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১-২. পেচ্ছািৃত খুনের অসিন াগ 
  
০১. 
  
ভমিঃ স্বমহােথ চশমাটা ভিক কনর সামনে বসা স্বোকভটর ভিনক তাকানেে। স্বোকভট 
স্বেচ্ছাকৃত খুনের অভিন ানগ অভি ুক্ত। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ স্ব ানটাখানটা ধরনের মােুষ, বািামী স্বচাখ িুনটা চতুর এবং অন্তনিথিী। তুনখাড় 
আইেজীবী ভহসানব তাাঁর সুোম আন । 
  
আভম আপোনক স্ববাঝানত চাইভ  স্ব  আপভে িীষণ ভবপনির মনধে পনড়ন ে, এই অবস্থায় 
সবভক ু স্বখাোখুভে বো অতেন্ত জরুরী। 
  
স্বেোর্থ স্বিাে এতক্ষনণ ভমিঃ স্বমহানের ভিনক িৃভি স্বেরাে। আভম তা জাভে। স্বস আশাহীে 
েনর বেে। আপভে আমানক তখে স্বর্নক একর্া বনে আসন ে। তনব আভম একর্া 
জাভে স্ব  খুে করা একটা কাপুরুনষর কাজ। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ স্বমানটই আনবগপ্রবণ েে। ভতভে বাস্তববািী, ভতভে ভমিঃ স্বিােনক বনেে আমার 
কর্া িানো িানব শুেুে, আমরা আপোনক রক্ষা করবার স্বচিা করব। আশাকভর আমরা 
সেে হবই তনব সমস্ত ঘটোটা জাো িরকার, মামোটা আপোর ভবরুনে কতখাভে 
খারাপ ভিনক স্ব নত পানর স্বসইমত আমরা পিনক্ষপ স্বেব। 
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অল্প বয়সী  ুবক ভমিঃ স্বিাে স্বসই একই িানব ভবমূড় ও ভেরাশ িানব ভমিঃ স্বমহানের ভিনক 
তাভকনয় রইে। ভমিঃ স্বমহানের মনত আসামীর মুভক্ত পাওয়া সুিূর পরাহত, তার মনে 
সনেনহর  ায়া পড়ে। 
  
স্বেোর্থ স্বিাে েীচু গোয় বেে, ঈশ্বনরর োনম শপর্ কনর বেভ  আভম স্বিাষী েই। 
  
আভম জানে আটনক স্বগভ , স্ব ভিনক  াভচ্ছ স্বসভিনকই আটনক পড়ভ । 
  
 ভকন্তু ভমিঃ স্বমহােথ আভম খুে কভরভে। 
  
এরকম অবস্থায় স্ব নকাে মােুষ প্রভতবাি করনত বাধে। হনতও পানর স্বমহােথ খুে কনরভে 
স্বস আনিৌ অপরাধী েয়। 
  
আপভে ভিকই বনেন ে ভমিঃ স্বিাে সতেই ঘটোবেী আপোর ভেনিথাভষতার ভবপনক্ষ, 
এইজেে প্রকৃত ঘটোগুনো আপভে ভেনজর িাষায় বেুে, ভমস এভমভে স্বেনের সনে 
আপোর পভরচনয়র কর্া। 
  
ঘটোর সূত্রপাত অক্সনোর্থ স্ট্রীনটর রাস্তায়। একভিে এক মভহো রাস্তা পার হভচ্ছনেে 
তার িুহাত িভতথ পানসথে ভকন্তু পানসথেগুনো হিাৎ রাস্তায় পনড় স্বগে। েীচু হনয় কুড়ানত 
 ানবে এই সময় একটা বাস এনস তার উপর পড়ে। ভতভে স্বকাে রকনম প্রাণ বাাঁভচনয় 
একটা স্বঘাড়ার সামনে এনেে, ভতভে ভক ুটা ভকংকতথবেভবমূঢ় হনয় পড়নেে। আভম রাস্তা 
স্বর্নক তার পানসথেগুনো তুনে ধুনো স্বঝনড় িভড় ভিনয় স্ববাঁনধ, তার হানত ভিোম। 
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ও, আপভে তাহনে তার জীবে বাাঁচােভে? 
  
ো, স্বমানটই ো। আভম  া কনরভ  তা সাধারণ িদ্রতার প থানয় পনড়। আমার ঐ কানজ 
ভতভে আমানক ধেেবাি জাোে এবং বনেে আভম অেে অল্প বয়সী  ুবকনির মত েই। 
এরপর আভম তানক অভিবািে কনর চনে স্বগোম, আভম আশা কভরভে আর স্বকােভিে 
তাাঁর সনে আমার স্বিখা হনব ভকন্তু ঐভিে সন্ধ্োনবোনতই আমার এক বনু্ধ্র বাভড়নত তার 
সনে পাভটথনত স্বিখা হয়। ভতভে আমানক ভচেনত পানরে এবং আমার সানর্ কর্া বোর 
জেে বেস্ত হনয় পনড়ে, তার সনে আভম ভক ুক্ষণ কর্া বেোম। ভতভে ভিকেউনর্ বাস 
কনরে। োম এভমভে স্বেে। আমার মনে হে ভতভে হিাৎ হিাৎই স্বোনকর প্রভত 
িীষণিানব েজর স্বিে। স্বসই কারনণ ভতভে আমার প্রভতও েজর ভিনেে। এটা োিাভবক 
ঘটো। স্ব  স্বকাে মােুষ এইরকম হনতই পানরে। ভতভে  াবার সময় তার বাভড়নত  াবার 
অেুনরাধ করনেে এবং ভিে ধা থ করার কর্াও বেনেে। তাই িদ্রতার খাভতনর সামনের 
শভেবার আভম  াব বেোম। 
  
মভহো স্ববশ ধেী, একটু ক্ষোপা ধরনের একা র্ানকে, তার কম কনর আটটা ভবড়াে 
আন । 
  
ভমিঃ স্বমহােথ বেনেে, আচ্ছা, ভিক স্বক আপোনক বনেভ ে স্ব  ভমস এভমভে স্বেে ধেী? 
  
আমার বনু্ধ্ জজথ হানিথ। ওর বাভড়নতই পাভটথ হনয়ভ ে। 
  
 ভতভে ভক এখে স্বসকর্া মনে করনত পারনবে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 উইটনেস ফর দ্য প্রসসসিউশে । আগাথা সিসি। এরিুল প াযানরা সমগ্র

5 

www.bengaliebook.com                                  সূসি ত্র 
 

 

আভম সভিক বেনত পারব ো অনেকভিে আনগকার ঘটো। 
  
আচ্ছা, স্বিখুে আপোনক স্বিাষী সাবেস্ত করা প্রর্ম প্রনচিা হনব আভম আপভে ঐ সময় 
আভর্থক অেটনে িুগভ নেে এবং অনেক কনি ঐ বয়স্কা মভহোর সানর্ পভরচয়টা 
হৃিেতায় রূপান্তভরত কনরভ নেে। এখে আপভে  ভি বনেে স্ব  মভহো ধেী আপভে 
জােনতে, তাহনে স্বকসটা জভটে হনয় উিনব। আসনে হানিথর কর্াবাতথার উপর সব ভক ু 
ভেিথর করন । হানিথ  ভি েীকার কনর স্ব  স্বস আপোনক বনেন  স্ব  মভহো ধেী তনবই। 
  
স্বেোর্থ স্বিাে ভববণথ মুনখ স্ববশ স্বজার ভিনয় বেে, ঐভিে উপভস্থত অনেনকই ঐ কর্া 
শুেনত স্বপনয়ভ ে এবং িু-একজে স্বতা আমানক এই বনে িাট্টা করনত োগে স্ব  আভম 
একজে ধেী মভহোনক জয় করনত স্বপনরভ । 
  
ভমিঃ স্বমহােথ বেনেে আপোর িুিথাগে তনব আপভে স্ব  ভক ু স্বগাপে করন ে ো তার জেে 
আপোনক অভিেেে জাোভচ্ছ। তাহনে আপভে ভমস স্বেনের সনে পভরভচত হনেে তাাঁর 
বাভড়নত স্বগনেে, এবং আপোনির ঘভেষ্ঠতা বৃভে স্বপে। 
  
ভকন্তু আপোর মত একজে অল্প বয়সী  ুবনকর সানর্ একজে বয়স্ক মভহোর এত 
ঘভেষ্ঠতা হনব স্বকে  খে তার সনে স্বকাে ভমে স্বেই। 
  
স্বেোর্থ স্বিাে বেনেে ঐ মভহো আমানক তার বাভড়  াবার জেে চাপ ভিনতে, বেনতে 
ভতভে অসুখী এবং একাকী তাই তার কর্া স্বেো আমার পনক্ষ মুশভকে হনয় পড়ে। আর 
তা াড়া আমার মা  খে মারা  াে তখে আমার বয়স খুব অল্প, ভপভস তখে আমানক 
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মােুষ কনরে। ভক ুভিে  াবার পর ভতভেও মারা  াে।  ভি বভে ঐ মভহোর সাভিনধে 
এনস আভম মানয়র িানোবাসা স্বপনয়ভ  তাহনে ভেশ্চয়ই আপভে স্বহনস উিনবে। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ গিীর ভচন্তায় মগ্ন হনয় উিনেে। তারপনর আনস্ত আনস্ত বেনেে, আভম 
আপোর  ুভক্ত স্বমনে ভেনেও স্বকানো জুভর এটা মােনব ভকো সনেহ। 
  
ভমস স্বেে প্রর্ম কখে আপোনক তার বেবসাপত্তার স্বিখাশুো করনত বনেে? 
  
তার বাভড়নত ভতে চারবার  াবার পর ভতভে কনয়কটা ভবষনয় টাকা েগ্নী করার বোপানর 
স্ববশ ভচভন্তত ভ নেে। 
  
সাবধানে কর্া বেুে ভমিঃ স্বিাে, ভমস স্বেনের চাকরাণী স্বজনেট মোনকভি ভকন্তু বনেন ে, 
ভতভে অর্থাৎ তার মভেব বেবসাপত্তর খুব িানো বুঝনতে। 
  
স্বিাে আন্তভরকতার সনে বেে, ভকন্তু ভমস স্বেে আমানক ঐ রকম কর্াই বনেভ নেে। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ ভক ুক্ষণ ভচন্তা কনর স্বিখনেে স্ব  ভমিঃ স্বিানের বয়স্কা মভহোনির আচার 
আচরণ সম্পনকথ সমেক জ্ঞাে আন । স্বেোর্থ স্বিানের ভেনিথাভষতা সম্পনকথ তার ভবশ্বাস 
আরও স্ববনড় স্বগে। ভতভে বুঝনত পারনেে মভহো সুের  ুবকভটর স্বমানহ পনড় ভগনয় 
বাভড়নত আোর জেে োো অজুহাত সৃভি করনতে। 
  
সুতরাং স্বেোর্থ স্বিাে এই চাোভকর ভশকার হনয়ভ ে। খুব সম্ভব ভমস স্বেে জাোনত ভিধা 
কনরেভে স্ব  ভতভে স্ববশ ধেী। সুতরাং ভতভে  া চাে তা করায় ও করনত ভপ  পা হে ো। 
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ভমিঃ স্বমহনেথর এইসব কর্া দ্রুতগভতনত বনে স্বগে। ভকন্তু ভতভে তা বুঝনত ভিনেে ো। 
  
আপভে ভক তাাঁর অেুনরাধ মত তার বেবসার কানজ সহায়তা কনরভ নেে। 
  
হা কনরভ োম। 
  
এবার আপোনক গুরুতর প্রশ্ন করব–এর সভিক উত্তর জাো খুব জরুরী। স্বসই সময় 
আপভে তার বেবসার ভক ু অর্থ ভেনজর কানজ োভগনয়ভ নেে  া সহনজ প্রকাশ হবার 
সম্ভাবো খুব কম ভ ে। 
  
আমানির সামনে এখে িুনটা রাস্তা স্বখাো আন । হয় আমানির প্রমাণ করনত হনব স্ব  
আপভে সৎনোনকর মতই তার কারবার স্বিখাশুনো করনতে, এবং ভতভে ইভতমনধেই 
আপোর কান  অর্থাগনমর একটা উৎস হনয় উনিভ নেে। এই িুনটা রাস্তার পার্থকে 
আপভে ভেশ্চয়ই বুঝনত পারন ে? এখে স্বিনব ভচনন্ত উত্তর ভিে। 
  
স্বেোর্থ স্বিাে বেনেে ভমস স্বেনের সনে আমার বেবহার সুের ও আন্তভরক ভ ে। আভম 
আমার সবটুকু সামর্থে ভিনয় তার োর্থরক্ষার স্বচিা কনরভ । 
  
ধেেবাি আপোনক, ভমিঃ স্বমহােথ বেনেে, আপভে আমার কান  ভক ু স্বগাপে করনেে ো 
তার জেে আপোর প্রশংসা ো কনর পারভ  ো। 
  
স্বিাে বেগ্রিানব বেে, জানেে আমার পনক্ষ স্বজারানো  ুভক্ত হনো খুে করা আমার স্বকাে 
উনেশে স্বেই। সভতে তার মৃতুেনত আভম ক্ষভতগ্রস্ত হোম। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 উইটনেস ফর দ্য প্রসসসিউশে । আগাথা সিসি। এরিুল প াযানরা সমগ্র

8 

www.bengaliebook.com                                  সূসি ত্র 
 

 

ভমিঃ স্বমহােথ তার ভিনক তাভকনয় বেনেে, আপভে ভক জানেে ো ভমিঃ স্বিাে, ভমস স্বেে 
উইনের বয়াে অেু ায়ী আপোনক স্ববশ ভক ু ধে সম্পভত্তর মাভেক কনর স্বগন ে? 
  
ভমিঃ স্বিাে োভেনয় উনি বেনেে, হায় িগবাে, আপভে ভক সব বেন ে? ভতভে আমানক 
সবভক ু ভিনয় স্বগন ে? 
  
স্বকে আপভে জানেে ো? ভমস স্বেনের পভরচাভরকা স্বজনেট মোনকভি শপর্ কনর বনেন  
স্ব  আপভে উইনের কর্া সব জানেে। 
  
ভমিঃ স্বিাে স্বচাঁভচনয় উনি বেে, পভরচাভরকা ভমনর্ে কর্া বনেন । স্বজনেট মভেনবর প্রভত 
ভবশ্বস্ত ভ ে ভকন্তু আমার প্রভত স্বস ঈষথাপরায়ণ ও সনেহবাভতক ভ ে। 
  
আপভে ভক মনে কনরে স্বজনেট আপোনক অপ ে কনর এবং তার জেে ইনচ্ছ কনর 
ভমনর্ে বেন ? 
  
ভমিঃ স্বিাে হতাশ সুনর বেে, ো তা স্বমানটই েয়। স্বকে স্বস ভমনর্ে বেনব? তনব আভম 
বুঝনত পারভ । সবাই একটা িয়ঙ্কর ধারণা কনরন  আভম ভমস স্বেেনক আমার োনম 
উইে কভরনয়ভ  তারপর ঐ রানতই তানক খুে কনরভ । ওহ, ভক িয়ঙ্কর, ভক সাংঘাভতক। 
বাভড়নত স্বকউ ভ ে ো। এই সুন াগ ভেনয় তানক খুে কনরভ  এটা সবাই িাবন । 
  
আপভে িুে করন ে, বাভড়নত ঐ সময় স্বকউ ভ ে ো এটা ভিক েয়। স্বজনেট বাইনর 
ভগনয়ভ ে ভকন্তু ভিক সানড় েটায় স্বস ভবনশষ কানটর একটা ব্লাউজ ভেনত ভেনর এনসভ ে। 
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 াবার সময় স্বস ভসভটং রুনম িুজনের গোর ের স্পি শুেনত স্বপনয়ভ ে। তার মনধে ভ ে 
একজে পুরুনষর গো আর অেেজে স্বতা ভমস স্বেে। 
  
স্বেোর্থ স্বিাে োে ভিনয় উিে। সানড় েটার সময়, তাহনে আভম স্ববাঁনচ  াভচ্ছ 
  
 সানড় েটার সময় আভম আমার ঘনর ভ োম তার প্রমাণ আমার স্ত্রী স্বিনব। 
  
েটা কুভড়র সময় আভম বাভড় স্বপৌঁ াই। স্বসখানে আমার স্ত্রী আমার জেে অনপক্ষা করভ ে। 
স্বেোর্থ স্বিাে ভেনজর আেনে মশগুে ভ ে। ভকন্তু ভমিঃ স্বমহােথ মুখ গম্ভীর কনর বেনেে, 
আপোর মনত তাহনে স্বক ভমস স্বেেনক খুে কনরন ? 
  
স্বকে? একজে স্বচার। জাোো স্বিনে ঢুনকন –শাবে ভিনয় স্বজানর আঘাত কনর মৃতনিনহর 
পানশই শাবেটা স্বরনখ ভজভেষপত্র ভেনয় সনর পনড়ন । শুধু মাত্র স্বজনেনটর সনেহ হনতই 
পুভেশ আমানক স্বগ্রপ্তার কনরন । 
  
ভমিঃ স্বমহােথ বেনেে ওগুনো পুভেশনক স্বধাাঁকা স্বিওয়ার জেে স্বখায়া স্বগন । এবার আপোর 
কর্া িাবুে, আপভে বনেন ে সানড় েটার সময় আপভে ভ নেে ো। অর্চ ভসভটং রুনম 
স্বজনেট পুরুষ মােুনষর গো শুেনত স্বপনয়ন । ভমস স্বেে ভেশ্চয়ই স্বচানরর সানর্ কর্া 
বেনব ো। 
  
ভমিঃ স্বিােনক স্বকমে স্ব ে হতবুভে এবং ভেরুৎসাহ মনে হনো। তারপনরই উিেম ভেনয় 
বেনত আরম্ভ করে, আভম এই খুনের িানয় পড়ভ  ো আপভে একু্ষভে আমার স্ত্রী 
স্বরানমনের সনে স্বিখা করুে। 
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ভেশ্চয়ই স্বিখা করব, ভমিঃ স্বমহােথ সম্মভত জাোনেে। আপোর স্বগ্রপ্তানরর সময় ভতভে 
ভ নেে ো। তাাঁনক স্কটেোনে স্বটভেগ্রাম কনরভ , ভতভে আজ রানত ভেনর আসন ে, এখাে 
স্বর্নক ভগনয়ই আভম তার সনে স্বিখা করব। 
  
হোাঁ স্বরানমে আপোনক সব বেনব স্বস পভতপরায়ণা, আমার প্রভত ভবনশষ অেুরক্তা আমার 
জেে সব ভক ু করনত পানর স্বস। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ হিাৎ বনে উিনেে আচ্ছা এমে ভক স্বকউ আন  স্ব  আপোনক েটা কুভড়নত 
বাভড় ভেরনত স্বিনখন ? স্ব মে ধরুে স্বকানো চাকরাভে? 
  
ো, আমানির স্বকানো চাকরাভে স্বেই। 
  
স্বেরার পনর্ রাস্তায় আপোর সানর্ কারও স্বিখা হনয়ভ ে? 
  
ভক ুটা পর্ স্বতা আভম বানস চনড় এনসভ , স্বসরকম কারও সনে স্বিখা হনয়ন  বনে মনে 
হনচ্ছ ো, তনব কণ্ডাকটর হয়ত মনে করনত পানর। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ মার্া োড়নেে, ভতভে ভেভশ্চত হনত পারন ে ো। তাহনে আপোর স্ত্রীর কর্া 
প্রমাণ করবার মত স্বকউ স্বেই। আচ্ছা ভমস স্বেে ভক জােনতে, আপভে ভববাভহত? 
  
ও, হোাঁ। 
  
তাহনে আপভে, স্বকােভিে স্ত্রীনক ওোর কান  ভেনয়  ােভে স্বকে? 
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ভমিঃ স্বিাে স্বতাতোনত োগে? 
  
ভমিঃ স্বমহােথ বেনেে, ভমস স্বেে আপোনক ভবনয় করনব বনে ভচন্তািাবো শুরু কনর ভিনয় 
ভ নেে। 
  
ভমিঃ স্বিাে স্বহনস উিনে আমানির মনধে চভিশ ব নরর প্রায় তোৎ। আপোনক আভম সব 
খুনে বেভ । আমার আভর্থক অেটে চেভ ে–আভম আশা কনরভ োম ভমস স্বেে আমানক 
ভক ুটা ধার স্বিনবে। তা াড়া ভতভে ধনর ভেনয়ভ নেে আমানির িুজনের সম্পকথ িানো 
েয়। আমরা আোিা র্াভক। 
  
তার এই িাবোনক আভম স্বতমে আমে ভিইভে। ভতভে আমানক তার পাভেত পুত্র 
বেনতে। 
  
আপোর বক্তবে এখানেই স্বশষ? 
  
