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০১. 
  
 ২২ শে ডিসেম্বর। 
  
ডিসেন প্ল্যাটেসমের উপর ডিস়ে শ েঁসট শেসে শেসে শকাসটর কলারটা উেঁচু করল। িীম 
ইডিসনর শ ােঁ়ো আকাসে বাোসে আর কু়োোচ্ছন্ন  স়ে রস়েসে প্ল্যাটেমে। এখন েমস্ত 
ডকেু শনাোংরা আর শ ােঁ়ো শ ােঁ়ো। 
  
 ঠাৎ এই পডরবেেন ডিসেনসক একটু ডচন্তাডিে কসর েুসলসে। শেমন শনাোংরা শিে–
শেমডন শনাোংরা ে র। এই প্রথম োর লণ্ডসনর বযাপাসর প্রডেডি়ো  ল, এখানকার 
শিাকান, শরসস্তারােঁ, েুসবো মড লারা েমস্ত ডকেু মডলন  স়ে শেসে। মসন করা োক এখন 
শে িডিণ আডিকা়ে ডেসর শেসে।.স্বসিসে শেরার জনয ডকেুিসণর জনয শে উেলা  স়ে 
উঠল। শরাি ঝলমসল আকাে…েুসলর বাোন…েুন্দর ঠাণ্ডা বাোে–আর এখাসন আসে শু ু 
অেডণে মানুসের ডিড় এবোং ক়েলার শ া়ো আর োিাোডি বযস্তো। 
  
ডকেুিসণর জনয শে ডচন্তা করল। োরপর িরকাসরর কথা মসন পড়ল। শে বহুবের  সর 
প্ল্যান কসর আেসে। 
  
শে ইচ্ছা স্বল্পস্থা়েী, শে ডনসজসক ডনসজ ডজজ্ঞাো করল : কী জনয? এসে োর শকান লাি 
আসে? আর শকনই বা অেীসের ডিসকমসনােোংসোে করা? শে শকন েমস্ত মুসে শেলসে 
পারসে না? এ-েমস্ত ডকেুই কী িুবেলো? শে বাচ্চা শেসল ন়ে শে শে শখ়োসলর বসে ঘুসর 
িােঁডড়স়েসে। োর ব়েে এখন চডিে। শে োর ডনডিেষ্ট লসিয শপৌঁোসনার জনয িৃঢ়প্রডেজ্ঞ। 
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শে কাসজর জনয ইোংলযাসণ্ড আো শেই কাজ শে করসবই। 
  
শে শেসন উসঠ কডরসিার ডিস়ে শেসে শেসে বেবার জা়েোর েন্ধাসন চাডরডিসক োকা়ে। 
একডটর পর একডট কামরা পার  স়ে ো়ে শে। শেনটা োত্রী শবাঝাই, ডেন ডিন বাকী 
আসে খ্রিমাে আেসে। 
  
শে  ঠাৎ িডিণ আসমডরকার মুক্ত অরসণযর জনয উেলা  স়ে ওসঠ। ডনজেন েূেেস্নাে 
একখণ্ড জডমর জনয। 
  
পরিসণই কামরার ডিসক শিখসে ডেস়ে োর িম বন্ধ  স়ে ো়ে। এই শমস়েডট আর েমস্ত 
শমস়ের শথসক আলািা। কাসলাচুল, ডববণে শচাসখ েিীরো, ডনেীথ রাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন 
ডনিঃস্তব্ধো। েুসখর না  সলও অ োংকার করার মসো ডেল শেই শচাখ। এইেব রেকে ীন 
শলাকগুসলার মস য বসে থাকা শমস়েটার মানা়ে না। োর মস য ইোংলযাসণ্ডর এই জা়েো; 
শেখাসন শকাসনা আনন্দ শনই–শেই জা়েো়ে োও়োটা োর ডঠক ন়ে। অনয জা়েো  সলও 
োসক িাসলাই মানাসে, েৃেী়ে শেণীর কামরার এক শকাসণ  াে পা গুডটস়ে বসে থাকা 
োর িাসলা শিখা়ে না। 
  
শে একজন পেেসবিক। শমস়েডটর পরসণ কাসলা শকাট এবোং মডলন স্কাটে, েস্তা শেডিসকর 
িস্তানা। রোংচটা জুসো এবোং বহুডিসনর পুসরাসনা  ােবযাে–শকাসনা ডকেুই োর নজর 
এডড়স়ে শেল না। ো েসেও োর েরীসর শেৌন্দেেয এেটুকু ম্লান  ়েডন। িারী েুন্দর এবোং 
আশ্চেে শমস়ে শে… 
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এে মানুসের ডিসড়, ঠাণ্ডা কু়োো়ে শে কী করসে? শে ডচন্তা করল শমস়েডট শক? আমাসক 
জানসেই  সব এখাসন শে কী করসে এসেসে?  যােঁ, আমা়ে অবেযই জানসে  সব… 
  
জানলার  াসর কুেঁকসড় বসে থাকা ডপলার েখন ডচন্তা করডেল, কী আশ্চেেরকম েন্ধ 
ইোংসরজসির োস়ে। 
  
হুইসেল শিও়ো  স়ে ডেস়েডেল একটা উচ্চ কণ্ঠস্বর কী শেন বলল। একেম়ে শেনটা মৃিু 
ঝােঁকুডন ডিস়ে চলসে আরম্ভ করল। োত্রা আরম্ভ শমস়েডট োর পসথ এডেস়ে চসলসে। 
  
োর বুক  ড়েড়াডন বাড়সে লােল। েমস্ত ডকেু ডঠক ডঠক বলসব শো? শে শে কাসজ 
োসচ্ছ োসে শে অেেল  সব না শো? ডনশ্চ়েই এে শবেী েেকেোর েসে শে ডচন্তা 
করডেল। শে শকাসনা চরম অবস্থার জনয তেরী শে। োসক েেল  সেই  সব…েেল শে 
 সবই। 
  
শমস়েডট েরল োিাডেস  ডেশুর মে চারপাসে শিখল–েমস্ত শলাকগুসলার মস য 
োেজন…এই ইোংসরজরা কীরকম মজার শলাক। োরা েবাই বড়সলাক। োসির জুসো 
জামাকাপড় েব িামী…ওিঃ? শে েবেম়ে শুসন এসেসে ইোংলযাণ্ড খুব  নী শিে, ডকন্তু োরা 
েুখী ন়ে। 
  
ঐ শে কডরসিাসর একজন েুপুরুে শলাক িােঁডড়স়ে আসে–ডপলার িাবল শে খুব েুন্দর। 
োর োস়ের রঙ োমাসট, ডটকাসলা নাক, শচৌসকা কা  শে পেন্দ কসর। শে োসক 
োমনাোমডন একবারও শিসখডন, ডকন্তু শে শবে িাসলা কসরই জাসন, প্রা়ে প্রডেিণই শে 
োসক শিসখসে। আর ডঠক কী িাসবই বা শে শিসখসে? 
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শমস়েডট খুব একটা আগ্র  শিখাসলা না। োসির শিসে পুরুসেরা শমস়েসির ডিসক শিসখ 
আচমকা শচাখ পসড় োবার মসো, অেথা শিসখ না শিখার িান কসর। োই ি়ে  ়ে 
শলাকডট শবা  ়ে ইোংসরজ না। ডপলার ডঠক করল, ো শ াক শে োসক েডেযকাসরর 
ইোংসরজ বসল শমসন শনসব। শলাকডটসক েবু িাসলা বলসে  ়ে, শে একজন আসমডরকানও 
 সে পাসর। 
  
শে ডচন্তা করল শলাকডটসক অসনকটা ডচত্রাডিসনোসির মসো শিখসে। শে পাশ্চােয 
ো়োেডবসে শেমন শিসখডেল। 
  
প্রথম রাডিসরর আ াসরর িাক পড়সেই কামরা়ে শেই োেজন োত্রী িাইডনোংকাসরর 
ডিসক চসল শেসেই শেখাসন মরুিূডমর ডনজেনো এবোং োন্ত িাব লিয করল ডপলার। 
শখালা জানালা ডিস়ে লণ্ডসনর িডিণ ে রেলীর িৃেয শচাসখ পড়ল োর। ওপাসর িরজা 
শখালার আও়োজ  ও়ো েসেও ডপলার ডেসর শিখল না। শেমন িাসব জানালার উপর 
শচাখ শরসখ ডপেসন শ লান ডিস়ে বসেডেল শেই িাসবই বসে রইল। ডপলার অনুিব ডিস়ে 
বুঝল শে, ডনশ্চ়েই কডরসিাসর িােঁডড়স়ে থাকা শলাকডট োর েসে কথা বলার জনয কামড়া়ে 
ঢুসকসে। 
  
ডিসেন োরই প্রথম কথা বলল–শেসন খুব ডিড়। 
  
-ও,  া, ো ডঠক। আমার মসন  ়ে লণ্ডন শথসক এখন েবাই চসল োসচ্ছ, কারণ এখাসন 
এখন ব্ল্যাকআউট চলসে। 
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ডিসেন শিখল শমস়েডট ডনিুেল ইোংরাজী বসল েসব একটু শজার ডিস়ে কথা বসল শে। 
  
অপর ডিসক ডপলার ডচন্তা করসে শেসন একজন আেন্তুসকর েসে কথা বলাটা অপরা । 
আবার ডিসেন েডি নেুন  ়ে ো সল একজন েুবেী শমস়ের েসে কথা বলসে ডেস়ে 
োর অস্বডস্তসবা  করা উডচে ডেল। ডকন্তু ডিসেসনর কথাবােো ডেল বনু্ধর মসো, োই শে 
িাবল, শে শকাসনা মানুসের েসে স্বািাডবক িাসব কথা বলসে পাসর শে। 
  
ডিসেন ডনসজ েসচেন না  স়েই বলল-এই লণ্ডন ে রটা খুবই ি়েঙ্কর জা়েো োই না? 
  
- যােঁ, আডমও অপেন্দ কডর। 
  
–আমারও পেন্দ ন়ে। 
  
–েুডম কী ইোংসরজ? 
  
–আডম ডিডটে, িডিণ আডিকা শথসক আেডে। 
  
– যােঁ, শোমার কথা়ে শেটা প্রকাে পাসচ্ছ। 
  
–েুডমও কী ডবসিে শথসক আেসে? 
  
ডপলার মাথা শনসড় বলল-শেন শথসক। 
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ডিসেন শকৌেূ ল ডনস়ে ডজজ্ঞাো করল–েুডম শেন শথসক আেে, ো সল শো েুডম 
েযাডনে? 
  
–বলসে পাসরন আ া েযাডনে। আমার মা ইোংসরজ শেই কারসণ আডম িাসলা ইোংরাজী 
বলসে পাডর। 
  
-েুসের খবর কী? ডিসেন বলল। 
  
–খুব খারাপ, ি়েঙ্কর। েুডম শকান ডিসক? 
  
ডপলাসরর রাজনীডের বক্তবয েষ্ট ন়ে–শে গ্রাম শথসক আেডে শেখাসন শকউ েুসের 
বযাপাসর মাথা ঘামা়ে না। 
  
–োর মাসন শেখাসন শোমাসির কাসরা মস য শকাসনা ডববাি শনই? 
  
ডপলার োর কথা়ে মাথা শনসড় ো়ে ডিল। 
  
–েুডম ো সল শোমাসির েত্রু শেসনাডরটারসির িমা করসব? 
  
 ডপলার মাথা শনসড় বলল–আমার শকাসনা েত্রু শনই। ডকন্তু েডি আমার একজন েত্রু 
থাকে ডকোংবা আমাসক ঘৃণা করে ো সল আডম শেই েত্রুর েলা এইিাসব কাটোম। 
বসল  াে শনসড় েত্রুর েলাকাটা শিখাল। 
  
-েুডম শো শিখডে রসক্তর শনো়ে পাও়ো েরুণী। 
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–শকন, েুডম শোমার েত্রুর েসে শকমন কসর শমাকাডবলা করসব জানসে পাডর কী? 
  
-আডম অবাক  স়ে োডচ্ছ এই শিসব শে…প্রেে বিসল শেলসলা ডিসেন।-েুডম কী জনয 
ইোংলযাণ্ড শথসক এসেে? 
  
ডপলার েম্ভীর  স়ে বলল–আডম আমার এক ইোংসরজ আত্মীস়ের েসে থাকসে োডচ্ছ। 
  
ডিসেন আশ্চেে  স়ে শেল–নম্র, িদ্র একডট ডিডটে পডরবার খ্রীিমাসের েম়ে এই 
েযাডনে আেন্তুকসক ডনস়ে কী করসে পাসর? োর একটা েডব মসন মসন এেঁসক ডনল। 
  
ডপলার ডজজ্ঞাো করল–িডিণ আডিকা শিেটা খুব েুন্দর, োই না? 
  
শেই উির ডিসে ডেস়ে ডিসেন িডিণ আডিকার েল্প এমন কসর শুরু করল শেমন কসর 
ঠাকুরিা নােনীসক রঙচডরস়ে রূপকথার েল্প বসল। 
  
ডকেুিণ পর োত্রীরা ডেসর আেসে থাকসল ডিসেন রূপকথা়ে ইডে শটসন কডরসিাসর 
ডেসর এসলা। চসল আোর েম়ে ডিসেসনর শচাসখ পড়ল লাসেসজর ওপসর শলখা নামটার 
উপর–ডমে ডপলার এস্ট্রািাসজে। োরপর ডঠকানার উপর শচাখ পড়সেই শচাখ িুসটা 
অস্বািাডবক রকসমর বড় বড়  স়ে শেল। শেই েসে একটা আশ্চেেরকসমর প্রডেডি়ো 
 ল–োরিন  ল, লোংসিল, এযাসিলেডেল্ড। 
  
মুখটা শপেন ডিসক ঘুডরস়ে ডস্থর শচাসখ শমস়েডটসক শে এক নেুন অনুিূডে েিম্ব, ডবরক্ত 
েসন্দ িাসব শিখল। 
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োরিন  সল ডবরাট নীল ও শোনালী রোং-এর িাইডনোং রুসম বসে অযালসিি লী এবোং 
োর স্ত্রী ডলডি়ো আেন্ন খ্রীিমাসে োসির পডরকল্পনা ডনস়ে আলাপ আসলাচনা করডেল। 
আলসিসির শচ ারা ডেল মাঝামাডঝ, মুখটা নে, শচাখ িুসটা ডেসক বািামী রোং-এর। োর 
েলার স্বসর ডেল েষ্টো, োন্ত এবোং েোংেে িাব। োর স্ত্রী ডলডি়োর শচা ারা ডেল 
শোোসট। োর শরাো মুসখ শকাসনা শেৌন্দসেের ডচহ্ন না থাকসলও কণ্ঠস্বরটা ডেল খুব 
েুন্দর। 
  
অযালসিি বসল উঠল-বাবার মোমেটা একবার শনও়ো প্রস়োজন। 
  
ডলডি়ো খুব েেকেোর েসে উির ডিল–েুডম ডকেু মসন কসরা না, শোমার বাবা খুব 
শখ়োলী আর অেযাচারীও। 
  
–ডেডন বুসড়া। 
  
–আর োর ব়েে েে বাড়সব অেযাচাসরর মাত্রাও েে বাড়সব? এর শেে শকাথা়ে বলসে 
পাসরা? আমরা ো কডর না শকন েব বযাপাসরই ডেডন খবরিাডর কসরন, আমরা ডনসজর 
ইচ্ছামসো শকাসনা কাজই করসে পাডর না, েডি বা কখন করসে োই উডন েব িণু্ডল 
কসর শিন। 
  
-ডকন্তু একথা িুসলা না শে, ডেডন আমাসির কাসে খুব িাসলা। 
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–ওস া, উডন আমাসির কাসে খুব িাসলা োই না? েুডম কী আডথেক ডিক ডিস়ে বলসে 
চাইে? োন্ত কসণ্ঠ বসল ডলডি়ো। 
  
- যােঁ, ওনার ডনজস্ব চাড িা খুবই অল্প। ডকন্তু টাকা শিবার বযাপাসর এেটুকুও কৃপণো 
কসরন ।না েুডম শোমার ইচ্ছামসো জামাকাপড় ডকনসে পাসরা, মসনর মসো কসর বাডড় 
োজাসে পাসর। োসে েসো টাকাই লাগুক না শকন ডেডন এসোটুকুও ডি া কসরন না। 
েুডম শো ডনসজর শচাসখই শিখসল েে েপ্তা সেই ডেডন আমাসির একটা নেুন োডড় 
ডকসন ডিস়েসেন। 
  
আডম ো অস্বীকার করডে না, শে ডেডন টাকার বযাপাসর উিার। ডকন্তু োর বিসল ডেডন 
আমাসির েসে চাকসরর মসো বযব ার করসবন? 
  
–চাকর? 
  
োোড়া, আর কী?  যােঁ, অযালসিি েুডম ওেঁর চাকর োড়া আর কী? আমরা েডি শকাথাও 
োসবা বসল ডস্থর কডর, েিুডন উডন বা া ডিস়ে বলসবন, না ওখাসন োও়ো  সব না। ওনার 
ইচ্ছা মসো উডন আমাসির শেখাসন পাঠাসবন শেখাসন শেসে  সব। আর েুডমও শো োই 
শমসন নাও, ওেঁর অনযা়ে হুকুম শমসন শনও়ো চাকসরর কাজ ন়ে কী? আমাসির জীবন, 
স্বা ীনো বলসে ডকেু শনই। 
  
অযালসিি ডবরক্ত  স়ে রুিস্বসর বলল–ডলডি়ো, আমার ইচ্ছা ন়ে শে, েুডম এ রসনর কথা 
বল। এটা একটা অকৃেসজ্ঞর পডরচ়ে। আমার বাবা আমাসির জনয েমস্ত ডকেুই 
কসরসেন। োোড়া, েুডম িাসলা কসরই জাসনা, েুডম ঐ বুসড়া মানুেডটর অেযন্ত ডপ্র়ে। 
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-না, শমাসটই আডম োর ডপ্র়ে নই। 
  
ডেিঃ ডেিঃ ডলডি়ো, শোমার মুখ শথসক এ  রসনর কথা শুনসে খুবই খারাপ লােসে। 
অডবসবচসকর মসো কথাবােো। বাবা েডি বুঝসে পাসরন। 
  
–শোমার বাবা খুব িাসলা কসরই জাসনন, আডম ওনাসক অপেন্দ কডর। আমার মসন  ়ে 
ডেডন োসে আনন্দ পান। 
  
-েুডম খুব িুল করসো ডলডি়ো। জাসনা ডেডন আমাসক প্রা়েই কী বসলন? শোমার স্বিাব 
োর কাসে খুব ডমডষ্ট। 
  
অস্বািাডবক ডকেু ন়ে। আমার স্বিাব েবেমস়েই নে থাসক এবোং ডচরকাল থাকসবও। 
শোন, অযালসিি ওেঁর েম্পসকে আমার মসনািাব কী ো আডম শোমাসক েষ্ট কসর 
জাডনস়ে ডিডচ্ছ, আডম শোমার বাবাসক পেন্দ কডর না। আমার মসে উডন একজন শখ়োলী 
আর অেযাচারী বুসড়া। ওেঁর প্রডে আমার েিীর েো আর িুবেলোর েুসোে ডনসে 
চাইসেন উডন। োই অসনক আসেই শোমার ওনার ডবরুসে রুসখ িােঁড়াসনা উডচে ডেল। 
  
অযালসিি েীক্ষ্ণ স্বসর বসল–আডম োই করসবা ডলডি়ো। ি়ো কসর েুডম ওেঁর েম্বসন্ধ আর 
ডকেু বল না। 
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আডম িুিঃডখে, মসন  ়ে আডম িুল করডে-ওেব কথা বাি ডিস়ে এসো আমরা োমসন 
খ্রিমাসের প্রস্তুডে ডনস়ে আসলাচনা কডর। ো েুডম কী মসন কসরা শোমার িাই শিডিি 
কী েডেয েেযই এখাসন আেসব? 
  
–আেসব নাই বা শকন? 
  
ডলডি়ো েডন্দগ্ধ শচাসখ শিখল–বড় আশ্চেে মানুে এই শিডিি। শজসন রাসখা বহু বের  ল 
এ বাডড়র েসে োর শকাসনা েম্পকে শনই। শে শোমার মাস়ের খুব িক্ত ডেল। জা়েোটার 
প্রডে োর একটু িাসলাবাো ডেল। 
  
অযালসিি বলল–এও আমার জানা আসে, শে, উসিজনার বসে বাবা  ়েসো শকান েমস়ে 
োর োসথ খারাপ বযব ার কসর থাকসবন। েবু আমার মসন  ়ে শিডিি আর ড লিা 
খ্রীিমাসের েম়ে ডঠক আেসব। েুডম শিসখা। 
  
ডলডি়ো মুখটা ডবরক্ত কসর বলল–জজে আর মযােজসলন েম্ভবেিঃ আোমীকালই এসে 
শপৌঁোসব। আমার ি়ে শে, মযােজসলসনর একসঘস়ে লােসব। 
  
শকন? জজে কী োর শথসক কুডড় বেসরর শোট শমস়েসক ডবস়ে কসরসে? এটা আডম 
িাবসেও পাডর না, কারণ, জজে খুব একটা চালাক ডেল না। 
  
–না, শে োর জীবসন খুবই েেল। ডনবোচন শকসের শলাসকরা োসক খুব িাসলাবাসে। 
আমার ডবশ্বাে রাজনীডের শিসত্র মযােজসলন োর  স়ে খুবই পডরেম কসর। 
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-মযােজসলনসক আমার খুব িাসলা লাসে। োসক শিখসে খুব েুন্দর। ডকন্তু মাসঝ মাসঝ 
োর কী মসন  ়ে জাসনা? শোলাসপর মসো েুন্দর েুন্দর শমস়েসির ও একজন। আসরা 
িাসলা কসর বলসে শেসল ওর ডমডষ্ট শচ ারা, ডমডষ্ট বযব াসরর উপর শেন একটা শমসঘর 
আস্তরণ েড়াসনা আসে। 
  
–মাসন োরা শিেসর শিেসর খুব খারাপ। ডলডি়ো োসক বলল–অযালসিি েুডম এইরকম 
আশ্চেে কথা বলসে পারসল? আডম জানোম শোমার শিেরটা িদ্র, খারাপ কথা েুডম 
কাউসক বলসে পাসরা না। আমার মাসঝ মাসঝ শোমার উপর রাে  ়ে শকন জাসনা? েুডম 
শকাসনা শকাসনা বযাপাসর েসন্দ প্রবণ নও এবোং এই পৃডথবী েম্পসকে শোমার জ্ঞানও খুব 
েীডমে। 
  
োর স্বামী  ােল।–শোমার মসো এ পৃডথবী েম্পসকে েবেমস়েই আডম। না! একজসনর 
মসনর মস যই শকবল অেৎ বাো বােঁস ডন, অেৎ চাডরডিসকই েডড়স়ে আসে। এ পৃডথবীর 
অেৎ অনযা়ে, অো ুো েম্পসকে শোমার শকাসনা  ারণাই শনই। ডকন্তু ো আমার আসে। 
  
আডম শেটা েবেম়েই উপলডব্ধ করসে পাডর এই বাডড়সে, এইখাসন। ডলডি়ো মুখটা 
ঘুডরস়ে ডনল। 
  
-ডলডি়ো..অযালসিি োর কথা শেে না করসেই ঘাড় শঘারাসে শিখল মেৃণ মুসখর 
একজন কাসলাসলাক োর ডিসক েেেডচসি োডকস়ে আসে। 
  
ডলডি়ো কডঠন স্বসর বলল-খবর কী- ারবাডর: 
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 ারবাডর নীচু েলা়ে ডবনীেিাসব বলল–মযািাম, খ্রীিমাসের েম়ে আসরা িুজন অডেডথ 
আেসব শেকথা আপনাসক বলসে বলসলন, আর োসির জনয ঘর ডঠক কসর রাখসে 
বলসলন। 
  
ডলডি়ো চমসক উসঠ বসল আসরা িুজন অডেডথ? 
  
