
 
  

এম ফর মার্ডার 
জেমস জের্লি জেে 

 



এম ফর মার্ডার । জেমস জের্লি জেে  

1 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

 

সূলেপত্র 
স োনোলী রং-এর সেউগুললো ............................................................................. 2 

যুদ্ধ জোহোলজর মতই সরোল  রয়  গোড়ি ........................................................ 41 

 োরোরোত এপোশ-ওপোশ ................................................................................ 85 

দ়িোম দ়িোম কলর হোতুড়ি .......................................................................... 119 

  

http://www.bengaliebook.com/


এম ফর মার্ডার । জেমস জের্লি জেে  

2 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

জসানািী রং-এর জেউগুলিা 
  
স োনোলী রং-এর সেউগুললো  মুদ্রতীলর আছল়ি প়িলছ। দূর পোহোল়ির গো সেলয় সয  োদো 
 রু রোস্তোটো চলল সগলছ, স ডদলকই একদৃলে তোডকলয় ডছল সশড। স   মুদ্রতীলরর একটো 
কুুঁল়ি ঘলর জোনলোর পোলশ দোুঁড়িলয় ডছল। 
  
ভোেডছল ঐ পথ ধলরই আ়িোই ঘণ্টো পলর লযোরী আ লে। যডদ এখনই স  সটপ করলত 
শুরু কলর তোহলল তো সশষ হলত মোত্র দু ঘণ্টো  ময় লোগলে। েোকী থোকলে আধঘণ্টো। 
  
স  একটো সচয়োলর এল  ে ল। ঘরটো সেশ গরম, যডদও পোখো চললছ।  োমলন একটো 
সটডেললর উপর একটো সটপ সরকডডোর রলয়লছ, আর পোলশই রলয়লছ এক সেোতল মদ। 
  
সেোতল সথলক স  অলনকখোডন মদ গলোধঃকরণ কলর ডনল। তোরপর উলে দোুঁ়িোল। ডোন 
হোত ডদলয় মোথোর মলধয স  ডেডল কোটল। 
  
সশড সেশ েডলষ্ঠ যুেক। ওর সচোখ দুলটো নীল– মুলদ্রর মত। সগঞ্জী পলর েল  আলছ। 
তোলক সেশ  ুন্দর সদখোলে। সচহোরোলত সেশ  ুপুরুষও েলট। অডনেো হকোলর স  ঘলরর 
সকোলণর ডদলক দৃডে ডনলেপ করল। 
  
ডডভোনটোর উপর ডচৎ হলয় পল়ি আলছ সমলয়টো। তোর মুখটো ভোল কলর সদখো যোডেল নো। 
সমলয়টোর মুখ আর কোুঁলধর অংশ ডডভোলনর ও পোলশ ঝুলল পল়িডছল। মুখখোনোর কথো 
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ভোেলত ডগলয় ডশহরণ জোগল–মুখখোনো কোললো হলয় সগলছ, সচোখ দুলটো সেলল সেডরলয় 
এল লছ।মুখ সথলক ডজভটো লম্বো হলয় ঝুলল পল়িলছ। 
  
সজোর কলর স ডদক সথলক দৃডে সেরোললশড। গো়িী সথলক ডনলয় আ ো ভোরী সরঞ্জটো 
সটডেললর উপর আওতোর মলধয রোখল স । একটো ড গোলরট ধরোল। ভোেল, এেোর তোর 
স্বীকোলরোডি সটপ করো দরকোর। লযোরী আ োর আধঘণ্টো আলগই তোর সরকডড সশষ করো 
হলয় যোলে। 
  
ডকন্তু স  যতেোর সরকডড শুরু করলত যোয়, ততেোরই সমলয়ডটর েীভৎ  মুখ তোর  োমলন 
সভল  ওলে। ডনলজলক গোলোগোডল সদয়। 
  
সতোমোর  োমলন ডেপদ, স  ডেপদ সথলক ডকভোলে উদ্ধোর পোলে তো সভলেই কোজ কলরো। সয 
মোরো সগলছ, তোর ডচন্তো কলর ডেপদ েোড়িলয়ো নো। 
  
মলন  োহ  এলন সশড সটপটো চোডললয় ডদল, ধীর শোন্ত গলোয় েলল–ডডডিক্ট অযোটনডী ডমঃ 
জন হযোডরন্টলনর অেগডতর জনয এই স্বীকোলরোডি সটপ করডছ। 
  
আডম সশড উইন্টো ড, কযোডললেোডনডয়োর ডিক  োইলডর েোড ন্দো, সেলো দুলটো পুঁয়তোডিশ 
ডমডনলট এই েয়োনডট সটপ করডছ। আজ ডত্রলশ স লেম্বর। 
  
আডম একটো খুলনর ঘটনোর েয়োন ডদলত যোডে। ডকন্তু তোলত আপডন স্পেভোলে েযোপোরটো 
েুঝলত পোরলেন নো। তোই ঘটনোডট ডকভোলে ঘটল, সকনই েো ঘটল, এটো সকনই েো খুলন 
পডরণত হল, আর সকনই েো সলেলটনযোন্ট সলোলগো  ে সজলনও আমোলক সেপ্তোর করললন 
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নো– েই আডম পডরষ্কোর ভোলে েুডঝলয় েলডছ। ধীলর  ুলে মন ডদলয় আমোর কথো শুনুন, 
তোহলল স্পে হলয়  ে কথো আপনোর কোলছ ধরো সদলে। 
  
একটু সথলম স  আেোর েললত শুরু করল 
  
. 
  
০১. 
  
 পযোড ডেক েযোডকং কলপডোলরশলনর স্টক ও ড ডকউডরডট ডেভোলগর একজন িোকড আডম। 
  
অডেল  েল  েযে োপত্র  ংক্রোন্ত কতকগুললো কথো আডম ডচন্তো করডছ, স ই  ময় 
ইন্টোরকলম ডোক প়িল। 
  
 ংযত স্বলর জেোে ডদলোম আডম উইন্টো ড েলডছ। 
  
ওপোর সথলক জেোে এল–ওঃ ডমঃ উইন্টো ড!দয়ো কলর একেোর ডমস্টোনডঙলডর ঘলর 
আ লেন! ডেলশষ দরকোর। 
  
আডম তখন  লেমোত্র ডলনলস্টলনর কোছ সথলক ধোর সনে েলল সেোন করলত যোডেলোম। 
স  একজন অথডডপশোচ। চ়িো  ুলদ টোকো ধোর সদয়। আ লল আমোর এখন টোকোর খুে 
দরকোর। 
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আজ  কোললেলো পোুঁচটো ডচডে সপলয়ডছ, চোরডট েযে োদোরলদর কোছ সথলক আর,একটো 
সমলয়টোর কোছ সথলক। 
  
সমলয়টো আমোরই জনয অন্তঃ ত্ত্বো। আডম আমোর দোয় পোলন করে ডকনো তো জোনলত সচলয় 
স  ডচডে ডললখলছ। সমলয়ডটর মুখ েুডজলয় রোখোটো আমোর কোলছ সকোন েযোপোর নয় ডকন্তু ঐ 
েযে োদোররো আমোলক শোড লয়লছ সয, তোলদর ঋণ সশোধ করলত নো পোরলল আমোলক নোডক 
সদলখ সনলে! আমোর ে ূলক জোনোলে, এরকম আলরো কত ধরলনর কথো ডললখ আমোলক 
শোড লয়লছ। 
  
জোডন, ওলদর  ময়মত টোকো ডদলত নো পোরলল সনকল়ি েোলঘর মত ডছুঁল়ি ডছুঁল়ি খোলে। 
সযমন কলরই সহোক টোকোর সজোগো়ি করলত হলে। আর ওডদলক ডমঃ স্টোনডউলডর তলে। 
সযখোলন েোলঘর 
  
ডমঃ স্টোনডউড খুে কডেন সলোক। অডেল র কোজ সতো ডকছুই কডর নো। েরং  ুন্দরী 
টোইডপস্ট আর ডরল পশডনস্টলদর  লে ঘুলর সে়িোই। আমোর কোলজর েযোপোলর সকউ তোর 
কোলছ ডরলপোটড ডদল, নো ডক সকোন পোওনোদোর তোর কোলছ অডভলযোগ কলরলছ। 
  
 োত পোুঁচ ডচন্তো করলত করলত আডম স্টোনডউলডর ঘলরর উলেলশয পো েো়িোলোম।  োর েোুঁধো 
সটডেললর পোশ ডদলয় যোেোর  ময় কডলগলদর চোপো হোড  শুনলত সপলোম। তোরো আমোলক 
সদলখ সেশ ডহংল  কলর তো আডম েুঝলত পোডর। 
  
আডম সলোকগুললোলক অেশয করুণো কডর। তোলদর আডম জন্তু েলল মলন কডর। তোলদর 
কোলজ যোওয়ো, অডেল  সকরোনীডগডর করো,আর েোড়ি ডেলর েউলদর সপডটলকোলটর নীলচ 
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কুকুলরর েোচ্চোলদর মত কুন্ডলী পোডকলয় শুলয় থোকেোর জনয সকেল ছটেটোডন। যোলদর 
এখলনো েউ হয়ডন, তোলদর সকেল ডদনরোত েউলয়র সখোুঁজ। 
  
যোক আডম স্টোনডউলডর দরজো নক কলর তোর ঘলর সেোকেোর জনয অনুমডত চোইলোম। 
  
ডমঃ স্টোনডউড আমোলক ে লত েলললন। হোলতর কোগজপত্তরগুললো সদখলত সদখলত ডতডন 
েললন–আেো সশড সতোমোর েয়  কত হল? 
  
–আলে েডত্রশ। 
  
দযোলখো, তুডম আর ডলডলেটোর একই  লে এই েযোলক এল ছ। স  আজ অযোড  লটন্ট 
মযোলনজোর, আর তুডম? সকোন উন্নডত হল নো। সকন েললত পোর? 
  
চটপট জেোে ডদলোম–ডলডলেটোর আমোর সথলক অলনক সেশী েুডদ্ধমোন। 
  
স্টোনডউড েলল চললন–নো, সতোমোর কথোটো ডেক নয়, আ ল কথো স  ডনষ্ঠোভলর কোজ কলর 
আর তুডম তো সতো করই নো, েরং সতোমোর ডনজস্ব কোলজর সকোন সখোুঁজ রোখনো। সতোমোর 
করণীয় কোজটো তুডমকরনো। এভোলে সকোন্ েযোলকর কোজ কতডদন চললত পোলর?তুডম জোন 
সতোমোর জোয়গোয় অনয সকউ হলল কলে তোলক েরখোস্ত করতোম। ডকন্তু তুডম আমোর েনু্ধর 
সছলল েলল সতোমোর এই গোডেলডত এতডদন ধলর  হয করডছ। ডমঃ স্টোনডউড একটু 
থোমললন, একটো ড গোলরট ধরোললন। 
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ডমঃ স্টোনডউড আমোর েোেোর েনু্ধ। তোর আেলহ এই চোকরীলত আডম সযোগ ডদই। এক 
সযোগয েযোকোর হলয় ওেোর জনয ডতডন  েডদো আমোলক উৎ োহ ডদলতন। এখন ডতডন আমোর 
উপর সেশ হতোশ হলয়লছন। এখোলন কোজ করেোর আলগ আডম স নযেোডহনীলত পোুঁচ েছর 
কোডটলয়ডছলোম। 
  
আমোর চোকরী চলল যোেোর ভলয় সথলম সগলোম। 
  
সতোমোর মতলেটো ডক েললত সশড? তুডম ডক আমোলদর েযোলক আর থোকলত চোইছনো? 
স্টোনডউড ডজেো ো করল। 
  
তোর গলোর স্বলর হতোশোর ছোপ। মলন হল আডম সযন খুে অনযোয় কলর সেললডছ।  লে 
 লে েললোম নো  যোর। আডম ছো়িেোর কথো ভোডে ডন। আডম খুে অনযোয় কলর সেললডছ। 
এেোর সথলক আডম মন ডদলয় কোজ করে। আমোলক আর একেোর  ুলযোগ ডদন। 
  
স্টোনডউড েলললন–ডেক আলছ, আর একেোর সতোমোলক চোন্স ডদডে। সতোমোলক এেোর সয 
কোজটো সদে, তো অনযরকম, তলে সেশ কডেন। যডদ ডেকভোলে করলত নো পোলরো, েযোলকর 
ভীষণ েডত হলে। কোজটোও হোতছো়িো হলয় যোলে, তুডমও ছোুঁটোই হলয় যোলে। এখন সথলক 
তুডম এই কোলজর জনয সদ়িশ ডলোর সেশী পোলে। ডলডলেটোর সতোমোলক কোজটো েুডঝলয় 
সদলে। 
  
কোজটো সয কত শি, তো যখন েুঝলত পোরলোম ভলয় হোত–পো েোণ্ডো হলয় সগল। 
ডলডলেটোলরর মত দে কমডীর মোথোর চুল সপলক সগলছ ছমোল র মলধয, আর স ই কোলজর 
দোডয়ত্ব আমোর উপর প়িল! 
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ডমঃ স্টোডডড আমোলক সজোশলশলী  ম্পলকড ডকছু তথয ডদললন। ডতডন শহলরর একজন 
ডেশোল প্রভোেশোলী েযডি। একডদলক তোর ট্রোকটলরর েযে ো অপরডদলক ট্রোক সতরীর 
েযে ো কলর সকোডট সকোডট ডলোর সরোজগোর কলরন। উডনশশ  োতচডিশ  োলল ডতডন মোরো 
যোন। তোর সমলয়র নোলমনগদ  োত সকোডট ডলোর সরলখ যোন আর  ম্পডত্ত সতো রলয়লছই। 
  
উইলল ডনলদডশ সদওয়ো ডছল সয, জডমদোরী এেং তোর অগোধ ডেষয় আশয়  েই পযোড ডেক 
েযোডকং কলপডোলরশন সদখোলশোনো করলে। 
  
অেশয তোর সমলয় যডদ আমোলদর কোলজ অ ন্তুে হয় তলে অনয েযোলক তোলদর অযোকোউন্ট 
েোনোন্তডরত করলত পোরলে। এতে়ি  ম্পডত্তর সদখোলশোনোকরলত অলনক েযোকইরোডজ 
থোকলে সকননো সশলীর অযোকোউলন্টর টোকো খোডটলয় অলনক পডরমোণ ডলোর  হলজ লোভ 
করো যোয়। 
  
সজোশ সশলীর কনযো সভন্তোল এলকেোলর গভীর জললর মোছ। এতডদন েোলপর শো লন স  
ঘলরর মলধয জন্তুর মতই আটলক ডছল, আর েোেো মোরো যোেোর পর ডেশোল  ম্পডত্ত হোলত 
সপলয় একটো রিললোভী েুলনো দোতোল শুলয়োর হলয় উলেলছ। 
  
ডনষু্ঠর প্রকৃডত ও নীচু মলনর সমলয় এই সভন্তোললর সমজোজও সেশ  োংঘোডতক। 
  
গত ছ েছর ধলর েযোলকর পলনর জন দে কমডচোরী সশলীর অযোকোউলন্টর কোজ কলর 
সকেল েদনোমই কুড়িলয়লছ। কোউলক শোডন্তলত কোজ করলত সদয়ডন সভস্তোল। 
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সশলীর অযোকোউলন্টলন্টর কোজ করো মোলন সস্বেোয় েো ীর দড়ি গলোয় পরো। 
  
ডলডলেটোর তোর কোলজর হোত সথলক সরহোই পোেোর জলনয লোডেলয় উেল আনলন্দ। 
  
সশলী অযোকোউলন্টর ঘলর এল  আমোলক েোইল খুলল কোগজপত্র সদখোলত লোগল। আডম 
তোর েযস্ততো সদলখ তোলক থোডমলয় ডদলযেললোম তুডম এ েেন্ধকর, এ ে জডটলেযোপোর 
আমোর মোথোয় েুকলে নো। 
  
আডম সযন মোতৃহতযো কলর সেললডছ এমনভোলে ডলডলেটোর আমোর ডদলক তোকোল। স  
েলল–সশড, তুডম জোন নো সভস্তোল সকমন  োংঘোডতক সমলয়। সকউ  ুলখ থোকুক, সমলয়টো 
তো চোয় নো। কোলজ  োমোনয খুত হলল, সকডেয়ৎ চোইলে। আর স  সতোমোলক ডছুঁল়ি খোলে। 
  
কমডদেতো নো সদখোলত পোরলল এই অযোকোউন্ট হোতছো়িো হলয় যোলে। েযোক সতো সতোমোলক 
খোলেই আর ডম  সশলীও সতোমোলক মরণ কোম়ি সদলে। 
  
স   োেধোন কলর েলল–সশড, সতোমোর মৃতুয ঘডনলয় এল লছ।  োেধোন। সতোমোর উপর 
ভীষণ দোডয়ত্ব, এই েোইলগুললো ভোল কলর সেোঝেোর সচেো কর। 
  
আডম হো লোম। তোডেললযর  ুলর েললোম–সশোন, ডলডলেটোর সমলয়লদর ডকভোলে হযোুঁলন্ডল 
করলত হয় তো আমোর জোনো আলছ। আর ঐ ডহংস্র সমলয়ডট এেোর েুঝলে, কোর  লে 
সহুঁচ়িোলমো করলছ। সতোমোলক এ ে ডনলয় ভোেলত হলে নো। 
  
. 
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০২. 
  
 পলনরই সম। আজ  কোললেলো ডম  সশলীর  লে সদখো করেোর অডভপ্রোলয় তোর েোড়ির 
উলেলশয রওনো হলোম। 
  
তোর  ম্পলকড ডলডলেটোলরর কোছ সথলক যো যো সজলনডছলোম, স ই ডতনডট ডেষয় ডদলয় কোজ 
চোডললয় সনওয়ো যোলে েললই আমোর মলন হল। সভস্তোললর এই ডতনডট দোেী হল 
  
এক–পুঁডচশ হোজোর ডলোর ডদলয় সয েোলরর সকোটটো ডতডন  ম্প্রডত ডকলনলছন, স টো 
ইনকোমটযোলের খোতোয় সগোপন করলত হলে, নযোযয খরলচর ডহ োে সদখোলত হলে। 
  
ডলডলেটোর তো অেোস্তে েলল নোকচ কলরলছ। তো নো হলল েযোলকর ডেপদ হলে। 
  
দুই–সলোরোর ইস্ট োইলড মোইল দুই জুল়ি সশলী েোউলন্ডশলনর সয ডেশোল ভো়িো েো়িী 
আলছ তোলত শতকরো পলনর ভোগ ভো়িো েো়িোলত হলে। 
  
ডতন–উডনশলশো সচোে  োলল তোর েোেো ডতনশ সচৌডত্রশ নং ওলয়স্টোনড অযোডভডনউ–এর ডেরোট 
ফ্ল্যোট েোড়িটো ডকলনডছললন তো েযোকলক ডেক্রী কলর ডদলত হলে ডমঃ েোলজডল র কোলছ। ডতডন 
স খোলন একটো পডততোলয় খুললত চোন। 
  
এই ডতনডট প্রস্তোে মোনো  ম্ভেপর নয়। তোছো়িো ডিতীয় দোেীডটর প্র লে েলো সযলত পোলর, 
ঐ েোড়িডটর ভো়িো ডকছুডদন আলগই েো়িোন হলয়লছ। আর ডতননম্বলরর েোড়িটো ডেক্রী করো 
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েযোলকর পলে  ম্ভেনয়, কোরণ ঐ েোড়িটোলত তোর েোেোর আমললর ভো়িোলটরো রলয়লছ। 
আডম েুঝলত সপলরডছলোম ঐ ডতনডট ডেষলয় আমোলক সতরী থোকলত হলে। 
  
আডম দশটোর  ময় একটো টযোডেলত চল়ি সশলী হোউল  হোডজর হলোম। আমোর পরলন 
তখন ডছল ডললনলনর সস্পোটড  জযোলকট ে়ি ে়ি পলকটওয়োলো। ডীপ নীল রং এর সেোলো 
গযোেোডডডলনর পযোন্ট,  োদো শোটড আর কোক সলদোলরর জুলতো। রুমোলটো সেশ জংলী টোইলপর 
ডছল। 
  
সশলী হোউল র প্রোইলভট রোস্তো, পোহো়ি সকলট সতরী। অলনকগুললো েোুঁক ঘুলর ডতন মোইল 
রোস্তো নলশো েুট ওপলর ডেশোল সগলটর  োমলন পযডন্ত চলল সগলছ। এটো েোড়ি সতো নয়, 
প্রো োদ েললল ভুল হয় নো। 
  
সগলটর  োমলন দোুঁড়িলয় ইতস্ততঃ করলত থোডক আডম, এমন  ময় ধমডযোজলকর মত 
সচহোরোর একজন সলোক দরজো খুলল উদয় হল। 
  
েললোম–ডমঃ উইন্টো ড! ডম  সশলীর  লে সদখো করলত চোই। 
  
স  আমোলক সভতলর ডনলয় সগল। সপনড লভোডনয়ো স ন্ট্রোল সস্টশলনর মতন একটো ডেরোট 
হলঘলর এল  দোুঁ়িোলোম। ে লত েলল সলোকটো চলল সগল। আডম ঘুলর ঘুলর চোডরডদক 
সদখলত লোগলোম। 
  
কত রকলমর যুদ্ধোস্ত্রেশডো, তলরোয়োল, েিম, কুেোর, অলয়ল সপডন্টং ছডে ঘলর ভডতড। ছুটন্ত 
সঘো়িোর ছডেই সেশী। 
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েোড়ির এমন গমগলম পডরলেলশ ডলডলেটোলরর সগোলেচোরো মুখটো আমোর সচোলখর  োমলন 
সভল  উেল। আমোর সেশ ভয় করলত লোগল। 
  
কলয়ক ডমডনট পলর চোকরটো এল  েলল–আমোর  লে আ ুন। 
  
চোকরটোর  লে আডম ডেশোল েোরোন্দো সপডরলয় ওক কোলের দরজোর  োমলন এলোম। 
চোকরটো ঐ দরজোর এক পোিো খুলল ডভতলর কোলরোর উলেলশয েলল–পযোড ডেক েযোলকর 
ডমঃ উইন্টো ড। 
  
েুলকর ডভতলর কোুঁপুডন ডনলয় ঘলরর ডভতর েুকলোম। ঘরটো সছোট হললও সেশ সভোলোলমলো। 
ও পোলশর জোনোলো ডদলয় েোগোন আর  মুলদ্রর মলনোরম দৃশয সদখো যোলে। ঘলরর মলধয 
েুলদোনী ভডতড। জোনলোর পোলশ একটো সডস্ক আর তোলত আ ীন একটো সমলয়। তোর মোথো 
ভডতড কোললো চুল। ডরমলল  চশমোর েোুঁক ডদলয় তোর সকৌতূহলী সচোখদুলটো আমোলক 
তীক্ষ্ণভোলে লেয করলছ। 
  
কলয়কমো  পলর এই সমলয়ডটই আমোলক নরলক নোডমলয়ডছল। তখনই আমোর সমলয়ডটলক 
ভোল কলর সদখো উডচত ডছল। 
  
আপডনই ডমঃ উইন্টো ড? স  প্রশ্ন করল। 
  
–আলে হযোুঁ। 
  
স  ডনলজর পডরচয় ডদলয় েলল–আডম ডম  সডোলোন, ডম  সশলীর স লক্রটোরী। 
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আমোলক তোর অনুলরোলধ ে লত হল। স  জোনোল, ডম  সশলীর ডকছুেণ সদরী হলত পোলর। 
তখনই আমোর মলন পল়ি সগল ডলডলেটোরলকও এরকম ঘণ্টোর পর ঘণ্টো অলপেো করলত 
হত, ডেলরও আ লত হত। 
  
আডম সডোলোলনর উলেলশয েললোম–আডম েোগোলন আডছ। উডন যখন আ লেন, আমোলক 
দয়ো কলর সডলক সনলেন। 
  
েোগোলন এল  ড গোলরট ধরোলোম। পলনর ডমডনলট ডতনখোনো ড গোলরট সশষ হল। তেুও 
ডোক প়িল নো। 
  
ডম  সডোলোলনর ঘলর এল  েললোম–উডন ডক সতরী হন ডন? 
  
সেোধ হয় আরও একটু অলপেো করলত হলে আপনোলক। 
  
ডম  সডোলোলনর কথো সশষ হেোর  লে  লেই আডম তোর কোলছ একটো কোগজ আর খোম 
চোইলোম। স টো ডদলতই আডম তোর উলেলশয েললোম–টোইপরোইটোরটো একটু েযেহোর 
করডছ,েললই েল  পল়ি একটো ডচডে টোইপ করলোম। ডপ্রয় ডম  সশলী, 
  
পলনর ডমডনট ধলর আডম আপনোর জনয অলপেো করডছ। ডম  সডোলোলনর কোছ সথলক 
জোনলত পোরলোম–আপনোর আরও সদরী হলত পোলর। ডকন্তু আমোর সতো একটো ডেলেক 
আলছ। এখোলন েল  থোকলল আমোর  ময় নে হলে, আর তোলত আপনোরই অলথডর েডত। 
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জোলনন সতো ডেডনলয়োগকোরী ঘুডমলয় থোকললও সশয়োর মোলকডট অলপেো কলরনো। তোছো়িো 
েোর সকোলটর েযোপোরটো আপনোর স্বোলথডই আললোচনো করো দরকোর। 
  
ডনলজর নোম  ই কলর ডচডে খোলম ভলর একটো চোকলরর হোত ডদলয় ডম  সশলীর কোলছ 
পোেোলোম। 
  
তোরপর জোনলোর কোলছ এল  একটো ড গোলরট ধরোলোম। সেশ ভয় লোগডছল। 
  
ডকছুেলণর মলধযই চোকরডট এল  জোনোল–ডম  সশলী এখনই আপনোর  লে সদখো 
করলেন।  যোর, আপডন আমোর  লে আ ুন। 
  
ডম  সডোলোলনর ডেস্ময় ভরো মুখটো আমোর সচোলখ প়িল। তোর সচোলখ ডেস্মলয়র ছোপ ডকছুটো 
প্রশং োরও েলট। আডম তোর কোছ সথলক ডেদোয় ডনলয় ঘর সছল়ি সেলরোলোম। 
  
চোকরডটলক অনু রণ কলর সভস্তোল সশলীর ঘলর সপৌঁছলোম। ডেশোল ডেছোনোর উপর 
আধলশোয়ো ভডেলত যোলক সদখলোম, তোলক েোড়ির চোকলরর পযডোলয় সেললল সেোধহয় ভোলই 
হলে। 
  
হো়িগুললো স্পে সদখো যোলে। কপোললর নীলচ দুলটো কোললো গলতডর মলধয সথলক সচোখ দুলটো 
সযন ডেকলর েোর হলয় আ লত চোইলছ। একমোথো শুকলনো হলুদ রং–এর চুল। েোজপোখীর 
সেোুঁলটর মত খো়িো নোক। লোল ডলপডস্টক  লত্ত্বও সেোুঁটটো সযন েোকো পল়ি সগলছ। 
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পরস্পলরর সচোখোলচোডখ হওয়োলত স  সহল  মৃদু  ম্ভোষণ জোনোল–আপডনই সশড উইন্টো ড? 
গলোর স্বরটো মৃদু ও  ুলরলো, যো সচহোরোর  লে সেমোনোন। 
  
–হযোুঁ, ডমঃ স্টোনডউড আমোলক…। 
  
আমোর কথো সশোনেোর ডদলক তোর কোন সনই, মোঝপলথ আমোলক থোডমলয় প্রশ্ন করল–এটো 
আপডন ডললখলছন? ডচডেটো সদখোল। 
  
আলে, হযোুঁ। একদৃলে তোডকলয় থোকোলত আমোর সেশ অস্বডস্ত হলে, ঐরকম অেেোয় ডম  
সশলী েলল–আপডন সেশ  ুন্দর সদখলত, ডমঃ উইন্টো ড। সেোধহয় আমোর জনযই আপডন 
এই সপোষোক পলরলছন? 
  
হযোুঁ, আমোর মলন হল, অন্ততঃ পলনরজন সকরোনীর  োদোমোটো সপোষোক সদলখ একলঘলয়ডম 
দূর করেোর জনয আডম অনয ধরলনর সপোষোক পরলোম। 
  
আডম আপনোলক আরও ডকছুেণ েড লয় রোখলত চোইডছলোম–তীব্র দৃডে সহলন েলল–ডকন্তু 
আপনোর ধূতডোডমর জনয আপডন ডজলত সগললন। 
  
আডমও ডেজয়ীর হোড  সহল  েললোম আডম স টো অনুমোন কলরই আপনোলক ডচডে ডললখডছ। 
  
ডম  সশলী ইডেলত ডেছোনোর পোলয়র ডদকটো সদডখলয় েলল–আপডন ইেো হলল এখোলন 
ে লত পোলরন। 
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আডম ে লল স  তীব্র দৃডেলত আমোর ডদলক তোডকলয় েলল েোর সকোট ডনলয় আপডন ডক 
সযন েলডছললন? 
  
আডম চলন ই একটো জেোে সভলেই সরলখডছলোম। েললোম–সদখুন! আডম কলয়কটো প্রস্তোে 
রোখে ডকন্তু আপনোর অপছন্দ হলল যডদ দয়ো কলর ভুলল যোন স টোই ভোল হলে। 
  
আেহ  হকোলর ডম  সশলী প্রশ্ন করল–ডেক আলছ, আপডন েলুন। 
  
ডম  সশলী, আডম েুঝলত পোরডছ আপডন েযোলকর কোলজ  ন্তুে নন। নদীর এপোর–ওপোলরর 
মতই েযেধোন। আডম স ই েযেধোন ঘুডচলয় ডদলয় আপনোর  লে কোজ করলত চোই। 
  
এরপর ভূডমকো  োে কলর েললোম–সকোট সকনোর খরচটোআপডন ডনলজর খরলচর ডহ োলের 
মলধয সদখোলত চোইলছ। ডকন্তু স টো েযোলকর পলে মোনো  ম্ভে নয়। েযোক সয কোজ কলর 
প্রলতযকটোর রড দ থোলক। যডদও ইনকোম টযোলের অডে োররো রড দ আলদৌ সদলখনো। 
তোরো েযোলকর কথোই সমলন সনয়। 
  
ডম  সশলী েলললন, েযোপোরটো ডেক েুঝলোম নো। 
  
তোর ডদলক তোডকলয় েললোম েযোপোরটো জোডলয়োডত করো। এলেলত্র ছদ্মলকশ পরোলত হলে। 
এক অলথড েলল কর েোুঁডক সদওয়ো। যোর জনয সজল েো জডরমোনো দুলটোই হলত পোলর। 
  
েোুঁডকটো ডক ধরো পল়ি সযলত পোলর? 
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তোর কথো শুলন েুঝলোম জোডলয়োডতর নোম শুলন স  ভয় সপলয় যোয় ডন। তোর অথড এই 
ধরলনর সমলয়লক  হলজই কোয়দো করলত পোরো যোলে। আডম নরম গলোয় েললোম–আডম 
সযভোলে কোজটো করে, তোলত ধরো প়িেোর আশকো সনই। 
  
ডকভোলে করলেন? স টো েুডঝলয় েলুন! 
  
 উডনশশ ছডত্রশ  োলল আপনোর েোেো সগোটো ডতলনক কোরখোনোয় সমরোমডতর কোজ 
কলরডছললন এেং স ইমত ইনকোমটযোে দপ্তর সথলক ছো়িপত্র ডনলয় ডতডরশ হোজোর ডলোর 
ডনলজর খরলচর মলধয সদডখলয়ডছললন। এলেলত্রইনকোমটযোলের সলোলকরো রড দনো সদলখই 
েযোলকর েয়োন সজলন ডনলয়ডছল। স ই রড দগুললো আডম পোলে নতুন কলর ডনলয়ডছ। 
আমোর ডের ডেশ্বো  ইনকোম টযোে স গুললো সদখলত চোইলে নো, েযোলকর েয়োনও সমলন 
সনলে। 
  
আডম রড দগুললোর তোডরখ পোলে সদে। কোলজই সদখুন, আপনোর েোর সকোলটর সচলয় 
সেশী টোকো, ডতডরশ হোজোর ডলোর আপনোর খরলচর ডহ োলে সেডরলয় এল ডক? এেোর 
েলুন আপডন খুশী সতো? 
  
 ডম  সশলী েলল–ডমঃ উইন্টো ড, আপডন সেশ েুডদ্ধমোন। আমোলদর দুজলনর সেোঝোপ়িোয় 
েযে োপত্তর এখন সথলক আমোর মলনর মতই চললে। 
  
ডতডন মলনর খুশীলত সেল েোডজলয় চোকরলক ডদলয় একলেোতল শযোলম্পন অডডোর ডদললন। 
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আডম ডেজলয়র উলত্তজনো মলনর মলধয সকোনরকলম সচলপ রোখলোম। এখন সকেলমোত্র 
 োেধোলন, ধীর, শোন্ত মোথোয় কোজ করলত হলে। 
  
শযোলম্পন রুলপোর পোলত্রর মলধয েড লয় আনো হল। তোর মলধয েরলের কুডচ। সেশ কোয়দো 
কলর সেোতললর েোকনোটো খুলল চোকরটো। তোরপর স  দু গ্লো  মদ ডম  সশলী আর আমোর 
হোলত তুলল ডদল। 
  
একটু মুলখ ডদলতই মুখটো খোরোপ হলয় সগল। শযোলম্পনটো েোলজ। েুঝলোম চোকরটো মজো 
কলরলছ। 
  
যোকলগ স  ডদলক গুরুত্ব ডদলোম নো। ডম  সভস্তোল েোড়িভো়িোর েযোপোরটো জোনলত চোইল। 
  
 লে  লে তোডেললযর  ুলর জেোে ডদলোম–ওঃ েোড়িভো়িো! তোও হলয় যোলে। 
  
ডম  সশলী জোনলত চোইল উপোয়টো। 
  
 েললোম–সয  ংেো এখন ভো়িো আদোয় করলছ, তোলদর পোেোলত হলে। 
  
 ডম  সশলী অেোক হলয় েলল–স ডক! ওরো সতো গত চডিশ েছর ধলর কোজ করলছ। 
  
ভৃতয যডদ অকমডণয হয়,েয়স্ক হয়, তোলক সতো পোেোলতই হলে। পুলরোলনোেলল সতো সরলখ 
সদওয়ো যোয় নো। আডম  লে  লে জেোে ডদলোম। 
  
–সদখলেন, েোড়ির েযোপোলর সযন এ ে প্রশ্ন নো ওলে। 
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নো, নো, এ ে েযোপোলর আপনোলক ডচন্তো করলত হলেনো। আডম ডনলজলক আপনোর চোকর 
েলল মলন কডর নো। আপনোর চোকর অডগড  ডনলজলক চোকর েলল সভলে খোরোপ শযোলম্পন 
ডদলত পোলর, ডকন্তু আডমও তোলক একডদন সদলখ সনে। . 
  
