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ক্রিক্রিত পেখারছে ক্রিনসরমিরক 
  
০১. 
  
েচেন ধচ্ছরই এেটু চিচিত দেখাচ্ছে চিনসচ্ছেিচ্ছে। দস দেচ্ছে দেচ্ছে দেন সচিে পচ্ছথর 
সন্ধান পাচ্ছে না। চেন্তু েচেচ্ছনর েচ্ছধে এেটা চসদ্ধাচ্ছি আসচ্ছত হচ্ছে। এইোচ্ছে চিে 
োচ্ছলা লাচ্ছে না। অথি আচ্ছেই েথাটা আোর সুসানচ্ছে েলচ্ছত িায় না। তচ্ছে দস 
েোপারটা চস্থর েচ্ছর তচ্ছেই স্ত্রীচ্ছে োনাচ্ছে। 
  
চিচিত হচ্ছয় প্রায় সাতটায় চিনসচ্ছেি োচড় চিরল। শীচ্ছতর সেয় িান্ডাটা দেশ উপাচ্ছেয়। 
শীচ্ছতর শুরুটা দেশ েচ্ছনারে। তারপর োচড় চিচ্ছর েচে িায়ার দেচ্ছসর সােচ্ছন এে োপ 
েরে েচি চনচ্ছয় েসা োয় তাহচ্ছল দতা েথাই দনই। 
  
অেশে অনেচেন চিনসচ্ছেি আটটা; সাচ্ছড় আটটায় োচড় দিচ্ছর। চতনতলা োচড়টায় তার। 
অোপাটটচ্ছেন্টটা দোতলায়। চিনসচ্ছেি চসিঁচড় দেচ্ছয় চনচ্ছের অোপাটটচ্ছেন্টটার োচ্ছে োিঁড়ায়। 
োচড়টা চতন েেচ্ছরর পুচ্ছরাচ্ছনা। 
  
তা েের েচ্ছশে চিনসচ্ছেি এ অঞ্চচ্ছল আচ্ছে। োড়া এেটু দেচশ হচ্ছলও শহচ্ছরর এেেে 
োচ্ছে েচ্ছলই এই অোপাটটচ্ছেন্টটা তার দেখাোত্র পেন্দ হচ্ছয়চেল। আচ্ছশপাচ্ছশ সেচেেু 
পাওয়া োয়। তখন তার সংসারটা দোচ্ছটা আর েোেসাও উন্নচতর পচ্ছথ দোরেেচ্ছে 
এচ্ছোচ্ছে। তারপর সংসারও োড়ল আর সহসা েেেসায় োটা দনচ্ছে এচ্ছলা, এেং এখনও 
তা োচটচ্ছয় উিচ্ছত পাচ্ছরচন। 
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হিাৎ এেটা োচড়র দেে েষার শচ্ছে চিনসচ্ছেি সচিৎ চিচ্ছর পায়। তারপর দস এেটু 
িেচ্ছে উচ্ছি েচলং দেল পুশ েচ্ছর। 
  
সুসান চিনাচ্ছরর তোরে েরচেল। েচলং দেচ্ছলর শচ্ছে নোপচেচ্ছন হাত েুচ্ছে েরোর 
চেচ্ছে এচেচ্ছয় োয়। 
  
েরো খুচ্ছল অোে হচ্ছয় সুসান েচ্ছল, আে এেটু তাড়াতাচড় চিরচ্ছল? 
  
–হোিঁ, িচ্ছল এলাে। অচিচ্ছস েচ্ছস থােচ্ছত আর োচ্ছলা লােচেল না। 
  
এচ্ছস োচ্ছলাই েচ্ছরে। 
  
–এেটু েচি ের দতা। 
  
েরচে। 
  
তারপর েচির োপ হাচ্ছত চনচ্ছয় সুসান েচ্ছল, এই ঘণ্টাখাচ্ছনে আচ্ছে রোর আোর 
এচ্ছসচেল। 
  
এচ্ছস চে েলল? 
  
–েলল, তুচে েচে েয়া েচ্ছর তার সচ্ছে এেটু েথা েচ্ছলা তাহচ্ছল দস খুশী হচ্ছে। 
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–খুশী হচ্ছে? চেনচ্ছয়র অেতার। েথার োরপোিঁি দোচ্ছে না। 
  
–োেটা তাই দেখাচ্ছে। 
  
–দেখচ্ছে ও এখুচন আোয় আোর দিান েরচ্ছে। 
  
–তুচে েীচ্ছস েুেচ্ছল? স্বােীর হাচ্ছত েচির োপটা দেয়। 
  
–ইোচনং ও আোর আসা োওয়ার ওপর নের রাচ্ছখ। 
  
 চিনসচ্ছেি েচিটা তখচ্ছনা দশষ েচ্ছরচন দটচলচ্ছিানটা চরং চরং শচ্ছে দেচ্ছে উিচ্ছলা। 
  
অচনো সচ্ছেও চিনসচ্ছেি চরচসোরটা তুচ্ছল, হোচ্ছলা। 
  
–হোচ্ছলা, চিনসচ্ছেি, এখন আপনাচ্ছে দিান েচ্ছর চেরক্ত েরচে না দতা? 
  
–আচ্ছেৌ নয়। 
  
–ধনেোে, আোর েোপারটা এেটু চিিা েরচ্ছলন? 
  
–হোিঁ, অনে োচড়র দিষ্টায় আচে। 
  
সুসান ইচেচ্ছত োনায় দে, এখাচ্ছন দে োড়ায় আচ্ছে অনে দোচ্ছনা োয়োয় দসই োড়ায় 
োচড় পাওয়া োচ্ছে না। চিনসচ্ছেি োথা দনচ্ছড় সুসানচ্ছে হাসচ্ছত োরণ েচ্ছর। 
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-তা অেশে চিে। তেু আোর েথাটা দেচ্ছে দেখচ্ছেন। 
  
–হোিঁ, আোর দিষ্টার দোচ্ছনা ত্রুচট দনই। 
  
–চেন্তু দতেন দতা দোচ্ছনা েরে দেখচে না। 
  
–আচে োলালচ্ছে পেটি েচ্ছলচে দসও আোয় অচ্ছপক্ষা েরচ্ছত েচ্ছলচ্ছে। 
  
–ও, তা আপচন োর সচ্ছে েথা েচ্ছলচ্ছেন? 
  
–চপটাচ্ছরর সচ্ছে। আপচন তাচ্ছে দিচ্ছনন নাচে? 
  
–চিচন েই চে। চিে আচ্ছে চেন্তু আচে ওচ্ছে েলচ্ছত িাইচন। 
  
–দেন? েলচ্ছল োচ্ছলা হচ্ছে েচ্ছন হয়। 
  
–তাহচ্ছল আোর োচ্ছেও োলাচল িাইচ্ছে তেু েলে। 
  
–এই েচ্ছরই দতা ওচ্ছের িচ্ছল। 
  
–আোর দেচ্ছল োস িাচ্ছরচ্ছের েচ্ছধেই এচ্ছস পড়চ্ছে েচ্ছলই আপনাচ্ছে এেথা েলচ্ছত োধে 
হচে। এেতলার সে দোোনোরচ্ছে েলচ্ছত তার িল হাচ্ছতনাচ্ছতই দপচ্ছয়চে। সচ্ছে সচ্ছেই 
তারা দনই দনই েচ্ছর উচ্ছিচ্ছে। ওচেচ্ছে আোর দেচ্ছলর আসার সেয় হচ্ছয় দেচ্ছে। দস দতা 

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

6 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

পািঁি সাত োস থােচ্ছেই। এই েোচ্ছসর েনে েেেস্থা েরচ্ছত পারচে না। অোপাটটচ্ছেন্ট 
পাওয়া অেশে সেসোর েোপার। 
  
–আোর দক্ষচ্ছত্রও এেই েথা। 
  
–েুচে। গুি নাইট। 
  
–গুি নাইট। 
  
. 
  
০২. 
  
 েনু্ধ রোচ্ছটটর োচড় োোর েনে চিনসচ্ছেি সোচ্ছলর চেচ্ছেই দেচরচ্ছয় পড়ল। আধঘণ্টার 
েচ্ছধে চিনসচ্ছেি এেটা দোতলা োচড়র সােচ্ছন োিঁড়ায়। এরই এেটা অোপাটটচ্ছেচ্ছন্ট রোটট 
থাচ্ছে। 
  
সু্কচ্ছলর েচি তারা এেসচ্ছেই দপচরচ্ছয়চ্ছে। তারপর এেেন োয় সাচহতে আর অনেেন 
চেজ্ঞাচ্ছনর চেচ্ছে। রোটট েরােরই পড়াচ্ছশানায় োচ্ছলা থাোর েনে েুেচ্ছনর েচ্ছধে 
দরষাচ্ছরচষ চেল। 
  
এখন চেিঃ রোটট এেটা েোচ্ছে উচ্চপেস্থ অচিসার। চতচরশ েের েয়চ্ছস চেচ্ছয় েচ্ছর দস 
সুচ্ছখই চেল। তাচ্ছের এেটা েনোসিান েন্মায়, িুচ্ছলর েচ্ছতা সুন্দর দেচ্ছয় দপচ্ছয় স্বােী-স্ত্রী 
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েুেচ্ছনই খুে খুশী। েুচটোটায় েুেচ্ছনই দেচ্ছয়চ্ছে চনচ্ছয় দেচরচ্ছয় পচ্ছড়। এত সুখ আর সইল 
না। োরণ তার স্ত্রী হিাৎ দরাচ্ছে োরা োয়। 
  
স্ত্রীর খেরটা অচিচ্ছস েচ্ছস দপচ্ছয় েখন রোটট সচ্ছে সচ্ছে োচড় দিচ্ছর তখন সে দশষ। 
  
চিনসচ্ছেি খেরটা শুচ্ছন েুচ্ছট এচ্ছস েনু্ধচ্ছে সান্ত্বনা চেচ্ছয়, তার স্ত্রীর দশষেৃচ্ছতের েেেস্থা 
েচ্ছরচ্ছে। আর চশশুেনোর োর তুচ্ছল চেচ্ছয়চ্ছে সুসাচ্ছনর হাচ্ছত। 
  
োসখাচ্ছনে োচ্ছে চিনসচ্ছেি োচড় চনচ্ছয় এখাচ্ছন এচ্ছসচ্ছে। ওখাচ্ছন দেচ্ছয় োচ্ছলাই আচ্ছে। 
  
োো দেচ্ছয়চ্ছে দপচ্ছয় খুশী হচ্ছত পারল না োরণ দেচ্ছয়ই োচ্ছে েূচ্ছর পাচিচ্ছয়চ্ছে। এখন 
দেচ্ছয়ই তার োল। 
  
রোটট এেথা চেশ্বাস েচ্ছর না। দেচ্ছয়চ্ছে দোচ্ছল চনচ্ছয় আের েচ্ছর। আোর েী দখয়াচ্ছল 
দোল দথচ্ছে নাচেচ্ছয় দেয়। োেচ্ছল তাোয় না। তখন দোন্স দেচ্ছয়চ্ছে সােলায়। সাচ্ছহচ্ছের 
হােোে না েুচ্ছে এেটু দেচ্ছখ দস িচ্ছল োয়। দেচ্ছয় োয়না েচ্ছর োোর োচ্ছে োচ্ছে েচ্ছল। 
দেচ্ছয়চ্ছে সােলাচ্ছত পাচ্ছর না। আপচন অথো চেচ্ছসস চিনসচ্ছেিচ্ছে পাচিচ্ছয় দেন, দেচ্ছয়চ্ছে 
আের ও দখলনা, খাোর চনচ্ছয় আসচ্ছত। 
  
চিনসচ্ছেি দেচ্ছত এেটা োরচ্ছণ, দস হল চেস েুচলচ্ছয়ট। তার প্রচত তার এেটা েুেটলতা 
চেল। আোর রোচ্ছটটর স্ত্রী চলো, েনু্ধর স্ত্রীর প্রচত আনুেতেও েলা িচ্ছল। 
  
দেচ্ছয় আর দোন্স-এর োরুণ োে হচ্ছয়চ্ছে। এচ্ছে অপরচ্ছে োড়া িচ্ছল না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

8 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

েরোর দেল চটপচ্ছতই দোন্স এচ্ছস েরো খুচ্ছল েচ্ছল, গুি েচনটং। 
  
িচিশ েেচ্ছরর দোন্স, েেেুত স্বাস্থে, এোচড়চ্ছত েের েুই োে েরচ্ছে। এখাচ্ছনই নাচে 
প্রথে োে েরচ্ছে। 
  
চিসচিচসচ্ছয় ওচ্ছি দোন্স, সোর, আপচন সাচ্ছহেচ্ছে এেটু েুচেচ্ছয় েলচ্ছেন। আপনাচ্ছে 
সাচ্ছহেচ্ছে রােী েরাচ্ছতই হচ্ছর। 
  
–আোর দিষ্টার দোচ্ছনা ত্রুচট থােচ্ছে না। 
  
–আোর েথা দেন আোর েলচ্ছেন না। 
  
–দশান, চেস েুচলচ্ছয়চ্ছটর খের েী? 
  
–উচন চনয়চেত পড়াচ্ছত আসচ্ছেন। 
  
–োচ্ছলা, আো েুেচ্ছন দেেন েল্পগুেে েরচ্ছে? 
  
–দেচশ নয়। 
  
 –দেচশ নয়! এটা দতা চিে না। আচে দতা অচ্ছনে চেেু আশা েচ্ছরচেলাে। 
  
-সোর আচেও তাই, তচ্ছে দেশ চনরাশ হচ্ছয় পচ্ছড়চে। সাচ্ছহে দেন এেটু েম্ভীর হচ্ছয় 
দেচ্ছে। এেটু দহচ্ছস েথাও েচ্ছল না। দেেসাচ্ছহে িচ্ছল চেচ্ছয়ই েত চেপে োিঁচধচ্ছয়চ্ছে। 
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–তা চিেই। আর চেস েুচলচ্ছয়ট? 
  
 –দস চেেুটা সহে। হাচসেুচ্ছখ দোন্স েচ্ছল, চেন্তু সোর, আচে.. 
  
.–চেন্তু আোর চে? 
  
 –আচে আপনার উপরই…। 
  
–দস দতা আচে আচেই চেন্তু োচ্ছনা দতা দেচ্ছয়চ্ছের হাচ্ছত অচ্ছনে দোপন অস্ত্র আচ্ছে। 
  
–তেু আপনাচ্ছে দিষ্টা িাচলচ্ছয় দেচ্ছত হচ্ছে সোর। 
  
–দেখা োে েী েরা োয়। 
  
এচেচ্ছে দেচ্ছয় হাচের। তাচ্ছে চনচ্ছয় োোর আচ্ছে দোন্স েচ্ছল–আপচন এচেচ্ছয় োন সোর। 
  
 অোপাটটচ্ছেচ্ছন্টর প্রথচ্ছে চেেুটা িািঁো োয়োয় দোটা োচ্ছপটট চেচ্ছয় দঘরা, সম্ভেত 
ইচেপচসয়ান। 
  
তারপরই বেিেখানায় দেশ চেেু দিয়ার, েু-এেটা লোন্ডচ্ছস্কপ। ো েৃচষ্ট দেচ্ছড় দনোর 
পচ্ছক্ষ েচ্ছথষ্ট। 
  
এেটু পচ্ছরই রোটট এচ্ছলা–পুরুষালী দিহারা, েিুট উচ্চতা, িচিচ্ছশর চনচ্ছি েয়স। 
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–তা চিনসচ্ছেি খের েী? 
  
—োচ্ছলা, তুচে দেেন আচ্ছো? 
  
োচ্ছলা আচে। রোচ্ছটটর দেন উোস োে। 
  
 –আোর তা েচ্ছন হয় না। 
  
–তা না হোর োরণ েী? 
  
–োরণ দতা আচ্ছে চনশ্চয় েনু্ধ, োচ্ছলা আচে েথাটা দোর চেচ্ছয় েলচ্ছত পারচ্ছল না। 
েথাটার োচ্ছে দেন এেটা… 
  
–উিঁহু চিেোচ্ছেই েচ্ছলচে। 
  
 –চেচ্ছথে েথা আচে েলচে না। োচ্ছলা েথাটার োচ্ছে দেন এেটা চেষাচ্ছের সুর েচ্ছর 
পড়চ্ছে। 
  
–চেষাচ্ছের? চেচ্ছস েুেচ্ছল? 
  
–িোচেচলেোচ্ছনর দিাচ্ছখ অচ্ছনে চেেুই ধরা পচ্ছড় োয়। 
  
 –ও। রোটট এই েচ্ছলই িুপ েচ্ছর থাচ্ছে। েী েলচ্ছে েুেচ্ছত পাচ্ছর না। 
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–হোিঁ, োচ্ছলা েথা। দেচ্ছয় দতা এেটু এেটু েচ্ছর েচ্ছড়া হচ্ছে। 
  
–হোিঁ, অস্বীোর েরার উপায় দনই। 
  
-ওর পড়াচ্ছশানার েী েেেস্থা েরে? 
  
–ওচ্ছে সু্কচ্ছল েচতট েচ্ছর চেচ্ছয়চে। দোন্স দতা আচ্ছে আর এেেন চটিার চেচ্ছয়চে। 
  
–দেচ্ছল না দেচ্ছয়? 
  
–দেচ্ছয়, োচ্ছেই থাচ্ছে। 
  
 –োচ্ছলাই েচ্ছরে। আোর দেচ্ছল-দেচ্ছয়র েনেও রাখচ্ছত হচ্ছে। দোোড় েরচ্ছল দোচ্ছেচ্ছে? 
  
–আোর অচিচ্ছসর এে েচলে দোোড় েচ্ছর চেচ্ছয়চ্ছে। রোটট ো দেচ্ছেচেল চিে তাই, 
চিনসচ্ছেি োল চেচেচ্ছয় চেল। 
  
েচলে? তা েয়স েত? 
  
–োচন না। 
  
–দেরচসচ্ছের েচ্ছতা েথা েচ্ছলা না দতা। 
  
 –এচ্ছত দেরচসচ্ছের েী আচ্ছে? দেচ্ছয়চ্ছের েয়স িট েচ্ছর দোো োয় না। 
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চিনসচ্ছেি নাচ্ছোড়োন্দা–না দেচ্ছলও আন্দাচ্ছেই েলল ওর েয়স েত? 
  
-িচিশ পিঁচিশ হয়চ্ছতা হচ্ছে। 
  
চেস না চেচ্ছসস? 
  
 রোটট চিনসচ্ছেচ্ছির েথার ধরন েুেচ্ছত পাচ্ছর। চেস। 
  
–এ োস দথচ্ছে? 
  
–হোিঁ, চেন্তু চেসচ্ছেচ্ছসর েোপাচ্ছর হিাৎ তুচে এত আগ্রহী হচ্ছয় উিচ্ছল দেন? 
  
–এেটু আলাপ েরার েনে। তাও দতাোর েনে। 
  
–দস উপোর দতাোয় েরচ্ছত হচ্ছে না। 
  
–দেচ্ছয়চ্ছে চনচ্ছয় রাখার সেয় দতা দসেথা েলচন। 
  
 –আচ্ছর না, েথাটা তুচে অনেোচ্ছে চনও না। 
  
–না, েলচেলাে চে চেচ্ছয় েচ্ছরা। 
  
–এ েয়চ্ছস আর চেচ্ছয় না। 
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–আেোলোর চেচ্ছন পিঁয়চত্রশ িচিশ েয়স েী দেচশ? এ েয়চ্ছস অচ্ছনচ্ছেই প্রথে েীেন 
শুরু েচ্ছর। 
  
–আোর আপচি আচ্ছে। 
  
–েীচ্ছসর? 
  
–আোর চেচ্ছেচ্ছের োচ্ছে। 
  
–চেন্তু দেন দসটাই দতা আচে োনচ্ছত িাইচে। 
  
–চলোচ্ছে আচে েুলচ্ছত পারচে না। 
  
–চেন্তু রোটট চলো দতা আর চিরচ্ছে না। চেন্তু দতাোর োেনা োসনা েচ্ছল দতা চেেু 
আচ্ছে। 
  
–সচতে চেশ্বাস েচ্ছরা ওসে আচে োচে না। 
  
–চেন্তু দেচ্ছয়টার েচেষেৎ েচ্ছলও দতা এেটা চেচনস আচ্ছে। 
  
–ওর েোপাচ্ছর আোর দোচ্ছনা চিিা দনই ও চেচেে দোচ্ছন্সর সচ্ছে দেচ্ছত উচ্ছিচ্ছে। 
  
 –দসটাই সে নয়। ওর োো-োচ্ছয়র দেহ োচ্ছলাোসার প্রচ্ছয়ােন। ো সোই িায় এই 
চশশুোচ্ছল। 
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 –ও আোর োচ্ছে দসটা পায়। 
  
-দোচ্ছটই পায় না। তুচে সোচ্ছল অচিচ্ছস দেচরচ্ছয় োও দির দসই রাচ্ছত। তখন দেচ্ছয় 
ঘুচেচ্ছয় পচ্ছড় আর দেচ্ছে থােচ্ছলও সারাচেন অক্লাি পচরশ্রচ্ছের পর দতাোর পচ্ছক্ষ 
দেচ্ছয়চ্ছে আের েরা সম্ভে না, তখন েরোর হয় চনচ্ছের চেশ্রাচ্ছের। 
  
–েথাটা েুল নয়। 
  
–তাই আোর েথাটা এেটু দেচ্ছে দেখ। 
  
ততক্ষচ্ছণ দোন্স েচি ও খাোর চনচ্ছয় হাচের। চেিঃ চিনসচ্ছেিচ্ছে দস ইচেত েরল। 
চিনসচ্ছেি েচিচ্ছত িুেুে চেচ্ছয় েলল 
  
–তখন তুচে চেচ্ছেচ্ছের েথা েলচেচ্ছল না? 
  
–হোিঁ। 
  
–চেন্তু তুচে দতা চলোচ্ছে চিচ্ছোসট েচ্ছর চেচ্ছয় েরে না। চলো অোচ্ছল োরা দেচ্ছে েচ্ছল 
দতাোর সন্নোসী হচ্ছয় থাো িচ্ছল না োরণ দতাোর দেচ্ছয় এখনও চশশু। 
  
–আচে অস্বীোর েরচে না, চেন্তু… 
  
–চেন্তু েচ্ছরা না দতা। 
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–আোয় োেোর এেটু সেয় োও। 
  
–এ চনচ্ছয় এ েথা েোর েলচ্ছল? 
  
–এোর দেচ্ছে চিে েলে। 
  
–চেন্তু আোর েন েলচ্ছে এোর েলচ্ছে দতাোর েথা এচ্ছেোচ্ছর েুচ্ছল দেচে। 
  
–এোর তা হচ্ছে না। 
  
–না হচ্ছলই খুশী হচ্ছো। চিে আচ্ছে উচি। 
  
. 
  
০৩. 
  
 এচ্ছেোচ্ছর আিেো ঘটনাটা ঘটল। চিনসচ্ছেি োেচ্ছতও পাচ্ছরচন দোন্স অচিচ্ছস তাচ্ছে 
দিান েরচ্ছে। 
  
-হোচ্ছলা, চিনসচ্ছেি? আচে দোন্স েলচে। 
  
–েচ্ছলা েী খের? দতাোর সাচ্ছহেচ্ছে রােী েরাচ্ছত পারচ্ছল? 
  
–আর রােী। সাচ্ছহে এখন সেচেেুর োইচ্ছর। 
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–োচ্ছন? 
  
–সাচ্ছহে আে েুপুচ্ছর দেন দথচ্ছে পচ্ছড় দেচ্ছে। চেচনট পািঁচ্ছিে আচ্ছে পুচলশ ঘটনাটা 
োচনচ্ছয় দেচ্ছে। 
  
তারা দতাোর সাচ্ছহেচ্ছে চিনচ্ছলা েী েচ্ছর, দে রোটটই দসই োনুষ? 
  
-সাচ্ছহচ্ছের পচ্ছেচ্ছট আইচ্ছিনচটচট োিট চেল। উিঃ সাচ্ছহে দনই োেচ্ছতও পারচে না। 
সাচ্ছহেচ্ছে ওরা েচ্ছেট চনচ্ছয় দেচ্ছে। 
  
-দোন্স েয়া েচ্ছর িুপ েচ্ছরা। 
  
–সোর, আচে এো েচ্ছেট দেচ্ছত পারে না। আপনাচ্ছেও আোর সচ্ছে দেচ্ছত হচ্ছে। 
  
–আোয় েচ্ছেট চেচ্ছয় রোচ্ছটটর েৃতচ্ছেহ দেখচ্ছত অনুচ্ছরাধ েচ্ছরা না দোন্স। 
  
–চেন্তু সোর, আচে এো সাহস পাচে না। 
  
–অেতো। এইোচ্ছে আচেও এেচেন পুট েচ্ছর িচ্ছল দেচ্ছত পাচর। 
  
–সোর ওেথা েলচ্ছেন না। 
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–েলচ্ছত দতা িাই না। তেু ঘটনাগুচ্ছলা দতা আোচ্ছের েরসায় েচ্ছস না দথচ্ছে চনষু্ঠরোচ্ছে 
ঘচ্ছট োয়। 
  
–আপচন আসচ্ছেন দতা সোর? 
  
–হোিঁ, োচ্চাটা েী েরচ্ছে? তুচে েুচলচ্ছয়টচ্ছে এেোর দিান েচ্ছর োও। 
  
–ও চট.চে. দেখচ্ছে। 
  
–অচ্ছোধ চশশু, োনচ্ছতও পারল না দে েীেচ্ছনর দশষ অেলিনটুেু ও আে হারাচ্ছলা। 
  
–আপচন দতা আচ্ছেন। 
  
–আর আচে। ঘটনাটা দোথায় ঘচ্ছটচ্ছে চেেু েচ্ছলচ্ছে? 
  
–েচ্ছলচেল। আোর চিে েচ্ছন দনই। 
  
–চিে আচ্ছে আচে আসচে। চেস েুচলচ্ছয়টচ্ছে খেরটা চেচ্ছয় োও। 
  
–হোচ্ছলা। 
  
–হোচ্ছলা, চিনসচ্ছেি েলচে। 
  
–েল, আচে সুসান। 
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–এেটা োচ্ছে খের আচ্ছে। রোটট োরা দেচ্ছে। 
  
–চেিঃ রোটট? আচে দতাোর েথার োথােুিু চেেুই েুেচ্ছত পারচে না। 
  
–আে েুপুচ্ছর অোচিচ্ছিচ্ছন্ট োরা দেচ্ছে। 
  
–ওো দসচে! এেন এেটা েলেোি োনুষ…দতাোয় ঘটনাটা দে েলল? 
  
–দোন্স। 
  
–সচতেই েী েুঘটটনা, না অনে চেেু? 
  
–হিাৎ দতাোর েচ্ছন এেন েথা এল দেন? 
  
–রোটট এেটা সুস্থ সেল োনুষ। এোচ্ছে 
  
–রোটট অসুচ্ছখ োরা োয়চন। দেচ্ছে দেন অোচিচ্ছিচ্ছন্ট। 
  
–তা দহাে, আোর েচ্ছন চেন্তু খটো লােচ্ছে। 
  
–এচ্ছত খটোর েী আচ্ছে? 
  
–চেন্তু চনউচ্ছে দতা েলল না? 
  
 –সে ঘটনাই েী চনউচ্ছে েচ্ছল? 
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–তা চিে। তেু তুচে এেটু োচ্ছলা েচ্ছর দখািঁে নাও। 
  
–োচ্ছনা সুসান, আোর চেন্তু অনে েথা েচ্ছন হচ্ছে। আত্মহতো েরল না দতা? 
  
–না না, তা দস েরচ্ছে দেন? 
  
–না, ওর েচ্ছনর অেস্থা দতা োচ্ছলা চেল না। 
  
–োনচে, চেন্তু ওর দেচ্ছয়চ্ছে দে দেখচ্ছে? 
  