 হোাঁ, আমার ভক ু আর বোর স্বেই। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ আনবগ িনর বনে উিনেে আভম আপোর ভেনিথাভষতায় ভবশ্বাস কভর, আভম তা 
প্রমাণ কনর আপোনক মুক্ত করব। 
  
তনব এই মামোর অনেক ভক ুই স্বজনেট মোনকভির সাক্ষের উপর ভেিথর করন । ভতভে 
স্বতা আবার আপোনক ঘৃণা কনর। 
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ভমিঃ স্বিাে প্রভতবাি কনর বেনেে, স্বস আমানক স্বমানটই ঘৃণা কনর ো। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ মার্া োড়নত োড়নত বাইনর চনে স্বগনেে। ভতভে স্বিােনির আস্তাো পোভর্ংটে 
স্ট্রীনটর বাভড়নত হাভজর হনেে। 
  
পভরচাভরকা িরজা খুনে ভিে। ভমিঃ স্বমহােথ তার কার্থভট পভরচাভরকার হানত ভিনয় বেনেে 
এভট স্বিখাও স্বতামার মভেবনক তাহনে উভে আমার সনে স্বিখা করনবে। ভক ুক্ষণ পনর 
িাসী তানক ড্রইংরুনম ভেনয় স্বগে। ভমিঃ স্বমহােথ বনস আন ে এমে সময় হিাৎ একজে 
েম্বা, েোকানশ মভহোর সমু্মখীে হনয় িীষণ চমনক স্বগনেে। 
  
মভহো ঘনর প্রনবশ কনর ভমিঃ স্বমহােথনক বেনেে, আপভেই ভমিঃ স্বমহােথ। আপভেই আমার 
োমীর উভকে? আপভে ভক অেুগ্রহ কনর বেনবে আমার োমীর মামোভটর েোেে ভক 
হনত পানর? সবভক ু জাো আমার অবশেই িরকার শত খারাপ ঘটো হনেও আভম তা 
শুেনত প্রস্তুত। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ বেনত শুরু করনেে, আভম জাভে আপভে ভেশ্চয়ই মােভসক কনি আন ে 
  
  াই স্বহাক ভমিঃ স্বমহােথ ভমিঃ স্বিানের সনে তার সাক্ষাৎকানরর ঘটোর ভববরণ জাোনেে। 
  
ভমনসস স্বিাে মনোন াগ ভিনয় শুেনেে, তার পর বেনেে আমার োমী চায় আভম স্ব ে 
বভে স্বস ঐ ভিে রানত্র েটা কুভড়নত বাভড় এনসভ ে। তাই ো? 
  
ভমিঃ স্বমহােথ তীক্ষ্ণিানব ভজজ্ঞাসা করনেে স্বকে ভতভে ঐ সময় বাভড় আনসেভে? 
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স্বরানমে স্বিাে িাণ্ডা োগায় বেে, প্রশ্ন হনচ্ছ আভম  ভি ঐ রকম সাক্ষে ভিই তনব 
আিােত তানক মুক্ত করনব? আচ্ছা এমে স্বকউ ভক আন  স্ব  আমার বক্তবে সমর্থে 
করনত পানর? 
  
তার বেগ্রতা স্বিনখ ভমিঃ স্বমহােথ একটু অেভস্ত স্ববাধ করনেে এবং আতভঙ্কত হনয় পড়নেে। 
তারপর ভবষণ্ণ িানব স্বরানমে স্বিানের ভিনক তাভকনয় বেনেে ভমনসস স্বিাে আপোর 
মনের উপর খুব চাপ পনড়ন , আপভে োমীর প্রভত এত অেুরক্ত স্ব  
  
ভমনসস স্বিাে তীক্ষ্ণিানব বনে উিনেে, আমার োমী ভক আপোনক বনেন  স্ব  আভম তার 
প্রভত অেুরক্ত? তনব শুনে রাখুে আভম তানক ঘৃণা কভর, আভম চাই তার োাঁভস স্বহাক। 
  
স্বরানমে স্বিানের হিাৎ ঐ ভবনষািগারণ স্বিনখ ভমিঃ স্বমহােথ ভক ুটা কুাঁকনড় স্বগনেে। 
  
স্বরানমে স্বিাে আর এক পা এভগনয় এনস বেনত আরম্ভ করনেে, খুব সম্ভব আভম তার 
োাঁভসনত মরণ স্বিখব। আভম  ভি বভে স্বসভিে রানত্র স্বস িশটা কুভড়নত এনসভ ে, আর স্বস 
আপোনক বনেন  স্ব  স্বস ভমস স্বেনের উইনের বোপানর জানে ো ভকন্তু স্বস সবই জানে। 
  
স্বস ঐজেেই তানক খুে কনরন ।  ানত স্বস প্রচুর অনর্থর মাভেক হয়।  ভি বভে ঐ রানত 
স্বস আমার কান  সব কবুে কনরন  স্ব , স্বস খুে কনর এনসন ? তার জামায় রক্ত 
স্বেনগভ ে ভক হনব তা হনে? 
  
ভমিঃ স্বমহােথ অনেক কনি বুভেগ্রাহে িানব বেনেে, োমীর ভবরুনে সাক্ষী স্বিবার জেে 
কখেই আপোনক র্াকা হনব ো। 
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স্বস আমার োমী েয়। 
  
 ভমিঃ স্বমহােথ িাবে ভতভে স্ব ে িুে শুেন ে। আভম আপোর কর্া ভিক বুঝনত পারোম 
ো। 
  
স্বেোর্থ স্বিাে আমার োমী েয়। আভম ভিনয়োয় একজে অভিনেত্রী ভ োম। আমার োমী 
স্ববাঁনচ আন ে তনব পাগোগারনি আন ে। েনে স্বেোর্থ স্বিানের সনে আমার ভবনয় হনত 
পানরভে। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ বেনেে, আচ্ছা আভম জােনত চাই স্বেোর্থ স্বিানের প্রভত আপোর মনোিাব 
এত ভতক্ত স্বকে? 
  
স্বরানমে স্বিাে মার্া োভড়নয় বেনেে এটা স্বগাপে রাখনত চাই। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ শুকনো স্বকনশ উনি িাাঁড়ানেে আচ্ছা আমানির কর্াবাতথা আর চাভেনয়  াবার 
প্রনয়াজে স্বেই। ভতভে বেনেে গুর্ ইিভেং মোর্াম। ভতভে ঘর স্বর্নক স্ববভরনয় এনেে। 
ভেনজর মনে বেনেে সমস্ত বোপারটা অদু্ভত মামোর জট আনরা পাভকনয় উিে। 
  
 ুবকভট এখে অথর্ জনে, তার ভবরুনে খুব স্ববশী প্রমাণ রনয় স্বগন , অত প্রমাণ স্বরনখ 
স্বকউ খুে কনর ো মভহো ভেশ্চয়ই ভমর্ো বেন । 
  
পুভেশ স্বকানটথর কাজকমথ চুনক স্বগে এই মামোর প্রধাে সাক্ষীিয় হনো মৃতার পভরচাভরকা 
স্বজনেট মোনকভি এবং তার স্ত্রী রনে পভরভচত স্বরানমে স্বহেজার। 
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অভি ুক্ত আসামী ভেনজর ভেনিথাভষতা আাঁকনড় রইে। এভিনক ভবচানরর জেে স্বকসটা 
স্বেৌজিারী আোিনত পািাে হে। 
  
স্বেোর্থ স্বিানের ভবরুনে সাক্ষে প্রমাণ খুবই স্বজারাে। ভমিঃ স্বমহােথ এবং স্বিানের ভেনিথাষ 
তা প্রমাণ করার জেে স্ব  িুনি বোভরিার োগাে হনয়ন  ভতভেও হতাশ হনয় পড়নেে। 
আমরা  ভি ঐ অভিয়াে মভহোর সানক্ষে ভচড় ধরানত পাভর তাহনে হয়ত একটা উপায় 
বার করনত পাভর। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ িাবে, ধনর স্বেওয়া  াক স্বেোর্থ স্বিাে সভতেই ভমস স্বেনের বাভড় স্বর্নক চনে 
এনসভ ে রাত েটার সময়। তাহনে ভসভটংরুনম সানড় েটার সময় স্বকাে বেভক্তর গোর 
ের স্বশাো ভগনয়ভ ে। এই বোপানর একমাত্র আশার আনো স্বজনেট মোনকভির িাইনপা 
স্বজনেট তার মভেবনক উইনে অর্থ সংস্থানের জেে চাপ ভিত। এ াড়া অেে পনর্ স্বগনে 
স্বেভতবাচক উত্তর পাওয়া  ানচ্ছ। 
  
ভবচানরর আনগর ভিে ভমিঃ স্বমহােথ একটা ভচভি স্বপনেে। ঐ ভচভিই ঘটোর গভত অেে ভিনক 
স্বেরাে। ভচভিটা একটা সাধারণ কাগনজ স্বেখা, স্ব  ভেনখন  স্বস অভশভক্ষত। বাোে িুে। 
  
ভচভিটা স্বেখা এই িানব… 
  
ভপ্রয় মহাশয়, 

http://www.bengaliebook.com/


 উইটনেস ফর দ্য প্রসসসিউশে । আগাথা সিসি। এরিুল প াযানরা সমগ্র

16 

www.bengaliebook.com                                  সূসি ত্র 
 

 

আপভে উভকে স্ব  ঐ  ুবনকর হনয় মামো েড়ন ে। আপভে  ভি তার স্ত্রীর সানক্ষে সমূ্পণথ 
ভমর্ো প্রমাণ করনত চাে তনব আজ রানতই ১৬েং শস স্বরন্টস স্বেপভেনত চনে আসুে। 
ঐ ভিকাোয় ভমনসস মগসনের স্বখাাঁজ করনেই হনব। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ বার বার ভচভিটা পড়নেে। এই ভচভিটার উপর আসামীর বাাঁচার একমাত্র আশা 
ভেিথর করন । এখে স্বচিা করনত হনব স্বরানমে স্বহেজার  া বেন ে সব ভমর্ো। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ ভিক কনর স্বেেনেে তার মনেেনক স্ব িানবই স্বহাক বাাঁচানবে। সুতরাং স্বস 
শস স্বরন্টস এ স্বগনেে। ভতেতোর উপনর উনি িরজায় স্বটাকা মারনেে। 
  
একবার, িুবার তারপর আনস্ত আনস্ত েুেজ স্বচহারার একজে রমণী িরজা খুনে ভিনেে। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ ভেসৃ্পহ িানব স্ব াট্ট স্বোংরা ঘরটায় ঢুকনেে, ভিতনর গোনসর আনো জ্বেন । 
  
রমণী মধেবয়স্কা, ঝুাঁনক পড়া স্বচহারা, মার্ায় একরাশ চুে, মুনখর চারধানর স্কােথ শক্ত 
কনর বাাঁধা। 
  
মভহো বেনেে অবাক হচ্ছ ভেশ্চয়ই, স্বিখনব আমার স্বসৌে থে, বনে রমণী স্কাটা একভিনক 
খুনে স্বেেে। ভমিঃ স্বমহােথ িনয় গুভটনয় স্বগনেে। মুনখ ভবশ্রী িগিনগ োে িাগ। রমণী 
মুখটা আবার স্বঢনক ভিে। 
  
জাে আভম ভকন্তু এক সময় স্বিখনত খুব সুেরী ভ োম। অোভসর্! অোভসনর্ আমার এই 
অবস্থা। ভকন্তু আভম তানির উপর প্রভতনশাধ স্বেব।–ভমিঃ স্বমহােথ তানক র্ামাবার স্বচিা 
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করনেে। একসময় মভহো স্বর্নম স্বগনেে। এবার স্বমহাে বেনেে, তুভম আমানক এমে 
ভক ু খবর ভিনত পারনব  ানত আমার মনেে স্বেোর্থ স্বিাে খুনের অভিন াগ স্বর্নক মুভক্ত 
পানব। 
  
রমণী বনে উিে আমার িুশ পাউণ্ড োগনব। তুভম িুশ পাউণ্ড িাও, আভম স্বতামানক িু-
একটা খবর স্বিব। বুঝনত পার ? 
  
ভক রকম খবর? 
  
একটা স্বরানমে স্বিানের স্বেখা ভচভি, ঐ ভচভিনতই স্বতামার কাজ হনব ভকন্তু বিনে িুশ 
পাউণ্ড চাই। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ বেনেে, আভম স্বতামানক িশ পাউণ্ড স্বিব, এর স্ববশী এক কাোকভড়ও স্বিব 
ো। 
  
মভহো স্বচাঁভচনয় উিনেে, তারপর কুভড়পাউণ্ড রো হে। মভহো গাোগাে ভিনত ভিনত স্বশষ 
প থন্ত হাে স্ব নড় ভিে। 
  
তারপর এক বাভণ্ডে ভচভি ভেনয় বেে, এই োও অপিার্থ এই বাভণ্ডনের উপনরর ভচভিটা 
স্বতামার কানজ োগনব। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ প্রনতেকটা ভচভি িানো কনর পনড় উপনরর ভচভিটা ভেনেে। একবানরর 
উপনরর ভচভিটা স্বেোর্থ স্বিানের স্বগ্রপ্তানরর ভিে স্বেখা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 উইটনেস ফর দ্য প্রসসসিউশে । আগাথা সিসি। এরিুল প াযানরা সমগ্র

18 

www.bengaliebook.com                                  সূসি ত্র 
 

 

রমণী োভক সুনর বেে, ঐ ভচভিটা বানরাটা বাজানব ভক বে? আিােনত ঐ স্ববহায়া বউটা 
ভক বনেন  আভম তা শুনেভ , খুাঁনজ বার কর িশটা কুভড়নত স্বস স্বকার্ায় ভ ে; োয়ে স্বরার্ 
ভসনেমায় স্বখাাঁজ োও। 
  
ভকন্তু স্বোকটা স্বক? ভমিঃ স্বমহােথ ভজজ্ঞাসা করনেে? ভচভিনত শুধু একটা খৃিাে োম পাভচ্ছ। 
  
ঐ স্বোকটাই স্বতা আমার এই হাে কনরন । স্বস অনেকভিে আনগকার কর্া ঐিক 
স্বমনয়টাই তানক আমার কা  স্বর্নক স্বকনড় ভেনয়ন । 
  
আভম অনেকভিে ধনরই স্বমনয়টার উপর প্রভতনশাধ স্বেবার সুন াগ খুাঁনজভ োম আজ তানক 
বানগ স্বপনয়ভ । বউটা এবার েে স্বিাগ করনব তাই ো উভকে সানয়ব? 
  
খুব সম্ভবত ভমর্ো সাক্ষে স্বিবার জেে তার স্বজে হনব, ভমিঃ স্বমহােথ শান্ত িানব বেনেে। 
তারপর স্বস স্বকাে কর্া ো বনে স্বটভবনের উপর প্রভতশ্রুত কুভড় পাউণ্ড অর্থ রাখনেে। 
এবং োয়ে স্বরানর্র ভসনেমা হনের ভিনক এনগানেে। 
  
খুব সহনজই ভসনেমা হেভট স্বপনয় স্বগে। স্বরানমে স্বহেজানরর একটা েনটা হনের স্বকয়ার 
স্বটকারনক স্বিখাবার সনে সনেই স্বস স্বরানমে স্বহেজারনক ভচেনত পারে। 
  
ঘটোর ভিে স্বরানমে স্বহেজার রাত িশটার একটু পনর একজে পুরুনষর সনে ভসনেমা 
হনে আনস। তারা িুজে ভসনেমা স্বশষ হওয়া প থন্ত ভ ে, প্রায় এক ঘণ্টা। 
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স্ব টুকু খবর স্বপনেে তানত ভমিঃ স্বমহােথ সন্তুি হনেে। তাহনে স্বিখা  ানচ্ছ স্বরানমে 
স্বহেজানরর সাক্ষে প্রর্ম স্বর্নক স্বশষ প থন্ত ভমনর্েয় িভতথ। স্বস রানগ ঐসব ভমনর্ে বনেন । 
ভকন্তু স্বকে এই রাগ। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ িাবনেে বোপারটা িুজনের মনধে স্বগাপে আন । স্বকােভিে হয়ত বোপারটা 
জােনত পারনব। 
  
ভতভে এবার হাত ঘভড়র ভিনক তাভকনয় একভট টোভক্স ভেনেে এবং ভেনজর মনে বেনেে 
একু্ষভে সোর চােথসনক খবরটা জাোনত হনব। 
  
ভমস এভমভে স্বেেনক খুনের জেে স্বেোর্থ স্বিানের ভবচার চাভরভিনক স্ববশ সাড়া 
জাভগনয়ন । সাক্ষে প্রমাণ স্বজরা প্রিৃভত প্রর্নম খুব শান্তিানব শুরু হে। োোরকম 
ববজ্ঞাভেক তর্ে সংিান্ত প্রমাণ িাভখে করা হে। 
  
এরপর মোনকভিনক র্াকা হে। স্বস আনগ  া বনেন  স্বসই কর্াই বেে। 
  
স্বজরা করার সময় আসামী পনক্ষ উভকে তার ে-ভবনরাধী সানক্ষের উপর ভবচারনকর িৃভি 
আকষথণ করনেে। স্বসটা হনো ভমস স্বেনের সনে স্বিানের সম্পকথ; আসামী পনক্ষর 
উভকে স্বজার ভিনয় বেনেে স্ব   ভিও স্বজেট মোনকভি ঐ রানত ভমস স্বেনের ভসভটংরুনম 
পুরুনষর গো শুেনত স্বপনয়ভ ে, ভকন্তু ঐটা স্ব  স্বিানের গো তা প্রমাভণত হয়ভে। উভকে 
এখে প্রমাণ করনব সাক্ষী অভি ুক্তনক ঈষথা কনর তাই ঐ রকম সাক্ষে ভিনচ্ছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 উইটনেস ফর দ্য প্রসসসিউশে । আগাথা সিসি। এরিুল প াযানরা সমগ্র

20 

www.bengaliebook.com                                  সূসি ত্র 
 

 

এরপর পরবতথী সাক্ষী স্বরানমে স্বহেজার আপভে গত ভতে ব র আসামীর সনে একনত্র 
স্ত্রী ভহনসনব স্বর্নকন ে? 
  
