন্ট শগ্রিরি বযাঙ্কস ওি স্ত্রীচ্ছক বল্ল্ : শতামাি এই রিন্নী 
শবাধ হয় একটু পািল্। 
  
আন্ট শকািা? সুসান বল্ল্, ও একটু সহজ সিল্। জজথ িসরিে রবপিীত রদচ্ছক 
বচ্ছসরিল্। শস বল্ল্, উনাি এই িকম কথা বল্া বন্ধ কিচ্ছত হচ্ছব। এচ্ছত শল্াচ্ছক রকিু 
শিচ্ছব রনচ্ছত পাচ্ছি। 
  
শিাজামণ্ড বল্ল্ : আমাি মচ্ছন হয় না ঐ িকম পািচ্ছল্ি কথা শকউ শুনচ্ছব। 
  
অপ্রতযারশতিাচ্ছব ওি স্বামী বল্ল্ : আমাি মচ্ছন হয় জজথ রঠক কথা বচ্ছল্চ্ছি। শল্াচ্ছকিা 
অচ্ছনক রকিু বল্চ্ছত পাচ্ছি। 
  
শিাজামণ্ড বল্ল্, তাচ্ছত রক হচ্ছব? একটা হারসি বযাপাি িাডা আি রক হচ্ছব? 
  
হারস? প্রশ্ন কিল্ চািচ্ছট িল্া। 
  
হুঁ, বারডচ্ছত একটা খুন হচ্ছল্ একটা উচ্ছত্তজনাি বযাপাি হচ্ছব। 
  
শিাজামণ্ড বল্ল্–উরন যরদ খুন হচ্ছয় থাচ্ছকন, তাহচ্ছল্ শক খুন কচ্ছিচ্ছি বচ্ছল্ মচ্ছন হয়? 
  
তাি দৃরষ্ট িাডীি চািরদচ্ছক ঘুিচ্ছত ল্ািল্। শিাজামণ্ড বল্ল্, উনাি মৃতুযচ্ছত আমাচ্ছদি 
সবািই সুরবচ্ছধ হচ্ছয়চ্ছি। 
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শিাজামচ্ছণ্ডি কথা শকউ আি শুনরিল্ না। সবাই তাচ্ছদি িরবষযচ্ছতি কথা িাবরিল্। 
শগ্রিিী িাবরিল্, ধিা ও শিচ্ছড শদওয়া। এবাি আরম টাকাটা আনচ্ছত পারি শকউ সচ্ছন্দহ 
কিচ্ছব না। 
  
সুসান বল্রিল্, বুচ্ছডা মামা মািা শিল্ আমাি কষ্ট হচ্ছে। মারটথমাি মািা শিল্। পঙু্গ হচ্ছয় 
কষ্ট শপচ্ছয় শবঁচ্ছচ থাকাি শচচ্ছয় এই িাচ্ছল্া হচ্ছয়চ্ছি। 
  
. 
  
০৩. 
  
শস িাচ্ছত মর্ এবাচ্ছিনথী এণ্ডািবীচ্ছত শথচ্ছক শিচ্ছল্ন। রতরন িাবরিচ্ছল্ন সবই রিচাচ্ছর্থি 
বযরিিত সম্পরত্ত। বযরিিত রচরঠও থাকচ্ছত পাচ্ছি, তচ্ছব গুরুত্বপূ থ্ কািজ পত্র সবই 
অযান্টহুইসচ্ছল্ি রজম্মায় শিচ্ছি মচ্ছন হয়। উরন তাডাতারড রটচ্ছমারথি কাচ্ছি শিচ্ছল্ন, না 
শিচ্ছল্ রটচ্ছমারথ িাি কচ্ছি। আি িািচ্ছল্ মাচ্ছে মাচ্ছে জ্ঞানকাণ্ড থাচ্ছক না। শস িাবল্ র্িঃ 
বাটথনচ্ছক একথা বল্চ্ছব রকনা–রটচ্ছমারথ ঐ রিচ্ছপি পীল্গুচ্ছল্া এখন শবরশ মাত্রায় খাচ্ছে। 
রটচ্ছমারথ ওষুচ্ছধি বযাপাচ্ছি িীষ্ অবুে। 
  
শস রনশ্বাস শিল্ল্, তাি মনটা তািপি খুশী হচ্ছয় উঠচ্ছল্া। উদাহি্ রহচ্ছসচ্ছব বািানটা…. 
  
. 
  
০৪. 
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বসাি ঘচ্ছি বচ্ছস শহচ্ছল্ন এবাচ্ছিনথী রর্নাচ্ছিি জনয মচ্ছর্ি অচ্ছপো কিরিল্। এখাচ্ছন রল্ও 
এবিং অনযচ্ছদি সাচ্ছথ তাি পুচ্ছিান রদচ্ছনি কথাগুচ্ছল্া মচ্ছন হল্। 
  
এই বারড শক রকনচ্ছব? এটাচ্ছক সম্ভবত তরু্চ্ছদি জনয শহাচ্ছেল্ কিা হচ্ছব। শস িাবচ্ছত 
ল্ািল্ যা টাকা শপল্ তাচ্ছত িাখচ্ছত পািচ্ছব সাইপ্রাচ্ছসি রিল্াটা। এতরদন যতসব 
পরিকল্পনা কচ্ছিচ্ছি শস সব কাচ্ছজ ল্ািাচ্ছত পািচ্ছব। 
  
শবচািা রিচার্থ। ঘুচ্ছমি মচ্ছধয ওি মৃতুয হচ্ছয়চ্ছি বাইশ তারিচ্ছখ। ওি মৃতুয রনশ্চয়ই খুন এই 
কথাটা শকািাি মাথায় ঢুচ্ছকচ্ছি। 
  
শহচ্ছল্ন িাবল্, তচ্ছব রক িাচ্ছব সহচ্ছজ বচ্ছল্ রদচ্ছল্া। ওচ্ছক খুন কিা হচ্ছয়চ্ছি,তাই না। এই 
িরবটা হঠাৎ পরিষ্কািিাচ্ছব তাি মচ্ছনি মচ্ছধয িুচ্ছট উঠচ্ছত, শহচ্ছল্চ্ছনি কপাচ্ছল্ িাঁজ 
পডল্…একটু শিাল্মাল্ আচ্ছি িরবটাচ্ছত। 
  
এটা রক কারুি মুচ্ছখি িাব? তাই রক? শসই িকম রকিু একটা, রক কচ্ছি শস এটাচ্ছক 
শবাোচ্ছব? ঐ িকম রকিু থাকা ওখাচ্ছন উরচত রিল্ না…? 
  
. 
  
০৫. 
  
সুইনর্ন বুচ্ছিচ্ছত বচ্ছস একজন মরহল্া চা শখচ্ছত শখচ্ছত ওি িরবষযচ্ছতি কথা িাবরিল্। 
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তািপি শস ঘরডি রদচ্ছক তাকাল্। আি পাঁচ রমরনট শদরি আচ্ছি শেন িাডাি। শস একটা 
সুখী রশশুি মত হাসল্। 
  
শস এতরদন একটু িুরতথ কিচ্ছত পািচ্ছব, শেচ্ছনি রদচ্ছক শযচ্ছত শযচ্ছত শস েযান আঁটরিল্। 
  
. 
  

  

http://www.bengaliebook.com/


 আফটার দি দফউনাররল । আগাথা দিদি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

15 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

িতুথথ  দররছেি 
  
০১. 
  
একটা অশায িাত কাটাচ্ছল্ন রমিঃ অযান্টহুইসল্। 
  
শস বারডটাি শদখাশুনা কচ্ছি তাি শবান–শেচ্ছত কচ্ছি রনচ্ছয় এল্ সকাচ্ছল্ি শেকিাে। 
  
তাি শবান বল্ল্–শতামাি মত বয়চ্ছসি শল্াচ্ছকি কারুি অচ্ছযযরষ্টচ্ছত উপরস্থত থাকা খুব 
খািাপ। তুরম যরদ রনচ্ছজি রদচ্ছক নজি না দাও তাহচ্ছল্ শীিরিিই শতামাি অচ্ছনক রদচ্ছনি 
বনু্ধি কাচ্ছি হঠাৎ চচ্ছল্ যাচ্ছব। 
  
সচ্ছন্ধয শপৌচ্ছন িটাি সময় শটরল্চ্ছিান শবচ্ছজ উঠল্। তাচ্ছিি অনযপ্রাচ্ছয অযান্টহুইসল্ এণ্ড 
শবাল্াচ্ছর্থি রিতীয় পাটথনাি রমিঃ শজমান পযািচ্ছটি িল্ায় শব্দ শশানা শিল্। 
  
পযািট বল্ল্ শশান অযান্টহুইসল্, আমাচ্ছক এইমাত্র ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিী নাচ্ছম একটা জায়িা 
শথচ্ছক পুরল্শ শিান কচ্ছিরিল্। 
  
ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিী? 
  
হযাঁ, একজন শকািা ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনট সম্বচ্ছন্ধ। ও এবাচ্ছিনথী এচ্ছেচ্ছটি একজন িািীদাি 
না? 
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হযাঁ, আমাি সাচ্ছথ পিশুরদন শদখা হচ্ছয়রিল্, রক হচ্ছয়চ্ছি ওি? 
  
 পযাচ্ছিট বল্ল্, ও খুন হচ্ছয়চ্ছি। 
  
খুন হচ্ছয়চ্ছি? পুরল্শ শতামাচ্ছক শিান কিল্ শকন? 
  
শকািাি রমস রিল্রিে নাচ্ছম একজন কাচ্ছজি শমচ্ছয়। পুরল্শ ওচ্ছক সরল্রসটাচ্ছিি নাম 
রজজ্ঞাসা কিচ্ছত ও আমাচ্ছদি নাম বচ্ছল্ রদচ্ছয়চ্ছি। 
  
পুরল্শ রক কচ্ছি বুেল্ খুন হচ্ছয়চ্ছি? 
  
কাি্ খুরন কুডুল্ রদচ্ছয় খুন কচ্ছিচ্ছি। 
  
 র্াকারত? 
  
শসইিকমই মচ্ছন হয়। 
  
 কখন হচ্ছয়চ্ছি? 
  
আজ রবচ্ছকল্ দুচ্ছটা শথচ্ছক সাচ্ছড চািচ্ছটি মচ্ছধয। 
  
কাজ কিাি শল্াক শকাথায় রিল্? 
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ল্াইচ্ছেিীচ্ছত বই পাল্টাচ্ছত শিরিল্। পুরল্শ রজচ্ছজ্ঞস কিল্ শকািাচ্ছক শক আিম্ কিচ্ছত 
পাচ্ছি। আরম বচ্ছল্রি, খুব অস্বািারবক। হয়ত স্থানীয় শকাচ্ছনা শবাকা শচাি চুরি কিচ্ছত ঢুচ্ছক 
মাথা রঠক িাখচ্ছত না শপচ্ছি খুন কচ্ছি শিচ্ছল্চ্ছি। 
  
শিানটা শিচ্ছখ রদচ্ছল্ন অযান্টহুইসল্। আবাি সরতয কথাটা আঘাত কিল্ অযান্টহুইসচ্ছল্ি 
মচ্ছন। 
  
. 
  
০২. 
  
ইনচ্ছেটি মটথন ও রমিঃ অযান্টহুইসল্ এখন সামনাসামরন বচ্ছস আচ্ছিন। 
  
ইনচ্ছেটি রজজ্ঞাসা কিচ্ছল্ন, রমিঃ অযান্টহুইসল্, আপরন শতা রমচ্ছসস ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনটচ্ছক 
অচ্ছযযরষ্টি রদন শদচ্ছখরিচ্ছল্ন। অস্বািারবক রকিু ল্েয কচ্ছিরিচ্ছল্ন রক? 
  
অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন, শয খুন হচ্ছব তাচ্ছক রক আচ্ছি শথচ্ছক অস্বািারবক হচ্ছত হচ্ছব? 
  
মটথন শহচ্ছস বল্চ্ছল্া, আরম রকিু একটা খুঁচ্ছজ শবডারে। 
  
 ও রক সম্পরত্ত শপচ্ছয়রিল্? 
  
হা। 
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তচ্ছব প্রচণ্ড মাথাি যন্ত্র্ায় ওি ঘুম শিচ্ছে শিরিল্। শস দুচ্ছটা ঘুচ্ছমি বরড শখচ্ছয় রনচ্ছয়রিল্ 
এবিং রিল্রিেচ্ছক ল্াইচ্ছেিীচ্ছত বই পাল্টাচ্ছনাি জচ্ছনয পারঠচ্ছয় রদচ্ছয়রিচ্ছল্া। শসই সুচ্ছযাচ্ছি 
খুনী জানাল্া শিচ্ছে বাইচ্ছি শথচ্ছক কুডুল্ রনচ্ছয় ঢুচ্ছকরিল্। 
  
অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন, যরদ শমচ্ছয়টা বাধা শদয়– 
  
না, না শমরর্চ্ছকল্ রিচ্ছপাটথ পাওয়া শিচ্ছি ঘুচ্ছমাচ্ছনাি সময় খুন কিা হচ্ছয়চ্ছি। কচ্ছয়করদন 
ধচ্ছি বৃরষ্ট হয়রন সুতিািং খুনী যরদ িাডী কচ্ছি এচ্ছস থাচ্ছক তচ্ছব শবাো মুরিল্। 
  
রকিু চুরি শিচ্ছি? 
  
শসও অদু্ভত বযাপাি। িয়নাি বাি শথচ্ছক রকিু িয়না রনচ্ছয় রিচ্ছয় বাইচ্ছিি শোঁচ্ছপি মচ্ছধয 
িুঁচ্ছড শিচ্ছল্ রদচ্ছয় শিচ্ছি। 
  
হা হচ্ছত পাচ্ছি, রিল্রিেও খুন কিচ্ছত পাচ্ছি। এই দুজন শমচ্ছয়ি হয়ত শকাচ্ছনা েিডা 
হচ্ছয়রিল্। আপরন বল্চ্ছিন ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনটচ্ছক শমচ্ছি কারুি স্বাথথরসরদ্ধ হচ্ছব না? 
  
আরম রঠক শস কথা বরল্রন। 
  
মটথন বল্ল্, আপরন বল্চ্ছল্ন, ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি রনচ্ছজি বল্চ্ছত রকিু রিল্ না। তাি 
িাইচ্ছয়ি সম্পরত্ত তাি একমাত্র উপাজথচ্ছনি উপায় রিল্? 
  
সরতয কথা। 
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আরম বল্রি ওি িাই শয সম্পরত্তি িাি ওি জনয শিচ্ছখ শিরিল্, ওি মৃতুযি পি কারুি 
পাওয়াি সম্ভাবনা আচ্ছি? 
  
না ওি মৃতুযি পচ্ছি ওি িাচ্ছিি সম্পরত্ত সবাি মচ্ছধয িাি হচ্ছয় যাচ্ছব। 
  
ইনচ্ছেটিচ্ছক হতাশ শদখাল্। 
  
কখন শস শদহটা শদখচ্ছত পায়? 
  
পাঁচটা পযথয শকউ শদচ্ছখরন। রিল্রিে চািচ্ছট পঞ্চাচ্ছশি বাচ্ছস রিচ্ছি রিল্। িান্নাঘচ্ছি 
রিচ্ছয় শস ঘিময় িাো কাঁচ শদখচ্ছত পায়। শস উপচ্ছি রিচ্ছয় শশাবাি ঘচ্ছি উঁরক মাচ্ছি, ওচ্ছক 
এই অবস্থায় শদচ্ছখ শচঁচাচ্ছত শচঁচাচ্ছত রনচ্ছচ শনচ্ছম যায়। রিল্রিচ্ছেি ঘচ্ছি বা বাথরুচ্ছম, ওি 
কাপড-শচাপচ্ছডও শকাচ্ছনািচ্ছিি রচহ্ন রিল্ না। তাই ওচ্ছক সচ্ছন্দহ কিা যায় না। আপরন 
রিল্রিচ্ছেি সাচ্ছথ শদখা কিচ্ছত যাচ্ছবন? 
  
শযচ্ছত পারি। 
  
যরদ যান িাচ্ছল্া হয়, িদ্রমরহল্া িাচ্ছল্া। আমাচ্ছদি সব প্রচ্ছশ্নি উত্তি রদচ্ছয়চ্ছিন। আপরন 
হয়ত নতুন শকাচ্ছনা সূত্র শপচ্ছত পাচ্ছিন। শস থামল্ তািপি বল্ল্। শদহটা মচ্ছিথ আচ্ছি, 
যরদ শদখচ্ছত চান 
  
মজাি বযাপাি শয আি একটা খুচ্ছনি কথা বচ্ছল্রিল্ তাি রনচ্ছজি খুচ্ছনি আচ্ছিই। 
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ওচ্ছক খুন কিা হচ্ছয়চ্ছি তাই না? ইনচ্ছেটিচ্ছক একথাটা বল্া শকাচ্ছনা মাচ্ছনও হয় না। 
শকািাচ্ছক রিচার্থ রক বচ্ছল্রিল্ রিল্রিে হয়ত শস সম্বচ্ছন্ধ রকিু শুচ্ছনরিল্। 
  
অযান্টহুইসল্ মচ্ছন মচ্ছন রঠক কিচ্ছল্ন আমাচ্ছক তাডাতারড রিল্রিচ্ছেি সাচ্ছথ শদখা কিচ্ছত 
হচ্ছব। 
  
. 
  
০৩. 
  
অযান্টহুইসল্চ্ছক রিল্রিে পঞ্চাচ্ছশাধথ িদ্রমরহল্া অরিনন্দন জানাচ্ছল্ন। 
  
আপরন এচ্ছসচ্ছিন, আরম খুব খুশী হচ্ছয়রি। বসাি ঘচ্ছি রনচ্ছয় শিচ্ছল্ন অযান্টহুইসল্চ্ছক। 
ঘিগুচ্ছল্াচ্ছত জায়িা কম। এখাচ্ছন ওখাচ্ছন কতকগুচ্ছল্া িরব িরডচ্ছয় রিরটচ্ছয় িচ্ছয়চ্ছি। 
  
রমচ্ছসস ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনট িরব খুব িাচ্ছল্াবাসত। শসচ্ছল্ রকনত, শকাচ্ছনা িরবই শস এক 
পাউচ্ছণ্ডি শবরশ দাচ্ছম শকচ্ছনরন। এই িরবটাচ্ছক প্রাচীন ইটারল্য়ান িরব বল্ত। 
  
আমাচ্ছক শদচ্ছখ বুেচ্ছত পািল্ রিল্রিে। বল্ল্, আরমও িরব সম্বচ্ছন্ধ রবচ্ছশষ বুরে না, 
আরমও বাচ্চা বয়চ্ছস িরব আঁকাি শচষ্টা কিতাম। 
  
রিল্রিে বল্ল্, আমিা দুজচ্ছন শবশ রিল্াম, শকািা একরদক শথচ্ছক বাচ্চা শমচ্ছয়ি মত 
রিল্। শকাচ্ছনা রকিু মাথায় এচ্ছল্ই শস বচ্ছল্ শিল্ত। 
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তুরম রমচ্ছসস ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি কাচ্ছি কতরদন রিচ্ছল্? 
  
সাচ্ছড রতন বিি। 
  
তুরম ওি সঙ্গী রিচ্ছল্ এবিং বারডি শদখাশুনা কিচ্ছত? 
  
 রিল্রিে বল্ল্, আরম িান্না কিতাম, ঘিটা পরিষ্কাি কিতাম, অবশয বারডি িািী 
শকাচ্ছনা কাজ কিতাম না। 
  
রমস রিল্রিে একটু শথচ্ছম বল্চ্ছল্ন : ইনচ্ছেটি মটথন খুব িাচ্ছল্া শল্াক। রতরন আমায় 
রমচ্ছসস শল্চ্ছিি কাচ্ছি শযচ্ছত বচ্ছল্রিচ্ছল্ন। তচ্ছব আরম িারজ হইরন। ওিা ওি শদহটা রনচ্ছয় 
ঘি বন্ধ কচ্ছি রদল্। একজন কনচ্ছেবল্চ্ছক পাহািা শিচ্ছখ শিল্। 
  
অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন, আমায় বযাপািটা হওয়াি আচ্ছিি ঘটনা বল্। 
  
 উত্তি শথচ্ছক রিচ্ছি আসায় শেন খুব শদিী কচ্ছিরিল্? ও শবশ ক্লায হচ্ছয় বারড এল্। 
  
ও অচ্ছযযরষ্ট সম্বচ্ছন্ধ রকিু বচ্ছল্রিল্? হযাঁ, দুএকটা কথা বচ্ছল্রিল্, শযমন চাচ্ছচথ শল্াচ্ছক িরতথ 
হচ্ছয় শিরিল্। তাি িাই রটচ্ছমারথ না আসায় একটু দুিঃখ অনুিব কচ্ছিরিল্। রটচ্ছমারথ শতা? 
  
হা রটচ্ছমারথ। 
  
শস তািপি বল্ল্ শস তাি িাইচ্ছক িত কুরড বিচ্ছি শদচ্ছখরন। রটচ্ছমারথ তাি স্ত্রী মওচ্ছক 
সহয কিচ্ছত পািত না….ও-হ একথাটা বচ্ছল্ শিল্াি জনয আমায় েমা কিচ্ছবন। 
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রমিঃ অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন, আরম ওচ্ছদি আত্মীয় নই। তািাডা শকািা ও ওি শবৌরদি 
িাচ্ছল্া সম্পকথ রিল্ না তা আরম জারন। 
  
হা শস তাি শবৌরদ সম্পচ্ছকথ িাচ্ছল্া ধাি্া শপাষ্ কিত না। ও তািপচ্ছি শুচ্ছত চচ্ছল্ যায়। 
  
তাি আি শকাচ্ছনা কথা মচ্ছন শনই? 
  
ও আমাচ্ছক বচ্ছল্রিল্ তুরম সাইচ্ছপ্রস শযচ্ছত চাও? ও বচ্ছল্রিল্, আমিা যাব। তখনই 
বুেচ্ছত শপচ্ছিরিল্াম ও িাইচ্ছয়ি জনয রকিু শিচ্ছখ শিচ্ছি। 
  
অযান্টহুইসল্ তাডা রদচ্ছল্ন, পচ্ছিি রদন সকাচ্ছল্? 
  
হা পচ্ছিি রদন সকাচ্ছল্ ওি শিীি িাচ্ছল্া রিল্ না। রবিানাচ্ছতই শেকিাে শখচ্ছয়রিল্। 
তািপি ল্াচ্ছঞ্চি সময় বল্ল্, ওি ঘুম রকিুচ্ছতই আসচ্ছি না। তাই দুচ্ছটা ঘুচ্ছমি টযাবচ্ছল্ট 
রদচ্ছত বল্ল্, তাি আচ্ছি বল্ল্ ল্াইচ্ছেিী শথচ্ছক বই পাচ্ছল্ট আনচ্ছত। তাই আরম দুচ্ছটাি 
একটু পচ্ছি ল্াইচ্ছেিীচ্ছত িওনা হচ্ছয় শিরিল্াম। 
  
রমিঃ অযান্টহুইসল্ প্রশ্ন কিচ্ছল্ন, তাহচ্ছল্ শস রবচ্ছশষ কচ্ছি আত্মীয়চ্ছদি কথা বচ্ছল্রন? 
  
না, না, শুধু রটচ্ছমারথি অনুপরস্থরতচ্ছত ওি দুিঃখ িাডা। 
  
শস তাি িাইচ্ছয়ি মৃতুয সম্বচ্ছন্ধ রকিু বচ্ছল্রন? 
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না। শুচ্ছনরিল্াম অচ্ছনকরদন শথচ্ছক অসুচ্ছখ িুিচ্ছি। 
  
 তুরম ওচ্ছক শদচ্ছখি কচ্ছব? 
  
যখন উরন এখাচ্ছন রমচ্ছসস ল্যান্স-শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি সাচ্ছথ শদখা কিচ্ছত আচ্ছসন। দাঁডান 
বল্রি…এই সপ্তাহ রতচ্ছনক আচ্ছি। 
  
ওি অসুচ্ছখি কথা শুচ্ছন শকািা আিও অবাক হচ্ছয় শিরিল্। 
  
শস জানত শয ওি িাই অসুস্থ? 
  
রমিঃ অযান্টহুইসল্ জাচ্ছনন রিচাচ্ছর্থি মচ্ছধয শকাচ্ছনা অথচ্ছবথি িাব রিল্ না। শবশ টনটচ্ছন 
জ্ঞান রিল্ রিচাচ্ছর্থি, তাি উপি অতযাচাি কিা হচ্ছে। 
  
শস তাি শবাচ্ছনি সাচ্ছথ এিকম একটা কথা বচ্ছল্চ্ছি এটা খুব অস্বািারবক। এও হচ্ছত 
পাচ্ছি এবাচ্ছিনথীি কথাি অনযিকম মাচ্ছন কচ্ছিচ্ছি এই শবাকা শমচ্ছয় শকািা। 
  
রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছল্া রমিঃ অযান্টহুইসল্। শকািাি শকাচ্ছনা উইল্ রিল্ রকনা। রিল্রিে উত্তি 
রদল্ তাি বযাচ্ছঙ্ক আচ্ছি। 
  
রমিঃ অযান্টহুইসল্ তাচ্ছক অনুচ্ছিাধ কিচ্ছল্ন নতুন কাজ না পাওয়া পযথয ঐ কচ্ছটচ্ছজ 
থাকচ্ছত। রিল্রিে সহচ্ছজ িাজী হচ্ছয় শিল্। 
  
. 
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 ঞ্চম  দররছেি 
  
০১. 
  
শতামাি বয়স হচ্ছয়চ্ছি, রমস্ অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন, রিচার্থ এবাচ্ছিনথী ওঁি অচ্ছনক রদচ্ছনি 
বনু্ধ রিল্। 
  
বনু্ধ রিল্ শতা রক হচ্ছয়চ্ছি, ও শতা মািা শিচ্ছি। আো ওিা শতামািই কাচ্ছি আচ্ছস শকন? 
  
আরম শকািাচ্ছক রিচাচ্ছর্থি অচ্ছযযরষ্টচ্ছত উপরস্থত হওয়াি জনয শয রচরঠ রদচ্ছয়রিল্াম, পুরল্শ 
ঐ রচরঠটা শপচ্ছয়রিল্। 
  
ওিঃ এই এবাচ্ছিনথীিা শতা জ্বারল্চ্ছয় মািল্। ওচ্ছদিই একজন রটচ্ছমারথ আজ শিান 
কচ্ছিরিল্। শসও রনউইয়কথ শায়াচ্ছিি একটা অচ্ছযযরষ্টি কথা বল্ল্, পচ্ছি আবাি শিান 
কিচ্ছব বচ্ছল্চ্ছি। 
  
মর্ এবাচ্ছিনথী সন্ধযাচ্ছবল্ায় অযান্টহুইসল্চ্ছক শিাচ্ছন র্াকল্। শকািাি মৃতুযি কথা শুচ্ছন 
রটচ্ছমারথি অবস্থা িীষ্ খািাপ হচ্ছয় পচ্ছডচ্ছি। বল্ল্। 
  
মর্ বল্ল্, আপরন রক মচ্ছন কচ্ছিন এটা খুন? 
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হযাঁ, খুন। 
  
কািচ্ছজ রল্চ্ছখচ্ছি একটা কুডুল্ রদচ্ছয়? 
  
হা। 
  
আরম রটচ্ছমারথচ্ছক রনচ্ছয় রবচ্ছশষ রচরযত। ওচ্ছক আরম শুইচ্ছয় শিচ্ছখরি। রকন্তু ও বাি বাি 
আপনাি সাচ্ছথ শদখা কিচ্ছত চাইচ্ছি। ও জানচ্ছত চাইচ্ছি শকািা শকাচ্ছনা উইল্ কচ্ছি শিচ্ছি 
রকনা। 
  
হযাঁ, একটা উইল্ কচ্ছি শিচ্ছি এবিং রটচ্ছমারথচ্ছক একরজরকউটাি কচ্ছি শিচ্ছি। শস তাি 
িরবগুচ্ছল্া এবিং িচ্ছমরথ শোচটা তাি সঙ্গী রিল্রিচ্ছেি জনয শিচ্ছখ শিচ্ছি, বারক সবই 
সুসাচ্ছনি জনয। 
  
সুসাচ্ছনি জনয? ওচ্ছতা বাচ্চা বয়চ্ছস িাডা সুসানচ্ছক শচাচ্ছখ শদচ্ছখরন। 
  
মর্ একটু শথচ্ছম বল্ল্, আো তাহচ্ছল্ শকািাি রিচাচ্ছর্থি শদওয়া সম্পরত্তি িািটা সুসান 
পাচ্ছব? 
  
না না। শকািাি সম্পরত্তটা সবাি মচ্ছধয িাি কচ্ছি শদওয়া হচ্ছব। 
  
কাউচ্ছক ধিা হচ্ছয়চ্ছি? 
  
 এখনও না। 
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আপরন তাহচ্ছল্ আসচ্ছত পািচ্ছবন না, আপরন এচ্ছল্ আরম খুরশ হতাম অি রটচ্ছমারথ একটু 
স্বরস্ত শপত। 
  
রঠক আচ্ছি, আরম যাব, একরজরকউটি রহসাচ্ছব কচ্ছয়কটা কািজপচ্ছত্র রটচ্ছমারথি সইও 
ল্ািচ্ছব। 
  
খুব িাচ্ছল্া হল্। কাল্চ্ছক িাচ্ছত্র থাকচ্ছবন এখাচ্ছন। এিািটা কুরডি শেনই সবচ্ছচচ্ছয় 
সুরবধাজনক। 
  
না না, আরম রবচ্ছকচ্ছল্ি শেচ্ছন যারে। 
  
. 
  
০২. 
  
একটু রবস্মচ্ছয়ি সাচ্ছথ জজথ িসরিে অিযথথনা জানাচ্ছল্ন রমিঃ অযান্টহুইসল্চ্ছক। 
  
অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন, আরম এইমাত্র ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিী শথচ্ছক রিিল্াম। 
  
তাহচ্ছল্ অযান্ট শকািাই? আরম কািচ্ছজ পচ্ছড রবশ্বাস কিচ্ছত পারিরন। শিচ্ছবরিল্াম ঐখাচ্ছনি 
আি শকউ হচ্ছব। 
  
ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনট সাধাি্ নাম নয়। 
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অরধক, তচ্ছব রনচ্ছজি আত্মীয়চ্ছদি মচ্ছধয কারুি রবপচ্ছদি কথা রবশ্বাস কিচ্ছত ইচ্ছে কচ্ছি 
না। 
  
আপরন রবচ্ছশষ রকিু রচযা কিচ্ছিন? 
  
না, না, তা নয়। সম্পরত্তি বযাপাি রঠকঠাক হচ্ছত সময় ল্ািচ্ছব। শতামাি রক আিাম 
টাকাি দিকাি? 
  
হা, আরম আজ সকাচ্ছল্ বযাচ্ছঙ্ক শিরিল্াম। আরম ওচ্ছদি কাচ্ছি আপনাি কথা বচ্ছল্রি, ওিা 
ওিািড্রািট রদচ্ছত িারজ। 
  
শচাখ রপটরপট কিল্ জজথ। অযান্টহুইসল্ তাি অরিজ্ঞতাি দৃরষ্ট রদচ্ছয় এি অথথ বুেচ্ছল্ন। 
  
অযান্টহুইসচ্ছল্ি নীিবতায় িুল্ বুচ্ছে জজথ বযাখযা কিচ্ছত ল্ািল্। 
  
আমাি একটু ধাি্া সময় যাচ্ছে, যাচ্ছত টাকা খাঁরটচ্ছয়রিল্াম শযটা সিল্ হল্ না। আমাি 
রকিু মূল্ধন দিকাি। 
  
অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন, অচ্ছযযরষ্টি পচ্ছি আরম শতামাি সাচ্ছথ শদখা কিচ্ছত শচচ্ছয়রিল্াম, 
শতামাচ্ছক অরিচ্ছস পাইরন। 
  
হা শকািাি মৃতুযচ্ছত টাকাি অঙ্কটা আিও বাডচ্ছব। 
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দুিঃচ্ছখি িান কচ্ছি জজথ বল্ল্ : 
  
 শবচািা, যখন একটা নতুন জীবচ্ছনি পচ্ছথ পা শিল্চ্ছত যারেল্— 
  
 তুরম শয দুচ্ছটা শঘাডায় রজচ্ছতরিচ্ছল্ তাচ্ছদি নাম মচ্ছন কিচ্ছত পািচ্ছব? 
  
বল্রি। মাকথ আি িি। ওচ্ছদি নাম িুল্ব না। 
  
 শুষ্ক হারস শহচ্ছস রমিঃ অযান্টহুইসল্ রবদায় রনচ্ছল্ন। 
  
. 
  
০৩. 
  
শিাজামণ্ড বল্ল্, আপনাচ্ছক শদচ্ছখ খুশী হল্াম। তচ্ছব এত সকাচ্ছল্। 
  
ব্লযাক করি রনচ্ছয় হাই তুল্চ্ছত তুল্চ্ছত মাইচ্ছকল্ এল্। 
  
রমিঃ অযান্টহুইসল্ শদখচ্ছল্ন, ঘচ্ছিি চািরদচ্ছক শপাডা রসিাচ্ছিট, শবাতল্, গ্লাস িডাচ্ছনা, 
একটা রবশৃিংঙ্খল্ অবস্থা। 
  
এই রবশৃিংঙ্খল্াি মাচ্ছে দুজন সুন্দি যুবক-যুবতী। শিাজামণ্ড বল্রিল্, আমাচ্ছদি িািয 
িাচ্ছল্া। রিচার্থ মামা খুব িাচ্ছল্া। 
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তাই নারক? 
  
চুরি কচ্ছি, র্াকারত কচ্ছি, খুন কচ্ছি পুরল্চ্ছশি তাডা খায়–রকন্তু শশষকাচ্ছল্ একটা 
রবস্ময়কি কাজ কচ্ছি। 
  
মাইচ্ছকচ্ছল্ি মুখ শথচ্ছকও রবিরিটা মুচ্ছি যায়রন। অযান্টহুইসল্ রবিি হচ্ছয় বল্ল্। তুরম 
শতামাি বকবকারন থামাচ্ছব। 
  
অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন, আরম এইমাত্র ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিী শথচ্ছক রিিল্াম। 
  
তাহচ্ছল্ আন্ট শকািা খুন হচ্ছয়চ্ছিন। কুডুল্ রদচ্ছয়? আরম ওচ্ছদি বল্ল্াম। ওিা রবশ্বাস 
কিল্ না। 
  
নীিব মাইচ্ছকল্। 
  
দুচ্ছটা খুন একটাি পি একটা। 
  
শবাকাি মত কথা শবাল্ না। শতামাি মামা খুন হয়রন। 
  
শকািা বল্ল্, মামা খুন হচ্ছয়চ্ছিন, অযান্টহুইসল্ হস্তচ্ছেপ কিচ্ছল্ন। 
  
শতামিা অচ্ছযযরষ্টি পি ল্ণ্ডচ্ছন রিচ্ছি এচ্ছসরিল্? 
  
হা। 
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আরম তাি পচ্ছিি রদনটায় শতামাচ্ছদি খবিটা চাই। 
  
র্ীয়াি আমিা পচ্ছিি রদন রক কচ্ছিরিল্াম? আমিা বািটা পযথয বারডচ্ছত রিল্াম। 
তািপচ্ছি তুরম শিাচ্ছজ হাইচ্ছসি সাচ্ছথ শদখা কিচ্ছত চাইচ্ছল্ এবিং অসকাচ্ছিি সাচ্ছথ ল্াঞ্চ 
শখচ্ছত শিচ্ছল্। রবচ্ছকচ্ছল্ বাজাি রিচ্ছয় খাওয়াি পি আমিা কযানরটচ্ছন রর্নাি শখচ্ছয় দশটাি 
সময় বারড রিরি। 
  
মাইচ্ছকল্ বল্ল্, আমাচ্ছদি সম্বচ্ছন্ধ রক জানচ্ছত চাইচ্ছিা? 
  
এবাচ্ছিনথীি সম্পরত্ত সম্বচ্ছন্ধ কচ্ছয়কটা বযাপাি আি সই শনওয়াি জনয। 
  
শিাজামণ্ড বল্ল্, টাকা এখন পাওয়া যাচ্ছব? 
  
শদিী হচ্ছব। 
  
শিাজামণ্ড রজচ্ছজ্ঞস কিল্, আন্ট শকািা টাকা শিচ্ছখ শিচ্ছিন নারক? 
  