নো, নো, অত চলট যোলেন নো অডগড লক আডম েলে। 
  
 ডেক আলছ। আডম েললোম। 
  
–তোহলল যোেোর  ময় হযোডর ন সকোলটর ডচডেটো ডললখ সদে। আপডন  ই কলর রোখলেন। 
  
ডম  সশলী উত্তর ডদল নো। ডচত হলয় শুলয় প়িললো ডেছোনোলত। আডম অেোক হলয় 
সদখলোম–তোর েুক েললত সকোন পদোথড সনই। এলকেোলরই সলপোলপোছো। একটো সছোট খোট 
পুতুললর মতই তোলক সদখোলে। স উলেেল  েলল–ডমঃ উইন্টো ড আমোলদর দুজলনর 
 মলঝোতো ভোল হলে েললই মলন হলে। ডক েললন? তোর খো়িো নোকটো কোুঁপলছ। 
  
আডম  লে  লে েললোম–আপডন ডতনশ সচৌডত্রশ নং ওলয়স্টোনড অযোডভডনউ–এর েোড়িটো ডমঃ 
েোলজড লক ডেক্রী কলর ডদলত ইেুক? 
  
ডম  সশলী তীক্ষ্ণ দৃডেলত আমোর ডদলক তোডকলয় েলল–আপডন ডক একডদলনই  ে কোজ 
স লর ডনলত চোইলছন? এটোর ডক েলন্দোেস্ত করললন? 
  
আডম সেলষর  লে েললোম–আপডন যডদ আপনোর েোেোর সৃ্মডতটোলক একটো সেশযোললয়র 
রূপ দোন করলত চোন, তোই করলেন। সকেলমোত্র আপনোর অনুমডতর অলপেোয়। 
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আমোর এই নগ্ন কথোগুললো ডম  সশলীর মলন সেশ দোগ কোটল েললই মলন হল। ডকন্তু 
েুডদ্ধর সজোলর আমোলক ডকছু েুঝলত নো ডদলয় েলল–ভো়িোটোলদর ডনলয় একটো  ম যো 
রলয়লছ যো ডমঃ ডলডলেটোর  মোধোন করলত পোরলছ নো। 
  
ও ে ডনলয় আপনোলক মোথো ঘোমোলত হলে নো। 
  
তীে কটোে সহলনডম  সশলীেলল–ডেক আলছ,েোড়িটো ডেক্রীকরেোর সচেো করুন। আপনোর 
েুডদ্ধর সদৌ়িটো একেোর সদডখ কথোগুললো সযন স  ডচডেলয় ডচডেলয় েলল। 
  
ডম  সশলীর উলেলশয  লে  লে েললোম–আডম েোলজডল র  লে সদখো করলত চোই। এেং 
স টো আজই। 
  
কলেোর দৃডেলত আমোর ডদলক তোডকলয় েলল–আপডন সয একরকম আগুলন–সেোমো। 
  
তোর প্রশং ো শুলন আডম সেশ উলত্তডজত হলোম। 
  
 এমন  ময় ডম  সশলী ঘড়ির ডদলক তোডকলয় ইডেত ডদল, এখডনই স  সেলরোলে। 
  
আডম েুঝলত সপলর উলে দোুঁ়িোলোম। আমোর  লে করমদডন কলর ডম  সশলী েলল–
আপনোর  লে আলোপ হলয় সেশ ভোল লোগল। আপনোর কথো আডম ডমঃ স্টোনডউডলক 
জোনোে। 
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 ুলযোগ েুলঝ আডম একটো দোও মোরলোম–আপডন যডদ আমোর জনয একটো গোড়ি আর 
একটো ডনরোপদ অডে  ঘলরর েযেেো কলর সদন। 
  
মুলখ ডেরল ভোে এলন ডম  সশলী েলল–আপনোলক গোড়ি সতো েযোকই সদলে। 
  
আডম তোর কথো েুঝলত সপলর তোলক সেোঝোেোর সচেো কলর েললোম– ে কোজ তো়িোতোড়ি 
ডমডটলয় সেললত পোরে। 
  
আর আপনোর এ কল সগোপনীয় কোজ করে, তো  কলল সদলখ সেললল তোলত আপনোরই 
েডত। সগোপনীয়তো রেো করেোর জনয একটো ডনরোপদ ঘলরর দরকোর। েযোপোরটো 
আপডনই সভলে সদখুন। 
  
সথলম েললোম–এ ে গূঢ় কথো আডম েযোকলক জোনোলত চোইডছ নো। 
  
স  আমোর ডদলক কটমট কলর তোকোল। মলন হল আমোলক গলো ধোক্কো ডদলয় েোর কলর 
সদলে। ডকন্তু পরেলণই ডনলজর রোগলক  োমলল ডনলয় স েলল–আপনোর স্নোযু়গুললো সেশ 
 লতজ সদখডছ। ডমঃ উইন্টো ড, আডম েোডজ সরলখ েললত পোডর ডমঃ স্টোনডউড েো অনযোনয 
কডলগরো আপনোলক ডচনলত পোলর ডন। তোই এতডদন ধলর অনযোনয কমডচোরীরো আমোর 
অযোকোউলন্টর ভোর ডনলয়ডছল। ডেক আলছ, ডমঃ স্টোনডউডলক েলল আডম আপনোর জনয 
একটো আলোদো অডে  ঘলরর েলন্দোেস্ত কলর রোখে। 
  
আর আমোর ছটো গোড়ির মলধয একটো আপডন ডনলত পোলরন, অেশয স টো দু–একডদলনর 
জনয। 
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আডম ডনডিত হলোম। সয দুডনয়ো আমোর কোলছ স্বপ্ন মলন হলয়ডছল, এখন তো আমোর হলতর 
মুলেোয়। 
  
ডমঃ অযোটনডী সদখললন ডকভোলে তোর গোড়ি, অডে ঘর  ে আমোর ডনলজর হলয় সগল। 
এেোর শুরু হল আমোর আ ল সখল। 
  
ডমঃ েোলজডল র কোলছ সগলোম। সেুঁলটখোলটো মোনুষ, সরোগো সচহোরো। মোথোয় একটো টুপী। 
হলকর মতই তোর নোকটো েোুঁকোন। েযোলঙর সপলটর মত তোর গোলয়র রং েযোকোলশ। 
  
একটো ঝরঝলর পুলরোলনো ে়ি সটডেললর এক পোলশ েল  আলছ একটো সনভো চুরুট 
সেোকলো দোুঁলত সচলপ। 
  
তোর সটডেললর মোঝখোলন েল  আলছ একটো সমলয়। তোর েুক দুলটো কোমোলনর মত উুঁচু 
হলয় রলয়লছ। আর পোছো! যোলক েলল সদ়িমডণ ডনতম্বো একটো আঙুলল টোইপ কলর 
চলললছ। 
  
ডক চোই? সযন একটো খোডল সকৌটোয় পয় ো প়িল, এমন েংেং আওয়োজ হল। 
  
আডম আঙুল ডদলয় ডমঃ েোলজডন্সলক সদডখলয় েললোম–সতোমোর ডনতম্বটো  োমলল েল ো খুডক। 
এটো সতো স ই জোয়গো নয়! েলল তোর পোশ ডদলয় ডমঃ েোলজডল র কোলছ সগলোম। ডনলজর 
পডরচয় ডদলয় ডদলোম। ডতডন আমোর সপোষোক সদলখ েলললন–আপডন সতো  োদোমোটো সকরোনী 
নন, েরং ড লনমো স্টোর েললই মলন হলে। 
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তোর কথোর গুরুত্ব নো ডদলয় েোড়ি ডেডক্রর েযোপোলর আললোচনো স লর সেললত চোইলোম। 
  
তোর  লে দরকোরী  ে কথো  োরো হল। শতড থোকল এরকম, উডন েোড়িটো হোলত সপললই 
েোড়ির ভো়িোলটগুললোলক উলেদ কলর সদলেন। 
  
কথো সশষ কলর তোর কোছ সথলক পোডরশ্রডমক চোইলোম। 
  
স  েলল–আপডন সতো সেশ চোলু সছলল! 
  
আডম তোর কথোয় গুরুত্ব নো ডদলয় েললোম–আপডন আমোর পোুঁচলশো ডলোর ডমডটলয় ডদলল 
েোড়িটো আপনোর হলয় সযলত পোলর। নো সপোষোলল েলল ডদলত পোলরন। 
  
েোলজড  ডকছুটো হতোশ হললও পলকট সথলক সমোটো মোডনেযোগটো েোর কলর গুলন গুলন পোুঁচশ 
ডলোর আমোর হোলত ডদল। 
  
আডম টোকোটো হোলত ডনলয় ডনলজলকই গোলোগোডল ডদলোম। ভোেলোম, আরও একটু সেডশ 
চোইললই সেোধহয় ভোল হত। েুল়িোটোলক শুলষ ডনলত পোরলল ভোলই হত। 
  
েোলজড  এেোর আমোর সচোলখ সচোখ সরলখ েললেোড়িটো চোলু হলল একেোর সদখলত আ লেন 
সমলয়গুললোলক সচলখ সদখলেন। আশো কডর আপনোর এ ডেষলয় র  আলছ। 
  
আডম মোথো সনল়ি েললোম ডেক আলছ, কোল এক  ময় এল   ই করোে আপনোলক ডদলয়। 
েোড়িটো আপনোরই হলয় সগল সভলে ডনন। 
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তোলক ডেদোয় জোডনলয় রোস্তোয় চলল এলোম। ডদনটো সেশ ভোল যোলে েললই আমোর মলন 
হল। 
  
ডলটল ইলডন এলোকোয় পোুঁচ ছটো  ম্পডত্ত তদোরক  ংেো আলছ। এলদর মলধয  েলচলয় 
সছোট  ংেোডট হল সস্টইনলেক অযোন্ড সহোলর। ভোেলোম, এলদরলক ভোর ডদলল প্রোণপণ সচেো 
কলর এরো সশলীর েযে ো সদখোলশোনো করলে। 
  
েুললভোডড সফ্ল্োরোল ডদলয় গোড়ি চোডললয় তোলদর অডেল  ডগলয় হোডজর হলোম। 
ডরল পশডনলস্টর কোলছ ডগলয় েললোম আডম পযোড ডেক েযোডকং কলপডোলরশন সথলক আ ডছ। 
  
সমলয়ডট আমোলক সেডনড সহোলরর কোলছ ডনলয় সগল। সলোকটো মোঝেয় ী। েুটেললর মত 
নীলরট সগোল তোর সচহোরো। 
  
আডম েুকলতই এক ঝলক তোডকলয় ডনলয় করমদডলনর জলনয হোত েো়িোল–আনডন্দত হলোম 
ডমঃ উইন্টো ড ে ুন 
  
আডম ে লত ে লত ডনলজর পডরচয় ডদলোম। ডজেো ো করলোম–সশলী েোউলন্ডশলনর ভোগ 
আদোলয়র কোজটো ডক আপনোরো করলত রোডজ আলছন? 
  
সেডনড সহোলরর মুখভোলের সকোন পডরেতডন ঘটল নো। নোকটো চুললক েলল–হযোডর ন অযোন্ড 
সকোটড ডক কোজটো সছল়ি ডদলয়লছ? 
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উত্তলর েললোম–ডম  সশলীই তোলদরলক ছোড়িলয় ডদলত চোন। গত মোল র ভো়িোর রড লদর 
একটো েোডন্ডল েোর কলর সেডনডর হোলত ডদলয় েললোম–এর উপর েো়িডত পলনর পোল ডন্ট 
ভো়িো আদোয় করলত হলে। 
  
অেশযই পোরে, আপডন আমোর উপর দোডয়ত্ব সছল়ি ডদন। 
  
আডম েললোম–জোলনন সতো? সদশজুল়ি ডম  সশলীর  ম্পডত্ত ছড়িলয় রলয়লছ। দোডয়ত্ব ডদলল 
 ে চোলোলত পোরলেন সতো? 
  
সকন পোরে নো? এটোই সতো আমোর কোজ। ডকন্তু কথোয় সতমন আেহ সদখো সগল নো। 
  
আডম সলোভ েোড়িলয় সদেোর জনয েললোম–অেশয ডতডন সয রোডজ হলেন, এমন সকোনও 
কথো সনই, তলে ডকনো আডম সচেো কলর সদখলত পোডর। 
  
সেডনড ছুডরর েলোর মত দৃডে চোডললয় একেোর সদলখ ডনল, তোরপর েলল–ভোরটো আপডন 
একেোর ডদলয়ই সদখুন নো। ড দ্ধোন্ত আপডনই সনলেন। 
  
েুঝলোম স  আমোর মলনোভোেটো েুলঝও েুঝলত পোরলছ নো। স োজো ভোলেই কথোটো েলো 
উডচত সভলে আডম হো লত হো লত েললোম–ডমঃ সেডনড আমোর মলন হয় সঘো়ির উপর েল  
কথো েলোর সচলয় মোডটলত দোুঁড়িলয়  োমনো োমডন কথো েলোটো সেোধহয় ভোলই হলে। 
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শহলর আপনোলদর মত  ংেো আলছ এেং  কললই এই ডেশোল সশলী  ম্পডত্ত তদোরডকর 
ভোর সপলল ধনয হলে। তোই নো? আর স ই কোজটো আডম আপনোলদর কোলছ ডনলয় এল ডছ, 
সকোন স্বোলথড েলুন সতো? 
  
সেডনড সহোলর এেোর েুঝলত পোরল, প্রশ্ন করল–আপডন কত চোন। ডমঃ উইন্টো ড?  
  
ডমঃ সেডনড আমোলক হোজোর ডলোর ডদলতই হলে। আর পডরেলতড ডম  সশলীর  ে  ম্পডত্ত 
সদখো সশোনোর ভোর আপডন পোলেন। 
  
ডেক আলছ, ডম  সশলীর  ই করো ডচডে আপডন আনললই এলকেোলর নগলদ হোজোর ডলোর 
সপলয় যোলেন। 
  
ডেক আলছ, েলল আডম তোর অডে  ঘর সথলক সেডরলয় এলোম। জোডনলয় ডদলোম 
আগোমীকোল দুপুরলেলোয় আ ে। 
  
. 
  
০৩. 
  
 অডেল র সটডেলল আমোর নোলম একডট ডচরকূট পল়ি রলয়লছ।ডমঃ ঊনউলডর সকোন 
পোওনোদোর এল, নোডক স্বয়ং সেডনড েো েোলজড  ডমঃ স্টোনডউডলক সগোপন তথযগুললো েোুঁ  
কলর ডদলত এল। ভলয় আমোর হোত পো েোণ্ডো হলয় সগল। 
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ডমঃ স্টোনডউলডর দরজোয় নক কলর সভতলর েুকলোম। তোর হোড মোখো মুখ সদলখ আমোর 
ভুল ভোঙল। 
  
ডতডন  হোল য আমোলক ে লত েলললন–তোরপর আমোর উলেলশয েলললন–তুডম যোদু টোদু 
করলল নোডক? ডম  সশলী সতোমোলক সপলয় দোরুন খুশী। ডতডন ডনলজই আমোলক সেোন কলর 
সতোমোর প্রশং ো করললন। ডক েযোপোর েললতো? সতোমোর জনয আলোদো অডে  ঘর কলর 
ডদলত েলললন। 
  
সতোমোর অডে  ঘর এতেলণ সেোধহয় সতরী হলয় সগলছ। উপযুি ভোলে  োজোলত েললডছ। 
আর ডম  গুডচোই সতোমোর সস্টলনো হলয় কোজ করলে। 
  
আডম মৃদু সহল  েললোম– যোর, অত উিড ত হলেন নো। ে়ি সলোলকর সখয়োল সতো! 
  
তো যোকলগ, এখন তুডম ডকভোলে ডতনলট  ম যোর  মোধোন করলল স টোই েললতো?–প্রশ্ন 
করললন ডমঃ স্টোনডউড। 
  
আডম জোনতোম এ ধরলনর প্রলশ্নর মুলখোমুডখ হলত হলে। উত্তলরর একটো ছক আডম সতরী 
কলর ডনলয়ডছলোম। একটু ডচডন্তত ভোে এলন েললোম–আডম ডম  সশলীলক েোর সকোলটর 
েযোপোলর েললডছ এটোলত কর েোুঁডক ডদলত হলে, স লেলত্র ধরো প়িলল আদোললতর িোরে 
হলত হলে। 
  
সেশ েুডদ্ধর কোজ কলরছ–স্টোনডড েলললন–আমরো এরকম ভোলে সকোনডদন সেোঝোলত 
পোডর ডন। 

http://www.bengaliebook.com/


এম ফর মার্ডার । জেমস জের্লি জেে  

28 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
েোডক দুলটোর ডক করলল তোই েল। 
  
এেোলরও প্রথলম আডম েমো সচলয় ডনলয় েললোম–মোপ করলেন  যোর। এছো়িো আমোর 
সকোন উপোয় ডছল নো। ডতডনই সয মোলডকন, এটো প্রমোণ করেোর জনয েোড়িটো ডমঃ 
েোলজড লক ডেক্রী করেোর েলন্দোেস্ত কলরডছ এেং সশলীেোউলন্ডশোলনর হলয় েো়িডত শতকরো 
পলনর ভোগআদোয় করেোর দোডয়ত্ব অপডণ করলোম সস্টইনলেক অযোন্ড সহোলরলক।   
  
ডমঃ স্টোনডউলডর সচোখদুলটো ডেস্ফোডরত হল। ডতডন েলললন–সেডনড এক ধরলনর অথড ডপশোচ 
আর ডনদডয়। সজোলচ্চোরও েলট। 
  
আডমও তোলক এ ধরলনর কথো েললডছ, ডকন্তু ডতডন আমোলক দোেড়ি ডদলয় উেললন–
আপনোরো আপনোলদর চরকোয় সতল ডদন। সেডনড  ে লুলটপুলট খোলে।  যোর, আপডন যডদ 
অনুমডত সদন তোহলল আমোর প্রভোেটুকু খোডটলয় ওর রোশটুকু ধলর রোখলত পোডর। 
  
ডকন্তু ডকভোলে তুডম ওর ওপর প্রভোে ডেস্তোর করলে? সেডনডলক  োমলোন স োজো কোজ নয়। 
আর মলক্কললর েডত সহোক এটো সকোনভোলেই কোময নয়। আডম এখডন ডম  সশলীলক সেোন 
করডছ েলল ডতডন সেোলনর ডদলক হোত েো়িোললন। 
  
আডম খুে ভয় সপলয় সগলোম। ডম  সশলী সতো এই ে েযোপোলর ডকছুই জোলননো।এখডন 
আমোর দেোর সশষ হলয় যোলে। আডম  লে  লে েোধো ডদলয় েললোম–উডন  োেধোন কলর 
ডদলয়লছন, আমরো যডদ ঐেযোপোলর কথো েললত যোই তোহলল উডন আমোলদর েযোক সথলক 
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 মস্ত অযোকোউন্ট তুলল সনলেন।  যোর, আপডন খেরদোর সেোন করলেন নো। এলত 
আমোলদরই েডত হলে। 
  
ডমঃ স্টোনডউড আুঁতলক উলে হোত  রোললন সেোলনর উপর সথলক। 
  
আডম স্বডস্তর ডনঃশ্বো  সেললোম–ডকছু ভোেলেননো  যোর। ভো়িো  ংক্রোন্তরড দগুললো সচক 
কলর আডম সেডনলক স োজো কলর রোখে। 
  
ডমঃ স্টোনডউলডর গলোয় আশকোর  ুর শুলন আডম তোলক আশ্বো  ডদলোম–ডনিয় আডম পোরে 
 যোর। 
  
তোলক প্রলেোধ ডদলয় েললোম–একোন্তই নো পোরলল তখন আপডন ডম  সশলীর  লে কথো 
েললেন। 
  
এেোলর আশ্বস্ত হললন ডমঃ স্টোনডউড; সেশ, তুডম যো করেোর কর। তোরপর সহল  েলললন–
অন্ততঃ েোরলকোলটর েযোপোরটো ভোলভোলেই ডমডটলয়ছ তুডম। এ দুলটোও পোরলে। 
  
এরপর আডম ধনযেোদ জোডনলয় তোর ঘর সথলক সেডরলয় এলোম। 
  
. 
  
০৪. 
  

http://www.bengaliebook.com/


এম ফর মার্ডার । জেমস জের্লি জেে  

30 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

 পরডদন প্রোলত যথোরীডত আডম অডে  ঘলর এল  সপৌঁছলোম। এতডদলন আডম েুঝলত 
পোরলোম ডম  সশলীর নোম ভোডেলয়, তোর জমোন টোকো ভোডেলয় সেশ ডকছু ডলোর আয় করো 
যোলে। 
  
মলন মলন ভোেলোম, েোলজডল র কোলছ আডম েলক সগডছ ডকন্তু সেডনড সহোলরর কোছ সথলক 
হোজোর ডতলনক ডলোর আদোয় নো কলর আডম ছো়িে নো। পডরকল্পনো মত একটো ডচডে সতরী 
করলোম। সকেলমোত্র নোম  ই করেোর অলপেোয়। সশলীর অযোকোউলন্টর খোতো পত্র খুলল 
সদখলত লোগলোম। ডম  সশলীর অযোকোউন্ট  েই  রকোরী েন্ড আর স্টলক সকনো। 
এলকেোলরই পোকো কোজ। 
  
মোথোয় একটো েুডদ্ধ সখলল সগল। স োজো ওলয়স্ট ড ডট িীলটর একটো ডেশোল েোড়ির 
 োমলন গোড়িটো দোুঁ়ি কডরলয় স োজোছতলোয় উলে সগলোম। এই েোড়ির সখোলপ অলনকগুললো 
অডে । এখোলন রোয়োন ব্ল্যোকলস্টলনর অডে । 
  
আমোর পূেড পডরডচত স ই েনু্ধডটর কোলছ সযলতই স  আনডন্দত হল। ে লত েলল। 
  
আডম ে লত ে লত েললোম–ডেশোল সশলী অযোকোউন্ট সথলক ডকছুটো খুুঁলট তুলল ডনলল হয় 
নো? 
  
স  অেোক হলয় আমোর ডদলক তোডকলয় েলল–ওলত আমোর সকোন লোভ হলে নো। 
  
আডম রোয়োনলক েললোমধলরো নো, যডদ আ়িোই লোখ ডলোর সশয়োর েোজোলর ভোড লয় সদওয়ো 
হয়, তোহলল স ই ডজডনল র দোম েো়িলে নো? 
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ডেকমত লোগোলত পোরলল অেশযই েো়িলে। সযমন ধর, সকোনওলয় ড লমন্ট। গত কডদলন 
পোুঁচ পলয়ন্ট দোম সেল়িলছ। তলে জোনই সতো, এ ে েযোপোলর ঝডক্ক একটো থোলকই। 
  
আডম তোলক হোজোর ডলোর সশয়োলর লোডগলয় ডদলত েললোম। সলোক োন হলল ে়িলজোর 
হোজোর খোলনক হলে। তোর সেশী সতো নয়? 
  
রোয়োন স কথোয় গুরুত্বনো ডদলয় েলল—এভোলে টোকো খোটোেোর অডধকোর তুডম ডকভোলে 
সপলয়ছ? 
  
নরম গলোয় জেোে ডদলোমেযোলকর কোছ সথলক নয়, স্বয়ং ডম  সশলীর কোছ সথলক। ডতডন 
হোজোর খোলনক ডলোর সলোক োনটোও সমলন সনলেন। 
  
রোয়োন ডলডখত অনুমডত চোইল, স  স োজোভোলে রোডজ হলে নো েুঝলত সপলর তোলক 
েললোম–সদখ রোয়োন, সশলীর অযোকোউন্ট ডনলয় কোজ করোর অথড  হলজই েোজোলর চ়িচ়ি 
কলর দর সেল়ি যোওয়ো। সতোমোরও এলত লোভ হলে–আমোরও লোভ হলে। 
  
রোয়োন ডেস্মলয়র দৃডেলত আমোর ডদলক তোকোল–তোর মোলন? েযোলক কোজ কলর এ ে কথো 
তুডম েললত পোর নোডক? 
  
–ডেক আলছ। তুডম যখন রোডজ হলে নো, তখন আডম সলোলরন অযোন্ড ফ্র্যোলকর সকোম্পোনীলত 
যোই। এরকম দোও ওরো হোতছো়িো করলে েলল মলন হয় নো। 
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রোয়োন তো়িোতোড়ি েলল উেল–ডেক আলছ। আশো কডর তুডম যো করছ, েুলঝ শুলনই করছ। 
এখন তুডম কত চোও েল? 
  
সেশী নয়! ডেেডট ব্রোদোর–জেোে ডদলোম। 
  
আুঁতলক উেল রোয়োন–এলকেোলর ডোকোডত। যোক্ তোহলল সকোনওলয় ড লমলন্টর উপর 
লোগোলেো সতো? ডচডেটো  ই কলর দোও। 
  
আডম ডচডেটোলত  ই কলর েললোম–স্টক সকলনো আ়িোই লে ডলোলরর। দুই েো ডতন 
পলয়ন্ট েো়িলল সঝল়ি দোও। আজই। 
  
রোয়োন েললোম যডদ েো়িলত থোলক তোহলল ধলর থোকলেো সতো? 
  
নো, আজই  ম্ভে হলল সছল়ি সদলে।ডম  সশলীএকজন অথড ডপশোচ। চটপট ডকছু লোভ 
সদখোলত পোরলল আমোর উপর খুে খুশী হলেন। 
  
আরও ডকছু েিেয রোয়োলনর মোথোয় েুডকলয় চলল এলোম ওলয়স্টোনড কযোডললেোডনডয়োর েযোলক। 
স খোলন েোলজডল র কোছ সথলক পোওয়ো একশ ডলোর ডদলয় অযোকোউন্ট খুললোম। তোরপর 
লোঞ্চ  োরেোর জনয সিোডরয়োন সরলস্তোরোুঁলত েুকলোম ভোল খোেোর জনয। 
  
ভোেডছলোম কডদন আলগ পোওনোদোরলদর তো়িোয় আডম অডের হলয় উলেডছলোম। আর আজ 
পলনর শ ডলোর হোলতর মুলেোয়। আরও কত টোকো আ লে। 
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লোঞ্চ স লর স োজো অডেল । হেোৎ সটডললেোন সেলজ উেল। ডরড ভোর তুলল ডনলয় েললোম–
হোললোলক? 
  
দূরভোলষ ওপ্রোন্ত সথলক সভল  এল–আডম ডম  সডোলোন েলডছ। আপডন ডক ডমঃ উইন্টো ড। 
  
হযোুঁ। আডম েলডছ। 
  
তোর কোছ সথলক জোনলত পোরলোম–ডমঃ সহোলর এখডন এখোলন এল ডছললন। ডম  সশলী 
আমোর উপর সরলগ রলয়লছ। 
  
আডম তোলক জোনোলোম এখডন যোডে। এডদলক ইভ সডোলোলনর কোলছ  ংেোদ সপলয় আডম 
সচোলখ অন্ধকোর সদখলোম। এক  ূত্রলতই আমোর  ে আশো, স্বপ্ন ধূডল োৎহলয় সগল 
সেোধহয়। আডম ভোেলত পোডরডন েজ্জোত হোরোমজোদো সেডনড সখোদ মোডললকর কোলছ হোডজর 
হলে। 
  
অডে , গোড়ি,  ুন্দরী সস্টননো, সেডনর হোজোর ডলোর, রোয়োলনর শতকরো পঞ্চোশ ভোগ 
ডলোর,  েোর উপর চোকরী।  ে হোতছো়িো হলয় যোলে আমোর। 
  
অডে  সথলক সেডরলয় ডতনলট ডেল সপগ হুইডস্ক গলোধঃকরণ কলর ডম  সশলীর সদওয়ো 
কযোডডলোক গোড়িটো েোতোল র সথলক দ্রুতলেলগ চোডললয়  োত ডমডনলটর মলধয তোর েোড়িলত 
চলল, এলোম। 
  
অডগড  এডগলয় এল  েলল–ডম  সশলী অলপেো করলছন ঐ ললন। 
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আডম তোর  োমনো  োমডন পল়ি সগলোম। েযোলের স্বলর ডম  সশলী আমোর ডদলক ছুুঁল়ি ডদল–
এই সয, চতুর চু়িোমডণ ডমঃ উইন্টো ড! 
  
ডক েলুন–শোন্ত স্বলরই তোলক শুলধোলোম। 
  
এেোর ডকভোলে ডনলজলক েোুঁচোলেন? এরই মলধয হোজোর ডলোর ঘুষ পলকটে করললন! 
  
আডম েললোম ডক েললছন আপডন? আডম সতো 
  
মোঝপলথ আমোলক থোডমলয় ডদলয় ডম  সশলী ডেদ্রুলপর স্বলর েলল–আপডন ডমঃ সহোলরলক 
সচলনন নো? 
  
হযোুঁ, ডচডন। অতে়ি উডকল। আপনোর েোউলন্ডশলনর ভো়িো আদোলয়র এর সচলয় সযোগয 
সলোক অনয সকউ সনই। 
  
ডকন্তু আমোর অনুমডত ছো়িো সেডনডলক ভো়িো আদোলয়র জনয সক অডধকোর ডদল, আর হোজোর 
ডলোর ঘুষ ডনলত আপনোর লজ্জো কলর ডন? 
  
আডম  লে  লে সমজোলজর  লে উত্তর ডদলোম–ডম  সশলী, এটোলক ঘুষ েললেন নো। এটো 
কডমশন আদোয় করডছ ভোেুন। 
  
ডম  সশডল এেোর ভীষণ সরলগ সগললো–সচোপরোও েদমোশ, সজোলচ্চোর সকোথোকোর। তুডম 
আমোর নোম কলর পলকট ভরোে। 
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আডম েলল উেলোম–েীর কুৎড ত সমলয়গুললোর মত সচুঁচোলেন নো। 
  
 ইভ সডোলোন আমোলক এই পরোমশড ডদলয়ডছল সয, ডম  সশলী সরলগ সগলল তোলক েোণ্ডো 
করোর একমোত্র উপোয় হল সকোন অজুহোত নো সদডখলয়, েমো নো সচলয়, উলে ধমক 
সদওয়ো। তোলক আডম ডচডন, তোর সভতলর যত রোগ, েোইলর ততই ভীতু। 
  
ওষুলধ কোজ হল। ডম  সশলীর কুৎড ত মুখখোনো সেলুলনর মত চুপল  সগল। রোলগ 
কোুঁপলত কোুঁপলত েলল দোুঁ়িোও হোরোমজোদো, সতোমোলক েযোক সথলক সতো তো়িোে, এই শহলর 
যোলত থোকলত নো পোর স  েযেেো আডম করডছ। 
  
আডম সচুঁডচলয় েলল উেলোম–ওলর ভয় সদখোলনোলত ডমঃ উইন্টো ড ঘোে়িোয়নো। দোুঁত মুখ 
ডখুঁডচলয় আডম সতল়ি সগলোম। ডক সভলেলছন আপডন ডনলজলক। 
  
শয়তোন এখডন তুডম মজো সটর পোলে।েললই সেোন করলত উদযত হল। 
  
 আডম ছুলট ডগলয় তোর হোতটো সচলপ ধরলোম। 
  
 লে  লে আমোর গোলল  লজোলর এক আঘোত করল। ভলয় আডম সচোখ েুডজলয় 
সেললডছলোম, েুঝলত পোরলোম–তোর নলখ আমোর চোম়িো ডচলর সগলছ। জ্বোলো করলছ। 
  
মোথোয় আগুন উলে সগল, তোর দু কোুঁলধ থোেো সমলর সচয়োলর সজোর কলর েড লয় ডদলোম। 
ভলয় তোর মুখ েযোকোলশ হলয় সগলছ তো লেয করলোম। সদহটো কোুঁপলছ। আডম সকোন ডকছু 
েোহয নো কলর েললোম–শুনুন, আমোর কথোগুললো। আপনোর েোর সকোলটর েযোপোরটো 
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মীমোং ো কলর আপনোলক ডত্রশ হোজোর ডলোর পোইলয় সদেোর েযেেো কলরডছ। েোলজলক 
েোড়িটো ডেডক্র করেোর েযেেো আডমই কলরডছ আর েোড়ি ভো়িোর েযোপোরটোও একডদলন 
 মোধোন কলর ডদলয়ডছ। পোুঁচঘর ভো়িোলটর হোত সথলক আপনোলক সরহোই ডদলয়ডছ, যো ঐ 
ডলডলেটোর মোল র পর মো  কলর ডদলত পোলর ডন। আপনোর জনয এতগুললো ডলোর 
সরোজগোলরর েযেেো কলর ডদলোম আর রিলচোষো শয়তোনলদর কোছ সথলক ডনলজর জনয 
নূনযতম ডছলটলেোুঁটো কডমশন আদোয় কলরডছ, তোলতই আপনোর গোলয় জ্বোলো ধরলছ? আডম 
সতো আপনোর টোকো চুডর কডরডন! আপডন আমোর চোকডরটো সখোয়োলত চোন? ডেক আলছ। 
তলে আপডন মলন রোখলেন, আমোর  োহোযয ছো়িো ঐ ডতডরশ হোজোর ডলোর পোেোর স্বপ্নও 
ঘুলচ যোলে, উলে কর েোুঁডক সদেোর অডভলযোলগ আশ্রয় পোলেন স োজো সজলখোনোয়। 
আপনোর  ুনোলম  োরো সদশ করতোডল সদলে। এেোর সেোন করুন। করুন সেোন কথোগুললো 
এক ঝটকোয় েলল েোইলরর ললন চলল এলোম। 
  
সযন একটো যুদ্ধ কলর এলোম। ড গোলরট টোনডছ। এমন  ময় অনুভে করলোম ডম  
সশলীদোুঁড়িলয় রলয়লছ আমোর পোলশ। সেশ একটো আদুলর অডভলযোলগর  ুলর েলল উেল–
আমোলক েযথো ডদলয়লছ, কোদোললন আমোলক। 
  
আর আপডন আমোর ডক হোল কলরলছন সদখুন। গোললর েতটো সথলক চুুঁইলয় চুুঁইলয় রি 
প়িলছ। রুমোলটো েতেোলন সচলপ ধলর েললোম–আপনোর ভোগয ভোল সয আপনোর ঘো়ি 
মটকোই ডন। 
  
স  ধপ কলর আমোর পোলশ ে ল, আপডন শুধু ডনলজর ডচন্তোলতই েযস্ত। আমোর জনয নো 
হয় একটু করললন। তোর কদোকোর মুলখর ডদলক তোডকলয় েুঝলোম মলন েযথো সপলয়লছ। 

http://www.bengaliebook.com/


এম ফর মার্ডার । জেমস জের্লি জেে  

37 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
ডম  সশলী শযোলম্পলনর অডডোর ডদল। অডগড লক ধমলকর  ুলর েলল ডদলোম,  েলচলয় ভোল 
জোলতর শযোলম্পনটো চোই, নো হলল সেোতলটো সতোমোর মোথোয় ভোঙে। 
  
স  সযন এলকেোলর আমোলক ভস্ম কলর সদলে–এরকম দৃডেলত আমোর ডদলক তোকোল। 
  
 যোক, যুলদ্ধ আডম ডজলত সগডছ।  োেলয আমোর হোলতর মুলেোয়। আডম ডরড ভোরটো তুলল 
ব্ল্যোকলস্টনলক সেোন করলোম। স  জোনোল–এইমোত্র স  সশয়োর ডেক্রী কলরলছ। সমোটোমুডট 
পুঁয়ডত্রশ হোজোর ডলোর লোভ হলয়লছ। আমোর কডমশন ডহ োলে পোে নলশো ডলোর। 
  
স খোন সথলকই একেোর ডম  সশলীর ডদলক তোকোলোম। শুকলনো ডডগডডলগ সচহোরো ডনলয় 
সচয়োলরর ওপর সেুঁলক েল  আলছ। েুক েললত সকোন পদোথড সনই। স ৌন্দলযডর স্পশডমোত্র 
সনই। 
  
ডম  সশলীর ডদক সথলক দৃডে ডেডরলয় রোয়োনলক েললোম–ডম  সশলীর সচকটো আমোর 
কোলছ পোডেলয় দোও। 
  
রোয়োন ইতস্ততঃ করলছ েুঝলত সপলর আডম েললোম তুডম আমোর হলয় কোজ করছ, ডম  
সশলীর হলয় নয়। 
  
ডরড ভোর নোডমলয় সরলখ ভোেলত ভোেলত এলোম–আমোলক চ়ি মোরোর সখ োরৎ ডদলত হলে 
সতোমোলক পলনর হোজোর ডলোর, আর তুডম পোলে কুড়ি হোজোর ডলোর। এলতই  ন্তুে 
থোকলত হলে সতোমোলক। 
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আমোলক সদলখ ডম  সশলী জোমোর সচনটো সটলন ডদলয় মৃদু সহল  লডজ্জত কণ্ঠস্বলর েলল–
আপডন েুডঝ উুঁডক সমলর সদখডছললন! ডছঃ, কুমোরী সমলয়লদর সখোলো েুক ঐরকম ভোলে 
সদখলত সনই। কথোটো েলল মোথো নীচু করল। 
  
আডম তোর কথো েুঝলত পোরলোমনো। েলল ডক? ডমঃ সশড উইন্টো ড তোকোলে এই  ুটকীর 
ডদলক, যোর একটো ডোক শুলন দশটো  ুন্দরী এখোলন হোডজর হলে! যো আডম সেোুঁলট লডজ্জত 
হোড  এলন েললোম–লজ্জো সদলেন নো, এইমোত্র আপনোর ডেশ হোজোর ডলোর আলয়র 
েলন্দোেস্ত কলর এলোম। স  জনয অেশয আপনোর আ়িোই লে ডলোর খোটোলত হলয়লছ। 
  
ডম  সশলী ডেস্মলয় হতেোক হলয় সগল,আমোর অনুমডত নো ডনলয় আমোর টোকো েযেহোর 
কলরলছন? 
  