–দোন্স দেখচ্ছে। দেচ্ছয়টা েতক্ষণ ো রোটটচ্ছে দপত তাই দোন্সচ্ছে আিঁেচ্ছড় ধচ্ছরচ্ছে। 
েুেচ্ছন েুেনচ্ছে খুে োচ্ছলাোচ্ছস। দোন্স দতা দেচ্ছয়টার েনে পােল। দেচ্ছয়টাও দোন্স 
দনওটা হচ্ছয়চ্ছে। 
  
–এটা এেচেে চেচ্ছয় োচ্ছলাই হচ্ছয়চ্ছে। হা, তুচে আত্মহতোর েথা েলচেচ্ছল দেন? 
  
–রোটট চলোচ্ছে েুলচ্ছত পারচেল না। হয়চ্ছতা দসই োরচ্ছণ। 
  
–তা েচ্ছল আত্মহতো েরচ্ছে দেন?…. 
  
–আোর েচ্ছন হল েচ্ছল েললাে। আচে ওচ্ছে েহুোর চেচ্ছয়র েথা েচ্ছল দপচ্ছয়চে এেই 
উির। আর চেচ্ছয় নয়। তারপর আনেচ্ছন চে সে োেত। 
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–আসচ্ছল ও চলোচ্ছে খুে োচ্ছলাোসত। েুচটর চেচ্ছন েুচটচ্ছে এে োয়োয় দেখা দেচ্ছতা। 
  
–তা েচ্ছন হয় স্ত্রীর দশাে সােলাচ্ছত না দপচ্ছর এেন োি েচ্ছর েচ্ছসচ্ছে। 
  
 –দতাোর েথাটা এচ্ছেোচ্ছর দিলনা নয়। 
  
–দশান, আোয় েচ্ছেট দেচ্ছত হচ্ছে। চিরচ্ছত এেটু রাত হচ্ছে। 
  
–চিে আচ্ছে, হচ্ছয় দেচ্ছলই িচ্ছল এচ্ছসা। 
  
. 
  
-হোচ্ছলা, 
  
–হোচ্ছলা, আচে রোচ্ছটটর োচড় দথচ্ছে দোন্স েলচে। চেস েুচলচ্ছয়টচ্ছে চেন না। 
  
–ও, এেটু ধচ্ছরা। 
  
–হোচ্ছলা, চেস েুচলচ্ছয়ট? 
  
-হোিঁ। আে সোচ্ছল দেচ্ছত পাচরচন েচ্ছল খুেই লচিত। োচড়চ্ছত েচ্ছয়েেন দেস্ট এচ্ছস 
চেচ্ছয়চেল। োল সোচ্ছল চিে োচ্ছো। 
  
-না না, আচে তার েনে দিান েচরচন। 
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–ও েুচ্ছেচে। দোট্টচ্ছসানা েুচে অচেোন েচ্ছরচ্ছে? 
  
েথাটা দেন দোচ্ছন্সর েলার োচ্ছে আটচ্ছে আচ্ছে। 
  
সাচ্ছহে দনই। 
  
–েী সে আচ্ছে-োচ্ছে েথা েলে? 
  
আচ্ছে-োচ্ছে নয় দেেসাচ্ছহে। 
  
–আচে চেশ্বাস েরচ্ছত পারচে না। তা উচন োরা দেচ্ছলন েীচ্ছস? 
  
–দেন অোচিচ্ছিচ্ছন্ট। দেেসাচ্ছহে আপচন েয়া েচ্ছর েচ্ছেট দেচ্ছত পারচ্ছেন? 
  
–োচ্ছো। 
  
–একু্ষচন িচ্ছল আসুন। 
  
–আো, চেিঃ চিনসচ্ছেিচ্ছে খের চেচ্ছয়ে? উচন চে েলচ্ছলন? 
  
–োরুণোচ্ছে েুষচ্ছড় পড়চ্ছলন। আপনার েচ্ছতা উচনও প্রথেটা চেশ্বাস েরচ্ছত পাচ্ছরচন। 
  
–েী েচ্ছর পারচ্ছেন? এখনও আোর চেশ্বাস হচ্ছে না। 
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–এখন োেচে দেেসাচ্ছহে িচ্ছল চেচ্ছয় োচ্ছলাই হচ্ছয়চ্ছে। উচন চেচ্ছলন নরে স্বোচ্ছের। উচন 
এ দশাে সহে েরচ্ছত পারচ্ছতন না। 
  
–চিেই েচ্ছলে। তা োচ্চাটা এখন চে েরচ্ছে? 
  
–এতক্ষণ চট.চে. দেখচেল। এখন দখলা েরচ্ছে। 
  
 –এখন তুচে আর চেিঃ চিনসচ্ছেি োড়া হতোো চশশুটার আর দেউ রইল না। 
  
–হোিঁ, েীঘটশ্বাস দিচ্ছল, আপচন তাহচ্ছল তাড়াতাচড় িচ্ছল আসুন। 
  
–চিে আচ্ছে। 
  
. 
  
০৪. 
  
 রোচ্ছটটর অচ্ছিেচষ্টচরয়া দশষ। চেেষট েুচলচ্ছয়টচ্ছে োচড় দপৌঁচ্ছে চেচ্ছয় দোন্সচ্ছে রোচ্ছটটর 
োচড়চ্ছত দপৌঁোচ্ছত রোচ্ছটটর অোপাটটচ্ছেচ্ছন্ট দেচ্ছলন। 
  
দোন্স এর েচ্ছধে এেোর চিনসচ্ছেিচ্ছে দিচ্ছে দেচ্ছে। চেেষট চিনসচ্ছেি দসািায় েচ্ছস 
আচ্ছে। পাচ্ছশর োচড় দথচ্ছে ঘুেি োচ্চাচ্ছে এচ্ছন দোন্স চেোনায় শুইচ্ছয় চেল। 
  
রাত নটা, োচড় োোর েনে চিনসচ্ছেচ্ছির তাড়া দনই। তার েুেটা খাচল হচ্ছয় দেচ্ছে। 
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দোন্স চেেু সোন্ডউইি ও পানীয় এচ্ছনচ্ছে। সোর। 
  
–অোিঁ। 
  
–আপনার েনে এেটু হুইচস্ক আর… 
  
–হোিঁ োও। রোটট আোচ্ছে এইোচ্ছে চনিঃসে েচ্ছর িচ্ছল দেল। 
  
-সাচ্ছহে দনই তা দেন এখচ্ছনা োেচ্ছত পারচে না। েচ্ছন হচ্ছে এখুচন আসচ্ছেন। 
  
চিনসচ্ছেি হুইচস্কর গ্লাসটা দটচ্ছন দনয়। আর চিরচ্ছেন। দতাোর সচ্ছে তার আলাপ চতন 
েেচ্ছরর আর আোর সচ্ছে সু্কল েীেন দথচ্ছে। েচ্ছলে আলাো হচ্ছলও আোচ্ছের েনু্ধচ্ছে 
চিড় ধচ্ছরচন আে ো ধচরচ্ছয় চেল। োচ্চাটা এখন েী েরচ্ছে? 
  
-ঘুচ্ছোে। 
  
–এরপর েচ্ছন হয় ওচ্ছে চনচ্ছয় েুশচেচ্ছল পড়চ্ছত হচ্ছে। 
  
 –হোিঁ, চেেুটা দতা পড়চ্ছতই হচ্ছে। 
  
ও সোচ্ছন সাচ্ছহচ্ছের েথা োনচ্ছত িাইচ্ছে। 
  
–দস দতা িাইচ্ছেই। ওরা দে পরে েরুণােয় ঈশ্বচ্ছরর..ওিঃ হোিঁ, তা ও েী েলচ্ছে? 
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–েলচ্ছে োো োইচ্ছর দেচ্ছে। 
  
 চিনসচ্ছেি শািোচ্ছে পানীচ্ছয় িুেুে চেচ্ছত থাচ্ছে। 
  
–এরপর েলল, িল আেরা চেচ্ছয় োোচ্ছে দিচ্ছে আচন। 
  
–এইোচ্ছে েচেন োটচ্ছে চেচ্ছথে েচ্ছল? 
  
–তাই োেচে। এই োচড়টা আোর োচ্ছে অসহে হচ্ছয় উচ্ছিচ্ছে। 
  
–চে েরচ্ছে এোর? 
  
–এখান দথচ্ছে িচ্ছল োচ্ছো। 
  
–দোথায়? 
  
–দে দোচ্ছনা োয়োয়। এোড়া চেেু োেচ্ছত পারচে না। 
  
–শাি হও দোন্স। 
  
-সোর, আচে আে সাচ্ছহচ্ছের অোে োচ্ছলাোচ্ছে দটর পাচে। আর…অল্প েয়চ্ছস ো-োো 
েরা এই দেচ্ছয়টার চেচ্ছে আচে আর তাোচ্ছত পারচে না। উিঃ েী োেেই না এই দেচ্ছয়র। 
এই োচড়টা এচ্ছতা চনেটন হচ্ছয় দেচ্ছে দে আোয় চেলচ্ছত আসচ্ছে েচ্ছল েচ্ছন হচ্ছে। 
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সোই েচেতেে। দেচ্ছে আর েী েরচ্ছে? 
  
-োেনার হাত দথচ্ছে োচ্ছরা েুচক্ত দনই, আচে চেেুচ্ছতই েুলচ্ছত পারচে না। আচে চিে 
এখান দথচ্ছে িচ্ছল োচ্ছো। 
  
–চেন্তু এেটা োয়ো দতা চিে েরচ্ছতই হচ্ছে। 
  
–আোয় এখান দথচ্ছে িচ্ছল দেচ্ছতই হচ্ছে। আোর গ্রাচ্ছেই চিচ্ছর োচ্ছো। 
  
 –এখানোর অোপাটটচ্ছেন্ট? 
  
 –তা দতা োচেচন। 
  
—ওসে চিিা েুচ্ছল োও। 
  
–অোপাটটচ্ছেন্ট দেচ্ছি দেে। িাচনটিারগুচ্ছলাও। 
  
–তা নয় হল। চেন্তু দেচ্ছয়চ্ছে গ্রাচ্ছে চনচ্ছয় েী েরচ্ছে? 
  
–ওখাচ্ছন ওচ্ছে োনুষ েরচ্ছো। 
  
–ওখাচ্ছন োচ্ছলা দলখাপড়া হচ্ছে না। 
  
–দেন ওখাচ্ছন েত দেচ্ছল-দেচ্ছয় সু্কল েচ্ছলচ্ছে দলখাপড়া েরচ্ছে না। 
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 –তা পড়চ্ছে না দেন? দোন্স েুচ্ছল দেও না, ও হল রোচ্ছটটর দেচ্ছয়। এত উচ্চ েংচ্ছশর 
সিান। 
  
–ওর েনে আচে োচ্ছলা োস্টার রাখে। 
  
–তা নয় চেচ্ছল। চেন্তু োচড়চ্ছত দে দেখাচ্ছশানা েরচ্ছে? 
  
–দেন আচে। 
  
–আচে দসই দেখাচ্ছশানার েথা েলচে না। োচড়চ্ছত ওচ্ছে পড়াচ্ছশানায় সাহােে েরা 
েরোর। 
  
–এটা দতা োচেচন। চিে আচ্ছে তাহচ্ছল ওর েনে এেেন েেচ্ছনটস দরচ্ছখ দেচ্ছো। 
  
 –তাচ্ছে দতা অচ্ছনে োইচ্ছন চেচ্ছত হচ্ছে। 
  
–আচে উেয়াস্ত দখচ্ছট দসই টাো দোোড় েরচ্ছো। দসরা সু্কচ্ছল পড়াচ্ছো োচ্ছন দোচ্ছনা চেে 
চেচ্ছয়ই আোর ত্রুচট থােচ্ছে না। 
  
–োচন। তাোড়া তুচে োচ্চাচ্ছে োচ্ছলাও োস। তচ্ছে আচে েচল চে আোয় োও ওর োর। 
  
–না না, দসটা অসম্ভে। ও আপনার োচ্ছে চেেুচ্ছত থােচ্ছত পারচ্ছে না। 
  
–চিে পারচ্ছে। চলো োরা োোর পর দেশ চেেুচেন দতা ও আোর োচ্ছেই চেল। 
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–তা চেল। তখন ও এেেে চশশু, এখন দোধশচক্ত হচ্ছয়চ্ছে। পাচ্ছশর োচড়চ্ছত দে চেেুক্ষণ 
চেল তাচ্ছতই আোর েথা েচ্ছল দেিঁচ্ছে চেচ্ছয়চ্ছে। 
  
-োচ্চারা ওরেে েচ্ছর। েচেন দেচ্ছত না দেচ্ছতই আোর স্বাোচেে হচ্ছয় উিচ্ছে। 
  
–না সোর, ও আোয় েখনই েুলচ্ছে না। 
  
–আোর োচ্ছে দরচ্ছখই দেখ না। আোর দেচ্ছলচ্ছেচ্ছয়র সচ্ছে ও োচ্ছলাই থােচ্ছে। তুচে 
চেচ্ছয়-থা েচ্ছরাচন সংসাচ্ছরর দোচ্ছনা োলাই দনই। 
  
-না সোর, েয়া েচ্ছর আোয় ও হুেুে েরচ্ছেন না। 
  
–হুেুে না দোন্স, েনু্ধর প্রচত আোরও দতা চেেু েতটেে আচ্ছে। 
  
 –তা চনশ্চয়ই আচ্ছে। 
  
–আচে এ েোপাচ্ছর চেস েুচলচ্ছয়চ্ছটর সচ্ছে েথা েচ্ছলচে। 
  
–চতচন েী েচ্ছলচ্ছেন? 
  
চতচন েচ্ছলচ্ছেন োচ্চা আোর োচ্ছে রাখাই সে চেে চেচ্ছয় োচ্ছলা। দতাোর সাচ্ছথও চতচন 
েথা েলচ্ছেন। 
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-ও, আোয় এেটু োেোর সেয় চেন। 
  
–চিে আচ্ছে েন চিে েরার েনে চেন েচ্ছয়ে সেয় নাও। 
  
–আপচন আোর আসচ্ছেন? 
  
 –এ সপ্তাচ্ছহ আর হচ্ছে না। 
  
–চিে আচ্ছে। 
  
–অথটাৎ দতাোয় োেোর েনে েশচেন সেয় চেচে। 
  
–আপনার অসীে েরুণা সোর। 
  
–তাহচ্ছল আে উচি। 
  
 –আসুন সোর। 
  
. 
  
০৫. 
  
 সাচ্ছড় েশটায় চিনসচ্ছেি োচড় চিচ্ছর সুসানচ্ছে েলল–সে োে োচ্ছলাোচ্ছে হচ্ছয় দেচ্ছে। 
  
-দতাোরও খুে ধেল দেচ্ছে। 
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–এেটা েথা োেচে। তাচ্ছত েচ্ছন হয় দতাোর দোচ্ছনা আপচি দনই। রোচ্ছটটর দেচ্ছয়চ্ছে 
আোচ্ছের োচ্ছে রাখচ্ছত িাই। 
  
-পচ্ছরর দেচ্ছয়র োর দনচ্ছে? 
  
–রোচ্ছটটর দেচ্ছয় আোচ্ছের পর হচ্ছে দেন? তাোড়া আেরা না দেখচ্ছল দে দেখচ্ছে েল? 
  
–দতাোর েতই আোর েত। 
  
. 
  
–হোচ্ছলা। আচে চে চেস েুচলচ্ছয়চ্ছটর সচ্ছে েথা েলচ্ছত পাচর? 
  
–েলচে। 
  
–গুি েচনটং, আচে চিনসচ্ছেি েলচে। 
  
–গুি েচনটং, োল চিউনারাল দথচ্ছে েখন চিরচ্ছলন? 
  
–প্রায় সাচ্ছড় েশটা হচ্ছয় দেচ্ছে। শরীর োচ্ছলা আচ্ছে তচ্ছে েন োচ্ছলা দনই। 
  
–না থােোরই েথা। চেিঃ রোটট শুধু আপনার েনু্ধই চেচ্ছলন না। চহতাোঙ্ক্ষীও চেচ্ছলন। 
  
–হোিঁ, ও আোর োইচ্ছয়র েচ্ছতা। দোচ্ছনা েোপাচ্ছরই আোচ্ছের েচ্ছতর অচেল চেল না। 
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–হোিঁ, চেিঃ রোটটও আোয় োচ্ছেেচ্ছধে এেথা েলচ্ছতন। 
  
–চেস েুচলচ্ছয়ট, োল রাচ্ছত আপনাচ্ছে দে েথাগুচ্ছলা েচ্ছলচেলাে দসই েথাগুচ্ছলা আচে 
দোন্সচ্ছে েচ্ছলচে। 
  
-হোিঁ, োচ্চাটাচ্ছে আপনার োচ্ছে রাখচ্ছলই দেচশ োচ্ছলা হচ্ছে। তা দোন্স রােী হচ্ছয়চ্ছে? 
  
-দোধ হয় না, ও োেচ্ছত চেেুটা সেয় চনচ্ছয়চ্ছে। দোচ্ছলচপচ্ছি েচ্ছর োনুষ েচ্ছরচ্ছে দতা। 
দসই েনেই… 
  
-তেু দেচ্ছয়র েথা দেচ্ছে ওচ্ছে আপনার োচ্ছে রাখচ্ছত চেচ্ছলই োচ্ছলা। েচেষেৎ েচ্ছল দতা 
চেেু আচ্ছে। ও নয় প্রচত সপ্তাচ্ছহ ওচ্ছে দেখচ্ছত আসচ্ছে… 
  
-আপচন োচ্ছলা েথা েচ্ছলচ্ছেন। অসংখে ধনেোে। 
  
-এচ্ছত ধনেোচ্ছের েী আচ্ছে? চশক্ষচয়ত্রী চহসাচ্ছে োত্রীর প্রচত আোরও দতা চেেু েতটেে 
আচ্ছে। 
  
–চনশ্চয়ই তচ্ছে অচ্ছনচ্ছে দতা…এোর আপনাচ্ছে এেটা অনুচ্ছরাধ েরচ্ছো। 
  
–েলুন। 
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–োচ্ছন োচ্চা আোর োচ্ছে থােচ্ছল আপনাচ্ছে এেটু েষ্ট েচ্ছর আোর োচড়চ্ছত দেচ্ছত 
হচ্ছে। আপনার োচড় দথচ্ছে ওটা েূচ্ছর তচ্ছে আচে দিষ্টা েরচ্ছো তা পুচষচ্ছয় দেোর। 
  
–তেু দেচ্ছয়র চেচ্ছে তাচেচ্ছয় আোয় এটুেু েরচ্ছতই হচ্ছে। আর দেচ্ছয় েখন রোচ্ছটটর। 
  
-এোর আোর আর চেেুই েলার দনই। আপনার েনু্ধপ্রীচত দেচ্ছখ আচে েুগ্ধ। আর 
আচেও সচতে েথা েলচ্ছত ওচ্ছে পড়াচ্ছত িাইও। 
  
-এচ্ছতই দোো োচ্ছে আপচন োচ্চাচ্ছে সচতেই োচ্ছলাোচ্ছসন। 
  
–ো-োো হারা চশশু। তচ্ছে এেচেচ্ছে দসৌোেে েলচ্ছত হচ্ছে। চেিঃ রোটট আপনার েচ্ছতা 
েনু্ধ দপচ্ছয়চেল। োর দথচ্ছে তার দেচ্ছয়ও েচঞ্চত হচ্ছে না। 
  
োচ্ছের িাচ্ছপ চিনসচ্ছেচ্ছির দোচ্ছন্সর োচ্ছেও োওয়া হল না। সুসান েলল–েই দোচ্ছন্সর 
োচ্ছে দেচ্ছল না দতা? 
  
-এই সপ্তাচ্ছহ োচ্ছো। তচ্ছে দেচ্ছয় দেচ্ছে েচ্ছল েচ্ছন হয় না। 
  
–এেোর দিষ্টা েচ্ছরই দেখ না। না চেচ্ছল েীই ো েরচ্ছে? 
  
–দেচখ আে েচে দেচ্ছত পাচর। এর োচ্ছে দতা েশচেন িচ্ছল দেচ্ছে। তা তুচে োচ্ছে আোর 
সচ্ছে? 
  
োোর দতা ইো আচ্ছে চেন্তু োচ্চা সােলাচ্ছে দে? তুচে এোই োও। 
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 অেতো চিনসচ্ছেি এোই িেচ্ছলট, চেসু্কট আর চেেু দখলনা চনচ্ছয় োচড়চ্ছত উচ্ছি রওনা 
হল রোচ্ছটটর োচড়র উচ্ছেচ্ছশে। েশচেচনচ্ছটর েচ্ছধেই দপৌঁচ্ছে দেল। 
  
চনচেটষ্ট অোপাটটচ্ছেচ্ছন্টর সােচ্ছন এচ্ছস োিঁড়ায় চিনসচ্ছেি, দেচ্ছখ েরোয় তালা। দস োেল 
দোন্স হয়চ্ছতা োচ্চাচ্ছে চনচ্ছয় দেচরচ্ছয়চ্ছে এেটু োচ্ছেই চিরচ্ছে। 
  
চেচনট েশ পার হচ্ছয় দেচ্ছে। চিনসচ্ছেি এেটা চসোচ্ছরট ধরায়, এইোচ্ছে চতনচ্ছট 
চসোচ্ছরট দশষ হয় তেু দোচ্ছন্সর দেখা দনই। 
  
এে ঘণ্টা পর চিনসচ্ছেচ্ছির দেেন এেটা সচ্ছন্দহ হচ্ছত লােল। তার েচ্ছন হচ্ছত লােল 
োচ্চাটার চেেু হল েী না; োচ্চাটাচ্ছে হাসপাতাচ্ছল চনচ্ছয় দেল না েী? োচ্চাটার চেেু 
হচ্ছল তার আিচ্ছশাচ্ছসর সীো থােচ্ছে না। 
  
আচ্ছরা আধঘণ্টা অচ্ছপক্ষা েরার পর এেতলায় চেস দহচ্ছনচ্ছসর োচ্ছে আচ্ছস। রোটটই 
আচ্ছে তার সাচ্ছথ আলাপ েচরচ্ছয় চেচ্ছয়চেল। 
  
েচলং দেল চটপচ্ছতই দহচ্ছনস দেচরচ্ছয় আচ্ছস। 
  
গুি েচনটং চেচ্ছসস দহচ্ছনস। 
  
–গুি েচনটং চেিঃ চিনসচ্ছেি। 
  
–দেেন আচ্ছেন েলুন। 
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–োচ্ছলা, আপচন। 
  
িচ্ছল োচ্ছে, দোন্স দোথায় দেচ্ছে োচ্ছনন? তালা দেওয়া দেখচে। 
  
–দোচ্ছন্সর দোচ্ছনা খের োচ্ছনন না? 
  
–না। 
  
-দসচে আচে দতা োচন আপচন সে োচ্ছনন। দোন্স দসই েথাই েচ্ছলচেল। চেিঃ দহচ্ছনসও 
তাই োচ্ছনন। 
  
–ও েী েচ্ছলচ্ছে? 
  
–ও িচ্ছল োচ্ছে। েী দেন এেটা োয়োয় নাে েলল। 
  
–চেস দহচ্ছনস োচ্ছনন? 
  
–না। আর দোন্স অোপাটটচ্ছেন্ট দেচ্ছি িচ্ছল দেচ্ছে। 
  
েচ্ছে? োচ্ছে? 
  
চেনপািঁচ্ছিে আচ্ছে চেিঃ েোেচ্ছিানাল্ডচ্ছে দেচ্ছিচ্ছে। 
  
–চতচন দোথায় থাচ্ছেন? 
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–শুচ্ছনচে এই শহচ্ছররর উিরচেচ্ছে থাচ্ছেন। ওর োলপত্র এচ্ছস দেচ্ছে, িোচেচল োল 
আসচ্ছে। 
  
-েতচ্ছত দেচ্ছিচ্ছে? 
  
–িচিশ হাোর টাো। 
  
–োত্র? 
  
–আোয় দতা তাই েচ্ছলচ্ছে। আচে োেচে এসে দেচ্ছি চেল অথি আপচন োচ্ছনন না? 
  
–েচ্ছন পাপ থােচ্ছল েী অপরচ্ছে োনায়? োচ্চাচ্ছে েী েচ্ছরচ্ছে োচ্ছনন? 
  
–দেখলাে দতা সচ্ছে েচ্ছর চনচ্ছয় দেল। 
  
–চেন্তু দোথায় চনচ্ছয় দেল, দেচ্ছশর োচড়চ্ছত? 
  
–তা আচে োচন না। োয়োটার নাে েরচ্ছত পারচে না। েচ্ছলচ্ছে োচ্চাচ্ছে ওখানোর 
এেটা েনচ্ছেচ্ছন্ট েচতট েচ্ছর দেচ্ছে। তারপর ো থাচ্ছে ওর েপাচ্ছল। 
  
-চিে আচ্ছে, িচল। 
  
–আসুন। 
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কনরেন্ট সু্কল 
০৬. 
  
শহচ্ছর দে েটা েনচ্ছেন্ট সু্কল আচ্ছে, সে েটা খুিঁচ্ছেও দোথাও োচ্চার হচেশ না দপচ্ছয় 
চিনসচ্ছেি োচড় চিচ্ছর দিয়াচ্ছর ো এচলচ্ছয় েচ্ছস আোশ-পাতাল োেচ্ছত লােল। 
  
-হোচ্ছলা। 
  
–হোচ্ছলা চেস েুচলচ্ছয়ট। আচে চিনসচ্ছেি। 
  
–েলুন চেিঃ চিনসচ্ছেত, খের েী? োচ্চা দেেন আচ্ছে? 
  
োচ্চার দোচ্ছনা খের োচন না। 
  
-োচ্ছন, োচ্চা এখনও চনচ্ছের োচ্ছে আচ্ছননচন েুচে? আপনার েথা শুচ্ছন আচে ঘােচ্ছড় 
চেচ্ছয়চেলাে। 
  
–আোর পচ্ছরর েথা শুচ্ছন আচ্ছরা ঘােচ্ছড় োচ্ছেন। 
  
–তা েথাটা েী? 
  
–দোন্স অোপাটটচ্ছেন্ট সহ িাচনটিার দেচ্ছি োচ্চা চনচ্ছয় উধাও। 
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 –পাচলচ্ছয়চ্ছে? েুচলচ্ছয়চ্ছটর েলায় চেস্মচ্ছয়র আওয়াে। 
  
–হোিঁ। 
  
–চেন্তু আচে েোপারটা চেেুই েুেচ্ছত পারচে না। 
  
–আোর েথা শুনচ্ছলই েুেচ্ছেন। এইোত্র ওর ওখান দথচ্ছে এচ্ছসই আপনাচ্ছে দিান 
েরচে। 
  
-দোথায় দেচ্ছে দেউ েলচ্ছত পারচ্ছে না? চেচ্ছসস দহচ্ছনসচ্ছেও চেেু েচ্ছল োয়চন? 
  
–দস েলচ্ছত পারচ্ছে না। তাচ্ছে েচ্ছলচ্ছে োচ্চাচ্ছে শহচ্ছরর এেটা েনচ্ছেচ্ছন্ট দেচ্ছে। 
  
–তাহচ্ছল দেখা চেলচ্ছত পাচ্ছর। 
  
–দসগুচ্ছড় োচল। আচে আচ্ছশপাচ্ছশর সে েনচ্ছেন্টগুচলচ্ছত খের চনচ্ছয়চে। ও চেচ্ছথে েথা 
েচ্ছলচ্ছে। 
  
–অথি োচ্চাচ্ছে আপনার োচ্ছে দেচ্ছে েলল। 
  
–হোিঁ, আচে দতা তাই েনেই আনচ্ছত চেচ্ছয়চেলাে। 
  
তাোড়া োচ্চাচ্ছে োনুষ েরচ্ছে েী েচ্ছর? এেটু োচ্ছলাোচ্ছে োনুষ েরচ্ছত দেচ্ছল িাই 
টাো। দস ও পাচ্ছে দোথায়? আর তাোড়া োইচ্ছিন্স? 
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-টাোর েেেস্থা েচ্ছরই দেচ্ছে। অোপাটটচ্ছেন্ট দেচ্ছি িচিশ হাোর টাো চনচ্ছয় দেচ্ছে। 
  
–োচ্ছে দেচ্ছিচ্ছে চেেু োনচ্ছত দপচ্ছরচ্ছেন? 
  
