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১. ছমারির জন্য বিশ্রাম 
  
ছমাসের জন্য বিশ্রাম। অখণ্ড অিের। হাাঁফ শছসড িাাঁিলাম। তাই শদবর ন্া কসর 
বিবিসকসতর খামাসরর বহসেি বন্সকে িুবিস়ে বদস়ে শিবরস়ে পডলাম। যাসিা ইংলযান্ড। 
  
উবন্েসো পাঁ়েবিে োল। জুসন্র শেষ ভাি। িহুবদন্ আসি ইংলযাসন্ড এসেবছলাম। 
  
ইংলযাসন্ড হাবজর হস়ে আসি শখাাঁজ করলাম আমার প্রাসের িনু্ধ এরকুল শপা়োসরার। 
লন্ডসন্র এক আবভজাতযপূেন এলাকা়ে দামী ফ্ল্যাসে ন্াবক শে আসছ, অনু্েন্ধান্ কসর 
জান্লাম। 
  
আবম তার ফ্ল্যাসে বিস়ে শতা এসকিাসর থ। এসকিাসর রাজকী়ে িযাপার িাকর-িাকসরর 
অভাি শন্ই। তসি ফ্ল্যাসের ঘরগুসলা শদসখ আমার বিক মন্ ভরসলা ন্া। শকাসন্াো 
বিভুজাকৃবত, শকাসন্াো আিার পঞ্চভুজ। এরকম আকৃবতর ঘর করার কারে বক জান্সত 
িাইলাম িনু্ধর কাসছ। 
  
শে আমার প্রসের জিাসি জান্াসলা–িারপাসে েরলসরখার এত ছাডাছাবড শয েরল 
জীিন্যাপসন্র জন্য এ এক আদেন পীিস্থান্। বক তাই শতা? 
  
আবম ঘাড শন্সড তাসক ো়ে জান্ালাম। 
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আমরা দুজসন্ অসন্কবদন্ পর বমবলত হও়োর বকছুক্ষসের মসযয হাবে-িাট্টা়ে িা ভাবেস়ে 
বদলাম। হিাৎ শপা়োসরার শিহারার বদসক ন্জর পডসলা আমার। 
  
িনু্ধ, শতামাসক অসন্কবদন্ পর শদখবছ। বকন্তু শতামার শিহারার পবরিতনন্ বকছু শদখবছ ন্া 
শতা, শিহারার উজ্জ্বলতা আসির তুলন্া়ে খাবন্কো শিসডসছ। িুলও োদা হ়েবন্ এখন্ও। 
তুবম বক িুসডা হসি ন্া। এর কারে বক? 
  
–এর কারে, শপা়োসরা বিত শহসে জিাি বদসলা। তুবম এসক বিজ্ঞাবন্ক িা অবিজ্ঞাবন্ক 
যা-ই িসলা ন্া শকন্, মাসি মাসি তারও একেু শহরসফর হ়ে। তুবম িরং এত ন্া শভসি 
প্রসের েমাযান্ তুবম বন্সজই কসর শফসলা। 
  
এই িসল শপা়োসরা তার শি়োর শছসড উসি দাাঁডাসলা। পাসেই তার শোিার ঘর। ঐ ঘসর 
বিস়ে ঢুকসলা। খাবন্ক িাসদ হাসত একবে শছাট্ট বেবে বন্স়ে আমার োমসন্ হাবজর হসলা। 
আমার হাসত বদসলা। 
  
আবম বেবেো হাসত বন্স়ে িাস়ে লািাসন্া শলসিলো পডসত লািলাম। আেসল বেবেো 
কলসপর। 
  
-এিার িুসিবছ, শতামার িুসল এখন্ও পাক যসরবন্ শকন্? তুবম কলপ িযিহার কসরা। 
তাহসল এরপর এসে শদখসিা আমার িনু্ধ প্রির একসজাডা ই়ো িড শমাি লাবিস়ে ন্াক 
উাঁিু কসর ঘুসর শিডাসে। 
  
শিাাঁসফর িযাপাসর শপা়োসরা আিাসিাডা একেু স্পেনকাতর। 

http://www.bengaliebook.com/


এ.বি.বি. মার্ডার । আগাথা বিবি । এরকুল প াযাররা িমগ্র 

4 

www.bengaliebook.com                                  িূবি ত্র 
 

 

  
-ন্া, শেবদন্ শযন্ জীিসন্ ন্া আসে, এই প্রাথনন্া ঈশ্বসরর কাসছ কসর শপা়োসরা জিাি 
বদসলা। ন্কল শিাাঁফ, ভািসতও শঘিা কসর। কথা শেষ কসর শে তার শিাাঁফ শজাডা়ে হাত 
িুসলাত লািসলা। 
  
শে শয মসন্ মসন্ একেু বিরক্ত হস়েসছ িুসি তাই প্রেঙ্গ পাল্টালাম। 
  
–শিাস়েন্দাবিবর তাহসল তুবম েবতযই শছসড বদস়ে অিের বন্সল? 
  
-ন্া, ছাবডবন্, শভসিবছলাম, অিেয অসন্কবদন্ আসি শভসিবছলাম। তারপর বিক করলাম 
অযথা েম়ে ন্ষ্ট ন্া কসর বিজ্ঞাসন্র কাবরিবর বন্স়ে মাথা ঘামাই। তাই িইপিও বকন্লাম 
শিেবকছু অথন িয়ে কসর। বকন্তু প্রাথবমক পযনাস়ের কাজ যখন্ শেষ কসর শফসলবছ, এমন্ 
েম়ে শুন্লাম একবে খুসন্র খির। অতএি আিার শেই শিাস়েন্দাবিবর শুরু করলাম। 
একেু শথসম শপা়োসরা িলসত থাসক, আেসল বক জাসন্া শযখাসন্ই েূক্ষ্ম বিিার শেখাসন্ই 
শপা়োসরা স্ব়েং হাবজর। তখন্ মাথার মসযয অসকসজা স্না়ুে বকলবিল কসর ওসি। িসলা, িুপ 
কসর িসে থাকা যা়ে? আর এই িুবিেুকুর জন্য শেবদন্ বন্বিত মৃতুযর হাত শথসক শরহাই 
শপলাম। 
  
-িাাঃ, খুবন্র কাসজর প্রেংো করসত হ়ে। 
  
–তা যা িসলসছা, তুবম শতা এতবদন্ পর এসল…শকমন্ শযন্ একো বিপসদর িন্ধ পাবে। 
  
–বিপদ? তার মাসন্? 
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-হযাাঁ, ভাই। শহবটংে, ভাসিযর ওপর েমূ্পেন আস্থা রাবখ। শপা়োসরা িলসত থাসক, 
শতামাসক শতামার বন়্েবত এতবদন্ পসর আমার কাসছ শেসন্ এসন্সছ। বিপদ শতামার 
মাথার বে়েসর। এ িন্ধ বিন্সত আমার ভুল হ়ে ন্া িনু্ধ। 
  
-তুবম বক শে রকম বকছু আন্দাজ করসত শপসরসছা? 
  
–হ়েসতা শপসরবছ…হ়েসতা পাবরবন্…হ়েসতা, শপা়োসরা শযাাঁ়ো শযাাঁ়ো ভাসি উত্তর বদসলা। 
  
তার মুসখ বিিবলত ভাি লক্ষয করলাম। শে শদরাজ শেসন্ শির করসলা, কািজপি 
োজাসন্া রস়েসছ। ওর মসযয শথসক কস়েকো প্রস়োজন্ী়ে কািজ এসন্ আমার হাসত 
বদসলা। তারপর িলসলা, তুবম এই কািজগুসলা প্রথম শথসক পসড যাও। তারপর বক 
িুিসত পারসছা তা আমাসক িলসি। 
  
আবম হাসত বন্স়ে দৃবষ্ট বদলাম, ওগুসলা কস়েকবে বিবি। 
  
বিবির ভাষা এইরকম— 
  
ন্মস্কার শপা়োসরা মোই, দণ্ডিৎ, 
আপন্ার অেীম ক্ষমতা েম্পসকন আবম অিিত আবছ। আমাসদর বিবেে পুবলেসদর মাথা 
িসিে। বকছুই ওসদর মিসজ শঢাসক ন্া। আপবন্ ন্াবক েি অদু্ভত রহসেযর েমাযান্ 
িোপে কসর শদন্। শিাস়েন্দাপ্রির, এিার আপন্ার িুবির শখলা শদখান্ শতা। আসর িািা, 
এ শযমন্-শতমন্ িযাপার ন়্ে। ভীষে েক্ত িাই। এ মাসের একুে তাবরসখ এযাসন্ডাভাসর 
শকমন্ ন্াকাবন্-শিািাবন্ খাও়োই, শেোই শকিল শিাখ শমসল শদখসিন্। 
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ইবত 
িেংিদ 
  
এ.বি.বে. তারপর একবে খাম আমার হাসত বদসলা–এো শদসখা। 
  
লক্ষয করলাম, লন্ডসন্র শপাট অবফসের টাম্প মারা। বিকান্াো হাসত শলখা ন়্ে। োইপ 
করা হস়েসছ। িললাম–এ বন্ি়েই কাসরা পািলাবম। 
  
শকিল বক পািলাসমা? শপা়োসরা িলসত থাসক–কথা়ে আসছ, বিশ্বিহ্মাসণ্ড এমন্ শকাসন্া 
কাজ শন্ই যা পািসল পাসর ন্া। 
  
পৃবথিীসত খযাবতেম্পি মানু্ষরা এমন্ বিবি বদসন্ কস়েকখান্া কসর পা়ে। আবম িললাম। 
এ বন্স়ে শতামার মাথা ঘামাসন্ার শকাসন্া যুবক্ত শদবখ ন্া। এই বিবির িযাপাসর শকাসন্া 
শখাাঁজ বন্স়েসছা? 
  
-ন্া, জযাসপর েসঙ্গ শদখা কসর বিবিো শদবখস়েবছলাম। শে-ও শতামার মসতা কথা িলসলা। 
স্কেলযান্ড ই়োসর্ন ন্াবক এযরসন্র বিবি সূ্তপ কসর জমা রাখা আসছ। বকন্তু এ বিবিসত এমন্ 
বকছু আসছ যা আমাসক ভাবিস়ে তুসলসছ। 
  
–শেো বক, িলসি তুবম? 
  
 আমার কথা়ে কেনপাত ন্া কসর শে মুখ িুসজ রইসলা। 
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অতএি আবম শকৌতূহলী হস়ে ঐ কথার শজর শেসন্ িললাম–বিবিখান্া বন্স়ে এত ন্া শভসি 
. েসন্দহ বন্রেসন্র িযিস্থা কসরা। 
  
বকন্তু শহবটংে, আবম এ িযাপাসর বক করসত পাবর। পুবলেসক শদখলাম, গুরুত্ব বদসলা ন্া। 
শতামারও ঐ হাল লক্ষয করলাম। 
  
োইপ করা বিবি। তাই হাসতর শলখা যরার উপা়ে শন্ই। তাই আবম িললাম–অনু্মাসন্র 
ওপর বন্ভনর কসর শতামাসক এসিাসত হসি। শকাসন্া েূি শপসলও শপসত পাসরা। 
  
–আমার দৃঢ় বিশ্বাে, শপা়োসরা িেপে কসর িসল উিসলা, বকছু অঘেন্ খুি বেিবিরই 
ঘেসত িসলসছ। এো আমার যারো ন়্ে। আমার দীঘনবদসন্র কাসজর অবভজ্ঞতা শথসক 
িলবছ। 
  
-আেসছ শুক্রিার, একো বদন্ শকসে যাসি, েবন্িার কািজ খুসল শদখসি, বকছুই ঘসেবন্, 
হ়েসতা িা এযাসন্ডাভাসর একো শছাসোখাসো শকসলঙ্কাবর হস়েসছ। 
  
–আহা, যবদ শতামার োন্ত্বন্া কাসজ লািসতা। 
  
 োন্ত্বন্া! র্াকাবত আর োন্ত্বন্া এক হসলা! 
  
-ন্া শহবটংে, তুবম আমার কথার মাসন্ িুিসত পারসছ ন্া। দুসো এক বজবন্ে ন়্ে বিকই 
তসি একবদক শথসক বিিার করসল বকছু মারাত্মক অঘেসন্র তুলন্া়ে এ োন্ত্বন্াই শহাক। 
  
–অঘেন্ িলসত… 
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–খুন্। শুযু একো েব্দ শপা়োসরার মুখ বদস়ে উচ্চাবরত হসলা। 
  
প্রা়ে ছফুে লম্বা বমাঃ আসলকজান্ডার শিান্াপােন। বতবন্ কাট শি়োর শছসড দাাঁডাসলন্, ভুরু 
কুাঁিসক তাকাসলন্, শিাসখ কম শদসখন্। শলাকোসক িকিাজ, প্রতারক িসল মসন্ হ়ে। 
  
শছাট্ট ঘরবে তার শোিার ঘর। অসিাছাসলা অপবরেি। শছাে শছাে শিাসখ বতবন্ ঘসরর 
িারবদসক তাকাসলন্। শদসখ মসন্ হ়ে শযন্ শিাখ িন্ধ। শদও়োসল িুলসছ িাদোহী আমসলর 
শকাে। শকাসের পসকসে বতবন্ হাত শঢাকাসলন্। একো েস্তাদাসমর বেিাসরে আর 
শদেলাই শির করসলন্। তারপর যীর পাস়ে শেবিসলর োমসন্ এসে িেসলন্। একো 
কািজ শিাসখর োমসন্ শমসল যরসলন্। োইপ করা ন্াসমর তাবলকা লক্ষয কসর একো 
ন্াসমর ওপর দাি বদসলন্। 
  
জুন্ মাে, আজ কুবড তাবরখ, িৃহস্পবতিার। শেবদসন্র পর এ িযাপাসর শপা়োসরার েসঙ্গ 
আর কথা হ়েবন্। 
  
স্কেলযান্ড ই়োসর্নর ইন্েসপক্টর প্রযান্ জযাপ এসলা বিক তার দুবদন্ পর অথনাৎ িাইে 
তাবরসখ। আমাসক শদসখ বহ বহ কসর এবিস়ে এসলা। 
  
–েবতযই, আপন্াসদর শদসখ পুসরাসন্া বদসন্র অসন্ক কথা মসন্ পসড যা়ে। তারপর 
ইন্েসপক্টর আমার োক লক্ষয কসর িলসলা, ওবে শকিল এসিাসে। 
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অসন্কবদন্ পর শদখা হও়োর প্রথম কথা এমন্ যরসন্র, আবম একেু বিরক্ত হলাম মসন্ 
মসন্। 
  
শপা়োসরার শিহারা বন্স়ে শে িিন শিায করসলা। িলসলা, শযখাসন্ই যাই শকিল এরকুল 
শপা়োসরা আর শপা়োসরা। এিার এই কাজ শথসক ইস্তফা বদস়ে আমাসদর েুসযাি কসর 
বদন্। 
  
–অিের শন্সিা িসলই িসে আবছ। বকন্তু েুবস্থর থাকার েুসযাি বমলসছ ন্া। 
  
–শদখুন্, হ়েসতা শেষ পযনন্ত বন্সজর খুসন্র তদসন্তই আপন্াসক ন্া ন্ামসত হ়ে। 
  
–িা শর, এ শয শদখবছ ভূসতর মুসখ রাম ন্াম। 
  
শপা়োসরা পাল্টা জিাি ন্া বদস়ে আমার বদসক শকিল তাকাসলা। 
  
কস়েকবদন্ িুপিাপ থাকার পর শতামার এই আইবর়্ো বন্স়ে শে শদখসি দারুে এক িল্প 
বতবর কসরসছ। আবম িললাম। 
  
জযাপ শহা শহা কসর শহসে উিসলা। প্রেঙ্গ পাসল্ট আমার বদসক তাবকস়ে িলসলা–আপবন্ 
বক শেই অদু্ভত বিবিো শদসখসছন্? 
  
জিাসি শপা়োসরা িলসলা–হযাাঁ, আবম শদবখস়েবছ। ওখাসন্ শুযু একো তাবরখ ২১ শে জুসন্র 
উসেখ আসছ। 
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-হযাাঁ, তাই আবম এখাসন্ আোর আসি এযাসন্ডাভার থান্া়ে শফান্ কসরবছ। ওরা জান্াসলা 
শতমন্ বকছু খির শন্ই। শকিল একো শদাকাসন্র শোসকে ভাঙা ছাডা। আপবন্ এ 
িযাপাসর আর বিন্তা করসিন্ ন্া। যাসদর শখস়ে-শদস়ে কাজ শন্ই তারাই এমন্ শিাসছর 
মস্করা কসর। এেি তুে িযাপার এ ি়েসে আর ভািসিন্ ন্া। এখাসন্ একো কাসজ 
এসেবছলাম। তাই একেু শদখা কসর শিলাম। 
  
জযাসপর কথার যরন্-যারসে শিািা শিল ওর আিরসের শকাসন্া রদিদল হ়েবন্। 
  
 িললাম–তাহসল শতামার বিবির িযাপারো পিনসতর মুবষক প্রেসির ন্ামান্তর। 
  
শপা়োসরার শিাাঁসে শুকসন্া একেু হাবের বিবলক বদস়ে উিসলা। 
  
–এরকম আো কবরবন্ আবম, ভুল হস়ে শিসলা। 
  
শিে শতা, এো শছসড অন্য শকাসন্া রহসেযর েন্ধান্ কর। আবম তাসক োন্ত্বন্া বদলাম। 
  
-বিক আসছ। শপা়োসরা িলসলা, যখন্ েবতয রহেয শপলাম ন্া, তখন্ এসো আমরা একো 
ন্কল রহেয োজাই। 
  
আবম িললাম-যরা যাক, প্রথসম একজন্ পুরুষ খুন্ হসি। বতবন্ হসলন্ খিসরর কািসজর 
মাবলক। রাজন্ীবতও কসরন্ ন্া, িযািো কসরন্ ন্া। রক্তাক্ত শদসহ লাইসিবরর শছাট্ট 
শেবিসল তাসক পসড থাকসত শদখা শিল। 
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মসন্ কর বপস্তল বদস়ে তাসক খুন্ করা হস়েসছ। েসন্দসহর তাবলকা়ে পাও়ো শিসলা একবে 
শমস়েসক। যার েসঙ্গ শলাকবের শপ্রসমর শখলা়ে ভুল শিািািুবি হস়েবছসলা, এছাডা রস়েসছ, 
একজন্ ি়েস্কা মবহলা, একজন্ শেসক্রোবর, আর একজন্ যুিক শয শপ্রসমর শখলা়ে 
শলাকবের প্রবতপক্ষ। এছাডা এক যাপ্পািাজ ি়েস্ক শলাক, ছাাঁোই হও়ো বকছু কাসজর 
শলাক এিং জযাসপর মসতা শিাকা মাথাও়োলা একজন্ শিাস়েন্দা। িযাে, িসল্পর এখাসন্ই 
ইবত। 
  
শেষ? শপা়োসরা হতিাক হস়ে প্রে করসলা, এ শতা শেই বিরািবরত িল্প শহবটংে। একো 
ন্তুন্ িল্প িান্াও। 
  
–আর আমার পসক্ষ েম্ভি ন়্ে। তুবমই ন্তুন্ িল্প িলল। 
  
-শিে, তাই শহাক, তসি আমার িসল্প শকাসন্া জবেলতা শন্ই। শকাসন্া আসিি োসিসির 
েহিাে শন্ই শেখাসন্। োদামাো শযমন্ হও়ো উবিত শতমন্ই অপরাযজন্ক িল্প। 
  
মসন্ কসরা, একবে ঘসর িারজন্ শলাক িসে বিজ শখলসছ। ফা়োরসেসের পাসে একবে 
শি়োসর আর একজন্ শলাক িসে আসছ। েসন্ধ ন্ািাদ ঘসে শিল অঘেন্। পঞ্চম শলাকবে 
খুন্ হস়েসছ। িারজসন্র মসযয একজন্ র্াবম অিস্থা়ে শখলার মািখাসন্ উসি বিস়ে তাসক 
খুন্ কসরসছ। শখলার শিাাঁসক শেো অন্যসদর ন্জসর পসডবন্। এখন্ প্রে হসলা, খুন্ 
করসলা শক? 
  
শপা়োসরার িল্প শুসন্ আবম একেুও উসত্তবজত হলাম ন্া। 
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শপা়োসরা শেো লক্ষয কসর িাাঁকা শিাসখ আমার বদসক তাকাসলা–শহবটংে, শতামরা 
শলখকরা এখন্ েস্তা বজবন্েসক ভাসলাসিসে বলখসছ। শতামরা অসন্ক খুসন্র িল্প িাও। 
  
–কথাো ভুল ন়্ে। প্রথম খুসন্র পর পািকসক যসর রাখার জন্য বিতী়ে খুসন্র প্রস়োজন্ 
হ়ে। কথার মাসি শফান্ শিসজ উিসলা, শপা়োসরা এবিস়ে বিস়ে বরবেভার তুসল বন্সলা। দু-
বমবন্ে পসর শে বন্সজর জা়েিা়ে বফসর এসলা। অবম তার মুসখর বদসক তাবকস়ে বকছু 
পবরিতনন্ লক্ষয করলাম। 
  
তাসক বকছু বজজ্ঞাো করার আসিই বন্সজ িলসলা–জযাপ শফান্ কসরবছসলা। ও এখান্ 
শথসক এযাসভার থান্া়ে যা়ে। শেখাসন্ একো ঘেন্া ঘসেসছ। রাস্তার পাসে বেিাসরে, 
খিসরর কািসজর শদাকাসন্র োমসন্ এযাম্বার ন্াসম এক ি়েস্কা মবহলা মৃত অিস্থা়ে পসড 
আসছ। 
  
-খুন্ই যখন্ করসলা তখন্ িুবডসক ন্া কসর একো িুাঁবডসক করসত পারসতা। 
  
–এযাসন্ডাভাসরর পুবলসের যারো, খুন্ী তাসদর অজান্া ন়্ে। তারা তাসক যখন্ খুেী শেপ্তার 
করসত পাসর। শপা়োসরা িম্ভীর কসে জান্াসলা, মসন্ হ়ে স্বামীর েসঙ্গ মবহলাবের িবন্িন্া 
বছসলা ন্া। অপদাথন মাতাল স্বামী স্ত্রীসক েিনদা খুন্ করসি িসল ভ়ে শদখাসতা। 
  
শলাকবেসক যরার আসি পুবলে শপা়োসরার বিবিো শদখসত িা়ে। তাই আমরা শরামাসক 
বন্স়ে শিবরস়ে পডলাম। 
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ঘণ্টাখাসন্সকর পথ। শপা়োসরা িাবডসত উসি শকিল একোই কথা িলসলা–শহবটংে, এই 
শুরু। থান্া়ে বিস়ে হাবজর হসতই পুবলে ইন্েসপক্টর হাবেমুসখ আমাসদর অভযথনন্া 
জান্াসলা। ছফুে দোেই শিহারর েদালাপী মানু্ষ। আমরা তার িযিহাসর খুেী হলাম। 
  
আমাসদর খুসন্র িেনন্া করসলা। শে িলসত তাসক–খুন্ো হস়েসছ িাইে তাবরখ শভাসর। 
আমাসদর একজন্ কন্সটিল শর্াভার মৃতসদহ আবিষ্কার কসর। শে তার শদাকাসন্র 
শখালা দরজার কাউন্টাসরর োমসন্ মৃত অিস্থা়ে পসড বছল। শমবর্সকল বরসপাসেন জান্া 
শিসছ, আিমকা তাসক শপছন্ শথসক আক্রমে করা হ়ে এিং শকাসন্া ভারী অস্ত্র বদস়ে তার 
মাথা়ে আঘাত করা হস়েসছ। বিসকল োসড পাাঁিো়ে এিং ছো শিসজ পাাঁি বমবন্সে দুজন্ 
শক্রতা শদাকাসন্ বিস়েবছসলা। তাসদর েন্ধান্ পাও়ো শিসছ। তাই িলা শযসত পাসর ঐ 
েমস়ের মসযয মবহলা খুন্ হস়েসছ। বকন্তু এই পাঁ়েবিে বমবন্সের মসযয মবহলার স্বামীসক 
তার শদাকাসন্র যাসর-কাসছ শদখা যা়েবন্। রাত ন্োর েম়ে বি ক্রাউন্স শুবডখান্া়ে তাসক 
শদখা শিসছ। 
  
মবহলার স্বামীর িবরি েম্পসকন শপা়োসরা শকৌতূহল প্রকাে করসল ইন্েসপক্টর জান্াসলা 
ভদ্রসলাক জাসত জামনান্। আসি খান্োমার কাজ করসতা। বকন্তু মাতলাবমর জন্য শে 
িাকবর তাসক হারাসত হ়ে। অিতযা বমসেে এযাম্বার বক করসিন্, কাসজ ন্ামসত হসলা। 
মবহলা যা শরাজিার করসতা েি অথন ঐ মাতালোর হাসত বদস়ে বদসতা। তিু তার মন্ 
ভরত ন্া। বমে শরাসজর িাবডসত বমসেে এযাম্বার কাজ করসত শিসলা। তারপর বমে 
শরাজ মারা যা়ে। ঐ েম়ে মবহলা বকছু অথন পা়ে। শেই অথন বন্স়ে শেসষ এই বেিাসরে, 
খিসরর কািসজর শদাকান্ শখাসল। মবহলার তিুও োবন্ত বছসলা ন্া। যখন্ তখন্ তার স্বামী 
শদাকাসন্ এসে হামলা করসতা। অিসেসষ শকাসন্া উপা়ে ন্া শদসখ মবহলা তাসক েপ্তাসহ 
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পসন্সরা বেবলং হাতখরিা বদসত শুরু কসর। ওসদর শকাসন্া শছসল-শমস়ে শন্ই। তসি 
বমসেে এযাম্বাসরর একবে েুন্দরী শিান্বি আসছ। 
  
–শদাকান্ শথসক শকাসন্া বজবন্ে িুবর যা়েবন্? শপা়োসরা প্রে করসলা। 
  
–ন্া। 
  
–তাহসল উন্মত্ত অিস্থা়ে শদাকাসন্ ঢুসক িাবলিালাজ কসর স্ত্রীসক হতযা কসর! 
  
–আপাতত তাই মসন্ হ়ে। পুবলে ইন্েসপক্টর শেন্ এিার শপা়োসরর কাছ শথসক বিবি 
বন্স়ে শিাখ শিালাসলা। তারপর িলসলা–শলাকবে জামনান্। তাহসল আমাসদর বিবেে পুবলে 
বলখসি শকন্? তাছাডা ওর মসতা উন্মত্ত মাতাল শলাসকর পসক্ষ োইপ করা েম্ভি ন়্ে। 
হ়েসতা তাবরখোর েসঙ্গ…এো একো বন্ছক কাকতালী়ে িযাপার। 
  
–শেোই স্বাভাবিক শপা়োসরা িলসলা; বকছুক্ষে বক শভসি তারপর জান্সত িাইসলা, বমসেে 
এযাম্বাসরর েসঙ্গ তার আলাপ এিং বিিাহ। 
  
এই েম়ে একজন্ কন্সটিল ঘসর এসে ঢুকসলা–বমাঃ এযাম্বারসক থান্া়ে আন্া হস়েসছ। 
  
 এ শযন্ দাবরদ্রয ও লাম্পসেযর এক প্রবতমূবতন, কান্েৎ এযাম্বারসক শদসখ তাই মসন্ হসলা। 
  
শেন্সক শদসখ শলাকবে ভীষেভাসি িসে শিসলা। বিৎকার কসর িলসলা, এেি বক 
ইতরাবম। জাসন্ন্, আপন্ার বিরুসি আবম মান্হাবন্র মামলা করসত পাবর। আবম খুন্ 
কবরবন্। একেুক্ষে শথসম বন্সজসক েংযত কসর িলসলা, বকছু মসন্ করসিন্ ন্া। এই শছাট্ট 
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েহসর একজন্ও আমার মসতা িুসডা মানু্ষসক দ়ো শদখা়ে ন্া। ভাসলা ফসমন ন্া। এরপর 
শলাকবে শকাঁসদ শফলসলা। 
  
শেন্ িলসলা–থান্া়ে শতামাসক আন্া হস়েসছ বিকই, তাই িসল তুবম শয শদাষী শেো প্রমাে 
হসে ন্া। যতক্ষে ন্া বিিার কসর শদখা যাসে ততক্ষে পযনন্ত িলা যা়ে ন্া, শতামার স্ত্রীর 
খুন্ী তুবম। 
  
এযাম্বার দুম কসর শক্ষসপ বিস়ে িলসলা–আপন্ারা, শিাো ইংসরজ জাতো আমার শপছসন্ 
শলসিসছন্, আবম আিার িলবছ, তাসক আবম খুন্ কবরবন্। অিেয তাসক আবম খুন্ করার 
ভ়ে শদখাতাম বিকই, বকন্তু শেো বছসলা আমার তামাো, এযাবলন্সও শেো ভাসলা কসর 
জান্সতা। আবম কাল তার যাসরকাসছ যাইবন্। তার েসঙ্গ কাবর্ন, জজন, েযাে বছল। 
  
শেন্ ইোরা়ে তাসক লকআসপ িন্দী করসত িলসলা। 
  
–আো, ও শযেি শলাসকর ন্াম িলসলা, তারা কারা? 
  
কারা আিার? ওরই মসতা লম্পে ে়েতাসন্র দল। 
  
–শদাকান্ শথসক বক শকাসন্া বজবন্ে িুবর যা়েবন্, আপবন্ বন্বিত? 
  
হযাাঁ, োকাপ়েো শখা়ো যা়েবন্। তিু দু-এক পযাসকে বেিাসরে েরসলও েরসত পাসর। 
  
–আো, শদাকাসন্র অোমঞ্জেয শকাসন্া বকছু আপন্ার দৃবষ্টসত পসডবন্। শপা়োসরা প্রে 
করসলা। 

http://www.bengaliebook.com/


এ.বি.বি. মার্ডার । আগাথা বিবি । এরকুল প াযাররা িমগ্র 

16 

www.bengaliebook.com                                  িূবি ত্র 
 

 

  
কাউন্টাসর একো িই শখালা অিস্থা়ে পসডবছসলা, শরলওস়ে িাউর্। শয পৃষ্ঠা দুসো শখলা 
বছসলা, তার মসযয এযাসন্ডাভাসর যাও়ো-আোর শেসন্র তাবলকা বছসলা। বমসেে এযাম্বার 
এক শপবন্ দাসমর পসকে িাইর্ রাখসতা। 
  
েহো শপা়োসরার শিাখ খুেীসত বিবলক বদস়ে উিসলা। উৎফুে হস়ে িলসলা–এো কী 
িার্ে ন্া এ.বি.বে.? 
  
শপা়োস়োর আেহ শদসখ শেন্ বিবিত হসলা-ওো এ.বি.বে.। 
  
. 
  
মৃতসদহ শদখার জন্য শপা়োসরা মসিন শিল। মবহলার মৃত মুখো শদসখ শপাযাসরার দুাঃখ 
হসলা। েসঙ্গর োসজনন্টবে জান্াসলা–শয অসস্ত্রর োহাসযয ওসক খুন্ করা হস়েসছ শেো পাও়ে 
যা়েবন্। 
  
শপা়োসরা র্াঃ কারসক বজসজ্ঞে করসলা, শযো বদস়ে আঘাত করা হস়েসছ শেো িযিহার 
করসত বক অসন্ক েবক্তর প্রস়োজন্ হ়ে? 
  
-ন্া, শতমন্ শকাসন্া িলপ্রস়োি করসত হ়ে ন্া। 
  
–তাহসল খুন্ী পুরুষ িা মবহলা, শয শকউ হসত পাসর। শপা়োসরা িলসলা। 
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–েি বকছুই েম্ভি। তসি বক জাসন্ন্, মন্স্তাবিক বিসেষসে োযারে বন়্েসম পুরুসষর 
কথাই আসি মসন্ আসে। কাউন্টাসর গুবেেুবে শমসর পসড থাকসত শদসখ ছো পাাঁসির 
শকান্ শক্রতা তাসক শদখসত ন্া শপস়ে িসল যা়ে। 
  
মৃতসদহ শদখা শেষ কসর শপা়োসরা শেখান্ শথসক শিবরস়ে এসলা। 
  
যরা যাক, এযাম্বার শদাকাসন্ বিস়ে শিৌসক িাবলিালাজ কসরবছসলা। শেো বন্ি়েই শপছন্ 
শথসক ন়্ে। োমন্াোমবন্ ঘেসি। যাই শহাক, তার আসি আমরা বমসেে এযাম্বাসরর 
শিান্বি-র েসঙ্গ আলাপ কসর আবে। 
  
বিকান্া বন্স়ে আমরা বন্বদনষ্ট িাবডর োমসন্ বিস়ে হাবজর হলাম। শযমন্-শতমন্ িাবড ন়্ে, 
অট্টাবলকা, একজন্ েুন্দরী শমস়ে দরজা খুসল বদসলা। তাসক বজসজ্ঞে করা হসলা, শমবর 
শর্া়োর বকন্া? 
  
–হযাাঁ, আবমই শমবর। 
  
শে আমাসদর িাবডর মসযয বন্স়ে শিসলা। জান্সত পারলাম, িাবডর শলাসকরা শকউ শন্ই। 
আমরা একো শছাট্ট ঘসর বিস়ে িেলাম। 
  
-শতামার মাবের মৃতুয েংিাদ তুবম বন্ি়ে শপস়েসছ। শপা়োসরা িলসলা। 
  
–হযাাঁ, আজ েকাসল খিরো শপস়েবছ। শমস়েবের িাল শিস়ে েপেপ কসর জল িবডস়ে 
পডসলা। 
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–পুবলে শতামাসক এযাসন্ডাভাসর শযসত িসলবন্? 
  
–হযাাঁ, িসলসছ। বকন্তু বন্সজর ইসেসত শযসত পাবর ন্া। যার িাকবর কবর তার মতামত ন্া 
শপসল শযসত পাবর ন্া। 
  
–মাবেসক শতা তুবম ভাসলািােসত। 
  
-হযাাঁ, মা-শক হারািার পর আবম আমার মাবের েসঙ্গ লন্ডসন্ পাাঁি িছর কাবেস়েবছ। 
তারপর আবম িাকবর জীিন্ শুরু কবর। তখন্ অন্তত েপ্তাসহ একিার তার েসঙ্গ শদখা 
করসত শযতাম। জাসন্ন্, ঐ হতোডা জামনান্োসক বন্সজর শমসোমোই ভািসত িা বঘন্ 
বঘন্ কসর। মাবেসক েি েম়ে বতবন্ ভ়ে শদখাসতন্, িলসতন্, িলা শকসে যড-মুণু্ড অলাদা 
কসর শদসি। ছুবর শমসর খুন্ করসি। 
  
-আো, শতামার মাবের খুন্ হও়োর খির শপস়ে শতামার প্রথসম বক মসন্ হসলা? 
  
শপা়োসরা তার কাসছ জান্সত িাইসলা। 
  
-প্রথসম কথাো বিশ্বাে হ়েবন্। কারে আমার শমসোমোই মুসখই লম্ফিম্ফ করসতা। বকন্তু 
আেসল শলাকো একো ভীতুর বর্ম। 
  
-যসরা, শতামার মাবেসক শতামার শমসোমোই খুন্ কসরবন্। 
  
কসরবন্? 
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এ.বি.বে. মার্নার–আবম বন্বিত ন্ই। এো যসর বন্বে। খুন্ী শক, এ েম্পসকন শতামার 
শকাসন্া যারো আসছ? 
  
–ন্া ন্া, আমরা এ েম্পসকন শকাসন্া যারো শন্ই। 
  
–আো, তুবম িলসত পারসি, শতামার মাবের ন্াসম শকাসন্া োইপ করা বিবি আেসতা 
বকন্া? 
  
-ন্া, আবম ছাডা মাবের শকাসন্া জীবিত আত্মী়ে শন্ই। 
  
–শতামার মাবের েঞ্চ়ে? 
  
–শেই োকা বদস়ে মাবের েংোর িালাসন্া ছাডা আর বকছু হসি ন্া। 
  
–আো শমবর, শতামাসক পসর আমার দরকার হসত পাসর, শপা়োসরা িলসলা, শতামাসক 
এই বিকান্া়ে বিবি বদসত পাবর শতা? 
  
-ন্া, এ েহসর আর বক করসত থাকসিা? আমার মাবে-ই যখন্ রইসলা ন্া। আমাসক 
ভীষে ভাসলািােসতন্। আবম বিক কসরবছ, এখান্ শথসক লন্ডসন্ িসল যাসিা। 
  
–শিে, যাও়োর আসি তুবম আমার এই বিকান্া়ে শযািাসযাি কসর শতামার হবদে জাবন্ও। 
  
–আপবন্ একজন্ প্রাইসভে বর্সেকবেভ। 
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–তাহসল মাবের মৃতুযসক শকন্দ্র কসর বক শকাসন্া অদু্ভত ঘেন্া ঘসেসছ? 
  
–হযাাঁ, আমরা শতামার কাছ শথসক োহাযয আো করসত পাবর বক? 
  
বন্ি়েই, আবম রাজী। 
  
এিার আমরা ওখান্ শথসক শিবরস়ে পডলাম। হাবজর হলাম বমসেে এযাম্বাসরর শদাকাসন্। 
এই েমস়ে আমার উসেেযো হসলা, শপা়োসরা বিক কালসকর পবরসিেো বতবর করসত 
শিস়েবছল, আজ রাস্তাো ফাাঁকা। তসি খাবন্ক িাসদ লক্ষয করলাম জা়েিা়ে জা়েিা়ে 
কস়েকজন্ বমসল জেলা করসত। শদাকাসন্র োমসন্ েি ি়েসের শলাক বভড কসর দাাঁবডস়ে 
আসছ। উসল্টাবদসকর ফুেপাথ শথসক আমরা স্পষ্টভাসি শদাকাসন্র ন্ামো লক্ষয করলাম। 
  
এ. এযাম্বার। 
  
বভড েবরস়ে আমরা শদাকাসন্ বিস়ে ঢুকলাম। পুবলেও রস়েসছ শেখাসন্, শদাকাসন্ একো 
বস্তবমত আসলা জ্বলসছ। ফসল পবরসিেো শকমন্ ভুতুসড হস়ে উসিসছ। কস়েকখান্া েস্তা 
দাসমর মযািাবজন্ শদাকাসন্র একপাসে পসড আসছ শযগুসলা িতকাল বিবক্র হ়েবন্। 
কাউন্টাসরর ওপর এক শকাসে দুসো কাাঁসির জার। একোসত বপপারসমন্ট ও অন্যোত 
বমবহদান্ার বিবন্ রস়েসছ। 
  
শরলওস়ে িাইর্ো শকাথা়ে বছল শেো কন্সটিসলর কাছ শথসক জান্া শিল। শে িলসলা-
মসন্ হ়ে লন্ডসন্ যাও়োর শেসন্র েম়ে খুন্ী ঐ িাইর্িুক শদখবছসলা িা শকান্ শক্রতা ভুল 
কসর ওো শফসল শরসখ শিসছ। 
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আবম এিার প্রে করলাম–শকাসন্া হাসতর ছাপ পাও়ো শিসছ? 
  
-ন্া েযার। তসি কাউন্টাসরর ওপসর কস়েকবে হাসতর ছাপ এমন্ভাসি জবডস়ে আসছ যা 
শথসক শিষ্টা কসরও বকছু উিার করা েম্ভি ন়্ে। 
  
এিার আমরা শদাতলা়ে শিলাম শযখাসন্ বমসেে এযাম্বার থাকসতা। জা়েিাো শিবে িড 
ন়্ে। তসি পবরপাবে কসর োজাসন্া। অবিকুসণ্ডর ওপসর একবে শছাে টযাসন্ড বতন্খান্া 
ছবি রাখা। একো শমবরর ফসো, বিতী়েবে এক ি়েস্কা মবহলার। হাসতর কবিসত শিেসলে 
রস়েসছ। পরসন্ দামী ফাসরর শকাে। শিে েেল ঘসরর মবহলা শেো পবরষ্কার শিািা 
শিল। ইবন্ শিাযহ়ে বমে শরাজ। তৃতী়েবে িহু পুরাসন্া। এক যুিক ও এক যুিতী হাত 
যরাযবর কসর দাাঁবডস়ে আসছ, যুিসকর পসকসে একগুে শিালাপ শোভা পাসে। মসন্ হ়ে 
শকাসন্া আন্ন্দ উৎেসি ছবিবে শতালা হস়েবছসলা। 
  
শপা়োসরা িলসলা–এই ছবিো বমাঃ এিং বমসেে এযাম্বাসরর বিস়ের ছবি। 
  
পাসের ঘসর বিস়ে ঢুকলাম। এসকিাসর ফাাঁকা। শকাসন্া আেিািপি শন্ই তসি িাাঁপাসে 
একো শছাে শেলফ, তাসত বকছু িােন্পি রস়েসছ এিং শপাোক রস়েসছ বকন্তু খুাঁসজ 
শপসত শকাসন্া বিবি পাও়ো শিল ন্া। 
  
আমরা এ. এযাম্বার শথসক শিবরস়ে এলাম। উসল্টাবদসকর ফুেপাসথ একবে শমস়ে িসে 
আন্াজপি বিবক্র করবছল, শপা়োসরা তার বদসক এবিস়ে শিল। শেখান্ শথসক শে বকছু 
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েিবজ বকন্সলা, তারপর শমস়েবেসক লক্ষয কসর িলসলা–আপন্ার শদাকাসন্র োমসন্ 
এরকম একো খুন্ হও়ো়ে আপবন্ ভীষে িাসমলা়ে পসডসছন্ তাই ন্া? 
  