জেোে ডদলোম–টোকো নয়, আপনোর  ুনোলমর  িযেহোর কলরডছ মোত্র। 
  
 ডম  সশলীলক  োন্ত্বনো ডদলয় েললোম–সয সকোন ডজডনল র উপর আ়িোই লে ডলোর দোম 
হলল স্টলকর দোম েো়িলত েোধয। এলেলত্র চোর পলয়ন্ট সেল়িলছ। 
  
আমোর সচোলখ সচোখ সরলখ ডম  সশলী েলল–ডমঃ উইন্টো ড, আপডন কোলজর সলোক েলট 
তলে ভীষণ ধুতড ও চোলোক। 
  
আডম েললোম–ডোকোত, সজোলচ্চোর েলুন। ডম  সশলী সযন লজ্জো সপলয় সগল। েমো সচলয় 
েলল–তখন আডম সরলগ ডগলয়ডছলোম আর আপনোরও েমো চোওয়ো উডচত। সকননো আপডন 
আমোলক আঘোত কলরলছন। 
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 ডেক আলছ, আডম েমো চোইডছ ডকন্তু আডম সয এত কোজ করলোম এেং  ে কথো 
আপনোলক সখোলোখুডল ভোলে েললোম, এলত ডক আপনোর খুশী হওয়ো উডচত নয়? 
  
এমন  ময় অডগড  েরলের উপর ে োলনো মলদর সেোতল সট্রলত কলর ডনলয় এল। এক 
গ্লো  ভডতড কলর আমোর হোলত ও আলরকটো ডম  সশলীর হোলত তুলল ডদল। আডম এক 
চুমুক সখলয় েললোম–অলনকটো ভোল। এেোর আডম ডম  সশলীর কোলছ জোনলত চোইলোম ডমঃ 
সহোলরর  লে ডক কথো হলয়ডছল। 
  
তখন আমোর সমজোজটো ভোল ডছল নো, পলর সদখো করলত েললডছ। 
  
–ভোলই কলরলছন, আপনোর ভো়িোলটলদর কোছ সথলক েো়িডত পলনর পোল ডন্ট ভো়িো আদোয় 
করেোর সেলত্র স  একজন সযোগয েযডি। আর তোর রোশ সটলন রোখেোর জনয আমোর 
প্রলয়োজন। 
  
ডম  সশলী আমোর কথো শুলন মুগ্ধ হল। েলল–আপডন সয আমোর পোলশ পোলশ আলছন, 
এটো সভলেই আডম আনডন্দত। এতেলণ হোে সছল়ি েোুঁচলোম। 
  
েললোম–আডম সয আপনোর মেলোকোঙ্খী তোর প্রমোণ ডক আপডন পোন ডন? 
  
ডম  সশলী খুডশর উচ্ছ্বোল  ঐ ডদন রোলত্র তোর  লে ডডনোর খোেোর আমন্ত্রণ জোনোল। 
  
আডম  লে  লে জেোে ডদলোম–আজ রোলত সয পোকড োইড সস্টডডয়োলম ল়িোই সদখলত 
যোে। আপনোর কথো নো রোখলত পোরোর জনয দুঃডখত। 
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ডম  সশলীর ল়িোই সদখলত খুে ভোল লোলগ জোডনলয় আমোর  লে যোেোর আেদোর করল। 
  
আডম এরকমই ডকছু চোইডছলোম। ডম  সশলীর পোলশ পোলশ হোুঁটো, এক লে ডডনোর 
খোওয়োলত  মোলজ আমোর দর হুহু কলর সেল়ি যোলে। আডম সভলে ডনলোম–আজলক সয 
 ুন্দরী সমলয়ডটলক আ লত েললডছ তোলক েুডটলয় সদে। 
  
ডম  সশলীলক ডেক  োতটোর  ময় ডনলত আ ে েলল তোর কোছ সথলক ডেদোয় ডনলোম। 
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যুদ্ধ োোলের মতই জরািস রয়স গাল়ি 
০৫. 
  
সস্টডডয়োলমর সগলট যুদ্ধ জোহোলজর মতই সরোল  রয়  গোড়ির ডভ়ি। গোড়ি সথলক সনলম 
ডম  সশলীর  লে সস্টডডয়োলম পদোপডণ করলতই আমোর মলন হল আজলকই  েলচলয় 
আনলন্দর ডদন। 
  
ডম  সশলীর সচহোরোটো কদোকোর হললও রুডচপূণড  োদো সপোষোক ও হীরোর গহনোলত  েডোে 
সমো়িো ডছল। আমরো যখন ডডনোর খোডে, তখন  োংেোডদক কলয়কজন ঘন ঘন ছডে 
তুলডছল। নল়ি চল়ি ে লোম। মনটো খুশীলত সমলত উেল। 
  
এমন  ময় সেশ কোেলখোট্টো সগোলছর একজন সলোক ডম  সশলীলক অডভেোদন জোনোল। 
ডম  সশলী তোর পডরচয় ডদললন আর তোলত েুঝলত পোরলোম–ইডন  যোম সললগো, েোনীয় 
পুডললশ রলয়লছন। 
  
ওর মুলখর ডদলক তোডকলয় েুঝলত পোরলোম ওর  লে আমোর পটলে নো। ডমঃ সললগো 
জোনোললন ডতডন পযোড ডেক েযোলক পূলেড আমোলক সদলখলছন। 
  
আডম সকরোনীর পডরচয়টো ভুলেোর জনয েললোম কত সলোকই সতো েযোলক আল , ডেক মলন 
থোলক নো। 
  
এরপর ডম  সশলীলক ডনলয় এল  ডরং এর ডনডদডে ধোলর ে লোম। 

http://www.bengaliebook.com/


এম ফর মার্ডার । জেমস জের্লি জেে  

42 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
ডম  সশলীলক প্রডতলযোগী দুই েেোর  ম্পলকড পডরচয় ডদলোম। ডমডডলওলয়ট চযোডম্পয়ন 
েেোর জযোক সেড আর অখযোতনোমো ডোডক সজোন্স। ডম  সশলী স ই অখযোতনোমো সজোলন্সর 
উপর একশ ডলোর েোডজ ধরল। তোলক েোরণ করো  লত্ত্বও স  শুনল নো। সশলষ জন লনর 
কোলছ ডগলয় সজোলন্সর উপর ডম  সশলীর একশ ডলোর আর সেলডর ওপর আডম পঞ্চোশ 
ডলোর েোডজ ধরলোম। 
  
ল়িোই শুরু হেোর অল্প ডকছুেলণর মলধযই সজোন্স ডেখযোত সেডলক ঘুডষ সমলর সচোয়োল 
সভলে ডদল। সেোঝো সগল সেলডর এই মযোচ সজতো  ম্ভে নয়। ডম  সশলী উলত্তজনোয় সযন 
পোগল। 
  
প্রচণ্ড ডভ়ি। ডমঃ সললগো আমোলদর ডভল়ির মলধয রোস্তো কলর ডনলয় এললন। স  ডক দোরুণ 
কে। একটো আলধো অন্ধকোর জোয়গোলত এল  হোুঁে সছল়ি েোুঁচলোম। সস্টডডয়োলমর গরম 
হোওয়োর স্পশড এখনও অনুভে করডছ। 
  
আডম ডম  সশলীর ডদলক তোডকলয় প্রশ্ন করলোম–এখন সকমন সেোধ করলছন? 
  
 ভোলই। গরম আর উলত্তজনোয়–এরকম অনুভূডত আমোর আর কখনও হয়ডন। 
  
তোর সচোলখর ডদলক তোডকলয় সয দৃডে সদখলোম, তোলত আডম অেোক হলয় তোর ডদলক 
তোডকলয় রইলোম। তোর হোল়ির কোেোলমোর উপর  রু চোম়িোর শরীলর এমন উলত্তজনো 
থোকলত পোলর যো চরম কোলমোলত্তজনোর সচহোরো। তোর সচোলখ মুলখ এমন দুজডয় আ ডি 
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েুলট উলেলছ, মলন হলে স  এখডন  েড মলে পলথর মোলঝই আমোলক আডলেন করলে। 
আডম  ংকুডচত হলয় সগলোম, এক ডনদোরুণ অডনেোয়। 
  
আমোর মলনর ভোে ডম  সশলী েুঝলত পোরল। চট কলর েলল–যোন, েোজীর টোকোটো এখডন 
ডনলয় আ ুন। 
  
আডম ডেলর এল  সদখলোম–গোড়িটো সনই। ডমঃ সললগোর কোলছ জোনলত পোরলোম, ডম  সশলী 
চলল সগলছন। 
  
সেোধহয় গরম আর ল়িোইলয়র উলত্তজনো–আমোর কথোর মোলঝ ডমঃ সললগো েলল–এটো 
ল়িোই নো পতন? 
  
আমোর চোকুরী জীেলন এরকম অলনক অডভেতো হলয়লছ। আ লল মোনুষ যখন চরম 
আত্মতুডেলত ধরোলক  রো েোন কলর, তখন আচমকো ঘুডষ সখলয় তোর সচোয়োল সভলে যোয়, 
মোডটলত লুডটলয় পল়ি। আরও কত কী হয়! 
  
আডম তোর হোত সথলক েোুঁচেোর জনয েললোম ডেক আলছ আডম চডল। শুভরোডত্র জোডনলয় 
ডেদোয় ডনলোম। 
  
স োজো ফ্ল্যোলট চলল এলোম। সদখলোম আমোর পুলরোলনো সপ্রডমকো সগ্লোরী একটো ইডজলচয়োলর 
গো এডললয় েল  আলছ। তোর েুকদুলটো কোললো ব্রো েুুঁল়ি সেরুলত চোইলছ আর এক ডচললত 
লোল রংএর জোডেয়ো সকোন রকলম লজ্জো েোনটুকু সেলক সরলখলছ। তোর উরু অেডধ সনলটর 
সমোজো আর ডোন হোলত হুইডস্কর গ্লো । 
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সগ্লোডর আমোলক সদলখই প্রশ্ন করল–এই সয সখোকো! সভন্তোললর  লে সখলোটো সকমন জমল? 
  
েলডছ। অলপেো করলল ডরড ভোর তুলল ডনলয় ডম  সশলীর উলেলশয সেোন করলোম। ডম  
সডোলোলনর কণ্ঠস্বর–সশলী হোউ  সথলক েলডছ, কোলক চোই? 
  
আডম েললোম–আডম ডমঃ উইন্টো ড! আডম ডম  সশলীর  লে কথো েললত চোই, উডন সতো 
আমোলক নো জোডনলয় চলল এল লছ। 
  
ডেক আলছ, আপডন একটু ধরুন,েলল ইভ সডোলোনডকছুেণ পলর তোর কোছ সথলক 
জোনলোম ডম  সশলী শুলয় পল়িলছ। আজ আর কথো হলে নো। 
  
আডম েললত চোইডছলোম ডকছু শুনুন ডম  সডোলোন–যোঃ লোইন সকলট সগল। মরুক সগ, 
যোকলগ! 
  
তুডম সদখডছ আজকোল সেশ নযোকো নযোকো অডভনয় করছ। েযোপোরটো ডক েললতো? সেোধহয় 
ডম  সশলীলক রোডগলয় ডদলয়ছ?–তোর কথোয় কতৃডলত্বর ছোপ  ুস্পে। 
  
আডম সরলগ ডগলয় েললোম–সগ্লোডর, তুডম যো সেোঝ নো, তো ডনলয় কথো েলল নো। 
  
সগ্লোডর সেশ ডেরি হলয়ই েলল–সভলেডছলোম, সতোমোর ডকছু অন্ততঃ েুডদ্ধ আলছ ডকন্তু তুডম–
তুডম ডকনো  োতলকোডট ডলোলরর মোলডকনলক চডটলয় ডদলল। 
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আডম েোথরুলম সযলত ডগলয়ও সথলম দোুঁ়িোলোম। েললোম–তলে নো সতো ডক ঐ রকম একটো 
কুৎড তেোুঁদলরর  লে সপ্রম করে?েুলক জড়িলয় ধলর আদর করে? রোস্তোর মোঝখোলন! 
  
সগ্লোডর আমোর কোলছ এডগলয় এল।েলল,েুঝছনো সকন, তুডম চুম্বন করলে োত সকোডট 
ডলোলরর মুলখ, ঐ কুৎড ত েোুঁদরটোর মুলখ নয়। স  আমোলক পরোমশড ডদল ডম  সশলীলক 
ডেলয় করলত। 
  
আডম ডেডস্মত হলোম–ডক েলছ? ঐ েোুঁদরীর  লে  োরো জীেন কোটোলত হলে? 
  
সগ্লোডর আমোলক েুডঝলয় েলল–আলগ সতোমোর কোজ  োত সকোডট ডলোর হোতোন। আর তুডম 
ডেলয় করলে তোর মোলন সতো এই নয় সয তুডম আর সকোথোও মজো করলত পোরলে নো। 
  
একটু সথলম েলল–তুডম আমোলক একটো েযোশলনেল ফ্ল্যোট ডকলন সদলে। স খোলন সতো 
 ে ময় সতোমোর জনয আডম সরডড হলয় থোকে। ডপ্রয় সশড, তুডম এ  ুলযোগ হোতছো়িো 
কলরো নো। ডম  সশলী যডদ সতোমোর কোলছ সপ্রম, ভোলেো ো নো পোয়, তোহলল স  ডেগল়ি 
যোলে। হতোশোয় দুর কলর সতোমোলক তোড়িলয় সদলে। টোকো সতো পোলেই নো, ে়ি দুনডোম হলে 
সতোমোর। সশড সশোন, ড ডরয়ো ডল ভোলেো।েললত েললত সগ্লোডর আমোলক ডপছন সথলক 
ডনডে়ি আডলেন করল। তোর দুই  ুপুে স্তন। আমোর ডপলের  লে সচলপ রইল। 
  
সগ্লোডর আমোলক পরোমশড ডদল আগোমীকোল প্রোলত ডম  সশলীর জনয একগুে  োদো 
ভোয়ললট েুল পোডেলয় ডদলত। 
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আডম তোর প্রশং ো নো কলর পোরলোম নো। অন্ধকোলর  ে সমলয়ই  মোন। ডকন্তু  োত সকোডট 
ডলোর  ে ময়  োত সকোডট। 
  
. 
  
০৬. 
  
  োত সকোডট ডলোলরর ডচন্তো মোথোয় সরলখ সগ্লোডরর পরোমশড মত এডগলয় সগলোম আর এক 
মোল র মলধয সভস্তোল সশলীর  লে গোুঁটছ়িো সেুঁলধ সেললোম। অেশয পডরণলয় আমোর 
পডরচলয়র পডরণডত সটলন আনলত অলনক েুডদ্ধ খোটোলত হলয়লছ। তলে একটো  ুডেধো ডছল, 
আডমই একজন  ুশ্রী যুেক ওর জীেলন প্রথলম এলোম, তোছো়িো ও কোরুর কোছ সথলক 
ভোলেো ো পোয় ডন। 
  
ডেলয়র আলগই সভস্তোল আমোর নোলম আ়িোই লে ডলোর ডদল, যো েোজোলর পুলরোদলম 
খোটলছ। যো লোভ হলে  েই আমোর। 
  
ওর প্রস্তোে কলয়কটো অডে  খুললত হলে। ওর ডেষয়  ম্পডত্ত সদখোলশোনো করেোর জনয 
সেশ কলয়কজন সলোক ডনলয়োগ করলত হলে। আর েলোই েোহুলয, এই কোলজ আমোর সেশ 
ডকছু লোভ হলয়লছ।  োত সকোডট ডলোলরর উপর আমোর পুলরো অডধকোর নো থোকললও ঐ 
একই অলকর স্টক আর েলন্ডর কোগজগুললোলক ধোর পোেোর জোডমন ডহ োলে  হলজ আডম 
েযেহোর করলত পোরে। আর ব্ল্যোকলস্টলনর  োহোলযয সেশ সমোটো অলকর ডলোর আডম ঘলর 
তুললত পোরে। সেশ চমৎকোর সখলো শুরু হল। 
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যোক আমোলদর ডেলয়লত সভন্তোল জোুঁডকলয় অনুষ্ঠোন করল। তোর ইেো  োরো পৃডথেীর 
সলোকলক ও সদখোলে, স  একজন  ুপুরুষ,  ুন্দর,  ুশ্রী যুেকলক স্বোমী ডহ োলে েরণ 
করলছ। গণ্ডোখোলনক েযোন্ডপোডটড, েযোললর অনুষ্ঠোন, সেশ জমকোললো সপোষোক পলর েল নোচ 
আর দুমদোম আত েোজী। হোজোর খোলনক ডেডশে েযডি আমডন্ত্রত হলয়লছ ডেেোহ  ভোলত। 
  
আডম অেশয সচলয়ডছলোম চুডপ চুডপ ডেলয়র পোট চুডকলয় সেললত। ডকন্তু সভস্তোললর 
আেদোলরর কোলছ আমোর ইেো সধোলপ ডটকল নো। 
  
ডেলয়র পর আমোলদর হডনমুন হলে সভডনল । সভস্তোললর একটো  ু ডজ্জত ডেশোল সমোটর 
সেোট থোকলেইতোডললত। সেোলট কলর আমরো যোে সভডনল  আর প্রথলম আমরো ডেমোলন 
কলর যোে ইতোলীর সনপলল । সদ়ি মো  ধলর হলে আমোলদর হডনমুন। 
  
এর মলধয ক্রোউন েুললভোডড এলোকোয় কলয়কটো অডে  ঘর ডনলয় ডলডলেটোর আর ডম  
গুডচোইল্ডলক কোলজর দোডয়ত্ব ডদলয় ডনলজর স্বোথড সগোছোলত তৎপর হলোম। 
  
 সদলশর  েলচলয় ধনী মডহলোর  লে ডেলয় হলে আমোর। সকরোনী সথলক এলকেোলর 
টোকোর গদীলত, যো স্বলপ্নও অকল্পনীয়। ডকন্তু তখন েুঝলত পোডরডন  ুলখর মুহূতড সেডশডদন 
থোলক নো। 
  
. 
  
০৭. 
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 ডেলয়র রোলত  েোই সেোধহয় আমোর মলনোভোে েুঝলত সপলরলছ। ভোেলছ, আডম সেশ পোকো 
সখললোয়ো়ি। স্বোমী স্ত্রীর ডমলন েো র অডনেোযডভোলেই এল  প়িল অনুষ্ঠোন পেড সশষ হলত। 
তখন মোঝরোত। স োজো ডেমোনেন্দলর এল  আমোলদর ডেলশষ  ংরডেত ডেমোলন উেলোম। 
প্রথলম পযোডরল  এলোম, স খোলন ডরৎজ সহোলটল, দোমী  ুইট, রোতটো সযমন কলরই সহোক 
ওর  ে তযোগ করলত হলে।  োরোটো ডেকোল পডরকল্পনো মোডেক ওলক ডনলয় ঘুরলোম। সভোর 
চোরলটর  ময় সহোলটলল সপৌঁলছোেোর পর সদলহর মলধয শ্রোন্তভোে েুডটলয় তুলল আডম ডেশ্রোম 
করেোর অজুহোত সদখোলোম। 
  
সভস্তোল অেোক হললও মুলখ ডকছু েলল নো। তোরপর কলয়ক ঘণ্টো ঘুলমোেোর পর পযোরী 
সথলক সনোম। সরোম সথলক সমোটলর কলর সনপলল  স খোলন ডতনডদন থোকো হলে। 
  
সভস্তোল দশডনীয়  ে ডজডন  সদলখ চলললছ। পলম্পই, কযোডপ্র, ডভ ুডভয়ো ।  ন্ধযোলেলো 
দুজলন  োুঁতোর কোটডছ, এক  ময় ও েলল–সশড ডোডলডং, আজ রোলত একটু তো়িোতোড়ি 
ডেরে। ডেলয় হলয়লছ আজ ডতনডদন হল। 
  
ও কথো  মূ্পণড নো করললও আডম েুঝলত পোরলোম ওর ইডেত। দীঘডডনশ্বো  সেললত 
সেললত সকোনরকলম সচলপ ডগলয় েললোম–হযোুঁ ডোডলডং, আজ তো়িোতোড়ি ডেরে। 
  
মলন মলন ভোেলোম–যো কপোলল আলছ তো সতো ঘটলেই। এই যন্ত্রণো আমোলক সভোগ 
করলতই হলে।  োত সকোডট ডলোলরর কথো ডচন্তো কলর ডনলজর মনলক প্রলেোধ ডদলোম। 
  
অন্ধকোলর দুজলন পোশোপোডশ শুলয় আডছ। সযন অলচনো পরস্পর। মনটোলক সকোনমলত শি 
কলর নোক ডটলপ সভস্তোললক দু–চোরলট চুম্বন করলোম। সপলটর সভতরটো পোক ডদলয় উেল। 
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েুঝলোম, সভস্তোল তৃপ্ত হয়ডন। নো হেোরই কথো ডকন্তু আমোর মন চোইলছ নো, স খোলন শরীর 
 ো়িো সদলে ডকভোলে? 
  
তোরপর সথলক দুজলনই চুপচোপ, ডেষণ্ণ। আমোলদর  লে ইভ সডোলোনও এল ডছল। 
  
সডোলোনলক সদলখ তোর প্রডত ডদনডদন আকষডণ আমোর ক্রমশই সেল়ি চলললছ। 
  
আমরো সভডনল র উলেলশয জোহোলজ সচলপডছ। সডোলোনলক কোয়দো করেোর জনয  ুলযোলগর 
অলপেোয় রইলোম। 
  
রোলত ডডনোর স লর সডলক এল ে লোম–সভস্তোল নোলচর সরকডড চোডললয় আমোর  লে 
নোচলত চোইল। আডম রোডজ নো হওয়োলত ও চুপল  সগল। 
  
এডদলক উপ োগর ডঘলর আললোকমোলো  ু ডজ্জত লে লে তোরোর ডঝডকডমডক লোললচ নীল 
আকোলশর কযোনভোল ।এত চমৎকোর দৃশয সদখলত সদখলত আমোর সকেডল মলন হলে ইভ 
সডোলোলনর কথো। 
  
ব্রযোডন্ড সখলত সখলত আডম উলে প়িলোম। একটু ঘুলর আ ডছ, তুডম যোও। ডনিয় খুে িোন্ত 
হলয়ছ, শুলয় প়িলগ যোও। 
  
সভস্তোল প্রডতেোদ কলর েলল উেল–আডম সমোলটও িোন্ত হইডন। 
  
আডম শোন্ত গলোয় েললোম–একটু ঘুলর আ ডছ, এখুডনই ডেরে। ডকন্তু তুডম যডদ ঘুডমলয় 
প়ি তোই শুভরোডত্র আলগই জোডনলয় রোখলোম। 
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ওর কোুঁধ চোপল়ি নীলচর সডলক সনলম এলোম। চোুঁলদর আেছো আললোয় ইভলক সদখলত 
সপলোম। স  লোউঞ্জ সথলক সেডরলয় এল  সডলকর সরডলংেরোের সহুঁলট যোলে। আডমও 
তোলক অনু রণ করেোর জনয সযই পো েোড়িলয়ডছ  লে  লে সদখলোম একটো ছোয়োমূডতড ওর 
পোলশ এল  দোুঁড়িলয়লছ। ওরো আললোলত এল  দোুঁ়িোল। সলোকডট জোহোলজর স লকন্ড 
অডে োর সরোডলন ন। দুজলন পরস্পর ঘডনষ্ঠ হল। গভীর আডলেলন আেদ্ধ হল। আমোর 
সভতরটো ডহং োয় জ্বলল সগল। সডোলোলনর একোকীত্ব সঘোচোলত এল  ডনলজই একোকী হলোম। 
  
ডকছুেণ পলর ডনলজর সকডেলন ডেলর এলোম। সভস্তোল আর আমোর ঘলরর মোলঝ একটো 
দরজো ডছল, স টো সভজোন।দরজোয় অডত  োেধোলন কোন সপলত শুনলত সপলোম সভললর 
সেোপোডন কোন্নোর শব্দ। তোর ঘলরর ডদলক যোেোর জনয পো েো়িোললও আমোর মন রোডজ হল 
নো। অগতযো ডনলজর ডেছোনোয় একো শুলয় প়িলোম। 
  
পরডদন  কোল ছটোয় জোগলোম।  ূলযডর মৃদু ডমডে সরোদ একটো  ুন্দর আলমজ এলন সদয়। 
দোড়ি কোডমলয়  োুঁতোলরর সপোষোক পলর সরডলং–এর ধোলর এলোম। মোত্র ডত্রশ গজ দূলর 
একটো সমলয়  োুঁতোর কোটলছ। ভোল কলর লেয করেোর পর সদখলোম সমলয়ডট ইভ 
সডোলোন। ডনলজলক  োমলোলত নো সপলর ওখোন সথলক ঝোুঁপ মোরলোম নীল  মুলদ্রর উেল 
জলরোডশর মলধয। 
  
তোর কোলছ সপৌঁলছ েললোম– ুপ্রভোত, ডম  সডোলোন। 
  
সডোলোনও তোর প্রতুযত্তর ডদল। 
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আডম সডোলোলনর উলেলশয েললোম–আ ুন, এক লে দুজলন  োুঁতোর কোডট। 
  
ডম  সডোলোন েলল–েমো করলেন, এক গোদো কোজ রলয়লছ। সব্রকেোস্ট কলরই েল  
প়িলত হলে। েললই স  জোহোলজর ডদলক ডেরল। 
  
তলে চলুন, এক লে সব্রকেোস্ট কডর। নোলছো়িেোন্দো ভোলে েললোম। আমোলক মোপ 
করলেন, আডম ডমল   উইন্টো ড এর কমডচোরী মোত্র। উডন এ ে পছন্দ করলেন নো। কথো 
সশষ কলরই স  তো়িোতোড়ি  োুঁতলর ডগলয় জোহোলজর সঝোলোন ড ুঁড়ি সেলয় উেলত লোগল। 
  
আডম ডচৎ হলয় সভল  সদখলত লোগলোম।  োুঁতোলরর পোতলো সপোষোক সভদ কলর ইলভর 
সযৌন স্পে ভোলে আমোর সচোলখ ধরো ডদল। আমোর সচোলখর  োমলন তোর নগ্ন শরীর 
েোরেোর সভল  উেেোর  লে  লে  োরো মলন আগুন ধডরলয় ডদল। 
  
তোরপর ডতনডদন সকলট সগলছ। সভস্তোললক ডনলয় ডদনগুললো কোটোলত অ হয যন্ত্রণো সভোগ 
করলত হলে। আমোর  লে সভস্তোল আেোর মত সললগ রলয়লছ। আমোলক  ুলখ আর 
খুশীলত রোখেোর জনয আপ্রোণ সচেো চোডললয় যোলে। সেচোরী। এডদলক আডম সডোলোনলকও 
মন সথলক মুলছ সেললত পোরডছ নো। সডোলোন আমোর ইডেত েুলঝও কোয়দো কলর এড়িলয় 
যোলে। 
  
সকেলমোত্র ডলটল ইলডলন সেরেোর আশোয় েুক সেুঁলধ রলয়ডছ। একমোত্র তখডন  ে 
মযোলনজ করলত পোরে। 
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সশড! সভস্তোল ডোকল, েোধয হলয় তোর মুলখর ডদলক তোকোলোম–আমোলক ডেলয় কলর তুডম 
সেোধহয়  ুখী হও ডন, এখন অনুতোপ করছ, তোই নো? 
  
সভস্তোল আমোর এই মলনোভোে ধরলত সপলর সগলছ েুঝলত সপলর ডনলজর গোলল ডনলজর চ়ি 
মোরলত ইেো করল।  লে  লে আডম মুলখ মৃদু হোড  এলন েললোম–তুডম এ ে কথো 
ভোেছ সকন? আডম সতো সতোমোলক সপলয় ভীষণ খুশী। 
  
সতোমোর েযেহোরই আমোলক ভোেোলে। সভস্তোল েলল তুডম আমোলক ঘৃণো কর, তোই নো? 
  
আডম ডনলজলক অডভশোপ ডদলোম। মুলখ হোড  এলন ওর কোুঁলধ হোত রোখলত সযলত ও 
েলল–নো,, আমোলক ছুুঁলয়ো নো, আডম সতোমোর কোছ সথলক এরকম েযেহোর আশো কডর ডন। 
আমোলদর হডনমুন নে কলর ডদলয়ছ। এেোর আডম েোড়ি ডেলর সযলত চোই। অলনক হলয়লছ। 
  
আডম ভয় সপলয় সগলোম। ভোেলোম, ডেেোহ ডেলেলদর কথো েললে নোডক? আডম  লে  লে 
েলল উেলোম–সভস্তোল! আডম হডনমুন নে কডরডন, আ লল এই একলঘলয় সে়িোলনোলতই 
আমোর ডেরডি লোলগ। আমরো দুজন দুজনলক ভোলেোড , তোই আমোলদর একোন্ত ডনভৃডত 
প্রলয়োজন। 
  
সভস্তোল স  কথোয় গুরুত্ব নো ডদলয় েলল–তুডম আমোলক ভোলেো  নো েললই আমোর  লে 
শুলত পযডন্ত চোও নো। 
  
আডম ডনলদডোলষর  ুলর েললোম তুডম েরং চোও নো আমোর  লে শুলত। তুডম চোইলল আডম 
ডনিয়ই সশোে। 
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এলতই কোজ হল। সভস্তোল গলল সগল–ডনিয়ই চোই সশড আদুলর গলোয় েলল–ওঃ সশড, 
তুডম আমোলক ভোলেো । েল সশড, তুডম একেোর েল। 
  
আডম  োন্ত্বনোর  ুলর েললোম–সকুঁলদোনো,  ে ডেক হলয় যোলে। তোরপর একটু কে স্বীকোর 
কলর েোুঁদরীর কুৎড ত সদহটো সকোলল তুলল ডনলোম। কোুঁলধ খোমডচ ডদলয় ধলরলছল । ধপো  
কলর তোলক ডেছোনোয় সেললত ডগলয় আডমও তোর শুকলনো সদহটোর উপর পল়ি সগলোম! 
তোরপর আললোটো ডনডেলয় ডদলোম। 
  
. 
  
০৮. 
  
 এরপর সেশ ডকছুডদন চলল সভস্তোললর  লে আমোর সপ্রলমর অডভনয় আর অপরডদলক 
ইভ সডোলোলনর  লে জোহোলজর স লকন্ড অডে োলরর সপ্রলমর সখলো। 
  
 আমরো সভডনল  সপৌঁছলোম। সভডনল  এল  একডদন লোউঞ্জ সথলক সেলরোলতই ইভ 
সডোলোনলক ধরলোম। 
  
এই সয ডম  সডোলোন, সকমন আলছন? 
  