 ারবাডর নরম েলা়ে বলল-মযািাম একজন িদ্রসলাক ও আর একজন েরুণী। 
  
অযালসিি অবাক  স়ে বলল-েরুণী? 
  
- যােঁ, েযার ডম. ডমডল শেই কথাই বলডেল। 
  
ডলডি়ো েসে েসে বলল–আডম ওর েসে শিখা করসে ওপসর োডচ্ছ। 
  
–মযািাম, আমা়ে িমা করসবন। ডমিঃ লী এখন ঘুসমাসচ্ছন ডেডন আমা়ে একথাও বসল 
ডিস়েসেন শে এখন শকউ শেন োসক ডবরক্ত না কসর। 
  
 ারবাডর চসল শেসেই ডলডি়ো বলল–এবার বুঝসে পারসল শো শকন আডম শলাকটাসক 
পেন্দ কডরনা। শবড়াসলর মসো শকমন চুপচাপ বাডড়সে চলাসেরা কসরন। োর চলার 
েব্দ শকউ শুনসেও পা়ে না। 
  
শলাকডটসক আডমও অপেন্দ কডর। ডকন্তু একটা কথা কী জান আজকালকার ডিসন একটা 
িাসলা পুরুে নােে পাও়ো কডঠন। আর োোড়া শলাকটা িাসলা কাজ জাসন। আেল শে 
বযাপারটা  ল বাবা ওনাসক পেন্দ কসরন। 
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-শেটা না  ়ে  ল ডকন্তু অযালসিি ঐ েরুণী শলডিডট শক? 
  
 োর স্বামী মাথা শনসড় বলল োরও অজানা, োরা িুজসন িুজনসক শিখল। ডলডি়ো 
আবার বলল–আডম কী ডচন্তা করডে জান অযালসিি? আমার  ারণা শোমার বাবা 
একসঘস়েডমসে িুেসেন। োই খ্রীিমাসে একটা নেুন তবডচত্রয আনসে চান। 
  
আমাসির পডরবাসর িুজন নুেন শলাসকর েসে আলাপ কডরস়ে ডিস়ে? শবচারা বুসড়া 
 স়েসে োোড়া শখােঁড়া পাস়ের জনয পেু  স়ে আসেন অথচ ডকেুডিন আসেও োর জীবন 
ডেল নানা অডিোসন পূণে। 
  
ডলডি়ো আচমকা রাসে ডচৎকার কসর উঠল, োর কপাল শে শোমার মসো শেসল 
শপস়েডেসলন। েুডম ওেঁর এসো ডপ্র়ে শকন জাসনা, েুডম ওেঁসক পুসজা কর বসল। 
  
অযালসিি উসে প্রডেবাি করল।–শোমার বাড়াবাডড়র মাত্রাটা একটু শবসড় োসচ্ছ। 
এটাসো অস্বািাডবক ডকেু ন়ে, শেসল োর বাবাসক িাসলাবােসব, েো করসব, করাটাই 
স্বািাডবক। অযালসিি ডলডি়োর  াসের উপর  াে শরসখ নরম িাসব বলল–শোমার 
ডচন্তার েসে েবডকেু আসে আসে ো়ে। এসে শোমার ঈেোর শো শকাসনা কারণ শিখসে 
পাডচ্ছ না। 
  
ডলডি়ো অনুসোচনা িরা শঠােঁসট োসক একটা চুমু শখল। 
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ডলডি়ো বলল–এখন অবড  েখন আডম জানসে পারলাম না, আমার শেই র েযজনক 
অডেডথ শক? েখন আডম বাোন পডরচেো করসে চললাম। 
  
–ডপ্র়ো, বাইসর খুব ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা  াও়ো কীরকম েীসরর মসো োস়ে েুটসে শিখে না? 
  
–োরা েরীর েরম জামাকাপসড় শঢসক ডনসলই  সব। 
  
ডলডি়ো ঘর শথসক চসল শেল। অযালসিসির একা একা ঘসর থাকসে িাসলা লােডেল না। 
ডলডিো শখ়োল কসরডন কখন শে চুপচাপ েলা়ে মােলার োস়ে শকাট চাডপস়ে োর পাসে 
এসে িােঁডড়স়েসে। ডলডি়ো েেিসণ িুসটা পাথসরর মাঝখাসন শোট শোট কস়েকটা 
কযাকটাে োসের ডিসক অপলক িৃডষ্টসে োডকস়ে ডেল। এটাই আডম চাইডেলাম। 
  
শোমার কাসজর শেে ডনিেেন ডলডি়ো। একটু ইেস্তে কসর শে বলল–এই শে এগুসলা? 
শোমার কী এগুসলা পেন্দ, অযালসিি? 
  
এগুসলা শরাসি পুসড় শুকসনা  স়ে শেসে োই না? 
  
এগুসলা আমার মসে মৃে েমুদ্র। 
  
এগুসলা অনয েব েুসলর মসো শেমন আকেেণী়ে ন়ে। 
  
 ডঠক শেই েম়ে শজাসর একটা পিেব্দ শোনা শেল। বৃে খানোমা, একমাথা োিা চুল 
োমসনর ডিসক ডকেুটা ঝুেঁসক পসড়সে। োসির ডিসক োসক এডেস়ে আেসে শিখা শেল। 
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-মযািাম, ডমে জজে লী শোন কসর জানসে চাইসেন ডেডন এবোং ডমিঃ জজে আোমীকাল 
৫টা ২০ ডমডনসট এসল অেুডব া  সব? 
  
-না না, ওসক বল ঐ েম়ে আেসে। 
  
— নযবাি মযািাম। 
  
খানোমা োড়াোডড় চসল শেসেই ডলডি়ো বসল-বুসড়া শেডেডল়োন, এই ব়েসেও কী 
পডরেম করসে পাসর, শিসখসে। ওসক োড়া আডম ডকেু ডচন্তাই কডর না। 
  
অযালসিিও মাথা শনসড় ো়ে ডিল। 
  
কথার োেঁসক ডলডি়ো োর বাোন পডরচেোর কাজও শেে করসলা। 
  
কযাকটাে োেগুসলার ওপর োউডনর কাজ শেে কসর শে বসল উঠল–এবার আডম তেরী। 
  
 অযালসিি শবাকার মসো বলল-তেরী! 
  
 ডলডি়ো শ সে শেলল। 
  
খ্রিমাসের জনয। আমাসির এই ডচন্তােীল পডরবাসরর জনয আমরা বাসর আমাসির 
খ্রীিমাসের আস়োজন করসে োডচ্ছ। 
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শিডিি োর পত্রখাডন আর একবার পসড় শিখডেল। োর স্ত্রী োসক চুপচাপ ডনরীিণ 
করডেল। ডিেী়েবার ডচডঠটা পড়ার পর শে বলল-শিডিি শোন, েবডকেু শোমার 
উপলডব্ধর উপর ডনিের করসে। 
  
ড লিা খুব েুন্দর না  সলও োর মনটা ডেল উিার এবোং োর মস য একটা োিুকরী গুণ 
ডেল। অসনকটা জলেডবর মসো। এোড়া স্বীকার করসেই  ়ে ড লিা লীর মস য বাড়ডে 
একটা শেজ ডেল। 
  
শিডিি চারডিসক পা়েচাডর করসে থাসক। োর চুল এখসনা পাসকডন। োর শেসলমানুেী 
শচ ারাটা েডেযই আশ্চসেের। 
  
শিডিি বলল–ড লিা শোমাসক বারবার আমার মসনািাসবর কথা জাডনস়েডে। আডম 
আমাসির বাডড় শিসের পডরসবে েবডকেুসক ঘৃণা কডর। আডম েখন আমার বাবার কথা 
ডচন্তা কডর েখন আমার মার কথা মসন পসড় ো়ে। আমার মার ডবেণ্ণোর মূসল ডেসলন 
ডেডন। শপ্রমঘডটে বযাপার। আমার মার প্রডে ওনার ডবশ্বােঘােকো আমার ঘৃণাসক আসরা 
বাডড়স়ে শি়ে। 
  
ড লিা বসল ওখাসন োর পসড় থাকার শকান অথে  ়ে না। অসনক আসেই োর চসল 
োও়ো উডচে ডেল ো সল ডেডন আবার নেুন জীবন শুরু করসে পারসেন। 
  
শিডিসির শমজাজ  ঠাৎ খারাপ  স়ে শেল, শেটা শে েম়ে অেম্ভব ডেল–েুডম জাসনা না, 
ঐ েম়ে মড লারা ওরকম বযব ার করসে পারে না, োোড়া আমার মার ডচন্তা ারা  ল 
েব স্ত্রীসির স্বামীর ঘসরই থাকা উডচে। এোড়া এটা োর ডনসজর ঘর। ডেডন োসবনই বা 
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শকাথা়ে আর ডিসিােে করসলই বা কী  সো, বাবা  ়েসো আবার ডবস়ে করসেন। আর 
একটা পডরবাসরর জন্ম  সো; েখন আমাসির অবস্থা আসরা খারাপ  সো। মা এইেব 
কথা ডচন্তা কসরডেসলন। 
  
 যােঁ, েসব আমার মসন  ়ে েুডম ডবসেে ডকেু জাসনানা শিডিি। 
  
- যােঁ, ডেডন আমাসক েব ডকেু বসল শেসেন। আডম শে োসক কী রকম িাসলাবােোম ো 
ডেডন িাসলা কসরই জানসেন। েখন ডেডন মারা োন, োর েলার স্বর বন্ধ  স়ে আসে। 
ডেডন ডনসজসক োমসল ডনস়ে আবার বসলন। জাসনা ড লিা, কী ি়েঙ্কর বযাপার এসকবাসর 
একাকী জীবন। ডেডন েখন প্রা়ে েুবেী। োেঁর মৃেুযর শকাসনা িরকার ডেল না। ডকন্তু 
ডেডন োেঁসক খুন কসরডেসলন।…আমার বাবা। োেঁর মৃেুযর জনয ডেডনই িা়েী। ডেডন আমার 
মার বুক শিসঙ ডেসলন। শেই েম়ে আডম ডঠক কডর শে, োর েত্রো়ো়ে আর থাকব না। 
  
ড লিা োসক েমথেন জাডনস়ে বসল–েুডম ডবসবচসকর মসো কাজ কসরে। েুডম ডঠক 
কসরে। 
  
-বাবার ইচ্ছা ডেল আডম ও়োকেে-এ োই। োর বাডড়সে থাডক। ডকন্তু আডম োসক একিম 
ে য করসে পাডরডন। োর প্রস্তাবটা আডম প্রেযাখযান কসরডেলাম। ডকন্তু জাডননা অযালসিি 
কী কসর এেডিন  সর ে য কসর আেসে। অযালসিসির আডমেসে োবার েব বযবস্থাই 
বাবা কসর ডিস়েডেল। অযালসিি বড় শেসল কযালসিানডর শরডজসমন্ট োও়োর কথা। 
 যাডরর োও়োর কথা ডেসলা ও়োকেে-এ শেমন আমার আর জসজের রাজনীডেসে প্রসবে 
করার কথা। 
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-ডকন্তু শেে পেেন্ত শেই বযবস্থা কােেকর  ়েডন এই শো? 
  
শিডিি মাথা নাড়ল- যাডরই েমস্ত বযবস্থা বানচাল কসর শি়ে। োসক েবেিণ ি়েঙ্কর বসল 
মসন  সো। োর অসনক ঋণ  স়ে ডেস়েডেল। আসরা অসনক েণ্ডসোল ডেল। অবসেসে 
একডিন শে কস়েক  াজার পাউণ্ড ডনস়ে পাডলস়ে ো়ে। টাকাটা অবেয ওর ডেল না। 
একটা শোট্ট ডচডঠ ডলসখ শে বসল ো়ে, অডেসের কাজ োর িাসলা লােসে না, োই শে 
পৃডথবী পডরিমা়ে শবসরাসচ্ছ। 
  
-োর আর শকাসনা েোংবাি পাওডন? 
  
 শিডিি শ সে বলল–ো শপস়েডে। প্রা়ে েোংবাি শপোম, টাকার জনয খবর পাঠােে শেটা 
শপস়েও শেে। 
  
–আর অযালসিি। 
  
আমার ডবশ্বাে শে বাবার কসলর পুেুল  স়ে শেসে। 
  
–আর েুডম োর  াে শথসক শর াই শপস়ে শেে, োই না? 
  
–আডম োর পর লণ্ডসন ডেস়ে শপডন্টোং ডনস়ে পড়াসোনা কডর। বাবা আমাসক হুমডক শিন 
শে, বাডড় োড়সল আডম ডঠক করব না। শু ু ডেডন শবেঁসচ থাকসে োর কাে শথসক 
মাসো রা বাবি ডকেু টাকা পাসব। এোড়া োর মৃেুযর পর োর কাে শথসক আর ডকেুই 
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পাসবা না। আডম শে মূখে শেটা আমা়ে জাডনস়ে ডিসলন। এরপর আডম আর োসক 
শিডখডন। 
  
ড লিা ে জিাসব প্রশ্ন করল োর জনয শোমার িুিঃখ  ়ে না? 
  
-না, আডম  ়েসো শকাসনাডিনই বড় ডেল্পী  সে পারব না। েসব আডম আমার এই শোট্ট 
কুটীসর শবে েুসখই আডে। েুডম আমার মৃেুযর পর শোমার নাসম জীবন বীমা করা শমাটা 
টাকা পাসব। শে আবার বলসে থাসক, ডচডঠসে শে খ্রীিমাসের েম়ে স্ত্রীসক ডনস়ে বাডড় 
োবার জনয ডলসখসে। োর আো আমাসির পডরবাসরর েবাই আবার একেসে  ই। এর 
মাসনটা কী বলসে পাসরা? 
  
-শোমার বাবা এখন বৃে  স়েসেন। োর পডরবাসরর এরকম অচল অবস্থা শবা  ়ে 
ওনাসক ডচন্তাডিে কসর েুসলসে, ডেডন োর অবোন ঘটাসে চান। এইরকম  স়েই থাসক। 
  
শিডিি আসস্ত আসস্ত বসল–আমারও োই মসন  ়ে। এখন ড লিা েুডমই বল আমা়ে 
শেসে শিসব, না শিসব না? 
  
প্রশ্নটা খুবই েেেকাের। আডম একটু শেসকসল শোসের শমস়ে, বলসে ো ে  ়ে না েবু 
বলডে খ্রীিমাসের েম়ে েডি একটু েুখ আর োডন্ত  ়ে েসব কী শকাসনা অেুডব া  সব? 
  
-আডম শো শোমা়ে অেীসের েব ঘটনার কথাই বসলডে। েবু েুডম কী আমা়ে… 
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ড লিা োসক োন্ত্বনা ডিস়ে বসল–ডপ্র়েেম আডম জাডন। েসব অেীে অেীেই, ো  বার 
শো  স়েই শেসে। আডম বডল কী েুডম শোমার মস য অেীেসক জীবন্ত শরসখ বেেমাসনর 
কথা িাব। 
  
-ডকন্তু ড লিা আডম শে আমার অেীেসক শকাসনামসেই িুলসে পারডে না। 
  
–অেীেসক িুসল শেসেই  ়ে। আমার মসন  ়ে আমরা েডি অেীেসক  সর বসে থাডক 
ো সল আমরা একডিন শেে  স়ে োসবা। োোড়া আমার  ারণা েখন েুডম শোট ডেসল, 
শোমার শবাঝার িমোও েখন িাসলা কসর  ়েডন। োই েুডম আমার বাবাসক ডঠক 
বুঝসে পাসরাডন। এখন শবাঝার ব়েে  স়েসে। এখন েুডম শোমার শচাখ ডিস়ে েবডকেু 
শিখসে পাসব। আমার মসন  ়ে েুডম েডি এখনকার শচাখ ডিস়ে োসক শিখ ো সল েুডম 
বুঝসে পারসব ডেডন একজন ো ারণ মানুে। েখন  ়েসো োর মস য ডকেুটা আসবে 
ডেল। শেই আসবেই োসক েুডটস়েসে শু ু। ডেডন  ়েসো শেরকম মানুে। োর ওপর 
শকাসনা শিাে শিও়ো ো়ে না। এোড়া, োর েবসচস়ে বড় পডরচ়ে ডেডন মানুে, অমানুে 
নন। 
  
-েুডম ডঠক বুঝসে পারে না, আমার মার প্রডে োর বযব ার। 
  
 ড লিা েম্ভীর িাসব বসল-নম্রো, িদ্রো বসল একটা কথা আসে, ো  ়েসো শকাসনা 
শকাসনা কারসণ একটা েম়ে মানুসের মন খারাসপর ডিসক ঘুডরস়ে ডিসে পাসর।  ়েসো 
অসনযর েসে একটা পাথেকয থাকসে পাসর। এটা োর বযডক্তেে বযাপার। এসে োসক 
শিাে শিও়ো ো়ে না। 
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োর মাসন েুডম বলসে চাও শিােটা আমার মারই। 
  
 ড লিা আপডি জাডনস়ে বসল–না আডম ো বলডে না। আডম ডনিঃেসন্দ  শে, শোমার মার 
প্রডে শোমার বাবা িুবেযব ার কসরডেসলন। েসব একটা বযাপার কী জান, ডবস়েটা শকাসনা 
ো ারণ ডজডনে ন়ে, আমার েসন্দ  বাইসরর শকউ, এমন কী নারী পুরুসের ডববাস র 
েেল অথোৎ োসির একটা শেসলরও এ বযাপাসর ডবচার করার অড কার শনই। োোড়া 
শোমার এখনকার িুিঃখসবা  শকাসনািাসবই শোমার মাসক এখন ো ােয করসে পারসব 
না। েব শেে  স়ে শেসে। শেেব ঘটনা েুডম শপেসন শেসল এসেে। এখন আসে এক 
পেু, বৃে মানুে ডেডন শুস়ে শুস়ে মৃেুযর ডিন গুনসেন। ডেডন োর শেসলসক খ্রীিমাসের 
েম়ে বাডড়সে ডেসর শেসে বসলসেন। 
  
–ো সল েুডম আমা়ে োবার অনুমডে ডিচ্ছ? 
  
ড লিা একটু ডচন্তা কসর ডনস়ে মনটা ডঠক কসর ডনল, শে বলল- া, আডম চাই েুডম 
শোমার েব মান অডিমান িুসল ডচরকাসলর মসো ওখাসন োও। 
  
ওস়েিাডরোং াসমর এম.ডপ. জজে লী েথাথে িদ্রসলাক। একচডিে বের ব়েে, োর শচাখ 
িুসটা নীল, স্বচ্ছ এবোং েযাকাসে। েসব শচাসখ একটু েসন্দস র োপ শথসকই ো়ে। োর 
কথাবােোর মস য একটা বযডক্তসের োপ  রা পসড়। 
  
–আডম শো শোমা়ে বসলডে মযােজসলন, েসথষ্ট গুরুে ে কাসর বডল, আমার মসন  ়ে 
োও়োটা কেেবয। 
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োর স্ত্রী ত েে  াডরস়ে ো ঝােঁকাসলা। োর েড়নটা ডেল শরাো, চুলটা শোনালী, জ্বটা প্ল্াক 
করা, মুখটা ডিম্বাকৃডে। এক এক েম়ে োর মুখটা িাবসলে ীন  স়ে পসড়। এখনও 
োসক শেইরকম শিখাডচ্ছল। 
  
শে বসল উঠল-ডপ্র়েেম আডম ডনডশ্চে শে শেটা িুিোন্ত  সব। 
  
 ঠাৎ োর মুখটা উজ্জ্বল  স়ে উঠল। মুখ শিসখ মসন  ল োর মাথা়ে শেন একটা বুডে 
শখসল শেসে। শে বলল- া, খ্রীিমাসের েম়ে আমরা আমাসির খরচ কমাসে পারব। 
খ্রীিমাে শে একটু বয়েবহুল শেটা েবাই জাসন। আমরা েডি শেইেম়ে চাকর বাকরসির 
েুডট ডিস়ে ডিই ো সল বয়ে ডকেুটা কমসব। 
  
মযােজসলন বলল–শেটা শো খুব িাসলা কথা। েব জা়েোসেই খ্রীিমাে খুব বড় 
বযাপার। মযােজসলন একটু শথসম োরপর বসল–জজে শোমার বাবা খুব ডবিবান, 
শকাডটপডে বলা ো়ে। ো়ে না? 
  
–আমার মসন  ়ে িবল শকাডটপডে। 
  
মযােসলজ একটু ঈেোর িাব শমোসনা একটা িীঘেশ্বাে শেসল বসল–এে টাকা ডেডন কী 
কসর শপসলন? িডিণ আডিকা়ে? 
  