-বক আর িলসিা। েকাল েসন্ধ েিেম়ে শতাক বিজবিজ করসছ। বকন্তু কাল যবদ এত 
শলাসকর বভড এখাসন্ থাকসত হ়েসতা খুন্ো হত ন্া। অমন্ লম্বািওডা দাবডও়োলা 
শলাকো শদাকাসন্ ঢুসক শকমন্ কসর খুন্ কসর শিবরস়ে শিল…। 
  
-তাই ন্াবক? আপন্াসক শক িলসলা? 
  
-শক আিার িলসি? শলাসক কান্াকাবন্ করসছ, তাই শুন্বছ। পুবলে ন্াবক তাসক হাতকডা 
পবরস়েসছ। আহা-হা, শেষ পযনন্ত িুবডোর একো উেসকা শলাসকর হাসত মরে হসলা। 
  
-আপবন্ বক তাসক শদসখসছন্? 
  
-ন্া, েুসযাি িা েম়ে হ়েবন্। শদাকাসন্ েি েম়ে খসেসরর বভড। তসি দাবডও়োলা 
কাউসক আমার ন্জসর পসডবন্। 
  
–ভুল শুসন্সছন্, আবম কথা িসল উিলাম, শলাকো শমাসেই দোেই শিহারার ন়্ে। 
  
লক্ষয করলাম, আমার এই কথা শুসন্ আসরা শলাক দাাঁবডস়ে পডসলা। তসি প্রসতযসক যা 
িলসলা, তার মূল কথা হসলা বিসকল শথসক েসন্ধ পযনন্ত প্রা়ে জন্া িাসরক কাসলা শরািা 
শিাঁসে শিাহারার শলাক শদাকাসন্ ঢুসকসছ। 
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আেসল শপা়োসরার উসেেয বছল কা়েদা কসর শজসন্ শন্ও়ো শয ঐ শদাকাসন্ অসিন্া শলাক 
ঢুসকবছল বকন্া। 
  
-ভবেতার প্রস়োজন্ বছসলা, ন্তুিা শকাসন্া ইংসরজ মুখ খুলসত ন্া। শপা়োসরা িলসলা। 
োমুসকর মসতা বন্সজসদর শখালর মসযয ঢুবকস়ে রাখসি। বকন্তু এসলাসমসলাভাসি বকছু 
িলসত েি কথা হুডমুড কসর িসল যাসি। 
  
এরপর আমরা একো শছাসো বেলার ওপর উিলাম। লক্ষয করলাম ওখান্ শথসক বমসেে 
এযাম্বাসরর শদাকান্ো শদখা যা়ে বকন্া। হযাাঁ, শদাকান্ো স্পষ্ট শদখা যাসে। শপা়োসরা একো 
মািসকািা িাবডর দরজা়ে করাঘাত করসলা। একো শছাসো শছসল এসে দরজা খুসল 
বদসলা। শপছসন্ শপছসন্ তার মা এসে জান্াসলা–আমরা বকছু শন্সিা ন্া। 
  
–আমরা ইভবন্ং বফ্ল্কার পবিকার তরফ শথসক আেবছ। শপা়োসররা বমসথযর আশ্র়ে 
বন্সলা। মৃত এযাম্বার েম্পসকন আমরা বকছু আপন্ার কাছ শথসক জান্সত িাই। বিবন্মস়ে 
আপবন্ পাাঁি পাউন্ড পাসিন্। 
  
কথাো শোন্ার েসঙ্গ েসঙ্গ মবহলার মসযয খুেী লক্ষয করলাম। তাডাতাবড আমাসদর িাবডর 
শভতসর বন্স়ে শিসলা। 
  
মবহলা বন্সজর পবরি়ে বদসলা। 
  
বমসেে র্সরাবথ, র্সরাবথ ফাউলার। 
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 শপা়োসরা তার োমসন্ োকাো শমসল যরসলা। মবহলা িসল িলসলা-বমসেে এযাম্বার শতমন্ 
বমশুসক বছসলা ন্া। রাত আেো়ে শদাকান্ িন্ধ কসর বন্সজর ঘসর শেই শয ঢুকসতা আর 
শিসরাসত ন্া। তার স্বামীো বছসলা মাতাল, লম্পে। ফসল মবহলাসক অসন্ক দুসভনাি েহয 
করসত হত। শেষ পযনন্ত ঐ োন্ত মবহলাবেসক খুন্ কসর মাতালো তার কসষ্টর অিোন্ 
ঘোসলা। 
  
–আো, আপবন্ বক জাসন্ন্, বমসেে এযাম্বার শকাসন্া শিন্ামী বিবি শপসতন্ বকন্া? 
  
একেুক্ষে িুপ কসর বমসেে র্সরাবথ িলসলা, িালমসন্দ ভরা বিবি? ন্া, শেরকম বকছু 
আমার কাসন্ আসেবন্। 
  
-কাল শকাসন্া েমস়ে বমাঃ এযাম্বারসক শদাকাসন্র আসেপাসে শদসখসছন্? 
  
–শদখসিা বক কসর? শিাসরর মসতা এসে বন্সজর কাজ শেসর েসর পসডসছ। 
  
আোনু্রূপ শকাসন্া তথয পাও়ো শিল ন্া। তিুও কথামসতা শপা়োসরা তার হাসত োকা 
বদসলা। 
  
ওখান্ শথসক বিদা়ে বন্স়ে আমরা থান্া়ে এলাম। শেন্সক শদখলাম, খুি ক্লান্ত লািসছ। 
োরাবদন্ তার অসন্ক যকল শিসছ। শদাকাসন্র কাছাকাবছ দাাঁবডস়ে থাকা শলাসকসদর 
বজজ্ঞাোিাদ কসর শযো শিািা শিসছবমাঃ এযাম্বারসক শকউই শিাসখ শদসখবন্। অতএি ঐ 
ন্াসমর তাবলকা শথসক দুসো ন্াম শন্াে কসর বন্স়ে আমরা থান্া শথসক শিবরস়ে পডলাম। 
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িড রাস্তার ওপসর বমাঃ পাবিসজর িাবডসত প্রথসম বিস়ে ঢুকলাম। বতবন্ বমসেে এযাম্বারসক 
শেষ জীবিতািস্থা়ে শদসখবছসলন্ োসড পাাঁিো়ে, বেিাসরে তামাক বকন্সত বিস়ে। তসি 
শেষ শদখা কথাোর ওপর বতবন্ ভীষে শজার বদসলন্। তার মসত, তার পসরও শদাকাসন্ 
অসন্সক বজবন্ে বকন্সত বিস়েবছসলা। 
  
–বিক িসলসছন্। তসি তাসদর শকউই আমাসদর েসঙ্গ েহসযাবিতা করসত এবিস়ে 
আসেবন্। শপা়োসরা িলসলা। 
  
-আেসল বক জাসন্ন্ বমাঃ শপা়োসরা, আমার মসতা কতনিযজ্ঞান্ অসন্সকর শন্ই। োক্ষয 
প্রমাসের ওপর বন্ভনর কসর খুবন্সক যরসত পুবলসের েুবিযা হসি িসলই আবম মসন্ কবর। 
বতবন্ িসল িলসলন্, আবম যখন্ ওর শদাকাসন্ ঢুকলাম। তখন্ ঘবডসত োসড পাাঁিোর ঘণ্টা 
পসড। আবম মাসি মাসিই ঐ শদাকাসন্ শযতাম। আমাসদর মসযয শক্রতা-বিসক্রতার েম্পকন 
বছসলা। 
  
–আো, তার স্বামী শয তাসক খুন্ করসি িসল োোসতা, শেো বক আপবন্ শুসন্সছন্? 
  
–ওর শয স্বামী আসছ শেো আমার অজান্া বছসলা। আপন্ার মুসখ এই প্রথম কথাো 
শুন্লাম। 
  
–আো, তাসক শকাসন্াবদন্ বিবন্তত িা উবিি হসত শদসখসছন্? 
  
–ন্া, যতদুর মন্ পডসছ, ঐবদন্ তাসক অন্যান্য বদসন্র মসতা স্বাভাবিক শদসখবছলাম। 
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আমরা দরজার বদসক শফরার জন্য পা িাডালাম। হিাৎ শপা়োসরা থমসক দাাঁবডস়ে জান্সত 
িাইসলাআপন্ার কাসছ বক এ.বি.বে. িাইর্ আসছ? যবদ শদন্, তহসল লন্ডসন্ শফরার 
েম়েো.. 
  
এসত এত বিযা করার বক আসছ? আপন্ার শপছসন্র শেলসফ িাইর্ো আসছ। শুযু 
এ.বি.বে. ন়্ে িাডে শথসক শুরু কসর ই়োর িুক পযনন্ত আপবন্ পাসিন্। 
  
আে পৃষ্টা়ে এযাসন্ডাভার শেসন্র েম়ে শদখার আবছলা কসর খাবন্কক্ষে এসলাসমসলাভাসি 
ঘাাঁোঘাাঁবে কসর ওখান্ শথসক িসল এলাম। 
  
এরপর আমরা বিসন্মাবের িােন্ প্রস্তুতকারী আলিােন বরবর্সলর েসঙ্গ শদখা করলাম। 
িাবডর িাইসর তার কারখান্া। শপা়োসরা তার েসঙ্গ শদখা করার উসেেয জান্াসলা। 
  
জিাসি শলাকবে িলসলা–ঐ িযাপাসর পুবলেসক যা িলার িসলবছ। আপন্ারা িরং তাসদর 
কাছ শথসক দরকার মসতা শজসন্ শন্সিন্। আপবন্ ভািসলন্ বক কসর, শয যখন্ যা জান্সত 
আেসি তার েসঙ্গই আবম কথা িলসত িসে যাসিা। আমার বক শকাসন্া েমস়ের দাম 
শন্ই? এো আপন্ারা ভািসলন্ বক কসর? বরসর্ল প্রা়ে যমসকর েুসর িলসলা। 
  
তারপর তসকনর মসযয বদস়ে বমাঃ বরসর্ল জান্াসলা, িতকাল েসন্ধ ছোর েম়ে যখন্ শে 
শদাকাসন্ বিস়েবছসলা তখন্ িাইসর শথসক দরজা িন্ধ বছসলা, একেু শিলা বদসতই দরজা 
খুসল যা়ে। শভতসর ঢুসক কাউন্টাসর কাউসক শদখসত ন্া শপস়ে শদাকান্ শথসক শিবরস়ে 
আসে। শকাসন্া মৃতসদহ তার ন্জসর পসডবন্। তসি কাউন্টাসর একো শরলওস়ে িাইর্ 
তার ন্জসর পসডবছসলা। 
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শপা়োসরা এসকর পর এক প্রে কসর শযসত লািসলা। 
  
বিরক্ত হস়ে বরসর্ল িলসলা, আবম এমন্ বক েসন্দহজন্ক কাজ কসরবছ, যার জন্য 
আপন্ারা আমার শপছসন্ শলসিসছন্? 
  
–অত ঘািডািার বকছু শন্ই, শপা়োসরা িম্ভীরভাসি িলসলা–েি জান্সিন্, খুি েীিবির 
জান্সিন্, আজ আবে। 
  
শেন্ যরার তাডা আসছ আমাসদর। তাই শদবর ন্া কসর ওখান্ শথসক িসল এলাম, প্রথম 
শশ্রেীর কামরা়ে আমরা শকিল দুজন্। 
  
শপা়োসরা শিাখ িন্ধ কসর িলসলা, আমাসদর ঐ অপরাযীবে লম্বা়ে োসড পাাঁি ফুে। মাথার 
িুল কাসলা, িাাঁ শিাখো একেু শছাসো, খুাঁবডস়ে খুাঁবডস়ে হাাঁসে। কাাঁয িরাির বন্সির বদসক 
একো বতল আসছ। 
  
আততা়েীর শিহারার িেনন্া ওর মুসখ শুসন্ আবম থ হস়ে শিলাম। 
  
শে আিার িলসত থাসক–প্রকৃতপসক্ষ আততা়েীর বিনু্দমাি পবরি়ে আমার জান্া শন্ই। শে 
শকাসন্া েূি আমাসদর জন্য শরসখ যা়েবন্। এমন্বক বেিাসরসের ছাইও পাও়ো যা়েবন্। 
িালাক আসছ শলাকো, বক িসলা শহবটংে। তসি িাইর্ো শে-ই শফসল শিসছ, এিং এর 
শপছসন্ একো উসেেয আসছ। বকন্তু িাইসর্ হাসতর ছাপ পাও়ো যা়েবন্। শে তার েম্পসকন 
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বকছু পবরি়ে জান্াসত ন্া িাইসলও শে প্রমাে করসত িা়ে শয শে ভীষে িালাক। িাইর্ 
িুকো তারই প্রমাে। তসি ওর েম্পসকন একো যারো আবম মসন্ মসন্ বতবর কসরবছ। 
  
…শয দামী কািজ ছাডা কািজ শকসন্ ন্া, শয োইপ করার েম়ে অবতবরক্ত যত্ন শন়্ে। 
বন্সজর িযবক্তত্ব িা বন্সজর েবক্ত শলাকসক জাবহর কসর, শতমন্ শলাসকর বিসিকসিায িা 
ন্যা়ে-অন্যাস়ের বিিার থাসক ন্া। শে ে়েতান্, িি উন্মাদ, শে খুন্ী। আো শহবটংে, তুবম 
বক অনু্মান্ করসত পাসরা, শে শকন্ এ.বি.বে. িাইর্, শকন্ এযাসভাভার, আর শকন্ই িা 
বমসেে এযাম্বারসক শিসছ বন্সলা? আেসল বমাঃ পাবিজ ও বমাঃ বরসর্লসক খুন্ী েসন্দহ ন্া 
করার শকাসন্া কারে শন্ই। খুন্ী হ়েসতা এযাসন্ডাভাসরর শলাক ন়্ে, এো ভািা 
বন্ষ্প্রস়োজন্। এযাসন্ডাভাসরর শলাসকর কাসছও িাইর্ থাসক তার প্রমাে আমরা শপস়েবছ। 
  
-যবদ শতামার অনু্মান্ েবতয হ়ে, আবম িলসত থাবক, তাহসল আবম একিাসকয িলসত 
পাবর ঐ শমদী বরসর্লই হসলা খুন্ী। 
  
-ন্া, শে েসন্দসহর তাবলকার বিতী়ে স্থাসন্ আসছ। শলাকো শযমন্ ভীতু শতমবন্ 
কাণ্ডজ্ঞান্হীন্। অমন্ শলাসকর পসক্ষ খুন্ করা েম্ভি ন়্ে। এখাসন্ খুন্ী বহসেসি যসর 
শন্ও়ো শযসত পাসর পাবজনজসক। শিন্ামী বিবি শথসক শুরু কসর খুসন্র পবরকল্পন্া করা 
েিই তার স্বপসক্ষ যাসে। তিুও প্রমাসের অভাসি আমার বকছু করার শন্ই। হাত-পা 
িাাঁযা, আবম িযবক্তিতভাসি িলসত পাবর, খুন্ী এযাসন্ডাভাসরর শলাক ন়্ে এিং শে শয শকান্ 
বলসঙ্গর মানু্ষ একথাও িলসত পাবর ন্া। 
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শপা়োসরা িুপ কসর রইসলা, আবমও শিািা হস়ে রইলাম। আবম তাসক িাসর িাসর লক্ষ 
করলাম। িুিলাম, শে এই ঘেন্াো প্রা়ে ভুলসত িসেসছ। অবম িুপ কসর িসে থাকসত ন্া 
শপসর প্রেঙ্গ তুলসতই শে আমার বদসক এমন্ভাসি দৃবষ্ট হান্সলা শয মুখ িন্ধ ন্া কসর 
শকাসন্া উপা়ে শন্ই। 
  
আবম আপন্ মসন্ ভািসত লািলাম, বমসেে এযাম্বাসরর খুন্সক শকন্দ্র কসর এ.বি.বে.-র শয 
িযাসলঞ্জ তাসত শে শহসর শিসছ িসলই হ়েসতা এই বিষস়ের আসলািন্ার েূিপাসতই শক্ষসপ 
ওসি। 
  
আমার ইসে ন্া থাকসলও শপা়োলরার অনু্সরাসয জুলাইস়ের মািামাবি আমাসক 
ই়েকনো়োসর শযসত হসলা। বকছুবদন্ ওখাসন্ কাবেস়ে শতইে তাবরখ বিসকসল শেন্ যসর 
আবম লন্ডসন্ বফসর এলাম। 
  
িাস়ের কাপ বন্স়ে েসি িসেবছ এমন্ েম়ে শপা়োসরা এবিস়ে এসে একবে খাম আমার 
বদসক িাবডস়ে বদসলা। 
  
–এবে এ.বি.বে.-র বিতী়ে বিবি। শপা়োসরা িলসলা, পসড শদসখা। 
  
লন্ডসন্ বকছুবদন্ ন্া থাকার ফসল এই িযাপারো প্রা়ে ভুসল বিস়েবছলাম। খামো হাসত 
শপস়ে আমার মন্ ন্সডিসড উিসলা। কািজ, োইপ েিই আসির মসতা। শকিল বিবির 
মসযযকার শলখাো যা তফাত। এখাসন্ একো কথা িািুসকর আঘাসতর মসতা মসন্ হসলা। 
  
বিবিো এইরকম— 
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 ন্মস্কার শপা়োসরা মোই। 
ভাসলা আসছন্ শতা? অিসেসষ আপবন্ বিফল হসলন্। এযাসন্ডাভাসরর শখলাো শদসখ 
বন্ি়েই হতিাক হস়েসছন্ তাই ন্া? আপন্ার বন্ি়েই আফসোে হসে। িাবজ রাখসল 
আপন্ার কাছ শথসক অসন্কগুসলা োকা হাবতস়ে শন্ও়ো শযসতা। 
…অিেয আফসোে িলসল ভুল িলা হ়ে। িাবজ রাখার মসতা েুসযাি হসি ভবিষযসত। 
শিাস়েন্দাপ্রির, একেুও িাবডস়ে িলবছ ন্া। কবলর েসি শতা েসন্ধ। 
..আিামী পাঁবিে-তাবরখ তাহসল শিক্সবহসল দুজসন্র শদখা হসি। েমুসদ্রর যাসর শখলাো 
দারুে জমসি িসল মসন্ হ়ে। 
…শভসি আমার ভীষে আন্ন্দ হসে, জাসন্ন্। আপবন্ উৎফুে হসেন্ ন্া? 
ইবত িেংিদ 
এ.বি.বে। 
  
আবম বিবিোর আসদযাপান্ত পসড মন্তিয করলাম–এ শয শদখবছ, আরসকবে খুসন্র হুমবক। 
  
 –শেই রকমই শতা মসন্ হসে। 
  
পরবদন্ েকাসল আমরা হাবজর হলাম স্কেলযান্ড ই়োসর্ন। শিাস়েন্দা বিভাসির অযাবেটযান্ট 
কবমেন্ার েযার লা়েসন্সলর ঘসর আমাসদর জরুবর আসলািন্া হসলা, শেখাসন্ উপবস্থত 
বছসলা োসেসক্সর বিফ কন্সটিল, এযাসন্ডাভাসরর ইন্েসপক্টর শেন্, েুপাবরন্সেন্সর্ন্ট 
কােনার জযাপ, ইন্েসপক্টর শক্রাম এিং বিবেষ্ট মন্স্তিবিদ র্াঃ েম্পেন্। 
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বিতী়ে বিবিো়ে হযাম্পসটর্ শপাটাবফসের টযাম্প লািাসন্া আসছ। দুসো শমলাসন্া হসলা। 
শদখা শিসলা একজন্ শলাকই পাবিস়েসছ দুসো বিবি এিং একই োইপরাইোর শমবেসন্ 
োইপ করা হস়েসছ। বিবি পসড এো শিািা শিল শয পাঁবিসে জুলাই শিক্সবহসল আর একবে 
খুন্ অনু্বষ্ঠত হসি। 
  
শপা়োসরা িলসলা, আমার অনু্মান্, খুন্ীর ন্াসমর পদিীর প্রথম অক্ষর ি, এো আমার 
অনু্মান্। বমসেে এযাম্বাসরর শদাকাসন্ বিস়ে এই বিন্তা আমার মাথা়ে প্রথম আসে। এখন্ 
বিতী়ে বিবি পসড আমার অনু্মান্ বিক শেো আবম বন্াঃেসন্দসহ িলসত পাবর। 
  
িরং একো কাজ কসরা, েযার লা়েসন্ল িলসলা, শিক্সবহসলর ি পদিীযারী শলাসকসদর 
ন্াসমর একো তাবলকা বতবর কসরা। বেিাসরে আর খিসরর কািজ বিবক্রর শছাসো 
শদাকান্গুসলার ওপর কডা ন্জর রাখার িযিস্থা কসরা। অজান্া অসিন্া কাউসক 
শিক্সবহসলর যাসর-কাসছ শদখসল তাসক শোজা যসর বন্স়ে এসে থান্া়ে ভসর দাও তারপর 
বজজ্ঞাোিাদ কসরা। 
  
–বমসেে এযাম্বাসরর খুসন্র িযাপাসর যাসদর েসন্দহ করা হসে তাসদর মসযয পাবিজ ও 
বরসর্ল আসছ। তারা যবদ এযাসন্ডাভার শছসড পাবলস়ে যাও়োর শিষ্টা কসর তাহসল তাসদর 
শেপ্তার করসত িাযয হসিা। শেন্ িলসলা। 
  
আসলািন্া শেষ কসর আমরা িাবডর বদসক রওন্া হলাম। 
  
পসথ শযসত যসত আবম িললাম, এিাসরর খুন্ো হ়েসতা আেকাসন্া যাসি। 
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শপা়োসরা বিবন্তত মুসখ আমার বদসক তাবকস়ে িলসলা–শযসহতু েহরেুি শলাক এই 
পািসলর বিরুসি রুসখ দাাঁবডস়েসছ, তাই একথা তুবম িলসছা। বকন্তু আমার তিু ভ়ে 
হসে। 
  
-ভ়ে? 
  
–হযাাঁ, পািলারা েি কাজ বন্বিনযা়ে করসত পাসর। শেখাসন্ই আমার ভ়ে। 
  
শিে আরাসম ঘুসমাবেলাম। হিাৎ পাে বফরসত বিস়ে ঘুম শভসঙ শিল। শদবখ শপা়োসরা 
উৎকবেত মুসখ িসে আসছ। আবম কযাসলন্ডাসরর বদসক তাকালাম। আজ পাঁবিসে জুলাই। 
এখন্ েকাল োসড োতো িাসজ। িনু্ধর উসিি লক্ষয কসর আবম শেষ পযনন্ত জান্সত 
িাইলাম– 
  
–শতামার বক হস়েসছ, শপা়োসরা? 
  
–যা হিার তাই হস়েসছ। শপা়োসরার শিাাঁে কাাঁপসছ। আজ শভাসরর বদসক শিবহসলর 
েমুদ্রতসে একবে মৃতসদহ পাও়ো শিসছ। মৃসতর ন্াম এবলজাসিথ িান্নার্ন। োমাসন্ই 
একবে কাসফসত শে ওস়েোসরর িাকবর করসতা। শে ঐ েহসর িািা-মার েসঙ্গ িাে 
করসতা। র্াক্তাবর বরসপােন শথসক জান্া শিসছ, রাত োসড এিাসরাো শথসক একোর মসযয 
কাজো করা হস়েসছ। এিাসরও একো এ.বি.বে. িাইর্ পাও়ো যা়ে মৃতসদসহর কাছ 
শথসক। 
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এরপর কুবড বমবন্সে শকসে শিল। আমরা ঘেন্াস্থসলর উসেসেয রওন্া হলাম। আমাসদর 
েসঙ্গ বছসলা অসন্ক খুসন্র েমাযান্ কসর শিে খযাবত লাভ কসরসছ শেই ইন্েসপক্টর 
শক্রাম। যুিক ি়েে। বকন্তু কথািাতনা়ে িা িালিলসন্ একো অহংকার লক্ষয করা যা়ে। 
শিে বকছু বন্সজর কাজ েম্পসকন জাবহর কসর িলসলা।-শিক্সবহসলর খুসন্র িযাপাসর বকছু 
জান্ার থাকসল আবম িসল বদসত পাবর। 
  
শিে শতা, শমস়েোর েম্পসকন বকছু িলুন্। শপা়োসরা জান্সত িাইসলা। 
  
-ওর েম্পসকন বিসেষ বকছু জান্ার শন্ই। শক্রাম িলসলা, ি়েে হসি প্রা়ে শতইে িছর। 
বজজ্ঞার কযাে কাসফসত ওস়েোসরর িাকবর করসতা। 
  
–তারা শিহারা? 
  
–তাসক শদবখবন্, অতএি িলসত পারসিা ন্া। শক্রাম শকমন্ বিরক্ত হস়ে জিাি বদসলা। 
  
শমস়েবে বকভাসি খুন্ হসলা, শেো বক আপবন্ জাসন্ন্? 
  
–োেরুি কসর তাসক খুন্ করা হ়ে। একবে শিল্ট শযবে তার বন্সজর শকামসর বছল। শেই 
শিল্ট বদস়ে খুন্ী তার িলা়ে ফাাঁে লািা়ে। 
  
–এই খিরেুকুর ওপর বন্ভনর কসর তদন্ত অসন্ক দূর এবিস়ে বন্স়ে যাও়ো যা়ে। 
শপা়োসরা মন্তিয করসলা। 
  
–বকভাসি? শক্রাম হতভম্ব হস়ে প্রে করসলা। 
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-এো শতা ন্া শিািার বকছু শন্ই, আবম িললাম। একন্ম্বসরর িদমাে ন্া হসল শকউ 
কখসন্া কাসরা িলা়ে শিল্ট জবডস়ে দমিন্ধ কসর মারসত পাসর? আবম শপা়োসরার বদসক 
তাকালাম। 
  
শপা়োসরা আমাসক ইবঙ্গসত িুপ করসত িলসলা। আবম কথা ন্া িাবডস়ে শথসম শিলাম। 
  
ওখাসন্ শপৌঁছাসন্ার পর কােনাসরর কাসছ জান্সত পারলাম, শমস়েবের িািা এই ঘেন্া়ে 
ভীষেভাসি শভসঙ পসডসছ। তাই বজজ্ঞাোিাদ আপাতত করা যাসে ন্া। 
  
-িািা-মা ছাডা শমস়েবের আর শকাসন্া আত্মী়ে আসছ? শপা়োসরা জান্সত িাইসলা। 
  
-হযাাঁ, এক শিান্ আসছ। লন্ডসন্ থাসক। শকাসন্া এক অবপসে োইবপসটর কাজ কসর। 
আত্মীস়ের মসযয আর এক যুিক বছল, যার েসঙ্গ িতকাল রাসত ওর শদখা করার কথা 
বছল। কােনার জান্াসলা। 
  
েুসযাি িুসি শক্রাম প্রে করসলা, এ.বি.বে. িাইর্ শথসক বক বকছু পাও়ো শিসছ? 
  
-ন্া, শকিল মৃতসদসহর পাসে ওবে শভালা অিস্থা়ে পসড বছল। শয পৃষ্ঠা শখালা বছল 
শেবেসত শিক্সবহসল যাতা়োত করার শেসন্র েম়ে তাবলকা বছল। িাইর্ো এসকিাসর 
ন্তুন্। কাছাকাবছ শদাকান্দারসদর শথসক জান্া শিসছ এই িই এখান্ শথসক বিবক্র হ়েবন্। 
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-মৃতসদহবে আবিষ্কার কসর কসন্নল শজসরাম। প্রাতাঃভ্রমসে শিবরস়ে ন্জসর পসড এিং 
পাসের শহাসেল শথসক থান্া়ে শফান্ কসর েি বকছু জান্া়ে। আমরা এত েকাসল কাসরা 
েসঙ্গ তখন্ও কথা িলসত পাবরবন্। 
  
শপা়োসরা শক্রামসক েসঙ্গ ন্া শন্ও়ো়ে শে মসন্ মসন্ একেু অপমাবন্ত শিায কসর। একেু 
িাাঁকা হাবে শহসে িলসলা–েযার, আপবন্ িরং বমাঃ শপা়োসরাসক শিল্টো শদবখস়ে বদন্। ওো 
ন্াবক ওাঁর কাসছ ভীষে গুরুত্বপূেন। শদবখ, উবন্ কী এমন্ তথয আবিষ্কার কসরন্। আেসল 
শিল্ট শথসক হাসতর ছাপ আপবন্ পাসিন্ ন্া। ওো বেসষ্কর, িামডার ন়্ে। 
  
আমরা বজঞ্জার কযাে কাসফসত বিস়ে ঢুকলাম। ঐ কাসফবে িালন্া কসর বমে শমবর়োন্। 
েস্তাদাসমর বকছু কাপড বদস়ে ঢাকা কতকগুসলা শিসতর শি়োর ছাডা আর বকছু ন্জসর 
পডসলা ন্া। শকমন্ শযন্ িাকবিকযহীন্। আমরা কাসফর মালকান্র েসঙ্গ শদখা কসর 
আোর কারে জান্ালাম। 
  
জাসন্ন্, আমাসদর কত ক্ষবত হসলা, বমে শমবর়েন্ শরসি কই। শকাসন্া খসেরই এই 
শদাকাসন্ ঢুকসি ন্া। 
  
আপন্ার শদাকাসন্ বমে িান্নার্ন কতবদন্ িাকবর করসছ? ওর স্বভাি শকমন্? শক্রাম জান্সত 
িাইসলা। 
  
এখাসন্ প্রা়ে িছর খাসন্ক ও কাজ করসছ। শিে িালাক, কাসজকসমন শিে িেপসে বছল। 
তসি ওর িবরি েম্পসকন আমার বকছু জান্া শন্ই। কারে শদাকান্ োমসল ও েি বদসক 
ন্জর শদও়োর অিের আমার হত ন্া। 
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–শমস়েবে শদখসত শকমন্ বছল? 
  
 শপা়োসরার প্রে শুসন্ বমে শমবর়োন্ ও শক্রাম একেসঙ্গ তার বদসক তাকাসলা। 
  
শমবর়োন্ তারপর শিাখ ঘুবরস়ে িলসলা, ভাসলাই, খারাপ ন়্ে। 
  
-কাল কত রাসত শে এখান্ শথসক শিবরস়েবছল? শক্রাম প্রে করসলা। 
  
–ছোর েম়ে শদাকাসন্ ভীষে বভড হ়ে। খসেরসদর িাসমলা বমবেস়ে আমরা প্রা়ে শদড 
ঘণ্টা শদাকান্ খুসল রাবখ। তারপর শদাকান্ িন্ধ হ়ে। িান্নার্ন অন্যান্য বদসন্র মসতা আেো 
ন্ািাদ শদাকান্ িন্ধ কসর িসল যা়ে। 
  
-শকাথা়ে যাসে, আপন্াসক িসলবছল? 
  
–ন্া। 
  
–শদাকাসন্ থাকাকালীন্ িাইসরর শকউ তার েসঙ্গ শদখা করসত এসেবছসলা? 
  
–ন্া। 
  
–ও বক আপন্ার মাে মাইসন্র কমনিারী বছল? 
  
–হযাাঁ, ও আর বহিবল। 
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–আমরা একেু বহিবলর েসঙ্গ কথা িলসত িাই। 
  
–শিে িলুন্, তাসক পাবিস়ে বদবে, তসি শিবে েম়ে শন্সিন্ ন্া। 
  
পাঁবিে িছসরর এক যুিতী আমাসদর োমসন্ হাবজর হসলা। শিাসখ-মুসখ ভস়ের ছাপ- 
  
–তুবম বমে িান্নার্নসক বিন্সত? 
  
-হযাাঁ, আবম ভািসতই পারবছ ন্া শয এভাসি ওর মৃতুয হস়েসছ। অতযন্ত োন্ত ও বমবষ্ট 
স্বভাসির শমস়ে বছল। 
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২. বমি িান্ডার্ড িম্ রকড 
বমে িান্নার্ন েম্পসকন ন্তুন্ বকছু বমে বহিবলর কাছ শথসক জান্া শিল ন্া। বমে 
শমবর়োসন্র কথারই পুন্রািৃবত্ত হসলা বমে বহিবলর কসে। তসি বহিবল জান্াসলা শয মাি 
িার মাে িান্নার্ন কাসজ শযাি বদস়েসছ। এই অল্প েমস়ের মসযয তার েসঙ্গ িনু্ধত্ব করার 
েুসযাি হস়ে ওসিবন্। তসি একো যুিক তার শপছন্ শপছন্ ঘুরসতা। শছসলবের েসঙ্গ ওর 
শপ্রম বছল। শছসলবে ন্াবক শকাসন্া বরবেভাসরর শদাকাসন্ শকরান্ীর পসদ কাজ কসর। 
শছসলবে শদখসত ভাসলা এিং িেপসে। 
  
ঘেন্ার রাসি িান্নার্ন কাউসক বকছু ন্া িলসলও এইরকম আভাে বদস়েবছল। 
  
আমরা কাসফ শথসক শিবরস়ে মৃতার িাবডসত বিস়ে হাবজর হলাম। বমাঃ িান্নার্ন আমাসদর 
িোর ঘসর বন্স়ে শিসলা। আমাসদর েসঙ্গ তার পবরি়ে পিন শেষ করলাম। িান্নাসর্নর স্ত্রী 
স্বামীর পাসে িসে কাাঁদসত লািসলা। বমাঃ িান্নার্ন তাসক োন্ত্বন্া শদও়োর শিষ্টা করসলা। 
জান্াসলা শমস়ের মৃতুযসত ভীষেভাসি মুষসড পসডসছ। 
  
বমাঃ শক্রাম িলা শিসড বন্স়ে বন্সজসক বতবর করসলা। তারপর বমাঃ িান্নাসর্নর উসেসেয 
িলসলা–আপন্াসদর এই িাবডো বক ন্তুন্? 
  
হযাাঁ, আসি আমরা শকবন্ংেসন্ থাকতাম। শেখাসন্ আমাসদর ঢালাই-এর িযািো বছল। 
িযািো যীসর যীসর মন্দা হস়ে যাও়ো়ে েি বিবক্র কসর বদস়ে এই েমুসদ্রর তীসর এসে 
িেিাে শুরু কবর। েমুসদ্রর যার আমার খুি বপ্র়ে। 
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কাল রাসত শতা আপন্ার শমস়ে িাবড শফসরবন্, আপন্ার শেজন্য বিন্তা হ়েবন্? 
  
–রাত ন্োর মসযয খাও়ো-দাও়ো শেসর শুস়ে পডা আমাসদর অভযাে–বমসেে িান্নার্ন জিাি 
বদসলা। আমরা অন্যান্য বদসন্র মসতা তাই কসরবছলাম। পুবলে েকাসল ন্া এসে জান্াসল 
আমরা বকছু জান্সত পারতাম ন্া। শমস়ে আমার এিাসরাো ন্ািাদ বফরসতা। 
  
–ওর জন্য বক দরজা শখালা থাকসতা? 
  
–হা দরজা শখালা থাকসতা, কাসপনসের বন্সি িাবি থাকসতা। 
  
–আপন্ার শমস়ের ন্াবক বিস়ের েি বিক হস়ে শিসছ? 
  
হসত পাসর। কারে শমস়েরা িড হস়ে শিসল আজকাল বন্সজর পাি বন্সজ বিক কসর বন্স়ে 
বিস়ে কসর। ও হ়েসতা তাই করসতা। 
  
বমসেে িান্নার্ন জান্াসলন্–আবম জান্তাম, শছসলবের ন্াম শর্ান্াল্ড শিোর। শে-ও হ়েসতা 
ভীষে আঘাত শপস়েসছ এই ঘেন্া়ে। িমৎকার শদখসত। শপােন এযান্ড িান্সবকল অবফসে 
শছসলবে িাকবর কসর। েপ্তাসহ দুবদন্ শে এবলজাসিসথর েসঙ্গ শদখা করসত। 
  
–আপবন্ বক জাসন্ন্, কাল তার েসঙ্গ আপন্ার শমস়ের শদখা করার কথা বছল বকন্া? 
  
–ন্া, ভারী েরল ও শখ়োলী শমস়ে বছল। আমাসক খুি ভাসলািােসতা। 
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-ওর মাসক ও ভীষে বিশ্বাে করসতা-খাবন্কো বিযাজবডত কসে বমাঃ িান্নার্ন জান্াসলা, 
আমার ওপর ভরো করসতা ন্া। তাই আমাসদর মসযয একো িড দূরত্ব বছল। 
  
-ওর ঘরখান্া একিার শদখাসিন্? 
  
আমাসদর পথ শদবখস়ে বন্স়ে যাও়ো হসলা এবলজাসিসথর ঘসর। েিার শেসষ আবম 
বছলাম। জুসতার বফসত খুসল যাও়োসত আবম ওসদর শথসক একেু বপবছস়ে পডলাম। বিক 
শেই েম়ে েযাবক্স শথসক একো শমস়ে শন্সম এসলা শোজা আমার কাসছ। আমাসক প্রে 
করসলা 
  
–আপবন্ শক? 
  
আবম িে কসর জিাি বদসত পারলাম ন্া। কারে বন্সজর পবরি়ে শদও়ো িারে, আিার 
পুবলসের শলাক িসল বন্সজসক জাবহর করা যাসি ন্া। তাই িুপ কসর রইলাম। 
  
শমস়েবে িলসলা-িুসিবছ, আর িলার প্রস়োজন্ শন্ই। 
  
 আবম বিিস়ের েসঙ্গ প্রসের যাপ কাবেস়ে তাসক প্রে করলাম–আপবন্ বমে িান্নার্ন, তাই 
ন্া? 
  
–হযাাঁ, আমার ন্াম শমিান্ িান্নার্ন, ওর মসতা শমস়ে হ়ে ন্া। পুরুষ িনু্ধ ওর বছল ন্া। 
  
আবম োংিাবদক িা পুবলে ন্ই জান্সত শপসর আমাসক আিার প্রে করসলা,–তাহসল 
আপবন্ শক? আমার িািা-মা শকাথা়ে? 
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 –আপন্ার িািা-মা আপন্ার শিাসন্র ঘর শদখসত শিসছ। 
  
তারপর শে বক শভসি আমাসক ইোরা করসলা। আবম তার শপছসন্ শপছসন্ এসিালাম। 
আমরা রািাঘসর বিস়ে ঢুকলাম। শে আমাসক দরজা িন্ধ কসর বদসত িলসলা। দরজা িন্ধ 
করসত বিস়ে িাযা শপলাম। িাইসর শথসক দরজা শিসল শপা়োসরা এসে ঢুকসলা। এরপর 
আবম দরজা িন্ধ কসর বদলাম। 
  
শপা়োসরা শমিাসন্র োমসন্ এবিস়ে শিসলা। মাথা িাাঁবকস়ে বিত শহসে িলসলা-েুপ্রভাত 
মাদসমা়োসজল। 
  
আবম শমস়েবের শপা়োসরার েসঙ্গ পবরি়ে কবরস়ে বদলাম। শদখলাম তার শিাাঁসে এক তৃবপ্তর 
হাবে ফুসে উিসলা। 
  
-আপবন্ই শেই বিখযাত বর্সেকবেভ শপা়োসরা? 
  