–হোিঁ েোেচ্ছিানাল্ড নাচ্ছে এে েদ্রচ্ছলােচ্ছে। চেন পািঁচ্ছিে হল দেচ্ছিচ্ছে। 
  
–ও। 
  
–আচে এখন েী েচর? স্ত্রী শুনচ্ছল েীষণ আপচ্ছসট হচ্ছয় পড়চ্ছে। 
  
 –পড়চ্ছে দতা। দনহাৎ েনু্ধর দেচ্ছয় েচ্ছলই আপচন দেখাচ্ছশানা েরচ্ছত চেচ্ছয়চেচ্ছলন অথি 
  
োচ্ছনন আচে এখনও োেচ্ছত পারচে না দোন্স োচ্চাচ্ছে চনচ্ছয় পাচলচ্ছয়চ্ছে। 
  
–আোরও এে অেস্থা। 
  
–আচে েী থানায় োচ্ছো? 
  
–থানায় চেচ্ছয় দোচ্ছনা িল হচ্ছে েচ্ছল েচ্ছন হয় না। 
  
পুচলশ ওচ্ছের খুিঁচ্ছে োর েরচ্ছে। 
  
–দেেন েচ্ছর? 
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–তাও দতা েচ্ছট, ওচ্ছের েচে দতা আোর োচ্ছে দনই। আপনার োচ্ছে আচ্ছে? 
  
–উিঁহু, তচ্ছে এেটা িাচ্ছয়চর েচ্ছর রাখুন। 
  
–তাই েচর। দোন্স দে এোচ্ছে দিাোচ্ছে 
  
অথি দেচ্ছল দতা েত োচ্ছলা েেেহার েরত। েথায় েথায় িা-েচি চনচ্ছয় আসত। আর 
োচ্চার েথা েলত সেসেয়। আর দসই োচ্চার ক্ষচত েরার েনে ও উচ্ছি পচ্ছড় দলচ্ছেচ্ছে। 
  
-সচতে, োচ্চার েথা দেচ্ছে আচে চেচ্ছশহারা হচ্ছয় পচ্ছড়চে। 
  
–ও োচ্চা নষ্ট হচ্ছয় োচ্ছে। আর দোন্স এেসচ্ছে অত টাো দপচ্ছয় হয়চ্ছতা দেপচ্ছরায়া েীেন 
শুরু েরচ্ছে। 
  
–আোরও দতা এেই চিিা আর আপনাচ্ছে দে চটিার রাখে েথা চেচ্ছয়চেলাে তাও 
দখলাপ হল। 
  
–আপচন আর েী েরচ্ছেন! আোর েুেটােে এেন এেটা সুন্দর োচ্চা পড়াোর োর 
দপচ্ছয়ও হারালাে। 
  
–সেই েচেতেে। তাহচ্ছল োচড়। 
  
–হোিঁ। আর দোচ্ছনা খের দপচ্ছল দিাচ্ছন োনাচ্ছেন। 
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 –চনশ্চয়ই। 
  
. 
  
–হোচ্ছলা। 
  
–হোচ্ছলা সুসান, আচে চিনসচ্ছেি েথা েলচে। 
  
–েল, এত দেচর েরে দেন? 
  
–এেটু পচ্ছরই চিরচে। 
  
-আর দেচর েচ্ছরা না। আচে দেচ্ছল-দেচ্ছয়চ্ছের োচ্চাটার েথা েচ্ছলচে, ওরা দেেলই ওচ্ছে 
দেখচ্ছত িাইচ্ছে। আচে েুচলচ্ছয় দরচ্ছখচে। 
  
–সুসান খারাপ খের আচ্ছে। 
  
–েলল, তা খেরটা েী? 
  
–দোন্সচ্ছে পাওয়া োচ্ছে না। দসই সচ্ছে োচ্চাটাও। 
  
তার োচ্ছন? 
  
 –ও োচ্চাটাচ্ছে চনচ্ছয় দোথায় িচ্ছল দেচ্ছে দেউ তা োচ্ছন না। 
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–তুচে থানায় খের চেচ্ছয়ে? 
  
–না, প্রথচ্ছেই ওরা েচে িাইচ্ছে, তা আোর োচ্ছে দনই। চেস েুচলচ্ছয়টও এেই েথা 
েচ্ছলচ্ছেন। 
  
তাচ্ছেও োচনচ্ছয়চ্ছে? 
  
–হোিঁ। 
  
দেচ্ছয়টা তাহচ্ছল এোচ্ছে হাচরচ্ছয় োচ্ছে? 
  
–েী েরচ্ছো েল? আোর দতা চেেুই েরার দনই। 
  
–দোচ্ছন্সর দেচ্ছয়টাচ্ছে চনচ্ছয় পালাচ্ছনার চপেচ্ছন েী উচ্ছেশে আচ্ছে? 
  
–তা ওই োচ্ছন? 
  
–অথি তুচে দোচ্ছন্সর েত প্রশংসা েরচ্ছত। 
  
–তখন দতা এেন চেল না। 
  
–োে তেু এেটা িাচ্ছয়চর েচ্ছর এচ্ছসা। 
  
–আো। 
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. 
  
০৭. 
  
–হোচ্ছলা। 
  
 –হোচ্ছলা। চেিঃ চিনসচ্ছেি েলচ্ছেন? আচে চপটার েলচে। 
  
–েল েী খের? 
  
–সোর এেটা খের আচ্ছে। হয়চ্ছতা শুচ্ছন খুশী হচ্ছেন। 
  
–তা খেরটা েী? 
  
–সোর এেটা বতচর োচড়র সন্ধান দপচ্ছয়চে। 
  
–দোথায়? 
  
–গ্রীন উচ্ছি। 
  
–দতাোয় গ্রীন উচ্ছড় োচড় দেখচ্ছত দে েচ্ছলচ্ছে? এচ্ছেোচ্ছর গ্রাে। 
  
–গ্রাে চেন্তু এেন সুন্দর োচড় শহচ্ছরও পাচ্ছেন না। আর দপচ্ছলও তার োে েুই-চতন লাখ 
টাো িাইচ্ছে। 
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-চেন্তু আচে দতাোয় শহচ্ছরর োচড়র েথাই েচ্ছলচেলাে। 
  
–আোর দিষ্টার ত্রুচট দনই। 
  
–তাই দেচ্ছখা। 
  
চিনসচ্ছেি েথাটা েলল েচ্ছট চেন্তু শহচ্ছর দস হািঁচপচ্ছয় উচ্ছিচ্ছে। রোচ্ছটটর চিিা সারাক্ষণ 
েনেরা েচ্ছর তুচ্ছলচ্ছে। তারপর োচ্চাটাও হাচরচ্ছয় দেল। তারপর েী েচ্ছন হওয়ায় আোর 
চেজ্ঞাসা েরল–তা োচড়টার োে েত? 
  
-ষাট হাোর টাোয় এেটা পুচ্ছরা োংচ্ছলা। চতনচ্ছট দশাোর ঘর, চেচ্ছিন, িাইচনং দেস, 
সােচ্ছন োোন। 
  
–পঞ্চাশ হচ্ছল োচ্ছলা হত। 
  
–সোর আপনার অিার তাচ্ছে োনাচ্ছো। 
  
তচ্ছে গ্রাচ্ছে থােচ্ছত চিে েন িাইচ্ছে না। 
  
–সোর ওখাচ্ছন চেেু অসুচেধা হচ্ছে না। সেচেেু আচ্ছে। আচে চনচ্ছে চেচ্ছয় দেচ্ছখ এচ্ছসচে। 
  
–তা দেচ্ছখচ্ছো েখন তখন সচতে েচ্ছর েলল ওখাচ্ছন েী েী সুচেধা অসুচেধা আচ্ছে? 
  
–সোর োচড়চ্ছয় েলা অধেট। এ শেটা তা েচ্ছর না। 
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–চিে আচ্ছে েল। 
  
 চপটার এেটা লিা চিচরচস্ত চেল োর সুচেধা দেচশ অসুচেধা নাচ্ছে োত্র। 
  
-োে সে শুনলাে তেু শহরই। 
  
-তা দতা চিে, তচ্ছে আপচন েচ্ছলচেচ্ছলন না এেটু চনচরচেচল োয়ো, তাই ওখানটা 
খুিঁচ্ছেচেলাে। 
  
-চনচরচেচল? 
  
– সোর, ওখানোর েচ্ছতা েুক্ত োতাস, অেূচ্ছর পাহাচ্ছড়, পাচখর িাে অনে দোথাও পাচ্ছেন 
না। ওখাচ্ছন দিলাচ্ছিচল, দনাংরা োতাস-এর চেেুই এখাচ্ছন দনই। সোর দরােোর োচড়টা 
এেোর দেচ্ছখ আসচ্ছেন না? 
  
োিঁড়াও আচ্ছে চেচ্ছসস-এর সচ্ছে েথা েচল। 
  
–চিে আচ্ছে োল আচে আোর দিান েরে। 
  
–আো, তা েচ্ছল শহচ্ছরর োচড়র েথা েুচ্ছলা না দেন। 
  
–দসচে েখনও হয় সোর? োচড় সোর। 
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–চিে আচ্ছে। 
  
চনচরচেচল েথাটা েরােরই তার খুে োচ্ছলা লাচ্ছে। সচতে দস চনচরচেচলচ্ছত থােচ্ছত িায়। 
এেটা িাপা চনিঃশ্বাস দেচরচ্ছয় আচ্ছস, অথি চিনসচ্ছেি চপটারচ্ছে তার সচ্ছে আর েনু্ধ 
রোচ্ছটটর দেিঁচ্ছি থাোর সেয় েচ্ছলচেল তার োচড়র পাচ্ছশ েনু্ধর েনেও এেটা োচড় 
খুিঁেচ্ছত। োচ্ছত তারা েুেচ্ছন আচ্ছরা দেচশ েচ্ছর দোোচ্ছোে রাখচ্ছত পাচ্ছর তার েনে। এখন 
দসই েনু্ধর সৃ্মচত েন দথচ্ছে েুচ্ছে দিলচ্ছতই চতচন এখন দথচ্ছে পালাচ্ছত ইেুে। রোটটচ্ছে 
েুলচ্ছত দস চনচ্ছেচ্ছে সেসেয় োচ্ছের েচ্ছধে েেস্ত রাচ্ছখ। 
  
চেন্তু সৃ্মচতর হাত দথচ্ছে োচ্ছরা েুচক্ত দনই। দসই সৃ্মচত তাচ্ছে তাচড়চ্ছয় দেড়াচ্ছে। এ দেন 
অসহে হচ্ছয় উচ্ছিচ্ছে। আচ্ছে তার এে ঘুচ্ছে রাত দেচ্ছট দেত। এখন অচত েচ্ছষ্ট রাচ্ছত ঘুে 
এচ্ছলও োচ্ছে ঘুে দেচ্ছে োয়, আর ঘুে আচ্ছস না। দেওয়াল ঘচড়র চটে চটক্ শে তাচ্ছে 
দেন অচ্ছনে চেেু েলচ্ছত িায়। 
  
শুধু তাই নয় োচ্ছেেচ্ছধে রোচ্ছটটর অচ্ছিেচষ্টচরয়ার েৃশে চিনসচ্ছেচ্ছির দিাচ্ছখর সােচ্ছন দেচ্ছস 
ওচ্ছি। তখন রোটট তাচ্ছে হাত দনচ্ছড় ইশারা েচ্ছর িাচ্ছে এেং হাতটা োচড়চ্ছয় দেয়। েী 
েীেৎস দসই হাত! অথি রোচ্ছটটর হাত চেল দেচ্ছয়চ্ছের হাচ্ছতর েচ্ছতা সুন্দর। 
  
এে আধচেন এই েৃশে দেচ্ছখ দস েচ্ছয় চিৎোর েচ্ছর ওচ্ছি। সুসান তখন স্বােীচ্ছে েল 
খাইচ্ছয় সুচস্থর েচ্ছর। এই ঘটনার পর চিনসচ্ছেি পািাচর গুচটচ্ছয় অনেত্র িচ্ছল োোর 
দিষ্টায় আচ্ছে। চিনসচ্ছেি চিে েয় পায়চন। আসচ্ছল দস রোটটচ্ছে চনচ্ছয় এত দেচশ োচ্ছে 
দে তার অেচ্ছিতন েচ্ছন এই সেস্ত দেখা দেয়। সুতরাং গ্রাচ্ছের োংচ্ছলাোচড়ই দশ্রয়। 
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অনেচেচ্ছনর তুলনায় আে চিনসচ্ছেি এেটু তাড়াতাচড় োচড় চিচ্ছরচ্ছে েচ্ছল সুসান খুে 
খুশী। 
  
এেটু পচ্ছরই সুসান েচি চনচ্ছয় আচ্ছস। স্বােী-স্ত্রী েুখেুচখ েচ্ছস েচি পান েরচ্ছে। েচিচ্ছত 
িুেুে চেচ্ছয় চিনসচ্ছেি েচ্ছল– 
  
–দতাোর সচ্ছে এেটা েরুরী েথা আচ্ছে। 
  
েরুরী? েী েোপাচ্ছর? 
  
–োচড়র। 
  
–সচতে এ োচড়চ্ছত আর থাো োয় না। 
  
–হিাৎ এ েথা েলে? 
  
 –রোর লাচ্ছঞ্চর পর এচ্ছসচেল। রাচ্ছত দতাোর সচ্ছে দেখা েরচ্ছে েচ্ছল দেচ্ছে। 
  
–ওচ্ছে চিে দোষ দেওয়া োয় না। ওর দেচ্ছল আসচ্ছে। 
  
–আোচ্ছের অসুচেধাটা দতা উচ্ছপক্ষণীয় নয়। তা তুচে েী েলচেচ্ছল দেন? 
  
–চপটার এেটা োচড়র দখািঁে এচ্ছনচ্ছে। 
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–দোথায়? 
  
–এেটু গ্রাচ্ছের চেচ্ছে। 
  
–ওসে গ্রাচ্ছে ফ্রাচ্ছে চেচ্ছয় থােচ্ছত পারে না। 
  
–চেন্তু…দতাোর েথার দেৌচক্তেতা অস্বীোর েরা োয় না। তেু েলচেলাে… 
  
–েল, তচ্ছে গ্রাচ্ছের েোপার োচ্ছে। এতচেন শহচ্ছর দথচ্ছে তারপর গ্রাচ্ছে থােে েী েচ্ছর? 
  
–দতাোর েথা চেচিহীন েচ্ছল আচে উচড়চ্ছয় চেচে না। চেন্তু সুসান এখাচ্ছন থােচ্ছল আচে 
োিঁিে না। 
  
–এসে েথা আচ্ছস দোচ্ছেচ্ছে? 
  
রোচ্ছটটর োয়া আোয় োচ্ছে দপচ্ছত িায়। দস সোচ্ছন আোয় তাচড়চ্ছয় দেড়াচ্ছে। 
  
–ওসে অলকু্ষচ্ছণ েথা েচ্ছন আনচ্ছে না। 
  
সুসান স্বােীর েথায় েয় দপচ্ছয় োয়। েচ্ছন পচ্ছড় রাচ্ছতর স্বচ্ছের েথা। 
  
–দতাোর চেেটা দে আচে েুেচ্ছত পারচে না তা নয়, চেন্তু.. 
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-দতাোর গ্রাচ্ছে দেচ্ছল এেটু অসুচেধা হচ্ছে, শহচ্ছরর চেলাচসতা দথচ্ছে েচঞ্চত হচ্ছে। চেন্তু 
এখাচ্ছন রোচ্ছটটর হাতোচন সেটো আোয় তাচড়চ্ছয় চনচ্ছয় োোর েনে ওিঁৎ দপচ্ছত আচ্ছে। 
  
-না না, ওসে েলল না। োচড়টা দোথায়? 
  
–গ্রীন উচ্ছি। 
  
–দস দতা এখান দথচ্ছে অচ্ছনে োইল েূচ্ছর। দসখাচ্ছন সু্কল আচ্ছে দতা? 
  
–তা থােচ্ছে না দেন? ওখানোর োচ্চারা েী পড়াশুনা েচ্ছর না? 
  
–তা এচ্ছতা েচ্ছড়া এেটা োংচ্ছলার োে ষাট হাোর টাো িাইচ্ছে? 
  
–তাও আচে ষাট হাোচ্ছর রােী হইচন, পঞ্চাশ হাোর েচ্ছলচে। 
  
–দেচ্ছখা, আর েী েলে? 
  
–না, দতাোর েত না দপচ্ছল…। 
  
–দতাোর েতই আোর েত। 
  
–তাহচ্ছল এেচেন চেচ্ছয় োংচ্ছলাটা দেচ্ছখ আচস? 
  
–চিে আচ্ছে। 
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–আো সােচ্ছনর রচেোর োওয়া দেচ্ছত পাচ্ছর? 
  
–হোিঁ তাই িচ্ছলা। 
  
. 
  
০৮. 
  
 সুন্দর সোল, পচরষ্কার আোশ দেচ্ছখ দে েলচ্ছে েত রাচ্ছত প্রিি েৃচষ্ট হচ্ছয় দেচ্ছে। 
  
িালটস োচড় চনচ্ছয় দেচরচ্ছয় পচ্ছড়চ্ছে। উইে এচ্ছন্ড দস দোথাও না দোথাও পাচড় েোয়। 
এই দঘারাই নাচে ওচ্ছে সারা সপ্তাচ্ছহর রসে দোোয়। 
  
িচিশ েেচ্ছরর সুপুরুষ িালটস লিায় প্রায় েিুচ্ছটর োোোচে, দপচশেহুল, িওড়া োিঁধ। 
েুপুচ্ছরর দেিঁড়া দেঘ দেচ্ছখ দস োেচ্ছে এই দেঘ দেচ্ছট োচ্ছে। 
  
িালটস এেটা দরস্তরািঁর সােচ্ছন োচড় পােট েচ্ছর লাঞ্চ সাচ্ছর। এেং দসখাচ্ছনই চেেুটা 
চেশ্রাে চনচ্ছয় শহচ্ছরর চেচ্ছে োচড় চনচ্ছয় এচ্ছোয়। 
  
িালটস আোশ দেচ্ছখ েয় দপচ্ছয় োয়। িাচরচেচ্ছে রাচশেৃত োচ্ছলা দেঘ তার সচ্ছে দোচ্ছড়া 
হাওয়া। িালটস চিগুণ দেচ্ছে োচড় িাচলচ্ছয় িচ্ছলচ্ছে। তারপরই েত েিচ্ছোল। দস োচড় 
থাচেচ্ছয় দেচ্ছখ পচ্ছথর োচ্ছে োে দেচ্ছে পচ্ছড় আচ্ছে। স্থানীয় দলাচ্ছের দিষ্টায় অচ্ছনে েচ্ছষ্ট 
ঘণ্টা েুচ্ছয়ে পচ্ছর োে সরাচ্ছনা সম্ভে হল। 
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িালটস ওচ্ছের টাো চেচটচ্ছয় চেচ্ছয় োচড় িাচলচ্ছয় োচ্ছলায় োচ্ছলায় শহচ্ছর দপৌঁচ্ছোচ্ছত পারচ্ছল 
হয়। এেটু পচ্ছরই েৃচষ্ট থােল। িালটস েচ্ছড়র দেচ্ছে োচড় িাচলচ্ছয় োয় শহচ্ছর দপৌঁচ্ছোোর 
আশায়, নইচ্ছল সেূহ চেপে–ো িান্ডা। রাস্তার েুধাচ্ছর পাহাচ্ছড়র সাচর। অেূচ্ছর ঘন েেল। 
  
হিাৎ েৃচষ্ট দথচ্ছে দেল। েৃচষ্ট না পড়চ্ছল েচ্ছয়ে ঘন্টায় শহচ্ছর দপৌঁচ্ছোচ্ছে। 
  
চেন্তু োনুষ ো োচ্ছে তা হয় না। এোর আচ্ছরা দোচ্ছর েৃচষ্ট এচ্ছলা। 
  
দলাোলয় দথচ্ছে িালটস অচ্ছনে েূচ্ছর িচ্ছল এচ্ছসচ্ছে। এেটা োচড় দথচ্ছে অপর োচড়র 
েূরে অচ্ছনে। আোর সচ্ছন্ধ হচ্ছয় এচ্ছসচ্ছে। 
  
হিাৎ ওয়াইপারটা োে েরচ্ছে না। িালটস হাত চেচ্ছয় েুচ্ছে োচড় িালায়। েৃচষ্ট হচ্ছয়ই 
িচ্ছলচ্ছে। থােোর দোচ্ছনা লক্ষণ দনই েরং দেচ্ছড়ই িচ্ছলচ্ছে। 
  
এখন চপচ্ছির রাস্তা দেচ্ছড় োিঁিা োচটর উপর চেচ্ছয় োচড় িচ্ছলচ্ছে। োচড়র েচত না েোচ্ছল 
দেচ্ছোচ্ছনা েুহূচ্ছতট চপেচ্ছল পাচ্ছশর েেীর খাচ্ছে পড়চ্ছে। চেচনট পািঁচ্ছিে পর িালটসচ্ছে োচড় 
থাচেচ্ছয় চেচ্ছত হয়। েচ্ছলর দতাচ্ছড় োচড় িচ্ছল না। 
  
িালটস েী েরচ্ছে? চেপে অচনোেট। োচড় দথচ্ছে দনচ্ছেই ো েী েরচ্ছে? দোথায়ই-ো 
োচ্ছে? আশপাচ্ছশ দোচ্ছনা োচড় দনই। িাচরচেচ্ছে শুধু েল আর েল। তার উপর ো 
হাড়োিঁপাচ্ছনা িান্ডা। 
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িালটস োচ্ছে েরচ্ছত হচ্ছল োচড়চ্ছত েরচ্ছে চেেুচ্ছত োচড় দথচ্ছে নােচ্ছে না। সীচ্ছট েচ্ছস 
হুইচস্কর দোতলটা খুচ্ছল খাচনেটা হুইচস্ক খায়। এচ্ছত িান্ডা চেেুই েচ্ছে না। তচ্ছে 
খাচনেটা তাো দোধ হয়। 
  
িালটস োচড়চ্ছত স্টাটট চেচ্ছল খাচনে িলার পর োচড় েন্ধ হচ্ছয় োয়। ইচিচ্ছন েল ঢুচ্ছেচ্ছে 
োচড় আর িলচ্ছে না। এখন উপায়? িালটস োচ্ছে দোথাও োচড় োরখানা পাওয়া োচ্ছে? 
এচ্ছতা োচ্ছে আেহাওয়ায় দোচ্ছনা দেোচনে েী আসচ্ছত িাইচ্ছে? দোটা টাো চেচ্ছল 
আলাো েথা। 
  
হিাৎ োচড় িলচ্ছত শুরু েচ্ছর। ইচিন েন্ধ। োচড় েচ্ছলর দতাচ্ছড় িলচ্ছে। তারপর োচড় 
দথচ্ছে দনচ্ছে োচড়র েিোিট আিঁেচ্ছড় ধচ্ছর দোচ্ছনারেচ্ছে োচড়র েচত দরাধ েচ্ছর। তার 
পর োচড়চ্ছত এেটা দোটা নাইলচ্ছনর েচড় চেচ্ছলা, তাই চেচ্ছয় দোচ্ছনারেচ্ছে োচড়টাচ্ছে 
এেটা োচ্ছের সাচ্ছথ দেিঁচ্ছধ ওোরচ্ছোট চেচ্ছয় োথা দঢচ্ছে দস সােচ্ছনর চেচ্ছে এচেচ্ছয় িচ্ছল। 
  
চেচনট েচ্ছশে িলার পর দস এেটা আচ্ছলার অেষ্ট দরখা দেখচ্ছত পায়। তার েচত চিগুণ 
দেচ্ছড় োয়। োরণ শীচ্ছত দস েচ্ছে োচেল, এেটা আশ্রয় না দপচ্ছল দস েচ্ছরই োচ্ছে। 
  
হোিঁ, িালটস চিেই দেচ্ছখচ্ছে। ওটা এেটা োংচ্ছলা োচড়। িালটস ঘচড়র দরচিয়াচ্ছের চেচ্ছে 
তাচেচ্ছয় দেচ্ছখ সাতটা োচ্ছে। 
  
িালটস প্রায় োচড়টার োচ্ছে এচ্ছস দেচ্ছে আর হাত েচ্ছশে োচে দপৌঁচ্ছোচ্ছত। িান্ডায় দস িে 
িে েচ্ছর োিঁপচ্ছে। 
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েরোর সােচ্ছন এচ্ছস হাত োচড়চ্ছয় দেলটা োোয়, হিাৎ দেচ্ছলর শচ্ছে চিনসচ্ছেি থেচ্ছে 
োয়। চিনার দটচেচ্ছল েচ্ছস দস েোেসাসংরাি োেে দেখচেল। এই েড়েচ্ছলর রাচ্ছত্র দে 
দেল োোচ্ছে? 
  
েেট তার োোর োচ্ছে েচ্ছস চেল। দসও িেচ্ছে োয়। সুসান চেচ্ছিন দথচ্ছে দেচরচ্ছয় এচ্ছস 
েচ্ছল–োইচ্ছর দে দেন দেল োোচ্ছে। 
  
–আোরও তাই েচ্ছন হল। 
  
–দে আোর আসচ্ছত পাচ্ছর? 
  
–না না। 
  
–দেন ো? 
  
দেলটা তখনই দেচ্ছে উিল দেশ দোচ্ছর। 
  
–োচি খুচল? 
  
–চেনসচ্ছেি েচ্ছল–দোচ্ছনা অশরীরী আত্মা নয় দতা? 
  
–দস আোর েী েথা? 
  
–হয়চ্ছতা রোটট। 
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–আচ্ছেল দতা েচ্ছর েূত হচ্ছয় দেচ্ছে। েেট হাচ্ছস। 
  
হচ্ছতও দতা পাচ্ছর। 
  
 েেট েরোর চেচ্ছে এচেচ্ছয় োয়–চনশ্চয় দেউ চেপচ্ছে পচ্ছড়চ্ছে। 
  
 তারপর েেট েরো দখালার সচ্ছে সচ্ছে–দেতচ্ছর আসচ্ছত পাচর? 
  
–চনশ্চয়ই। আপচন দে এচ্ছেোচ্ছর চেচ্ছে দেচ্ছেন। 
  
পচ্ছথর োচ্ছে োচড়টা চেেচ্ছড় চেচ্ছয় এই চেপচি। 
  
এর েচ্ছধে োো-োর োচ্ছে দেরী এেং শাটট এচ্ছস হাচের। ওরা চেচ্ছিচ্ছন োচ্ছয়র সচ্ছে 
রান্নায় সাহােে েরচেল। োচ্ছে েুচ্ছট আসচ্ছত দেচ্ছখ ওরা থােচ্ছত পাচ্ছরচন। 
  
–এচ্ছস িায়ার দেচ্ছসর োচ্ছে েসুন। চিনসচ্ছেি িালটচ্ছসর চেচ্ছে এচেচ্ছয় োয়। 
  
 িালটচ্ছসর োিঁপা থাচ্ছেচন–আপনাচ্ছে অচ্ছনে ধনেোে। 
  
–আচ্ছর এচ্ছত ধনেোচ্ছের েী আচ্ছে? আে আপচন চেপচ্ছে পচ্ছড়চ্ছেন োল আচেও পড়চ্ছত 
পাচর। েেট ততক্ষচ্ছণ এেটা দিয়ার চনচ্ছয় িায়ার দেচ্ছসর োচ্ছে দরচ্ছখ–আপচন এচ্ছত 
েসুন। 
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-ধনেোে োই। 
  
–িায়ার দেচ্ছসর োচ্ছে েচ্ছস েনেচ্ছন আগুচ্ছনর োচ্ছে হাত োচড়চ্ছয় দেয় িালটস। 
  
–আপনার পচরিয়টা োনা হল না। 
  
–আোর নাে িালটস দো োরা। 
  
–দোথায় থাচ্ছেন? 
  