- যােঁ, প্রথম জীবসন ডেডন  ীসরর বযবো কসর প্রচুর টাকা কসরসেন। োরপর ইোংলসণ্ড 
এসে নেুন কসর বযবো শেেঁসি শেই টাকা ডিগুণ ডকোংবা ডেনগুণ কসরন। 
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–োর মৃেুযর পর এে অথে েম্পডি কীিাসব িাে  সব েুডম জাসনা? 
  
-বাবা এই েব বযাপাসর খুব একটা কথা বসলন না। েসব আমার  ারণা োর অসথের 
ডেোং িাে পাসব অযালসিি আর আডম। অযালসিি অবেয আমার শথসক একটু শবেী 
পাসব। আমার আর এক িাই শিডিি, শে ডবসেে ডকেু পাসব না, কারণ, শে বাবার 
অমসে বাডড় শেসড় চসল ো়ে ডচত্রডেল্পী  ও়োর জনয। বাবা োসক েম্পডি শথসক বডিে 
করসব বসল োডেস়েও ডেল। উিসর শে বসলডেল ওেঁর টাকার শো়োক্কা শে কসর না। আর 
আসে আমার শবান শজডনো। একজন ডবসিেী আডটেসির েসে শিে শেসড় শে চসল ো়ে। 
ডকেুডিন আসে শে মারা শেসে। োর একটা শমস়ে আসে। আমার মসন  ়ে বাবা োসক 
ডকেু ডিস়ে োসবন। আসরা একজন আসে োর নাম  যাডর। 
  
একটা অস্বডস্তসবা  োসক থাডমস়ে শি়ে। 
  
 মযােজসলন অবাক  ল-শক এই  যাডর? 
  
–আিঃ আমার িাই শে। 
  
–ডকন্তু শোমার শে আসরা একটা িাই আসে শে কথা শো আসে শুডনডন। 
  
শোন ডপ্র়েেমা, শে খুব একটা ডবখযাে শলাক ন়ে। শেই কারসণ োর নাম শোমার কাসে 
আমরা কডরডন। অসনকডিন োর শকাসনা খবর শনই। মসন  ়ে শে মারা শেসে। 
  
মযােজসলন  ঠাৎ শ সে উঠল। 
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–েুডম  ােে শকন? কী বযাপার? 
  
–মযােজসলন  ােসে  ােসে বসল- াডের কথা বলসল  ােব না? আডম এখন শোমার 
িাই  যাডরর কথা ডচন্তা করডে। শে অখযাে আর েুডম কেই না ডবখযাে। ডকন্তু জজে 
শোমার বাবা শো খুব একটা ডবখযাে নন। শেসে অডিমাসনর েুসর বসলন, মাসঝ মাসঝ 
ডেডন আমাসক এমন এমন কথা বসলন শে আমার শুনসে খুব খারাপ লাসে। 
  
-মযােজসলন শোমার কথা শুসন আডম অবাক  স়ে শেলাম। ডলডি়োও কী এই রকম ডকেু 
িাসব? 
  
-না, ডলডি়োসক শেরকম ডকেু বসল না। মযােজসলন িুে স্বসর বসল–জাডন না শকন োসক 
ডকেু বসলন না। 
  
শে ো শ াক এই ব়েসে বাবাসক েবার িমা করা উডচে। োোড়া, ওনার েরীর খুব 
একটা িাসলা ন়ে। 
  
-আচ্ছা, জজে, শোমার বাবার েরীর েডেযই কী খারাপ? 
  
–আডম ো কী কসর জানাব? েসব ডেডন েখন পডরবাসরর শলাকসির একেসে শিখবার 
জনয শিসক পাডঠস়েসেন, েখন আমাসির েবার োও়োই উডচে।  ়েসো এটাই োর শেে 
খ্রীিমাে। অেএব আমরা শে বাডড়সে ডেস়ে ডঠক কাজই করসবা। োসে েসন্দ  শনই। 
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-ডকন্তু আমার শঘন্না কসর। অযালসিি একটা েসবট। ডলডি়ো কথা়ে কথা়ে আমাসক 
 মকা়ে। আর ঐ জাসনা়োসরর মসো চাকরটা। 
  
-শক বৃে শেডলডল়োন? 
  
–না,  ারবাডর। শবড়াসলর মসো ডনিঃেসব্দ চলাসেরা কসর আর শবাকার মসো  াসে। শে 
োই শ াক ঐ ডনস়ে মাথা ঘামাবার িরকার শনই ওই বুসড়া শলাকডটসক শকাসনা অজু াসে 
অপমান শকাসরা না। আডম বরোং ডলডি়োসক জাডনস়ে ডিডচ্ছ, আোমীকাল ৫-২০ ডমডনসট 
আমরা োডচ্ছ। মযােজসলন মাথা নীচু কসর ঘর শথসক চসল শেসলা। 
  
েরিন  সলর শিােলা়ে লম্বা বারান্দা পার  স়ে একটা ডবরাট ঘর। পুসরাসনা েযাোসন 
ঘর োজাসনা। েবডকেুই চমৎকার, িামী এবোং মজবুে। ঐ বৃে মানুেটা আরাম শকিারা়ে 
বসে থাসকন। োেঁর পরসন নীল রোং-এর শনাোংরা শেডেোং োউন। পাস়ে কাসপেট চডট। োর 
চুল োিা এবোং োর মুসখর চামড়া  লসিসট। োেঁর শচ ারাটা শেমন উসিখসোেয ন়ে। 
োেঁর নাকটা ঈেসলর শঠােঁসটর মসো বােঁকাসনা, শচাখ িুসটা েিীর এবোং ি়েঙ্কর জীবন্ত। 
এেব শিসখশুসন প্রেযিকারীসক মে পডরবেেন করসে  সব। আগুসনর মে শেজিীপ্ত 
প্রাণেডক্তসে োর জীবন িরপুর। 
  
রাজ োংসের মসো িক-িক আও়োজ কসর বলসলন-োইমন লী, ডমসেে অযালসিিসক 
েোংবাি ডিস়েসে। 
  
 ারবাডর োর শচ়োসরর োমসন িােঁডড়স়েডেল। প্রা়ে েসে েসে শে উির ডিল- যােঁ, েযার, 
আপডন আমাসক ো ো বলসে বসলডেসলন আডম োই োই বসলডে ওসির। 
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-খুব িাসলা…ওরা োরাটা ডবসকল ডনশ্চ়ে খুব শিসবসে। আডম ওসির জনয বসে আডে। 
ওসির ডনস়ে এসো। 
  
- া েযার। বসল শে চুপচাপ চসল শেসলা। 
  
 ারবাডরর ডিসক ডস্থর িৃডষ্টসে শিসখ ডনস়ে বৃে লী ডনসজই ডনসজসক অডিোপ শি়ে। 
শলাকডট েডেযই ডনিঃেসব্দ শবড়াসলর মসো  ােঁসট, শকাথা়ে কখন থাসক শবাঝা ো়ে না। 
  
ডেডন োন্ত িাসব শচ়োসর বসেডেসলন, ডঠক শেই েম়ে িরজা়ে কড়া নাড়ার েব্দ  ল। 
অযালসিি ও ডলডি়ো শিেসর ঢুকসলা। 
  
-আ , শোমরা এসে শেে? ডলডি়ো এসো, আমার কাসে এসে বে। 
  
 –অযালসিি ডজজ্ঞাো করল–শকমন আে বাবা? িুপুসর শোমার ঘুম  স়েডেল শো? 
  
-খুব েুন্দর, পুসরাসনা ডিসনর স্বপ্ন শিখলাম। এখাসন ডচরকাসলর মসো ডস্থে  স়ে আর 
েমাসজর স্তম্ভ  স়ে বোর আসে আবার নেুন কসর স্বপ্ন শিখলাম, কক-কক আও়োজ 
কসর ডেডন শ সে উঠসলন। 
  
োর পুত্রব ূ ডনিঃেসব্দ  ােসে লােল। 
  
অযালসিি এবার কাসজর কথাটা বলল–বাবা বযাপারটা কী? শুনলাম খ্রীিমাসের েম়ে 
আসরা িুজন অডেডথ আেসে। োরা কারা? 
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- যােঁ, োসির েম্পসকে আডম শোমাসির অবেযই বলব। এবেরটা আমার কাসে  সব গ্রযাণ্ড 
খ্রিমাে। আমাসক একবার শিখসে িাও এখাসন শক শক আেসে। জজে আর মযােজসলন 
আেসে।–বুসড়া োইমন বসলন-শবচারা জজে েযােবযাে োড়া শে আর ডকেুই ন়ে। েবু শে 
আমার পুত্র। 
  
অযালসিি বসল-োর ডনবোচন শকসের শলাসকরা োসক পেন্দ কসর। 
  
োইমন আবার কক কক কসর আও়োজ করসলন-োরা মসন কসর শে েৎ! এখসনা 
শকাসনা লী-ই েৎ  সে পাসরডন। 
  
-ওিঃ বাবা… 
  
– া পুত্র, েুডম অবেয োর বযডেিম। ডলডি়ো প্রশ্ন করল–আর শিডিি? 
  
বহুবের পসর ওসক শিখার শকৌেূ ল আমার অসনক। শবচারা বড় শেসলমানুে আর 
অডিমানী। আডম িাবডে ওর স্ত্রী শকমন  সব? শে োর ব়েে শথসক কুডড় বেসরর শোট 
শকাসনা শমস়েসক ডবস়ে কসরডন শো? ঐ শবাকা জসজের মসো। 
  
ডলডি়ো বলল–খুব েুন্দর একটা ডচডঠ ডলসখসে ড লিা। এইমাত্র োর একটা বােো 
শপলাম। োরা অবেযই আোমীকাল এসে শপৌঁোসব। 
  
শ্বশুরমোই শকৌেূ ল ে কাসর োর ডিসক োডকস়ে বলসলন–আডম শো কখসনা ডলডি়োর 
মস য শকাসনা পডরবেেন শিখসে পাই না। ডলডি়ো, আডম শোমাব েম্বসন্ধ কী বডল জান, 
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েুডম একজন িাসলা বোংসের েুডেডিো শমস়ে, এটাই শোমার প্রকৃে পডরচ়ে। েুডম িাসলা 
িাসলা কথা বল, এটা একটা বোংসের বযাপার। েুডম আমার প্রডে শেরকম েত্ন নাও আর 
শকউ ো শন়ে না। 
  
এবার োর শচাখিুসটা আনসন্দ শনসচ উঠল–এখন অনুমান কসর বলে খ্রীিমাসের েম়ে 
কারা কারা আেসে? শোমাসক আডম ডেনসট নাম বলসে বলব। ডকন্তু আডম বাজী শরসখ 
বলসে পাডর েুডম ো পারসব না। ডেডন ডেনজসনর মুসখর ডিসক োকাসে থাসকন। 
অযালসিি িু কুেঁচসক বসল–আপডন নাডক একটা েুবেী শমস়েসক চিল কসর ডিস়েসেন? 
  
-আডম আন্দাজ করসে পাডর শোমার শেটাই  স়েসে। েসব বডল শোন, ডপলার শে শকননা 
েম়ে এখাসন এসে পরসব। 
  
অযালসিি রুস্বসর ডজজ্ঞাো করল–ডপলার? 
  
–ডপলার একটা িাসিাে। শজডনোসরর একমাত্র কনযা, আমার নােনী। োর কী পেন্দ 
োই ডচন্তা করডে। 
  
অযালসিি উেঁচু েলা়ে বলল–েুডম শো আসে আমা়ে একথা জানাওডন কখসনা। 
  
বৃে িােঁে শবর কসর  ােসে  ােসে বসলসিসবডেলাম শোপন রাখব। এখাসন আোর জনয 
চালেটনসক ডিস়ে ওসক পত্র শলখাই। এই বাডড়র একই োসির েলা়ে ঐ েরোজা 
শমস়েটাসক শকমন শিখা়ে োই শিখসে চাই একবার। ডপলারসক আডম কখসনা শিডখডন। 
জাডন না োসক কার মসো শিখসে  স়েসে? বাবা না মার মসো। 
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অযালসিি েবডিসক ডবচার কসর োর মোমে জানা়ে–বাবা েুডম কী মসন কর কাজটা 
ডঠক  সচ্ছ? 
  
বৃে োর কথা়ে বা া ডিস়ে বসল–ডনরাপিা আর ডনরাপিা–েুডম খুব শবেী ডনরাপিার কথা 
ডচন্তা করে অযালসিি। আমার শেটা িাববার ডবে়ে ন়ে। েুডম োই ডচন্তা কসরা না শকন 
আমার একটাই কথা শে, শে আমাসির পডরবাসরর একমাত্র নােনী এবোং আমার নােনী। 
ওর বাবা কী কসরডেল শক ডেল ো ডনস়ে আমার মাথা ঘামাবার িরকার শনই। ওর েসে 
শে আমার রসক্তর েম্পকে আসে এটাই বড় কথা। আর একথাও বলডে শে আমার 
বাডড়সে বাে করসেই আেসে। 
  
ডলডি়ো েীক্ষ্ণ শমজাসজ বলল–ও এখাসন বেবাে করসে আেসে? 
  
–ডেডন োর শচস়েও েীক্ষ্ণ স্বসর ডজজ্ঞাো করল, শকন োসে শোমার আপডি আসে? 
  
ডলডি়ো মৃিু উির ডিল–আপনার বাডড়সে শকউ এসে থাকসব োসে আমার আপডির কী 
আসে–আডম শু ু শমস়েডট েম্পসকে ডচন্তা করডে। 
  
েুডম শমস়েডট েম্পসকে কী বলসে চাইে? এখাসন কী ও েুসখ থাকসব? এই পৃডথবীসে কী 
ওর এক শপডনও শনই? ওসক  নযবাি জানাসেই  সব। োরপর অযালসিসির ডিসক 
োডকস়ে বলল–এটা একটা বড় খ্রীিমাে  সে চসলসে। আমার েব শেসলরা ওসক ডঘসর 
থাকসব। শোমাসক একটা েোংসকে ডিস়ে রাখলাম। বলসো অপর অডেডথটা শক? 
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অযালসিি োর ডিসক ডস্থর িৃডষ্টসে শিখল। 
  
–আমার েব শেসলরা মাসন োর মস য শোমার িাই  যাডরও আেসে। 
  
অযালসিসির মুখটা চুপসে শেল। আমো আমো কসর বলল–ডকন্তু আমরা শো জাডন শে 
আর শবেঁসচ শনই। 
  
-না শে মসরডন। 
  
–এেডকেুর পরও েুডম োসক ডেডরস়ে আনে? 
  
–েুডম ডঠকই বলে ও একটা বাউণু্ডসল শেসল। েবুও আমরা োসক উষ্ণ অিযথেনা 
জানাসবা। 
  
–ডকন্তু শে আমাসির েবাইসক ডবরক্ত কসর েুসলডেল। 
  
–োর অপরাস র ম়েলা ঘাটাবার প্রস়োজন শনই। শু ু একটা কথাই মসন রাসখা শে, 
খ্রীিমাে উৎেব  সচ্ছ িমা করার উৎেব। ওসক আমরা আমাসির বাডড়সে োিসর 
অিযথেনা জানাসবা। 
  
অযালসিি উসঠ িােঁড়াসলা এবোং মসন মসন বলল–এটা শন াৎই একটা েখ। আডম শকাসনা 
ডিনই িাডবডন  যাডর আবার এই চার শিও়োসলর মস য ডেসর আেসব। 
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োইমন োমসনর ডিসক মাথা শনা়োসলন। নরম স্বসর বলসলন–আচ্ছা, েুডম শো  যাডরসক 
শকাসনাডিন পেন্দ করসে না করসে কী? শে োইস াক অেীসের ঘটনা এখন অেীেই, 
খ্রীিমাসের এটাই মূলনীডে। োই না ডলডি়ো? 
  
ডলডি়োর মুখটা অন্ধকাসর শঢসক ডেস়েডেল। শে শুকসনা েলা়ে বলল–শিখা োসচ্ছ, এবার 
খ্রিমাসে আপডন িাসলা বযবস্থাই করসেন। 
  
–আমার ইচ্ছা আমার পডরবাসরর েকসল োডন্ত আর শুসিচ্ছা ডনস়ে আমার চারপাসে ডঘসর 
থাকুক। শোমরা কী চসল োচ্ছ? 
  
অযালসিি ঘর শথসক োড়াোডড় শবডরস়ে শেল। ডলডি়ো োসক অনুেরণ করল। 
  
অযালসিি উসিডজে  স়ে চসল শেসে শিসখ, োইমন বসল উঠসলন– যাডরর ডেসর আোর 
েোংবাসি অযালসিসির মাথা েরম  স়ে শেসে।  যাডর আর ও কখসনা ডমসলডমসে থাকসে 
পাসরডন।  যাডর েবেম়ে ওসক ঠাট্টা কসর বলসে শ্লথ েসব ডনডশ্চে। 
  
ডলডি়ো ডকেু একটা বলসব বসল শিসবডেল ডকন্তু বুসড়া শলাকটা কষ্ট পাসব শিসব চুপ কসর 
শেল।ডনসজসক ডন়েন্ত্রসণ রাখল। শে কথাটা একটু ঘুডরস়ে বলল-কচ্ছপ আর খরসোসের 
শিৌসড় শেেপেেন্ত ডকন্তু কচ্ছসপরই ডজৎ  ়ে। 
  
োইমন বসল উঠল–না ডলডি়ো েব েম়ে ো  ়ে না। 
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ডলডি়ো মৃিু শ সে বলল–আমাসক িমা করসবন, আমাসক এিুডন অযালসিসির কাসে 
শেসে  সব। ও উসিজনা  সল ঘাবসড় ো়ে। 
  
োইমন কক কক কসর শ সে উঠসলন–অযালসিি শকাসনা পডরবেেন অপেন্দ কসর। 
  
ডলডি়ো বলল-ও ডকন্তু আপনার খুব অনুরক্ত। 
  
–শোমার কাসে শেটা স্বািাডবক ন়ে োই না? 
  
অসনক অসনক আনসন্দর বযাপার। এখসনা অসনক মজার ঘটনা ঘটসে বাকী আসে। ডেডন 
ডনসজর মসন বসল উঠসলন–আডম এই খ্রীিমােটা উপসিাে করসে োডচ্ছ। 
  
োইমন শচ়োর শথসক উসঠ লাডঠসে ির ডিস়ে ঘসরর এক শকাসণ আলমারীর পাসে ডেস়ে 
িােঁড়াসলন। ডেডন কােঁপসে কােঁপসে আলমারীর োলাটা খুসল একটা  ডরসণর চামড়ার বযাে 
শবর করসলন। বযােটা খুলসেই  ীসরর টুকসরাগুসলা ঝলসে উঠল। ডেডন কােঁপা কােঁপা 
আঙুলগুসলা ডিস়ে  ীসরগুসলা নাড়াচাড়া করসে লােসলন। 
  
আমার শেৌন্দেে শেই এক ঔজ্জ্বলো এখসনা পুসরাসনা বনু্ধর মসো রস়ে শেসে। আমার 
পুসরাসনা ডিসনর োথী। ওরা কাটসবও না, ডেলসবও না। 
  
আমার পুসরাসনা ডিসনর োথীরা শোমরা নারীসির েলা়ে, কাসন, আঙুসল ঝুসল আর 
শকাসনা ডিন শোিাব েন করসব না, শোমরা শু ু আমার, আমার োথী  স়েই শোমরা 
থাকসব। আডম আর শোমরা শু ু একটা বযাপার জাডন, ওরা বসল আডম নাডক বুসড়া  স়ে 
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শেডে, েুস্থ নই, পেু। োসে আমার ডকেু এসে ো়ে না। আমার জীবসনর অসনকটা পথ 
বাকী পসড় আসে। আডম এখন শোমাসির বৃে কুকুর প্র রীর মসো পা ারা ডিডচ্ছ। আসরা 
অসনক মজার ঘটনা বাকী রস়ে শেসে। 
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০২. 
  
 ২৩ শে ডিসেম্বর। 
  
শবল বাজার েসে েসে শেডেডল়োন এডেস়ে শেল। শে এমডনসেই একটু শ্লথ; আবার শবল 
শবসজ উঠল। মসন মসন ডবরক্ত  ল শে, শলাকটা শে কী োর ডঠক শনই িদ্রসলাসকর 
বাডড়সে কীিাসব শবল বাজাসে  ়ে োও জাসন না। শে োড়াোডড় ডেস়ে িরজার কােঁসচ 
শচাখ শরসখ শিখল। োর অনুমানই ডঠক। শলাকটার শচ ারা়ে একটা কাঠসখাট্টা িাব। মুসখ 
এেটুকু ডমষ্টো শনই। শচ ারাটা োর ডবোল, মাথা়ে স্নাউট টুডপ। িরজা খুলসেই শে 
আেন্তুকসক শিখসে শপল। োমনাোমডন শিখসল োর শপাোসকর মস য একটা শনাোংরা িাব 
একটা ঔেেয িাব শিখা োসব। 
  
আেন্তুক োসক বসল–েুডম শেডেডল়োন না? 
  
শেডেডল়োন এক বুক ডনিঃশ্বাে ডনস়ে আেন্তুকসক িাসলািাসব শিখল।  যােঁ শেই শচাখ, শেই 
নাক, বহু বের আসে শে মানুেডটসক শিসখডেল। েখন শে আসরা শবেী ঔেেযপূণে ডেল। 
শে  ােঁপাসে  ােঁপাসে বসল-ডমিঃ  যাডর। 
  
 যাডর শ সে বলল–শোমাসক শিসখ মসন  সচ্ছ, আমাসক শিসখ েুডম েক শপস়েে শকন 
েুডম কী আমার আো পেন্দ কসরাডন? 
  
- যােঁ েযার, ডনশ্চ়েই েযার। 
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–ো সল েুডম আমাসক শিসখ আশ্চেে  স়ে শেসল শকন? 
  
 িুডেন পা ডপডেস়ে ডেস়ে শে বাডড়টাসক িাসলা কসর শিখল। োর মুখ ডিস়ে শবডরস়ে এল 
শেই পুসরাসনা কুৎডেে মযানেন।–আমার বাবা শকমন আসেন শেডেডল়োন? 
  