শপা়োসরা িলসলা, মাদসমা়োসজল, আপন্াসদর এই ন্শ্বর পৃবথিীসত মৃতুযর একো আলাদা 
শিহারা আবম শদসখবছ। আবম আপন্ার েি কথা শুসন্বছ। মানু্সষর মৃতুযর পর তার 
েম্পসকন েকসলই ভাসলা ভাসলা কথা িসল। অতএি আবম শেেি ন্তুন্ কসর জান্সত িাই 
ন্া। আবম এমন্ একজন্সক এখন্ িাই শয এবলজাসিথ িান্নার্নসক জাসন্ িা জাসন্ শে 
মারা শিসছ। এরকম কাউসক শপসল আবম হ়েসতা েসতযর মুসখামুবখ হসত পারসিা। 
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কস়েক মুহূতন ন্ীরিতা়ে শকসে শিল। একেম়ে শমিান্ িসল উিসলা,-শিবে একো শিাকা, 
একো অপদাথন, একো আস্ত িদনভ। 
  
শমিাসন্র এ যরসন্র মন্তিয শুসন্ আবম শিাকা িসন্ শিলাম। শপা়োসরার মসযয শকাসন্া 
পবরিতনন্ শদখসত শপলাম ন্া। 
  
শমিান্ তখন্ও িসল িসলসছ, শে ভাসলা হসলই শদাষ বছল। তার িবরি েংসোযন্ করসত 
িসলবছলাম, বকন্তু তা কসরবন্। 
  
–বকন্তু মাদসমা়োসজল, শপা়োসরা িলল, আপবন্ শহবটংেসক িসলসছন্ আপন্ার শিাসন্র 
শকাসন্া শছসল িনু্ধ বছল ন্া। এো েমূ্পেন বমথযা। িরং আপন্ার কথার উসল্টাোই শে বছল। 
  
-হযাাঁ, শেো বিকই িসলসছন্, শে ভাসলামসন্দর যার যারসতা ন্া। শকউ একেু আদর কসর 
কথা িলসল এসকিাসর িসল শযসতা। বহ-হুসোড পছন্দ করসতা। 
  
বন্ি়েই েুন্দরী বছল, তাই ন্া? 
  
েকাল শথসক এই একই প্রসের উত্তর শপা়োসরা বতন্িার জান্সত শিস়েবছল, দুিাসর 
শকাসন্া জিাি পা়েবন্। এিাসর কাজ হসলা। শমিান্ তার শিাসন্র একো ছবি আমাসদর 
শদখাসলা। আহামবর এমন্ বকছু ন়্ে, তসি িমসক শদও়োর মসতা মুখ। 
  
-আপন্ার েসঙ্গ আপন্ার শিাসন্র শকাসন্া োদৃেয শন্ই। শপা়োসরা িলসলা। 
  
–ন্া, আমার িরম েত্রুও আমাসক েুন্দরী িসল ন্া। শহসে জিাি বদল শমিান্। 
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–আপন্ার শিান্ বক যরসন্র শিাকাবম কসরবছল? যবদ তার িনু্ধবের েম্পসকন আমাসদর 
বকছু জান্ান্? 
  
-হযাাঁ, র্ন্ োন্ত স্বভাসির শছসল। শকাসন্া িুে-িাসমলা পছন্দ কসর ন্া। শিবের শকাসন্া 
িযাপাসর শে ন্াক িলাসতা ন্া। তসি অবতবরক্ত হস়ে শিল…। 
  
-তারপর? অবতবরক্ত হস়ে শিসল…। 
  
-জাসন্ন্ শতা, অবতবরক্ত বকছু হসল বিে িছসরর পুরাসন্া শপ্রসমও ভাঙন্ যসর। র্সন্র েসঙ্গ 
শিবের বিসেদ ঘসেসছ শেো আবম অনু্মাসন্ িুিসত পাবর। ও যবদ বন্সজসক েংসোযন্ 
করসত তাহসল র্ন্ দুমাসের মসযয তাসক বিস়ে করসতা। এর শিবে বকছু আবম িলসত 
পারসিা ন্া। 
  
শমিান্ িসল যাও়োর জন্য পা িাডাসলা। শপা়োসরার কথা শুসন্ থমসক দাাঁডাসলা। 
  
–আপন্াসক একো কথা িবল। এই িসল শপা়োসরা তাসক এ.বি.বে.-র শিন্ামী বিবি পাও়ো 
শথসক এযাসন্ডাভাসরর খুন্, বিতী়ে বিবি েি ঘেন্া বিস্তাবরত জান্াসলা। 
  
শমিান্ আেহী হস়ে বজজ্ঞাো করসলা–আপন্ার কথা বক েি েবতয? তাহসল আপবন্ বক 
িসলন্ ঐ িি উন্মাদো শিান্সক খুন্ কসরসছ? 
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–হযাাঁ, আমার যারো তাই। আপবন্ যবদ আমাসদর েসঙ্গ েহসযাবিতা কসরন্। েি খুসল 
িসলন্ তাহসল আমাসদর কাসজর েুবিযা হ়ে। এখাসন্ আোর গুরুত্বো আপবন্ বন্ি়েই 
আন্দাজ করসত পাসরসছন্। 
  
–শিে শুনু্ন্, আসিই িসলবছ, র্ন্ োন্ত শছসল। শিবেসক প্রাসের শথসকও শিবে 
ভাসলািােসতা। শে একো িাপা স্বভাসির বছসলা। মসন্র মসযয েি বকছু শিসপ রাখসতা, 
মুসখ প্রকাে করসতা ন্া। শিবের শিপসরা়ো িালিলন্সক শে শমসন্ বন্সত পারসতা ন্া। 
বকন্তু শিবের শেবদসক শকাসন্া ভ্রূসক্ষপ বছল ন্া। র্ন্সক শে শকাসন্াবদন্ িুিসত িা়েবন্। 
শকিল িলসতা, বিস়ের পর শতা িবন্দ হস়ে যাসিা। তার আসি মসন্র েুসখ ফুবতন কসর 
বন্ই। তার এই উেলতা আসরা শিসড শিল বজঞ্জার কযাসে িাকবর পাও়োর পর। অফুরন্ত 
েুসযাি, যাসদর েসঙ্গ ওখাসন্ ওর আলাপ হসতা, তাসদর শপছন্ শপছন্ শে 
ছুেসতা।…এইভাসি িলবছসলা। তারপর শুরু হসলা ভুল শিািািুবি, শদাষাসরাপ ইতযাবদ। 
  
…জাসন্ন্ শতা, োন্ত শলাক একবদসক ভীষে ভাসলা, বকন্তু তারা শক্ষসপ শিসল বদবিবদক 
জ্ঞান্ হাবরস়ে শফসল। বিক শেরকমবে র্সন্র শক্ষসিও ঘেসলা। এই শতা কস়েকমাে 
আসির কথা, আবম ওসদর দুজন্সক শর্সক িুবিস়ে-েুবিস়ে েি বকছু বমেমাে কসর 
বদলাম। শিবে শকাসন্া বকছু মান্সত ন্ারাজ। শকিল একই কথা : বক এমন্ অন্যা়ে 
কসরবছ। আেসল শদাষ বছল শিবের। শে র্ন্সক িসলবছল, শহবটংসে এক িান্ধিীর েসঙ্গ 
শদখা করসত যাসি। বকন্তু শে বমসথয কথা িসলবছল। বকন্তু শেবদন্ বিসকসল তাসক শদখা 
শিল একজন্ ি়েস্ক শলাসকর হাত যসর েমুসদ্রর যাসর ঘুসর শিডাসে। িযাে, র্াসন্র 
বযযনযিুযবত ঘেসলা। আেসল ঐ শলাকোর িাবডসত শছসল-শিৌ আসছ। এক ে়েতান্, িবরসির 
বিক শন্ই, লম্পে। র্ন্ ঐ দৃেয শদসখ শরসি যা়ে ভ়েঙ্করভাসি। শিবেসক িসলবছল, 

http://www.bengaliebook.com/


এ.বি.বি. মার্ডার । আগাথা বিবি । এরকুল প াযাররা িমগ্র 

45 

www.bengaliebook.com                                  িূবি ত্র 
 

 

একবদন্ ন্া একবদন্ তার হাসত শিবে খুন্ হসি।…তসি আবম একথা বিশ্বাে কবর ন্া। শে 
িড শজাড কস়েকিার িিডা করসত পারসতা। তাই িসল..অিেয রাসির মাথা়ে…। 
  
হা, অেম্ভি বকছু ন়্ে। আো আপন্ার শিান্ বক শেই শলাকবের েসঙ্গ পসর কখসন্া শদসখা 
করসতা? 
  
-আবম িলসত পারসিা ন্া। কারে আবম শতা এখাসন্ থাবক ন্া। তসি শদখা করসলও 
করসত পাসর। ওর একো শদাষ বছল, একজন্সক বন্স়ে ও শিবেবদন্ খুেী থাকসতা ন্া। ও 
আমাসক ওর মসন্র কথা েি িলসতা, অন্য কাউসক ন়্ে। 
  
হিাৎ িাইসর শথসক শভসে এসলা একো িলার আও়োজ–র্ন্ এসেসছ। 
  
ইন্েসপক্টর যাসত তাসক আক্রমে ন্া কসর তাই আসিভাসি শপা়োসরা শমিান্সক ওসক 
বন্স়ে আেসত িলসলা। 
  
েুদেনন্ যুিক। শপ্রবমকার মৃতুযসত ভীষেভাসি আঘাত শপস়েসছ, তা তার মুখ শদসখ শিাি 
শিল। শিোর শমিান্সক উসেেয কসর িলসলা–বক শমিান্। তাডাতাবড িল। আবম যা শুসন্ 
িললাম…শিবে…। 
  
শপা়োসরা তাসক মন্ বদস়ে লক্ষয করবছল। ওর বিিবলত ভাি শদসখ শে শিোরসক শি়োসর 
িেসত িলসলা। তারপর বন্সজর পসকে শথসক িযাবন্ডর বেবে শির কসর তার বদসক 
এবিস়ে বদসলা। িাচ্চা শছসলর মসতা শে বকছুো িযাবন্ড িলা়ে শঢসল বদস়ে বেবেো শফরত 
বদসলা। বকছুক্ষসের মসযয শে িাঙ্গা হস়ে উিসলা। 
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-তাহসল বক আমার শিবে েবতযই খুন্ হস়েসছ? শে িলসলা। 
  
–হযাাঁ। 
  
–িািার শফান্ শপস়েই আবম লন্ডন্ শথসক িসল এসলাম। 
  
–ন্ো কুবডর িাবডসত এসল িুবি? 
  
 বন্সজর উসিি িাপসত শে শয বক িলসি শভসি শপাসলা ন্া। বিবক্ষপ্তভাসি িসল উিসলা, 
পুবলে এসেসছ? বক করসছ? যরসত শপসরসছ? হিাৎ আমাসদর বদসক এমন্ভাসি তাকাসলা 
শয শমিান্ ছাডা ঘসর শয আমরা দুজন্ উপবস্থত আবছ শে এতক্ষে শেো শের পা়েবন্। 
  
-মাঁবেস়ে শিোর, েম়ে ন্ষ্ট ন্া কসর শপা়োসরা কাসজর কথা়ে এসলা, কাল রাসত বমে 
িান্নার্ন শকাথা়ে যাসিন্, আপন্াসক বক িসলবছসলন্? 
  
হা, িসলবছসলা, শেন্ট বলওন্াসর্ন ওর ন্াবক এক িান্ধিী থাসক, তার েসঙ্গ শদখা করসত 
যাও়োর কথা বছল। 
  
-তার কথা েবতয িসল আপবন্ বক শমসন্ বন্স়েবছসলন্? 
  
–িুিলাম ন্া, আপবন্ বক িলসত িাইসছন্? 
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–বকছু ন্া, শকিল েবতযো জান্সত িাই। বমে িান্নার্ন শয এক িি উন্মাসদর হাসত খুন্ 
হস়েসছ, আো কবর আপবন্ তা জাসন্ন্ ন্া। 
  
-ভ়ে শন্ই, শমিান্ শিোরসক লক্ষয কসর িলসলা, েি কথা ওসদর খুসল জান্াও। ওরা 
বর্সেকবেভ। েতযসক আবিষ্কার করা ওসদর কাজ। 
  
–প্রথসম ওর কথা বিশ্বাে কসরবছলাম, শিোর আশ্বাে শপস়ে িলসত থাসক। বকন্তু পসর 
মসন্র মসযয শকমন্ শযন্ েসন্দহ দান্া শিাঁসয উিসলা। তাই আগু-বপছু ন্া শভসি েসন্ধসিলা 
বজঞ্জার কযাসের যাসর-কাসছ ঘুর ঘুর করসত শুরু করলাম। শিবে শদাকান্ িন্ধ কসর 
শিসরাসলা। আবম বন্াঃেসব্দ তার শপছন্ যরলাম। বকন্তু শিবেদূর এসিাসত পারলাম ন্া। 
মসন্ মসন্ ভািলাম যবদ শিবে শের পা়ে আবম তার বপছু বন্স়েবছ তাহসল ভীষে দুাঃখ 
পাসি। অতএি ওখান্ শথসক আবম িসল এসলাম। বকন্তু এসেও আবম বস্থর থাকসত 
পারলাম ন্া। েসন্দসহর শখাাঁিা আমাসক পািল কসর তুলসলা। অিতযা শেন্ট বলওন্াসর্ন 
আেো ন্ািাদ শপৌঁছালাম। িাে, েযাবক্স, োঙ্গা, েমেম, েি শদখলাম, বকন্তু শিবেসক শদখসত 
শপলাম ন্া। 
  
আমার িুিসত শদবর হসলা ন্া। শে আমাসক েবতযই বমসথয িসলসছ। তাহসল বক ঐ 
িুসডাোর েসঙ্গ ঘুরসছ। বকন্তু শেবদসন্র পর শথসক ইটসিাসন্ তাসক শকাসন্াবদন্ পা বদসত 
শদবখবন্। তাহসল শে শিল শকাথা়ে? শহবটংসেও শযসত পাসর শভসি শেবদসক ছুেলাম। েি 
জা়েিা়ে তার শখাাঁজ করলাম। শপলাম ন্া। কূলবকন্ারা বকছু শভসি ন্া শপস়ে আবম আপন্ 
মসন্ বন্জনন্ রাস্তা বদস়ে শহাঁসে বফসরবছলাম। তখন্ রাত িাসরাো বক োসড িাসরাো হসি। 
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এরপর ঘসর এসে ঢুকসলা শক্রাম, শকলবে। শপা়োসরা ওসদর েসঙ্গ শমিাসন্র এিং 
শিোসরর পবরি়ে কবরস়ে বদসলা। তারপর শপা়োসরা ঘর শথসক শিবরস়ে এসলা, আবমও 
তাসক অনু্েরে করলাম। 
  
আবম তার বিবন্তত মুসখর বদসক তাবকস়ে িললাম–বক ভািসছা, িনু্ধ? 
  
–ভািবছ…ভািবছ, বক আিযন মহানু্ভি আমাসদর এই খুন্ী। 
  
স্কেলযান্ড ই়োসর্ন আিার শিক্সবহসলর খুন্ বন্স়ে শিাল বমবেং শুরু হস়েসছ। লক্ষয করলাম, 
বমসেে এযাম্বাসরর শিস়ে শিবে িান্নাসর্নর খুন্ শিবে গুরুত্ব শপস়েসছ এখাসন্। হ়েসতা 
শমস়েবে যুিতী এিং অবিিাবহতা িসল েিাই শিবে মাথা ঘামাসে। িারবদসকর 
েমাসলনািন্ার িাসমলা়ে জজনবরত হস়ে েযার লা়েসন্লসক বিিসক র্াকা হস়েসছ। 
  
শে িলসলা–পবরবস্থবত শযমন্ দাাঁবডস়েসছ তাসত েিনোযারেসক জাবন্স়ে শদও়ো উবিত শয-
শকাসন্া অিস্থা়ে ঐ িি পািলোর খির শপসল… 
  
কথার মািখাসন্ েম্পেন্ িসল উিসলা…তার আসি আমাসদর ভাসলা কসর জান্সত হসি 
খুন্ী আেসল অদু্ভত ন্া বক আমাসদর মসতা োযারে। 
  
-ন্তুন্ বকছু ন্া ঘো পযনন্ত আমাসদর িুপ কসর থাকা উবিত। শক্রাম মন্তিয করসলা। 
  
শক্রাসমর কথা়ে শপা়োসরা েমথনন্ করসলা। প্রিার হসল হ়েসতা তৃতী়ে খুন্ আিার অনু্বষ্ঠত 
হসি। 
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-বকন্তু মাঁবেস়ে শপা়োসরা, আপবন্ হ়েসতা খুন্ীর মন্স্তিো িুসি উিসত পাসরন্বন্। শক্রাম 
িলসলা, তাই এখাসন্ অেুবিযা হসে। পৃবথিীর শেরা িালাক শলাক বহোসি খুন্ী বন্সজসক 
মসন্ কসর। তাই এসকর পর এক খুন্ কসর শেষ রক্ষা করসত পাসর ন্া। 
  
-শিক্সবহসল তদন্ত কসর বকছু আবিষ্কার কসরসছন্ আপবন্? শপা়োসরা শক্রাসমর বদসক 
তাবকস়ে জান্সত িাইসলা। 
  
ন্া, বিসেষ বকছু ন়্ে। বন্ছক কস়েকো খির মাি। ইটসিাসন্র স্ শপলম র্াইভ শরস্তরাাঁর 
এক শি়োরা শমস়েবের ছবি শদসখ বিন্সত পারসলা। 
  
শে জাবন্স়েসছ, ঘেন্ার বদন্ রাসত শমস়েবের েসঙ্গ একজন্ মযযি়েস্ক িেমাও়োলা 
ভদ্রসলাক বছল। তারা একেসঙ্গ বর্ন্ার কসরসছ। শিক্সবহল ও লন্ডসন্র মািামাবি এক 
িাস়ের শদাকাসন্র মাবলকও ঐ একই কথা জাবন্স়েসছ। ভদ্রসলাকসক শদসখ তার মসন্ 
হস়েবছল, বন্ি়েই শে জাহাসজর অবফোর অথিা ঐ যরসন্র বকছু। অতএি দুজসন্র 
কথার মসযয োদৃেয আসছ একো–ঘেন্ার রাসত শিবে িান্নাসর্নর একজন্ েঙ্গী বছসলা এিং 
আমাসদর যারো যবদ বিক হ়ে, তাহসল ঐ েঙ্গীবেই হসলা তার খুন্ী। 
  
শপা়োসরা ন্ীিু কসে িসল উিসলা, আমাসদর েিনপ্রথম খুসন্র শমাবেভ জান্সত হসি। 
তাহসল েূসির েন্ধান্ শপসত অেুবিযা হসি ন্া। 
  
-শমাবেভ শতা জসলর মসতা পবরষ্কার। 
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 িিনমালার িযাপারো হ়ে শয শকাসন্া প্রকাসর তার মাথা়ে ঢুসক শিসছ, তাই এোসক বন্স়ে 
শে শক্ষসপ উসিসছ। আেসল খুন্ী একজন্ বিকারেস্ত শলাক। শে শমাসেও েুস্থ ন়্ে। 
বিসিকিুবিহীন্ িি উন্মাদ। 
  
বকন্তু বিকাসরর শঘাসরন্া, শে যা কসর েিবকছুর শপছসন্ তার অিসিতন্ মসন্ একো যুবক্ত, 
একো কারে শথসক যা়ে। 
  
মাথা শন্সড শক্রাম ো়ে বদল। 
  
–যুবক্ত থাকসতই হসি এমন্ শকাসন্া মাসন্ শন্ই। ১৯২৯-এ শেই শটান্মযান্ শয শকাসন্া 
যুবক্তর শতা়োক্কা করসতা ন্া। তাসক শকউ বিরক্ত করসল শে তাসক ঘৃো করসতা। 
  
বকন্তু এখাসন্ একো কারে আসছ। বিরাে এক েূসির বিরন্তন্ িযিযান্, শযমন্ যরুন্ 
শকাসন্া মাবছ িা মো দুিার আপন্াসক বিরক্ত করসল আপবন্ বক বতন্িাসরর পর তাসক 
শমসর শফলসিন্। এখাসন্ মাবছ আর আপন্ার মসযয কু্ষদ্র-িৃহসতর একো প্রািীর আসছ। 
শটান্মযাসন্র ন্াম শক ন্া জান্সতা। শে শকাসন্া কু্ষদ্র িযবক্তর শি়োদবপ েহয করসতা ন্া। 
তাই শে বন্বিনযা়ে খুন্ করসতা। 
  
শপা়োসরার বিসেষে শুসন্ েম্পেন্ খুেী হসলা। িলসলা–আপন্ার কথা অনু্যা়েী িলা যা়ে, 
খুন্ীর যখন্ মাথা়ে খুন্ িাসপ তখন্ শে শকাসন্া বকছু শতা়োক্কা কসর ন্া। এসকর পর এক 
শলাকসক হতযা কসর শে পবরতৃবপ্ত লাভ কসর। বকন্তু এখাসন্ একেু িযবতক্রম আসছ। ঐ 
বিরািবরত বন়্েম প্রসযাজয ন়্ে। অিেয খুবন্র উসেেয যবদ শযৌন্ বিকার হ়ে তাহসল স্বতন্ত্র 

http://www.bengaliebook.com/


এ.বি.বি. মার্ডার । আগাথা বিবি । এরকুল প াযাররা িমগ্র 

51 

www.bengaliebook.com                                  িূবি ত্র 
 

 

িযাপার। শয দুজন্ খুন্ হস়েসছ তারা দুজসন্ই মবহলা। তাই এখন্ই শকাসন্া বেিাসন্ত ন্া 
শপৌঁবছস়ে পরিতনী। 
  
শপা়োসরা ইতস্ততাঃ কসর িলসলা, এোসক আবম পািলাবম িা ফাজলাবম িসল মসন্ কবর 
ন্া। অিেয েমূ্পেন িযাপারো এখন্ও আমার কাসছ আিছা কু়োো়ে ভরা। প্রবতবে খুসন্র 
আসি এরকুল শপা়োসরার ন্াসম শে তীি শেষ, িযাসলসঞ্জর প্রছি আহ্বান্ জাবন্স়েসছ। 
তসি…তসি বক তার আসক্রাে আমার ওপর? আবম বক জ্ঞাসন্ িা অজ্ঞাসন্ তার শকাসন্া 
ক্ষবত কসরবছ। তাই বক শে এসকর পর এক খুন্ কসর িাস়ের জ্বাল শমোসে? অথিা, 
আমাসক পছন্দ কসর ন্া, আবম বিসদেী িসল এর কারে বক? 
  
–আপন্ার কথাগুসলা খুি তাৎপযনপূেন। েম্পেন্ িলসলা। 
  
িে কসর শক্রাম িসল উিসলা–বকন্তু দুাঃসখর বিষ়ে, প্রেগুসলার শকাসন্া উত্তর শন্ই। তার 
কথা়ে শকমন্ িযঙ্গ লক্ষয করা শিল। 
  
–বিক িসলসছন্, এই প্রেগুসলার মসযয আমার রহসেযর েমাযান্ লুবকস়ে আসছ। শপা়োসরা 
শক্রাসমর কথার শজর শেসন্ িলসলা। যবদ এই প্রেগুবলর শকাসন্া একবের জিাি আমার 
জান্া থাকসতা তাহসল খুন্ীর তৃতী়ে বেকাসরর ন্াম-যাম জান্সত আমার শিি শপসত হসতা 
ন্া। তসি খুন্ী শয মহান্, উদার শে বিষস়ে শকাসন্া েসন্দহ শন্ই। একো বজবন্ে লক্ষয 
করুন্, বমসেে এযাম্বাসরর খুসন্র েসঙ্গ তার স্বামীসক জবডস়ে শফলা হসলা, আিার শিবে 
িান্নাসর্নর হতযাকারী বহসেসি স্বািাবিক ভাসিই শর্ান্াল্ড শিোসরর ন্াম িসল আেসছ। বকন্তু 
তাসদর কাউসক শেপ্তার করা হসলা ন্া। এর কারে বক? এর মূসল আসছ ঐ শিন্ামী বিবি 
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দুবে। শে বিবিসত তার অপরাসযর কথা স্বীকার কসরসছ। শে তার অপরাসযর শিািা অন্য 
কাসরার ঘাসড িাপাসত িা়ে ন্া। এোই তার মহৎ মসন্র প্রমাে। 
  
-তাহসল পসরর বিবি পাও়ো পযনন্ত আমরা অসপক্ষা কবর। শক্রাম িলসলা। তারপসরই 
আমরা জন্োযারসের কাসছ েি প্রকাে করসিা। এর ফসল েমস্ত মানু্ষ েিনদা েিবকত 
থাকসি। আততা়েী যখন্ তার কাজ হাবেল করসত যাসি তখন্ স্বাভাবিকভাসি হাসতন্াসত 
যরা পডসি। 
  
অিসেসষ বতন্ ন্ম্বসর বিবি হাবজর হসলা। িান্নাসর্নর ঘেন্ার পর শথসক েযার লা়েসন্সলর 
হুকুসম শপা়েসরার দরজা়ে িবিে ঘণ্টা পাহারার িযিস্থা হসলা। আমরা যখন্ িাবডর 
িাইসর যাই তখন্ োসজনন্টবে শিবে েতকন থাসক, কারে খুন্ীর তৃতী়ে বিবিো আোর শেই 
মুহূসতনই উপযুক্ত িযিস্থা বন্সত যাসি শদবর ন্া হ়ে। আমাসদর অনু্পবস্থবতসত আমাসদর বিবি 
শে খুসল পডসত পাসর। এমন্ বন্সদনে তার ওপর শদও়ো আসছ। 
  
শুক্রিার দেো ন্ািাদ বদসন্র শেষ এিং পঞ্চম র্াক এসলা। পাাঁিো বিবি বন্স়ে আবম 
শদখসত লািলাম, শেষ বিবিোর বদসক তাবকস়ে আবম অসু্ফসে শিাঁবিস়ে উিলাম। 
  
–শপা়োসরা। 
  
আমার িনু্ধ তখন্ শিাখ িুসি বিন্তা়ে মি বছসলা। আমাসদর কেস্বসর শে শিাখ খুসল 
স্বাভাবিক কসে িলসলা, এসেসছ ন্াবক? খুসল শফলল। পসডা। 
  
আবম শদবর ন্া কসর বিবিো পডসত শুরু করলাম। 
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শিিারা শপা়োসরা, 
িলুন্ শতা, আমার এই দুাঃখ আবম শকাথা়ে রাবখ। আপবন্ একজন্ স্বন্ামযন্য বর্সেকবেভ। 
িাসর িাসর এমন্ িযথনতা। বছ বছ, ভািসতও আমার লজ্জা লািসছ। আবম যবদ আসি 
জান্তাম, তাহসল এমন্ কু্ষদ্র িযাপাসর আপন্াসক জডাতাম ন্া। 
তা, দু-দুসো শখলা়ে আপবন্ শহসর বিস়ে শিে ভুিসত পারছসন্, আপন্ার িুবি কতখাবন্। 
এিার আর একো শখলা শখলসিা আপন্ার েসঙ্গ। তসি শেো েহজ েরল োদামাো 
শিাসছর শখলা। জবেল শখলা়ে শখলসত ন্াবমস়ে লাভ শন্ই। 
…বতবরসে, হযাাঁ, তাবরখো ভুলসিন্ ন্া। এ মাসের বতবরে তাবরসখ কাটনসন্ হসি শখলাো। 
শদখুন্ আপবন্ এিার বজতসত পাসরন্ বক ন্া। স্বীকার করসত শদাষ শন্ই, আমার বন্সজরও 
শকমন্ খারাপ লািসছ। বন্সজর শখলা়ে িার িার বন্সজই অন্া়োসে বজসত যাসিা…তা বক 
কখসন্া কাসরা ভাসলা লাসি িলুন্। 
…আবম ঈশ্বসরর কাসছ আপন্ার শুভ কামন্া প্রাথনন্া করবছ। 
ইবত 
িেংিদ 
এ.বি.বে 
  
 কসি বিবিো শলখা হস়েসছ, শেো শদসখা আর কসি খুন্ হসি? শপা়োসরা আমাসক িলসলা। 
  
–োতাসে আিট বিবিো শলখা হস়েসছ। খুন্ হসি বতবরে আিট। 
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-তাহসল শতা আজই খুন্ হও়োর কথা। শে শমসি শথসক বিবিো তুসল বন্স়ে ভাসলা কসর 
শদসখ িলসলা-ই, বিকান্াো ভুল শলখা হস়েসছ, হসি শহা়োইে হাউে মযান্েন্, তার 
পবরিসতন িোসন্া হস়েসছ শহা়োইে হেন মযান্েন্। যাসত র্াকবিভাি ন্াকাবন্-শিািাবন্ 
শখস়েসছ। বতন্বদসন্ বিবিো শপলাম, শহবটংে, তুবম িরং এক কাজ কসরা, স্কেলযান্ড 
ই়োসর্ন শফান্ কসর বিবির িযাপারো একু্ষবে জাবন্স়ে দাও। েবতয আমাসদর ভীষে শদবর 
হস়ে শিল। এখন্ দেো শিসজ কুবড। তার মাসন্ হাসত আমাসদর এক ঘন্টা িবেে বমবন্ে 
ম়ে আসছ। শহবটংে শদখ শতা, কান্ জা়েিাো বিক শকাথা়ে? 
  
জা়েিাো বর্ভসন্র উপকূলিতনী। শছাট্ট একো োম। পযাবর্ংেন্ শথসক দুসো িার মাইল 
শভতসর। জন্েংখযা পাাঁিসো িু়োবেে। 
  
জা়েিার িেনন্া শুসন্ শপা়োসরা িলসলা–যাক, একেু বন্বিন্ত হও়ো শিল। এত শলাসকর 
মসযয একো আন্াবড শলাসকর আবিভনাি হসল কাসরা ন্া কাসরা ন্জসর বিকই পডসি। 
অতএি তার শিহারার িেনন্া হ়েসতা আমরা তাসদর কাছ শথসক শপসত পাবর। একেু িুপ 
কসর শথসক আিার িলসলা, দুসো িার মাইল রাস্তা িাবডর শিস়ে শেসন্ই ভাসলা। তুবম 
শদখ শতা, কাটন্ যাও়োর রাসতর শকাসন্া শেন্ আসছ বকন্া? 
  
-পযাবর্ংেন্ শথসক বিক িাসরাো়ে শেন্। বন্উেন্ এযািাে শপৌঁছসি ছো পাাঁসি। োতো 
পসন্সরা ন্ািাদ শেন্ হাবজর হসি কাসন্। 
  
-িসলা শিবরস়ে পডা যাক। তুবম বতবর হস়ে ন্াও, আবম ততক্ষে শক্রামসক একো শফান্ 
কবর। শফান্ কসর শে বপসর এসে জান্াসলা, শক্রামও আমাসদর েঙ্গী হসে। 
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শটেসন্ শক্রাসমর েসঙ্গ আমরা বমবলত হলাম। শে জান্াসলা, কাসন্র েমস্ত বেঅক্ষরযারী 
ন্াম পদিীযারী মানু্ষসক েতকন কসর শদিার িযিস্থা করা হস়েসছ। তসি শেষ পযনন্ত েি 
বদক রক্ষা হসলই ভাসলা। 
  
বিবিো শক্রামসক শদখাসন্া হসলা। শে িলসলা–যবদ বিবিো েম়েমসতা এসে শপৌঁসছাত 
তাহসল েত্রুর েসঙ্গ শমাকাবিলা ভাসলাভাসি করা শযসতা। 
  
-যবদ শে ইো কসরই বিকান্াো ভুল শলসখ? আবম জান্সত িাইলাম। 
  
-ন্া ন্া, ভুল শে করসি ন্া। বন়্েসমর িযবতক্রম হসত পাসর ন্া। বিক েমস়েই শে বিবিো 
পাবিস়েসছ। শদবর কসর পাও়োর জন্য আমাসদর কপাল দা়েী। হ়েসতা শহা়োইে হেন 
হুইবস্কর শিাতল খুসল শে বিবি বলখসত িসেবছল। তাই শন্োর শিসক হযাভসন্র পবরিসতন 
হেন হস়ে শিসছ। 
  
শক্রাসমর যুবক্ত শপা়োসরার পছন্দ হসলা। শে ঘাড শন্সড ো়ে বদসলা। 
  
এমন্ েম়ে শটেসন্ শেন্ এসে ঢুকসলা তীি িাাঁবে িাবজস়ে। আমরা শয যার জা়েিা়ে 
বিস়ে িেলাম। শেন্ একেম়ে যীসর যীসর িলসত শুরু করসলা। 
  
এক োসজনন্ট বক শযন্ শখাাঁজাখুাঁবজ করবছসলা। তারপর শক্রাসমর বদসক এবিস়ে এসে হাত-
পা শন্সড বক শযন্ িলসলা। খাবন্কিাসদ োসজনন্ট িসল শিল। আমরা শক্রাসমর কাসছ বিস়ে 
জান্সত িাইলাম োসজনন্ট বক িসল শিল। শক্রাম িলসলা–কাটনসন্র োজনন্ শ্রসি়ে েযার 
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কার মাইসকল ক্লাকন খুন্ হস়েসছ। ভারী শকাসন্া অস্ত্র বদস়ে তার মাথাো এসকিাসর িুরমার 
কসর শদও়ো হস়েসছ। 
  
িকু্ষ বিসেষজ্ঞ বহসেসি এই োন্ত েদাে়ে বন্াঃেত্রু মানু্ষবে একেম়ে খুি ন্াম কসরবছসলা। 
েম্প্রবত এই কাজ শথসক শে অিের েহে কসরসছ। জীিসন্র িাবক বদন্গুসলা 
বন্বরবিবলসত কাোসন্ার জন্য শে বর্ভসন্র প্রাকৃবতক পবরসিে পছন্দ কসরবছসলা। িাকবর 
করাকালীন্ শে অসন্ক অথন শরাজিার কসরসছ। িছর বতসন্ক আসি এক দূর েম্পসকনর 
কাকার েম্পবত্ত শে লাভ কসর। েংোসর শকিল স্ত্রী এিং ভাই িাঙ্কবলন্সক বন্স়ে িাে 
করসতা। ভাই বিস়ে কসরবন্। বন্সজর েন্তান্ও বছল ন্া। অথি বিস্তর োকা। খরি তত 
করসত হসি। হাসল তার একো শন্ো হস়েবছল। েহসরর পুরাসন্া বজবন্ে বিবক্রর শদাকান্ 
ঘুসর শদেী়ে িস্তু েংেহ করসতা। ফসল তার এক বিরাে েংেহোলা িসড ওসি। শেখাসন্ 
িীসন্র মাবের িােন্পি শথসক িীসন্র কারুকাযনখবিত শপাোক ও আেিািপি বছসলা। 
  
েি শুসন্ শপা়োসরা মন্তিয করসলা–এিার খুন্ী েহসরর মান্যিেয িযবক্ত। শহবটংে, আমরা 
প্রথম শথসক খুন্ীসক উন্মাদ িা পািল শভসিবছ, আেসল শেো ভুল। একো পািল বদসন্র 
পর বদন্ বন্পুেভাসি েুপবরকবল্পতভাসি এসকর পর এক খুন্ কসর যাসি অথি ঘুোক্ষসরও 
শে ভুল করসি ন্া। তার এই অদু্ভত পবরকল্পন্ার আডাসল একো অদৃেয ইবতহাে আসছ। 
শেো আমাসক আবিষ্কার করসতই হসি। 
  
স্থান্ী়ে থান্ার পুবলে অবফোর ওস়েলে শটেসন্ই বছসলা। শটেসন্ শথসক িাবডসত কসর 
আমরা তার েসঙ্গ ঘেন্াস্থসলর বদসক রওন্া হলাম। 
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পসথ শযসত শযসত পুবলে অবফোর জান্াসলা, শরাজ খাও়ো-দাও়ো শেসর বন্ে ভ্রমসে 
শিসরাসন্া মৃসতর অভযাে বছল। অন্যান্য বদসন্র মসতা শিডাসতও শিবরস়েবছল। 
  
স্কেলযান্ড ই়োসর্নর জরুরী বন্সদনে শপস়ে ভদ্রসলাকসক োিযান্ কসর শদও়োর জন্য 
ওস়েলে তার িাবডসত শফান্ কসর। বকন্তু তখন্ও শে িাবডসত শফসরবন্। রাত প্রা়ে োসড 
এিাসরাো হসি। এত রাত পযনন্ত শে কখসন্া িাইসর থাকসতা ন্া। ওস়েলসের মসন্ েসন্দহ 
জাসি। শদবর ন্া কসর শলাকজন্ বন্স়ে শে তার উসেসেয শিবরস়ে পসড। শে শকান্ পথ 
বদস়ে শিডাসতা শেো শমাোমুবে জান্া বছল। অতএি শেইমসতা বকছুো এসিাসতই পসথর 
পাসে শিাাঁসপর মসযয তার মৃতসদহ ন্জসর পসড। উপুড হস়ে পসড আসছ। ভারী বকছু 
বদস়ে মাথা়ে আঘাত করা হস়েবছল। তাই মাথাো শথাঁতসল বিস়েবছল। তার পাসে পসড 
আসছ এ.বি.বে. িাইর্ িুক। 
  
বন্বদনষ্ট স্থাসন্ এসে আমাসদর িাবড থামসলা। িাবডর জন্য স্থান্ বন্িনািসন্ তার ভুল হ়েবন্ 
একেুও। ন্াম-যে েি শপস়েবছসলা শে। পবরসিসের েসঙ্গ খাপ খাইস়ে িাবডর ন্াম রাখা 
হস়েসছ বন্রালা। িৃি খান্োমা শর্ভবরন্ আমাসদর অভযথনন্া জাবন্স়ে ঘসর িেসলা। 
তারপর শে বমাঃ িাঙ্কবলন্সক খির বদসত িসল শিল। 
  
তামাসে িাস়ের রঙ, মুসখর শরখা়ে ইস্পাত কাবিন্য, িকিসক দুসো ন্ীল শিাসখ িুবির 
ছাপ পবরসু্ফে। ঘসর ঢুসক িাঙ্কবলন্ ক্লাকন আমাসদর েসঙ্গ পবরি়ে করসলা। তারপর 
শিকফাট োডা হসলা। 
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ইন্েসপক্টর ওস়েলসের মুসখ দাদার মৃতুযর বিিরে শুন্লাম। িাঙ্কবলন্ িলসত থাসক। আবম 
শতা শভসি আিযন হস়ে যাবে। ভািসত পাবরবন্ দাদা শেই উন্মাদ, শেই 
পািলোর…এ.বি.বে.-র হাসত মারা যাসি। বকছুসতই বিশ্বাে হ়ে ন্া। তাসক খুন্ কসর 
খুন্ীর বক শয লাভ হসলা এিং শকন্ করসলা? 
  
-এই শকন্-র জিাি আমাসদর েিার আসি খুাঁসজ শির করসত হসি। এোই করা উবিত। 
  
–শক শুন্সছ এই উবিত েব্দবে? খুসন্র রক্ত মাথা়ে শিসপ শিসল হাসতর কাসছ যাসক 
শপস়েসছ তাসক খুন্ কসরসছ। শিাাঁসকর মাথা়ে খুন্ কসর শফসলসছ এমন্ ঘেন্া আবম 
অসন্ক শদসখবছ। 
  
শক্রাম িলসলা, আপন্ার দাদা বক শকাসন্া শিন্ামী বিবি… 
  
-ন্া, শেরকম বকছু শুবন্বন্। 
  
–িতকাল শে অন্য বদসন্র মসতা েুস্থ ও স্বাভাবিক বক বছসলা? 
  
-তসি দাদার স্বাভাবিকত্ব বছল বকছুো অন্যরকম। উসত্তজক প্রকৃবত বছল তার। তুে 
িযাপার বন্স়ে ভীষে িযস্ত হস়ে পডসতা। কালসকও তার িযস্তিািীে শিহারার মসযয 
িযবতক্রম শদবখবন্। তসি শিৌবদর অেুসখর পর শথসকই তার এই েসিতন্তা লক্ষয কবর। 
আমার শিৌবদ কযান্সাসর ভুিসছ। শে শকাসন্াবদন্ ভাসলা হস়ে উিসি ন্া। এো প্রসতযসকই 
মাসন্। 
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মসন্ করুন্ আপন্ার দাদা, শপা়োসরা প্রে করসলা, েমুসদ্রর উপকূসল িাবলর ওপর অথিা 
বন্জনন্ শকাসন্া শিাাঁসপর মসযয মৃত অিস্থা়ে পসড আসছ, পাসে একো বপস্তল, তাহসল 
আপন্ার বক মসন্ হসতা? 
  