 সচোলখর কোললো চশমোর েোুঁক ডদলয় স  আমোর ডদলক তোডকলয় েলল –ডমল   উইন্টো ড 
সমোরোলনোলত কোুঁলচর কোরখোনো সদখলেন। স ই কোলজই েযস্ত ডছলোম। 
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আপডনও যোলেন সতো?–অনুলরোলধর  ুলর শুলধোলোম। 
  
 নো আডম যোেনো, অনয কোজ আলছ। েললই ডোলোন যোেোর জনয পো েো়িোলত আডম তোর 
হোতখোনো ধলর সেললোম। 
  
এক ঝটকোয় স  আমোর হোতখোনো ছোড়িলয় ডনল। আমোর ডদলক একধরলনর দৃডেলত 
তোডকলয় রইল। তোর এই ধরলনর দৃডের অথড আডম, েুডঝ। এটো  মূ্পণডভোলে 
আত্ম মপডলণর ইডেত। আডমও পথ আগলল দোুঁড়িলয় রইলোম। 
  
আমোর সেশী কোলছ আ েোর সচেো করলেন নো, ডমঃ উইন্টো ড। কথোগুললো েলল স গটগট 
কলর লোউলঞ্জ ডেলর সগল। 
  
আডম তখন হতোশ হললও অেোক হলোম নো, সকেল  ুলযোলগর প্রতীেোয় থোকলোম সখডললয় 
সদখেোর জনয। ডকন্তু শরীলরর কোমনোর আগুন সযন দোউদোউ কলর জ্বলল উেল। 
  
আডম সকডেলন সেোকোমোত্রই সভস্তোল আমোর ডদলক এডগলয় এল  েলল–সশড ডোডলডং!ডেকোলল 
আমোলদর  লে গলন্ডোলোয় ইভলক ডনলয় যোে? অেশয যডদ তুডম েল। 
  
সভস্তোললর কথো শুলন আনন্দ হললও ডনসৃ্পহ গলোয় েললোম সতোমোর ইলেলতই আমোর 
ইেো। আমোর আপডত্ত করেোর ডকছু সনই। েলল ওর হোত মৃদু সচলপ ধরলোম। সভস্তোল 
খুশী হল। 
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ডডনোলরর পর আমরো সখয়ো ঘোলট চলল এলোম। স খোলন ইভ সডোলোন অলপেো করডছল। 
একটো সকডেনওলো গলন্ডোলো ডনলয় আমরো ডললভোর ডদলক এলগোল লোম। সভস্তোল এক একটো 
দৃশয সদখলছ আর েকেক কলর যোলে  মোলন। আর আডম স ডদনকোর ইলভরনঃশরীলরর 
উষ্ণ স্পলশডর সৃ্মডতটো মলনর মলধয নো়িোচো়িো করডছলোম। 
  
যো সভলপোরডত্ত সস্টশলন গলন্ডোলো সছল়ি ডদলয় সমোটর কলর একটো সহোলটলল চলল এলোম। 
সভস্তোললর আেদোলর তোর  লে নোচলত হল।ইভ একটো সটডেলল েল  আমোলদরলক সদখলত 
থোলক। 
  
আধঘণ্টো পলর সভস্তোল আর আডম সটডেলল এল  ে লোম। সভস্তোল ইভলক আমোর 
 লেনোচেোর জনয অনুলরোধ করল অেশয অলনকটো দয়ো কলর। 
  
সভস্তোললর অনুলরোলধ ইভ চমলক উলে েলল–অলনক ধনযেোদ, ডমল   উইন্টো ড। আমোর 
নোচলত ভোল লোগলছ নো। েরং আপনোলদর নোচ সদখলত ভোল লোগলছ। 
  
আমোর ডকন্তু এই  ুরটো খুে ভোল লোগলছ। এ  ডোডলডং, আমরো তোহলল নোডচ,–আেদোলরর 
 ুলর েলল সভস্তোল। 
  
অগতযো তোর  লে সফ্ল্োলর ডগলয় নোচলত হল। মোঝরোত পযডন্ত সভস্তোললর  লে নোচলত হল। 
আমরো ডেলর এলোম। সডোলোনও ডনলজর ঘলর ডেলর এল। 
  
সভস্তোল আমোর  োমলন সপোক ছো়িেোর  ময়ইভ  ম্পলকড নোনোন কথোেললত লোগল। 
সভস্তোল ইলভর প্রশং ো করল। কথোপ্র লে তোর কোছ সথলক জোনলত পোরলোম সভস্তোল ইভ 
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েো অডগড লক আটলক রোখোর জনয তোলদর জনয ডকছু  ম্পডত্ত উইল কলর সরলখলছ। আডম 
তোর কথো শুলন সযন আকোশ সথলক প়িলোম। এরই মলধয উইল।  োত সকোডট ডলোর 
সথলক আেোর চোকর চোকরোনীলদর ভোগ। 
  
আডম সভস্তোললক ডজেো ো কলর জোনলত পোরলোম কলয়কলশো ডলোর রলয়লছ ওলদর জনয। 
  
রোডত্তলর দুজলন আমরো পোশোপোডশ শুলয় আডছ। আমোর মোথোয় ডচন্তো ডক কলর  োত সকোডট 
ডলোর পুলরোপুডর হোডতলয় সনওয়ো যোয়। আমোর হেোৎ সখয়োল হল–সভস্তোল হেোৎ যডদ মোরো 
যোয়! আেো, ও যডদ ভীষণ অ ুে হলয় পল়ি! এমনও সতো হলত পোলর সভস্তোল পলথ 
দুঘডটনোর ডশকোর হলত পোলর! তোহলল আডম  োত সকোডট ডলোর ডেনো েোধোয় সপলয় যোে। 
ডকন্তু ডমঃ অযোটনডী  োলহে,আপডন ভোেলেন নো সয আডম ওলক খুন করেোর মতলে আুঁটডছ। 
  
এরপর সমোরোলনোলত কোুঁলচর কোরখোনো সদখলত ডগলয় প্রচণ্ড গরলম সভস্তোল ডনলস্তজ হলয় 
পল়ি। আডম স্নোন স লর সভস্তোললর কোলছ ডগলয় একটু েোইলর ডগলয় গলো ডভডজলয় আ েোর 
অনুমডত চোইলোম। 
  
সভস্তোল অনুমডত ডদল, েলল তোর মোথোয় ভীষণ যন্ত্রণো। কলয়কটো সভজডলন সখলয়লছ। 
  
তোলক শুলত েলল আডম দরজো েন্ধ কলর স োজো চলল এলোম ইলভর ঘলর। তোর দরজোয় 
এল  নক করলত স  কটমট কলর আমোর ডদলক এমন ভোলে তোকোল সয গোলোগোডল ডদলত 
ইেো করডছল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এম ফর মার্ডার । জেমস জের্লি জেে  

57 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ডনলজলক  ংযত কলর ডনলয় েললোম–ডমল   উইন্টোল ডর মোথোয় খুে যন্ত্রণো হলে। সদখুন 
আপডন ডক করলত পোলরন। 
  
ইভ েলল–আডম এখনই যোডে। 
  
সদখুন। ও হয়ত একটু পলরই ঘুডমলয় প়িলে। আপডন আজ নটো নোগোদ  োনমোলকডর 
 োমলন সদখো করলেন? 
  
পোরে েলল মলন হয় নো–কথোটো েলল স  দ্রুতগডতলত সভস্তোললর ঘলরর ডদলক এডগলয় 
সগল পোছোয় মোরোত্মক একটো সেউ তুলল। 
  
 োনমোলকডোর  োমলন অলপেো করডছ সডোলোলনর জনয। আডম জোনতোম সয স  আ লেই 
কোরণ দুজলনর লেয একই। এই ে কথো ভোেডছ এমন  ময় একটো সমলয় আমোর গো 
সঘুঁলষ দোুঁ়িোল। তোর পরলন  ুন্দর  োন্ধয সপোক।লপোষোলকর  রু ডেলতটো সযন সযৌেনলক 
ধলর রোখলত পোরলছনো। মুখ ঘুডরলয় তোর ডদলক সচলয় সদখলোমকোললো চশমো পডরডহত 
সমলয়ডট ইভ ছো়িো আর সকউ নয়। 
  
আডম তোর উলেলশয েললোম–ওহ্ ইভ। সতোমোলক একদম ডচনলত পোডরডন। 
  
ইভ কথোর উত্তর নো ডদলয় েলল–এখোলন ডনরোপদ নয়, আমরো ঐ গলন্ডোলোলত ডগলয় উেে। 
  
ইভ কথোগুললো েলল ডভ়ি সেলল এডগলয় ডগলয় েুলক প়িল গলন্ডোলোর একটো সকডেলন। 
সকডেলনর পোটোতলনর উপর গদী সমো়িো। ইভ সতো  টোন ডচত হলয় শুলয় প়িল। আডম হোুঁটু 
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মুল়ি তোর পোলশ ডগলয় ে লোম। ওর পুরুেু উরুর উপর হোত সেোলোলত সেোলোলত েললোম–
সতোমোলক সযডদন  োুঁতোলরর সপোষোলক সদডখ স ডদন সথলকই 
  
আমোর  ে কথো সশষ করলত নো ডদলয় ইভ আমোলক েুলকর উপর সটলন ডনল। মুহূলতডর 
মলধয শরীলরর যত কোমনো  ে উজো়ি কলর ইলভরতুলতুলল শরীলর সেলল ডদলোম। 
তোরপর দুজন দুজনলক আুঁকল়ি ধরলোম। 
  
ডকছুেণ ঐরকম ভোলে থোকেোর পর ইভ েলল– োল়িনটো সেলজ সগলছ। এেোর আমোলক 
সযলত হলে। 
  
আডম প্রডতেোদ কলর উেলোম–এত তো়িোতোড়ি সেরেোর ডক দরকোর আলছ? 
  
ইভ জেোে ডদল–সতোমোর সচলয় আডম সভস্তোললক সেশী ডচডন। একঘণ্টো পলর যখন ঘুম 
ভোঙলে, তখন আমোলক সডলক পোেোলে। 
  
আডম অধধযড স্বলর েললোম–আমোর অলনক দরকোর আলছ। ডকছু কথো 
  
আমোলক থোডমলয় ইভ েলল কথো েলোর ডকছু সনই, সকেলমোত্র চুডর কলর একটু আধটু 
সপ্রম েো সদহডমলন হলত পোলর। তোর সেশী নয়। ডনিয়ই সভন্তোললর কোলছ ধরো প়িলত 
চোও নো?–কথোগুললো সেশ সখোুঁচো সমলর েলল। 
  
আর তখডন আমোর মোথোর মলধয  োত সকোডট ডলোলরর ডচন্তোটো পোক সখল। আডম মোথো 
সনল়ি েললোমনো, নো, সমোলটই নয়। 
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ইভ  লে  লে েলল–আডমও চোই নো। সতোমোর হেকোডরতোর জনয আমোর এই চোকরীটো 
সখোয়োলত। 
  
আডম ইলভর সচোলখ সচোখ সরলখ েললোম–সতোমোর জনয আডম পোগল হলয় সগডছ। সতোমোলক 
চোই আমোর। 
  
ইভ আমোর ডদলক একদৃলেপলকখোলনক তোডকলয় রইল। তোরপর েলল–আডমও সতোমোর 
জনয পোগল হলত চললডছ। তলে আর একটো  ুলযোগ কলর সনেোর  ময় সদলে সতো? অযথো 
সকোন ঝুুঁডক আডম ডনলত চোই নো। 
  
আডমই সতো সতোমোলক  ুলযোগটো কলর ডদলোম। 
  
সমোলটও নো। সখোকনল োনো!েলল ইভ আললতো কলর মুখ তুলল আমোর সেোুঁলট চুম্বন কলর 
মুচডক সহল  েলল–মোথো ধরোটো ডদল সক? মোথো নো ধরলল তুডম  ুলযোগ সপলত ডক? 
  
তোর কথো শুলন আডম চমলক উেলোম। একটো েোণ্ডো সস্রোত আমোর ডশরদোুঁ়িো সেলয় ডনলচ 
সনলম সগল। প্রশ্ন করলোম–সতোমোর এ কথো েলোর মোলন? 
  
ইভ মুচডক সহল  েলল–সভস্তোললক যখন আডম একদম  হয করলত পোডর নো, তখনই 
একটো ডপ খোইলয় ডদই খোেোলরর  লে। 
  
আডম চমলক উলে েডল–তোর মোলন? 
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 ইভ েলল–এলত ভয় পোেোর ডকছু সনই। মোরো যোেোর ভয় সনই, আমোর এক ডোিোর েনু্ধর 
কোলছ সজলনডছ। 
  
আমোর েযোপোরটো খুে ভোল লোগল নো। েললোম–ওষুধপত্র ডনলয় এইভোলে সখলো করোটো 
ডেপদজনক। 
  
ইলভর ডদলক তোডকলয় েললোম তুডম সভস্তোললক ঘৃণো কর! তোই নো ইভ? 
  
 ইভ দৃঢ় গলোয় জেোে ডদল–সতোমোর সচলয়ও সেশী। 
  
 লে  লে আডম প্রশ্ন কডর–তুডম তোহলল এখোলন চোকরী করছ সকন? 
  
 ইভ পোেো প্রশ্ন সছোুঁল়ি–তুডম ওলক ডেলয় কলরছ সকন? 
  
আডম েললোম আমোর েযোপোরটো আলোদো। 
  
 সমোলটই আলোদো নয়। তুডম টোকোর জলনয ওলক ডেলয় কলরছ। আর আডম চোকরী করডছ 
ডেলোড তোর মলধয জীেন কোটোলত পোরে েলল। তোরপর ইভ আদুলর গলোয় ডমনডত জোডনলয় 
েলল–একটো চুমু দোও, আমোলক সশড। 
  
আমোর মলন হল  ডতযই সযন আডম প্রথমেোর একটো সমলয়র সপ্রলম প়িলোম। তোর 
শরীলরর  লে ডনলজর শরীরটো সললে ডদলয় ওর মুলখর উপর মুখ ডদলয় পল়ি রইলোম। 
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ডকছুেণ এরকমভোলে থোকোর পর সডোলোন আমোলক সেলল উলেে ল–সশড, এেোর আডম 
যোই। আডম সভস্তোললক ডচডন, স  যডদ ঘুম সভলে আমোলক নো পোয় তোহলল আমোর চোকরীটো 
যোলে। সভস্তোল খুেই  লন্দহ ও ঈষডো পরোয়ণ। ঐ মডহলোর কোলছ ডকছুই চোপো থোলক নো। 
  
ডফ্ল্ক োইলড ডেলর সগলল সেোধহয় েযোপোরটো অলনক স োজো হলয় যোলে েললোম আডম। 
  
তো সমোলটই হলে নো। ইভ েলল–স খোলন ডদলনর সেলোয় প্রডতটো ডদন আমোলক তোর কোলছ 
থোকলত হলে এেং রোত হলল সতোমোলক চোইলে। আমোলদর সগোপন সযোগোলযোগ কখনই 
 ম্ভেপর হলে নো। 
  
আডম  োন্ত্বনোর  ুলর েললোম–ওরই মলধয আমরো একটো  ুলযোগ কলর সনে। 
  
স টো সযন পুলরোপুডর ডনরোপদ হয়, ঝুুঁডক ডনলত চোই নো। কথো েললত েললত গলন্ডোলোটো 
পোল়ি এল  সেকল। 
  
ইভ আমোর সেোুঁলট একটো চুম্বন ডদলয় েলল–আডম আলগ যোডে, তুডম কলয়ক ডমডনট পলর 
এ । 
  
তোর কথো শুলন একেুক আশোয় রইলোম। সভস্তোল ডনিয় খুে ডশগগীর মোরো যলে।ইভই 
হয়লতো, ওলক ওষুধ খোইলয় সমলর সেললে, আর তখনই আডম ইভলক জীেন েী ডহ োলে 
পোে আর  োত সকোডট ডলোলরর মোডলক হলয় যোে। 
  
. 
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০৯. 
  
কলয়ক  প্তোহ পোর হলয় সগল ডকন্তু ইভলক আর কোলছ পোডে নো। মধুর ডদনটোর কথো 
সভলে আডম প্রোয় পোগল হলয় সযলত েল ডছলোম। সশলষ একডদন থোকলত নো সপলর স্নোলনর 
ঘর সথলকই ইভলক সেোন করলোম। জললর কলগুললো আলগ েুল সেোল ড সছল়ি ডদলয় 
অপোলরটোলরর কোলছ ইলভর নম্বর চোইলোম। আডম তখন ভোেডছ পোলশর ঘলরই সতো সভস্তোল 
আলছ, আর তোর পোলশই সেোন আলছ। স  যডদ আমোলদর কথো শুনলত পোয়। যো সেোলনর 
অপর প্রোন্ত সথলক সডোলোলনর কণ্ঠস্বর শুনলত সপলোম।–হযোললো! সক েললছন? 
  
ইভ আজ রোলত সতোমোলক একটো েলন্দোেস্ত করলত হলে। আর পোরো যোলে নো–ডিক শব্দ 
কলর ওপোলশ সেোন সরলখ ডদল ইভ। আর সেোলন সভস্তোললর কণ্ঠস্বর শুনলোম–তুডমই সেোন 
কলরডছলল সশড। 
  
আমোর তখডন মলন হডেল সভস্তোললর গলোটো সযন সচলপ ধডর।রোগ  োমলল ডনলয় েললোম 
হযোুঁ, আডম। 
  
অেোক হলয় স  প্রশ্ন করল–সকন? 
  
আডম ডরড ভোর নোডমলয় সরলখ স্নোন স লর সভস্তোললর ঘলর সযলত স ই এক প্রশ্ন, সচোলখ–
মুলখ  লন্দলহর ছোপ  ুস্পে। 
  
আডম শুকলনো হোড  সহল  েললোম–সতোমোলক একটো  োরপ্রোইজ সদে েলল, তোলতও সভস্তোল 
েোন্ত হয় নো, প্রশ্ন করল–তোহলল ইভ সরলখ ডদল সকন? 
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ও রোখল সকোথোয়। তুডমই সতো সেোনটো সকলট ডদলল। একটু সথলম েললোম সয, ডললডোলত 
 োুঁতোর কোটলত যোে েলল ডম  সডোলোনলক একটো সমোটলরর েলন্দোেস্ত করেোর কথো েললত 
যোডেলোম। 
  
সভস্তোললর তোলতও অডেশ্বো । স  েলল–ডম  সডোলনলক যো েলোর দরকোর তো আডমই েলল 
সদে। 
  
ডেক আলছ, েলল আডম দ্রুত পোলয় ঘর সথলক সেডরলয় সগলোম। আডম এই সভলে ডনডিন্ত 
ডছলোম সয, স  শুলনলছ যখন ডকছু একটো েযেেো কলর থোকলে। 
  
ডেক তোই, ডডনোর খোওয়োর পর সভস্তোল অ ুে হলয় প়িল। ডেছোনোয় স  দুহোলত মোথো 
ডটলপ েল  রইল। আমোলক েোইলর ঘুলর আ লত েলল আর ইভলক এখডন পোডেলয় সদেোর 
জনয েলল। 
  
আডম ডকছুটো ভডনতো কলর েললোম– কোলল সরোলদ ে লত েোরণ কলরডছলোম সতো স  কথো 
তুডম শুনলল নো। 
  
আডম েোইলর সেডরলয় এলোম স োজো ইলভর ঘলর। ইলভর ঘলরর দরজোয় এল  সটোকো সমলর 
েুলক প়িলোম, ইভ ঘলরলতই ডছল। ওর  ুলডৌল স্তন দুলটো, ডনলটোল পোছো, আমোর দুহোলত 
সছলন, চটলক ওলক পোগল কলর তুললোম। ইভ ওর সেোুঁট ডদলয় আমোর সেোুঁট সচলপ ধরল–
এভোলে  োেোৎ হওয়ো আমোলদর পলে 
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কথোটো সশষ করলত নো ডদলয় েললোম–ওর মোথো ধলরলছ, সতোমোলক এখডন ডোকলছ। 
  
ইভ মৃদু সহল  েলল–ও ডকছু নো, দুলটো সভজডলন েড়ি খোইলয় ডদলল ঘুডমলয় প়িলে। আর 
তোর পলরই আডম সতোমোর কোলছ চলল যোে।  োনমোলকডর  োমলন অলপেো কলরো, সকমন? 
  
আডম েললোম–সতোমোলক নো সপলল আডম পোগল হলয় যোে। 
  
আডমও, তলে  োেধোলন  েডকছুেলল ইভ দ্রুত পোলয় সভস্তোললর ঘলরর ডদলক চলল সগল। 
  
আডম দুলটো ডেল হুইডস্ক সখলয় লোউলঞ্জ অলনকেণ সঘোরোলেরো করেোর পর  োনমোলকোর 
সখয়োঘোলটর  োমলন এল  স ডদনকোর স ই মোডঝটোলক গলণ্ডোলো ঘোলট লোগোেোর ডনলদডশ 
ডদলোম। স  আমোলক সদলখই  যোলুট করল। স খোলন অলপেো করডছ ইলভর জনয ডকন্তু 
সকোথোয় ইভ! সশলষ সধলযডর সশষ  ীমোয় সপৌঁলছ মোডঝর পয় ো ডমডটলয় ডদলয় েোড়ির 
উলেলশয পো েো়িোলোম।রোলগ আমোর  োরো শরীর ডর–ডর কলর কোুঁপডছল। 
  
সভস্তোললর ঘলর স োজো চলল এলোম। সদখলোম, সভস্তোল শুলয় আলছ। লযোলভন্ডোর জলল 
সভজোলনো কোপল়ির টুকলরো রলয়লছ ওর কপোলল। পোলশ ইভ েল  আলছ। ও কডেতো পল়ি 
সশোনোলে। সশড লোইলট আমোর কু্রদ্ধ সমজোজটো, মুখ সদলখ সকউ আন্দোজ করলত পোরলে 
নো। 
  
সভস্তোল আমোর পোলয়র আওয়োজ শুনলত সপলোইভও েযোকোলশ দৃডেলত আমোর ডদলক 
তোকোল। 
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 সশড এলল েুডঝ?–সভস্তোললর গলোর  ুর খুে নরম সশোনোল। 
  
 হযোুঁ, আডম। তুডম এখন সকমন সেোধ করছ? 
  
একটু ভোল। ওষুলধ মোথোর যন্ত্রণোটো একটু সগলছ। 
  
আডম সভস্তোললক ঘুলমোেোর জনয লোম। 
  
এেোর ডমউডমউ কলর সভস্তোল েলল–সশড ডোডলডং, আজ তুডম পোলশর ঘলর সশোলে? ইভ 
আজ আমোর কোলছ রোডত্তরটো থোকলে তোহলল। তুডম রোগ করলে নো সতো? 
  
আডম আনলন্দ উলত্তজনো সেোধ করলোম। তোহলল ইভলক সতো  োরো রোডত্তরটো পোওয়ো যোলে। 
  
আডম েলল উেলোম–নো, নো,রোগ করে সকন? তুডম েরং ঘুলমোেোর সচেো কর। দশটো সেলজ 
সগলছ। 
  
সভস্তোল আমোলক ধনযেোদ জোডনলয় েলল–জোনতোম, তুডম অেুঝ নও। 
  
এভোলে চোরলট ডদন কোটল সভস্তোললর  োমলন ডনলজলক  োমলল রোখেোর আপ্রোণ সচেো। 
অ হয লোগলছ সযন  েডকছু। স ডদন রোলত ডডনোর সখলত যোে েলল স্নোন স লর সপোষোক 
পলর সতরী হলয় ডনলোম। সভস্তোল এখনও সতরী হয়ডন। আমোলক সদলখ েলল–ও েোেো, 
সতোমোর এত তো়িোতোড়ি হলয় সগল। 
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আডম আদুলর গলোয় েললোম তুডম সতো একটো আলল  সমলয়। তোরপর তো়িোতোড়ি 
সভস্তোললক নীলচ আ লত েলল আডম তোর ঘর সথলক সেডরলয় এলোম। 
  
েোরোন্দো সপডরলয় স োজো ইলভর ঘলর েুকলোম।নীল রং–এর সছোট টোইট পযোন্ট দুই 
পুরুেুউরুলত কোমল়ি ধলরলছ, েুক দুলটো এক েোডল কোপ়ি ডদলয় েোুঁধো। আয়নোর 
 োমলনদোুঁড়িলয় ইভ সমোজো পরলছ। 
  
আমোলক সদলখ স  অেোক হল, কু্রদ্ধও হল। গজডন কলর উেল–সশড, তুডম এখোলন এল ছ 
সকন? সভস্তোল সজলন যোলে। 
  
কোললক ওলক ওষুধ খোওয়োলে। আডম আর অলপেো করলত পোরডছ নো।ডমনডতর স্বলর 
েললোম। 
  
সকোন লোভ হলে নো তোলতই েলল–অ ুখ করলল আমোলক তোর কোলছ থোকলত হলে। 
কোলজই ডক লোভ। 
  
 আডম ইলভর তুলতুলল নরম শরীরটো জড়িলয় ধলর ওর সদলহর উত্তোপ আমোর ডনলজর 
সদলহর মলধয সটলন আনলোম। 
  
সতোমোলক  োেধোন কলর ডদডে–ইভ উলত্তডজত গলোয় দ্রুত েলল সগল। েললডছ নো, সতোমোর 
জনয আডম চোকডরটো সখোয়োলত পোরে নো। 
  
এমন  ময় দরজোয় সক নক করল। 
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দুজলনর সদলহর রি ডহম হলয় সগল। ইভ তড়িলত আমোর হোত ধলরই একটোলন 
আধলখোলো জোনলোর ভোরী পদডোর আ়িোলল েুডকলয় ডদল আমোলক। তোরপর দ্রুত স্বেোলন 
ডেলর ডগলয় দরজো খুলল ডদল। 
  
সভস্তোল এল লছ। প্রশ্ন করল–কোলরোর  লে কথো েলডছলল মলন হল? 
  
–হযোুঁ মযোডোম, আডম গুণ গুণ কলর গোন গোইডছলোম।–ইলভর গলোর স্বর অডতশয় শোন্ত। 
  
সভস্তোল তোর কোলছ স ন্ট চোইল, ছুলতো সদখোল তোর ডশডশটো সভলে সগলছ! 
  
 ইভ জ়িতোহীনভোলে েলল ডনিয়ই! আপডন পুলরোটোই ডনলয় যোন। 
  
সভস্তোল চলল সগল। ওডদলক পদডোর আ়িোলল সদওয়োললর  লে ডমলশ দোুঁড়িলয় আডছ। শরীর 
গড়িলয় েোণ্ডো ঘোলমর সস্রোত েলয় যোলে। হোত–পো েোণ্ডো হলয় সগলছ। চরম সেোকোমীর জনয 
ডনলজলক গোলোগোডল ডদলত ইলে করলছ। ব্রো আর পযোডন্ট পলর রলয়লছ ইভ। সভস্তোল 
সেোধহয় গন্ধ পোয়।  লন্দলহর কোরণ হলয়ডছ আডম। ইভলক ভয় পোইলয় সদেোর জনয 
একটো অজুহোত ডনলয় এল লছ। 
  
দরজো েন্ধ কলরইভ এল  দ্রুত পদোটো এক টোলন  ডরলয় ডদলয় গজডন কলর েলল উেল–
সেলরোও। দূর হলয় যোও আমোর ঘর সথলক। আজই আমোলদর  ে  ম্পকড সশষ। 
  
 ডকন্তু ততেলণ ন়িেোর েমতো আডম হোডরলয় সেললডছ। েুক ধ়িে়ি করলছ। তেুও 
েললোম একটো রোস্তো খুুঁলজ আডম েোর করে। 
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আর সকোন রোস্তো সনই–ইভ চোপো স্বলর েলল। তোরপর ইভ উুঁডক সমলর একেোর সদলখ ডনল 
েোইলর সকউ আলছ ডক নো। 
  
তোরপর সচোলরর মত তোর ঘর সথলক  ন্ত্রস্তভোলে সেডরলয় েোরোন্দো ডদলয় সহুঁলট লোউলঞ্জ 
ডেলর এলোম। 
  
আজ ডনলজর সেোকোমীর জনয  োত সকোডট ডলোর হোতছো়িো করলত েল ডছলোম। মোথোয় 
ডচন্তোর জট পোকোলত থোলক। একডদলক টোকো অপরডদলক সডোলোন। 
  
অডেরতোর মলধয ডদনগুললো কোটডছল। সশষ পযডন্ত সভস্তোলই েোড়ি ডেলর যোেোর ড দ্ধোন্ত 
ডনল। সভডনল  ডতন  প্তোহ কোটোলনো হল, তোরপর ডেমোলন ল এলঞ্জলস্ আর স খোন সথলক 
সমোটলর কলর ডলটল ইলডলন। এর মলধয মলন মলন পডরকল্পনো কলর ডনলয়ডছলোম ইলভর 
 লে আমোর সদখো করেোর জনয একটো আলোদো ঘর ডনলত হলে। আডম ডনলজ  ে  ময় 
কোজ ডনলয় েযস্ত থোকে। 
  
েোড়িলত ডেলর সভস্তোল এক গোদো ডচডেপত্র ডনলয় ে ল। আডম রোয়োন ব্ল্যোকলস্টনলক সেোন 
করলোম। কোজকমড করেোর  লে  লে লোলভর অকটোও সেল়ি চলললছ। 
  
ডকন্তু ইলভর  লে সদখো করেোর  ুলযোগ হলয় উেলছ নো। 
  
 সভস্তোল আমোর ঘলর এল  েলল–সশড ডোডলডং, আমোলক  োনফ্র্োডন্স লকোলত সযলত হলে। 
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তোলক ডজেো ো করোলত জোনলত পোরলোম–পরশুডদন একটো পুলরোলনো সু্কলল একটো হললর 
উলিোধন করলত হলে। হলডটর নোম সশলী সলকচোর হল। ডমঃ সশলী এটো সতরী করেোর 
জনয টোকো ডদলয়ডছল। সেনলযোলগ স খোলন যোলে, ডতনডদন থোকলত হলে। 
  
সভস্তোল তোর  লে যোেোর জনয আমোলক অনুলরোধ করল ডকন্তু আডম কোলজর েযস্ততো 
সদডখলয়। তোর হোত সথলক সরহোই পোেোর সচেো করলোম। 
  
সভস্তোল জোনোল, তোহলল স  ইভলক  লে ডনলয় যোলে একোকীত্ব সঘোচোেোর জনয। 
  
 তোর কথো শুলন মলন হল একটো চ়ি মোডর। 
  
অেশয সশষ পযডন্ত ইলভর যোওয়ো হল নো। যোেোর ডদলন স  ভীষণ অ ুে, প্রোয় শযযোশোয়ী 
হলয় প়িল। আডম সেশ খুশী হলোম। সভস্তোললক েললোম–সতোমোর খো  চোকরোনীলকই ডনলয় 
যোও। ডক করলে, সেচোরী অ ুে হলয় প়িল। 
  
সভস্তোল ডনরুপোয় হলয় তোর খো  চোকরোনী মোডরয়োনোলক ডনলয়  োনফ্র্োডন্স লকোর উলেশয 
রওনো হল। 
  
আডম সভস্তোললক এয়োরলপোলটড সপৌঁলছ ডদলোম। েোট্টো কলর েলল–সদখ আমোর অনুপডেডতর 
 ুলযোলগ সযন কুকমড কলর েল ো নো। 
  
 রলভোলে েলল ডদলোম–আজ ব্ল্যোকলস্টলনর  লে ডডনোর খোে, আগোমীকোল স্টোটডউলডর 
 লে। েযলের  ুলর েললোম–এলদর  লে ডক কুকমড করে েল? 
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সভস্তোল আমোলক ডচমডট সকলট েলল–ইভ রলয়লছ সয? 
  
আডম  লে  লে েোট্টো কলর েললোম–অতগুললো চোকরেোকর ডেলশষ কলর অডগডল র সচোখ 
এড়িলয় ইলভর  লে ডক করলত পোডর? 
  
সভস্তোল আমোর গলো জড়িলয় ধলর চুম্বন করল। সপলটর মলধয পোক ডদলয় উেল।  োরো 
শরীলরর মলধয ডর–ডর কলর উেল।  ে সলোক ভোেলছ টোকোর সলোলভ এরকম একটো 
কুৎড ত েোুঁদরলক আমোর মত এক যুেক ডেলয় কলরলছ। 
  
সভস্তোল নযোকোডমর গলোয় েলল–আমোর সযলত ইেো করলছ নো সশড সতোমোলক সেলল। 
  
আডম সভস্তোললক একরকম সজোর কলরই সেলন উডেলয় ডদলোম। যতেণ সদখো সগল, 
ততেণ হোত নো়িল সভস্তোল। 
  
তোরপর আডম েোড়ি ডেলর এলোম। অডগডল র কোছ সথলক ইলভর খের ডনলয় জোনলত 
পোরলোম স  এখনও অ ুে। ডনলজর ঘলরই শুলয় রলয়লছ। 
  
আডম প়িেোর ঘলর ডগলয় ডরড ভোর তুলল ইলভর সেোন নম্বর ডোয়োল করলোম। সেোলন ওর 
গলো শুনলত সপলয়ই ওলক েোলরোটোর  ময় আমোর ঘলর আ েোর জলনয েললোম। 
  
েোলরোটোর  ময় ইভ আমোর ঘলর এল  হোডজর হল। দুঘণ্টো ধলর ইলভর নরম তুলতুলল 
সদহটো উলে–পোলে সছলনও তৃডপ্ত পোডে নো। তোর সদহটো েুলক আুঁকল়ি ধলর শুলয় 
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থোকলোম। ডকছুেণ এইভোলে থোকেোর পর ইভলক আদুলর গলোয় ডজেো ো করলোম–আমরো 
কলে আেোর ডমডলত হলত । পোরে? 
  
যতটুকু পোে, তোলতই  ন্তুে থোক। ইভ েলল–সজলন রোখ, আমরো সমোলটই ডনরোপদ নয়। 
সেশী েো়িোেোড়ি করলল সয সকোন মুহূলতড আমরো ধরো পল়ি সযলত পোডর। 
  
একটু সথলম স  আেোর েলল–এই মুহূলতড ডমল   উইন্টো  সশলী এল  দরজোয় সটোকো 
ডদললও আডম আিযড হে নো। ডতডন হয়লতো আলদৌ  োনফ্র্োডন্স লকো যোনডন। 
  
আডম অনুলরোলধর  ুলর েললোম–তোই েলল সতোমোর জনয এখন ছ  প্তোহ অলপেো কলর 
থোকে  ুলযোলগর অলপেোয়! 
  
আডম তোলক প্রস্তোে ডদলোম– প্তোলহ সয ডদন স  ছুডট পোলে, স ডদন আমোলদর যোলত সগোপন 
 োেোৎ  ম্ভে হয়, তোর জনয একটো আলোদো ঘর সনে। সকউ জোনলতও পোরলে নো। 
  
আডম তোর ডদলক তোডকলয় রইলোম। ইভ  লে  লে েললনো। ঐ ছুডটর ডদন আডম মোলয়র 
কোলছ যোই। ঐডদন নো সগলল ডমল   উইন্টো ড মো সেোন কলর জোনলত চোইলে আমোর কথো। 
সশলষ ডহলত ডেপরীত হলয় সযলত পোলর। 
  
তখন আডম তোলক ডেলয় করেোর প্রস্তোে ডদলোম। েললোম–আমোর ডতডরশ হোজোর ডলোর 
েযোলক রলয়লছ তোই ডদলয় েযে ো কলর মুনোেোর অক েোড়িলয় সনে, আমোলদর দুজলনর চলল 
যোলে। 
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তোলক আরও েললোম–সভস্তোল যোলত আমোলক সছল়ি ডদলত েোধয হয়, স  েযেেো আডম 
করে। 
  
ডজেো ু দৃডেলত আডম তোর ডদলক তোডকলয় রইলোম। 
  
ইভ দৃঢ়স্বলর জোনোল–আডম নোডক পোগল হলয় সগডছ। ডতডরশ হোজোর ডলোর ডনলয় আমোলদর 
দুজলনর  ুলখ আর কতডদন কোটলে? স  এই চোকরী ছো়িলত পোরলে নো। 
  
আডম তোলক সখোুঁচো ডদলয় ডজেো ো করলোম–এই চোকরীলত তুডম ডক মজো পোও? 
  
স  জোনোল–এত ে়ি েোড়িলত  ুলখ থোকলত পোলে, সখলত পোলে। ডনজস্ব গোড়ি চল়ি ঘুলর 
সে়িোলত পোরলছ। এটো তোর কোলছ অলনক আরোমদোয়ক। 
  
আডম তোলক  োজলগোজ ও সপোষোক পডরেদ  ম্পলকড েললল স  েলল–সমলয়লদর মনস্তত্ব 
অনুযোয়ী সকোন সমলয় তোলদর সথলক  ুন্দরীলক সমোলটও  হয করলত পোলর নো। স জনয 
ডমল   উইন্টো ড–এর কুৎড ত সচহোরোর  োমলন ডনলজলক  ে  ময়  ডজ্জত কলর থোকলল 
সয সকোন মুহূলতড চোকরী চলল সযলত পোলর। তোলক অলনলক এ ডেষলয় মন্তেয কলরডছল, 
ডকন্তু চোকরী চলল যোেোর ভলয় স  তোলত গুরুত্ব সদয় নো। স  আরও জোনোয় তোর আলগ 
সকোন স লক্রটোরী এই কোরলণ ডটলক থোকলত পোলর ডন। তোর কোরণই এই রূপ। তোই স  
তোর রূপ জোডহর কলর এই ডেলোড তোটুকু ছো়িলত পোরলে নো। 
  
ডমলথয কথো। আডম প্রডতেোদ কলর েলল উেলোম–সভন্তোল উইলল সতোমোর নোলম টোকো 
সরলখলছ তোই তুডম এই চোকরীটো ছো়িলত চোইছ নো। 
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ইভ  লে  লে জেোে ডদল–স টো আমোর েযডিগত েযোপোর। 
  
আডম েোট্টোর  লে জেোে ডদলোম ডকন্তু ইভ, তুডম সশলষ েলক যোলে। সভস্তোল সতোমোর জনয 
মোত্র কলয়ক শ ডলোর সরলখলছ। 
  
সমোলটও নো।ইভ প্রডতেোদ কলর েলল উেল কডদন আলগ সভস্তোলনতুন উইল 
কলরলছঅযোটনডী সডলক। ইভ আমোর ডদলক তোডকলয় খোডনকটো চযোলললঞ্জর  ুলর েলল–আমোর 
নোলম রলয়লছ পঞ্চোশ হোজোর ডলোর। কোলজই েুঝলত পোরছ, সতোমোলক ছো়িে তেু এই 
চোকরী আডম ছো়িে নো। 
  
আডম সেোকোর মত চুপল  সগলোম। ইভ েললত থোলক আর আডম এও জোডন, সতোমোর নোলম 
রলয়লছ সকোডট ডলোর আর  ম্পডত্তর  েটুকু। তোরপলরই েযলের  ুলর েলল–তুডম ডক 
সভস্তোললক এখনও তযোগ করলত চোইলে? 
  