-েযার, ডেডন অসনকটা পেুর মসো আসেন। ডেডন োর ডনসজর ঘসরই থাসকন, বসড়া 
একটা বাইসর শবসরাসে চান না। ডকন্তু োরীডরক অেুস্থো থাকসলও মসনর ডিক শথসক 
ডেডন েসেজ। 
  
 যাডর শিেসর ঢুসক ডজজ্ঞাো করসলন–পুসরাসনা পাপী, আমার িাই অযালসিি শকমন 
আসেন? 
  
–ডেডন এখন খুব িাসলা আসেন। 
  
  যাডর িােঁে শবর কসর  ােল-আোকডর আমা়ে শিখার জনয শে উেঁডচস়ে আসে। 
  
–বাউণু্ডসলটা আবার ডেসর এসেসে। মসন শরসখা িাসলা মানুেডট শেসজ বসে আসে। মসন 
শরসখা এ েবডকেুই োর অপেন্দ। আডম  লে কসর বলসে পাডর শে েুস্থ  স়ে থাকুক 
অযালসিি ো চা়ে না। একটু শথসম শে বসল–আঙুল শিডখস়ে ডেডন বসলন এই পসথ ডেডন 
শেখাসন োসবনই। 
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শে মাথা শনসড় শেডেডল়োনসক অনুেরণ করল েইোংরুসম োবার জনয।  যাডর বলল–েুডম 
এখন শোমার কাসজ শেসে পাসরা শেডেডল়োন। শিডখ ডমিঃ এবোং ডমসেে অযালসিিসক 
খুেঁসজ পাই নাডক? 
  
 যাডর েইোংরুসম ঢুকসে ডেস়ে থমসক িােঁড়াসলা।  ঠাৎ শে জানলার  াসর একডট শমস়েসক 
বসে থাকা অবস্থা়ে শিখসে শপল। শমস়েডটর কাসলা চুল, েুন্দর মুসখর ডিসক োকাসে 
ডেস়ে োর শচাখ িুসটা ডবস্মস়ে থমসক িােঁড়াসলা। 
  
শে বসল উঠসলা- া়ে ঈশ্বর। েুডম কী আমার বাবার েপ্তম এবোং পরমােুন্দরী স্ত্রী? 
  
ডপলার োর ডিসক এডেস়ে এসে বলল–আডম ডপলার এস্ট্রািাসিাে; েুডম ডনশ্চ়ে আমার 
মাস়ের িাই,  যাডর মামা। 
  
 যাডর শমস়েডটর ডিসক িাসলা কসর োডকস়ে বলল–ও, ো সল েুডম শজডনর শমস়ে। 
  
–ো সল শকন েুডম আমাসক শোমার বাবার েপ্তম স্ত্রী কী না ডজজ্ঞাো করসল? 
  
 যাডর শ সে বলল–আমার মসন  ়ে ওর েরকারী স্ত্রী একজনই। ডপলার শোমাসক 
শমৌসেডল়োসম শিসখ মসন  ডচ্ছল েুডম শেন একটা েুন্দর েুসলর কুেঁডড়। 
  
-ডক শেন একটা বলসল শমৌে? 
  
- যােঁ, ডঠক োই। েুডম একটা ডমউডজ়োম োড়া আর কী? এখাসন েেেব বাসজ ডজডনে 
িডেে। 

http://www.bengaliebook.com/


এ হলিডে ফর মােডার । আগাথা লিলি । এরকুি প াযাডরা সমগ্র 

39 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

  
ডপলার অেযন্ত আ ে কসণ্ঠ বলল–আমার শো ো মসন  ়ে না। আমার মসন  ়ে েব 
ডজডনেগুসলা েুন্দর, কাসপেটগুসলা অডে উচ্চমাসনর আর োডনেচারগুসলাও। 
  
 যাডর িােঁে শবর কসর বলল–েুডম ডঠককথাই বসলে। ডপলাসরর ডিসক শচস়ে শে বলল 
শোমাসক এর মাসঝ শিসখ লাডথ শমসর শবর কসর শিও়োর শলািটা োমলাসে পারডে না। 
  
ডলডি়োসক েুসট আেসে শিসখ  যাডর চুপ কসর শেল। 
  
- যাডর েুডম শকমন আসো? আডম ডলডি়ো, অযালসিসির স্ত্রী। 
  
  যাডর ডলডি়োর বুডেিীপ্ত মুখটা িাসলা কসর শিসখ ডনস়ে বলল-ডলডি়ো েুডম িাসলা আসো 
শো? 
  
ডলডি়োও োসক িাসলা িাসব পেেসবিণ করসে থাসক। শে ডচন্তা কসর শিখল-রুি 
স্বিাসবর মসন  ল োসক। েডিও শে েযামবণেী়ে, েবু োসক আডম অডবশ্বাে করব। 
  
এ বযাপাসর আমার শকাসনা  ারণাই শনই। েডি না েুডম োসক শিখসল োর শিের শকাসনা 
পডরবেেন শিখসে পাসব কী না। 
  
–আর েব িাস়েরা ইোংলযাণ্ড ে সর েডড়স়ে ডেডটস়ে আসে। 
  
–না োরা েকসল খ্রীিমাসের জনয এখাসন এসে উপডস্থে  স়েসে। 
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 যাডর স্তডম্ভে  স়ে শেল। োর মাসন এটা একটা পাডরবাডরক ডমলসনর বযবস্থা। ো ঐ 
বুসড়া শলাকডটর েোংবাি কী? আসে শো ডেডন মানুসের অনুিূডের মেোিা শিনডন, এরকম 
িাসব কাসরা জনয ডেডন মাথা ঘামানডন। এখন ডনশ্চ়েই ওনার অসনক পডরবেেন ঘসটসে। 
  
-ডলডি়ো বসল–োই শো মসন  ়ে। 
  
ডপলার শচাখ িুসটা বড় বড় কসর আশ্চেে  স়ে শচস়ে রইল। 
  
জসজের খবর কী? পসকট শথসক আ  শপডন শবর করসে  সল এখাসনা কী আসের মসো 
ত  তচ কসর? 
  
ডলডি়ো উিসর বসল–জজে এখন পালোসমসন্টর েিেয–ওস়েিাডরোং যাসমর। 
  
–ডক বলসল? ঐ পাজীটা এখন পালোসমসন্টর েিেয। ঈশ্বর ওসক িমা করুন।  যাডর েব্দ 
কসর শ সে উঠল। 
  
একটা েম়ে োর  াডে শথসম শেল। আর কাসরা পিেব্দ শুনসে পা়েডন শে।… 
  
অযালসিি কখন শে চুপ কসর োর শপেসন এসে িােঁডড়স়েসে ো শে শটরও পা়েডন। শে 
শু ু োন্ত  স়ে  যাডরসক শিখডেল। 
  
 যাডর ডমডনট কস়েক িােঁডড়স়ে থাকার পর এক-পা োর ডিসক এডেস়ে শেল। োর শঠােঁসট 
একটুকসরা  াডে েুসট উঠল। শে বলল–শকন েুডম অযালসিি নও? 
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অযালসিি মাথা শনসড় বলল– যাসলা  যাডর। 
  
োরা এসক অপসরর ডিসক শচস়ে রইল। ডলডি়ো শজাসর ডনিঃশ্বাে ডনল। কী অবাস্তব 
ঘটনা। িুসটা কুকুসরর মসো, োরা এসক অপসরর ডিসক োডকস়ে আসে। 
  
ডপলাসরর শচাখ িুসটা আসরা বড় বড়  ল। শে ডনসজর মসন ডচন্তা করল, োরা ওরকম 
িাসব এসক অপসরর ডিসক শচস়ে না শথসক শকন িুজসন িুজনসক জডড়স়ে  রসে না? 
ইোংসরজরা অবেয ো কসর না। ডকন্তু োরা শো বলসে পাসর, েসব শকন শকবল এসক 
অপসরর ডিসক োডকস়ে িােঁডড়স়ে রস়েসে? 
  
শেেকাসল  যাডরই মুখ খুলল,–অসনকডিন পর আবার শবে আনন্দ শপলাম। 
  
-আমারও োই মসন  ়ে। বহু বের েুডম বাইসর ডেসল। 
  
 যাডর এমন িাসব শচা়োসল আঙুল শঠকাল শে োসক শিসখ মসন  ল শে শেন েুসের জনয 
তেরী। শে বলল– যােঁ, আডম আমার বাডড়সে ডেসর এসে খুব খুেী। 
  
োইমন লী বসল ওসঠন–আমার খাডল মসন  ়ে আডম খুব বাসজ শলাক ডেলাম। ডেডন 
শচ়োসরর উপর শ লান ডিস়ে বেসলন। োর পাসে বসেডেসলন নােনী ডপলার। 
  
মসন  ়ে ডেডন শমস়েডট োড়া ডনসজর োসথ আসরা কথা বলসে চাইসেন। ডকন্তু কী শিসব 
আবার চুপ কসর শেসলন। 
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ডেডন বসলন–আচ্ছা, আডম শে খুব বাসজ শলাক ডেলাম, শে েম্বসন্ধ শোমার মোমে কী 
ডপলার? 
  
ডপলার কােঁ  নাডচস়ে বলল–েবমানুেই খারাপ। একথা নাসনরা বসলন। োই জনয োসির 
েবার জনয আমার প্রাথেনা করা উডচে। 
  
োইমন শ সে বসলন–ডকন্তু আডম শে েবার শথসক খারাপ কাজ কসর এসেডে। োর জনয 
আমার এেটুকু অনুসোচনা  ়ে না। এসকবাসরই ো  ়ে না। আডম প্রডেটা ডমডনট ডনসজ 
উপসিাে করডে। েবাই বসল ব়েে  সল শোমার অনুসোচনা  সব। ওেব শু ু আমাসক 
শিও়ো োন্ত্বনা। আমার অনুসোচনা  ়ে না। আডম অসনক িাসলা িাসলা পাপ কসরডে। 
আডম চুডর করা, শলাক ঠকাসনা, ডমথযা বলা..কী না কসরডে আডম।… া ঈশ্বর। এোড়া, 
েবেিা শমস়েসির েেও আমার িাসলা লােে। একডিন একজন আমাসক একটা কথা 
বসলডেল। একজন আরব চীসের চডিেটা শেসল ডেল োর শি রিী, েবকটাই প্রা়ে এক 
ব়েসের। আ া! চডিেটার বযাপার েডিও আডম ডকেু জাডন না েবুও আডম  লে কসর 
বলসে পাডর েডি আডম বাচ্চার কথা িাবোম ো সল খুব ে সজই শবে ডকেু শি রিী 
জন্ম ডিসে পারোম। ডপলার েুডম ডনশ্চ়েই অনয ডকেু িাবে? েুডম কী আঘাে শপসল? 
  
-না, আডম শকন আঘাে শপসে োসবা, েব পুরুেরাই েবেমস়েই শমস়েসির কামনা কসর। 
আমার ডপোও শেই কারসণ শেইরকমই ডেসলন। আর শেইজনযই োসির স্ত্রীরা কখনই 
েুখী  ়ে না। এবোং োর জনযই চাসচে ডেস়ে প্রাথেনা জানা়ে। 
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বৃে োইমন ভ্রু কুেঁচডকস়ে বসল–আডম এসিলিাসক েুখী কডরডন। ডেডন ডনসজর কাসে 
তকডে়েে শিও়োর মে বলল,  া়ে ঈশ্বর শমস়েসেসল জােটা শেন শকমন। এসিলিাসক 
েখন আডম ডববা  কডর েখন শে  াডেখুেীসে িরা ডেল। ডকন্তু ডববাস র পর শে েমূ্পণে 
বিসল শেল। েবেিণ শে খাডল কািে। এখাসনই এসিলিার িুবেলো শে েডি একবার 
আমার ডবরুসে প্রডেবাি করে। ডকন্তু শকাসনাডিন একবাসরর জনযও শে ো কসরডন। 
আমার ডবশ্বাে আডম োসক ডবস়ে কসর ডস্থডে  সেই শচস়েডেলাম। মসন আো ডেল–একটা 
েুখী পডরবার েসড় েুলব এবোং আমার পুসরাসনা জীবন পডরেযাে করব। 
  
োর কণ্ঠস্বর বন্ধ  স়ে এল। ডেডন োর বুসকর আগুসনর ডিসক শচস়ে রইসলন। 
  
–ঈশ্বর শে েুখী পডরবার েসড় েুলসে শচস়েডেলাম শেটা শকমন পডরবার? বসল শে িুিঃসখর 
 াডে শ সে উঠল। 
  
-আমার শেসলসির ডিসক োডকস়ে শিখ োসির একটাও মানুে  ়েডন। শকন? োরা কী 
 মণীসে রসক্তর স্বাি পা়েডন? োরা তব  না অবব  জাডন না। শেমন প্রথসমই  রা োক 
অযালসিসির কথা। অযালসিসির েে আমার কাসে একসঘেঁস়ে এবোং ি়েঙ্কর শলসেসে। শে 
োর কুকুসরর শচাখ ডিস়ে আমার ডিসক শচস়ে থাসক। আডম োসক শে কাজই বডল না 
শকন ও ডঠকই কসর শিসব।  া়ে ঈশ্বর কী শবাকা শে। শিডিি অবেয েবেম়েই শবাকা 
ডেল। স্বসপ্ন পাও়ো মানুসের মসো। ও আেসল ডঠক ওর মাস়ের মসো ডেল। শে োর 
জীবসন একটাই িাসলা কাজ কসরসে। েুন্দরী একডট শমস়েসক ডববা  কসরসে। ডেডন 
শচা়োল শথসক  ােটা নাডমস়ে শচ়োসরর উপর রাখসলন।  যাডর অবেয এসির শথসক 
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আলািা এবোং েবসচস়ে বুডেমান শেসল। শে শে এখন জীডবে আসে শেটা খুবই 
আনসন্দর। 
  
ডপলার োর কথা়ে ো়ে ডিল। 
  
- া শে খুব েুন্দর শেসল, মন খুসল শে  ােসে পাসর। আডম োসক খুব িাসলাবাডে। 
  
ব়েস্ক শলাকডট ডপলাসরর ডিসক োডকস়ে বলসলন– যাডরই আমার উপেুক্ত শেসল। োর 
শমস়েসির েসে একটা শোপন েম্পকে ডেল। আমার জীবনটাও খুব িাসলা ডেল। 
েবডকেুই পেোপ্ত পডরমাসণ ডেল। 
  
ডপলার বসল উঠল–আমাসির শেসন একটা প্রবাি প্রচডলে আসে। শেটা এইরকম–ঈশ্বর 
বসলসেন শোমার ো পেন্দ ডনস়ে নাও োর িাম ডিস়ে িাও। 
  
–এটাই িাসলা। শোমার ো পেন্দ ডনস়ে নাও..আডম োই কসরডে। আমার োরা জীবন 
েখন ো মসন  স়েসে… 
  
– ঠাৎ ডপলার েম্ভীর েলা়ে বসল উঠল–োর িাম ডিস়েডেসলন? 
  
 োইমসনর মুসখর  াডে ডমডলস়ে শেল–এ েুডম কী প্রশ্ন করে? 
  
-ঠাকুরিা আডম প্রশ্ন করডে–আপডন োর িাম ডিস়েডেসলন? 
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 ডেডন আসস্ত আসস্ত বলসলন–আডম জাডন না। ডেডন োর মুসঠা করা  ােটা শচ়োসর ঠুসক 
বলসলন-েুডম একথা শকন বলসে শেসল নােনী? 
  
ডপলার উিসর বলল–আডম অবাক  স়ে োডচ্ছ। 
  
 োইমন বলসলন-েুডম একডট ে়েোসনর বাচ্চা। 
  
ডপলার ঠাণ্ডা েলা়ে বলল–আপডনই আমন্ত্রণ জাডনস়েসেন। 
  
- যােঁ, েুডম আমার কনযা শজডন়োর শমস়ে। শোমার েসে আমার রসক্তর েম্পকে আসে। 
আর োোড়া, অসনকডিন শোমার মসো েুন্দরী েুবেী শিডখডন োই। 
  
ডপলার মুচডক মুচডক  ােডেল। 
  
োইমন বসল উঠসলন–ডকন্তু মসন শরসখা েুডম আমাসক শবাকা বানাসে পারসব না। আডম 
জাডন েুডম শকন এেিণ  সর ত েে  সর আমার পাসে বসেডেসল–শু ু আমার টাকার 
শলাসি। অথবা েুডম শোমার ঠাকুিোসক িাসলাবাোর িান কসরা। 
  
না, আডম আপনাসক িাসলাবাডেনা আপনাসক অপেন্দ কডর। এটা েেয এবোং আপনার 
ডবশ্বাে করা উডচে। আডম িাসলা কসরই জাডন আপডন শোক িাসলা নন। আডম শেটা 
পেন্দ কডর আর এটাও ডঠক আপডন বাডড়র অনয েব শলাসকসির শচস়ে খােঁডট। এোড়া, 
আমার শেটা েবসচস়ে পেন্দ শে, আপডন অসনক শিে ভ্রমণ কসরসেন। োসক বসল 
অযািসিিারে লাইে। 
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–জাসনা ডপলার, আমাসির মস য ডজপডের রক্ত আসে োসক বসল িবঘুসর বা োোবর। 
েসব  যাডর োড়া আর কাসরা ওপর এ প্রিাব পড়সে শিডখডন। িরকার  সল আডম ত েে 
 রসে পাডর। আমার শে িডে কসরসে োসক  রার জনয পসনসরা বের অসপিা কসর 
আডে। এটাই লী বোংসের চাডরডত্রক তবডেষ্টয। আডম পসনসরা বের পসর েুসোে শপস়েডে 
োসক আডম ধ্বোংে কসর ডিস়েডে। ডেডন খুব  াল্কা িাসব  ােসলন। 
  
ডপলার প্রশ্ন করল–ঘটনাটা ডনশ্চ়েই িডিণ আডিকা়ে ঘসটডেল? 
  
 যােঁ, খুব িাসলা শিে। ডবস়ের পােঁচ বের পর আডম শেখাসন ডেসর ডেস়েডেলাম। 
  
-ডকন্তু ডবস়ের বহুবের আসেও আপডন ওখাসন থাকসেন। 
  
– যােঁ। 
  
–আমাসক শেই েম্বসন্ধ ডকেু বলুন। 
  
 ডেডন কাড নীটা বলসে শুরু করসলন। ডপলার অবাক  স়ে কাড নীটা শুনসে লােল। 
োরপর ডেডন একটা বড় আলমারীর কাসে এডেস়ে শেসলন লাডঠসে ির ডিস়ে। 
আলমারীর পািাটা খুসল  ডরসণর চামড়ার বযােটা খুসল ডপলাসরর করুণ মুসখর ডিসক 
শচস়ে রইসলন–এগুসলা কী জান? অখডচে েব  ীসরর টুকসরা। এখন এগুসলা এ অবস্থা়ে 
পাও়ো ো়ে। এগুসলা কাটার পর আেল  ীসর শবডরস়ে পড়সব। েখডন শেগুসলা চমসক 
শিসব, ঝলসে উঠসব। 
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ডপলার বাচ্চা শমস়ের মসো অবাক  স়ে বলল-ও আডম অডবশ্বাে কডর। 
  
 ডেডন খুব মজা শপসলন, বলসলন,-এ এসকবাসর খােঁডট  ীসর। 
  
—খুব িামী? 
  
কস়েক  াজার পাউণ্ড  সব। এগুসলা বড় বড়  ীসর। ন়ে ডকোংবা িে  াজার  রসে পাসরা। 
  
–এগুসলা ডবডি করসেন না শকন? 
  
–আমার টাকার প্রস়োজন শনই োই। আডম এগুসলাসক আমার কাসেই শরসখ ডিসে 
িাসলাবাডে। 
  
ডেডন আবার ঐগুসলাসক আলমারীসে শরসখ ডিসলন এবোং  ারবাডরসক িাকসলন–এসো। 
  
 ারবাডর শিেসর এসে বসল–চা তেরী। 
  
ড লিা বসল উঠল–ো সল েডেযই েুডম এখাসন এসল শিডিি। আডম শোমা়ে কে 
খুেঁসজডে। ঘরটা িীেণ ঠাণ্ডা। চল এখান শথসক চসল োই। 
  
শিডিি োর কথা়ে কান না ডিস়ে একটা শচ়োর শিডখস়ে বলল–এই শেই শচ়োর, শেখাসন 
আমাসির মা েবেম়ে বসে থাকসেন। এটা শেমডন োই আসে; শু ু রঙটা একটু চসট 
শেসে। শিডিি বসল চলল–ডেডন েবেম়ে এখাসন বসে থাকসেন আর আমাসির বই 
পসড় শোনাসেন। আডম েখন বের েস়েসকর ডেশু ডেলাম। 
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ড লিা োর  াে  সর শটসন ডনস়ে চলল–চসলা, েইোংরুসমর ডিসক োও়ো োক। এখন 
ওরা শকাথা়ে আসে, চাস়ের েম়ে  স়ে শেসে। 
  
শিডিি বহুডিন পর ডপ়োসনাটার ওপর  াে রাখল, োর খুব েখ ডেল ডপ়োসনা 
বাজাসনার। ডকেুিণ বাজাবার পর  ঠাৎ শে উসঠ িােঁড়াল। শে খুব কােঁপডেল। ড লিা 
শিৌসড় োর কাসে শেল। 
  
–কী  স়েসে শিডিি? 
  
–না না, শেমন ডকেু ন়ে। শিডিি উিসর বলল। 
  
ককেেিাসব শবলটা শবসজ উঠল িরজার কােঁচ ডিস়ে বাইসর োকাসেই শেডেডল়োসনর স্ত্র 
শজাড়া কুেঁচসক উঠল বাইসর িােঁড়াসনা আেন্তুকসক শিসখ। শে কপাসল  াে ডিস়ে ডচন্তা 
করল। মসন  ়ে েবডকেুই শেন ডিেী়েবার ঘসট। এর আসে আসরা একবার এরকম 
ঘটনা ঘসট থাকসব। শে ডনডশ্চে মসন কসর িরজা খুসল ডিল। 
  
োরপরই িরজার ওপাসর থাকা িদ্রসলাক ডজজ্ঞাো কসরন–এটা কী ডমিঃ োইমন লীর 
বাডড়? 
  