সামানয, সুসাচ্ছনি জনয। 
  
সুসাচ্ছনি জনয শকন? কত টাকা? 
  
কচ্ছয়কশ পাউণ্ড আি কচ্ছয়কটা আসবাবপত্র। 
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. 
  
০৪. 
  
সুসান বযাচ্ছঙ্কি উজ্জীরবত িঙ্গীচ্ছত কথা বল্া ল্েয কচ্ছিরিচ্ছল্ন অযান্টহুইসল্। সুসানচ্ছক 
শদখচ্ছত অচ্ছনকটা রিচাচ্ছর্থি মত। রিচাচ্ছর্থি রবচাচ্ছি সুসানই উপযুি উত্তিারধকািী হচ্ছত 
পািত। রকন্তু সুসান শুধু একটা িাি শপল্ যা শিাজামণ্ডও শপচ্ছয়চ্ছি। 
  
কাি্টা শবাধ হয় সুসাচ্ছনি স্বামী। শগ্রিিী বযাঙ্কচ্ছক ওি স্বামী রহচ্ছসচ্ছব শমাচ্ছটই মানায়রন। 
তবুও সুসান সবাি মচ্ছতি রবরুচ্ছদ্ধ এচ্ছকই রবচ্ছয় কচ্ছিরিল্। 
  
সুসান শতাচ্ছড কথা বচ্ছল্ যারেল্। 
  
পুরল্শ শকাচ্ছনা কাচ্ছজি নয়। শকাচ্ছনা অপিাধীচ্ছকই পুরল্শ ধিচ্ছত পািল্ না। 
  
অযান্টহুইসল্ ঠাট্টা কচ্ছি বল্চ্ছল্ন, তুরম রক খুন রনচ্ছয় িচ্ছবষ্া কিি? 
  
এসব িাববাি বযাপাি নয়? আজ আমাি আন্ট মিল্। এইসব অপিাধী খুনীগুচ্ছল্া নৃশিংস 
খুন কচ্ছি শবডাচ্ছে, আি পুরল্চ্ছশি শকাচ্ছনা মাথা বযথা শনই। 
  
পুরল্শচ্ছক শিাট কচ্ছি শদচ্ছখা না সুসান। ওিা ওচ্ছদি কাজ চারল্চ্ছয় যায়। 
  
অযান্ট শকািাি বযাপাচ্ছি কাউচ্ছক অনুমান কিচ্ছত শপচ্ছিি? 
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তা বল্চ্ছত পারি না। 
  
একটা মািাত্মক শল্াক হচ্ছব, শকাচ্ছনা রর্সচাজথর্ তসরনক বা শজল্ শথচ্ছক পাল্াচ্ছনা শল্াক 
হচ্ছত পাচ্ছি, আরম কুডুচ্ছল্ি কথায় অনুমান কিরি। 
  
খুনী যরদ অল্পবুরদ্ধ না হয় তচ্ছব খুচ্ছনি একটা শমারটি থাকা উরচত, সুসান বল্ল্। 
  
অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন যরদ উচ্ছেশযমূল্ক খুন হয় তাহচ্ছল্ খুনী হচ্ছত পাি একমাত্র তুরম! 
  
শকন? শপিন শথচ্ছক শগ্রিিী এরিচ্ছয় এল্, তাি শচাচ্ছখ একটা শনািংিা দৃরষ্ট। রক কচ্ছিচ্ছি 
সুসান, আপরন এমন কথা বল্চ্ছিন শকন? 
  
সুসান বল্ল্, চুপ কি শগ্রস, রমিঃ অযান্টহুইসল্ সরতয সরতয বচ্ছল্নরন। 
  
একটু ঠাট্টা কিরিল্াম, শকািা তাি সম্পরত্ত শতামাচ্ছক রদচ্ছয় শিচ্ছি। তচ্ছব কচ্ছয়কশ পাউণ্ড 
শকাচ্ছনা খুচ্ছনি শমারটি হচ্ছত পাচ্ছি না। 
  
সুসান বল্ল্, উরন আমাি জনয টাকা শিচ্ছখ শিচ্ছিন রকন্তু উরন শতা আমাচ্ছক রচনচ্ছতন না। 
  
 আমাি মচ্ছন হয় শতামাি রবচ্ছয়ি বযাপাচ্ছি সমসযারটি কথা ও শুচ্ছনরিল্, শগ্রি বল্ল্, উনাি 
রবচ্ছয়ি বযাপাচ্ছি সমসযা হচ্ছয়রিল্ তাই। 
  
সুসান বল্ল্ : ও একজন রশল্পীচ্ছক রবচ্ছয় কচ্ছিরিচ্ছল্ন। িাচ্ছল্া িরব আঁকচ্ছতন। 
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 আরম ওখাচ্ছন যাব। শকউ আচ্ছি ওখাচ্ছন? 
  
আরম রমস রিল্রিেচ্ছক থাকচ্ছত বচ্ছল্রি। জজথ বল্ল্, ঐ খুচ্ছনি বারডচ্ছত থাকচ্ছিন? 
িদ্রমরহল্াি সাহস আচ্ছি শতা? 
  
ওি সাচ্ছথ অযান্ট শকািাি িাচ্ছল্া সম্পকথ রিল্? 
  
িাচ্ছল্াই রিল্ মচ্ছন হয়। ঘরডি রদচ্ছক তারকচ্ছয় রমিঃ অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন, শকািা 
রটচ্ছমারথচ্ছক উইচ্ছল্ি একরজরঊটাি কচ্ছি শিচ্ছি। আজ আরম রটচ্ছমারথি কাচ্ছি যারে। আরম 
ওচ্ছক শতামাি শকািাি বারডচ্ছত যাওয়াি ইচ্ছেি কথা জারনচ্ছয় শদব। রতরন শদচ্ছখ বুেচ্ছত 
পািচ্ছল্ন ওিা অথথ কচ্ছষ্ট আচ্ছি। 
  
রক কিচ্ছব শিচ্ছবি? 
  
আরম কারণ্ডিান স্ট্রীচ্ছট একটা বারড শদচ্ছখ শিচ্ছখরি। আপরন আিাম রকিু টাকা রদচ্ছত 
পাচ্ছিন? 
  
রনশ্চয়ই। 
  
সুসান হঠাৎ বল্ল্, আো শকািা আমাচ্ছদি রবচ্ছয়ি কথা জানচ্ছল্ন রক কচ্ছি, আমিা শতা 
কাউচ্ছক জানাইরন? 
  
রিচাচ্ছর্থি কাি শথচ্ছক শবাধহয় শুচ্ছনচ্ছি। রিচার্থ রতন সপ্তাহ আচ্ছি ওখাচ্ছন শিরিল্। 
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তাহচ্ছল্ রিচার্থ মামা ওখাচ্ছন শযচ্ছতন, আরম জানতাম না শতা। 
  
আরমও জানতাম না। 
  
তাহচ্ছল্ তখনই। 
  
তখন রক? 
  
রকিু না, সুসান বল্ল্। 
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ষষ্ঠ  দররছেি 
  
০১. 
  
রমিঃ অযান্টহুইসল্চ্ছক মর্ শেশচ্ছন অিযথথনা জানাল্। শেশচ্ছনি বাইচ্ছিি রদচ্ছক শযচ্ছত 
বল্ল্, রটচ্ছমারথ রিচাচ্ছর্থি মৃতুযচ্ছত খুব আঘাত শপচ্ছয়চ্ছি। ও বিংচ্ছশি শশষ প্ররতরনরধ বচ্ছল্ 
মৃতুয িয় ওচ্ছক শপচ্ছয় বচ্ছসচ্ছি। 
  
অচ্ছযযরষ্টি পি শিিাি পচ্ছথ িাডীটা খািাপ হচ্ছয় যায়। রটচ্ছমারথচ্ছক শিান কচ্ছি জারনচ্ছয় 
রদল্াম পচ্ছিি সকাচ্ছল্ি আচ্ছি আরম বারড শপৌঁিচ্ছত পািচ্ছবা না। কখন শয রক ঘচ্ছট যায়। 
শকািাি খুনটা শযমন হল্। রটচ্ছমারথচ্ছক সামচ্ছল্াচ্ছনা দায়। 
  
মর্ বল্রিচ্ছল্া, আরম রবচ্ছয়ি পি শথচ্ছক শকািাচ্ছক শদচ্ছখরিল্াম না। শবচািা মচ্ছন হল্। 
আো ওি কাচ্ছি শিাট্ট শকউ আরশ্রত রিল্? 
  
রক বল্চ্ছত চাইি বল্ত? 
  
আরম বল্ল্াম, এমন কাউচ্ছক শিচ্ছখরিল্ শয ওচ্ছক খুন কচ্ছি টাকা পয়সা রনচ্ছয় পারল্চ্ছয় 
শিচ্ছি। বাইচ্ছিি শল্াক হচ্ছল্ িাচ্ছত্র ঢুকত। রকন্তু এই দুপুি শবল্ায় বাইচ্ছিি শল্াচ্ছকি পচ্ছে 
জানল্া শিচ্ছে শঢাকা অস্বািারবক। 
  
ওখাচ্ছন দুজন িদ্রমরহল্া রিচ্ছল্ন। 
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রকন্তু শকািাি টাকা পয়সায় যরদ কারুি শল্াি থাকত তচ্ছব দুজচ্ছনই যখন শবরিচ্ছয় শযত 
তখন রনরশ্চচ্ছয চুরি কিচ্ছত পািত। 
  
তাহচ্ছল্ তুরম িাবি, শকািাচ্ছক খুন কিাি প্রচ্ছয়াজন রিল্ না। 
  
বযাপািটা অসম্ভব মচ্ছন হয়। 
  
মচ্ছন মচ্ছন িাবচ্ছত ল্ািচ্ছল্া রমিঃ অযান্টহুইসল্ পৃরথবীচ্ছত অচ্ছনক অকাি্ খুচ্ছনি শিকর্থ 
আচ্ছি। তাি রনচ্ছজি ধাি্ায় খুন অচ্ছনক িকম হচ্ছত পাচ্ছি, শকউ রহিংসা শথচ্ছক, আত্ম িবথ 
শথচ্ছক, েমতাি শল্াচ্ছি, শকউ নািীি প্ররত শমাচ্ছহ খুন কচ্ছি। কারুি খুচ্ছনি শনশাও 
থাকচ্ছত পাচ্ছি। 
  
মর্ বল্ল্, আো রটচ্ছমারথচ্ছক তদচ্ছযি সময় উপরস্থত থাকচ্ছতই হচ্ছব? র্ািাচ্ছিি 
সারটথরিচ্ছকট শদখাচ্ছল্ চল্চ্ছব না? 
  
ও রনচ্ছয় রচযা শকাি না। তািা এবাি একটা সুন্দি জরজথয়ান বারডি সামচ্ছন এল্। 
  
শকাচ্ছনা চাকি শনই মর্ বল্ল্, একটা রিল্, শস একমাস আচ্ছি চচ্ছল্ শিচ্ছি। ওি কাচ্ছি 
শিানটা শিচ্ছখ যাই, যাচ্ছত দিকাি হচ্ছল্ র্ািাি র্াকচ্ছত পাচ্ছি। 
  
মর্ বসাি ঘচ্ছি ঢুচ্ছক রমিঃ অযান্টহুইসল্চ্ছক শিচ্ছখ চচ্ছল্ শিল্ বারডচ্ছত। কচ্ছয়ক রমরনট পচ্ছি 
রিচ্ছি এল্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 আফটার দি দফউনাররল । আগাথা দিদি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

37 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

অযান্টহুইসল্ রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছল্া, রটচ্ছমারথি রক হল্? 
  
ও চা শখচ্ছয় রবশ্রাম কিচ্ছি, ওচ্ছক শবরশ উচ্ছত্তরজত কিচ্ছবন না। 
  
. 
  
০২. 
  
অযান্টহুইসল্ তুরম এচ্ছস িাচ্ছল্া কচ্ছিি। আরম শবরশ কথা বল্চ্ছত পািব না, র্ািাি বাি্ 
কচ্ছিচ্ছি। রচযা কিচ্ছত বাি্ কচ্ছিচ্ছি। রিচার্থ মািা শিল্, ঐিকম একটা উইল্ কচ্ছি 
শিল্। তািপি শকািা মিল্, উিঃ রক িীষ্! কুডুল্ রনচ্ছয় যুচ্ছদ্ধি পি রকিু বদমাস শল্াক 
ঘুচ্ছি শবডাচ্ছে আি অসহায় শমচ্ছয়চ্ছদি খুন কিচ্ছি, শকউ ওচ্ছদি দমন কিাি কথাও 
িাবচ্ছব না। 
  
মর্ ঘি শথচ্ছক চচ্ছল্ শিল্। 
  
শচয়াচ্ছি শুচ্ছয় রটচ্ছমারথ বল্ল্, মরহল্া শিচ্ছি িাচ্ছল্া হচ্ছয়চ্ছি, এবাচ্ছি আমিা রঠকমত 
কথাবাতথা বল্চ্ছত পািব। 
  
শকািাি সম্পরত্ত পাচঁজচ্ছনি মচ্ছধয িাি হচ্ছয় যাচ্ছব। রবিরি শদখা শিল্ রটচ্ছমারথি মুচ্ছখ। 
  
রকন্তু আরমই শতা এই বিংচ্ছশি শশষ বিংশধি। 
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তাচ্ছক উইচ্ছল্ি শতথগুচ্ছল্া বুরেচ্ছয় রদচ্ছল্ন রমিঃ অযান্টহুইসল্। আরম শতামাচ্ছক উইচ্ছল্ি এক 
করপ পারঠচ্ছয় রদচ্ছয়রিল্াম। 
  
সবচ্ছচচ্ছয় আমাচ্ছক শবরশ আঘাত কচ্ছিচ্ছি রিচাচ্ছর্থি উইচ্ছল্ি শতথগুচ্ছল্া। 
  
হা, শতামাি আমাি মত হয়রন। 
  
স্বািারবক মারটথমাচ্ছিি মৃতুযি পি আরমই সম্পরত্ত পাব আশা কচ্ছিরিল্াম। 
  
রিচার্থ শকাচ্ছনারদন তা বচ্ছল্রিল্? 
  
শতমন শকাচ্ছনা কথা বচ্ছল্রন। তচ্ছব সম্পরত্তি বযাপাচ্ছি আমাি সাচ্ছথ আচ্ছল্াচনা কিত। 
তচ্ছব শশষ এবাচ্ছিনথীি বিংশধি রহসাচ্ছব সম্পরত্তি শদখাচ্ছশানাি দারয়ত্ব আরমই পাব আশা 
কচ্ছিরিল্াম। 
  
অযান্টহুইসল্ বুেচ্ছত পািচ্ছল্া রটচ্ছমারথ আশা কচ্ছিরিল্ রিচাচ্ছর্থি পচ্ছি শসই সমস্ত সম্পরত্তি 
মারল্ক হচ্ছব। 
  
তাচ্ছক রিচার্থ তা কচ্ছি যায়রন। রক এিকম কথা রিচার্থ প্রথচ্ছম শিচ্ছবরিল্ তািপচ্ছি মত 
পরিবতথন কচ্ছিরিল্? 
  
শবডাচ্ছল্ি মািামারিি একটা শব্দ হল্ বাইচ্ছি। উচ্ছত্তরজত রটচ্ছমারথ জানল্ায় উচ্ছঠ রিচ্ছয় 
একটা বই রনচ্ছয় িুঁচ্ছড মািল্। 
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যত সব িুচ্ছল্ি শকয়ািী নষ্ট কচ্ছি রদচ্ছে। 
  
বচ্ছস আবাি বদল্ : অযান্টহুইসল্ একটু মদ খাও। 
  
না-না, আরম এইমাত্র চা শখল্াম। 
  
 আরম শুনল্াম, অচ্ছযযরষ্ট শথচ্ছক শিিাি পচ্ছথ ওি িাডী নারক শেকর্াউন হচ্ছয় শিরিল্। 
  
হা হচ্ছয়রিল্। এচ্ছস শটরবচ্ছল্ একটা কািজ শদখল্াম, রঠক শমচ্ছয়টা রল্চ্ছখ শিচ্ছি মযার্াম 
িাচ্ছত্র রিিচ্ছবন না। 
  
রটচ্ছমারথ িাবচ্ছত ল্ািল্ দুিঃরখতিাচ্ছব। 
  
শকািা অচ্ছযযরষ্টি রদন একটা কাণ্ড কচ্ছি শিচ্ছি। শস বচ্ছল্চ্ছি রিচার্থচ্ছক খুন কিা হচ্ছয়চ্ছি, 
তাই না। শবাধহয় মর্ শতামাচ্ছক বচ্ছল্চ্ছি। অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন। 
  
হযাঁ, আরম শুচ্ছনরি। ও বাচ্চা অবস্থায় রক িকম কথাবাতথা বল্ত তুরম জান শতা? আমাচ্ছক 
শিান কচ্ছি আমাি খবি রনল্, আি উইচ্ছল্ি কথাটা জানাল্। আরম খুব আঘাত 
শপচ্ছয়রিল্াম, জাচ্ছনা। এটা রিচাচ্ছর্থি আমাি প্ররত ঘৃ্াি িল্। যরদও মৃত সম্বচ্ছন্ধ রকিু 
বল্া রঠক নয়। 
  
তািপি রিচ্ছি এচ্ছস মর্ বল্ল্, রর্য়াি, অযান্টহুইসল্ অচ্ছনকে্ কথা বচ্ছল্চ্ছিন। এবাি 
শতামাি রবশ্রাম দিকাি। 
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হা হচ্ছয় শিচ্ছি। যরদও পুরল্চ্ছশি উপি আমাি রবচ্ছশষ রবশ্বাস শনই। আমাচ্ছক রনচ্ছয় শযন 
টানাটারন না কচ্ছি। শকািাি সমারধি বচ্ছন্দাবস্ত কি। 
  
আো তা আরম শদখব। 
  
 অযান্টহুইসল্ পিরদন সকাচ্ছল্ি শেচ্ছন ল্ণ্ডচ্ছন রিচ্ছি এচ্ছল্া। 
  
বারডচ্ছত এচ্ছস রতরন তাি এক বনু্ধচ্ছক শিান কিচ্ছল্ন। 
  
. 
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সপ্তম  দররছেি 
  
০১. 
  
আরম শতামাি রনমন্ত্র্ শপচ্ছয় খুব খুশী হচ্ছয়রি। বনু্ধি হাচ্ছত চাপ রদচ্ছল্ন অযান্টহুইসল্। 
  
আরম আজ গ্রাম শথচ্ছক রিিল্াম, শচয়াচ্ছি বচ্ছস অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন। 
  
শতামাি কথা রর্নাি খাওয়াি পি শুনব। 
  
খাবাি রনচ্ছয় এল্ জচ্ছজথি। 
  
রমিঃ অযান্টহুইসল্ সামানয রচযা কচ্ছি আিম্ভ কিচ্ছল্ন। জারন না বযাপািটা রকিকম 
দাঁডাচ্ছব। তচ্ছব আরম একটা সমাধান চাই। আরম শতামাি কাচ্ছি সব বল্রি? তািপচ্ছি 
তুরম শতামাি মতামত জারনও। 
  
বল্া শশষ হচ্ছল্ এিকুল্ বল্ল্ : খুব পরিষ্কাি মচ্ছন হচ্ছে, তুরম বল্ি রিচার্থ খুন হচ্ছয়চ্ছি। 
এটাি রিরত্ত হচ্ছে শকািাি কথাটা। অচ্ছযযরষ্টি পচ্ছিি রদনই শকািাি মৃতুয অস্বািারবক নাও 
হচ্ছত পাচ্ছি। রিচার্থ হঠাৎ মািা শিচ্ছিন রঠক। তচ্ছব বড একটা িযারমরল্ র্ািাি শর্থ 
সারটথরিচ্ছকট রদচ্ছয়চ্ছি। রিচার্থচ্ছক শপাডাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছি না সমারধ শদওয়া হচ্ছয়চ্ছি? 
  
শপাডাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছি। 
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আি এখাচ্ছন প্রধান বযাপাি হল্, তুরম রবশ্বাস কচ্ছিি শকািা সরতয কথা বচ্ছল্চ্ছি। 
  
 হযাঁ, আরম কচ্ছিরি। 
  
শকন? 
  
শকন? অযান্টহুইসল্ শযন একটু হতিম্ব হচ্ছল্া। কাি্ হচ্ছে তুরম রিচাচ্ছর্থি মৃতুযি ধিচ্ছন 
একটু সচ্ছন্দহ কচ্ছিরিচ্ছল্। 
  
না না, রবনু্দমাত্র না। 
  
তাহচ্ছল্ শকািাি কথায়? 
  
হা শকািা সব সময় অস্বরস্তকি সরতয কথা বল্ত। যা সাধাি্ত শকউ বল্চ্ছত চায় না। 
  
 রমিঃ অযান্টহুইসল্ শকঁচ্ছপ উঠচ্ছল্ন। 
  
এখন বল্ শকািা যখন কথাটা বল্ল্ তখন সবাই রক প্ররতবাদ কচ্ছিরিল্? 
  
 হা কচ্ছিরিল্। 
  
তখন একটু ঘাবচ্ছড রিচ্ছয় শমচ্ছয়টা বল্ল্, না না, আরম রঠক বরল্রন। তচ্ছব ও যা বচ্ছল্রিল্ 
শস শথচ্ছক ধাি্া হচ্ছয়রিল্। 
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আো তুরম কারুি মুচ্ছখ অস্বািারবক রকিু শদচ্ছখরিচ্ছল্? 
  
না। পিরদন শকািা আবাি খুন হল্, বল্ শদরখ এটা রক কাযথ কাি্ সম্পকথ? 
  
আবাি অযান্টহুইসল্ রশহরিত হচ্ছল্ন। 
  
তাহচ্ছল্ তুরম মচ্ছন কিি এটা একটা খুন। 
  
 িম্ভীিিাচ্ছব শপায়াচ্ছিা বল্ল্ : হযাঁ এটা তদচ্ছযি বযাপাি, তুরম রকিু কচ্ছিি? পুরল্শচ্ছক 
জারনচ্ছয়ি? 
  
না, যরদ রিচার্থচ্ছক খুন কিা হচ্ছয় থাচ্ছক, তচ্ছব আরম সিংসাচ্ছিি প্ররতরনরধ রহসাচ্ছব এচ্ছিাচ্ছত 
পারি। 
  
ওি মৃতুযি সময় এখাচ্ছন শক রিচ্ছল্া? 
  
একজন পুচ্ছিান বৃদ্ধ বাটল্াি, একজন িাধুনী, আি একটা কাচ্ছজি শমচ্ছয়। 
  
আবাি শপায়াচ্ছিা বচ্ছল্ চল্ল্, রবষ রদচ্ছয় যরদ হয় তাহচ্ছল্ অচ্ছনক ধিচ্ছনি রবষ হচ্ছত পাচ্ছি। 
শবাধহয় নাচ্ছকথারটকই হচ্ছব। শস যাচ্ছত ঘুচ্ছমি মচ্ছধযই মািা যায় এবিং কারুি সচ্ছন্দহ না 
হয়। 
  
যাই শহাক না শকন তা প্রমা্ কিা মুশরকল্। 
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হা রিচাচ্ছর্থি শেচ্ছত্র অসম্ভব হচ্ছল্ও, শকািাি শেচ্ছত্র অসম্ভব নয়। শকািাি হতযাকািীচ্ছক 
জানচ্ছত পািচ্ছল্ অচ্ছনক প্রমা্ পাওয়া শযচ্ছত পাচ্ছি। তািপি অযান্টহুইসল্ শক বল্ল্, তুরম 
ইরতমচ্ছধযই রকিুটা এরিচ্ছয়ি মচ্ছন হয়? 
  
হা খুব সামানয, আরম আমাি সচ্ছন্দচ্ছহি িণ্ডীটা করমচ্ছয় আনচ্ছত শচষ্টা কচ্ছিরিল্াম। আরম 
অনুসন্ধান কচ্ছিরিল্াম শকািাি মৃতুযি রদন রবচ্ছকচ্ছল্ এবাচ্ছিনথী আত্মীয়চ্ছদি মচ্ছধয বারডচ্ছত 
শকউ রিল্ না। 
  
রক কিরিল্? 
  
জজথ িসরিে হাপাচ্ছকথি শিচ্ছস শিরিল্। শিাজামণ্ড শিরিল্ বাজাি কিচ্ছত। সুসান আি 
শগ্রিিী সািারদন তাচ্ছদি বারডচ্ছত রিল্। রটচ্ছমারথ পঙু্গ, শস তাি ইয়কথ শায়াচ্ছিি বারডচ্ছত 
রিল্। তাি স্ত্রী মর্ এণ্ডািরব শথচ্ছক িাডী কচ্ছি রিিরিল্। 
  
ওচ্ছদি কথাগুচ্ছল্া সরতয? 
  
 কথাগুচ্ছল্া সরতয রকনা তা আরম তরল্চ্ছয় বুরেরন। তচ্ছব আমাি ধাি্া হল্, জজথ শবাধহয় 
শসরদন শিস শখল্চ্ছত যায়রন। আরম জারন, অচ্ছনক অপিাধী শবরশ কথা বচ্ছল্ তাচ্ছদি অবস্থা 
খািাপ কচ্ছি শিচ্ছল্। 
  
আো ওি মামাি মৃতুযি সময় জচ্ছজথি রক টাকাি জরুিী রিল্? 
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আমাি ধাি্া ওি টাকাি জরুিী দিকাি রিল্। যরদও শকাচ্ছনা প্রমা্ শনই। তচ্ছব শবশ 
সচ্ছন্দহ হয় শয ও তাি মচ্ছেচ্ছল্ি টাকা খিচ কচ্ছি শিচ্ছল্রিল্ এবিং কাঠচ্ছিাডায় যাওয়াি 
অবস্থায় শপৌঁচ্ছি শিরিল্, আমাি ধাি্া রিচার্থ খুব িাচ্ছল্া মনুষয চরিত্র বুেত এবিং শস 
জচ্ছজথি উপি আস্থা িাখচ্ছত পাচ্ছিরন। 
  
তাি মা ল্ ইয়াি বল্চ্ছত ল্ািচ্ছল্ন, একজন সচ্ছন্দহজনক চরিচ্ছত্রি শল্াকচ্ছক রবচ্ছয় 
কচ্ছিরিল্। 
  
শস থামল্, আবাি আিম্ভ কিল্। 
  
 শিাজমণ্ড শমচ্ছয়টা িাচ্ছল্া, শয কুডুল্ রদচ্ছয় কাউচ্ছক খুন কিচ্ছত পাচ্ছি না। তাি িহসযজনক 
উচ্চাকাঙ্খী, কম কথা বচ্ছল্। ওি সম্বচ্ছন্ধ খুব কম কথা বচ্ছল্, যরদও সচ্ছন্দহ কিা যায় না। 
  
ওি স্ত্রী সম্বচ্ছন্ধ শকাচ্ছনা সচ্ছন্দহ শনই। না না, ও কুডুল্ রদচ্ছয় খুন কিচ্ছত পাচ্ছি না। 
  
 অনয শমচ্ছয়টা? 
  
সুসান? সুসান এচ্ছকবাচ্ছি প্রথম শমচ্ছয়। আরম ওচ্ছক রবিাট েমতাশাল্ী বল্ব। 
  
স্বামী শকমন? 
  
স্বামীি বযরিত্ব খুব মধুি নয়। আি সুসান 
  
হযাঁ বল্। 
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সুসান তাি মামাি মতই, বুরদ্ধমান তৎপি ও চটপচ্ছট। তচ্ছব তাি মামাি মত হৃদয়গু্ 
শনই মচ্ছন হয়। 
  
ও তাি স্বামীচ্ছক িাচ্ছল্াবাচ্ছস? 
  
খুব িাচ্ছল্াবাচ্ছস, তচ্ছবচ্ছপায়াচ্ছি আমাি শযন মচ্ছন হয় না সুসান 
  
তুরম জজথচ্ছক শপ্রসাি কি, শপায়াচ্ছিা বল্ল্। 
  
 রমচ্ছসস এবাচ্ছিনথী একজন িাচ্ছল্া শমকারনক। আি রমিঃ রটচ্ছমারথ রঠক চালু্ নন। রতরন 
চল্াচ্ছিিা কিচ্ছত পাচ্ছিন এবিং তাডাতারড িাচ্ছয়ি শজাি রদচ্ছয় শকাচ্ছনা কাজও কিচ্ছত 
পাচ্ছিন। শস তাি িাইচ্ছয়ি সািচ্ছল্য একটু রহিংসা কিত। 
  
হযাঁ, তচ্ছব অচ্ছযযরষ্টি পচ্ছি শকািাি কথাটা রনচ্ছয় ঠাট্টাও কচ্ছিচ্ছি। ষষ্ঠ জন সম্বচ্ছন্ধ বল্। 
  
শহচ্ছল্ন? রমচ্ছসস রল্ও? আরম তাচ্ছক সচ্ছন্দহ করি না। শস এণ্ডািরবচ্ছত রতন চাকচ্ছিি সাচ্ছথ 
রিল্। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্ল্, আমাচ্ছক রক কিচ্ছত বল্ি? 
  
শপায়াচ্ছিা আরম সতযটা জানচ্ছত চাই। 
  
শপায়াচ্ছিা হাসল্। 
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রঠক আচ্ছি বযাপািটা আমাচ্ছকও উৎসারহত কচ্ছিচ্ছি। 
  
তুরম রিচাচ্ছর্থি র্ািাচ্ছিি সাচ্ছথ শদখা কি, ওচ্ছক শচন? 
  
কম রচরন। 
  
শকমন শল্াক? 
  
 মধযবয়সী দে। শবশ িাচ্ছল্া শল্াক। 
  
তাহচ্ছল্ ওি সাচ্ছথ শদখা কি। রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছব রিচার্থ মৃতুযি সমচ্ছয়ি আচ্ছি রক ওষুধ 
খারেল্। আি রিল্রিে রবচ্ছয়ি বযাপািটা রঠক শুচ্ছনচ্ছি শতা? আো এটা রক শতামাি মচ্ছন 
হয় রমস্ রিল্রিচ্ছেি জীবচ্ছনি উপি শকাচ্ছনা িয় আচ্ছি? 
  
না তা শবাধহয় শনই। 
  
শশান, রিল্রিচ্ছেি একা ঐ কচ্ছটচ্ছজ থাকা আরম রঠক রনিাপদ মচ্ছন কিরি না। 
  
সুসান ওখাচ্ছন যাচ্ছে মচ্ছন হয়। 
  
 তাহচ্ছল্ রমচ্ছসস্ বযাঙ্ক যাচ্ছেন? 
  
 হা, শস শকািাি রজরনপত্রগুচ্ছল্া শদখচ্ছত চায়। 
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রঠক আচ্ছি। শতামাচ্ছক যা বল্ল্াম কিচ্ছব। এখন শথচ্ছক শকসটাি িাি আরম রনল্াম। 
  
. 
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অষ্টম  দররছেি 
  
০১. 
  
রমিঃ অযান্টহুইসল্ র্িঃ ল্যািরবি রদচ্ছক তারকচ্ছয়রিচ্ছল্ন। 
  
যাইচ্ছহাক রমিঃ অযান্টহুইসল্ আিম্ভ কিচ্ছল্া : আমিা একটা শিাল্চ্ছমচ্ছল্ বযাপাি রনচ্ছয় 
আচ্ছল্াচনা কিব। প্রশ্নটা হল্ রিচাচ্ছর্থি রক স্বািারবক মৃতুয হচ্ছয়চ্ছি? 
  
র্িঃ ল্যািরব বল্ল্, হযাঁ শকন? আরম শতা সারটথরিচ্ছকট রদচ্ছয়রি। 
  
এবাচ্ছিনথী খুব অসুস্থ রিচ্ছল্ন, আরম বচ্ছল্রিল্াম রতরন আিও দুবিি বাঁচচ্ছবন, ও হঠাৎই 
মািা শিচ্ছি রনশ্চয়ই। রকন্তু শসটা শতা অস্বািারবক নয়। 
  
তা শতা আরম মানরি। একজন মানুষ তাি রদন শশষ হচ্ছয় শিচ্ছি শিচ্ছব তাি মৃতুযচ্ছক রক 
এরিচ্ছয় আনচ্ছত পাচ্ছি, অথবা অনয শকউ তাি হচ্ছয় তাি মৃতুযচ্ছক এরিচ্ছয় রদচ্ছত পাচ্ছি? 
  
আত্মহতযা, রিচার্থ আত্মহতযা কিাি মত শল্াক রিল্ না। 
  
 তাহচ্ছল্ তুরম আমাচ্ছক বল্ি এিকম বযাপাি অসম্ভব। 
  
রিচার্থ অচ্ছনচ্ছকি মচ্ছত ঘুচ্ছমি মচ্ছধয মািা শিরিল্। আত্মহতযা সচ্ছন্দহ কিাি শকাচ্ছনা কাি্ 
শনই। শকউ যরদ অচ্ছটারন্স কিাচ্ছত চায়– 
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র্ািাচ্ছিি মুখ আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত ল্াল্ হচ্ছয় যারেল্। অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন : রনশ্চয়ই, রনশ্চয়ই, 
তচ্ছব এমন শকাচ্ছনা প্রমা্ থাকচ্ছত পাচ্ছি, ধি রতরন এ বযাপাচ্ছি কাউচ্ছক রকিু বচ্ছল্চ্ছিন 
  
আত্মহতযাি কথা বচ্ছল্চ্ছিন? এিকম কথা আমাচ্ছক অবাক কিচ্ছব। 
  
যরদ তাই হয়, তচ্ছব তুরম রক এটাচ্ছক অসম্ভব বল্চ্ছত পািচ্ছব? 
  
না না, অসম্ভব বল্চ্ছত পারি না, তচ্ছব আবাি বল্রি তাহচ্ছল্ আশ্চযথ হব। 
  
আো তাি মৃতুযটা যরদ স্বািারবক না হয়, তাহচ্ছল্ রক ধিচ্ছনি ওষুধ ওি মৃতুয ঘটাচ্ছত 
পাচ্ছি? 
  
অচ্ছনক ওষুধ হচ্ছত পাচ্ছি, শযমন–নাচ্ছকথারটক। 
  
 ওি কাচ্ছি রিরপিং রপল্ বা এই ধিচ্ছনি রকিু রিল্? 
  
হযাঁ, আরম ওচ্ছক িমবারি শপ্রসিাইব কচ্ছিরিল্াম। সব সময় ও শখচ্ছতা না। মাত্রাি রতন 
চািগু্ শখচ্ছল্ও মৃতুযি সম্ভবনা রিল্ না। 
  
আি রকিু শপ্রসিাইব কচ্ছিরিচ্ছল্? 
  
অচ্ছনক রকিু, যন্ত্র্াি জনয রকিু রিটারমন কযাপসুল্ আি একটা হজচ্ছমি রমিচাি। 
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আো ঐ কযাপসুচ্ছল্ আি রকিু শঢাকাচ্ছনা শযচ্ছত পাচ্ছি? 
  
রক বল্চ্ছত চাইি খুন? 
  
 জারন না, আরম জানচ্ছত চাই সম্ভব রকনা? 
  
শতামাি রক প্রমা্ আচ্ছি? শকন শনই, শয কথাটা বচ্ছল্রিচ্ছল্ এবিং শয শুচ্ছনরিল্ দুজচ্ছনই 
মািা শিচ্ছি, আরম শুধু জানচ্ছত চাই ওচ্ছক রবষ রদচ্ছয় মািা সম্ভব রকনা? 
  
ল্যািরব উচ্ছঠ পায়চারি কিচ্ছত ল্ািল্। 
  
আরম অস্বীকাি কিরি না। শকউ কযাপসুল্ শথচ্ছক ওষুধ বাি কচ্ছি রনচ্ছয় রনচ্ছকারটন ঢুরকচ্ছয় 
রদচ্ছত পাচ্ছি। 
  
আো রিচার্থ শকাচ্ছনারদন শতামাচ্ছক বচ্ছল্চ্ছি তাি শকাচ্ছনা আত্মীয় তাি মৃতুয চায়। 
  
না, রকিু বচ্ছল্রন। 
  
এবাি শকািাি কথা বল্চ্ছল্ন অযান্টহুইসল্। ল্যািরবি মুখ আচ্ছল্ারকত হল্। 
  
তাই বল্, এই মরহল্াি মচ্ছনি শকাচ্ছনা িািসাময শনই, সবরকিু বল্চ্ছত পাচ্ছি। 
  
হচ্ছত পাচ্ছি, তচ্ছব দুিথািযবশতিঃ ওচ্ছক আি পাওয়া যাচ্ছে না, ও খুন হচ্ছয়চ্ছি। 
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রক বল্চ্ছল্ন খুন হচ্ছয়চ্ছি? 
  