–তাহসল ভািতাম, দাদা বন্সজ আত্মঘাতী হস়েসছ। 
  
–আো, আপন্ার দাদা শরাজই বক রাসতর খাও়ো শেসর ভ্রমসে শিসরাসতন্? 
  
–শরাজই শযসতা, তসি িৃবষ্ট-িাদল হসল অিেযই িাদ পডসতা। 
  
–বতবন্ শয শরাজ রাসত ঘুরসত শিসরাসতন্ শেো বক েকসল জান্সতা? অথনাৎ োসমর 
শলাকজন্ও বক জান্সতা? 
  
–বিক িলসত পারসিা ন্া। তসি জান্াোই স্বাভাবিক। কারে এখাসন্ শতা শলাকজসন্র 
েংখযা খুি শিবে ন়্ে। 
  
যবদ শকাসন্া অসিন্া উেসকা শলাক োসম প্রসিে কসর তাহসল শয শকাসন্া শলাসকর ন্জসর 
বন্ি়েই পডসি। 
  
–জুলাইস়ের আসি হসল হযাাঁ িলতাম। বকন্তু তারপর শথসক শেসেম্বসরর মািামাবি এখাসন্ 
েিেম়ে েুযবরসট ভবতন থাসক। অতএি কাসরাসক স্বতন্ত্রভাসি আবিষ্কার করা েম্ভি ন়্ে। 
  
-কাল বক আপন্ার দাদার েসঙ্গ শকউ শদখা করসত এসেবছল? 
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–এো শর্ভবরন্ িলসত পারসি। ওসক বজসজ্ঞে কবর। 
  
শর্ভবরন্ জান্াসলা, শিন্া িা অসিন্া শকাসন্া শলাকই তার েসঙ্গ শদখা করসত আসেবন্। 
এমন্ বক িাবডর যাসরকাসছ েসন্দহজন্কভাসি কাউসক ঘুরঘুর করসতও শে শদসখবন্। 
  
শর্ভবরন্ িসল শিল। ঘসর এসে ঢুকসলা িছর োতাসের এক যুিতী। শমস়েবেসক েুন্দরী 
িলা িসল। তার েসঙ্গ িাঙ্কবলন্ আমাসদর পবরি়ে কবরস়ে বদল–দাদার শেসক্রোবর বমে 
শে। 
  
একেু বিযাজবডত কসে শে িলসলা, যবদ আবম আপন্াসদর শকাসন্া েহসযাবিতা করসত 
পাবর… 
  
-আপবন্ শতা েযার মাইসকসলর বিবিপি শদখসতন্, তাই ন্া? শক্রাম প্রে করসলা। আপবন্ 
বক এমন্ শকাসন্া বিবি শপস়েসছন্ শযো এ.বি.বে. পাবিস়েসছ? 
  
-ন্া! 
  
 আমরা উসি পডলাম। ঘেন্াস্থসলর বদসক আমরা রওন্া হলাম। েিার বপছসন্ বমে শে 
আর আবম বছলাম। 
  
আবম িলা শিসড তাসক উসেেয কসর িললাম, এমন্ একো ঘেন্া েযার কারমাইসকসলর 
মসতা শলাক… 
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-েবতয, এ শযন্ অবিশ্বােয। আবম শতা এখন্ও ভািসত পাবর ন্া। রাসত আবম যখন্ 
বিছান্া়ে শুস়ে তখন্ থান্া শথসক খিরো এসলা। িাইসর িযস্ততা, শোরসিাল শুসন্ ঘর 
শথসক শিবরস়ে পবড। শদবখ, শর্ভবরন্ আর বমাঃ িাঙ্কবলন্ শিসরািার জন্য বতবর হসেন্। 
  
–আো, উবন্ বন্েভ্রমে শেসর কখন্ বফরসতন্? 
  
দেো ন্ািাদ, খুি শিবে হসল শো়ো দেো, বতবন্ বখডবক দরজা বদস়ে ঢুসক শোজা বন্সজর 
শোিার ঘসর িসল শযসতন্। মাসি মাসি ন্া শুস়ে িযালাবরসত বিস়ে বজবন্েপি শদখসতন্, 
ঘাাঁোঘাাঁবে করসতন্। থান্া শথসক খির ন্া বদসল আমরা জান্সতই পারতাম ন্া শয এমন্ 
একো অঘেন্ ঘসে শিসছ। 
  
–ওাঁর স্ত্রী বন্ি়েই খিরো শপস়ে ভীষে বিিবলত হস়ে পসডসছন্? 
  
–ন্া, র্াক্তার তার আসিই ঘুসমর ওষুয খাইস়ে শিহুে কসর বদস়েসছ। 
  
বমাঃ িাঙ্কবলন্ আমাসদর েমস্ত জা়েিা ঘুবরস়ে বফবরস়ে শদখাবেল। জা়েিার ন্ামও তার 
কাছ শথসক আমরা জান্সত পারবছলাম। পাস়ে পাস়ে আমরা এসিাবেলাম। হিাৎ বমে শে 
আমার িাাঁ হাত শিসপ যসর আমার কাাঁসয মাথা বদস়ে শিাখ িুজসলা। ওর শদহো এবলস়ে 
পডসলা। বমাঃ িাঙ্কবলন্ দ্রুত পাস়ে এবিস়ে এসে ওর কায যসর িাাঁকুবন্ বদল। 
  
-থরা, বক হসলা? শিাখ শখাল, এখাসন্ আমাসদর আোই ভুল হস়েসছ। থরা, থরা িাবড 
িসলা। 
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বমাঃ িাঙ্কবলন্ আমাসদর বদসক তাবকস়ে িলসলা, িুিসতই পারসছন্, এমন্ জা়েিা়ে 
শিবেক্ষে… 
  
অতএি বক আর করা। যীর পাস়ে আমরাও বফসর এলাম মৃতসদহবে বন্সজর শিাসখ 
শদখসিা িসল। ততক্ষসে বমে শে বকছুো স্বাভাবিক হস়ে উসিসছ। িাঙ্কবলসন্র হাত শছসড 
বদস়ে আমাসদর েসঙ্গ বোঁবড শিস়ে উিসত লািসলা। 
  
ঘসরর কাছাকাবছ হসত আমরা লক্ষয করলাম শেৌময োন্ত শিহারার এক শপ্রৌঢ় র্াক্তাবর 
িযাি হাসত বন্স়ে ঘর শথসক শিবরস়ে এসলা। 
  
–র্াক্তার, শকমন্ শদখসলন্? িাঙ্কবলন্ তাসক লক্ষয কসর প্রে করসলা। 
  
–ন্া, বিসেষ বকছু ন়্ে। এবে একবে হতযাকাণ্ড েহজ ও োযারে। েক্ত শকাসন্া অস্ত্র বন্স়ে 
মাথার শপছসন্ আঘাত করা হস়েবছল। যাই শলবর্ ক্লাকনসক একিার শদসখ যাই। এলাম 
যখন্, র্াক্তারিািু শেখান্ শথসক িসল শিল। 
  
আবম ঘসর ঢুকসত বিস়ে িাযা শপলাম। শরবলং-এ শহলান্ বদস়ে দাাঁবডস়ে থাকা বমে শে-র 
বদসক দৃবষ্ট িসল শিল। আবম তার পাসে বিস়ে িললাম–আপবন্ বক ভািসছন্? 
  
–ভািবছ শেই পরিতনী হতভাসিযর কথা, যার ন্াম িিনমালার িতুথন অক্ষর বদস়ে শুরু। 
  
–েবতয, তা যা িসলসছন্। এভাসি কতবদন্ শয িলসি। 
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-বিক িসলসছন্। কখন্ শয বমাঃ িাঙ্কবলন্ আমাসদর পাসে এসে দাাঁবডস়েসছ শের পাইবন্। 
তার িলার আও়োজ শুসন্ বফসর তাকালাম। 
  
-কাল রাত শথসক শকিল শভসিই িসলবছ। িাঙ্কবলন্ িলসত থাসক। বকন্তু শকাসন্া কূল 
বকন্ারা খুাঁসজ পাইবন্। বিক করলাম, এ িযাপাসর োঁবেস়ে শপা়োসরার েসঙ্গ আসলািন্া়ে 
িেসত হসি। িুিসলন্ বমাঃ শহবটংে, এ রহসেযর েমাযান্ করা শক্রাসমর কমন ন়্ে। কার 
িারা বক হসত পাসর আবম শতাক শদখসল িুিসত পাবর। অিেয ইবতমসযয আবম একো 
পবরকল্পন্া কসরবছ। পসর শপা়োসরাসক জান্াসিা। 
  
িাঙ্কবলন্ আর কথা ন্া িাবডস়ে শলবর্ ক্লাসকনর ঘসরর বদসক িসল শিল। 
  
-িাসরা ঘণ্টাও হ়েবন্ খুন্ো হস়েসছ। থরা িলসলা, এর মসযয খুন্ী বক কপূনসরর মসতা উসি 
শিল? পুবলেও তাসক যরসত পারসলা ন্া, শকন্? শেো শভসি পাবে ন্া। 
  
–পুবলে বিক যরসত পারসি। দুবদন্ আসি আর পসর…। আবম কথা িলসত িলসত পাসে 
তাকালাম। শদবখ থরা ততক্ষসে বোঁবড বদস়ে শন্সম যাসে। মসন্ হ়ে হিাৎ বকছু মসন্ 
পসডসছ তার। 
  
আবম তার িমন্ পসথর বদসক তাবকস়ে রইলাম। 
  
. 
  
এো কযাসেন্ শহবটংসের শলখা ন়্ে, অতএি এমন্ যারো শপাষে করসিন্ ন্া। 
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ছবিোর ন্াম শেষ পাবখ। 
  
মযাবেবন্ শো শেষ হসলা, েিার শিসরািার তাডা। হুসডাহুবড কসর শলাসকরা দরজার বদসক 
এসিাসত থাসক। 
  
তখন্ রাস্তার শফবরও়োলা বন্উজ শর্ইবল-র েন্ধযা েংস্করে বন্স়ে শছাোছুবে করসছ। 
শকাসের পসকে শথসক খুিসরা প়েো শির কসর একবে কািজ বকসন্ কাট েমুসদ্রর যাসর 
বিস়ে বন্বরবিবল জা়েিা শিসছ বন্স়ে একবে শিবঞ্চসত িেসলন্। কািসজর প্রথম পাতাবে 
শমসল যরসলন্ শিাসখর োমসন্ 
  
িড িড অক্ষসর প্রকাবেত হস়েসছ— 
  
 েযার কার মাইসকলক্লাকন বন্হত। কাসন্ শোসকর ছা়ো, খুন্ী উন্মাসদর ন্তুন্ অপকীবতন। 
  
 ন্ীসি দুকলম জুসড ঘেন্ার পূেন বিিরে ছাপা হস়েসছ। 
  
শিক্সবহসল মাি একমাে আসি এবলজাসিথ িান্নাসর্নর অদূ্ভত হতযা রহসেযর ঘেন্া হ়েসতা 
পািকসদর মসন্ আসছ। তার পাসে শখালা অিস্থা়ে একো এ.বি.বে. িাইর্ পাও়ো 
বিস়েবছল। আিার মৃত েযার কারমাইসকসলর বন্ষ্প্রাে শদসহর পাসে ঐরকমই একো 
িাইর্িুক পাও়ো যা়ে। প্রোেসন্র যারো, দুবে শক্ষসি একজন্ িযবক্তই ন্া়েক। ঘেন্ার 
বিিরসে প্রকাে… 
  
-শদখুন্ শদবখ, বক বিশ্রী কাণ্ডই ন্া ঘসে শিল। 
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িমসক উিসলা কাট। কািজ ভাাঁজ কসর পাসে তাকাসলন্। এক যুিক তার পাসে িসে 
আসছ। 
  
-কাণ্ড…কাণ্ডই িসে, বিশ্রী, ভ়েঙ্কর। 
  
–এই মত পািলসদর, কাসটর হাত শথসক বন্সি পসড যাও়ো কািজো তুলসত তুলসত 
যুিকবে িলসত থাসক, ওপর শথসক এসদর শিন্া ভীষে অেুবিযা, আমার আপন্ার মসতা 
েহজ োযারে শদখসত… 
  
–তা যা িসলসছন্। 
  
–বকন্তু তফাত আসছ। শন্োর শিাাঁসক শযন্ যুিকবে কথা িলসছ, হ়েসতা শে ভীষেভাসি 
কাসরা কাছ শথসক আঘাত শপস়েসছ, হ়েসতা তার ইোর বিরুসি তাসক যুসি পািাসন্া 
হস়েসছ, হ়েসতা িা…। 
  
কাট মাথা শন্সড ো়ে বদসলন্, আপন্ার কথা বমসথয ন়্ে। 
  
–আবম বকন্তু যুি-েুি পছন্দ কবর ন্া শমাসেও। 
  
–আবমও আপন্ার মসতা। যুি, শেি, কযান্সার এসদর যাসর কাসছ শযসত ন্ারাজ। এিার 
শহা শহা কসর কাট শহসে উিসলন্। 
  
োমান্য কথাসত এত হাবের অথন বক, শেো যুিকবে িুিসত শিষ্টা করসলা। 
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হােসত হােসত কাসটর শযন্ শখ়োল হল, এিার হাবে থাবমস়ে িলসলন্–মাসন্…িুিসলন্ 
বকন্া…যুসি বিস়ে মাথাো শকমন্ শযন্ বিিসড শিসছ। মাসি মাসি বক শয হ়ে। বিন্ বিন্ 
কসর শথসক শথসক মাথার যন্ত্রো হ়ে। এমন্ অিস্থা হ়ে তখন্ বক শয করসিা শভসি পাই 
ন্া..িুিসত পাবর ন্া… শকমন্ শযন্ শিাাঁসকর মাথা়ে..মাসন্, েরীর স্বাস্থয আমার শতমন্ 
েুবিসযর ন়্ে। 
  
যুিকবে উসি দাাঁডাসলা, হাসতর বেিাসরেো ছুাঁসড শফসল বদস়ে িলসলা–এখন্ িবল, এক 
ভদ্রসলাসকর েসঙ্গ শদখা করসত হসি। পসর আিার আমাসদর শদখা হসি। 
  
কাট বন্বিনকার বন্সৃ্পহ বিসত্ত একইভাসি শিবঞ্চর ওপর িসে রইসলন্। 
  
 োমসন্র িওডা রাস্তা বদস়ে কত মানু্সষর যাতা়োত। মানু্ষ…কথা…পাস়ের 
আও়োজ…কথা…। 
  
–শিক্সবহসলর পর খুন্ীর কাটনসন্ পাস়ের যুসলা পসডসছ। 
  
–আবম শতা শুন্লাম, েমুসদ্রর যাসর িাবলর ওপর মুখ থুিসড… 
  
–িসলা বক! আবম আর তুবম, েসি আমরা িতকাল িাাঁসকর মুসখ শদাকান্ো়ে িসে িা 
শখলাম… 
  
 –খুন্ী যরা পডসিই..হযাাঁ, আলিাত যরা পডসি..ই়োসর্নর শলাকজন্… 
  
–িাছাযন্, কুকমন কসর কতবদন্ আর লুবকস়ে বদন্ কাোসি। একবদন্ ন্া একবদন্… 
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–হ়েসতা শলাকো এই েহসরই ঘুর ঘুর করসছ…হ়েসতা আমাসদর কাছাকাবছ শকাথাও 
আসছ…আমাসদর েসঙ্গ বভসডর মসযয বন্সজসক বমবেস়ে শফসলসছ… 
  
কাট যীসর যীসর শিবঞ্চ শথসক উসি পডসলন্। বতবন্ বন্সজর মসন্ রাস্তা িরাির শহাঁসে 
এসলন্ শিৌমাথা়ে। িাস়ের শদাকাসন্ ঢুসক এক শকাসে িেসলন্, হাসত িাস়ের কাপ। 
  
..বক কসর শয অতেি অদু্ভত খির মানু্ষ পাসে শভসি পাই ন্া। তসি হযাাঁ, এই অজস্র 
প্রহেসন্র মসযয আোর শযেুকু হসলা-শিবে িান্নার্ন এিং কারমাইসকল ক্লাসকনর ন্াসমর েসঙ্গ 
এযাসন্ডাভাসরর শেই অখযাত অন্ামী েত্তর িছসরর িুবড এবলন্ এযাম্বাসরর ন্ামোও এতবদন্ 
পর যুক্ত হসলা, আমরা শযন্ হাাঁফ শছসড িাাঁিলাম। 
  
েযার ক্লাসকনর মৃতুযর িারবদন্ পর পালনাসমসন্টর এক বিসেষ অবযসিেসন্র তকন-বিতকন 
শর্ইবল বফ্ল্কার-এর পৃষ্ঠা়ে িড িড হরসফ ছাপা হসলা েংিাদ বেসরান্াসম 
  
রহেয েমাযাসন্র মসঞ্চ অিসেসষ এরকুল শপা়োসরার পদাপনে। প্রথম বদসন্র তদসন্তর 
ফসল রহেয আশু মীমাংোর পসথ। 
  
পৃষ্ঠার একসকাসে আসরকবে েংিাদ বেসরান্াম ন্জসর পডসলা। 
  
আমাসদর বিসেষ প্রবতবন্বযর েবহত শপা়োসরার বিবেষ্ট েুহৃৎ কযাসেন্ শহবটংসের বন্ভৃত 
োক্ষাৎকাসরর পূেন বিিৃবত 
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আবম শপা়োসরাসক িললাম, খিসরর কািসজর প্রবতবন্বয দূসর থাক, এক্স, ও়োই কাসরা 
েসঙ্গই আমার এ িযাপাসর শকাসন্া কথা হ়েবন্। 
  
–জাবন্। বতলসক তাল করা ওসদর স্বভাি, শপা়োসরা িলসলা। 
  
–বকন্তু, বকন্তু…। 
  
–আর বকন্তু বকন্তু শকাসরা ন্া, ওেি ভুসল যাও। বদসন্র পর বদন্ যবদ খির ওভাসি ছাপা 
হ়ে তাহসল আমাসদর লাভ হসি। ক্ষবত হসি ন্া। 
  
–একথা িলসছা শকন্? 
  
কারে কািজও়োলারা জাসন্, শয এই শকসের তদসন্তর ভার আমার ওপর শদও়ো 
হস়েসছ। 
  
স্কেলযান্ড ই়োসর্ন আিত শলাসকসদর েসঙ্গ শক্রাম কথা িসল শজসন্সছ তা বদস়ে শকিল 
কািসজর পর কািজ শলখা হসলা বিকই, বকন্তু শকাসন্া কাসজ লািসলা ন্া। 
  
শপা়োসরা বকন্তু আর মুখ খুলসলা ন্া। বকছু জান্সত িাইসল শকিল এই িসল, এ ি়েসে 
ছুসোছুবে আর েহয হ়ে ন্া। পুবলে যা করার তা শতা করসছ। অিেয তুবম ভািসছা আবম 
িুপ কসর শকিল ঘসর িসে আবছ। তসি িনু্ধ, তুবম বক জাসন্া ন্া শয আমার পা কাজ 
কসর ন্া, মাথা কাজ কসর। আমার মবস্তসষ্কর স্না়ুেসকাষগুবল এখন্ েবক্র়ে হস়ে উসিসছ। 
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তসি আবম খুন্ীর ইবতহাে বন্স়ে মাথা ঘামাবে ন্া। খুন্ীর মসন্র শিাপন্ কথােুকু 
উিাসরর শিষ্টা করবছ মাি। 
  
–মাসন্ উন্মাসদর মন্স্তি? 
  
–কথাো শুন্সত েহজ ও শছাসো। বকন্তু কাজো কবিন্। খুন্ীর আেল রূপ বক? িাইসর 
শথসক আমরা তাসক শযমন্ ভািবছ, শেরকম ন্া অন্য বকছু? তসি হ়েসতা যীসর যীসর তার 
স্বরূপ আমাসদর কাসছ যরা পসডসছ। এযাসন্ডাভাসরর খুসন্র পর শয েূন্যতা েৃবষ্ট হস়েবছল 
শিবে িান্নার্ন পসর শে জা়েিা পূরে কসর বদসলা অসন্কো। আর েযার কারমাইসকসলর 
মৃতুযসক শকন্দ্র কসর শেই খাবল জা়েিা আসরা শিে বকছুো পূরে হসলা। তার মুসখাে 
আমার োমসন্ একেু একেু কসর খুসল যাসে। আেসল মুখ ঢাকসত শে মুসখাে িযিহার 
ন্া কসর করসছ মন্, পরিতনী খুন্ ন্া হও়ো পযনন্ত 
  
–শপা়োসরা, তুবম বক িলসছা! 
  
-শকন্? অন্যা়ে বকছু িসলবছ? তা শতা ন়্ে। খুন্ আর একো হসিই। আমরা শকাসন্াভাসিই 
শে খুন্ আেকাসত পারসিা ন্া। অিেয এই িতুথন খুন্বে আমাসদর রহসেয যসথষ্ঠ 
আসলাকপাত করসি। একো ন্া একো েূি শরসখ যাসি। ঐ েূি যসরই আমরা তাসক 
একবদন্ ন্া একবদন্ যরসিা। 
  
-শক শেই পািল? 
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–উত্তর জান্া শন্ই। তার ন্াম িা বিকান্া জান্ার শকাসন্া উৎোহ আমার শন্ই। শকিল 
আবম তার মসন্র শখাাঁজ পাও়োর জন্য উতলা হস়ে আবছ। আবম ফাাঁদ শপসতই শরসখবছ। 
শকিল শেো পডার অসপক্ষা়ে। তারপসরই েুসতা যসর োন্। 
  
তার মাসন্ শতামার েুসতা়ে োন্ পডসত ন্া পডসত আসরা কস়েকজন্ বন্রীহ মানু্সষর মৃতুয 
হসি, তাই ন্া? 
  
-এর মসযয মাি বতন্জন্ শতা মারা শিল। অথি…আো, তাডাতাবড উত্তর দাও শতা, িাবড 
িাপা পসড েপ্তাসহ যবদ একসো িবেে জন্ বন্হত হ়ে তাহসল দুমাসে কত েংখযা়ে 
দাাঁডাসি? 
  
–শপা়োসরা, এো েমূ্পেন আলাদা িযাপার। 
  
–আবম জাবন্, িনু্ধ। বকন্তু ভািসল শদখসি, দুসোর মসযয শকসন্া ফারাক শন্ই। কারে দুসোই 
মৃতুয। িাবড িাপা পডসল যা পবরেবত হ়ে, অজ্ঞাত শকাসন্া আতাতা়েীর হাসত খুন্ হসলও 
একই ফল হ়ে। শহবটংে, তুবম খুি ভাসলাভাসি লক্ষয কসরা, বতন্ বতন্সে খুন্, অথি যরা 
পডসলা ন্া। অথনাৎ যারা যথাথনভাসি বন্সদনাষ, খুন্ী তাসদর শকাসন্াভাসিই আততা়েী িসল 
প্রবতপি করসত বদসলা ন্া। 
  
-তাসত লাভ বক? 
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–লাভ আসছ বিবক। েসন্দসহর আগুসন্ েিনক্ষে জ্বসল মরা। এর শিস়ে কবিন্ োবস্ত আর 
বকছু আসছ! বতন্সে খুসন্র অপরাযী একজন্ই, অথি কাউসক েসন্দহ করার মসতা েুসযাি 
আমরা এক বিনু্দ শপলাম ন্া। যাক, এিার কাসজর কথা শোন্। 
  
বক কাজ? 
  
কাজো শমাোমুবে েহজ। কথার জাল িুসন্ বন্হতসদর আত্মী়েস্বজন্, িনু্ধিান্ধি পবরবিত 
শয শযখাসন্ আসছ শপে শথসক েমস্ত অজান্া শিাস পন্ খির শেসন্ শির কসর আন্ন্। 
  
তার মাসন্, শতামার যারো, েকসল ইসে কসর বকছু ন্া বকছু তথয শিাপন্ শরসখসছ? 
  
–মানু্ষ েি কথা েিেম়ে গুবছস়ে িলসত পাসর ন্া। শেো ইো-অবন্ো ন়্ে। আবম 
তাসদর কাছ শথসক এমন্ খির শুন্সত িাই শযগুসলা ঐেি মানু্সষর কাসছ ফালতু, 
অসকসজা, অসযৌবক্তক। হ়েসতা ঐ কাজগুসলাই আমার রহেয েমাযান্ করসত োহাযয 
করসি। 
  
এরপর শপা়োসরা একো ভাাঁজ করা কািজ পসকে শথসক শির করসলা। আমাসক পডসত 
বদসলা। ওো একো বিবি। হাসতর শলখা শিািা দুাঃোযয, মসন্ হ়ে শকাসন্া বন্িু ক্লাসের 
কাসরা শলখা। অজস্র িান্ান্ ভুল, োমসন্ এবিস়ে বলসখসছ, িান্ান্ েংসোযন্ করার পর 
বিবির ি়োন্ো এইরকম দাাঁডাসলা— 
  
পরম পূজন্ীস়েষু, 
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প্রথসম আমার প্রোম জান্াই। আসিই ক্ষমা শিস়ে বন্বে, আপন্াসক বিবি শলখার যৃষ্টতার 
জন্য, মাফ করসিন্। 
মাবের খুন্ হও়োর পর আসরা একো খুন্ হসলা। কািসজ ঐ শমস়েবের ছবি আবম 
শদসখবছ। মন্ো ভীষে খারাপ হস়ে শিসলা…শিিারা। ভাসিযর বক বন্ষু্ঠর পবরহাে। এত কম 
িস়েসে তাসক এইভাসি মরসত হসলা। 
মসন্র কষ্ট দূর করার জন্য শকাসন্ারকসম শমস়েবের বদবদর (লন্ডসন্ শয িাকরী কসর) 
বিকান্া শযািাড করলাম, তাসক েমসিদন্া জাবন্স়ে মস্ত িড একো বিবি বলখলাম। েি 
বকছু বিবিসত জান্ালাম, মাবের খুন্ শথসক শুরু কসর আপন্ার েসঙ্গ আলাপ পযনন্ত। এোও 
জান্ালাম, আবম তার েসঙ্গ বিসেষভাসি শদখা করসত আেহী। অিেয এ শদখা শে শদখা 
ন়্ে। একবদন্ দুবদসন্র ন়্ে। স্থা়েীভাসি তার েসঙ্গ শদখা করসত িাই। দুজসন্ পাোপাবে 
থাকসিা। দুজসন্ বমসল শকামর শিাঁসয খুবন্র হবদে শির করার কাসজ শলসি পডসিা। 
আমরা দুজসন্ একই িযথা়ে কাতর। অতএি দুজসন্র িুবি একসি হসল একো বকছু 
হসিই। শমাো কথা, তাসক আবম িুবিস়ে বদলাম শয ওভারেসন্র পাততাবড গুবেস়ে আবম 
লন্ডসন্ স্থা়েীভাসি থাকসত িাই। 
…একবদন্ আমার বিবির জিাি শপলাম। খুবেসত আবম উথসল উিলাম। বক েুন্দর হাসতর 
শলখা। শে বলখসলা, আমার েসঙ্গ শযািাসযাি করার কথা শে শভসিবছসলা। বকন্তু বিকান্া 
শযািাড করা েম্ভি হ়েবন্। তসি আমার মসত তার মত আসছ। তাছাডা, শে…বমাঃ 
শপা়োসরা, শুন্সল আপবন্ তাজ্জি িসন্ যাসিন্, আমার জন্য তদবির কসর একো িাকবরও 
শযািাড কসর শফসলসছ। 
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..অতএি আপন্ার িুিসত িাবক রইল ন্া, আবম এখন্ লন্ডসন্ রওন্া হবে। এই বিবি 
শটেসন্ িসে বলখবছ। আমার ন্তুন্ বিকান্া এখাসন্ বদলাম। যবদ েম়ে েুসযািমসতা 
একিার এখাসন্ আসেন্ তাহসল খুি খুবে হসিা। 
প্রোম জান্সিন্, 
শমবর শে়োর। 
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৩. বিবি  ডা পেষ 
বিবি পডা শেষ করলাম। 
  
–শহবটংে, শপা়োসরা িলসলা, শতামার অনু্মান্ বিক। শে়োর ভীষে িুবিমতী শমস়ে। 
  
তারপর পসকে শথসক আর একো বিবি শির করসলা। তাসত শলখা বছল–িাঙ্কবলন্ ক্লাকন। 
জাবন্স়েসছ বিসেষ কাসজ শে কবদন্ লন্ডসন্ আসছ। আিামীকাল শপা়োসরার েসঙ্গ শদখা 
করসত শে আেসছ, জরুরী আসলািন্া আসছ। শপা়োসরা শযন্ ঐ বদন্ িাবডসতই থাসকন্। 
  
শপা়োসরা িলসলা–বযযন যসর েি শদসখ যাও। শদখসি, অদু্ভত একো বকছু ঘেসিই। 
  
. 
  
পরবদন্ বিসকসল িাঙ্কবলন্ এসে হাবজর হসলা। শকাসন্া ভবেতা ন্া কসর েরােবর কাসজর 
কথা শুরু করসলা। 
  
-স্কেলযান্ড ই়োসর্নর ন্াম করা ইন্েসপক্টর শকাসন্া বকছু করসত পারসলা ন্া। িাঙ্কবলন্ 
িলসত থাসক। আাঃ, শক্রাম যত ন্া কাজ কসর তার শথসক িড িড িুবল আওডান্। 
কাসজর শিলা়ে অষ্টরম্ভা। েম়ে থাকসত পসরর খুন্ো অন্তত 
  
-তার মাসন্, আপবন্ও বন্বিত কসর জাসন্ন্, আর একো খুন্ হসি। 
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-ন্া হস়ে শতা উপা়ে শন্ই। তাই আমার পবরকল্পন্া, বন্হত বতন্জসন্র িনু্ধ-িান্ধি আত্মী়ে 
স্বজন্ একেসঙ্গ হস়ে একো শজারদার েংিিন্ িসড তুলসত হসি। শেবে পবরিালন্ার 
দাব়েসত্ব থাকসিন্ আপবন্, এর ফসল হ়েসতা ন্তুন্ শকাসন্া তথয পাও়ো যাসি। শযো 
খুন্ীসক যরসত োহাযয করসি। আর িতুথন বিবিো পাও়োর েসঙ্গ েসঙ্গ আমরা শলাজন্ 
বন্স়ে বন্বদনষ্ট জা়েিা়ে হাবজর হসিা, কডা প্রহরার িযিস্থা রাখসিা। ঐ স্থাসন্র যাসর-কাসছ 
েসন্দহজন্ক কাউসক শদখসল আপন্াসক খির শদসিা। শদখা যাসি হ়েসতা খুন্ীসক আমরা 
শকাথাও শদসখবছ–এযাসন্ডাভাসর, শিক্সবহসল িা কাটনসন্। খুসন্র আসি িা পসর কাসরা ন্া 
কাসরা ন্জসর ঐ মূবতনমান্ পসডসছ। আমরা তার আেল পবরি়েও জান্সত পারসিা। 
আপাতত এই েংিিসন্ থাকসি বতন্জন্-বমে শমিান্ িান্নার্ন, বমাঃ শর্ান্াল্ড শিোর এিং 
বমে শে়োর। আর আবম শতা আবছই। এসদর েসঙ্গ আবম ইবতমসযয বিবির মাযযসম 
শযািাসযাি কসরবছ। আর…আর…, বমে শে থাকসছন্। 
  
িাাঃ, বমে শেও থাকসছন্। 
  
শপা়োসরার কথাো শুসন্ িাঙ্কবলন্ খুি লজ্জা শিায করসলা। বন্িু স্বসর িলসলা, মাসন্ 
িুিসতই পারসছন্, উবন্ আমাসদর েসঙ্গ যুক্ত থাকসল আবম বিন্তামুক্ত থাবক। িত দুিছর 
যসর বতবন্ দাদার শেসক্রোবর বহোসি কাজ কসরসছন্। োসমর শলাসকরা আমার শিস়ে 
তাসক শিবে শিসন্। অবম শতা কস়েক িছর শদে-বিসদসে ঘুসর কাোলাম। 
  
-তাই ন্াবক? শদে-বিসদে শিসছন্! িীসন্ বিস়েবছসলন্ আপবন্? 
  
–হযাাঁ, িীসন্ বতন্ িছসরর কাছাকাবছ কাবেস়েবছ। 
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আসরা বকছু কথনািাতনার পর িাঙ্কবলন্ িসল শিল। 
  
 প্রথসম বিিক িেসলা শোমিার। 
  
শিাল শেবিসলর বিসেষ শলাকবে হসলা শপা়োসরা। েকসল তার িার পাসে িসেসছ। একেু 
দূসর েকাসলর কািজ হাসত বন্স়ে আবম িসে আবছ। বকন্তু কান্ আমার েজাি। 
  
–এো েমূ্পেন িযবক্তিত বিিক। শপা়োসরা িলসলা, এর েসঙ্গ স্কেলযান্ড ই়োর্ন িা পুবলসের 
শকাসন্া ভূবমকা শন্ই। ইবতমসযয যারা খুন্ হস়েসছ তারা শকউই এসক অসন্যর আত্মী়ে িা 
িনু্ধ ন়্ে। এমন্ বক তারা েমসিািী়ে ন়্ে। তসি দুবে ঘেন্ার বতন্বে খুসন্র মসযয আবম 
একো শযািেূি খুাঁসজ শপস়েবছ। তা হসলা বতন্বে হতযাকাসণ্ডর অপরাযী একজন্ শলাক 
এিং প্রবতবে শক্ষসি শে বন্সজ উপবস্থত শথসকসছ। তাহসল বিতী়ে েূি লক্ষয করসল িলা 
যা়ে, ঐ িযবক্তবেসক শকউ ন্া শকউ শদসখ থাকসি। হ়েসতা আপন্াসদর মসযয এমন্ শকউ 
আসছন্ যারা তাসক শদসখসছন্, িা তার িালিলসন্ শকাসন্া বিবেষ্টয আপন্াসদর মসন্ 
শরখাপাত কসরসছ। তসি খুন্ী পবরকল্পন্ামাবফক েুস্থ মবস্তসষ্ক এসকর পর এক খুন্ 
কসরসছ। বন্হত িযবক্তসদর েম্বসন্ধ খিরাখির তাসক আসি েংেহ করসত হস়েসছ। তথয 
েংেসহর জন্য শে বন্বি়েই পসর পসর ঐেি ঘেন্াস্থসল এসে থাকসি। তাহসল শে বক 
একিাসরর জসন্যও খুন্ীর আত্মী়েস্বজন্ িা িনু্ধিান্ধিসদর েসঙ্গ শযািাসযাি করসি ন্া? 
বন্ি়ে কসরসছ। আপন্াসদর িৃবতর মবেসকািা়ে তার শকাসন্া আিছা ছাপ রস়ে শিসছ। 
আজ আমরা অতীসতর বদন্গুসলা িরে করসি, তাসক শিন্ার শিষ্টা করসিা এিং আমার 
দৃঢ় বিশ্বাে এই শিষ্টা বিফল হসি ন্া। 
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বকন্তু, িাঙ্কবলন্ িলসলা, আসলািন্ার একো শকন্দ্রবিনু্দ শতা থাকা প্রস়োজন্। এখাসন্ শেো 
বক হসি? 
  
-এখাসন্ িদ িাাঁযা শকাসন্া প্রে করা হসি ন্া। িরং এমন্ অসন্ক প্রে করা হসি শযগুসলা 
অসযৌবক্তক, অসকসজা, শযমন্ আপন্াসক বদস়েই শুরু করা যাক। আপন্ার দাদা শযবদন্ 
খুন্ হসলন্ শেবদন্ রাসত ঘুসমাত যাও়োর আসি আপবন্ বক বক কসরবছসলন্? 
  
–বিসেষ বকছু ন়্ে। অন্য বদন্ যা কবর, শেবদন্ও তাই কসরবছলাম। েকাসল ঘুম শথসক 
উসি শিকফাট কসর শিবরস়ে পসডবছলাম শন্ৌসকা বন্স়ে। দুপুসর িাবড বফবর। স্নান্ খাও়ো-
দাও়ো শেসর ঘন্টাখাসন্ক বিশ্রাম বন্ই। তারপর বকছু িযবক্তিত বিবি বন্স়ে িবে। বিসকসল 
শেষ র্াক ন্া পাও়োর দরুে শকইন্টন্ পযনন্ত শদৌডসন্া। শেখান্কার িড শপাটাবফসে 
বিবির শিািা খালাে কসর িাবড বফসর আবে। তারপর রাসতর খািার খাও়ো, শেসষ ঘুম। 
ঘুবমস়ে পডতাম শেবদন্ও। বকন্তু থান্া শথসক শফান্ এসে 
  
–বিক আসছ, এই পযনন্ত। আো, আপবন্ শন্ৌকা িাইসত যাও়োর েম়ে এমন্ কাউসক 
শদসখসছন্, যার কথা আজও আপন্ার বিসেষভাসি মসন্ পসড। 
  
–এক শমাোসোো মবহলাসক শদসখবছলাম। 
  
–আর যখন্ বিসকসল বিবি শপাট করসত শিসলন্? 
  
-তখন্…তখন্ হা মসন্ পসডসছ একো শমস়ে। শমস়েো আর একেু হসল আমাসক 
োইসকসলর যাক্কা লাবিস়ে বদসতা। আবম আন্মন্া বছলাম ন্া, তাই রসক্ষ। 
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-এিার মাদসমা়োসজল শে, আপবন্ শেবদন্ বক বক কসরবছসলন্? 
  
–বন্তযবদসন্র মসতা শিকফাট শেসর েযার কারমাইসকসলর বিবির শিািা বন্স়ে িসেবছ। 
কাজ যখন্ শেষ কসর উিলাম তখন্ শিলা িাসরাো। তারপর স্নান্ শেসর খাও়োর পিন 
িুবকস়ে িেলাম বিবি বলখসত। দুই িান্ধিীসক বিবি শলখা শেষ কসর বকছু শেলাই শফাঁডাই 
কসরবছলাম। শদখসত শদখসত শকসে শিল েন্ধযা োসড োতো ন্ািাদ রাসতর খািার শখস়ে 
বিছান্া়ে শুস়ে পডলাম। 
  
-শিাসন্র েসঙ্গ শেষ কসি আপন্ার শদখা হস়েবছল? 
  
ঘেন্ার পসন্সরা বদন্ আসি। 
  
–বক কথা হস়েবছল? 
  
-মামুবল কস়েকবে কথা! োকাপ়েোর োন্াোবন্ যাসে। বমবল বহিবলসক শে শমাসেও পছন্দ 
কসর ন্া। বমে শমবর়োন্ মাইসন্ িাডাসত শমাসেও রাজী ন্ন্, এই যরসন্র আর বক। 
  
এিার শপা়োসরা শিোসরর বদসক তাবকস়ে িলসলা–আপবন্ শতা কাসফর আসেপাসেই 
শঘারাঘুবর করবছসলন্ শযবদন্ বমে িান্নার্ন খুন্ হ়ে, তাই ন্া? 
  
-হযাাঁ। 
  
 –বিসেষ কাউসক শদসখবছসলন্? 
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–ন্া। 
  
–আো শমবর, শতামার স্বামী শতা শতামাসক প্রা়ে শরাজই বিবি বলখসতন্? 
  
–হযাাঁ। 
  
–শেষ বিবি কসি বদস়েবছসলন্? 
  
 –ঘেন্ার বতন্বদন্ আসি বলসখবছসলন্? 
  
 –বক হসলা, িুপ করসল শকন্? বক বলসখবছসলন্? 
  