- া ম াে়ে। 
  
–ওনার েসে আডম একটু োিাৎ করসে চাই। 
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ডঠক েিুডন শেডেডল়োসনর মসনর সৃ্মডেসে একটা অেষ্ট সৃ্মডে শিসে উঠল। বহুডিন 
 সর শে এই েলার স্বর শুসন এসেসে। ডমিঃ লী েখন ইোংলযাসণ্ড থাকসেন। 
  
শেডেডল়োন ডি া ডচসি মাথা শনসড় বলল–ডকন্তু েযার ডমিঃ লী শে এখন অথবে। ডেডন এখন 
খুব একটা শলাসকর েোংসে শিখা-োিাৎ কসরন না। আপডন েডি আপনার িরকারটা 
  
োসক বা া ডিস়ে আেন্তুক বলল–ডঠক আসে আপডন শু ু ডমিঃ লীসক এটা ডিস়ে আেুন। 
বসল পসকট শথসক একটা খাম শবর কসর োর  াসে ডিল। 
  
–ডঠক আসে। 
  
কােজটা খাসমর শিের শথসক পড়সে ডেস়ে োইমন লী অবাক  স়ে শেসলন। োর স্ত্র 
শজাড়া কুেঁচসক উঠল ডঠকই েবুও ডেডন শ সে উঠসলন। বলসলন–েবডিক ডিস়েই ো সল 
িাসলাই  ল। 
  
এই মূহুসেে আডম এসবসনজাপকাসরর কথাই িাবডেলাম। শে আমার পাটেনার ডেল 
ডকম্বারলীসে। োর শেসল এসেসে এখন। 
  
ডিসেন োরসক খুব নািোে লােডেল। ওর কথা বলার েম়ে িডিণ আডিকার একটা 
টান লিয করা োডচ্ছল। 
  
–েুডমই ো সল এসির শেসল। শোমাসক শিসখ আমার খুব আনন্দ  সচ্ছ। বুসড়া ডপলাসরর 
ডিসক োডকস়ে বলল–আমার নােনী, ডপলার এস্ট্রািাসিাে। 
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ডপলার েম্ভীর স্বসর বলল–শকমন আে েুডম? 
  
োর শমস়েডটর আন্তডরকো শিসখ মুগ্ধ  স়ে শেল। ডমে এস্ট্রািাসিাে, শোমার পডরচ়ে 
জানসে শপসর আডম খুব খুেী  লাম। 
  
ডপলার  নযবাি জানাল। 
  
োইমন কী বলল–বে ডিসেন, বড় ডিসনর েম়ে শোমার ডকন্তু আমাসির েসে থাকসে 
 সব। অবেয েডি শোমার অনয শকাসনা প্ল্যান না থাসক। 
  
না না, আমার শেমন ডকেু শনই এবোং আমার পেন্দও ন়ে। 
  
বুসড়া ডপলাসরর ডিসক োডকস়ে বলল–েব ডঠক  স়ে োসব, ডলডি়ো বল আমাসির একজন 
অডেডথ এসেসে। 
  
ডপলার চসল শেসেই োইমন লী োর কাে শথসক িডিণ আডিকা শিেটার খবর ডনসে 
থাসক। 
  
 ডকেুিণ পর ডলডি়ো ঢুকসেই োইমন লী ওর েসে পডরচ়ে কডরস়ে ডিস়ে বলল–এ 
আমার এক বনু্ধর শেসল। আমাসির েসে বড়ডিসনর উৎেব উপসিাে করসে চা়ে। োর 
জনয একটা ঘসরর বযবস্থা কসরা। 
  
আেন্তুকসক িাসলা কসর শিসখ ডনস়ে ডলডি়ো বসল–অবেযই। 
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 োইমন বসল–এডট আমার পুত্রব ূ। 
  
–এইরকম পাডরবাডরক উৎেসব আমার একটু অস্বডস্ত  সচ্ছ। 
  
োইমন বলল–শকন বাো, েুডম শোমাসক আমাসির পডরবাসরর একজন িাবার শচষ্টা 
কসরা। 
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০৩. 
  
 ২৪শে ডিসেম্বর। 
  
 যাডর বলল–বাবা আপডন েডেয আমা়ে এখাসন থাকসে বলসেন? এ শেন িীমরুসলর 
বাো়ে থাকা। 
  
োইমন রুিকসণ্ঠ বলল–েুডম কী বলসে চাইে?। 
  
 যাডর বলল–অযালসিি িাই ড োসব িাসলা, েসব আডম থাকসল শে ডবরক্ত  সব। 
  
–শোমাসক আডম ো বলডে োই  সব। বাডড়টা েখন আমার েখন আডম ো চাইব োই 
 সব। আমার ইচ্ছা েুডম এখাসন ডচরকাসলর মসো থাসক ডববা  কর। 
  
–আডম কাসক ডববা  করসবা? শকউ োর ডনসজর িগ্নীসক ডববা  করসে পাসর না। আর 
েরুণী ডপলার েডেযই আকেেণী়ো। 
  
–েুডম শেটা লিয কসরে নাডক? 
  
 –জজে এডিক শথসক খুব িাসলা কসরসে। এ শমস়েডট শক? 
  
–আডম ো কী কসর জানসবা? েসব আমার শোনা কথা শে নাডক একজন অবেরপ্রাপ্ত 
শনৌবাড নীর অডেোসরর শমস়ে। 
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–জজে েেকে না  সল ঐ শমস়েটাসক ডনস়ে ঝাসমলা়ে পড়সে পাসর। 
  
োইমন বসল উঠসলন–জজে ডচরকালই একটু শবাকা  রসনর শেসল ডেল। 
  
 যাডর বসল উঠল-শমস়েডট কীসের জনয ডবস়ে করসে চা়ে? টাকার জনয?  যাডর ডনসজ 
শথসক পুনরা়ে বলল–আপনার কী মসন  ়ে অযালসিসির বযাপারটা কী আপডন ডমডটস়ে 
ডনসে পারসবন? 
  
োইমন েম্ভীর িাসব বলল–খুব েীঘ্রই আমরা এই বযাপাসর একমে  সে পারব। োরপর 
 ারবাডরসক বলসলন অযালসিিসক শিসক আনার জনয। 
  
অযালসিি শিৌড়সে শিৌড়সে এসে ডজজ্ঞাো করল–বাবা আপডন আমা়ে শিসকসেন? 
  
- যােঁ বে, আবার েবডকেু নেুন কসর োডজস়ে ডনসে  সব। এই বাডড়সে আসরা িুজন 
মানুে আমাসির েসে থাকসব। 
  
–আসরা িুজন? 
  
-এখন শথসক এটাই ডপলাসরর ডনসজর বাডড়।  যাডর আমাসির ঘসরর শেসল ঘসর ডেসর 
এসেসে। 
  
অযালসিি ডজজ্ঞাো করল– যাডর এখাসন থাকসে এসেসে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ হলিডে ফর মােডার । আগাথা লিলি । এরকুি প াযাডরা সমগ্র 

54 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

 যাডর ডনসজই বলল–শকন ন়ে বে? 
  
অযালসিি োর ডিসক োডকস়ে বলল-েুডম বাবার েসে শেমন খারাপ বযব ার কসর চসল 
ডেস়েডেসল োরপরও েুডম এখাসন থাকসে চাও? 
  
 যাডর  াে শনসড় বলল–শেটা এখন অেীে  স়ে শেসে আর শেটা শোমার বযাপার না 
আমার বযাপার। ডেডন েডি েব িুসল আমা়ে িমা করসে চান। 
  
োইমন বসল উঠল- া, শেটাই আমার ইচ্ছা। েেই শ াক  যাডর আমার পুত্র। 
  
োইমন অযালসিসির কােঁস   াে শরসখ বলল–ও েখন এখাসন এসেসে েখন এখাসনই 
থাকুক। োোড়া, ও আমার খুব ডপ্র়ে। 
  
অযালসিি মুখটা ডববণে কসর ঘর শথসক শবডরস়ে শেল। 
  
 যাডরও  ােসে  ােসে োর ডপেু ডনল। 
  
ওরা চসল োবার পর োইমন  ারবাডরর ডিসক োডকস়েই বলল–শোমার এখন অসনক 
কাজ বাকী আসে। ম যাহ্নসিাসজর পর েবাইসক এখাসন ডনস়ে আেসব। 
  
- া ম াে়ে। 
  
িােঁড়াও শোমাসক আমার আসরা ডকেু বলার আসে। ওরা েখন এখাসন আেসব েুডমও 
েখন ওসির েসে েসে এখাসন আেসব। আর েডি কখসনা বারান্দা়ে আসো ো সল 
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এমনিাসব মুসখ আও়োজ করসব োসে আডম শুনসে পাই। শকাসনা রকম িডনো করসব 
না বুঝসে পারসল? 
  
- যােঁ ম াে়ে। 
  
নীসচ শনসম শে শেডেডল়োনসক বলল–েুডম না বসলডেসল আমরা একটা েুন্দর খ্রীিমাে 
উপসিাে করসে চসলডে। 
  
-েুডম কী বলসে চাও? ত েে  সরা েবডকেুই শিখসে পাসব আমরা একটা েুন্দর খ্রীিমাে 
শিাে করসে চসলডে। 
  
ওরা েখন িরজার কাসে এসে িােঁড়াসলা োইমন েখন শোসন কার েসে কথা বলডেসলন। 
 াে শনসড় েকলসক ঘসরর শিেসর আেসে বলসলন এবোং বেসে বলসলন-আমার কথা 
বলসে এক ডমডনটও লােসব না। 
  
 ডকন্স এযাণ্ড শিসের চালেটন,-চালেটন েুডম? আডম োইমন লী কথা বলডে। আমার একটা 
নেুন উইল তেরী করার আসে।  া  া, ো বলডে শোন, োড়াোডড়র ডকেু শনই। 
েবডকেুর পডরবেেন  স়ে শেসে। শোমার খ্রীিমাে নষ্ট কসরা না। বডসোং ডিবে ডকোংবা 
োর পসরর ডিন এসো। না না, আডম ডঠক আডে এসো োড়াোডড় মরডে না। 
  
ডরডেিারটা নাডমস়ে শরসখ শে আটজসনর মুসখর ডিসক একবার শিসখ ডনস়ে বলল–কী 
বযাপার বল শো? শোমাসির েবাইসক খুব ডবেণ্ণ লােসে। বযাপার কী? 
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অযালসিি বলল–আপডন আমাসির শিসক পাডঠস়েসেন? 
  
োইমন েিুডন বসল উঠল-ওস া িুিঃডখে-শেরকম ডকেুই ন়ে খুবই স্বািাডবক। আচ্ছা, 
শোমাসির কী মসন  ়ে? এটা একটা পাডরবাডরক ডমলন েিা? না, শমাসট শেটা না। 
ম যাহ্নসিাসজর পর শোমাসির কারুরই আোর িরকার শনই। আডম খুব ক্লান্ত আডম 
একটু ঘুমসবা। খ্রীিমাসের উৎেসবর জনয একটু েসেজ  স়ে উঠসে চাই আডম। ডেডন 
এ েমস্ত কথা বলার পর িােঁে বার কসর  ােসলন। 
  
জজে বলল–ডনশ্চ়েই, ডনশ্চ়েই। 
  
োইমন জসজের ডিসক োডকস়ে বলল-শোন, জজে শোমা়ে একটা কথা বডল। শোমার 
মাসো ারা শবা  ়ে কমসে পাসর। কারণ এখানকার খরচ শবসড়সে ডকন্তু আ়ে আসের 
েুলনা়ে কসমসে। 
  
জসজের মুখটা রাসে লাল  স়ে শেল। শে বলল-ডকন্তু শেস েু েোংোসরর খরচ আসের 
শথসক শবসড়সে শেস েু আমার মাসো ারা বাবি টাকাটা েডি কডমস়ে শিন ো সল 
আমাসক খুব অেুডব া়ে পড়সে  সব। 
  
-শকন শোমার স্ত্রী ইচ্ছা করসলই বাসজ খরচ কডমস়ে ঐ টাকা়ে েোংোর চালাসে পাসর। 
আর োোড়া, ডেডন শো খুবই বুডেমেী আো কডর এখন শথসক ডেডন োই করসবন। 
জাডন েুডম আসে কখনও এরকম আডথেক েোংকসট পসড়াডন। এখন েুডম শেসে পাসরা। 
  
এরপর োইমন ক্লান্ত  স়ে শচ়োসর ো এডলস়ে ডিসলন। 
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এক এক কসর েবাই চসল শেল। শু ু ড লিা িরজার োমসন এক মু ূসেের জনয িােঁডড়স়ে 
আবার ডেসর এল োইমসনর োমসন। 
  
োইমন একবার শচাখ শমসল োকাসে ডেস়ে শচাসখর োমসন ড লিাসক িােঁডড়স়ে থাকসে 
শিসখ ডবরক্ত  ল এবোং বলল-কী বযাপার েুডম এখনও এখাসন িােঁডড়স়ে আে? 
  
ড লিা বলল-শিখুন, আপনার ডচডঠর বক্তবয অনুো়েী আডম শিডিিসক অনুসরা  
কসরডেলাম এখাসন আোর জনয। 
  
- যােঁ, োসে কী  ল? 
  
-আপডন পডরবাসরর েকলসক চারপাসে শরসখ আনন্দ উপসিাে করসে শচস়েডেসলন। ডকন্তু 
ো বলসলন োর জনয শো ন়ে। আপডন কী আমাসির ডনস়ে শকৌেুক করসে শচস়েডেসলন? 
  
োইমন মুখ ডিস়ে একটা অদু্ভে েব্দ কসর বলল–আডম শকৌেুক ডবসেেজ্ঞ। ডকন্তু ো বসল 
শকউ আমা়ে োর জনয প্রেোংো করুক ো আডম চাই না। আডম শকবল শেটা উপসিাে 
করসে চাই। 
  
ড লিা ডকেু না বসল চুপ কসর িােঁডড়স়ে রইল। োইমসনর মাথা়ে একটা ডচন্তা  ল। শে 
েীক্ষ্ণ স্বসর জানসে চাইল–কী ডচন্তা করে েুডম? 
  
–আমার ি়ে করসে। 
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–ি়ে-কাসক আমাসক? 
  
–না আপনাসক ন়ে। আপনার জনয আমার ি়ে  সচ্ছ। 
  
 ডবচারপডে শেমন শেে রা়ে ডিস়ে চসল ো়ে। ড লিাও শেমন কসর োর শেে কথাটা 
বসল ঘর শথসক চসল শেল। 
  
োইমন খুব আশ্চেে  স়ে িরজার ডিসক োডকস়ে রইল। োরপর  ীসর  ীসর আলমাডরর 
ডিসক এডেস়ে শেল এবোং ডবড়ডবড় কসর ডনসজর মসন বসল উঠল–আমার েুন্দর 
ডজডনেগুসলা একবার শিখাই োক না… 
  
শপৌসন আটটার েম়ে িরজার শবলটা শবসজ উঠল। শেডেডল়োন িরজা খুলসে শেল। শে 
ডেসর আেসেই  ারবাডরর েসে মুসখামুডখ  ল। শে েখন শেসে কডের কাপগুসলা 
োডজস়ে রাখডেল। 
  
-পুডলে েুপাডরনসটসন্ট ডমিঃ োেসিন। আসর েুডম িাসলা কসর শচস়ে শিখ েুডম কী করে। 
  
কডের একটা কাপ োর কােঁপা কােঁপা  াে শথসক পসড় শিসঙ শেল। 
  
শেডেডল়োন িুিঃখ প্রকাে কসর বলল–ডেিঃ ডেিঃ আডম এোসরা বের  সর কাপ ডিে শঘা়ো 
শমাো করডে। একটা কাপ বা একটা ডিে আজ পেেন্ত আমার  াে শথসক িাসঙডন। আর 
েুডম একডিন  াে ডিস়েই িাঙসল। 
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আেডঙ্কে মুখ কসর শে বলল–আডম িুিঃডখে ডমিঃ শেডেডল়োন। জাডন না শকমন কসর 
আমার কাে শথসক এমন অঘটন ঘসট শেল। েুডম কী শেন বলডেসল? এ বাডড়সে পুডলে 
েুপার এসেসেন? 
  
- যােঁ, ডমিঃ োেসিন। 
  
 ারবাডর িস়ে িস়ে ডজজ্ঞাো করল–শকন কী চা়ে শে? 
  
–িুিঃস্থ পুডলেসির ো ােয ডনসে এসেসেন। 
  
–ও, আচ্ছা, োই বল। ডঠক আসে এখন আডম চললাম, এবার োর েলার স্বর স্বািাডবক 
 ল। 
  
–শকাথা়ে? ডেসনমা়ে? 
  
–শেই রকমই মসন  ়ে। টা টা ডমিঃ শেডেডল়োন। 
  
পুডলে েুপার চসল োও়োর পর তনেসিাসজর আস়োজন করসে বযস্ত  স়ে উঠল। শেে 
অডেডথ মযােজসলন েইোংরুসম প্রসবে করসেই বৃে খানোমা শেখাসন উপডস্থে  স়ে 
বলসলন–তনেসিাসজর খাবার শটডবসল শিও়ো  স়ে শেসে। 
  
আর এডিসক ডমিঃ শিডিসির বযাপার। োসক শিসখ খুব ডচন্তাডিে লােডেল। শিডিিসক 
শিখসে ডঠক োর মাস়ের মে। আর এখন োসক পডরপূণে পুরুসের মে লাসে। েসব শে 
চেমার কােঁচ ডিস়ে শিখল শে একটু নািোে। 
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ডকেুিণ আসে পুডলে আোর খবসর  ারবাডরর মুখটা েযাকাসে  স়ে ডেস়েডেল ডঠক শেই 
রকম লােডেল শিডিসির মুখ। 
  
আজ রাসে  যাডরসক েবসচস়ে শবেী মন মরা শিখাডচ্ছল। মাসঝ মাসঝ শে অযালসিসির 
ডিসক এমন িাসব োকাডচ্ছল শে োসির ভ্রােৃসপ্রম নষ্ট  বার ন়ে। অযালসিি েবুও 
 যাডরসক ে য করসে পারসে না। 
  
ডকন্তু ডমিঃ োইমন েবোসপিা শস্ন  কসরন  যাডরসক শেটা অযালসিসির কাসে অে য। আর 
শে েেই বাবাসক েো করুক না শকন ডমিঃ লী োসক শবেী পািা শি়ে না। 
  
রাসের আ াসরর শেসে লী পডরবাসরর পুরুেরা এসক এসক ডেস়ে েইোংরুসম বেল। 
এডিসক িাইডনোংরুসম চারজন মড লা পর পর বসে আসে অথচ শকউই কাসরা োসথ কথা 
বলসে প্রস়োজন শবা  করসে না। বৃে শেডেডল়োসনর এই বযাপারটা খুবই খারাপ লােল। 
  
পযাডি শথসক কডের শেটা  াসে কসর ডনস়ে শে এবার িাইডনোংরুসম  াডজর  ল। 
িাইডনোংরুম শথসক পযাডিসে ডেসর োবার েম়ে শে িাইডনোংরুসমর িরজা শখালার েব্দ 
শপল। শিডিি লী শে এেিণ িাইডনোংরুসম বসেডেল শে ো লিয কসরডন। এখন শিডিি 
িাইডনোংরুম শথসক েইোংরুসম প্রসবে করল। 
  
খ্রীিমাে ইসি লী পডরবাসরর েকসলর মুসখ একটা থমথসম িাব োর িাসলা লােল না। 
েবাইস়ের মুসখ একটা উসিে, িুডশ্চন্তা আর অপেন্দ। 
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শেডেডল়োন একটু বাসি খাডল কডের কাপগুসলা আনার জনয েইোংরুসম ঢুকসেই শিখল, 
ডলডি়ো জানলার  াসর বাইসরর অন্ধকাসর কী শিখসে। 
  
পাসের ঘর শথসক ডপ়োসনার আও়োজ আেডেল। শিডিি বাজাডচ্ছল। ডকন্তু শকন? 
শেডেডল়োন ডনসজই ডনসজসক প্রশ্ন করল। শিডিি শকাসনাডিন এইরকম করুণ েুসর 
ডপ়োসনা বাজা়ে না। মসন  ়ে এই খ্রীিমাে ইসি শকাথাও ডকেু একটা অশুি ডকেু 
ঘটসে চসলসে। আসস্ত আসস্ত শে  ােঁটসে  ােঁটসে পযাডিসে ডেসর শেল। 
  
 ঠাৎ শে ওপরেলা শথসক েণ্ডসোল শুনসে শপল। শটডবল শচ়োর, োডণেচার েুেঁসড় শেলার 
আও়োজ শুনসে শপল। 
  
শেডেডল়োন ডচন্তা করল-মডনব একী করসেন? উপরেলা শথসক এইরকম আও়োজ শোনা 
োসচ্ছ শকন? 
  