–পাে এচেচনউচ্ছত। 
  
 –তা এচেচ্ছে দোথায়? 
  
–চনেে ঘুরচ্ছত। েলচ্ছত দেচ্ছল প্রায় উইে এচ্ছন্ডই দের হই। 
  
–তাহচ্ছল দঘারা আপনার দনশা েী েলুন? 
  
–হোিঁ তা েলচ্ছত পাচ্ছরন। 
  
 হিাৎ এেটা চেচনচ্ছসর চেচ্ছে নের পড়চ্ছতই সুসান েচ্ছল ওচ্ছি-শালটট। 
  
শুধু নাে উচ্চারণ েরচ্ছতই শালটট দ্রুত দেতচ্ছর িচ্ছল োয়। িালটস েোপারটা দেখল। েুেতী 
নারীর চেচ্ছে োরোর তাোচ্ছনা োয় না। 
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চিনসচ্ছেি েচ্ছল–আপনাচ্ছে এেটু েোচন্ড চেচ্ছত েচল? 
  
-তাহচ্ছল দতা খুে োচ্ছলা হয়। সচতে আপনাচ্ছের আশ্রয় না দপচ্ছল… 
  
–চেেুই হত না। অনে দোথাও দপচ্ছতন। 
  
–এখাচ্ছন আপনার োচড় োড়া দতা অনে দোচ্ছনা োচড় নেচ্ছরই এচ্ছলা না। 
  
–হোিঁ োচ্ছে চপচ্ছি আর দনই। 
  
এর েচ্ছধে েোচন্ড েচতট গ্লাস আচ্ছন দেরী-এই চনন। 
  
পানীয় চনচ্ছয় দেরীর চেচ্ছে েচ্ছয়ে েুহূতট তাচেচ্ছয় অেষ্ট েচ্ছর েচ্ছল–ধনেোে। 
  
 িালটস েোচন্ড পান েচ্ছর চেেুটা িাো দোধ েচ্ছর। 
  
-এই দেখুন েী েুচ্ছলা েন, আপচন এখনও চেচ্ছে োোোপচ্ছড় রচ্ছয়চ্ছেন। 
  
–চিে আচ্ছে,-িালটস সচতেই লিা দপচ্ছয় োচ্ছে। 
  
-তা েলচ্ছল হয়? এই চেচ্ছে োোোপচ্ছড় আপচন অসুস্থ হচ্ছয় পড়চ্ছেন আর আচেও 
লিায় োরা োচ্ছো। এেরাত েষ্ট েচ্ছর আোর োো পচ্ছর িালান। 
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হিাৎ িচ্ছল চেচ্ছয় শালটট আোর চিচ্ছর এচ্ছসচ্ছে দেচ্ছখ িালটস খুশী। েুচ্ছোচ্ছনর েচ্ছধে দসই 
সুন্দরী। চিনসচ্ছেি েচ্ছল–দেরী তুচে িালটসচ্ছে োথরুেটা দেচখচ্ছয় োও। 
  
–আসুন আোর সচ্ছে। 
  
অেতো দেরীচ্ছেই অনুসরণ েরচ্ছত হয়। 
  
দপাশাে পাচ্ছে িালটস আর চিনসচ্ছেি চিনার দটচেচ্ছল েুচ্ছখােুচখ েচ্ছসচ্ছে। 
  
চিনসচ্ছেি েলল–আপনার দনশার েথা োনা দেল চেন্তু দপশার… 
  
–দপশায় আচে এেেন ইচিচনয়ার। 
  
েেট েচ্ছল ওচ্ছি। োচ্ছনন আোরও ইচিচনয়ার হোর শখ। 
  
িালটস েচ্ছেটর চেচ্ছে তাোয়,-দরাো চেপচেচ্ছপ েড়ন, েটা দিাখ, ধূসর িুল, েয়স দষাল 
হচ্ছে। 
  
-োচ্ছলা েথা। 
  
–আচে এখাচ্ছন এেটা দোট্ট লোচ্ছোচ্ছরটচর বতচর েচ্ছরচে। 
  
–দেচর গুি। োোর সেয় দেচ্ছখ োচ্ছো। 
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 আচে দপশায় েন্ট্রাক্টর।–চিনসচ্ছেি েচ্ছল। 
  
–েীচ্ছসর? 
  
োচড়র। অথি আোর চনচ্ছের োচড় হল না। 
  
–এটা? 
  
–চেচ্ছনচে। 
  
–আো এখান দথচ্ছে শহর েত েূচ্ছর? 
  
–চত্রশ-িচিশ োইল হচ্ছে। 
  
–আপনার দেচ্ছল দোথায় চেচ্ছয় পড়াচ্ছশানা েচ্ছর? 
  
—এই গ্রাচ্ছের দশচ্ছষর চেচ্ছে সু্কল-েচ্ছলে আচ্ছে। 
  
-োোর হাট? 
  
–চটন িুি েরসা। 
  
–েচ্ছলন েী? 
  
দেরী েচ্ছল–োংসওয়ালাই সপ্তাচ্ছহ োত্র এেচেন দোোন দখাচ্ছল। 
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-তাই নাচে? 
  
 চিনসচ্ছেি েচ্ছল–হোিঁ, দে েলুন দতা চটন িুচ্ছির সৃচষ্ট েচ্ছরচেল? তাচ্ছে ধনেোে না 
োচনচ্ছয় থাো োয় না। 
  
–চিে েলচ্ছত পারে না। িালটস দেরীর চেচ্ছে তাোয়। েয়স আিাচ্ছরা হচ্ছে, োথায় 
এেরাশ ধূসর িুল, েটা দিাখ, চিে চিোর, পরচ্ছনর েোচি। 
  
ওচেচ্ছে শালটট ও সুসান চিনার সাোচ্ছত েেস্ত। শালটটচ্ছে এেনেচ্ছর দেচ্ছখ দনয়। সচ্ছতচ্ছরা 
হচ্ছে, নীল দিাখ, লিা ধূসর িুল, সুন্দরী। 
  
ওরা তারপর চিনাচ্ছর েসল। দোণার রাস্তার ধাচ্ছরর ঘচ্ছর িালটচ্ছসর থাোর েথা হল। 
চিনসচ্ছেচ্ছির েথােচ্ছতা িালটস দসই ঘচ্ছর শুচ্ছত দেচ্ছে। তাচ্ছে সেচেেু দেচখচ্ছয় দেোর 
েনে েুচ্ছোন এচ্ছসচ্ছে। শালটট েলল-ঘচ্ছরর সচ্ছে োথরুে রচ্ছয়চ্ছে। 
  
িালসট তৃষ্ণাতট েৃচষ্টচ্ছত শালটচ্ছটর চেচ্ছে তাোয়। 
  
-ধনেোে। চেন্তু েোিাে আপনার নােটাই োনা হল না। 
  
 –শালটট চিনসচ্ছেি। 
  
–এই অধচ্ছের নাে… 
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–শুচ্ছনচে। 
  
–সুন্দরী দেচ্ছয়র সাচ্ছথ েথা েলা দথচ্ছে েেোন েচঞ্চত েচ্ছর দরচ্ছখচ্ছে। 
  
দেরী েচ্ছল–দটচেচ্ছল আপনার েনে েল আচ্ছে। তচ্ছে দটচেলটা পচরষ্কার েরচ্ছত পাচরচন। 
  
–ো েচ্ছরচ্ছেন তাই েচ্ছথষ্ট। আপনার নােও অোনা। 
  
–দেরী চিনসচ্ছেি। 
  
–েুঅক্ষচ্ছরর দোট্ট সুন্দর নাে। আচে এেটু োথরুে দথচ্ছে আসচে। 
  
েুই দোন চেোনাটা এেটু চিেিাে েচ্ছর িচ্ছল দেল। ক্লাি িালসট শুচ্ছত োোর আচ্ছে 
েচ্ছলর গ্লাচ্ছসর চেচ্ছে হাত োচড়চ্ছয় িেচ্ছে দেল। এোচ্ছে এটা দে চলখল? োর দলখা 
হচ্ছত পাচ্ছর? এ ধরচ্ছনর দলখার অথট ো উচ্ছেশে েী হচ্ছত পাচ্ছর? এর দপেচ্ছন েী রহসে 
লুচেচ্ছয় আচ্ছে? 
  
িালটস আোর দলখাটার চেচ্ছে তাোয়, দটচেচ্ছলর ধুচ্ছলার উপর দলখা আচ্ছে–এস.এ.এস. 
অথটাৎ দসে আওয়ার দসলেস–এই দলখাটার েীই ো দহতু হচ্ছত পাচ্ছর? 
  
আর চেেুই োেচ্ছত পাচ্ছর না িালটস, ক্লাি হচ্ছয় অেশ দেচ্ছহ ঘুচ্ছে অচিতনে হচ্ছয় পচ্ছড়। 
তচ্ছে দোচ্ছরই োনচ্ছত হচ্ছে েথাটা দে চলচ্ছখচ্ছে এেং দেন? নইচ্ছল দস এখান দথচ্ছে 
দেচ্ছত পারচ্ছে না। 
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পাচখর িাচ্ছে িালটচ্ছসর ঘুে োচ্ছে, দিাখ দেচ্ছল োইচ্ছর তাোয়। দিাখ েুচড়চ্ছয় োয়। অেূচ্ছর 
পাহাড়, িাচরচেচ্ছে ঘন েেচ্ছলর েটলা, পচরষ্কার আোশ, সূেট ওিার প্রতীক্ষা। দস এে 
অচনন্দে সুন্দর েুহূতট। 
  
িালটস এচ্ছস োোচ্ছন গুচট গুচট পাচ্ছয় হািঁটচ্ছত থাচ্ছে, চিে তখনই দস দেরীচ্ছে দেচ্ছখ োচ্ছের 
পচরিেটা েচ্ছরত। 
  
–গুি েচনটং, চেস দেরী। 
  
–গুি েচনটং, চেিঃ িালটস। 
  
–আো, আপনাচ্ছে এেটা েথা চেচ্ছজ্ঞস েরতাে। 
  
 –আোচ্ছে? েলুন। 
  
–েতরাচ্ছত আোর ঘচ্ছরর দটচেচ্ছল দে এস.ও.এস. চলচ্ছখচ্ছে? 
  
–আচে। 
  
–দেন? 
  
–তা োচন না। 
  
–না দেচ্ছনই চলচ্ছখচ্ছেন? চেশ্বাস হয় না। 

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

60 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

  
–আচে োই েচ্ছল দেরী আর োিঁড়ায় না। 
  
িালটস আশ্চেট হচ্ছয় োচ্ছে দেরী ওোচ্ছে িচ্ছল দেল দেন? এর দপেচ্ছন েী রহসে থােচ্ছত 
পাচ্ছর? শালটট োোচ্ছনর চেচ্ছে আসচেল চেন্তু িালটসচ্ছে দেচ্ছখই িচ্ছল দেচ্ছত িায়। িালটস 
েচ্ছল–চেস শালটট, গুি েচনটং। 
  
-গুি েচনটং, চেিঃ িালটস। 
  
-চেে, িচ্ছল োচ্ছেন না। এেটা েথা, আপচন েী োল আোর ঘচ্ছরর দটচেচ্ছল এস.ও.এস. 
চলচ্ছখচ্ছেন? 
  
-না, আচে োই। 
  
োিঁড়ান আোর েচ্ছন হয় আপচন চলচ্ছখচ্ছেন। 
  
–চেচ্ছস েুেচ্ছলন? আর েচে চলচ্ছখও থাচে তাচ্ছত েী হচ্ছয়চ্ছে? শালটট হাচ্ছস। 
  
–না, চেেুই হয়চন। েথাটার োচ্ছন োচ্ছনন? 
  
–না। িলুন দেেিাস্ট বতচর। 
  
–হোিঁ, িলুন। 
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িালটস োচ্ছে, এই এস.ও.এস.-এর েচ্ছধে েী রহচ্ছসের সৃচষ্ট হচ্ছত পাচ্ছর? 
  
. 
  
০৯. 
  
 স্বনােধনে দোচ্ছয়ন্দা এরেুল দপায়াচ্ছরা, েহু রহচ্ছসের োল দেে েচ্ছর খুনীচ্ছে ধচ্ছরচ্ছে। 
োর প্রশংসায় সোই ধনে ধনে েচ্ছরচ্ছে। 
  
— দপায়াচ্ছরা োর েচ্ছয়ে দিষ্টার পর িালটচ্ছসর লাইনটা দপচ্ছয় োয়। িালটস তার েচ্ছলচ্ছের 
েনু্ধ। এচ্ছে অপরচ্ছে েচ্ছনর েথা েেক্ত না েচ্ছর থােচ্ছত পাচ্ছর না। তচ্ছে দপায়াচ্ছরার 
লাইচ্ছনর দোপনীয়তা দেৌচক্তেতা িালটস দোচ্ছে। োরণ দস োচ্ছলা েচ্ছর োচ্ছন সে 
লাইচ্ছনর চেেু না চেেু দোপনীয়তা আচ্ছে। ো চনচ্ছের স্ত্রীর োচ্ছেও েলা োয় না। অেশে 
দপায়াচ্ছরা িালটচ্ছসর োচ্ছে অচ্ছনে েথাই অেপচ্ছট েচ্ছল এেং েুচদ্ধ পেটি দনয়। 
  
-হোচ্ছলা! 
  
–হোচ্ছলা, আচে দপায়াচ্ছরা েলচে। 
  
–েলুন সোর। 
  
–দতাোর সাচ্ছহে চিচ্ছরচ্ছে? 
  
–না সোর, দসই েনে েড় চিিায় আচে। 
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–চিিার চেেু দনই। দোথায় দেচ্ছে োচ্ছনা? 
  
–না সোর। 
  
সচ্ছে আর দেউ দেচ্ছে? 
  
–না, এোই দেচ্ছে। 
  
–এচ্ছল আোয় দিান েরচ্ছত েলল। 
  
–আো সোর। গুি নাইট। 
  
. 
  
-হোচ্ছলা। 
  
 –িালটস চিচ্ছরচ্ছে? দপায়াচ্ছরা োনচ্ছত িায়। 
  
–না সোর, রাত প্রায় এোচ্ছরাটা োচ্ছে। 
  
 –চিে আচ্ছে েত রাচ্ছতই চিরুে আোয় দিান েচ্ছরা। 
  
চনশ্চয়ই সোর। 
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. 
  
পরচেন সোল নটা নাোে িালটস চিচ্ছরচ্ছে। তচ্ছে চনচ্ছের োচড়চ্ছত নয়, চেেুটা োচ্ছে এেং 
োচেটা টোচিচ্ছত। চিনসচ্ছেচ্ছির চেিায় োচড়টা দরচ্ছখ এচ্ছসচ্ছে। উচন েোচ্ছরে দথচ্ছে 
দলাে আচনচ্ছয় সাচরচ্ছয় িালটচ্ছসর োচড় পাচিচ্ছয় দেচ্ছেন। 
  
িালটস োচড় আসার সচ্ছে সচ্ছে উচিগ্ন িাের োটট নানা েথা চেজ্ঞাসা েচ্ছর। দস োচড়র 
িাের হচ্ছলও তার অচেোচহত েীেচ্ছন চেরাট েূচেো আচ্ছে। 
  
িালটস তাচ্ছে েুচেচ্ছয় েলার পর োটট েচ্ছল–সোর একু্ষচন এেোর চেিঃ দপায়াচ্ছরাচ্ছে দিান 
েরুন। 
  
-হা েরচে। েচ্ছয়েোর দিান েচ্ছরচ্ছে দতা? 
  
 –হোিঁ সোর। 
  
–এে োপ েচি োও দতা। 
  
–একু্ষচন আনচে। োল রাচ্ছত উচন েুোর দিান েচ্ছরচ্ছেন, সোচ্ছলও েুোর দিান 
েচ্ছরচ্ছেন। 
  
–তাই নাচে? োেচেলাে এেটু চেশ্রাে দনচ্ছো, একু্ষচন এেোর োই। েচ্ছল উচ্ছি োিঁড়াল। 
  
–সোর েচি খাচ্ছেন না? 
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–না থাে। 
  
এেটা টোচি ধচ্ছর চেচনট েচ্ছশচ্ছের েচ্ছধে দপায়াচ্ছরার োচড় দপৌঁোচ্ছলা িালটস। দপায়াচ্ছরা 
এেটু ধেচ্ছের সুচ্ছর েলল–এই দে ধাচড় দখাো, দতাোর খের েী? 
  
-খুেই গুরুতর। 
  
–তা োল দপ্রোর চেপ োরচ্ছত দোথায় চেচ্ছয়চেচ্ছল? গ্রীন উি োচড়চ্ছয়? সচ্ছে দে চেল? 
  
–দেউ না। েচি আনচ্ছত েল। 
  
তারপর েচি এচ্ছলা। েচি দখচ্ছত দখচ্ছত িালটস চিসচ্ছেচ্ছির পচরোচ্ছরর প্রশংসা েচ্ছর 
তাচ্ছের আচতচ্ছথের েণটনা েরল এেং েলল রাচ্ছত তাচ্ছে থােচ্ছত না চেচ্ছল দস েীেন দপত 
না! 
  
েনু্ধ, ও অেস্থায় দেউ োউচ্ছে দিরাচ্ছত পাচ্ছর না। 
  
–এোর আর দোথাও দতাোয় োড়া দেচ্ছরাচে না। তার আচ্ছে দতাোয় চিনসচ্ছেচ্ছির েুই 
েনোর চেেরণ চেই। েনু্ধ, েয়চ্ছস েড়ই দোটা। 
  
–েল্পটার দোড়াচ্ছতই দেিঁচিচ্ছয় চেচ্ছল। 
  
েুচেচ্ছয় েলচ্ছে দতা েীচ্ছস? 
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–সাচ্ছধ েী দতাোয় দলাচ্ছে অচেোচহত েচ্ছল? 
  
েনু্ধ, তুচেও দতা এেই দোচ্ছষ দোষী। 
  
–তা েয়স েত? এচ্ছেোচ্ছর োচ্ছয়র দোচ্ছল েুধ খাচ্ছে না দতা? 
  
–না তা নয় েুেচ্ছনই সচ্ছতচ্ছরা আিাচ্ছরা হচ্ছে। 
  
–এইেনেই েচল অচেোচহত দলােগুচ্ছলা দেেন অচেচ্ছেিে দতেচন আহািে। 
  
েনু্ধ, উপচ্ছর থুতু দেটাচ্ছল তা চনচ্ছের োচ্ছয় এচ্ছসই পচ্ছড়। 
  
-তা চিে। তচ্ছে দতাোর েচ্ছতা আহািে নই। এেটু উিঁিু ধরচ্ছনর। দেউ সাচ্ছতচ্ছরা 
আচ্ছিচ্ছরা েয়চ্ছসর দেচ্ছয়চ্ছের েচ্ছল েয়চ্ছস েড়ই দোচ্ছটা। 
  
েনু্ধ, দতাোর েয়স েত? 
  
–ওচ্ছের সচ্ছে েথা েলচ্ছল আোচ্ছের েয়সও তখন পিঁচিচ্ছশর চনচ্ছি চেচ্ছয় োিঁড়াচ্ছতা। নইচ্ছল 
দসচেন পাচটটচ্ছত চেস োচিটন আোর সাচন্নধে না দপচ্ছয় অচেোচ্ছন েত েী েচ্ছলচেচ্ছলা। 
  
–আর তুচে েথা চেচ্ছয়ও পচ্ছরর চেন োচিটচ্ছনর োচড় োওচন। 
  
–আহািে দতা। 
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–স্বীোর েরে? িালটস দহা দহা েচ্ছর হাচ্ছস–আে আর অচিস দেলাে না। 
  
হা িুে োরচ্ছল দতা দেখচ্ছতই পাচে আর তার সচ্ছে আোরও ক্ষচত েরাচ্ছল। 
  
েরং দতাোয় এেটা দেস চেচ্ছত এচ্ছসচে। 
  
–এখন আর দোচ্ছনা দেস না। েুচ্ছটা দেস সোধান েরচ্ছত চেচ্ছয় নাচ্ছেহাল, এখন শুধু 
চেশ্রাে। 
  
–তাই েুচে োল আোর সাচ্ছথ দপ্রোর চেচ্ছপ দেচ্ছল না? চেশ্রাে দতাোর চিেুচে দোচষ্ঠচ্ছত 
দনই। েেোন দতাোর পাচ্ছয় িাো লাচেচ্ছয় চেচ্ছয়চ্ছে েন েন েচ্ছর দঘারার েনে। আর েন 
চেচ্ছয়চ্ছে চিিা োেনার েনে। এই োে েরার েৃহা দতাোর েচ্ছধে েচ্ছথষ্ট রচ্ছয়চ্ছে। আোর 
অচিস িুে োরার প্রসচ্ছে তুচে েলচ্ছল, এচ্ছস আোর োচ্ছের ক্ষচত েচ্ছরে। 
  
েোচ্ছো েনু্ধ। 
  
–আধা দোচ্ছয়ন্দা েী েচ্ছলা? তচ্ছে দতাোর দেচনং-এ চেেুচেন থােচ্ছত পারচ্ছল পুচ্ছরা হচ্ছয় 
দেচ্ছত পাচর। 
  
তুচে অিত হচ্ছে না। নইচ্ছল চেস হেচ্ছসর েচ্ছতা পাত্রীচ্ছে তুচে প্রতোখোন েচ্ছরা। দস 
চেশাল সম্পচির এেোত্র অচধোচরণী। 
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-েরাটা দোধহয় উচিত হয়চন। আসচ্ছল দসচেন আচ্ছধা অন্ধোর োয়োয় আোয় দটচ্ছন 
চনচ্ছয় েচড়চ্ছয় ধচ্ছর েেেে েলায় েী সে েলচ্ছত লােচ্ছলা, তাচ্ছতই আচে েোোিাো দখচ্ছয় 
পাচলচ্ছয়চে। 
  
-তুচে এেটা ইচিচ্ছয়ট। 
  
–েল, আেরা ইচিচ্ছয়ট। 
  
দপায়াচ্ছরা হাচ্ছস–সচতে দোধহয় তাই। তা দেসটা েী এেটু শুচন। 
  
েোটস লাইে এ গুি েয়। এর েচ্ছধে এেটা ঘন রহচ্ছসের োল আচ্ছে দসটা োর েরচ্ছত। 
হচ্ছে। 
  
–এেটু খুচ্ছল েচ্ছলা দতা। 
  
 –তাহচ্ছল দেসটা দটেআপ েরচ্ছল? 
  
–আচ্ছে দেসটার দেচরট েুচে। 
  
–দেচরট আচ্ছে। আোর েুচ্ছটা চেচনচ্ছসর ওপর োরুণোচ্ছে সচ্ছন্দহ আচ্ছে। 
  
 –দস েুচ্ছটা চেচনস েী? 
  

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

68 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

-প্রথেত আচে চেিঃ চিনসচ্ছেচ্ছির োচড়চ্ছত ঢুচ্ছে তার দেচ্ছল েেট ও স্ত্রী-এর সচ্ছে পচরিয় 
েরার পর তার েুই দেচ্ছয়রা এচ্ছলা। 
  
–তাচ্ছের নাে। 
  
–দেরী ও শালটট। 
  
এচ্ছের েচ্ছধে দে েচ্ছড়া? 
  
–দেরী। 
  
–েয়স েত? 
  
–আিাচ্ছরা হচ্ছে। শালটচ্ছটর েয়স সচ্ছতচ্ছরা হচ্ছে। েুেচ্ছনই আোর োচ্ছে এচ্ছস পড়োর পর 
চেচ্ছসস চিনসচ্ছেি িাপা েলায় শালটটচ্ছে চহসচহস েচ্ছর উিচ্ছলা। দেন োচন না। 
  
-তারপর েী হল? 
  
–শালটট িচ্ছল চেচ্ছয় এেটু পচ্ছর চিচ্ছর এল। 
  
–হিাৎ িচ্ছল দেল দেন? 
  
–তা চিে েুেচ্ছত পারলাে না, তচ্ছে শালটট েখন এল তখন ওর িুচ্ছলর রং ধূসর 
দেখলাে। চেন্তু আোর েচ্ছন হয় ওর িুচ্ছলর দস রং চেল না। 
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–েী রং চেল? 
  
–সম্ভেত দসানাচল। চেন্তু চেচ্ছসস চিনসচ্ছেি ওোচ্ছে শালটট েচ্ছল িােল দেন? আর 
দেনই ো শালটট িচ্ছল চেচ্ছয় এেটু পচ্ছর চিচ্ছর এল? 
  
-তুচে েী ওচ্ছের চেেু চেচ্ছজ্ঞস েচ্ছরে? 
  
-না আসচ্ছল তখন সচ্ছে আশ্রয় দপচ্ছয়চে দশচ্ছষ েচে ঘাড় ধচ্ছর দের েচ্ছর দেয়, আর সে 
েোপাচ্ছর দেৌতূহল োচ্ছলা না। 
  
–আর চিতীয় পচ্ছয়ন্ট? 
  
–আোয় শুচ্ছত দেওয়া হচ্ছয়চেল এেধাচ্ছর দোচ্ছণর ঘচ্ছর। আোয় ঘরটা দেচখচ্ছয় চেচ্ছয় েুই 
দোন লচিতোচ্ছে েলল দটচেলটা োচ্ছলাোচ্ছে পচরষ্কার েরা হয়চন। 
  
–তুচে েচ্ছল চেচ্ছয় তখন েী েলচ্ছল? 
  
–অেচ্ছেেশান। তচ্ছে সােচয়েোচ্ছে েচ্ছল চেচ্ছয় দহচ্ছস েললাে, ো েচ্ছরচ্ছেন েচ্ছথষ্ট। 
এরপর োথরুে দথচ্ছে চিচ্ছর এচ্ছস দটচেচ্ছলর উপর দেখলাে এস.ও.এস.চ্ছলখা। 
  
এস. ও. এস.? 
  
—হোিঁ। 
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 –োউচ্ছে চলখচ্ছত দেচ্ছখে? 
  
–না। হয়চ্ছতা েুচ্ছোচ্ছনর েচ্ছধে দেউ চলচ্ছখচ্ছে। 
  
–তুচে োথরুে দথচ্ছে এচ্ছস োউচ্ছে দেখচন। 
  
–না। 
  
–তুচে েখন দোথায় চেজ্ঞাসা েচ্ছরে? 
  
–সোচ্ছল োোচ্ছন পায়িারী েরার সেয়। 
  
চিনসচ্ছেি েম্পচত োচ্ছন? 
  
 –না। 
  
এই েচ্ছল িালটস দেরী ও শালটটচ্ছে ো ো েচ্ছলচ্ছে ো তারা ো ো েচ্ছলচ্ছে সেই োনায় 
দপায়াচ্ছরাচ্ছে। তাচ্ছে চিচিত দেখায়। িালটস োনায় দপায়াচ্ছরাচ্ছে এই ঘটনার োরণ দের 
েরচ্ছত হচ্ছে। দপায়াচ্ছরাচ্ছে দেশ েম্ভীর দেখায়। 
  
. 
  