সাক্ষী এক মুহূনতথর জেে আসামীর ভিনক তাকাে তারপর তার অদু্ভত িৃভি এবং তার 
অভিবেভক্ত ভক ু স্ববাঝা স্বগে ো। 
  
প্রশ্ন চেনত োগে, িমশ স্বসই িয়ােক ঘটো প্রকাশ হনয় পড়ে। ঘটোর ভিে রানত্র 
আসামী একটা শাবে ভেনয় বাভড় স্বর্নক স্ববর হনয়ভ ে। 
  
িশটা কুভড়নত বাভড় ভেনর এে এবং েীকার করে স্ব  স্বস বৃো মভহোনক খুে কনরন । 
তার জামার হাতায় রক্ত স্বেনগভ ে। স্বস ঐ জামাটা রািাঘনরর স্বোনির আগুনে পুভড়নয় 
ভিে। স্বস িয় স্বিভখনয় স্ত্রীনক চুপ র্াকনত বাধে করে। 
  
আিােনত উপভস্থত জেসাধারণ আসামীর ভবরুনে সহােুিূভতহীে হনয় পড়ে এবং আসামী 
ভেনজ মার্া েীচু কনর বনস রইে। স্বস িাবনত োগে তার িাগে ভেধথাভরত হনয় স্বগন । 
  
এই বার আসামী পনক্ষর উভকে উনি িাাঁড়ানেে। ভতভে স্বহেজারনক বেনেে তার সাহা ে 
সব বাোনো স্বস িশটা কুভড়র সময় ভেনজ বাভড় ভ ে ো। স্বস অেে পুরুনষর প্রণয়াসক্ত, 
স্বস স্বিােনক োাঁভসনত স্বঝাোনব বনে এইরূপ ভমর্ো সাক্ষী ভিনচ্ছ। 
  
স্বরানমে িৃঢ়িানব প্রভতবাি করে। এরপরই স্বসই মারাত্মক ভচভিটা িাভখে করা হে। 
আিােনত ভচভিটা পড়া হে। মোক্স, ভপ্রয় আমার, িাগে তানক আমানির হানত এনে 
স্বেনেন । খুনের অভিন ানগ তানক স্বগ্রপ্তার করা হনয়ন । আভম স্বিনব অবাক হভচ্ছ স্ব  
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স্বেোর্থ স্বিাে একটা মাভ  প থন্ত মারনত পানর ো। স্বস ভক ো ভমস স্বেেনক খুে করে। 
হায় স্ববচারা স্বস রক্ত মাখা অবস্থায় বাভড় এনসভ ে আমার কান  সব েীকার কনরন  
আভম তানক োাঁভসনত স্বঝাোনবা। স্বস  খে োাঁভসনত ঝুেনব তখে বুঝনত পারনব স্বরানমে 
স্বহেজারই তার ঐ অবস্থা কনরন । তারপর আমরা িুজে সুনখ বাভক জীবে কাটানত 
পারব। 
  
ভচভিটা প্রকাশ হনয় পড়নতই স্বরানমে স্বহেজার এনকবানর স্বিনে পড়ে সবভক ু েীকার 
করে স্বস। স্বেোর্থ েটা কুভড়নতই বাভড় ভেনরভ ে। 
  
মামো এবার অেেভিনক স্বমাড় ভেে। আসামীর উভকে সোর চােথস তার কনয়কজে 
সাক্ষীনক র্াকনেে। আসামীনকও সাক্ষে ভিনত র্াকা হনো, স্বস স্বজরার চানপ একটু 
ঘাবড়ানো ো। 
  
ভববািী পনক্ষর উভকে অনেক স্বচিা করনেে, ভকন্তু স্বতমে ভক ু করনত পারনেে ো। 
সাক্ষে স্বজরা স্বশষ হনত জুরীরা স্বগাপে ববিনক স্বগনেে। একটু পনরই ভেনর এনস তারা 
বেনেে, আসামী ভেনিথাষ। 
  
স্বেোর্থ স্বিাে স্ববকসুর খাোস স্বপে। ভমিঃ স্বমহােথ তাড়াতাভড় উনি তার মনেেনক 
অভিেেে জাোনেে। এই স্বকসটা সভতেই অদু্ভত, ভবনশষ কনর স্বরানমে স্বহেজার একটা 
অদু্ভত চভরত্র। স্বরানমে স্বহেজানরর আকষথণীয় স্বচহারার জেে স্বকসটা তার সৃ্মভতপনট 
জীবন্ত হনয় র্াকনব। 
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স্বরানমে স্বহেজারনক স্বিখনত একজে ভববণথ, শান্ত মভহো, ভকন্তু আিােনত এনস স্বস 
অভগ্নসু্ফভেনের আকার ধারণ কনরভ ে। 
  
সোর চােথস ভমিঃ স্বমহােথনক বেনেে, আমানির মনেে খুব অনল্পর জেে রক্ষা স্বপনয়ন  
চেুে তানক অভিেেে জাভেনয় আভস। ভকন্তু ভমিঃ আর একজনের সনে মুনখামুভখ হনত 
চাে ভতভে হনেে স্বরানমে স্বহেজার। তার স্বিখা স্বপনত একটু স্বিভর হনো ভকন্তু স্বকার্ায় 
স্বিখা হনো স্বসই কর্া এখানে অবান্তর। ভমিঃ স্বমহােথ স্বরানমে স্বহেজারনক সব কর্া খুনে 
বেনত স্বরানমে বেে, আভম আমার মুখটা ভক কনর পাল্টাোম স্বসটা স্বতা খুব স্বসাজা। 
  
গোনসর আনো এত কম ভ ে স্ব  আপভে স্বমক-আপ ধরনতই পানরেভে। 
  
 ভকন্তু আপভে ঐরকম করনত স্বগনেে স্বকে? 
  
শুেুে, স্ব  কনরই স্বহাক তানক আমার মুক্ত করার িরকার ভ ে। আভম জােতাম 
মােভসকতা বুভঝ তাই আভম চাইোম আমানক অপিস্থ করা স্বহাক, অপরাধী করা স্বহাক, 
তাহনেই েয়ংভিয় িানবই আসামীর পনক্ষ সহােুিূভতর উনদ্রক হনব। 
  
ভকন্তু ভচভির বাভণ্ডেগুনো? 
  
ঐ ভচভিটা আমারই বতভর করা, বাভকগুনো স্বেোর্থনক স্বেখা আমার সভতেকানরর স্বপ্রনমর 
ভচভি। 
  
তাহনে মোক্স োনমর স্বোকটা স্বক? 
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 ঐ োনম স্বকানো স্বোনকর অভস্তত্ব স্বেই। 
  
ভমিঃ স্বমহােথ িুিঃভখত হনয় বেনেে, আমরা স্বতা তানক স্বসাজা রাস্তানতই আেনত পারতাম। 
  
আভম ঝুাঁভক ভেনত চাইভে। আপভে স্বতা ভেনজই মনে করনতে স্ব  স্বস ভেরপরাধ। 
  
ভকন্তু ভমিঃ স্বমহােথ আপভে স্বমানটই বুঝনত পানরেভে, ভকন্তু আভম জাভে স্বেোর্থ সভতেসতেই 
খুে কনরভ ে। 
  
. 
  
০২. 
  
 স্বজায়াে অোসভব ঘণ্টার আওয়াজ শুনে স্বিৌনড় ভসাঁভড়র ভিনক স্বগে। স্বিৌনড় স্ব নত ভগনয় 
একজে  ুবনকর সনে স্ববশ স্বজানর ধাো স্বখে। 
  
আনর স্বজাে স্ব । এত তাড়াহুনড়া ভকনসর? িুিঃভখত হোভর। আভম স্বতামানক স্বিখনত পাইভে। 
ভকন্তু এত তাড়াহুনড়া স্বকে? 
  
ঘণ্টা স্ববনজ স্বগন  এটা ভিতীয় ঘণ্টা। ঘভড়র ভিনক তাভকনয় সময়টা স্বিনখ োও। 
  
 হোভর স্বর্েহাউস পুনরানো ক্লনকর ভিনক তাকাে। আটটা বানরা, স্বস বেে। 
  
বাটোরনক উনেশে কনর প্রর্ম ঘণ্টাটা বাজানে ো ভক ভিতীয় ঘণ্টাটা? 
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 প্রর্ম ঘন্টা সোর। 
  
 আটটা বানরানত প্রর্ম ঘণ্টা বাজানে? স্বতামার স্বতা চাকভর চনে  ানব? 
  
বাটোর স্বহনস বেে, আজ সাতটার স্বেে আধঘণ্টা স্বিভরনত স্বপৌঁ নচ্ছ তাই িশ ভমভেট 
স্বিভরনত ভর্োনরর আনয়াজে করা হনয়ন । 
  
মভেনবর হুকুনম। 
  
স্বকার্ায় একটা গুভের শব্দ হনো হোভর বেে। ইভতমনধে কানো মতে পাঁয়ভত্রশ ব র 
বয়স  একজে স্বোক তানির ড্রইংরুম স্বর্নক স্ববর হনয় এনো। 
  
এভিনক এরা ভতেজে আওয়াজ সম্বনন্ধ্ োো রকম আনোচো করনত োগে। ভকনসর 
আওয়াজ স্বকাে ভিক স্বর্নক আওয়াজটা এনো ইতোভি, সুিশথে স্বোকভট শুধু মার্া োড়ে। 
স্বস বেে, শব্দটা ঘণ্টা ও সামনের িরজাটা ভিনয় এে মনে হয়। হোভর বেে, উত্তর ভিক 
স্বর্নক শব্দটা এনসন , শব্দটার উৎপভত্ত আমানির ভপ ে ভিক স্বর্নক। 
  
স্বজভে ভকে বেে, আজকাে খুেখারাভপ স্বেনগই আন , ভমস অোসভব বেে, খুনের কর্া 
শুেনে আমার হাত পা কানপ। 
  
হোভর বেে খুে? ভকন্তু স্বকানো রক্তপাত স্বেই, স্বকানো স্বগাোভে স্বেই, এরকম খুে আভম 
স্বকানোভিে স্বিভখভে। 
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আমার মনে হয় স্বকানো স্বচারাভশকারী খরনগাশ মারন , তারই গুভের শব্দ। 
  
 াক বাবা বাাঁচা স্বগে, বনে হাসনত হাসনত ভতেজে বড় ড্রইংরুমটায় ঢুকে। 
  
ইংেোনণ্ডর প্রাচীে বাভড়র মনধে োইচাম স্বক্লাজ অেেতম ভবখোত বাভড়। 
  
ভহউবাটথ োইচাম স্বরাচ পভরবানরর সবথনশষ বংশধর। টুভপ ভবনিতার মত রাগী স্বস, 
হতিাগে স্ববচারা! ভহউবাটথ োইচাম খোতোমা সেীতজ্ঞ, ভতভে একটা উগ্র েিানবর, রাগ 
হনে জ্ঞাে র্ানক ো। স্বজার কনর ভেনজর গুরুত্ব অপনরর উপর চাপায়। 
  
গাে বাজো ভেনয় তার খুাঁতখুতাভে সবনচনয় স্ববশী। ভতভে  খে অভতভর্নির সামনে 
বাজানবে তখে সবাইনক এনকবানর চুপ কনর র্াকনত হনব। আর একটা বোপানর 
খুাঁতখুতাভে আন , স্বসটা হে রানতর খাওয়া। 
  
রানতর খাওয়া রীভতমত একটা উৎসব, একটা অেুষ্ঠাে। রানতর খাওয়ার সময় সবাইনক 
ভিক সময় হাভজর হনত হনব। 
  
রাত আটটা পাাঁনচর সময় একটা ঘণ্টা পনড়। আটটা পনেনরায় আর একটা ঘণ্টা পনড়। 
তারপর র্াইভেংরুনমর িরজা খুনে  ায়, বো হয় স্বটভবনে খাবার স্বিওয়া হনয়ন । 
অভতভর্রা তখে স্বশািা াত্রা কনর খাবার ঘনর স্বঢানক। ভিতীয় ঘন্টা পড়ার পনর স্বকউ  ভি 
স্বিভর কনর তনব তার জেে স্বস রানতর খাবার ঘনরর িরজা বন্ধ্। 
  
তাই এই পভবত্র অেুষ্ঠােটা আজ হিাৎ িশ ভমভেট ভপভ নয় স্বগন  বনে সবাই খুব অবাক। 
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স্বজাে অোসভব স্বিখনত খুব সুের। স্বচাখিুনটা েীে মার্ার চুে স্বসাোেী, স্বচানখর চাউভে 
ভক ুটা অভস্থর, িুিমী িরা। স্বস এই প্রর্মবারই োইচাম স্বক্লাজ এনসন । 
  
িরজা খুনে র্ায়ো ভক্লিস ঘনরর স্বিতর স্বঢানক স্বস স্বরানচর পাভেতা কেো। র্ায়োর 
স্বসৌে থে পুরুনষর বুনক জ্বাো ধভরনয় স্বিয়। স্বচহারাটা আনবিেময় ভকন্তু কান  স্বগনে মনে 
হয় বরনের স্বর্ো।  ুবতীনক স্বিনখই  ুবক িুজে এভগনয় স্বগে। র্ায়ো িুজনের ভিনক 
তাভকনয় হাসে। স্বজভে ভকনের মুখটা কানো হনয় স্বগে। 
  
ভমনসস স্বরাচ ঘনর ঢুকনেই স্বস ভেনজনক সামনে ভেে। ভমনসস স্বরাচ স্ববশ েম্বা, রংটা 
ময়ো, আচরনণ ভিধা জভড়ত। পনর সবুজ রনের গাউে। তার সনে মধেবয়স্কা একজে 
ঘনর ঢুকনেে োম স্বগ্রগরী স্ববয়ারভেং। 
  
ঘণ্টা স্ববনজ উিনো। ভর্গভব িরজা খুনে স্বঘাষণা করে ভর্োর স্বিওয়া হনয়ন । ভকন্তু 
একটা আশ্চ থে ঘটো সবাই আন  ভকন্তু ভহউবাটথ োইচাম স্বরাচ স্বেই। ভক হনত পানর 
তাাঁর। সবাই ভক ুটা আশভঙ্কত হনয় অনপক্ষা করনত োগে। 
  
অবনশনষ িরজাটা আর একবার খুনে স্বগে। সবাই িাবে গৃহোমী ভকন্তু তা েয়। স্ব  
ঘনর ঢুকে তানক স্বিনখ মনে হয় স্বস ভবনিশী, স্ব াট্টখাট্ট স্বোক, মার্ায় পুনরা টাক স্ববশ 
বড় বড় স্বগাাঁে; পরনণ সািাভসধা ইিভেং স্বড্রস। 
  
আগন্তুক ভমনসস স্বরানচর কান  স্বিভর হওয়ার জেে ক্ষমতা চাইে। 
  
 ভমনসস স্বরাচ বেনেে, আপোর স্বমানটই স্বিরী হয়ভে ভম–ভতভে স্বর্নম স্বগনেে। 
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স্বপায়ানরা, মোর্াম, আমার োম এরকুে স্বপায়ানরা, তার ভপ নে স্বক স্ব ে বনে উিে ও 
স্বকানো মভহো স্ববাধ হয়। আপভে ভক জােনতে আভম আসব? 
  
ভমনসস স্বরাচ বেনেে, হোাঁ। তনব আমার সবসময় সবভক ু মনে র্ানক ো। ভর্গভব সব 
ভিনক েজর রানখ। 
  
এরকুে স্বপায়ানরা বেনে স্বরে োইনে একটা িুঘথটোর জেে আমার স্বেে স্বিভরনত 
স্বপৌঁন ন । স্বজাে তখে বনে উিে স্বসই জেেই স্বিভর কনর ভর্োনরর বেবস্থা করা হনয়ন । 
  
ভমনসস োইচাম স্বরাচ বেনেে, আভম বুঝনত পারভ  ো স্বকে মানে, ভতভে ভকংকতথবেভবমূঢ় 
হনয় বেনত োগনেে ভহউবাটথ স্বতা স্বকানোভিে এরকম স্বিভর কনর ো। 
  
স্বপায়ানরার স্বচাখ িুনটা খুব তাড়াতাভড় সবাইনক জভরপ করে। 
  
এভিনক স্বজভপ্র ভকে বোখো করে, ভমিঃ স্বরাচ ভর্োনর স্বকাে ভিে স্বিভর কনর আনসেভে 
একজে আগন্তুনকর কান  পভরভস্থভতটা খুবই অদু্ভত, সবাই স্বকমে স্ব ে অপ্রস্তুত, ভিধা 
জড়ানো। 
  
হিাৎ ভমনসস োইচাম স্বরাচ বেনেে, আভম ভর্গভবনক পািাভচ্ছ স্বকে ভমিঃ োইচাম স্বরাচ 
আনসেভে ভর্োনর। 
  
ভর্গভবনক র্াকা হনো এবং তানক বেনত স্বস উত্তর ভিে ভমিঃ োইচাম স্বরাচ আটটা বাজার 
পাাঁচ ভমভেট আনগ েীনচ স্বেনম োভর্রুনম ভগনয়ন ে। 
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ভর্গভব বেে, আচ্ছা আভম তানক জাোভচ্ছ স্ব  ভর্োর প্রস্তুত। 
  
ধেেবাি ভর্গভব। 
  
ঘনরর মনধে ভক ুক্ষনণর েীরবতা। একটু পনরই ভর্গভব ঘনর ঢুকে। স্বজানর স্বজানর তার 
ভেশ্বাস পড়ন  এরকম হবার কর্া েয় তার। আমানক মাে করনবে মোর্াম, োভর্রুম 
ভিতর স্বর্নক িরজা বন্ধ্। 
  
এই সময়ই এরকুে স্বপায়ানরা পভরভস্থভতটা ভেনজর হানত ভেে। স্বস বেে, আমানির 
সবারই এখে োভর্রুনম  াওয়া িরকার। 
  
হেঘনরর মধে ভিনয় ভসাঁভড় অভতিম কনর, গ্রোণ্ডোিার ক্লকটা এবং ভর্োর গং এর পাশ 
ভিনয় স্বস কভরর্র ভিনয় চেে। কভরর্র স্বশষ হনয়ন  োভর্রুনমর বন্ধ্ িরজার সামনে। 
  
ভমিঃ স্বপায়ানরা িরজায় েক করনেে। ভকন্তু স্বকাে সাড়া শব্দ স্বপনেে ো, তারপর িরজার 
েুনটানত স্বচাখ ভিনয় তাকাে, তারপরই বেনেে একু্ষভে আমানির িরজা িােনত হনব। 
স্বপায়ানরার ভেনিথশ মত স্বজভে ভকে ও স্বগ্রগাভর স্ববয়ারভেং তারা িুজনে িরজায় ধাো 
ভিনত োগে। 
  
ভকন্তু িরজা িাো মুনখর কর্া েয়। অনেক স্বচিার পর স্ববশ ভক ুক্ষণ পনর সবার সমনবত 
ধাোয় িরজাটা স্বশষ প থন্ত স্বিনে স্বগে। বাভড়র সবাই িরজার সামনে অনপক্ষা করনত 
োগে ভক স্বিখনব স্বসই স্বিনব তারা  া িয় করভ ে তা-ই স্বিখনত স্বপে। জাোোটা 
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তানির ভিনক মুখ কনর বাাঁ ভিনক িরজা আর জাোোর মাঝখানে একটা বড় স্বেখার 
স্বটভবে। স্বটভবনের ভিনক মুখ ো ভিনয় একটু স্ববাঁনক একজে েম্বা স্বচহারার মােুষ বনস 
আন ে। 
  
শরীরটা স্বচয়ানরর উপর স্বঝাকানো তার ভপ ে ভিকটা িরজার ভিনক, মুখটা জাোোর 
ভিনক তাাঁর র্াে হাতটা স্বমনঝর ভিনক ঝুনে পনড়ন , আর হানতর েীনচ কানপথনটর উপর 
একটা চকচনক ভপস্তে। 
  
স্বপায়ানরা তীক্ষ্ণ গোয় স্বগ্রগভর স্ববয়ারভেংনক বেে, ভমনসস স্বরাচ ও অেে িুজে মভহোনক 
এখাে স্বর্নক ভেনয়  াে। 
  
ভমনসস োইচাম স্বকাঁনপ উনি বেনেে স্ববাচ ভেনজনক গুভে কনরন , উিঃ ভক সাংঘাভতক! 
স্বগ্রগভর স্ববয়ারভেং তানক এবং অেে িুজে মভহোনক ভেনয় অেেভিনক স্বগনেে। 
  
স্বপায়ানরা ঘনরর মনধে ঢুকে,  ুবক িুজে তার ভপ নে। বুনেটটা মার্ার র্াে ভিক েুনটা 
কনর স্ববর হনয় ভগনয় ভেশ্চয়ই বাাঁ ভিনকর স্বঝাোনো আয়োটায় আঘাত কনরন । আয়োটা 
স্বিনে স্বগন । স্বেখার স্বটভবনের উপর এক টুকনরা কাগজ, তানত শুধু একটা শব্দ স্বেখা 
িুিঃভখত। 
  
স্বপায়ানরা িরজার ভিনক ভেনর তাকাে। িরজার তাোয় ভিতর স্বর্নক স্বতা চাভব োগানো 
স্বেই, স্বস বেে আমার মনে হয়। 
  
স্বপায়ানরা খুব তাড়াতাভড় উনি িাাঁভড়নয় জাোোর কান  স্বগে। জােোটা স্ববশ বড়। 
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স্বস েীনচ বাইনরর ভিনক ঘাসগুনো পরীক্ষা কনর জােোটা আবার বন্ধ্ কনর ভিে। 
  
স্বস বেে, আমানির এখুভে পুভেনশ স্বোে করা িরকার। তারা  তক্ষণ ো এটা আত্মহতো 
বেন ে ততক্ষণ আমানির স্বকানো ভক ুনত হাত স্বিওয়া উভচত েয়। 
  
মনে হয় ভমিঃ স্বরাচ পনেনরা ভমভেট আনগ মারা স্বগন ে। 
  
স্বপায়ানরা ভর্গভবনক োভর্রুনমর সামনে পাহারা ভিনত স্বরনখ স্বগে। হোভর মভহোনির 
কান  চনে স্বগে। 
  