নো, এখন অেশয অনযরকম ভোেলত হলে। 
  
আডম ডেছোনো সছল়ি উলে ঘলরর মলধয পোয়চোরী করলত লোগলোম, ডকন্তু টোকোর আশোয় 
থোকলল সতো েুল়িো হলয় যোলেো। কতডদন এভোলে অলপেো করলত হলে? আর টোকো সপলয় 
সভোগই েো করে কলে? মলরও সতো সযলত পোডর! 
  
অনযমনস্কভোলে আমোর মুখ সথলক কথোগুললো সেডরলয় এল। ইভ েলল– ময়টো কডমলয় 
আনেোর আশোয় থোকলত হলে। 
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আডম েললোম কলে সকোন্ দুঘডটনোয় মোরো যোলে েো কডেন অ ুখ হলে, এ রকম আশো কলর 
েল  থোকো যোয় নোডক? 
  
আমোলদর আর সকোন উপোয় সনই। আমোলদর ভডেষযলতর আললোচনোলক স্তব্ধ করলত হল 
সদলহর মলধয শীতল ডশহরণ েলয় ডনলয় যোওয়ো সটডললেোলনর ডক্রং ডক্রং শলব্দ। মলন হল 
সযন আচমকো সকোন সলোক ঘলর েুলক পল়িলছ। ভীষণ ডেরি হলয় দোুঁত সচলপ গজডন কলর 
েলল উেলোম রোত দুলটোর  ময় সেোন? েোজলোলমো? ওডদলক ইভ জোমোটো তুলল ডনলয় ওর 
নগ্ন শরীর দুহোলত সচলপ ধরল। তোরপর দরজোর কোলছ চলল ডগলয় দুলটো পো ডদলয় পযোডন্টটো 
সকোমলর সটলন তুলল ডনল। 
  
যোক ডরড ভোর তুলল সেোলন কোন পোতলতই শুনলত সপলোম সভস্তোললর গলো। সপত্নীটো 
ডতনশ মোইল দূলর সথলকও আমোর ও ইলভর মোলঝ একটো েযেধোন গল়ি তুললত চোইলছ। 
সেোলন স  জোনলত চোইল–আডম ঘুলমোডেলোম ডকনো? 
  
ঘুম জ়িোলনো গলোয় উত্তর ডদলোম–তুডমই সতো ঘুম ভোডেলয় ডদলল। আডম তোলক েললোম 
তুডম এখন ঘুডমলয় প়ি। অলনক রোত হলয়লছ। লক্ষ্মী সমলয়–আদুলর  ুলরলত েললোম। 
  
ও আমোর কথোয় গুরুত্ব নো ডদলয় েললত থোলক, ও একটো দুঃস্বপ্ন সদলখলছ আর স টো 
আমোলক েলেোর জনযই, আডম ভোল আডছ ডকনো তো জোনেোর জনযই আমোলক সেোন 
কলরলছ। স্বপ্নটো এরকম–আডম সভস্তোললর সথলক অলনক দূলর  লর যোডে। স  ধরলত 
যোলে, ডকন্তু আডম ছুলট পোলোডে। এক  ময় আডম নোডক উধোও হলয় সগডছ। আডম যডদ 
তোলক সছল়ি ডদই এই ভলয় স   েডদো কুুঁকল়ি রলয়লছ। সেোলন আমোলক আদর করেোর 
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মতই েললত থোলক–সতোমোলক আডম ভীষণ ভোলেোড । সশড সতোমোর গলো শুলন প্রোণ 
সপলোম। 
  
এরকম আরও কত কথো। শুনলত শুনলত ডেরডিলত আমোর  োরো শরীর ডর–ডর করলত 
থোলক। আডম সেোলনর লোইন সরলখ সদেোর জনয তোলক শুলয় প়িেোর কথো েললোম। ডকন্তু 
স খোলন ও ডক েিৃতো ডদলয়লছ, ডক কলরলছ, নো কলরলছ কত কথো এক লে েলল সগল। 
আডম তোর  েটো শুডনই ডন। এক মলয় প্রোয় সজোর কলরই তোলক সেোন রোখেোর ডনলদডশ 
ডদলয় ডরড ভোর নোডমলয় রোখলোম। ইভ ততেলণ সপোষোক পলর ডনলজলক আেোডদত কলর 
ডনলয়লছ। আডম তোর কোলছ ডগলয় জড়িলয় ধরলোম। 
  
ইভ েলল–তোর আজ আর ভোল লোগলছনো। মলনহলে ঘলরর মলধয সকোন সলোক েুলক 
রলয়লছ। 
  
আডম তোর কোলছ কথো সচলয় ডনলোম–আগোমীকোল তোলক আডম আেোর পোে ডকনো। 
  
ইভ মৃদু সহল  জেোে ডদলকোললক আমোলদর ডমলন  ম্ভে নয়। সকননো সভস্তোল কোললকই 
চলল আ লে। 
  
প্রডতেোদ কলর েলল উেলোম–কখনই হলত পোলরনো।কোল ওলক পুরস্কোর ডেতরণ করলত 
হলে। 
  
ইভ সহল  েলল–আডম সতোমোর সথলক ডমল   উইন্টো ডলক সেশী ডচডন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এম ফর মার্ডার । জেমস জের্লি জেে  

76 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

সশষ পযডন্ত ইলভর অনুমোন ডেক হল। অডে  সথলক পলরর ডদন েোড়ি ডেলর সদখলোম 
সভস্তোল এল  সগলছ। রোলগ আমোর মোথো গরম হলয় সগল। আেোর স ই নরকযন্ত্রণোর মধয 
ডদলয় ডদন ডতলনক কোটেোর পর ঘটল একটো ডেশ্রী ঘটনো। 
  
স ডদন সভস্তোল আমোর কোলছ এল  জোনলত চোইল–আগোমীকোল স  একটো পোডটড সদলে, 
আডম তোলত থোকলত পোরে ডকনো? আডম তখন সশোেোর ঘলর েল  সশয়োর েোজোলরর ডকছু 
কোগজপত্র সদখডছলোম। 
  
আডম কোগজ সথলক মুখ নো তুললই েললোম–হযোুঁ, থোকে। ডকন্তু তুডম এখন এখোন সথলক 
যোও সতো স োনো। 
  
সভস্তোল চলল সগল। ভয় লোলগ স  যডদ আমোর মলনোভোে েুঝলত পোলর। আডম দু সপগ 
হুইডস্ক গলোধঃকরণ কলর  তকডভোলে ইলভর অডে  ঘলর চলল সগলোম। 
  
আডম তোলক েললোম–আগোমীকোল আমোলদর সদখো হলে সতো? 
  
নো, কোল মোলয়র কোলছ সযলত হলে–জেোে ডদলয় স  সচয়োর সছল়ি উলে দোুঁ়িোল। আডমও 
 লে  লে ওর হোতটো ধলর সেললোম। 
  
ও এক ঝটকোয় আমোর হোত ছোড়িলয় ঘর সথলক সেডরলয় সগল। 
  
 দরজোর ডদলক মুখ সঘোরোলতই সদডখ দরজোর  োমলন অডগড  দোুঁড়িলয় আলছ। 
  
দোুঁত মুখ ডখুঁডচলয় ডজেো ো করলোম–এখোলন ডক চোই? 
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অডগড  একটুও ডেচডলত নো হলয় জেোে ডদল ডম  সডোলোন আমোলক আ লত েললডছল। 
  
আডম  োেধোন হলয় সগলোম। গুপ্তচলর  োরো েোড়িটো ভডতড। অডে  ঘর সথলক সেডরলয় 
একটো লম্বো েোরোন্দো। তোরপর একটো েোক। স ডদলক রলয়লছ সগোটো ডতডরশ ঘর। অডতডথরো 
এখোলনই থোলক। স ডদক ডদলয়ই এডগলয় সগলোম। একটো ঘলরর  োমলন ডদলয় সযলত সযলত 
শুনলোম সেোলনর ডরং এর শব্দ। দরজোয় আড়ি সপলত শুনলত সপলোম ইলভর গলো। লযোরী 
নোমক সকোন এক সছোকরোলক স  সেোন করলছ।  োতটোর  ময় আটলোডন্টক সহোলটলল 
সদখো করলত েলললছ। 
  
আরও শুনলত সপলোম ইভ েললছ–ওডদলকর  ে েযেেো তো়িোতোড়ি কলর সরখ। হযোুঁ, শুধু 
 মলয়র অলপেোয়। 
  
ইলভর কথোেোতডো শুলন মন এক ডতি ডেস্বোলদ আেন্ন হলয় সগল। সনশোেলস্তর মত ঘলর 
ডেলর এলোম। চুপচোপ অলনকেণ ঘলরর মলধয েল  ডছলোম। মলন হডেল সযন সকউ 
ডনমডমভোলে হোতুড়ি সপটো করলছ আমোয়।  োরো শরীর েোণ্ডো হলয় সগলছ। 
  
. 
  
এডদলক স্বীকোলরোডি সরকডড করলত করলত একটো ঘণ্টো সকলট সগল, ডেলত সশষ। নতুন 
ডেলত লোডগলয় স  সচয়োর সছল়ি উলে দোুঁ়িোল। আ়িলমো়িো সভলে একটো ড গোলরট ধরোলত 
ধরোলত জোনলোর ডদলক এডগলয় সগল। প়িন্ত ডেকোললর সরোলদ এখনও সতজ আলছ। 
কোলের ঘরটো গরম হলয় সগলছ, সযন একটো অডগ্নকুণ্ড ঘলরলত খোলটর উপর শুলয় থোকো 
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প্রোণহীন ডনথর শরীরটোর ডদলক তোকোল সশড। একটোনীল রং–এর মোডছ সমলয়টোর ম ৃণ 
উরু সেলয় হোুঁটলত হোুঁটলত সভোুঁকলর উ়িলত থোলক অলনকটো সযন ভয় সপলয়। সশড 
সমলয়টোর ডদলক এডগলয় সগল। সদহটো এখনও শি হলত শুরু কলরডন, তলে খুে েোণ্ডো। 
ভয় সপলয় সছল়ি ডদল হোতটো। 
  
ডেলর এল  হুইডস্কর সেোতলটো মুলখ লোডগলয় েকেক কলর অলনকটো ডগলল সেলল। 
তোরপর আেোর সটলপর সেোতোম ডটলপ সরকডডোর চোলু কলর ডদল। রোস্তোর ডদলক নজর সরলখ 
স  সচয়োরটোয় ে ল। কোডহনীর ডিতীয় ভোগ আেোর েললত শুরু করল। 
  
আডম সভলে সেশ মজো পোই। একডদলক সভস্তোল আমোলক পোগললর মত ভোলেোল  আর 
আডমও অন্ধ পোগল েলন ডগলয়ডছ ইলভর ভোলেো ো সপলত। আমোলক হোরোেোর ভলয় সভস্তোল 
 ে ময় ভলয়  ংকুডচত হলয় থোলক। আর আডম ইভলক নো সপলল পোগল হলয় যোে–এই 
ভোলে যখন ডনমডজ্জত, তখন একডদন আডেষ্কোর করলোম ইভ আর একজনলক ভোলেোল । 
আডম ডকছুলতই তো  হয করলত পোরডছ নো। ইভলক ডেডরলয় আনলত হলে সযমন কলরই 
সহোক। 
  
েৃহস্পডতেোর সভস্তোললর সরোল  রলয়  গোড়িটো ডনলয় অডেল  সগলোম।  ন্ধযো  োল়ি ছটোর 
 ময় সভস্তোললক সেোন কলর েললোম–একটো পুলরোলনোেনু্ধর  লে সদখো হলয় সগলছআডম 
তোলক এ়িোলত পোরডছ নো। সভস্তোল েনু্ধলক পোডটডলত ডনলয় আ েোর জনয েললল–স  পোডটডর 
পলে অনুপযুি েলল কোডটলয় ডদলোম। 
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তোরপর চলল এলোম আটলোডন্টক সহোলটলল। এক ময় এই সপ্রম কুলঞ্জ সগ্লোডরলক ডনলয় 
আডম আ তোম।  েই আমোর ডনখুুঁত ভোলে সচনো। 
  
সরোল  রলয়  গোড়িটো গোড়ির  োলরর মলধয েুডকলয় রোখলোম। সহোলটললর লন সপডরলয় 
একটো গোলছর আ়িোলল সটডেলটোয় এল  ে লোম। এখোন সথলকই চোডরডদক লেয করলত 
থোকলোম। 
  
অদূলর ইভ ও লযোডর েল  রলয়লছ সদখলোম। সছললডট আমোর েয় ী। ভোল স্বোেয, সদখলত 
আমোর সথলকও সেশ  ুন্দর। তলে তোর পরলন রলয়লছ একটো সস্পোটড  জযোলকট ও ডজলনর 
পযোন্ট, যোলত গরীেীর ছোপই স্পে। আর ইভ একটো  োদো শোটড পলর রলয়লছ। সচোলখ 
কোললো চশমো। সেশ  ুন্দর সদখোলে ইভলক। 
  
ডকছুেণ পলর ওরো উলে দোুঁ়িোল। ইভ একটো পোুঁচ ডলোলরর সনোট সটডেলল রোখল। আডম 
তোলদরলক অনু রণ করলোম। 
  
ওরো সহোলটললর সভতলরর সরলস্তোরোুঁলত েুকল। আডম ঝুল েোরোন্দো সথলক ওলদরলক লেয 
রোখলত রোখলত মনটো আমোর খুশীলত ভলর উেল। সদখলোম–সভস্তোল আমোর জলনয সয 
রকম চোঞ্চলয প্রকোশ কলর, আমোর ইলভর প্রডত সযরকম টোন,ঐ সছললটোর প্রডত ইলভরও 
স রকম আেহ। ডকন্তু লযোরীর েযেহোরটো অলনকটো সভস্তোললর  লে আমোর েযেহোলরর 
মতন। 
  
ইভ  োরোেণ কথো েলল যোলে। ডকন্তু সছললটো ডেরডি প্রকোশ করলছ, অডেরভোলে েোরেোর 
ঘড়ি সদখলছ। এেোলরও সদখলোম–খোওয়ো সশষ কলর সটডেল ছো়িেোর আলগ ইভই 
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একটোকুড়ি ডলোলরর সনোট সটডেলল রোখল। তোর মোলন সছললটো ইলভর পয় োলতই আলছ। 
মনটো আমোর খুশীলত ভলর সগল। সয পুরুলষর টোকো থোলক নো, সকোন সমলয়ই তোলক 
সেশীডদন পোত্তো সদয় নো। 
  
ওরো এডগলয় সযলত থোকল। ইভ লযোরীলক েলল–চল, আমরো  মুলদ্রর পোল়ি যোই। 
  
সছললটো ঘড়ির ডদলক সচলয় েলল–মোপ কর। আমোর এক েনু্ধর  লে সদখো করলত হলে। 
আডম সযলত পোরে নো। 
  
ইভ কলেোরভোলে েলল উেল–আডম সতোমোলক আলগই েললডছ নো, এত তো়িোতোড়ি ডেরলত 
পোরে নো। চল,  মুলদ্রর ধোলর ডগলয় েড । 
  
 লযোরী তোর ডদলক কটমট কলর তোডকলয় েলল–সতোমোলক েললডছ সতো, আমোর একটো 
জরুরী কোজ আলছ। স টো ভীষণই জরুরী। আমোলক স জনয একজলনর  লে সদখো 
করলত হলে। 
  
ইলভর উত্তলরর অলপেো নো কলর সছললটো চলল সগল আর ইভ আহত মন ডনলয় গুম হলয় 
শোুঁড়িলয় রইল। 
  
একটু পলর ঘুরপোক সখলয় আডম ইলভর  োমলন হোডজর হলোম। সচোখোলচোডখ হলতই আডম 
সহল  সেলল েললোম–আলর তুডম! এখোলন একো দোুঁড়িলয় ডক করছ? সতোমোর মোলয়র কোলছ 
সগলল নো? গল্পটো সেশ ভোলই েোডনলয়ছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এম ফর মার্ডার । জেমস জের্লি জেে  

81 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

ইভ কথোটো শুলনই কু্রদ্ধো  োডপনীর মত েুুঁল  উেল–পোডটড সথলক এখোলন তুডম ডক করলত 
এল ছ? 
  
পোডটডলত যোওয়ো আর হল কই? সহল  সেলল েললোম–যখন সকোন সলোলকর পোলশ তোর 
সপ্রডমকোলক  হয করো  ম্ভে হয় নো, তখনই স  অনয েনু্ধর সখোুঁলজ সেডরলয় পল়ি। এটো 
তুডম সতো জোন ইভ? আমোর স ই অেেো। 
  
একটু সথলম েললোম–যো আমোর কথো ছো়ি, সলোকটো সক? 
  
খোডনকেণ পলর উত্তর ডদল ইভ–ও আমোর স্বোমী, েুলঝছ? 
  
আমোর এতেলণ স্বতঃসূ্ফতড মনটো দলম সগল–কথোটো এতডদন সচলপ সরলখডছলল সকন? 
  
ডের দৃডেলত ইভ আমোর ডদলক তোডকলয় েলল– ে কথো  েোইলক নো েলোই আমোর 
অভযো । 
  
ডনলজলক  ংযত কলর েললোম–এজনযই তুডম চোকরীটো ছো়িলত চোইছ নো। আডম ইভলক 
 মুলদ্রর ধোলর যোেোর জনয অনুলরোধ করলোম। 
  
. 
  
ইভ সযলত নো চোইললও সজোর কলর ওর হোত ধলর এডগলয় সগলোম। 
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ইলডন এন্ড সথলক রোস্তোটো স োজো সেডরলয় সগলছ। ক্রমশঃ রোস্তটো উুঁচুর ডদলক উলেলছ আর 
েোুঁ ডদলক েোডলয়োড়ি নীলচ েোলু হলয় সনলম সগলছ।  ত্তর ডকললোডমটোর স্পীলড আডম গোড়ি 
চোলোডে। ডেক যখন ডলটল ইলডলনর আললোটো সচোলখ প়িল, তখনই কটো  কলর একটো 
শব্দ। েোুঁডদলকর  োমলনর চোকোর টোয়োর সেলট সগল। স্টীয়োডরং ধলর  োমলোলত  োমলোলতই 
ভীষণভোলে পোক সখলয় গোড়িটো েোডলয়োড়ির ডদলক  োুঁ  োুঁ কলর এলগোলত থোকল। গোলয়র 
রি আমোর ডহম হলয় সগল।নীলচই  মুদ্র। আমোর জীেন সেোধহয় আজ এখোলনই সশষ 
হলয় সগল। সশষ পযডন্ত চোকোটো েোডললত সগুঁলথ ডগলয় ঝপ কলর সথলম সগল গোড়িটো। 
একটুর জনয আডম সেুঁলচ সগলোম। স  যোত্রোয় প্রোলণ সেুঁলচ সগলোম ডকন্তু আমোর ডচন্তোধোরোটো 
পোলে সগল।মুহূলতডর মলধয আমোর মলনর পদডোয় সভল  ওেো ইভলক পোেোর কোমনো, টোকো, 
আমোর স্বোধীনতো জ্বলজ্বল কলর উেল। 
  
েোড়িলত যখন ডেরলোম, তখন রোত  োল়ি েোলরোটো। আমোলক সদলখই সভস্তোল প্রশ্ন করল–
এত রোত কলর ডেরলল? 
  
–ডেরলত সদরী হলয় সগল, চোকোটো মোঝরোস্তোয় সেলট সগল–কথোটো সশষ নো কলরই ডশ  
ডদলত ডদলত ডনলজর ঘলরর ডদলক এডগলয় সগলোম। 
  
ডকন্তু সভস্তোল আমোর  োমলন এল  পথ আটলক দোুঁ়িোল। তোর সচোলখর দৃডে কডেন। কু্রদ্ধ 
স্বলর েলল–তুডম এতেণ সকোথোয় ডছলল? ডনিয়ই সকোন সমলয়র  লে? েল সক সক? 
  
আডম দোুঁলত দোুঁত সচলপ গলজড উলে েললোম–পুডললশর  োলজডন্ট ডজম সকলোর আমোর  লে 
ডছল। তুডম এখন  লর যোও আমোর  োমলন সথলক। 
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ডমলথয কথো েলছ। েললই েো  কলর একটো চ়ি মোরল আমোর গোলল। 
  
আর দপ্ কলর তখডন আমোর মোথোয় আগুন ধলর সগল। রোলগ অন্ধ হলয় সভস্তোললর 
হোডি োর দুলটো কোুঁধ খোমচো সমলর ধরলোম। মলন হল সযন জীেলনর মত সশষ কলর ডদই 
কুৎড ত ডোইনীটোলক। 
  
ডকন্তু ততেলণ দুলটো সলোহোর মত শি হোত েুললডোজোলরর মত আমোর কডি দুলটো মুচল়ি 
ধলরলছ। 
  
শোন্ত গলোয় সলেলটনযোন্ট সললগো েলল–অত উলত্তডজত হলেন নো ডমঃ উইন্টো ড! 
  
এই হতেো়িো পুডলশ অডে োর এখোলন রলয়লছ জোনলত পোরলল আডম ওর গোলয় কখনও 
হোত ডদতোম নো। রোলগ আমোর  োরো শরীর কোুঁপলছ, একটো সমলয় হলয় সভস্তোল ডকনো 
আমোলক মোরলে। ডনলজলক  োমলল সনেোর জনয একটো ড গোলরট সেোুঁলট ডদলয় সদশলোই–
এর জনয এ পলকট ও পলকট হোত়িোলত লোগলোম। 
  
ডমঃ সললগো েস্ কলর লোইটোর সজ্বলল ধরল আমোর মুলখর  োমলন, তোরপর মুচডক সহল  
েলল–মোলঝ মোলঝ ডনলজর েউলক গলো ডটলপ সমলর সেললত ইেো কলর, তোই নো? 
সেোধহয়  েোরই? তোর কথোয় সেলষর  ুর। 
  
আডমও নো ঘোে়িোেোর মত কলর েললোম হযোুঁ, ডেকই েলললছন সেোধ হয়। 
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এরপর সললগো ডেদোয়  ম্ভোষণ জোডনলয় চলল সগল। যোেোর  ময় সললগো আমোর ডদলক ঝুুঁলক 
পল়ি েলল সগল আপনোর জোমোর কলোলর সয ডলপডস্টলকর দোগ রলয়লছ, স টোয় হয়লতো 
আমোর মত ডমল   উইন্টো ড–এর তীক্ষ্ণ দৃডে পল়ি থোকলে। 
  
আডম তোর কথো শুলন ডনলজর সেলখয়োললর জনয ডনলজলক ডধক্কোর ডদলোম। খোডনকেণ 
কোলের পুতুললর মত ডনিল হলয় দোুঁড়িলয় রইলোম। েুলকর মলধয সক সযন হোতুড়ির ঘো 
সমলর যোলে। 
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সারারাত এপাশ-ওপাশ 
১১. 
  
 োরোরোত এপোশ-ওপোশ করলোম ডেছোনোয়। ঘুম আ লছ নো ডকছুলতই, সশলষ  োন্ত্বনো পোেোর 
আশোয় ইলভর কোলছ যোে েলল ডের করলোম। 
  
হল ঘলরর ঘড়িটো েং েং কলর সেলজ রোত ডতনলট ডনলদডশ করল। আডম দরজো খুলল মুখ 
েো়িোলোম। সকউ সনই সদলখ েোইলর সেডরলয় দরজোয় ডনঃশলব্দ তোলো লোগোলোম। স োজো 
ইলভর। ঘলরর  োমলন। দরজোর হোতলটো আলস্ত কলর চোপ ডদলতই দরজোটো খুলল 
সগল।দরজোটো েন্ধ করেোর শব্দ হলতই ইভ সজলগ সগল। 
  
সক? ভয়োতড গলোয় ইভ প্রশ্ন কলর!–আডম।চুপকথোেললোনো–আলস্ত আলস্ত এডগলয় সগলোম 
ইলভর ডেছোনোর ডদলক। 
  
স  প্রথলম আমোলক সদলখ সেলপ সগল। চোপো গলোয় েলল–স ডদন ভোগয সজোলর সেুঁলচ 
সগছ। আেোর আজ! সেডরলয় যোও আমোর ঘর সথলক। 
  
আডম যথো ম্ভে সকোমল গলোয় ইভলক নোনোন কথো ডদলয় েুডঝলয় শোন্ত করলোম। তোলক 
ডেলয় করেোর প্রস্তোে ডদলোম। স  েলল–তো ডক কলর  ম্ভে? আডম সতো একজলনর 
ডেেোডহত স্ত্রী। 
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আডম েযলের  লে েললোম–ছ সকোডট ডলোর আমোর পলকলট ঝলমল করলল ঐ রকম 
স্বোমীলক েুডটলয় ডদলত কতেণ? মোত্র েছরখোলনক। স   ময়টোইওলরোলপ ঘুলর সে়িোে 
তোরপর ডেলেদ সপলয় সগললই আমরো ডেলয় কলর সেলে। 
  
ইভ েলল–ডকন্তু ডমল   সভস্তোল! আডম ইভলক স্পে জোডনলয় ডদলোম–আডম আর সকোন 
 ম্ভোেনো ডনলয় েল  থোকলত পোরে নো। এমন ডকছু েযেেো করলত হলে, যোলত সভস্তোল 
মোরো যোয়। আর তখডন ছ সকোডট ডলোর আমোর হোলতর মুলেোয়। 
  
অডেশ্বোল র গলোয় ইভ েলল–তোর মোলন? 
  
মৃদু সহল  েললোম–আডম সভস্তোললক খুন করে। 
  
ডকছুেণ চুপ কলর থোকল ইভ। তোরপর চোপো গলোয় েলল–খুন করলে? ডক ভোলে? 
  
েুঝলত পোরলোম ইভলক ে  মোনোলনো সগলছ। তেুও তোলক আডম  োরোটো রোত ভোেেোর 
 ময় ডদলোম। 
  
ইভ েলল–ভোেেোর ডকছু সনই। আডম সতোমোলক ডেলয় করে। আডম সতোমোলক চোই, সকেল 
কোজটো সযন ডনরোপলদ হয়। 
  
আডম আলেলগ ওলক জড়িলয় ধলর চুমু সখলোম, ওর শরীলরর স্পলশড আডম উষ্ণতো সেোধ 
করলোম। 
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আডম গত রোলত্র সেরেোর পর যো ঘটনো ঘলটলছ, সভস্তোললর কথো, সললগোর  োেধোনেোনী 
 েই এলকএলক গুডছলয় েললোম। আডম স ডদনই খুলনর পডরকল্পনোটো ওলক জোডনলয় 
ডদলোম। পডরকল্পনোর প্রডতডট ধোপ ইভলক ভোল কলর েুডঝলয় ডদলোম। 
  
ইভ এই গুরুত্বপূণড কোলজর দোডয়ত্ব সপলয় খোডনকটো গভীরভোলে ডচন্তো করল। স  ভয় 
সপলয় সগল। 
  
আডম তোলক মলন  োহ  ডদলয় েললোম–সকোন ডচন্তো সনই, মলন সজোর আনন। তোহলল 
আমোলদর মুডি। 
  
তোলক গভীরভোলে চুম্বন ডদলয় েললোম–দুজলন এক লে এতে়ি  ম্পডত্তর মোডলক। ইভ 
সভস্তোললর টোকোর সচলয় সতোমোলক আডম সেশী কলর সপলত চোই। 
  
তুডম  েই পোলে, সশড ডোডলডং–ইভ দুহোলত আমোর গলো জড়িলয় ধলর চুম সখল। ওর নরম 
নরম উদ্ধত েুক দুলটো আমোর েুলকর  লে সলপলট সগল– োেধোলন কোজ কর সশড। 
  
ঘড়িলত চোরলট েোলজ।–ডকছু সভলেো নো ইভ।  ে ডেক হলয় যোলে। পডরকল্পনোটোর মলধয 
সকোন খুুঁত সথলক সগল ডকনো একেোর সভলে সদখ। ওর গোলল আদুলর সটোকো সমলর ওর 
কোছ সথলক ডেদোয় ডনলোম। 
  
স ডদন অলনক সেলো কলর উেলোম। স্নোন করেোর  ময় আমোর সখয়োল হল সভস্তোললর 
কোলছ আমোর েমো চোওয়ো উডচত। তো নো হলল সভস্তোল শোন্ত হলে নো, আর আমোর 
পডরকল্পনোও  েল হলে নো। ভোেোমোত্রই ওর ঘলর সেোন করলোম। 
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সক? ককডশ গলো সভল  এল সভস্তোললর–ডক চোই? 
  
সতোমোর কোলছ আমোর সদোষ স্বীকোর করেোর একটো  ুলযোগ দোও, সভস্তোল। আমোর কলণ্ঠ 
ঝলর প়িলছ েমো চোওয়োর  ুর। 
  
সভস্তোল ডকছুেণ চুপ কলর থোকোর পর েলল–সেশ, আধঘণ্টো পলর এ । 
  
 মুখখোনোয় দুঃলখর ভোে এলন কোচুমোচু কলর ওর  োমলন ডগলয় দোুঁ়িোলোম। একটো ছক 
আলগ সথলকই কলষ সেললডছলোম। 
  
আডম খুেই দুঃডখত সভস্তোল। ডজম আর আডম অডতমোত্রোয় পোন কলর সেললডছলোম। 
তোরপর ওর পোিোয় পল়ি সেশযোেোড়ি সযলত হল। সভস্তোল আমোলক েমো কলরো, আর 
কখনও এরকম হলে নো–েললত েললত ওর হোতদুলটো জড়িলয় ধরলোম। 
  
এলতই কোজ হলয় সগল। সভস্তোল আমোলক জড়িলয় ধরল, েলল–ওহ সশড ডোডলডং, আডম 
ডনিয়ই সতোমোলক েমো করে। আমোলক তুডম ভুল েুলঝো নো। পুরুষমোনুষ এক–আধেোর 
সেশযোেোড়ি সগলল সকোন েডত হয় নো। ডকন্তু আর কখনও সযও নো।–গোলল গোল ঘষলত 
লোগল। 
  
সভস্তোল সভলেডছল ও আমোলক হোরোলত েল লছ। ওর মধয সথলক রোগ েো ডহংল  সযন দূর 
হলয় সগলছ। আডম হয়ত অনয সমলয়র পোিোয় পল়িডছ–এটো আন্দোজ কলরডছল স । 
  
সদখুন ডমঃ অযোটনডী  োলহে কত  হলজ  ে  ম যোর  মোধোন হলয় সগল। 
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. 
  
১২. 
  