-উবন্ িসলবছসলন্, আবম শযন্ িুযিার আমার বন্স়োিকতনার কাছ শথসক ছুবে কবরস়ে রাবখ। 
কারে ঐ বদন্ বছল আমার জন্মবদন্। েকাল োতোর মসযয আমাসক এযাসন্ডাভাসর িসল 
শযসত িসলবছসলন্, উবন্ও শেবদন্ শদাকান্ িন্ধ রাখসিন্। আমরা োরাবদন্ বহ বহ কসর 
শিডাসিা, বেসন্মা শদখসিা, শহাসেসল খাসিা। বতবন্ আমাসক একো জামা বকসন্…শে 
ফুাঁবপস়ে শকাঁসদ উিসলা। 
  
িাঙ্কবলন্ বমসেে এযাম্বাসরর জন্য দুাঃখ প্রকাে কসর িলসলা, একবদসন্র একো ঘেন্ার 
কথা শুনু্ন্। আবম ফুেপাথ যসর আপন্মসন্ হাাঁেবছ। এমন্ েম়ে শোরসিাল কাসন্ এসলা। 
শদবখ একো শমস়ে িাবড িাপা পসডসছ। তার মাথার ওপর বদস়ে িাবডর শপছসন্র িাকাো 
েমূ্পেনভাসি িসল শিসছ। শে তার মাস়ের েসঙ্গ শিবরস়েবছল। শেবদন্ তার জন্মবদন্ বছল। 
ন্তুন্ একসজাডা জুসতা তার মা তাসক বকসন্ বদস়েবছসলা। শেই জুসতা শজাডা হাসত বন্স়ে 
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মা কািা়ে শভসঙ পডসলা। এই জুসতা শজাডা পসরই তার শমস়েবের মৃতুয হসলা িসল তার 
মাস়ের যারো। 
  
এইেম়ে শমিান্ িসল উিসলা, আমাসদর িাবডসতও এরকম একো ঘেন্া ঘসে শিসছ। 
শিবে শযবদন্ মারা যা়ে তার আসির বদন্ মা তার জসন্য এক শজাডা জুসতা বকসন্ 
এসন্বছল। শিবের আর শেো পরা হ়েবন্। ঐ জুসতা শজাডা বন্স়ে মা শকিল কাাঁসদ। 
  
ন্ীরিতা়ে ঘর ভসর শিল। খাবন্ক িাসদ স্তব্ধতা ভঙ্গ কসর থরা। িলল, এখন্ আমরা বক 
করসিা? 
  
–আপাতত বকছু ন্া, িাঙ্কবলন্ িলসলা এখন্ আমাসদর পাাঁিজন্সক েিেম়ে েজাি হস়ে 
থাকসত হসি। বন়্েবমত মাঁবেস়ে শপা়োসরার েসঙ্গ শযািাসযাি রাখসিা। আর িার ন্ম্বর 
খুসন্র ঘন্টা শোন্ার েসঙ্গ েসঙ্গ আমরা ঘেন্াস্থসল শপৌঁসছ যাসিা। মাঁবেস়ে শপা়োসরা, তাই 
শতা? 
  
-হযাাঁ, তাই। তসি এ িযাপাসর আমার দু-একো কথা আসছ। প্রথসম কাসফর বমবল 
বহিবলসক বকছু প্রে করা প্রস়োজন্। কথার মারপযাাঁি বদস়ে তার শপে শথসক শিাপন্ তথয 
শেসন্ শির করসত হসি। এই কাসজর দাব়েত্ব আবম মাদসমা়োসজল িান্নার্ন ও মাঁবেস়ে 
শিোসরর ওপর বদসত িাই। এসক্ষসি বমে শমিান্, আপন্ার কাজ হসি, শমস়েবের েসঙ্গ 
শয-শকাসন্া ভাসি িিডা েৃবষ্ট করা। আপবন্ িলসিন্, শে আপন্ার শিান্সক দুসিাসখ 
শদখসত পারসতা ন্া, শেো শে জাবন্স়েসছ। এ প্রসেঙ্গ শিবে অসন্ক কথা আপন্াসক 
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জাবন্স়েসছ, িলসিন্। আর মাঁবেস়ে শিোর, আপবন্ শমস়েবের েসঙ্গ বমসথয শপ্রম শুরু 
করুন্। 
  
–আবম যবদ একিার শমস়েবের খুি কাসছ যাও়োর শিষ্টা কবর 
  
 িাঙ্কবলন্সক কথাো শেষ করসত ন্া বদস়ে থরা িডা িলা়ে িসল উিসলা-ওেি বন্স়ে 
শতামা়ে মাথা ঘামাসত হসি ন্া। শতামার জন্য অন্য কাজ আসছ। 
  
–বন্ি়েই, শপা়োসরা মাথা শন্সড িলসলা, তাছাডা আপন্ার খুি কাসছ যখন্ ও আসছ। 
শপা়োসরা থরাসক ইবঙ্গত করসলা। 
  
যরা বিযাজবডত কসে িলসলা, ন্া। আপবন্ হ়েসতা জাসন্ন্ ন্া, আবম ও িাবডর েসঙ্গ 
েম্পকন িুবকস়ে বদস়েবছ। ও িাবডসত থাকা আমার েম্ভি ন়্ে। কস়েকবদসন্র মসযয 
পাকাপাবকভাসি লন্ডসন্ িসল যাি। 
  
–শলবর্ ক্লাকন িতনমাসন্ শকমন্ আসছন্? 
  
–এসকিাসরই ভাসলা ন়্ে। থরার পবরিসতন িাঙ্কবলন্ জিাি বদসলা। কালসকও বতবন্ 
আমাসক িসলবছসলন্, শযন্ আপন্াসক আবম অনু্সরায কসর িবল ওাঁর েসঙ্গ একিার শদখা 
করসত। যবদ দ়ো কসর– 
  
–অিেযই। ওাঁসক িলসিন্, কাল অথিা পরশু ন্ািাদ আবম ওাঁর কাসছ যাসিা। 
  
–আবম বক করসিা, শেো শতা িলসলন্ ন্া। শমবর িসল উিসলা। 
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-আসছ। শতামার একো েুন্দর কাজ আসছ। তুবম এযাসন্ডাভাসর যাসি। শেখান্কার 
শছসলসমস়েসদর েসঙ্গ িনু্ধত্ব িসড শতাসন্া। তাসদর মসন্র েসঙ্গ এসকিাসর বমসে যাসি। 
তারা বদন্-রাত রাস্তা়ে শখলা কসর। অতএি তাসদর শিাসখ বকছু পডা অস্বাভাবিক ন়্ে। 
  
িাঙ্কবলন্ বকছু িলার আসি শে বন্সজই িসল উিসলা–খিসরর কািসজ িরং একো 
বিজ্ঞাপন্ বদই। বিক এইরকম শিাসছর–এ. বি. বে. হুাঁবে়োর। শতামার পবরি়ে আমার আর 
অজান্া শন্ই। ন্িদ একসো পাউসন্ডর বিবন্মস়ে আবম মুখ িন্ধ রাখসত রাবজ। ইবত–বর্ই. 
এফ.। বক, ভাসলা হসি ন্া? 
  
–ভাসলা হসি। একিার শিষ্টা কসর শদখসত শতা শদাষ শন্ই। 
  
 িাঙ্কবলন্ িলসলা–েকসলর েুবিযার জন্য বেিান্তগুসলা শন্ও়ো হসলা। আবম পডবছ, 
আপন্ারা শুনু্ন্।(১) বমবল বহিবলর েসঙ্গ বমে িান্নাসর্নর কসথাপকথন্। (২) বমাঃ শিোসরর 
েসঙ্গ বমবল বহিবলর শপ্রম শপ্রম শখলা।(৩) এযাসন্ডাভাসরর শছাসো শছসলসমস়েসদর েসঙ্গ বমে 
শমবর শে়োসরর িনু্ধত্ব করা (৪) বিজ্ঞাপন্। 
  
এরপর েিাই শয যার বিদা়ে বন্সলা। 
  
আবম শপা়োসরাসক প্রে করলাম, এেি আসলািন্া শথসক তুবম বক িুিসল? 
  
-িুিলাম, হাজার কষ্ট-দুাঃসখর মসযযও এক বিনু্দেুখ থাসক। শহবটংে শতামার োমসন্ 
শকমন্ েুন্দর একো ন্ােক হস়ে শিল, তুবম শেো লক্ষয করসল ন্া। যখন্ িাঙ্কবলন্ বমবল 

http://www.bengaliebook.com/


এ.বি.বি. মার্ডার । আগাথা বিবি । এরকুল প াযাররা িমগ্র 

83 

www.bengaliebook.com                                  িূবি ত্র 
 

 

বহিবলর েসঙ্গ ঘবন্ষ্ঠতার অবভন়্ে করার কথা জান্াসলা তখন্ বমে শে শকমন্ শক্ষসপ বিস়ে 
প্রবতিাদ কসর উিসলা। 
  
এইেম়ে আিার বমে শে ঘসর এসে ঢুকসলাকস়েকো দরকাবর কথা বছল, শেগুসলা ন্া 
িসল বফরসত পারবছলাম ন্া। তাই আিার িসল এলাম, আপন্াসক বকছুক্ষে আসি 
জাবন্স়েবছ এখান্কার িাকবর শছসড বদস়ে লন্ডসন্ িসল যাবে। শেো বকন্তু শস্বো়ে ন়্ে। 
েযার কারমাইসকসলর মৃতুযর। পর শলবর্ ক্লাকন এমন্ িযিহার শুরু কসরসছন্ শয শেখাসন্ 
আমার বেসক থাকা েম্ভি ন়্ে। বতবন্ আমাসক পছন্দ কসরন্ ন্া, েসন্দহ কসরন্। কথা 
শেষ কসর শে শিবরস়ে শিল ঘর শথসক। 
  
জাসন্া শহবটংে, শপা়োসরা িলসত থাসক, বমে শে শযমন্ িুবিমতী শতমন্ োহেী। ভবিষযৎ 
েম্পসকন েসিতন্। আো, তুবম বক িলসত পারসি, ওর পরসন্ বক যরসন্র শপাোক বছল? 
  
এমন্ এসলাসমসলা প্রে করসছা শকন্? শতামার িযাপার বক শপা়োসরা? 
  
িযাপার গুরুতর ভা়ো। বিিসকর আসলািন্া িলাকালীন্ এক ফাাঁসক একো অদু্ভত কথাো 
শুন্লাম। এই কাজো আসি শিাযহ়ে শুসন্বছ িা শন্াে িইসত বলসখ শরসখবছ। বকন্তু বক শয 
শেই কথাো 
  
-তুবম বক কথাো কাটনসন্ শুসন্সছা 
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-ন্া, কাটনসন্ ন়্ে। শিক্সবহসল িা এযাসন্ডভাসর হসত পাসর। বক জাবন্। যাই শহাক, বমে 
শে-র আেল গুেো বকন্তু তার েি গুেসক ছাবপস়ে শিসছ। শিহারার লািেয শদসখসছা…শযন্ 
স্বসিনর শদিী…অথিা…. 
  
আমরা বন্রালা়ে শপৌঁছালাম। শেখাসন্ বিস়ে মন্ো উদাে হস়ে শিল। শর্ভবরন্ ঘসরর 
োমসন্ দাাঁডাসত এক েুস্থ শমাোসোো শিহারার ন্ােন উাঁবক মারসলা। শে তার পবরি়ে 
বদসলা। ন্াম জান্াসলা কযাপবটক। শলবর্ ক্লাকনসক শদসখাসোন্া করার ভার তার ওপর 
শদও়ো আসছ। শে িলসলা–আবম জাবন্ আপন্ারা আেসিন্। বমাঃ িাঙ্কবলন্ আসিই িসল 
শরসখবছসলন্। 
  
-উবন্ এখন্ শকমন্ আসছন্? 
  
–বকছুো ভাসলা। মসন্ হ়ে র্াাঃ শমিাসন্র ওষুয বকছুো কাজ কসরসছ। 
  
–উবন্ বক খিরো শুসন্ ভীষে শভসঙ পসডসছন্? 
  
-ন্া, উবন্ শভসঙ পসডন্বন্। কাতর হও়ো িা মুষসড পরার জন্য শয শিায দরকার শেো 
ওাঁর মসযয শন্ই। অতএি বতবন্ মসন্র বদক শথসক স্বাভাবিক আসছন্। এত ওষুসয শয-
শকাসন্া েুস্থ স্বাভাবিক শলাকও শিাযেবক্ত হাবরস়ে শফসল। তসি স্বামী-স্ত্রীর মসযয ভাসলািাো 
বছল বন্খাদ। স্ত্রীসক েুস্থ কসর শতালার জন্য বতবন্ েিরকম শিষ্টা কসরসছন্। এখাসন্ কাজ 
করসত এসে প্রথম প্রথম আবম রীবতমসতা ঘািসড শযতাম তার িযিহার শদসখ, তসি 
িছসরর পর িছর থাকসত থাকসত েি শিাসখ েস়ে শিসছ। তাছাডা েযার কারমাইসকল 
একসঘস়ে জীিন্ শথসক মুবক্ত পাও়োর জন্য এক বিরাে েংেহোলা বতবর কসরবছসলন্। 
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বদসন্র অসন্কো েম়ে বতবন্ শেখাসন্ কাোসতন্। শকন্াকাোর জন্য মাসি মাসি এবদক-
ওবদক শযসতন্। বমে শে-শকবজবন্েপি আন্ার জন্য ফদন করসত োহাযয করসতন্, 
এইেি। 
  
–বমে শে এখান্ শথসক িসল শিল শকন্, িলসত পাসরন্? 
  
-শুরুসত শলবর্ ক্লাকন তাসক শিে ভাসলা শিাসখই শদখসতন্। অিেয পসর…আমরা 
অসন্কক্ষে িাইসর দাাঁবডস়ে কথা িলবছ। িলুন্, শভতসর িলুন্। উবন্ হ়েসতা ভািসছন্। 
  
আমরা ঘসর প্রসিে করলাম। শি়োসর এক শরািা, বিদীেনা, শরাসি জজনবরত মবহলার 
প্রবতমূবতন শযন্ িসে আসছ। কযাপবটক আমাসদর েসঙ্গ শলবে ক্লাসকনর পবরি়ে কবরস়ে 
বদসলা। 
  
–আেুন্, মাঁবেস়ে শপা়োসরা। শুকসন্া মুসখ ভদ্রমবহলা আমাসদর অভযথনন্া জান্াসলা। তারপর 
িলসত শুরু করসলা, এমন্ ঘেন্া ঘেসলা যা আমার বিন্তার িাইসর। আবম িহুবদন্ যসর 
শরািেযযা়ে পসড আবছ। শেই বহসেসি আমারই আসি মসর যাও়ো উবিত বছল। 
বকন্তু…ঈশ্বসরর বক বন্ষু্ঠর পবরহাে…। আপন্াসদর েসঙ্গ কথা িসল খুি ভাসলা লািসছ। 
আমার েরীসরর শতা এই হাল। অথি ঈশ্বর তাসক বন্স়ে িসল শিল, শরসখ শিল এত িড 
িাবড, অমন্ এক অিুি ভাই…আমার পসক্ষ বক েি বকছু োমলাসন্া েম্ভি। জাসন্ন্, ওর 
স্বভািো এসকিাসর শছাট্ট শছসলর মসতা। িস়েসের োসথ স্বভাসির শকাসন্া পবরিতনন্ 
হ়েবন্। ওসক শয একেু ন্জসর রাখসিা শে ক্ষমতােুকুও আমার শন্ই। 
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–আপবন্ ওসক বন্স়ে ভািসছন্ বিকই, বকন্তু আমার ন্জসর শতমন্ বকছু পডসলা ন্া। একেু 
আসিিপ্রিে এই যা। 
  
-হযাাঁ, ঐ আসিিোই যত ন্সষ্টর শিাডা। যাই শহাক, কাসজর কথা়ে আবে। আমার স্বামীর 
মত একজন্ ভাসলামানু্ষসক বকন্া শেষপযনন্ত একো িি উন্মাসদর হাসত মরসত হসলা। 
মাইসকসলর জন্য আবম যত ন্া কাতর তার শিস়ে দুাঃখ শপস়েবছ ঐ পািলার কথা শভসি। 
পািল বক োসয হস়েসছ। অসন্ক শোক-তাসপর ফল, বন্সজ দুাঃখ হসল একজন্ শলাসকর 
দুাঃখ অনু্ভি করসত পারা যা়ে। যবদ একিার তাসক শদখসত শপতাম…আো, আপন্াসদর 
ন্াবক যারো, শলাকো েুযবরটসদর বভসড বমসে আসছ। বকন্তু আমাসদর িাবডর এ পােো়ে 
শতা খুি শিবে েুযবরট আসে ন্া। খুন্ করসত হসল খুন্ীসক অিেযই আমাসদর িাবডর 
যাসর-কাসছ একিার আেসতই হসি। 
  
–বকন্তু মযার্াম, বতবরসে আিট কাউসক আপন্ার িাবডর যাসর-কাসছ শদখা যা়েবন্। 
  
–কথাো কার শথসক শুসন্সছন্? বমে শে বক িসলসছ? ওরা কথা এসকিাসর বিশ্বাে 
করসিন্ ন্া। ও একন্ম্বসরর ে়েতাবন্, বমসথযিাদী। এই কারসে ওসক আবম শমাসেও পছন্দ 
করতাম ন্া। আমার দুসিাসখর বিষ। বক ন্যাকা ন্যাকা কথা, আমার শকউ শন্ই। 
শছাসোসিলা শথসক শলাসকর লাবথ–িাো শখস়ে িড হস়েবছ। তাসত বক হস়েসছ িলুন্? শতার 
ভাসিয শন্ই তাই পােবন্। আমার কপাল ভাসলা, তাই আবম েি শপস়েবছ। অত কথা 
বকসের িািা। এ িাবডর দুই ন্িাি পুসির মসযয একজন্ বন্স়ে এসলা জামা, আিার অন্য 
জন্ বন্স়ে হাবজর হসলা ন্কল মুসক্তার হার। িডভাই শতা ওর প্রেংো়ে পঞ্চমুখ। শছাসো 
ভাই ভাসি িদিদ হস়ে দে পাউন্ড মাইসন্ িাবডস়ে বদসলা। এেি আবম িরদাস্ত করসত 
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পাবর ন্া। তাই িত শোমিার তাসক পবরষ্কার জাবন্স়ে বদলাম, এখান্ শথসক তুবম িসল 
যাও। বন্সজর আস্তান্া বন্সজ খুাঁসজ ন্াও। কথা ন্া িসল েুডেুড কসর ঘর শথসক শে িসল 
শিল। তারপসরই িাঙ্কবলন্ আমার কাসছ এসে হাবজর হসলা। ও িসল শিসল ন্া বক কথা 
িলার েঙ্গীর অভাি হসি। তারপর িলসলা, ওসক বতন্মাসের মাইসন্ অবেম বদস়ে দাও, 
তাই-ই েই। বকন্তু ওর শিহারা আবম এই িাবডর যাসর-কাসছ শদখসত িাই ন্া। আবম 
অেুস্থ তাই আমাসক েকসল েহানু্ভূবতর শিাসখ শদসখ। আবম শিাাঁসকর মাথা়ে যা িবল, 
শেো ওরা শুসন্ বন্সত িাযয হ়ে। িাঙ্কবলন্ও শকাসন্া আপবত্ত করসলা ন্া। 
  
শলবর্ ক্লাকন একোন্া শিে বকছুক্ষে কথা িলার পর হাাঁফাসত লািসলা। ন্ােন িলসলা–
আপবন্ িরং একেু শুস়ে বিশ্রাম বন্স়ে বন্ন্। 
  
-থাক, আর শোহাি শদখাসত হসি ন্া। শতামাসকও আবম হাসড হাসড বিসন্বছ। ঐ 
ে়েতাবন্র েসঙ্গ শতামারও কম দরদ বছল ন্া। 
  
–আপবন্ বমে শে-শক বমথযািাদী িলসলন্ শকন্? শপা়োসরা প্রেঙ্গ পাসল্ট প্রে করসলা। 
  
–বমসথযিাদী ন়্েসতা বক। আপন্াসক িসলসছ িাবডর আসেপাসে শকাসন্া উেসকা শলাকসক 
শে শদসখবন্। অথি আবম জান্ালার োমসন্ শি়োসর িসে েি বকছু লক্ষয কসরবছলাম। 
একজন্ অসিন্া শলাসকর েসঙ্গ শে কথা িলসছ। শে দাাঁবডস়ে বছল উিাসন্। আর শলাকো 
ফেসকর িাইসর বছল। প্রা়ে এিাসরাো হসি। শলাকবের শিহারা োযারে। লম্বা, শরািা, 
শন্াংরা শপাোক পরসন্-িযে। এইেুকু মাসন্…বম. শপা়োসরা, আমার েরীর ভীষে খারাপ 
লািসছ, আপন্ারা এখন্ আেুন্। ন্ােন…ন্ােন। 
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ইো ন্া থাকসলও আমাসদর িাযয হস়ে ঐ ঘর তযাি করসত হসলা। 
  
–এতক্ষসে বমে শে আর ঐ শলাকোর িল্প শোন্া শিল। আবম িললাম, বমে শে এমন্ 
একো খির শকন্ শিসপ শিল? 
  
–এই শকন্-র জিাি আমাসক এখন্ আবিষ্কার করসত হসি। েম়ে ও েুসযাি হসল তাসকই 
একবদন্ প্রে করসিা। 
  
আিযন, এমন্ েুন্দরী বেবক্ষত মবহলার েসঙ্গ একো পািসলর শযািোজে, এ কল্পন্া করা 
যা়ে ন্া। শে েুন্দরী িসলই েকসল অপমান্ করার জন্য আদাজল শখস়ে শলসিসছ। 
  
-ন্া শহবটংে, শতামার কথা়ে আবম ো়ে বদসত পারলাম ন্া। েিাই আদাজল শখস়ে 
শলসিসছ, বকন্তু েযার কারমাইসকল, িাঙ্কবলন্, ন্ােন কযাপবটক, এাঁরা? 
  
-শলবর্ ক্লাসকনর ন্াম শতা িলসলন্ ন্া? 
  
-িললাম শতা। শতামাসক শকিল বতসন্র েসঙ্গ এসকর ফারাকো িুবিস়ে বদলাম। 
  
শহা়োইে হযাসভসন্ ঢুকসতই বরসেপেবন্ট জান্াসলা, অসন্কক্ষে যসর এক ভদ্রসলাক 
শপা়োসরার েসঙ্গ শদখা করার জন্য অসপক্ষা করসছ। শে তার ফ্ল্যাসের োমসন্ পা়েিাবর 
করসছ, খাবন্ক আসি এক শি়োরা শদসখ এসেসছ। 
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বলফে শথসক শিসরাসতই ন্জসর পডসলা শর্ান্াল্ড শিোর অসপক্ষা করসছ। এই েম়ে 
ওসক আো কবরবন্, তাই আিযন হলাম। তার শিহারা়ে একো বিধ্বস্ত ভাি। মসন্ হ়ে িত 
দুবদন্ তার ওপর বদস়ে অসন্ক যকল শিসছ। 
  
শিে বকছু কথা হসলা। 
  
একেম়ে আবম জান্সত িাইলাম, আপবন্ বক েরােবর শিক্সবহল শথসক আেসছন্? 
  
-হযাাঁ। 
  
–বমে বহিবলসক কা়েদা করসত পারসলন্? 
  
–ও, ঐ কাসফর শমস়েো। ন্া, তার িযাপাসর মাথা ঘামািার েুসযাি আমার হ়েবন্। 
  
–তাহসল আপবন্ ওখান্ শথসক িসল এসলন্? 
  
–বক জাবন্, তা িলসত পারসিা ন্া। 
  
–এো বকন্তু আমার প্রসের উত্তর হসলা ন্া। শপা়োসরা আপন্ার মসন্র খির েি জাসন্। 
  
-আবম জাবন্, শপা়োসরা িলসলা িত আেিবেে ঘণ্টা যসর মসন্র মসযয শয কথাো পুসষ 
শরসখসছন্ আপবন্, কাউসক িলসত পাসরন্বন্, শেো আমাসক জান্াসত এসেসছন্। আপন্ার 
যা িলার আসছ বন্ভনস়ে িলসত পাসরন্ োঁবেস়ে শিোর। 
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–আপবন্ যবদ আমার কথা বিশ্বাে কসরন্, তাহসল িলসত পাবর। আো, মাঁবেস়ে শপা়োসরা, 
আপবন্ বক স্বপ্ন বিশ্বাে কসরন্? একো ভীষে িাসজ স্বপ্ন িীভৎে ভ়েঙ্কর। আবম হ়েসতা 
স্বাভাবিক ন্ই। হ়েসতা শেষ পযনন্ত পািল হস়ে যাসিা। রাসতর পর রাত এক স্বপ্ন 
আমাসক অবস্থর কসর তুসলসছ। আবম িাবল়োবডসত শিবের জন্য অসপক্ষা করবছ। বকন্তু 
তাসক আবম শকাথাও খুাঁসজ পাবে ন্া। শিবের শিল্ট আমার হাসত, তাসক শেই শিল্ট 
শফরত বদসত হসি। আবম েকসলর মুখ পযনসিক্ষে করসত লািলাম, বন্খুাঁতভাসি শদখলাম, 
আিমকা তার োক্ষাৎ শপলাম আবম। েমুসদ্রর বদসক মুখ কসর িসে আসছ। জসলর শঢউ 
গুন্সত গুন্সত শে শযন্ বন্সজসক হাবরস়ে শফসলসছ। আবম তার বদসক যীর পাস়ে এবিস়ে 
শিলাম। শে বকছু শের শপল ন্া। অিসেসষ আবম তার বিক শপছসন্ বিস়ে দাাঁডালাম। 
মুহূসতনর মসযয ঘসে শিল ঘেন্াো। আমার হাসতর শিল্ট তখন্ তার িলা়ে জবডস়ে শিসছ। 
আবম আমার েমস্ত েবক্ত বদস়ে শিল্টো োন্সত লািলাম। িযাে, তার বন্ষ্প্রাে শদহো 
িাবলর ওপর লুবেস়ে পডসলা। আমার তখন্ আন্ন্দ যসর ন্া। আবম তাডাতাবড তার বদসক 
িুাঁসক পডলাম। শদবখ, ও শিবে ন়্ে, ওর বদবদ শমিান্।…আবম এ স্বসপ্নর মাথামুণু্ড বকছু 
িুিসত পারবছ ন্া। শিাখ িুজসলই শেই দৃেয শভসে উিসছ মসন্র পদনা়ে। 
  
শিোরসক ক্লান্ত শদখাসলা। শপা়োসরা তার বদসক িযাবন্ডর বেবে এবিস়ে বদস়ে বকছুো িলা়ে 
ঢালসত িলসলা, ও আপবত্ত ন্া কসর েিো িযাবন্ড িলাযাঃকরে করসলা, বেবেো শপা়েসরার 
বদসক এবিস়ে বদস়ে িলসলা–আো, এই স্বসপ্নর অথন বক? আবম বক তাহসল শিবের খুন্ী? 
  
শপা়োসরা জিাি বদসত বিস়ে িাযা শপল। বিবির শিািা হাসত বন্স়ে র্াকবপওন্ এসে 
ঢুকসলা। 
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 বিবির বিকান্া়ে শিাখ িুবলস়ে আবম েভস়ে বিৎকার কসর উিলাম। 
  
–শপা়োসরা এসেসছ। 
  
আমরা দুজসন্ োইপ করা বিবিো োমসন্ শমসল যরলাম। 
  
. 
  
বক মোই, এখন্ও বক অন্ধকাসর অসন্ধর মসতা হাতসড শিডাসিন্, ন্া বক এ পিন শেষ 
করসিন্? শেষ ন্া করসলও ক্ষবত শন্ই, লজ্জাও শন্ই। িলুন্, আমরা এক ন্তুন্ জা়েিা়ে 
ন্তুন্ভাসি শখলাো শুরু কবর। 
শিিারা শপা়োসরা। আপন্ার দুাঃখ শদসখ আমার শিাঁবিস়ে কাাঁদসত ইসে করসছ। 
আপবন্ বক োস্ত্র-োস্ত্র মাসন্ন্? যবদ মাসন্, তাহসল এই েুিাসদ একো উপসদে বদই। বক 
শযন্ কথাো…উদযসমন্ বহ বেিবন্ত। তার মাসন্ উদযম থাকসল েি বকছু েফল হ়ে। 
অতএি যতবদন্ শিাঁসি আসছন্, হাল শছসড ন্া বদস়ে লডাই কসর যান্। একবদন্ ন্া 
একবদন্ েুফল পাসিন্-ই। 
যরুন্ ন্া, আমাসক। আমার উদযম শদখসছন্ শতা, আপন্াসক শকমন্ এসকর পর এক 
শিাকা িান্াবে। তসি ভািসিন্ ন্া, েহসজ আবম রসে ভঙ্গ শদসিা। 
যাক, আেল কথা়ে আবে, এিার শকাথা়ে শখলাো হসি িলুন্। বেপারাবর..? ন্া। ওো 
আমার িেনমালার কুবড ন্ম্বর খুসন্র পযনাস়ে পসড। বহসেিমসতা ক্রবমক েংখযা অনু্যা়েী 
…িার..পাাঁি… েসতসরা…আিাসরা..কুবড। অতএি মািখাসন্ শষালো েংখযা শরসখ আবম 
শকান্ োহসে কুবডর বদসক এসিাই িলুন্। 
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যাক, আপাতত ও কথা স্থবিত থাক। আপাতত আমরা িলুন্ যাই র্ন্ কাটাসর। হাসতর 
কাসছ িার ন্ম্বর রস়েসছ ওোর একো িবত কসর বন্ই। 
  
ইবত 
িেংিদ 
এ.বি.বে. 
  
বিবিো পসড আবম উৎকবেত হলাম ন্া। িরং খুেী হলাম। এতবদসন্র েমস্ত উৎকো 
িতুথন বিবির কলযাসে যুস়ে মুসছ শিল। তাই স্বাভাবিক ভাসিই দুবিন্তার পবরিসতন োবন্ত 
শপলাম, স্ববস্ত শপলাম। 
  
শক্রামসক শফান্ কসর জান্াসন্া হসলা। পসন্সরা বমবন্ে িাসদ শে এসে হাবজর হসলা। দে 
বমবন্সের মসযয শমিান্ িান্নার্, িাঙ্কবলন্ও এসে শিল। শমিান্ শোজা শিক্সবহল শথসক 
আেসছ। 
  
শপা়েসরা বিবি েম্বসন্ধ েি বকছু শক্রামসক জান্াসলা। শক্রাম বিবিো বন্স়ে শিবরস়ে পডসলা। 
বিবি েম্পসকন েযার লা়েসন্ল বক িসল শেো শপা়োসরাসক জান্াসত িলসলা। 
  
িাঙ্কবলন্ তার বদসক তাবকস়ে িলসলা–বিবিো শতা পসকসে পুসর বন্সলন্। বকন্তু কাসজর 
কাজ বকছু করসিন্ বক? এিাসরাই শেসেম্বর র্ন্ কাটাসর শয মরশুসমর শেষ শঘাডসদৌড, 
শেো বক জাসন্ন্? ঐ শখলা উপলক্ষ কসর র্ান্ কাটাসর কত শলাক জমা হ়ে জাসন্ন্? 
োরা ইংলযান্ড ওখাসন্ বিস়ে বভড কসর। পা়ে পঞ্চাে হাজার। আর যাই শহাক, খুন্ী পািল 
হসত পাসর, বকন্তু িাল শে বিক শদসি। 
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শপা়োসরা িলল–েবতয, বমাঃ িাঙ্কবলন্, আপন্াসক প্রেংো করসত হ়ে। এমন্ বিপসদর 
বদসন্ও আপন্ার িুবি শলাপ পা়েবন্। 
  
-ন্া ন্া, এসত প্রেংো করার বক আসছ। কথাো মসন্ পডসলা, তাই িললাম। তসি আমার 
যারো, এিাসরর খুন্ো হ়েসতা শরসের মাসিই হসি। 
  
শক্রাম বিদা়ে বন্স়ে িসল শিল। ওর িসল যাও়োর ভবঙ্গ শদসখ আমরা শহসে উিলাম। 
এমন্ েম়ে থরা ঘসর এসে ঢুকসলা। মাথা়ে কাসলা েুবপ, পরসন্ পা অিবয ঢাকা িষনাবত। 
বভসজ ছাতাো শরসখ িলসলা, যা শুন্লাম েি বক েবতয? 
  
–বক শুন্সলন্? শক-ই িা িলসলা আপন্াসক? 
  
বমাঃ শক্রাম িলসলন্। িাবডসত শঢাকার মুসখ তার েসঙ্গ শদখা হসলা। বিবিো েবতয এসেসছ। 
এিার ঘেন্াস্থল শকাথা়ে? 
  
–র্ন্ কাটার। 
  
–কসি? 
  
িুযিার, এিাসরাই শেসেম্বর। 
  
–এখন্ বক করেী়ে? 
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 –আপাতত ভবিষযসতর কমনপিবত েম্পসকন আসলািন্া করসত হসি। 
  
…পুঙ্খানু্পুঙ্খভাসি বিসেষে কসর বিক করা হসলা, ঘেন্ার বদন্ আমরা েিাই র্ন্ 
কাটাসর হাবজর থাকসিা। েসন্দহজন্ক বকছু ন্জসর পডসল প্রথসম স্থান্ী়ে থান্া়ে 
জান্াসিা। আমাসদর অতযন্ত েজাি ও েতকন থাকসত হসি। যবদ দল শথসক বছেসক যাই 
তাহসল িুাঁবক শন্সিা ন্া। মসন্র শজার অকু্ষণ্ণ শরসখ আমরা েসতযর ও ন্যাস়ের পসথ 
এসিাসিা। তাসত শয যতেুকু জাবন্ 
  
শপা়োসরার কথার মািখাসন্ থরা ও িাঙ্কবলন্ িসল উিসলান্া ন্া, আমরা তার েম্বসন্ধ বকছু 
জাবন্ ন্া। জান্ত আমরা তাসক শকাসন্াবদন্ শদবখইবন্ িা শকউ কথা িবলবন্। িারিার মসন্ 
করার শিষ্টা করবছ, বকন্তু শকাসন্া লাভ হ়েবন্। 
  
–লাভ হত। যবদ ন্া আমরা শকউ েতয শিাপন্ করতাম। শপা়োসরা িলসত থাসক। বমে 
শে, কারমাইসকসলর মৃতুযর বদন্ শিলা এিাসরাোর েম়ে িাবডর উসিাসন্ দাাঁবডস়ে এক 
অসিন্া শলাসকর েসঙ্গ কথা িসলবছসলন্। শে কথা উবন্ আমাসদর জান্ান্বন্। 
  
–এেি কথা আপবন্ শকাথা শথসক শুন্সলন্! উসত্তজন্া়ে থরা লাবফস়ে উিসলা। পরক্ষসে 
শে োন্ত হস়ে িলসলা, আেসল শলাকবে যুি শফরত এক শফবরও়োলা। িাকবর শন্ই, তাই 
শরাজিাসরর যান্দা়ে িাবড িাবড শমাজা বিবক্র কসর শিডা়ে। আমাসক উসিাসন্ শদখসত 
শপস়ে আমাসক ঈোরা কসর র্াসক। আবম এবিস়ে শযসতই আমাসক শমাজা শদখা়ে এিং 
শকন্ার জন্য শখাোসমাদ কসর। শলাকো ন্াসছাডিান্দা। দে বমবন্ে পর শে িাক্স গুবছস়ে 
িসল শিল। আবমও তারপর শলবর্ ক্লাসকনর েসঙ্গ শদখা করসত িসল যাই। 
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শপা়োসরা বন্সজর বিন্তার মসযয রু্সি শিল। বকছুক্ষে কােসলা এইভাসি, একেম়ে আমাসক 
লক্ষয কসর িলসলা, মসন্ আসছ, বমসেে এযাম্বাসরর আলমাবর শঘাঁসে অসন্ক বকছুর োসথ 
একসজাডা ন্তুন্ শমাজা পাও়ো বিস়েবছসলা। তারপর শিক্সবহল। মাি দুবদন্ আসি বমে 
শমিান্ এই ঘসর িসলবছসলন্, েদয শকন্া শমাজা হাসত বন্স়ে তার মাস়ের আকুল কািার 
কথা…বক তাই ন্া মাদসমা়োসজল িান্নার্ন? 
  
-হযাাঁ, বিক তাই। 
  
–আর এক শফবরও়োলার কাছ শথসক শমাজা শজাডা বকসন্বছসলন্, তাই ন্া? 
  
–হযাাঁ। 
  
–তাহসল শদখুন্, বক বিবিি শলাক শেই শফবরও়োলা। ঘেন্া ঘোর আসি িা পসর তাসক 
বিক ঘেন্াস্থসল শদখা যাসে। বমসেে এযাম্বার তাসক শদসখসছ, বমসেে ফাউলার তাসক 
শদসখসছ, বমে শে-এিার িলুন্ মাদসমা়োসজল, তার শিহারাো শকমন্ শদখসত বছল? 
  
-মসন্ আসছ বক? মাসন্, আে-ন্বদন্ তাসক শদসখবছ শতা…িাস়ে একো পুরাসন্া ওভারসকাে 
বছল…হাাঁসে কুাঁসজা হস়ে হস়ে তসি অল্প…আর বকছু মসন্ পডসছ ন্া, শতমন্ শকাসন্া তার 
শিহারার বিবেষ্টয শন্ই শয মসন্ থাকসি। 
  
বন্ি়েই, মসন্ রাখার মসতা শিহারা হসল আমাসদর মসযয কাসরা ন্া কাসরা শিাসখ শেই 
শিহারা শভসে উিসতা। বমে মাদসমা়োসজল, আপবন্ তার শয শিহারার িেনন্া বদসলন্, 
তাসত আমার কাজ হসি। ঐ অপবরবিত শলাকবেসক আবম বিন্সত পারবছ। 
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‘এোসক আিার কযাসেন্ শহবটংে-এর শলখা িসল মসন্ করসিন্ ন্া।‘ 
  
কাট িসে আসছন্ বস্থর হস়ে, শযন্ একো পাথসরর মূবতন। ন্সড ন্া, িসডও ন্া। কািসজর 
প্রথম পৃষ্ঠা়ে শেই বিজ্ঞাপন্ো তাসক ভীষেভাসি ভাবিস়ে তুসলসছ। মসন্র িভীসর 
উথালপাথাল শুরু হস়েসছ। 
  
ঘসর এসে ঢুকসলা িাবডর মাবলক মাথনাবর। কাট তাসক শদসখ িমসক উিসলা। শিকফাট 
শযমন্ বিক শতমন্ পসড আসছ। িা জুবডস়ে জল। মাথাবর জান্সত িাইসলা, তার েরীর 
ভাসলা আসছ বকন্া? কাট তখন্ উসত্তজন্া়ে কাাঁপসছ। শকাসন্ারকসম জিাি বদসলা–আজ 
আবম শিলসতন্ হযাাঁসম যাসিা। 
  
-ভাবর েুন্দর জা়েিা, বন্বরবিবল। বিটন্ হস়ে শযসত হ়ে। এসকিাসর জমজমাে, বমসেে 
মাথাবরর শিাখ আন্সন্দ উজ্জ্বল হস়ে উিসলা। কাসটর হাত শথসক পসড যাও়ো খিসরর 
কািজো তুলসত তুলসত িসল উিসলাকািজ খুলসলই শকিল একোই 
খির..এ.বি.বে…খুন্…তদন্ত… এিার ন্াবক খুন্ো র্ন্ কাটাসর হসে। েবতয, ওখান্কার 
শলাকসদর বক অিস্থা, একিার শভসি শদখুন্। যবদ আমার ন্াসমর প্রথম অক্ষর বর্ হত 
তাহসল আবম বতলমাি শদবর ন্া কসর শিাাঁিকা-িুিবক বন্স়ে এখান্ শথসক েসর পডতাম। 
বক বমাঃ কাট, বকছু িলসলন্? 
  
-ন্া…বকছু িবলবন্… 
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এিার এিাসরা তাবরসখ কাজো েম্পি হসি। ঐ বদন্ জমজমাে থাকসি এলাকা। তসি 
পুবলে িসে শন্ই, উসি পসড শলসিসছ। …এবক আপন্ার মুখ শিাখ অমন্ শদখসত লািসছ 
শকন্, শযন্ রক্তেূন্য। শুনু্ন্, আজ আর শিসরাসিন্ ন্া। আমার কথা শুনু্ন্। 
  
শদখুন্, আপন্ার কথা মান্া েম্ভি ন়্ে। আসি আমার কাজ, আবম কথা বদস়েবছ। কথার 
শখলাপ করা িলসি ন্া, কাজ শেষ কসর তারপর অন্য বিন্তা। েরীর আমার ভাসলা 
আসছ…শকিল একেু ক্লান্ত লািসছ আর বক। 
  
বতবন্ বতবর হস়ে বন্সলন্ শপাোক পসর। েুযেসকে গুবছস়ে শিসরাসত বিস়ে শদসখন্ বমে 
বলবল তার বদসক তাবকস়ে হােসছ। 
  
বমাঃ কাট, আজ এত তাডাতাবড শিসরাসেন্? 
  