ভমিঃ স্বপায়ানরা বেনত আরম্ভ করনেে আপভে ভমিঃ োইচাম স্বরানচর ঘভেষ্ঠ বনু্ধ্ তাই 
আপোর সনে আমার প্রর্ম কর্া বো উভচত। কারণ এই সময় ভমনসস োইচামনক প্রশ্ন 
করা উভচত েয়। আভম সহজ িানব ঘটোগুনো আপোর সামনে রাখব। তাহনে শুরু 
কভর। আমার েণ্ডনের ভিকাোয় ভমিঃ স্বরানচর কা  স্বর্নক একটা ভচভি পাই। তানত স্বেখা 
আন  তার বেবসা স্বর্নক স্বকউ প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ কনরন । ভতভে পুভেশনক খবর ভিনত 
োরাজ। ভকন্তু ভতভে স্বচনয়ভ নেে আভম এনস বোপারটার তিন্ত কভর। আভম রাজী 
হনয়ভ োম ভকন্তু আমার আসনত কনয়কভিে স্বিরী হনয় স্বগে। 
  
স্ববয়ারভেং সামােে হাসনেে। ভতভে মানঝ মানঝ ভেনজর উপর ভেয়ন্ত্রণ হাভরনয় স্বেেনতে 
ভকন্তু ভবকৃত মভস্তষ্ক েয় কারণ আত্মহতো ভবকৃত মভস্তনষ্কর কাজ েয়। তিন্তকারী জুরীরা 
তাই বে স্ববয়ারভেং িৃঢ়িানব বেে, ভহউবাটথ স্বমানটই োিাভবক স্বোক ভ ে ো। ভতভে 
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ভক ুটা উন্মািগ্রস্ত ভ নেে পাভরবাভরক বোপানর। ভকন্তু এতসব সনেও খুব বুভেমাে 
ভ নেে। 
  
ভমিঃ স্বপায়ানরা বেনেে, রহসেটা খুব শীঘ্র উনন্মাচে করনত হনব। ভতভে ভচভিনত 
ভেনখভ নেে পাভরবাভরক কারনণই অনেনক আত্মহতো কনরে। ভতভে একটা অপরানধর 
 ায়া স্বিনখভ নেে স্বসই জেেই তানক মরনত হে।  াইনহাক আভম এই বোপানর তিন্ত 
করব এবং খুব তাড়াতাভড় কাজটা স্বশষ করার স্বচিা করব। 
  
স্ববয়ারভেং বেনেে, আভম ভকিানব আপোনক সাহা ে করব বুঝনত পারভ  ো। ভহউবাটথ 
স্বকােভিে স্বগাপে ভক ু আমানক বনেেভে। 
  
আপভে আমানক বেুে ভমিঃ স্ববয়ারভেং আপোর মনত কার পনক্ষ ভমিঃ স্বরানচর অর্থ চুভর 
করার সম্ভাবো রনয়ন । 
  
বো মুশভকে। তনব কোনেে মাশথাে বনে একজে এনজন্ট আন  তার ভবষয় সম্পভত্ত 
স্বিখার জেে। ভতভে খুব চমৎকার স্বোক।  ুনে তার একটা হাত কাটা স্বগন । 
  
ভহউবাটথ এই িদ্রনোকনক স্ববশ প ে করনতে। 
  
 ভমিঃ! স্বপায়ানরা স্ববয়ারভেংনক অেুনরাধ করনেে আপভে আমায় সব খুনে বেুে। 
  
স্ববয়ারভেং বেনেে, ভিক আন  বেভ  তাহনে আপভে ড্রইংরুনম একজে সুেরী মভহো 
স্বিনখন ে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 উইটনেস ফর দ্য প্রসসসিউশে । আগাথা সিসি। এরিুল প াযানরা সমগ্র

32 

www.bengaliebook.com                                  সূসি ত্র 
 

 

আভম িুজে সুেরী মভহোনক স্বিনখভ । 
  
হা একজনের োম ভমস অোসভব, হোভর স্বর্েহাউস তানক এনেন ে। ভকন্তু আভম আর 
একজে মভহোর কর্া বেভ  তার োম র্ায়ো ভক্লিস। ভতভে একজে সাংঘাভতক মভহো। 
এখাে স্বর্নক কুভড় মাইনের মনধে  ত পুরুষ আন  সবার সনে উভে েভিেভি কনরন ে 
এই জেে তানক স্বকউ ো স্বকউ একভিে খুে করনবই। এভিনক আর একজে মভহো ভমিঃ 
স্ববয়ারভেংনক সমানে েক্ষে কনর  ানচ্ছে ভতভে হনেে োইচাম স্বরানচর পাভেতা কেো। 
র্ায়ো ভক্লিস একভিক ভিনয় তানির িূর সম্পনকথর িাইভঝ হয়। ভহউবাটথ তানক খুব 
িানোবাসনতে। ভতভে চাইনতে ো র্ায়ো ভক্লিনসর ভবনয় স্বহাক। তনব ভহউবানটথর প ে 
মত পাত্র  ভি হয় তাহনে তার স্বকাে আপভত্ত ভ ে ো। স্ববয়ারভেংনক ভহউবানটথর খুব 
প ে ভ ে। স্ববয়ারভেংও র্ায়োর স্বপ্রনম পনড়ভ ে তনব র্ায়োর চভরত্র এনকবানরই িানো 
ভ ে ো স্বস সবাইনকই স্বখোত! 
  
ভকন্তু কোনেে মাশথাে তার েজনর পনড়ভ ে স্বোনক বোবভে করত। 
  
আচ্ছা, ভমিঃ স্বর্েহাউস স্বক হে? 
  
িানগ্ন। স্বসই স্বতা সব সম্পভত্ত পানব, তাই ো? 
  
ভমিঃ স্বরানচর মৃতুের পর তাাঁরই োম স্বেওয়া উভচত কারণ বংনশ আর স্বকাে োইচাম স্বরাচ 
স্বেই। সম্পভত্তর স্বকানো উত্তরাভধকারী ভিক করা স্বেই তনব োইচাম স্বরানচর সম্পভত্ত 
স্বপনত স্বগনে র্ায়োর োমীনক োইচাম স্বরানচর োম গ্রহণ করনত হনব। 
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ভমিঃ স্বপায়ানরা বেে, আপভে সব কর্া বনে আমার খুব উপকার কনরন ে, এবার োইচাম 
স্বরাচনক অেুনরাধ করুে ভতভে স্ব ে একভমভেনটর জেে আমার সনে স্বিখা কনরে। 
  
ভক ুক্ষণ পরই ভমনসস োইচাম ঘনর ঢুকনেে, স্বচয়ানর বনেে ভতভে, বেনেে, আমার 
পভরবানরর মনধে স্বকানোরকম স্বকনেংকাভর চাই ো। 
  
তনব আভম স্ব  মুহূনতথ আয়োটানক স্বিখভ  তখেই আমার একটা প্রতীনকর কর্া মনে 
পড়ন । ভহউবাটথ স্ব ে অভিশাপগ্রস্ত, স্বস খুব অদু্ভত ধরনের মােুষ ভ ে। 
  
স্বপায়ানরা বেনেে, আচ্ছা মোর্াম আপোনির ভক স্বকানো আভর্থক অেটে চেভ ে? 
  
আভম এসব বোপানর িাভবই ো। 
  
 আপোনক ধেেবাি মোর্াম, আমার আর ভক ু ভজজ্ঞাসে স্বেই। 
  
স্বপায়ানরা এবার ভর্গভবনক র্াকে। 
  
স্বতামানক কনয়কটা প্রশ্ন করব, তুভম এখে আমানক বে গুভের শব্দ সম্বনন্ধ্ স্বতামার ভক 
বোর আন । 
  
আমরা চারজে ভ োম হেঘনর। ভমিঃ স্বর্েহাউস, ভমস অোসভব এবং ভমিঃ ভকে। 
  
 বাভকরা স্বকার্ায় ভ ে? 
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ভমনসস োইচাম স্ববাচ ও ভমিঃ স্ববয়ারভেং পনর এনসভ নেে, আর ভমস ভক্লিস স্ববাধহয় 
ড্রইংরুনম ভ নেে সোর। স্বপায়ানরা ভর্গভবনক আরও িু-একটা প্রশ্ন কনর ভবিায় ভিে। 
তানক বনে ভিে ভমস ভক্লিসনক পাভিনয় িাও। 
  
ভমস ভক্লিস সনে সনে ঘনর ঢুকে। সািা সাভটথনের স্বপাষানক তানক অপূবথ স্বিখানচ্ছ। 
  
ভমিঃ স্বপায়ানরা ভমস ভক্লিসনক কনয়কটা প্রশ্ন করনেে স্বস মাশথাে সম্বনন্ধ্ িানোমতই 
প্রকাশ করে ভকন্তু স্ববয়ারভেং-এর কর্া উিনতই স্বস উনত্তভজত হনয় উিে। স্বস বেে, 
স্বেকটা পাভজ, আভম স্বরাচনক স্বোকটা সম্বনন্ধ্ জাভেনয় ভ োম ভকন্তু ভমিঃ স্বরাচ কারও কর্া 
শুেনব ো। 
  
আচ্ছা ভমস ভক্লিস আপোর বাবার মৃতুেনত ভক আপভে িুিঃভখত। 
  
 ভেশ্চয়ই িুিঃভখত। আভম বাবানক খুবই িানোবাসতাম। তনব তাাঁর মৃতুে হনয় ভতভে স্ববাঁনচ 
স্বগন ে। কারণ তার মনধে মােভসক িারসামেহীেতার েক্ষণ স্বিখা  াভচ্ছে। 
  
স্বপায়ানরা ভচভন্ততিানব মার্া োড়ে তারপর বেে, আভম  ভি আপোর বোগটা পরীক্ষা 
কভর তাহনে ভেশ্চয়ই আপভত্ত র্াকনব ো। 
  
ও, হোাঁ, আপভে গুভের শব্দটা শুনে ভক িাবনেে? স্বকার্ায় ভ নেে তখে? 
  
আভম স্বিনবভ োম স্বকানো গাভড়র শব্দ এবং আভম তখে বাগানে ভ োম। 
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আচ্ছা ধেেবাি মািনমায়ানজে। এরপর আভম ভমিঃ ভকনের সনে কর্া বেব। একটু পনর 
ভকে ঘনর প্রনবশ করে। ভমিঃ স্বপায়ানরা তানক বেে, আভম জােনত চাই আজ সন্ধ্োনবোয় 
োভর্রুনম আপভে েীচু হনয় স্বমনঝ স্বর্নক ভক তুেভ নেে? এবং স্বসটা আপোর 
জোনকনটর র্াে পনকনট স্বরনখভ নেে। 
  
ভকে তার পনকটটা উভল্টনয় ভিতনরর ভজভেষগুনো বার করে। একটা ভসগানরট স্বহাল্ডার, 
একটা রুমাে, স্ব াট্ট ভসনের স্বগাোপ কুাঁভড় এবং একটা স্বসাোর স্বিশোই বাক্স। 
  
সভতে বেনত ভক আভম এই স্বিশোই বাক্সটা কুভড়নয়ভ োম। 
  
ভমিঃ স্বপায়ানরা বেনেে, ো ভমিঃ ভকে, অেে স্বকাে স্ব াট ভজভেষ আপভে কুভড়নয়ন ে, খুব 
সম্ভব এই স্বগাোপ কুভড়টা। 
  
একমুহূতথ চুপ কনর স্বর্নক ভকে স্বহনস উনি েীকার করে। 
  
 এমে সময় একজে েম্বা শুভ্র স্বকশ, োউজ সুেট পরা বেভক্ত ঘনর ঢুকে। 
  
ভতভে অবাক হনয় ভকেনক ভমিঃ স্বরানচর মৃতুের সংবাি ভিনেে। 
  
 ভমিঃ ভকে! স্বপায়ানরার সনে পভরচয় কভরনয় বেনেে ইভে ভমিঃ মাশথাে। 
  
 ভমিঃ মাশথাে বেনেে, ভমিঃ স্বপায়ানরা আভম আপোর একজে গুণমুগ্ধ িক্ত। 
  
 স্বপায়ানরা স্বিখে তার গোর ের এবং হানব-িানব স্ব নেমােুষী আন । 
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পুভেশ এনসন  তানির সনেই আভম এনসভ । ভকন্তু সভতে কর্া বেনত ভক োইচাম স্বোচ 
সিাই িাবত স্ব  তানক  াড়া এই পৃভর্বী অচে তাই তার আত্মহতোয় আভম অবাকই 
হনয়ভ । 
  
স্বপায়ানরা বেনেে, আভম একটা কর্া ভজজ্ঞাসা করভ  আপোর ভক এরকম মনে হয় স্ব  
ভমিঃ োইচাম স্বরাচ তার ভহসাবপনত্রর বোপানর আপোনক সনেহ করভ নেে? 
  
এরকম ধারণা খুবই অবাক করার মত। 
  
ভতভে ভক সনেহ করনতে স্ব  তার পাভেতা কেোর সনে আপোর একটা সম্পকথ গনড় 
উিনত চনেন ? 
  
মাশথাে োজুকিানব স্বহনস মার্া োড়ে। তনব ভমিঃ স্ববাচ এসব ভক ুই জােনতে ো। ভতভে 
জােনে চাকভর স্বর্নক আমানক বরখাস্ত করনতে, র্ায়োর মানসাহারা বন্ধ্ কনর ভিনতে। 
  
ইভতমনধে স্বজভে ভকে বেনেে, পুভেশ ইেসনপক্টর আপোর সনে স্বিখা করনত চায় ভমিঃ 
স্বপায়ানরা। 
  
চেুে  াভচ্ছ। 
  
পুভেশ ইেসনপক্টর ভমিঃ স্বপায়ানরা সানর্ করমিথে করে তারপর বেনেে স্বকসটা স্বমানটই 
জভটে েয় কারণ িরজা জাোো বন্ধ্ ভ ে, িরজার চাভব মৃনতর পনকনট পাওয়া স্বগন , 
এটা আত্মহতো স্বস ভবষনয় স্বকানো সনেহ স্বেই। 
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আপভে বুনেটটা স্বপনয়ন ে? 
  
হোাঁ, এই স্বতা। র্াক্তার বুনেটটা স্বিখাে। 
  
স্বিয়ানের কান  আয়োর েীনচ পনড়ভ ে। তাাঁর ভপস্তেটা সবসময় স্বর্নক্সর ড্রয়ানর 
রাখনতে। 
  
মৃতনিহ স্বশাবার ঘনর ভেনয়  াওয়া হনয়ন । একটু পনরই পুভেশ চনে স্বগে। 
  
আপোনির ভক একটা স্বজারানো ফ্লাশোইট আন ? স্বপায়ানরা হোভরনক ভজজ্ঞাসা করে। 
  
 হোাঁ আন  বনে স্বজাে ও হোভর িুজনে ভমনে োইটটা ভেনয় এে। 
  
স্বপায়ানরা বেে, আপোরা আমার সানর্ আসনত পানরে। স্বস ঘানসর উপর আনো স্বেনে 
েীচু হনো তারপর উনি িাাঁভড়নয় মার্া োড়ে। স্বস বেে, এখানে েয়। তারপর স্বপায়ানরার 
েজর র্াে ভিনকর স্বকয়াভরর উপর পড়ে, স্বস েুনের সামনের জভমর উপর আনো 
স্বেেে। স্বিখনত স্বপে পানয়র পভরষ্কার  াপ। চারনট পানয়র  াপ, িুনটা  াপ আসা এবং 
িুনটা  াওয়া। 
  
স্বজাে বেে, মােীর পানয়র  াপ স্ববাধ হয়। 
  
স্বপায়ানরা বেে, ো ো, স্ব   াপ স্বিখা  ানচ্ছ স্বসটা স্বকানো মভহোর পানয়র  াপ। এই 
 াপ হাইভহে জুনতার  াপ। 
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ভমিঃ স্বপায়ানরা র্ায়ো ভক্লিনসর সনে কর্া বেবার জেে ড্রইংরুনম বসনেে। 
  
ভমিঃ স্বপায়ানরা বেনেে, একটা স্ব াট্ট প্রশ্ন করব মািনমায়ানজে। আপভে ভক আজ স্বকাে 
সমনয় োভর্রুনমর জাোোর পানশ েুনের স্বকয়াভরর কান  ভগনয়ভ নেে। 
  
হা, স্বস মার্া স্বেনড় সায় ভিে। একবার সাতটার সময় আর একবার ভর্োনরর ভিক 
আনগ। 
  
 ভমিঃ স্বপায়ানরা বোপারটা একটু বুভঝনয় বেুে। 
  
র্ায়ো বেনেে, আভম স্বটভবনে েুে সাজাবার জেে ভিক সাতটার সময় বাগানে  াই। আর 
একবার স্বপাষানক েুে আটকাবার জেে েুে তুেনত স্বগভ  কারণ স্বপাষানক একটু স্বতে 
পনড় স্বগভ ে। েুেটা ভিক আটটার সময় তুেনত স্বগভ । 
  
আচ্ছা আপভে জাোো ভিনয়  াওয়ার স্বচিা কনরেভে স্বকে? আর গুভের আওয়াজ  খে 
হনয়ভ ে তখে আপভে স্বকার্ায়? 
  
র্ায়ো বেনেে, আভম স্বচিা কনর ভ োম ঐ পর্ ভিনয় স্ব নত ভকন্তু জাোো বন্ধ্ ভ ে। 
আর গুভের শব্দ আভম বাগাে স্বর্নক আসার িু-ভতে ভমভেট পনর শুনেভ োম। পানশর 
িরজা ভিনয় স্বঢাকার ভিক আনগ। 
  
স্বপায়ানরা একটা স্ব াট ভসনের স্বগাোপ কুভড় র্ায়ো ভক্লিসনক স্বিখাে। এটা আপভে ভমিঃ 
ভকেনক ভিনয়ভ নেে। 
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র্ায়ো বেনেে, হোাঁ, এটা আভম কাে রানত ভমিঃ ভকেনক ভিনয়ভ োম। 
  
 াইনহাক স্বপায়ানরা এবার সবাই এর উনেনশে বেনেে, আপোরা সবাই অেুগ্রহ কনর 
োভর্রুনম ঢেুে। এবং মোর্ামনক আসনত অেুনরাধ করুে। ভমিঃ স্বপায়ানরা এবার তার 
কর্া আরম্ভ করনেে। এই স্বকসটা আপোরা জানেে ভমিঃ স্বোচ ভেনজ আত্মহতো কনরন ে 
ভকন্তু তা েয় তানক খুে করা হনয়ন । 
  
খুে করা হনয়ন ? মাশথাে স্বহনস উিে। 
  
িরজা জাোো বন্ধ্। ভতভে ঘনর একা। স্বক তানক খুে করনব? 
  
আভম একটা ভজভেষ স্বিখাব। স্বিখুে জাোো বন্ধ্ করভ  হাতে ো ঘুভরনয়ই ভকন্তু এখে 
স্বিখুে স্বস আনস্ত একটু ধাো ভিে এবং জাোোর হাতেটা ঘুনর ভগনয় ভ টভকভেটা ভিক 
জায়গায় আটনক স্বগে। সুতরাং জােোটা বন্ধ্ হবার কায়িাটুকু খুব ভঢনে। এবার স্বস 
িৃঢ়তার সানর্ বেে,  খে আটটা বানরা ভমভেনট গুভে করা হয় তখে চারজে হেঘনর 
ভ ে। চারনজেরই খুে করার সুন াগ স্বেই ভকন্তু বাভক ভতেজে স্বকার্ায় ভ ে? মোর্াম 
আপভে ঘনর ভ নেে। মাঁভসনয় স্ববয়ারভেং আপভেও আপোর ঘনর ভ নেে। আর 
মািনমায়ানজে, আপভে ভ নেে বাগানে আপভে তাই েীকার কনরন ে। এবার স্বপায়ানরা 
ভমনসস োইচাম স্বরানচর ভিনক তাভকনয় বেনেে, আপভে বেুে ভমিঃ স্বরাচ ভকিানব উইে 
কনর স্বগন ে। ভহউবাটথ তার উইে আমানক পনড় শুভেনয়ভ ে। আভম  তভিে জীভবত 
র্াকব ততভিে সম্পভত্ত স্বর্নক ব নর ভতে হাজার পাউণ্ড পাব তা াড়া ভেনজর প ে মত 
বাভড় পাব। ভকন্তু তারপর স্বস কনয়ক সপ্তাহ আনগ উইে ভক ু প্রবতথে কনর। স্বস সব 
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সম্পভত্ত র্ায়োনকই ভিনয়ন । তনব শতথ হনো তানক স্ববয়ারভেংনক ভবনয় করনত হনব। 
 ভি অেে কাউনক ভবনয় কনর তনব সমস্ত সম্পভত্ত তার িানগ্ন হোভর স্বর্ে হাউস পানব। 
  
এবার ভমিঃ স্বপায়ানরা র্ায়োনক এভগনয় ভগনয় বেনেে আপভে স্বতা কোনেে মাশথােনক 
ভবনয় করনত চাে োভক ভমিঃ ভকেনক? 
  