 তুরম কািচ্ছজ পডরন? 
  
পচ্ছডরি তচ্ছব ও শয রিচাচ্ছর্থি আত্মীয় হচ্ছত পাচ্ছি তা মচ্ছন হয়রন। 
  
. 
  
০২. 
  
অযান্টহুইসল্ এণ্ডািরবচ্ছত এচ্ছস ল্যান্সকচ্ছম্বি সাচ্ছথ কথা বল্চ্ছত চাইচ্ছল্ন। 
  
বৃদ্ধ বাটল্াচ্ছিি পরিকল্পনা রতরন রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছল্ন। 
  
রমচ্ছসস রল্ও বারডটা রবরি না হওয়া পযথয আমাচ্ছক এখাচ্ছন থাকচ্ছত বচ্ছল্চ্ছিন। ল্যান্সকম্ব 
রনশ্বাস শিল্ল্, ওি কতরদচ্ছনি বারডটা রবরি হচ্ছয় যাচ্ছব। 
  
ল্যান্সকম্ব এচ্ছেটও রবরি কচ্ছি রদচ্ছত হচ্ছব, রকন্তু শতামাি রল্িারস? 
  
না না আরম অরিচ্ছযাি কিরি না, তচ্ছব আজকাল্ একটা বারড পাওয়াি যা অসুরবচ্ছধ। 
অবশয আমাি এক িাইরে ওি কাচ্ছি থাকচ্ছত বচ্ছল্চ্ছি। 
  
হাঁ, আমাচ্ছদি মত বৃদ্ধচ্ছদি পচ্ছে এই পৃরথবীটা বড কষ্টকি। পুচ্ছিান বনু্ধচ্ছদি শদখচ্ছত 
ইচ্ছে কচ্ছি। আো মিাি আচ্ছি তাচ্ছক আি তাঁি মত শদখচ্ছত রিল্ না। 
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হা অসুখ হচ্ছল্ এিকম হয়। সম্ভবত রিচার্থও এমন কারুি কথা বল্ত শয তাি েরত 
কিচ্ছত পাচ্ছি? অথবা িাবত তাি খাবাচ্ছি রবষ রমরশচ্ছয় শদওয়া হচ্ছে? 
  
রবরস্মত হচ্ছল্ন ল্যান্সকম্ব। 
  
না, আরম এ ধিচ্ছনি শকাচ্ছনা কথা শুরনরন। 
  
প্রসঙ্গ পরিবতথন কিচ্ছল্ন অযান্টহুইসল্। রিচার্থ মৃতুযি আচ্ছি রকিু আত্মীয়চ্ছদি এখাচ্ছন 
এচ্ছন শিচ্ছখরিচ্ছল্ন। তাই না? 
  
হা। 
  
ওচ্ছদি প্ররত রিচার্থ সন্তুষ্ট রিচ্ছল্া শতা? 
  
আরম বল্চ্ছত পািরি না সযাি। 
  
রকিুে্ শিচ্ছব ল্যান্সকম্ব বল্ল্ : সযাি রকিু হচ্ছয়চ্ছি রক? 
  
আরম রকিু জারন না, আরম খুঁচ্ছজ শবডারে, তুরম রক মচ্ছন কি রকিু শিাল্মাল্ আচ্ছি? 
  
অচ্ছযযরষ্টি পি শথচ্ছক শকমন শযন সব অস্বািারবক হচ্ছয় শিচ্ছি। রমচ্ছসস রটচ্ছমারথ বা রমচ্ছসস্ 
রল্ও শসই আচ্ছিি মত শনই। 
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হা সযাি উইল্টা িাচ্ছল্া হচ্ছয়চ্ছি। 
  
 আো শতামাচ্ছক যা রজচ্ছজ্ঞস কিল্াম তাি উত্তি শদচ্ছব রক? 
  
প্রিু জচ্ছজথি বযবহাচ্ছি হতাশ হচ্ছয়রিচ্ছল্ন, তািপচ্ছি স্বামীচ্ছদি সাচ্ছথ শমচ্ছয়িা এচ্ছল্ন। সুসান 
ওচ্ছদি মচ্ছধয শবশ বুরদ্ধমান। তচ্ছব আমাি মচ্ছত রতরন সুসাচ্ছনি স্বামীচ্ছক রঠক পিন্দ 
কিচ্ছতন না। 
  
খুব শবরশ বল্চ্ছত পািরি না, ওিা দুজচ্ছনই শবশ সুন্দি আি হারসখুশী, প্রিু ওচ্ছদি রনচ্ছয় 
আনন্দও শপচ্ছয়রিচ্ছল্ন, তচ্ছব। ইতস্তত কিল্ বৃদ্ধ। 
  
বল্ ল্যান্সকম্ব? 
  
প্রিু নাটচ্ছকি শিচ্ছল্চ্ছমচ্ছয়চ্ছদি পিন্দ কিচ্ছতন না। 
  
তািপচ্ছি রিচার্থ রক কিল্? 
  
শস সম্বচ্ছন্ধ আরম রবচ্ছশষ রকিু জারন না। রতরন বচ্ছল্রিচ্ছল্ন রটচ্ছমারথি কাচ্ছি শথচ্ছক ঘুচ্ছি 
এচ্ছস শসন্ট শমিীচ্ছত যাচ্ছবন। 
  
ওখান শথচ্ছক রিচ্ছি এচ্ছস রকিু বচ্ছল্রিচ্ছল্ন? 
  
খুব শবরশ রকিু না, রিচ্ছি এচ্ছস স্বরস্তি রনশ্বাস শিল্চ্ছল্ন। 
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 ওচ্ছদি সম্বচ্ছন্ধ রকিু বচ্ছল্নরন? 
  
রতরন আমায় শসাজাসুরজ রকিু বল্চ্ছতন না। আমাচ্ছক বল্াি শচচ্ছয় রতরন রনচ্ছজি সাচ্ছথ 
শবরশ কথা বল্চ্ছতন। 
  
শতামাচ্ছক রবশ্বাস কিচ্ছতন, বচ্ছল্ যাও। 
  
আমাি রবচ্ছশষ মচ্ছন শনই, রটচ্ছমারথ টাকা রনচ্ছয় রক কিল্, এই ধিচ্ছনি একটা কথা। 
তািপি বল্চ্ছল্ন, শমচ্ছয়িা রনিানিই িকমিাচ্ছব শবাকা হচ্ছত পাচ্ছি আবাি একশ িকম 
িাচ্ছব চাল্াক হচ্ছত পাচ্ছি। আিও বচ্ছল্রিচ্ছল্ন, কারুি জনয িাঁদ পাতা রঠক না, আি রকিু 
কিাি মত িাস্তাও শদখরি না। শবাধ হয় রতরন বািাচ্ছনি দুনম্বি মাল্ীি কথা বচ্ছল্রিচ্ছল্ন। 
  
. 
  
০৩. 
  
অযান্টহুইসল্ িাবচ্ছল্ন রতরন কথাটা শহচ্ছল্নচ্ছক বল্চ্ছবন। তািপি ওচ্ছক পুচ্ছিাপুরি রবশ্বাস 
কিচ্ছবন রঠক কিচ্ছল্ন। 
  
রতরন প্রথচ্ছম বারডি রজরনসপত্র গুরিচ্ছয় রঠক কচ্ছি িাখাি জনয ওচ্ছক ধনযবাদ জানাচ্ছল্ন। 
বারডটা রবরিি জনয রবজ্ঞাপন শদওয়া হচ্ছয়চ্ছি। এইবাি খচ্ছেি আসচ্ছত আিম্ভ কিচ্ছব। 
  
বযরিিত খচ্ছেি। 
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না, ওয়াই, র্রব্লউ-রস-এ, তরু্চ্ছদি ক্লাব এবিং শজয়ািসন োে, এিাই খচ্ছেি। 
  
বারডটা রবরি হওয়া পযথয শতামাি এ বারডচ্ছত থাকচ্ছত রক অসুরবচ্ছধ হচ্ছব? 
  
না, অসুরবচ্ছধ হচ্ছব না। রল্ওি সৃ্মরত এ বারডি িাচ্ছয় শল্চ্ছি আচ্ছি। 
  
আি একটা বযাপাি এিকুল্ শপায়াচ্ছিা নাচ্ছম আমাি এক বনু্ধ 
  
বযগ্রিাচ্ছব শহচ্ছল্ন বল্ল্, এিকুল্ শপায়াচ্ছিা? তাহচ্ছল্ আপরন িাবচ্ছিন? 
  
ওচ্ছক শচন? 
  
হা, তচ্ছব আরম জানতাম উরন মািা শিচ্ছিন। 
  
ও খুব িাচ্ছল্া িাচ্ছবই শবঁচ্ছচ আচ্ছি। 
  
তাহচ্ছল্ আপরন িাবচ্ছিন, শকািা রঠক কথা বচ্ছল্চ্ছি? 
  
 রিচার্থ খুন হচ্ছয়চ্ছি। 
  
রমিঃ অযান্টহুইসল্ িািমুি হচ্ছল্ন তাি মন শখাল্সা কচ্ছি। 
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শহচ্ছল্ন বল্ল্ : ওিঃ অরবশ্বাসয, শকািাি ঐ কথাটা বল্াি পি আরমও একটু অস্বরস্তচ্ছত 
িুিরিল্াম। শকািাি মৃতুযি পি একটু সচ্ছন্দহ হচ্ছল্ও এিকম িয়ঙ্কি রকিু িারবরন। 
সমসযাটা রনশ্চয়ই জরটল্? 
  
হযাঁ জরটল্, তচ্ছব এিকুচ্ছল্ি এই বযাপাচ্ছি একটা অদু্ভত েমতা আচ্ছি। 
  
শকািাি কথা িাডা আরম শসরদন আিও একটা বযাপাচ্ছি অস্বরস্ত শবাধ কচ্ছিরিল্াম। তচ্ছব 
শকন বা রক জচ্ছনয তা জারন না–অবাস্তব বযাপাি। 
  
না, না, আচ্ছদৌ না, তুরম শবাকা নও শহচ্ছল্ন। তুরম তাৎপযথপূ থ্ রকিু হয়ত ল্েয কচ্ছিি। 
  
. 
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নবম  দররছেি 
  
০১. 
  
সামচ্ছনি রদচ্ছক টুরপটা শটচ্ছন রনচ্ছয় রমস রিল্রিে সাদা চুচ্ছল্ি গুেটা শঢচ্ছক রদল্। 
এখচ্ছনা শদিী আচ্ছি তদচ্ছযি। রমস্ রিল্রিে শদয়াচ্ছল্ িরবগুচ্ছল্া শদখচ্ছত ল্ািচ্ছল্ন। 
  
এমন সময় দিজায় শবচ্ছল্ি শব্দ হল্। 
  
 রিল্রিে বল্ল্, এখন আবাি শক? 
  
দিজা খুচ্ছল্ শদখল্ কাচ্ছল্া শপাশাক পিা এক িদ্রমরহল্া রসঁরডচ্ছত দাঁরডচ্ছয়। মরহল্া 
বল্চ্ছল্ন, রমস্ রিল্রিে, আরম ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি শবান-রে সুসান বযাঙ্ক। 
  
ও এচ্ছসা এচ্ছসা, আরম শতামায় রচনতাম না শতা? এচ্ছসা শিতচ্ছি এচ্ছসা, তুরম আসচ্ছব 
জানাওরন শতা। বস রক খাচ্ছব বল্ চা না করি? 
  
না রকিু কিচ্ছত হচ্ছব না, আপনাচ্ছক চমচ্ছক রদইরন শতা? 
  
একটু িয় শপচ্ছয় শিরিল্াম, আজ তদয হচ্ছব তাই আরম মচ্ছন মচ্ছন একটু অরস্থি হচ্ছয় 
আরি। আধ ঘন্টা। 
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আচ্ছি আি একবাি শবল্ শবচ্ছজরিল্, আরম দিজা খুল্চ্ছত িয় শপচ্ছয়রিল্াম। শকমন শবাকা 
না আরম? খুনী শকন আবাি রিচ্ছি আসচ্ছব? একজন ল্ন এচ্ছসরিচ্ছল্ন, আরম ওচ্ছক শদচ্ছখ 
খুশী হচ্ছয়রিল্াম, রমচ্ছসস। 
  
বযাঙ্কস। 
  
 হা বযাঙ্কস, শেচ্ছন এচ্ছল্? 
  
না িাডীচ্ছত এল্াম। 
  
 তািপি ঘচ্ছিি চািরদকটা শদচ্ছখ বল্ল্ : শবচািা অযান্ট শকািা আমাি জনয ওি সব 
রজরনসপত্র শিচ্ছখ শিচ্ছি। 
  
হযাঁ, রমিঃ অযান্টহুইসল্ আমাচ্ছক বচ্ছল্চ্ছিন। িাচ্ছল্াই হচ্ছয়চ্ছি নতুন রবচ্ছয় কচ্ছি আসবাবপত্র 
শপচ্ছয় শিচ্ছল্। 
  
না না, এগুচ্ছল্াচ্ছত আমাি দিকাি শনই। এগুচ্ছল্া আরম রবরি কচ্ছি শদব। 
  
রবশ্রী সবুজ শটরবল্টা শদচ্ছখ সুসান শকঁচ্ছপ উঠল্ এবিং তাডাতারড ওটা দান কচ্ছি শযন মুি 
হল্। 
  
অচ্ছনক ধনযবাদ। আরম ইরতমচ্ছধযই শকািাি সুন্দি িরবগুচ্ছল্া এবিং এচ্ছমরথি শোচ 
শপচ্ছয়রি। মচ্ছন হয় ওগুচ্ছল্া শতামাচ্ছক রদচ্ছয় শদওয়া উরচত। 
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না না। 
  
তুরম ওি রজরনসপত্র শদখচ্ছব না? তদচ্ছযি পচ্ছি শদখচ্ছব? 
  
রঠক কচ্ছিরি এখাচ্ছন কচ্ছয়করদন শথচ্ছক এইসব রজরনসপত্র রবরি কচ্ছি যাব। 
  
এখাচ্ছন িাচ্ছত্র থাকচ্ছব? 
  
হযাঁ। 
  
আন্ট শকািাি একটা ঘি রিল্ না? ওখাচ্ছন ঘুচ্ছমাব। 
  
শতামাি রকিু মচ্ছন হচ্ছব না? 
  
শকন? উরন ওঘচ্ছি খুন হচ্ছয়চ্ছিন বচ্ছল্, না না। তাচ্ছত আমাি রকিু হচ্ছব না। সব রঠক কিা 
হচ্ছয়চ্ছি? 
  
হা কম্বল্ শিচ্ছল্ শদওয়া হচ্ছয়চ্ছি। আরম ও শপন্টাি ঘিটাচ্ছক ঘচ্ছস ঘচ্ছস সব দাি মুচ্ছি 
রদচ্ছয়রি। ঘচ্ছি আিও কম্বল্ আচ্ছি। তুরম চল্ উপচ্ছি রনচ্ছজ রিচ্ছয় শদখচ্ছব। 
  
সুসান উপচ্ছি শিল্, এখন শকািাি ঘিটা েকেচ্ছক তকতচ্ছক। এ ঘচ্ছিও নানািকম িরব 
শিাচ্ছল্াচ্ছনা। িরবগুচ্ছল্া রমচ্ছসস ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি স্বামীি আঁকা, রিল্রিে বল্ল্। 
  
আন্ট শকািাি আঁকা িরব শকাথায়? 
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আমাি ঘচ্ছি। তুরম শদখচ্ছব? 
  
িচ্ছবথি সাচ্ছথ রমস রিল্রিে তাি সম্পরত্ত শদখাচ্ছল্া। 
  
িরবগুচ্ছল্া শদচ্ছখ সুসাচ্ছনি মচ্ছন হরেল্ শকাচ্ছনা িরবি শপাষ্টকার্থ শথচ্ছক আঁকা। 
  
 ঘরড শদচ্ছখ সুসান বল্ল্ : তদচ্ছযি সময় হচ্ছয়চ্ছি, িাডী আনচ্ছবা নারক? 
  
না, হাঁটা পচ্ছথ মাত্র পাঁচ রমরনট। 
  
ওিা একসাচ্ছথ শবচ্ছিাল্, িাস্তায় রমিঃ অযান্টহুইসচ্ছল্ি সাচ্ছথ শদখা হচ্ছয় শিল্, সবাই রমচ্ছল্ 
রিচ্ছল্জ হচ্ছল্ ঢুকল্। 
  
শুরু হল্ তদয। নানািকম খুঁরটনারট বযাপাি সম্বচ্ছন্ধ আচ্ছল্াচনা কিা শহাল্। শশচ্ছষ জুরি 
বল্চ্ছল্ন, এটা কারুি িািা খুন। 
  
ওিা তদচ্ছযি শশচ্ছষ শবরিচ্ছয় এচ্ছল্ন, হাি র্জন কযাচ্ছমিা রক্লক কিল্। তািপি ওিা 
রকিংস আচ্ছমথ ল্াঞ্চ শখচ্ছত ঢুকল্। 
  
অযান্টহুইসল্ শখচ্ছত বচ্ছস বল্চ্ছল্ন : সুসান তুরম আজ আসি বল্চ্ছল্ না শতা? তাহচ্ছল্ 
আমিা একসাচ্ছথ আসচ্ছত পািতাম। 
  
আরম হঠাৎ চচ্ছল্ এল্াম। 
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শতামাি স্বামী এল্ না? 
  
শগ্রি বযস্ত তাি ঐ বাচ্ছজ শদাকান রনচ্ছয়। সুসান বল্ল্, আমাি স্বামী শকরমচ্ছেি শদাকাচ্ছন 
কাজ কচ্ছিন। 
  
ও কীটচ্ছসি মত? 
  
আমাি স্বামী রকন্তু করব নন। 
  
সুসান তািপচ্ছি বল্ল্ : আমিা একটা েযান কচ্ছিরি, একরদচ্ছক থাকচ্ছব ল্যাবচ্ছিটরি আি 
একরদচ্ছক প্রসাধন ও রবউরট পাল্থাি। 
  
খুব িাচ্ছল্া হচ্ছব, রিল্রিে বল্চ্ছল্ন, এরল্জাচ্ছবথ আচ্ছর্থচ্ছনি মত। আবাি বল্ল্, িাচ্ছমথসী 
সাধাি্ শদাকাচ্ছনি মত নয়। 
  
আপনাি একটা চাচ্ছয়ি শদাকান রিল্ না? 
  
হযাঁ, উইচ্ছল্া রট। রিল্রিচ্ছেি মুখ উজ্জ্বল্। 
  
সুসানচ্ছক শস শদাকাচ্ছনি কথা বল্চ্ছত ল্ািল্। অযান্টহুইসল্ রটচ্ছমারথি সম্বচ্ছন্ধ রচযা 
কিরিচ্ছল্ন। 
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সুসান বল্ল্, আঙ্কল্ রটচ্ছমারথ? উরন শতা পঙু্গ। এ বযাপাচ্ছিি সাচ্ছথ শকাচ্ছনা শযািাচ্ছযাি 
থাকচ্ছত পাচ্ছি নারক? 
  
না না, আরম িাবরি রমচ্ছসস রটচ্ছমারথি কথা, রসঁরডচ্ছত পচ্ছড রিচ্ছয় পা মচচ্ছকচ্ছি। 
  
অযান্টহুইসল্ রকিংস আমথ শথচ্ছক শবরিচ্ছয় দুই মরহল্াচ্ছক রবদায় জারনচ্ছয় আবাি রকিংস আচ্ছমথ 
ঢুকচ্ছল্ন, এখচ্ছনই রতরন একটা ঘি রনচ্ছয়চ্ছিন, কাল্চ্ছক অচ্ছযযরষ্ট অনুষ্ঠান হচ্ছব। 
  
আমাি িাডীটা শকয়ািীচ্ছত আচ্ছি, সুসান বল্ল্। আরম শসটাি কথা িুচ্ছল্ শিরিল্াম, আরম 
পচ্ছি ওটাচ্ছক গ্রাচ্ছমি মচ্ছধয রনচ্ছয় আসচ্ছবা। 
  
রমস্ রিল্রিে বল্চ্ছল্ন : শদিী কচ্ছিা না। অন্ধকাচ্ছিি পি বাইচ্ছি শবরিচ্ছয়া না। 
  
ওি রদচ্ছক তারকচ্ছয় সুসান বল্ল্ : আপরন রক িাবচ্ছিন খুনী এখচ্ছনা এখাচ্ছন ঘুচ্ছি 
শবডাচ্ছে? 
  
না না, তা নয়? রিল্রিচ্ছেি অস্বরস্ত হয়। 
  
রকচ্ছচচ্ছনি রদচ্ছক শযচ্ছত শযচ্ছত রমস্ রিল্রিে বল্চ্ছল্ন, শতামাি আধঘন্টাি মচ্ছধয চা 
দিকাি মচ্ছন হয়? 
  
শকউ সাচ্ছড রতনচ্ছটি সময় চা খায়। তবুও রমস রিল্রিেচ্ছক খুশী িাখা দিকাি শিচ্ছব 
সুসান উত্তি রদল্। 
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যখন ইচ্ছে, রমস্ রিল্রিে। 
  
দিজায় করল্িং শবল্ শবচ্ছজ উঠল্ কচ্ছয়ক রমরনট পচ্ছিই এবিং একটা ি যাট-টযাট-টযাট শব্দ 
হল্। 
  
উচ্ছঠ দাঁডাল্ সুসান। শবল্ শুচ্ছন রিল্রিে চচ্ছল্ এচ্ছসরিচ্ছল্ন এযাপ্রন পিা অবস্থায় 
  
র্াকচ্ছি শক বল্চ্ছতা? 
  
 সািংবারদক মচ্ছন হয়, সুসান উত্তি রদল্। 
  
উিঃ, শতামায় জ্বাল্াল্। 
  
না রঠক আচ্ছি, আরম কথা বল্রি। 
  
 সুসান দিজা শখাল্াি পি একজন বৃদ্ধ িদ্রচ্ছল্াক বল্চ্ছল্ন : রমচ্ছসস বযাঙ্ক, আমাি মচ্ছন 
হয়। 
  
হা। 
  
আমাি নাম আচ্ছল্কজািাি িাথিী। আরম রমচ্ছসস ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি পুচ্ছিান এক বনু্ধ। 
তুরম এবাচ্ছিনথী বিংচ্ছশি শমচ্ছয় শতা? 
  
হযাঁ। 
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িাথিী বসাি ঘচ্ছিি রদচ্ছক শযচ্ছত শযচ্ছত বল্রিচ্ছল্ন, খুব দুিঃচ্ছখি রদন, ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি 
রবচ্ছয়ি সময় শথচ্ছক আরম এচ্ছদি সাচ্ছথ পরিরচত রিল্াম। শবচািা শকািা খুব িাচ্ছল্া শমচ্ছয় 
রিল্। শকািাও শবশ সমেদাি রিল্। 
  
সবাই শসই কথা বচ্ছল্। সুসান বল্ল্। 
  
হযাঁ, শমচ্ছয়টা একটু অদু্ভত রিল্। কখন শয রক কথা বল্চ্ছব তাি শকাচ্ছনা রঠক রিল্ না। ওি 
স্বিাব চাল্-চল্ন এখন পযথয বাচ্চাচ্ছদি মত রিল্। 
  
বচ্ছল্ চল্চ্ছল্ন রতরনিঃ আরম এখন একটু রবচ্ছবচ্ছকি পীডচ্ছন িুিরি, কচ্ছয়ক সপ্তাহ আচ্ছি 
শকািা আমায় আসচ্ছত বচ্ছল্রিল্। আরম এচ্ছস ওি সাচ্ছথ শদখা কিচ্ছত পারিরন। শকািা 
রকিুরদন হল্ শসচ্ছল্ িরব রকনত, আমায় শদখাত। শশষ রচরঠচ্ছত আমায় রল্চ্ছখরিল্ ও 
আরদম ইটাল্ীয়ান মানুচ্ছষি একটা দারু্ িরব রকচ্ছনচ্ছি। 
  
ঐ িরবটা শবাধ হয়, সুসান শদওয়াচ্ছল্ শোল্াচ্ছনা িরবটাি রদচ্ছক ইরঙ্গত কিল্। 
  
িাথিী িরবটা শদচ্ছখ বল্চ্ছল্ন : িাচ্ছল্াই হচ্ছয়চ্ছি, শকািাচ্ছক হতাশ কিচ্ছত হল্ না। 
  
সুসান চাচ্ছয়ি শে রনচ্ছয় এল্। িাথিীচ্ছক অরিনন্দন জারনচ্ছয় বসচ্ছল্ন রিল্রিে। 
  
িাথিী বল্চ্ছল্ন, সরতযই কষ্টদায়ক। 
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হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবতথন কিচ্ছল্ন িাথিী : শকািাচ্ছক শকাচ্ছনা শচাি র্াকাত মাচ্ছিরন, আমাি 
যা মচ্ছন হয় 
  
সুসান বল্ল্, বলু্ন। 
  
শকািা শকাচ্ছনা কথা শচচ্ছপ িাখচ্ছত পািত না। ও যরদ না বল্াি প্ররতজ্ঞা কিত তবুও বচ্ছল্ 
শিল্ত। শবাধহয় শকািা শকাচ্ছনা শিাপন কথা জানচ্ছত শপচ্ছিরিল্। তচ্ছব এইিকম বীিৎস 
মৃতুয অপ্রতযারশত, শকাচ্ছনা শচাি র্াকাত এইসব রজরনস শনওয়াি জনয কাউচ্ছক খুন কিচ্ছব 
না। শস বারডচ্ছত কত টাকা িাখচ্ছতা? 
  
খুব সামানয, রিল্রিে বল্ল্। 
  
িদ্রিাচ্ছব রমিঃ িাথিী রবদায় রনচ্ছল্ন, জানাল্া রদচ্ছয় অপসৃয়মান মূরতথ শদখা যারেল্। 
রিল্রিে বাইচ্ছি শথচ্ছক একটা পাচ্ছশথল্ রনচ্ছয় রিিচ্ছল্া, রক হচ্ছত পাচ্ছি বল্চ্ছতা? ওচ্ছয়রর্িং 
শকক? 
  
রিল্রিে পযাচ্ছকটটা খুল্চ্ছল্ন, শিতচ্ছি একটা সাদা বাি, রসল্িাি রিবন রদচ্ছয় বাঁধা। 
  
রিবনটা খুচ্ছল্ শিল্চ্ছল্ন রমস রিল্রিে। বাচ্ছিি শিতচ্ছি সুন্দি একটা শকক। শক পাঠাল্, 
রতরন কার্থটা পডচ্ছল্ন। জন এবিং শমিী শল্খা, এিা আবাি কািা। পদবী শল্চ্ছখ না শকন? 
  
. 
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িশম  দররছেি 
  
০১. 
  
শকয়ািী শথচ্ছক িাডীটাচ্ছক শবি কচ্ছি সুসান আচ্ছমথ রনচ্ছয় এল্। শিতচ্ছি বচ্ছস আচ্ছিন 
একজন রবচ্ছদশী িদ্রচ্ছল্াক। 
  
আনরন্দত হচ্ছয় রমস্ রিল্রিে বল্চ্ছল্ন, ওিঃ তুরম রিচ্ছি এচ্ছসি, রচযা দূি কিচ্ছল্। 
তািপচ্ছি বল্ল্, তুরম েচ্ছিটী শখচ্ছত পািচ্ছব শতা? আরম শিচ্ছবরি আজ িাচ্ছত–রঠক আচ্ছি, 
যা ইচ্ছে কিচ্ছবন। রিল্রিে রকিুে্ পচ্ছি করি রনচ্ছয় এচ্ছল্ন, সুসানচ্ছক ওচ্ছয়রর্িং 
শকচ্ছকি এক টুকচ্ছিা রদল্। সুসান শকক শখল্ না। 
  
শককটা খুব িাচ্ছল্া, শককটা শখচ্ছত শখচ্ছত রিল্রিে বল্ল্। 
  
 সুসান রজজ্ঞাসা কিল্ : আঙ্কল্ রিচার্থ মৃতুযি আচ্ছি এখাচ্ছন এচ্ছসরিচ্ছল্ন তাই না? 
  
হা এচ্ছসরিচ্ছল্ন। 
  
 রঠক কখন এচ্ছসরিচ্ছল্ন? 
  
ওি মৃতুযি রতন সপ্তাহ আচ্ছি। 
  
ওচ্ছক রক অসুস্থ শদখারেল্? 
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না শতা, ওচ্ছক শবশ সুস্থ সবল্ ও হারসখুরস মচ্ছন হচ্ছয়রিল্। 
  
একটু শথচ্ছম সুসান বল্ল্ : যখন উরন মািা শিচ্ছল্ন আন্ট শকািা রক অবাক হচ্ছয়রিচ্ছল্ন? 
  
হা মৃতুযটা বড আকরস্মক রিল্ শতা? 
  
আঙ্কল্ রিচার্থ রক আন্টচ্ছক এমন শকাচ্ছনা কথা বচ্ছল্রিচ্ছল্ন যাচ্ছত শবাোয় রতরন দুবথল্ ও 
বৃদ্ধ হচ্ছয় পচ্ছডচ্ছিন। 
  
হা রমচ্ছসস ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনট বচ্ছল্রিচ্ছল্ন উরন খুব বৃদ্ধ হচ্ছয় শিচ্ছিন এবিং অথবথ হচ্ছয় 
পচ্ছডচ্ছিন। 
  
সুসান বল্ল্, আপরন ওচ্ছদি কথাবাতথা শুচ্ছনরিচ্ছল্ন? 
  
না রমচ্ছসস বযাঙ্কস, দিজাি বাইচ্ছি দাঁরডচ্ছয় কথা শশানা আমাি অচ্ছিযস নয়। 
  
 হা ঐ চাকিচ্ছদি রতরন সচ্ছন্দহ কিচ্ছতন, মাচ্ছন ওিাই ওচ্ছক রবষ রদচ্ছয় রদচ্ছে– 
  
সুসান বল্ল্, চাকি না হচ্ছল্ শকাচ্ছনা একজন শল্াক? 
  
আরম জারন না রমচ্ছসস বযাঙ্ক, আরম সরতয জারন না। ওি শচাচ্ছখি রদচ্ছক ল্েয কচ্ছি সুসান 
বুেচ্ছত পািল্ রমস রিল্রিে ওি শচচ্ছয় শবরশ জাচ্ছনন। 
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সুসান একটু সহজ হচ্ছয় বল্ল্ : আপনাি িরবষযত পরিকল্পনা রক? 
  
আরম অযান্টহুইসল্চ্ছক বচ্ছল্রি সবরকিু রবরি না হওয়া পযথয আরম এখাচ্ছন থাকচ্ছবা। 
  
সুসান বল্ল্, একটা কথা বল্রি, আপনাচ্ছক রতন মাচ্ছসি শবতন রনচ্ছত হচ্ছব। 
  
আপনাি খুব দয়া, আপনাচ্ছক একটা প্রশিংসা রদচ্ছত হচ্ছব শয আরম আপনাি এক 
আত্মীচ্ছয়ি কাচ্ছি সচ্ছযাষজনক িাচ্ছব কাজ কচ্ছিরি। 
  
আরম বুেচ্ছত পািরি না। 
  
কািচ্ছজ এই খুচ্ছনি কথাটা শবরিচ্ছয়রিল্। সবাই শসটা পচ্ছডচ্ছি। শল্াচ্ছক িাবচ্ছব আরম মৃত 
শমচ্ছয়ি সাচ্ছথ রিল্াম। আরমই শবাধহয় খুনী। তাচ্ছত আমাচ্ছক শকউ কাজ শদচ্ছব না। আরম 
এ বযাপাচ্ছি খুব রচরযত। িাচ্ছত আমাি ঘুম হয় না। মচ্ছন হয় আরম আি শকাচ্ছনারদন কাজ 
পাব না। 
  
সুসান বল্ল্, যরদ ওিা খুনী ধিচ্ছত পাচ্ছি, তাহচ্ছল্ শকাচ্ছনা সমসযা থাচ্ছক না। 
  
হঠাৎ শটরল্চ্ছিান শবচ্ছজ উঠল্। 
  
শিান ধিল্ সুসান। 
  
 হা হা আরম সুসান বল্রি। 
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হযাচ্ছল্া র্ারল্থিং…..হা রঠক আচ্ছি….অচ্ছচনা কারুি িািা হচ্ছয়চ্ছি….স্বািারবক বযাপাি…শুধু 
অযান্টহুইসল্। রক? বল্া করঠন তচ্ছব আমাি শস িকমই হয়..হযাঁ শযমন আমিা 
শিচ্ছবরিল্াম …হযাঁ এচ্ছকবাচ্ছি েযানমত…আরম োচ্ছিি সাচ্ছথ শদখা কিব….আমাচ্ছদি 
দিকাচ্ছি রকিুই শনই। গুর্ নাইট র্ারল্থিং। 
  
হঠাৎ সুসাচ্ছনি মাথায় একটা রচযা এল্। রনশ্চয়ই, রবডরবড কচ্ছি বল্ল্, শসই রজরনসটাই। 
শিান তুচ্ছল্ শস োঙ্ক এনচ্ছকায়ািী চাইল্। পচ্ছনি রমরনট পচ্ছি এিচ্ছচঞ্জ শথচ্ছক একটা 
অবসন্ন িল্া বল্ল্ 
  
শকাচ্ছনা উত্তি পাওয়া যাচ্ছে না। 
  
ওচ্ছদি রিিং কচ্ছি যান। 
  
দূচ্ছিি একটা রিিং শুনচ্ছত শপল্ সুসান, তািপি শব্দটা হঠাৎ শথচ্ছম রিচ্ছয় একটা রবিি 
পুরুষ কণ্ঠ শশানা শিল্। 
  
শক বল্চ্ছিন? 
  
আরম সুসান বল্রি। 
  
ওহ সুসান তুরম, রক হচ্ছয়চ্ছি? এত িাচ্ছত শিান কিি শকন? 
  
 মর্ আরন্ট শকমন আচ্ছি? 
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এই জনয শিান কিচ্ছল্? মর্ খুব কষ্ট পাচ্ছে। আমিা বড রবপচ্ছদ পচ্ছডরি। 
  
 শসই জনযই শিান কিল্াম, তুরম রক রমস রিল্রিেচ্ছক িাখচ্ছব? 
  
শক শস? 
  
আন্ট শকািাি সঙ্গী, খুব িাচ্ছল্া মরহল্া। 
  
িাচ্ছল্া কথা, রকন্তু শস কখন আসচ্ছব? 
  
 ধনযবাদ, সুসান। 
  
শিান শিচ্ছখ সুসান িান্না ঘচ্ছি শিল্। 
  
তুরম রক ইয়কথশায়াচ্ছি আমাি আন্টচ্ছক শদখাচ্ছশানা কিচ্ছত পািচ্ছব। আন্ট পা শিচ্ছে 
শিচ্ছল্চ্ছিন। আচ্ছঙ্কল্ পঙু্গ। তুরম একটু িান্না-বান্না কিচ্ছত সাহাযয কিচ্ছব? 
  
ওহ রমচ্ছসস্ বযাঙ্ক আপরন খুব িাচ্ছল্া। আপনাচ্ছক ধনযবাদ। 
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একািশ  দররছেি 
  
০১. 
  
সুসান শুচ্ছয় পডল্। রকন্তু ঘন্টাি পি ঘন্টা শুচ্ছয়ও সুসাচ্ছনি আজ ঘুম এচ্ছল্া না। 
  
শযখাচ্ছন শকউ খুন হয়, শল্াচ্ছক শসই বারডচ্ছক িয় পায়। এটাও হয়ত শিৌরতক বারড হচ্ছয় 
যাচ্ছব। 
  
এখাচ্ছন আসাি পি শথচ্ছক তাি মচ্ছন হচ্ছে আন্ট শকািা তাি কািাকারি আচ্ছি। 
  
একটা আসবাবপচ্ছত্রি শব্দ হল্। চুরপ চুরপ শকউ পা শিচ্ছল্ আসচ্ছি নারক? সুসান আচ্ছল্া 
জ্বাল্াল্…. রকিু না…নািথাস হচ্ছে ….শিচ্ছবা না …শচাখ শবাজ…। 
  
ওটা রক? …শকউ শিাোচ্ছে….মৃতুয যন্ত্র্ায় কাতিাচ্ছে…. 
  