জরুরী কাজ পসড শিসছ…ন্া শিসরাসলই ন়্ে।…আো, বমে বলবল, আপন্ার মসন্ কখসন্া 
বিপসদর আেঙ্কা শজসিসছ? আপবন্ বক ভািয মাসন্ন্? 
  
-মাসন্…বিক…। এক একবদন্ েকালসিলা উসি মন্ো এমন্ ভারাক্রান্ত হস়ে থাসক শয 
োরাবদন্ শকাসন্া কাজ করসত ভাসলা লাসি ন্া। 
  
-বিক িসলসছন্। 
  
–তা এখন্ শকাথা়ে যাসেন্? 
  
–অ-শন্-ক দূর। শিলসতন্ হযাম। 
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–শদখুন্, শেবদন্ েবকসত শতা আপবন্ এ.বি.বে িণ্ডীর মসযয ঢুসক পসডবছসলন্। এিার আর 
শে ভুল করসিন্ ন্া। 
  
-ন্া ন্া, শক্ষসপসছন্। আর ভুল কবর। এিার োত মাইল…অসন্ক দূর.. 
  
-োত মাইলসক আপবন্ অসন্ক দূর িলসছন্ বক কসর? হ়েসতা রাস্তা়ে হাাঁেসত হাাঁেসত 
খুন্ীোর েসঙ্গ আপন্ার শদখা হস়েসছ। অসিন্া একো উেসকা শলাক… 
  
–আমরা তাসক শকউ শদবখবন্, শকউ বিবন্ ন্া। ন্া, আর শদবর করা িলসি ন্া। আপন্ার 
মাস়ের ভাসলািাোর কথা আমার েিেম়ে মসন্ থাকসি…িবল…হ়েসতা আর বফরসিা ন্া, 
গুর্িাই… 
  
তাাঁর িসল যাও়োর বদসক বমে বলবল একদৃসষ্ট তাবকস়ে রইসলা। 
  
‘ এোও বকন্তু কযাসেন্ শহবটংে-এর শলখা ন়্ে।‘ 
  
 শক্রাম এক োসজনন্টসক শর্সক বন্সদনে বদসলা, লন্ডসন্র েমস্ত প্রবতষ্ঠাসন্র শকাথা়ে শকান্ 
শমাজা বতবর হ়ে, শেইেি কারখান্ার এসজন্টসদর েমস্ত খির েংেহ কসর কাল দুপুসরর 
মসযয শযন্ পাবিস়ে শদ়ে। 
  
শপা়েসরার কথা়ে আহ্লাবদত হস়ে িড কতনা হুকুম বদসলন্, শপা়োসরা কই িলসত পারসলন্ 
ন্া শতা, আজকাল শকান্ খুন্ীরা িালাক হস়ে শিসছ, তাসদর েসঙ্গ পাো বদস়ে আমাসদরও 
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িালাক হসত হসি। তা ন্া, আসলািন্া? হিাৎোসজনসন্টর বদসক শিাখ বফরসত, তাসক িসল 
শযসত িলসলা। 
  
‘এোও বকন্তু শহবটংসের শলখা ন়্ে।‘ 
  
 বলবলর কাসন্ কাসন্ বফেবফে কসর েম হাবেনিাম িলসলা–শতামাসদর ঐ শিাসিিারা িুসডা 
ভাডাসেসক শদখলাম। ইউসটন্ শটেসন্র েযােফসমন িুপ কসর দাাঁবডস়ে আসছ। বন্সজর 
মসন্ হতাে হস়ে বক েি শযন্ ভািবছল। তার হাত শথসক খিসরর কািজো পসড শিল। 
শখ়োল শন্ই। আবম কািজো তার হাসত তুসল বদলাম। আমাসক অসন্ক যন্যিাদ 
জান্াসলা। মসন্ হসলা ন্া, আমাসক বিন্সত শপসরসছ িসল। 
  
–তুবম শকান্ শটেসন্র কথা িলসল, বলবল িলসলা ইউসটন্ ন্া বিটন্? 
  
–বিটন্? 
  
–মসন্ হ়ে দুসোর েসঙ্গ তুবম এক কসর শফলসছ। 
  
 –বক িলসছা, আবম বন্সজর শিাসখ শদসখবছ। 
  
–শিলসতন্ হযাসম শযসত হসল বিটন্ হস়ে শযসত হ়ে। 
  
–র্ন্ কাটাসর শে যাবেসলা। তাই ইউসটন্ শন্সম িাবড পাল্টাসত হসি। 
  
–এত কথা শতামাসক শক িলসলা? 
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–িাাঃ, কািজো তুলসত বিস়ে ভাজ শথসক বেবককো পসড বিস়েবছল। আবমই শতা শেো 
কুবডস়ে তার হাসত বদলাম। তাসক যাই ভাসিা, আেসল শে প্রসফোর…র্ন্ কাটাসর 
শঘাডসদৌসডর মরশুসমর পসড পাও়ো শিাসো আন্ার শলাভ োমলাসত পাসর ন্া। 
  
–আেসল এমন্ অদু্ভত যরসন্র শলাক, যার বন্সজর েম্বসন্ধ ভাসলা-মন্দ জ্ঞান্ শন্ই। আমরা 
শতা শেিার তার জসন্য শভসিই অবস্থর। কাটনসন্ যখন্ খুন্ো হ়ে তখন্ শে ওখাসন্ই 
বছসলা। 
  
-শে বক িসে থাকার শলাক। এরা হসলা কাজ পািল। হ়েসতা এমন্ হসত পাসর খুসন্র 
কবদন্ আসি িা পসর তাসক শিক্সবহসল আেসত হস়েসছ। 
  
শিক্সবহল…শিক্সবহল…বিক কথা মসন্ কসরসছ শতাতা। শিবে িান্নার্ন শযবদন্ খুন্ হসলা, তার 
বিক দুবদন্ আসি শে শিবহসল যা়ে, বফসর আসে ঘেন্ার বতন্ বদন্ পর। 
  
মসন্ হ়ে, এ শেই পািল খুন্ী। েম বন্সজর রবেকতা়ে শহসে উিসলা। 
  
তারপর শুরু হসলা ন্াি। িাজন্ার তাসল তাসল ন্ািসত ন্ািসত শিে বকছু েম়ে শকসে 
শিল। 
  
তারপর…? 
  
এিাসরাই শেসেম্বর। আমরা েদলিসল শহাসেসল আস্তান্া শিসডবছ, পাোপাবে দুখান্া ঘর, 
একবে মবহলাসদর জন্য অন্যবেসত পুরুষরা থাকসি। 
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বিোল জন্েমুদ্র। আবম, শপা়োসরা, বমে শে-র পসক্ষ বক েম্ভি শেই এ.বি.বে.-র রত্নবেসক 
খুাঁসজ শির করা? 
  
–যবদ ক্ষবেসকর জন্যও শদসখ থাসক তাহসল বিক বিন্সত পারসি। এো সু্কল কসলসজ 
পডার েম়ে বিজ্ঞাবন্ক পরীক্ষার একবে ন্মুন্া। আসলার োত রসঙর িাকবতোসক িন্িন্ 
কসর শঘারাসলা, োতবে রঙ আর আলাদাভাসি শদখা যা়ে ন্া শকিল োদা রঙ শিাসখ 
ভাসে। আিার যখন্ থামাসি তখন্ আর োদা রঙ শদখসত পাসি ন্া।…তাছাডা রাস্তার 
অবলসত িবলসত পুবলসে পুবলসে ছ়েলাপ। শক্রাম শয একজন্ পাকা ইন্েসপক্টর শে বিষস়ে 
শকাসন্া েসন্দহ শন্ই। আবম জাবন্, খুন্ী তার প্রবতজ্ঞা পূরসের জন্য েসিষ্ট হসিই। শতমবন্ 
আমাসদর শিাখ-কান্ খুসল িলসত হসি। 
  
আমাসদর এিার শিসরাসত হসি। বতবর হস়ে বন্লাম। 
  
এমন্ েম়ে িাঙ্কবলন্ এসলা। শপা়োসরার কাসন্ কাসন্ বক শযন্ িলসছ, শেো শোন্ার শিষ্টা 
করলাম। 
  
-মাসন্, আপবন্ শয শেবদন্ কাটনসন্ শিসলন্। আমার শিৌবদর কথা িলসলন্…শকাসন্া ইবঙ্গত 
িা প্রস্তাি… 
  
শপা়োসরা শহসে িলসলা–আপবন্ বিক বক িলসত িাইসছন্? 
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–এই পবরসিসে যবদও বন্সজর িযবক্তিত কথা বন্স়ে আসলািন্া করা উবিত ন়্ে। তিুও… 
জান্সত ইসে করসছ…জাসন্ন্, শিৌবদসক আবম মাস়ের মসতা শ্রিা কবর। শেও আমাসক 
ভাসলািাসে। বকন্তু ওর অেুখো যত অোবন্তর কারে। শিাাঁসকর মাথা়ে কখন্ শয বক িসল 
িসেন্ তার বিক শন্ই। আেসল জাসন্ন্ শতা, শমস়েরা শমস়েসদর বহংসে কসর। থরা 
শদখসত েুন্দরী। থরার ন্াসম প্রেংো শুন্সল শে শতসল-শিগুসন্ জ্বসল ওসি। শে বক থরার 
ন্াসম আপন্াসক…জাসন্ন্, দাদাও থরার প্রেংো করসতা, অিেয তার মন্ বছসলা বন্ষ্পাপ। 
শে থরাসক বন্সজর শমস়ের মসতা শস্নহ করসতা। 
  
িাঙ্কবলন্ পসকে শথসক একো বিবি শির কসর শদখাসলা–এই বিবিো দাদা আমাসক বলসখ 
পাবিস়েবছল। তখন্ আবম মালস়ে বছলাম। 
  
বিবির ি়োন্ বছল– 
  
আমরা ভাসলা আবছ। শতামার শিৌবদর েরীসরর বকছুো উিবত হস়েসছ। বন্ি়েই থরা শের 
কথা তুবম ভুসল যাওবন্। েবতয শমস়েবে আমাসক িাাঁবিস়েসছ, শযমন্ িেপসে শতমবন্ িালাক। 
কথা িলার আসিই তার কাজ শেষ। থরা ন্া থাকসল আমার এত বদসন্র েমস্ত শিষ্টা িযথন 
হস়ে শযসতা। েসখর বজবন্ে বন্স়ে শলাসকর কাসছ িিন করার মসতা আমার হ়েসতা আর 
বকছুই থাকসতা ন্া। 
  
…শমস়েোর গুসের কথা িসল শেষ করা যা়ে ন্া। িীসন্র বজবন্েপি েংেসহর িযাপাসর 
আমার শযমন্ আেহ, ওরও শতমন্বে বছল। মাসি মাসি আমার বক মসন্ হ়ে জাসন্া, যবদ 
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ওর মসতা আমার একো শমস়ে থাকসতা। বকন্তু ভিিান্ আমাসক েি বকছু বদস়েসছন্, 
শকিল এবদক শথসক বিমুখ হস়ে আসছন্। 
  
তারপর বিবিো পসকসে শরসখ িাঙ্কবলন্ িলসলা, দাদা তার দুাঃখ ভুলসত শিস়েবছসলা, 
দাদার ভাসলািাোর মহিো শিৌবদ িুিসত পাসরবন্। তাই শতা থরাসক শিডাসলর মসতা 
তাবডস়ে বদসলা। িযাপারো ভাসলাভাসি খবতস়ে পযনন্ত শদখসলা ন্া। যাক, আপন্াসক বক 
তার েম্বসন্ধ বকছু িসলসছ? 
  
শেো েমূ্পেন আমার িযাপার। আবম বন্সজর িুবিসক ভীষে শ্রিা কবর। তাই শকউ বকছু 
িলসলও আমার বিশ্বাসে আঘাত হান্সত পাসর ন্া। 
  
আমরা ঘর শথসক শিবরস়ে পডলাম, এসিাসত বিস়ে িাযা শপলাম। শপা়োসরার ইোরা়ে 
দাাঁবডস়ে পডলাম–শুভ কাসজ যাবে…একো শপাঁিার র্াক শুন্সত শপসল? 
  
িুিলাম শপা়োসরাও আমাসদর েঙ্গ বন্স়েসছ। ওর জুবে শক শেো জান্সত িাইলাম, আবম 
জাবন্, েুন্দরী মবহলাসদর েসঙ্গ েম়ে কাোসত শে ভাসলািাসে,তাই আবম ওর জন্য শমবর 
িান্নার্নসক পছন্দ করলাম। শযসহতু িেনমালার িতুথন অক্ষর বদস়ে ওর পদিী শুরু। 
  
বকন্তু শপা়োসরা িররাজী হসলা। এ ি়েসে িুাঁবক ন্া শন্ও়ো ভাসলা। 
  
‘এোসক আিার কযাসেন্ শহবটং-এর শলখা িসল মসন্ করসিন্ ন্া।‘ 
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-িাাঃ দারুে। দারুে একো ছবি িসে। শেসষর পাবখ। প্রসতযক কো দৃেয শদখিার মসতা। 
আর আহাম্মকোর কাণ্ড শদখ। প়েো বদস়ে বেবকে শকসে েমূ্পেন ন্া শদসখ পালাসে। আর 
শতা দে বমবন্সের মসযয ছবি শেষ হস়ে যাসি। এো শদসখই শযসত পারসতা। আর এমন্ই 
শিাকা, মাথা শথসক েুবপো পসড যাও়ো়ে খুাঁজসত লািসলা! এসত শয অন্য শলাসকর 
অেুবিযা হসে, শেো িুবিসত কুসলাসে ন্া। অন্ধকাসর শলাকোসক শদখা শিল ন্া। ন্তুিা 
শলর্ শিোর দুসো কথা শুবন্স়ে বদসতা। 
  
…েবতয, অপূিন…ন্াব়েকা শযখাসন্ কযাথাবরন্ র যা়োল..ইউসরাসপর বিখযাত অবভসন্িী।…তসি 
আজ হসল শতাক কম। েিাই ছুসেসছ শঘাডসদৌসডর মাসি।…আর একো িদনভ আিার 
ঘুসমাসে। শপছন্ শথসক শর্সকও োডা ন্া শপস়ে শলর্ শিোর দরজার বদসক এসিাসলা। 
  
হিাৎ শপছন্ শথসক একো শোরসিাল শুসন্ শে দাাঁবডস়ে পডসলা। ঘুসর দাাঁডাসলা, শযখাসন্ 
শলাকবে ঘুসমাবেল শেখাসন্ শলাক বভড কসর দাাঁবডস়ে আসছ। শকৌতূহলী হস়ে বভসডর 
বদসক এবিস়ে শিল…শলাকবে খুন্ হস়েসছ। পাসে এ.বি.বে. …েিাই আতনন্াদ কসর উিসলা-
খু…উ…ন্। 
  
‘এোও বকন্তু কযাসেন্ শহবটংসের শলখা ন়্ে।‘ 
  
 বরিযাল বেসন্মা হল শথসক কাট রাস্তা়ে এসে পা রাখসলন্। মসন্র িভীর শথসক উসি 
এসলা িহুবদন্ আসির এক কথা। ভািসত ভািসত একো েস্তা দাসমর শহাসেসল এসে 
হাবজর হসলন্, কাল েকাল শথসক ব্ল্যাক শো়োসন্ বতবন্ অিস্থান্ করসছন্। ঘসর ঢুকসলন্ 
বতবন্। িাাঁ-হাতো শিাসখর োমসন্ তুসল যরসতই বতবন্ বেউসর উিসলন্। মবেিসন্ধর বিক 
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ওপসর শকাসের হাতা়ে জমাে শিাঁসয আসছ িাপ রক্ত। পরমুহূসতন বতবন্ পসকে শথসক শেসন্ 
শির করসলন্ একো ছুবর–লম্বা়ে শযবে দে ইবঞ্চ, শতমবন্ তীক্ষ্ণ যার। ছুবরর ফলা়ে রক্ত 
শলসি আসছ। মসন্ হ়ে ছুবরো এখুবন্ রসক্ত রু্বিস়ে আন্া হস়েসছ। 
  
কাট ছুবরর বদসক অপলক শন্সি তাবকস়ে রইসলন্। বতবন্ বিকারেস্ত শলাসকর মসতা ছুসে 
শিসলন্ শিবেসন্র কাসছ। দ্রুত ছুবরো জল বদস়ে যুস়ে শফলসলন্। জল লাল হস়ে উিসলা 
বন্সমসষর মসযয। হিাৎ দরজা়ে করাঘাত। বতবন্ িস্ত পাস়ে এবিস়ে বিস়ে দরজা খুসল 
বদসলন্। োমসন্ দাাঁবডস়ে আসছ একবে েরল োযারে মুসখর শমস়ে, হাসত মস্ত িড একো 
িালবত। 
  
শে িলল-েযার, েকাসল আপবন্ িরম জল আন্সত িসলবছসলন্। 
  
–বকন্তু আবম শয িাণ্ডা জসলই হাত যুস়ে শফললাম। 
  
শমস়েবে তাাঁর কথা লক্ষয কসর শিবেসন্র বদসক তাকাসলা। বতবন্ ভস়ে ঘািসড শিসলন্। 
বতবন্ িলসলন্–আমার িাাঁ হাতো আজ শকসে শিসছ। 
  
শমস়েবের শযন্ বিশ্বাে হসলা ন্া কথাো, এমন্ভাসি তার বদসক তাবকস়ে িলসলা–আহা শর! 
শমস়েো িসল শিল। 
  
কাট আতবঙ্কত হসলন্–তসি বক…ন্া। বতবন্ শদবর ন্া কসর শহাসেল শথসক িুবপ িুবপ 
শিবরস়ে পডসলন্। িড রাস্তা়ে এসে একেু ভািসলন্, তারপর শটেসন্র বদসক পা 
িাডাসলন্। 
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বভসডর মসযয বমসে শযসত হসি আমা়ে।…আর ভািয যবদ এিাসরও েুপ্রেি হ়ে তাহসল 
আমার আর ন্ািাল পা়ে শক? 
  
‘এোও বকন্তু কযাসেন্ শহবটংসের শলখা ন়্ে।‘ 
  
 বমাঃ শলর্ শিোরসক খুি উসত্তবজত শদখাসলা। িলসলা-ইন্েসপক্টর, ভািসতই অিাক লািসছ 
বমাঃ উন্মাদ খুন্ীো আমার কাসছই বছল িসে। শে পসকে শথসক রুমাল শির কসর ঘন্ ঘন্ 
মুখ মুছসত লািসলা। 
  
শক্রাসমর মসযয শকাসন্া ভািান্তর লক্ষয করা শিল ন্া। স্বাভাবিকভাসি িলসলা, িযাপারো 
আসি ভাসলা কসর িুিসত বদন্। আসি িলুন্, শলাকোর শিহারা শকমন্ বছল? শে বক 
খুাঁবডস়ে হাাঁেবছল ন্া শোজা হস়ে? 
  
শিহারা…লম্বা়ে প্রা়ে ছফুে, শজা়োন্ শদখসত। অন্ধকাসর ভাসলা কসর শদখসত পাইবন্ 
বিকই, তসি মাথার মািখাসন্ োকো িকিক করবছসলা, মুখসিাসখর িডন্ও ভারী বিশ্রী। 
বকছুক্ষসের জন্য শথসম িলসত থাসক-েযার, আপবন্ বিকই িসলসছন্, বকছুো খুাঁবডস়ে 
হাাঁেবছল। 
  
আসরা কস়েকবে প্রে শেসর বন্স়ে শক্রাম শন্ােিুসক বলসখ বন্সলা। যারা ঘেন্াো বন্সজর 
শিাসখ শদসখসছ তাসদর মসযয একজন্ বমবলোবর র্াক্তার বছল। শক্রাম তার কাসছ এবিস়ে 
বিস়ে বজসজ্ঞে করসলা র্াাঃ শজমেন্, বক বক শদসখসছন্, িলুন্ শতা? 
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ছবি শেষ হস়েসছ। শিসরািার জন্য পা িাডালাম। এমন্ েম়ে শপছন্ শথসক িাপা আও়োজ 
কাসন্ এসলা। শজমেন্ িলসত থাসক, আবম পাস়ে পাস়ে শেখাসন্ শিলাম, শদবখ একবে 
শলাক শি়োসরর ওপর হুমবড শখস়ে পসড আসছ। তার িারপাসে শলাক বভড কসর আসছ। 
আবম েকলসক েবরস়ে এবিস়ে বিস়ে শন্াকোর কপাসল হাত রাখলাম। এসকিাসর িান্ডা। 
শলাসকরা ঐ শলাকবেসক শি়োসর শোজা কসর বিক কসর িবেস়ে বদসলা। ওর এখন্ হাও়ো 
প্রস়োজন্ মসন্ কসর শকাসের শিাম খুলসত বিস়ে িমসক উিলাম। িাাঁ পসকসের হাত শথসক 
বফন্বক বদস়ে রক্ত িসর পডসছ। তার পাসে পসড আসছ এ.বি.বে. একবে িাইর্। বিক 
শেই েম়ে একজন্ শতাক তারস্বসর বিৎকার কসর উিসলা-খু-উ-ন্। 
  
–িাইর্খান্া হাসত বন্স়ে শদসখবছসলন্? 
  
–ন্া, িাইসর্ হাত বদইবন্। 
  
 কসন্নল এন্ডারেন্ ঘসর এসে ঢুকসলা। 
  
এিাসরও এ.বি.বে.-র কাসছ হার স্বীকার করসত হসলা। বকন্তু েিবদসকই শতা েতকন 
িযিস্থা শন্ও়ো হস়েবছল। িযিস্থা়ে এতেুকু ফাাঁক বছল ন্া।…বকন্তু খুন্ো শেষ পযনন্ত হস়ে 
শিল। তসি এিাসর ভারী শকাসন্া অস্ত্র বদস়ে আিত করা হ়েবন্। শপছন্ বদক শথসক ঘাড 
এিং িলার বদসক মািখাসন্ শছারার ফলা ঢুবকস়ে বদস়ে মৃতুয ঘোসন্া হস়েসছ। শলাকো 
েসঙ্গ েসঙ্গ মারা শিসছ। 
  
–বন্হত শলাকবের ন্াম-যাম জান্া শিসছ? শপা়োসরা প্রে করসলা। 
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–হযাাঁ, ন্াম জজন আলনেনবফল্ড। েহসরর উত্তর প্রাসন্ত ওর একো শেলুন্ আসছ। 
  
 –আ-লন-ে-বফল্ড…আিযন, শকমন্ িডিড িযাপার। 
  
-বিক তাই। এোও আমার মসন্ খিখি করসছ। খুন্ হিার কথা বর্ অক্ষসরর ন্াসমর 
শলাসকর। অথি মৃতুয ঘেসলা বদস়ে শুরু শয িযবক্তর পদিী…। 
  
ওেি বিন্তা পসর করা যাসি। শক্রাম িসল উিসলা। তার আসি জিান্িন্দীর কাজ শেষ 
করা যাক। 
  
ঘসর এসে ঢুকসলা েযার রজার মযানু্স়েল র্াউন্স। োন্ত বন্রীহ শিাঁসেখাসো শিহারার শপ্রৌঢ় 
ভদ্রসলাক। জান্াসলা বেক্ষকতা তার শপো, জাইবফল্ড িস়েজ সু্কসল ইংরাবজর বেক্ষক। যা 
যা শদসখসছ, তার িেনন্া বদসত লািসলা-উাঁহু, ভািা যা়ে ন্া, আমার পাসে পসড আসছ েদয 
এক মৃতসদহ। ছবি শেষ হসতই আসলা জ্বসল উসিবছল। তখন্ আবম বকছু শখ়োল কবরবন্। 
শলাকবে োমসন্র শি়োসর িসেবছল। আবম তার শপছসন্র আেসন্ বছলাম, শদবখ শি়োসর 
মাথা শরসখ শলকাবে িসে আসছ। আবম তাসক র্াকলাম। বকন্তু র্াসকর শকাসন্া প্রবতবক্র়ো 
তার মসযয লক্ষয করলাম ন্া। ভািলাম, বন্ি়েই অেুস্থ হস়ে পসডসছ। অতএি 
আসেপাসের শলাকসদর র্াকলাম। অসন্সকই শেখাসন্ হাবজর হসলা। বভসডর মসযয একজন্ 
িলসলা, উবন্ ন্াবক বমবলোবর র্াক্তার। আমাসদর যবদ আপবত্ত ন্া থাসক তাহসল শলাকোসক 
বতবন্ পরীক্ষা কসর শদখসত পাসরন্। আমরা রাজী হলাম। িাস়ে হাত বদস়ে শদখসলা, িান্ডা 
হাও়ো-িাতাে লািার জন্য িাাঁ-হাসত তার িুসকর শিাম শখালার পসর শভসে উিসলা এক 
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িীভৎে দৃেয। রক্ত…আর পাসে পসড আসছ এ.বি.বে. িাইর্বে। আবম বিৎকার কসর 
উিলাম। খু-উ-উ-ন্। 
  
…বিৎকার কসরই বন্সজর িাসমলা শর্সক এসন্বছ। আবম শপ্রোসরর রুিী। বিৎকার, 
লাফাসন্া, শদৌড-িাাঁপ েি বকছু িন্ধ। বিসকল পাাঁিো শথসক শোও়ো আেো পযনন্ত শকসে 
শিসছ। আমাসক এখন্ িাবড বিস়ে ওষুয ন্া শখসলই হসি ন্া। 
  
-মৃতসলাকবে আপন্ার শথসক কত দূসর িসেবছসলন্? 
  
–প্রা়ে পাোপাবে আমরা িসেবছলাম। ওর আেন্ ন্ম্বর বছল বতন্, আমার বছল িার 
ন্ম্বসরর শি়োরবে। বকন্তু আমার বিক োমসন্ই এক লম্বা-িওডার ভদ্রমবহলা িসেবছসলা। 
আমার ছবি শদখসত অেুবিযা হবেল। তাই আবম পাাঁি ন্ম্বসর বিস়ে িবে। 
  
এন্ডারেন্ িলসলা–বমাঃ র্াউন্স আপবন্ ভািযিান্ পুরুষ, বন্াঃেসন্দসহ। 
  
-শকন্? একথা িলার কারে? 
  
–এত িড বিপসদর শথসক রক্ষা শপসলন্। 
  
–বিপদ আমার, বিপদ-আপবন্ বক িলসছন্? বকছুই শতা মাথা়ে ঢুকসছ ন্া। 
  
–িুিসিন্ বক কসর? এ.বি.বে.-র লক্ষয যখন্ স্ব়েং আপবন্.. 
  
–আবম? 
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-আপন্ার পদিীর প্রথম অক্ষর িেনমালার িার ন্ম্বসর আসছ। আপবন্ই বছসলন্ খুন্ীর 
লক্ষয। শেইজন্য শে ওখাসন্ বিস়েবছসলা। বকন্তু আপন্ার ভািয েুপ্রেি। ন্া হসল 
এতক্ষসে… 
  
কথাো শুসন্ আতবঙ্কত হস়ে র্াউন্স কাাঁপসত লািসলা। আর শকাসন্া কথা ন্া িসল ঘর 
শথসক িসল শিল। 
  
কন্সটিল ঘসর এসে জান্াসলা, শহাসেল ব্ল্যাক শো়োন্-এর মাবলক বমাঃ িল এিং একজন্ 
মবহলা বিসেষ প্রস়োজসন্ শদখা করসত িা়ে। 
  
বমাঃ িল এিং শমবর স্ট্রার্ন ঘসর এসে ঢুকসলা। বমাঃ িল বন্সজসদর পবরি়ে বদস়ে িলসলা, –
বিে িছর যসর আবম শহাসেল িালাবে। আর পাাঁি িছর যসর শমবর আমার শহাসেসল 
আসছ। এরকম অদু্ভত ঘেন্া কখসন্া শদবখবন্ িা শুবন্বন্। শমবর িুবি কসর ভাবিযে ঘসর 
ঢুসক পসডবছল… 
  
-ঘসর? শকান্ ঘসর? 
  
শদাতলার শষাসলা ন্ম্বর ঘসর। আপন্ারা িরং শমবরর মুখ শথসক শুনু্ন্। ও যা যা শদসখসছ 
েি িলসত পারসি। 
  
-েযার, আবম তখন্ িরম জল বন্স়ে শদাতলা়ে শষাসলা ন্ম্বর ঘসর শিবছ। শমবর িলসত 
থাসক। দরজা শভজাসন্া বছল, আবম শোকা বদলাম। একিার ন়্ে, দুিার। োডা শপলাম 
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ন্া। আবম দরজা শিসল ঘসর ঢুসক পডলাম। শদবখ উবন্ শিবেসন্ বন্িু হস়ে হাত যুসেন্। 
আমাসক লক্ষয করসল িসল উিসলন্, বক িাই? আবম িললাম, আপবন্ েকাসল িরম জল 
শিস়েবছসলন্, তাই বন্স়ে এসেবছ। উবন্ িলসলন্, িরম জল আর লািসি ন্া। িান্ডা জসলই 
হাত যুস়ে শফসলবছ। আবম তার কথামসতা শিবেসন্র বদসক তাকালাম। অিাক হস়ে 
একদৃসষ্ট তাবকস়ে রইলাম–িাপ িাপ রক্ত শিবেসন্, তার শকাসের হাতা কনু্ই পযনন্ত 
শিাোসন্া, ঐ পযনন্ত জসল শভজা। বকন্তু কাো শছাঁডা বকছুই শদখলাম ন্া। ঐ েম়ে ওসক 
শকমন্ বহংস্র শদখাবেল। আবম শদবর ন্া কসর পবডমবর কসর শদৌসড ঘর শথসক শিবরস়ে 
আবে। 
  
-এো কখন্ হস়েসছ? 
  
–প্রা়ে োসড পাাঁিো বক তার শথসক দু-পাাঁি বমবন্ে এবদক-ওবদক হসি। 
  
–বতন্ ঘন্টা আসি ঘেন্াো ঘসেসছ। আপন্ারা এত শদবর কসর এসলন্ শকন্? এতক্ষে কী 
করবছসলন্? 
  
–আমরা শতা খুসন্র িযাপারো আসি শুবন্বন্। শুন্লাম এক শিার্নাসরর কাসছ শথসক। োসড 
োতোর খািার শেবিসল িসে শে বেসন্মা হসলর খুসন্র কথাো িলবছসলা। শেই শুসন্ 
শমবর তখন্ আমাসদর েি বকছু িলসলা। আবম তখন্ দাসরা়োন্ আর শমবরসক বন্স়ে 
শদাতলা়ে শষাসলা ন্ম্বসর বিস়ে হাবজর হলাম, ততক্ষসে শলাকো হাও়ো হস়ে শিসছ। 
  
শমবর, তুবম িসলা শতা, শলাকোর পরসন্ বক যরসন্র শপাোক বছল? শদখসত শকমন্ বছল? 
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–শলাকোর শিহারা লম্বা, বছপবছসপ, একেু খুাঁবডস়ে হাাঁসে। শিাসখ িেমা…িাস়ে বছল পুরাসন্া 
পা পযনন্ত ঢাকা একো ওভারসকাে, মাথা়ে েুবপ। 
  
–শলাকোর ন্াম বক? এন্ডারেন্ প্রে করসলা। 
  
-হা েযার, শরবজটার আবম েসঙ্গ কসর এসন্বছ। আপন্াসদর েুবিযার কথা শভসি। তারপর 
বমাঃ িল শরবজটারো শেবিসলর ওপর খুসল যরসলা। 
  
আমাসদর শযন্ তর ে়ে ন্া। হুমবড শখস়ে েকসল শরবজটাসরর ওপর পডলাম। শদখলাম 
প্রথসম িেনমালার িড হাসতর অক্ষর দুবে প্রথসম, পদিীর অংেেুকু 
  
এন্ডারেন্ বিডবিড কসর িলসলা, এ.বি. কযাে িা শকে? যাই শহাক, বতন্বে অক্ষর 
বমবলস়ে ন্ামো শছাে করসল দাাঁডা়ে এ.বি.বে.। শক্রাম মাথা তুসল িলল। 
  
-ঘসর মালপি বকছু বছল? 
  
–মালপি িলসত বিরাে একো েুেসকে। তার মসযয অসন্কগুসলা শছাসো শছাসো 
বপিসিাসর্নর িাক্স। ঐ িাক্সগুসলাসত েস্তা দাসমর একসজাডা কসর শমাজা বছল। 
  
শক্রাম খুবের আসমসজ শপা়োসরার বদসক হাত িাবডস়ে িলসলা-মাঁবেস়ে শপা়োসরা আপন্ার 
যারো বিক। ই়োসর্নর তরফ শথসক আপন্াসক অবভন্ন্দ জান্াবে। 
  
‘এোসক আিার কযাসেন্ শহবটংে-এর শলখা িসল মসন্ করসিন্ ন্া।‘ 
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 স্কেলযান্ড ই়োসর্নর বন্জস্ব কামরা়ে দুপুরসিলা শক্রাম িসে আসছ। এমন্ েম়ে শফান্ 
শিসজ উিসলা। শক্রাম বরবেভার তুসল বন্স়ে কাসন্ রাখসলা। ওপার শথসক জযাকসির িলা 
শভসে এসলা–একবে শছসল এ.বি.বে.-র িযাপাসর আপন্ার েসঙ্গ কথা িলসত িাইসছ। শে 
তার িক্তিয আপন্াসকই িলসত িা়ে। 
  
শক্রাম তাসক পাবিস়ে বদসত িলসলা। 
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৪. রহরিযর িংিাদ 
এ.বি.বে. রহসেযর েংিাদ প্রকাবেত হও়োর পর পসন্সরা িছসরর বকসোর শথসক আবে 
িছসরর িৃসির আো-যাও়ো শুরু হস়েসছ। েকসলই িা়ে রহসেযর জাল শভদ করসত। 
শদখা যাক, এই শছসলবে বক িসল? 
  
বমাঃ েম হাবেনিান্ ন্াসম একবে শছসল ঘসর এসে ঢুকসলা। কািসজর শেই খিরো পসড 
কযামসর্ন্ শথসক শে এসেসছ। 
  
আপন্াসক শয খিরো শদসিা, শেো আপন্াসদর কতখাবন্ কাসজ লািসি জাবন্ ন্া, েযার। 
শে িলসত থাসক, বলবলসদর িাবডর শেই আযপািলা শিাসিিারা স্বভাসির িুসডা, বন্তান্ত 
ভাসলা মানু্ষ শিাসছর শিহারা, শদখসল মসন্ হ়ে ভাজা মাছ উসল্ট শখসত জাসন্ ন্া, অথি 
শপসে তার ে়েতাবন্ িুবি। 
  
–শক বলবল? 
  
–আমার িান্ধিী। বলবল মাথনার। কযামসর্সন্ থাসক। বন্সজসদর িাবডর কস়েকো ঘর ভাডা 
বদস়েসছ। ঐ িুসডাো িত এক িছর যসর ওসদর িাবডসত িাে করসছ। ন্াম বমাঃ কাট। 
  
–কাট? 
  
–হযাাঁ, তারপর শে ইউসটন্ শটেসন্র েমস্ত ঘেন্া শক্রামসক িলসলা। আবম িার িার 
বলবলসক িসলবছ, ঐ শলাকোসক ইউসটন্ শটেসন্র েযােফসমন শদসখবছ। বলবল আমার কথা 
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বকছুসতই বিশ্বাে করসত িা়ে ন্া। ও শকিল িলসলা, ইউসটন্ ন্া বিটন্। শেবদন্ ন্াবক 
কাসটর শিলসতন্ হযাাঁসম যাও়োর কথা বছল। বকন্তু শে যাবেসলা র্ কাটাসর। বেবকেো 
পসড যাও়ো়ে আবম তার হাসত তুসল শদও়োর েম়ে শদসখবছলাম। বলবল িলসলা, শলাকোর 
ন্াবক বন্সজর ভাসলা–মন্দ শিািার জ্ঞান্েুকুও শন্ই। এর আসির খুসন্র বদন্ ন্াবক শে 
েবক বিস়েবছল। একেু শভসি বলবল জান্াসলা, শিক্সবহসল শযবদন্ খুন্ো হসলা তার দুবদন্ 
আসি শে ঐ স্থাসন্র উসেসেয িাবড শথসক শিবরস়েবছল। বতন্বদন্ পসর শেখান্ শথসক 
বফসর এসেবছল। আবম তাসক তামাো কসর িসলবছলাম, হ়েসতা শলাকো এ.বি.বে. দসলর। 
শুসন্ বলবল িলসলা, ওর ন্াবক মারসত শিসল হাত কাসপ, শে আিার খুন্ করসি?..েযার, 
শেবদন্ বিসকসলর েংিাসদ এ.বি. কযাে ন্া শকে-এর শয িেনন্া বদস়েবছসলন্ তার েসঙ্গ 
কাসটর এসকিাসর োদৃেয হস়েসছ। এরপর বলবলর মাসক েি বকছু িললাম। উবন্ 
ভাডাবে়োসদর শরবজটার শেসন্ শির করসলন্। খুসল শদখসলন্ ন্াম রস়েসছ এ.বি. কাট। 
আবম, বলবল আর তার মা একেসঙ্গ িসে আসলািন্া করসত লািলাম, প্রথম খুসন্র েম়ে 
কাট শকাথা়ে বছল। ভািসত, ভািসত আমরা শকাসন্া েবিক জিাি খুাঁসজ শপলাম ন্া। 
এমন্ েম়ে বলবল-ই কথাো মসন্ করসলা, এযাসন্ডাভাসরর খুসন্র আসির বদন্ কযাোর্ 
শথসক ওর এক কাকা এসেবছল কযামসর্সন্। দুবদসন্র জন্য বতবন্ থাকসিন্। তাই 
শহাসেসলর ঘর ন্া বন্স়ে বলবলর মা তাসক কাসটর ঘসর থাকসত বদস়েবছল। কারে ঐ 
েম়ে কাট বদন্ িাসরসকর জন্য কযামসর্সন্ বছল ন্া। 
  
একোন্া কথাগুসলা িসল েম থামসলা। 
  
-তারপর? শক্রাম আেহ প্রকাে করসলা। 
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-তারপর আর বক? েম়ে ন্ষ্ট ন্া কসর আপন্ার কাসছ িসল এলাম। িুযিার রাত োসড 
আেো ন্ািাদ কাট বফসর এসেসছ। শেই শথসক ঘসরর মসযযই রস়েসছ। োরাক্ষে 
কািসজর ওপর হুমবড শখস়ে পসড থাসক আর আপন্মসন্ বক েি িসল। বলবলর মার কাছ 
শথসক আবম এেি শুসন্বছ। 
  
বলবলসদর িাবডর বিকান্া বদস়ে েম বিদা়ে বন্সলা। 
  
–বিক আসছ, পারসল আজই একিার কাসটর েসঙ্গ শদখা কসর আেসিা, শক্রাম েমসক 
জাবন্স়ে বদসলা। 
  
বমাঃ জযাকসির কাছ শথসক কাটনসন্র ফাইলো শিস়ে বন্স়ে শক্রাম পাতা ওল্টাসত ওল্টাসত 
বন্সজর মসন্ িলসলা, বহে ন্াসম একজন্ শতাক বেসন্মা হসলর োমসন্ এক অদু্ভত 
শলাকসক শদসখবছল, ছবি শদসখ শিবরস়ে শে ন্াবক আকাসের বদসক তাবকস়ে বিড বিড 
কসর বক েি িলবছল। ফাইল শথসক শিাখ েবরস়ে বন্সলা–শয শলাক পরপর িারসে খুসন্র 
েম়ে িাইসর থাসক, তাসক শতা েসন্দহ করা শযসতই পাসর। ওর ওপর কডা ন্জর রাখা 
প্রস়োজন্। 
  
শক্রাম জযাকিসক উসেেয কসর িলসলা-শুনু্ন্, শলাকজন্ বন্স়ে আপবন্ িরং কযামসর্সন্র 
এই বিকান্া়ে িসল যান্, আবম েযার লা়েসলসন্র েসঙ্গ বকছু আসলািন্া শেসর ওখাসন্ 
যাবে। 
  
. 
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েমসক ই়োসর্নর শভতসর ঢুবকস়ে বদস়ে বলবল িাইসর ফুেপাসথ অসপক্ষা করবছল। েম বফসর 
এসলা তার কাসছ। বলবল উদেীি হস়ে জান্সত িাইসলা, শে কার েসঙ্গ কথা িসলসছ? বক 
কথা হস়েসছ ইতযাবদ। 
  
েম শক্রাসমর েসঙ্গ যা যা কথা হস়েসছ েি হুিহু িসল শিল। 
  
-তাহসল ওরা আজই কযামসর্সন্ আেসছ কাসটর েসঙ্গ শদখা করার জন্য? 
  