র্ায়ো তখে মাশথানের হাতটা স্বপাঁভচনয় ধরে। ভমিঃ স্বপায়ানরা ভিক স্বসই সমনয় র্ায়োনক 
োো রকম স্বজরা কনর এবং এমে ভবভ্রাভন্তর সৃভি কনর স্ব ে র্ায়োই খুে কনরন । 
তারপর অবনশনষ র্ায়োর ভিনক তাভকনয় হানস এবং বনেে ঘটোটা এইরূপ হনত 
পারত, ভকন্তু তা ো হনয় স্বপায়ানরা ঘনরর চাভরভিনক একবার স্বচাখ স্ববাোে, তারপর 
বেনত োগে, আপোরা মৃতনিহটা ভেশ্চয়ই েক্ষে কনরন ে। ভতভে স্বর্নক্সর ভিনক 
স্বকাোকুভে বনস জাোোর ভিনক মুখ কনরভ নেে। ঐিানব বনস স্বকউ আত্মহতো কনর ো। 
ভকন্তু এখে মনে করুে ভতভে খুে হনয়ন ে। 
  
ভমিঃ স্বরাচ স্বর্নস্কর ভিনক মুখ কনর বনসভ নেে। খুেী তার ভপ নে িাাঁভড়নয় কর্া বেভ ে। 
কর্া বেনত বেনতই গুভে করে। বুনেট তাহনে মার্া স্বিি কনর স্বখাো িরজা ভিনয় 
বাইনর ঘন্টাটায় ভগনয় োগনব। অবশে িরজাটা  ভি স্বিাো র্ানক। 
  
তাহনে বুঝনত পারন ে? বুনেটটা  খে ঘণ্টায় োগে ঐটাই হনো প্রর্ম ঘণ্টা। ঐ ঘণ্টার 
শব্দ শুনেভ নেে স্বজাে, কারণ তাাঁর ঘরই ঐ ঘণ্টাটার উপনর। 
  
এবার আভস খুেী ভক করে? িরজাটা বন্ধ্ কনর তাো োগাে, চাভবটা রাখে মৃনতর 
পনকনট তার পর মৃতনিহটা একটু স্বকাোনচ কনর রাখে এবং ভপস্তনে মৃনতর আেুনের 

http://www.bengaliebook.com/


 উইটনেস ফর দ্য প্রসসসিউশে । আগাথা সিসি। এরিুল প াযানরা সমগ্র

41 

www.bengaliebook.com                                  সূসি ত্র 
 

 

 াপ ভেনয় পানশ স্বেনে রাখে। সবনশনষ আয়োটা স্বিনে স্বেেে,  ানত মনে হয় ঘটোটা 
আত্মহতো  াড়া ভক ুই েয়। খুেী জাোো ভিনয় বাইনর  ায় এবং জাোোর ভ টভকভে 
আটকায় ভকন্তু ঘানসর উপর পা ো স্বেনে েুনের জভমর উপর পা স্বেনেভ ে  ানত পনর 
স্বসটা মসৃণ কনর স্বিওয়া  ায়। আটটা বানরানত স্বস ঘনর চনে স্বগে।  খে স্বস ড্রইংরুনম 
একা তখে স্বস ভপস্তে স্বর্নক গুভে কনরই হেঘনর স্বঢানক। 
  
আপভে স্বতা এরকমই কনরভ নেে স্বজভে ভকে? 
  
ভবস্ময় ভবমূঢ় হনয় স্বসনিটাভর স্বজভে ভকে স্বপায়ানরার ভিনক তাকাে এবং একটু পনরই 
ভমিঃ ভকে সংজ্ঞাহীে হনয় পড়ে। 
  
র্ায়ো ভবড়ভবড় কনর বেনত োগে ভকন্তু স্বজভে ভকে খুে করে? 
  
আমার মনে হয় স্বসনিটাভর ভহসানব কাজ করায় তার পনক্ষ খুবই োিাভবক। ভমিঃ স্বরানচর 
হয়ত স্বকানো সনেনহর উনদ্রক হনয়ভ ে। 
  
তাই ভতভে আমানক খবর স্বিে। ভমিঃ ভকে বুঝনত পানরে আভম এখানে আসভ  তাই ভতভে 
আর স্বিভর ো কনর তাড়াতাভড় কাজটা সারনেে। তার পভরকল্পো ভ ে খুেটা করা হনব 
আটটা বানরা ভমভেট স্বকেো অেে জায়গায় তার অবস্থানের প্রমাণ র্াকনব। ভকন্তু বুনেটটা 
ভতভে ভিক সমনয় কুভড়নয় স্বেবার সময় পােভে। ভতভে  খে কুনড়াে তখে আভম েক্ষে 
কনর স্বেনেভ । 
  
হোভর ভজজ্ঞাসা করে, ভকন্তু আসে গুভের শব্দটা স্বকউ শুেনত পায়ভে স্বকে? 
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সাইনেন্সার স্বর্নক গুভে করা হনয়ভ ে। সাইনেন্সারটা খুাঁনজ পাওয়া  ানব, আর ভপস্তেটা 
পাওয়া  ানব স্বঝাাঁনপর মনধে। স্বপায়ানরা বুনেটটা তুেে আভম  খে ভমিঃ স্বর্ে হাউসনক 
সনে ভেনয় জােোটা পরীক্ষা কনরভ োম তখে ভমিঃ ভকে আয়োর েীনচ বুনেটটা  ুাঁনড় 
ভিনয়ভ নেে। 
  
র্ায়ো মাশথানের ভিনক ঘুনর তাভকনয় বেে জে আমানক ভবনয় কনর এখাে স্বর্নক ভেনয় 
চে। র্ায়ো আরও বনে উিে, আভম উইনের অর্থ চাই ো। আমরা েুটপানত  ভব এাঁনক 
ভিে কাটাব। 
  
হোভর বেে, ঐসব স্বকাে িরকার স্বেই। আমরা সম্পভত্ত িাগািাভগ কনর স্বেব। 
  
ভমনসস োইচাম স্বরাচ স্বকাঁনি উিনেে। ভমিঃ স্বপায়ানরা আয়োটা ভকে ইনচ্ছ কনরই 
স্বিনেন ? হোাঁ মোর্াম। ভমিঃ স্বজভে ভকনের পনক্ষ এটা খুবই িুিথাগে বনে প্রমাভণত হে। 
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৩-৫. শক্ত সমথথ  রুুষ 
০৩. 
  
 ভমিঃ ভর্েভমর্ স্ববশ শক্ত সমর্থ পুরুষ, কাাঁধ িুনটা একটু স্বঝাকানো, মুখটা স্ববশ বড় সড় ও 
োেনচ। 
  
ভমিঃ ভর্েভমর্ স্বগাে স্বটভবেটা েক্ষে করনেে োয়ার স্বেনসর আগুনে সািা স্বটভবেক্লর্, ভমিঃ 
স্বমহােথ বেনেে,  ুভর কাাঁটা ও অেোেে সরিাম চক্ করন । 
  
ভমনসস ভর্েভমর্ ভজজ্ঞাসা করনেে, স্বিখ সব ভক ু ভিক আন  স্বতা? 
  
হোাঁ সব প্রস্তুত, ভমিঃ ভর্েভমর্ বেনেে। 
  
 তাহনে রািাগুনো কনর স্বেে, শােথট রািাঘনর আন  স্বতামানক সাহা ে করনব। 
  
ভর্ম, স্বকাল্ড কর্থ ভবে, রুভট আর ভচজ এই হনো আজ রানতর খাবার। ভমিঃ ভর্েভমর্ 
ভমভেট িুনয়ক ধনর ভশস ভিনত ভিনত বেনেে ভক ভবশ্রী আবহাওয়া আজ আর স্বকউ 
আসনব ো। প্রায় িশভমভেট বানি ভমনসস ভর্েভমর্ হানত ভর্ম িাজা ভেনয় ঢুকনেে এবং 
ভক ু পনর তার িুই স্বমনয় খাবার ভেনয় ঘনর ঢুকে। ভপ ে ভপ ে ভমিঃ ভর্েভমর্। স্ব নে 
র্ভেনক ভেনয় ঢুকনেে। ভতভে সামনের স্বচয়ানর বসনেে। এবার মজা কনর বেনত 
োগনেে োো কর্াবাতথা। 
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স্ব মে তার স্বমনয় মভেে বেে, স্বোকােয় স্বর্নক এতিূনর বাভড় করার জেে স্বকাে জে 
প্রাণীর স্বিখা পাই ো। 
  
শােথট বেে, আভম ভক ুনতই এই বাভড়নত একা একা ঘুমাব ো। 
  
ভর্েভমর্ খুব স্বরনগ ভগনয় বেনেে,  নত্তাসব বানজ কর্া, তুভম ভক কখেও ভক ু স্বিনখ ? 
শােথট স্বকানো উত্তর ভিে ো। এভিনক বাইনর স্ববশ স্বজানর বৃভি শুরু হে। 
  
ভমিঃ ভর্েভমর্ ভজজ্ঞাসা করনেে, তুভম িয় পাচ্ছ োভক? আমরা আগুনের ধানর ভেরাপনি 
আভ । 
  
তার কর্া স্বশষ হবার সনে সনে হিাৎ িরজায় করাঘাত স্বশাো স্বগে। 
  
ভমনসস ভর্েভমর্ আতথোি কনর শােটা গানয় জড়ানেে। 
  
কুভড় ভমভেট আনগ মভটথমার ভক্লিেোণ্ড বৃভির মনধে িাাঁভড়নয় গাভড়টানক স্বিখনত োগনেে। 
িশ ভমভেনটর মনধে পর পর িুনটা টায়ার স্বেনট স্বগে আর ভতভে এখে উইন্টশায়ানরর এই 
স্বোকােয় বভজথত জায়গায় িাাঁভড়নয় আন ে সভতেই তার িাগে খুব খারাপ। 
  
চাভরভিনক সন্ধ্োয় অন্ধ্কার স্বেনম আসন । ধানর-কান  আশ্রয়স্থে স্বেই। তার উভচত ভ ে 
বড় রাস্তা ভিনয়  াওয়া। গাভড়টানক সচে করার স্বকানো উপায় এখে আর স্বেই কারণ 
ভতভে স্ব খানে িাাঁভড়নয় আন ে পাহানড়র পানশ সরু রাস্তায়। ভতভে হতবুভে হনয় চাভরভিনক 
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তাভকনয় হিাৎ আনোর ভিকাো স্বপনেে এক মুহূতথ ভচন্তা কনর ভতভে গাভড় স্ব নড় পাহাড়ী 
পর্ স্ববনয় উপনর উিনেে। 
  
এবার ভতভে একটা কুভটনরর আনো স্বিখনত স্বপনেে। মভটথমার ভক্লিেোণ্ড িাবনেে ওখানে 
ভেশ্চয়ই আশ্রয় পাওয়া  ানব। 
  
ভক্লিেোণ্ড একজে ভবখোত মনোভবজ্ঞােী। ভতভে অবনচতে মে ভেনয় িুনটা স্বটক্সট বই 
ভেনখন ে। ভতভে ভরসাচথ স্বসাসাইভটর সিে এবং অভতপ্রাকৃত ভবিোর  াত্র। 
  
ভমিঃ ভর্েভমনর্র বাভড় স্বপৌঁন  িরজায় ধাো মারার পূবথ মুহূনতথ একটা উনত্তজোর আাঁচ 
স্বপনেে। ভতভে পাভরপাভশ্বথক আবহাওয়া ভবচার কনর িভবষেৎ েে সম্পনকথ অেুমাে করনত 
পানরে। 
  
ভতভে িরজায় ধাো মারনতই ভিতনরর সবাই চুপ কনর স্বগে এবং ভক ুক্ষণ পনর িরজাটা 
খুনে স্বগে। ভক্লিেোণ্ড ভিতনরর সব িৃশে স্বিখনত স্বপনেে, মনে হনো স্বিতরটা স্বকানো 
র্াচ ভশল্পীর আাঁকা  ভব। 
  
একটা বড় স্বগাে স্বটভবে, পভরবানরর সবাই বনস আন । বাভড়র কতথা, ভগিী এবং তানির 
ভকনশার পুত্র ও ভকনশারী কেো। স্বমনয়ভট আশ্চ থে সুেরী। 
  
ঘনরর মনধে ভেস্তব্ধতা কাভটনয় ভক্লিেোণ্ড তার অসহায় অবস্থার কর্া বেনেে। অবনশনষ 
কতথা উনি িাাঁভড়নয় ভমিঃ ভক্লিেোণ্ডনক ভিতনর র্াকনেে। আগুনের পানশ কানির টুনে 
ভক্লিেোণ্ড বসনেে। জভে িরজাটা বন্ধ্ কনর ভিে। 
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আমার োম ভর্েভমর্ কতথা বেনেে। আর ইভে আমার স্ত্রী এবং এরা িুজে আমার স্বমনয় 
শােথট এবং মিভেে। শােথট অপূবথ সুেরী। মভেে স্বিখনত একটু অেে ধরনের। তার 
স্বসৌে থে স্ব ে পনট আাঁকা। 
  
মভটথমার ভক্লিেোণ্ডনক চা-পাে করার জেে অেুনরাধ করনেে এবং ভক ুক্ষণ বানি তার স্ত্রী 
গরম চা ও োোরকম খাবার ভিনয় পভরচ থা করনেে। পভরচ থার ভিতর ভিনয় ভমিঃ 
ভর্েভমর্ োোরকম কর্াবাতথা শুরু করনেে। ভেনজর সম্বনন্ধ্ সব কর্া খুনে বেনেে, তাাঁর 
বেবসা, এই গ্রানম র্াকা ইতোভি। 
  
তার কর্ার স্বতানড় মাভটথমার মন্ত্রমুগ্ধ। ভকন্তু তবুও ঘনরর ভিতর িৃভির স্বেোর সময় 
চারজনের মনধে একজনের অোিাভবকতা েক্ষে করন ে। 
  
আপোনক আজ রাভত্রনত এখানেই র্াকনত হনব। ভমিঃ ভক্লিেোণ্ড ো হনে এত রাভত্রনত 
 ানবেইবা স্বকার্ায়? 
  
আপোনির আভতনর্য়তার তুেো হয় ো। স্বমনয় িুজে ঘর স্ব নড় স্ববর হনয় স্বগে। 
  
একটু পনর মভটথমার পানয়র শব্দ স্বপনেে। 
  
 আপোর স্বমনয়রা খুব সুেরী, ভক্লিেোণ্ড বেনেে। 
  
ভমিঃ ভর্েভমর্ গনবথর সনে বেনেে, হোাঁ। আমার মনতা বা মা-র মনতা হয়ভে। 
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 একটু পনরই জাোনো হনো ঘর প্রস্তুত। মভটথমার আরও একবার ধেেবাি জাোনেে। 
  
ভর্েভমর্ বেনেে, স্বতামরা ওাঁর সনে উপনর ভগনয় স্বিখ সব ভক ু ভিকিাক আন  ভকো। 
  
মভেে জাোোটা পরীক্ষা কনর স্বিখে এবং শাটথ ওয়াশ হোাঁণ্ড স্ববভসনের ভিনক েজর ভিে। 
তারপর গুর্োইট ভমিঃ ভক্লিেোণ্ড বনে ভবিায় ভেে। 
  
িরজাটা বন্ধ্ কনর তারা িুজে চনে স্বগে। ঘনর মভটথমার এখে একা। 
  
ভক ুক্ষণ বানি ভেচ স্বর্নক ভমিঃ ভর্েভমনর্র গোর শব্দ ভতভে স্বপনেে। 
  
তারপর ভতভে পায়চাভর করনত করনত ভচন্তায় রু্নব স্বগনেে। আচ্ছা মভটথমার এমে িানব 
তাকাে স্বকে? তাহনে এই বাভড়নত স্বকার্ায় স্ব ে একটা স্বগােমাে আন । 
  
এস.ও.এস। এটা ভবপি সংনকত ভকন্তু ধুনোর মনধে স্বক এটা ভেখে? 
  
তার মনে পড়ে তারা িুজনেই ওখানে িাাঁভড়নয় ভ ে ভকন্তু ভেখে স্বক? 
  
িরজার সামনে ভগনয় ভতভে আবার িরজাটা খুেনেে ো, ভমিঃ ভর্েভমনর্র গোর আওয়াজ 
আর স্বশাো  ানচ্ছ ো। 
  
ভতভে ভচন্তা করনেে কাে  া ভক ু করার করব। 
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ভক্লিেোণ্ড সকাে সকাে ঘুম স্বর্নক উিনেে। ভেভিংরুনমর ভিতর ভিনয় বাগানে চনে 
স্বগনেে। শােথট সকাে সকাে ঘুম স্বর্নক উনিন । 
  
ভক্লিেোণ্ডনক শােথট স্বিখনত স্বপনয়ই সুপ্রিাত জাোে। 
  
গুর্মভেথং, মভটথমার হাভসমুনখ বেে। 
  
ভক ুক্ষণ পর মভটথমার একটা গান র র্াে স্বিনে ঐটা ভিনয় বােুময় মাভটনত এস.ও.এস 
ভেনখ শােথটনক িানো কনর েক্ষে করনেে। ভকন্তু ভক ু বুঝনত পারনেে ো। 
  
তুভম ভক জাে এই ভতেনট অক্ষনরর মানে ভক? শােথট ভ্রূ স্বকাাঁচকাে। 
  
 স্বস বেে, স্বকানো জাহাজ  খে ভবপনি পনড় তখেই স্বতা এই সংনকত পািায়। 
  
মভটথমার সায় ভিে মার্া স্বেনড়। ভকন্তু তুভম ভক এটা ভেনখ । 
  
শােথট স্বচাখ বড় কনর অবাক হনয় বেে, ো আভম ভেভখভে। 
  
 তাহনে আমার িুে হনয়ন । হতাশায় মেটা তার িনর স্বগে। 
  
এবানর তারা িুজনে বাভড়র ভিনক চেে। স্ব নত স্ব নত শােথট হিাৎ েীচু গোয় বনে উিে, 
কর্াটা আভম ভেভখভে বনট ভকন্তু স্ব  স্বকাে সময় ভেনখ স্বেেনত পারতাম। কারণ আভম 
িীষণ িনয়র মনধে ভ োম। ভকন্তু আপভে আসার পর স্ব ে ভক ু উত্তর স্বপোম। 
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তুভম ভকনসর িয় স্বপনয়ভ নে? 
  
আভম তা জাভে ো, শােথট বেে। তনব মনে হয় বাভড়টা। এখানে আসার পর সবাই 
স্বকমে স্ব ে পােনট স্বগন , তা াড়া এই বাভড়নত িূত আন । 
  
মভটথমানরর আগ্রহ আরও স্ববনড় স্বগে। শােথট বেে, এই বাভড়নত একজে স্বোক তার 
স্ত্রীনক খুে কনরভ ে। এখানে আসার পর আমরা তা জােনত পাভর। মভটথমার ভচন্তা করনত 
োগনেে। আমানক বে কাে রানত আভম স্ব  ঘনর ভ োম খুেটা ভক স্বসই ঘনরই হনয়ভ ে? 
  