১০. 
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 দেলা োচ্ছরাটায় োোচর আোচ্ছরর এেটা ঘর চনচ্ছয় দোট্ট দোম্পাচনচিনসচ্ছেি 
েনরােশচ্ছনর সােচ্ছন োিঁড়ায় দপায়াচ্ছরা। দেতচ্ছর এেটা অল্পেয়সী দেচ্ছল োে েরচ্ছে 
আর দটচেচ্ছলর ওপর এেটা োচড়র েোন দেখচ্ছে চিনসচ্ছেি। 
  
োচ্ছলা রং-এর ওপর নীল লাল রাইপ েরা সুেট, পাচ্ছয় িেিচ্ছে সুে, টাইচ্ছয়র রং নীল 
তার ওপর সাো োে। দেতচ্ছর ওচ্ছয়স্ট দোট তার ওপর চেচ্ছয় সাো োো উিঁচে োরচ্ছে। 
  
সুপ্রোত োচনচ্ছয় চিনসচ্ছেচ্ছির সচ্ছে আলাপ েচ্ছরন দপায়াচ্ছরা। চনচ্ছের পচরিয় চেচ্ছত 
চেচ্ছয় দস চেচ্ছথে েথা েচ্ছল। েসোস স্থান োনায় ওচ্ছয়স্ট দরাি আর দপশা চহসাচ্ছে েচ্ছল 
েচ্ছলচ্ছের চশক্ষেতা। চিনসচ্ছেি তার দপাশাচ্ছে সিাচনত েচ্ছল আখো চেচ্ছয় েচ্ছল 
  
-এেটু েচি আনাই? 
  
–না, একু্ষচন দখচ্ছয় দেচরচ্ছয়চে। আর শুধু েচির ওপর চেচ্ছয় িালাচ্ছল হচ্ছে না। আপনার 
আচতচ্ছথের প্রতোশায় িালটস পঞ্চেুখ। তাই এেচেন সোচ্ছল ওর সচ্ছে আপনার োচড় 
োচ্ছো আর চিরচ্ছো সন্ধো দেলায়। 
  
চিনসচ্ছেি রােী হয়। গ্রাচ্ছের চেচ্ছে োচড় হোর েনে দপায়াচ্ছরা শহচ্ছরর সচ্ছে দস োয়োর 
তুলনা েচ্ছর োনায় খুে োচ্ছলা োয়োয় োচড়। তারপর োচড়র োে শুচ্ছন অোে হচ্ছয় োয় 
দপায়াচ্ছরা, োত্র পঞ্চাশ হাোর টাো, এই িড়া োচ্ছের োোচ্ছর। তারপর দপায়াচ্ছরা োনচ্ছত 
পাচ্ছর পচ্ছনচ্ছরা েের হল তারা ওখাচ্ছন। প্রথচ্ছে তার স্ত্রীর আপচির েথাও দপায়াচ্ছরাচ্ছে 
োনায়। 
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তারপর দপায়াচ্ছরা েচ্ছল–েচে আচে আপনার োচড় োই তচ্ছে আপনার দেচ্ছল-দেচ্ছয়, স্ত্রী 
চেেত দোধ েরচ্ছে না দতা? 
  
-না না, আোর স্ত্রী েীষণ চেশুচ্ছে। আর দেচ্ছল-দেচ্ছয়রা েচ্ছলচ্ছে পচ্ছড়, ওরা সেী িায়। 
  
–গুি, দেচ্ছল না দেচ্ছয়রা েচ্ছড়া? 
  
–দেচ্ছয়রা। 
  
–দেচ্ছয়রা দোথায় পচ্ছড় আর দেচ্ছল দোথায় পড়াশুনা েচ্ছর? 
  
–দেচ্ছয়রা েুরীচ্ছত আর দেচ্ছল দহাোটট ইনচস্টচটউচ্ছট পচ্ছড়। 
  
আোর আসার প্রচতশ্রুচত চেচ্ছয় দেচ্ছরাোর েুচ্ছখ দপায়াচ্ছরার দিাচ্ছখ পচ্ছড় এেটা েচে, এচ্ছত 
এেেন চেিঃ চিনসচ্ছেি অপরেন দে? 
  
অপরেন রোটট। 
  
দপায়াচ্ছরা রোচ্ছটটর সিচ্ছন্ধ সেচেেুই োনচ্ছত পাচ্ছর চিনসচ্ছেচ্ছির োে দথচ্ছে। তারপর 
আোর এেটা চেচ্ছথের োল দোচ্ছন। েচ্ছল–আোর এে েনু্ধ খুে োচ্ছলা িুটেল দখলত। 
দখলচ্ছত দখলচ্ছত আঘাত দপচ্ছয় তাচ্ছতই োরা োয়। দসই দথচ্ছে আচে আর দখলার োচ্ছি 
োই না। দোথাও িুটেল সিচ্ছন্ধ আচ্ছলািনা হচ্ছলও আচে দসখান দথচ্ছে িচ্ছল োই। 
  
-এখচ্ছনা তার েথা দোচ্ছলনচন, দোো োচ্ছে। 
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–এরপর হয়চ্ছতা েুচ্ছল োচ্ছো। আপনার দতা আোর েচ্ছতাই অেস্থা। 
  
–হোিঁ, আসচ্ছল েড় দেচশ রোটটচ্ছে আিঁেচ্ছড় ধরচ্ছত দিচ্ছয়চেলাে। 
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করলরের সামরন 
১১. 
  
দপায়াচ্ছরা এেটা েচ্ছলচ্ছের সােচ্ছন এচ্ছস োিঁড়ায়। ঘচড়চ্ছত তখন দেলা এোচ্ছরাটা। 
পচরিয়পত্র দেচ্ছখ োচ্ছরায়ান দপায়াচ্ছরাচ্ছে সিাচ্ছনর সাচ্ছথ দেতচ্ছর দেচ্ছত েচ্ছল। সােচ্ছন 
এেটা চেরাট লন। দসখাচ্ছন দেৌসুচে িুচ্ছলর েটলা। তারপরই এেটা োচড়, দসটা েচ্ছলে 
চেচল্ডং নয়, চেেু দেরাচন ধরচ্ছনর দলাে দসখাচ্ছন োে েরচ্ছে। তাচ্ছেরই এেেনচ্ছে 
দপায়াচ্ছরা দেরী চিনসচ্ছেিচ্ছে দিচ্ছে চেচ্ছত েচ্ছল। 
  
-েীচ্ছস পচ্ছড়? 
  
–তা চিে েলচ্ছত পারচে না। 
  
–চিে আচ্ছে ঘচড়র চনচ্ছি েচ্ছস আচ্ছেন েোেসন, আপচন ওর োচ্ছে োন। 
  
েোেসচ্ছনর সােচ্ছন চেচ্ছয় দপায়াচ্ছরা তাচ্ছে সুপ্রোত োনায়। েোেসন খুশী নয়। োরণ 
সােচ্ছনর োচ্ছস তাচ্ছে অচিচ্ছটর েুচ্ছখােুচখ হচ্ছত হচ্ছে। তচ্ছে দপায়াচ্ছরার সম্ভ্রাি দপাশাে 
দেচ্ছখ দস েথা না েচ্ছল পাচ্ছর না। শুধু েথাই নয় চতনচ্ছট খাতা খুিঁচ্ছে দস দেরী আর 
শালটচ্ছটর দখািঁে োর েচ্ছর। দেরী চে.এ. দসচ্ছেন্ড ইয়ার, দসেশন-চে, দরাল নং ৩১ আর 
শালটট চে.এ. িাস্ট ইয়ার, দসেশন-এ, দরাল নং-২৫। 
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তাচ্ছের সচ্ছে দেখা েরচ্ছত চতনচ্ছট োেচ্ছে তাই এেটা চিচ্ছপ নাে চলচ্ছখ দপায়াচ্ছরা 
চেচেটাসট রুচ্ছে েচ্ছস। 
  
এখাচ্ছনও চেচ্ছথে। চিচ্ছপ দলখা িালটচ্ছসর েনু্ধ এলোটট দোন্স। হলুে োচড়র এেতলায় দস 
অচ্ছপক্ষা েরচ্ছে। 
  
দপায়াচ্ছরা েুেচ্ছনর নাচ্ছে চিপ চলচ্ছখ চনচ্ছয় তাচ্ছের োচ্ছে দপৌঁচ্ছে দেয়। 
  
অচনো সচ্ছেও দেরী আচ্ছস, িালটস না তার েনু্ধ? তাই এেটু অস্বচস্ত হচ্ছে। 
  
 চেচেটাসট রুচ্ছে ঢুচ্ছে দেরী দেখল দেচশর োে পুরুষ তাচ্ছের োন্ধেীচ্ছের সচ্ছে দেখা 
েরচ্ছত এচ্ছস খুেই ঘচনষ্ঠ হচ্ছয় েচ্ছস আচ্ছে। েূচ্ছর দোণায় এেেন সম্ভ্রাি দপাশাচ্ছের 
োনুষচ্ছে দেচ্ছখ দেরী দোচ্ছে দসই িালটচ্ছসর েনু্ধ। 
  
ওচেচ্ছে দপায়াচ্ছরা েুেচ্ছত পাচ্ছর না, এটা দেরী না শালটট। পরচ্ছন সেুে চেচন স্কাটট, োচ্ছয় 
লাল দসাচ্ছয়টার িুলহাতা, চিে চিোর, দিাখ েটা, িুল ধূসর, পাচ্ছয় হাই চহচ্ছলর েুচ্ছতা। 
োচ্ছলা রাপ, হািঁটু পেটি দোো পচ্ছরচ্ছে। দপায়াচ্ছরা েচ্ছল–আোর নাে… 
  
-শুচ্ছনচে। 
  
–আপচন চেস চিনসচ্ছেি দতা? 
  
–হোিঁ, দেরী চিনসচ্ছেি। 
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–িালটস দতা আপনার প্রশংসায় পঞ্চেুখ। 
  
–দেন? েুচ্ছখ হাচস। 
  
–তার েোে দতা আপচন চনচ্ছেই। 
  
–েী দস? 
  
–আয়নায় দতা দরােই চনচ্ছেচ্ছে দেচ্ছখন তাও েলচ্ছত হচ্ছে দেন। িালটস আোর আপনাচ্ছে 
দেখার েনে আগ্রহী। 
  
-উচন এচ্ছল খুশী হতাে। আসচ্ছত েলচ্ছেন। 
  
–আর ওর েনু্ধ হচ্ছয় আচে েুচে োে? 
  
–না না, তা দেন? 
  
–েুচ্ছখ েলচ্ছেন েচ্ছট তচ্ছে আোর েপালটা খারাপ। নইচ্ছল এই েয়চ্ছস ঘরণী েুটল না। 
  
দেরী োনায় চিে েয়চ্ছস চেচ্ছয় না েরার েনে েুই েনু্ধর িালিলন এচ্ছেোচ্ছর এে। 
  
আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত িলটস চিচিত েচ্ছল দপায়াচ্ছরা োনচ্ছত িায় এস.ও.এস. দলখার অথট। দেরী 
ওটা চলচ্ছখচ্ছে েচ্ছট। চেন্তু সচিে োচ্ছন দস োচ্ছন না। হিাৎ চলখলই ো দেন তাও এেটা 
রহসেেনে। 

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

77 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

  
োহাে চেপচ্ছে পড়চ্ছল…এই সচ্ছেত দলখা হয়। দপায়াচ্ছরা আচ্ছরা োনায়, িালটস দেরীচ্ছে 
সাইচরয়াচস্টচ্ছে দেখাচ্ছত ইেুে। দেরী লােুেোচ্ছে দেখাচ্ছত রােী হয় না। তারপর 
এস.ও.এস. দলখার োরণ েচ্ছন পড়চ্ছল োনাচ্ছত েচ্ছল চেোয় দনয় দপায়াচ্ছরা। োোর আচ্ছে 
েচ্ছল োয় এই েথা োচড়চ্ছত চেচ্ছয় দেন দস না োনায়। 
  
োোর আচ্ছে দেরী োনায় তার দোন শালটট দসচেন োয়চন। 
  
. 
  
১২. 
  
 িালটস অচিচ্ছসর োচ্ছে োইচ্ছর চেচ্ছয়চেল। চেন চতচ্ছনে পর চিচ্ছর দপায়াচ্ছরাচ্ছে দিান 
েচ্ছর। এই চেচ্ছপ দস দপচনচ্ছে সচ্ছে চনচ্ছয় চেচ্ছয়চেল। দস িালটচ্ছসর িােুরো। 
  
দপায়াচ্ছরা দেরীর সাচ্ছথ দেখা েরার ঘটনা সে েলল। িালটস প্রথচ্ছে চেশ্বাস েরচ্ছত িায় 
না। দপায়াচ্ছরা েচ্ছল দস এেোর তাচ্ছের োচড় োচ্ছে। আচ্ছরা োনায় দপায়াচ্ছরা, দেরীচ্ছে 
েচ্ছলচ্ছে িালটস তার দপ্রচ্ছে পচ্ছড়চ্ছে আর শালটচ্ছটর সচ্ছে েখন দেখা হচ্ছে তখন েলচ্ছে 
দপায়াচ্ছরা চনচ্ছেই তার দপ্রচ্ছে পচ্ছড়চ্ছে। 
  
িালটস েচ্ছল–দেচ্ছখা চেেু অঘটন েচ্ছরা না। 
  
-দতাোর চহচ্ছতাপচ্ছেশ েচ্ছন রাখে। তচ্ছে আে সন্ধোর পর আসে দতা? 
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 –ও চনশ্চয়ই, োচড়। 
  
–হু। 
  
. 
  
১৩. 
  
 দপায়াচ্ছরা েচ্ছলচ্ছে চেচ্ছয় দসাো েোেসচ্ছনর োচ্ছে চেচ্ছয় উপচস্থত হয়। েোেসন আে 
োন্ধেীর সাচ্ছথ দেখা েরার েনে এেটু তাড়ায় আচ্ছে। দস এেটা োেচ্ছে চলচ্ছখ পািায় 
শালটচ্ছটর োচ্ছে। 
  
চেচেটাসট রুচ্ছে চেড় দনই। আেও দপায়াচ্ছরা সুন্দর দপাশাে পচ্ছর এচ্ছসচ্ছে। 
  
শালটট লােুে হচ্ছলও তার েচ্ছধে েড়তা দনই। তচ্ছে দপ্রচেে থাচ্ছে গ্রীন উচ্ছি আর 
েচ্ছলচ্ছে দোচ্ছনাচেনই আচ্ছস না। তাই এেটু অোে হচ্ছয় দস চেচেটাসট রুচ্ছে ঢুেচ্ছলা। 
  
সচ্ছতচ্ছরা েের েয়স, পাতলা দিহারা, পান পাতার েচ্ছতা েুখ, সচতেই দস সুন্দরী। 
দপায়াচ্ছরা চিনচ্ছত পাচ্ছর শালটটচ্ছে চেন্তু তার চনচ্ছের পচরিয় চেচ্ছত চেচ্ছয় হল েুশচেল। 
আচ্ছের চেচ্ছনর নাে েুচ্ছল দেচ্ছে দস। এে িুটেল দেয়াচ্ছরর নাে েচ্ছন পড়চ্ছত েচ্ছল েচে 
িালটন তার নাে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

79 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

দপায়াচ্ছরা চিনসচ্ছেি োচড়র প্রশংসা েচ্ছর েথা শুরু েরল। শালটচ্ছটর হাচসোখা েুখ দেচ্ছখ 
দপায়াচ্ছরা োেল োে হচ্ছে। এোর শালটচ্ছটর প্রশংসা োচ্ছন শালটচ্ছটর দসৌন্দচ্ছেটের প্রশংসা 
েরচ্ছত েরচ্ছত আসল েথায় আচ্ছস। দসই এস.ও.এস.-এর েথায়। 
  
শালটট প্রথচ্ছে েচ্ছল দস দলচ্ছখচন, পচ্ছর েচ্ছল দসই চলচ্ছখচ্ছে। 
  
শালটচ্ছটর এেন দলখার োরণ েী তার েচ্ছনর েুিঃখ, না, শালটট োনায় োো-োর েম্ভীর 
েুখ দেচ্ছখ তার েচ্ছন হয় োচড়চ্ছত দোচ্ছনা চেপে হচ্ছে তাই এেনটা চলচ্ছখচ্ছে। দপায়াচ্ছরা 
েচ্ছল–আপনাচ্ছের চেচ্ছয়র েনে হয়চ্ছতা চিিা েচ্ছরন। আপচন তাই চনচ্ছয় চিিা েরচ্ছেন না। 
িালটস দতা খুে চিিা েরচেল তাই আোয় দোর েচ্ছর পািাচ্ছলা। চনচ্ছে অচিচ্ছসর োচ্ছে 
আটচ্ছে দেচ্ছে। োে এোর উচি। 
  
চেন্তু িুল? োোর সেয় ইো েচ্ছর পচ্ছড় দেল শালটচ্ছটর োচ্ছয় এেং এচ্ছত তার িুচ্ছলও টান 
লােল। 
  
. 
  
১৪. 
  
 িালটস দপায়াচ্ছরাচ্ছে দিান েচ্ছর। তখন দপায়াচ্ছরা িালটসচ্ছে তার োচড় েত তাড়াতাচড় 
সম্ভে িচ্ছল আসচ্ছত েচ্ছল। দেচ্ছসর সিচ্ছন্ধ অচ্ছনে েথা শুচ্ছন িালটস ধনেোে োনায় 
দপায়াচ্ছরাচ্ছে। চেন্তু আচ্ছেই দস ধনেোে চনচ্ছত রােী নয়, েচে দেস সোধান না হয়? 
দসটা অসম্ভে োনায় িালটস, আর অচিস দথচ্ছে দেচরচ্ছয় পচ্ছড়। 
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িালটস দপায়াচ্ছরার োচড় আচ্ছস। দেস েতেূর এচ্ছোল তা দপায়াচ্ছরা িালটসচ্ছে োনায় না। 
িালটস চেজ্ঞাসা েচ্ছর না োরণ দস োচ্ছন তাচ্ছে দপায়াচ্ছরা সেয় হচ্ছলই োনাচ্ছে। দপায়াচ্ছরা 
চিনসচ্ছেচ্ছির োচড় দেচ্ছত িায় এেনই এেচেন দেচেন সেচ্ছল োচড় থােচ্ছে। তাই দিান 
েরচ্ছত েলল িালটসচ্ছে, েুচক্ত হল িালটস দিাচ্ছন েলচ্ছে তার েনু্ধ ওখানোর সুন্দর োয়ো 
আর চেচ্ছশষতিঃ তাচ্ছের আচতচ্ছথের েথা শুচ্ছন ওখাচ্ছন দেচ্ছত খুেই ইেুে, তাই দিান 
েচ্ছরচ্ছে। 
  
দপায়াচ্ছরা েচ্ছলচ্ছসচেন োর সচ্ছে েথা েলে তুচে তখন অনেচ্ছের েেস্ত রাখচ্ছে। 
  
সে েথা চিেিাে। এতক্ষচ্ছণ চিনসচ্ছেি োচড় চিচ্ছরচ্ছে তাই এইোর দিান েরা চিে 
দেচ্ছে দিান েরল। 
  
. 
  
১৫. 
  
 চিনসচ্ছেি দপায়াচ্ছরা ও িালটসচ্ছে আেন্ত্রণ োনায়। 
  
দেেিাচ্ছস্টর পর োেুচল আচ্ছলািনা হয়, আর েেটচ্ছে চনচ্ছয় দপায়াচ্ছরা োয় োোচ্ছন। িালটস 
চিনসচ্ছেচ্ছির সচ্ছে েথা েচ্ছল। 
  
োোচ্ছনর প্রশংসার পর দপায়াচ্ছরা োনচ্ছত িায় েচ্ছেটর চপ্রয় চেষয় সিচ্ছন্ধ। োচ্ছন চেজ্ঞান 
আচ্ছরা োচ্ছন োচড়চ্ছত েেট এেটা লোেচ্ছরটচর খুচ্ছলচ্ছে আর েতটোচ্ছন আচ্ছসটচনে পাওয়ার 
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দিষ্টায় আচ্ছে, েচ্ছলচ্ছের দেয়ারা েোচ্ছনে েচ্ছর দেচ্ছে েচ্ছলচ্ছে। দপায়াচ্ছরা েেটচ্ছে োচড়চ্ছত 
আচ্ছসটচনে আনচ্ছত োরণ েচ্ছর। োনায় োচড়চ্ছত চেপচ্ছের সম্ভােনা। দটচ্ছস্টর অসুচেধা 
হচ্ছলও চেেুচেন ওই চেচনস োচড়চ্ছত আনচ্ছত োনা েচ্ছর দপায়াচ্ছরা আর দোপন রাখচ্ছত 
েচ্ছল তাচ্ছের েচ্ছথাপেথন। 
  
োোচ্ছন েখন দপায়াচ্ছরা এো ঘুরচ্ছে দসখাচ্ছন আচ্ছস দেরী। িালটস িালাচে েচ্ছর দেরীচ্ছে 
পাচিচ্ছয়চ্ছে দপায়াচ্ছরার োচ্ছে, েচ্ছলচ্ছে, দপায়াচ্ছরা োে সিচ্ছন্ধ চেেু োচ্ছন। অচ্ছনে েথার 
দশচ্ছষ দপায়াচ্ছরা আচ্ছস এেই েথায় এস.ও.এস.। 
  
দেরী োনাচ্ছলা এখনও তার েচ্ছন পচ্ছড়চন দেন দস ওরেে চলচ্ছখচেল তচ্ছে তার 
েেরখাচ্ছনে ধচ্ছর এেচন েচ্ছন হচ্ছে দোচ্ছনা চেপে ঘটচ্ছে। চেন্তু সচিে োরণ োচ্ছন না। 
  
দেরী অেচ্ছশচ্ছষ োনাচ্ছলা এেটা অচ্ছিনা রাস্তার উপর তার োো তাচ্ছে এেচেন এে 
েদ্রচ্ছলাচ্ছের োচড় চনচ্ছয় োয়, েচ্ছন হয় দসই েদ্রচ্ছলাে উচেল। তচ্ছে তার োো তাচ্ছে 
এেই রাস্তা অচ্ছনেোর ঘুচরচ্ছয় ঐ োচড়চ্ছত চনচ্ছয় োয় েচ্ছল েোপারটা তার োচ্ছে 
আশ্চেটেনে দিচ্ছে। দে দলােচটর োচ্ছে চনচ্ছয় চেচ্ছয়চেল তার েয়স ষাট, োথায় টাে, 
দরাো লিা। 
  
দপায়াচ্ছরা েথাটা দোপন রাখচ্ছত েচ্ছল এেং দেরী িচ্ছল োয়। 
  
এরপর িালটস শালটটচ্ছে পািায় ধূোচয়ত েচির দে হাচ্ছত। োরোর েচি খাওয়ার েনে 
োি দিচ্ছয় দনয় দপায়াচ্ছরা। তারপর শুরু হয় শালটচ্ছটর িুচ্ছলর েণটনা। িুচ্ছল হাত চেচ্ছত িায় 
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দপায়াচ্ছরা। আর টানও লাচ্ছে িুচ্ছল। চক্লপ খুচ্ছল োয়। দপায়াচ্ছরা এতক্ষণ শালটটচ্ছে লিা িুল 
োটচ্ছত োরণ েচ্ছরচেল এেং েচ্ছল উিল–এ েী চেস শালটট আপচন িলস দহয়ার পচ্ছরন? 
  
শালটট িেচ্ছে োয়-েই না দতা। 
  
. 
  
শালটট দেতচ্ছর দেচ্ছত িাইচ্ছল দপায়াচ্ছরা তাচ্ছে োহুচ্ছিাচ্ছর েন্দী েচ্ছর োনায় দস শালটটচ্ছে 
োচ্ছলাোচ্ছস। তারপর োনচ্ছত িায় পরিুলা পরার োরণ। 
  
শালটট েচ্ছল তাচ্ছের োচড়র সেচ্ছলর ধূসর িুল তারই শুধু দসানাচল িুল। তাই োর 
েথােচ্ছতা এই িুল পচ্ছর। আরও োনায়, তার েুচ্ছটা পরিুল পচ্ছনচ্ছরা চেন অির দোোচ্ছন 
পািায় দধায়ার েনে। আর দোচ্ছটাচ্ছেলার েথা োনচ্ছত িাইচ্ছল দস োনায় রোচ্ছরর োড়া 
অোপাটটচ্ছেচ্ছন্ট ওরা থােত। আোর এস.ও.এস.-এর েথা। এেং এেই উির এেনই। 
শালটচ্ছটর োে দথচ্ছে দপায়াচ্ছরা োনচ্ছত পাচ্ছর োো-ো এখনও তাচ্ছে দেখচ্ছল আচ্ছলািনা 
েন্ধ েচ্ছর দেয়। সােধাচ্ছন থােচ্ছত েচ্ছল োো তাচ্ছে দোথাও চনচ্ছয় দেচ্ছল োনাচ্ছত েলল 
শালটটচ্ছে এেং চেোয় দনয়। 
  
এরপর দপায়াচ্ছরা আচ্ছস চেচ্ছসস চিনসচ্ছেচ্ছির োচ্ছে। 
  
-আপনার দেচ্ছল-দেচ্ছয়চ্ছের েচ্ছধে দেশ চেল। দেেল েেট োচ্ছে। 
  
–হোিঁ। ও োোর েচ্ছতা দেখচ্ছত হচ্ছয়চ্ছে। 
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–তচ্ছে চেস শালটট আপনার িুল দপচ্ছলও রং পায়চন। 
  
এেথায় সুসান স্বাোচেে দেচ্ছখ দপায়াচ্ছরা োচ্ছে ইচেতটা সরাসচর ধরচ্ছত দপচ্ছরচ্ছে। এচ্ছত 
শালটচ্ছটর ওপর চনেটাতন হচ্ছে না দতা? দসানাচল িুল দতা অচ্ছনচ্ছের থাচ্ছে এচ্ছত লুচ্ছোোর 
েী আচ্ছে? দপেচ্ছন দোচ্ছনা রহসে আচ্ছে। তচ্ছে েী শালটট চিনসচ্ছেচ্ছির চিতীয় পচ্ছক্ষর 
দেচ্ছয়? 
  
হিাৎ দপায়াচ্ছরা েচ্ছল–শালটচ্ছটর েয়স েত? 
  
–দেরী আিাচ্ছরা আর শালটট সচ্ছতচ্ছরা। 
  
–দেখচ্ছল শালটটচ্ছে েড় েচ্ছন হয়। 
  
–হোিঁ, অচ্ছনচ্ছেই েচ্ছল। 
  
এরপর দপায়াচ্ছরা দে েচ্ছলচ্ছের প্রচ্ছিসার েচ্ছল চনচ্ছেচ্ছে োচহর েচ্ছরচ্ছে দসই েচ্ছলচ্ছের 
এেটা দেচ্ছলর েথা োনাচ্ছল তার েয়স চেল েুচড়। দেচ্ছলচট দটচ্ছম্পারাচর িােচর েরত 
েচ্ছলচ্ছে চেন্তু তার িােচর িচ্ছল দেচ্ছে। িালটস আর দপায়াচ্ছরর োচড়চ্ছত োচ্ছের দলাে 
আচ্ছে তাই চেচ্ছসস চিনসচ্ছেচ্ছির োচড়চ্ছত তাচ্ছে রাখচ্ছত েচ্ছল। দস রােী হয়। 
  
খাোর আচ্ছে চেিঃ চিনসচ্ছেিচ্ছে সপচরোচ্ছর দপায়াচ্ছরার োচড়চ্ছত দেচ্ছত েচ্ছল। েত েুেের 
েোেসার িাচ্ছপ দস দেচ্ছরাচ্ছত পাচ্ছরচন শুচ্ছনও দপায়াচ্ছরা তাচ্ছে দেচ্ছত অনুচ্ছরাধ েচ্ছর। ওরা 
িচ্ছল োয়। 
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. 
  
১৬. 
  