সুসান বল্ল্, আরম আি এসব রনচ্ছয় িাবব না… িাবব না। 
  
আবাি …আবাি শিাোরন …আিও শজাচ্ছি শকউ মিচ্ছত চচ্ছল্চ্ছি… 
  
এবাি আি কল্পনা হয়। সুসান আচ্ছল্া জ্বারল্চ্ছয় শুনচ্ছত ল্ািল্। শিাোরনটা সরতয, পাচ্ছশি 
ঘি শথচ্ছক আসচ্ছি। 
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হঠাৎ সুসান ল্ারিচ্ছয় উচ্ছঠ রিল্রিচ্ছেি দিজায় কডা নাডল্। অচ্ছপো না কচ্ছি ঢুচ্ছক 
পডল্। আচ্ছল্া জ্বল্চ্ছি ঘচ্ছি, রিল্রিে রবিানায় বচ্ছস। প্রচণ্ড যন্ত্র্ায় মুখটা রবকৃত। 
  
রক হচ্ছয়চ্ছি? 
  
বল্চ্ছত পািরি না, রবিানা শথচ্ছক নামচ্ছত রিচ্ছয় একটা বরমি দমক এল্। র্ািািচ্ছক 
একবাি শিান কচ্ছি দাও। রকিু একটা শপচ্ছট শিচ্ছি। 
  
শিাচ্ছনি নম্বিটা দাও। 
  
শক? রিল্রিে? রল্ডস শল্চ্ছনি? রঠক আচ্ছি আরম এেুরন যারে। 
  
 দশ রমরনট পি র্ািাি এল্। সুসান দিজা খুল্ল্। 
  
রুিী শদখাি পি র্ািাি বল্ল্, এযামু্বচ্ছল্ন্স আনচ্ছত বল্, ওচ্ছক হসরপটাল্ রনচ্ছয় শযচ্ছত 
হচ্ছব। 
  
তাহচ্ছল্ ওি অবস্থা িাচ্ছল্া নয়? 
  
হযাঁ আরম মিরিয়া রদচ্ছয়রি। যন্ত্র্া কমাি জনয। রক শখচ্ছয়রিল্? 
  
 মযাকািরন, কাোর্থ, পুরর্িং আি করি। 
  
তুরমও একই রজরনস শখচ্ছয়ি? 
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হা। 
  
ও আি রকিু খায়রন শতা? 
  
না, আমিা রকিংস আচ্ছমথ ল্াঞ্চ শখচ্ছয়রি। 
  
তুরম রমচ্ছসস ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি শবানরে। 
  
হা। 
  
 বীিৎস খুন। আশা করি ওিা অপিাধীচ্ছক ধিচ্ছত পািচ্ছব। 
  
হযাঁ। 
  
এযামু্বচ্ছল্ন্স এচ্ছল্ র্ািাি রিল্রিেচ্ছক রনচ্ছয় চচ্ছল্ শিচ্ছল্ন। উপচ্ছি রিচ্ছয় সুসান ঘুরমচ্ছয় 
পডল্। 
  
. 
  
০২. 
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সকাল্ শবল্ায় হাসপাতাল্ শথচ্ছক শিান এল্। র্ািাি বল্ল্, কচ্ছয়ক রদচ্ছনি মচ্ছধয িাচ্ছল্া 
হচ্ছয় যাচ্ছব। িারিয তাডাতারড শিান কচ্ছিরিচ্ছল্, প্রায় মৃতুযি দিজায় শপৌঁচ্ছি শিরিল্। রতরন 
আবাি বল্চ্ছল্ন। 
  
সুসান রঠক মচ্ছন কচ্ছি শদখত ও এমন রকিু শখচ্ছয়চ্ছি যা তুরম খাওরন? 
  
আমাি শতমন রকিু মচ্ছন পডচ্ছি না শতা! 
  
সরতয রক িুর্ পচ্ছয়জরনিং হচ্ছয়চ্ছি? 
  
র্ািাি বল্চ্ছল্ন, আচ্ছসথরনক। 
  
আচ্ছসথরনক? হতিম্ব হল্ সুসান, শকউ ওচ্ছক আচ্ছসথরনক খাইচ্ছয়চ্ছি? 
  
বযাপািটা শসইিকম দাঁডাচ্ছে। 
  
আো শস রক রনচ্ছজ আচ্ছসথরনক শখচ্ছয়রিল্। 
  
আত্মহতযা? না না একথা শস স্বীকাি কচ্ছিরন। 
  
অজাচ্ছয আচ্ছসথরনক শখচ্ছয় শিচ্ছল্রন শতা? 
  
 শসই কথাই িাবরি। 
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 হঠাৎ মচ্ছন পচ্ছড শযচ্ছত সুসান বল্ল্, ওচ্ছতা ওচ্ছয়রর্িং শকক শখচ্ছয়রিল্। আরম শস শকক 
খাইরন। 
  
ওচ্ছয়রর্িং শকক? রতরন বল্চ্ছল্ন–অস্বািারবক, শক পারঠচ্ছয়চ্ছি ও জাচ্ছন না? শয বািটাচ্ছত 
শককটা রিল্, শসটা আচ্ছি? 
  
বল্চ্ছত পািরি না, আরম শদখরি। 
  
 আো পাচ্ছশথচ্ছল্ি পযাচ্ছকটটা শকাথায় আচ্ছি জান? 
  
শসটা পাওয়া শিল্ না। 
  
 তুরম এখাচ্ছন থাকচ্ছব? 
  
 হা। 
  
িাচ্ছল্া, পুরল্শ শতামায় রকিু প্রশ্ন কিচ্ছত পাচ্ছি। এটা শক পাঠাল্ তুরম জান না। 
  
মাথা নাডল্ সুসান। 
  
আরম ওি সম্বচ্ছন্ধ রকিু জারন না। 
  
শমচ্ছয়টা শবশ শাযরশষ্ট রিল্। শপাচ্ছষ্টি মাধযচ্ছম ওচ্ছয়রর্িং শকক, মচ্ছন হয় শকাচ্ছনা রহিংসুচ্ছট 
শমচ্ছয়। রকন্তু শক ওচ্ছক রহিংসা কিচ্ছব? 
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জারন না। 
  
রক জারন এই ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিীি রক হল্। প্রথচ্ছম বীিৎস খুন, তািপচ্ছি রবষ রদচ্ছয় 
মািাি শচষ্টা। 
  
র্ািাি চচ্ছল্ শিচ্ছল্ সুসান দিজাটা শখাল্া শিচ্ছখ ওপচ্ছি তাি কাচ্ছি শিল্। 
  
সুসান একটা ড্রয়াচ্ছি িরব শপল্। শকািাি শচহািা শবশ শিািা, একজন ল্ম্বা শল্াকচ্ছক 
জরডচ্ছয় িরব তুচ্ছল্চ্ছি। শবাধহয় ইরনই পীচ্ছি ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনট। তািপি সুসান একটা রচরঠ 
রনচ্ছয় পডচ্ছত ল্ািল্। শপিন শথচ্ছক হঠাৎ এটা িল্াি স্বি শুচ্ছন চমচ্ছক উঠল্। 
  
সুসান রক বযাপাি? 
  
 জজথ তুরম রক কচ্ছি এচ্ছল্? 
  
রনচ্ছচি দিজা শখাচ্ছল্া রিল্। 
  
একটু শথচ্ছম আবাি বল্ল্ : আরম শিান কচ্ছিরিল্াম, শগ্রি বল্ল্, তুরম বারডি শদখা 
শশানাি জনয এখাচ্ছন এচ্ছসচ্ছিা। িাবল্াম আরম শতামায় সাহাযয কিচ্ছত পািব। 
  
তুরম সরতয কচ্ছি বল্ এখাচ্ছন শকন এচ্ছল্? 
  
শিাটখাচ্ছটা রর্চ্ছটকরটচ্ছিি কাজ কিচ্ছত। 
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আন্ট শকািা অচ্ছযযরষ্টি রদন শয কথাগুচ্ছল্া বচ্ছল্রিল্, শসগুচ্ছল্া রক অথথহীন বা তাি শপিচ্ছন 
রকিু রিল্। আরম যখন এল্াম তখন তুরম একটা রচরঠ পচ্ছডরিল্, রচরঠচ্ছত রক শল্খা আচ্ছি? 
রকিু দিকািী কথা আচ্ছি ওটাচ্ছত? 
  
না না রঠক – 
  
আরম শদখচ্ছত পারি? 
  
রবডরবড কচ্ছি জজথ রচরঠটা পডরিল্। 
  
এতরদন শতামাচ্ছক শদচ্ছখ আনন্দ শপল্াম…. িাচ্ছল্া মচ্ছন হচ্ছে…বারডচ্ছত সুস্থ শিীচ্ছি 
শপৌঁচ্ছিচ্ছি…একটু অবসন্ন…. 
  
এি শয শকাচ্ছনা মাচ্ছন হচ্ছত পাচ্ছি, তাি স্বাস্থয সম্বচ্ছন্ধও হচ্ছত পাচ্ছি, অথবা শকাচ্ছনা বনু্ধ 
সম্বচ্ছন্ধও শকাচ্ছনা িল্পও হচ্ছত পাচ্ছি। 
  
হযাঁ অচ্ছনক রকিুই হচ্ছত পাচ্ছি। রতরন শকািাচ্ছক রক বচ্ছল্রিচ্ছল্ন। শকউ রক জাচ্ছন? 
  
তািপি সুসান বল্ল্, আপরন মচ্ছন হয় জাচ্ছনন রিল্রিে আচ্ছসথরনক রবষ শখচ্ছয় অসুস্থ 
হচ্ছয় পচ্ছডচ্ছিন। 
  
জজথ চমচ্ছক উঠল্। 
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শকউ ওচ্ছক রবষ শদওয়া ওচ্ছয়রর্িং শকক পারঠচ্ছয়রিল্। 
  
জজথ একটা শচয়াচ্ছি বচ্ছস বল্ল্ : তাহচ্ছল্ শদখা যাচ্ছে রিচার্থ িুল্ কচ্ছিরন। 
  
. 
  
০৩. 
  
পচ্ছি ইনসচ্ছপটি মটথন কচ্ছটচ্ছজ এচ্ছল্ন। শচাচ্ছখ বুরদ্ধি িাপ। 
  
আপরন রকিু জাচ্ছনন রমচ্ছসস বযাঙ্ক রিল্রিে সম্বচ্ছন্ধ? 
  
 শয কার্চ্ছবার্থ বািটা রনচ্ছয় শিরিচ্ছল্ন র্িঃ শগ্রাকটি তাচ্ছত আচ্ছসথরনক পাওয়া শিচ্ছি। 
  
মাথা নাডল্ সুসান। 
  
আরম অবাক হচ্ছয় শিরি। আো শপাষ্টারিচ্ছসি িাপ রকিু শবাো শিল্ না? 
  
িুচ্ছল্ শিচ্ছিন পাচ্ছসথচ্ছল্ি পযাচ্ছকটটা পাওয়া যায়রন। তািাডা ওটা শবাধহয় শপাচ্ছষ্টই আচ্ছসরন; 
এখানকাি রপয়ন এখাচ্ছন ঐিকম রকিু রদচ্ছয়চ্ছি বচ্ছল্ মচ্ছন কিচ্ছত পািচ্ছি না। 
  
আো রিল্রিে পুচ্ছিা শককটা শখচ্ছয়রিচ্ছল্ রক? বল্চ্ছত পািরি না, আমাচ্ছক একটুকচ্ছিা 
রদচ্ছত শচচ্ছয়রিচ্ছল্া আরম খাইরন। 
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আরম একটু উপচ্ছি শযচ্ছত পারি? 
  
 রনশ্চয়ই। 
  
সুসান উপচ্ছি এচ্ছস বল্ল্ : কািজপত্রগুচ্ছল্া একটু ওল্ট-পাল্ট কচ্ছিরি আন্ট শকািাি 
রজরনসপত্র শদখাি সময়। তচ্ছব র্ািাি আসাি পি আরম আি রিল্রিচ্ছেি ঘচ্ছি ঢুরকরন। 
  
রকন্তু শক ওচ্ছক মািচ্ছত চাইচ্ছব? তাি শচাখ সুসাচ্ছনি শচাচ্ছখ, সুসান অস্বরস্তচ্ছবাধ কিল্। 
  
তুরম জান না? রজচ্ছজ্ঞস কিল্। 
  
না, আরম জারন না। 
  
তাহচ্ছল্ আমাচ্ছদি খুচঁ্ছজ শদখচ্ছত হচ্ছব। 
  
. 
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িািশ  দররছেি 
  
০১. 
  
একটা আধুরনকিাচ্ছব সাজাচ্ছনা কযাচ্ছিচ্ছত বচ্ছসরিচ্ছল্ন দুজন বৃদ্ধ। 
  
রসিাচ্ছি চুমুক রদচ্ছত রদচ্ছত শপায়াচ্ছিা রমিঃ শিারবি রদচ্ছক শদখরিচ্ছল্ন। 
  
রমিঃ শিারবি গু্ হল্ রতরন িাচ্ছল্া তথয সিংগ্রহ কচ্ছিন। শিারবি মত শকউ তাডাতারড খবি 
সিংগ্রহ কিচ্ছত পাচ্ছি না। 
  
শতামাি জনয যতখারন সম্ভব শযািাড কচ্ছি রদচ্ছয়রি, রমিঃ শিারব পাচ্ছশি িায়াি শেচ্ছসি 
রদচ্ছক শচচ্ছয় বল্চ্ছল্ন, আজকাল্কাি শিচ্ছল্গুচ্ছল্া রঠকমত কাজ কিচ্ছত চায় না। 
  
একটা শনাটবুক বাি কচ্ছি রমিঃ শিারব বল্চ্ছত ল্ািচ্ছল্ন–প্রথচ্ছম জজথ িসরিে। শিস আি 
জুয়া শখচ্ছল্, মাচ্ছে মাচ্ছেই িাচ্ছন্স আি মচ্ছিাচ্ছত যায়। শকরসচ্ছনাচ্ছত অচ্ছনক সময় কাটায়। 
তাি ভ্রমচ্ছ্ি খিচ্ছচি শচচ্ছয় অচ্ছনক শবরশ টাকা শতাচ্ছল্। সম্প্ররত েক এিচ্ছচচ্ছঞ্জ 
ঢুচ্ছকরিল্, রকন্তু িািয খািাপ, রকিু কিচ্ছত পাচ্ছিরন। তািপি শথচ্ছক ওি শমজাজ িাচ্ছল্া 
রিল্ না, রিচার্থ মািা যাওয়াি পি শবশ িাচ্ছল্া শমজাচ্ছজ আচ্ছি। 
  
তুরম শয বচ্ছল্রিচ্ছল্ ঐ রবচ্ছশষ রদনটাি কথা রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছত। শসরদনও শিস শখল্চ্ছত হাে 
পাচ্ছকথ যায়রন। শবাধহয় শিরর্িংটন শথচ্ছক শকাথাও চচ্ছল্ শিরিল্ শেচ্ছন কচ্ছি। ল্ীচ্ছচট শসন্ট 

http://www.bengaliebook.com/


 আফটার দি দফউনাররল । আগাথা দিদি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

82 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

শমিীি কাচ্ছিি শেশচ্ছন শনচ্ছম বাচ্ছস কচ্ছি ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিীচ্ছত যাওয়া যায়। বাচ্ছস শবশ 
িীড থাচ্ছক। ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিীচ্ছত ওচ্ছক শকউ শদচ্ছখরন, শদখা সম্ভব নয়। 
  
শিারব শনাটবুচ্ছকি পাতা ওল্টাচ্ছল্ন, রমিঃ মাইচ্ছকল্ শগ্রি, টাকা শচচ্ছন, টাকা উপাজথনও 
কিচ্ছি। মাইচ্ছকচ্ছল্ি স্ত্রী শিাটখাচ্ছটা অরিনয় কচ্ছি স্বামীচ্ছক খুব িাচ্ছল্াবাচ্ছস। ওচ্ছদি রনচ্ছয় 
একটা িটনা চল্রিল্, রমিঃ রিচার্থ এবাচ্ছিনথীি মৃতুযি পি িটনাটা িরডচ্ছয় পচ্ছডচ্ছি। শশষ 
বযাপািটাি উপি রমিঃ শিারব শজাি রদচ্ছল্ন। 
  
এই রবচ্ছশষ রদনরটচ্ছত রমিঃ শশন বচ্ছল্রিচ্ছল্ন নাটক সম্বচ্ছন্ধ কথা বল্চ্ছত রতরন শিাচ্ছজনচ্ছহম 
ও রমিঃ অিাি লু্ইচ্ছসি সাচ্ছথ কথা বল্চ্ছত যাচ্ছেন রকন্তু শস শদখা কচ্ছিরন। হাঁটা পচ্ছথ 
কচ্ছয়ক রমরনচ্ছটি মচ্ছধয রতনচ্ছট বাজাি আচ্ছি, শসখাচ্ছন িাডী পাকু মাচ্ছি িাখচ্ছল্ শকউ নজি 
শদচ্ছব না, আমিা রমিঃ শশনচ্ছক তারল্কাি শিতচ্ছি িাখরি। 
  
রনশ্চয়ই। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্ল্, এখনও শবাো যাচ্ছে না, রঠক কারুি উপি সচ্ছন্দহটা শকন্দ্রীিূত কিা 
যাচ্ছে না, তুরম বচ্ছল্ যাও। 
  
রমিঃ শিারব আবাি বল্চ্ছল্ন, রমিঃ এবিং রমচ্ছসস বযাঙ্কস, ওিা বচ্ছল্চ্ছি ওিা সািারদন বারডচ্ছত 
রিল্। রকন্তু রমচ্ছসস বযাঙ্কস একটাি রদচ্ছক িযাচ্ছিজ শথচ্ছক িাডী শবি কচ্ছি শকাথাও 
শিরিল্, পাঁচটা নািাদ রিচ্ছিরিল্। 
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রমিঃ বযাঙ্কস শসরদন রক কচ্ছিরিল্ জানা যায়রন। অরিস শথচ্ছক বচ্ছল্চ্ছি ও একটু উচ্ছত্তরজত 
অবস্থায় রিল্, শযরদন শশষবাি কাচ্ছজ যায়। 
  
ওহ শিারব তুরম রক কচ্ছি এতসব খবি শজািাড কি। শপায়াচ্ছিা বল্ল্। 
  
 এবাি আমিা রমিঃ এবিং রমচ্ছসস রটচ্ছমারথ সম্বচ্ছন্ধ বল্ব, শিারব আিম্ভ কিচ্ছল্ন। 
  
ওচ্ছদি প্রচণ্ড টাকাি অিাব, শবশ িাচ্ছল্া খাবাি শখচ্ছত চায়। রটচ্ছমারথ পঙু্গ। রমিঃ রটচ্ছমারথ 
কাউচ্ছক শবল্ বারজচ্ছয় না র্াকচ্ছল্ শকউ ঘচ্ছি শঢাচ্ছক না, অচ্ছযযরষ্টি পচ্ছিি রদন ওি 
শমজাজটা িীষ্ খািাপ রিল্। শসরদন সাচ্ছড নটা শথচ্ছক পচ্ছিি রদন সকাল্ পযথয ওচ্ছক 
শকউ শদচ্ছখরন। 
  
আি রমচ্ছসস্ এবাচ্ছিনথী? 
  
শস িাডীচ্ছত কচ্ছি এণ্ডািরব শথচ্ছক শবরিচ্ছয়রিল্। কযাল্চ্ছোন নাচ্ছম একটা িযািাচ্ছজ পাচ্ছয় 
শহঁচ্ছট এচ্ছস বচ্ছল্রিল্ কচ্ছয়ক মাইল্ দূচ্ছি তাি িাডীটা খািাপ হচ্ছয় শিচ্ছি। 
  
ও এিািটাি সময় সিাইখানায় শিরিল্। শসখান শথচ্ছক মাইল্ খাচ্ছনক রিচ্ছয় কারুি 
িাডীচ্ছত কচ্ছি শেশচ্ছন শযচ্ছত পাচ্ছি–যা শহাল্ এসব িাবনা শতামাি। 
  
িাডীটা কী খািাপ হচ্ছয়রিল্? 
  
তুরম রঠক রববি্টা চাও? 
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রঠক বল্া যায় না, দে রমরস্ত্র তাডাতারড সারিচ্ছয় রদচ্ছত পাচ্ছি, আবাি নতুন শল্াচ্ছকি 
অচ্ছনক সময় ল্ািচ্ছত পাচ্ছি। শপায়াচ্ছিা বল্ল্, ওরদন এণ্ডািরব শথচ্ছক চাকিচ্ছদি দৃরষ্ট 
এরডচ্ছয় শবরিচ্ছয়ও থাকচ্ছত পাচ্ছিন। 
  
রমিঃ শিারব বল্চ্ছল্ন, শবাধহয় না, রমচ্ছসস্ এবাচ্ছিনথী অযান্টহুইসল্চ্ছক কথা রদচ্ছয়রিল্ 
এণ্ডািরব শদখাচ্ছশানা কিাি জনয। 
  
. 
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ত্ররযািশ  দররছেি 
  
০১. 
  
এিকুল্ শপায়াচ্ছিা িুরু শকাঁচকাল্ বাকথশায়াি কাউরন্টি ইনচ্ছেটি মটথচ্ছনি কার্থ শদচ্ছখ। 
  
জজথ ওচ্ছক শিতচ্ছি রনচ্ছয় এস, আি ঐ পুরল্শ িদ্রচ্ছল্াক যা পিন্দ কচ্ছি রনচ্ছয় এচ্ছসা। 
  
মটথন শসাজাসুরজ কাচ্ছজি কথা পাডচ্ছল্ন। 
  
আরম ল্ণ্ডচ্ছন এচ্ছসরিল্াম, আপনাি রঠকানা শপচ্ছয় িাবল্াম বৃহেরতবাচ্ছিি তদয সম্বচ্ছন্ধ 
আচ্ছল্াচনা কচ্ছি যাই। 
  
হা আমাি তদয কিল্াম, যাচ্ছদি রজচ্ছজ্ঞস কিল্াম, সবাই সচ্ছযাষজনকিাচ্ছব তাচ্ছদি 
শসরদচ্ছনি শসই সমচ্ছয়ি অবস্থান বল্ল্। না এটা রঠক সাধাি্ খুন নয় রমিঃ শপায়াচ্ছিা। 
এটা শয কচ্ছিচ্ছি শস এটাচ্ছক সাধাি্ রহচ্ছসচ্ছব শদখাচ্ছত শচচ্ছয়চ্ছি। রিল্রিে খুন কিচ্ছত 
পাচ্ছি। রকন্তু শমারটি পাওয়া যাচ্ছে না। ওচ্ছদি দুজচ্ছনি শবশ িাল্ সম্পকথ রিল্। 
  
শস থামল্। 
  
শস জনযই আপনাি সাহাচ্ছযযি জনয এচ্ছসরি। শকাচ্ছনা কািচ্ছ্ রনশ্চয়ই ওখাচ্ছন শিরিচ্ছল্ন? 
  
মটথন রবসৃ্ততিাচ্ছব ওচ্ছয়রর্িং শকচ্ছকি ঘটনাটা বল্ল্। 
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 শপায়াচ্ছিা দীঘথশ্বাস টানচ্ছল্া। 
  
আরম রিল্রিচ্ছেি বযাপাচ্ছি অযান্টহুইসল্চ্ছক সতকথ কচ্ছি রদচ্ছয়রিল্াম। তচ্ছব রবচ্ছয়ি কথা 
িারবরন। আরম আবাি কুডুচ্ছল্ি আশা কচ্ছিরিল্াম। 
  
আপরন আি একটা খুচ্ছনি আশা কচ্ছিরিচ্ছল্ন শকন? 
  
আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত মাথা নাডচ্ছল্ন শপায়াচ্ছিা। 
  
বযাপািটা অচ্ছযযরষ্টি পি শথচ্ছক আিম্ভ হয়। অযান্টহুইসচ্ছল্ি কথাগুচ্ছল্া শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন। 
  
মটথন বুরদ্ধমান, শয রঠক পচ্ছয়ন্টগুচ্ছল্া রনল্ শবচ্ছি। তাহচ্ছল্ রমিঃ এবাচ্ছিনথীচ্ছক রবষ শদওয়া 
হচ্ছয়রিল্? 
  
সম্ভাবনা আচ্ছি। 
  
আি শদহটা পুরডচ্ছয় শদওয়া হচ্ছয়চ্ছি, শকাচ্ছনা প্রমা্ শনই। 
  
রঠক বচ্ছল্ি। 
  
তচ্ছব রকিু শল্াক আচ্ছি যািা শকািাচ্ছক ঐ কথাটা বল্চ্ছত শুচ্ছনচ্ছি। এবিং রবচ্ছশষ একজন 
শকউ শিচ্ছবচ্ছি শকািা পচ্ছি কথাটাচ্ছক আিও রবসৃ্মতিাচ্ছব বল্চ্ছব। 
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এবাি তাহচ্ছল্ বুেচ্ছত পািচ্ছিা, তদচ্ছযি সময় শকন আরম উপরস্থত রিল্াম। 
  
তািপচ্ছিই রমস রিল্রিচ্ছেি উপি আিম্ 
  
একটা কাজ কিা শযচ্ছত পাচ্ছি, শয পযাচ্ছকচ্ছট শককটা এচ্ছসরিল্ তাি উপি হাচ্ছতি শল্খাটা 
পিীো কিা শযচ্ছত পাচ্ছি। 
  
পাচ্ছশথল্টা শপাচ্ছে এচ্ছসরিল্ রকনা শবাো যাচ্ছে না। শপাষ্টমযান রনরশ্চত কচ্ছি রকিু বল্চ্ছত 
পািচ্ছি না। যরদ পাচ্ছশথল্টা রদচ্ছয়ও থাচ্ছক তচ্ছব শসটা কারুি শচাচ্ছখ পডল্ না যতে্ না 
িাথিী। 
  
মটথন বল্ল্, হযাঁ, আরম িাবরি রমিঃ িাথিী ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি বনু্ধ রিল্। শস সহচ্ছজই 
পযাচ্ছকট শিচ্ছল্ রদচ্ছয় শযচ্ছত পাচ্ছি পযাচ্ছকচ্ছটি উপচ্ছি িুচ্ছয়া শপাোল্ িাপ রদচ্ছয়। একটু 
শথচ্ছম বল্ল্, আিও একটা সম্ভাবনা আচ্ছি। 
  
রমিঃ জজথ ওখাচ্ছন শিরিল্। উচ্ছেশয অচ্ছযযরষ্টচ্ছত শযাি শদওয়া, িাস্তায় িাডী খািাপ 
হচ্ছয়রিল্। ওি সম্বচ্ছন্ধ রকিু জাচ্ছনন রমিঃ শপায়াচ্ছিা? 
  
আরম সামানয কচ্ছয়কটা তথয শজািাড কচ্ছিরি। আরম একটু িদ্মচ্ছবশ রনচ্ছয় উত্তচ্ছি 
শিরিল্াম বারড শকনাি আরিল্ায়। উই-এন-এ-অব-রস-ওি প্ররতরনরধ হচ্ছয়। 
  
ইউনাইচ্ছটর্ শনশনস-এইর্-এি রিরিউরজ শসন্টাি অিথানাইচ্ছজশান। 
  
মটথন হাসল্। 
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. 
  

িতুিথশ  দররছেি 
  
০১. 
  
এিকুল্ শপায়াচ্ছিা ল্েয কিচ্ছল্ন, প্রধান দিজাটা তাল্াবন্ধ। তচ্ছব বািাচ্ছনি রদচ্ছক আি 
একটা শিাট দিজা আচ্ছি। সচ্ছন্ধযি আচ্ছি শসটা বন্ধ কিা হয় না। প্রায় একটাি সময় 
যখন মাল্ী ও বারডি শল্াক শখচ্ছত শিরিল্ তখন শপায়াচ্ছিা ঐ দিজাটা রদচ্ছয় সবাি 
অজাচ্ছয রিচাচ্ছর্থি শশাবাি ঘচ্ছি চচ্ছল্ এচ্ছল্ন। 
  
হযাঁ এটা কিা হচ্ছয় থাকচ্ছত পাচ্ছি, তচ্ছব সরতয কিা হচ্ছয়চ্ছি রক? রতরন একটা েযান 
কচ্ছিচ্ছিন। তচ্ছব তাি আচ্ছি বৃদ্ধ ল্যান্সকচ্ছম্বি সাচ্ছথ একটু কথা বল্া দিকাি। 
  
জযাচ্ছনচ্ছটি মত উদ্ধত নয় ল্যান্সকম্ব, হাচ্ছতি পারল্চ্ছশি চামডাটা শিচ্ছখ বল্ল্ : বলু্ন। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন : তুরম রমচ্ছসস এবািনথীচ্ছক বচ্ছল্ি শয তুরম অবসি শনওয়াি পি 
বাইচ্ছিি ল্জটাচ্ছত থাকাি ইচ্ছে প্রকাশ কচ্ছিি? 
  
হা। 
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শতামাি প্রিুি মৃতুযচ্ছত রনশ্চয়ই খুব আঘাত শপচ্ছয়চ্ছিা? 
  
হা। ওিকম প্রিু আি হচ্ছব না। 
  
ওিাি শকাটটা রনচ্ছয় শপায়াচ্ছিা বাইচ্ছি শবরিচ্ছয় শহচ্ছল্চ্ছনি সাচ্ছথ শদখা কিচ্ছল্ন। 
  
 শিাল্াপ িাচ্ছি জল্ রদরেল্ শহচ্ছল্ন। 
  
আি রকিু শপচ্ছল্ন? শস রজচ্ছজ্ঞস কিল্। 
  
 না, পাব আশাও করিরন। 
  
শহচ্ছল্ন বল্ল্ : এটা শবাধহয় একটা অল্ীক বযাপাি। 
  
কুডুল্ রদচ্ছয় আিম্? 
  
 শকািাি সম্বচ্ছন্ধ বল্রি না। 
  
আরম রকন্তু শকািা সম্বচ্ছন্ধ িাবরি। ওচ্ছক খুন কিাি দিকাি পডল্ শকন? রমিঃ 
অযান্টহুইসল্ বচ্ছল্চ্ছিন শয শকািা অচ্ছযযরষ্টি সময় একটা অস্বািারবক কথা বচ্ছল্রিল্ তাই 
না? 
  
হা, রকন্তু আরম জারন না। 
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শপায়াচ্ছিা কথাটা শচচ্ছপ ধিচ্ছল্ন। 
  
রকিাচ্ছব অস্বািারবক? অপ্রতযারশত? রবস্ময়কি? 
  
আমাি রকিু মচ্ছন পডচ্ছি না। 
  
 তুরম রকিু শুচ্ছন থাকচ্ছত পাি, রকিু পচ্ছড যাওয়াি শব্দ বা রকিু িাোি শব্দ। 
  
িুরু কঁুচচ্ছক শহচ্ছল্ন মচ্ছন কিাি শচষ্টা কিল্। 
  
 না, আমাি তা মচ্ছন হয় না…। 
  
এখন আমায় বল্, শকািাচ্ছক িাচ্ছল্ািাচ্ছব রচনত শক? 
  
মচ্ছন হয় ল্যান্সকম্ব। 
  
 শহচ্ছল্ন বল্ল্, ল্যান্সকচ্ছম্বি পচ্ছি আরমই ওচ্ছক িাচ্ছল্া কচ্ছি রচনতাম। 
  
তাহচ্ছল্ শতামাচ্ছক পরিরচত ধচ্ছি রনচ্ছয় রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছত পারি তুরম শকন িাবচ্ছল্ ও শযমন 
প্রশ্ন কিচ্ছত শসইিকম কচ্ছিরিল্? 
  
এটা শকািাি তবরশষ্টয। 
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শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন, ধি শকািা শিচ্ছবরিল্ শসই অপ্রতযারশত কথাটা বল্চ্ছল্ সবাই চমচ্ছক 
যাচ্ছব এবিং শস মজা পাচ্ছব। এটা রক তাি পচ্ছে সম্ভব? 
  
হচ্ছত পাচ্ছি, বাচ্চাচ্ছদি মত আি এইিকম একটা প্রবৃরত্ত রিল্। রকন্তু তাচ্ছত রক হচ্ছব? 
  
 প্রসঙ্গ পরিবতথন কিচ্ছল্ন শপায়াচ্ছিা। 
  
রমচ্ছসস রটচ্ছমারথ এবাচ্ছিনথী অচ্ছযযরষ্টি পচ্ছি এখাচ্ছন িাত করটচ্ছয়রিচ্ছল্ন? 
  
হা। 
  
ও রক শতামাি কাচ্ছি শকািাি কথাগুচ্ছল্া রনচ্ছয় আচ্ছল্াচনা কচ্ছিরিল্? 
  
 হযাঁ শস বচ্ছল্রিল্ এিকম কথা বল্া রঠক হয়রন। 
  
তুরম রক কথাটাি গুরুত্ব রদচ্ছয়রিচ্ছল্? 
  
হযাঁ, রমিঃ শপায়াচ্ছিা, আরম গুরুত্ব রদচ্ছয়রিল্াম। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন, অচ্ছনকরদন ধচ্ছি রমচ্ছসস ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনট এবিং তাি শিরমরল্ি সাচ্ছথ 
একটা রবচ্ছেদ চল্রিল্। 
  
হা। আমাচ্ছদি শকউ ওি স্বামীচ্ছক পিন্দ কিতাম না। তাই রবচ্ছেদটা হচ্ছয়রিল্। 
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 তািপি হঠাৎ রিচার্থ ওি সাচ্ছথ শদখা কিচ্ছত শিল্ শকন? 
  
আরম জারন না। শবাধহয় শিচ্ছবরিচ্ছল্ন আি শবরশরদন বাঁচচ্ছবন না তাই েিডাটা রমরটচ্ছয় 
রদচ্ছত শিরিচ্ছল্ন। রঠক রকিু জারন না। 
  
উরন শতামায় বচ্ছল্নরন? 
  
উরন আমায় ওঁি রটচ্ছমারথি কাচ্ছি যাওয়াি কথা বচ্ছল্রিচ্ছল্ন, শকািাি কাচ্ছি যাওয়াি কথা 
রকিু বচ্ছল্নরন। 
  
শহচ্ছল্ন বল্ল্, আপরন পুরল্চ্ছশি মত প্রশ্ন কচ্ছি যাচ্ছেন। 
  
 আরম এককাচ্ছল্ পুরল্শ রিল্াম। 
  
আো তুরম শুচ্ছনি সুসাচ্ছনি স্বামী একবাি তাি এক রুিীচ্ছক রবষ রদচ্ছয়রিল্? 
  
শহচ্ছল্চ্ছনি মুচ্ছখ িাচ্ছিি িাব। 
  
শহচ্ছল্ন তাি কাচ্ছি এরিচ্ছয় এচ্ছস হাত ধিল্। রমিঃ শপায়াচ্ছিা এমন শকউ রক আচ্ছি যাি 
জীবন সম্বচ্ছন্ধ তদয কিা দিকাি? শল্াচ্ছকচ্ছদি এি মচ্ছধয শটচ্ছন আনা রক রঠক যখন 
তাচ্ছদি শকাচ্ছনা হাত শনই… 
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ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি মৃতুযচ্ছত, হা কাি্ সবই পিীো কচ্ছি শদখচ্ছত হয়। শকাচ্ছনা রকিুই 
অবজ্ঞা কিা যায় না। আরম সবাি সাচ্ছথ শদখা কচ্ছি কথা বল্চ্ছত চাই যািা অচ্ছযযরষ্টি রদন 
উপরস্থত রিল্। সবাইি সাচ্ছথ যরদ এখাচ্ছন কথা বল্া যায় তাহচ্ছল্ আমাি খুব সুরবচ্ছধ হয়। 
  
রকন্তু রমিঃ রটচ্ছমারথ আসচ্ছবন না। উরন শতা বারড শথচ্ছক শবচ্ছিান না। আমাি মচ্ছন হয় ও 
বযাপাচ্ছিও আপরন িািযবান। আমাচ্ছক ল্র্থ বল্রিল্, বারডটা িে কিা হচ্ছে। রটচ্ছমারথ 
িচ্ছেি িচ্ছন্ধ অরতষ্ট হচ্ছয় পচ্ছডচ্ছিন, ওিা এখাচ্ছন এচ্ছস দুসপ্তাহ থাকচ্ছব। মচ্ছর্ি িাো পা 
এখনও রঠক মত সাচ্ছিরন। 
  
শহচ্ছল্ন বল্ল্ : ওচ্ছদি সবাইচ্ছক এখাচ্ছন আনুন, সতয শবি করুন। আি খুন হচ্ছত শদচ্ছবন 
না। 
  
তাহচ্ছল্ তুরম সহচ্ছযারিতা কিচ্ছব? 
  