 কলয়কডদন পলরর কথো। 
  
আডম অডেল  যোেোর আলগ কলয়কটো দরকোরী ডচডেপত্র সদখডছলোম। ইভ আমোর ঘলর 
েুকল একগোদো ডচডেপত্র ডনলয়। একটো ডচরকুট আলোদো সের কলর আমোর  োমলন সরলখ 
ডনঃশলব্দ সেডরলয় সগল। 
  
আডম ডচডেটো প়িলোম। তোলত সলখো ডছল–এইমোত্র সভস্তোল ডমল   এডল –এর  লে একটো 
অযোপলয়ন্টলমন্ট কলরলছন। আেোলশ  লেম্বর শুক্রেোর রোত  োল়ি নটোয়। সেহোলোেোদক 
সস্টোলয়নডস্কর  লে সভস্তোল সদখো করলত যোলেন। 
  
আর হোলত ডতনলট ডদন  ময় আলছ। একডদলক মুডি পোেোর আনন্দ অপরডদলক 
সভস্তোললক খুন করেোর এক অজোনো অনুভূডতলত েুকটো ধ়িো  কলর উেল। 
  
কোগজটো পুড়িলয় ডদলয় ভোেলত থোকলোম  োমোনয ভুল হললই  ে সশষ। ডমল   এডল  
সভস্তোললর ডনকটতম েোন্ধেী আর সস্টোলয়নডস্ক একটো ভণ্ড, তলে ধনী কুমোরী সমলয়লদর েো 
েউলদর পটোলত ওস্তোদ। 
  
একটো আশকো আমোর ডশরদোুঁ়িো সেলয় সঘোরো–সেরো করলছ। একেোর সয েযোপোরগুললো 
ইলভর  লে আললোচনো কলর সনে, তোর সকোন  ুলযোগ সনই। 
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এখন প্রডতডদন সভস্তোললর  লে শুলত হলে, নে ডেেোডহত স্ত্রীর মতই  োরোটো রোত ধলর 
ওলক খুশী করলত হলে। যোক্ আর সতো কটো ডদন। 
  
অডেল  সেলরোেোর  ময় সদখলোম ইভ পোশ ডদলয় যোলে। ইডেলত ওলক েললোম–
েৃহস্পডতেোর সেলো দুলটোর  ময়।  মুদ্রপোল়ির কুুঁল়ি ঘর। 
  
ও মোথো সনল়ি জোনোল সয ও েুলঝলছ। 
  
অডেল  ডগলয় পডরকল্পনোমত কলয়কটো ডচডে সেলছ ডনলয় সটপলরকডডোলরর নম্বর অনুযোয়ী 
 ময় সদলখ ডডকলটশোন ডদলোম। মলন সেশ ভয় লোগল ডকন্তু সেরোরও সয সকোন উপোয় 
সনই। 
  
েৃহস্পডতেোর অডেল  ডগলয় রোয়োন ব্ল্যোকলস্টনলক সেোন করলোম।–সভস্তোললক একটো 
 োরপ্রোইজ সদে। তোছো়িো অলনক দরকোর আলছ। তুডম ডেক নটো পলনর ডমডনলট আমোর 
েোড়িলত আ লে। 
  
তোরপর ডম  গুডচোইল্ডলক সেোন করলোম। তোলক জোডনলয় ডদলোম–লোলঞ্চর পর অডেল  
ডেরে নো। গলে সখললত যোে। 
  
ডলটল ইলডলন ছটো মোে রলয়লছ। সভস্তোল যডদ সেোন কলর আমোর সখোুঁজ কলর, স  
কখলনোই খুুঁলজ পোলে নো আমোলক। 
  
লোঞ্চ স লর স োজো  মুলদ্রর পোলশর কুুঁল়িঘরটোলত চলল এলোম। 
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এটো সভস্তোললর ঘর হললও এই ঘলর স  আল  নো। েোড়ির  ুইডমং পুললই স   োুঁতোর 
কোলট। এক প্রোলন্ত ডনজডন পডরলেলশ এই কুুঁল়ি ঘরটো আমোর সেশ ভোল লোলগ। এখোলন 
অলনক আ়িোল, গোড়ি লুডকলয় রোখেোর জোয়গোও রলয়লছ। আডম ঘলরর দরজো, জোনোলো 
খুলল ডদলোম। পোুঁচ ডমডনলটর মলধযই ইভ চলল এল। 
  
ইভ ঘলর েুকলত সদখলোম ওর মুখটো ডেেণড। েুঝলত পোরলোম আমোর মত ইলভর মনও 
 ংকুডচত ও উলত্তজনোপূণড। 
  
ইভলক আমোর একটো মূডতড গল়ি সেলেোর কথো েললডছলোম। সদখলোম ইভ তোর ডদলয় 
সতরী একটো লম্বো মত সচোেো, সটডেললর একপোলশ রোখল। েলল–এটো কোল রোলত সতরী 
কলরডছ, সদখ এটোলত কোজ হলে ডক নো। 
  
আমোর  োমলনর সটডেললর উপর সটপলরকডডোর ডছল। আডম ইলভর উলেলশয েললোম–
প্রথলম আমরো মঞ্চটো একটু  োডজলয় সদডখ। ইভ  োহোযয করেোর জনয এডগলয় এল। 
  
প্রথলম সচোঙোটোলক সচয়োলরর ওপর েড লয় ডদলোম। আমোর সকোটটো খুলল কোয়দো কলর 
সচোঙোটোলক পডরলয় ডদলোম। একটো জ্বলন্ত ড গোলরটও তোর মলধয গুুঁলজ ডদলোম। তোরপর 
সটপলরকডডোরটো চোলু কলর ডদলোম। 
  
আডম ও ইভ ঘলরর দরজোর কোলছ এল  দোুঁ়িোলোম। শুনলোম সকোন খুুঁত আলছ ডকনো ভোল 
কলর সেোঝেোর সচেো করলোম। 
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সচয়োলরর উপর আমোর হোলতর অংশ সদখো যোলে। ড গোলরলটর সধোুঁয়ো উেলছকুণ্ডলী 
আকোলর। সটলপ আমোর গলো ডনখুুঁতভোলে সশোনো যোলে। সটলপর মোঝোমোডঝ অংলশ এল  
ডডকলটশোন েন্ধ হল।  োমোনয সজোলর আমোর গলোর স্বলর সশোনো সগল–রোয়োন, সতোমোলক 
েড লয় রোখেোর জনয দুঃডখত। আর ডেলশষ সদরী সনই। 
  
পুলরো েযোপোরটো এলকেোলর ডেশ্বো লযোগয হলয় উলেলছ। ডনখুুঁত, এলকেোলর অডচন্তযনীয়। 
অদু্ভত প্রডতডক্রয়োয় আমরো পরস্পলরর ডদলক তোকোলোম। ডকন্তু হো লত ডগলয়ও হো লত 
পোরলোম নো। দুজলনর শরীর মৃদু সকুঁলপ চলললছ। সটপটো শুনলোম–সশষ পযডন্ত। 
  
সটপ েন্ধ কলর ডদলোম–তুডম যডদ ভয় সপলয় ডগলয় সকোন ভুল নো কলর ে , তোহলল আমরো 
 েল হে। সয ডচডেগুললো সরকডড কলরডছ স গুললো ইভলক ডদলোম। রোয়োলনর  লে কখন 
কথো েলে। সটলপর নম্বরগুললো  ময় অনুযোয়ী ডমডললয় মুখে কলর ডনলত েললোম। 
  
ঘণ্টোদুলয়ক পলর আমোলদর নোটলকর মহ়িো সশষ হল। তোরপর ওলক কোলছ সটলন ডনলয় 
েললোম–সজোর পোে সতো মলন ইভ? আমোলদর দুজলনরই জীেন সতোমোর হোলত। এখনও 
যডদ েল তোহলল সেরেোর  ময় আলছ। 
  
ইভ  লে  লে েললনো, নো, আডম ভয় পোডে নো সশড। কোজটো করলত পোরে ডেক কলর। 
  
সেশ। তোহলল আ ল নোটলকর মহ়িো সদেোর জনয প্রস্তুত হও। 
  
পলরর ডদন আেোলশ স লেম্বর। শুক্রেোর। সভস্তোললর জীেলন অডভশপ্ত ডদন, আমোর 
জীেলনও েলট। 
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পোুঁচটোর আলগই অডে  সথলক ডেলর এলোম। েোড়িলত এল  সদখলোম সভস্তো সনই। অযোপ্রন 
আর দুলটো হযোন্ড গ্লোভ  এলন আমোর সডলস্কর ড্রয়োলরর মলধয লুডকলয় রোখলোম। চোকো 
পোেোলনোর  ময় এগুললো আমোলক পরলত হলে, নইলল কোডলঝুডল সমলখ ব্ল্যোকলস্টলনর 
 োমলন আ ো যোলে নো। 
  
ইভলক সেোন কলর জোনলত পোরলোম–সভন্তোল ড লনমোয় সগলছ। ছটোর  ময় ডেরলে। আডম 
তোর ঘলর যোডে েলল ডদলোম। 
  
স  আপডত্ত কলরডছল, তেুও সগলোম। ইভলক সকমন েযোকোলশ লোগলছ। তোলক পুনরোয় 
মলন  োহ  ডদলোম। 
  
স  জোনোল–তোর গোড়িটো স  জেলল লুডকলয় সরলখ এল লছ। আলস্ত চোলোও  োইনলেোডডটো 
সযখোলন আলছ, স খোলনই রোখো আলছ। এটো আমোলদর পূেড পডরকল্পনোর মলধয ডছল। 
 মলয়র  োমঞ্জ য আনেোর জনয এটো খুেই জরুরী। 
  
আকোলশর ডদলক তোডকলয় সদখলোম সমঘ জলমলছ, সেোধহয় েৃডে হলে। চোকো পোেোেোর 
 মলয় েৃডে হলল সেশ অ ুডেলধ হলে–আডম েললোম। 
  
ইভ ভয় সপলয় সগল। েৃডে হললও কোজটো করলে? 
  
আডম সজোর ডদলয় েললোমেৃডে সকন, ভূডমকম্প হললও করে। 
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ড্রোইভোর ডনলয় ডজেো ো কলর জোনলত পোরলোম আমোর ডনলদডশ মত ইভ ওলক চোলয়র  লে 
ওষুধ খোইলয় ডদলয়লছ। 
  
ঘড়িলত তখন ছটো েোলজ। ইভলক েললোম–সটপ সরকডডটো আমোর ঘলর সরলখ এ । আর 
 োল়ি ডতনঘন্টো পলর আমরো মুি। ইভ! সভলে সদখ, এখনও  ময় আলছ, ডপডছলয় 
আ োর। 
  
তুডম ডক ডপডছলয় আ লত চোও? ইভ েলল। আডম মন শি কলর েললোম নো। এরপর 
আডম েোগোলন ডগলয় সভস্তোললর জনয অলপেো করলত লোগলোম। 
  
ছটোর ডকছু পলর সভস্তোল সরোল  রলয়  চোডললয় এল। আমরো ড ুঁড়ি ডদলয় পোশোপোডশ 
উেডছ। আমোর  ে সপলয় সভস্তোল খুে খুশী। সভস্তোল অনেরত েকেক কলর চলললছ। 
ভোলেো োর উজ্জ্বল সজযোডত ওর সচোলখ মুলখ  ুস্পে। 
  
আর মোত্র ডতন ঘণ্টো পলর এই সমলয়টোলক আডম খুন করলত চললডছ। ডেশ্বো  করলত 
পোরডছ নো সযন ডনলজলক। 
  
সভস্তোল েলল–সশ ডোডলডং। আডম সপোষোক পোেোে। তুডম আমোর পোলশ েল  গল্প করলে। 
  
আডম ডমডে কলর ননী মোখোলনো আদুলর গলোয় েললোম আমোর ডেলশষ কটো কোজ রলয়লছ। 
তুডম যোও। আডম একটু পলরই আ ডছ। 
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সভস্তোল রোগ করেোর ভোন কলর েলল–তুডম সেশী খোটোখোটুনীকরছ। এত ডচন্তো করেোর 
সকোন দরকোর সনই। েললই একটো চুমু সখল। গোটো ডঘন ডঘন কলর উেল, অডত কলে 
মুলখর ভোেটো ডেক রোখলোম। 
  
ডনলজর ঘলর এল  সডলস্কর ড্রয়োরটো খুলল সদখলোম ডজডন গুললো  ে ডেকডেক আলছ। 
সদলখ চোডে ডদলয় ড্রয়োরটো েন্ধ কলর ডদলোম। 
  
এক অজোনো আশকো সযন েুলকর মলধয হোতুড়ির ঘো মোরলছ। 
  
শূনয মলন েোইলরর ডদলক তোডকলয় আডছ। সেশ সজোলর েৃডে শুরু হলয়লছ। জোনলোর কোুঁলচ 
েৃডের ঝোুঁপটো আছল়ি প়িলছ। এমন  ময় দরজো নক্ কলর অডগড  সভতলর েুকল। মোপ 
করলেন,  যোর! সজো খুে অ ুে হলয় পল়িলছ। রোলত ডমল   উইন্টোল ডর গোড়িটো লোগলে। 
  
ডকছু সখলয়লছ হয়লতো। সপলট  য়ডন। 
  
আডম েললোম–আেো ডমল   উইন্টো ড নীলচ এলল আডম েলল সদে। 
  
অডগড  দরজো েন্ধ কলর চলল সগল। 
  
. 
  
১৩. 
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আর কলয়ক ঘণ্টো পলরই একটো তোজো প্রোণ আডম নে করলত চললডছ। হোত–পো ক্রমশঃই 
েোণ্ডো হলয় যোলে। ডডনোর সখলত েল  সভন্তোল অনযোনয েোলরর মত এেোলরও তোর  লে 
যোেোর জনয আমোলক অনুলরোধ করল। ডকন্তু আডম জোনোলোম, রোয়োন আ লে, েযে ো 
 ংক্রোন্ত কথো েললত হলে। সকোন সমলয়র  লে কোটোে নো সজলন ও আমোলক আর সজোর 
করল নো। 
  
ডডনোর পেড সশষ আর হলতই চোইলছনো। মুলখ সজোর কলর ডকছু গুুঁলজ ডদডেলোম। ভয় 
পোডেলোম, যডদ সভস্তোল ডকছু আন্দোজ কলর সেলল। 
  
েোইলর সঘোর অন্ধকোর। ডটপ ডটপ কলর েৃডে প়িলছ। সভস্তোল ডডনোর সশষ কলর েলল–
সদখ, এতডদন েৃডে সনই, আর ডেক আমোর সেলরোেোর  মলয়ই েৃডে। 
  
স  উলে ডগলয় জোনোলোর পদডোটো  ডরলয় সদখল।–এরকম েৃডে হলল সযলত পোরে েলল মলন 
হয় নো। 
  
আডম মলন মলন এই আশকো করডছলোম। তোলক একটু েোডজলয় সদখেোর জনয েললোম–
েৃডেলত ঘলর েল  থোকলল আলরো মন খোরোপ হলয় যোলে। যো আজ ডটডভর সপ্রোেোম সদলখই 
 ময় কোটোলে। ডমল   এডল লক েলল দোও, তুডম সযলত পোরলে নো। 
  
সস্টোলয়নডস্কর  লে সদখো করেোর ভীষণ ইেো আমোর, পলর ডেক  ময় নোও হলত পোলর। 
অথচ েৃডের মলধয গোড়ি চোলোলত আমোর ভয়ও লোলগ। 
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অডগড  কডে েোলডছল। সভস্তোললর ডনলদডলশ স  সদখলত সগল ড্রোইভোর সজো  ুে হলয়লছ 
ডকনো। 
  
সভস্তোল েলল–দরকোলরর  ময় নো সপলল তলে ড্রোইভোলরর প্রলয়োজন ডকল র? 
  
আডম তোলক  োন্ত্বনো ডদলয় েললোম–ওর ডক ইলে কলর অ ুখ হলয়লছ, হেোৎ কলরই 
হলয়লছ। আডম েলল সেললোম, েৃডের মলধয সতোমোর গোড়ি চোলোলত সয ডক অ ুডেধো, আডম 
তোও েুডঝ নো। 
  
সভস্তোল তীক্ষ্ণ দৃডেলত আমোর ডদলক তোকোল, েলল–তুডম সযন আজ সকমন অদু্ভত ধরলনর 
আচরণ করছ  ন্ধযোলেলো সথলক। 
  
আেোর স ই সেোকোমী। তোর কথোটো সহল  উড়িলয় সদেোর সচেো করলোম,দূর ছোই। তুডম 
ডকলয েল? আডম ডেক আডছ। অদু্ভত আচরণ তুডম আমোর মলধয ডক সদখলল? 
  
এমন  ময় অডগড  এল  জোনোল– ডর মযোডোম, সজো খুেই অ ুে। আেোরও েডম কলরলছ। 
  
আডম একটো  ুলযোগ ডনলোম–তলে েরং সতোমোর আজ ডগলয় কোজ সনই। ওই সেহোলোেোদক 
স্তোেকলদর ডভল়ি সতোমোর সখয়োল অত রোখলে নো। 
  
আমোর কথো শুলন সভস্তোললর সজদ আলরো সেল়ি সগল। সমজোলজর  লে েলল উেল–আমোর 
পথ সচলয়ই স  েল  আলছ, আডম ডনডিত জোডন। আমোর জনযই এডলল র ডনমন্ত্রণ ডনলয়লছ 
সস্টোলয়নডস্ক। 
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ডেক আলছ, সতোমোর যোেোর ইেো হয় সতো যোও। সরডী হলয় নোও, নটো প্রোয় েোলজ। 
  
হযোুঁ, আডম এখডন সতরী হলয় ডনডে–সভস্তোল আেোর অনুলরোধ করল তোর  লে আমোলক 
যোেোর জনয। 
  
ডোডলডং, আমোলক মোপ কলরো আডম েমো চোওয়োর  ুলর েললোম ব্ল্যোকলস্টন এল  ডেলর 
যোলে। স টো ডক ভোল হলে? 
  
সভস্তোললক  লন্দহ মুি করেোর জনয আডম জড়িলয় ধলর চুমু সখলোম। আর তোলতই 
সভস্তোললর সচোলখ কোমনোর উলত্তজনো সজলগ উেল। েলল–আজ রোলত ডগলয় আর কোজ 
সনই। দুজলন এক  লে রোত কোটোে। সকমন? 
  
আডম ভয় সপলয় সগলোম। তো়িোতোড়ি েলল উেলোম–এখন রোত এগোলরোটো পযডন্ত ব্ল্যোকলস্টন 
সতো থোকলেই। তোর আলগ সতো তুডম আমোলক পোলে নো। 
  
সেশ, তোহলল, আজ রোলত–সশ।কথোটো  মূ্পণড নো কলরই ও সেডরলয় সগল। 
  
সভস্তোললর প্রলশ্নর উত্তলর অডগড  েললনো, এখন স রকম েৃডে সনই। আপডন ডেক মত 
সযলত পোরলেন সতো? 
  
–হযোুঁ পোরে, সভস্তোল েলল–তলে ডেরলত আমোর সদরী হলত পোলর।  োল়ি েোলরোটো হলে 
হয়লতো। 
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সভস্তোল চলল সগল।  দর দরজো েন্ধ হলয় সগল। ইভ আমোর প়িোর ঘলর এল  েুকল। 
সচোলখ মুলখ ভলয়র ডচহ্ন। মুখটো েযোকোলশ লোগডছল। 
  
স  আমোর হোলত একটো টুপী ডদলয় েলল–মোথো সভজো অেেোয় ডমঃ রোয়োলনর  োমলন 
হোডজর হলল  লন্দলহর কোরণ ঘটলত পোলর। 
  
আডম ইভলক পুনরোয় মলন  োহ  ডদলয় েললোম–এেোর  ে দোডয়ত্ব সতোমোর, ডেক 
সযমনভোলে েললডছ। 
  
আেো, েলল ইভ ড্রয়োর সটলন অযোপ্রন, গ্লোভ  দুলটো েোর কলর ডদল। েোডল ভডতড েযোগটো 
হেোৎ সযন েোস্তে পডরডেডতলক জীেন্ত কলর তুলল। 
  
আডম স গুললো ডনলয় জোনোলোর ডদলক এডগলয় সগলোম।ইলভর ডদলক ডেলর েললোম–গুড 
লোক, ইভ। মলন সজোর এলন কোজ কর। আধঘণ্টোর মলধয আডম ডেলর আ ে। 
  
ইভ মোথো নো়িল। জোনোলো গলল নীলচ সনলম প়িলোম। ইভ জোনোলো েন্ধ কলর ডদল। 
  
 েৃডে সনই েলললই চলল ডকন্তু েোতো  সেশ সজোলর েইলছ। আডম গযোলরলজর ডদলক সেশ 
দ্রুত এডগলয় সগলোম। যোলত ডভলজ নো যোয় স জনয ঘুরপলথ আ লত সভস্তোললর একটু 
সেশী  ময় লোগলে। আমোলক শুধুমোত্র লনটুকু পোর হলত হলে। 
  
কয়লোর মত কোললো অন্ধকোলর চোডরডদক সেলক রলয়লছ। থমলক লনটো ছুলট পোর হলয় ডগলয় 
এক জোয়গোয় চুপ কলর দোুঁড়িলয় রইলোম। গযোলরজটো ভূলতর অন্ধকোলরর মত দোুঁড়িলয় 
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রলয়লছ। ওটোর কোলছ সগললই অলটোলমডটক আললো জ্বলল উেলে। অন্ধকোলরর মলধয অলপেো 
করলত লোগলোম। 
  
সভস্তোল আ লছ, অন্ধকোলরর মলধয তোর  োদো েষডোডতটো সচোলখ প়িল। েুকটো ধক ধক 
করলত লোগল। সভতরটো শুডকলয় কোে হলয় সগল। েোডল ভডতড েযোগটো শি হোলত ধলর 
অলপেো করলত লোগলোম। 
  
সভস্তোল হোুঁটলত হোুঁটলত গুন গুন কলর গোন গোইডছল। ওর মুখটো সযন ডচন্তোডিত। ও 
গযোলরলজর কোলছ আ লতই আললো জ্বলল উেল, দরজোও খুলল সগল। ও সভতলর েুকল। 
  
সক্র পোলতর জুলতো পল়িডছলোম। ডনঃশলব্দ সভস্তোললর সপছলন ডগলয় দোুঁ়িোলোম। 
  
সভস্তোল গোড়ির দরজো খুললছ। ও সেোধহয় অমেল ডকছু আশকো কলরডছল। হয়লতো ওর 
 হজোত প্রেৃডত্ত ওলক  োেধোন কলর ডদল আর তোই স  ঘো়ি ঘুডরলয় সপছন ডদলক সদখোর 
সচেো করল। ওর মুখটো সযন শুডকলয় কোে হলয় সগলছ। আর আমোর েুলকর সভতরটোও 
শুডকলয় কোে হলয় সগলছ। 
  
এই  ুলযোলগ েোডলভডতড থললটো ডদলয় ওর মোথোর ডেক মোঝখোলন আঘোত করলোম। হোুঁটু 
দুমল়ি সগল, গোড়ির দরজো সথলক হোতটো খল  প়িল। 
  
আমোর চোপো সেোুঁট সভদ কলর ডনঃশ্বো  ডহ ডহ  শলব্দ ডছটলক সেডরলয় এল। 
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আেোর েযোগটো ঘুডরলয় ডিতীয় েোর আঘোত করলোম েডশডি ডদলয়। ওর মোথোটো দুলল 
উলেঝোুঁকুডন ডদলয় একপোলশ কোত হলয় সগল। ও েলল প়িলত চোইল। আডম েোডলর েযোগটো 
সেলল ডদলয় ওর শরীরটো ধলর সেললোম। 
  
আমোর গোলয়র  লে ওলক সচলপ ধলর ডনলোম নযোক়িোর পুতুললর মত। গোড়ির দরজো খুলল 
ওলক পোুঁজোলকোলো কলর তুলল  োমলনর আ লন েড লয় ডদলোম, ডোনডদলকর দরজোয় সহলোন 
ডদলয় রোখলোম। 
  
েোডল ভডতড েযোগটো তুলল স্টীয়োডরং–এর নীলচ রোখলোম। তখনই হেোৎ মলন হল–গোড়ির 
চোডে সকোথোয়? ইডঞ্জন চোলু করে ডক কলর? শরীর ঘোলম ডভলজ যোলে। হোত দুলটো কোুঁপলছ, 
ওর েযোগটো ওলট–পোলট কলর ঘোটলোম ডকন্তু কই চোডে সকোথোয়! আতলক ডকছু মলন 
করলত পোরডছ নো।  েডনোশ! ডক হলে?  ময় সয েলয় যোলে। ডযোশ সেোলডডর ঘড়িটোলত 
 ময় সদখলোমনটো সেলজ  োত। 
  
ডনলজর সেোকোমীর জলনয ডনলজলক ডধক্কোর ডদলত লোগলোম, গোড়ি সথলক সনলম গযোলরলজর 
মোলঝ, চোরপোলশ খুুঁজলত লোগলোম। অেলশলষ গোড়ির ডনলচ চোডেটো সপলোম। কখন 
সভস্তোললর হোত সথলক ডেকলর ডগলয় নীলচ পল়িলছ। 
  
চোডেটো ডনলয় ইডঞ্জন চোলু কলর ডেলর সদখলোম একেোর। কোত হলয় গোড়ির দরজোয় সে  
ডদলয় ও েল  আলছ। মোথোটো সপছলনর ডদলক সহলোন। মুখটো  োমোনয হোুঁ হলয় রলয়লছ, সচোখ 
দুলটো সেোজো। ধীলর ধীলর েুকটো ওেো–নোমো করলছ, মোথো সথলক একটো  রু রলির ধোরো 
গড়িলয় প়িলছ। 
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প্রথলম খুে আলস্ত, তোরপর রোস্তোয় পল়ি গোড়ি সজোলর ছুডটলয় ডদলোম ডিক সরোলডর মোথোয় 
আ লত ডতন ডমডনট  ময় লোগল। েোতোল র সজোর অলনক সেশী। গোড়ির কোুঁলচ েৃডের 
পশলো আছল়ি প়িলছ। ওয়োইপোর দুলটো চোডললয় ডদলোম। গোড়ির আললো ডনডভলয় ডদলোম। 
েোুঁলকর কোলছ ডগলয় গোড়ি থোমোলত সদখলোম  োমলনর েোুঁলকর মুলখ মোইলখোলনকনীলচ 
একটো গোড়ির আললো এডগলয় আ লছ। ডনডিত রোয়োলনর গোড়ি। 
  
সভস্তোললক পুলরো আমোর সকোলল েড লয় ডনলোম। মোথোটো সটলন স োজো কলর রোখলোম। হোত 
দুলটোলক স্টীয়োডরং হুইললর  লে আটলক রোখলোম। 
  
ওর মোথোটো ডপছন ডদলক সহলল যোলে। আমোর গোললর  লে ওর মোথোটো সেডকলয় ডনলয় 
আমোর ডনলজর শরীরটো দুমল়ি ডনলয় এলকেোলর  ীলটর  লে ডমডশলয় ডদলোম। গীয়োরটো 
সচঞ্জ কলর ইডঞ্জন চোলু কলর ডদলোম। েোুঁক সঘোরেোর আলগ  োমলনর সহডলোইট জ্বোডললয় 
ডদলোম। 
  
ব্ল্যোকলস্টন খুে সজোলর গোড়ি চোলোডেল ডকন্তু আমোর গোড়ি সদলখই স  গোড়ির গডত কডমলয় 
ডদল। আডম গোড়ির স্পীডটো েো়িোলত যোে, এমন  ময় সভস্তোললর চোপো সগোঙোডনর শব্দ 
সশোনো সগল, এত ভয় আডম সকোনডদনও পোইডন। গোড়িটো আমোর আয়লত্তর েোইলর চলল 
সগল। আডম আুঁতলক উেলোম। 
  
রোস্তো সছল়ি ঘোল র উপর উলে সগল গোড়ির চোকো।  োমলনই  োদো সে়িো। ধোক্কো সখললই 
এলকেোলর নশলশো েুট নীলচ প়িলে। 
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সকোনরকলম স্টয়োডরং ঘুডরলয় ডনলত পোরলোম। রোলগদোুঁত ডক়িডম়ি কলর সভস্তোললর ঘো়িটো 
ধলর ওর মুখখোনো ডযোশ সেোলডডর উপর েুলক ডদলোম। আঘোতটো সজোলর নো হললও েোন 
হোডরলয় সেলল সভস্তোল। 
  
 ব্ল্যোকলস্টন কোছোকোডছ চলল এল লছ। আডম গোড়ির গডত আলরো েোড়িলয় ডদলোম। স  হনড 
েোজোল ডকন্তু আডম সকোন প্রতুযত্তর ডদলত পোরলোম নো। েোুঁকটোর মুলখ এল  আডম গোড়ির 
সব্রক কষলোম। দৃডের েোইলর এল  গোড়িটো থোমোলোম। ব্ল্যোকলস্টলনর গোড়ির সপছলনর লোল 
আললোটো যতেণ নো অদৃশয হল, ততেণ পযডন্ত আডম গোড়ির মলধয েল  রইলোম। 
  
তোরপর গোড়ি সথলক সনলম এলোম। সভস্তোললক গোড়ির মলধয সে  ডদলয় েড লয় রোখলোম। 
  
পোুঁচ ডমডনলটর মলধয ব্ল্যোকলস্টনেোড়ি সপৌঁলছ যোলে। তোলক ডকছুলতই কুড়ি ডমডনলটর 
সেশীেড লয় রোখো যোলে নো।  ুতরোং পুঁডচশ ডমডনলটর মলধয চোকো েদল কলর গোড়িটো খোলদ 
সেললত হলে। 
  
তো়িোতোড়ি  ে কোজ কলর সেললত হলে, নয়ত ইভ ভয় সপলয় সগলল মন সভলে যোলে 
আর স   ে গণ্ডলগোল কলর সদলে। ব্ল্যোকলস্টলনরও  লন্দহ েো়িলে। শরীর ঘোমলছ। েৃডের 
মলধয গোড়ির কোলছ এল  সপছলনর সখোল সথলক চোকোটো েোর করলোম। ভয় হডেল, সজো 
েোটো চোকোটো পোলে রোলখডন সতো। ইস্ আর আমোর সভলে সদখোর উপোয় সনই। 
  
টোয়োলরর সে়ি ঘুলর হোত ডদলয় কোটো জোয়গোটো সপলত সযন প্রোণ ডেলর সপলোম। সরঞ্জ আর 
স্ক্র ড্রোইভোর ডনলয় আন্দোলজ চোকো পোেোেোর কোজ শুরু করলোম। অন্ধকোর চতুডদডলক ডকন্তু 
আললো জ্বোলোলত  োহ  পোডে নো। এলক সতো কোজটো দুঃ োধয, তোর উপর েৃডেলত েোর েোর 
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নোটেেগুললো ডপছলল যোলে পরোলত ডগলয়।  োত ডমডনলটর প্রলচেোয় সশলষ চোকো খুলল। 
তো়িোতোড়ি করলত সপলরডছ। 
  
এেোর কোটো চোকোটো ে োলত হলে। খোলপ খোলপ ে োলনোর গতডগুললো ডেকমত খুুঁলজ পোডে 
নো। হোতল়ি হোতল়ি অেলশলষ ছটো নোলটর মলধয পোুঁচটো নোট লোডগলয় চোকোটো পডরলয় 
ডদলোম। আর হোলত  ময় রলয়লছ মোত্র দশ ডমডনট। এর মলধযই  ে কোজ সশষ কলর েোড়ি 
ডেরলত হলে আমোলক। 
  
সদৌল়ি গোড়ির সভতর েুলক স্টোটড করোর জনয সেোতোম ডটপলত ডগলয় সদখলোম সভস্তোল 
সনই। আমোর রি ডহম হলয় সগল। কোলের মত শি হলয় সগলোম। 
  
ততেলণ েৃডে আেোর সজোলর শুরু হল। ডনিয়ই সভস্তোল পোডললয়লছ। চোকো েদল করেোর 
 ময় ও েোন ডেলর সপলয়লছ ডকন্তু দমকো েোতো  েইলছ, স  ডক গজডন। গোড়ির সহডলোইট 
সজ্বলল ডদলোম। ডেক তখডন অন্ধকোর খোলদর মলধয ওলক সদখলত সপলোম। সযন অন্ধকোলর 
কোউলক অলচনো পলথ সছল়ি সদওয়ো হলয়লছ। সভন্তোল সতমন ভোলে টললত টললত এডগলয় 
যোলে খোদটোর ডদলক। 
  
এরই মলধয স  গোড়ি সথলক একশ গজ দূরলত্ব চলল সগলছ। আডম সভলে সপলোম নো, এখন 
ডক করে? গোড়ি সথলক সনলম আডম তোর ডদলক ছুটলত শুরু করলোম। সহডলোইলটর  োমলন 
আমোর দীঘড ছোয়ো মূডতড সদলখ সভস্তোল আমোলক সদখলত সপলয় ছুলট এল, 
  
ওহ সশড! তুডম এল ছ? সেুঁলচ সগডছ। জোন সশড আমোর মোথোয় খুে সললগলছ। 
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ও কথো েললত েললত আমোর গলো জড়িলয় ধলর গো এডললয় ডদল। আডম সজোর কলর ওর 
হোত ছোড়িলয় ডদলত ও ভয় সপলয় সগল–সশড, ডক হলয়লছ? আমোলক েযথো ডদে সকন? 
  
আমোর মলন হল এখডন সযন ওর গলোটো ডটলপ সমলর সেলল ডদ। ডকন্তু পরমুহূলতড মলন হল 
তোহলল খুে ভুল করো হলে। 
  
সভস্তোল সযন আমোর মতলেটো েুলঝ সেলললছ। স  ভলয় চীৎকোর কলর উেল, গোড়িটো লেয 
কলর সদৌ়িলত শুরু করল। আডমও তোর সপছন সপছন ছুটলোম। একটো ে়ি পোথলরর 
টুকলরো কুড়িলয় ডনলোম। সভস্তোল ছুটেোর  ময় একেোর  োমলন, একেোর ডপছলন সদখলত 
ডগলয় সহোুঁচট সখল। হোত পো দুমল়ি পল়ি সগল। রি শূনয েযোকোলশ মুলখ মৃতুযর ভয়। 
  
সচোলখ মুলখ আতক ডনলয় সভস্তোল আমোলক সদখলছ। আডম তোর কোলছ সযলতই ও আতডনোদ 
কলর েলল উেল–সশড, দয়ো কলরো, সমলরো নো। আমোর  েডকছু সতোমোলক ডদলয় সদে। 
আমোলক েোুঁচলত দোও সশড। 
  
আডম ওর ডোন হোলতর কডিটো মুচল়ি ধরলোম। পোথরটোর ভোর সযন আডম আর  হয 
করলত পোরডছ নো। আমোর  োরো শরীর থর থর কলর কোুঁপলছ। 
  
সভস্তোল সশষেোলরর মত প্রোণেোটো েযোকুল আতডনোদ করল–সশড সতোমোর পোলয় পড়ি, 
আমোলক সমলরো নো। 
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আডম ততেলণ পোথরটোর উুঁচোল ডদকটো ওর মোথোর উপর তুলল ডদলতই ও ভলয় সচোখ 
েুডজলয় সেলল। ডনডিত মৃতুয সযন, স  আর পোলোল নো। মৃতুযর কোলছ ডনলজলক  মপডণ 
করল। 
  
আর ইডতমলধয আমোর হোলতর পোথরটো ওর মোথোর মোঝখোলন আছল়ি প়িল। 
  
রোস্তোর উপরই ও ছটেট করলত করলত েলল প়িল। মলর যোলে সভস্তোল! ডকন্তু তখন 
আর ডকছুই করেোর সনই। 
  
জোলনন অযোটনডী  োলহে, সভস্তোললর স ই করুন আতডনোদ আডম এখনও শুনলত পোডে। 
এখনও আমোর মলনর পদডোয় সভল  উেলছ ডক রকম ডনষু্ঠর ভোলে আডম স ডদন তোলক খুন 
কলরডছলোম। তোর করুণ মুখখোনো 
  
এই  ময় সছলললেলোর একটো ঘটনো আমোর মলন প়িলছ। আমোলদর একটো সপোষো কুকুর 
ডছল, স টো পোগল হলয় ডগলয় আমোর হোলত কোম়িোল। েোেো তোলক ডতনলট গুডল কলর 
সমলর সেলল। কুকুরটো ছটেট করলত করলত মোরো সগল। তোর স ই ছটেটোডনর ডনমডম 
দৃশযটো ঘুলমর মোলঝ স্বলপ্ন আডম সদলখডছ, সকুঁলদ উলেডছ। 
  
আর ভোলগযর ডক ডনমডম পডরহো ! আজ আডম আমোর ডনলজর স্ত্রীলক ডক নৃশং  ভোলে হতযো 
করলোম। একজন নোরীলক আর টোকো পোেোর সলোলভ।যোক্ মৃতুযপথযোত্রী সভস্তোল তখন 
কোতরোলে। স ই অেেোয় তোর একটো হোত ধলর েস্তোর মত রোস্তো ডদলয় টোনলত টোনলত 
এলন গোড়িলত তুলল ডদলোম। 
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একমুহূলতড  ে েযোপোরটো সভলে ডনলোম। পোথরটোর কথো মলন হলতই ছুলট ডগলয় নীলচর 
উপতযকোয় ছুুঁল়ি ডদলোম। 
  
 ময় খুে কম। কোজও প্রোয়  োরো। ডেলর এল  গোড়ির ইডঞ্জন চোলু কলর সেললত সেললত 
েোলু রোস্তোয় ডনলয় এলোম। 
  
সহডলোইলটর আললোলত  োদো সে়িোটো স্পে সদখো যোলে। সভস্তোললর সদহটো তখনও ডথর 
ডথর কলর কোুঁপলছ। 
  
গোড়ির ডস্টয়োডরং চোলু কলর ঘুডরলয় ডদলোম  োদো সে়িোটোর ডদলক। গোড়িটো রোস্তো সছল়ি উলে 
সগল ঘোল । তোরপর দ়িোম কলর ধোক্কো মোরল সে়িোর গোলয়, সে়িো সভলে গোড়িটো হুমড়ি 
সখলয় প়িল। গোছপোলোর ডোল ভোেোর পট পট শব্দ। 
  
তোরপর ধোক্কো সখলত সখলত উলেপোলে আরও  ে পোথলরর টুকলরো  লে ডনলয় প্রোয় দুলশো 
েুট নীলচ ডগলয় পোথলরর গোলয়ই আটলক সগল গোড়িটো। 
  
পরেলণই গুডুম শব্দ। গোড়িটো দোউ দোউ কলর জ্বললছ। স  এক েীভৎ  দৃশয। 
  
জোনলোলত পো সরলখ শুনলোম আমোর গলোর স্বর এখলনো ডচডের ডডকলটশোন ডদলে। 
  
আহ, প্রোণ ডেলর সপলোম। আডম প্রোয় ডেক  মলয় এল ডছ। ডকন্তু আমোর অযোপ্রনটো 
সভজো,জুলতো কোদোয় মোখোমোডখ আর হোতদুলটো সনোংরো। 
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ইভ আমোলক সদখলত সপলয় একটো সতোয়োলল আর স্পঞ্জ ছুুঁল়ি ডদল আমোর ডদলক। চোপো 
গলোয় েলল–ডমঃ ব্ল্যোকলস্টন আধঘণ্টোর উপর েল  আলছ। আর সটপ চললে মোত্র 
দুডমডনট, তো়িোতোড়ি ডনলজলক ডেক কলর নোও। 
  
আডম চুলল ডচরুণী েুডললয় ডনলোম। সকোট পলর ডনলোম। 
  
 আধ সগলো  হুইডস্ক সখলয় ডনলোম। েুকলপট জ্বোডললয় ডদল ডকন্তু ভোল লোগল। 
  
ভোল কলর মুখ মুলছ, ইলভর কোছ সথলক ইডেত সপলয় একটো ড গোলরট ধডরলয় লোউলঞ্জর 
ডদলক, এডগলয় সগলোম। 
  
ইভ সতোয়োলল, স্পঞ্জ, অযোপ্রন, টুপী সডলস্কর নীলচর টোনোলত েুডকলয় চোডে ডদলয় ডদল। সটপ 
েন্ধ হলয় সগল। 
  
দুঃডখত রোয়োন। সতোমোলক অলনকেণ ে লত হল– হোল য তোর পোলশ ে লোম,আলরকটু 
হুইডস্ক চললে নোডক রোয়োন? 
  