োরপরই আেেনাি শোনা শেল বাডড়র মস য। শেডেডল়োন চুপচাপ শেখাসন িােঁডড়স়ে 
পড়সলন। োরপর শে  লঘসর েুসট এসে ডেেঁডড় ডিস়ে উপসরর ডিসক েুসট শেল। েবাই 
োর েসে ডেল। ওপসর েবার লিয ডেল বৃে লীর ঘর। োর আসেই ওখাসন ডমিঃ োর 
এবোং ডমসেে শিডিি শপৌঁসে শেসেন। ডমসেে শিডিি শিও়োসল ডপঠ ডিস়ে িােঁডড়স়ে, 
ওডিসক িরজার  ােল  সর ঘুডরস়ে–ডমিঃ োর শেটা শখালবার শচষ্টা করডেল। 
  
ডিসেন োর বলডেল িরজা শিের শথসক বন্ধ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ হলিডে ফর মােডার । আগাথা লিলি । এরকুি প াযাডরা সমগ্র 

62 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

 যাডরও েেিসণ শেখাসন শপৌঁসে শেসে এবোং োসরর মে িরজার  ােল ঘুডরস়ে শখালার 
শচষ্টা করসে। 
  
শে শচেঁডচস়ে বলল–বাবা, আমাসির শিেসর ঢুকসে ডিন। 
  
অসনযরা চুপচাপ শুনডেল। ডকন্তু শিের শথসক শকাসনা উির পাও়ো শেল না। ঘসরর 
শিের শথসক শকাসনা আও়োজ আেডেল না। 
  
বাডড়র েির িরজার শবল শবসজ উঠল শেডিসক কাসরা নজর শেল না। 
  
োর বলল-িরজা এখডন শিসঙ শেলসে  সব। এোড়া আর অনয শকাসনা উপা়ে শনই। 
  
 াডর বলল–কাজটা কডঠন  সব, পুরু কাসঠর িরজা। োই শ াক অযালসিি এসো আমরা 
কাজটা শুরু কডর। 
  
েবাই ডমসল শজাসর  াক্কা ডিল। ডকন্তু োসে শকাসনা েল পাও়ো শেল না। শক শেন শেসে 
একটা শবি ডনস়ে এসে েসজাসর িরজা়ে আঘাে করল। িরজার শিমটা অবসেসে নসড় 
উঠল। এইিাসব কস়েকবার  াক্কা মারার পর িরজাটা েব েুে শিসঙ ঘসরর শিের 
পড়ল। 
  
শিেসর ঢুসক েবাই অবাক  স়ে শেল। োরা ডচন্তা করসে পাসরডন শিেসর ঢুসক োরা 
এমন িৃেয শিখসব। 
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শিেসর ঢুসক শবাঝা শেল শে ডকেুিণ আসে ঘসরর মস য একটা লড়াই  ডচ্ছল। েব 
আেবাবপত্র উসে পসড় আসে; চা়েনা িােটা শিসঙ শমসঝর উপর টুকসরা টুকসরা  স়ে 
পসড় আসে। োইমন লীর শি টা রসক্ত মাখামাডখ অবস্থা়ে ো়োর শপ্ল্সের োমসন কম্বসলর 
উপর পসড় আসে। জা়েোটা কোই-এর শিাকাসনর মসো লােসে। 
  
িুডট কণ্ঠস্বর শেই ডনস্তব্ধোসক শিসঙ চুরমার কসর ডিল। 
  
শিডিি লী বসল উঠল–ঈশ্বরসক শেন  ীসর  ীসর শিসঙ গুেঁডড়স়ে শেলা  স়েসে। 
  
 ডলডি়ো বসল উঠল–শক জানে ঐ বৃে মানুেটার শিস  এে রক্ত আসে? 
  
েুপাডরনসটসন্ট োেসিন ডেন বার শবল বাডজস়ে োরপর শজাসর শজাসর িরজা়ে ঘুডে 
মারসে লােল। শেেপেেন্ত িীে-েন্ত্রস্ত ও়োলটার িরজা খুসল ডিল। 
  
-ওস া আপডন? ও়োলটাসরর মুসখ একটা স্বডস্তর োপ শিখা শেল। আডম এিুডন পুডলসে 
েোংবাি ডিসে োডচ্ছলাম। 
  
েুপাডরনসটসন্ট োেসিন রুস্বসর বসল উঠল–শবল? কীসের জনয? এখাসন কী  স়েসে? 
  
ও়োলটার ডেেডেে কসর বলল,-বৃে ডমিঃ লী…োসক… 
  
েুপাডরনসটসেন্ট োসক একপ্রকার  াক্কা শমসর উপসর েুটসলন। োর আোর খবর শকউ 
জানসেও পারসলা না। শে ঘসর ঢুকসেই শিখসে শপল ডপলার কী শেন শমসঝ শথসক েুসল 
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ডনল। শে িু াে ডিস়ে শচাখ শঢসক শিডিি লীসক িােঁডড়স়ে থাকসে শিখল। অযালসিি 
ডবেণ্ণ মুসখ োর বাবার মৃে শিস র োমসন িােঁডড়স়ে ডেল। 
  
জজে লীসক একটা শঘােণা করসে শোনা শেল–পুডলে না আো পেেন্ত এই ঘসরর শকাসনা 
ডজডনসে শকউ  াে শিসব না। এখানকার একটা ডজডনেও শকউ েুেঁস়ো না। এটা অেযন্ত 
প্রস়োজনী়ে। 
  
অযালসিি লী েুপাডরনসটসন্ট োেসিনসক বলল–আপডন খুব োড়াোডড় এসে শেসেন 
শিখডে। 
  
- যােঁ, ডমিঃ ডে। ডকন্তু এেব কী বযাপার বলুন শো? 
  
অযালসিি  রা েলা়ে বলল–আমার বাবা খুন  স়েসেন। 
  
েুপাডরনসটসন্ট  াে েুসল বলল–একমাত্র ডমিঃ লী আর ডমিঃ জজেলী োড়া েবাই আপনারা 
ঘর শথসক চসল োসবন। 
  
েবাই  ীসর  ীসর চসল শেসে থাকসল েুপাডরনসটসন্ট ডপলারসক বা া ডিস়ে বলসলন 
এখানকার শকাসনা ডজডনে এখন েেে বা েোংগ্র  করা োসব না। 
  
ডিসেন োর ডপলাসরর ডিসক োডকস়ে বলসলন,–শে কথা উডন িাসলা কসরই জাসনন। 
  
েুপাডরনসটসন্ট েলার স্বর নরম কসর বলল–ডকন্তু একটু আসে আডম শমসঝ শথসক ওনাসক 
কী একটা কুডড়স়ে ডনসে শিসখডে। 
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-আডম ডনস়েডে? 
  
– যােঁ, আডম আপনাসক ডনসে শিসখডে। 
  
–ওস া! 
  
–ো সল ওটা আমাসক ডিস়ে ডিন। ওটা আপনার  াসের মুসঠা়ে রস়েসে। 
  
–আসস্ত আসস্ত ডপলার  াসের মুসঠাটা খুলল। খুলসেই শিখা শেল শেখাসন খসড়র আোংডটর 
মসো একটা রবার আর একটা কাসঠর বস্তু রস়েসে। ওর  াে শথসক শেগুসলা ডনস়ে 
েুপাডরনসটসন্ট শিেসর শরসখ ডিসলন। োরপর শেই খামটা শে োর বুক পসকসট চালান 
করসলন। 
  
শে বলল- নযবাি। 
  
োরা িুজসন ঘর শথসক শবডরস়ে শেসে শেসে শুনসলা-েডি আপনারা আর। 
  
ডমণ্ডলে়োসরর চীে কনসিবল কসনেল জনেসনর েুডট কাটাসে এসে এরকুল শপা়োসরার 
আসলাচনা  ডচ্ছল-খ্রীিমাসের েম়ে শকাসনা অপরা  অনুষ্ঠান  ়ে কী না! 
  
-খ্রীিমােটা  ল োডন্ত, শুসিচ্ছা ডবডনমস়ের েব জা়েো়ে শু ু প্রীডে আর শুসিচ্ছা 
জানাসনা। 
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এরকুল শপা়োসরা োর শচ়োসর বসে িাসলা কসর জনেনসক শিখডেল। শে এখাসন 
খ্রীিমাে উপলসি জনেসনর অডেডথ  স়ে এসেসে। শে বসল উঠল ো সল শোমাসির 
 ারণা  ল-খ্রীিমাসের েম়ে শকাসনা অপরা  অনুষ্ঠান  ়ে না? শকন  ়ে না? এর 
কারণটাই বা কী  সে পাসর? 
  
জনেন একটু ডচন্তা কসর ডনস়ে বলল–শকন? শোমাসক আডম আসেই বসলডে না 
খ্রীিমাসের েম়ে মানুসের মসন েৎ ডচন্তা প্রডেষ্ঠা করার েম়ে। অেীসের েমস্ত ড োংো, 
ডববাি িুসল পরের তমত্রী বন্ধসন আবে  ও়ো এইরকম আর কী? 
  
এরকুল শপা়োসরা ডনসজর মসন বসল উঠল–ইোংসরজরা এে অনুিূডেপ্রবণ ডেল শে, োরা 
কখনও মন্দ ডকেু কল্পনাই করসে পারে না। 
  
জনেন শজার েলা়ে বলল–শেই পুরাসনা ডিসনর ঐডে যপূণে উৎেসবর কথা িাবসল বরোং 
লািই  ়ে। 
  
োই শ াক, এসো আমরা ঘটনা ডবসশ্লেণ কসর শিডখ শোমার মসে খ্রীিমাে  ল–আনন্দ 
উপসিাে করার েম়ে। োর মাসন প্রচুর খাও়ো-িাও়ো আর মিযপান করা। আর োর 
মাসনই অডেডরক্ত িিণ। আর োর েসল  জসমর েণ্ডসোল, োর শথসক েরীসর অস্বডস্ত। 
  
শপা়োসরা বলল-জনেন, এর শথসকই অপরাস র উৎপডি  স়ে থাসক। 
  
–আডম ডঠক এই বযাপাসর একমে নই। এর আর একটা ডিক  ল–খ্রিমাে  ল প্রীডে ও 
শুসিচ্ছা ডবডনমস়ের পন্থা। 
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–এর অথে  ল েুে শথসক ডবরে থাকা। শপা়োসরা োর স্বপসি মে প্রকাে করল–শেমন 
 রুন পডরবাসরর ডকেু েিেয ডবসিসে কাডটস়ে খ্রীিমাসের েম়ে ডমডলে  ়ে। আবার বনু্ধ 
েুডম এটা অস্বীকার করসব না শে, িীঘেডিন অিেেসনর জনয পুসরাসনা শিাি, মসনামাডলনয 
জসম থাকার েসল পসর োিাসের েম়ে শেটা েুসখর না  স়ে িুিঃসখরও  সে পাসর। আর 
এই অোডন্ত শথসক অপরাস র জন্ম  সে পাসর। 
  
কসনেল জনেন বলল–আডম ডকন্তু ডঠক এই বযাপারটা শমসন ডনসে পারডে না। 
  
-আসর, শোমার শো গ্র ণ করার িরকার শনই। ো গ্র ণ করার আডমই করডে। মানুসের 
স্বিাব বা বযব াসর শে শকাসনা পডরডস্থডেসে বিসল শেসে পাসর। আর শেসিসত্রও োন্ত 
প্রকৃডের মানুেও প্রডেড োংোপরা়েণ  স়ে শেসে পাসর। 
  
কসনেল োর ডিসক একবার েডন্দগ্ধ িৃডষ্টসে শিখল। 
  
–আডম বুঝসে পাডর না কখন শে েুডম অডস্থর  স়ে ওসঠা আর কখনই েুডম আমার 
শপেসন লাোর জনয েৎপর  স়ে ওসঠা। 
  
শপা়োসরা শ সে বলল–আডম খুব মজার শলাক। আডম এক কৃডত্রম পডরসবে তেরী কসর 
মানুসের স্বািাডবক অবস্থার কথা জানসে পাডর। 
  
ডঠক শেই েম়েই কসনেল জনেসনর চাকর এসে বলল–েযার, েুপাডরনসটসেন্ট োস সবর 
শোন এসেসে। 
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-েুডম োও আডম আেডে। 
  
ডঠক ডেন ডমডনট পসর শে ডেসর এল এবোং জানাল–েযার, েেেব অনােৃডষ্টর কাজ এই 
খ্রীিমাে ইসির শুি ডিসন। 
  
শপা়োসরা ভ্রূ উপসর েুসল বলল–অবেযই এটা খুন। 
  
বৃে োইমন লী ডেসলন অসনক  নী বযডক্তসির মস য একজন। আমার ডবশ্বাে ডেডন  ীসরর 
বযবো কসর প্রচুর টাকার মাডলক  স়েডেসলন। োরপর ডেডন শেই টাকা শমডেন তেরীর 
কারখানা়ে লাডেস়ে েুডলস়ে োডপস়ে শোসলন। 
  
শপা়োসরা ডজজ্ঞাো করসলন–ডেডন েবার ডপ্র়ে ডেসলন শো? 
  
–োসক েবাই অপেন্দ করে। বহুবের ডেডন পেু ডেসলন। অবেয োেঁর েম্পসকে আডম 
ডবসেে ডকেুই জাডন না। শু ু আডম এইটুকু জাডন শে, ডেডন আমাসির শিসের এক ডবরাট 
পুরুে ডেসলন। 
  
–এই শকেটা ো সল একটা ডবরাট আসলাড়ন েৃডষ্ট করসে পাসর? 
  
 –আমাসক খুব েীঘ্রই লোংসিন ডেস়ে শপৌঁেসে  সব। 
  
জনেন বলল–একটা কথা শোমাসক বলসে লজ্জা পাডচ্ছ। োেসিন মানুে ড সেসব িাসলা 
োব ানী এবোং পডরেমী। ডকন্তু অনুমান িমো অেটা প্রখর ন়ে। োই মসন  ়ে শোমার 
উপসিে এখাসন কাসজ লােসে পাসর। 
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শপা়োসরা েসে েসে জানাসলা–এসে আডম খুেীই  সব। আমাসক শোমার একজন কসর 
 সর ডনসে  সব। আডম েুপাডরনসটসেসন্টর মসন আঘাে ডিসে চাই না।–এই শকেটা োর 
আমার ন়ে, শে েরকারী িাসব আডম োর পরামেেিাো। 
  
জনেন বলল-শপা়োসরা েুডম একজন েজ্জন বযডক্ত। োরপর োরা িুজন লোংসিসনর 
উসেসেয োত্রা শুরু করল। 
  
একজন কনসিবল োমসনর িরজা খুসল ডিল। 
  
 োেসিন বলল–েযার আপনাসক শপস়ে আডম খুব খুেী। প্রথসম আমরা ডমিঃ লীর 
িাডিরুম শথসক ঘুসর আডে। শেখাসন এই েম্বসন্ধ একটু আসলাচনা কসর ডনসে চাই। 
  
চীে কনসিবল শপা়োসরার েসে োেসিসনর পডরচ়ে কডরস়ে ডিল। 
  
কসনেল জনেন অব েে  স়ে বলল-োেসিন ো সল এবার ঘটনাটা জানা োসব। 
  
- যােঁ, েযার এটা শে খুন শে ডবেস়ে ডনিঃেসন্দ । িাক্তাসরর কাে শথসক শজসনডে েলার 
ডেরা শকসট শেলা  স়েসে। ডকন্তু েমস্ত বযাপারটাই শকমন শেন অদু্ভে। 
  
-আপনাসক আডম েমস্ত ঘটনা জানাসে চাই েযার। 
  
-আজ ডবসকল পােঁচটার পর এেসজনডেল্ড পুডলে শিেসন ডমিঃ লী শোন কসর আমাসক 
বসলন, আজ েসন্ধয আটটা়ে ডেডন আমার েসে শিখা করসে চান। আর োর েসে ডেডন 
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এও বসল শিন, বাডড়র খানোমা েডি ডজজ্ঞাো কসর শকন আেডে ো সল আডম শেন বডল 
পুডলে চযাডরডটর চােঁিা আিা়ে করসে। 
  
–োর অথে এই িােঁড়াসচ্ছ শকাসনা একটা অজু াসে এই বাডড়সে প্রসবে করা। 
  
–ডঠক োই েযার। ডমিঃ লী একজন েণযমানয বযডক্ত োই ওনার অনুসরা  রাখসে আটটার 
ডকেু আসেই আডে।লী আমাসক োর ঘসর শিসক পাঠান। ডেডন একটা ো়োর শপ্ল্সের 
োমসন বসেডেসলন। ডেডন একটা শেডেোং োউন পসরডেসলন, আডম বোর পর ডেডন 
আমাসক জানাসলন শে, ওনার আলমাডর শথসক কেকগুডল মূলযবান  ীসর চুডর শেসে। 
শেগুসলা কস়েক  াজার পাউসণ্ডর। 
  
চীে কনসিবল ডজজ্ঞাো করসলন  ীসর? 
  
আডম েখন োসক ডজজ্ঞাো কডর আপডন কী করসে বসলসেন? ডেডন েখন আমা়ে 
বলসলন ডঠক আসে আপডন রাে নটা নাোি একবার আেুন। আপনাসক েখন েডঠক 
খবর জানাসবা  ীসরগুসলা চুডর শেসে না ো়েডন। বযাপারটা আমার কাসে র েযজনক 
লােসলও আডম োর প্রস্তাসব রাজী  স়ে োই। 
  
জনেন বলল–এটা েডেযই র েযজনক। 
  
অসনক রকম  ারণাই আমার আসে। এখাসন শকৌেুসকর শকাসনা প্রশ্নই শনই। আমার 
িৃঢ়ডবশ্বাে  ীসরগুসলা চুডরই  স়েসে। ডকন্তু ঐ বৃে শলাক ডনডশ্চে নন? শক চুডর করসে 
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পাসর ডঠক জাসনন না। েসব ডেডন িুজন শলাসকর ওপর েসন্দ  কসরসেন। এক োর 
বাডড়র চাকর, আর ডিেী়ে জন োর পডরবাসরর একজন েিেয। 
  
শপা়োসরা মাথা শনসড় ো়ে ডিস়ে বসলন–এর শথসক শবাঝা ো়ে োর মসনািাব শবে 
িাসলাই ডেল।  ়েসো ডেডন এ কারসণ পুডলেসক জাডনস়েসেন, েডি োরা অপরা  কবুল 
কসরন ো সল ডেডন বযাপারটা  ামাচাপা শিসবন। 
  
জনেন বলসলন–আর েডি োর েসন্দ  ডনরেন না  ়ে? 
  
ডেডন ো সল পুডলসের  াসে শকেটা েুসল শিসবন। 
  
 –আচ্ছা, পডরবাসরর শক শেই েিেয। শেই ডবেস়ে আপনার শকাসনা  ারণা আসে? 
  
–না েযার। 
  
মাথা শনসড় জনেন বলল–ডঠক আসে োরপর কী  ল বলুন। 
  
োেসিন আবার বলসে শুরু করল। ডঠক নটা পসনসরা, আডম িরজা়ে শবল ডটপসে োসবা 
আর ডঠক শেই েম়েই আডম শিের শথসক একটা আেে ডচৎকার এবোং েকসলর েডিডলে 
ডচৎকার শুনসে পাই। শুসন আডম ডবভ্রান্ত  স়ে পডড় এবোং ঘনঘন শবল ডটপসে থাডক। 
ডকন্তু ডেন-চার ডমডনসটর আসে িরজা শখালা  ়েডন। োই শ াক শে চাকরটা এসে িরজা 
শখাসল শেই চাকরটা জানা়ে লী খুন  স়েসে। আডম েখন োড়াোডড় ওপসর উসঠ োই। 
ডেস়ে শিডখ ঘসরর েব আেবাবপত্র েড়াসনা শেটাসনা। আর লীর রক্তাপু্ল্ে শি টা ো়োর 
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শপ্ল্সের োমসন পসড় আসে। োর েলা ডিস়ে েখন রক্ত শবসরাসচ্ছ। কাসপেটটা লাসল লাল 
 স়ে শেসে। 
  
চীে কনসিবল েীক্ষ্ণ স্বসর বলসলন  ়েসো ডেডন ডনসজই এইরকম কসরসেন। 
  
োেসিন মাথা শনসড় বলল–অেম্ভব েযার, শেিাসব শচ়োর শটডবল ওলটপালট ডেল োসে 
মসন  ়ে না, ডেডন োর পেু পা ডনস়ে এেব করসে পাসরন। আর ডেডন েডি েডেযই 
আত্ম েযা করসেন েসব শেই  ারাসলা েুডরটা পাসে পসর থাকসে শিখা শেে। এখাসন 
ডকন্তু শেইরকম ডকেুই  ়েডন। 
  
- যােঁ, আপনার ডেোন্তই ডঠক। 
  
–এর শথসক কী অনুমান করা ো়ে? এই বাডড়র শকউ এইরকম ডনষু্ঠর কাজ কসর 
থাকসব। বাইসরর শকউ োসক খুন কসর পালাসব কী িাসব? 
  
-জানালাগুসলা বন্ধ ডেল না শিালা ডেল? 
  
–োর ঘসরর িুসটা জানালার একটা বন্ধ আর লক করা ডেল। আর অপরডট ইডিখাসনক 
োেঁক করা ডেল। শেখাসন কাসরা পাস়ের বা  াসের োপ ডেল না। আর শেখান ডিস়ে শকউ 
পালাসে পাসর আডম ো ডচন্তাই করসে পাডর না। 
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জনেন বসল উঠল–আশ্চেে, একটা বন্ধ ঘসর একজন খুন  ল অথচ খুনী শকান পসথ 
পালাসলা ো শবাঝা োসচ্ছ না। এইরকম অদূ্ভে  েযাকাণ্ড শোস়েন্দা েসল্পও পাও়ো ো়ে 
না। আপােিৃডষ্টসে মসন  ়ে এক অডে প্রকৃে েডক্তর কাজ। 
  
োেসিন েূক্ষ্ম  াডে শ সে বলল–না েযার, ডঠক েেটা মন্দ আমার মসন  ়ে না। 
  
–ডকন্তু আপডন শে বসলডেসলন িরজাটা শিসের ডিক শথসক বন্ধ ডেল। 
  
েুপাডরনসটসন্ট একটা চাডব শবর কসর শটডবসলর উপর শরসখ বলল-শিখুন এসে শকাসনা 
 াসের োপ শনই। একটা মযােডনোইোং গ্লাে ডিস়ে িাসলা কসর পরীিা কসর শিখুন। 
  
োমসনর ডিসক ঝুেঁসক িুজসন চাডবটাসক িাসলা কসর পরীিা করসে লােল। শপা়োসরা 
চাডবর শেে প্রাসন্ত কেকগুসলা িাে শিখসে শপল। 
  
- যােঁ শিখসে পাডচ্ছ। চাডবর েসেের শিের ডিস়ে চাডবটা োেঁড়াডে জােী়ে শকাসনা বস্তু ডিস়ে 
ঘসরর শিেসর শেসল শিও়ো  স়েসে। এর শথসক মসন  সে পাসর শিের শথসক েখন 
িরজা বন্ধ ডেল েখন এটা একটা আত্ম েযার ঘটনা। খুনী ডনশ্চ়েই প্রথসম ঘটনাটা 
এইিাসব োডজস়ে থাকসব। ডকন্তু একটা প্রশ্ন আপনাসির খুনী েডি এেই চেুর, ো সল 
একটা অস্ত্র শেসল শেল না শকন? োসে মসন  সে পাসর শেই অস্ত্র ডিস়েই ডমিঃ লী 
আত্ম েযা কসরসেন। শপা়োসরা বলল –অস্ত্র েখন শনই ো সল  সর শনও়ো োক এটা 
একটা আত্ম েযার ঘটনা না। এটা  সর শনও়ো শেসে পাসর খুনীর পসি একটা মারাত্মক 
িুল। 
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েুপাডরনসটসন্ট োেসিন বলসলন,–আমার অডিজ্ঞো শথসক বলসে পাডর েব অপরা ীই 
একটা িুল কসর োসবই। 
  
শপা়োসরা বসল–োই শ াক; িুল করা েসেও অপরা ী অপরা  এডড়স়ে পাডলস়ে শেসে 
শপসরসে। আমার অনুমান োসক আমরা খুব েীঘ্রই েনাক্ত করসে পারব। 
  
এই বাডড়র কাউসকই শো আমরা ডজজ্ঞাোবাি কডরডন। োেসিন িৃঢ়িাসব বলল। 
  
কসনেল বলল-িুঘেটনার েম়ে োরা এ বাডড়সে ডেল োসির শকাসনা োডলকা আসে? 
  