হযাঁ, আরম কিব। 
  
. 
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 ঞ্চিশ  দররছেি 
  
০১. 
  
ঐ রল্চ্ছনারল্য়াস খুব সুন্দি ল্ািচ্ছি রমচ্ছসস শজানাি। আপনাি রল্চ্ছন রক হাত? কীচ্ছচন 
শটরবচ্ছল্ চা আচ্ছি। যান রিচ্ছয় শখচ্ছয় রনন, আরম যারে। 
  
এক কাপ চা রনচ্ছয় রিল্রিে রটচ্ছমারথি ঘচ্ছিি দিজায় শব্দ কিল্। শিতি শথচ্ছক একটা 
শব্দ হচ্ছত ঘচ্ছি ঢুকল্। 
  
সকাচ্ছল্ চা আি রবিুট, রমিঃ এচ্ছিনথী আজ রনশ্চয় িাচ্ছল্া শবাধ কিচ্ছিন। আজ রদনটা 
শবশ উজ্জ্বল্। পদগুচ্ছল্া ওিকম থাক। 
  
আরম শিচ্ছবরিল্াম আপনাি শিাদ িাচ্ছল্া ল্ািচ্ছব। আজ শিাদ েল্মচ্ছল্ রদন। 
  
না, আমাি ঘি অন্ধকাি থাক। ঐ িচ্ছেি িন্ধ আমাি সহয হয় না। আমাচ্ছক পািল্ কচ্ছি 
রদচ্ছে। 
  
মর্ শকাথায়? ঘন্টখাচ্ছনক হল্ শদখরি না। 
  
রতরন রবশ্রাম কিচ্ছিন। 
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ওচ্ছক এখাচ্ছন এচ্ছস রবশ্রাম রনচ্ছত বল্চ্ছব। রনচ্ছচ শনচ্ছম রিল্রিে চুরপচুরপ ঘচ্ছি ঢুচ্ছক শদখল্ 
মর্ একটা নচ্ছিল্ পডচ্ছিন। 
  
আপনাচ্ছক রমিঃ এবাচ্ছিনথী র্াকচ্ছিন। মর্ নচ্ছিল্টা শিচ্ছখ সচ্ছঙ্গ সচ্ছঙ্গ উচ্ছঠ পডল্। 
  
ওহ আরম িুচ্ছল্ শিরিল্াম, এেুরন যারে। স্ত্রী ঘচ্ছি শঢাকাি সাচ্ছথ সাচ্ছথ রটচ্ছমারথ শিচ্ছট 
পডচ্ছল্ন। 
  
এতেচ্ছ্ আসা হল্? 
  
 আরম দুিঃরখত রর্য়াি, আরম জানতাম না তুরম আমায় র্াকি। 
  
 তুরম শয শমচ্ছয়টাচ্ছক বারডচ্ছত ঢুরকচ্ছয়ি, আমায় পািল্ কচ্ছি িাডচ্ছব। 
  
ও শতামায় রবিি কচ্ছিচ্ছি, ও রকন্তু শসবা কিচ্ছত চায়। তািপি বল্ল্, শকমন আি? 
  
না িাচ্ছল্া শনই, তুরম কটনচ্ছক একবাি শর্চ্ছক পাঠাও। এই িচ্ছিি িন্ধ আমাি হাচ্ছটথ 
আঘাত কিচ্ছি। 
  
রকচ্ছচন রিল্রিে চা শখচ্ছত শখচ্ছত রমচ্ছসস শহচ্ছল্চ্ছনি সাচ্ছথ িল্প কিরিল্। 
  
আরম সব সময় শচষ্টা কিরি রমচ্ছসস এবাচ্ছিনথীি কষ্ট কমাচ্ছত। ওই রসঁরড রদচ্ছয় ওঠা নামা 
ওি পচ্ছে িীষ্ কষ্টকি। 
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ওি রপিচ্ছন শল্চ্ছি থাকচ্ছত হয়, চাচ্ছয়ি কাচ্ছপ চামচ নাডচ্ছত নাডচ্ছত শজানস বল্ল্। 
  
ওি পঙু্গ অবস্থা িীষ্ দুিঃখকি। 
  
হঠাৎ শটরল্চ্ছিান শবচ্ছজ উঠল্। রিল্রিে তাডাতারড শবরিচ্ছয় শিল্ শিানটা ধিাি জনয। 
  
রমিঃ রটচ্ছমারথ রিল্রিচ্ছেি রদচ্ছক িািতমুচ্ছখ তাকাচ্ছল্ন। শস যখন শে তুল্রিল্ বল্চ্ছল্ন : 
শক শিান কিচ্ছি? 
  
রমচ্ছসস রল্ও এবাচ্ছিনথী। 
  
তাহচ্ছল্ ঘন্টা খাচ্ছনক িল্প চল্চ্ছব। শিাচ্ছন কথা বল্াি সময় শমচ্ছয়চ্ছদি জ্ঞান থাচ্ছক না। 
শবাচ্ছে না ওিা শতা টাকা নষ্ট কিচ্ছি। 
  
তািপি বল্চ্ছল্ন : পদথাটা একটু সরিচ্ছয় দাও, ওটা নয় এটা। শচাচ্ছখ আচ্ছল্া পডচ্ছল্ িাচ্ছল্া 
ল্াচ্ছি না। তুরম ঐ বইচ্ছকস শথচ্ছক একটা বই দাও শতা। কী হল্। 
  
শকাচ্ছনা বইটা আপরন চাইরিচ্ছল্ন? 
  
 শতামাি জনয িুচ্ছল্ শিল্াম, শযচ্ছত পাি। 
  
মর্ উল্ শিাটারেল্ রিল্রিে আি কাচ্ছি শিল্। তািপি মড কচ্ছষ্টি সাচ্ছথ রসঁরড রদচ্ছয় 
উঠচ্ছত ল্ািচ্ছল্ন। 
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শহচ্ছল্ন শিান কিরিল্ বারডটা শকাচ্ছনা রবচ্ছদশী রিরিউরজ প্ররতষ্ঠানচ্ছক রবরি কিা হচ্ছব? 
  
 রটচ্ছমারথ কথটা শুচ্ছন শেচ্ছপ শিচ্ছল্ন। 
  
আি রকিু থাকল্ না, আমাচ্ছদি পুিচ্ছনা বারড, শযখাচ্ছন জচ্ছেরি? ওিঃ আরম আি রচযা 
কিচ্ছত পািরি না। 
  
মর্ বল্ল্ : শহচ্ছল্নও এই কথা বল্রিল্, বারডটা রবরি হচ্ছয় যাবাি আচ্ছি ওখাচ্ছন শযচ্ছত 
বল্ল্। ও শতামাি স্বাস্থয সম্বচ্ছন্ধ উরিগ্ন। শহাচ্ছটচ্ছল্ না রিচ্ছয় এণ্ডািরবচ্ছত রিচ্ছয় থাকচ্ছত 
বল্ল্। এখনও চাকিিা আচ্ছি, শতামাি কষ্ট হচ্ছব না। 
  
শদরখ রচযা কচ্ছি। আরম শুচ্ছনরি িচ্ছে আচ্ছসথরনক থাচ্ছক। আবাি শকাথাও যাওয়া আমাি 
পচ্ছে কষ্টকি। শিচ্ছব পারে না রক কিচ্ছল্ িাচ্ছল্া হচ্ছব। 
  
শহাচ্ছটচ্ছল্ই িাচ্ছল্া হচ্ছব মচ্ছন হয় মর্ বল্চ্ছল্ন, টাকা খিচ হচ্ছব সরতয রকন্তু শসখাচ্ছন 
শতামাি স্বাচ্ছস্থযি প্রশ্ন। 
  
বাধা রদল্ রটচ্ছমারথ। 
  
ওহ মর্ তুরম রক শবাে না আমিা রমরল্ওরনয়াি নই। শহচ্ছল্ন যখন বচ্ছল্চ্ছি আমিা শতা 
ওখাচ্ছন রিচ্ছয় থাকচ্ছত পারি। যা শহাক মিাি আচ্ছি বারডটা একবাি শদখাি ইচ্ছে আচ্ছি। 
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মর্ এবাি শশষ শকৌশল্টা প্রচ্ছয়াি কিল্, আরম শুনল্াম রমিঃ অযান্টহুইসল্ বারডটা রবরি 
হচ্ছয় যাওয়াি আচ্ছি সমস্ত আত্মীয়চ্ছদি শর্চ্ছক পারঠচ্ছয়চ্ছিন, নীল্াচ্ছম যাওয়াি আচ্ছি 
আত্মীয়িা যরদ শকাচ্ছনা আসবাব চায়। 
  
আমাচ্ছক শযচ্ছতই হচ্ছব, বারডি একমাত্র শল্াক বিংশধি রহচ্ছসচ্ছব আমাি শসখাচ্ছন উপরস্থত 
থাকা দিকাি। আমিা ওখাচ্ছন থাকাি সময় বারডি িে কিা শশষ হচ্ছয় যাচ্ছব। ঐ মরহল্া 
এখাচ্ছন শথচ্ছক বারডি শদখাশুনা কিচ্ছব। 
  
. 
  
০২. 
  
আরম পািব না। বল্ল্ রিল্রিে। 
  
ওি কথায় মর্ অবাক হচ্ছল্ন। রমস রিল্রিে কাঁপরিল্। 
  
আরমও বারডচ্ছত একা থাকচ্ছত পািব না। যরদ শকউ এখাচ্ছন শুত তাহচ্ছল্ও হত। 
  
মর্ এবাচ্ছিনথী বল্চ্ছল্ন শয এখাচ্ছন শকউ এমন শনই শয এখাচ্ছন ঘুচ্ছমাচ্ছত আসচ্ছব। 
রিল্রিে বল্ল্ : আপরন হয়ত িাবচ্ছিন আরম িীতু। রকন্তু আরম শকাচ্ছনারদন িয় শপতাম 
না রকন্তু এখন অনযিকম, একা থাকচ্ছল্ িচ্ছয় মচ্ছি যাব। 
  
স্বীকাি কিচ্ছল্ন মর্ : 
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হা যরদও এি মচ্ছধয শকাচ্ছনা যুরি শনই, এই ঘটনাি পচ্ছিও আরম এিকম িয় শপতাম 
না। িয়টা আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত িরজচ্ছয়চ্ছি। এখাচ্ছন আসাি পি আমাি িয়টা আিও শবচ্ছড 
শিচ্ছি–শকাচ্ছনা রবচ্ছশষ কািচ্ছ্ নয়। সব সময় মচ্ছন হয় একটা সািংঘারতক রকিু ঘটচ্ছব…. 
এই শয নান এচ্ছসরিল্ তাচ্ছতও আরম িয় শপচ্ছয় শিরিল্াম। 
  
তাই নারক? আরম জানতাম না, ওিঃ আমাি এত খািাপ ল্ািচ্ছি। আপনািা রক িাবচ্ছবন 
  
সত্ত্বনা রদল্ মর্ : আমিা অনয বযবস্থাি কথা রচযা কিরি। 
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ষষ্ঠ  দররছেি 
  
০১. 
  
একটা শমচ্ছয়ি রপঠ দিজা রদচ্ছয় অদৃশয হচ্ছয় শযচ্ছত জজথ িসরিে এক মুহূতথ থামল্। 
তািপি অনুসি্ কিচ্ছত আিম্ভ কিল্ জজথ। 
  
একটা দিজাি কাচ্ছি এল্। দিজাটা একটা শদাকান ঘচ্ছিি। অচ্ছনকরদন আচ্ছি শথচ্ছক 
শদাকানটা বন্ধ হচ্ছয় শিচ্ছি। কাঁচ্ছচি জানাল্া রদচ্ছয় শিতিটা খারল্ মচ্ছন হয়। দিজাটা বন্ধ। 
রকন্তু দিজায় জজথ শব্দ কিল্। একজন তরু্, শচাচ্ছখ চশমা। দিজা খুল্ল্। 
  
েমা কিচ্ছবন, জজথ বল্ল্। আমাি মচ্ছন হল্ আমাি রপসতুচ্ছতা শবান এেুরন এখাচ্ছন 
ঢুকল্। 
  
ঢুচ্ছক পডল্ জজথ। 
  
শস বল্ল্, হযাচ্ছল্া সুসান। 
  
একটা পযারকিং বাচ্ছিি উপি সুসান দাঁরডচ্ছয়রিল্। 
  
হযাচ্ছল্া জজথ, তুরম শকাচ্ছেচ্ছক এচ্ছল্? 
  
আরম শতামাি শপিনটা শদচ্ছখ রচচ্ছন শিচ্ছল্রি। 
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তাহচ্ছল্ শপিন রদচ্ছকি একটা তবরশষ্টয থাচ্ছক। 
  
জজথ বল্ল্, এই খারল্ শদাকানটাচ্ছত খুন হচ্ছল্ শকমন হত। িাস্তাি শল্াচ্ছকিা শিতি রদচ্ছয় 
উঁরক রদচ্ছয় শদখত একটা সুন্দিী ল্াশচ্ছক। 
  
আমাচ্ছক খুন কিাি শতামাি শকাচ্ছনা প্রচ্ছয়াজন শনই। মামাি এচ্ছেচ্ছটি চতুথথ অিংশ আরম 
শপচ্ছয় যাব। কারুি খুব টাকাি আকাঙ্খা থাকচ্ছল্ এই কািচ্ছ্ই খুন কিচ্ছত পাচ্ছি। 
  
বচ্ছস পচ্ছড একটা রসিাচ্ছিট ধিাল্ সুসান। 
  
মামাি সম্পরত্তি টাকাি িাি শতামাি খুব দিকাি তাই না? 
  
আজকাল্ শকউ বল্চ্ছত পািচ্ছব না ওি টাকাি দিকাি শনই। 
  
 জজথ বল্ল্, তুরম শদাকানটা বযবসাি জনয রনে নারক? 
  
আরম পুচ্ছিা বারডটা রকনব। উপচ্ছিি ফ্ল্যাট দুচ্ছটা সহ। 
  
 টাকা থাকচ্ছল্ িাচ্ছল্া ল্াচ্ছি, তাই না? 
  
হযাঁ, আমাি পচ্ছে িাচ্ছল্া, আমাি প্রাথথনায় দয়া কচ্ছিচ্ছিন। 
  
প্রাথথনায় রক বৃদ্ধ আত্মীয়চ্ছক মািা যায়? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 আফটার দি দফউনাররল । আগাথা দিদি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

102 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

 সুসান কথাটাই গুরুত্ব রদল্ না। 
  
জজথ বল্ল্, এখাচ্ছন শবশ িাচ্ছল্া বযবসা কিচ্ছত পািচ্ছব। হা, সুসান তুরম সিল্ হচ্ছব, 
বযবসাটাি কথাটা রক অচ্ছনকরদন ধচ্ছি মাথায় ঘুিরিল্? 
  
হা এক বিচ্ছিি শবরশ। 
  
রিচার্থ মামাচ্ছক বল্রন শকন? রতরন সাহাযয কিচ্ছতন। 
  
আরম বচ্ছল্রিল্াম। 
  
 রতরন বযবসাটাি িরবষযৎ বুেচ্ছত পাচ্ছিনরন। 
  
 সুসান রকিু বল্ল্ না। 
  
রজচ্ছজ্ঞস কিল্ জজথ, শগ্রি তাি এখনকাি কাজ শিচ্ছড শদচ্ছব? 
  
হযাঁ, রনশ্চয়ই। আমিা রনচ্ছজিাই শপিচ্ছনি রদচ্ছক একটা ল্যাবচ্ছিটরি কিব এবিং শিস 
রিচ্ছমি িিমূল্া রনচ্ছজিাই ততরি কিব। 
  
জজথ বল্ল্, শতামাি মচ্ছধযই এবাচ্ছিনথীচ্ছদি গুচ্ছ্ি সমাচ্ছবশ ঘচ্ছটচ্ছি। তুরম শমচ্ছয় হচ্ছয় 
শিচ্ছল্। যরদ শিচ্ছল্ হচ্ছত তাহচ্ছল্ সব সম্পরত্তটাই বািাচ্ছত পািচ্ছত। 
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সুসান বল্ল্, তা শবাধহয় হত। একটু শথচ্ছম আবাি বল্চ্ছত ল্ািল্ : উরন শগ্রিচ্ছক পিন্দ 
কচ্ছিনরন। 
  
ওহ জজথ িুরু তুচ্ছল্ বল্ল্, তাি িুল্ হচ্ছয়চ্ছি। 
  
হযাঁ। 
  
যা শহাক শতামাি সময় িাচ্ছল্াই যাচ্ছে, সবই েযানমত হচ্ছয় যাচ্ছে। 
  
প্রসঙ্গ পরিবতথন কচ্ছি বল্ল্ : আো তুরম শহচ্ছল্চ্ছনি কাি শথচ্ছক শকাচ্ছনা রচরঠ শপচ্ছয়ি 
নারক? এণ্ডািরব সম্বচ্ছন্ধ? 
  
হযাঁ, আজ সকাচ্ছল্, তুরম শপচ্ছয়ি? 
  
 হযাঁ, রক কিি এ বযাপাচ্ছি। 
  
আরম শিচ্ছবরি পচ্ছিি উইকএচ্ছণ্ড যাব। যরদ সবাি সুরবচ্ছধ হয়। শহচ্ছল্ন সবাইচ্ছক 
শর্চ্ছকচ্ছি। 
  
জজথ হাসল্। 
  
অথবা একজন অনযজচ্ছনি শচচ্ছয় দামী শকাচ্ছনা আসবাব রনচ্ছয় শনচ্ছব। 
  
 সুসানও হাসল্। 
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আরম ওখান শথচ্ছক রকিু আসবাব আনব। আমাচ্ছদি বিংচ্ছশি রকিু সৃ্মরত। তুরম ওখাচ্ছন 
যাচ্ছব শতা? 
  
আরম শসখাচ্ছন রিচ্ছয় িািািারি শদখব, আি রকিু না? 
  
জজথ বল্ল্, তুরম শয সবুজ সযাল্াটীট শটরবল্টা শনচ্ছব বচ্ছল্রিচ্ছল্। শিাজামণ্ড ওটা চাইচ্ছত 
পাচ্ছি শেজ শসচ্ছটি জনয। 
  
সুসান রবিি হল্। 
  
তুরম এি মচ্ছধয শিাজামণ্ডচ্ছক শদখি? 
  
অচ্ছযযরষ্টি পি আরম আি শসই সুন্দিী রপসতুচ্ছতা শবানচ্ছক শদরখরন। 
  
আরম ওচ্ছক দুএকবাি শদচ্ছখরি–শকমন অস্বািারবক। 
  
শকন রক বযাপাি? 
  
না, ওচ্ছক একটু শকমন হতাশ মচ্ছন হয়। 
  
শবচািা সুন্দিী শিাজামণ্ড। 
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তচ্ছব সবাই যতটা িাচ্ছব শিাজামণ্ড ততটা শবাকা নয়। শকাচ্ছনা শকাচ্ছনা সময় তুরম যা ল্েয 
কিচ্ছব না, ও তা ল্েয কিচ্ছব। 
  
আমাচ্ছদি আন্ট শকািাি মত 
  
হা…. 
  
শকািা ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি প্রসঙ্গ ওঠাি পি সামরয়ক অস্বরস্তি মচ্ছধয দুজচ্ছন পডল্। 
  
তািপি জজথ বল্ল্ : শকািা ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি শসই সঙ্গীি খবি রক? ওি জনয রকিু 
একটা কিা দিকাি। 
  
রক বল্চ্ছত চাইি? 
  
আরম বল্রিল্াম শকািাি সঙ্গীি পচ্ছে আি শকাচ্ছনা কাজ খুঁচ্ছজ পাওয়া করঠন হচ্ছব। 
  
এ িাবনা শতামাি মাথায় এচ্ছসচ্ছি? 
  
হযাঁ, শল্াচ্ছক িীষ্ কুসিংিাচ্ছি রবশ্বাস কচ্ছি। সবাই জাচ্ছন এই মরহল্া একটা কুডুল্ রদচ্ছয় 
কাউচ্ছক খুন কিচ্ছত পাচ্ছি না। তবুও এটা শশানাি পি ওচ্ছক শকউ কাজ রদচ্ছত চাইচ্ছব 
না। 
  
শতামাি মাথায় এসব রচযা এল্ শকন? তুরম এসব জানচ্ছল্ রক কচ্ছি? 
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জজথ বল্ল্, তুরম িুচ্ছল্ যাে আরম একজন ল্-ইয়াি। আরম শল্াচ্ছকি অচ্ছনক অচ্ছযৌরিক 
রদক জারন। িদ্রমরহল্াচ্ছক রকিু িাতা শদওয়া দিকাি। অথবা উরন যরদ পাচ্ছিন শকাচ্ছনা 
অরিচ্ছস কাজ জুরটচ্ছয় শদওয়া উরচত। আমাি মচ্ছন হয় মরহল্াি সাচ্ছথ সম্পকথ িাখা 
দিকাি। 
  
শিচ্ছবা না জজথ, সুসাচ্ছনি িল্াও শুকচ্ছনা। আরমও এইিকম কথা শিচ্ছব ওচ্ছক রটচ্ছমারথি 
বারডচ্ছত কাচ্ছজ ল্ারিচ্ছয় রদচ্ছয়রি। 
  
অবাক হল্ জজথ। 
  
সুসান এটা রক রঠক হল্? 
  
এই মুহূচ্ছতথ এটাই সবচ্ছচচ্ছয় িাচ্ছল্া কাজ মচ্ছন হয়। ওি রদচ্ছক উৎসুচ্ছকযি দৃরষ্টচ্ছত তাকান 
জজথ। 
  
তুরম রনচ্ছজি সম্পচ্ছকথ খুব আত্মরবশ্বাসী, তাই না সুসান? তুরম জান তুরম রক কিি, এবিং 
কখচ্ছনা রনচ্ছজি কাচ্ছজি অনুচ্ছশাচনা কি না। 
  
হাল্কািাচ্ছব সুসান বল্ল্ : অনুচ্ছশাচনা মাচ্ছন সময় নষ্ট। 
  
. 
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সপ্তিশ  দররছেি 
  
০১. 
  
শিাজামচ্ছণ্ডি রদচ্ছক রচরঠটা মাইচ্ছকল্ শিচ্ছল্ রদল্। 
  
রক সম্বচ্ছন্ধ? 
  
আমিা যাচ্ছবা, তাই শতা? 
  
আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত মাইচ্ছকল্ বল্ল্। 
  
 যাওয়া শযচ্ছত পাচ্ছি। 
  
িয়না-টয়না থাকচ্ছত পাচ্ছি–অবশয ও বারডি সব রকিুই অচ্ছনক পুিচ্ছনা। 
  
হযাঁ, রমউরজয়াচ্ছমি রজরনসপত্র, আরম বসাি ঘচ্ছিি দু-একটা শিচ শনব, আমাচ্ছদি নাটচ্ছকি 
কাচ্ছজ ল্ািচ্ছত পাচ্ছি। 
  
উচ্ছঠ দাঁরডচ্ছয় শস ঘরড শদখল্। 
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আমাচ্ছক এখন শিাজনচ্ছহচ্ছমি সাচ্ছথ শদখা কিচ্ছত হচ্ছব। আমাি রিিচ্ছত শদরি হচ্ছব। 
অিাচ্ছিি সাচ্ছথ রর্নাি শখচ্ছয় শনব, আচ্ছমরিকাি অিাচ্ছিি কথা আমাচ্ছদি আচ্ছল্াচনা কচ্ছি 
শদখচ্ছত হচ্ছব। 
  
অিািচ্ছক আমাি শুচ্ছিো জারনও, শস এতরদন পচ্ছি শতামায় শদচ্ছখ রনশ্চয়ই খুশী হচ্ছব? 
  
এতরদন পচ্ছি মাচ্ছন। সবাই িাবচ্ছব আমাচ্ছক শযন মাসখাচ্ছনক ধচ্ছি শদখা যায়রন। 
  
হা, শতামায় শদখা যায়রন শতা? শিাজামণ্ড বল্ল্ : আমাচ্ছক শদখা শিচ্ছি। আমিা 
সপ্তাখাচ্ছনক আচ্ছি একসাচ্ছথ ল্াঞ্চ শখচ্ছয়রি। 
  
ও হয়ত শসকথা িুচ্ছল্ শিচ্ছি। শস পিশুরদন শিান কচ্ছি বল্ল্ শয শতামাচ্ছক রটরল্ লু্কস 
ওচ্ছয়ে প্রথম িাত শথচ্ছক শস শতামায় শদচ্ছখরন। 
  
এই পািল্টা রনশ্চয়ই তাি মাথা হারিচ্ছয়চ্ছি। মাইচ্ছকল্ হাসল্। তাি বড বড নীল্ শচাচ্ছখ 
তারকচ্ছয়রিল্ শিাজামণ্ড। শকাচ্ছনা অচ্ছবি রিল্ না শচাচ্ছখ। 
  
তুরম িাব আরম একটা পািল্? 
  
 প্ররতবাদ কিল্ মাইচ্ছকল্। 
  
না না, তা শকন িাবব! 
  
হযাঁ, তুরম িাব, আরম এচ্ছকবাচ্ছি বনু্ধ নই। 
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আরম বল্রি আরম জারন তুরম শকাথায় রিচ্ছল্….। 
  
মাইচ্ছকল্ শিাজামচ্ছণ্ডি রদচ্ছক তাকাল্। 
  
 মাইচ্ছকল্ বল্ল্ : আরম জারন না তুরম রক বল্চ্ছত চাইি। 
  
 আমাচ্ছক েুরড েুরড রমচ্ছথয কথা বচ্ছল্ শবাকাচ্ছমা কি। 
  
 শদখ শিাজামণ্ড। 
  
মাইচ্ছকল্ স্ত্রীি কথায় হতিম্ব হচ্ছয় শিল্। 
  
 আমিা এই নাটকটা কিচ্ছত চাই তাই শতা? 
  
 হযাঁ, এইিকম একটা পাটথ আরম সবসময় শচচ্ছয়রি। 
  
 হা, তাই আরম বল্রি। 
  
তাহচ্ছল্ তুরম রক বল্ি? 
  
এচ্ছত অচ্ছনক টাকা খিচ হচ্ছব, এত েঁুরক শনওয়া রঠক হচ্ছব না। 
  
শস স্ত্রীচ্ছক বল্ল্ : টাকাটা শতামাি আরম তা জারন। যরদ তুরম েঁুরক রনচ্ছত না চাও। 
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র্ারল্থিং টাকাটা আমাচ্ছদি। 
  
শশান র্ারল্থিং, ইরল্ন পাটথটায় িাচ্ছল্া অরিনয় কিচ্ছত হচ্ছব। 
  
শিাজামণ্ড হাসল্। 
  
আরম পাটথটা কিচ্ছত চাই। 
  
হতিম্ব হল্ মাইচ্ছকল্। শতামাি মাথায় রক িি কিল্? 
  
রকিুই িি কচ্ছিরন। 
  
না না, তুরম এখন পাচ্ছল্ট শিি, শমজাজী নািথাস, রকন্তু শকন? 
  
রকিু না, আরম একটু সাবধানী হচ্ছত চাই মাইক। 
  
রকচ্ছস সাবধান হচ্ছব। আরম সবসময় সাবধাচ্ছন থারক। 
  
না তুরম থাক না। তুরম শসরদন অিাচ্ছিি কাচ্ছি শবাকাচ্ছমা কচ্ছিি। 
  
শিচ্ছি শিল্ মাইচ্ছকল্। 
  
আি শতামাি বযাপাি রক? তুরম শযরদন বল্চ্ছল্ শজচ্ছনি সাচ্ছথ শকনাকাটা কিচ্ছত যাে। 
তুরম যাওরন। 
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হযাঁ, ওটাও শবাকাচ্ছমা হচ্ছয়চ্ছি আরম একটু রিচ্ছজন্ট পাচ্ছকথ শিরিল্াম। 
  
 রিচ্ছজন্ট পাকথ? তুরম শকাচ্ছনা রদন রিচ্ছজন্ট পাচ্ছকথ শবডাচ্ছত যাও না। শকন শিরিচ্ছল্? 
শতামাি রক শকাচ্ছনা বয়চ্ছিণ্ড হচ্ছয়চ্ছি। তুরম এখন সবরকিু কিচ্ছত পাি। তুরম এখন 
অচ্ছনক পাচ্ছল্ট শিি। রকন্তু শকন? 
  
আরম িাবরি রক কিা যায়…। 
  
শটরবল্টা অরতিম কচ্ছি মাইচ্ছকল্ শিাজামচ্ছণ্ডি কাচ্ছি এচ্ছস আচ্ছবচ্ছিি িল্ায় বল্ল্ : 
র্ারল্থিং তুরম জান আরম শতামায় পািচ্ছল্ি মত িাচ্ছল্াবারস। জরডচ্ছয় ধিল্ মাইচ্ছকল্। 
  
আরম যাই করি না, তুরম সবসময় আমায় েমা কচ্ছিি, কিরন; মাইচ্ছকল্ রজচ্ছজ্ঞস কিল্। 
  
হযাঁ, কচ্ছিরি রকন্তু শসরদন আি শনই। এখন আমাচ্ছক িাবচ্ছত হচ্ছব, েযান কিচ্ছত হচ্ছব। 
  
রক িাবচ্ছব রক েযান কিচ্ছব? 
  
রবিি হচ্ছয় বল্ল্ শিাজামণ্ড : তুরম যা কচ্ছি শিল্ি তাি এখচ্ছনা শশষ হয়রন। আমিা শুরু 
কিচ্ছত যারে, পিবতথী কথা আমাচ্ছদি িাবচ্ছত হচ্ছব না। শকাচ্ছনাটা গুরুত্বপূ থ্ আি 
শকাচ্ছনাটা গুরুত্বপূ থ্ নয়। 
  
শিাজামণ্ড…। 
  
শস বল্ল্, তাি দৃরষ্ট চচ্ছল্ শিচ্ছি দূচ্ছি যাি মচ্ছধয মাইচ্ছকল্ শনই। 
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তুরম রক িাবরিচ্ছল্? 
  
িাবরিল্াম ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিীচ্ছত যাচ্ছবা রকনা? রিচ্ছয় আন্ট শকািাি সঙ্গী শসই মরহল্াি 
সাচ্ছথ শদখা কিতাম। 
  
রকন্তু শকন? 
  
শস ইরতমচ্ছধযই শকাথাও চচ্ছল্ যাচ্ছব। শকাচ্ছনা আত্মীয়-টাত্মীচ্ছয়ি কাচ্ছি। একটা কথা 
রজচ্ছজ্ঞস না কিা পযথয ওচ্ছক শযচ্ছত শদচ্ছবা না। 
  
রক রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছব? 
  
 রজচ্ছজ্ঞস কিব শক শকািাচ্ছক মািল্? 
  
মাইচ্ছকল্ তাকাল্। 
  
তুরম বল্ি শস খুনীচ্ছক জাচ্ছন? 
  
শিাজমণ্ড বল্ল্ : আরম তাই আশা করি, শস ওখাচ্ছন থাকত। 
  
 জানচ্ছল্ পুরল্চ্ছশি কাচ্ছিই বল্ত। 
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আহা শস এিাচ্ছব জাচ্ছন তা বল্রি না, শস শবাধহয় রনরশ্চত কারুি সম্বচ্ছন্ধ। কাি্ আঙ্কল্ 
রিচার্থ ওখাচ্ছন রিচ্ছয় রকিু বচ্ছল্ এচ্ছসচ্ছি। তুরম জান রতরন ওখাচ্ছন শিরিচ্ছল্ন, সুসান 
আমাচ্ছক বল্ল্। 
  
রকন্তু রতরন রক বচ্ছল্রিচ্ছল্ন শস হয়ত শশাচ্ছনইরন। 
  
না না শুচ্ছনচ্ছি, তাি কথা শুচ্ছন মচ্ছন হরেল্। 
  
হচ্ছত পাচ্ছি না, রিচার্থ এবাচ্ছিনথী শকাচ্ছনারদন বাইচ্ছিি শল্াচ্ছকি সামচ্ছন শিরমরল্ি কারুি 
উপচ্ছি সচ্ছন্দচ্ছহি কথা বল্চ্ছবন না। 
  
শস হয়ত দিজাি বাইচ্ছি শথচ্ছক শুচ্ছনচ্ছি। 
  
আরডপাতাি কথা বল্ি। 
  
 হা তাই, এবিং শস বযাপাচ্ছি আরম রনরশ্চত। 
  
ওি রদচ্ছক মাইচ্ছকল্ হতাশাি দৃরষ্টচ্ছত তাকাল্। 
  
তুরম কিচ্ছব? 
  
না না, আরম শকাচ্ছনারদন গ্রাচ্ছম রিচ্ছয় কারুি সঙ্গী হচ্ছত পািব না। তাি শচচ্ছয় আরম মচ্ছি 
যাব। 
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আরম বল্রি তুরম রচরঠ পডচ্ছত আি ঐসব। শাযিাচ্ছব শিাজামণ্ড বল্ল্ : যরদ আরম রকিু 
জানচ্ছত চাইতাম তাহচ্ছল্ পডতাম। সবাই পচ্ছড, পচ্ছড না? 
  
স্বামীি রদচ্ছক শিাজামণ্ড তাকাল্। 
  
আরম জারন রিল্রিে শকৌতূহচ্ছল্ি বচ্ছশ রচরঠ পডত ও কথা শুনত। আরম রনরশ্চত, শস 
জাচ্ছন। 
  
ধিা িল্ায় মাইচ্ছকল্ বল্ল্ : শকািাচ্ছক শক খুন কচ্ছিচ্ছি বচ্ছল্ শতামাি মচ্ছন হয়? আি বৃদ্ধ 
রিচার্থচ্ছক? 
  
আবাি শিাজামণ্ড তাি রদচ্ছক তাকাল্। 
  
র্ারল্থিং অবাযি কথা শবাল্ না- আরম যতটা জারন, তুরমও জান, তচ্ছব শসটা উচ্ছল্লখ কিাি 
জনয শি নাচ্ছিথি দিকাি। তাই আমিা করি না। 
  
. 
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অষ্টািশ  দররছেি 
  
০১. 
  
এিকুল্ শপায়াচ্ছিা ল্াইচ্ছেিীি ঘচ্ছি আগুচ্ছনি পাচ্ছশ বচ্ছস সমচ্ছবত আত্মীয়চ্ছদি শদখরিচ্ছল্ন। 
  
সুসাচ্ছনি ওপি তাি শচাখ। তািপি রতরন তাকাচ্ছল্ন জজথ িসরিচ্ছেি রদচ্ছক, রনচ্ছজচ্ছক 
রনচ্ছয় শবশ সন্তুষ্ট শিাজামচ্ছণ্ডি সাচ্ছথ কথা বল্রিল্। তািপি মাইচ্ছকচ্ছল্ি রদচ্ছক, শচহািায় 
শসই একই আকষথ্ মাইচ্ছকচ্ছল্ি। তািপি শহচ্ছল্চ্ছনি রদচ্ছক–একটু অনযমনি। তািপি 
রটচ্ছমারথি রদচ্ছক, তাি পাচ্ছশ মর্ শি শচহািা, স্বামীি রচিসঙ্গী। এি বাইচ্ছি রিল্রিে 
বচ্ছস আচ্ছি মুচ্ছখ অপিাধী অপিাধী িাব। 
  
রতরন একসাচ্ছথ শচচ্ছয়রিচ্ছল্ন ওচ্ছদি, একসাচ্ছথ এক জায়িায় শপচ্ছয়চ্ছিন। রতরন এবাি রক 
কিচ্ছবন? 
  
রতরন এবাি এই কাজ শনওয়াি জনয একটু অসন্তুরষ্ট অনুিব কিচ্ছল্ন, রক জনয? এটা রক 
শহচ্ছল্ন এবাচ্ছিনথীি প্রিাব? শহচ্ছল্ন রিচাচ্ছর্থি মৃতুযি বযাপাচ্ছি রঠক জল্ শঘাল্া কিচ্ছত 
ইেুক নয়। এ বযাপািটা চাপা পচ্ছড থাক শহচ্ছল্ন চাইরিল্। এই চাওয়াি একটা মাচ্ছন 
আচ্ছি। রকন্তু তাি রনচ্ছজি মন শযন একমত হচ্ছে তাি মচ্ছনািাচ্ছবি সাচ্ছথ? 
  