দোও। রোয়োন েলল, তুডম আজকোল েি সেশী কোজ করছ। ও ভোল কথো, সতোমোর স্ত্রীলক 
সদখলোম। 
  
আডম েললোম–ও তোই নোডক? সতোমোর  লে সদখো হলয়লছ? 
  
ডমল   উইন্টো ড ভীষণ সজোলর গোড়ি চোলোডেললন।ঝ়ি েৃডেলত ঐরকমগডতলত গোড়ি 
চোলোলল সয সকোন মুহূলতড দুঘডটনো ঘটলত পোলর। 
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আডম হো লত হো লত েললোম–আলর নো, নো, ওর  ে রোস্তো ঘোট জোনো। ভলয়র ডকছু সনই। 
  
কথোটো ঘুডরলয় সনেোর জনয েললোম–েোইলযোন্ড অযোেোলয়লন্সল র খের ডকছু জোন? 
  
জোডন েইডক, আডমও সতো একজন সছোটখোট সশয়োর সহোল্ডোর। রোয়োন উত্তর ডদল। 
  
আমোর মলন হয় ওরো েোজোর ধলর সনলে। তুডম আডম যডদ 
  
আমোর কথোয় সছদ প়িল একটো সটডললেোন সেলজ ওেোলত। চমলক উেলোম আডম। 
রোয়োনলক। ে লত েলল আডম সেোলনর কোলছ এডগলয় এলোম। ইভ েলল ডমল   এডল  
সেোন করলছন। 
  
হেোৎ কলর সভঙোললর মুখটো আমোর মলনর পদডোয় সভল  উেল। সেোলন, ডমল   এডলল র 
গলোডমঃ উইন্টো ড? ডম  সডোলোলনর কোছ সথলক জোনলোম সভস্তোল আধঘণ্টো আলগ 
সেডরলয়লছ, অথচ এখনও এখোলন আল  ডন। 
  
সদখলোম ব্ল্যোকলস্টন এডদলক তোডকলয় আলছ, আমোলদর কথো শুনলছ। 
  
আডম ডমল   এডল লক েললোম–সদখুন, হয়ত আলস্ত গোড়ি চোলোলে, এখডন হয়ত সপৌঁলছ 
যোলে। আডম এখন খুে েযস্ত। ডকছু মলন করলেন নো, পলর নো হয় সেোন করে। ছো়িডছ। 
  
রোয়োলনর উলেলশয েললোম–যত ে ঝোলমলো। ডমল   এডলল র ওখোলন সপৌঁছলত সদরী 
হলে সদলখ ওরো আশকো করলছ যডদ ওর সকোন ডেপদ হলয় থোলক। 
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আলর েোেো, ও মত পোলে ড লনমোলতও চলল সযলত পোলর। 
  
ব্ল্যোকলস্টন আমোর কথো শুলন চঞ্চল হলয় উেল, েলল–সশড রোস্তোটো খুে খোরোপ। তোছো়িো 
উডন যো সজোলর গোড়ি চোলোডেললন। 
  
আলর েোেো ঝুুঁডক সনেোর সমলয় সভস্তোল নয়। সেোধহয় ও ড লনমোলতই সগলছ। েোদ দোও 
ও ে েোলতু কথো। কোজ শুরু করো যোক। ডহ োেটো এলকেোলর কলর সদখোও। 
  
আমোর কথো শুলন ব্ল্যোকলস্টন হতোশ হলয় েলল–সতোমোর েউ, তুডমই সেোঝ। 
  
তোরপর আমরো েযে ো  ংক্রোন্ত আললোচনোলত কোটোলোম। কুড়ি ডমডনট েোলদ আেোর সেোন 
এল। 
  
সেোন ধরলোম, সলেলটনযোন্ট সললগোর কণ্ঠস্বর। আমোর মুখ ভলয় েযোকোলশ হলয় ডগলয়ডছল। 
েুঝলোম, রোয়োন তীক্ষ্ণ দৃডে সমলল এডদলকই তোডকলয় রলয়লছ। 
  
সললগো ডমল   এডলল র েোড়ি সথলক েললছ। চডিশ ডমডনট সকলট সগলছ, সভস্তোল এখনও 
সপৌঁছোয় ডন। সললগো আমোলদর েোড়িলত আ লে েলল। 
  
আডম েোধো ডদলয় েললোম–আপডন সকন কে কলর আ লেন? আডম েরং এখডন যোডে। 
  
ব্ল্যোকলস্টলক েললোম–এখডন আমোলদর েোড়িলত পুডলশ আ লে। 
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রোয়োন চমলক উলে েলল–পুডল  সকন? 
  
–আজলকর পোডটডলত সভস্তোললর েনু্ধ সলেলটনযোন্ট সললগ আলছ। সভস্তোল এখনও সপৌঁছোয় 
ডন। 
  
রোয়োন আডম দুঃডখত। আজলকর মত আললোচনো থোক আমোলদর। গোড়ি ডনলয় েরং একেোর 
সেডরলয় সদডখ ডক হল? 
  
রোয়োনলক  লে ডনলয় যখন লোউঞ্জ সথলক সেলরোডে, তখডন ইলভর  োমনো োমডন হলোম। 
  
ইলভর উলেলশয েললোম–সদডখ ডক হল?ডম  সডোলোন আপডন প়িোর ঘরটো গুডছলয় 
রোখলেন। অলনক কোগজপত্র েোইল করো দরকোর। 
  
ইভ েুলঝ সগল সডলস্কর মলধয রোখো  ে ডজডন গুললো  ডরলয় সেললত হলে। 
  
আডম আলস্ত কলর েললোম–গোড়িটো ডভলজ আলছ, েযেেো কলরো। 
  
. 
  
১৪. 
  
অডেশ্রোন্ত ধোরোয় েৃডে হলে। জনো দলশক পুডল  অডে োর, জনো কুড়ি দমকল কমডী, দুলটো 
ে়ি  োচড লোইট সজ্বলল সভস্তোললর প্রোণহীন সদহটো তুলল আনল। 
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ব্ল্যোকলস্টলনর গোড়িলত আডম েল ডছলোম। আমোর শরীরটো েোণ্ডো হলয় সগলছ। থর থর কলর 
কোুঁপলছ। ভোেডছ সকোন ভুল কলর সেললডছ ডকনো? 
  
ইভও আমোলদর সপছন সপছন এল ডছল। গোড়িটো সয কোদোমোখো আর ডভলজ ডগলয়ডছল, তো 
সকউ আর েুঝলত পোরলে নো। ইভ সেশ েুডদ্ধমতী েলট! 
  
এক ময় ডমঃ সললগো গোড়ির  োমলন এল  েলল–সভস্তোললর সদহ পোওয়ো সগলছ। আমোলক 
েোড়ি চলল সযলত েলল। 
  
আমোর  লে কথো েলেোর  ময় ব্ল্যোকলস্টলনর ডদলক তোর নজর প়িোলত ডজেো ো করল–
ইডন সক? 
  
ইডন রোয়োন ব্ল্যোকলস্টন, আমোর এলজন্ট। রোলত ইডনই আমোর  লে ডছললন।কথোটো েলল 
ডনলজলক ডধক্কোর জোনোলোম। গোল েোড়িলয় চ়ি খোেোর সকোন দরকোর ডছল নো। এলত সতো 
 লন্দহ জন্মোলত পোলর। 
  
ডমঃ সললগো আগোমীকোল  কোললেলোয় আমোর  লে সদখো করলে, জোনোল। তোলক ডেদোয় 
 ম্ভোষণ জোডনলয় আডম ব্ল্যোকলস্টলনর গোড়িলতই েোড়ি ডেলর এলোম। ব্ল্যোকলস্ট আমোলক 
সপৌঁলছ ডদলয় ডেলর সগল। 
  
প়িোর ঘলর ডেলর এল  খোডনকটো হুইডস্ক গলোধঃকরণ করলোম।  ে সযন সকমন সগোল 
পোডকলয় যোডেল। 
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ইভ এল। দরজো েন্ধ কলর সদেোর পর আডম ওলক ডজেো ো করলোম,  ে ডেকমত হলয়লছ 
  
হযোুঁ, ে ডেকমতই হলয়লছ। সচয়োলরর উপর সচোঙোটো েড লয় তোর উপর সতোমোর সকোট 
চোডপলয় ডদলয় নকল হোতটোর মলধয একটো ড গোলরট গুুঁলজ ডদলোম। দশ ডমডনট পলরই 
অডগড লক সডলক পোেোলোম। প়িোর ঘর খুলল আডম সেডরলয় সগলোম। সটপলরকডডোলরর ডচডের 
ডডকলটশোন শুলন অডগড  মলন করল তুডম ঘলরই আছ। স  কডে আনল, সটডেলল রোখল। 
হোতলল রোখো সতোমোর নকল হোতটো স  সদখলত সপল। তোরপর ব্ল্যোকলস্টন এলল অডগড লক 
ডনলদডশ ডদলোম লোউলঞ্জ ে োেোর জনয। 
  
আডমও দরজো খুলল ঘর সথলক সেডরলয় সগলোম। েললোম–আধঘণ্টো তুডম ভীষণ েযস্ত। 
অডগড  যখন ঘলর এল ডছল আডম সতোমোর সচয়োর আগলল দোুঁড়িলয় ডছলোম। 
  
ব্ল্যোকলস্টনলক ে লত েলল তোর কোছ সথলক ডেলর এল  দরজো েন্ধ কলর ডদলোম।  ে 
েযোপোরটো ডেক আলছ সতো? 
  
আডম ওলক অডভেোদন জোনোলোম, ইভ েলল–এত ডনখুুঁতভোলে  ে কোজগুললো হলয়লছ 
ঘটনোটো সয  োজোন, তো মলনই হলে নো। 
  
আডম ইভলক েললোম, তুডম অডগড লক খেরটো দোও। সকমন? েললত েললত প্রোয় টললত 
টললত এল  ইভলক জড়িলয় ধরলোম। আমরো মুি হলয় সগডছ ইভ, েুলঝছ। আমরো খুে 
তো়িোতোড়ি ডেলয় করে ডক েল? 
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ইভ সেশ রুেভোলে আমোলক সেলল ডদলয় েলল–তুডম আমোর কোছ সথলক এখন দূলর 
থোক। এখনও আমরো ডনরোপদ নই। ডমঃ সললগো ভীষণ চতুর। উডন েুলঝ সেললত পোলরন 
সয পুলরোটোই আমোলদর ষ়িযন্ত্র। তুডম আমোর কোলছ এখন এ  নো। ডেপদ আলরো েো়িলে। 
  
আডম  রলভোলে েললোম–তুডম কমোল র মলধয আমোলক ডেলয় করলে ইভ? 
  
তোর সচোখ দুলটো সু্ফডললের মত জ্বলল উেল,তুডম পোগল হলয়ছ? এর পরও েলছ সতোমোলক 
ডেলয় করলত? তুডম আমোলক মুডি দোও। পুডল  যডদ আমোলদর  ম্পকড জোনলত পোলর, 
তোহলল আইলনর কোলছ আমরো ধরো প়িে। আডম খুে তো়িোতোড়ি এ েোড়ি সছল়ি চলল 
যোে। সতোমোর  লে আমোর সদখো করেোর সকোন প্রলয়োজন আলছ েলল আডম মলন কডর নো। 
  
রোলগ আমোর হোত পো জ্বোলো করলছ। েললোম–এত  হলজ তুডম আমোর হোত সথলক সরহোই 
পোলে নো। আমোলক যডদ ডেলয় নো কর তোহলল আডম সতো পুডলল র কোলছ আত্ম মপডণ 
করে আর সতোমোলকও েো োে। 
  
সতোমোর ডহম্মত যডদ থোলক, তোহলল পুডলল র কোলছ স্বীকোর করলে তুডম খুন কলরছ। 
পডরকল্পনো সতোমোর, আডম সকেলমোত্র সতোমোর  লে ডছলোম। আমোলক ভয় সদখোেোর সচেো 
করলে নো সশড–তেোলত থোক। 
  
কথো সশষ কলর শরীলর একটো পোক খোইলয় দডপডত ভেীলত ইভ আমোর ঘর সথলক সেডরলয় 
সগল। 
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েুলঝ উেলত পোরলোম নো ইলভর হেোৎ ডক হল! লযোরীর পরোমলশডই ডক ওর মনটো ঘুলর 
সগল? যোক্, ইভলক পলর ডেক হোলতর মুলেোয় ডনলয় আ ে। এই মুহূলতডই ডনলজর জনয 
সেশী ডচন্তো হলে। 
  
ডক েীভৎ ভোলে মরলত হল সভস্তোললক। সকোন ভুল কডরডন, তোহলল পুডলল র হোলত ধরো 
পল়ি ইললকডট্রক সচয়োলর আমোলক প্রোণ ডদলত হলে! ভোেলত গো–টো ডশউলর উেল।  োরো 
রোত দু সচোলখর পোতো এক করলত পোরলোম নো। 
  
 ময় সযন আর কোটলত চোইলছ নো। প্রোতঃরোশ সদেোর  ময় লেয করলোম দো –দো ীরো 
 েোই কোুঁদলছ। ডমঃ সললগো েললডছল, এগোলরোটোর  ময় আ লে। ডকন্তু তোর আগমলনর 
সকোন লক্ষ্মণ সতো, সদখলত পোডে নো। অডেল  সেলরোে েলল ভোেডছ, এমন  ময় সেোন 
এলব্ল্যোকলস্টলনর সেোন। 
  
ডমঃ সললগো এতেণ তোর অডেল  ডগলয় ডজেো োেোদ কলরলছ। সকেল েোর েোর এক 
কথো। কোল নটো সথলক দশটোর  ময় আডম সকোথোয় ডছলোম! 
  
ডমঃ উইন্টো ড েো ডম  সডোলোন এ ময় ডক করডছল–এরকম নোনোন প্রশ্ন। 
  
আডম তোলক েললডছ, এটো ডনছকই দুঘডটনো মোত্র কোরণ ডমল   উইন্টো ড খুে সজোলর গোড়ি 
চোলোডেললন। ডকন্তু ডতডন আমোর কথো মোনলত চোইলছ নো। 
  
ব্ল্যোকলস্টলনর কথো শুলন আমোর হোত পো কোুঁপলছ। 
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ব্ল্যোকলস্টন আেোর েলল–উইন্টো ড, সতোমোলক একটো কথো েডল সগোপলন। আমোর মলন হয় 
ডমঃ সললগো সতোমোলক পছন্দ কলরন নো। 
  
গলোর স্বর  ংযত সরলখ েললোম–স্বোভোডেক। ডমঃ সললগো সভস্তোললর ঘডনষ্ঠ েনু্ধ ডছললন। 
তুডম আমোর হলয় যো েললছ, তো সতো আর ভুল েল ডন। 
  
তুডম ডনলজ জোন সয, সভস্তোললর মৃতুয একটো দুঘডটনো মোত্র। সতোমোর  লে কথো েলোর পর 
ডমঃ সললগোর ধোরণো হয়ত পোলে যোলে। তুডম  ে  ডতয কথো েললছ, এজনয সতোমোলক 
অলনক ধনযেোদ। 
  
ব্ল্যোকলস্টন েলল–নো, নো, এটো সতো আমোর সচোলখ সদখো। তুডম ডনডিলন্ত থোকলত পোর। 
আডম  েডদো সতোমোর পোলশ থোকে। 
  
সেোন সরলখ ডদলয় ভোেলোম এেোর অডেল  যোই। 
  
সলেলটনযোন্ট সললগো আমোলক  লন্দহ করলছ। সলোকটোর অনুমোন শডি সয প্রখর তো 
মোনলতই হলে। আমোলক খুে  তকড থোকলত হলে। ভোেলত ভোেলত জোনলোর ধোলর ডগলয় 
দোুঁ়িোলোম। েোগোলনর ডদলক সচোখ প়িলতই সদখলোম একটো গোড়ি দোুঁড়িলয় আর তোর 
সভতলর একজন পুডল  অডে োর েল  রলয়লছ। তোর মোলন এখন সললগো আ লে। 
  
আডম তো়িোতোড়ি সটডেলল ডগলয় ে লোম। ঘড়িলত তখন এগোলরোটো সেলজ চডিশ ডমডনট। 
  
 এক গোদো ডচডেপত্র ডনলয় ে লোম। এমন ভোে সদখোলোম সযন আডম কত েযস্ত। 
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প্রোয় পুঁয়তোডিশ ডমডনট েোলদ আমোর ঘলরর দরজোয় সটোকো প়িল। দরজো খুলল সদখলোম 
ডমঃ সললগো।েললোম–গুড মডনং, সলেলটনযোন্ট!আ ুন!হুইডস্ক েোডল? গলোর স্বর পুলরোপুডর 
স্বোভোডেক। 
  
ডমঃ সললগো একটো সচয়োর সটলন ডনলয় ে লত ে লত েলল নো, ধনযেোদ। 
  
আডম ডনলজর মনলক প্রলেোধ ডদলোম, আডম ছ সকোডট ডলোলরর মোডলক। আডম এলক ভয় 
সপলত যোে সকন? আডম এেোলরও স্বোভোডেক ভোলে প্রশ্ন করলোম–ডকছু ডকনোরো করলত 
পোরললন নোডক? ডক কলর দুঘডটনোটো ঘটল? 
  
শোন্তস্বলর ডমঃ সললগো েলললন–গোড়ির  োমলনর চোকোটো সেলট ডগলয়ডছল।  লে  লে প্রশ্ন 
করল–আেো, ডমঃ উইন্টো ড? 
  
রোত নটো সথলক দশটোর  ময় আপডন সকোথোয় ডছললন? ডক করডছললন? 
  
আডম চটপট তোলক জোনোলোম–আডম এই ঘলরই ডছলোম। কলয়কটো ডচডের ডডকলটশোন 
ডদডেলোম। 
  
পোেো প্রশ্ন ডডকলটশোন ডক সরকলডড সটপ করডছললন? 
  
আডম মোথো সনল়ি হযোুঁ েললই ডজেো ো করলোম–এর  লে দুঘডটনোর ডক  ম্পকড আলছ? 
  
 ডমঃ সললগো কলেোর দৃডেলত আমোর ডদলক তোডকলয় েলল–এটো সমোলটও দুঘডটনো নয়। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এম ফর মার্ডার । জেমস জের্লি জেে  

118 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

আমোর রি সযন তীব্র সেলগ ডশরো উপডশরো ডদলয় সদৌ়িলত আরম্ভ করল। েুলকর মলধয 
ধক ধক করলত শুরু করল 
  
আপডন ডক েললছন? এটো দুঘডটনো নয় সতো ডক? 
  
খুন। পডরকডল্পত খুন। 
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দ়িাম দ়িাম কলর োতুল়ি 
১৫. 
  
কথোটো আমোর মোথোর মলধয সযন দ়িোম দ়িোম কলর হোতুড়ি ডদলয় ডপটলছ। ডনলজলক 
স্বোভোডেক রোখোর আপ্রোণ সচেো কলর ডজেো ো করলোম–ডক েললছন? স্পে কলর েলুন! 
  
 মোলন এটোই, সভস্তোললক খুন করো হলয়লছ।দৃঢ়স্বলর ডমঃ সললগো জোনোল। 
  
আপডন ডকভোলে ডনডিত হললন? জোনলত চোইলোম। স  কথো পলর হলে, তোর আলগ 
আপনোর ডডকলটশোন সটপ করো কযোল ট ডদন। ওটো  োেী ডহ োলে আমোর একোন্ত 
দরকোর। 
  
আডম মৃদু সহল  েললোম– ডর ডমঃ সললগো, অলনক গুললো েযে ো  ংক্রোন্ত ডচডে এলত 
সরকডড করো আলছ। স গুললো এখনও টোইপ করো হয় ডন। অেশয একোন্ত দরকোর প়িলল 
আপডন ডনলয় সযলত পোলরন। ডকন্তু সভস্তোললর মৃতুযর েযোপোলর আপডন ডনিয়ই আমোলক 
দোয়ী করলছন নো? 
  
প্রথম  লন্দহ স্বোমীর উপরই এল  পল়ি, মৃদু সহল  ডমঃ সললগো সটপটো েোর কলর তোর 
উপর  ই কলর ডদলত েলল। 
  
তোরপর ডমঃ সললগো আমোলক জোনোল সয, স  জোলন অডগড  আমোলক রোত নটো সথলক 
দশটোর মলধয এই ঘলর সদলখলছ। তোর  লে আমোর  ম্পকড যডদও ভোল নয়। 

http://www.bengaliebook.com/


এম ফর মার্ডার । জেমস জের্লি জেে  

120 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

  
তেুও অডগড   ডতয কথো েললছ এটো সভলেই ডতডন  রো ডর আমোলক দোয়ী করলত 
পোরলছন নো।  
  
আডম এেোর চোলোডক কলর ডজেো ো করলোম, তো আপডন ডক েললন? 
  
সললগোর সচোখ দুলটো সথলক সযন আগুন ঝলর প়িলত থোলক। কলেোর দৃডেলত স  আমোর 
ডদলক তোডকলয় েলল–তুডম টোকোর সলোলভ সতোমোর স্ত্রীলক খুন কলরছ। 
  
আমোর শরীর সযন অেশ হলয় সগল। মৃতুয সযন আমোর গলো ডটলপ ধরলে এখডন। 
েযো লেল  গলোয় েললোম, আডম সভস্তোললক খুন কডর ডন। 
  
হো তুডমই খুন কলরছ। ডমঃ সললগোর গলোর স্বলর হুকোর। রুক্ষ্ম স্বলর েলল–সতোমোলক আডম 
খুে ভোল কলর ডচডন। সমলয়লদর পটোলত তুডম পটু। আডম জোনতোম সতোমোর  লে যখন 
সভস্তোললর পডরচয় হলয়লছ, তখনই ওর ডেপদ ঘডনলয় এল লছ। তুডম সশলীলক ডেলয় 
করডন,কলরছ ওর টোকোলক। 
  
আডম েোকরুদ্ধ হলয় তোর কথো শুনডছ। একটু সথলম স  েলল–তুডম খুন কলরছ, এ আডম 
ডনডিত। ডকন্তু ডক কলর করলল েললতো? 
  
ওর সশষ কথোটোলতই আডম মলন সজোর ডেলর সপলোম। ভোেলোম, ও আমোলক ঘোেল়ি ডদলয় 
আ ল  তয জোনলত চোইলছ। আডমও  ংযত থোকেোর সচেো কলর েললোম–আডম সয খুন 
কলরডছ, তো প্রমোণ করুন আলগ। 
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সললগো ডেদ্রুলপর স্বলর েলল–ডমঃ উইন্টো ড, তুডম খুে েুডদ্ধমোন। সভস্তোললক তুডম খুন 
কলরছ। সতোমোলক আডম েুঁ়িডশ ডদলয় সগুঁলথ তুলে। সভঙোললর খুনী সক আডম েোর করেই। 
  
তুডম উন্মোদ হলয় সগছ–আডম তোডেললযর  লে জেোে ডদলোম। 
  
সতোমোর গোলয় এখনই হোত তুললত পোরডছ নো আডম। ডকন্তু শয়তোনরো ভুল একটু অন্ততঃ 
কলর থোকলে। তুডমও ইডতমলধয একটো ে়ি ধরলনর ভুল কলরছ। 
  
মুহূলতড আমোর গোলয়র রি জল হলয় সগল। হোত পো েোণ্ডো হলয় যোলে। 
  
স  েললত থোলক–গোড়িটোর  োমলনর েোটো চোকোলত েোডল ডছল। ডকন্তু গোড়িটো সয রোস্তো ধলর 
সগলছ, স খোলন ডেনু্দমোত্র েোডল ডছল নো। আর ডিক সরোলডও েোডল সনই। 
  
আডম েোডজ লল়ি েললত পোডর সয, কডদন আলগ সয টোয়োর সেলটডছল, তুডম স টোই 
লোডগলয়ছ। তখন লেয কলর সদলখোডন ডটউলে েোডল সললগডছল। এভোলে ধলমডর কল 
েোতোল নল়ি, তদন্ত করলত ডগলয় সদখো সগলছ চোকোটোর একটো নোট সনই। ডিক সরোলড 
স ই চোকোটোর একটো নোট পল়িডছল। এেোর ডক মলন হলে? 
  
সললগোর কোডহনী শুনলত শুনলত আডম ডভতর সথলক দুমল়ি যোডে। সলোকটো এখনই 
সেোধহয়  ে প্রমোণ কলর ডদল। তেুও েোইলর সথলক যতদূর  ম্ভে ডনলজলক শি রোখোর 
সচেো কলর দোপলটর  লে েললোম–সেশ, সলেলটনযোন্ট সতোমোর কোল্পডনক গল্পটো প্রমোণ 
কলর সদখোও। 
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সললগো আত্মডেশ্বোল র  লে জেোে ডদল–ডমঃ উইন্টো ড, আমোলক তুডম েোুঁডক ডদলত পোরলে 
নো। প্রমোণ আডম করে, তলে আমোর ধোরণো সতোমোলক এ কোলজ সকউ  োহোযয কলরডছল, 
স  সক? তুডম একই  লে দু জোয়গোয় রইলল ডক কলর স টোই সগোললমলল। 
  
একটু সথলম আমোর ডদলক কলেোর দৃডেলত তোডকলয় েলল–তলে ডক ইভ সডোলোন সতোমোলক 
এ কোলজ  োহোযয কলরলছ? 
  
আমোর শরীর ঘোলম ডভলজ যোলে। আডম কোয়দো কলর েললোম–ও করলত যোলে সকন? 
আমরো সকউই এ কোজ কডর ডন। আ লল সতোমোর মোথোটোই খোরোপ হলয় সগলছ। 
  
আমোর কথোগুললো একেোর প্রডতধ্বডনত করল সললগো–ও সকন করলত যোলে? তোরপর 
েযলের  লে েলল–আেো ডমঃ উইন্টো ড,তুডম ডক সতোমোর স্ত্রীর উইললর  ম্পলকড ডকছু 
জোন? 
  
আডম ঘো়ি সনল়ি জেোে ডদলোম–নো। 
  
আডম প্রশ্ন করলোম–উইললর  লে দুঘডটনোর ডক  ম্পকড থোকলত পোলর? 
  
সললগো ডেদ্রুলপর হোড  সহল  েলল ডম  সডোলোন সেশ ে়ি রকলমর দোও সমলরলছ 
সভস্তোললর কোছ সথলক, আর তোই তোলক তো়িোতোড়ি  ডরলয় ডদল। 
  
আডম েললোম–তোর মোলন? 
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 মোলনটো এইরকম। সভন্তোল নতুন উইল কলর ডম  সডোল লোনলক ডতন সকোডট ডলোর আর 
এই েোড়িটো ডদলয় সগলছ। আর সতোমোলক টোকো ডদলত চোইলল নোডক তুডম ডনলত চোইলত নো। 
তোই সতোমোর ভোলগ পল়িলছ মোত্র ডতডরশ হোজোর ডলোর। 
  
তোর কোছ সথলক এ কথো সশোনোর পর মলন হল সযন আমোর পোলয়র তলোয়–মোডট সনই। 
আমোর মুলখর মলধয পডরেতডন লেয কলর সললগো কথোটো আেোর েলল, অলনকটো সযন 
ডচডেলয় ডচডেলয় হযোুঁ, মোত্র ডত্রশ হোজোর ডলোর সপলয়ছ তুডম। 
  
আডম সজোর গলোয় েললোম–তুডম আমোলক ডমথযো কথো েলল সেোকো েোনোেোর সচেো কলরো 
নো। 
  
সলেলটনযোন্ট আমোর মুলখর অেেো সদলখ সহল  সেলল,আডম একটুও ডমলথয েলডছ নো, 
সতোমোর স্ত্রীর উইল আডম ডনলজর সচোলখ সদলখডছ। 
  
আডম মুলখর ভোে ডনডেডকোর সরলখ সহল  েললোম–ডম  সডোলোন যডদ অতটোকো সপলয় 
থোলকন, তো তোর স ৌভোলগযর কথো। আমোর পলে ডত্রশ হোজোরই যলথে। সতোমোর সযমন 
খুশী, সতমনই েযোখযো কর। 
  
আমোর মলনর ডভতরটো জ্বলল সযলত থোলক। ইলভর এইজনযই এত দপড। লযোরীর  লে 
পরোমশড কলরই স  আমোলক ডদলয় খুনটো কডরলয়লছ। আমোর  লে ও এতে়ি সেইমোনী 
করল! ওলক এত  হলজ আডম ছো়িে নো। 
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সললগো এেোর দৃঢ়স্বলর প্রশ্ন করল–এেোর েল, সতোমোর দলল ডম  সডোলোন ডছল ডকনো? েল, 
দুজলন জুডট কলর একোজটো কলরোডন? েল উইন্টো ড?  ডতয কথো েল! 
  
আডমও হোর মোনেোর পোত্র নই। মুলখ হোড  এলন েললোম–সতোমোর স্বপ্ন, ডমঃ সললগো তুডম 
ডনলজই েোলরেোলর উপলভোগ কর। েলডছ সতোআডম খুন কডর ডন।  োরো  ন্ধযো আডম এখোলন 
কোডটলয়ডছ। অডগড  আর ব্ল্যোকলস্টন  োেী আলছ। 
  
সদখ উইন্টো ড চোলোডক করেোর সচেো কলরো নো। সতোমরো দুজলন ডমলল অডগড  আর 
ব্ল্যোকলস্টনলক সেোকো েোডনলয়ছ। মলন সরখ, েোুঁড র দড়ি সতোমোর গলোলতই নোচলছ। 
সতোমোলক এত  হলজ আডম ছো়িে নো।কথোটো সশষ কলর ঝল়ির সেলগ ঘর সথলক সেডরলয় 
সগল সললগো। 
  
আডম জোনলোর কোলছ এল  দোুঁ়িোলোম। অডনডিত ভডেষযলতর কথো সভলে আমোর হোত পো 
কোুঁপলছ। মুলখ ঘোম ভডতড হলয় রলয়লছ। 
  
এক সপগ হুইডস্ক সখলয় ইলডন এলন্ড চলল এলোম। একটো ডনডরডেডল সটডেলল েল  
আগোলগো়িো েযোপোরটো ভোেলত লোগলোম। একটো ড গোলরট ধডরলয় ডনলোম।নো, সকোন ভুল 
আমোর হয় ডন। অডগড  আর ব্ল্যোকলস্ট যখন েললে আডম েোড়িলত ডছলোম, তখন সললগো 
ডেলশষ  ুডেধো কলর উেলত পোরলে নো। জজ োলহে সক  েোডতল কলর সদলে। 
  
এেোর আমোলক সদখলত হলে সডোলোন ডক েলল। খুন করেোর আলগ েলললছ–আডম সতোমোয় 
ভোলেোড । সতোমোলক ডেলয় করে। আর কোজ হলয় যোেোর পলর েললছ, তুডম আমোর ধোলর 
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কোলছ আ লে নো। আমোলক ডদলয় কোজ কডরলয় ডনলয় আমোর  লে ডেশ্বো ঘোতকতো 
কলরলছ। 
  
আমোর মলন হল ইভ দু–একডদলনর মলধয পোলোলে। তোর আলগ ওর  লে একটো 
সেোঝোপ়িো কলর ডদলত হলে। নজর রোখলত হলে ওর গডতডেডধর উপর। ডকন্তু ডক কলর 
পোে ওর খের? ভোেলত ভোেলত হেোৎ সজো ুয়ো মরগযোলনর কথো মলন হল। 
  
স োজো রুজলভে েুললভোলডড চলল এলোম সজো ুয়োর অডেল । সলোকডটর েয়  েছর পঞ্চোশ 
হলে, নজর দোডরলত ওস্তোদ। এ কোলজর জনয ওর অলনক সলোক আলছ। এক হোজোর 
ডলোর সদে েললোম।  ে েুডঝলয় ডদলয় ডনডিন্ত মলন েোড়ি ডেলর এলোম। 
  
েোড়িলত ডেলর প্রথলম অডগডল র  লে সদখো হল। সভস্তোল মোরো যোেোর পর সথলক স  সযন 
আমোলক এড়িলয় চলডছল। 
  
স  আমোর কোলছ মোইলন চোইল। েোড়ির  কল চোকরেোকর–প্রলতযলকই নোডক েোড়ি সছল়ি 
চলল সযলত চোইলছ। 
  
আডম তোর ডদলক ডকছুেণ তোডকলয় সথলক েললোম।–ডেক আলছ, পলনর ডমডনট পলর 
আমোর ঘলর  েোইলক আ লত েললে। 
  
 কলল চলল যোলে শুলন আমোর মনটো আনলন্দ সনলচ উেল। ইভলক ডকছুটো ডশেো ডদলত 
পোরে। একো এই েোড়িলত আডম আর ইভ। তোর কোছ সথলকই জোনলত পোরলোম–ডম  
সডোলোন সেডরলয়লছ ছটোর পর ডেরলে। 
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চোকর–েোকলরর  ংখযো ডতডরশ জনো মতন হলে। সয যোর সেতন ডনলয় চলল সগল। আডম 
তোলদর  েোর ডেকোনো ডনলয় ডনলোম, যডদ সললগোর সকোন দরকোর হয়। 
  
 েোর সশলষ অডগড  এল, টোকোটো হোলত ডনলয় কু্রদ্ধ স্বলর েলল–মযোডোমলক, আপডন সযভোলে 
মোরললন, তোর দোম আপনোলক একডদন ডদলত হলে  যোর। 
  
আডম সরলগ ডগলয় সমজোলজর  ুলর েললোম–এই েুল়িো উিুক, ছুুঁল়ি েোইলর সেলল সদেোর 
আলগ, মুখ েুডজলয় পোলো। যো ভোগ। 
  
আমোর ধমক সখলয় অডগড  মোথো নীচু কলর সেডরলয় সগল। 
  
েোড়িলত সকউ সনই। ডেশোল েোড়িটো সযন মলর সগল। ঘড়ির ডটকডটক শব্দ, আর েুলকর 
ধক ধক শব্দ ছো়িো সকোন ডকছু সশোনো যোলে নো এতে়ি েোড়িটো সথলক। 
  
ঘড়ির ডদলক তোডকলয় সদখলোম–পোুঁচটো সেলজ চডিশ ডমডনট। 
  
জোনলোর পোলশ ডগলয় শূনয মন ডনলয় েল নীলচর লম্বো তকতলক ড ুঁড়িটোর ডদলক সচলয় 
রইলোম। 
  
 ইভ এখডন আ লে। আর তোর  লে হলে আমোর সশষ সেোঝোপ়িো। 
  
. 
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১৬. 
  