োেসিন শনাটবুক পড়সে লােল–ডমিঃ এবোং ডমসেে অযালসিি লী, এম. ডপ. ডমিঃ জজে লী 
এবোং োর স্ত্রী। ডমিঃ শ নডর লী, ডমিঃ এণ্ড ডমসেে শিডিি লী, ডমে ডপলার এস্ট্রািাসিাে, 
ডমিঃ ডিসেন োর, োরপর চাকর-চাকরাডন, খানোমা এিও়োিে শেডেডল়োন, িৃেয 
ও়োলটার চযাডম্প়োন, রােঁ ুনী এডমডল রীিে, রান্নাঘসরর পডরচাডরকা কুইন শজান্স, প্র ান 
পডরচাডরকা শগ্লাডি়ো শেপাট, ডিেী়ে পডরচাডরকা শগ্রে শিসট, েৃেী়ে পডরচাডরকা শবডগ্রে 
মসস্কাব, পডরচাডরকা শজারন শেি, োজিৃেয ডেিডন  ারবাডর। 
  
–কেজন পডরবার এখাসন স্থা়েীিাসব বাে কসর, আর কেজনই বা খ্রীিমাসে শবড়াসে 
এসেসে? কসনেল ডজজ্ঞাো করল। 
  
–ডমিঃ এণ্ড ডমসেে অযালসিি লী স্থা়েীিাসব বাে কসর আর বাকীরা বাইসর শথসক শবড়াসে 
এসেসে। 
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এরপর োেসিন োসির োইমন লীর ওপরেলার ঘসর ডনস়ে শেল। 
  
ঘটনাস্থসল প্রসবে কসর শচ়োর েত্রেত্র েড়াসনা, েবেত্র রসক্তর ডেট শিসখ কসনেল জনেন 
মন্তবয করলসন-খুবই ি়েঙ্কর। এ শেন কোইখানা। 
  
বৃসের মৃেসিস র োমসন বসে একজন মাঝবস়েেী শেসল কী শেন পরীিা করডেল। 
  
িাক্তার ডকেু শপসলন নাডক? 
  
–েিসন্তর েম়ে আডম আপনাসক তবজ্ঞাডনক িাো়ে জানাসবাখন। েূকরোনার মে 
কণ্ঠনালী, কাটা  স়েসে। এক ডমডনসটর মস য অডেডরক্ত রক্তিরসণর েসলই োর মৃেুয 
 স়েসে। 
  
শপা়োসরা  ামলা িুসটা খুেঁডচস়ে শিসখ মৃে শিস র ডিসক োডকস়ে রইল। এরপর ঘসরর 
অডবনযস্ত ডজডনেগুসলার ওজন আন্দাজ করসে ডেস়ে োর ভ্রু কুেঁচসক উঠল। 
  
ডবড়ডবড় কসর শপা়োসরা বলল–এমন িুবেল বৃে আর েবুও এেব িারী িারী ডজডনে। 
  
 জনেন োসজেসন্টর ডিসক ডেসর বলল–োপগুসলার বযাপার কী? 
  
–ঘসরর েবেত্র অসনক োপ শিখসে শপস়েডে েযার। আর আলমারীর ওপর ঐ বৃসের 
 াসের োপ োড়া আর কাসরা  াসের োপ শনই। 
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এবার িাক্তার অডিমে জানাসলাোসক শেই খুন করুক না শকন ডনশ্চ়েই োর োস়ে রক্ত 
লােসব। 
  
শপা়োসরা বলল–প্রস়োজন শনই। রক্তিরণ  স়েসে েমূ্পণেিাসব কণ্ঠনালীর ডেরা শথসক। 
অনয ডেরাগুসলার শথসক রক্ত ডেটসক োবার েম্ভাবনাও কম। এখাসন একটা ডকেু আসে, 
েোংঘেে.. এবোং রক্ত-রসক্তর  ােঁ া…ডকিাসব শে এর বযাখযা করব? শচ়োর, কাসপেট, শটডবসল 
এসে রসক্তর েড়ােডড়। অমন শুকসনা, শরাো, িুবেল স্বাসস্থযর বৃসের শিস  এে রক্ত আসে 
কী কসর? 
  
উিসর োেসিন বলল–ঐ মড লা, ডমসেে অযালসিি ডেেডেে কসর বসলডেল–শক 
শিসবডেল, ঐ বৃেটার শিস  এে রক্ত ডেল…,েখন কথাটার গুরুে অনুিব কডরডন। 
  
শপা়োসরা নরম েলা়ে বলল-ওটা শলডি মযাকসবসথর উডক্ত। 
  
স্ত্রীসক েসে ডনস়ে অযালসিি লী শোট্ট িাডিরুসম এসে ঢুকল। শেখাসন শপা়োসরা, 
োেসিন এবোং চীে কনসিবল অসপিা করডেল। 
  
কসনেল জনেন এডেস়ে ডেস়ে োসির েসে পডরডচে  ল এরপর ডমিঃ এণ্ড ডমসেে লীর 
েসে শপা়োসরার পডরচ়ে কডরস়ে ডিল। 
  
োরপর বলল–আজ রাসে োরা এই বাডড়সে ডেল োসির একটা োডলকা শপস়েডে। 
  
োেসিন োডলকাটা ডমিঃ লীসক পসড় শোনাসলন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ হলিডে ফর মােডার । আগাথা লিলি । এরকুি প াযাডরা সমগ্র 

77 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

অযালসিি বলল–োডলকাটা ডঠক আসে। 
  
–শুসনডে আপনার েব িাইস়েরা এবোং োসির স্ত্রীরা এখাসন খ্রীিমাসের েুডটসে শবড়াসে 
এসেসেন? েসব ডমস্ এস্ট্রািাসিাে আর ডমিঃ োর এরা কারা? জানসে চাইসলন কসনেল। 
  
-ডমে এস্ট্রাসিাে আমার িাগ্নী। আর ডমিঃ োর, িডিণ আডিকার আমার বাবার 
একেমস়ের পাটেনাসরর শেসল। 
  
 ঠাৎ ডলডি়ো বসল ওসঠ–আেসল ডমিঃ োর  ঠাই এখাসন এসে পসড়। আমার শ্বশুরমোই 
ওর পডরচ়ে শপস়ে ওসক এখাসনই শথসক শেসে বসলন। 
  
–আচ্ছা, ডমসেে লী, আপনাসির চাকর-বাকর েকলসক ডবশ্বােসোেয বসল মসন  ়ে? 
  
- যােঁ প্রা়ে েবাইসক ডবশ্বােসোেয বসলই মসন  ়ে। শকবল নবােো শজা়োন আর আমার 
শ্বশুরমোইস়ের োজিৃেয ডেিনী  ারবাডর োড়া। শে মাত্র একবের  স়েসে এসেসে। 
েসব আমার মসন  ়ে আমার শ্বশুরমোই োর কাসজ েন্তুষ্ট ডেসলন। শজা়োন ডেল ডবশ্রী 
স্বিাসবর শমস়ে। 
  
এবার কসনেল জনেনসক ডজসজ্ঞে করল ডমিঃ লী, এবার আপডন আজ রাসের ঘটনার কথা 
বলুন। 
  
অযালসিি নীচু েলা়ে বলসে শুরু করল–েখন শো়ো েটা  সব ওর কাসে ডকেুিণ শথসক 
ওসক শুিরাডত্র জাডনস়ে চসল আডে। 
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বা া ডিস়ে শপা়োসরা বলল–আপডন োসক েটার েম়ে শুিরাডত্র জাডনস়ে আসেন শকন? 
রাসত্র ওর োসথ আপনার আর শিখা  ়ে না? 
  
অযালসিি জানাসলা শে, োর বাবা  াল্কা খাও়োর জনয েসন্ধয োেটা়ে শুস়ে পসড়ন আর 
োরা শখস়ে-শিস়ে ওসঠ আটটা়ে। শেইডিন ওরা েখন নীসচ িাইডনোংরুসম েকসল খাসচ্ছ 
ডঠক শেইেম়ে ওপর শথসক আেবাবপত্র পসড় োও়োর আও়োজ আর ডঠক োর পসরই 
োর বাবার ি়েঙ্কর ডচৎকার ো শিালা োসচ্ছ না। শুসন এক ডমডনট  েবাক  ও়োর পরই 
ওরা ওপসর ডেস়ে েখন িরজা বন্ধ শিখল েখন িরজা িাঙসে বা য  ল এবোং শিেসর… 
  
কসনেল জনেন আলসিসির উিভ্রান্ত িৃডষ্ট িীণ কণ্ঠস্বর শুসন োসক থামসে বলল। 
  
শপা়োরা জানসে চাইল-ডচৎকাসরর েম়ে শক ডেল? 
  
–আমার িাই  যাডর। 
  
 –আর শকউ ডেল না? 
  
না। 
  
-বাকী েকসল শকাথা়ে ডেল? 
  
-আমরা পাডরবাডরক আসলাচনা়ে শমসে উডঠ, জজে কাসক শোন করসে চসল ো়ে, 
ডিসেনও  ঠাৎ উ াও  ়ে আর শিডিি শকান োেঁসক চসল ো়ে বুঝসেও পাডরডন। 
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-ো সল আপডন পডরবাসরর ডবসেে শকাসনা শলাসকর োসথ ডবসেে ডকেু আসলাচনা 
করডেসলন? 
  
-আপডন কী বলসে চাইসেন ডমিঃ শপা়োসরা? েুেঁসে উঠল ডলডি়ো। 
  
আপনার স্বামী এই মাত্র বলসলন পাডরবাডরক আসলাচনা, জজে, ডিসেন, শিডিি েকসলই 
চসল ো়ে েখন েখন এটা েীমাবে আসলাচনা! 
  
-আমার শিওর  যাডর বহুকাল বাইসর ডেল োই োর োসথই কথাবােো বলডেসলন আমার 
স্বামী। 
  
এরপর জনেন  ীসরর কথা জানসে চাইসলন, অযালসিি জানাসলা, শে  ীসরর বযাপাসর 
জাসন। োর বাবা িডিণ আডিকা শথসক ঐ অখডচে  ীসরগুসলা এসনডেসলন এবোং 
েবেম়ে ডনসজর ঘসরর আলমারীসেই রাখসেন। এক একটা  ীসরর মূলয িে পাউসণ্ডর 
কাসে োও জানাসলন অযালসিি। 
  
এরপর কসনেল োসির জানাসলা  ীসরগুসলা চুডর শেসে। ওরা িুজসন  েবাক  স়ে শেল। 
  
শপা়োসরা ডমসেে লীসক শকাসনা চাকর-বাকরসক েসন্দ   ়ে কী না বলসে জানা শেল 
েবাই ডবশ্বােী শলাক। েসব শ্বশুরমোইস়ের ঘসর েবেম়ে থাকে ডিেী়ে পডরচাডরকা 
 ারবাডর। অনযানয েব শমস়েসির কথা বলসে ডেস়ে ডলডি়ো জানাসলা মযােজসলন শোন 
করসে শেডেল, ডপলার শকাথা়ে শেডেল শে জাসন না আর ড লিা শিডিসির েসে অথোৎ 
শে একাই ডেল িাইডনোংরুসম। 
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এরপর ডমিঃ লীর কাে শথসক জানা শেল পুসরাসনা আলমারী শখালার পেডে একটা 
শনাটবুসক ডেল আর শেটা োর বাবার োউসনর মস যই থাসক েবেম়ে। 
  
আর বাকী েকলসক এসক এসক পাঠাসে বসল োসির চসল শেসে বলল ওরা। 
  
এরপর জজে এসে োর মোমে জানাসলা–শে েখন শোসন কথা েসবমাত্র শেে কসরসে 
আর ডঠক শেই েম়েই োর  ারণা এটা শকাসনা পােসলর কাজ। 
  
এরপর োসক  ীসরর বযাপাসর জানাসনা  ল। ো শুসন জজে  েবাক  স়ে শেল। শে 
জানে না শে  ীসরগুসলা চুডর শেসে। 
  
এরপর িৃঢ় আত্মডবশ্বাে ডনস়ে ঘসর ঢুকসলা  যাডর, ঢুসকই শকাসনা একটা বযাপাসর শে 
নািোে  স়েডেল বসট ডকন্তু কাউসকই বুঝসে শি়েডন। 
  
 যাডর জানাল িীঘে কুডড় বের পর েখন োর বাডড়সে ডেরসে মন করসে ডঠক েখনই শে 
বাবার ডচডঠ শপল আর বাডড় ডেসর এল স্থা়েী িাসব থাকার জনয। োর বাবাও খুবই খুেী 
 স়েডেল। ডকন্তু োর িাই অযালসিি এসে শরসে ো়ে। েসব োর স্ত্রীর কথা শে জাসন 
না। শে খুব িাসলা শমস়ে। আর অযালসিি খুব কেেবযপরা়েণ। 
  
খুনী শক  সে পাসর বলসে ডেস়ে  যাডর বলল শে, শে ঐ বুসড়া ে়েোনসক কখনই ে য 
করসে পাসর না আর শেস েু োর বাবা োই খুসনর বিলা ডনসে শে চা়ে, োর  ারণা 
বাডড়র শকউ খুনী। েসব চাকর-বাকরসির শকউ না। োরা খুব ডবশ্বােী। অযালসিি 
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বাবাসক খুব িাসলাবােে। জসজের খুন করার ো ে শনই আর শিডিি ডনসজর  াসের 
আঙুল শকসট শেসলই অজ্ঞান  স়ে ো়ে। 
  
েসব কী োরসক েসন্দ  করা শেসে পাসর? 
  
 যাডর আসরা জানাসলা চাস়ের পর বাবা োর োসথ উইল বিসলর কথা বলডেসলন। আসের 
উইসল োর আর িাগ্নী ডপলাসরর নাম ডেল না, োই শোে করসে ডেডন েকসলর োমসনই 
খ্রিমাসের পর উডকলসক শিখা করসে বসল। আর আেেনাি  ও়োর আসের মু ূসেে শে 
োর িাই আলসিসির েসে িাইডনোংরুসম েকে করডেল, এই কথা জাডনস়ে শে চসল ো়ে। 
  
এরপর আেঁসটা শপাোসক েরীসরর উেঁচু নীচু শরখাগুসলা েষ্ট কসর োমসন এসে িােঁড়া়ে 
মযােজসলন। 
  
মযােজসলন জানাসলা শে খুসনর বযাপাসর ডকেুই জাসন না। েসব ডবসকসল োরা েকসল 
ডমিঃ লীর ঘসর ো়ে। শেখাসন  াডর আর শিডিসির এমন ঝেড়া  ়ে শে, শে শেন েিুডন 
োর  যাডরসক খুন করসব। কারণ োর স্ত্রীসক ইের বলা  স়েডেল। এরপর মযােজসলন 
েেকে  স়ে বসল শে এইিাসব বযাখযা করসে চা়েডন। এই ঘটনার পর ড লিা শিডিিসক 
োন্ত কসর। 
  
খুসনর েম়ে শে শকাথা়ে ডেল জানসে চাইসল মযােজসলন বলল, শে একা শোন করসে 
এসে ডেল। ডঠক েখনই আেেনাি। 
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শে চসল শেল। শপা়োসরা জানাল উপসর ডমিঃ লীর ঘর োড়া এখাসন একটা শোন আসে। 
এখাসন ডমিঃ এবোং ডমসেে জজে লী একোসথ িুজা়েো়ে শোন করল োও একা…এটা 
একটু অবাস্তব। আসরা একটা বযাপার োইমন লী শে েম়ে েকলসক োর ঘসর িাকসলন 
ডঠক শেই েম়েই ডেডন উডকলসক শোন কসর মানুসের মসন অথেডলপ্সা, শলাি জাডেস়ে 
েুসল একটা আনন্দ অনুিব করসে শচস়েডেসলন। 
  
এরপর ঘসর ঢুকল অস্বািাডবক োন্ত এক মানুে। ডমিঃ শিডিি লী। 
  
শে জানাসলা, শে আর োর স্ত্রী িাইডনোংরুসমর পাসে ডমউডজক রুসম ঘটনাটা ঘটার আসে 
পেেন্ত ডপ়োসনা বাজাডচ্ছসলন। ডচৎকার শোনার পর ওপসর ো়ে। 
  
োর বাবা আসলাচনা়ে কী বসলডেল বলসে ডেস়ে শে জানাসলা োর বাবার মসে োরা 
েকসল বাসজ অকাসজর। পৃডথবীর শকাসনা না শকাসনা জা়েো়ে কুপসথ জন্মাসলও োর 
িাসলা শেসলরা আসে ইেযাডি। েব বাসজ কথা। 
  
খুনী শক বলসে ডেস়ে শে জানাসলা কাউসক োর েসন্দ   ়ে না এবোং ঘর শথসক দ্রুে 
শবডরস়ে শেল। 
  
এরপর েক্তেমথে শচ ারা়ে ো ারণ শপাোক পসড় ঘসর ঢুকল ড লিা। 
  
শপা়োসরা োসক োর শ্বশুরমোই-এর ঘসর েকলসক িাকার পর োর শ্বশুরমোই জজে 
লীসক ডক বসলডেসল োই জানসে চাইসল ড লিা বলল, োর শ্বশুরমোই জজেসক শে 
মাসো ারা পাঠাসো ো শথসক কম শিসবন বসলডেসলন। কারণ আ়ে কম আর পডরবাসরর 
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েিেয বাড়সে চসলসে বসল, মাসন  যাডরর কথা ডেডন বসলডেসলন।  ীসরর কথা বলসে 
ড লিা জানাসলা এই বযাপাসর শে ডকেু জাসন না। োরপর ডেডন আসরা বসলন উইল বিল 
করুক আর না করুক, োর শ্বশুরমোই আেসল েব শেসলসির শথসক োরপর শোন 
করার অথে শেসলসির মসন অথেসলাি জাডেস়ে শোলা। ড লিার  ারণা ডেল োর 
শ্বশুরমোই েব শেসলসির একত্র কসর একটু আনসন্দ ডিন কাটাসেন ডকন্তু ডেডন একটা 
অদু্ভে শখলা়ে শমসে উসঠডেসলন, শে আসরা বলল, োর োশুডড়র নাসম ডেডন েকসলর 
কাসে ডনন্দা করসলই শিডিি োর উপর শরসে ো়ে কারণ শিডিি মাস়ের িক্ত ডেল। 
  
উইল বিল করার বযাপাসর ড লিা জানাসলন  ়েসো ডপলাসরর নাম শঢাকাসনার জনয 
উইল বিলাসে চস়েডেসলন ডেডন। অবসেসে শে জানাসলা শে োর স্বামীর োসথ ডমউডজক 
রুসম ডেসলন এই বসল শে ঘর শথসক চসল শেল। 
  
জীবজন্তু োেঁসি পড়ার ি়ে ডনস়ে ঘসর ঢুকসলা ডপলার। 
  
োরপর ডপলার শুরু করল। শে োর মার কাে শথসক শুসন এসেডেল োর িািামোই বৃে 
ে়েোন! এখাসন এসে োর মসন  স়েডেল ডেডন শেৌবসন েুপুরুে ডেসলন।  ীসরগুসলা শে 
শিসখসে এবোং শিসবসে েডি শে শরাজ োর কাসে এসে বসল ো সল োসক িািামোই 
 ীসর ডিসে বা য। 
  
 ীসর চুডর োবার কথা শুসন শে বলল, শবড়াসলর মসো স্বিাব  ারবাডরর েব শবড়াল চুডর 
কসর আর  ়েসো এটা োরই কাজ। 
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এরপর শে িািামোইস়ের ঘসর আসলাচনার কথা বলসে ডেস়ে বলল োর িািামোইস়ের 
শকাসনা বোংে র শনই বসলই ডেডন শরসে ডেস়েডেসলন আসরা। োরপরই েকসল ঘর শথসক 
চসল ো়ে শু ু ড লিা বাসি। অবসেসে জানা়ে অপরা  ঘটনার েম়ে শে োর ঘসর ো়ে 
প্রো ন োরার জনয আর েখনই… 
  
এরপর ঘসর ঢুকল ডিসেন োর। োর বাবা আর োইমন ডেল ডবজসনে পাটেনার। 
  
োসক প্রথসম  ীসর েম্পসকে প্রশ্ন করা  সল শে বসল শে ঐ বযাপাসর জাসন না। োইমন 
লীর চডরত্র েম্পসকে বলসে ডেস়ে শে বসল শে লী ডেসলন চডরত্রবান মানুে এবোং শেৌবসন 
অসনক স্ত্রীঘডটে মামলাসে ডেডন জডড়ে ডেসলন। এবোং একজনসক ডেডন খুেঁজডেসলন 
প্রডেসো  শনবার জনয। েসব শেটা আমার বাবা ন়ে। োর েসে আমার বাবার কখনই 
শকানা ডবসরা   ়েডন। শেসে শে জানাসলা োর এই অঘটন ঘটার েম়ে শে এবোং ডপলার 
বলরুসম নাচ করডেল। 
  
োর চসল শেসে জনেন বলল  ়েসো এ-ই  ীসর চুডর কসরসে। এর  াসের োপ শনবার 
বযবস্থা কসরা। 
  
োেসিন জানাসলা আসেই শনও়ো  স়ে শেসে। 
  
এরপর জনেন বলল, শোন কল শকান েম়ে এসেডেল ো জানার শচষ্টা করুন,  ারবাডর 
কখন বাডড় শথসক শবডরস়েসে, কখন ঢুসকসে, শক োসক শিসখসে শখােঁজ ডনন, প্রসবে 
পথগুসলা খুেঁডটস়ে শিখুন। উডকসলর োসথ কথা বসল ডবে়েবস্তু কী শজসন ডনন। বাডড় িাসলা 
কসর োচে করুন শকাথাও রক্তমাখা জামা বা  ীসর পান কী না শিখুন। 
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শপা়োসরা বলল বাডড়র েকলসক বারবার  সর প্রশ্ন করসল আেল েেযটা জানা শেসে 
পাসর। এসির মস য শবেীরিােই ডমথযা বলসে। 
  
কসনেল এক এক কসর েকসলর কথা ডবসশ্লেণ করসে ডেস়ে বলল–অযালসিি এবোং োর 
স্ত্রী রমণী়ে। জজে লী এম. ডপ. আর োর স্ত্রী আ ুডনকা। শিডিি িীেু প্রকৃডের আর োর 
স্ত্রী েমঝিার। ডপলার িািুর েলা়ে েুডর বোসে পাসর না। ো সল ডিসেন োসরর 
েম্ভাবনা থাকসে পাসর। 
  
শপা়োসরা জানাল-ডিসেন একমু ূসেে বৃেসক খুন করসে পাসর োর জনয  স্তা ডস্তর 
িরকার  ়ে না। এটা শকাসনা িুবেল শলাক বা স্ত্রীসলাসকর কাজ। 
  
এরপর বৃে শেডেডল়োন ঘসর ঢুকসে োসক  ারবাডর েম্বসন্ধ প্রশ্ন করা  সল জানাসলা 
পুডলে আোর পর ো ঘসটসে। কাপ িাঙার কথাও বলল শে এবোং োর পরই  ারবাডর 
ডেসনমা ো়ে েসব বাডড়র শপেসন শেখান ডিস়ে চাকসররা শবর  ়ে শেখান ডিস়ে ন়ে 
রান্নাঘর ডিস়ে শে শবডরস়েসে শেখানকার পডরচাডরকা োসক শিসখসে। আসরা জানাসলা 
ডপেসন িরজার চাডব  ারবাডরর কাসেই থাসক আর িরজাসে ডেটকাডন শিও়ো থাসক না। 
োরপর শে চসল ো়ে। 
  
 ারবাডর েসবমাত্র বাডড়সে প্রসবে কসর। োর িাক পড়ল েখনই। 
  
 ারবাডর জানাসলা শে েসন্ধয োেটা়ে ডমিঃ োইমনসক তনেসিাজ োডরস়ে েুপার  সল লাি 
ইন ওল্ড শোিল ডেসনমা শিখসে ো়ে। শেখাসন োসক কডমেনার শিসখন আর োরপর 
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োর শপ্রডমকা শিডরসের েসে শে শিখা কসর এসেসে। শে জানা়ে শে  ীসরর বযাপাসর শে 
ডকেু জাসন না। ডকন্তু োরপরই  ঠাৎ শে বসল বসে  ীসর চুডর ডনস়ে অযালসিিসক কখনই 
ডমিঃ লী েসন্দ  করসে পাসর না। োর েসে  যাডরর থাকা ডনস়ে ডমিঃ লীর ঝেড়া  ডচ্ছল। 
  
শপা়োসরা োসক বসল– ীসরর কথা েুডম শো আমরা বলার আসে জানসে না-ো সল এখন 
কী কসর  ীসরর কথা বলে? 
  