আত্মীয়চ্ছদি সম্বচ্ছন্ধ রমিঃ অযান্টহুইসল্ শবশ প্রশিংসনীয় ব থ্না রদচ্ছয়চ্ছিন। 
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শপায়াচ্ছিা শচচ্ছয়রিচ্ছল্ন তাি সামচ্ছন এচ্ছদি এচ্ছন বুেচ্ছত পািচ্ছবন শক এই কাজটা কচ্ছিচ্ছি। 
শযমন রশল্পীিা শকাচ্ছনা রশল্পী শদচ্ছখ বুেচ্ছত পাচ্ছি এ রশল্পী। শতমরন রতরনও শিচ্ছবরিচ্ছল্ন 
এচ্ছদি মচ্ছধয অপিাধীচ্ছক রচনচ্ছত পািচ্ছবন। 
  
বযাপিটা রকন্তু অত সহজ নয়। 
  
কাি্ রতরন খুনীি তারল্কা শথচ্ছক এচ্ছদি সবাইচ্ছক বাদ রদচ্ছত পািচ্ছবন না। শযমন 
আটচ্ছক পডা ইঁদুি রহিংস্র হচ্ছয় ওচ্ছঠ, শসই িাচ্ছব জজথ খুন কিচ্ছত পাচ্ছি। শাযিাচ্ছব দে 
হাচ্ছত খুন কিচ্ছত পাচ্ছি সুসান তাি িরবষযচ্ছতি েযান সিল্ কিাি জনয। শগ্রিরি শারয 
চায়, শারয পাওয়াি জনয খুন কিচ্ছত পাচ্ছি। মাইচ্ছকচ্ছল্ি িরবষযত কল্পনাি জনয। 
শিাজামণ্ড কাি্ তাি জীবন দশথন িীষ্িাচ্ছব শসাজা। রটচ্ছমারথ তাি িাইচ্ছক রহিংচ্ছস 
কিত। এবিং তাি িাইচ্ছয়ি অথথ ও েমতাি শল্াচ্ছিি জনয, মর্? কাি্ তাি শিচ্ছল্ হচ্ছে 
রটচ্ছমারথ। শস শিচ্ছল্ি জনয সবরকিু কিচ্ছত পাচ্ছি। এমনরক রিল্রিে পযথয খুন কিচ্ছত 
পাচ্ছি যরদ চাচ্ছয়ি শদাকান আবাি রিচ্ছি পাওয়াি শকাচ্ছনা সুচ্ছযাি থাচ্ছক। 
  
খুনী িাবা যায় না শহচ্ছল্নচ্ছক। িদ্র, শায এবিং তাি স্বামী রিচার্থচ্ছক খুব িাচ্ছল্াবাসত। 
  
 রনিঃশ্বাস শিল্ল্ শপায়াচ্ছিা। সচ্ছতয শপৌঁিবাি শকাচ্ছনা শসাজা িাস্তা শনই। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্ল্, আরম একটা িাডীি জানল্া শথচ্ছক শদখরি তুরম িযাচ্ছিচ্ছজি একটা 
শমকারনচ্ছকি সাচ্ছথ কথা বল্রিচ্ছল্। তুরম আমায় শদখরন। 
  
িাচ্ছিচ্ছজ কখন? শকাথায়? 
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রঠক এক সপ্তাহ আচ্ছি, শপায়াচ্ছিা িাচ্ছল্ািাচ্ছবই রকিংস আচ্ছমথি িযাচ্ছিচ্ছজি কথা মচ্ছন রিল্ 
তবুও বল্ল্ : রঠক শকাথায় বল্চ্ছত পািরি না। 
  
আপনাি রিরিউরজচ্ছদি জনয বারড খুঁচ্ছজরিচ্ছল্ন? 
  
হা, রিরিউরজ বারডি জনয অচ্ছনক জায়িা ঘুিচ্ছত হচ্ছয়চ্ছি। 
  
একজন রবচ্ছদশীি কাচ্ছি বারডটা চচ্ছল্ যাচ্ছে শতামাি খািাপ ল্ািচ্ছি না মযার্াম। 
  
না না, সুসান বল্ল্, আমাি মচ্ছন হয় না এখাচ্ছন শকউ থাকচ্ছত পািচ্ছব। এ বারডটা আমাি 
শকাচ্ছনারদনই পিন্দ হয়রন। 
  
মযার্াম। তুরম রনচ্ছজি একটা বারডি কথা িাবি, তাই না? 
  
সুসান হাসল্। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন : তুরম সিল্ হচ্ছব, তুরম এরিচ্ছয় যাচ্ছব। শতামাি িািয িাচ্ছল্া, শতামাি 
টাকাি রচযা শনই। অচ্ছনচ্ছকি কাজ কিাি েমতা থাকচ্ছল্ও টাকাি অিাচ্ছব রকিু কিচ্ছত 
পাচ্ছি না। 
  
আরম তাচ্ছতও রপরিচ্ছয় শযতাম না, আমাি েযান সিল্ কিায় রঠক কাউচ্ছক শযািাড কচ্ছি 
রনতাম। 
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শতামাি মামা রিচার্থ যাি বারড এটা, রতরন শবঁচ্ছচ থাকচ্ছল্ও শতামায় সাহাযয কিচ্ছতন। 
  
না না কিচ্ছতন না। 
  
আো তাই নারক? 
  
তরু্চ্ছদি পচ্ছথ বুচ্ছডাচ্ছদি দাঁডাচ্ছনা উরচত না, ও কিচ্ছবন। 
  
শপায়াচ্ছিা শহচ্ছস বল্ল্, আরম বুচ্ছডা তচ্ছব আরম তরুচ্ছ্ি পচ্ছথ দাঁডাই না, আমিা মৃতুযি 
জনয শকউ বচ্ছস থাচ্ছকরন। 
  
উিঃ, রক মািাত্মক কথা। 
  
রকন্তু মযার্াম তুরম শতা বাস্তববাদী। ওিা বচ্ছস আচ্ছি বৃদ্ধচ্ছদি মৃতুযি আশায়, শস মৃতুয 
তাচ্ছদি বডচ্ছল্াক কিচ্ছব না, রকন্তু সুচ্ছযাি কচ্ছি শদচ্ছব। 
  
হা সুচ্ছযাি, সুচ্ছযািই দিকাি হয়, সুসান বল্ল্। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্ল্ : হা, সুচ্ছযািচ্ছক দুহাত রদচ্ছয় কাচ্ছজ ল্ািাচ্ছত হয়। 
  
শপায়াচ্ছিা শগ্রিিী বযাচ্ছঙ্কি সাচ্ছথ কথা বল্চ্ছল্ন, িচ্ছেি িন্ধ শথচ্ছক এখাচ্ছন চচ্ছল্ এচ্ছসচ্ছিন, 
তাচ্ছত খুব িাচ্ছল্া হচ্ছয়চ্ছি বল্চ্ছল্ন। মর্ রিল্রিচ্ছেি কথা বল্চ্ছল্ন, একটা বারডচ্ছত 
থাকচ্ছত ও নািথ শপল্ না বল্চ্ছল্ন। 
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আমাি মচ্ছন হয় এটা শদিী কচ্ছি আসা আঘাত। 
  
সম্ভবতিঃ। 
  
যুচ্ছদ্ধি সময় একটা শবামা আমাচ্ছদি বারড শথচ্ছক মাইল্খাচ্ছনক দূচ্ছি পচ্ছডরিল্, আমাি 
মচ্ছন পচ্ছড রটচ্ছমারথ। 
  
রটচ্ছমারথ শথচ্ছক শপায়াচ্ছিা প্রসঙ্গ পরিবতথন কিল্। 
  
ঐ রদচ্ছন রবচ্ছশষ রকিু ঘচ্ছটরিল্? রজজ্ঞাসা কিচ্ছল্ন রতরন। 
  
 ঐ রদচ্ছন? শকাচ্ছনা রদচ্ছন? 
  
শযরদন রমচ্ছসস রিল্রিে িয় শপচ্ছয়রিচ্ছল্ন। 
  
না, শবাধহয় ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিী শথচ্ছক আসাি পি শথচ্ছকই িয় শপচ্ছত আিম্ভ কচ্ছিচ্ছি। 
ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিীচ্ছতও িয় শপত না। 
  
রবষাি ওচ্ছয়রর্িং শকক, তািপচ্ছি শয িয় পাচ্ছব তাচ্ছত অবাক হওয়াি রকিু শনই। 
  
 ও ঐ বারডচ্ছত রকিুচ্ছত িয় শপচ্ছয়চ্ছি? ও রক রনচ্ছজ জাচ্ছন রকচ্ছস িয় শপচ্ছয়চ্ছি? 
  
শপায়াচ্ছিা রিল্রিে শক একা শপচ্ছয় রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছল্ন। 
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ঐ বীিৎস খুচ্ছনি সময় তুরম ও বারডচ্ছত রিচ্ছল্? 
  
হযাঁ রিল্াম, মাপ কিচ্ছবন, ও বযাপাচ্ছি কথা বল্চ্ছত আমাি ইচ্ছে কচ্ছি না। 
  
বুেচ্ছত পািরি। 
  
মন রদচ্ছয় শপায়াচ্ছিা তাি কথা শুনচ্ছত ল্ািচ্ছল্ন, তাি কথা শশষ হচ্ছত সাবধাচ্ছন শপায়াচ্ছিা 
বল্চ্ছল্ন : তুরম কচ্ছটচ্ছজ একা না শথচ্ছক িাচ্ছল্া কচ্ছিি। 
  
আরম তা কিচ্ছত পািতাম না রমিঃ পনটারল্থয়াি। 
  
না, আরম শুনল্াম তুরম রমিঃ রটচ্ছমারথি বারডচ্ছত একা থাকচ্ছতও চাওরন? 
  
 অপিাধী শদখাল্ রিল্রিেচ্ছক। 
  
 আরম িীষ্ ল্রজ্জত। রকন্তু শকন জারন না আরম িীষ্ আতরঙ্কত হচ্ছয় পচ্ছডরিল্াম। 
  
রকন্তু শকন? জানা দিকাি–তুরম সচ্ছবমাত্র রবষ রদচ্ছয় খুচ্ছনি শচষ্টা শথচ্ছক শবঁচ্ছচ শিি। 
  
রিল্রিে বল্চ্ছল্ন, জারন না শক আমায় রবষ রদচ্ছত শচচ্ছয়রিল্। 
  
রনশ্চয়ই ঐ খুনীটা শিচ্ছবচ্ছি তুরম এমন রকিু জান যা পুরল্শ জানচ্ছত পািচ্ছল্ ওি রবপদ 
হচ্ছব। 
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রকন্তু আরম রক জারন? শকাচ্ছনা নৃশিংস িবঘুচ্ছি অথবা শকাচ্ছনা অচ্ছধথােদ। 
  
যরদ িবঘুচ্ছি হয়, তাহচ্ছল্ আমাি মচ্ছন হয় না। 
  
েীজ রমিঃ পনটারল্থয়াি, হঠাৎ অস্বািারবক হল্ রিল্রিে, ওিকম কথা বল্চ্ছবন না। আরম 
রবশ্বাস করি না। 
  
রক রবশ্বাস কি না? 
  
আরম রবশ্বাস করি না শয এটা— 
  
কথা থারমচ্ছয় ইতস্ততিঃ কিল্। 
  
তুরম রকিু একটা রবশ্বাস কি। 
  
না না, আরম করি না, করি না। 
  
আমাি রবশ্বাস তুরম কি, তাই তুরম িয় পাও, এখনও িয় পাে। 
  
না না এখাচ্ছন িচ্ছয়ি রকিু শনই। এত শল্াজন এবিং সবাই শবশ িাচ্ছল্া। 
  
আমাি শকৌতূহল্চ্ছক েমা কিচ্ছবন। আরম বুচ্ছডা শল্াক আমাি শকৌতূহল্ একটু শবরশ। 
আমাি মচ্ছন হয় েযানসরিে শগ্রচ্ছঞ্জ তুরম এমন রকিু শদচ্ছখি যা শতামায় িয় পাইচ্ছয় 
রদচ্ছয়চ্ছি, র্ািািিা আজকাল্ অধথচ্ছচতন মনচ্ছক খুব গুরুত্ব শদন। 
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হযাঁ, হযাঁ, তা শবাধহয় শদন। 
  
আমাি ধাি্া শতামাি অযরনরহত িয় শকাচ্ছনা একটা শিাট ঘটনা শদখাি পি বাস্তচ্ছব রূপ 
রনচ্ছয়চ্ছি। 
  
রিল্রিে কথাটা লু্চ্ছি রনল্। 
  
আপরন রঠক কথা বচ্ছল্চ্ছিন, শস বল্ল্। 
  
 তাহচ্ছল্ শতামাি মচ্ছত এই বযাপািটা রক? 
  
এক মুহূতথ িাবল্ রমস রিল্রিে তািপি বল্ল্ : আমাি মচ্ছন হয় রমিঃ পনটারল্থয়াি এটা 
শসই নান। 
  
শপায়াচ্ছিা কথাটা শবাোি আচ্ছিই সুসান তাি স্বামী এবিং শহচ্ছল্ন এল্। 
  
 নান িাবচ্ছত ল্ািচ্ছল্া শপায়াচ্ছিা। 
  
শস সচ্ছন্ধযি রদচ্ছক নাচ্ছনি কথাটা রনচ্ছয় আচ্ছল্াচনা কিচ্ছব িাবল্। 
  
. 
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ঊনদবিংশ  দররছেি 
  
০১. 
  
খুব পরিরচত হচ্ছয় শিচ্ছল্ন রমিঃ পনটারল্থয়াি। পনটারল্থয়ািচ্ছক সবাই শমচ্ছন রনচ্ছয়চ্ছি। 
সাধািচ্ছ্ি ধাি্া হল্ এই রবচ্ছদশীচ্ছক–এই উইকএচ্ছণ্ড আসচ্ছত বচ্ছল্রন। রকন্তু যখন এচ্ছসই 
শিচ্ছি ওি সাচ্ছথ মারনচ্ছয় রনচ্ছত হচ্ছব। করি শখচ্ছত শখচ্ছত শপায়াচ্ছিা ওচ্ছদি কথাবাতথা 
শুনরিল্। 
  
রটচ্ছমারথ বল্রিল্, আমাচ্ছদি শকাচ্ছনা বাচ্চা শনই। সুতিািং আি শবরশ রজরনসপত্র রদচ্ছয় 
শবাো বাডাচ্ছনা রঠক না। তচ্ছব পারিবারিক কািচ্ছ্ আরম পুচ্ছিাচ্ছনা শর্সাটথ সািরিসটা রনচ্ছয় 
যাব। 
  
আপরন শদিী কচ্ছি শিচ্ছল্চ্ছিন মামা, জজথ বল্ল্। আরম ওটা আজ সকাচ্ছল্ই শহচ্ছল্নচ্ছক 
আমাচ্ছদি জনয শিচ্ছখ রদচ্ছত বচ্ছল্রি। 
  
না তা হচ্ছব না, রটচ্ছমারথ িজিাচ্ছল্ন। মর্ এবাি অিংশ রনচ্ছল্ন। 
  
েীজ জজথ, শতামাি মামাি সাচ্ছথ কথা কাটাকারট শকাি না। ওি হাটথ খুব দুবথল্। ও যরদ 
শোর্ঠা চায় তাহচ্ছল্ ওটা ওই পাচ্ছব। ও বিংচ্ছশি সবাি শচচ্ছয় বয়চ্ছস বড। শবচ্ছি শবচ্ছি 
শনওয়াি অরধকাি ও আচ্ছি পাচ্ছব। 
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ও রজরনসটা রকন্তু বাচ্ছজ শদখচ্ছত, সুসান বল্ল্। 
  
চুপ কি সুসান, রটচ্ছমারথ বল্ল্। 
  
শহচ্ছল্ন বল্ল্, তুরম ওটা শতামাি মামাচ্ছক রদচ্ছয় দাও জজথ। 
  
এটা শতামাি পচ্ছে সম্মাচ্ছনি হচ্ছব। 
  
জজথ মাথা রনচু কচ্ছি বল্ল্, শতামাি ইচ্ছেই আইন। আন্ট শহচ্ছল্ন, আরম আমাি দাবী 
তুচ্ছল্ রনরে। 
  
তাহচ্ছল্ তুরম চাও না। শহচ্ছল্ন বল্ল্। 
  
জজথ শহচ্ছল্চ্ছনি রদচ্ছক তীক্ষ্ণ দৃরষ্টচ্ছত তারকচ্ছয় হাসল্। শতামাচ্ছক যতটা চাল্াক মচ্ছন হয় 
তুরম তাি শচচ্ছয়ও শবরশ চাল্াক। রটচ্ছমারথ আঙ্কল্ শর্টা আপনাি। আরম একটু মজা 
কিরিল্াম। 
  
শিীি খািাচ্ছপি জনয আরম অচ্ছযযরষ্টচ্ছত আসচ্ছত পারিরন। আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত রটচ্ছমারথ বল্রিচ্ছল্ন, 
তচ্ছব মর্ আমাচ্ছক বচ্ছল্চ্ছি শকািা রক বচ্ছল্চ্ছি। শকািা সবসময় শবাকাি মত কথা বচ্ছল্। 
তচ্ছব এই কথাটাি অথথ রিল্ মচ্ছন হয় এবিং যরদ কথাটা সরতয হয়, তচ্ছব আরম জারন 
কাচ্ছক আরম সচ্ছন্দহ কিব। 
  
রটচ্ছমারথ েচ্ছডি িল্ায় করঠন কতৃথচ্ছত্বি সুি। আজচ্ছক তুরম খুব বাডাবারড কিি। শতামাি 
স্বাচ্ছস্থযি কথা রচযা কি। 
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সবাি রদচ্ছক শচাখ বুরল্চ্ছয় রনচ্ছয় মড ঘচ্ছি রটচ্ছমারথি হাত ধচ্ছি শবরিচ্ছয় শিল্। 
  
জজথ নীিবতা িােল্ ওিা চচ্ছল্ যাওয়াি পি। 
  
 রিল্রিে এচ্ছস আবাি অরস্থিতাি সাচ্ছথ বল্ল্, রমচ্ছসস এবাচ্ছিনথী খুব দয়ালু্। 
  
বযথথ হল্ মযবযটা। 
  
 হঠাৎ মাইচ্ছকল্ শশন বল্ল্, আরম শবশ উপচ্ছিাি কিরিল্াম। এবাি আমাচ্ছদি দাবীটা 
শপশ করি। শিাজামণ্ড এবিং আরম বসাি ঘচ্ছিি সযাল্াটীট শটরবল্টা চাই। 
  
না না, সুসান শচঁরচচ্ছয় উঠল্, আরম ওটা শনব। 
  
এরদচ্ছক আবাি আিম্ভ হচ্ছয়চ্ছি। জজথ রসরল্িংচ্ছয়ি রদচ্ছক তারকচ্ছয় বল্ল্। 
  
না আমিা িািািারি কিব না, সুসান বল্ল্। 
  
আমাি এটা দিকাি কাি্ এটা আমাি রবউরট সচ্ছপ ল্ািচ্ছব। সযাল্াটীট শটরবল্ 
সাধাি্তিঃ পাওয়া যায় না। 
  
এই জনযই ওটা আমাচ্ছদি দিকাি, শিাজামণ্ড বল্ল্। 
  
বুেল্াম, সুসান বল্ল্, আমাি মত শতামাচ্ছদি দিকাি শনই। 
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 শগ্রি নািথাস িল্ায় বল্ল্ : সুসান ঐ শটরবল্টা চায়। 
  
 একটা অস্বরস্তকি নীিবতা শনচ্ছম এল্। 
  
 তাডাতারড শহচ্ছল্চ্ছন বল্ল্ : জজথ তুরম শেড িাডা রক চাও? 
  
জজথ হাসল্। 
  
আমাি শকাচ্ছনা রজরনচ্ছস শল্াি শনই। যাক শটরবচ্ছল্ি যুদ্ধ আজচ্ছকি মত থাক। আরম 
সুন্দিী সুসাচ্ছনি পে রনল্াম। 
  
ইোকৃতিাচ্ছব শহচ্ছল্ন প্রসঙ্গ পাল্টাচ্ছনাি জনয রবচ্ছদশী অরতরথি রদচ্ছক ঘুিল্। 
  
রমিঃ পনটারল্থয়াি এসব রনশ্চয়ই আমাি িাচ্ছল্া ল্ািচ্ছি না। আচ্ছদৌ না এই সািংবারদক 
অরধচ্ছবশচ্ছন উপরস্থত থাকচ্ছত শপচ্ছয় আরম সম্মারনত। শপায়াচ্ছিা মাথা রনচু কিচ্ছল্ন। তচ্ছব 
বারডটা আপনাচ্ছদি হাত শথচ্ছক একজন রবচ্ছদশীি কাচ্ছি চচ্ছল্ যাচ্ছে তাচ্ছত আরম দুিঃরখত। 
  
না আমাচ্ছদি রবচ্ছশষ দুিঃখ শনই, সুসান বল্ল্। শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন, বারডটাচ্ছক ধমথশাল্া 
কিচ্ছল্ শকমন হয়? রমস্ রিল্রিে তুরম শতা নানচ্ছদি পিন্দ কচ্ছিা না? 
  
না না, তা রঠক নয়। ওিা স্বাথথহীন মরহল্া। ওচ্ছদি এত একিকম শদখচ্ছত হয়, রিল্রিে 
বল্ল্। রমিঃ এবাচ্ছিনথীি বারডচ্ছত একজন নান চাঁদা রনচ্ছত এচ্ছসরিল্, আরম ওচ্ছক শদচ্ছখ 
চমচ্ছক উচ্ছঠরিল্াম। ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিীচ্ছত রমচ্ছসস ল্যান্স-শকাচ্ছয়চ্ছনটি মৃতুযি শযরদন তদয 
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হল্ শসরদন এক নান এচ্ছসরিল্ রঠক তাি মত। শকন শস আমাচ্ছক অনুসি্ কচ্ছি 
শবডাচ্ছে। 
  
আরম িাবতাম দুজন নান একসাচ্ছথ চাদা শতাচ্ছল্, জজথ বল্ল্। 
  
 না না, একজন মাত্র নান এচ্ছসরিচ্ছল্ন, রিল্রিে বল্ল্। 
  
আবাি বল্ল্ : রনশ্চয়ই ইরন শসই একই নান নন, রকন্তু দুজচ্ছনিই একই িকম শচহািা? 
শপায়াচ্ছিাি িল্ায় শকৌতূহল্। 
  
শপায়াচ্ছিাি রদচ্ছক রিল্রিে তাকাল্। 
  
হযাঁ প্রায়, উপচ্ছিি শঠাঁচ্ছট দুজচ্ছনিই শিাঁচ্ছিি মত রিল্। আরম সরতয িয় শপচ্ছয় শিরিল্াম। 
তচ্ছব এিকম িাবনা সমূ্প থ্ শবাকামীি ল্ে্ আরম পচ্ছি বুেচ্ছত শপচ্ছিরিল্াম। 
  
সরতয বযাপািটা হল্; জজথ বল্ল্, শকউ কারুি রদচ্ছক মনচ্ছযাি রদচ্ছয় তাকায় না। তাই 
শকাচ্ছটথ সােীিা একই শল্াচ্ছকি রবরিন্ন ব্থনা শদয়। ঐ রঠক ব্থনাকািী শল্াকচ্ছক শবচ্ছি 
শনওয়া মুশরকল্। 
  
মযার্াম গুর্নাইট, কাল্ সকাচ্ছল্ি শেচ্ছনই চচ্ছল্ যাব। আপনাি আদি আপযায়চ্ছনি জনয 
অচ্ছনক ধনযবাদ। বারড হস্তাযচ্ছিি রদন রমিঃ অযান্টহুইসচ্ছল্ি সাচ্ছথ রঠক কচ্ছি শনওয়া 
যাচ্ছব। অবশয আমাচ্ছদি সুরবচ্ছধ অনুযায়ী। 
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আপরন ইচ্ছে কিচ্ছল্ ওটা শয শকাচ্ছনা মুহূচ্ছতথ কচ্ছি শদওয়া হচ্ছব রমিঃ পনটারল্থয়াি। আরম 
শযজনয এখাচ্ছন এচ্ছসরিল্াম সব হচ্ছয় শিচ্ছি। 
  
আপরন এবাি আপনাি সাইচ্ছপ্রচ্ছসি রিল্ায় রিচ্ছি যাচ্ছবন? 
  
হা, শহচ্ছল্চ্ছনি মুচ্ছখ একটা মৃদু হারস িুটল্। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন : আপরন খুশী শতা? শকাচ্ছনা অনুচ্ছশাচনা শনই? 
  
হা হা, অতীচ্ছতি সাচ্ছথ জরডচ্ছয় শথচ্ছক শকাচ্ছনা ল্াি শনই। অতীতচ্ছক শপিচ্ছন শিচ্ছল্ 
শযচ্ছতই হয়। 
  
অরনরশ্চতিাচ্ছব সুসান হাসল্। শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন : আরম আযরিক িাচ্ছবই বল্রি। 
  
তাহচ্ছল্ আপরন বল্চ্ছত চাইচ্ছিন মাইচ্ছকল্, আপনাি রিরিউরজিা যখন এখাচ্ছন বসবাস 
কিচ্ছব তখনও তাচ্ছদি অতীত দুিঃখ কষ্টচ্ছক সািাচ্ছত পািচ্ছব না? 
  
আরম রিরিউরজচ্ছদি কথা বরল্রন। 
  
শিাজামণ্ড বল্ল্, রতরন আঙ্কল্ রিচার্থ, আন্ট শকািা, কুডুল্ খুন এসব বল্চ্ছত চাইচ্ছিন। 
  
শপায়াচ্ছিাি রদচ্ছক ঘুচ্ছি শস রজচ্ছজ্ঞস কিল্ : রঠক বরল্রন? 
  
 শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন, শতামাি একথা মচ্ছন হল্ শকন? 
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কাি্ আপরন একজন িহসয সন্ধানী, তাই না? শসইজনযই আপরন এখাচ্ছন এচ্ছসচ্ছিন, 
আপরন ঐসব রিরিউরজচ্ছদি কথা বচ্ছল্চ্ছিন, ওসব িুচ্ছয়া বযাপাি। 
  
. 
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দবিংশ  দররছেি 
  
০১. 
  
শপায়াচ্ছিা শিাজামচ্ছণ্ডি রদচ্ছক শবশ রকিুে্ তারকচ্ছয় রিচ্ছল্ন। শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন, মযার্াম 
শতামাি অনুমানশরিি প্রশিংসা কিরি। 
  
শিাজামণ্ড বল্ল্, একবাি এক শিচ্ছস্তাঁিাি একজন আপনাচ্ছক রচরনচ্ছয় রদচ্ছয়রিল্। 
  
রকন্তু তুরম এখনও তা বল্রন! শপায়াচ্ছিা তাি শচাখটা মাইচ্ছকচ্ছল্ি উপি িাখচ্ছল্ন। 
  
সবাি মুচ্ছখি িাব এই পরিরস্থরতচ্ছত অস্বািারবক নয়। তাি মচ্ছন হরেল্ শয মুহূচ্ছতথ 
শিাজামচ্ছণ্ডি মুখ শথচ্ছক িহসযসন্ধানী কথাটা শবরিচ্ছয়রিল্, শসই মুহূচ্ছতথ মুচ্ছখি িাবগুচ্ছল্া 
শদখচ্ছল্ িাচ্ছল্া হত। 
  
রতরন ওচ্ছদি উচ্ছেচ্ছশয শবাকাি কথা বল্চ্ছল্ন। আি রবচ্ছদশী টান রিল্ না তাি কথায়। 
  
হযাঁ, উরন বল্চ্ছল্ন, আরম একজন িহসযসন্ধানী। 
  
জজথ রজচ্ছজ্ঞস কিল্, আপনাচ্ছক শক পারঠচ্ছয়চ্ছি? 
  
আমাচ্ছক রিচার্থ এবাচ্ছিনথীি মৃতুয সিংিায রবষচ্ছয় অনুসন্ধান কিাি জনয রনযুি কিা 
হচ্ছয়চ্ছি। 
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শক রনযুি কচ্ছিচ্ছি? 
  
এই মুহূচ্ছতথ শসটা শকাচ্ছনা বযাপাি নয়। যরদ রনিঃসচ্ছন্দচ্ছহ প্রমা্ কিা যায় শয, রিচার্থ 
এবাচ্ছিনথীি স্বািারবক মৃতুয হচ্ছয়চ্ছি তাহচ্ছল্ শসটা আপনাচ্ছদি পচ্ছে স্বরস্তি কাি্ হচ্ছব না 
রক? 
  
রতরন স্বািারবক িাচ্ছবই মািা শিচ্ছিন। অনযিকম শক বচ্ছল্? 
  
শকািা ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনট এইিকম কথা বচ্ছল্রিচ্ছল্ন, এবিং উরন রনচ্ছজই মািা শিচ্ছিন। 
  
 শস শসই কথাটা এই ঘচ্ছি বচ্ছল্রিল্, সুসান বল্ল্, তচ্ছব আমাি মচ্ছন হয়রন। 
  
শতামাি মচ্ছন হয়রন নারক? জজথ িসরিে তাি শেষাত্মক দৃরষ্ট শঘািাচ্ছল্া সুসাচ্ছনি রদচ্ছক। 
আি শকন িান কিি? রমিঃ পনটারল্থয়াচ্ছিি সামচ্ছন? 
  
ওঁি নাম পনটারল্থয়াি নয়, হািরকউরল্স না রক শযন, শিাজামণ্ড বল্ল্। 
  
এিকুল্ শপায়াচ্ছিা। 
  
আপরন শকাচ্ছনা রসদ্ধাচ্ছয এচ্ছল্ন জানচ্ছত পারি রক? রজচ্ছজ্ঞস কিল্ জজথ। 
  
উরন শতামায় বল্চ্ছবন না র্ারল্থিং, শিাজামণ্ড বল্ল্, বল্চ্ছল্ও তা সরতয হচ্ছব না। 
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. 
  
০২. 
  
শপায়াচ্ছিা ঐ িাচ্ছত ঘুমাচ্ছত পািচ্ছল্ন না। শকাচ্ছনা শকাচ্ছনা সময় তন্দ্রাি মত আসরিল্, 
হঠাৎ শকাচ্ছনা রচযা এচ্ছস আবাি ঘুম শিচ্ছে যারেল্। শকািাি শতল্ িে-িে আি শকািা। 
শতল্ িচ্ছেি িন্ধ। রকিু একটা বচ্ছল্রিচ্ছল্ন না অযান্টহুইসল্। শিাঁিওয়াল্া নান। 
েযান্সরিে শগ্রঞ্জ আি ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিীচ্ছত। শেচ্ছজি মচ্ছধয নাচ্ছনি সাচ্ছথ শিাজামণ্ড। ঐ 
কথাটা শকািা বল্াি সময় শহচ্ছল্ন রক অস্বািারবক অনুিব কচ্ছিরিল্? যখন রতরন ঐ 
কথাটা বচ্ছল্রিচ্ছল্ন শহচ্ছল্চ্ছনি হাত শথচ্ছক িুল্দানীটা পচ্ছড শিল্ শকন? 
  
তচ্ছব এখনও অচ্ছনক পথ বারক। 
  
শমাজাইচ্ছকি কেগুচ্ছল্া রতরন পিীো কিচ্ছল্ন। 
  
রমিঃ অযান্টহুইসল্, িচ্ছেি িন্ধ। রটচ্ছমারথি বারড….এি মচ্ছধয রনশ্চয়ই আচ্ছি….শমাচ্ছমি িুল্ 
শহচ্ছল্ন….িাো কাঁচ। 
  
. 
  
০৩. 
  
শুচ্ছত শদিী কিল্ শহচ্ছল্ন। শস রচযা কিরিল্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 আফটার দি দফউনাররল । আগাথা দিদি। এরকুল প াযাররা সমগ্র

133 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

শপায়াচ্ছিা এ বারডচ্ছত রনচ্ছয় আসচ্ছত তাি ইচ্ছে রিল্ না। রকন্তু রমিঃ অযান্টহুইসচ্ছল্ি 
অনুচ্ছিাধ এডাচ্ছত পািল্ না। এখন সব প্রকাশ হচ্ছয় শিল্। রিচার্থ আিও কবচ্ছি শারযচ্ছত 
শুচ্ছয় থাকচ্ছত পািল্। এই শকািা কথাটা শথচ্ছক। 
  
. 
  
০৪. 
  
রমস্ অযান্টহুইসচ্ছল্ি আিাচ্ছমি ঘুম শিচ্ছে শিল্ শিান বাজাি শচ্ছব্দ। 
  
রবিি মুচ্ছখ উচ্ছঠ বসাি ঘচ্ছিি রদচ্ছক চল্চ্ছল্ন রমস অযান্টহুইসল্। 
  
শিরনিংেন ৬৭৫৪৮৯ রিরসিাি তুচ্ছল্ বল্চ্ছল্ন, আরম রল্ও এবাচ্ছিনথী কথা বল্রি। 
  
ওহ, সুপ্রিাত, আরম রমস অযান্টহুইসল্, আমাি িাই এখনও ঘুচ্ছমাচ্ছে। 
  
দুিঃরখত, খুব দিকাি, আপনাি িাচ্ছয়ি সাচ্ছথ এেুরন কথা বল্চ্ছত হচ্ছব। 
  
রতরন িাচ্ছয়ি ঘচ্ছি ঢুকচ্ছল্ন। 
  
শসই এবাচ্ছিনথী। 
  
রমচ্ছসস রল্ও এবাচ্ছিনথী, এই সাত সকাচ্ছল্। 
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 রমচ্ছসস রল্ও নারক? আমাি শড্ররসিং িাউনটা শকাথায়? 
  
এখন রতরন বল্রিচ্ছল্ন। 
  
অযান্টহুইসল্ বল্রি, শহচ্ছল্ন নারক? শতামাি মচ্ছন পচ্ছডচ্ছি? 
  
শহচ্ছল্ন বল্ল্, হা, রকন্তু এি শকাচ্ছনা মাচ্ছন খুঁচ্ছজ পারে না। 
  
শসটা আমায় িাবচ্ছত দাও, তুরম কারুি মচ্ছধয অস্বািারবক রকিু ল্েয কচ্ছিরিচ্ছল্? 
  
হযাঁ। 
  
বল্। 
  
অবাস্তব মচ্ছন হচ্ছে। তচ্ছব এ বযাপাচ্ছি আরম রনরশ্চত, িত িাচ্ছত আরম আয়নাি সামচ্ছন 
বচ্ছস থাকাি সময় মচ্ছন পডল্…। 
  
একটা শিাট আতথনাচ্ছদি সাচ্ছথ একটা শব্দ শিাচ্ছন শশানা শিল্, শব্দটা রক রঠক শবাো 
শিল্ না। 
  
শজাচ্ছি শজাচ্ছি রতরন বল্চ্ছত ল্ািচ্ছল্ন : হযাচ্ছল্া, হযাচ্ছল্া শহচ্ছল্ন, হযাচ্ছল্া শহচ্ছল্ন রক হল্….? 
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একদবিংশ  দররছেি 
  
০১. 
  
একঘন্টা পচ্ছি অচ্ছনচ্ছকি সাচ্ছথ কথা বল্াি পি অযান্টহুইসল্ এিকুল্ শপায়াচ্ছিাি সাচ্ছথ 
কথা বল্রিচ্ছল্ন। 
  
রমিঃ অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন : রকিু ঘচ্ছটচ্ছি? 
  
হা, রমচ্ছসস রল্ও এবাচ্ছিনথীচ্ছক ওচ্ছদি বারডি কাচ্ছিি শল্াক কুরড রমরনট আচ্ছি শিাচ্ছনি 
কাচ্ছি অচ্ছচতন অবস্থায় শদচ্ছখচ্ছি। মাথায় একটা গুরুতি আঘাত। 
  
মাথায় আঘাত? 
  