 সোল সাচ্ছড় েশটায় রোচ্ছরর বেিেখানায় দপায়াচ্ছরা আর রোর েথা েলচ্ছে, হিাৎ 
রোর তার পচরিয় িাইচ্ছল দপায়াচ্ছরা েচ্ছল তার নাে চেচল দোন্স আর দস আসচ্ছে ইনোে 
টোি দথচ্ছে। 
  
দপায়াচ্ছরা োনচ্ছত পাচ্ছর োচড়টা ষাট-সির েেচ্ছরর এেং োড়াচ্ছটচ্ছত েচতট। দোোন দথচ্ছে 
েে টাো দপচ্ছলও অোপাটটচ্ছেন্ট দথচ্ছে দেশ োচ্ছলাই টাো পায়। রোর চরটানট সােচেট 
েচ্ছরচন দেচ্ছন দপায়াচ্ছরা তাচ্ছে এেটু েয় দেখায়। রোর তাচ্ছে চেেু টাো খরি েচ্ছর 
এেটা উপায় দের েরচ্ছত েচ্ছল। এই সুচ্ছোে গ্রহণ েচ্ছর দপায়াচ্ছরা। দস টাো িায় না, 
োনচ্ছত িায় চেিঃ চিনসচ্ছেচ্ছির েথা। 
  
োনচ্ছত পাচ্ছর আচথটে অসেচতর েচ্ছধেই তাচ্ছের েীেন োটত। তাচ্ছে েখন এখান দথচ্ছে 
িচ্ছল দেচ্ছত েলা হয় তখন দস রোর-এর েথা শুচ্ছন িচ্ছল োয় োচড় চেচ্ছন। তচ্ছে গ্রীন 
উচ্ছির দসই োচড়চ্ছত রোর োয়চন। 
  
চিনসচ্ছেচ্ছির পচরোর সম্পচ্ছেট োনা োয় েখন দস এখাচ্ছন থােত তখন তার পচরোচ্ছর 
সেসে েলচ্ছত চেল তার স্ত্রী আর এেচট দেচ্ছল, েয়স দেড় েের আর এেচট দেচ্ছয়, েয়স 
চতন েের, এোড়া আর দেউ চেল না। েোেসা আর োচড় এোড়া দলােটা চেেুই োনত 
না। তচ্ছে এেচট োত্র েনু্ধ চেল রোটট। অোচিচ্ছিচ্ছন্ট োরা োয়, তার োচড় োতায়াত চেল। 
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রোর রোচ্ছটটর সম্পচ্ছেট চেেু োনত না। আর তার োচড় থাোোলীন চিনসচ্ছেি দোচ্ছনা 
েনো সিানচ্ছে আচশ্রতা চহসাচ্ছে রাচ্ছখচন। 
  
সেস্ত চেেু োনা দশষ হচ্ছল দপায়াচ্ছরা রোচ্ছরর োে দথচ্ছে চেোয় দনয়। 
  
. 
  
১৭. 
  
 দপায়াচ্ছরা দহচ্ছনচ্ছসর অোপাটটচ্ছেচ্ছন্টর েচলং দেলটা পুস েচ্ছর। দোচ্ছনা সাড়াশে দনই। 
দপায়াচ্ছরা আোর দেল োোচ্ছল দহচ্ছনস এচ্ছস েরো খুচ্ছল দেয়। দহচ্ছনচ্ছসর েয়স পিঁিাির 
চেয়াির হচ্ছে, লিা শীণট দিহারা, দোটা োিঁচ্ছির িশো দিাচ্ছখ। োথায় িুল দনই েলচ্ছলই 
িচ্ছল। 
  
–গুি েচনটং, আপনার সচ্ছে এেটু েথা চেল। 
  
 –আসুন, দেতচ্ছর আসুন। 
  
এেটা েীণট বেিেখানার ঘচ্ছর েচসচ্ছয়,–আপনার পচরিয়টা োনচ্ছত পারচ্ছল োচ্ছলা হত। 
  
–আপনার উপচ্ছরর অোপাটটচ্ছেচ্ছন্ট চেিঃ রোটট থােচ্ছতন, আচে তার েনু্ধ। 
  
–চেিঃ রোটট দতা আর দেিঁচ্ছি দনই। 
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–হোিঁ, োচ্ছে েশ েের ওর সচ্ছে দোোচ্ছোে দনই, এচ্ছস শুনলাে। 
  
–োইচ্ছর চেচ্ছলন েুচে? 
  
–হোিঁ, আো রোচ্ছটটর েৃতুে েী েচ্ছর হয়? 
  
দরল অোচিচ্ছিচ্ছন্ট। দস্টশচ্ছনর নােও েলল। 
  
 আচ্ছরা আচ্ছলািনার পর দপায়াচ্ছরা োনচ্ছত পাচ্ছর রোচ্ছটটর দেিঁচ্ছি থাোোলীন ওর স্ত্রী োরা 
োন। আর এও োনচ্ছত পাচ্ছর দে, ওচ্ছের এেটা েনোসিান চেল োর েয়স চেল চতন 
েেচ্ছরর োোোচে। 
  
–দেচ্ছয়টার নাে োচ্ছনন? 
  
দহচ্ছনস চিচিতোচ্ছে েলল–েচ্ছন েরচ্ছত পারচে না। 
  
–আো, দেচ্ছয়র নাে েী শালটট চেল? 
  
 –শালটট? হচ্ছতও পাচ্ছর। েয়স হচ্ছয়চ্ছে সৃ্মচতশচক্ত দলাপ পাচ্ছে। 
  
–দেরী হচ্ছত পাচ্ছর েী? এর ওপর অচ্ছনে চেেু চনেটর েরচ্ছে। 
  
–তাহচ্ছল দতা দেচ্ছেচিচ্ছি েলচ্ছত হচ্ছে। তচ্ছে েচ্ছনই পড়চ্ছে না। 
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 –আো, চেচ্ছসস রোটট োরা োোর পর দেচ্ছয়চ্ছে দে দেখাচ্ছশানা েরত? 
  
–চেিঃ রোচ্ছটটর িাের দোন্স আর এেেন চশক্ষচয়ত্রী চেস েুচলচ্ছয়ট, োরী চেচষ্ট দেচ্ছয়, 
আোয় অচ্ছনে োচ্ছে সাহােে েরত। দস চনয়চেত পড়াচ্ছত আসত। 
  
-আো, তার সাচ্ছথ েী চেিঃ রোচ্ছটটর দোচ্ছনা সম্পেট চেল? 
  
–অচ্ছনচ্ছে দতা েচ্ছল তচ্ছে আোর েচ্ছন হয় সে োচ্ছে েথা। আর সচতে েথা েলচ্ছত রোটট 
তখন তাচ্ছে চেচ্ছয় েরচ্ছল আচে সেচ্ছিচ্ছয় খুশী হতাে। 
  
–েুচলচ্ছয়ট দোথায় থাচ্ছে? 
  
–শুচ্ছনচেলাে ধাচ্ছর-োচ্ছে। তচ্ছে এতচেন পর েী তার খের পাচ্ছেন? 
  
–চিে েচ্ছলচ্ছেন। আো, রোচ্ছটটর েৃতুের পর ওর দেচ্ছয়র েী হল? 
  
-ওর অিরে েনু্ধ দেচ্ছয়টাচ্ছে দনোর েথা েচ্ছলচেল। এচ্ছত দোন্স রােী হচ্ছয়চেল আর 
তাচ্ছে আসচ্ছতও েচ্ছলচেল চেন্তু দস আসার পর দেচ্ছখ দোন্স দেচ্ছয় চনচ্ছয় উধাও আর 
িাচনটিার সহ অোপাটটচ্ছেন্ট দেচ্ছি চেচ্ছয়চ্ছে। 
  
-দোথায় দেচ্ছে োচ্ছনন? 
  
–না, চেিঃ চিনসচ্ছেি েহু দখািঁে েচ্ছরও েেথট হন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

88 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

 –আো, চেিঃ চিনসচ্ছেি এখাচ্ছন প্রায়ই আসচ্ছতন? 
  
–হোিঁ, শুচ্ছনচে এেই েচ্ছলচ্ছে পড়চ্ছতন। দসই সুোচ্ছে 
  
–রোচ্ছটটর েৃতুের েতচেন পর দোন্স উধাও হয়? 
  
–তা েশ-পচ্ছনচ্ছরা চেচ্ছনর েচ্ছধে। 
  
 –দস পালাোর পর েী থানায় োনাচ্ছনা হচ্ছয়চেল? 
  
–দসটা চিে েচ্ছন দনই। 
  
–আো, দোন্স োর োচ্ছে অোপাটটচ্ছেন্ট চেচর েচ্ছরচ্ছে এখন দেচ্ছল তাচ্ছে পাওয়া োচ্ছে? 
  
–না, স্ত্রীর সচ্ছে দেখা হচ্ছে। 
  
–ধনেোে, উচি। 
  
. 
  
১৮. 
  
 চনচেটষ্ট অোপাটটচ্ছেচ্ছন্ট চেচ্ছয় দপায়াচ্ছরা নে েরচ্ছতই প্রায় পঞ্চাশ েেচ্ছরর োরী দিহারার, 
দিাচ্ছখ িশো, োথায় সােিুচ্ছলর রাচশ, এেেন েচহলা েরো খুলল। 
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–আপচন চেচ্ছসস েোেচ্ছিানাল্ড? 
  
–হোিঁ। 
  
–চেিঃ েোেচ্ছিানাল্ড োচড়চ্ছত আচ্ছেন? 
  
–না। 
  
–তাহচ্ছল এেটু চেরক্ত েরে। 
  
–দেতচ্ছর আসুন। 
  
–আপনারা এই ফ্ল্োচ্ছট দতা রোচ্ছটটর িাের দোন্স-এর োে দথচ্ছে চেচ্ছনচ্ছেন। দলখাপড়া 
োর সাচ্ছথ হচ্ছয়চেল? 
  
–দোচ্ছন্সর সাচ্ছথই। তখন রোচ্ছটটর দতা দেউ চেল না। 
  
–হোিঁ, তখন রোচ্ছটটর দেচ্ছয় দতা েুচ্ছধর চশশু। 
  
–হোিঁ, গুচটগুচট পাচ্ছয় হািঁটত। তচ্ছে তখনই সুন্দরী চেল। 
  
 –দোন্স টাো চনচ্ছয় েী েরল োচ্ছনন? 
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-না। তচ্ছে ও দেচ্ছশ িচ্ছল োচ্ছে েচ্ছলচেল। ওর োচড় চেচরর েনে খুে তাড়া চেল। দেন 
োচন না। 
  
–ওর সচ্ছে আপনাচ্ছের আর দেখা হচ্ছয়চ্ছে? 
  
–না। 
  
–আো োচ্চার নাে েচ্ছন আচ্ছে–শালটট না দেরী? 
  
–শালটট না। িুচ্ছলর েচ্ছতা োচ্চা দেরী হচ্ছতও পাচ্ছর। 
  
–আো, এেটু েচ্ছন েচ্ছর েলুন দতা ওই োচ্চার দোচ্ছনা চেচ্ছশষ চিহ্ন…োটা োে ো অনে 
চেেু… 
  
–অপচরচিত েচ্ছল দেখা চেচ্ছয় ও পালাত, তাই দখয়াল পড়চ্ছে না। 
  
–আো, এোর িচল। 
  
– 
  
-আপনাচ্ছে এে োপ েচিও খাওয়াচ্ছত পারলাে না। আো আপচন ওই দেচ্ছয়র সিচ্ছন্ধ 
এচ্ছতা দখািঁে চনচ্ছেন দেন? 
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আোর চেচ্ছথে–োচ্ছন..আোর দেচ্ছল ঐ দেচ্ছয়র সাচ্ছথ েচড়চ্ছয় পচ্ছড়চ্ছে চেনা তাই এেটু 
দখািঁে চনচেলাে। 
  
-ও তাই েলুন। 
  
–িচল। 
  
. 
  
 দপায়াচ্ছরা দসখান দথচ্ছে দেচরচ্ছয় রোচ্ছটটর োচড়র োচ্ছে এেটা সু্কচ্ছল দেল। এখানোর 
দহিচেচ্ছরস চেচ্ছসস োেট তার চেচ্ছশষ পচরচিত। 
  
দপায়াচ্ছরাচ্ছে দেখাোত্র চতচন দেল োচেচ্ছয় েচি আনচ্ছত েচ্ছলন। দহচ্ছস–হিাৎ আোর সু্কচ্ছল 
েতলে েী? 
  
-এেচন, সু্কল দেখচ্ছত এচ্ছসচেলাে। 
  
–সচতে েচ্ছর েলুন দতা েতলেটা েী? আপনাচ্ছে দেখচ্ছল েয় হয় েখন দোনটা নাড়া 
চেচ্ছয় েী োর েচ্ছর েসচ্ছেন তার চিে দনই। 
  
–আপনার এে চশক্ষচয়ত্রীর দপ্রচ্ছে পচ্ছড়চে। 
  
–দপ্রে? তাও আোর আপনার দক্ষচ্ছত্র? এই দতা দেশ োচটচ্ছয় চেচ্ছেন। এোর েয়া েচ্ছর 
আসল েথাটা েলুন দতা। 
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–েেস্ত আচ্ছেন? 
  
–তা চিে নয় আসচ্ছল আপনার েথাটা না দশানা পেটি স্বচস্ত দনই। 
  
–আপনার এখাচ্ছন েত েের হল? 
  
–তা ধরুন েুচড় েের হচ্ছে। 
  
 –আপনার এখাচ্ছন েুচলচ্ছয়ট নাচ্ছো দোচ্ছনা েচহলা েী োে েরচ্ছতন? 
  
–আো এটা েী অচ্ছনে েের আচ্ছের েথা? 
  
–হোিঁ। 
  
–না, তচ্ছে ইোচনং ও-নাচ্ছে পারোচ্ছনন্টচল দেউ দনই। 
  
–দটচ্ছম্পারাচর? 
  
–তাহচ্ছল দরচেস্টারটা দেখচ্ছত হচ্ছে। 
  
–তাই দেখুন, ঘটনাটা চেন্তু েের পচ্ছনচ্ছরার েথা। 
  
–ও েি। আপনার েনে েুচড় েের েোচ্ছেও দেচ্ছত রােী। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

93 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

–শুচ্ছন খুশী হলাে। 
  
–তা আর এেোপ েচি িলচ্ছে? 
  
 –হোিঁ, এেটু অচ্ছপক্ষা েরচ্ছত হচ্ছে েুচে? 
  
চেচ্ছসস োচ্ছেটর চনচ্ছেটচ্ছশ এেেন ক্লােট তন্নতন্ন েচ্ছর খুিঁচ্ছেও চেেু দপল না। দপায়াচ্ছরা 
অনে এে সু্কচ্ছল দেল, দসখাচ্ছন েুচলচ্ছয়ট দটচ্ছম্পারাচর োে েরত। দসখান দথচ্ছে 
েুচলচ্ছয়চ্ছটর চিোনা চনচ্ছয় দপায়াচ্ছরা িচ্ছল দেল। 
  
. 
  
১৯. 
  
এোর আর েুচলচ্ছয়চ্ছটর সচ্ছে দেখা েরা েচ্ছষ্টর হচ্ছে না। হয়চ্ছতা েুচটর চেনগুচ্ছলাচ্ছত 
েুচলচ্ছয়ট রোটটচ্ছে োচ্ছে দপত, দেচ্ছয় দতা তখন দোট্ট। রোচ্ছটটর েৃতুেচ্ছত েুচলচ্ছয়চ্ছটর হাত 
দনই দতা?–এই সে োেচ্ছত োেচ্ছত দপায়াচ্ছরা সুইন চরচ্ছট দপৌঁোয়। পচ্ছথর োচ্ছে োচড় 
থাচেচ্ছয় েুপাচ্ছশ দিাখ দোলাচ্ছত দোলাচ্ছত এচ্ছোয়, খুিঁেচ্ছত থাচ্ছে দতষচট্ট নির োচড়। 
  
সহসা দিাচ্ছখর সােচ্ছন দেচ্ছস ওচ্ছি দতষচট্ট নির োচড়। এেতলা, সােচ্ছন দোচ্ছটা োি, 
তাচ্ছত এেপাচ্ছশ দোলনা, চিপ, এেচ্ছোচ্ছণ িুচ্ছলর োোন অচ্ছনেটা চশশু উেোচ্ছনর েচ্ছতা। 
োচড়র রং হলচ্ছে। 
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োচড়র সােচ্ছন চেচ্ছয় দেল চটপচ্ছতই লিা োউন পরা, তার উপর নীল হাইচ্ছনে দসাচ্ছয়টার, 
েুচ্ছের দোে দখালা–দেচরচ্ছয় েরো খুলল েুচলচ্ছয়ট। 
  
–গুি েচনটং। 
  
–গুি েচনটং, আোয় আসচ্ছত দেচ্ছখ অোে হচ্ছয়চ্ছেন। 
  
–হোিঁ, তা এেটু হচ্ছয়চে। েুচলচ্ছয়চ্ছটর দিািঁচ্ছট হাচস। 
  
দপায়াচ্ছরা খুেই িতুর, দসও দহচ্ছস–আপনার সচ্ছে েরোর চেল। 
  
েরোর! আসুন দেতচ্ছর আসুন। েুচলচ্ছয়চ্ছটর েচ্ছন সচ্ছন্দহ হয়।–েলুন েী েরচ্ছত পাচর? 
  
তার অচিসঘচ্ছর অসংখে িাইলপির। আলোচর েচতট খাতা েই। দপায়াচ্ছরা েসচ্ছত েসচ্ছত 
েচ্ছল–আোর েচ্ছন হচ্ছে আচে এেটা সু্কচ্ছল েচ্ছস আচে। 
  
-হোিঁ, এখচ্ছনা দিািঁচ্ছট হাচস। চেন্তু িাউচন তীক্ষ্ণ। 
  
–এটা চেন্ডারোচ্ছিটন সু্কল েুচে? িাচরচেচ্ছে দপায়াচ্ছরার সতেট েৃচষ্ট। 
  
–হোিঁ, আপনার ধারণাই চিে। দস োচ্ছে সে চেেু দেচ্ছনই এচ্ছসচ্ছে। 
  
–আপচনই িালান? আপচনই েী োচলে? 
  

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

95 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

-হোিঁ, আচে এোই িালাচে, আর আচেই োচলে। েুচলচ্ছয়ট অসচহষু্ণ। েয়স িচিশ, িুল 
েে েরা, োোচর লিা দিহারা, িুচ্ছলর রুচ্ছপালী রং তাচ্ছে আরও বেচশষ্টেেয়ী েচ্ছর তুচ্ছলচ্ছে 
আর োচরচি েচ্ছর তুচ্ছলচ্ছে ো তাচ্ছে দহিচেচ্ছরস হচ্ছত সাহােে েচ্ছর। দিাচ্ছখর িশো 
তাচ্ছে েেচক্তেেয়ী েচ্ছর তুচ্ছলচ্ছে। 
  
–সু্কলটা েত েের িালাচ্ছেন? 
  
–তা প্রায় পচ্ছনচ্ছরা েের। তা আপনার আসার োরণটা েচে… 
  
-েুল হচ্ছয় দেচ্ছে ওটা আোর আচ্ছেই েলা উচিত চেল। আপনার চেিঃ রোটটচ্ছে েচ্ছন 
আচ্ছে? আচে তারই েনু্ধ। চেচ্ছেশ দথচ্ছে চিচ্ছর ওর েৃতুের সংোে পাই। েের পচ্ছনচ্ছরা 
আচ্ছে আপচন তার চশশুেনোচ্ছে পড়াচ্ছতন। 
  
রোটট শুচ্ছন িেচ্ছে ওচ্ছি েুচলচ্ছয়ট, পচ্ছর েচ্ছল–হোিঁ েচ্ছন পচ্ছড়চ্ছে। তার এেটা সুন্দর দেচ্ছয় 
চেল চতন েেচ্ছরর, আোর োচ্ছে পড়ত। তারপর আর দোচ্ছনা খের োচন না। 
  
-দেন? 
  
–িাের দোন্স িাচনটিার সহ অোপাটটচ্ছেন্ট দেচ্ছি দেচ্ছয় চনচ্ছয় দোথায় দেন পাচলচ্ছয় োয়। 
আোর এখনও চেশ্বাস হয় না। 
  
–আোয় েয়া েচ্ছর খুচ্ছল েলুন দতা। 
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-ঐ দেচ্ছয়চ্ছে দোচ্ছন্সর চেিঃ চিনসচ্ছেচ্ছির োচ্ছে দেোর েথা চেল চেন্তু দস তার েথা না 
দরচ্ছখ সেটস্ব দেচ্ছি পাচলচ্ছয় োয়। চেিঃ চিনসচ্ছেি েহু দখািঁে েচ্ছরন দোচ্ছন্সর দেচ্ছশও োন। 
চেন্তু দোচ্ছনা লােই হয় না। দসখাচ্ছনও দোন্সচ্ছে পাওয়া োয় না। 
  
–আো, তারপর েী দোচ্ছন্সর সাচ্ছথ আপনার দেখা হচ্ছয়চেল? 
  
–না। 
  
–দসই দেচ্ছয়টার েুখ ো ওর দিহারার দোচ্ছনা বেচশষ্টে চেেু েচ্ছন পচ্ছড়? 
  
–চতন েের েয়স চেল েখন পড়তাে এখন সচ্ছতচ্ছরা আিাচ্ছরা হচ্ছে এর েচ্ছধে দিহারার 
েত পচরেতটন হয়। দতেন চেেু েচ্ছন পড়চ্ছে না। আো আপচন ওর েোপাচ্ছর এত েথা 
োনচ্ছত িাইচ্ছেন দেন? 
  
–দেচ্ছয়টাচ্ছে চিচ্ছর দপচ্ছত িাই। 
  
–চিচ্ছর দপচ্ছয় আপনার লাে? 
  
–লাে-ক্ষচতর প্রশ্ন অোির। অসহায় দেচ্ছয়টাচ্ছে আোর দহিােচ্ছত দরচ্ছখ োনুষ েরচ্ছত 
িাই। 
  
-ও। 
  
-আো আপচন দরাে দসখাচ্ছন দেচ্ছতন? 
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–না, েুচটর চেচ্ছন দেতাে না। 
  
–ঐ োচড়চ্ছত তখন োর দেচশ োতায়াত চেল? 
  
চেিঃ চিনসচ্ছেচ্ছির। রোচ্ছটটর েনু্ধ। আর দেউ েড় এেটা আসত না। চেিঃ রোটট চেশুচ্ছে 
চেচ্ছলন না। 
  
-আো তার দোচ্ছনা লইয়ার েনু্ধ চেল? 
  
–না, আচে দোচ্ছনাচেন দেচখচন, োচড়চ্ছত দেচখচন। 
  
 –ওচ্ছের েথার সেয় েী আপচন ওখাচ্ছন থােচ্ছতন? েী েথাোতটা হত োচ্ছনন? 
  
-োেুচল েথা। আোর অচ্ছনে সেয় আচেই ওচ্ছের চেষয়েস্তু হতাে। োচ্ছন চেিঃ চিনসচ্ছেি 
িাইচ্ছতন আোর আর চেিঃ রোচ্ছটটর…োচ্ছন আোচ্ছের চেচ্ছয় হয়। 
  
লিায় রাো হয় েুচলচ্ছয়চ্ছটর েুখ। 
  
–আো আপচন েী রোটটচ্ছে োচ্ছলাোসচ্ছতন? 
  
-সচতেই আচে তাচ্ছে োচ্ছলাোসতাে। প্রথচ্ছে তাচ্ছে এচড়চ্ছয় িলতাে পচ্ছর ঐ অসহায় 
োনুষটার প্রচত এেটা আেষটণ অনুেে েচর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

98 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

–চেিঃ রোটট দস েথা োনচ্ছতন? 
  
–আচে তাচ্ছে দোচ্ছনাচেন েচলচন। তচ্ছে দেচেন েচ্ছন েচ্ছন চস্থর েরলাে তার পচ্ছরই দতা 
শুচন ওর অোচিচ্ছিন্ট হচ্ছয়চ্ছে। 
  
–চেন্তু আচে োেচে অোচিচ্ছিন্ট হল েী েচ্ছর? 
  
 –িলি দেন দথচ্ছে নােচ্ছত চেচ্ছয়। 
  
–েী এেন তাড়া দে িলি দেন দথচ্ছে নােচ্ছত দেল। 
  
–শুচ্ছনচেলাে ও ঘুচেচ্ছয় পচ্ছড়চেল। তারপর দেচ্ছেই দস্টশন পার হচ্ছয় োচ্ছে শুচ্ছন ধড়েড় 
েচ্ছর নােচ্ছত চেচ্ছয় নাচে েুঘটটনা ঘটল। 
  
–আো, পচ্ছরর চেন োেচ্ছে দলখা হচ্ছয়চেল? 
  
 –সাোনে,-িলি দেন দথচ্ছে পচ্ছড় েচনে দেনোত্রীর েৃতুে। 
  
–আপচন োনচ্ছতন রোটট দসচেন দেচ্ছন েচ্ছর দোথাও োচ্ছে? 
  
–হোিঁ, চেিঃ রোটট আোয় েচ্ছলচেচ্ছলন। নইচ্ছল হয়চ্ছতা দোন্স েলত। ও আোয় সে েথা 
েলত। 
  
রোটট েীচ্ছস অচিচ্ছস দেত? 
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–োচড় েচ্ছর। 
  
–দসচেন রোটট অচিস োোর পর আপচন েী েরচেচ্ছলন? 
  
–এই প্রশ্ন দেন? আপচন েী আোয় সচ্ছন্দহ েচ্ছরন? 
  
–না, তা নয়। আো আপচন চেচ্ছয় েচ্ছরচ্ছেন? 
  
–হোিঁ, তচ্ছে দস চেচ্ছয় সুচ্ছখর হয়চন চিচ্ছোসট হচ্ছয় োয়। 
  
–আো োচ্চাটার নােটা েলচ্ছত পারচ্ছেন? 
  
-হোিঁ, দরাচে, আচেই ঐ নােটা দরচ্ছখচেলাে। ওচ্ছে দে ো ইচ্ছে নাচ্ছে িােত, চেশ্রী 
লােত। আচে দোন্সচ্ছে েচ্ছলচেলাে সোইচ্ছে েচ্ছল চেচ্ছত হচ্ছে দে, ওচ্ছে দরাচে েচ্ছল 
িােচ্ছত। আর আচে দেন োচন না ওচ্ছে চনচ্ছের োচ্চা েচ্ছল োেচ্ছত শুরু েচ্ছরচেলাে। 
দসই োচ্চা চেনা…েুচলচ্ছয়চ্ছটর দিাখ েুচ্ছটা চিেচিে েচ্ছর উিচ্ছলা। 
  
–আো তার আচ্ছে োচ্চাচ্ছে েী েী নাচ্ছে িাো হচ্ছতা েচ্ছন আচ্ছে। 
  
–এেশত নাচ্ছে িাো হত এখন েী আর েচ্ছন থাচ্ছে? 
  
–আো ওর দেরী েচ্ছল দোচ্ছনা নাে চেল ো শালটট? 
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–না, ওরেে নাে হচ্ছল আচেই নােি েচ্ছর চেতাে। 
  
–আো, চেিঃ রোটট দতা োচ্ছলা েোচ্ছে িােচর েরচ্ছতন। দেচ্ছয়র েনে চনশ্চয়ই চেেু দরচ্ছখ 
দেচ্ছেন? 
  
–তা আোর োনা দনই। 
  
 –আো, তার দোচ্ছনা শত্রু। 
  
–না, ওরেে োনুচ্ছষর চেেুচ্ছতই শত্রু থােচ্ছত পাচ্ছর না, আচে েোরাচন্ট চেচ্ছত পাচর। 
  
–সে চেেু েী আর চনয়ে দেচ্ছন িচ্ছল? 
  
–হোিঁ, তা দে িচ্ছল না তার চনেশটন চেিঃ রোটট। 
  
. 
  
২০. 
  