শােথট বেে, আভম ও সম্বনন্ধ্ ভক ুই জাভে ো। 
  
 মভটথমার প্রায় ভেনজর মনে বেনেে, খুেটা ঐ ঘনর হনয় র্াকনত পানর। 
  
আমার মনে হয় কাে রানত তুভমই এস.ও.এস ভেনখভ নে! তুভম অবনচতে অবস্থায় 
ভেনখ । অনেক ব র আনগ স্ব  খুে হনয়ভ নো স্বস হয়ত এস.ও.এস ভেনখভ ে, এখে 
তুভম অবনচতে মনে ভেনখ স্বেনে । 
  
শােথনটর মুখটা উজ্জ্বে হনয় উিে। স্বস বেে, আপভে এই িানব বোখো করন ে। বাভড়র 
ভিতর স্বর্নক স্বক স্ব ে তানক র্াকে স্বস স্বিতনর চনে স্বগে। 
  
মভটথমার একাই বাগানে পায়চাভর করনত োগনেে। কাে রানত এই বাভড়নত ঢুনক ভতভে 
স্ব  উনত্তজোর আিাস স্বপনয়ভ নেে এই বোখো ভক তার সনে  ুভক্ত ুক্ত? ভতভে ভেনজর 
মনে বেনেে, আমার আভবিথাব জভে  াড়া সবাইনক িীষণ চমনক ভিনয়ভ ে ভকন্তু স্বকে? 
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এমে সময় জভে অভতভর্নক বেে, স্বেকোে স্বরভর্ আপভে স্বিতনর আসুে। 
  
মভটথমার েক্ষে করনেে জভের হানতর আেুনে ভকনসর িাগ। জভে বুঝনত স্বপনর বেে, 
আভম রসায়ে ভেনয় পরীক্ষা কভর। বাবা প ে কনরে ো। তবুও আমার ইচ্ছা রসায়ে 
ভেনয় আভম গনবষণা কভর। 
  
ইভতমনধে মভটথমার স্বেকোে স্বটভবনে এনেে এভিনক ভমিঃ ভর্েভমর্ ভমনসস ভর্েভমর্, 
খাবার স্বটভবনে এনস মভটথমারনক সুপ্রিাত জাোে। মভটথমানরর মনে হনো ভমনসস ভর্েভমর্ 
স্ব ে িয় স্বপনয়ন  তাাঁনক স্বিনখ। সবার স্বশনষ মভেে এে, স্বস মভটথমারনক অভিবািে 
জাভেনয় ভজজ্ঞাসা করে কাে আপোর িানো ঘুম হনয়ন  স্বতা? 
  
মভটথমার বেনেে, হোাঁ তার িানোই ঘুম হনয়ন । মিভেনের মুখটা েোকানস হনয় স্বগে 
মভটথমানরর উত্তনর। মভটথমার এবার গৃহোমীনক ভজজ্ঞাসা করনেে আপোর স্ব নে রসায়ে 
ভবিোয় আগ্রহী। হিাৎ ভমনসস ভর্েভমর্ তার হানতর কাপটা স্বমনঝনত স্বেনে ভিনেে অর্থাৎ 
পনড় স্বগে। তার োমী বনে উিনেে ভক হনো মোভগ? তার গোর েনর মনে হনো ধমক 
ও সাবধাে কনর স্বিওয়া। তারপর অভতভর্র ভিনক তাভকনয় অেে কর্া শুরু করনেে। 
  
প্রাতিঃরানশর পর মভটথমার ভেনজই বাগানে চনে স্বগনেে। তার  াবার সময় হনয় এনসন । 
ভকন্তু তার স্ব নত ইনচ্ছ করন  ো মনের মনধে ভচন্তা করনত করনত ভতভে একটা রাস্তা 
ধনর বাভড়টার অেে ভিনক চনে এনসন ে। তার জুনতার তো স্বিপনসানের তাই স্বমানটই 
শব্দ হভচ্ছে ো। তাই ভতভে জাোোর পানশ িাাঁভড়নয় ভমিঃ ভর্েভমনর্র কর্াগুভে শুেনত 
স্বপনেে, ভতভে বেভ নেে প্রায় ষাট হাজার পাউনণ্ডর মত উভকে বেভ ে। 
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তানির এই কর্াবাতথা শুনে বোপারটা রহসেময় হনয় উিে। মিভেে বাভড় স্বর্নক স্ববর 
হনয় আসভ ে ভকন্তু তার বাবার র্ানক স্বস বাভড়নত ভেনর স্বগে। 
  
ভমিঃ ভর্েভমর্ খুভশ মনে বেনেে, আশা কভর আপোর গাভড়র ভবনশষ স্বকানো ক্ষভত হয়ভে। 
মভটথমার উাঁচু গোয় ভমিঃ ভর্েভমর্নক ভবপনি আশ্রয় স্বিবার জেে ধেেবাি জাোনেে। 
  
মভেে ও শােথট বেে, ো ো, এটা আমানির কতথবে তারপর তারা হাত ধরাধভর কনর 
িুজনে িূনর একটা স্ববনে বসে। 
  
মভটথমার হিাৎ বনে স্বেেনেে, আপোর স্বমনয় িুজেনক স্বিখনত ভকন্তু স্বমানটই একরকম 
েয় তাই ো ভমিঃ ভর্েভমর্। 
  
ভমিঃ ভর্েভমর্ কর্াটা শুনে একটু হতচভকত হনয় স্বগে। 
  
আপোর তাই মনে হনচ্ছ ো ভক? হা ওরা স্বিখনত আোিা। 
  
 মভটথমার সহজ গোয় বেে, তনব ওরা িুজনেই ভেশ্চয়ই আপোর স্বমনয় েয়। 
  
ভমিঃ ভর্েভমর্ এবার সভতে কর্া বেনেে, ভিক ধনরন ে মশাই, ওরা িুজেই আমানির 
স্বমনয় েয়। একজেনক ভশশু বয়স স্বর্নক পােে কনর আসভ । স্বস ভকন্তু এসনবর ভক ু 
জানে ো। তনব তানক এবার সব জাোনত হনব। 
  
মভটথমার ভজজ্ঞাসা করনেে, ভক ু সম্পভত্ত ও পানচ্ছ স্ববাধহয়? 
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ভমিঃ ভর্েভমর্ িাবনেে সব খুনে বোই িানো। আপভে ভক কনর ধরনেে মশাই। 
  
এটা আমার ষষ্ঠ ইভিনয়র পারিভশথতা। 
  
হোাঁ, আপোর কর্াই ভিক। আমরা তানক পাভেতা কেো ভহসানব গ্রহণ কভর। মিভেনের 
সম্বনন্ধ্ খবনর কাগনজ একটা ভবজ্ঞাপে স্বিখোম। তার বাবা খুব ধেী ভ নেে। তাাঁর মৃতুের 
আনগ ভতভে তার সন্তানের অভস্তত্ব সম্বনন্ধ্ জােনত স্বপনরভ নেে। ভতভে স্বোকও োভগনয় 
ভ নেে এবং উইে কনর ভগনয়ন ে স্ব  স্বমনয়নক খুাঁনজ পাওয়া স্বগনে তার সব সম্পভত্ত 
স্বমনয় পানব। 
  
ভমিঃ মভটথমার মে ভিনয় সৰু শুেনেে এইজেেই মিভেে অেেরকম স্বিখনত, চুেগুনো 
কানো স্বকমে স্ব ে ভেসৃ্পহ িাব। ভমিঃ ভর্েভমনর্র কাভহেী সতে হনেও ভক ু তর্ে স্বগাপে 
আন । 
  
তবু মভটথমার ভমিঃ ভর্েভমর্নক বুঝনত ভিনেে ো। 
  
ভতভে বেনেে, বািঃ মিভেে সুেরী এবং প্রচুর অনর্থর মাভেক তার িভবষেৎ খুব উজ্জ্বে। 
  
এবার এখে আমার  াবার সময় হনয়ন  আপোনির আভতনর্য়তার জেে আর একবার 
ধেেবাি। ভমনসস ভর্েভমনর্র িুনচানখ িনয়র  ায়া স্বিখনত স্বপনেে। 
  
স্বমনয় িুনটানক মভটথমার স্বিখনত স্বপনেে ো ভকন্তু আনগর রানত গাভড়টানক স্ব খানে স্বেনে 
এনসভ নেে স্বসই রাস্তায় ধানরর স্বঝানপ মিভেে িাাঁভড়নয়ভ ে। 
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আপোর সানর্ আমার স্বিখা করার িরকার ভ ে। মিভেে বেে, স্বিখুে, আভম ভবচার 
বুভে ভিনয় চভে কুসংস্কানর ভবশ্বাস কভর ো। ভকন্তু আমানির বাভড়নত ভক ু রহসেজেক 
ঘটো ঘনটন  তা ধরা স্ব াাঁওয়ার মনধে, এটা িূত স্বপ্রনতর সৃভি েয়। প্রভতভিেই রহসেটা 
ঘেীিূত হনচ্ছ। বাবা, মা, শােথট সব বিনে  ানচ্ছ, একমাত্র জভে পাল্টায়ভে। 
  
মিভেে বেে, আভম িীষণ িয় স্বপনয়ভ োম কাে রানত। ভকন্তু আপভে আসায় স্বসটা স্বর্নম 
স্বগন । আভম ভবপনির আশঙ্কায় এস. ও. এস হিাৎ ভেনখ স্বেনেভ । 
  
মভটথমার মিভেেনক িরসা ভিনয় বেনেে, িনয়র ভক ু স্বেই।  া করার আভম করব। শুধু 
আপভে ভচন্তা কনর বেুে কাে রানত এমে স্বকানো কর্া আপোর মনে িাগ স্বকনটভ ে 
ভকো? 
  
মিভেে বেে স্বস রকম ভক ু মনে পড়ন  ো। শুধু শােথটনক স্বিখনত হুবহু মার মত 
হনয়ন  এই কর্া বাবা বনেভ নেে মানক। 
  
ভিক আন  আপভে ভচন্তা করনবে ো আপভে এখে বাভড়  াে। আমার হানত সব ভক ু 
স্ব নড় ভিে। 
  
এবানর মভটথমার স্বচাখ বন্ধ্ করনেে। তাাঁর মনে বার বার জভের মুখটা ভেনর আসনত 
োগে। জভে ভেরীহ তবু তানক স্বকি কনরই সব ঘটো ঘনটন । আজ সকানে 
প্রাতিঃরানশর সময় ভমনসস ভর্েভমনর্র হাত স্বর্নক কাপটা পনড় স্বগে স্বকে? উনত্তজোর 
কারণটা ভক? ভতভে বনেভ নেে জভে রসায়ে িানোবানস স্বসই জেে ভক? ভতভে পভরষ্কার 
স্বিখনত পানচ্ছে ভমিঃ ভর্েভমনর্র চানয়র কাপটা স্বিাাঁনটর কান  ধরা। 
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এই সব িাবনত িাবনত শােথনটর কর্া মনে পনড় স্বগে। কাে রানত স্বস স্বকমে অদু্ভত 
িানব ভমিঃ মভটথমার ভিনক তাভকনয় ভ ে। আরও একটা বোপার ভমিঃ ভর্েভমর্ একটার পর 
একটা চানয়র কাপ খাভে কনর বেনেে, চা িাণ্ডা হনয় স্বগন  ভকন্তু তখেও চা ভিনয় স্বধাাঁয়া 
স্ববনরানচ্ছ। 
  
মাসখানেক আনগ একটা ঘটো ভতভে পনড়ভ নেে একটা স্ব নের অমনোন াভগতার জেে 
পুনরা একটা পভরবার ধ্বংস হনয় ভগনয়ভ ে। 
  
আধঘণ্টা পনর মভটথমার তাড়াতাভড় উনি িাাঁড়ানেে এবং ভতভে ভমিঃ ভর্েভমনর্র বাভড়নত 
আবার  ুনতা কনর স্বগনেে। মভটথমার বেনেে, আভম িুিঃভখত একটা ভজভেনষর জেে 
আমানক আবার আসনত হে। 
  
ভমিঃ ভর্েভমর্ স্বচাঁভচনয় উিনেে, তার মুখ োে হনয় উনিন , ভশরাগুনো েুনে উনিন , 
আপভে ভকনসর জেে ভেনর এনেে আভম তা জােনত চাই। 
  
একটু চানয়র জেে তভড়ৎগভতনত ভতভে পনকট স্বর্নক ভক একটা বার কনর স্বটভবনে স্বর্নক 
একটা চানয়র কাপ তুনে বাাঁ হানত ধরা একটা স্বটেভটউনব খাভেকটা চা ঢােনেে। 
  
ভমিঃ ভর্েভমর্ ভজজ্ঞাসা করনেে, আপভে ভক করন ে? ভতভে তীক্ষ্ণ কনে িনয় স্বকাঁনি 
উিনেে। আভম ভেভশ্চত ভমিঃ ভর্েভমর্ স্ব , আপভে খবনরর কাগজ পনড়ে। ভক ুভিে আনগ 
একটা খবর স্ববর হনয়ভ ে স্ব , একটা পুনরা পভরবার ভবষভিয়ার অসুস্থ হনয় পনড়ভ ে 
ভকন্তু আজনক ঘটোয় মাত্র একজে মারা স্ব ত। 
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প্রর্ম প্রশ্ন হনো ভটনের স্ব  হোম স্বখনয়ভ নেে তানত ভক ু ভ ে। আপোর িাড়ার ঘনর 
এক পোনকট আনসথভেক আন । তার েীনচর স্বশেনে এক পোনকট চা আন । উপনরর 
স্বশেনে একটা েুনটা আন । ঐ আনসথভেক েুনটা ভিনয় চানয়র পোনকনট পনড়ন  এটা 
সবাই োিাভবক িাবনব। 
  
মভটথমার আরও বেনেে, আপভে ভেনজর স্বমনয় শােথনটর চানয়র কানপ ভক ু স্বমশােভে ভকন্তু 
মিভেনের চানয়র কানপ চার পাাঁচগুণ স্ববভশ আনসথভেক আন । এটা ভিক েয় আসে স্ব টায় 
োে স্বেনবে োগানো হনো স্বসটায় আপোর স্বমনয় শােথনটর কানপর চা আর ভিতীয়টায় 
মিভেনের কানপর চা। আভম শপর্ কনর বেনত পাভর প্রর্ম স্বটেভটউনব ভিতীয় 
স্বটেভটউনবর স্বচনয় চার পাাঁচগুণ স্ববশী আনসথভেক রনয়ন । 
  
ভর্েভমর্ বেনেে, আপভে পাগে হনয় স্বগন ে। 
  
ো, আভম পাগে হইভে। আপভে ভমনর্ে কর্া আমানক বনেভ নেে আসনে শােথট আপোর 
স্বমনয় েয়। মিভেেই আপোর ভেনজর স্বমনয়। আপভে স্বচনয়ভ নেে শােথটনক েুভকনয়, 
আপোর স্বমনয় মিভেেই সম্পভত্তটা পাক। তাই আপভে শােথটনক েুভকনয় রাখার স্বচিা 
করনেে ভকন্তু সম্ভব হনয় উিে ো কারণ তার মানয়র সানর্ খুবই ভমে তার।  ারা তার 
মানক স্বচনে শাটথনক স্বিখনেই তারা ভচেনত পারনব, তাই আপভে শােথনটর চানয়র কানপ 
সািা আনসথভেক ভমভশনয় ভিনয়ভ নেে। ভমনসস ভর্েভমর্ হিাৎ ভহভেভরয়াগ্রস্ত স্বরাগীর মত 
করনত োগনেে। ভমিঃ ভর্েভমর্ স্ত্রীনক ধমক ভিনেে। 
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মভটথমার স্বিখনেে শােথট স্বচাখ ভবস্ফাভরত কনর তার ভিনক তাভকনয় আন । মভেে বেে, 
চে আমরা একটু িূনর ভগনয় বভস। 
  
মভটথমার বেনেে, ভতভে  ভি এই ভবনশষ বাভড়টায় ো আসনতে তাহনে হয়ত ভতভে ঐ 
রকম পভরকল্পো করনতে ো। আভম এই স্বটেভটউব িুনটা শােথনটর ভেরাপত্তার জেে 
আমার কান  স্বরনখ স্বিব। আচ্ছা, ভবিায়। 
  
. 
  
০৪. 
  
 ভমনসস হাটথার একজে হাটথ স্বপনশন্ট। তানক র্াক্তার স্বিখনত এনসন ে। র্াক্তার তানক 
বেনেে আপভে একিম িুভশ্চন্তা করনবে ো, উনত্তভজত হনবে ো, আপোর হাটথ একটু 
িুবথে ভিকই তনব িয় পাবার ভক ু স্বেই। সবনচনয় িানো হয় আপভে  ভি একটা 
স্বপসনমকার বভসনয় স্বেে তাহনে স্বকানো ভচন্তা র্াকনব ো। 
  
স্বরাজ সকানে একটু বোয়াম করনবে, পাহানড় উিনবে ো, মেনক সবথিা প্রেুি রাখনবে 
তাহনেই হনব। ভমনসস হাটথানরর িাইনপা চােথস ভরর্াওনয়র কান  র্াক্তার আরও ভক ুটা 
ভবশি কনর বেনেে। ভতভে বেনেে, আপোর ভপসীর বহু ব র বাাঁচার সম্ভাবো আন  
তনব তানক স্ব গুভে বেোম স্বসগুভে পােে করনত অবশেই হনব। 
  
চােথস একজে ভবনবচক  ুবক, স্বস ভেনজর ভবনবচো প্রনয়াগ কনর ঐভিে সন্ধ্োয় একটা 
স্বরভর্ও স্বসট আেবার প্রস্তাব করে। 
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ভকন্তু ভমনসস হাটথার আপভত্ত করনেে। ভতভে বেনেে, ঐসব ববিুেভতক তরে আমার 
োনস্থের ক্ষভত করনত পানর। চােথস তার  ুভক্ত ভিনয় ভপসীর অন ৌভক্তকতা প্রমাণ করে। 
ভমনসস হাটথার স্বশষ প থন্ত চােথনসর ইচ্ছার কান  ভেনজনক সমপথণ করনেে। 
  
র্িঃ স্বমনেনের বেবস্থামত স্বপসনমকার বসানো হে। স্বপসনমকানরর পর স্বরভর্ও এনস 
হাভজর হে। চােথস এনস তানক সব স্ববাঝাে। 
  
ভমনসস হাটথার একটা হাইবোক স্বচয়ানর শান্ত, সং ত িানব বনস স্বরভর্ও শুেনত োগনেে; 
তবু তাাঁর মনে হনত োগে স্ব  এসব ভজভেষ স্বকানো কানজর েয়। 
  
স্বরভর্ওনত োো স্বসন্টার ঘুভরনয় চােথস ভপসীর সানর্ িাট্টা করনত োগনেে। ভপসীও তানত 
স্ব াগ ভিনেে। ভমনসস হাটথার চােথসনক খুব িানোবানসে। কনয়ক ব র আনগ িাগ্নী 
ভমভরয়াম হাটথার তার সনে এই বাভড়নত র্াকত ভকন্তু স্বস স্ববশীভিে র্াকনত পানরভে তার 
মামীর সনে র্াকনত িানো োগত ো। স্বস অবনশনষ একটা স্ব াকরার স্বপ্রনম পনড়। ভবনয় 
হনয়  ায় তার। 
  
চােথস ভকন্তু ভপসীর প্রভত সিয়। স্বস কখেও ভপসীর সাভিনধে ভবরক্ত বা একনঘনয় স্ববাধ 
কনরভে। ভিনের মনধে অনেকবারই স্বস ভপসীনক বনে আভন্ট তুভম একভট িারুণ মভহো। 
  
িাইনপার উপর সন্তুি হনয় ভমনসস হাটথার তার উভকেনক ভেনিথশ ভিনেে একটা েতুে 
উইে বতরী করনত। ভতভে উইেটা পনড় সন্তুি হনয় সই কনর ভিনেে। 
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এবার স্বরভর্ও সম্বনন্ধ্ ও েতুে কনর ভপসীর প্রশংসা স্বপে। প্রর্ম প্রর্ম ভমনসস হাটথার 
স্বরভর্ওটানক প ে করনতে ো। ভকন্তু এখে স্বস িানো িানব উপনিাগ করন  স্বরভর্ও 
ভেনয়। ভতভে িুনটা সুইচ ঘুভরনয় ভিনয় হাইবোক স্বচয়ানর বনস মনের সুনখ সান্ধ্েকােীে 
অেুষ্ঠাে স্বশানেে। 
  
স্বরভর্ওটা স্বকোর ভতে মাস পনর এই প্রর্ম একটা অোিাভবক ঘটো ঘটে। চােথস ঐ 
সময় েীজ স্বখেনত বাইনর স্বগন । 
  
স্বসভিে সন্ধ্োর অেুষ্ঠাে ভ ে বোোর্ কেসাটথ। একজে ভবখোত গাভয়কা গাইভ নেে। 
গানের মানঝ অদু্ভত ঘটো ঘটে। গােটা হিাৎ স্বর্নম স্বগে তারপর একজে স্বোনকর 
পভরষ্কার গোর আওয়াজ স্বশাো স্বগে। স্বক স্ব ে তানক উনেশে কনর বেন  স্বমভর, তুভম ভক 
আমার কর্া শুেনত পাচ্ছ? আভম পোভেক কর্া বেভ । আভম শীঘ্রই স্বতামার কান  আসব 
তুভম ভেশ্চয়ই প্রস্তুত র্াকনব, একটু পনরই আবার অোভে েভবর সুনর ঘর িভতথ হনয় স্বগে। 
  
ভমনসস হাটথার ভের্র হনয় স্বচয়ানর বনস রইনেে ভতভে ভক েপ্ন স্বিখভ নেে? 
  