হচ্ছত পাচ্ছি পচ্ছড রিচ্ছয় রতরন মাথায় আঘাত শপচ্ছয়চ্ছিন, তচ্ছব আমাি তা মচ্ছন হয় না। ও 
শসই মুহূচ্ছতথ আমাচ্ছক শিান কিরিল্, হঠাৎ ল্াইনটা শকচ্ছট শিল্। 
  
তাহচ্ছল্ শতামাচ্ছক ও শিান কচ্ছিরিল্, রক বল্রিল্? রকিুরদন আচ্ছি ও আমায় বচ্ছল্রিল্, শয 
অচ্ছযযরষ্টি রদন শকািা যখন তাি িাইচ্ছয়ি খুন হওয়াি কথা বচ্ছল্রিল্ তখন রকিু একটা 
অস্বািারবক বযাপাি ল্েয কচ্ছিরিল্। তখন তাি মচ্ছন পচ্ছডরন। 
  
এখন তাি হঠাৎ মচ্ছন পচ্ছডচ্ছি? 
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হুঁ। 
  
শসটা বল্াি জনয শতামায় শিান কচ্ছিরিল্? 
  
হা, শস আমায় বল্চ্ছত শুরু কচ্ছিরিল্, রকন্তু হঠাৎ বাধা পায়। 
  
রমিঃ অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্ন : ওি জ্ঞান না আসা পযথয অচ্ছপো কিচ্ছত হচ্ছব। িম্ভীিিাচ্ছব 
শপায়াচ্ছিা বল্ল্ : শস আশা নাও কিচ্ছত পাচ্ছিন। 
  
রকন্তু শপায়াচ্ছিা, শহচ্ছল্চ্ছনি রক হচ্ছব? এণ্ডািরব ওি পচ্ছে রনিাপদ জায়িা নয়। 
  
না এণ্ডািরবচ্ছত শস শনই। ওচ্ছক নারসথিংচ্ছহাচ্ছম পাঠাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছি, শযখাচ্ছন আত্মীয় বা শকাচ্ছনা 
শল্াকচ্ছকই ঢুকচ্ছত শদওয়া হচ্ছব না। 
  
একটু পচ্ছি আবাি শপায়াচ্ছিাি িল্া শশানা শিল্। আমায় রনরশ্চত হচ্ছত হচ্ছব শয অনয শকউ 
শুনচ্ছি না। যাক, শতামাচ্ছক শকাথাও যাওয়াি জনয ততরি হচ্ছত হচ্ছব। 
  
যাওয়া? অযান্টহুইসচ্ছল্ি িল্ায় হতাশা, এণ্ডািরবচ্ছত শযচ্ছত বল্চ্ছিা? 
  
না না, শতামায় ল্ণ্ডচ্ছনি শবরশ দূচ্ছি শযচ্ছত হচ্ছব না। মানরসক রচরকৎসাল্চ্ছয় র্ািঃ 
শপনরিচ্ছথি সাচ্ছথ শদখা কচ্ছি সদয িাডা পাওয়া একজন রুিীি বযাপাচ্ছি শখাঁজখবি 
শনচ্ছব। 
  
রুিীটা শক? 
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 রুিীি নাম শগ্রিিী বযাঙ্কস, শখাঁজ কচ্ছি শদখচ্ছব রক ধিচ্ছনি মানরসক শিাচ্ছি ও িুিরিল্। 
  
সাবধাচ্ছন থাচ্ছকা শপায়াচ্ছিা। 
  
 রনশ্চয়ই, আরম আমাি মাথায় বারড শখচ্ছত চাই না। আরম সব সাবধানতা রনরে, চরল্। 
  
অনয প্রাচ্ছয রিরসিাি িাখাি শব্দ শুনচ্ছত শপল্ শপায়াচ্ছিা, তািপি শস একটা মৃদু আওয়াজ 
শপল্। 
  
শস তাডাতারড হচ্ছল্ শিল্ কাউচ্ছক শদখচ্ছত শপল্ না। শব্দ না কচ্ছি শস রসরঁডি শপিচ্ছন 
কাপচ্ছবার্থটাি কাচ্ছি রিচ্ছয় শিতিটা শদখল্। শসই মুহূচ্ছতথ একটা শেচ্ছত কচ্ছি ল্যান্সকম্ব 
শটাে আি করি রনচ্ছয় ঘচ্ছি ঢুকল্। শপায়াচ্ছিাচ্ছক কাপচ্ছবার্থ শথচ্ছক শবচ্ছিাচ্ছত শদচ্ছখ অবাক 
হল্। 
  
রসঁরড রদচ্ছয় উঠচ্ছত থাকল্ শপায়াচ্ছিা। ওি শপিচ্ছনি রদকটা ল্যান্সকম্ব রবিি দৃরষ্টচ্ছত 
শদখচ্ছত ল্ািল্। 
  
বারডচ্ছত রবচ্ছদশী, ল্যান্সকচ্ছম্বি মচ্ছন রতি িাবনা। রমচ্ছসস রল্ওি মাথায় মািাত্মক আঘাত। 
জারন না আি রক ঘটচ্ছব? 
  
জযাচ্ছনটচ্ছক শপায়াচ্ছিা ঘটনাটাি কথা রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছল্ন। শস বল্ল্ : আরম োরর্ি দিজা 
খুল্ল্াম এবিং হুিাচ্ছিি সাচ্ছথ শিতচ্ছি ঢুকল্াম। তািপচ্ছিই দৃশযটা শদখল্াম। পচ্ছড আচ্ছিন 
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রতরন, আরম শিচ্ছবরিল্াম মািা শিচ্ছিন। িাবরিল্াম এত সকাচ্ছল্ শিান কিচ্ছত এচ্ছল্ন 
শকন, যা শকাচ্ছনারদন কচ্ছিন না। 
  
শকউ উচ্ছঠরিল্ মচ্ছন হয়? 
  
না না রমচ্ছসস্ রটচ্ছমারথ উচ্ছঠরিচ্ছল্ন, বিাবিই খুব সকাচ্ছল্ ওচ্ছঠন। শেকিাচ্ছেি আচ্ছি 
শবরডচ্ছয় আচ্ছসন। 
  
মর্ উচ্ছঠ পচ্ছডরিল্, আি তরু্ তরু্ীিা তখনও ঘুচ্ছমারেল্। এমনও শতা হচ্ছত পাচ্ছি 
ওচ্ছদি মচ্ছধয শকউ কাজটা শশষ কচ্ছি আবাি শুচ্ছয় পচ্ছডরিল্। 
  
শপায়াচ্ছিা িাবল্, যরদ আরম রঠক হই। তচ্ছব প্রায়ই আমাি িাবনা রঠক হয়। তাহচ্ছল্ শক 
উচ্ছঠরিল্ বা শুচ্ছয়রিল্ শিচ্ছব কাজ হচ্ছব না। প্রথচ্ছম আরম প্রমা্ খুঁজব। তািপচ্ছি আরম 
একটা শিাট্ট বিৃতা কচ্ছি শদখব রক ঘচ্ছট। 
  
শপায়াচ্ছিা শিান কিল্, শশান অযান্টহুইসল্, আরম শয কাজটা শতামায় রদল্াম শসটাি কথা 
িুচ্ছল্ যাও। শকউ শুচ্ছনচ্ছি শস কথা? এবাি আসল্ কাচ্ছজি কথা বল্রি। তুরম এবাি শেচ্ছন 
কচ্ছি রটচ্ছমারথ এবাচ্ছিনথীি বারড চচ্ছল্ যাও। 
  
রকন্তু রটচ্ছমারথ আি মর্ শতা এণ্ডািরবচ্ছত আচ্ছি। হযা ঁ রঠক বচ্ছল্ি, এখনও বারড পাহািা 
শদওয়াি জনয শজানস নাচ্ছম একজন শমচ্ছয় আচ্ছি। শতামাচ্ছক ঐ বারড শথচ্ছক একটা 
রজরনস আনচ্ছত হচ্ছব। 
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তা হয়ত হচ্ছব। রকন্তু তুরম রনচ্ছজ রিচ্ছয় শতা রনচ্ছয় আসচ্ছত পাি? 
  
তা সম্ভব নয়, আরম এচ্ছক অচ্ছচনা তািপচ্ছি রবচ্ছদশী। ওি সচ্ছন্দহ হচ্ছব। 
  
শতামাচ্ছক সচ্ছন্দহ কিচ্ছব না। 
  
রক রজরনস? 
  
ওচ্ছক শপায়াচ্ছিা বচ্ছল্ রদল্। 
  
 রক কিব ওটা রনচ্ছয়? 
  
তুরম ওটা ল্ণ্ডচ্ছনি এল্ম িাচ্ছর্থচ্ছনচ্ছস রনচ্ছয় যাচ্ছব। রঠকানাটা রনচ্ছয় নাও। 
  
শহচ্ছল্চ্ছনি রক বল্াি রিল্ জানা শযত! 
  
পচ্ছি বযাখযা কিব। তচ্ছব আরম রনরশ্চত, শহচ্ছল্ন আয়নায় রক শদচ্ছখরিল্? 
  
. 
  
০২. 
  
শেকিাচ্ছেি আবহাওয়া িািী। রটচ্ছমারথ আি শিাজামণ্ড িাডা সবাই উপরস্থত থাকচ্ছল্ও 
শকউ শখচ্ছত পািল্ না। 
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জজথ বল্ল্, আশা করি আন্ট শহচ্ছল্ন িাচ্ছল্া হচ্ছয় উঠচ্ছবন। র্ািািিা সব বযাপাচ্ছিই মুখ 
ল্ম্বা কচ্ছি। 
  
সুসান বল্ল্, অত সকাচ্ছল্ আন্ট শহচ্ছল্ন কাচ্ছক শিান কিরিচ্ছল্ন? 
  
 মর্ বল্ল্, শবাধহয় অসুস্থ শবাধ কচ্ছি র্ািািচ্ছক শিান কিরিচ্ছল্ন। 
  
 শিাজামণ্ড রবিি মুচ্ছখ ঘচ্ছি ঢুকল্। 
  
আরম শমাচ্ছমি িুল্গুচ্ছল্া শদখচ্ছত পারে না। শসগুচ্ছল্া আঙ্কল্ রিচাচ্ছর্থি অচ্ছযযরষ্টি রদন 
শটরবচ্ছল্ি উপি রিল্। সুসান বল্ল্, তুরম শমাচ্ছমি িুচ্ছল্ি কথা িাবি আন্ট মািাত্মক 
আঘাত রনচ্ছয় নারসথিংচ্ছহাচ্ছম শুচ্ছয় আচ্ছি। 
  
ওগুচ্ছল্া সম্বচ্ছন্ধ িাবব না শকন? আরম আি মাইচ্ছকল্ কাল্ই চচ্ছল্ যারে। 
  
 শসই মুহূচ্ছতথ ল্যান্সকম্ব ঢুকল্। 
  
জজথ উচ্ছঠ পচ্ছড বল্ল্, আমাচ্ছদি হচ্ছয় শিচ্ছি, ল্যান্সকম্ব আমাচ্ছদি রবচ্ছদশী বনু্ধ শকাথায়? 
  
উপচ্ছি ওি ঘচ্ছি করি আি শটাে খাচ্ছেন। শিাজামণ্ড রজচ্ছজ্ঞস কিল্, ল্যান্সকম্ব তুরম জান 
শমাচ্ছমি িুল্গুচ্ছল্া শকাথায় শিল্? 
  
রমচ্ছসস রল্ও অসাবধাচ্ছন শিচ্ছে শিচ্ছল্চ্ছিন। 
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ও এই বযাপাি। 
  
ওগুচ্ছল্া শবাধহয় রসঁরডি শপিচ্ছন কাপচ্ছবার্থটাচ্ছত আচ্ছি। 
  
আরম রিচ্ছয় শদখরি, মাইচ্ছকল্ চল্ না। আমাি অন্ধকাি শকাচ্ছ্ শযচ্ছত িয় কিচ্ছি। আন্ট 
শহচ্ছল্চ্ছনি ঐ অবস্থা হওয়াি পি শথচ্ছক…. 
  
মর্ িম্ভীি িল্ায় বল্ল্ : তুরম রক বল্চ্ছত চাইি শিাজামণ্ড? 
  
ওি মাথায় শকউ বারড শমচ্ছিচ্ছি তাই না? 
  
তীক্ষ্ণস্বচ্ছি শগ্রিিী বযাঙ্কস বল্ল্ : রতরন হঠাৎ অসুস্থ হচ্ছয় পচ্ছড শিচ্ছিন। শিাজামণ্ড হাসল্। 
  
শতামাচ্ছক উরন বচ্ছল্চ্ছিন? ওচ্ছক রনশ্চয়ই মািা হচ্ছয়চ্ছি। জজথ বল্ল্ : শিাজামণ্ড তুরম 
এমনিাচ্ছব কথা শবাল্ না। 
  
না না সবই চিায, শিাজামণ্ড বল্ল্। বারডচ্ছত একজন িহসযসন্ধানী সূত্র খুঁচ্ছজ শবডাচ্ছতন। 
রিচার্থ এবাচ্ছিনথীচ্ছক রবষ শদওয়া হচ্ছয়চ্ছি, আন্ট শকািাচ্ছক কুডুল্ রদচ্ছয় মািা হল্। রমস 
রিল্রিেচ্ছক ওচ্ছয়রর্িং শকচ্ছকি মচ্ছধয রবষ রদল্ শকউ, আন্ট শহচ্ছল্চ্ছনি মাথায় শকউ বারড 
রদচ্ছয় মািল্। সব রকিুি মচ্ছধয একটা সিংচ্ছযাি আচ্ছি। আমিা শকাচ্ছনারদন মািা পডচ্ছত 
পারি। 
  
সুন্দিী শিাজামণ্ড শতামায় শকউ মািচ্ছব শকন? জজথ রজচ্ছজ্ঞস কিল্। 
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শচাখ বড বড কিল্ শিাজামণ্ড। 
  
 কাি্ আরম অচ্ছনক রকিু জারন। শস বল্ল্। 
  
রক জান? মর্ আি শগ্রিিী রজচ্ছজ্ঞস কিল্। 
  
িাবশূনয হারস হাসল্ শিাজামণ্ড। আপনািা সবাই জানচ্ছত চান না? শস বল্ল্, চল্ 
মাইচ্ছকল্। 
  
. 
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িাদবিংশ  দররছেি 
  
০১. 
  
শপায়াচ্ছিা এিািটাি সময় ল্াইচ্ছেিী ঘচ্ছি একটা রমরটিং র্াকল্। সবাই উপরস্থত রিল্। 
শপায়াচ্ছিা সবাি মুচ্ছখ একবাি কচ্ছি শচাখ শবাল্াচ্ছল্া। 
  
িতিাচ্ছত আিম্ভ কিচ্ছল্ন রতরন, রমচ্ছসস্ শযন আমায় িদ্মচ্ছবশ উচ্ছোচন কচ্ছি রদচ্ছয়চ্ছিন। 
যরদও িদ্মচ্ছবশটা আি দুএকরদন দিকাি রিল্। যাই শহাক দুএক রদচ্ছনি মচ্ছধয 
আপনাচ্ছদি আরম কচ্ছয়কটা কথা বল্ব। আপনািা মন রদচ্ছয় শুনুন, আরম রমিঃ 
অযান্টহুইসচ্ছল্ি অচ্ছনক রদচ্ছনি বনু্ধ। রতরন তাি পুচ্ছিান বনু্ধ রিচাচ্ছর্থি হঠাৎ মৃতুযচ্ছত খুব 
আঘাত শপচ্ছয়রিচ্ছল্ন। রতরন রিচাচ্ছর্থি শবান শকািাি কচ্ছয়কটা কথাি জনয অরস্থি হচ্ছয় 
পচ্ছডরিল্। 
  
শকািাি কথায় রবশ্বাস কচ্ছি খুব শবাকাচ্ছমা কচ্ছিচ্ছিন। মর্ বল্চ্ছল্া। 
  
বল্চ্ছত ল্ািচ্ছল্ন শপায়াচ্ছিা : রমিঃ অযান্টহুইসল্ শকািাি মৃতুযচ্ছত আিও অরস্থি হচ্ছয় 
পডচ্ছল্ন। রতরন রবশ্বাস কিচ্ছত শচচ্ছয়রিচ্ছল্ন এটা একটা দুঘথটনা এবিং রিচার্থি মৃতুযটা 
স্বািারবক। শসই জনযই রতরন আমাচ্ছক এটা িাি রদচ্ছয়চ্ছিন অনুসন্ধান কিাি জনয। আরম 
অনুসন্ধান কচ্ছিরি। 
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শপিন রদচ্ছক মাথা রনচ্ছয় শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন : আপনািা শুচ্ছন খুশী হচ্ছবন শয রমিঃ রিচার্থ 
এবাচ্ছিনথীি স্বািারবক মৃতুয হচ্ছয়চ্ছি। খুব সচ্ছন্দহ কিাি মত শকাচ্ছনা কাি্ই শনই। 
  
তচ্ছব ওচ্ছদি মুখ শদচ্ছখ মচ্ছন হল্ না এটা একটা িাচ্ছল্া খবি। 
  
বযরতিম হচ্ছল্া রটচ্ছমারথ। রতরন একমত হচ্ছয় ঘাড নাডরিচ্ছল্ন। 
  
রনশ্চয়ই রিচার্থচ্ছক মািা হয়রন। রক কচ্ছি সবাই খুচ্ছনি কথা িাবরিল্ শক জাচ্ছন? শকািা 
আমাি শবান হচ্ছল্ও বল্রি শকািাি মাথাটা একটু খািাপ রিল্। রমিঃ শপায়াচ্ছিা আপনাচ্ছক 
ধনযবাদ। আপরন বযাপািটাি একটা সুিাহা কচ্ছিচ্ছিন। 
  
রটচ্ছমারথ বল্ল্, আজ সকাচ্ছল্ি আন্ট শহচ্ছল্চ্ছনি বযাপািটা রক? 
  
 মর্ বল্ল্, শহচ্ছল্চ্ছনি বয়স হচ্ছয়রিল্, শোক হওয়া স্বািারবক। 
  
রকন্তু ও র্ািািচ্ছক শিান কচ্ছিরন, শিাজামণ্ড বল্ল্, আরম ওচ্ছক রজচ্ছজ্ঞস কচ্ছিরি– 
  
তচ্ছব কাচ্ছক শিান কচ্ছিরিল্? 
  
সুসান রজচ্ছজ্ঞস কিল্। 
  
আরম জারন না। তচ্ছব আরম খুঁচ্ছজ শবি কিব। 
  
. 
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০২. 
  
রিচ্ছটারিয়ান গ্রীষ্মবাচ্ছস বচ্ছসরিচ্ছল্ন এিকুল্ শপায়াচ্ছিা। প্রথচ্ছম রিল্রিে এল্। শকমন শযন 
রবশৃঙ্খল্া। রমিঃ পনটারনথয়াি আপনাি নামটা আমাি মচ্ছন থাচ্ছক না, শস বল্ল্। যাই শহাক 
আরম না এচ্ছস পািল্াম না রমচ্ছসস শযন, রঠক বল্চ্ছিন সবই পরিকরল্পত। শোকও হচ্ছত 
পাচ্ছি না। রমচ্ছসস রল্ও এই অবস্থাি পি আরম না এচ্ছস থাকচ্ছত পািল্াম না। 
  
শপায়াচ্ছিাি রদচ্ছক শস অনুনচ্ছয়ি দৃরষ্টচ্ছত তাকাল্। বল্, তুরম শযন রক বল্চ্ছব বল্রিচ্ছল্? 
শপায়াচ্ছিা বল্ল্। আমাি বল্াি ইচ্ছে রিল্ না, কাি্ রতরন খুব দয়ালু্। রটচ্ছমারথচ্ছদি 
বারডচ্ছত আমাি কাজ রঠক কচ্ছি রদচ্ছয়রিল্। শসইজনযই অকৃতজ্ঞ মচ্ছন হচ্ছে। রমচ্ছসস ল্যান্স 
শকাচ্ছয়চ্ছনট আমাচ্ছক একটা িাচ্ছল্া জযাচ্ছকটও রদচ্ছয়রিল্। 
  
তুরম রমচ্ছসস বযাঙ্কচ্ছসি কথা বল্ি? 
  
হযাঁ, আরম শুচ্ছনরি। 
  
তুরম বল্ি শকাচ্ছনা কথাবাতথা আডাল্ শথচ্ছক শুচ্ছনি? 
  
না না আরম আডাল্ শথচ্ছক রকিু শুরন না। তচ্ছব রমিঃ রিচার্থ এবাচ্ছিনথী যখন ওি শবাচ্ছনি 
কাচ্ছি শিরিল্ তখন শুচ্ছনরি। আরম জারন না মানুচ্ছষি যখন আি শবরশরদন আযু় থাচ্ছক না 
তখন মানুষ শকন এসব কিচ্ছত চায়। 
  
রক শুচ্ছনরিচ্ছল্? 
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হা, রতরন বচ্ছল্রিচ্ছল্ন, রটচ্ছমারথি সাচ্ছথ কথা বচ্ছল্ শকাচ্ছনা ল্াি শনই। শস সবরকিু উরডচ্ছয় 
শদয়। রকিুই শুনল্ না। আরম িাবল্াম আরম শতামাি কাচ্ছি বুকটা খারল্ কিব। আমিা 
রতনজন মাত্র শবঁচ্ছচ আরি! তুরম শবাকাি িাব কিচ্ছল্ও শতামাি সাধাি্ বুরদ্ধ শবশ িাচ্ছল্া, 
তুরম যরদ আমাি জায়িায় থাকচ্ছত রক কিচ্ছত? 
  
আরম শকািাি কথা রঠকমত শুনচ্ছত পাইরন, তচ্ছব মচ্ছন হয় পুরল্শ কথাটা শুচ্ছনরিল্, 
এিপি রমিঃ এবাচ্ছিনথী শজাচ্ছি শহচ্ছস উচ্ছঠ বল্চ্ছল্ন, আরম তা কিচ্ছত পারি না। কাি্ 
এটা আমাি রনচ্ছজি িাগ্নীি বযাপাি। তািপি আমাচ্ছক িান্না ঘচ্ছি চচ্ছল্ শযচ্ছত হয়। যখন 
রিিল্াম তখন রিচার্থ বল্রিচ্ছল্ন, যরদ আরম অস্বািারবক মৃতুযবি্ করি তবুও চাই না 
পুরল্শ র্াকা শহাক, বুেচ্ছত পািচ্ছল্ শবান, তচ্ছব ঘাবরডচ্ছয়া না, এবাি শথচ্ছক আরম সমস্ত 
সাবধানতা শনব। 
  
আবাি রতরন বল্চ্ছল্ন, রতরন একটা নতুন উইল্ কিচ্ছবন যাচ্ছত শকািাচ্ছক িাি শদওয়া হয়, 
রতরন আিও বচ্ছল্রিচ্ছল্ন শকািাি প্ররত অনযায় কচ্ছি রতরন িুল্ কচ্ছিচ্ছিন। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন, ও তাই নারক? 
  
আরম বল্চ্ছত চাইরন, রকন্তু আজ সকাচ্ছল্ রমচ্ছসস রল্ওচ্ছক শকউ আঘাত কিল্, আি 
আপরনও বল্চ্ছল্ন, এটা দুঘথটনা, আরম আি থাকচ্ছত পািল্াম না। 
  
. 
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০৩. 
  
রিল্রিে রবদায় রনচ্ছল্ শগ্রিিী বযাঙ্কস এল্ শপায়াচ্ছিাি কাচ্ছি। 
  
অবচ্ছশচ্ছষ! ওিঃ শিচ্ছবরিল্াম শমচ্ছয়টা আি যাচ্ছবই না। আপরন সকাচ্ছল্ যতরকিু বচ্ছল্চ্ছিন 
সবই িুল্। আঙ্কল্ রিচার্থচ্ছক খুন কিা হচ্ছয়চ্ছি। 
  
তাহচ্ছল্ ওচ্ছক তুরম শমচ্ছিি? রক কচ্ছি? 
  
শগ্রিিী শহচ্ছস বল্ল্, আমাি পচ্ছে ওটা শি কাজ রিল্ না, আমাি পচ্ছনি কুরডটা ওষুধ 
জানা আচ্ছি যাচ্ছত কাজ হয় এবিং মৃতুযি সময় আমাচ্ছক বারডি ধাচ্ছি কাচ্ছিও থাকচ্ছত 
হয়রন। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্ল্, শকন ওচ্ছক মািচ্ছল্? শতামাি স্ত্রী রকিু টাকা পাচ্ছব বচ্ছল্? 
  
 আরম টাকাি রপচাশ নই। টাকাি শল্াচ্ছি আরম সুসানচ্ছক রবচ্ছয় করিরন। 
  
হঠাৎ শগ্রি রতিতাি সাচ্ছথ বল্ল্, রিচার্থ এবাচ্ছিনথী। রতরন সুসাচ্ছনি প্রশিংসা কিচ্ছতন। 
ওি মচ্ছধয এবাচ্ছিনথীচ্ছদি িি আচ্ছি শসই বচ্ছল্ িবথ কিচ্ছতন। উরন মচ্ছন কিচ্ছতন আরম 
ওি শযািয নই। রতরন আমাি প্ররত অনযায় আচি্ কিচ্ছতন। 
  
হচ্ছত পাচ্ছি। 
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শকউ আমাি সাচ্ছথ খািাপ বযবহাি কচ্ছি শপচ্ছিাচ্ছত পািচ্ছব। আপরন জাচ্ছনন একজন 
িদ্রমরহল্া আমাি সাচ্ছথ খািাপ বযবহাি কচ্ছিরিচ্ছল্ন বচ্ছল্ ওচ্ছক রক কচ্ছিরিল্াম? 
  
জারন, শপায়াচ্ছিা বল্ল্। 
  
মৃতুযমুচ্ছখ শপৌঁচ্ছি রদচ্ছয়রিল্াম, সন্তুরষ্টি সাচ্ছথ শগ্রি বল্রিল্, রিচার্থ এবাচ্ছিনথীও আমাি 
সাচ্ছথ খািাপ বযবহাি কচ্ছিচ্ছিন আি শসই জনযই মচ্ছিচ্ছিন। 
  
আমাি কাচ্ছি বল্ি শকন? 
  
কাি্ আপরন বল্চ্ছল্ন এটা খুন নয়। প্রমা্ কিচ্ছত চাই আপরন যতটা বুরদ্ধমান িাচ্ছবন 
ততটা বুরদ্ধমান নন– তািাডা তািাডা। 
  
বল্ বল্, তািাডা? 
  
আমাি–আমাি শারস্ত পাওয়া উরচত, আমাি শারস্তি বযবস্থা করুন…? 
  
. 
  
০৪. 
  
শদৌডচ্ছত শদৌডচ্ছত সুসান এল্। 
  
 শগ্রি শকাথায় শিল্? এখাচ্ছনই রিল্ শতা? 
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হযাঁ, শস আমাচ্ছক বল্চ্ছত এচ্ছসরিল্ শয শস-ই রিচার্থ এবাচ্ছিনথীচ্ছক রবষ রদচ্ছয়চ্ছি। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্ল্ : সব বাচ্ছজ কথা! ওি কথা রবশ্বাস কিচ্ছবন না। 
  
শকন রবশ্বাস কিব না? 
  
কাি্ আঙ্কচ্ছল্ি মৃতুযি সময় শস এখাচ্ছন রিল্ না। 
  
সম্ভবতিঃ রিল্ না। শকািা ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি মৃতুযি সময় ও শকাথায় রিল্? 
  
ল্ণ্ডচ্ছন আমিা দুজচ্ছনই রিল্াম। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন: তুরম শসরদন রবচ্ছকচ্ছল্ িাডী রনচ্ছয় শবরিচ্ছয়রিচ্ছল্? 
  
তুরম ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিীচ্ছত শিরিচ্ছল্? 
  
না না। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্ল্, মযার্াম তদচ্ছযি রদন তুরম রকিংস আচ্ছমথি িযাচ্ছিচ্ছজ একজন শমকারনচ্ছকি 
সাচ্ছথ কথা বল্রিচ্ছল্, শসখাচ্ছন আি একটা িাডীচ্ছত এক বয়ি িদ্রচ্ছল্াক রিচ্ছল্ন। রতরন 
উনাচ্ছক না শদখচ্ছল্ও উরন শতামায় শদখচ্ছল্ন। শসই শমকারনক বচ্ছল্রিল্ শতামাচ্ছক আচ্ছি 
শকাথাও শদচ্ছখচ্ছি। শস বচ্ছল্রিল্ তুরম শকািাি শবানরে। তাহচ্ছল্ শসরক শতামাচ্ছক শকািাি 
কচ্ছটচ্ছজি আচ্ছশপাচ্ছশ আচ্ছি শদচ্ছখরিল্। তদচ্ছয শদখা শিচ্ছি শকািাচ্ছক এবিং শতামাচ্ছক 
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মৃতুযি রদন রবচ্ছকচ্ছল্ ল্ীচ্ছচট শসন্ট শমিীচ্ছত শদখা শিচ্ছি। তুরম শসই শকায়ািীটাচ্ছতই শতামাি 
িাডী লু্রকচ্ছয়রিচ্ছল্। িাডীি নাম্বাি শনওয়া হচ্ছয়রিল্। 
  
রমিঃ শপায়াচ্ছিা আপরন আচ্ছজ বাচ্ছজ কথা বল্চ্ছিন। আরম রনচ্ছজই িুচ্ছল্ যারে আরম 
আপনাচ্ছক এখাচ্ছন পাওয়াি জনয এচ্ছসরিল্াম। 
  
শতামাি স্বামী নয় তুরম খুনটা কচ্ছিি স্বীকাি কিাি জনয? শকািা অচ্ছযযরষ্টি রদন শয 
কথাটা বচ্ছল্রিল্ তাচ্ছত আরম রচরযত হচ্ছয়রিল্াম, তাই আরম শসরদন রবচ্ছকচ্ছল্ ল্ীচ্ছচট শসন্ট 
শমিীচ্ছত শিরিল্াম। শকািাচ্ছক রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছত শকন শস একথা বল্ল্, আরম ওখাচ্ছন 
রতনচ্ছটি সময় শপৌঁচ্ছি কডা নারড। শকাচ্ছনা উত্তি না শপচ্ছয় শিচ্ছবরিল্াম। আন্ট শকািা 
শকাথাও শবরিচ্ছয় শিচ্ছি। তাই আরম আবাি ল্ণ্ডচ্ছন রিচ্ছি এল্াম। খুচ্ছনি কথা আরম 
ঘু্ােচ্ছিও শটি পাইরন। 
  
শতামাি স্বামী শকন রনচ্ছজচ্ছক খুনী বচ্ছল্চ্ছি? 
  
কাি্ শস-িল্া কাঁপরিল্ সুসাচ্ছনি। 
  
আগ্রহ িচ্ছি সুসান বল্চ্ছত ল্ািল্। 
  
শগ্রি টাকা আয় কিচ্ছত পািত, আঙ্কল্ রিচাচ্ছর্থি টাকা আমাচ্ছদি প্রচণ্ডিাচ্ছব দিকাি রিল্। 
আরম শিচ্ছবরিল্াম আমিা রনচ্ছজচ্ছদি ল্যাবচ্ছিচ্ছটারি কিচ্ছত পািচ্ছল্ শগ্রচ্ছিি অশাযিাব 
শকচ্ছট যাচ্ছব। 
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শল্াকচ্ছক রকিু রদচ্ছল্ তাি শসটা কিাি েমতা নাও থাকচ্ছত পাচ্ছি। এতসব পচ্ছিও শস 
একটা রজরনস চায় না? 
  
রক চায় না। 
  
সুসাচ্ছনি স্বামী হচ্ছত। 
  
আপরন রনষু্ঠি, আপরন রক বল্চ্ছিন এসব? 
  
শযখাচ্ছন শগ্রিিী বযাঙ্কচ্ছসি প্রশ্ন শসখাচ্ছনই তুরম শবপচ্ছিায়া, টাকা তুরম রনচ্ছজি জনয চাওরন 
শতামাি টাকাি প্রচণ্ড দিকাি রিল্ না। 
  
সুসান িাচ্ছিি মাথায় শবরিচ্ছয় শিল্। 
  
আরম আপনাচ্ছক রবদায় সম্ভাষ্ জানাচ্ছত এল্াম, মাইচ্ছকল্ শশন হাসল্। 
  
 ওচ্ছক শপায়াচ্ছিা পযথচ্ছবে্ কিরিচ্ছল্ন। 
  
শতামাি স্ত্রী একটু অস্বািারবক ধিচ্ছনি, শপায়াচ্ছিা বল্ল্। 
  
হা, শস সুন্দিী তচ্ছব বুরদ্ধ-সুরদ্ধ একটু কম। হযাঁ, চাল্াকীি িান কচ্ছি না। তচ্ছব ও জাচ্ছন 
শস রক চায়। শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন : শবরশি িাি শল্াকই এটা জাচ্ছন না। মাইচ্ছকল্ হাসল্, 
সযাল্াটীট শটরবচ্ছল্ি বযাপাচ্ছি কী বল্চ্ছিন? 
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সম্ভবতিঃ শপায়াচ্ছিা র্াকচ্ছল্ন, তািপচ্ছি বল্চ্ছল্ন, শমাচ্ছমি িুল্। 
  
হা, শমাচ্ছমি িুল্। 
  
মাইচ্ছকল্ শহচ্ছস বল্ল্, আপরন একটা অস্বরস্তকি আবহাওয়া দূি কচ্ছিচ্ছিন, আপনাচ্ছক 
ধনযবাদ। 
  
আো, তুরম রিচার্থচ্ছক শকমন বুচ্ছেরিচ্ছল্। 
  
 উরন আমাচ্ছক পিন্দ কচ্ছিনরন। 
  
 তুরম জাচ্ছনা তদয কিা হচ্ছয়চ্ছি। 
  
আপনাি িািা? 
  
শুধু আমাি িািা নয়। 
  
আপরন বল্চ্ছিন পুরল্শ এি মচ্ছধয আচ্ছি? 
  
পুরল্শ শকািাি মৃতুযটাচ্ছক সাধাি্ িাচ্ছবরন। 
  
ওিা আমাি সম্বচ্ছন্ধ তদয কিচ্ছি? 
  
শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন : শকািাি সমস্ত আত্মীয়চ্ছদি সম্বচ্ছন্ধ শখাঁজ রনচ্ছে। 
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আরম শসরদন একজন অিাি লু্ইচ্ছসি সাচ্ছথ রর্নাি খারেল্াম। একথা শিাজামণ্ডচ্ছক 
বচ্ছল্রি। 
  
রকন্তু বাস্তচ্ছব তা তুরম কিরন। 
  
আরম শসাচ্ছিচ্ছল্ি সাচ্ছথ শকচ্ছন্ট রিল্াম, আরম অচ্ছনক মাইল্ দূি শথচ্ছক কুডুল্ রদচ্ছয় 
শকািাচ্ছক খুন কিচ্ছত পারি না। 
  
রমস শর্ইনটন তা বল্চ্ছবন শতা? 
  
 বল্চ্ছবন রনশ্চয়ই। 
  
তুরম ওি সাচ্ছথ না থাকচ্ছল্ও ও বল্চ্ছব তুরম রিচ্ছল্। 
  
রক বল্চ্ছত চাইচ্ছিন? মাইচ্ছকচ্ছল্ি মুখ হঠাৎ িচ্ছিি মত ল্াল্ হচ্ছয় উঠল্। 
  
. 
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এরযাদবিংশ  দররছেি 
  
০১. 
  
চত্বচ্ছি পায়চািী কিরিচ্ছল্ন দুজন শল্াক। 
  
ইনসচ্ছপটি মটথন বল্চ্ছল্া, আপরন এখাচ্ছন তদয কিচ্ছিন। আপনাি শচাচ্ছখি সামচ্ছন 
রমচ্ছসস রল্ওি এই অবস্থা হল্। 
  
আমাি শদাচ্ছষ নয় উরন ল্ণ্ডচ্ছনি ল্-ইয়াচ্ছর্থ শিান কিাি সময়–শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন। 
  
 শিাচ্ছন রক বচ্ছল্রিচ্ছল্ন? 
  
 খুব সামানয, রতরন আয়নায় রনচ্ছজি মুখ শদখরিচ্ছল্ন। 
  
 মটথন শপায়াচ্ছিাি রদচ্ছক তারকচ্ছয় রজচ্ছজ্ঞস কিল্ : এ রদচ্ছয় রকিু বুেচ্ছত শপচ্ছিচ্ছিন? 
  
 হাঁ, রক বল্চ্ছত যারেল্ আরম বুচ্ছেরি। 
  
চমৎকাি রক বল্চ্ছত যারেল্? 
  