 এেেন দোচ্ছয়ন্দার োচ্ছে দেচ্ছসর দেচরট সেচ্ছিচ্ছয় গুরুেপূণট। তাই দপায়াচ্ছরা অনে দেস 
োে চেচ্ছয় এই দেচ্ছসর েথাই োেচ্ছে। 
  
েচি দখচ্ছত দখচ্ছত দপায়াচ্ছরা অচ্ছনে েথাই োেচ্ছে। দোন্স দেন পাচলচ্ছয় দেল? এর 
দপেচ্ছন েী রহসে? দোন্স োচ্চাচ্ছে োো-োচ্ছয়র োচ্ছলাোসা চেচ্ছয়চ্ছে। দস োচ্চাচ্ছে খুেই 

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

101 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

োচ্ছলাোসত। এখাচ্ছন দথচ্ছেও দতা তা হত, তাহচ্ছল দিাচ্ছরর েচ্ছতা ো ঢাো চেল দেন? 
শুধু েী অোপাটটেচ্ছন্ট চেচরর টাোর দলাচ্ছে? তাও দতা োত্র িচিশ হাোর টাো। তা চেচ্ছয় 
েীই ো হচ্ছে, তা েী দস োনত না? নাচে দেচ্ছেচ্ছে ঐ টাো চেচ্ছয় েচেেো চেচ্ছন 
িাষোস েরচ্ছে আর অচ্ছনের োচড়চ্ছত োে েরচ্ছে, এইোচ্ছে েুেচ্ছনর দপট িচ্ছল োচ্ছে। 
হয়চ্ছতা দেচ্ছেচ্ছে অচ্ছনের োচ্ছে থােচ্ছল দেচ্ছয়র অেচ্ছহলা হচ্ছে আর এখাচ্ছন থােচ্ছল েচে 
দেচ্ছয়চ্ছে তার োচ্ছে দথচ্ছে দেচ্ছড় দনওয়া হয় তাই েচ্ছয় এই েেেস্থা গ্রহণ েচ্ছরচ্ছে। 
  
অনেচেচ্ছে দপায়ারা চনচশ্চত চিনসচ্ছেচ্ছির এেচট দেচ্ছয় হয় দেরী না হয় শালটট। চেন্তু দে? 
দেরীর সাচ্ছথ তাচ্ছের পচরোচ্ছরর চেল দনই। তচ্ছে দস দে ঐ পচরোচ্ছরর নয় এেন েলা 
োয় না। এেই পচরোচ্ছর সেচ্ছলর চেল থােচ্ছেই এেন েথা দনই। শালটচ্ছটর সাচ্ছথ চেল 
থােচ্ছলও অচেলও আচ্ছে। তাই চনচশ্চত হোর েনে দপায়াচ্ছরা দহচ্ছনচ্ছসর োচ্ছে ওচ্ছের েচে 
দিচ্ছয়চেল চেন্তু পায়চন। 
  
-আো দোন্সচ্ছে দেখচ্ছল আপচন চিনচ্ছত পারচ্ছেন? 
  
–তা হয়চ্ছতা পাচর োরণ পচরণত েয়চ্ছস োনুষ েচ্ছড়া এেটা পালটায় না। দেশ লিা-
িওড়া দিহারা, স্বাস্থে োচ্ছলা, েথাোতটায় োচেটত োে, িুল দোচ্ছটা েচ্ছর োিঁটা। 
  
–োচ্ছত েী? 
  
–দেচিোন। এর দেচশ আচে আর চেেু োচন না। 
  
দপায়াচ্ছরা তারপর দসখান দথচ্ছে িচ্ছল এচ্ছসচেল। 
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েচির োচ্ছপ এেটা লিা িুেুে চেচ্ছয় এোর োচ্ছে–চেস েুচলচ্ছয়চ্ছটর চেোচহত েীেন 
সুচ্ছখর হয়চন দেন? েুচলচ্ছয়ট রোটটচ্ছে োচ্ছলাোসত। রোটট চনচেটোর চেল। দশচ্ছষ েী 
এেরেে চক্ষপ্ত হচ্ছয়ই েী দেন দথচ্ছে ধািা োচ্ছর…। দপ্রচ্ছের েনে োনুষ সে চেেু েরচ্ছত 
পাচ্ছর। েুচলচ্ছয়ট দেচ্ছেচ্ছে রোটট তার হচ্ছে না। তাই হয়চ্ছতা েীষণ পচরণচত। 
  
দপায়াচ্ছরা রোচ্ছটটর িলি দেন দথচ্ছে নাো চেশ্বাস েরচ্ছত পারচ্ছেন না। োরণ রোটট েচ্ছড়া 
তাই দস োনত আগুচ্ছন হাত চেচ্ছল হাত পুচ্ছড় োয়। 
  
দলাোল দেচ্ছন চতন োইল অির দস্টশন। পচ্ছরর দস্টশচ্ছন নােচ্ছত পারত। অচিচ্ছসর 
োচ্ছে এেটু দেচর হচ্ছল েী হত। দস এেেন অচিসার, সাোনে েুচদ্ধ েী চেল না! 
দধািঁয়াচ্ছট লােচ্ছে। দপায়াচ্ছরাচ্ছে েুয়াশা চঘচ্ছর ধচ্ছরচ্ছে। 
  
দোন্স োনচ্ছতা অোপাটটচ্ছেন্টটা রোচ্ছটটর তাই েী দস এইোচ্ছে রোটটচ্ছে সচরচ্ছয় সে 
চনচ্ছের েচ্ছর চনচ্ছয়চেল…. 
  
দেরী না শালটট চিনসচ্ছেচ্ছির দেচ্ছয়? তচ্ছে স্বােী-স্ত্রী েুেচ্ছনই েচ্ছলচ্ছে ওরা তাচ্ছের সিান 
এেং সিানরাও এেই েথা েলচ্ছে। হয়চ্ছতা ওরা তাচ্ছের চশচখচ্ছয় পচড়চ্ছয় দরচ্ছখচ্ছে তাই 
ওোচ্ছে িচ্ছলচ্ছে। দসচেন ওরা এস. ও. এস. তাও েুখ দখাচ্ছলচন। শুধু েচ্ছলচ্ছে এেটা 
েচ্ছয়র সংচ্ছেত পাচ্ছে। 
  
চেপে আসচ্ছত পাচ্ছর। চেন্তু এখন েী ওচ্ছের েুল দেচ্ছেচ্ছে? ওরা েী োনচ্ছত দপচ্ছরচ্ছে 
ওরা পরেচ্ছরর দোন নয়। 
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আর শালটচ্ছটর পরিুচ্ছলর েোপার। েী োরচ্ছণ দস পরিুল েেেহার েচ্ছর? ওর দসানাচল িুল 
েচ্ছেটর েোপার। দেরী ও শালটট–দে চিনসচ্ছেচ্ছির দেচ্ছয়? আর দেই ো রোচ্ছটটর দেচ্ছয় 
হচ্ছত পাচ্ছর? 
  
দহচ্ছনস আর চেচ্ছসস েোেচ্ছিানাল্ড েুইেচ্ছনই েচ্ছলচ্ছে শালটট নয় দেরী হচ্ছত পাচ্ছর। 
  
েুচলচ্ছয়ট েচ্ছলচ্ছে দেরী ো শালটট না দরাচে। দরাচে দথচ্ছে দেরী হওয়া আশ্চচ্ছেটর নয়। 
োরণ দরােচ্ছেরী েচ্ছল েথা আচ্ছে। তাই এচেে ওচেে েচ্ছর োর নাে দরাচে হচ্ছত 
পাচ্ছর? 
  
দপায়াচ্ছরা োচ্ছে দেরীর েচ্ছধে দে েুচশ্চিা তা শালটচ্ছটর েচ্ছধে চেন্তু চেচ্ছশষ লক্ষে েরা োয় 
না। 
  
 সে চেচলচ্ছয় দপায়াচ্ছরা পচ্ছড়চ্ছে এেটা দোলেধািঁধার েচ্ছধে; দোচ্ছনা েূলচেনারা দনই। 
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স্থানীয থানার অক্রিসার 
২১. 
  
স্থানীয় থানার অচিসার চেিঃ ওয়াোর দপায়াচ্ছরার চেচ্ছশষ পচরচিত। দপায়াচ্ছরাচ্ছে দেচ্ছখ 
চতচন েচ্ছলন–আচ্ছর চেিঃ দপায়াচ্ছরা েসুন? দেেন আচ্ছেন? 
  
–োল। আপচন? 
  
–িচ্ছল োচ্ছে। তা েোপার েী েলুন? 
  
েের পচ্ছনচ্ছরা আচ্ছে এখানোর অচিসার আপচন চেচ্ছলন? দসই সেচ্ছয় এেটা দেচ্ছসর 
েোপাচ্ছর এচ্ছসচে। 
  
–হোিঁ, আোর েত েুেের হল এচ্ছসচে। েচ্ছন হচ্ছে পুচ্ছরাচ্ছনা ঘটনা চনচ্ছয় আপনার েচ্ছন 
চেেু আচ্ছে। তা ঘটনাটা েী? 
  
–েেে পচ্ছনচ্ছরা আচ্ছে এে েদ্রচ্ছলাে চেিঃ রোটট দেন অোচিচ্ছিচ্ছন্ট োরা োন। 
  
–দোথায় েলুন দতা? 
  
চেচ্ছক্টাচরয়া টাচেটনাচ্ছস। োচড়চ্ছত এেটা িাের চেল দোন্স। রোটট োরা োোর পর দস 
রোচ্ছটটর চশশুেনোচ্ছে চনচ্ছয় সেটস্ব চেচর েচ্ছর দোথায় িচ্ছল োয়। আচে তার খের িাই। 
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–এতচেচ্ছনর পুচ্ছরাচ্ছনা েোপার…তা দোচ্ছন্সর দোচ্ছনা েচে আচ্ছে? 
  
–না। 
  
–দোথায় দেচ্ছত পাচ্ছর েচ্ছল আপনার ধারণা? 
  
–ওর দেচ্ছশর োচড়চ্ছত। 
  
–ওর দেচ্ছশর োচড় দোথায়? 
  
–দসটা োনার েনেই দতা এখাচ্ছন এচ্ছসচে। 
  
–অেচ্ছশচ্ছষ েহু খুিঁচ্ছে দোচ্ছন্সর দেচ্ছশর নাে আর চিোনা পাওয়া দেল। েচেও পাওয়া 
দেল। রোটট সেচেেু োচনচ্ছয় চেচ্ছয়চেল। দপায়াচ্ছরা সে টুচ্ছে ওয়াোরচ্ছে অনুচ্ছরাধ েচ্ছর 
েচে চনচ্ছয় োচড় চিচ্ছর দেচ্ছখ িালটস। 
  
িালটস েচ্ছল–দোথায় থাে আেোল? 
  
–আচ্ছে এেটু েলা চেচেচ্ছয় চনই। তুচেও পাচ্ছে। 
  
ইচতেচ্ছধে পানীয় এচ্ছস োয়। দপায়াচ্ছরা তাচ্ছত িুেুে দেয়। 
  
–োচ্ছে োরুণ দিচ্ছস দেচে। 
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দসচ্ছতা দেখচে। দেরী-শালটট রহসে েতেূর? 
  
–এেটু-আধটু ঘুচ্ছরচে তচ্ছে দেচ্ছস দসরেে দেচরট দনই, তাই এচ্ছোইচন। 
  
িালটস িুেুে চেচ্ছয় তুচে দতা এচ্ছতা োচয়েহীন নও। োে দতাোর েোপার। আচে উচি। 
  
–উিচ্ছে? তাহচ্ছল আর আটোচ্ছো না। দপায়াচ্ছরা েুেচ্ছত পাচ্ছর িালটস তার উিচ্ছর খুশী 
  
হয়চন। িালটস োোর পর দপায়াচ্ছরা দিাচ্ছন েচ্ছয়ন েচ্ছর। 
  
–হোচ্ছলা! চেিঃ এচেট েথা েলচ্ছেন? 
  
-হোিঁ। 
  
–আচে দপায়াচ্ছরা। 
  
–েলুন সোর, অচ্ছনেচেন পচ্ছর আপনার দিান দপলাে। 
  
–এ েচেন দতেন দোচ্ছনা োে চেল না হিাৎ এেটা..োে আপচন চফ্র আচ্ছেন? 
  
–আপনার েনে সেসেয় চফ্র সোর। 
  
–তাহচ্ছল এখুচন আোর অোপাটটচ্ছেচ্ছন্ট িচ্ছল আসুন। 
  
 –একু্ষচন োচে সোর। 
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থোে ইউ। 
  
 েুইেচ্ছন েুচ্ছখাখুচখ েচ্ছস, হাচ্ছত পানীয়। এচেচ্ছটর েয়স ষাচ্ছটর োচ্ছে। লিাচ্ছট ধরচ্ছনর 
দিহারা এেং উপচস্থত েুচদ্ধ আচ্ছে। দস দপায়াচ্ছরা এেং অনে দোচ্ছয়ন্দাচ্ছের নানা তথে 
সংগ্রহ েচ্ছর দেয়। এ েোপাচ্ছর তার সুনাে আচ্ছে। আচ্ছে পুচলচ্ছশ োে েরার েনে 
এোচ্ছে তার অসুচেধা হয় না। 
  
দোচ্ছন্সর েোপাচ্ছর দপায়াচ্ছরা এচেটচ্ছে সে েুচেচ্ছয় েচ্ছল–দোচ্ছন্সর েয়স সাতান্ন হচ্ছে, তার 
সাচ্ছথ এেটা আিাচ্ছরা েেচ্ছরর দেচ্ছয়র থাোর েথা। দসই দেচ্ছয়চট েী েরচ্ছে? আর 
দোন্সই ো েীোচ্ছে েীেনোপন েরচ্ছে সেই আোর োনা েরোর। 
  
-চিে আচ্ছে সোর, তাহচ্ছল উচি। 
  
এচেট চেনচতচ্ছনে পচ্ছর চিচ্ছর এচ্ছস োনায়–ওখানোর দলােেনচ্ছে চেচ্ছজ্ঞস েচ্ছর োনা 
দেচ্ছে ওটা দোচ্ছন্সর দেশ তচ্ছে ওরা েচ্ছলচ্ছে দোন্স এখাচ্ছন থাচ্ছে না। শহচ্ছর োে েচ্ছর। 
সেস্ত গ্রাে তন্ন তন্ন েচ্ছর খুিঁচ্ছেও তাচ্ছে পাওয়া োয়চন। 
  
–তাহচ্ছল চনচশ্চি দে দোন্স দেচ্ছশ দনই। 
  
–এচ্ছেোচ্ছর চিে েথা সোর। 
  
–চিে আচ্ছে, আপনার চেলটা চেচ্ছয় োচ্ছেন। 
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–এরেে োে োচ্ছেেচ্ছধে দপচ্ছল খুশী হচ্ছো সোর। 
  
. 
  
২২. 
  
 দিইচল হারল্ড এেচট নােেরা পচত্রো। সারা পৃচথেীচ্ছত এচ্ছের প্রচতচনচধ রচ্ছয়চ্ছে। এই 
অচিচ্ছস চেস লচ্ছরন্স োে েচ্ছর। েয়স পিঁচিচ্ছশর চনচ্ছি হচ্ছলও োচ্ছে েক্ষ। োচ্ছে 
োচিলচত দনই, েচ্ছথষ্ট আগ্রচ্ছহর সচ্ছে চেচষ্ট হাচস চেচ্ছয় সাহাচ্ছেের হাত োড়ায়। 
  
দপায়াচ্ছরা এই লচ্ছরচ্ছন্সর োচ্ছে দেল। এর োে দথচ্ছে দপায়াচ্ছরা দে েত সাহােে দপচ্ছয়চ্ছে 
তা েলার নয়। দপায়াচ্ছরা চতনতলার ঘচ্ছরর সােচ্ছন চেচ্ছয় দেচ্ছখ লচ্ছরন্স এেটা িাইচ্ছল 
িুচ্ছে আচ্ছে। 
  
লচ্ছরন্স দপায়াচ্ছরার উপচস্থচত দটর দপচ্ছয় িাইচ্ছলর দথচ্ছে েৃচষ্ট দপায়াচ্ছরার চেচ্ছে েচ্ছর। 
লচ্ছরচ্ছন্সর পরচ্ছন চেচন স্কাটট উপচ্ছর হাইচ্ছনচ্ছের সাো দসাচ্ছয়টার। োথায় এেরাশ ধূসর েে 
িুল। 
  
লচ্ছরন্স হাচ্ছস–েী খের। 
  
-তুচে অেন েচ্ছর হাসচ্ছে না দতা, োেু আচ্ছে। 
  
–োেু? তাও দতা েোচ্ছনে েরচ্ছত পারলাে না। 
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–এেথা েচ্ছন থােচ্ছে। 
  
–থােচ্ছে না। আসল েথাটা েলুন। আপচন দতা আোর সচ্ছে েল্প েরচ্ছত আচ্ছসনচন। 
  
অেন েলল না েেথা লাচ্ছে। 
  
–দোথায়? 
  
–েুচ্ছে। আে চিনাচ্ছর দোথায় োচ্ছে? 
  
-নাইট চিউচট দেচ্ছড় আচে দে আপনার সচ্ছে োচ্ছো না তা োচ্ছনন েচ্ছলই এই অিারটা 
চেচ্ছলন। 
  
–তাহচ্ছল এেচেন লাচ্ছঞ্চর অিার রইল। 
  
–তাও চনচেটষ্ট েচ্ছর েলচ্ছত পারচ্ছলন না। 
  
–আই অোে দসা সচর। 
  
–এোর আপনার দসোয় চনচ্ছেচ্ছে উৎসেট েরচ্ছত পারচ্ছল োচ্ছলা হত। 
  
-ধনেোে, দশাচ্ছনা, েের পচ্ছনচ্ছরা আচ্ছে চেিঃ রোটট নাচ্ছে এে েদ্রচ্ছলাে দেন অোচিচ্ছিচ্ছন্ট 
োরা োয়। আচে োনচ্ছত িাই দতাোচ্ছের োেচ্ছে দসই সিচ্ছন্ধ েী দেচরচ্ছয়চ্ছে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

110 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

–এে চেচনট। ইনচ্ছিি োিট দথচ্ছে চনচেটষ্ট োিটটা োর েচ্ছর দপায়াচ্ছরাচ্ছে দেয়। 
  
তাচ্ছত দলখা রচ্ছয়চ্ছে–েেটরত অেস্থায় চসচট েোচ্ছের অচিসার চেিঃ রোটট িলি দেন দথচ্ছে 
নােচ্ছত চেচ্ছয় েৃতুেেরণ েচ্ছর। তচ্ছে এটা আত্মহতো চেনা তা চনচ্ছয় পুচলশ সচ্ছন্দহ প্রোশ 
েচ্ছরচ্ছে আর তা চনচ্ছয় দখািঁেও িলচ্ছে। 
  
–এরপর দোচ্ছনা চরচ্ছপাটট দেচরচ্ছয়চ্ছে? 
  
লচ্ছরন্স দরিাচ্ছরন্স োিটটা দেচ্ছখ এচ্ছস োনায়, না। পুচলশ চনশ্চয় সচ্ছন্দহ েচ্ছরচন। েরচ্ছল… 
  
-আোরও তাই েচ্ছন হয়। তাহচ্ছল উচি। 
  
–লাঞ্চটা? লচ্ছরন্স চেচট চেচট হাচ্ছস। 
  
–পচ্ছরর োচ্ছরর েনে দতালা রইল। 
  
. 
  
২৩. 
  
 চসচট েোচ্ছের অচিসার চেল রোটট। এই েোচ্ছের েোচ্ছনোচ্ছরর সাচ্ছথ দপায়ারার আলাপ 
দনই। তচ্ছে এেেন এচ্ছেন্ট নাে ওচ্ছয়ি েয়স পিঁয়তাচিশ, দেশ োচরচে ধরচ্ছনর দিহারা 
তার সাচ্ছথ দপায়াচ্ছরার আলাপ আচ্ছে। তারা এেই সু্কচ্ছল পড়ত। ওচ্ছয়ি তার ঘচ্ছর োচ্ছে 
েেস্ত। েৃেু েরাঘাচ্ছত দপায়াচ্ছরা তার ঘচ্ছর প্রচ্ছেশ েচ্ছর। 
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-আচ্ছর দপায়াচ্ছরা দে; েী েোপার? 
  
 –দতাোচ্ছের িােচরটাই দেশ, তার সংসার ধেট েরাই দেখচে োচ্ছলা। 
  
–সংসার েরচ্ছে নাচে? 
  
 –দতেন পাত্রী দতাোর হাচ্ছত আচ্ছে নাচে? 
  
–আচ্ছে। সেে চেধো প্রিুর সম্পচির োচলে। 
  
–তা তুচে এেোর লচ্ছড় োচ্ছে নাচে? 
  
ইো দতা চেল। েুচড়েউ আর দেচ্ছল-দেচ্ছয়রা েলার োচ্ছে অচ্ছক্টাপাচ্ছসর েচ্ছতা আটচ্ছে 
আচ্ছে। 
  
–তা েুচড় হল েীচ্ছস? 
  
–েশ েেচ্ছরর পুচ্ছরাচ্ছনা েউ েুচড় নয়? 
  
–ও, আো ওচ্ছয়ি, এখাচ্ছন দতাোর েত েের িােচর? 
  
–তা পচ্ছনচ্ছরা-েুচড় েের হচ্ছে। 
  
–তুচে রোটট েচ্ছল োউচ্ছে দিচ্ছনা? 
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–রোটট…হিাৎ েচ্ছন পচ্ছড় োয়। 
  
-হোিঁ, আচে তখন প্রথে েচ্ছয়ন েচ্ছরচে। শুনলাে আচ্ছের অচিসার, োচ্ছে োচেল দসই 
সেয় িলি দেচ্ছনর দথচ্ছে পচ্ছড় োরা োয়। তা েনু্ধ দতাোর এ দেৌতূহল দেন? চনশ্চয়ই 
এেনই এত েেচ্ছরর পুচ্ছরাচ্ছনা ঘটনা তুচে োনচ্ছত িাইে না? 
  
–এেটু েরোর চেল। আো ওর সচ্ছে োরা োে েরত তাচ্ছের নাে েলচ্ছত পারচ্ছে? 
  
োিঁড়াও োেচ্ছত হচ্ছে। আচ্ছে এেটু েচি খাও দেচখ। তারপর েচ্ছল-েোচ্ছনোর চেিঃ 
উইলসন, চেিঃ রোচ্ছটটর সহেেটী। 
  
-তাহচ্ছল উচি। 
  
–োিঃ। োচ্ছের দেলা োেী, োে িুচ্ছরাচ্ছলই পােী? 
  
-োিঃ, দসই চেধো পাত্রীটার সচ্ছে দেখা েরচ্ছত হচ্ছে না? োই চেিঃ উইলসচ্ছনর সচ্ছে এেটু 
দেখা েচ্ছর আচস। তার োচ্ছে আোর আসল পচরিয়টা দোপন রাখাই োচ্ছলা। 
  
-তথাস্তু। চেন্তু েনু্ধ দোচ্ছনা োরচ্ছণ আোর দিিঁচ্ছস োচ্ছে না দতা? দতাোর েোপাচ্ছর আোর 
েড্ড েয় হয়। 
  
-তুচে দে েহা েীতু, িচল এোচ্ছর। 
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এেেন দেয়ারাচ্ছে চেজ্ঞাসা েচ্ছর দপায়াচ্ছরা চেিঃ উইলসচ্ছনর োেরায় দটাো দেচ্ছর েরো 
িািঁে েচ্ছর েলল–দেতচ্ছর আসচ্ছত পাচর। 
  
উইলসন ইন্টারেচ্ছে োর সচ্ছে েথা েলচেল। তাই ইশারায় দপায়াচ্ছরাচ্ছে েসচ্ছত েচ্ছল। 
তার েয়স পঞ্চাচ্ছশর োচ্ছে, েেেচ্ছে দিহারা, েুচদ্ধেীপ্ত েুখ, োোচর েড়ন, পরচ্ছন চনখুিঁত 
সুেট। 
  
উইলসন দিানটা নাচেচ্ছয় রাখচ্ছতই দপায়াচ্ছরা েলল-আপনাচ্ছে এেটু চেরক্ত েরে। েথাটা 
চেন্তু েোে সংরাি নয়। 
  
-তাচ্ছত েী আচ্ছে? োচ্ছরা েেচক্তেত প্রচ্ছয়ােনও থােচ্ছত পাচ্ছর। 
  
-ধনেোে, আো চেিঃ রোচ্ছটটর েথা েচ্ছন আচ্ছে? তারপর েোচ্ছনোর োনায় রোটটচ্ছে 
েখনও দোলা োয় না, দস তার অচ্ছনে উপোর েচ্ছরচ্ছে আর েুেচ্ছন এেই সচ্ছে 
অচিসার হচ্ছয়চ্ছে। তার োে দথচ্ছে রোচ্ছটটর োচড় দেনার শচ্ছখর েথা োনা োয়। তার 
স্ত্রী দেিঁচ্ছি থাোোলীন চেেু টাো তার োচ্ছে চেল োচে টাো েোে দথচ্ছে দতাচ্ছল োচড় 
দেনার েনে। চেন্তু দসই টাো চেেুচেন পর আোর েোচ্ছে দিচ্ছল দেয়। েচ্ছয়েচেন পর 
আোর দসই টাো দতাচ্ছল চেন্তু আর েোচ্ছে রাচ্ছখচন। োর োচ্ছে দরচ্ছখচ্ছে তা েোচ্ছনোর 
েলচ্ছত পারল না। 
  
–আো, রোচ্ছটটর েোপাচ্ছর পুচলচশ তেি হয়? 
  
–হোিঁ। 
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–আো, দসচেন েী চেিঃ রোচ্ছটটর োচ্ছে টাোেচড় চেল? 
  
–না। 
  
-আো, এটা েী আত্মহতো হচ্ছত পাচ্ছর। 
  
–তা হয়চ্ছতা না, তচ্ছে স্ত্রী োরা দেচ্ছত ও েীষণ আপচ্ছসট হচ্ছয় পচ্ছড়। 
  
 –ও েী অনে দোচ্ছনা দেচ্ছয়চ্ছে োচ্ছলাোসত? 
  
 –ও ওর স্ত্রীচ্ছেই েীষণ োচ্ছলাোসত। 
  
–চেস েুচলচ্ছয়চ্ছটর সচ্ছে ওর সম্পেট দেেন চেল? 
  
 –োচ্ছলাই। ওচ্ছে আচে রোচ্ছটটর দেচ্ছয়চ্ছে পড়াচ্ছনার েনে চেই। 
  
–তেু এেটু খুচ্ছল েলুন। 
  
–এেেন েদ্রেচহলার প্রচত েতটা সিান দেখাচ্ছনার দস দেখাচ্ছত। স্ত্রী োরা োোর পর 
তাচ্ছে এচড়চ্ছয় িলত। 
  
–আো, রোচ্ছটটর দোচ্ছনা লইয়ার েনু্ধ চেল? 
  

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

115 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

–েতেূর োচন, না, এখাচ্ছন অিত আচ্ছসচন। ওর এেটাই োচ্ছের েনু্ধ চিনসচ্ছেি এখাচ্ছন 
এচ্ছসচ্ছে েহুোর। 
  
–টাোটা েী অিরে েনু্ধর োচ্ছে দরচ্ছখচ্ছে? 
  
–না, রাখচ্ছল আোর পরােশট িাইত। আচে তাহচ্ছল না েলতাে। োর েচ্ছন েী আচ্ছে 
আচ্ছে দথচ্ছে দোো োয় না। আর টাো? েউ েচ্ছর োোর পর ও োেত দে ও দোচ্ছনাচেন 
েচ্ছর োচ্ছে। 
  
-ওর দেচ্ছয়র খের চেেু োচ্ছনন? 
  