–শেরকমই িলসলা। 
  
–শতামরা শদখবছ শিাসিিারা বন্রীহ শলাকবেসক বতসষ্ঠাসত শদসি ন্া। 
  
িাাঃ, তুবম শদখবছ খুন্ীোর হস়ে ওকালবত শুরু করসল। এখন্ িুপ কসরা, যখন্ কািসজ 
শতামার মার, শতামার আমার ছবি শির হসি তখন্ শতামাসক েি িুবিস়ে শদসিা, শকমন্। 
তার আসি শতামার মাসক িলল, আমাসর শযন্ শপে ভসর খাইস়ে শদ়ে। 
  
হিাৎ শযন্ মসন্ পসডসছ, এমন্ ভবঙ্গমা়ে বলবল িলসলা, এক িান্ধিীসক শফান্ করসত হসি। 
শে একথা িসলই োমসন্র র্াক্তারখান্াসত ঢুকসলা শফান্ করসত। 
  
. 
  
হাত শথসক বরবেভার ন্াবমস়ে শরসখ কাট বমসেে মাথনাবরর বদসক তাকাসলন্। 
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–শকাসন্া খারাপ খির ন্াবক? বমসেে মাথাবর জান্সত িাইসলা। শফাসন্ আপন্াসক শর্সক 
বদসত িলসলা…আপন্াসদর শতা শকাসন্া শফান্ আসে ন্া, িলাো শিন্া লািসলা, মসন্ হসলা 
বলবলর িলা। আো বমাঃ কাট, শমস়েবে শক? 
  
কাট বক িলসি শভসি শপল ন্া। আমতা আমতা কসর িলসলা, আমার শিান্ শফান্ 
কসরবছসলা। পরশু েকাসল ওর একো শছসল হস়েসছ। পরপর দুসো শমস়ের পর এই 
শছসল। 
  
-দারুে আন্সন্দর খির। তাহসল আজ বিসকসল বন্ি়েই িাস়ের আের িেসছ? 
  
–দুাঃবখত, আজ হসি ন্া। আমাসক শযসত হসি শিাসন্র িাবড। শটেসন্ শথসক শিে বকছুো 
হাাঁেসত হ়ে। এখন্ই শিবরস়ে পডা দরকার। ন্তুিা রাত হস়ে যাসি। এই িসল কাট 
দরজার বদসক পা িাডাসলন্। 
  
বমসেে মাথনাবর তার পথ শরায করসলা। িাযা বদসত িাইসলা। 
  
কাট িলসলন্-োমসন্র েপ্তাসহ শোমিার িা মঙ্গলিার আিার বফসর আেি। আর শদবর 
ন্া কসর বতবন্ শিবরস়ে শিসলন্। বমসেে মাথাবর শিাকার মসতা তার িসল যাও়োর বদসক 
তাবকস়ে রইসলা। 
  
. 
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কাট উসেেযহীন্ভাসি পথ িলসত লািসলা। িারবদসক মানু্ষ বিজ বিজ করসছ। শফান্ো 
পাও়োর পর শথসক ওর মাথা িক্রাকাসর ঘুরসছ। 
  
…বমাঃ কাট, আবম বলবল িলবছ, আবম খির শপলাম, স্কেলান্ড ই়োসর্নর এক পুবলে 
অবফোর আপন্ার কাসছ যাসেন্। েম়ে আসছ, পাবলস়ে যান্। পালান্ আপবন্… 
  
বলবল…শতামার হৃদস়ে আমার জন্য এত দ়ো! তুবম েুস্থ ও স্বাভাবিকভাসি আজীিন্ শিাঁসি 
থাসকা। শতামার ফুসলর মসতা শকামল হৃদস়ে দুাঃখ শযন্ আাঁিড িোসত ন্া পাসর। 
  
বিদা়ে বলবল, বিদা়ে…। 
  
শতামাসদর ভাসলািাো আবম মৃতুযর শেষ বদন্ পযনন্ত মসন্ রাখসিা। বিদা়ে… 
  
আিার বন়্েমমাবফক বিিক িেসলা। বিিসক শপা়োসরা, েযার লা়েসলন্, শক্রাম এিং আবম 
উপবস্থত বছলাম। 
  
বমাঃ শপা়োসরা, েযার লা়েসলন্ িলসলা, আপবন্ও শতা এই ি়েসে একো শখল শদবখস়ে 
ছাডসলন্। আপন্ার শেই শমাজার েূি যসর কাটন্, শিক্সবহল, এযাসন্ডারভাসরর শমাে 
বতবরেজন্ শলাসকর জিান্িন্দী শথসক জান্া শিসছ ঘেন্ার বদন্ বভি বভি েম়ে েহসর, 
েহতলীর বিবভি জা়েিা়ে এক আযপািলা িুসডাসক তারা শমাজা বিবক্র করসত শদসখসছ। 
তাসদর কাছ শথসক শলাকোর শয শিহারার িেনন্া শপলাম তার েসঙ্গ ব্ল্যাক শো়োন্ 
শহাসেসলর শমবর স্ট্রাউসর্র িেনন্ার হুিহু বমল আসছ। এমন্ বক এই খির পাও়ো শিসছ 
শয বিবভি ঘেন্াস্থসলর যাসর-কাসছ শকাসন্া শহাসেসল শে উিসতা। 
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…আজ েকাসল েম ন্াসমর শছসলবের কাছ শথসক েি শুসন্ আমরা বমসেে মাথনাবরর েসঙ্গ 
শদখা কসরবছলাম। শে জাবন্স়েসছ, মাি পাঁ়েতাবেে বমবন্ে আসি শলাকো শেখান্ শথসক 
িসল শিসছ। ভািলাম, ওর ঘরো একিার শদসখ যাই। তাই ছজন্ শিাস়েন্দা বন্স়ে আবম 
ঘসরর মসযয ঢুকলাম। িারবদসক েতকন ন্জর শরসখ শদখলাম। শতমন্ বকছু ঘসর শন্ই। 
শেলসফর বদসক এবিস়ে শিলাম। শদবখ ওপসরর তাসক শিেবকছু বপিসিাসর্নর িাক্স। আবম 
িাক্সগুবল খুসল শফললাম। শিবরস়ে এসলা েস্তা দাসমর কস়েক শজাডা বেসের শমাজা। 
  
…বন্সির তাসক একো ভারী পাসেনল শদসখ হাসত বন্লাম। খুসল শফললাম। আেখান্া 
এ.বি.বে. িাইর্ িুক যত্ন কসর রাখা বছল। ঘর শথসক আমরা শিবরস়ে এলাম। 
  
হলঘসরর আলন্া়ে একো পুসরাসন্া ওভারসকাে িুলবছল। আমাসদর মসযয একজন্ 
আলন্ার হাতল যসর োন্ মারসলা। িুং কসর মাবেসত পডসলা একো শছারা, দে ইবঞ্চ লম্বা 
ইস্পাসতর তীক্ষ্ণ যারাসলা ফলা। ফলাোর দুযাসর তখন্ও রসক্তর বছসে শুবকস়ে আসছ। 
িুিসত িাবক রইসলা ন্া, এই যারাসলা অস্ত্র বদস়ে খুন্ী তার িতুথন খুন্বে েম্পি কসরবছল। 
  
শক্রাসমর কথা শেষ হসত শপা়োসরা বন্িু স্বসর িলসলা-র্ন্ কাটাসর কাজ শেষ কসর অস্ত্র 
োসক শকন্ শিাকার মতন্ িস়ে বন্স়ে এসলা। 
  
–হ়েসতা ব্ল্যাক শো়োসন্র শমবর স্ট্রাউর্ ভীষে তাডা বদস়েবছল। তাই শকাথাও শফসল শরসখ 
আোর েুসযাি পা়েবন্। 
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তসি, লা়েসলন্ িলসলা, বমসেে মাথনাবরর িাবডর ভাডাসে বমাঃ আসলকজান্ডার শিান্াপাসেনর 
কাট-ই এ.বি.বে., এ িযাপাসর শকাসন্া েসন্দহ শন্ই। বমাঃ শপা়োসরা, আপবন্ বক িসলন্? 
  
-আবম…আিার…হ়েসতা বহসেসির িরবমল…এখসন্া আমার পুসরাসন্া বহসেসির উত্তর 
শপলাম ন্া। শকিল ঘুসর বফসর একই প্রে মসন্ জাসি–এই খুসন্র কারে বক? খুসন্র 
শমাবেভ-ই িা বক? জিাি এখন্ও অজান্া। তাই বহসেসির ফাাঁকেুকু ভরাে করা আমার 
পসক্ষ েম্ভি হসে ন্া। 
  
শেবদসন্র মসতা বিিক শেষ হসলা। 
  
‘এোসক আিার কযাসেন্ শহবটংে-এর শলখা িসল মসন্ করসিন্ ন্া।‘ 
  
কাট ঐখাসন্ই দাাঁবডস়ে পডসলন্। ওখান্ শথসক দাাঁবডস়ে দূসরর শদাকান্ো শদখা যাসে। 
খুি ভাসলা ভাসিই শদখা যাসে।..কসি শযন্ এসেবছলাম, শেই জুন্ মাসের একুে তাবরসখ। 
এখন্ও শদাকাসন্র োমসন্ োইন্সিার্নো িুলসছ। শদাকাসন্র ন্াম িলমল কসর ন্জসর 
পডসছ— 
  
 এ. এযাম্বার। 
  
আর শদাতলার জান্লা়ে ওো বক িুলসছ..িরাসদ শদখবছ একো কািজ েুসতা বদস়ে 
িাাঁযা…বক শযন্ শলখা…শিাো শিাো অক্ষসর…ন্জসর পডসছ ন্া। িেমাো শির কসর শিাসখ 
লািসলন্ িাবড–ভা-র্া-শদ-ও-়ো-হ-ই-শি। 
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তার মাসন্ িাবডসত এখন্ শকাসন্া িাবেন্দা শন্ই, খাবল। 
  
দ়ো কসর শদাকাসন্র োমসন্ শথসক একেু েসর দাাঁডাসিন্। 
  
কথাো শুসন্ কাট ঘাড ঘুবরস়ে শদখসলন্, েিবজর শদাকাসন্র শমস়েো তার বদসক তাবকস়ে 
আসছ। বতবন্ তাডাতাবড েসর দাাঁডাসলন্। 
  
খাবন্ক িাসদই ওখান্ শথসক বতবন্ েসর পডসলন্। হিাৎ তার শদও়োসলর বন্সক ন্জর 
পডসলা। িড িড হরসফ শলখা একো শপাটার োাঁো। 
  
োিযান্। 
  
হ়েত আপন্ার পাসের মানু্ষোই শেই উন্মাদ এ.বি.বে.। এই ন্রবপোি ে়েতাসন্র শথসক 
বন্সজ িাাঁিুন্, অপরসক রক্ষা করুন্। মাঁবেস়ে এরকুল শপা়োসরা িসলন্… 
  
মাঁবেস়ে শপা়োসরা…উবন্ বক এতবদন্ শকাসন্া েসন্দহ কসর উিসত পাসরন্বন্। 
  
আিার কাট পথ যসর এসিাসত লািসলন্। মসন্ পসড শিল শেই কথাো। শক শযন্ 
িসলবছসলন্–মানু্ষ এক অদু্ভত জীি। কথাো শুসন্ আজ আর বিবিত হসত হ়ে ন্া। 
বন্সজই যখন্ আজি জীি।…আমাসক অসন্সক িযঙ্গ করসতা, তামাো করসত…আবম গুরুত্ব 
বদতাম ন্া। 
  
হিাৎ তার বিন্তার শছদ পডসলা। শকাথা়ে এলাম…আসলা িলমল 
করসছ..সলাকজন্…পুবলে… োসজনন্ট…েবতয, হাবে পাসে। বকন্তু হােসত বিস়েও হাবে 
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শিাাঁসে এসলা ন্া। শিাসখর োমসন্ পৃবথিী দুসল উিসলা। মাথা িন্িন্ কসর ঘুরসছ। জ্ঞান্ 
হাবরস়ে বতবন্ লুবেস়ে পডসলন্ উসিাসন্র শক়োবর করা ঘাসের ওপর। 
  
শতেরা বক শিৌিা শেসেম্বর হসি। শিলা দেো ন্ািাদ র্াঃ েম্পেন্সক বন্স়ে জযাপ এসে 
হাবজর হসলা। এতবদসন্ পুবলে শকাসেনর একদফা শুন্াবন্ হস়ে শিসছ। এরপর েরকার 
িন্াম আসলকজান্ডার শিান্াপােন কাসটর মামলার দা়েরার শোপাদ হস়েসছ। শুন্াবন্র বদন্ 
শপা়োসরা হিাৎ অেুস্থ হস়ে পডসলা। ফসল আমরা শকউই শকাসেন হাবজর থাকসত পাবরবন্। 
  
কািসজ মামলার খির ছাপা হস়েসছ। 
  
–আোমীসক আত্মপক্ষ েমথনসন্র এমন্ ফলাও েুসযাি শদও়োর বক প্রস়োজন্ বছল? আবম 
িললাম। 
  
শপা়োসরা আমার কথা শুসন্ শহসে উিসলা। শেো ওসদর িযাপার, ও বন্স়ে আমাসদর মাথা 
িযথা করার শকাসন্া দরকার শন্ই। যবদ বিিাসর প্রমাে হ়ে শয শে প্রকৃবতস্থ ন়্ে, পািল, 
তাহসল শিকেুর খালাসের প্রে আেসছ। 
  
-ন্া, তার মসযয পািলাবমর শকাসন্া লক্ষে আবম শেবদন্ শদবখবন্। তার েসঙ্গ শদখা করসত 
বিস়েবছলাম। তার িাল-িলন্ কথািাতনা স্বাভাবিক। আমাসদর র্াক্তাবর োসস্ত্র স্বপ্নিাবরতা 
িসল একো শরাসির কথা উসেখ আসছ। শয শলাক এই শরাসির কিসল পসড শে ঘুমন্ত 
অিস্থা়ে শয কাজ কসর, তার শিতন্ মসন্র েমথনসন্ শে শেো কসর থাসক। কাট এর 
িযবতক্রম ন়্ে। শে শয িারসে খুন্ এ পযনন্ত কসরসছ, তার প্রসতযকবেসত তার শিতন্ মসন্র 
ো়ে েমূ্পেনভাসি রস়েসছ। 
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প্রবতবে খুন্ করার আসি শে শপা়োসরাসক বিবি বদস়ে জান্ান্ বদস়েসছ। তার মাসন্ খুন্ো 
শেসছ পবরকল্পন্ামসতা। আসি শথসকই শভসি বন্সে। যরা শযসত পাসর েহসর এত শলাক 
থাকসত শিসছ শিসছ আপন্াসক শকন্ আক্রমে করসছ? শেো হসলা, আেসল আপন্ার 
ন্াসমর বিরুসি তার অবভসযাি, তার আক্রমে। আপন্াসক বন্স়ে ওর যত ন্া ভািন্া, তার 
শথসক শিবে মাথা িযথা বছল এরকুল শপা়োসরা ন্ামোসক বন্স়ে। মসন্াবিজ্ঞাসন্ এই 
শরািসক িলা হ়ে মসন্াবিকল। যারা েমাসজ প্রবতবষ্ঠত, ন্াম-যে আসছ, তাসদর বহংো 
করা। শলাসকর োমসন্ তাসক শছাসো কসর তুসল যরা…লক্ষয করুন্, ওর ন্াসমর প্রথম 
দুসো অংে দুই শশ্রষ্ঠ পুরুসষর ন্াসমর অংেবিসেষ। বেশু ি়েসে ওর ঐ ন্াম রাখা 
হস়েবছল। আো করা হস়েবছসলা, িড হস়ে ন্ামকরা প্রবতবষ্ঠত িযবক্ত হসি। বকন্তু শেো তার 
পসক্ষ েম্ভি হ়েবন্। ফসল তার মসন্ একো শক্ষাভ িাো িাাঁযসলা। বিতৃষ্ণা জািসলা 
স্বন্ামযন্য িযবক্তসদর বিরুসি। বকন্তু েমেন্, থান্া়ে ভাসলামানু্সষর মসতা বন্সজ আোর 
কারেো বক? 
  
-ওো োযারেত হস়ে থাসক। অপরাযী মসন্র বিরন্তন্ মন্স্তি। যাসক িসল বিসিক। পাপ 
যখন্ কান্া়ে কান্া়ে ভসর যা়ে তখন্ বিসিসকর দংেসন্ বন্সজই পািল হস়ে যা়ে। অপরায 
স্বীকাসরর জন্য মন্ তখন্ ছেফে কসর ওসি। এসক্ষসিও তার িযবতক্রম হ়েবন্। 
  
এইভাসি বকছুক্ষে আসলািন্া িলসলা। েমেসন্র অন্য কাজ পসড আসছ। তাই শে শেখান্ 
শথসক িসল শিল। 
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আমাসক একা শপস়ে জযাপ িলসলা–আপন্ার আর বমাঃ শপা়োসরার েসঙ্গ এ.বি.বে.-র 
মামলার িযাপাসর বকছু আসলািন্া করসত এলাম, দা়েরা শকাসেন ইবতমসযয একো জে 
পাবকস়ে উসিসছ। এোর জন্য দা়েী ঐ উিবত ি়েসের িযাবরটার লুকাে। কাউসক বকছু ন্া 
জাবন্স়ে শে হে কসর মস্ত িড একো দরখাস্ত জজন োসহসির এজলাসে জমা বদস়েসছ 
আোমী পসক্ষর হস়ে শে কথা িলসত িা়ে এোই তার ইো। 
  
-তাসত ক্ষবত বক? 
  
-ক্ষবত আসছ। শে ন্াবক কাটসক খালাে করার জন্য উসি পসড শলসিসছ। ইবতমসযয 
িযিস্থা ন্াবক পাকা কসর শফসলসছ। শিক্সবহল খুসন্র রাসত কাট ন্াবক ঘেন্াস্থসলর 
যাসরকাসছই বছল ন্া, এমন্ প্রমাে তার কাসছ আসছ। শেবদন্ ঐ শলাকো ন্াবক শস্ট্রঞ্চ 
ন্াসম এক ভদ্রসলাসকর েসঙ্গ েন্ধযা ছো শথসক রাত িাসরাো পযনন্ত দািা শখসল কাবেস়েবছল 
ইটসিাসন্র শহা়োইে ক্রম শহাসেসলর বিিকখান্া়ে িসে। কািসজ কাসটর বিরুসি 
অবভসযাি প্রকাবেত হসত শস্ট্রঞ্চ বন্সজ শথসক এসে ঐ উবকসলর েসঙ্গ শদখা কসর এিং 
েমস্ত ঘেন্ার কথা িসল। ফসল উবকলবে আন্সন্দ একো মস্ত িড দরখাস্ত বন্স়ে িসে 
আসছ। 
  
-তুবম বক ঐ ভদ্রসলাকসক কখসন্া শদসখসছা? ঐ শয বক ন্াম? শস্ট্রঞ্চ। 
  
-হযাাঁ, লুকাসের কাছ শথসক ওর বিকান্া আবম েংেহ কসরবছলাম। শেইমসতা ভদ্রসলাসকর 
েসঙ্গ শদখা কবর। আমাসকও ঐ একই কথা শে িলসলা। ওরা ন্াবক শখলা়ে এত মত্ত বছল 
শয রাত শিসড শিসছ শখ়োল শন্ই। শহাসেসলর শি়োরা আসলা শন্ভাসত এসল ওসদর হুে 

http://www.bengaliebook.com/


এ.বি.বি. মার্ডার । আগাথা বিবি । এরকুল প াযাররা িমগ্র 

126 

www.bengaliebook.com                                  িূবি ত্র 
 

 

হ়ে। ফসল শখলা়ে ইবত শেসন্ শয যার কামরা়ে িসল যা়ে। শহাসেসল শরবজটার শদখলাম। 
শেখাসন্ কাসটর হাসতর শলখা বন্সজর েই রস়েসছ। শহাসেসলর শি়োরাসক বজজ্ঞাো 
করলাম। শে-ও একই কথার পুন্রািৃবত্ত করসলা। এিার তাহসল িুিসত পারসছন্ ঘেন্াো 
শকাথা়ে িডাসত িসলসছ। তাই এযাসন্ডাভার, কাটন্ আর র্কাটাসরর খুসন্র 
অবভসযািগুবল যবদ একেসঙ্গ ওর ওপসর িাবপস়ে শদও়ো যা়ে, তাহসল শিবহসলর িযাপারো 
আর আমল পাসি ন্া। তসি শিবহসলর ঘেন্ার মৃতসদহ পরীক্ষা কসর জান্া শিসছ খুন্ো 
হস়েসছ রাত িাসরাো শথসক রাত একোর মসযয। যবদ ভদ্রসলাসকর কথা যসর শন্ও়ো যা়ে, 
তাহসল ইটসিান্ন শথসক শিবহল শিৌে মাইল রাস্তা। যবদ শে িাসরাো ন্ািাদ শহাসেল 
শথসক শিসরা়ে তাহসল অত রাসত িাবড পাও়ো েম্ভি ন়্ে। তাহসল োঙ্গা যরসত হ়ে। 
েম়ে লািসি শদড ঘণ্টা, খুি কম কসরও। আর পাস়ে শহাঁসে শযসত পাাঁি ঘণ্টা খরি করসত 
হসি। ঐ েমস়ের মসযয শিক্সবহসল শপৌঁছাসন্া েম্ভি ন়্ে। 
  
–এই অিস্থা়ে তুবম বক করসত িাও? 
  
–আবম বক করসিা? যা করার বমাঃ শপা়োসরা করসিন্। শে বকভাসি খুন্ কসরসছ শেোই 
েিনপ্রথম জ্ঞাতিয বিষ়ে। আো, েযার এখন্ িবল। জরুরী বমবেং আসছ। েিাই আপন্ার 
মুসখর বদসক তাবকস়ে আসছ, েযার। আবে। 
  
শপা়োসরা আমাসক লক্ষয কসর িলসলা–শহবটংে, শতামার বক যারো? এ.বি.বে. মামলা 
শেষ পযনন্ত বক বন্ষ্পবত্ত হসত িসলসছ? 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ.বি.বি. মার্ডার । আগাথা বিবি । এরকুল প াযাররা িমগ্র 

127 

www.bengaliebook.com                                  িূবি ত্র 
 

 

-শেরকমই, কারে োক্ষয প্রমাে শথসক যা জান্া শিসছ আর শলাকোর েম্পসকনও শতা বকছু 
তথয জান্া শিসছ। তাছাডা তুবম, শক্রাম, জযাপ আসছা…েিাই আসছা, িাযা শকাথা়ে? 
  
-শতামরা বকন্তু একো িযাপাসর শমাসেও গুরুত্ব বদসে ন্া। এ.বি.বে. রহসেযর প্রযান্ এিং 
প্রথম কথা শেখাসন্ই শেই িেংিদ িনু্ধবের কথা একিারও জান্ার শিষ্টা করসল ন্া।…শে 
কসি জসন্মসছ..িংে পবরি়ে, িাকবর শথসক কসি িরখাস্ত হস়েসছ…কতবদন্ যসর বমসেে 
মাথনাবরর ভাডাসে বহোসি বছল, এগুসলা জান্সলই েি জান্া হ়ে ন্া। আমাসদর জান্সত 
হসি, শকন্ শে ন্রঘাতক হস়ে উসিসছ। কুেলী হও়ো েসিও শকন্ শে তার পাসপর মািা 
িাবডস়ে শিসছ। শকন্ শে বন্সজসক অপরাযী িসল মসন্ কসর, েি শদাষ বন্সজর ঘাসড বন্স়ে 
শন়্ে। ইতযাবদ এই যরসন্র ন্ান্া প্রে। এইেি প্রসের উত্তর শতামার জান্া আসছ? শকন্ 
শে শিসছ শিসছ এই শলাকগুসলাসক খুন্ করসলা? ..সহবটংে, আবম আর একো আসলািন্া 
করসত িাই েকসলর েসঙ্গ িসে। তারপর যাসিা আমার শেই িনু্ধবের কাসছ। আবম তার 
মুসখামুবখ হসিা। বন্ভৃসত িসে আবম তার েসঙ্গ কথা িলসিা। তাসক আবম ন্তুন্ কসর 
বিন্সিা, আমার প্রসের উত্তসর কাট বক িলসি, তুবম তা জাসন্া ন্া। আবম জাবন্ শে 
বন্সভনজাল বমসথয কথা িলসি। শেোই হসি আমার েসতযর উসন্মািন্। বমসথযর অন্তরাল 
শথসক শিবরস়ে আেসি এক বন্দন়ে বন্ষ্করুে মহােতয। 
  
এরপর প্রা়ে োত-আেবদন্ শপা়োসরার েসঙ্গ শকাসন্া কথা হসলা ন্া। শে বন্সজর কাসজ 
এত মি শয ন্াও়ো-খাও়োর কথা পযনন্ত ভুসল শিল। আর যযান্ ভঙ্গ হসত শে আমাসক 
িলসলা, তার ইসে শিক্সবহল আর তার আসেপাসের অঞ্চসল শে আর একিার শযসত 
যা়ে। আবমও ইসে করসল তার েসঙ্গ শযসত পাবর। 
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অতএি পরবদন্ েকাসল আমরা দুজসন্ শিবহসলর উসেসেয রওন্া হলাম। বন্বদনষ্ট জা়েিা়ে 
শপৌঁছসত শদবখ আমাসদর দসলর অসন্সক শেখাসন্ হাবজর হস়েসছ। েকসলই আলাদা 
আলাদা ভাসি শপা়োসরার েঙ্গী হসি িসল জাবন্স়েবছল। শপা়োসরা কাসরা মসন্ িযথা বদসত 
িা়েবন্। তাই েকসল এসে জমা হস়েসছ। 
  
আমরা েকসল একসজাে হস়ে িান্নাডসদর িাবড শিলাম। বমসেে িান্নাসর্র েসঙ্গ তার 
বন্হত শমস়ের েম্পসকন আর একিার আসলািন্া হসলা। 
  
এরপর আমরা শিলাম ইটসিাসন্ন। শহা়োইে ক্রে শহাসেসলর মযাসন্জাসরর েসঙ্গ কাসটর 
িযাপাসর শিে বকছুক্ষে কথা হসলা। শহাসেসলর শি়োরাও িাদ পডসলা ন্া এই শজরার হাত 
শথসক। এিার আমরা এলাম ঘেন্াস্থসল। শযখাসন্ শিবের মৃতসদহ আবিষ্কার হস়েবছল। 
েমুসদ্রর িাবল়োবডসত কস়েকপাক ঘুরঘুর কসর আমরা িাবডর বদসক রওন্া হলাম। 
  
আমরাও বন্িনাক শপা়োসরার শপছসন্ শপছসন্ ঘুরবছ। এরকম হ়েরাবন্ করার বক মাসন্, 
শেো বজসজ্ঞে করার েুসযাি পাও়োর আসি শে বিস়ে ঢুকসলা বজঞ্জার কযাসে। শেখাসন্ 
বলবল বহিবলর েসঙ্গ কথািাতনা শেসর শে তার রবেকতা করসত িেসলা। শযমন্ তার 
পাস়ের শেৌন্দযন বন্স়ে কত প্রেংো করসলা। মুহূসতনর মসযয তার িাট্টা-তামাো ভরা 
মুখখান্া িম্ভীর হস়ে উিসলা। 
  
আমাসদর বদসক তাবকস়ে িম্ভীর স্বসর িলসলা–আবম একিার ইটসিাসন্ন যাসিা। একাই 
যাসিা। কাজ শেসর বফসর আেসত প্রা়ে ঘন্টা দুস়েক েম়ে লািসি। আপন্ারা েিাই 
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এখাসন্ িসে বকছুক্ষে বিশ্রাম বন্স়ে শহা়োইে ক্রসে িসল যাসিন্। শেখাসন্ আমার জন্য 
অসপক্ষা করসিন্। 
  
আমরা যখন্ শহা়োইে ক্রে শহাসেসল বফসর এলাম তখন্ শিলা দুসো িাসজ। শেবিসলর 
িারযাসর িেলাম। বিিক শুরু হসলা। 
  
ন্ীরিতা ভঙ্গ কসর কথা িসল উিসলা িাঙ্কবলন্–আো, েকাল শথসক শয িক্কর মারা হসলা, 
তাসত বক শকাসন্া কাজ হসলা? 
  
-ন্া েি বিফসল শিল। এখন্ আমাসদর বযসযনর পরীক্ষা বদসত হসি। িুপ কসর শকিল 
অসপক্ষা করসত হসি। এখন্ ওেি কথা িাদ বদন্। আেুন্, একো শখলা শখবল। 
  
-শখলা! আমরা েিাই অিাক হস়ে শপা়োসের বদসক তাবকস়ে রইলাম। 
  
-হা, শছাসোসিলা়ে অসন্সক বমসল আমরা এই শখলাো শখলতাম। দসল একজন্ শন্তা 
থাকসতা। শিাল হস়ে েকসল িেতাম। দলসন্তা প্রসতযকবে শছসলসক বিবভিভাসি বতন্বে 
কসর প্রে করসতা। এই শখলা়ে বন়্েম বছল, বতন্সে প্রসের উত্তর জান্া থাকসলও জিাি 
শদও়ো িলসি ন্া। প্রথম দুবে প্রসের েবিক উত্তর বদসত হত, বকন্তু শেসষর প্রসের জিাি 
ইো ন্া থাকসলও ভুল িলসত হত। যবদ-িা শকউ মসন্ ন্া থাকার দরুন্ েবিক জিাি 
বদসতা তাহসল শে ফল বহোসি শপত এতিড এক শিাো। অসন্কক্ষে যসর এই শখলা 
িলসতা। তারপর প্রসতযক শখসলা়োসডর ন্াম শযাি-বিস়োি কসর শদখা হত। শে েিসিস়ে 
শিবে ন্ম্বর শপসত তাসক জ়েী িসল শঘাষো করা হত। এই শখলার ন্াম বক জাসন্ন্? 
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মহােতয। তসি আর একো মজা বছল। শখলা়ে শযাি শদও়োর আসি শখসলা়োডসক 
ঈশ্বসরর ন্াসম েপথ করসত হত, বিশ্বাে ভঙ্গ করসি ন্া শকউ। 
  
শুরু হসলা শখলা। শখলার উসিাযন্ করসলা শমিান্। শে েপথ করসলা, েম়ে কম, তাই 
শপা়োসরা িলসলা-এখাসন্ বতন্সে প্রে হসি ন্া। হসি একো প্রে। েকলসক ঐ একবে 
প্রসের েবিক উত্তর বদসত হসি। এ িযাপাসর কাসরা শকাসন্া মন্তিয থাকসল এ েমস়ে 
িলসত পাসরন্। 
  
েিাই ঘাড শন্সড জান্াসলা, তাসদর কাসরা বকছু িলার শন্ই। 
  
-তাহসল আমার ইো, শপা়োসরা িলসলা, শখলাো শকাসন্া শছসলসক বদস়েই শুরু করা 
শহাক। প্রথসম জিাি শদসি িাঙ্কবলন্। শপা়োসরা প্রে করসলা–িাঙ্কবলন্, আপবন্ িলুন্, 
অযােকসের েীতপ্রযান্ অঞ্চসলর শমস়েরা শয যরসন্র েুবপ পসর আপবন্ বক শদসখসছন্? 
  
–আেসল অযােকসে শতা শকাসন্াবদন্ যাইবন্।..তসি েহসরর আসেপাসে শয েি শমস়েসদর 
ন্জসর পসডসছ, তাসদর েুবপর শিহারা শদসখবছ। িলা যা়ে প্রেংেন্ী়ে, শযন্ একো িুবড 
মাথার ওপর উসল্ট িবেস়ে শদও়ো হস়েসছ। িুবডো কপাসলর ওপর বদস়ে ন্াক পযনন্ত 
শন্সম এসেসছ। আিমকা ন্জসর পডসল মসন্ হ়ে, শযন্ একো মস্ত েুবপ অলে ভঙ্গীসত 
রাস্তা বদস়ে শহাঁসে িসলসছ। 
  
-এিার মাঁবেস়ে শিোর িলুন্, এ িছসরর বিক শকান্ েম়ে আপবন্ অবফসে ছুবে 
বন্স়েবছসলন্? 
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–আিট মাসের প়েলা শথসক পসন্সরা তাবরখ পযনন্ত পসন্সরা বদসন্র ছুবে বন্স়েবছলাম। 
  
এিার থরার বদসক তাবকস়ে শপা়োসরা িলসলা, আো মাদসমা়োসজল, েযার 
কারমাইসকসলর জীবিত অিস্থা়ে যবদ শলবর্ ক্লাকন মারা শযসতন্ তাহসল আপবন্ তাসক 
বিস়ে… । 
  
-থামুন্…আর একো কথাও িলসিন্ ন্া। উবন্ বছসলন্ আমার কাসছ শ্রসি়ে িযবক্ত। 
শদিতার মসতা। ঐরকম ভদ্র, েজ্জন্ শলাসকর েম্পসকন আপবন্ এ যরসন্র কথা িলসত 
পাসরন্ ন্া। আপন্াসক আসিই জাবন্স়েবছ, উবন্ আমাসক তার শমস়ের মসতা শস্নহ 
করসতন্। 
  
মাদসমা়োসজল িান্নার্ন, শমিান্সক প্রে করসলা শপা়োসরা, আপবন্ বক আপন্ার শিাসন্র 
হতযা রহসেযর বন্গুঢ় েতযবে জান্সত িান্ ন্া? 
  
শমিান্ ইোর বিরুসি জিাি বদসলা, ন্া, আবম জান্সত আেহী ন্ই। 
  
ওর জিাি শুসন্ ঘসরর েকসল হতভম্ব হস়ে শিল। 
  
তারপর শমবরর বদসক তাবকস়ে শপা়োসরা বজসজ্ঞে করসলা, শতামার মন্ শদও়ো-শন্ও়োর 
িযাপাসর এতবদসন্ বক বকছু বিক কসর উিসত পারসল? 
  
শে বিযাজবডত কসে উত্তর বদসলা, ন্া, পাবরবন্। 
  
শপা়োসরা শি়োর শছসড উসি দাাঁডাসলা। 
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–আমাসক বিসেষ কাসজ এখুবন্ শিসরাসত হসে। শক কত ন্ম্বর শপসলা, শেো পসর 
জান্াসিা। ভািবছ, আর একিার শিক্সবহসল েহল বদস়ে িাবড বফরসিা। আপন্ারা শয 
এতক্ষে িসে আমাসক েহসযাবিতা করসলন্ শেজন্য েিাইসক যন্যিাদ জান্াই। শহবটংে, 
শদবর শকাসরা ন্া িসলা। 
  
দ্রুত পাস়ে শপা়োসরার বপছু বপছু রাস্তা়ে এসে দাাঁডালাম। 
  
 প্রে করলাম–শপা়োসরা এই বন্স়ে বতন্িার তুবম শিক্সবহসল শিসল। বক িযাপার িসলা 
শতা? 
  
-উাঁহু…। দুিার। 
  
–দুিার ঘুসর এসেসছ, আিার যাসে। তাহসল বতন্িার হসলা ন্া। 
  
-ন্া, এখন্ শিক্সবহসল যাবে ন্া। ওখাসন্ আর কাজ শন্ই। আেসল ওসদর কাছ শথসক ঐ 
অবছলা়ে শিবরস়ে এলাম। ন্াও, আর কথা ন্া িাবডস়ে এসিাও। কাসটর েসঙ্গ আসলািন্াো 
এই শিলা শেসর শফলসত হসি। তারপর িাবক কাজগুসলা েমূ্পেন কসর পসর শতামার 
প্রসের জিাি শদসিা। 
  
আমাসক অসপক্ষা করসত িসল শপা়োসরা িসল শিল কাসটর েসঙ্গ শদখা করসত। ওসদর 
মসযয বক কথা হস়েবছল এো শোন্ার শেৌভািয আমার হ়েবন্। অিেয শপা়োসরা ইসে 
করসল, তার বপ্র়ে িনু্ধ শহবটংেসক েসঙ্গ বন্সত পারসতা। বকন্তু তা করসলা ন্া– 
  

http://www.bengaliebook.com/


এ.বি.বি. মার্ডার । আগাথা বিবি । এরকুল প াযাররা িমগ্র 

133 

www.bengaliebook.com                                  িূবি ত্র 
 

 

বকছুক্ষে পসর শপা়োসরা বফসর এসলা। আসলকজান্ডার শিান্াপােন কাসটর েসঙ্গ শপা়োসরার 
বক কথািাতনা হস়েসছ েি বকছু বন্খুাঁতভাসি আমাসক জান্াসলা, োক্ষাৎকাসরর েমস্ত ঘেন্া 
শযন্ আমার োমসন্ জীিন্ত হস়ে উিসলা। আমার মসন্ আর শকাসন্া দুাঃখ রইল ন্া। 
  
কস়েকবদসন্ই কাসটর শিহারা ভীষে শভসঙ পসডসছ। িললাম, বক আমাসক বিন্সত 
পারসছন্? 
  
কাট আমার বদসক ভাসলা কসর তাবকস়ে িলসলা–ন্া। আবম আমার বন্সজর পবরি়ে বদস়ে 
িললাম, আপবন্ই শতা আমাসক পরপর িারখান্া বিবি পাবিস়েবছসলন্। তখন্ বতবন্ 
আমাসক শিাস়েন্দা বহোসি বিন্সত পারসলন্ বিকই বকন্তু শেো প্রকাে ন্া কসর িলসলন্, 
আপন্াসক আবম কখসন্া শকাসন্া বিবি বলবখবন্। 
  
–তাহসল শক বকবিগুসলা পািাসলা? 
  
হসি আমার শকাসন্া েত্রু। আমাসক বিপসদ শফলসত িা়ে, আমাসক শহন্স্তা করা তার 
ইো। আমার দুাঃখকষ্ট শদসখ আন্ন্দ পাসি িসল একাজ কসরসছ।…জাসন্ন্, আমার 
বিরুসি েিাই ষডযন্ত্র কসর, আমাসক ভাসলা ন্জসর শকউ শদসখ ন্া। তাই পুবলে শকাসেনর 
শকউ আমা়ে পছন্দ কসর ন্া। আবম শযন্ ওসদর কাসছ বিষ।..বকন্তু আমার জীিসন্র 
শিাডার বদসক, যখন্ আমার মা শিাঁসিবছল, তখন্ মাস়ের শস্নহ-মমতা়ে, আদর-যসত্ন, 
ভাসলািাো়ে আমার মন্ কান্া়ে কান্া়ে পূেন বছল। 
  
আবমও আমার ভাসলািাো শ্রিা তাসক উজাড কসর বদতাম। আমাসক বন্স়ে তার মসন্ 
অসন্ক স্বপ্ন বছসলা। িলসতা, আমার একবে আঙুসলর ইবঙ্গসত পৃবথিী অিল হস়ে যাসি। 
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একো দীঘনশ্বাে শফসল আিার িলসত লািসলন্ বমাঃ শপা়োসরা, আমার মাস়ের শকাসন্া োয 
আবম পূেন করসত পাবরবন্। তাই িুকভরা হতাো বন্স়ে একবদন্ তার কাছ শথসক িসল 
এলাম। পৃবথিীসত লক্ষ লক্ষ মানু্সষর িাে, তারা শয যার ভবিষযৎ বন্স়ে স্বপ্ন শদসখ, বকন্তু 
শকউ শতা়োক্কা কসর ন্া। শকউ শেই স্বপ্ন পূেন করসত পাসর ন্া।…আমাসকই শদখুন্ ন্া, 
আমার মাস়ের স্বপ্ন বক আবম োথনক করসত শপসরবছ…পাবরবন্। শেই সু্কল জীিন্ শথসক 
শুরু কসর িাকবর জীিন্ পযনন্ত শকাসন্া শক্ষসিই বন্সজসক প্রবতষ্ঠা করসত পাবরবন্। জাসন্ন্, 
েিাই আমাসক মূখন িলসতা। পবরবিত িণ্ডীর মসযয বন্জসক েযসত্ন আডাল কসর শেই অন্ধ 
অহঙ্কাসরর তাডন্া়ে োরাো জীিন্ শিাকার মসতাই শকিল ছুসেই মরলাম।.অপদাথন 
অপিাদ জীিসন্ শঘািাসত পারলাম ন্া। 
  
-আপবন্ যখন্ যুসি শিসলন্? 
  