ছটোর  ময় নয়,কোুঁটোয় কোুঁটোয় নটোর  ময় েোড়ি েুকলইভ। এতেণ আডম সকেডল সভলে 
সগডছ ইলভর ডেশ্বো ঘোতকতোর কথো। স  সভস্তোললক  হয করলত পোরত নো েললই ঔষধ 
খোইলয় অ ুে কলর ডদত। আ লল আডম সভস্তোললক ডেলয় করেোর পর সভলে ডনলয়ডছল 
আমোলক ডদলয় স  তোর ইেোটো পূণড করোলে। আর এতডদন তোই স  আমোর  লে অডভনয় 
কলর ডনলজর কোজটো হোড ল কলর ডনলয়লছ। আর এখন সেুঁলক েল লছ। সদখো যোক েুডদ্ধর 
সদৌ়ি কোর কতটো? 
  
ইভ গযোলরলজ গোড়ি সরলখ  দর দরজোর ডদলক এডগলয় আ লছ। আডম ডনঃশলব্দ লোউলঞ্জ 
চলল এল  একটো  ীলটর সপছলন লুডকলয় প়িলোম। 
  
ইভ ড ুঁড়ি ডদলয় উেেোর  ময় চোডরডদক তোকোল। ও ঘলর েোুঁডদলক চলল সযলতই আডম 
হললর দরজোয় চোডে ডদলোম। কোন খো়িো রোখলোম। 
  
ডনলজর ঘলর েুলক ও ঘণ্টো েোজোল।েুঝলত পোরলোম এখন ও এেোড়ির মোডলক!তোই ঘণ্টো 
েোডজলয় স  ডে–চোকরলদর ডোকল। 
  
আডম ড ুঁড়ি ডদলয় উলে একটো অেযেহোযড ঘলর েুলক অলপেো করডছ। 
  
েোর েোর ঘণ্টো েোজোলনোর পলর স  ইন্টোরনযোল সেোন তুলল ডোয়োল করল ও পোলশ ডক্রং 
ডক্রং শব্দ সশোনো সগল। 
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এেোর স  ডেরডির  লে ড ুঁড়ির থোমটোর পোলশ এল  দোুঁ়িোল। তোরপর ড ুঁড়ি ডদলয় সনলম 
ডগলয় হললর ডেক মোঝখোলন ডগলয় দোুঁ়িোল। ডোক ডদল–অডগড ! সকউ  ো়িো ডদল নো। 
  
ওর মুখটো তখন সেশ েযোকোল  হলয় সগলছ। ও অডের হলয় উেলছ। একটো ভয় ক্রমশঃ 
েো  করলছ ওলক। তোর এরকম পডরণডত সদলখ আমোর খুে আনন্দ হডেল। 
  
ইভ হেোৎই সচুঁডচলয় উেল–এখোলন সক আছ? অডগড  তুডম–সতোমরো সকোথোয় সগলল?  ো়িো 
ডদে নো সকন? 
  
ডনস্তব্ধ  ে। 
  
ডকছুেণ অলপেো করেোর পর ডনলজর মলন েলল– কললই তোহলল ডক এক লে চলল 
সগল! নো, তো সতো হলত পোলর নো। ভয় সপলয় সগল ইভ। 
  
সদৌল়ি ডগলয় হললর দরজোটো একটোলন সখোলেোর সচেো করল। একটুও ন়িল নো দরজোটো। 
  
ইডতমলধয আডম ইলভর খোডনকটো তেোলত এল  দোুঁড়িলয়ডছ। কলয়ক মুহূতড ওলক সদখলোম, 
তোরপর সহল  েললোম–দরজোটো টোনোটোডন কলর সকোন লোভ সনই। ওটো চোডে সদওয়ো। 
  
আতলক স  প্রোয় চীৎকোর কলর ঘুলর দোুঁ়িোল আমোর ডদলক, তোরপর দুহোত ডদলয় মুখটো 
সেলক সেলল। েলল–তুডম ওরকম ভোলে আমোলক সদখছ সকন? 
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— সতোমোলক অডভনন্দন জোনোলত। েুলকর সভতরটো জ্বলল যোলে তেুও হো েোর সচেো 
করলোম–এরকম প্রো োদতুলয একটো েোড়ি, লে ডতন সকোডট ডলোর!ডকরকম লোগলছেললতো 
ইভ? 
  
মুখ সথলক হোত  ডরলয় েলল–আমোলক যডদ সকউ ভোললেল  দোন কলর যোয়, স টো ডক 
আমোর সদোষ? 
  
আডম তোর কথোয় গুরুত্ব নো ডদলয় েললোম তুডম আর লযোরী দুজলন ডমলল সতো পডরকল্পনোটো 
সেশ কলরছ। ডমডে কথোয় সেশ কোজ হোড ল কলর এখন আমোলক কোুঁচকলো সদখোলে। 
এটো ডকন্তু খুে গুলণর কথো? এখন তুডম খুে খুশী সতো? 
  
ইভ তোডেললযর স্বলর জেোে ডদল–পডরকল্পনোটো সতোমোরই ডছল আর যো কলরছ তুডমই 
কলরছ। –ডমঃ উইন্টো ড! সতোমোর  লে আডম তকড করলত চোই নো, আডম এখডন  ে 
সগোছগোছ কলর ডনলয় এ েোড়ি সছল়ি চলল যোে। 
  
আডম তোর কথো উড়িলয় ডদলয় েললোম–সলেলটনযোন্ট সললগো সজলন সগলছ সয, আমরো 
দুজলন ডমলল এই কোজটো কলরডছ। 
  
 লে  লে ইলভর মুখ ডেেণড হলয় সগল ভলয়। চীৎকোর কলর উেলতুডম আমোলক ডমথযো 
কথো েলছ। 
  
 ঈশ্বলরর কোলছ প্রোথডনো কডর তোই সহোক ডকন্তু সললগো ভীষণ চতুর। সেলট যোওয়ো চোকোর 
মলধয ডতডন েোডল আডেষ্কোর কলরলছন, একটো হোডরলয় যোওয়ো নোটডিক সরোলড সপলয়লছন। 
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ডতডন  রো ডর আমোলক প্রশ্ন কলরলছন–সভস্তোললক খুন করেোর আ ল পডরকল্পনোটো 
সতোমোর ডকনো? কোরণ তোর ধোরণো উইললর জনযই তুডম খুন কলরছ। 
  
ইভ আুঁতলক উলে দু–পো ডপডছলয় সগল।তুডম, তুডম ডমথযো েলছ। 
  
আডম সহল  েললোম, ডেশ্বো  করলত হলে নো। ডকন্তু ডমঃ সললগো যখন প্রমোণ হ হোডজর 
হলে, তখন  োমোল ডদও। সতোমোর লযোরী তখন সতোমোর কোলছ থোকলে সতো? েললত েললত 
ধীর পোলয় আডম ইলভর ডদলক এডগলয় সগলোম। 
  
ইভ দুপো ডপডছলয় ডগলয়  ভলয় েলল উেল–খেরদোর আমোর ডদলক এলগোলে নো। 
  
আডম গজডন কলর েলল উেলোম–দোুঁ়িোও, সতোমোর এই েযেহোলরর মো ুল ডদলতই হলে। 
একটো কোজ করললই  ে  ম যোর  মোধোন হলয় যোলে। 
  
সতোমোর নরম  রু গলোটো আমোর এই সলৌহকডেন হোত ডদলয় শুধুমোত্র একটু চোপ সদে। 
তোরপর তুডম সকেল একটো লোলশ পডরণত হলে। তুডম যোলত আর অনয সকোন পুরুষলক 
সধোকো নো ডদলত পোর, স জনয এটুকু সতো আমোয় করলতই হলে। 
  
আচমকো ইভ একটো লোে ডদলয় দু–হোলত আমোর েুলক ধোক্কো সমলর দুমদোম কলর ড ুঁড়ি 
ডদলয় উলে সগল। 
  
একটু সে োমোল হলয় ডগলয়ডছলোম।  লে  লে আডম ওর ডপছলন ছুটলোম। 
  
সভস্তোললর প়িোর ঘলর ে়ি সডস্কটোর একপোলশ ইভ আর এক পোলশ আডম। 
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 ইভ গজডন কলর উেল–আমোর কোলছ আ েোর সচেো করলে নো। 
  
আডম সহল  েললোম–সতোমোলক একটু আদর করে। েলল ধীলর ধীলর তোর ডদলক 
এলগোলোম। 
  
চট কলর ড্রয়োলরর সভতর সথলক ৩৮ সেোলরর একটো ডপস্তল েোর কলর আমোর েুক লেয 
কলর তোক করল। আডম হতভম্ব হলয় দোুঁড়িলয় প়িলোম। 
  
এল ো। আদর করলে এ –ডেদ্রুলপর  ুলর েলল ইভ। 
  
–সতোমোলক আডম সেোকো েোডনলয়ডছ, ধোপ্পো ডদলয়ডছ সশ। আডম শুধুমোত্র সতোমোলক ডদলয় 
সভস্তোললক খুন করোেোর মতললে ডছলোম। 
  
সতোমোর  লে যখন শুলয়ডছ, প্রডতডট মুহূতড সতোমোলক সঘন্ন কলরডছ।  ে মুখ েুলজ  হয 
কলর সগডছ। দোমও ডদলত হলয়লছ তোর জনয। এখন আডম  ে সপলয় সগডছ। এেোর তুডম 
এখডন এ েোড়ি সথলক সেলরোও। 
  
আডম অেেো ভোল নয় েুলঝ, ডপছু হটলোম।তোলক শো োলোম–সতোমোর  ুলখর জীেন আডম 
সভলে তছনছ কলর সদে। 
  
ইভও ভয় নো সপলয় জেোে ডদল–তুডম এখোন সথলক নো সগলল এখডন গুডল চোলোে। 
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আডম মৃদু সহল  েললোম–শুভরোডত্র ইভ।  োরোরোত ধলর একো এই েোড়িলত সভস্তোললর 
সপ্রতোত্মোর  লে আলোপ কর। 
  
. 
  
জযোলকর েোলর চলল এলোম। রোত সেশ অলনক হলয়লছ। ডতন সপগ হুইডস্ক সশষ কলর 
চতুথডটোর জনয কোউন্টোলরর ডদলক এলগোডে, এমন  ময় সক সযন আমোর নোম ধলর 
ডোকল। 
  
সশড ডোডলডং! চমলক ডপছন ডেলর তোকোলোম পোলশর ডদলক। তোর ডদলক তোকোলত অলনক 
পুরোন সৃ্মডত মলন এল। 
  
ছডের মত অলনকগুললো দৃশয, অলনক কথো মলন পল়ি সগল। সভস্তোললর আলগ স  ডছল 
আমোর  োথী, সভস্তোললর  লে ডেলয়র আলগর রোতও যোর  োডন্নলধয কোডটলয়ডছলোম, স ই 
সগ্লোডরর সদখো সপলোম আজ কতডদন পলর। 
  
প্রোয় স োল মো  আডম তোর সকোন খের রোডখ ডন। 
  
 তোলক ডজেো ো করলোম–সগ্লোডর, ডক খের সতোমোর, সকমন আছ? 
  
স  আমোর হোত দুলটো জড়িলয় ধলর েলল–মলন হলে খুশী হও ডন তুডম? 
  
আডম ডেস্মলয়র সঘোর কোডটলয় আনলন্দর  লে েললোম আডম একশেোর খুশী হলয়ডছ। তো 
তুডম। এখোলন সকন? 
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সগ্লোডর মুচডক সহল  জোনোল–আডম সভলেডছলোম সকোন রোজকুমোর আমোলক সডলক ডনলত 
আ লে। ডকন্তু সকউ এল নো, সেোধহয় আর আ লেও নো–তোর গলোয় সেলষর  ুর। 
  
আডম ওর গোলল সটোকো সমলর আদুলর  ুলর েললোম–সক েলল, আ লে নো? এই সতো আডম 
এল ডছ। চল, আমরো সকোন ডনরোপদ আশ্রলয় যোই। 
  
সগ্লোডর আমোর কথো শুলন খুে খুশী হল।েলল–আমোর ফ্ল্যোলট চল। সতোমোর সতো গোড়ি 
আলছ? 
  
 গোড়ি চোলোলত চোলোলত েললোম–সতোমোলক খুে ডম  কলরডছ। সগ্লোডর–এখন ডক করছ? 
  
নো, ডকছু নো। সগ্লোডর সহল  েলল–সতোমরো যখন সভডনল  হডনমুন করডছলল, আডম তখন 
সফ্ল্োডরডোলত একজন  ুন্দর েৃলদ্ধর  লে ডদনগুললো কোটোডেলোম। সেশ ভোলই 
কোটডছল,হেোৎ সকোথো সথলক েুল়িোর স্ত্রী এল  তোলক আমোর কোছ সথলক ডছডনলয় ডনলয় 
সগল। 
  
এক মলয় স  আঙুল ডদলয় েোন ডনলদডশ কলর েলল েোুঁ ডদলক সঘোরোও। েযো  এখোলনই 
গোড়ি থোমোও। আডম এখোলন নোমডছ। তুডম ডপছন ডদলক গোড়িটো পোকড কলরো। 
  
আডম ডলেলট কলর স োজো চলল সগলোম সগ্লোডরর ফ্ল্যোলট। 
  
সগ্লোডর আমোলক উষ্ণ অভযথডনো জোনোল। ঘরটো সেশ সছোট ডকন্তু  োজোলনো সগোছোন। সগ্লোডরর 
সেোুঁলট মৃদু হোড  তোলক সেশ সমোহময়ী কলর তুলললছ। সেশ  ুন্দর সদখোলে সগ্লোডরলক। 
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আডম আ েোর আলগই ও ডনলজলক অনয সপোষোলক আেোডদত কলর ডনলয়ডছল। হললদ 
ড লের গোউলন সেশ ভোলই লোগলছ। 
  
আডম তোর কোলছ এডগলয় এল  দুহোত ডদলয় সগ্লোডরর সকোমরটো সে়ি ডদলয় ধলর আমোর 
শরীলরর  লে লোডগলয় আললতো কলর ওর সেোুঁলট চুমু ডদলোম।েললোম তুডম জোলনো আমোর 
স্ত্রী মোরো সগলছ? 
  
হযোুঁ, খেলরর কোগজ সথলক সজলনডছ।েলল সগ্লোডর আমোর সচোলখর ডদলক তোডকলয় হো ল–
তোহলল সতোমোর স্ত্রীর টোকোর মোডলক সতো এখন তুডম? 
  
 েটো নয়, ডোডলডং। সেশীর ভোগটো সগলছ অলনযর দখলল। যো এখন েোদ দোও এ ে কথো। 
তোর সচলয় েরং আমরো মহৎ কোলজ ডলপ্ত হই, এ । 
  
পরডদন সব্রকফ্র্োলস্টর  ময় সগ্লোডরলক সেশ েয়স্ক সদখোডেল। ও যো উচু্চঙ্খল জীেন–যোপন 
করডছল, তোলত অকোলল েুড়ি হওয়ো সতো স্বোভোডেক। 
  
সগ্লোডর ডজেো ো করল–এতডদন সকোন্ রূপ ীর সপ্রলম হোেুডুেু খোডেলল? সশড ডোডলডং! আডম 
সতো েোপু  তীপনো কডর নো, তো সতো তুডম জোন? 
  
আডম সহল  েললোম–হো সভস্তোললর স লক্রটোরী। কটো মো  ওর  ে সপলয় কোলমোলত্তজনো 
সমটোেোর সচেোয় ডছলোম। ডকন্তু এখন যডদও আর সকোন  ম্পকড সনই। 
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সগ্লোডর েলল–এক ময় তুডম সমলয়গুললোলক নোচোলত, আর এই প্রথম তুডম একটো সমলয়র 
কোলছ সহলর সগলল তোই সতো?–তোর কথোয় েযলের  ুর। 
  
আমোর মুলখ শুকলনো হোড –তুডম সদখডছ সজযোডতডষ হলয় উলেলছ। 
  
সশড, আডম ডনলজও পুরুষলদর কোছ সথলক তোক েুলঝ পোলোলত অভযস্ত ডছলোম, এখন 
তোরো আলগ পোডললয় যোয়। একটো দীঘডশ্বো  সেলল েলল–সযৌেন সতো যোয়,  ুন্দরীও নই 
আডম, তেুও তুডম আমোর  ে পোেোর জনয উদেীে। 
  
 জোন সশড, গতরোলত তুডম ভীষণ ডনষু্ঠলরর মত আমোলক পী়িন কলরছ। সতোমোর চোওয়োর 
 লে পোিো ডদলত আমোর সদলহর আর েমতো ডছল নো। মনটো যডদও তৃপ্ত হডেল। ডকন্তু 
তুডম আমোলক কোল প্রোয় সমলর সেলডছলল। 
  
আডম হো লোম। 
  
একটু সথলম স  আেোর েলল–আেো, সমলয়টো ডক খুে  ুন্দরী, তলে ওর গলো শুলন মলন 
হল–ক়িো ধোলতর সমলয়। 
  
তোর ডিতীয় কথোটোয় আডম চমলক উেলোম। ঘো়ি ঘুডরলয় সগ্লোডরর ডদলক তোকোলোম। তুডম 
ওর কথো শুনলল কখন? 
  
সগ্লোডর  রলভোলে উত্তর ডদল–সটডললেোলন শুলনডছ। ডময়োমী সথলক ডেলর মলন হল সতোমোর 
সখোুঁজ খের সনওয়ো দরকোর। 
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আমোর ভ্রূ দুলটো কুুঁচলক সগল। ইভ সতো আমোলক ডকছু েললডন। চীৎকোর কলর েললোম 
তুডম কখন সেোন কলরডছলল? 
  
পরশু সেোন কলরডছলোম। তখন রোত নটো কুড়ি হলে। সমলয়ডট সেোন ধলরডছল। তুডম 
েোইলর সগছ জোডনলয় স  সেোনটো নোডমলয় রোখল। অথচ আডম সতোমোর গলো 
  
ওর কথো সশষ হলত নো হলতই এক লোলে ডগলয় ওলক খোমলচ ধরলোম। আমোর সকোন কথো 
তখন তুডম শুনলত সপলয়ডছলল? 
  
দুঃডখত সশড। কথোটো সতোমোলক এতটো ডেচডলত করলে ভোডেডন। স ভয় সপলয় েলল–সশড 
লোগলছ আমোয় ছো়ি। 
  
আডম সচুঁডচলয় েলল উেলোম–সচোপরোও। সটডললেোলন তুডম ডক শুলনডছলল েল? 
  
ও সতোতলোলত সতোতলোলত েলল–তুডম ডচডে ডডকলটটকরডছলল। সকোনওলয় ড লমন্ট–এরকম 
জোতীয় েযে োর সকোন ডেষলয়। আর উত্তর সদেোর  ময় ঐ সমলয়ডটর গলো সেশ দৃঢ় অথচ 
ডেচডলত সশোনোডেল। 
  
ওলক আডম সছল়ি ডদলোম। হোত–পো েোণ্ডো, অেশ হলয় যোলে। কুঁপডছল আমোর  োরো 
শরীর। সগ্লোডর আেোর েলল–সশড ডক হল সতোমোর? আডম সকোন অপরোধ কলর সেললডছ? 
রোলগর সচোলট আমোর মুলখর ভোষো সনোংরো হলয় সগল।ডক কলরডছ  হোরোমজোডদ? স ই  ময় 
সভস্তোল আমোর হোলত খুন হলে। দোুঁত ক়িম়ি কলর সগ্লোডরর হতভম্ব মুলখর মলধয এক 
ঘুডষ লোগোলোম। অতডকডত আক্রমলণ সগ্লোডর সমলঝলত ডছটলক প়িল। 
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 লে  লে আডম ঝল়ির সেলগ ড ুঁড়ি ডদলয় সনলম নীলচ চলল এলোম। 
  
. 
  
১৭. 
  
 রুজলভে েুললভোডড জন  মোগলম মুখডরত। ভীল়ির মলধয ডমলশ ডগলয় আডম একটো েুথ 
সথলক সজো ুয়ো মরগযোনলক সেোন করলোম। তখন  কোল  োল়ি নটো হলে। 
  
সজো ুয়ো মরগযোন জোনোল–ডম  ইভ এখন পোমেীচ সহোলটললর একশ ঊনষোট নম্বর ঘলর 
রলয়লছ। আপডন চলল যোেোর পরই ও এখোলন চলল আল   লে সেশ ে়ি একটো 
 ুটলক ও রলয়লছ। 
  
আডম মরগযোনলক েললোম–আলরো খের ডনলত। 
  
এেোর আডম সেোন সরলখ টযোডে ডনলয় স োজো চলল এলোম পোমেীচ সহোলটলল। দরজোয় 
সটোকো ডদলতই েোজখোই গলোয় প্রশ্ন এল–সক? 
  
প্রতুযত্তলর গম্ভীর গলোয় েললোম– সটডলেোম। ডম । 
  
স  দরজো সখোলোর  লে  লেই তোলক আললতো ধোক্কো ডদলয় সভতলর েুলক দরজো েন্ধ কলর 
ডদলোম। 
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আমোলক সদলখ ইভ  ভলয় ডপডছলয় সগল, ভলয় মুখখোনো শি কোে। 
  
আডম মৃদু সহল  েললোম সতোমোর সেোকোমীর জনয আ লত হল। 
  
অেোক হলয় ইভ তোডকলয় রইল। 
  
তুডম আমোলক েলল ডন সকন সয আমোর সেোন এল ডছল স ই রোলত? 
  
সতোতলোলত সতোতলোলত ইভ েলল–আ–আ–আডম ভুলল ডগলয়ডছলোম। 
  
ডক সেোকোমীর কোজ কলরডছলল তুডম? ব্ল্যোকলস্ট আর অডগড  দুজলন ডনিয়ই শুনলত 
সপলয়ডছল সটডললেোলনর ডরং আর সতোমোর উত্তর? 
  
–তোলত ডক হলয়লছ?  কললই জোলন সয তুডম েযস্ত ডছলল আর সতোমোলক ডেরি নো কলর 
সকউ, স জনযই েললডছ েোইলর সগছ। 
  
তোর কথো শুলন মলন হল সযন একটো ঘুডষ সমলর মুখটো েোডটলয় ডদই। ডনলজলক  ংযত 
কলর ডনলয় তোলক সেোঝোেোর সচেো করলোম– কলল জোলন সয আমোর ডচডের ডডকলটশোন 
গুললো ঐ মুহূলতড সটপ হডেল,  েোই সটডললেোলনর কথো শুলনলছ, তোহলল সতোমোর 
সটডললেোলনর কথো েলোটো ডনিয়ই সটপ হলয় থোকলে। ডকন্তু ডমঃ সললগো সটপ শুলন সদখলে 
সতোমোর গলোটো সরকডড হয়ডন। তখন  েোই এটো েুঝলত পোরলে, সরকডডটো পূলেড করো 
হলয়লছ ও খুনটোও পূেড পডরকডল্পত। 
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েযোপোরটো েুলঝ ইভ সেশ ভয় সপলয় সগল। স  কোুঁপো কোুঁপো স্বলর েলল–তোহলল এখন ডক 
হলে? 
  
 ময় মলতো যডদ আমোলক েললত, ডকছু অন্ততঃ একটো েযেেো করতোম–একটু সথলম সথলম 
আেোর েললোম–আমোলদর এখোন সথলক পোলোলত হলে। এছো়িো অনয সকোন পথ সনই। 
  
ডকন্তু পোডললয় তুডম যোলে সকোথোয়। পুডলশ সতো অপরোধীলদর খুুঁলজ েোর কলর ডেক। 
  
আডম সতোমোলক ডনলয় সযখোলন যোে, স খোলন পুডলশ আমোলদর হডদশ খুুঁলজ পোলে নো। ডকন্তু 
আডম জোনলত চোই–তুডম ডক যোলে আমোর 
  
হযোুঁ, আডম সতোমোর  লে যোে। ইলভর সচোখদুলটো  োদো কোগলজর মত লোগডছল। 
  
আডম তোলক পুঁয়তোডিশ ডমডনলটর মলধয এল  ডনলয় যোে েলল চলল সগলোম। 
  
ডেলর এল  সদখলোম পোখী পোডললয়লছ। যডদও আমোর একটু সদরী হলয় ডগলয়ডছল, অডেডশয 
 োমোনয। রোলগ শরীরটো দোউ দোউ কলর জ্বললছ। 
  
সেোলন সজো ুয়ো মরগযোলনর  লে সযোগোলযোগ কলর জোনলত পোরলোম–আমোর চলল যোেোর 
পর ইভ–লযোরী েোঞ্জোরলক সেোন কলরডছল আর আজ দুপুর আ়িোইটোর  ময়  মুলদ্রর 
েোইলরর কুুঁল়ি ঘলর দুজলন সদখো করলে। 
  
আডম মরগযোনলক ওর সলোজন তুলল ডনলত েললোম। পোডরশ্রডমলকর জলনয আমোর  লে 
েোড়িলত সযোগোলযোগ করলত েললোম। 
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এখন েোলজ  োল়ি েোলরোটো। আমোর করণীয় কোজগুললো পর পর  োডজলয় ডনলোম। 
  
প্রথলম আটলোডন্টক সহোলটলল কোলনকশোন চোইলোম হযোললো, আটলোডন্টক? শুনুন, ডমঃ। 
গযোঞ্জোরলক একটো খের ডদলত হলে 
  
ডক? 
  
উডন এইমোত্র সেডরলয়লছন। ডেক আলছ, খেরটো ডললখ ডনন। উডন এলল দয়ো কলর জোডনলয় 
সদলেন। 
  
–হযোুঁ। 
  
ডললখ ডনন–লযোরী েোঞ্জোর, সদরী হলয় সগলছ,  োল়ি পোুঁচটোর আলগ সদখো করলত সযও নো–
ইভ। 
  
আেো, ধনযেোদ। 
  
. 
  
১৮. 
  
ডমঃ অযোটনডী, এই পযডন্ত শুলন আপডন ডনিয়ই েুঝলত সপলরলছন আডম সকন আমোর স্ত্রীলক 
খুন করলোম। আ লল, সকেলমোত্র টোকোর জলনয নয়, ইভলক পোেোর জনয আডম একোজ 

http://www.bengaliebook.com/


এম ফর মার্ডার । জেমস জের্লি জেে  

141 

www.bengaliebook.com                                  সূলেপত্র 
 

 

করলোম। ইলভর সপ্রম এজনয দোয়ী। সেশ েুডদ্ধ কলর খুলনর মতলেটো ইভ আমোর মোথোয় 
েুডকলয় ডদলয় আমোলক এ কোলজ প্রলরোডচত কলরলছ।  ুতরোং ইভ হল আ ল খুনী। 
  
ইভ ভীষণ চোলোক আর সনোংরো সমলয়। আডম কুুঁল়ি ঘরটোলত সপৌঁলছোলোম, সদখলোম–ইভ 
লযোরীর অলপেোয় সতরী হলয়ই আলছ। 
  
ইভ আমোলক সদখলত সপলয়ই নোডগনীর মত েুুঁল  উেল তেুও হো েোর সচেো কলর 
েললোম–হযোললো ইভ। দরজোটো েন্ধ কলর ডদলোম। আমোলদর পোলোেোর পথ েন্ধ। 
  
ইভ ৩৮ সেোলরর ডরভলভোরটো আমোর ডদলক তোক কলর েলল তুডম পোরলে নো ডেকই, ডকন্তু 
আডম পোলোলত পোরে। 
  
আডম তোর ডদলক এলগোলতই স  েলল–এডগও নো, তোহলল গুডল করে। আডম জোনতোম সয, 
 যোরীর সদখো সপলল স  আমোলক গুডল কলর মোরলে। 
  
আডমও মলন মলন েডন্দ আুঁটডছলোম। ইভ আমোর কোছ সথলক সষোল  লতর েুট দূলর। 
এখোন সথলকঝোুঁডপলয় প়িলল ওলক আঘোত করো যোলেনো। সভতলর সভতলর ও অডের হলয় 
উেডছল লযোরীর জনয।  ুলযোগটো কোলজ লোগোলোম। 
  
কই, কলরো গুডল–েলল ইলভর ডদলক এডগলয় সযলত থোডক। জোনলোর ডদলক তোডকলয় সহল  
েললোম–ওই সয, সতোমোর সপ্রডমক মহোশয় এল  পল়িলছ। 
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ইভ সযই ঘো়ি ঘুডরলয় জোনলোর েোইলর তোডকলয়লছ আডম েোলঘর মত ওর উপলর ঝোুঁডপলয় 
প়িলোম। ডরভলভোরটো ঘলরর সকোলণ ডছটলক সগল। ওর গোলয় অ ম্ভে শডি। ওর  ুন্দর 
গলোটো সচলপ ধরলত চোইলোম। 
  
দুহোুঁটু ডদলয় ওর হোত দুলটো সচলপ ধলর ওর েুলক েল  ওর গলোটো ডটলপ ধরলোম। সকোটর 
সথলক সচোখ দুলটো সযন সেলল সেডরলয় আ লত চোইলছ। ওর  েডোে ডশডথল হলয় সগল। ডোন 
নোলকর েুলটো ডদলয় সেডরলয় এল একলেোুঁটো রি। মুহূলতডর মলধয ডনস্পন্দ, ডনথর হলয় 
সদহটো মোডটলত লুডটলয় প়িল। 
  
. 
  
 মোডপ্তর আলগ 
  
সশড সদখল দূলর সেোডড গোড়িটো আ লছ। এক ময় ঘলরর কোছোকোডছ এল  গোড়িটোর 
ইডঞ্জন েন্ধ হল, এডগলয় আ ো পোলয়র শব্দ পোলে ও। সশড সরঞ্জটোলক শি হোলতর মুলেোয় 
সচলপ ধরল। 
  
লযোরী দরজো খুলল ঘলর সেোকেোর  লে  লে সশড ভোরী সরঞ্জটো ডদলয় আঘোত করল। 
মোথোর ব্রহ্মতোলুর উপর সযন আচমকো েজ্রপোত হল। 
  
লযোরী লুডটলয় েল  প়িল। কথো েলোর সশষ সচেোও তোর হল নো। 
  
 সশড তোলক পরীেো কলর েুঝল–একদম সশষ। 
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সশলডর এডদককোর কোজটো সশষ হল। লযোরীর পলকট হোতল়ি গোড়ির লোইল ন্স, 
নযোতোলনোেযোগ, ড গোলরট সক , রুমোল, সদশলোই আর ডেশ ডলোলরর একটো সনোট সপল। 
স গুললো সটডেললর উপর সরলখ লযোরীর সপোষোকগুললো স  পলর ডনল আর তোর 
সপোষোকগুললো লযোরীলক পডরলয় ডদলয় স  সটডেললর উপর সথলক ডজডন গুললো হস্তগত 
করল। 
  
পোলোেোর সশষ সচেোয় স  লযোরীর মৃতলদহটো কোুঁলধ তুলল ডনলয় েুইক গোড়ির দরজো খুলল 
সদহটোলক শুইলয় ডদল ডপছলনর  ীলট।কুুঁল়িঘলর ডেলর ডগলয় সটলপর চোকডত দুলটো ডনলয় 
ডনল।ইলভর  টলকল র ডদলক তোর নজর প়িল। খুলল তোর মলধয সদখলত সপল সভস্তললর 
গহনোর েোে।  ে শুদ্ধ ডনলয় গোড়িলত তুলল। 
  
সশলডর মুলখ এেোর ডেজয়ীর কডেন হোড । স  লযোরীর েুইকটো ডনলয় দ্রুতলেলগ ধোডেত 
হল। সহডলোইলটর েদলল সছোট লোইট ডদলয়ই স  রোস্তোর অন্ধকোর দূর কলরলছ। 
  
আেোর স ই ডিকলরোড, স ই সে়িো। সশড সে়িোর কোলছ এল  গোড়ি থোডমলয় ডনলজর 
 ুযটলক টো, পোল ডল আর গয়নোর েোেটো ঘোল র মলধয নোডমলয় আনল। এগুললো  েই 
সজলো অযোটনডী জন হযোডরন্টলনর কোলছ পোেোলত হলে। 
  
এেোর স  েুইক গোড়িটোলক খোলদর ধোলর এলন েোুঁলকর মুলখ গোড়ির মুখটো ঘুডরলয় সরলখ 
সনলম এল। 
  
গোড়ির ইডঞ্জন চোলু সরলখ গোড়ির দরজো খুলল হোত ডদলয় িোচ সপডোল সচলপ ধরল। ডগয়োর 
পোলে ডতলনর ঘলর তুলল ডদল। ইডঞ্জন পুলরো গডত নো সনওয়ো পযডন্ত স নোকটো পুলরো সটলন 
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রোখল। তোরপর কটো লম্বো শ্বো  ডনলয় িোচ্ সছল়ি ডদলয় ডপছন ডদলক ডনলজর সদহটো  ডরলয় 
ডনল। 
  
একটো ভীষণ ঝোুঁকুডন, তোরপর গোড়িটো  োমলনর ডদলক লোডেলয় প়িল আর  লে  লে 
গোড়ির সখোলো দরজোটো ঘুলর এল  সশলডর কোুঁলধ প্রচণ্ড সজোলর আছল়ি প়িল। 
  
ধোক্কোলত ডছটলক দুপোক গড়িলয় সগল সশড। আর গোড়িটো  োুঁ– োুঁ কলর তোর পোশ ডদলয় 
সযন উ়িলত উ়িলত গভীর খোলদ গড়িলয় প়িল। 
  
মুহূলতডর মলধয গোড়িটো অদৃশয হলয় সগল। খোলদর অতলল। আর তখডন হেোৎ ভয়কর 
আতলক তোর শরীরটো ডহম হলয় সগল। স  সয ডনলজই খোলদর মলধয পল়ি যোলে। প্রোলণর 
ভলয় মডরয়ো হলয় স  ঘো  মোডটলকই মুলেো কলর ধরল। মোডটলত আঙুল গুললো শি কলর 
সগুঁলথ ডদল। 
  
ওডদলক েুইকটো খোলদর মলধয পল়ি প্রচণ্ড শলব্দ আগুন ধলর সগল। তোর ধোক্কোয় পোথর 
গড়িলয় গড়িলয় প়িলত লোগল। একটো অন্ধ, দুদডমনীয় আতলক মডরয়ো হলয় স  অনয ডকছু 
ধরেোর সচেো করল, ডকন্তু ডকছুই সচোলখ প়িল নো। হোলতর উপর প্রচণ্ড চোপ প়িলছ। 
সদহটো কতেণ ধলর আর ঝুলল থোকলে! সশষ সচেোয় স ঝোুঁকুডন ডদলয় সদহটো ওপলর 
সতোলেোর সচেো করল। ডোন হোুঁটুটোও তুললত পোরল। ডকন্তু তোর হোলতর চোলপ মোডটর 
চোে়িো আলগো হলত হলত সশষ পযডন্ত খল  সগল। সশড হোত েোড়িলয় আলরক জোয়গো 
ধরেোর সচেো করল। ডকন্তু স   ুলযোগ সপল নো। সদহটো অেশযম্ভোেী মৃতুযর পলথ পোড়ি 
ডদল। 
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