ো-ভক তার িুবথে মনের প্রভতভিয়া  াই স্বহাক ভতভে তার অভিজ্ঞতার কর্া কাউনক 
বেনেে ো, তনব ভতভে িু-ভিে ধনর ভক ুটা ভচভন্তত ও মেমরা হনয় রইনেে। 
  
তারপর ঘটোটা আবার ঘটে ঐভিেও ভতভে ঘনর একা ভ নেে স্বরভর্ওনত অনকথস্ট্রা 
বাজভ ে স্বসটা হিাৎ স্বর্নম পোভেনকর গো স্বশাো স্বগে। 
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ভমনসস হাটথার ঘভড়র ভিনক তাকানেে ো, আজ ভতভে স্বমানটই ঘুভমনয় পনড়েভে। পুনরাপুভর 
সজাগ স্বর্নক পোভেনকর গো শুনেন ে। ভতভে মনে করনেে চােথস বেভ ে, তরনের 
মাপিনণ্ড অনেক োাঁক র্ানক খুব সম্ভব এসব হাভরনয়  াওয়া তরেই মনোথবজ্ঞাভেক 
ঘটোর বোখো কনর। ো এই রকম ধারণা অসম্ভব োও হনত পানর। 
  
ভমনসস হাটথার ঘন্টা বাভজনয় তার স্বমর্ এভেজানবর্নক র্াকনেে। স্বস ভমনসস হাটথারনক 
খুব  ত্ন কনর তার প্রভত িরি আন । 
  
এভেজানবর্ ঘনর ঢুকনত ভমনসস হাটার তানক তার কবনরর ভজভেষপত্র ভিক আন  ভকো 
ইতোভি অসংেগ্ন কর্া বেনত োগনেে। এভেজানবর্ বনে উিে, মোর্াম আপভে এসব 
ভচন্তা করনবে ো। আমার স্বতা মনে হনয়ভ ে আপভে এখে একটু িানো আন ে? 
  
ভমনসস হাটথার বেনেে, আমার এখে সত্তর পার হনয় স্বগন । একভিে ো একভিে 
আমানির সবাইনক স্বতা ওপানর স্ব নত হনব। 
  
এভেজানবর্ তার কর্া শুনে কাাঁিনত কাাঁিনত বাইনর চনে স্বগে। 
  
 ভমনসস হাটথার স্বেনহর িৃভিনত তাভকনয় রইনেে। খুব ভবশ্বাসী ওনক আভম উইনের কত 
ভিনয়ভ । ওনক একশ পাউণ্ড স্বিওয়া উভচত। 
  
পনরর ভিে ভতভে উভকেনক ভচভি ভেনখ অেুনরাধ করনেে উইেটা স্বিখানোর জেে। 
একভিে চােথস তার ভপসীনক বেে, স্বগেরুনম ঐ স্বগাবিা মুনখা েনটাটা কার? গানে 
িাভড় েম্বা জুেভে মার্ায় টুভপ উভে স্বক? 
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ভমনসস হাটথার চােথনসর কর্ায় খুব স্বরনগ স্বগনেে। এবং বেনেে, ওটা স্বতামার 
ভপনসমশাইনয়র েনটা। 
  
চােথস ক্ষমা স্বচনয় বেে, সভর আভম স্বতামানক িুিঃখ ভিনত চাইভে। তনব একটা কর্া আভম 
ভপনসমশাইনক মানে েনটার ঐ বেভক্তনক স্ব ে স্বিনখভ । আমানির বাভড়নত ভতভে স্ব ে 
স্বশনষর জাোোর ধানর বনস আন ে। 
  
স্বশনষর জাোোয়? ভমনসস হাটথার চেে হনয় ভজজ্ঞাসা করনেে। 
  
চােথস বেে, হোাঁ স্বকে? 
  
ভমনসস হাটথার িাবনেে ভতভে আজ ভেনয় স্বমাট ভতেভিে স্বসই রহসেময় গো শুেনত 
স্বপনয়ন ে। তাহনে আর স্বকাে সনেহ স্বেই তার সনে অেে এক জগনতর সম্পকথ স্থাভপত 
হনয়ন । ভতভে স্বরভর্ওনত তার োমীর গোয় শুেনত স্বপনয়ন ে। ভতভে বেন ে, স্বমভর তুভম 
ভেশ্চয়ই এখে প্রস্তুত শুিবার আভম স্বতামার জেে আসব…সানড় েটার সময়…িয় স্বপও 
ো, স্বকানো  ন্ত্রণা অেুিব করনব ো…প্রস্তুত স্বর্নকা। 
  
ভমনসস হাটথানরর মুখটা সািা হনয় স্বগন , স্বিাাঁট িুনটা েীে শুকনো স্বিখানচ্ছ। 
  
 ভতভে কাাঁপা হানত েীনচর োইে কটা ভেখনেে, 
  
আজ রানত সওয়া েটায় আভম আমার মৃত োমীর গোর ের পভরষ্কার শুেনত স্বপনয়ভ । 
স্বস রাত সানড় েটায় শুিবার আমার কান  আসনব। 
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আভম  ভি ঐভিে মারা  াই তাহনে এটাই প্রমাভণত হনব 
 ভবনিহী জগৎ আন  তার সনে স্ব াগান াগ করা সম্ভব। স্বমভর হাটথার। 
  
ভমনসস হাটার ভচভিটা ভেনখ এভেজানবর্নক ভিনয় ভচভিটা স্বপাি করানেে র্ািঃ স্বমনেনের 
কান । এভেজানবর্নক স্বকানো কর্া বেনত ভিনেে ো। ভতভে বেনেে, আভম অপাভর্থব 
বোপার অেুিব করভ । 
  
আভম স্বতামানক একশ পাউণ্ড ভিনত চাই তনব মৃতুের আনগ বোনঙ্ক স্ব নত  ভি ো পাভর 
চােথস তার বেবস্থা করনব। 
  
এভেজানবর্ স্বকানো কর্ায় কাে করনেে ো। 
  
ভমনসস হাটথার বেনেে, মনে স্বরনখা চােথস  ভি আমার ভক ু হয় তনব এভেনক অভতভরক্ত 
পোশ পাউণ্ড স্বিবার বেবস্থা করনব। 
  
চােথস গোয় খুভশর ের আোর স্বচিা করে, স্বতামার ভক হনত  ানচ্ছ। র্ািঃ স্বমনেে 
বনেন ে, তুভম আরও কুভড় ব র বাাঁচনব। তখে শততম জন্মভিে পােে করব। 
  
ভমনসস হাটথার স্বেহমাখা হাভস স্বহনস বেনেে শুিবার তুভম ভক কর ? 
  
চােথস অবাক হনয় বেে, সন্ধ্োনবো ইউইং আমানক তাস স্বখেনত আমন্ত্রণ জাভেনয়ন । 
তনব তুভম  ভি চাও তাহনে আভম র্াকনত পাভর। 
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ভমনসস হাটথার িৃঢ়িানব বেনেে, ো। আভম ঐ রানত একিম একা র্াকনত চাই। তার 
ইচ্ছা ভতভে একাই কভিে বাস্তনবর মুনখামুভখ হনবে। 
  
শুিবার সন্ধ্োয় বাভড়টা খুবই ভেস্তব্ধ মনে হে। ভমনসস হাটথার স্বচয়ানর বনস আন ে তাাঁর 
সব প্রস্তুভত স্বশষ। 
  
ভতভে চােথনসর জেে একটা ভেনিথনশর তাভেকা করনেে। তাাঁর সব আত্মীয়নিরও ভক ু 
ভক ু ভজভেস স্বিয়ার কর্া ভেখনেে। উইনের বক্তবে খুব একটা িীঘথ েয়। ভমনসস হাটথার 
ঘভড়র ভিনক তাকানেে সানড় েটা বাজনত ভতভে ভমভেট বাভক। ভতভে প্রস্তুত হনয় আন ে 
শান্ত, সং ত। স্বশষ কর্া কভট ভেনজর মনে বার বার বোর সময় তার হৃিস্পেে স্ববনড় 
স্বগে, ভক স্ব ে এখভে ঘটনব। 
  
সানড় েটা, স্বরভর্ওটা ভতভে চাভেনয় ভিনেে। ভতভে এবার ভক শুেনবে? 
  
স্বকউ ভক আবহাওয়ার খবর বেনত োভক পাঁভচশ ব র আনগ মারা স্বগন  এমে একজনের 
গো শুেনব। 
  
ভতভে ভক ুই শুেনত স্বপনেে ো। তার বিনে সামনের িরজায় একটা স্ব ে হাতড়ানো 
শব্দ। ভতভে আতভঙ্কত হনয় পড়নেে। িরজার বাইনর স্ব ে মৃিু পানয়র শব্দ, িরজাটা 
আনস্ত আনস্ত খুনে স্বগে। ভমনসস হাটথার টেনত টেনত উনি িাাঁড়ানেে, তার িুনচাখ স্বিাো, 
িরজার ভিনক ভেবে। ভতভে চাপা আতথোি কনর উিনেে। 
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আনোয় স্বিখনেে পুনরানো আমনের স্বকাট গানয় বািামী রনের িাভড় ও েম্বা জুেভে 
সমৃে পভরভচত মূভতথ িাাঁভড়নয় আন । 
  
পোভেক তানক ভেনত এনসন । তার হৃি ন্ত্র স্বশষবানরর মনতা োভেনয় উনি ভচরতনর স্তব্ধ 
হনয় স্বগে। ভতভে স্বমনঝনত পনড় স্বগনেে। 
  
প্রায় একঘন্টা পনর কত্রীনক ঐ অবস্থায় পনড় র্াকনত স্বিখে এভেজানবর্। সনে সনে র্ািঃ 
স্বমনেেনক খবর পাভিনয় আো হে। আর ভক ু করার স্বেই। ভমনসস হাটথার ভচভকৎসার 
বাইনর চনে স্বগন ে। 
  
এভেজানবনর্র ভমনসস হাটথানরর র্াক্তারনক স্বেখা স্বসই ভচভিটার কর্া মনে পড়ে। স্বস র্ািঃ 
স্বমনেনেনক ভচভিটা পড়নত ভিনো। র্ািঃ স্বমনেনে ভচভিটা আগ্রহ সহকানর পনড় চােথসনক 
স্বিখানেে। 
  
ভতভে আশ্চ থ হনয় বেনেে, আপোর ভপসী তার োমীর গো শুনেভ নেে স্বিনব ভেনয় ঐ 
ভবনশষ সময়ভটনত উনত্তভজত হনয় পনড়ে এবং তার হৃি ন্ত্র বন্ধ্ হনয়  ায়। 
  
চােথস বেে, অবনচতে মনের প্রভতভিয়া? 
  
ভক ুটা ঐরকম  তশীঘ্র পাভর ময়ো তিনন্তর েে আপোনক জাোব। 
  
চােথস মার্া োড়ে। 
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আনগর ভিে রানত সবাই  খে ঘুভমনয় ভ ে তখে স্বস স্বরভর্ওর কোভবনেনটর তার সভরনয় 
ভেে। ঐ তারটা চােথনসর স্বশাবার ঘর প থন্ত ভবসৃ্তত ভ ে। ভপনসমশাইনয়র ভক ু স্বপাক 
কপূথনরর গন্ধ্ িরা আেমাভরনত স্বরনখ ভিে। এভেজানবর্নক োয়ার স্বেনস আগুে জ্বাোনত 
বনেভ ে। ঐ আগুনে বািামী রনের িাভড় ও জুেভে পুভড়নয় ভিে। 
  
চােথস িাবে এবার স্বস সমূ্পণথ ভেরাপি।  খে র্ািঃ স্বমনেনে তার ভপসীনক সাবধানে 
র্াকনত এবং আরও কুভড় ব র বাাঁচনব বনেভ নেে তখেই স্বস পভরকল্পোটা এাঁনট 
স্বেনেভ ে। এখে স্বস এই কানজ কৃতকা থ। চােথস এবার  া  া করণীয় সব  ন্ত্রচাভেনতর 
মত কনর চেে। কবর স্বিবার বেবস্থা, আত্মীয়েজে  ানব তার বেবস্থা, কনয়ক জে রানত 
র্াকনব তার বেবস্থা ইতোভি। স্বস স্ব  ভক সাংঘাভতক অবস্থার মনধে আন  তা মৃত আভন্ট 
এবং অেে স্বকউ-ই জানে ো। তার কাজকমথ সবই স্বগাপে আন । এখে আর স্বস িয় 
স্বেই। চােথস ভেনজর মনে হাসে। স্বস  া কনরন  এনত অপরানধর ভক ু স্বেই। শুধু ভপসীর 
সানর্ ভপনসমশানয়র গো েকে কনর একটু িাট্টা কনরন । বেস এনতই সব সমাধাে হনয় 
স্বগে। এখে স্বস একজে ধেী বেভক্ত। 
  
এইসব ভচন্তা করনত করনত এভেজানবর্ জাভেনয় স্বগে হপভকেস এনসন ে তার সনে 
স্বিখা করনত। 
  
হপভকেস গত পাঁভচশ ব র ধনর ভমনসস হাটথানরর উভকে। স্বস ভিক সমনয় এনসন । 
  
চােথস গম্ভীর মুনখ োইনেরী রুনম ঢুকে এবং ভমিঃ হপভকেসনক স্বচয়ানর বসার আমন্ত্রণ 
জাোনেে। 
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আভম আপোর স্বেখা ভচভি ভিক বুঝনত পাভরভে ভমিঃ ভরর্াওনয়। আপোর ধারণা হয়ত িুে 
কারণ ভমনসস হাটথানরর উইেটা আমার স্বহপাজনত স্বেই। আমার কান  ভ ে ভকন্তু ভতভে 
মারা  াবার আনগ গত মেেবার উইেভট স্বচনয় পািাে। 
  
চােথস অবাক হনয় স্বগে তার শরীর স্বকমে হনত োগে তার মনে হনচ্ছ স্বকার্াও গণ্ডনগাে 
আন । 
  
স্বস তার আভন্টর কাগজপনত্রর মনধে উইেটা খুাঁজনত োগে ভকন্তু স্বকার্াও স্বপনো ো। 
  
ভমিঃ হপভকেনসর ইচ্ছােুসানর এভেজানবর্নক র্াকা হনো। স্বস বেে, মৃতুের ভিে সকাে 
প থেন্ত তার কত্রীর হানত উইেটা ভ ে। 
  
ভকন্তু মোর্াম মারা  াবার পরভিে শুধু েীে খামটা স্বটভবনের উপর পনড়ভ ে। 
  
িুজেই এভেজানবনর্র ভিনক ভস্থর িৃভিনত তাভকনয় রইে। 
  
এভেজানবর্ অেুমভত ভেনয় ঘনরর ভিনক চনে স্বগে। 
  
ভমিঃ হপভকেস চােথসনক প্রশ্ন করনেে, আপোর সানর্ ভপসীর স্বকানো মনোমাভেেে হয়ভে 
স্বতা? 
  
 চােথস স্বজার গোয় বনে উিে, আমানির িুজনের সম্পকথ মধুর ভ ে। 
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চােথনসর এই সব কর্া িাবনত িাবনত মুখটা ভববণথ হনয় স্বগে। স্বস ভজজ্ঞাসা করে,  ভি 
উইেটা আর কখেও ো পাওয়া  ায় তাহনে ভক হনব? 
  
ভমনসস হাটথানরর আনগর উইেটা রনয়ন । ১৯২০ সানের স্বসনেম্বর মানস করা ঐ উইে 
অেু ায়ী তার িাগ্নী ভমভরয়াম সব পানব। 
  
ভমভরয়াম সব পানব? 
  
 হিাৎ স্বটভেনোে স্ববনজ উিে, 
  
র্ািঃ স্বমনেনে ভমিঃ ভরর্াওনয় বেনেে এইমাত্র শব বেবনচ্ছি স্বশষ হে। তাাঁর হৃি ন্ত্র ভিয়া 
বন্ধ্ হওয়ার জেেই মৃতুে হনয়ন । ভতভে িুমানসর স্ববশী আর বাাঁচনতে ো। 
  
চােথস ভকন্তু ইভতমনধে ভরভসিারটা িুম কনর োভমনয় স্বরনখন । 
  
স্বস বুঝনত পারে তার সনে স্বকউ স্ব ে চাোভক করন । তার সামনে আর স্বকাে আশা 
স্বেই। স্বজে  াড়া অেে স্বকানো পর্ স্বেই। 
  
. 
  
০৫. 
  
 স্বস বুঝনত পারে অেনক্ষে স্বকউ স্ব ে তানক স্বিনখ হাসন । 
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অোভেকনসর োমী স্বহাঁনট চেে গ্রানমর ভিনক  তক্ষণ ো োমী িৃভির আড়ানে চনে স্বগে 
ততক্ষণ স্বস কানির স্বগট ধনর চুপ কনর িাাঁভড়নয় রইে। 
  
অোভেকস মাভটথে সুেরী েয়, স্বচহারাটা েজর ধরাও েয় তনব একটা চটক আন । ওর 
বািামী চুে ওর গনবথর ভবষয়। তার কর্া বোর ধরেভটও স্ববশ মধুর। স্বপাশাক পভরনচ্ছনি 
স্ববশ ভ ম াম, স্ব  স্বপাশাকভট পরনে তানক মাোয় স্বসই স্বপাশাকভটই স্বস পনর। 
  
আিানরা ব র বয়নস স্বেখাপড়া স্বশষ কনর তানক চাকভরনত ঢুকনত হনয়ন । 
  
অোভেকস োমী ইসু্কনের গ্রোজুনয়ট। তার রুগ্ন মানক বাাঁভচনয় রাখার জেে তানক শটথহোণ্ড 
টাইভপনের চাকভর করনত হনয়ন । 
  
এই পনেনরা ব নরর মনধে ভবনয় ো হনেও স্বপ্রম হনয়ন । স্বপ্রভমক তার সহকমথী স্বকরােী 
ভর্ক উইেভর্নোর্থ। ভকন্তু তারা স্বকউ পরস্পনরর কান  স্বপ্রম ভেনবিে কনরভে। তবু 
অোভেকস িাবত তারা িুজনে োমী স্ত্রী হনব। 
  
এভিনক হিাৎ অোভেকসনসর কপাে খুনে স্বগে। তার িূর সম্পনকথর এক কাভজে মারা 
স্বগন । স্বস তার সভেত স্ববশ কনয়ক হাজার পাউণ্ড উইে কনর স্বগন  তানক। 
  
অোভেকস িাবে এবার তা হনে স্বস ভমনসস অোভেকস উইেনোর্থ হনব। এই সুসংবানি 
ভর্নকর ভক ুই হনো ো উনল্ট স্বস অোভেকসনক এভড়নয় চনে। 
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ভকন্তু এর কারণ ভক? ধেী পত্নীর োমী হনত তার স্বপৌরুনষ বাাঁধন ? এইসব স্বিনব ভর্ক 
ভেনজও কি পানচ্ছ। অোভেকস তানক িানোবানস স্বস শুধু অনপক্ষা করন  ভর্নকর হয়নতা 
িুে িােনব। 
  
এমে সময় সব উনল্ট স্বগে, অোভেকসনসর এক বান্ধ্বীর বাভড়নত স্বর্ারাল্ড মারভটনের 
স্বিখা হে। সনে সনে তানির প্রণয় সৃভি হে। স্বস স্বপ্রম েিীনত ঝাাঁপ ভিে। স্বস ভর্কনক 
িুনে স্বগে। 
  
কনয়কভিে পনর ভর্কনক স্বস সব বেে এবং শীঘ্র তারা ভবনয় করনব একর্াও বেে। 
  
 ভর্ক বেে, স্বোকভট স্বতামার অপভরভচত। তুভম ওর ভবষনয় ভক ু জাে ো। মাত্র কভিনের 
পভরচনয় তুভম স্বজনে স্বগনে। 
  
অোভেকস এবার স্বরনগ ভগনয় বেে, আভম জােতাম ো স্ব  স্বকানো পুরুষ এগানরা ব নরও 
জােনত পানর ো িানোবাসা ভক? 
  