মাপ কিচ্ছবন, আপরন রক রিচাচ্ছর্থি মৃতুযি বযাপাচ্ছি তদয কিচ্ছিন? 
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অরিরসয়ারল্ কিরি, তচ্ছব সচ্ছন্দহ কিরি রমচ্ছসস ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি মৃতুযি সাচ্ছথ শযাি 
আচ্ছি 
  
তািপচ্ছি মটথন বল্চ্ছল্, তুরম কাউচ্ছক শগ্রপ্তাি কচ্ছিি নারক? 
  
না না, এখনও একজচ্ছনি চল্াচ্ছিিা সম্বচ্ছন্ধ আমাচ্ছদি একটু সচ্ছন্দহ হচ্ছয়চ্ছি। 
  
 রমচ্ছসস বযাঙ্কস? 
  
হা ও শসরদন িাডী কচ্ছি ওখাচ্ছন শিরিল্। 
  
ওচ্ছক িাডীটা চাল্াচ্ছত শদখা যায়রন? 
  
না। 
  
 তািপচ্ছি মটথন আবাি বল্ল্, িদ্রমরহল্া খুব চাল্াক। 
  
শবরশ চাল্াকী কচ্ছিই খুনীিা ধিা পচ্ছড। শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন, জজথ িসরিে সম্বচ্ছন্ধ আি 
রকিু জানচ্ছত পািচ্ছল্। 
  
আমাি কনচ্ছিচ্ছন্টি মাদাি সুরপরিয়চ্ছিি কাি শথচ্ছক একটা অদু্ভত খবি শপচ্ছয়রি। রতরন 
বল্চ্ছল্ন ওচ্ছদি কনচ্ছিচ্ছন্টি দুজন শকািাি মৃতুযি আচ্ছিি রদন ওিা কচ্ছটচ্ছজ চাঁদা রনচ্ছত 
শিরিল্। ওিা কডা শনচ্ছড কারুি সাডা পায়রন। স্বািারবক কািচ্ছ্ শকািা শিরিল্ এণ্ডািরব 
আি রিল্রিে শিরিল্ শবানথমাউচ্ছথ শবডাচ্ছত। ঐ নান দুজন বচ্ছল্চ্ছি ওিা কচ্ছটচ্ছজি মচ্ছধয 
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রনশ্বাচ্ছসি ও শিাোনীি শব্দ শুচ্ছনচ্ছি। আরম রনশ্বাস ও শিাোনীি শব্দ রবশ্বাস করি। খুচ্ছনি 
বারডচ্ছত শল্াচ্ছক ওিকম কল্পনা কচ্ছি শনয়। শকউ রক কচ্ছটচ্ছজ রকিু খুঁজচ্ছত শিরিল্। 
শসরদন হয়ত পায়রন, আবাি পচ্ছিি রদন রিচ্ছয় এই কাণ্ডটা কচ্ছিচ্ছি। 
  
শপায়াচ্ছিা প্রশ্ন কিল্। 
  
ঐ নানিা রক আবাি এচ্ছসরিল্? 
  
হযাঁ প্রায় একসপ্তাহ পচ্ছি এচ্ছসরিল্, শবাধহয় তদচ্ছযি রদন। 
  
 শবশ রমচ্ছল্ যাচ্ছে, শপায়াচ্ছিা বল্ল্। 
  
নাচ্ছনি বযাপাচ্ছি উৎসারহত হচ্ছয় পডচ্ছল্ন শকন? 
  
কাি্ নাচ্ছনিা রিতীয়বাি শযরদন শিরিল্ শস রদন রবষাি ওচ্ছয়রর্িং শকক রিল্রিে 
শপচ্ছয়রিল্। 
  
হাসযকি অনুমান। 
  
আরম হাসযকি অনুমান করি না। শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন। 
  
. 
  
০২. 
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শপায়াচ্ছিা শদখচ্ছল্ন শিাজামণ্ড একটা শবচ্ছঞ্চ বচ্ছস আচ্ছি। তুরম শবাধহয় শতামাি শবাচ্ছনি 
কথা িাবি, শপায়াচ্ছিা ওি পাচ্ছশ বসচ্ছল্া। 
  
শিাজামণ্ড বল্ল্, আরম শিচ্ছবরিল্াম চচ্ছল্ শিচ্ছিন। 
  
আরম শেনটা রমস কিল্াম। 
  
শকন? 
  
 তুরম িাবি শকাচ্ছনা কািচ্ছ্ আরম শথচ্ছক শিল্াম? 
  
তাই মচ্ছন হচ্ছে। শেন ধিাি ইচ্ছে থাকচ্ছল্ ধিচ্ছত পািচ্ছতন। 
  
 মযার্াম আপরন রক জাচ্ছনন আরম গ্রীষ্মবাচ্ছস আপনাি প্রতযশায় বচ্ছস রিল্াম। 
  
শকন আপরন সবাইি রবদায় রনচ্ছয়রিচ্ছল্ন, ল্াইচ্ছেিী হচ্ছল্। 
  
হযাঁ, আমাচ্ছক বল্াি মত শতামাি রকিুই শনই। 
  
না, শিাজামণ্ড মাথা নাডল্, আমাচ্ছক অচ্ছনক গুরুত্বপূ থ্ কথা রচযা কিচ্ছত হচ্ছব। 
  
 তুরম রচযা কিরিচ্ছল্? 
  
 হযাঁ, আরম একটা রসদ্ধায রনচ্ছত চাই শকাচ্ছনা একটা বযাপাচ্ছি। 
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শতামাি স্বামীি বযাপাচ্ছি। 
  
শসই িকম। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্ল্ : ইনসচ্ছপটি মটথন এচ্ছসচ্ছিন সবাি রববৃরত রনচ্ছত শকািাি মৃতুযি রদন শক 
রক কিরিল্? 
  
সন্তুরষ্টি িাপ শিাজামচ্ছণ্ডি মুচ্ছখ। 
  
মাইচ্ছকল্, শবশ জব্দ হচ্ছব। ও শিচ্ছবচ্ছি আরম জারন না, ও শসরদন শসই শমচ্ছয়টাি কাচ্ছি 
শিরিল্। 
  
রক কচ্ছি জানচ্ছল্? 
  
ও যখন রমচ্ছথয কথা বচ্ছল্ ওি নাচ্ছম একটা দাি পচ্ছড। ও যখন অরিসাচ্ছিি সাচ্ছথ রর্নাি 
শখচ্ছত যাচ্ছে, তখনই বুচ্ছেরিল্াম। 
  
ওিঃ িিবান বাঁরচচ্ছয়চ্ছিন আমাচ্ছক, শতামাি সাচ্ছথ আমাি রবচ্ছয় হয়রন। 
  
তািপচ্ছি আরম অিািচ্ছক শিান কচ্ছিরিল্াম, শল্াচ্ছক শয শকন এইিকম শবাকাি মত 
রমচ্ছথয কথা বচ্ছল্। 
  
শস খুব রবশ্বাসচ্ছযািয নয়, স্বামী নয় শতা? 
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না। 
  
তচ্ছব তুরম রকিু মচ্ছন কি না। 
  
হা, আরম শসইিকম স্বামী পিন্দ করি যাচ্ছক সব শমচ্ছয় রিরনচ্ছয় রনচ্ছত চায়। 
  
ধি শতামাি কাি শথচ্ছক শকউ রিরনচ্ছয় রনল্? 
  
এখন রিরনচ্ছয় রনচ্ছত পািচ্ছব না, কাি্ টাকা, মাইচ্ছকচ্ছল্ি কাচ্ছি শমচ্ছয়ি শচচ্ছয় 
উচ্চাকাঙ্ক্ষাটাই বড। আরমই তাি উচ্চাকাঙ্ক্ষাি রসঁরড কচ্ছি রদচ্ছত পারি। তািপি বল্ল্ : 
আমায় একটা বড রসদ্ধায রনচ্ছত হচ্ছব। আরম শসরদন বাজাচ্ছি যাইরন মাইচ্ছকল্ বুেচ্ছত 
শপচ্ছিচ্ছি, রিচ্ছজন্ট পাকথ সম্বচ্ছন্ধ খুব সচ্ছন্দহ। 
  
রিচ্ছজন্ট পাচ্ছকথি বযাপািটা রক? 
  
আরম একটু হাঁটচ্ছত শবরিচ্ছয়রিল্াম শসরদন। মাইচ্ছকচ্ছল্ি সচ্ছন্দহ আরম শকাচ্ছনা পুরুষ বনু্ধি 
সাচ্ছথ শদখা কিচ্ছত শিরিল্াম। রিচ্ছজন্ট পাকথ সম্বচ্ছন্ধও খুব সরন্দগ্ধ। 
  
তািপচ্ছি শপায়াচ্ছিা বল্ল্ : তুরম সুসানচ্ছক সবুজ সযাল্াটীট শটরবল্টা রদচ্ছয় দাও। 
  
 শিাজামচ্ছণ্ডি শচাখ বড বড হল্। 
  
 শকন? আমাি ওটা চাই। 
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জারন আরম, আমাি কাচ্ছি শতামাি স্বামী থাকচ্ছব রকন্তু শবচািা সুসাচ্ছনি িাডািারড হচ্ছব 
স্বামীি সচ্ছঙ্গ। 
  
আপরন বল্চ্ছত চাইচ্ছিন শগ্রি আঙ্কল্ রিচার্থ আি আন্ট শকািাচ্ছক খুন কচ্ছিচ্ছি–তাই…। 
  
 আরম রবশ্বাস করি না। 
  
তাহচ্ছল্ শক কিল্? 
  
জজথ আরম শুচ্ছনরি আমাি বনু্ধি কাি শথচ্ছক জজথ টাকাি বযাপাচ্ছি একটা রবপচ্ছদ 
পচ্ছডরিল্। আরম জারন জজথই সম্পরত্তি শল্াচ্ছি কচ্ছিচ্ছি। সচ্ছন্ধয িটাি সময় শসরদন 
শটরল্গ্রামটা এল্। 
  
ওটাি জনযই শপায়াচ্ছিা অচ্ছনকে্ শথচ্ছক সামচ্ছনি দিজায় অচ্ছপো কিরিচ্ছল্ন। 
  
একটা রবিাট স্বরস্তি রনশ্বাস শিল্চ্ছল্ন শপায়াচ্ছিা। 
  
 ইনসচ্ছপটি মটথন শকাথায়? ল্যান্সকম্বচ্ছক রজচ্ছজ্ঞস কিচ্ছল্ন। দুজচ্ছনি একজন চচ্ছল্ 
শিচ্ছিন। আি একজন শবাধ হয় োরর্চ্ছত আচ্ছিন। 
  
ল্যান্সকচ্ছম্বি কাঁধ জরডচ্ছয় শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন : আমিা প্রায় শশচ্ছষ এচ্ছস শিরি। 
  
অবাক হচ্ছয় বল্ল্ ল্যান্সকম্ব : তাহচ্ছল্ আপরন আি সাচ্ছড নটাি শেচ্ছন যাচ্ছেন না? 
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শপায়াচ্ছিা মাথা শনচ্ছড রজচ্ছজ্ঞস কিল্ : অচ্ছযযরষ্টি রদন এখাচ্ছন শপৌঁচ্ছি রমচ্ছসস ল্যান্স 
শকায়াচ্ছনট প্রথম রক কথা বচ্ছল্রিল্ মচ্ছন আচ্ছি? 
  
হযাঁ, শবশ িাচ্ছল্া মচ্ছন আচ্ছি। রতরন বচ্ছল্রিচ্ছল্ন, তুরম কতরদন আমাচ্ছদি কুটীচ্ছি সািািং 
রনচ্ছয় যাওরন। ঐ শবডাি ধাচ্ছি সব শিচ্ছল্চ্ছমচ্ছয়চ্ছদিই একটা কচ্ছি কুটীি রিল্। আরম 
সািািং রনচ্ছয় শযতাম। শকািা এই খাবািটা খুব িাচ্ছল্াবাসত। 
  
মাথা শহল্াল্ শপায়াচ্ছিা। 
  
হযাঁ, আরম এইিকম রকিু শিচ্ছবরিল্াম। শপায়াচ্ছিা এবাচ্ছি োরর্চ্ছত রিচ্ছয় মটথচ্ছনি হাচ্ছত 
শটরল্গ্রামটা ধরিচ্ছয় রদচ্ছল্ন শকাচ্ছনা কথা না বচ্ছল্। 
  
পডাি পি মটথন বল্ল্, রকিুই বুেরি না। শতামাচ্ছক সবরকিু বল্াি সময় এচ্ছসচ্ছি। 
  
মটথন হাসল্। 
  
একটু স্বরস্ত রদন শতা। আমাচ্ছক ঐ রমিঃ বযাঙ্কস জ্বারল্চ্ছয় মািচ্ছি। বচ্ছল্চ্ছি ও খুন কচ্ছিচ্ছি। 
রক মচ্ছন হয় ও খুন কচ্ছিচ্ছি? রিল্রিে বচ্ছল্চ্ছি রিচার্থ বচ্ছল্রিচ্ছল্ন তাি রনচ্ছজি িাগ্নী। 
ওরক স্ত্রীি হচ্ছয় খুন কচ্ছিচ্ছি? সুসানচ্ছক খুনী বচ্ছল্ িাবচ্ছত ইচ্ছে কচ্ছি না। 
  
আরম শতামায় সব বল্রি। এবাি এিকুল্ শপায়াচ্ছিা তাি শশ্রাতাচ্ছদি জমাচ্ছয়ত কিরিচ্ছল্ন 
বড বসাি ঘিটাচ্ছত। 
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শপায়াচ্ছিা তাঁি জাঁকজমকপূ থ্ বিৃতা আিম্ভ কিচ্ছল্ন। 
  
 রিতীয় বাি আরম আবাি যাত্রা শঘাষ্া কিরি। বািটাি শেচ্ছন যাইরন, এবাি রর্নাি শশষ 
কচ্ছি সাচ্ছড নটাি শেচ্ছন চচ্ছল্ যাচ্ছবা। কাি্ এখাচ্ছন আি রকিু কিাি শনই। 
  
খারল্ এইসব বকবক কিচ্ছি, রটচ্ছমারথ বল্চ্ছল্ন রকিু শতা কিচ্ছত শদরখ না। 
  
আরম িহচ্ছসযি সমাধান কিচ্ছত এচ্ছসরিল্াম, শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন, িহসয উদঘাটন হচ্ছয় 
শিচ্ছি। রমিঃ অযান্টহুইসল্ শয কথাগুচ্ছল্া আমায় বচ্ছল্রিচ্ছল্ন শসগুচ্ছল্া আচ্ছি বল্রি। 
  
প্রথমতিঃ রমিঃ রিচার্থ এবাচ্ছিনথী হঠাৎ মািা শিচ্ছল্ন। 
  
রিতীয়তিঃ অচ্ছযযরষ্টি রদন শকািা ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনট বল্চ্ছল্া ওচ্ছক খুন কিা হচ্ছয়চ্ছি তাই না? 
  
তৃতীয়তিঃ শকািা খুন হচ্ছল্ প্রশ্ন হচ্ছে এই ঘটনা রক এক সূচ্ছত্র জরডত? তািপি রমস 
রিল্রিেচ্ছক ওচ্ছয়রর্িং শকচ্ছকি মচ্ছধয রবষ রদচ্ছয় শকউ বা কািা শমচ্ছি শিল্চ্ছত চাইরিল্। 
  
সবাই শুচ্ছনচ্ছি শকািা ঐ চাঞ্চল্যকি কথাটা বল্াি পচ্ছিি রদনই খুন হচ্ছল্ন। অস্ত্র রিল্ 
কুডুল্, এবাি চতুথথ বযাপাি, স্থানীয় শপাোরপচ্ছসি রপয়ন বচ্ছল্চ্ছি শয ঘটনাি রদন 
শকািাচ্ছদি কচ্ছটচ্ছজ শকাচ্ছনা পযাচ্ছকট রদচ্ছয়চ্ছি বচ্ছল্ তাি মচ্ছন হয় না। তাচ্ছহল্ ওখাচ্ছন কািা 
উপরস্থত রিচ্ছল্ন যাচ্ছদি পচ্ছে পযাচ্ছকট শদওয়া সম্ভব, তািা হচ্ছল্ন রমস রিল্রিে রনচ্ছজ, 
সুসান বযাঙ্কস। রযরন তদচ্ছযি কািচ্ছ্ ওখাচ্ছন পচ্ছি রিচ্ছয় শপৌঁচ্ছিরিচ্ছল্ন, রমিঃ অযান্টহুইসল্, 
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রমিঃ িাথিী রযরন শকািাি বনু্ধ রহসাচ্ছবই পরিচয় রদচ্ছয়রিচ্ছল্ন আি একজন নান শস 
সকাচ্ছল্ চাঁদা চাইচ্ছত শিরিল্। 
  
রমস রিল্রিচ্ছেি শকাচ্ছনা ল্াি রিল্ না রিচাচ্ছর্থি মৃতুযচ্ছত, শকািাি মৃতুযচ্ছত সামানয ল্াি। 
বস্তুত পচ্ছে েরতই হচ্ছয়রিল্ কাি্ আবাি তাি কাজটা শিরিল্, রবচ্ছশষ কচ্ছি রবষাি 
শকক শখচ্ছয় ওচ্ছক হাসপাতাচ্ছল্ি শযচ্ছত হচ্ছয়রিল্। 
  
রিচাচ্ছর্থি মৃতুযচ্ছত সুসাচ্ছনি ল্াি। শকািা ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি মৃতুযচ্ছত সামানয ল্াি হচ্ছয়রিল্ 
যরদও এচ্ছেচ্ছত্র তাি শমারটি টাকাি নয় রনিাপত্তাি। শস যুরিযুিিাচ্ছব রচযা কিচ্ছত পাচ্ছি 
রমস রিল্রিে। শকািা ও রিচাচ্ছর্থি মচ্ছধয কথাবাতথা শুচ্ছনচ্ছি সুতিািং ওচ্ছকও সরিচ্ছয় 
শদওয়া দিকাি। শয ওচ্ছয়রর্িং শকচ্ছকি অিংশটা খান শসটা রিল্রিে ওচ্ছক রদচ্ছয়রিল্, এবিং 
পচ্ছিি রদন সকাল্ পযথয র্ািাি না র্াকাি কথা বচ্ছল্রিল্। 
  
এই দুই মৃতুযচ্ছত রমিঃ অযান্টহুইসচ্ছল্ি শকাচ্ছনা ল্াি হয়রন। রকন্তু এবাচ্ছিনথীচ্ছদি বযাপাচ্ছি 
তাি অচ্ছনক েমতা রিল্ এবিং খুচ্ছনি কাি্ও থাকচ্ছত পাচ্ছি। 
  
আপনািা হয়ত বল্চ্ছবন তাহচ্ছল্ রমিঃ অযান্টহুইসল্ শকন আমাি কাচ্ছি শিরিচ্ছল্ন, অচ্ছনক 
উদাহি্ আচ্ছি শযখাচ্ছন খুনীিা রনচ্ছজ িহসয সন্ধানীি কাচ্ছি শিচ্ছি। 
  
এবাি দুজন বাইচ্ছিি শল্াক রমিঃ িাথিী আি নান। তািা যরদ সরতয িাথিী বা নান হন 
তাহচ্ছল্ সচ্ছন্দহ থাকচ্ছব। রকন্তু তািা যরদ িাথিী বা নাচ্ছনি িদ্মচ্ছবচ্ছশ রিচ্ছয় থাচ্ছকন? 
নাচ্ছনি একটা িহসযজনক িূরমকা আচ্ছি এই শকচ্ছস। রমস রিল্রিচ্ছেি মচ্ছত ল্ীচ্ছচট শসন্ট 
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শমিীচ্ছত শয নান শিরিল্ রমিঃ রটচ্ছমারথি বারডচ্ছতও শসই একই নান এচ্ছসরিল্, রিচাচ্ছর্থি 
মৃতুযি আচ্ছিি রদনও একজন নান এণ্ডািরবচ্ছত এচ্ছসরিল্। 
  
আরম আিও কচ্ছয়কটা বযাপাি উপস্থারপত কিব। 
  
একজন কথা সমাচ্ছল্াচচ্ছকি (িাথিীয়) আিমন, শতল্ িচ্ছেি িন্ধ, শিাল্ বন্দচ্ছিি িরবি 
শপােকার্থ এবিং সবচ্ছশচ্ছষ শমাচ্ছমি িুল্। এই সব বযাপাি রনচ্ছয় িাবচ্ছত আরম সচ্ছতয 
উপনীত হচ্ছয়রি। তাহচ্ছল্ রিচাচ্ছর্থি খুচ্ছনি কতটা রনিথি কিচ্ছি শকািাি কথাি উপচ্ছি নয়, 
শকািাি রনচ্ছজি উপি। 
  
আরম রনচ্ছজই একটা প্রশ্ন কচ্ছিরিল্াম। প্রশ্নটা হচ্ছে– আপনািা সবাই শকািাচ্ছক কতটা 
জানচ্ছতন? 
  
 রতরন একটু হাসচ্ছল্ন। 
  
আবাি বল্চ্ছল্ন, শকউ শতা িাচ্ছল্া কচ্ছি শচচ্ছন না–এটা হল্ উত্তি। বাচ্চা বচ্ছয়চ্ছস িাডা 
রতনজন মাত্র শল্াক ওচ্ছক শদচ্ছখ রচনচ্ছত পাচ্ছি। এক হচ্ছে বৃদ্ধ ল্যান্সকম্ব, শচাচ্ছখ কম 
শদচ্ছখ। দুই রমচ্ছসস রটচ্ছমারথ এবাচ্ছিনথী: ওচ্ছক ওঁি রবচ্ছয়ি সময় কচ্ছয়কবাি শদচ্ছখরিচ্ছল্ন, 
রতন রমচ্ছসস রল্ও এবাচ্ছিনথী ইরন শকািাচ্ছক িাচ্ছল্া কচ্ছি রচনচ্ছতন। তচ্ছব কুরড বিি 
আচ্ছি। 
  
তাই আরম িাবল্াম এমনও শতা হচ্ছত পাচ্ছি অচ্ছযযরষ্টি রদন শকািা ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনচ্ছটি 
বদচ্ছল্ এখাচ্ছন অনয শকউ এচ্ছসরিল্। সুসান বল্ল্, আন্ট শকািা আচ্ছসনরন, আন্ট শকািা 
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খুন হয়রন? না না শকািা ল্যান্স শকাচ্ছয়চ্ছনট আচ্ছসরন। রযরন এখাচ্ছন এচ্ছসরিচ্ছল্ন রতরন 
রিচাচ্ছর্থি হঠাৎ মৃতুযটাচ্ছক কাচ্ছজ ল্ািাচ্ছত এচ্ছসরিচ্ছল্ন এবিং রতরন একাচ্ছজ শবশ সিল্ও 
হচ্ছয়রিচ্ছল্ন। 
  
তাচ্ছত ল্াি? মর্ বল্চ্ছল্া। 
  
ল্াি আচ্ছি, অনয একটা খুনচ্ছক অনযিাচ্ছব শদখাচ্ছত। এখন বল্ল্ রিচাচ্ছর্থি খুন সম্বচ্ছন্ধ শস 
রকিু শুচ্ছনরিল্, তািপচ্ছিি রদনই শকািা খুন হল্। সবাই একটা কাযথকাি্ সম্পচ্ছকথ শিচ্ছব 
শনচ্ছব। রকন্তু শকািা যরদ খুন হয় এবিং ওি কচ্ছটচ্ছজি দিজা জানল্া িাো হয় এবিং 
র্াকারত যরদ প্রমা্ না হয় তাহচ্ছল্ তদয আিম্ভ হচ্ছব, সচ্ছন্দহটা রিচ্ছয় পডচ্ছব শসই 
মরহল্াি উপি যাি সাচ্ছথ শকািা থাকত। রমস রিল্রিে প্ররতবাদ কিল্, আরম একটা 
এযাচ্ছমরথ শোচ আি দু-একটা বাচ্ছজ িরবি জনয খুন কিচ্ছত পারি না। 
  
না, শপায়াচ্ছিা বল্ল্, ওগুচ্ছল্া শথচ্ছক একটু শবরশ কািচ্ছ্। শিাল্ শফ্ল্সান বন্দচ্ছিি িরব রিল্ 
ওজচ্ছনি মচ্ছধয। সুসান বুেচ্ছত শপচ্ছিরিল্ িরবটা একটা িরবি শপােকার্থ শথচ্ছক নকল্ 
কিা। িরবটাচ্ছত যুচ্ছদ্ধি আচ্ছিি িীয়ািটা রিল্। রকন্তু রিল্রিে বচ্ছল্রিল্ শকািা সবসময় 
প্রকৃরত শথচ্ছক িরব আঁচ্ছক এবিং রমিঃ অযান্টহুইসল্ ওখাচ্ছন যাওয়াি পি শতল্ িচ্ছেি িন্ধ 
শপচ্ছয়রিচ্ছল্ন। তুরম িরব আঁকচ্ছত পাচ্ছিা রিল্রিে? শতামাি বাবা িাচ্ছল্া িরব আঁকচ্ছতন 
এবিং তুরম িরব সম্বচ্ছন্ধ অচ্ছনক রকিু শবাে। শকািা িরবটাি দাম বুেচ্ছত পাচ্ছিরন তুরম 
শপচ্ছিরিচ্ছল্। একটা েযান শতামাি মাথায় এল্। অচ্ছযযরষ্টি রদন তুরম শকািাি চাচ্ছয়ি কাচ্ছপ 
ঘুচ্ছমি ওষুধ রদচ্ছয়রিচ্ছল্ এবিং রনচ্ছজ চচ্ছল্ এচ্ছসরিচ্ছল্ এই এণ্ডািরব। তুরম শয শকািা নয় 
শসটা শকউ বুেচ্ছত পাচ্ছিরন। তুরম শকািাি কাপড শচাপড পচ্ছিরিচ্ছল্। শকািা সামচ্ছনি 
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রদচ্ছক নকল্ চুল্ ল্ািাচ্ছতা। তাচ্ছতও শতামাি অসুরবচ্ছধ না হচ্ছয় সুরবচ্ছধ হচ্ছয়চ্ছি। কুরড বিি 
পচ্ছি শল্াচ্ছক আচ্ছল্া পাল্টায় রকন্তু ধিনধাি্ কথা বল্াি িঙ্গী পাল্টায় না। তুরম আয়নাি 
সামচ্ছন শকািাি িঙ্গীগুচ্ছল্া অচ্ছিযস কচ্ছিরিচ্ছল্। 
  
রকন্তু ওখাচ্ছনই তুরম শতামাি প্রথম িুল্ কিচ্ছল্। শকািাি মাথা শহরল্চ্ছয় কথা বল্াটায় তুরম 
িুল্ নকল্ কচ্ছিরিচ্ছল্, শকািা মাথাটা র্াইচ্ছন শহল্াত আি তুরম িুল্ কচ্ছি বাঁচ্ছয় শহল্াচ্ছনা 
অচ্ছিযস কিচ্ছল্। 
  
এটাচ্ছতই শহচ্ছল্ন হতিম্ব হচ্ছয়রিল্। শসরদন জজথ মানুচ্ছষি মুচ্ছখি শচহািায় পাথথচ্ছকযি কথা 
বল্রিল্, তািপি হয়ত শকািাি কথা মচ্ছন পডচ্ছত তাি পরিরচত মাথা র্াইচ্ছন শহরল্চ্ছয় 
কথা বল্াি িঙ্গীটা মচ্ছন পচ্ছডরিল্, হঠাৎ তাি অধথসচ্ছচতন মনটা শথচ্ছক সচ্ছন্দহটা উচ্ছঠ 
আচ্ছস শস পাথথকযটা বুেচ্ছত পাচ্ছি। যাইচ্ছহাক শস কথাটা শিাচ্ছি উচ্ছঠই অযান্টহুইসল্চ্ছক 
জানাচ্ছত শিরিচ্ছল্া, তুরম শিরিচ্ছল্ শপিচ্ছন শপচ্ছিচ্ছন। অত সকাচ্ছল্ কাচ্ছক শিান কিচ্ছত 
শুনচ্ছল্? তািপি কথাগুচ্ছল্া শশানাি পি তাি মাথায় আঘাত কিচ্ছল্। 
  
আরম এসব শকাচ্ছনারদন করিরন, রিল্রিে বল্ল্, সমস্ত বযাপািটাই বানাচ্ছনা, রমচ্ছথয। 
  
খুচ্ছনি কথাটা বল্া অবশয শতামাি প্রথম ধাপ্পা অচ্ছযযরষ্টি রদন, শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন, শতামাি 
আিও পরিকল্পনা রিল্। শয শকাচ্ছনা মুহূচ্ছতথ রিল্রিে স্বীকাি কিচ্ছত িাজী রিচ্ছল্ন শয 
রতরন শকািা ও রিচাচ্ছর্থি কথাবাতথা শুচ্ছনচ্ছিন। আসচ্ছল্ রিচার্থ যা বচ্ছল্রিচ্ছল্ন শসটা হল্, 
রতরন, আি শবরশরদন বাঁচচ্ছবন না এবিং রচরঠচ্ছত এই কথাটা কাউচ্ছক বল্চ্ছত বাি্ 
কচ্ছিরিচ্ছল্ন। নাচ্ছনি বযাপািটা ওি আি একটা আরবষ্কাি, তুরম সবাইচ্ছক রবপচ্ছথ চাল্াচ্ছত 
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শচচ্ছয়রিচ্ছল্ এবিং রটচ্ছমারথচ্ছদি সাচ্ছথ তুরম এখাচ্ছন আসচ্ছত শচচ্ছয়রিচ্ছল্। রবষ খাওয়াটা 
পুচ্ছিাচ্ছনা শকৌশল্ এবিং এচ্ছতই ইনসচ্ছপটি মটথচ্ছনি সচ্ছন্দহ শজচ্ছিরিল্। 
  
িরবটাি বযাপাি বল্চ্ছবন না? শিাজামণ্ড বল্ল্। 
  
আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত শপায়াচ্ছিা একটা শটরল্গ্রাম খুল্চ্ছল্ন। আজ সকাচ্ছল্ আরম রমিঃ অযান্টহুইসল্চ্ছক 
শিান কচ্ছি বচ্ছল্রিল্াম, োনরিে গ্রযাঞ্জ শথচ্ছক রমিঃ এবাচ্ছিনথীি নাম কচ্ছি রিল্রিচ্ছেি 
ঘি শথচ্ছক িরবটা রনচ্ছয় আসচ্ছত। ওটা ল্ণ্ডচ্ছন রনচ্ছয় রিচ্ছয় ওচ্ছক িাথিীচ্ছক শদখাচ্ছত 
বচ্ছল্রিল্াম, ওপচ্ছিি পল্চ্ছফ্ল্িান বন্দচ্ছিি িরবটা খুচ্ছল্ শিল্াি পি আসল্ িরবটা পাওয়া 
শিচ্ছি। 
  
রতরন শটরল্গ্রামটা পডচ্ছল্ন। 
  
এটা রনরশ্চত িাচ্ছব একটা িািমীয়াি –িাথিী। 
  
হঠাৎ তডতরডচ্ছয় কথা বল্চ্ছত আিম্ভ কিল্ রিল্রিে। আরম জানতাম ওটা িািমীয়াি। 
রকন্তু শকািা বুেচ্ছত পাচ্ছিরন, সবসময় আটথ রনচ্ছয় বকবক কিচ্ছতা রকন্তু আচ্ছটথি একিরত্তও 
বুেচ্ছতা না। সবসময় এণ্ডািরট বাচ্চা বচ্ছয়চ্ছস রক কচ্ছিচ্ছি শসই রনচ্ছয় বকবক কিত। 
একজন যরদ রদচ্ছনি পি রদন একই কথা বচ্ছক যায়। আমাি শকাচ্ছনা আশা রিল্ না 
িরবষযচ্ছতি–তািপচ্ছি িািমীয়াি। আরম কািচ্ছজ শদচ্ছখরিল্াম একটা িািমীয়াি পাঁচ 
হাজাি পাউচ্ছণ্ডিও শবরশ দাচ্ছম রবরি হচ্ছয়চ্ছি। 
  
তুরম পাঁচ হাজাি পাউচ্ছণ্ডি জনয ওচ্ছক এমন নৃশিংসিাচ্ছব খুন কিচ্ছল্–সুসান বল্ল্। 
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পাঁচ হাজাি পাউণ্ড রদচ্ছয়, শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্, একটা চাচ্ছয়ি শদাকান কিা যায়। 
  
ঘুচ্ছি দাঁডাল্ রিল্রিে। 
  
তাহচ্ছল্ বুেচ্ছত শপচ্ছিচ্ছিন। আমাি কত টাকাি দিকাি রিল্। তাি িল্া আচ্ছবচ্ছি 
কাঁপরিল্। 
  
আরম একটা চাচ্ছয়ি শদাকান কিচ্ছত শচচ্ছয়রিল্াম, পাম রট নাম শদব রঠক কচ্ছিরিল্াম। 
  
. 
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িতুদবথিংশ  দররছেি 
  
রকন্তু আরম শমাচ্ছমি িুল্টা সম্বচ্ছন্ধ বুেল্াম না, শিাজামণ্ড বল্ল্। শমাচ্ছমি িুল্টা রমস 
রিল্রিচ্ছেি রিতীয় িুল্, শস বচ্ছল্রিল্ শমাচ্ছমি িুল্গুচ্ছল্া ঐ শটরবল্টাি উপি সুন্দি 
মানায়। অথচ শমাচ্ছমি িুল্টা শসখাচ্ছন রিল্ না। কাি্ শহচ্ছল্ন ওটা শিচ্ছে শিচ্ছল্রিল্ এবিং 
রটচ্ছমারথি বারড শথচ্ছক রিল্রিে এণ্ডািরবচ্ছত আসাি আচ্ছিই ওটা এখান শথচ্ছক সরিচ্ছয় 
শিল্া হচ্ছয়রিল্। তাহচ্ছল্ শস ওটা শদচ্ছখচ্ছি অচ্ছযযরষ্টি রদন যখন ও শকািাি িূরমকায় 
অরিনয় কিরিল্। 
  
খুব শবাকাচ্ছমা কচ্ছিচ্ছিন শতা? শিাজামণ্ড বল্ল্। 
  
শপায়াচ্ছিা বল্চ্ছল্ন, শয যত বুরদ্ধমানই শহাক তাি সাচ্ছথ অচ্ছনকে্ ধচ্ছি কথাবাতথা বল্চ্ছল্ 
শস সরতয কথাটা বচ্ছল্ শিল্চ্ছব। 
  
শিাজামণ্ড বল্ল্, জাচ্ছনন আরম মা হচ্ছত যারে। আরম রসদ্ধায রনচ্ছয়রি অরিনয় শিচ্ছড আরম 
শুধু মা হচ্ছয় যাব। এই িূরমকায় শতামাি সুন্দি মানাচ্ছব। বল্ল্, সুসান সযাল্াটীট শটরবল্টা 
রনচ্ছয় রনল্, রকন্তু আমাি একটা বাচ্চা হচ্ছত যাচ্ছে। 
  
শহচ্ছল্ন বল্ল্, সুসান তাি বযবসাচ্ছয় সিল্ হচ্ছব। হঠাৎ তািপচ্ছি বল্চ্ছল্া, জাচ্ছনন রমিঃ 
শপায়াচ্ছিা, রিচার্থ আমাি জনয শয টাকা শিচ্ছখ শিচ্ছি শসটা আমাি িীষ্ প্রচ্ছয়াজন রিল্। 
আমাচ্ছদি শকাচ্ছনা বাচ্চা রিল্ না বচ্ছল্ ওচ্ছত আমিা দুিঃরখত রিল্াম। রকন্তু এখন আরম মা 
হচ্ছত চচ্ছল্রি। এবাি আরম আমাি শিচ্ছল্ি রশোদীোয় খিচ কিচ্ছত পািব। 
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ঘচ্ছি ঢুচ্ছক রমিঃ অযান্টহুইসল্ বল্চ্ছল্া, শতামাি খুচ্ছনি আসামী এখন শবশ শখাস শমজাচ্ছজ 
আচ্ছি। শজচ্ছল্ পাঠাচ্ছনাি বদচ্ছল্ ওচ্ছক শবাধ হয় মানরসক হাসপাতাচ্ছল্ পাঠাচ্ছত হচ্ছব। শবশ 
আনচ্ছন্দ আচ্ছি আি িরবষযত চাচ্ছয়ি শদাকাচ্ছনি পরিকল্পনা কিচ্ছি সবসময়। 
  
শপায়াচ্ছিা তাি আচ্ছিি খুনীচ্ছদি কথা িাবচ্ছত ল্ািচ্ছল্ন…..। 
99 
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