 ারবাডর জানাসলা ডমিঃলী শোসন কাসক শেন  ীসরর কথা বলডেল েখনই শে শুসনসে। 
বসল শে চসল ো়ে। 
  
শপা়োসরা বলল– ়েসো শেই শচার আর খুনী। আবার বলল– ়েসো শে শু ুই শচার, 
আবার বলল,  ়েসো আটটার েম়ে পুডলে আোর কথা শুসন শে িস়ে চসল শেসে পাসে 
োসক েসন্দ  করা  ়ে োই। 
  
আলমারী খুেঁসজ  ীসর পাও়ো শেল না, পাও়ো শেল খাডল একটা বযাে আর পসনসরা বের 
আসের একটা উইল, োসে শলখা ডেল অস েক েম্পডি অযালসিসির বাকী অস েক জজে, 
শিডিি আর শজডনোর মস য িাে কসর শি়ো  সব। 
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০৪. 
  
 ২৫শে ডিসেম্বর। 
  
আসলা ঝলমসল িুপুসর শপা়োসরা বাোসন শবড়াডচ্ছল। শেখান শথসক শে শিখল ডপলার 
আর  যাডরসক োেঁোর কাটসে। 
  
এমন েম়ে ডমসেে জজে লী এসে জানাসলা বযাপারটা শকমন শেন খাপোড়া। কাল রাসে 
অমন ঘটনার পর এমন িৃেয শবমানান। োরপর শে ডপলার েম্বসন্ধ েসন্দ  প্রকাে করল 
এবোং বলল, োর শ্বশুসরর মৃেুযটা ইোংসরজ েুলি ন়ে। এবোং শে শেখান শথসক চসল ো়ে। 
  
োরপর োেসিন এসে জানা়ে  ারবাডর েডেয কথা বসলসে। শে েডেযই োর শমস়েবনু্ধর 
োসথ ডেসনমা শিখসে ডেস়েডেল এবোং োর শলডখকা োর োসথই ডেল। আর 
ওস়েিবডরোং াসমর শথসক শোন শে এসেডেল োর েডমডনট পর শে শোন শকসট ো়ে। 
আর এর শথসক শবাঝা ো়ে ডমসেে জজে লী ডমসথয কথা বসলডেল ো সল শে এখন 
শকাথা়ে ডেল আর শোন োড়ার িেডমডনট পর আেেনাি শোনা ো়ে েসব শেই েম়ে জজে 
শকাথা়ে ডেল? 
  
এবার শপা়োসরা মযােজসলসনর কাে শথসক জানা কথাটা েডেয কীনা জানসে চাইল 
োেসিসনর কাসে। োেসিন ডপলার শে কুডড়স়েডেল োই বসলডেল। কুডড়স়েডেল রবাসরর 
টুকসরা ডেদ্রে  আর একটা শপসরক। 
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এবার ওরা িাস়েরী খুসল েকসলর কথাগুসলা পসড় োেসিন বলল,  যাডরর নাম উসঠ 
আেসব বসল শে বাবাসক না শমসর বােঁডচস়ে রাখসেই চাইসব। ডমিঃ আর ডমসেে 
অযালসিিসকও বাি শিও়ো ো়ে। ডপলারসকও েসন্দ -এর বাইসর রাখা ো়ে আর ডিসেন 
শে এমডনও শবড়াসে এসেসে োসক বাি ডিসল জজেলী আর ডমিঃ ও ডমসেে শিডিি। 
এসির মস য জজে লীই েসন্দ জনক আর ডমসেে জজে লীও েসন্দ  োডলকিুক্ত। কারণ 
োরও টাকার উপর েমান শলাি। 
  
শিডিি লীসক োরা েসন্দ  করসে এই শিসব শে, শে োর মার মৃেুযর ঘটনা িুলসে 
পারসে না। োই  ়েসো… 
  
োরা আসলাচনা করসে করসে বলল, ডবসকসল পাডরবাডরক ডমলনসনাৎেসব েকসল েখন 
একত্র  বার পর চসল োডচ্ছল েখন ড লিা ডকেুিসণর জনয ঘসর ডেল। োর পর আসে 
অযালসিিও আর োর পর আসে  যাডর। এরপর শে শোন কসর োেসিনসক।  ়েসো 
রাে আটটার পর শে আেল শচারসক  রসে পাসর ডমিঃ অথবা ডমসেে জজে আবার 
ডপলারও  সেপাসর। োর বাবাও একজন অপরা ী আর োর জনয শেও অপরা  করসে 
ডেস়ে  রা পসড় ো়ে, এবোং ঐ বৃেসক খুন করসে বা য  ়ে। 
  
োেসিন ে সরর শলাসকর মোমে বলসে ডেস়ে জানাসলা োরা বলসে ডমিঃ োইমন লীর 
অসনক শমস়েসক ডবস়ে কসর আর শেই স্ত্রীসক পসর টাকা ডিস়ে োসড় এজনয োর স্ত্রী িগ্ন 
হৃিস়ে মারা োন। এই প্রডেসো  ডনসে ডেস়েই  ়েসো শকাসনা শেসল োসক খুন কসর। 
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শপা়োসরা একটা কথা বলসে ডেস়ে থামল। োসির ডিসক ড লিা আেসে। োেসিন 
বাডড়র শিেসর চসল শেল। 
  
ড ল শপা়োসরাসক বলল, আপনাসক শিসখ আমার েবসচস়ে বুডেমান বসল মসন  স়েসে, 
আর মসন  স়েসে আপডনই আমাসক ো ােয করসে পারসেন। আমার স্বামী মাস়ের িক্ত। 
বসল শে স্বামীর মসনািাসবর কথা, বাবার ওপর শিডিসির মসনািাসবর কথা জানাসলা। 
শে বলল, োর স্বামী োর বাবাসক ে সজই খুন করসে পাসর ডকন্তু শেই েম়ে শে 
ডপ়োসনা বাজাডচ্ছল। 
  
এই কথা বলসে বলসে উপডস্থে  ল শিডিি। শে ড লিাসক ডনস়ে শেল খ্রীিমাসের 
আনন্দ উৎেব শিখসে। 
  
বাোসন  ােঁটসে  ােঁটসে োর শিখা  ল ডলডি়োর েসে। শে জানাসলা োর স্বামী োর োসথ 
শিখা কসর ো়ে। এখন শে ঘুসমাসচ্ছ োই একটু পরই শপা়োসরার োসথ শে শিখা করসব। 
  
োরপর ডলডি়ো খুসনর বযাপাসর জানসে চাইসল শপা়োসরা বসল বাডড়র শকউ একজন 
োসক খুন কসরসে। 
  
 এই কথার পর ডলডি়ো চসল ো়ে আর শপা়োসরা বাোসন  ােঁটসে  ােঁটসে চাডরডিক 
পেেসবিণ করডেল।  ঠাৎ শে কেকগুসলা নুডড় েডরস়ে েডরস়ে কেকগুসলা অদু্ভে ডজডনে 
শিখসে শপল। িাবসে লােল এর অথে কী? 
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০৫. 
  
 ২৬শে ডিসেম্বর। 
  
কসনেল জনেন আর োেসিন োডকস়ে আসে শপা়োসরার ডিসক। একী এগুসলা শে  ীসর, 
শপসলন শকাথা শথসক? 
  
ডমসেে অযালসিসির োজাসনা বাোন শথসক। এক েম়ে ওটা েমুসদ্রর নীসচ ডেল োই 
এমন পাথর থাকা শকাসনা অস্বািাডবকই ন়ে। 
  
ো সল শবে আেঁটঘাট শবস  শনসমডেল। 
  
 ়েসো ডমসেে লী ওটা েডরস়ে ডেসলন কারণ  ়েসো ডেডন বুসঝডেসলন ডকেু একটা 
ঘটসে চসলসে। 
  
েসব  ীসর েরাসলও শে খুন কসরডন। কারণ খুসনর েম়ে বৃে খানোমা োসক ঘসর 
শিসখডেল। 
  
োেিসন জানাসলা শে ডকেু নেুন েথয আডবষ্কার কসরসে–মযােজসলন কমাণ্ডার শজাসন্সর 
ডনসজর শমস়ে ন়ে। এই ঘটনা োইমন লী জানে োই ডমসেে লী  ়েসো ি়ে 
শপস়েডেসলন। োর স্বামীসক জানাসলা ডববাি  সব োই  ়েসো শে খুন কসরসে। 
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শটডলসোসনর েল্পটা বানাসনা। জজে লী আর োর স্ত্রী ঘসর শঢাকার পর োসির েুপ্রিাে 
জাডনস়ে প্রশ্ন করা শুরু  ়ে। 
  
আচ্ছা আপডন শোসন কথা বলসে শুরু কসরন আটটা উনোসট আর কথা বলা শেে  ়ে 
নটা চার-এ। আর খুন  ়ে শো়ো নটা়ে, এই মস যর েম়ে আপডন শকাথা়ে ডেসলন? 
  
–আডম শোন করডেলাম। 
  
–না,  ়েসো িুসল োসচ্ছন;  ়েসো অনয শকাথা শোন করডেসলন 
  
এরপর মযােজসলনসক প্রশ্ন করা শুরু  ়ে–আপডন শো বসলডেসলন এই ঘসর আপডন একা 
শোন করডেসলন আেল কথা আপডন শোন কসরনই ডন। আপডন শকাথা়ে ডেসলন? 
  
পুডলসের জুলুমবাজী আমরা আলািসে েুলব। এই বসল ঘর শথসক স্বামী-স্ত্রী চসল ো়ে। 
  
োরা ডেনজন ওসির ডনস়ে আসলাচনা করডেল ডঠক শেই েম়ে ঘসর ঢুকল মযােজসলন। 
শে জানাসলা শে, শে োর শেসলবনু্ধসক শোন করসে ডেস়ে শিসখডেল জজে শোন করসে। 
শে োসে জানসে না পাসর োই মযােজসলন ডেেঁডড়র আড়াসল লুডকস়ে ডেল আর েখনই.. 
  
িাইডনোংরুসমর জানলার কাসে ডলডি়ো িােঁডড়স়ে ডেল ডনিঃেসব্দ ঘসর ঢুকল শপা়োসরা।  ঠাৎ 
একটা আও়োজ  লডলডি়ো োডকস়ে শিখল শপা়োসরা। 
  
শপা়োসরা বলল, আডম ডনিঃেসব্দ চডল। 
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–আডম শিসবডে  ারবাডর। শে এমন িাসব এসে অসনক শোপন কথা শোসন। আপনার কী 
মসন  ়ে? শে আমাসির এমন িাসব কথা শুসন ব্ল্যাকসমল করসে পাসর? েডি  ারবাডর 
শচার আর খুনী না  ়ে ো সল–শচার বা খুনী আমাসির বাডড়র শকউ  সবই। োই আমার 
আর আমার স্বামীর মে শেই মানুেসক েডি আিালসে ডনস়ে োও়ো  ়ে ো সল 
আমাসিরই বিনাম। অসনক শকে শো চাপা পসড় ো়ে োই এটাসকও চাপা ডিসল শকমন 
 ়ে? 
  
আপডন  ়েসো জাসনন খুনী শক ডকন্তু আডম ডঠক বলসে পারব না। োই এখনই শকাসনা 
মোমে ডিসে পারডে না। 
  
ডমউডজক রুসম ডপলার আর ডিসেন কথা বলডেল। োরা চসল শেসে চা়ে ডকন্তু পুডলে 
শেসে শিসব না। োরপর োরা কথা বলডেল উইল েম্পসকে।  ঠাৎ শিখা  ল শপা়োসরার 
োসথ শে ঘসর বসে েডব শিখডেল। আর বলল–লী পডরবাসরর শবেীর িাসের মুখ মার 
মে। শু ুমাত্র  যাডরর বাবার মে। 
  
একটা েরুণীর েডব শিডখস়ে শপা়োসরা বলল, একিম ডমসেে োইমন লী। 
  
ডপলার জানাসলা শে, ওটা োর মার েডব োরপর ডনসজর েলার লসকসট োর বাবা-মার 
েডব শিখাসলা। 
  
শপা়োসরা ডপলাসরর পােসপাটে শিখসে চাইল এবোং শেটা শিখার পর চসল শেল। েখন 
শিখা  ল ডমিঃ আর ডমসেে অযালসিসির োসথ। 
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অযালসিি বলল–আপডন আমার প্রস্তাসবর কথা কী িাবসলন? 
  
শপা়োসরা বলল–শে খুনীসক প্রা়ে  সর শেসলসে এবোং  ীসরর বযাপারও জানাসলা। োরপর 
ডমিঃ োইমন লীর েুবক অবস্থার েডব চাইল। 
  
. 
  
০৬. 
  
 ২৭শে ডিসেম্বর। 
  
েডলডেটার ডমিঃ চালেটন এসে উইসলর কথা জানাসলা। এসে জানা শেল পডরবাসরর েকসল 
ডনসজসির প্রাপয শপস়েসে বাি পসড়সে শকবল ডপলার। েকসল ডনসজসির প্রাপয শথসক 
শপা়োসরাসক ডিসে রাজী  ল। জজে লী োসক শপাোসকর জনয ডকেু ডিসে রাজী  ল। 
মসনর িুিঃসখ শে ঘর শেসড় চসল শেল। 
  
খাও়ো-িাও়োর পর অযালসিি আর োর স্ত্রী ডপলারসক োর েম্পডির িাে ডিসে চাইল 
ডকন্তু ডপলার ো ডনসে চাইল না। 
  
ডঠক শেই েম়ে শেডেডল়োন শপা়োসরাসক জানাসলা িরজার  াসর িুসটা বড় িারী পাথর 
ডেল োর একটা পাও়ো োসচ্ছ না। আর োর পর োেসিন এসে জানাসলা ডিসেন োর 
মারা শেসে িুবের আসে এখাসন শে এসেসে শে ডমসথয বসলসে। 
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োরপরই শোনা ো়ে একটা আেেনাি। ওপসর ডেস়ে জানা শেল শে পাথসরর বলটা 
পাও়ো োডচ্ছল না শেই বলটা ডপলাসরর িরজার উপসর রাখা ডেল োসক খুন করার জনয 
ডকন্তু শপসরসক আর স্কাটেটা আটসক ো়ে োর েসলই শে শবেঁসচ ো়ে। 
  
শপা়োসরা েকলসক একত্র  সে বসল আর শেই েম়ে ডিসেন জানা়ে োর আেল 
পডরচ়ে। োর নাম ডিসেন গ্রাণ্ড, ডিসেন োর োর বনু্ধ ডেল োর কাে শথসকই োইমন 
লীর কথা আর শেসন ডমে ডপলাসরর বযাসে এখনকার ডঠকানা শিসখ শে চসল আসে। 
  
ডপলার বলল, শে আেসল ডপলার ন়ে। বলল, োডড়সে ডপলাসরর েসে োর আলাপ। 
শবামা়ে ডপলার মারা ো়ে ডকন্তু োর ডকেু  ়েডন। আসেই শে শুসনসে ডপলাসরর েব কথা 
আর োসির পােসপাসটের শোসটা একরকম োই চসল এসেসে এখাসন, েসব শে েপথ 
কসর জানা়ে শে খুন। বা চুডর ডকেুই কসরডন। 
  
শপা়োসরা েকলসক েসন্দ  করসে করসে আেল কথা়ে আসে–এ খুন ডিসেন বা ডপলার 
শকউই কসরডন। এ খুন কসরসে রসক্তর একজন। োরপর শপা়োসরা োেসিনসক বসল–
আপনার  মা টাকার জনয োইমন লীসক শেসড় অনয শলাকসক ডবস়ে করসে বা য  ন আর 
োর শেই অপমাসনর প্রডেসো  ডনসেই আপডন এই খুন কসরন। 
  
ডকন্তু আডম েখন োই েখন ডেডন জীডবে। 
  
ডেডন েখন জীডবে কী মৃে শকউই ো শিখসে ো়েডন। আপনাসক ডমিঃ লী শোন কসরনডন 
বরোং আপডনই োসক ডমসথয  ীসর চুডরর েল্প বসল আপডন এখাসন আসেন োরপর শিসখন 
আেল  ীসর আলমারীসে। োরপর ো়োর শপ্ল্সের োমসন আপনারা বসে কথা বসলন 
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আর েখনই আপনার আেল পডরচ়ে জানান লীসক। এবোং েখনই োর কণ্ঠনালী শকসট 
োসক শমসর শেসলন েসে কসর িডড় ডনস়ে এসেডেসলন ো ডিস়ে ঘসরর েব আেবাবপত্র 
বােঁস ন এবোং একটা শবােসল জাসনা়োসরর রক্ত ডনস়ে এসেডেসলন শেটাসকও িডড় ডিস়ে 
শবেঁস  শরসখ োন। িডড়টাসক জানসল ডিস়ে ঝুডলস়ে শরসখ  ীসরগুসলা চুডর কসর ডনস়ে 
বাোসন োডজস়ে রাসখন। োসে শচার ও খুনী বাডড়র কাউসক মসন কসর। এরপর চসল 
োও়োর েম়ে ঘসরর িরজা বাইসর শথসক লক কসর শরসখ োন োসে শকউ ঘসর ঢুকসে 
না পাসর। োরপর শো়ো নটা নাোি এসে জানালা ডিস়ে িডড় শটসন েব ডজডনেগুসলা 
শেসল শিন। আর একটা শবলুন শরসখ োন শেটাসেও একটা িডড় বােঁ া থাসক–শেটার িডড় 
শেলার োসথ ঐ ডবকট আও়োজ শবডরস়ে আসে। আডম ডমিঃ লীর েডব ডনস়ে ডেস়ে োসে 
নকল শোেঁে লাডেস়ে শিডখ োর োসথ আপনার মুসখর হুবহু ডমল। আর ডপলারও 
আপনাসক একই কথা বসলন, আর প্রথসম ওর শবলুসন রবাসরর ডেডপ শিসখ ডপলার। োই 
েডি আসরা ডকেু বসল শি়ে োই আপডন োসকও মারার শচষ্টা কসরন। এেব কথা শুসন 
োইমন বসল  যােঁ, আপনার কথা েডেয আডমই োসক খুন কসরডে। আডম এর জনয 
ডনসজসক অপরা ী বসল মসন কডর না। আডম এর জনয খুব খুেী, েডেযই খুেী। এখাসন ডম 
োইমন লীর আেেনাি ডনস়ে অসনসক অসনক কথা বসল। 
  
ডমিঃ জজে লী বসলন এটা একটা মানুসের আেে ডচৎকার। 
  
 ডমসেে জজে লী আর ডমিঃ শিডিি বলল, এটা এমন একটা ডচৎকার োর আত্মা শনই। 
  
ডমসেে শিডিি লী বসলন একটা নারকী়ে ডচৎকার শোনা শেল। 
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ডমিঃ এণ্ড ডমসেে অযালসিি লী বসলন এই ডচৎকার এক জাসনা়োসরর। ডমিঃ  যাডর লী 
ডেডন খুব কাোকাডে শেসেন, ডেডন বসলন এই ডচৎকার শুসন মসন  স়েডেল েূকরোনার 
ডচৎকার। আর ডমে ডপলার এমনই একটা শবলুন শমলা়ে শকসনন, আর েখনই আমার 
েসন্দ  বাস্তব রূপ পা়ে। 
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