অোভেকস-এর কর্া শুনে ভর্ক অনেক অেুেয় করে, তবু অোভেকস শুেে ো। তখে স্বস 
িয় স্বিখাে শান্ত ভশি এই মােুষটার মনধে এত আগুে েুভকনয়ভ ে। 
  
ভর্ক বনে স্বর্ারাল্ডনক স্বস খুে করনব? অবশে স্বস  া বেন  রানগর মার্ায় বেন । 
  

http://www.bengaliebook.com/


 উইটনেস ফর দ্য প্রসসসিউশে । আগাথা সিসি। এরিুল প াযানরা সমগ্র

69 

www.bengaliebook.com                                  সূসি ত্র 
 

 

আজ সকানে োমীনক ভবিায় স্বিবার পর ভর্নকর শাসাভে তার মনে পনড় স্বগে। ভবনয়র 
পর অোভেকস ভতেবার একই েপ্ন স্বিনখন । ভর্ক তার োমীনক খুে করন । স্বর্ারাল্ড 
মনর পনড় আন , আর ভর্ক তার পানশ িাাঁভড়নয় আন । 
  
স্বস োমীর মৃতুেনত স্ব ে খুশী। ভক বানজ েপ্ন ভর্নকর ভক স্বকানো অনেৌভকক শভক্ত আন ? 
োভক স্বস অোভেকসনক সতকথ কনর ভিনচ্ছ। 
  
এই সব কর্া অোভেকস স্বিনবই  ানচ্ছ এমে সময় স্বটভেনোে স্ববনজ উিে। স্বস 
স্বটভেনোে তুনে ভজজ্ঞাসা করে, স্বক কর্া বে ? আভম ভর্ক, আভম এখে  ুভটনত আভ । 
স্বতামানির গ্রানমর সরাইখাোটা স্ববশ, এখানে মা  ধরনত এনসভ , আভম  ভি স্বতামার 
ওখানে  াই তাহনে আপভত্ত আন ? 
  
ো, কড়া সুনর অোভেকস বেে, আসনব ো তুভম। 
  
 ভর্ক র্তমত স্বখনয় বেে, আমানক মাপ কর, আভম স্বতামানক ভবরক্ত করব ো। 
  
অোভেকস িাবে এতটা রূঢ় ো হওয়াই উভচত ভ ে, স্বস ের স্বকামে কনর বেে, আনর 
ো, আজনক আমানির বাভড়নত অেে স্বোনকর আসবার কর্া আন  তুভম ো হয় কাে 
রানত্র ভর্োনর এনসা। 
  
ভর্কস বেে, সভর কাে আভম র্াকব ো, গুর্বাই অোভেকস, স্ববে অে োক টু ইউ মাই 
ভর্য়ার। অোভেকস স্বকানো উত্তর ো ভিনয় ভরভসিার োভমনয় রাখে। মনে মনে বেে, 
িাভগেস ভর্োনরর স্বেমন্তি স্বেয়ভে। অোভেকস উনত্তজোয় কাাঁপনত কাাঁপনত িাবে,  াই 
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একটু বাগাে স্বঘরা কনটনজ ঘুনর আভস। কনটজভট িাভর সুের েুনে েুনে িরা হট 
ওয়াটার, ইভেকভেক স্বটভেনোে, মর্থাে রার্রুম চওড়া বারাো সব আন । 
  
কনটজভট অোভেকস ও স্বর্ারাল্ড িুজনে ভমনে ভকনে ভেনয়ন । কনটজভট সুের তনব িারী 
ভেজথে। এতিুনর কানজর স্বোক পাওয়া  ায় ো। 
  
বাগােটা পভরচ থা করার জেে একজে মােী রাখা হনয়ন , তার োম জজথ। 
  
বৃে জজথ সপ্তানহ িুভিে আনস স্বসামবার ও শুিবার। ভকন্তু জজথ আজনক বুধবার এনসন । 
স্বকে? 
  
জজথনক ভজজ্ঞাসা করনত স্বস বেে, শুিবার তানির বাভড়নত উৎসব তাই, তা াড়া আপভে 
োভক কাে েণ্ডে  ানচ্ছে? ভমিঃ মাভটথে বেনেে। 
  
অোভেকস অবাক হনয় বেে, ো, আমরা স্বতা েণ্ডে  াভচ্ছ ো, তুভম হয়ত িুে শুনে  
তা াড়া আমার েণ্ডে িানো োনগ ো। জজথ তাড়াতাভড় উত্তর ভিে আমারও েণ্ডে একিম 
িানো োনগ ো। স্বসখানে বড়নবশী স্বমাটরকার। 
  
এই বাভড়র আনগর মাভেক িুহাজার পাউণ্ড ভিনয় এই কনটজ ভবিী কনর চনে স্বগন  
েণ্ডনে। ভকন্তু আমরা তা ভতে হাজার পাউনণ্ড ভকনেভ । 
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ো, আপভে তাহনে জানেে ো আভম  তিূর জাভে এই কনজট ভমিঃ মাভটে িু হাজার 
পাউনণ্ড ভকনেন ে। মােীর সনে ভক তকথ করনব? স্বস িাবে স্বর্ারাল্ড ভক তানক ভমর্ো 
কর্া বনেন ? েুে তুেনত তুেনত স্বস সব িুনে স্ব নত স্বচিা করে। 
  
অোভেকস হিাৎ একটা সবুজ মত ভক স্বিখনত স্বপে আনর এটা স্বতা স্বর্ারানের পনকট 
র্ানয়ভর। অোভেস্ র্ানয়ভরটা পনড় স্বিখে তানত স্বেখা ১৫ স্বম তাভরনখ স্বসন্ট ভপটাসথ চানচথ 
স্ববো ১-৩০ টায় অোভেকনসর সানর্ তার ভবনয় হে। 
  
তারপর স্বেখা ১৮ জুে স্বস স্বতা আজনক রাভত্র েটা, তারপর আর ভক ু স্বেখা স্বেই। স্বস 
আরও স্বিখে বেবসা সংিান্ত অনেক স্বোট বা ভিকাো স্বোে েম্বর ইতোভি ভকন্তু স্বকানো 
ভমস বা ভমনসনসর োম স্বেই। 
  
 াই স্বহাক অোভেকস আজনক ভর্নকর স্বোনের কর্া স্বগাপে রাখে। 
  
োনের সময় স্বর্ারােনক বাভড় ভেরনত স্বিনক অোভেকস ভকনচনে ঢুনক োো কানজ বেস্ত 
হনয় পড়ে। 
  
সন্ধ্োয় ভর্োনরর পর জাোো খুনে ভিনয় ওরা িুজনে ভেভিং রুনম বসে। সািা েুনের 
গন্ধ্ স্বিনস আসন । 
  
অোভেকস বেে, আজ রাভত্র েটায় ভক করনব স্বগা? র্ানয়রীনত স্বেখা 
  
ও র্ানয়রীটা বুভঝ তুভম কুভড়নয় স্বপনয় ? 
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হোাঁ, তার সনে স্বতামার অনেক ভসনিট স্বজনে স্বেনেভ । 
  
আমার ভক ুই স্বগাপে স্বেই। আর েটার সময় র্াকথরুনম কাজ করব। তুভম আমানক স্বহল্প 
করনব। স্বর্ারানল্ডর েনটা স্বতাোর শখ আন ।  ভব স্বতাোর পর স্বেনগভটি স্বর্নিেপ 
করা। এেোজথ করা সব স্বর্ারাে ভেনজ কনর। স্বস সব কাজ ঘভড় ধনর কনর। 
  
অোভেকস ভক ু ো স্বিনব হিাৎ প্রশ্ন কনর বসে, স্বর্ারাল্ড আভম স্বতামার ভবষয় ভক ুই 
জাভে ো স্বকে? 
  
স্বর্ারাল্ড চমনক উিে, স্বস ভক আভম স্বতা সব বনেভ । েিথাম্বারেোনণ্ড স্ব নেনবো, তারপর 
সাউর্ আভেকা স্বসখাে স্বর্নক কাোর্া স্বসখানেই সােেে োি কনরভ । 
  
অোভেকস এবার িাট্টা কনর বেে, এতভিে ভবনয় ো কনর স্বপ্রম ভেশ্চয়ই কনর । 
  
স্বর্ারাল্ড গম্ভীর হনয় বেে, একজেনকই আমার িানো স্বেনগভ ে ভকন্তু তার সনে স্বপ্রনমর 
স্বকানো ঘটো ঘনটভে। 
  
স্বর্ারাল্ড ভজজ্ঞাসা করে, আজ রানত্রই স্বতামার এসব বানজ কর্া মনে হনো স্বকে? স্বক 
জানে? আমার মনে হনচ্ছ সবাই স্ব ে আমার ভবরুনে ষড় ন্ত্র করন । 
  
সবাই বেনত? এই স্ব  বড় জজথ বেে, কাে োভক আমরা েণ্ডে  াভচ্ছ। তারপর কনটজটা 
োভক িু-হাজার পাউনণ্ড স্বকো হনয়ন ? 
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স্বর্ারাল্ড িীষণ স্বরনগ স্বগে। ভচৎকার কনর বেে, স্বোকটা আস্ত স্ববাকা আভম জাভে েণ্ডে 
ওর কান  খারাপ শহর, তাই চটাবার জেে ওনক বনেভ েুম। আর এমসনক  খে টাকা 
ভিভচ্ছোম তখে ও হাভজর ভ ে। ভমিঃ এমসনক এক হাজার পাউণ্ড িস স্বচনক ভিনয়ভ  
স্বসটা ও জানে ো। আমানির বোপানর ও োক গোয় স্বকে? 
  
 াকনগ বুনড়া হনয়ন  স্বতা! স্ব নত িাও। েটা বাজনত আর পাাঁচ ভমভেট বাভক আভম ভকন্তু 
র্াকথরুনম  াভচ্ছ ো। 
  
আভমও  াব ো। স্বর্ারাল্ড বেে। 
  
স্বমনয়রা কত ভক িানব? তারপর োমীর সানর্ স্বশাবার পর সব স্বমঘ সনর স্বগে। 
  
পরভিে সকােটা স্ববশ িানো স্বরানি ঝেমে ভিে। বাগানে সব গান  েুে েুনটন । 
সারাভিে কাজ করে। ভকন্তু সন্ধ্ো হনতই ঘানড় আবার িূত চাপে ভর্নকর স্বসই কর্া 
খাভে মনে পড়ে। তার োমীনক সনেহ হনো আবার অজাো োরীর প্রভত ভহংসা ও ঘৃণা 
জন্মাে। স্বস িাবে পুরুষনির স্বস হানড় হানড় স্বচনে। জনজথর কর্া শুনে স্বস স্বসভিে অত 
স্বরনগ স্বগে স্বকে? তারপর একভিে ভক ু স্বকোকাটার জেে গ্রানম  াবার িরকার ভকন্তু 
স্বর্ারাল্ড অোভেকসনক ো স্ব নত ভিনয় স্বস ভেনজ স্বগে। স্বস িাবনত বসে স্বর্ারানল্ডর এত 
স্বজি স্বকে? তাহনে তার োমী ভক তানক সনেহ করন  ভর্কনক ভেনয়? অোভেকনসর 
মার্ার স্বিতর স্ব ে একটা স্বপাকা ঢুনকন  ভক ুনতই তানক তাড়ানো  ানচ্ছ ো। এইসব 
িাবনত িাবনত ভবনকে হনয় স্বগে। স্বর্ারানল্ডর বাভড় ভেরনত স্বিভর আন । 
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এক কাজ করা  াক, ওর রাইভটং স্বটভবনের ড্রয়ারগুনো খুনে স্বিখা  াক  ভি ভক ু পাওয়া 
 ায়। ভকন্তু বেবসা সংিান্ত ভচভি, বোনঙ্কর বই ইতোভি  াড়া ভক ুই স্বিখনত পানচ্ছ ো। 
হিাৎ সব স্বর্নক েীনচর ড্রয়ানর একটা বড় খাম স্বপে তানত অনেকগুনো ভক্লভপং স্বপে। 
  
চােথস েোনমটার োনম ভবখোত এক োরী হন্তাকারীর ভবচার সংিান্ত। স্বস ধেী ভবধবা 
ভর্নিাসথী রমণীনক ভবনয় করত। তারপর সুন াগ বুনঝ খুে কনর স্বেেত। প্রমাণ অিানব 
স্বস খাোস স্বপনয় স্ব ত। েোনমটার  ভব  াপা হনয়ন । তার েম্বা িাভড়, খাড়া োক, 
জ্বেজ্বনে স্বচাখ ভকন্তু মােুষটার িুরু স্বজাড়া, স্বচাখ আর োক স্ব ে স্বর্ারানল্ডর মনতা, িাভড় 
কামানেই আসে রূপ স্ববভরনয় পড়নব। 
  
তাহনে েোনমটার আনমভরকা স্বর্নক পাভেনয় এনস এখানে স্বর্ারাল্ড মাভটথে স্বসনজ বনস 
স্বেই স্বতা! সবথোশ এখে ভক হনব? বুধবার রাভত্র েটায় স্বস স্ববাঁনচ স্বগন । 
  
ো এখানে আর র্াকা চেনব ো ভকন্তু স্বস পাোবার আনগই স্বর্রাল্ড ভেনর এনসন । 
  
জাোো ভিনয় স্বিখে স্বর্ারানল্ডর হানত সিে স্বকো েতুে একটা স্ববেচা। তার শরীর 
স্ববেচা স্বিনখই ভহম হনয় স্বগে তখে স্বস উিভ্রানন্তর মত েীনচ স্বেনম এে ভকন্তু স্বর্ারাল্ড 
তানক ভজজ্ঞাসা করে, তুভম স্বকার্ায়  াচ্ছ? 
  
আমার িীষণ মার্া ধনরন , আভম রাস্তায় একটু স্ববভড়নয় আভস। 
  
 স্বতামার ভক ু একটা হনয়ন , চে আভমও স্বতামার সনে  াই। 
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অোভেকস বাধা ভিে ো, িুজনে রাস্তায় ভক ুক্ষণ স্ববভড়নয় বাভড় ভেরে। বাভড় স্বেরার পর 
স্বর্ারাল্ড অোভেকনসর সনে সনে র্াকনত োগে। স্বস রানত্র স্বকানো রকনম সাপার স্বশষ 
করে। তারপর অোভেকস মনে সাহস ভেনয় িাবে, স্বস আজ রানত্র এই বাভড়নত 
ভক ুনতই এই খুেীর সানর্ র্াকনব ো। স্বস সুন াগ বুনঝ ভর্কনক স্বোে করনব। 
  
কভের কানপ চুমুক ভিনত ভিনত স্বর্ারাল্ড বেে, আজ েটা বাজনেই আমরা ভকন্তু 
র্াকথরুনম ঢুকব। 
  
ভেজ স্বর্ারাল্ড আজ আভম ক্লান্ত আমায় মাপ কর তুভম, একা মোনেজ কর। 
  
স্ববভশক্ষনণর কাজ েয়, তুভম স্বিনখা স্বতামার মার্া ধরনব ো। 
  
অোভেকস িয় স্বপনয় স্বগে, স্বস উনি িাাঁড়াে। আভম একটা বুচারনক স্বোে কনর আভস। 
অোভে তাড়াতাভড় ভরভসিার তুনে োনিোস আমসথ-এর েম্বর বেে। ভমিঃ উইভণ্ডনপার্থনক 
চাইে। ধরুে, ভিক স্বসই সমনয় স্বর্ারাল্ড ঘনর ঢুকে। অোভেকস ভবরক্ত হনো। 
  
ভকন্তু স্বর্ারাল্ড ঘর স্বর্নক স্ববনরানো ো, স্বস একটা বই মুনখ ভিনয় বনস রইে। 
  
এভিনক অোভেকস  তটা সম্ভব চাোভক কনর আসে কর্াটা জাভেনয় ভিে। 
  
স্বস বেে, ভেনোনমো কনটজ স্বর্নক কর্া বেভ  ভেজকাম, ভেজভটনপ এবং স্ব নড় স্বস কর্া 
বেে  ত শীঘ্র সম্ভব োইে অর স্বর্র্। 
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অোভেকস ভরভসিার োভমনয় রাখে। স্বর্ারাল্ড তার বই স্বরনখ বেে, বািঃ তুভম স্বতা স্ববশ 
বুচানরর সনে কর্া বেনে। স্বর্ারাল্ড ভজজ্ঞাসা করে, মার্া ধরা স্ব নড়ন ? 
  
হা স্ব নড়ন । 
  
িুজনে আবার বসে। স্বর্ারাল্ড স্বসই বইখাো পড়নত োগে আর অোভেকস তার জামায় 
স্ববাম বসানত োগে। 
  
স্বিওয়াে ঘভড়নত ঢং কনর একটা শব্দ হনতই স্বর্ারাল্ড বেে, সানড় আটটা বাজে। চে 
অোভেকস আমরা র্াকথরুনম  াই। 
  
ো, েটার সময়  াব। 
  
ভকন্তু আমার টাইম স্ব  সানড় আটটা। 
  
আজ আমার িানো োগন  ো। তা বেনে চেনব ো স্বতামায় স্ব নতই হনব। অোভেকস 
এবার বুভে খাটাে স্ব িানব স্বহাক ওনক েটা প থেন্ত আটকানত হনব কারণ ভর্ক আসনত 
অন্তত আধঘন্টা োগনব। ভকন্তু স্বর্ারাল্ড অোভেকসনক পাাঁজানকাো কনর তুনে ভেনয় 
র্াকথরুনমর ভিনক চেে। 
  
অোভেকস িয় স্বপনয় চীৎকার কনর আবার স্বর্নম স্বর্ারাল্ডনক জরুরী কর্া বোর অভ োয় 
ঘনর ভেনয় স্বগে। 
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তারপর স্বস বেে, আভম আমার ভবষয় স্বতামানক ভক ুই বভেভে। আভম আনগ িুবার ভবনয় 
কনর ভ েুম। আভম  ানক ভবনয় কভর তার বয়স আমার র্বে তার োনম িুহাজার 
পাউনণ্ডর ইেভসওনরন্স করাই  ানত স্বস মারা স্বগনে টাকাটা আভম পাই। তা াড়া আভম 
একটা হাসপাতানের ভর্সনপেসাভরনত কাজ করতুম স্বসখাে স্বর্নক তীে ভবষ সংগ্রহ কভর। 
ভবষটার োম হনয়াভসে। কভের সানর্ এক ভচমনট ভমভশনয় ভিনেই মােুষ একভমভেনট মনর 
 ানব। ভকন্তু স্বপােমনটথম করনে ভবনষর স্বকানো ভচহ্ন পাওয়া  ানব ো। 
  
আভম স্বসই স্বোকভটনক কভের কানপ এক ভচমনট ভবষ ভমভশনয় ভিনয় স্বিভখ স্বোকভট 
ভকিানব মনর। এক চুমুক খাবার পর স্বিভখ স্বোকভট শুধু বেে, আমার শরীর স্বকমে 
করন  বেস এই তার স্বশষ কর্া। 
  
তার টাকাগুভে হাভতনয় আবার অেেগ্রানম ভগনয় পভরচয় স্বগাপে কনর অেে এক ধেী 
বেভক্তনক ভবনয় করেুম। তনব এবানর স্ববশী টাকা পাইভে তনব স্বোনকর সহােুিূভতর 
স্বজানর এই টাইভপনের কাজটা স্ব াগাড় কভর। 
  
ঘভড়নত ভিক েটা বানজ। স্বর্ারাল্ড চীৎকার কনর স্বচয়ার স্ব নড় উনি িাাঁভড়নয় বেে, 
শয়তােী তুই তাহনে আমানক কভেনত ভবষ ভমভশনয়ভ স? ও মাইগর্! 
  
অোভেকস উনি খাভেকটা িূনর িাাঁভড়নয় স্ব ারাল্ডনক বেে, হোাঁ োনমটার আভম স্বতামার 
কভেনত ভবষ ভমভশনয়ভ । তুভম একাই মােুষ খুে করনত পানরা? 
  
স্বর্ারাল্ড ভক বেনত োগে ভকন্তু তার কর্া গোয় আটনক স্বগে। 
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 ভক ুক্ষণ বানি স্বগট স্বখাোর আওয়াজ হনো। ভর্ক আসন  সনে একজে পুভেশ মোে। 
  
ভর্ক বেে, ভক হনয়ন  মাই ভেটে গােথ। অোভেকস র্র র্র কনর কাাঁপন । ঘনর ভগনয় 
ভর্কনক স্বিখনত বেে। ভর্ক স্বিখনো স্বচয়ানর একজে স্বোক বনস রনয়ন । ভকন্তু স্বস 
মৃত। 
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