-হযাাঁ, যুি। শে এক বিবিি অবভজ্ঞতা। আমাসদর তখন্ একোই পবরি়ে, আমরা বেন্য। 
জাত–পাত, মূখন-জ্ঞান্ীর শকাসন্া আলাদা পবরি়ে শন্ই। েত্রু বেন্যসদর োমসন্ দাাঁবডস়ে 
আমরা বক অেহা়ে!…আবম শেখাসন্ শপলাম িুকভরা আন্ন্দ।..তারপর শেই গুবল মাথার 
শপছসন্ ঢুসক শিসলা।..ভ়েঙ্কর জখম। আসরা ন্ান্ারকম শরাসি আক্রান্ত হস়ে ওখান্ শথসক 
বিদা়ে বন্লাম।… শথসক শথসক মাথার অেহয যন্ত্রো়ে ছেফে করতাম।…বক করতাম, ন্া 
করতাম, বকছু মসন্ থাকসতা ন্া।…অিসেসষ শমাজা বিবক্র শুরু করলাম। েরীর ন্া 
িলসলও শপে শতা মান্সি ন্া। তাই ঘুসর ঘুসর শমাজা শফবর কবর। 
  
-শকাসন্া শকাম্পাবন্ ন্াবক আপন্ার ন্াম কখন্ও শোসন্বন্? 
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–এই কথা িসলসছ? েি িযাো ে়েতান্। েিুর করুন্। আবমও মজা শদবখস়ে শদসিা। 
শযবদন্ শকাসেন মামলা উিসি, তাসদর ছাপাসন্া পযাসর্ আমার ন্াম শলখা বিবির শিািা 
মযাবজসস্ট্রসের ন্াসকর র্িা়ে ছুাঁসড শদসিা। তখন্ শদখসিা িযাোরা বকভাসি অস্বীকার কসর। 
  
িললাম, বিবি? 
  
-হযাাঁ, িাকবরসত শযাি বদসত অনু্সরায কসর বিবি বদস়ে শকান্ েহসর শযসত হসি, শেেি 
বন্সদনে শদও়ো বিবি–েিাইসক শদবখস়ে শদসিা। শের পাসি েিাই।  
  
-ন্া, হাসত শলখা হসি শকন্? িড শকাম্পাবন্, েি োইপ করা বিবি। তাসদর শতা োইপ 
শমবেসন্র অভাি শন্ই। 
  
-আপন্ার ঘর তোবে কসর একো োইপ শমবেন্ পাও়ো শিসছ। আবম ইতস্তত কসর 
িললাম। 
  
হসত পাসর। এসত অিাক হও়োর বকছু শন্ই। কাসজর েুবিযার জন্য শকাম্পাবন্ শমবেন্ো 
আমাসক িযিহার করসত বদস়েবছল। আবম আলমাবরসত শেো শরসখ বদস়েবছলাম। 
  
–বকন্তু আবম যবদ িবল, আমাসক শয বিবিগুসলা পািাসন্া হস়েবছল শেগুসলা ঐ োইপ 
শমবেসন্ োইপ করা হস়েবছল। আপবন্ বক শেো উবডস়ে শদসিন্? 
  
অিেযই। আবম শযো কবরবন্ শেই শদাষ বন্সজর ঘাসড শন্সিা শকন্? তাছাডা আপবন্ বক 
কসর জান্সলন্, বিবিগুসলা ঐ শমবেসন্ োইপ করা হস়েবছল। 
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–ন্া, অন্য শমবেসন্ ন়্ে। তাছাডা আপন্ার ঘর শথসক শিে কস়েকখান্া এ.বি.বে িাইর্ 
পাও়ো শিসছ। 
  
–আেল িযাপারো বক জাসন্ন্, ওগুসলা শয এ.বি.বে, িাইর্ শেো আবম বন্সজই জান্তাম 
ন্া। বপওন্ পাসেনলো বদসত এসেবছল। ভািলাম, শকাসন্া শকাম্পাবন্ হ়েসতা শমাজা 
পাবিস়েসছ। খুসল শতা অিাক। শফসল ন্া বদস়ে শেগুসলা আলমাবরসত শরসখ বদলাম। 
  
আর ঐ শয শেবিসলর ে়োসর রাখা ন্াসমর তাবলকা। এক-একবে ন্াসমর পাসে শপবন্সল 
বদস়ে মাকন করা হস়েসছ, এর মাসন্ বক? 
  
এো শতা শোজা িযাপার। শযেি িাবডসত ঘুসরবছ, শেগুসলা শপবন্সল বদস়ে দাি শকসে 
শরসখবছ। 
  
–আপন্ার কথা আবম মান্সত পারলাম ন্া। যবদ িবল উসেেযপ্রসোবদতভাসি দািগুসলা 
বদস়েসছন্, এক-একো খুসন্র পর 
  
ন্া, এেি োজাসন্া, েি বমসথয। আমাসক ফযাোসদ শফলার জন্য এ এক িক্রান্ত। আবম 
শেবদন্ রাত োসড িাসরাো পযনন্ত ইটসিাসন্নর শহা়োইে ক্রসমর বিিকখান্া়ে িসে দািা 
শখসলবছ। …শেবদন্র শরবজটাসর আমার ন্াম েই করা আসছ, তাছাডা িবিে তাবরখ 
স্পষ্ট কসর শলখা আসছ। 
  
-আপবন্ শেবদন্ দািা শখলসত িসেবছসলন্ শকন্? অন্য শখলাও শতা শখলসত পারসতন্। 
দািা আপবন্ ভাসলা শখসলন্ িুবি? 

http://www.bengaliebook.com/


এ.বি.বি. মার্ডার । আগাথা বিবি । এরকুল প াযাররা িমগ্র 

137 

www.bengaliebook.com                                  িূবি ত্র 
 

 

  
ভাসলা-মন্দ জাবন্ ন্া। তসি শখলসত িেসল শকাসন্া হুাঁে থাসক ন্া। পাবরপাবশ্বনক পবরসিে 
শথসক মন্ েমূ্পেনভাসি বিবেি হস়ে যা়ে। এমন্ই শন্ো। শেবদসন্র একো ঘেন্ার কথা 
িবল, শেো বছল বিতী়ে িাবজ। িুপিাপ শখলবছ। তার আসির িাবজসত আবম বজসতবছ। 
বিতী়ে িাবজসত শস্ট্রঞ্চসক প্রা়ে ঘাস়েল কসর এসন্বছ, এমন্ েম়ে দেনকসদর মসযয একজন্ 
আমার হাত শেসন্ বন্স়ে শদখসত শুরু করসলা। আমার েম্বসন্ধ কস়েকো প্রে করসলা, বক 
িাকবর কবর, কত আ়ে ইতযাবদ। শেসষ িলসলা, মরার আসি আমার ন্াম পৃবথিীিযাপী 
ছবডস়ে পডসি। এক র্াসক েকসল আমাসক বিন্সি। আসরা িলসলা, ফাাঁবেসতই ন্াবক 
আমার মৃতুয। 
  
বক এক অিযক্ত যন্ত্রো়ে তার মুখ কুাঁকসড উিসলা। শিাাঁে দুসো শকাঁসপ শকাঁসপ উিসলা–বক 
যন্ত্রো…এক বিরাে েূন্যতা। 
  
আবম েুসযাি িুসি প্রে করলাম, বকন্তু আপবন্ বক অস্বীকার করসত পাসরন্, আপবন্ খুন্ 
কসরন্ বন্? শকন্ কসরসছন্? আপন্ার বক উসেেয 
  
মুখ বিকৃত কসর িলসলা–জাবন্ ন্া, আবম খুন্ কবরবন্। শকন্ খুন্ কসরবছ, শেোও আমার 
অজান্া। 
  
কাসটর েসঙ্গ শপা়োসরার কসথাপকথন্ আমরা েকসল মন্ বদস়ে শুন্লাম। এিার শপা়োসরা 
আমাসদর িযাখযা কসর িুবিস়ে শদসি, বকভাসি েবিক েমাযাসন্ শে উপন্ীত হসলা। 
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বিিৃবত শুরু করসলা শপা়োসরা–শযবদন্ শথসক রহসেযর েৃবষ্ট হস়েসছ শেবদন্ শথসক অথনাৎ 
িত কস়েক মাে যসর আবম শকিল মসন্র মসযয একবে শখাাঁিা অনু্ভি করতাম, শকন্ এই 
খুন্?… তাছাডা খুন্ীর আেল পবরি়ে বক, শেোও আর একবে িড প্রে। আপন্ারা হ়েসতা 
িলসিন্, শলাকবে উন্মাদ, অপ্রকৃবতস্থ, কাযনকারে েম্পসকন মাথা ঘামািার মসতা েবক্ত তার 
শন্ই। বকন্তু আবম িলসিা, বিক এর উসল্টা। একজন্ েুস্থ মানু্ষ যতখাবন্ যুবক্তিাদী হস়ে 
থাসক। একজন্ পািলও শভতসর শভতসর ততখাবন্ হ়ে। আমাসদর তার দৃবষ্টসকাে বদস়ে 
শদখসত হসি। তসিই আমরা শেই যুবক্তর তাৎপযন অনু্যািন্ করসত পারি। ন্তুিা প্রবতবে 
কাজ আমাসদর েৃবষ্টছাডা…আমাসদর অপরাযীবে এক বিবিি মান্বেকতা েম্পি মানু্ষ। 
একবদসক শযমন্ যুবক্তিাদী শতমবন্ যুবক্তহীন্, বন়্েমমাবফক এিং বন়্েমছাডা। পরম 
বিসিিসকর মসতা শে শযমন্ প্রবতবে খুসন্র আসি বিবি বদস়ে এরকুল শপা়োসরাসক েতকন 
কসরসছ। শতমবন্ বন্সজর শখ়োসল একো একো কসর িারসে খুন্ করসত 
শপসরসছ।…আেসল শলাকবের মসন্ বি-মান্বেকতা িাো শিাঁসয আসছ। রহসেযর েমাযাসন্ 
এোই জবেলতা েৃবষ্ট কসরসছ। আবম বিশ্বাে করসত পারবছ ন্া, একই মানু্সষর মসযয এত 
বিসরাবযতা থাকসত পাসর। তাই প্রথম বিবি শপস়ে আবম িুিসত শপসরবছলাম এর মসযয 
শকাসন্া শিালমাল আসছ…। বকন্তু বমসেে এযাম্বার-এরপর শথসক শয খুন্গুসলা হসলা 
শেখাসন্ আবম মাথা ঘামালাম ন্া শয শক খুন্ী। তার স্বরূপ বক, খুসন্র অন্তরাসল তার 
শমাবেভই-িা বক?..বকন্তু যীসর যীসর আমার হাসত বকছু বকছু েূি এসে পডসত লািসলা। 
  
শুযু বন্সজর ন্াম জাবহর করা শয খুন্ীর উসেেয তা শমাসেও ন়্ে। তাহসল েংিাদপি 
অবফে িসে থাকসতা ন্া। এরকম কস়েকো বিবি শপসল তারা বন্ি়েই ছাপাসতা। বকন্তু 
বিতী়ে বিবিো পাও়োর পর অথনাৎ বমে িান্নাসর্নর মৃতুয রহেয আমাসদর এক ন্তুন্ তসথযর 
েন্ধান্ বদসলা। অিেয বকছু করসত পাবরবন্ আমরা। বকন্তু আবিষ্কার করলাম িেনমালার 
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অক্ষর যসর এসকর পর এক খুন্ অনু্বষ্ঠত হসি। ততবদসন্ ন্তুন্ আর একবে প্রে উদ়ে 
হসলা–শকন্ এ.বি.বে. এমন্ ন্ারকী়ে হতা িাবলস়ে যাসে? শে বক শকিল খুন্ করার 
তাবিসদই এমন্ িীভৎে কাণ্ড ঘবেস়ে যাসে? প্রসে প্রসে আমার মন্ জজনবরত হস়ে 
উিসলা। শক শযন্ আমাসক িার িার িলসলা, শপা়োসরা খুন্ীসক জান্ার শিষ্টা কসরা। শকন্ 
শুযু শুযু তার রহসেযর োন্াসপাসডসন্র মসযয ঘুসর শিডাসো? শকিল একো বজবন্ে লক্ষয 
করলাম, খুন্ী তার ক্ষমতার মসযয যতেুকু করসত পাসর তাসতই শে েন্তুষ্ট, শে 
খুেী।…এ.বি.বে. িাইর্ আমরা প্রসতযকো খুসন্র জা়েিা়ে শপস়েবছ। তাসত ভািলাম, খুন্ীর 
হ়েসতা ভ্রমসের শন্ো আসছ। আর একো কসর িাইর্ বন্হত িযবক্তর পাসে শফসল আো 
হ়েসতা তার মসন্াবিকাসরর একো পযনা়ে। শিবের মৃতুযর িেনন্া আবম শমিাসন্র কাছ 
শথসক পািার পর মসন্ মসন্ একো ছবি এাঁসক শফসলবছ। এ.বি.বে. এিং শিবে–দুজসন্ 
পাোপাবে িসে আসছ। োমসন্ ন্ীলেমুদ্র। িাবল়োবডর উপর জলরাবে উপসর পডসছ। 
রাসতর আকাে মাথার ওপসর, ন্ক্ষি জ্বলজ্বল করসছ। রাসতর শেৌন্দযন শদখসত শদখসত 
দুজসন্ই আন্মন্া হস়ে উসিসছ। এ.বি.বে.-র ওপর শিবে তার েরীর শহবলস়ে বদস়েসছ। 
শিবের িুল বন্স়ে আদর করসছ এ.বি.বে.। বক একান্ত শেই ক্ষে? শিবে আদসর আদসর 
জজনবরত, ভাসলািাো়ে আেি হস়ে আসছ তার দুবে শিাখ। এ.বি.বে.-র হাত ততক্ষসে 
িসল এসেসছ আসরা বন্সি। তার আঙুল শখলা কসর শিডাসে শিবের মুসখ, ন্াসম, িলা়ে। 
শখলসত শখলসত শখলার ছসল শেই আদরভরা হাতখান্াই খুসল বন্সলা তার শকামসরর 
শিল্ট। হাসতর মাবলক শিবেসক িলসলা, যবদ এই মুহূসতন শতামাসক খুন্ কবর। শিবে ন্ীরি। 
শিাখ িন্ধ। শিল্টো জবডস়ে যরসলা শিবের িলা। শিবে োন্তভাসি িলসলা, খুন্ করসি? 
কসরা ন্া। আর অসপক্ষা ন্া কসর এ.বি.বে. একেু একেু কসর শেসন্ বদসলা শিবের িলার 
শিল্ট। 
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…এিার েযার কারমাইসকসলর প্রেসঙ্গ আেবছ। ভারী শকাসন্া অস্ত্র বদস়ে তার মাথা শথতসল 
শদও়ো হস়েবছল। শজরা-শেরার পর একো ন্তুন্ প্রে েংসযাবজত হসলা–িেনমালার বন়্েম 
শমসন্ খুন্ী বিক এ.বি.বে. কসর এসিাসে, তখন্ বে.-র ঘসর একসো বতপাি অথিা পঞ্চাি 
অথিা োতাি ন্ম্বসর থাকা কাটন্। অতএি আবম প্রা়ে পসন্সরা বমবন্ে যসর ন্াসজহাল 
হস়ে িাইর্ িুক ঘাাঁেলাম। বকন্তু শখাাঁজাই োর। ন্ম্বসরর িযাপাসর বমসলর ন্াম িন্ধও শন্ই। 
এই তফাত শকন্? বন়্েমবন্ষ্ঠ িযবক্তর এমন্ অবন়্েম হও়োর শতা কথা ন়্ে। তারপসরই 
এসলা িতুথন বিবি। এিাসর খুসন্র জা়েিা র্ন্ কাটার। বকন্তু ভুল হসলা একো জা়েিা়ে। 
িেনমালার িার ন্ম্বর অক্ষসরর খুন্ হও়োর কথা। বকন্তু পাাঁি ন্ম্বর অক্ষর শেই জা়েিা়ে 
িসল এসলা। অিসেসষ বিসিসকর দংেসন্ তাবডত হস়ে হতযাকারী স্ব়েং এসে যরা বদসলা। 
িাবক েমেযা েমাযাসন্র অিবেষ্ট রইসলা আদালসতর রা়ে। আবম বকন্তু এখন্ও খুেী ন্ই। 
শুসন্ অিাক হসেন্ তাই শতা? কারে দুাঃখ রস়ে শিল একোই, শকন্-র জিাি এখন্ও 
আমার অজান্া রস়ে শিল। আর একো িযাপার, শিবহসলর খুসন্র িযাপাসর আোমী শয 
বমসথয উত্তর খাডা কসরসছ, শেো আজও আমার কাসছ অন্ধকাসরর মসতা কাসলা হস়ে 
আসছ। 
  
…যবদ যবর িারবে খুসন্র মসযয বতন্বে খুন্ কসরসছ কাট। দুন্ম্বর খুন্ো কসরসছ অন্য 
শকউ… যার েসঙ্গ শিবে িান্নার্ন েম্পকন িসড তুসলবছল। কারে কথা শয গুবছস়ে িলসত 
পাসর ন্া, এমন্ একো শলাসকর পসক্ষ রাত িাসরাোর পর শপ্রম বন্সিদসন্র অবছলা়ে শিবে 
িান্নার্নসক বন্স়ে শিসছ েমুসদ্রর যাসর…ভািসতও আিযন লাসি। যবদও িা শে অন্য িযবক্ত 
হ়ে তাহসল খুন্ো শিে বন়্েম শমসন্ই কসরসছ, শক শেো জান্সত হসি। অসন্ক ভািন্া 
বিন্তার পর আবম আমার বিতী়ে বেিাসন্ত হাবজর হলাম, শয বিতী়ে খুন্বে কসরসছ শে অন্য 
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শকউ এিং শিবে িান্নাসর্নর মৃতুযর জন্য শে দা়েী। আো, এমন্ বক হসত পাসর ন্া, বিক 
বতন্সে খুসন্র জন্য শেই শলাকোই দা়েী। 
  
-ন্া ন্া, এ অেম্ভি। িাঙ্কবলন্ শজারাসলা প্রবতিাদ কসর উিসলা, এো শকাসন্া যুবক্ত ন়্ে। 
  
–এোই যুবক্ত। এরকুল শপা়োসরার শকাসন্া বেিান্ত অসযৌবক্তক ন়্ে। এই বেিান্তসক ভাসলা 
কসর যািাই কসর শন্ও়োর জন্য আবম বিবি দুখান্া আিার ভাসলা কসর পডলাম। বিবি 
পসড িুিলাম, বিবির শলখক এ.বি.বে. েমূ্পেন েুস্থ ও স্বাভাবিক। পািলও ন়্ে, মাথা 
খারাপও ন়্ে। আেসল শে আমাসদর অন্ধকাসর হাতসড শিডাসন্ার জন্য পািসলর ভান্ 
করসছ। তাহসল এমন্ বিবি শলখার উসেেয বক তার? হিাৎ মসন্ হসলা, একাবযক খুন্ 
কসর আমার িা আমাসদর দৃবষ্ট অন্য বদসক শঘারাসত শিস়েবছল।…তাহসল এিার শদখা 
যাক, প্রথসম আলাদাভাসি, তারপর একই েসঙ্গ িারবে খুসন্র জন্য মৃত িা মৃতার 
আত্মী়েস্বজন্ িনু্ধ-িান্ধসির মসযয শক েিসিস়ে শিবে েসন্দহজন্ক। যবদ এযাসন্ডাভাসরর 
বমসেে এযাম্বারসক বদস়ে শুরু কবর তাহসল শেখাসন্ তার স্বামী…বকন্তু অন্য খুসন্র িযাপাসর 
তাসক শদাষাসরাপ করা যা়ে ন্া। শিক্সবহসলর ঘেন্াসত শিবে িান্নাসর্নর হতযার জন্য দা়েী 
করা যা়ে মাঁবেস়ে শিোরসক তাহসল িাবক খুসন্র িযাপাসর বহসেি িরবমল হস়ে 
যা়ে।..আিার যরা যাক, েযার কারমাইসকসলর খুন্ করা হস়েসছ প্রিুর েম্পবত্তর শলাসভ, 
উত্তরাবযকারী হও়োর জন্য। এসক্ষসি যবদ মাঁবেস়ে িাঙ্কবলন্সক খুন্ী যরা হ়ে তাহসল হিাৎ 
মসন্ হ়ে, এই িাঙ্কবলন্ ক্লাকন এিং এ.বি.বে, এক ও অবভি। 
  
িাঙ্কবলন্ শরসি বিস়ে িসল উিসলা, কাট বন্ি়ে তার বিরুসি অবভসযািগুসলা স্বীকার 
কসরবন্? 
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-ন্া, শে েি স্বীকার কসর বন্স়েসছ। বকন্তু তার জিান্িন্দী লক্ষয কসর বহসেি করসত বিস়ে 
শদবখ িরবমল হস়ে যাসে। তার েি কথা শুসন্, তাসক শদসখ আমার মসন্ হসলা, শে 
আেল অপরাযী ন়্ে। শলাসক তাসক খুন্ী িসল অবভবহত করার শিষ্টা করসছ। 
  
…বকন্তু মাঁবেস়ে িাঙ্কবলন্, আপন্ার েমস্ত পবরকল্পন্া শভসস্ত শিল। কূসল এসে তরী 
রু্িসলা। আপবন্ আপন্ার দাদার েম্পবত্তর অবযকার পাও়োর জন্য তাসক খুন্ করসলন্। 
আপবন্ আমাসক একো বিবি শদবখস়েবছসলন্, মসন্ আসছ বন্ি়েই…শযবে আপন্ার দাদা 
আপন্াসক বলসখবছসলন্। শেই বিবি পসড আপন্ার মসন্ আেঙ্কা জািসলা। বমে শে-শক 
আপন্ার দাদা শস্নহ করসতন্। যবদ শেো যীসর যীসর ভাসলািাো়ে পবরেত হ়ে এিং যবদ 
দুজসন্ বিস়ে কসর। ভবিষযসত তাসদর েন্তান্ হসি। তাহসল শে-ই েন্তান্ হসি েম্পবত্তর 
উত্তরাবযকারী। অতএি ভাসলা-মন্দ বিিার ন্া কসর আপন্ার দাদাসক আপবন্ খুন্ 
করসিন্। আর এই একবে কারেসক উপলক্ষয কসর আপবন্ শিপসরা়ো হস়ে ওসিন্। বক 
কসর েি িাস্তিাব়েত করা যা়ে যখন্ ভািসছন্ তখন্ একবদন্ কাসটর েসঙ্গ আপন্ার 
শদখা হস়ে শিল। ভািয আপন্ার েুপ্রেি বছল। 
  
…তার মাথা যন্ত্রো, োরীবরক অেুস্থতা, এ.বি.বে. িেনানু্ক্রবমক খুসন্র পবরকল্পন্া েি 
বমবলস়ে আপবন্ বহসেি কসর শদখসলন্ কাট এিং আপন্ার দাদার আদযাক্ষর বে। 
তারপসরই আপবন্ রেসক্ষসি শন্সম পডসলন্। েহসরর ন্ামকরা শকাম্পাবন্র ন্াসম পযার্ 
ছাপাসলন্ শযগুসলা ভুস়ো। ভুস়ো বন্স়োিপি পািাসলন্ কাসটর কাসছ। শযখাসন্ আপবন্ 
শমাো মাইসন্ এিং কবমেসন্র শোপ বদস়েসছন্। শকাসন্া এসজসন্টর কাছ শথসক েস্তা়ে 
বকসন্ বন্স়ে এসলন্ শমাজা এিং শেই শমাজা বন্সজর খরিা়ে পাসেনল কসর পাবিস়ে বদসলন্ 

http://www.bengaliebook.com/


এ.বি.বি. মার্ডার । আগাথা বিবি । এরকুল প াযাররা িমগ্র 

143 

www.bengaliebook.com                                  িূবি ত্র 
 

 

কাসটর কাসছ। শেই েসঙ্গ শরবজবস্ট্র র্াসক এ.বি.বে. িাইর্ পািাসত ভুলসলন্ ন্া। 
প্রাথবমক পযনাস়ের কাজ এখাসন্ই শেষ। এিার আপন্ার কাজ হসলা বেকার খুাঁসজ 
শিডাসন্া। একবদন্ বমসেে এযাম্বাসরর শদাকাসন্র োইন্ শিাসর্ন স্বত্বাবযকারীর ন্াম এিং 
ঘেন্াস্থসলর খুাঁবেন্াবে েি শজসন্ বফসর এসলন্ িাবডসত।…বিতী়ে বেকার শিবে িান্নার্ন, শয 
পুরুষ েঙ্গ শপসত পছন্দ কসর। তার েসঙ্গ পবরি়ে হসলা এিং যীসর যীসর ঘবন্ষ্ঠতা 
িাডসলা। প্রথম দুবে খুন্ কসর আপবন্ যখন্ েমূ্পেন ফল লাভ করসলন্ তখন্ িাবকেুকু 
করার জন্য আদাজল শখস়ে শলসি পডসলন্। এযাসন্ডাভাসরর কস়েকবে িাবডর পবরিাসরর 
ন্াসমর একো তাবলকা কসর কাটসক পািাসলন্। কাটসক বন্সদনে বদসলন্ শে শযন্ 
তাবলকা অনু্যা়েী প্রসতযকবে পবরিাসরর েসঙ্গ োক্ষাৎ কসর। এর উসেেয হসলা, খুসন্র 
বদন্ কাট শয এযাসন্ডাভাসর বছল এো তার প্রমাে। একইভাসি আমাসক বিবি বদস়ে খুসন্র 
তাবরখ এিং জা়েিা জান্াসলন্। আপবন্ বমসেে এযাম্বাসরর শদাকাসন্ বিস়ে বেিাসরে 
িাইসত শে বপছন্ শঘাসর। আপবন্ েম়ে ন্ষ্ট ন্া কসর তাসক আঘাত কসর িেসলন্। 
এরপর শিক্সবহল, বন্বদনষ্ট তাবরসখর এসকিাসর বদসন্র প্রারসম্ভ শেখাসন্ কাজো হাবেল 
করসলন্। শেো িবিে তাবরখ হসলও কািসজ কলসম শেো হসি পাঁবিে। 
  
…এিার তৃতী়ে খুন্ অথনাৎ আপন্ার দাদার পালা। আপবন্ এসক্ষসি একেু িালাবকর 
আশ্র়ে বন্সলন্। বিবিো যাসত আবম শদবরসত পাই তার িযিস্থা করসলন্।…আপবন্ আমাসক 
শকন্ বিবি পািান্? এর জিাি খুাঁজসত খুাঁজসত আবিষ্কার করলাম, দুবে কারসে আপবন্ 
আমাসক বিবি পািান্। প্রথমত, আমাসক এিং শিাস়েন্দা দপ্তরসক এ.বি.বে. রহেয েম্বসন্ধ 
েসিতন্ করসত। বিতী়েত, আমার ন্ামসক মূলযন্ কসর তার এক অদু্ভত মসন্ািােন্া 
পূরে করসত…এখাসন্ আপবন্ যবদ আপন্ার পবরকল্পন্ামাবফক খুন্ ন্া কসরন্ তাহসল 
আপন্াসক েসন্দহ করা শযসত পাসর। তাই কা়েদা কসর আপবন্ বিকান্া ভুল কসর বিবি 
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শদবর কসর পািাসলন্। ততক্ষসে আপবন্ আপন্ার কমন েমাযা কসর শফলসিন্। এই বতন্ 
ন্ম্বর হতযা েমূ্পেন করার পর আসলািন্া শথসক আপবন্ িুিসত পারসলন্, েসন্দসহর ঊসধ্বন 
আপবন্ আসছন্। শদখসলন্, পুবলে আর িসে শন্ই। শজার কদসম কাজ শুরু কসর 
বদস়েসছ। আপবন্ তাই বন়্েসমর িযবতক্রম কসর িার ন্ম্বর অক্ষসরর পবরিসতন পাাঁি ন্ম্বরসক 
শিসছ বন্সলন্ বেকার বহসেসি। 
  
…এরপর আমরা েদলিসল র্ন্ কাটাসর বিস়ে হাবজর হলাম। আপবন্ই এই পরামেন 
বদস়েবছসলন্। এবদসক অপন্ার বন্সদনেমসতা কাটও শেখাসন্ এসে হাবজর। শে এখাসন্ 
শকাথা়ে থাকসি শেো আপন্ার আসিই জান্া বছসলা। শেবদন্ আপন্ার একো উসেেয বছল 
শযভাসি শহাক খুন্ করসতই হসি এিং কাটসক শেই খুসন্র জন্য শদাষী োিযস্ত করসত 
হসি। কাট বেসন্মা হসল ঢুকসত আপবন্ও তার শপছন্ শপছন্ ঢুসক পডসলন্। ইসে কসর 
মাথা শথসক েুবপো শফসল বদসলন্ এিং শখাাঁজার অবছলা়ে োমসন্র োবরর বদসক িুাঁসক 
পসড ছুবরো ঢুবকস়ে বদসলন্। িযাে, কাজ শেষ। 
  
…কািসজ কািসজ খিরগুসলা প্রকাবেত হসলা। কাসটর ন্জর এডাসলা ন্া। শে মসন্ 
কসরবছল শযসহতু বতন্বে খুসন্র শক্ষসি শে ঐেি ঘেন্াস্থসল উপবস্থত বছল, তাই শলাসক 
তাসক খুন্ী মসন্ করসছ। অসন্ক েম়ে শদখা শিসছ, দুিনল মানু্ষ বন্সজর ওপর বিশ্বাে 
হাবরস়ে শফসল, তার শক্ষসিও এর িযবতক্রম হসলা ন্া। এমন্ েমস়ে তার কাসছ িতুথন 
বন্সদনে এসলা র্ কাটাসর যাও়োর। শে বকছু িুিসত ন্া শপসর ইোকৃতভাসি শিসরাসন্ার 
েম়ে শে বমসথয কথা িলসলা বমসেে মাথনাবরসক, শয শে শিলসতন্ হযাাঁসম যাসে। 
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…তারপর র্ন্ কাটাসরর কাজ শেষ কসর বেসন্মা হল শথসক বফসর যখন্ বন্সজর জামার 
আবস্তসন্ রক্ত ও পসকসে ছুবর শদসখ তখন্ তার েমস্ত বিন্তাভািন্া েতয িসল মসন্ হসলা। 
তখন্ তার শকিল একোই কথা মসন্র মসযয ঘুরপাক শখসত লািসলা, আসির বতন্বে 
মৃতুযর জন্য শে-ই দা়েী।…হতাো, ভস়ে শে কুাঁকসড উিসলা। শে পািসলর মসতা ছেফে 
করসত লািসলা। একেু োবন্তর আো়ে শে কযামসর্সন্র িাবডর িার শদও়োসলর মসযয 
বন্সজসক িন্দী করসলা। ভািসলা একেু স্ববস্ত শপসলা। ক-বদন্ ঘর শথসক িাইসর শিসরাসলা 
ন্া। শকিল একই বিন্তা়ে রু্সি রইসলা। ছুবরো আলন্ার শপছসন্ লুবকস়ে রাখসলা, তিু বক 
োবন্তসত থাকসত পারসছ? এমন্ই যখন্ উথালপাথাল অিস্থা তখন্ই ভিিাসন্র বন্সদনসের 
মসতা শফাসন্ শক শযন্ িলসলা, পাবলস়ে শযসত। বদবিবদকজ্ঞান্েূন্য হস়ে শে ঘর শথসক 
শিবরস়ে পডসলা পসথ। বকন্তু শকাথা়ে যাসি? তখন্ শখ়োল হসলা, থান্ার উসিাসন্ এসে 
হাবজর হস়েসছ। অজান্া আতসঙ্ক তার েরীর কাাঁপসত লািসলা, জ্ঞান্ হাবরস়ে শেখাসন্ পসড 
শিসলা। 
  
…তাসক থান্া়ে প্রথম বদন্ শদসখ আমার যারো হস়েবছল, এই শলাসকর পসক্ষ খুন্ করা 
েম্ভি ন়্ে, আততা়েী হসত পাসর ন্া। অিেয শে বন্সজর মুসখ স্বীকার কসরসছ শয িারবে 
খুসন্র ন্া়েক শে বন্সজ। বকন্তু ওর স্বীকাসরাবক্ত শথসক আমার যুবক্তর িুবন়্োদ আসরা 
মজিুত হসলা।… 
  
-ভাবর শতা যুবক্ত, তার আিার িুবন়্োদ। িাঙ্কবলন্ তাবেলযভাসি িলসলা। 
  
–এযাসন্ডাভার এিং কাটনসন্র খুসন্র জন্য শয হাবত়োর িযিহার করা হস়েবছল শেবে আবম 
িাইসরর ঘসরর আলমাবরসত শদসখবছ, শযবদন্ শলবর্ ক্লাসকনর েসঙ্গ শদখা করসত 

http://www.bengaliebook.com/


এ.বি.বি. মার্ডার । আগাথা বিবি । এরকুল প াযাররা িমগ্র 

146 

www.bengaliebook.com                                  িূবি ত্র 
 

 

বিস়েবছলাম।…আর শেবদন্ বেসন্মা হসলর দাসরা়োন্ শথসক শুরু কসর বেবকে শিকার–
েিাই আপন্াসক ছবি শেষ হও়োর প্রা়ে দে বমবন্ে আসি হল শথসক শিবরস়ে শযসত 
শদসখসছ। শিক্সবহসলর বমবল বহিবল বজঞ্জার কযাসে শিবের েসঙ্গ যাসক কথা িলসত 
শদসখবছল, শে আপবন্ স্ব়েং।…আর কাসটর কাসছ পািাসন্া োইপ রাইোর শমবেসন্ কম 
কসর দেো িাবিসত আপন্ার হাসতর ছাপ পাও়ো শিসছ। 
  
-মাঁবেস়ে শপা়োসরা, িযাসলঞ্জ কসরবছলাম, আপবন্ই বজতসলন্। এই িসল িাঙ্কবলন্ বন্সজর 
পসকে শথসক একো বরভলিার শির কসর বন্সজর কপাল লক্ষয কসর বেিার বেপসলা। 
বকন্তু বরভলিার শথসক শকাসন্া গুবল শিসরাসলা ন্া। 
  
শপা়োসরা শহসে উিসলা। 
  
-মাঁবেস়ে িাঙ্কবলন্, আপন্ার হাসত ঐ যন্ত্র আর কাজ করসি ন্া। আমার ন্তুন্ কাসজর 
শছসলবে েুসযাি িুসি আসিই আপন্ার পসকে শথসক বরভলিার বন্স়ে গুবল শির কসর 
শরসখসছ। 
  
িাঙ্কবলসন্র আর বকছু করার শন্ই। শে রাসি উসত্তবজত হস়ে উিসলা। শপা়োসরাসক 
িালমন্দ করসত লািসলা। 
  
শপা়োসরা হােসত হােসত িলসলা, বমাঃ িাঙ্কবলন্, বন্সজর মন্সক কখন্ও ভুসলও শছাসো 
ভািসিন্ ন্া। 
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পাসের ঘর শথসক শক্রাম, জযাক এসে ঢুকসলা। িাঙ্কবলন্ লজ্জা অিন্ত মুসখ দাাঁবডস়ে 
রইসলা। তারা িাঙ্কবলন্সক বন্স়ে িসল শিল। 
  
ঘসর শন্সম এসলা এক িরম বন্স্তব্ধতা। একেম়ে শমিাসন্র বফেবফোবন্ শোন্া 
শিল:..এতক্ষে দুাঃস্বপ্ন শদখবছলাম। বিশ্বাে হ়ে ন্া। বকন্তু 
  
–েি জাবন্ আবম, মাদসমা়োসজল, আপন্ার মসন্র আেঙ্কাো বন্তান্তই অমূলক। মাঁবেস়ে 
শিোর আর যাই করুক খুন্ করার মসতা মান্বেকতা তার শন্ই। 
  
–তাহসল রাসতর পর রাত আবম শেই স্বপ্নো–শিোর িসল উিসলা। 
  
–আেসল এো একো হৃদ়ে িদসলর িযাপার। শপা়োসরা িযাখযা কসর শিািাসত লািসলা। 
শিবে িান্নাসর্নর মৃতুযর পর শেই জা়েিা়ে এসে দাাঁবডস়েসছ ওর বদবদ শমিান্। তসি এই 
েংবক্ষপ্ত েমস়ের মসযয আপন্ারা শকউ কাছাকাবছ হসত পাসরন্বন্। শেগুসলা স্বসপ্নর 
আকাসর প্রবতফবলত হস়েসছ। তসি মাঁবেস়ে শিোর, আপন্াসক একো কথা জাবন্স়ে রাবখ, 
শিবে িান্নাসর্নর পবরিসতন যাসক আপবন্ আপন্ার মসন্র অন্তাঃস্থসল স্থান্ বদস়েসছন্ তার 
েহসযাবিতা আপবন্ েিেম়ে পাসিন্, এো আমার যারো। 
  
লজ্জা়ে শমিান্ ও শিোসরর মুখ রাঙা হস়ে উিসলা। 
  
এিার েুসযাি িুসি আবম জান্সত িাইলাম, আো শপা়োসরা, শেবদন্ ইটসিাসন্র শহাসেসল 
িসে এমন্ অদু্ভত শখলা শখলসল শকন্? 
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–আবম প্রসতযকসক প্রে করার মাযযসম মাদসমা়োসজল শে-র উত্তসরর গুরুত্ব িুিসত 
শপসরবছসলাম। এই ফাাঁসক মাঁবেস়ে িাঙ্কবলসন্র মসন্র ইো িুসি শন্ও়ো যাসি। এোই বছল 
আমার প্রযান্ উসেেয। 
  
-েবতয, আপবন্ শেবদন্ বক প্রেোই ন্া কসরবছসলন্..থরা বমবট শরসি শপা়োসরাসক িলল। 
  
–হযাাঁ, আপবন্ও েবিক জিাি শদন্বন্। 
  
-োইপ শমবেসন্র শিাতাসম শয আঙুসলর ছাসপর কথা িলসল, আবম শকৌতূহলী হস়ে 
জান্সত িাইলাম। 
  
–এই কথাো শকন্ িসলবছলাম জাসন্া? শতামার মন্সক েন্তুষ্ট করার জন্য। আেসল েমস্ত 
শমবেন্ খুাঁসজও শকাসন্া আঙুসলর ছাপ পাও়ো যা়েবন্। 
  
এরপর িারবদন্ শকসে শিল। 
  
–এ অিস্থা়ে আমার বক করা উবিত? কাট েরােবর শপা়োসরার বদসক তাবকস়ে িলসলন্, 
আপবন্ শয কািসজর প্রস্তািো বদস়েবছসলন্…আমার জীিন্ী ও ইবতহাে তারা 
ছাপসি…বিবন্মস়ে আবম পাসিা একসো পাউন্ড…িলুন্ শতা, আমার বক করা বিক? 
  
আপবন্ ওসদরসক জাবন্স়ে বদন্ শয আপন্ার জীিন্ী কািসজ প্রকাে করসত হসল পাাঁিসো 
পাউন্ড আপন্াসক বদসত হসি। এর একো প়েো কম হসল আপবন্ রাবজ হসিন্ ন্া। 
আপন্ার মসতা এমন্ বিখযাত মানু্ষ োরা ইংলযাসন্ড বিতী়ে শকউ শন্ই। 
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আন্সন্দ কাসটর শিাসখ জল এসে শিল–হযাাঁ, আজ যবদ আমার মা জীবিত থাকসতন্..আর 
হযাাঁ, বলবলর মসতা শমস়ে হ়ে ন্া। এই বিস়ের শযৌতুক বহোসি ওসক আবম একো আংবে 
উপহার শদসিা। 
  
-খুি ভাসলা হসি। তসি বন্সজর শিাসখর বিবকৎোর কথা ভুলসিন্ ন্া। এসত আপন্ার 
মাথার যন্ত্রো বকছুো কমসত পাসর। 
  
-মসন্ থাকসি। 
  
 তারপর কাসটর শথসক বিদা়ে বন্লাম। 
  
 শপা়োসরা িলসলা, ভবিষযসত শকাসন্াবদন্ আমাসদর হ়েসতা শদখা হসি, আজ আবে। 
আমরা বোঁবডর বদসক অেের হলাম। 
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