–শুচ্ছনচে দোন্স আর েুচলচ্ছয়চ্ছটর োচ্ছে োনুষ হচেল। 
  
 –দোন্স চেিঃ রোচ্ছটটর অোপাটটচ্ছেন্ট দেচ্ছি দেচ্ছয় চনচ্ছয় উধাও হয়। 
  
–হোিঁ, খেরটা শুচ্ছন চেচ্ছয় দেচখ সচতে। 
  
 –আো এেনও দতা হচ্ছত পাচ্ছর টাোটা দোচ্ছন্সর োচ্ছে চেল? 
  
হচ্ছতও পাচ্ছর োরণ রোটট দশচ্ছষর চেচ্ছে চেেুটা োনচসে োরসােে হাচরচ্ছয় দিচ্ছলচেল। 
  
 –আো, ওর দেচ্ছয়র নােটা েচ্ছন আচ্ছে? 
  
–না, আসচ্ছল দে োর চপ্রয় নাচ্ছে ওচ্ছে িােত। 
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–আো, দসই দেচ্ছয়চ্ছে আপচন চনশ্চয়ই দেচ্ছখচ্ছেন? 
  
–এেোর না, েহুোর। স্ত্রী, দেচ্ছয় চনচ্ছয় ও েহুোর আোর োচড় দেচ্ছে। 
  
–দেচ্ছয়চটর োচ্ছয় দোচ্ছনা চিহ্ন চেল? 
  
–না। 
  
–আো চেিঃ রোটট চেস েুচলচ্ছয়চ্ছটর োচ্ছেও দতা টাো রাখচ্ছত পাচ্ছর? 
  
োচন না, চেন্তু োর উপর চেচি েচ্ছর এেথা েলচ্ছেন? 
  
–োরণ চেস েুচলচ্ছয়ট দে এেটা সু্কচ্ছল দটচ্ছম্পারাচর োে েরত আে দস এেটা চেিার 
োচ্ছিটচ্ছনর োচলে। 
  
–হয়চ্ছতা চনচ্ছের টাো আোর দলানও তুলচ্ছত পাচ্ছর। 
  
–োেচে চেস েুচলচ্ছয়চ্ছটর প্রচত রোচ্ছটটর েুেটলতা চেল। োরণ ওর েয়সও তখন তরুণ। 
তাই…। চিে আচ্ছে চেিঃ উইলসন, পচ্ছর দেখা হচ্ছে। চেরক্ত েরার েনে োি িাইচে। 
  
-আচ্ছর না না। 
  
. 
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২৪. 
  
 োচড়চ্ছত চেচ্ছয় দপায়াচ্ছরা এচেটচ্ছে দিান েচ্ছর। দস চফ্র দেচ্ছন তাচ্ছে দপায়াচ্ছরা তার ফ্ল্োচ্ছট 
আসচ্ছত েচ্ছল। এচেট োনায় পচ্ছনচ্ছরা চেচনচ্ছটর েচ্ছধে দস দপৌঁচ্ছোচ্ছে। 
  
দেলা সাচ্ছড় এোচ্ছরাটায় দপায়াচ্ছরার বেিেখানায় দপায়াচ্ছরা আর এচেট পানীয় হাচ্ছত েথা 
েলচ্ছে। 
  
–চেিঃ এচেট এখন আপনার এেোত্র োে েুচলচ্ছয়টচ্ছে িচ্ছলা েরা। 
  
–চিে আচ্ছে। 
  
–তাচ্ছে অিত চেন চতচ্ছনে ওয়াি েরচ্ছেন। আর দেখচ্ছেন দস দেন আপনাচ্ছে সচ্ছন্দহ না 
েচ্ছর। দস দোথায় োচ্ছে, োর সাচ্ছথ েথা েলচ্ছে, সু্কচ্ছল থাোোলীন েী েরচ্ছে? দে 
দেখা েরচ্ছত আসচ্ছে সেস্ত। 
  
–হুিঁ। এচেট পানীচ্ছয় িুেুে দেয়। 
  
-আর এেটা েথা। পরেতটী োচ্ছের েথা োচনচ্ছয় েচ্ছল–এসে োচ্ছে দোপনীয়তা দরচ্ছখ 
িলচ্ছেন। তাহচ্ছল ঐ েথাই রইল। 
  
–চিে আচ্ছে, এচেট চেোয় দনয়। 
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 দেলা এেটায় এচেট সানরাইে সু্কচ্ছল দঢাচ্ছে। এে চেচ্ছসস-এর সচ্ছে দেখা হচ্ছল তার 
োে দথচ্ছে দেচ্ছন দনয় েুচলচ্ছয়চ্ছটর ঘর এেং তাচ্ছে ধনেোে োচনচ্ছয় েুচলচ্ছয়চ্ছটর ঘচ্ছর 
োয়। দসখাচ্ছন েুচলচ্ছয়ট এে োত্রীর োর সাচ্ছথ েথা েলচেল। এচেট চেতচ্ছর ঢুেচ্ছল, 
েুচলচ্ছয়ট োত্রীর োর সচ্ছে েথা দশষ েচ্ছর তাচ্ছে চেোয় দেয়। 
  
-েলুন। 
  
–আচে দহিচেচ্ছরচ্ছসর সচ্ছে দেখা েরচ্ছত িাই। 
  
–আচেই। 
  
–নেস্কার। 
  
–নেস্কার। 
  
–আচে ইনোে টোি দথচ্ছে আসচে। 
  
–ও! েুচলচ্ছয়ট এেটু েয় দপচ্ছয় োয়। 
  
–আপনার সু্কল েতচেচ্ছনর? এচেট দেন োচরচে িাচ্ছল েচ্ছল। 
  
–এই েশ পচ্ছনচ্ছরা েেচ্ছরর। 
  
–দস দতা অচ্ছনে চেচ্ছনর েোপার। তা দোন ক্লাস পেটি পড়াচ্ছনা হয়? 
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 –চেন্ডার োচ্ছিটন দথচ্ছে স্টোন্ডিট-টু পেটি আচ্ছে। 
  
–তাহচ্ছল দতা দোটােুচট েচ্ছড়াই সু্কল। 
  
–আচ্ছরা েচ্ছয়েটা ঘর হচ্ছল োচ্ছলা হত। 
  
–হোিঁ দঢাোর েুচ্ছখ এেই ঘচ্ছর অচ্ছনে োত্র-োত্রী দেখলাে। তা আপচন েী এখাচ্ছনই 
থাচ্ছেন? 
  
–হোিঁ। এরই সংলগ্ন োচড়চ্ছত। 
  
অনে চেচ্ছরসরা। 
  
–অনেত্র থাচ্ছে। 
  
–োচড়টা বতচর েরা না চেচ্ছনচ্ছেন? 
  
–চেচ্ছনচে। 
  
 –েত টাো? তা োেেপত্র আচ্ছে দতা? 
  
–হোিঁ, লাখ টাো চেচ্ছয়। 
  
–টাো দোথায় দপচ্ছলন? 
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–আোর চেল। এেটু েচি আনচ্ছত েচল? 
  
–োি েরচ্ছেন আচে চিউচটচ্ছত এচ্ছস চেেু খাই না। আপনার োচ্ছে টাোটা েী েচ্ছর 
চেল? 
  
 –আচে প্রথে েীেচ্ছন েচ্ছয়ে েের োে েচ্ছরচে। 
  
–দোথায় োে েরচ্ছতন? 
  
দেশ েচ্ছয়ে েের েেচ্ছনটসট চেলাে, তারপর সু্কচ্ছল োে েচ্ছরচে আর আোর স্বােীও চেেু 
চেচ্ছয়চ্ছে। 
  
–আেরা খের দপচ্ছয়চে আপচন োস েুচ্ছয়ে চেিঃ রোচ্ছটটর োচড়চ্ছত েেচ্ছনটস চেচ্ছলন, 
তারপর েচ্ছয়েটা সু্কচ্ছল দটচ্ছম্পারাচর িােচর েরচ্ছত েরচ্ছত চেিঃ চস্মথচ্ছে চেচ্ছয় েচ্ছরন, 
তাই না? 
  
-হোিঁ, েড়তার সচ্ছে েচ্ছল। 
  
-চেিঃ চস্মথ এেটা সাোনে োরখানায় োে েরচ্ছতন, চতচন দেখচ্ছত সুপুরুষ েচ্ছল আপচন 
তাচ্ছে চেচ্ছয় েচ্ছরন। চেন্তু দস চেচ্ছয় সুচ্ছখর হয়চন, দশচ্ছষ চেচ্ছেে হয়। দপায়াচ্ছরার দশখাচ্ছনা 
েথা এচেট েড়েড় েচ্ছর েলচ্ছত থাচ্ছে। 
  
–হোিঁ োচে টাো ধার েচ্ছরচে। 
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–দোথা দথচ্ছে? েোে? 
  
–না, োচ্ছন…েুচলচ্ছয়ট ইতস্তত েরচ্ছত থাচ্ছে। 
  
–েলুন, িুপ েরচ্ছলন দেন? 
  
–আোর এে েনু্ধ চেচ্ছয়চ্ছে। 
  
েনু্ধ? তার নাে চিোনা োনাচ্ছেন? 
  
–োনাচ্ছত অসুচেধা দনই, তচ্ছে দস আর দেিঁচ্ছি দনই। 
  
–েত েের আচ্ছে োরা দেচ্ছেন? 
  
-দেশ েচ্ছয়েেের আচ্ছে। েয়া েচ্ছর আোয় তার নাে চেজ্ঞাসা েরচ্ছেন না। েুচলচ্ছয়চ্ছটর 
েলা োরী হয়। 
  
–আচে আপনার েথা েুেচ্ছত পারচে। চেন্তু, েতটচ্ছেের খাচতচ্ছর নােটা আোয় োনচ্ছতই 
হচ্ছে। 
  
 –চেিঃ রোটট। 
  
–চেিঃ রোটট। তা উচন েত টাো দেন? 
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–প্রায় হাোর চত্রশ। 
  
 –তার চরচসট চনশ্চয়ই আপনার োচ্ছে আচ্ছে? 
  
হোিঁ, তচ্ছে লোচ্ছর আচ্ছে। েুচলচ্ছয়ট চনরুপায় হচ্ছয় চেচ্ছথে েচ্ছল। 
  
–ও! আর োচে টাোটা? 
  
–েললাে দে.. 
  
.–আপনার চরটানট সােচেট েচ্ছরন? 
  
–না, লচ্ছস রান েরচে। েী আর েরচ্ছো? 
  
–লস? তা সু্কচ্ছলর অেস্থা দেচ্ছখ দতা েচ্ছন হয় না। 
  
–উপর উপর োচ্ছলা। দেতরটা িািঁপা। 
  
–তেু আপনার েথাটা োনচ্ছত পারচে না। এতচেন চরটানট সােচেট না েচ্ছর অনোয় 
েচ্ছরচ্ছেন। এোর দথচ্ছে েরচ্ছেন। 
  
-তার েনে আচে লচিত। 
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–ও েথা েলচ্ছল হচ্ছে না। তার েনে আপনাচ্ছে চেেু দপনাচে চেচ্ছত হচ্ছে। খুে সহচ্ছে 
োড়া পাচ্ছেন না। 
  
-সু্কল লচ্ছস রান েরচ্ছে, তা সচ্ছেও? 
  
-দসটা প্রোণ সাচ্ছপক্ষ। েখন ইনোে টোি েল েরচ্ছে তখন সে োেেপত্র চনচ্ছয় 
অোচপয়ার হচ্ছেন। 
  
-চিে আচ্ছে। 
  
উচি। 
  
েুচলচ্ছয়ট এচেটচ্ছে েরো পেটি এচেচ্ছয় দেয় তারপর োরুণ অস্বচস্ত দোধ েচ্ছর। 
  
এচেট োচড় চেচ্ছয় দ্রুত দপাশাে পাচ্ছে দনয়। এখন তার পরচ্ছন েয়লা োোোপড়, োচ্ছল 
োিঁিা-পাো োচড়, েুচ্ছতার ওপর এেপ্রস্থ ধুচ্ছলা োচ্ছন খুে পচরচিত োনুষও হট েচ্ছর 
তাচ্ছে চিনচ্ছত পারচ্ছে না। এচেট আোর েুচলচ্ছয়চ্ছটর সু্কচ্ছল অেূচ্ছর োিঁচড়চ্ছয় সে লক্ষে 
েরচ্ছত থাচ্ছে। 
  
. 
  
২৫. 
  
-হোচ্ছলা। 
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–হোচ্ছলা। আচে দপায়াচ্ছরা েলচে। 
  
–সোর, আচে উি েলচে। 
  
–তুচে দোথা দথচ্ছে আোয় দিান েরে? 
  
স্থানীয় এেটা দটচলচ্ছিান েুথ দথচ্ছে। 
  
–চিে আচ্ছে ওচ্ছের দিান েখনও েেেহার েরচ্ছে না। তা দতাোয় দেউ সচ্ছন্দহ েরচ্ছে না 
দতা? 
  
–আচ্ছেৌ নয় সোর। 
  
–েল েী খের? 
  
–সোর, চেিঃ চিনসচ্ছেিচ্ছে েচেন দেশ েম্ভীর দেখচে। 
  
–োরণ চে? দতাোর সচ্ছে দেেন েেেহার েরচ্ছে? 
  
–েন্দ নয়। তচ্ছে োচ্ছেেচ্ছধে চক্ষপ্ত হচ্ছয় উচ্ছিন। 
  
–চক্ষপ্ত? দেন? 
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েোেসা নাচে আচ্ছরা খারাচ্ছপর চেচ্ছে িলচ্ছে। ও আর ওর স্ত্রী সংসার সােলাচ্ছত 
নাচ্ছেহাল। আর এেটা েথা লক্ষেণীয়–স্বােী-স্ত্রী েখন েথা েচ্ছল তখন দসখাচ্ছন দেউ 
থাচ্ছে না। দেচ্ছল-দেচ্ছয়ও না। 
  
–আর ওচ্ছের েথার েচ্ছধে দেউ হাচের হচ্ছল? 
  
সচ্ছে সচ্ছে সোে হচ্ছয় োয় আর প্রসে পাচ্ছে দিচ্ছল অনে েথা েচ্ছল। 
  
—তারা েী ধরচ্ছনর আচ্ছলািনা েচ্ছর শুনচ্ছত দপচ্ছয়ে? 
  
-না, আসচ্ছল ওরা তখন খুে িাপা স্বচ্ছর েথা েচ্ছল। নানাোচ্ছে দিষ্টা েচ্ছরচে আোর দেচশ 
সাহচ্ছসও েুচ্ছলায় না, পাচ্ছে ধরা পচ্ছড় োই। 
  
–চিে েচ্ছলে। খুে সােধাচ্ছন োে েরচ্ছত হচ্ছে। 
  
–দেচ্ছল-দেচ্ছয়চ্ছের সচ্ছে অতেি োেুচল েথা েচ্ছল, দেন েথাগুচল আচ্ছে দথচ্ছেই চস্থর 
েরা। 
  
–েচ্ছেটর খরে েী? 
  
–েেট দতা এখন আোর দখলার সাথী। 
  
–এখনও েী লোেোচ্ছরটচর চনচ্ছয় দেচ্ছত থাচ্ছে? 
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–না, আচ্ছের েচ্ছতা না। এখন পড়ার পর দেচশরোে সেয় আোর সাচ্ছথই োটায়। 
  
–দেরী চনয়চেত েচ্ছলে োচ্ছে? 
  
–হোিঁ সোর। 
  
 –ওচ্ছে চনচ্ছয় চেিঃ চিনসচ্ছেি দোথাও দেচরচ্ছয়চেচ্ছলন? 
  
-হোিঁ, এো ওচ্ছে চনচ্ছয়ই চেচ্ছয়চেল। েথােচ্ছল আচে চেস দেরীচ্ছে চেজ্ঞাসা েরায় োনচ্ছত 
পাচর ও োোর সচ্ছে োোর এে েনু্ধর োচড় চেচ্ছয়চেল। 
  
–আর চেস শালটট েী এখনও পরিুলা পচ্ছরন? 
  
–প্রথে দেচ্ছখচে তচ্ছে এখন আর পচ্ছরন না। 
  
–দেন? 
  
–হয়চ্ছতা প্রথচ্ছে দেচ্ছেচ্ছে আচে দে দেখা েরোর তারপর চনচশ্চত হচ্ছয়ই… 
  
–আো দস চনয়চেত েচ্ছলে োচ্ছে? 
  
–হোিঁ, েুচ্ছোন এেই সাচ্ছথ োয়। 
  
–আর দোচ্ছনা খের আচ্ছে? 
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–না সোর, তচ্ছে চেস শালটটচ্ছে দেেন চনেটীে দেখাচ্ছে। 
  
চনেটীে? দেন েচ্ছলা দতা? 
  
–চিে েুেচ্ছত পারচে না। 
  
-চিে আচ্ছে তুচে োচ্ছলা েচ্ছর ওয়াি েচ্ছর োও। আর প্রচ্ছয়ােন হচ্ছলই দটচলচ্ছিান েরচ্ছে। 
আর েট েচ্ছর েুথ দথচ্ছে দেচরচ্ছয় দেচ্ছখা দতা দেউ দতাোয় িচ্ছলা েরচ্ছে চে না। 
  
–দেখচে সোর। 
  
এচেট চরচসোর নাচেচ্ছয় হট েচ্ছর োইচ্ছর দেচরচ্ছয় দেচ্ছখ দেউ দনই। চরচসোর তুচ্ছল 
োনায়–না সোর, দেউ দনই। সে চিে আচ্ছে। 
  
-তাহচ্ছল ঐ েথাই রইল। 
  
–আো সোর। 
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আধমযলা োমাকা ড় 
২৬. 
  
দপায়াচ্ছরার পরচ্ছন আধেয়লা োোোপড়। োথার িুল উচ্ছস্কাখুচ্ছস্কা, েুচ্ছখ আট-েশ চেচ্ছনর 
োচড় তাও োিঁিা-পাো। পাচ্ছয় এেটা তাচি দেওয়া েুচ্ছতা। দপায়াচ্ছরা সচ্ছন্ধচ্ছেলা ইচ্ছে 
েচ্ছর দেচ্ছে চনচ্ছয়চ্ছে োচ্ছত তাচ্ছে দেউ চিনচ্ছত না পাচ্ছর। 
  
িােরটা োচ্ছলাোচ্ছে েুচড় চেচ্ছয় দপায়াচ্ছরা দরল দস্টশচ্ছন প্রচ্ছেশ েচ্ছর। দেন্ট উচ্ছির এেটা 
চিতীয় দশ্রণীর চনচেটষ্ট দেচ্ছনর চেচ্ছে দেচ্ছত দেচ্ছত োচ্ছলাোচ্ছে িাচরধাচ্ছর দেচ্ছখ দনয় দেউ 
তাচ্ছে লক্ষে েরচ্ছে চে না। 
  
তারপর চেচ্ছড়র োচ্ছে এেটা োচ্ছির দেচঞ্চচ্ছত েচ্ছস। েসার েেীটা দেখার েচ্ছতা। অনে 
আর পািঁিেচ্ছনর েচ্ছতা দস পা তুচ্ছল গুচট দেচ্ছর েচ্ছসচ্ছে। তারপর আর সেচ্ছলর েচ্ছতা 
চনতাি সস্তা এেটা চেচড় ধরাল। চেচড়র উগ্র েচ্ছন্ধ দপায়াচ্ছরা েচ্ছয়েোর খেখে েচ্ছর 
োশল। 
  
দেন্ট উি িচ্ছলচ্ছে দপায়াচ্ছরা। থানায় দলখা আচ্ছে ওখাচ্ছন নাচে দোন্স আচ্ছে। তচ্ছে তার 
সচ্ছন্দহ আচ্ছে দোচ্ছন্সর দেখা পাচ্ছে চে না, োরণ এচেট েচ্ছলচ্ছে দোন্স নাচ্ছে ঐ গ্রাচ্ছে 
দেউ দনই। 
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তেু দপায়াচ্ছরা চনচ্ছে চেচ্ছয় তেি েরচ্ছত িায় আর দোন্সচ্ছে দপচ্ছল অচ্ছনে সেসোর 
সোধান হচ্ছয় োচ্ছে। তাই তাচ্ছে প্রচ্ছয়ােন। এোচ্ছর দপায়াচ্ছরা চেচড়চ্ছত চেেুটা অেেস্ত 
হচ্ছয়চ্ছে। পাচ্ছশর দলােটাচ্ছে চেজ্ঞাসা েচ্ছর–দেন্ট উচ্ছড় োোর োচড় েটায়? 
  
নটা িচিচ্ছশ। 
  
–তা দেন্ট উচ্ছি দপৌঁোচ্ছে েখন? 
  
সাচ্ছড় পািঁিটার আচ্ছে দতা নয়ই। তুচে েুচে প্রথে ওখাচ্ছন োে? 
  
 –হোিঁ, দোোর েচ্ছতা হাচ্ছস দপায়াচ্ছরা। 
  
–ওখাচ্ছন দতাোর দে আচ্ছে? 
  
–এে খুড়তুচ্ছতা োই। 
  
তারপর দেন আসচ্ছত দপায়াচ্ছরা চেচ্ছড়র েচ্ছধে চেচ্ছয় েসল আর দেচ্ছখ চনল দোচ্ছনা 
দিনােুখ আচ্ছে চে না। না দনই। ইচতেচ্ছধে োচড় েচত চনচ্ছয়চ্ছে। এইোচ্ছে েটা নাোে 
োচড় দেন্ট উচ্ছি দপৌঁোচ্ছলা। 
  
দোট্ট দস্টশন, োচড় দেচশক্ষণ থাচ্ছে না। দপায়াচ্ছরার েচ্ছতা েু-এেেন নােল, আরও 
েচ্ছয়েেন উিল। 
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দে েুেন োত্রী দনচ্ছেচ্ছে তারা দস্টশচ্ছন চটচেট েো চেচ্ছয় দেট চেচ্ছয় হনহ েচ্ছর দেচরচ্ছয় 
িচ্ছল দেল। দপায়াচ্ছরা দস্টশন দথচ্ছে দেচরচ্ছয় এেটা িাচ্ছয়র দোোচ্ছন িা আর েলখাোর 
দখচ্ছয় দনয়। 
  
েেেচ্ছে দরাে উচ্ছিচ্ছে। েলখাোর দখচ্ছয় দপায়াচ্ছরা গ্রাচ্ছের রাস্তা ধচ্ছর। সাচর সাচর োচটর 
োচড়। দোথাও ো এেতলা পাো োচড়। েূচ্ছর িাচ্ছষর েচেচ্ছত েৃষচ্ছেরা িাষ েরচ্ছে। 
এেটা োচড়র সােচ্ছন েচ্ছয়েেন দলাে দোল হচ্ছয় োচ্ছের েথা েলচ্ছে। তাচ্ছের োচ্ছে 
চেচ্ছয় দপায়াচ্ছরা েলল, োই-দোন্স দোথায় থাচ্ছে োচ্ছনা? এই তার েচে। 
  
-না োই, এ েচে চিনচ্ছত পারচে না। তাই গ্রাচ্ছের নাে েী েচ্ছলচ্ছে? 
  
 –দেন্ট উি। 
  
–তুচে এই গ্রাচ্ছে প্রথে এচ্ছল? 
  
–হোিঁ, আসচ্ছল োইচ্ছর িােচর েচর দতা। 
  
–ও! আর এেটু এচেচ্ছয় চেচ্ছয় োউচ্ছে চেজ্ঞাসা েচ্ছরা। 
  
–আো েচ্ছল, দপায়ারা িচ্ছল দেল। অচ্ছনচ্ছের োচ্ছে োনচ্ছত িাইল দেউ েলচ্ছত পারল 
না। দশষ পেটি থানায় চেচ্ছয়ও লাে হল না। 
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পাচ্ছশর গ্রাচ্ছে চেচ্ছয় চেজ্ঞাসাোে েচ্ছরও দোচ্ছনা িল পাওয়া দেল না। হিাৎ দপায়াচ্ছয়ার 
োথায় এল দেন্ট উচ্ছির পাচ্ছশর দস্টশচ্ছন দেচ্ছল দেেন হয়? চেন্তু এখাচ্ছনও আশাপ্রে িল 
পাওয়া দেল না। অেচ্ছশচ্ছষ এেেন দলাে েলল–আচে চিনতাে। 
  
পঞ্চাচ্ছশর োচ্ছে েয়স দলােচটর, েেেুত স্বাস্থে, োচ্ছয়র রং োচ্ছলা। 
  
–চিনতাে দেন েলচ্ছেন? দপায়াচ্ছরা দলােটার োচ্ছে এেটা সস্তা োচ্ছের চসোচ্ছরট এচেচ্ছয় 
দেয়। 
  
–দলােচট খুশী হয়–আসচ্ছল অচ্ছনে আচ্ছের েথা দতা আর ও দতা দেিঁচ্ছি দনই। 
  
দেিঁচ্ছি দনই? 
  
–না। 
  
েচ্ছে োরা দেচ্ছে? 
  
–েের পচ্ছনচ্ছরা। 
  
–ও চে এই গ্রাচ্ছের দলাে? 
  
-না, পাচ্ছশর গ্রাচ্ছের। ও আোয় েচ্ছলচ্ছে আর গ্রাচ্ছে োচ্ছো না–আপনার েচের সন্ধান 
দপলাে, এখাচ্ছনই োে েরে। 
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-দোন্স আপনার েচে চনল? 
  
েুচেঘা চনল। োেও দেশ োচ্ছলাই চেল। ঐ দে সােচ্ছন এেটা এেতলা পাোোচড় দেখে, 
তারপরই খাচনেটা িািঁো োয়ো তারপরই ওর েচে। 
  
-এখন ওর েচে দে দেখাচ্ছশানা েচ্ছর? 
  
–ওর এে োই। 
  
–ওর সচ্ছে েী এেটা দেচ্ছয় আচ্ছে? 
  
–হোিঁ আচ্ছে, ওটা েী ওর দেচ্ছয়? আোর দতা চেশ্বাস হয় না। 
  
–দোধ হয় ওর। তা দস দেচ্ছয় দোথায়? 
  
–ও আসার পচ্ছর দতা আর দেচখ না। 
  
–দোন্স েীোচ্ছে োরা দেল? 
  
–হাটট অোটাে। 
  
–দতাোয় অচ্ছনে ধনেোে। 
  
. 
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সচ্ছে সচ্ছে স্থানীয় থানায় চেচ্ছয় দপায়াচ্ছরা চনচ্ছের পচরিয় দেয়। থানার োরপ্রাপ্ত অচিসার 
েচ্ছল ওচ্ছি–েসুন সোর, আপনার েনে েী েরচ্ছত পাচর? 
  
-আপচন দিাসট চনচ্ছয় একু্ষচন আোর সচ্ছে দেচরচ্ছয় পডু়ন। 
  
পািঁি চেচনচ্ছটর েচ্ছধে ওরা দেচরচ্ছয় পচ্ছড়। তরুণ অচিসার েচ্ছল–সোর আপনার সচ্ছে 
আলাপ হচ্ছয় চনচ্ছেচ্ছে োেেোন েচ্ছল েচ্ছন হচ্ছে। 
  
–আচ্ছর না না, োর োচ্ছে োচে, আেরা দসখাচ্ছন অতীচ্ছতর অচ্ছনে চেেু দটচ্ছন োর েরচ্ছত 
পারচ্ছো আশা েচর। আর এ েোপাচ্ছর আপনার সাহােে প্রচ্ছয়ােন। 
  
–চনশ্চয়ই সোর। আোয় দেেনচট েলচ্ছেন আচে দতেনচট েরে।  
  
-ওখাচ্ছন চেচ্ছয় আপনার প্রধান োে দলােটার সচ্ছে এেনোচ্ছে েথা েলচ্ছেন দে, দলােটা 
োচ্ছত েয় পায়। 
  
–দেন সোর? 
  
োরণ ঘটনাটা েীঘট পচ্ছনচ্ছরা েের আচ্ছের। তথে েলচ্ছত চেেুই দনই। দেরায় দেরায়, েয় 
দেচখচ্ছয় েচে চেেু দের েরা োয়। 
  
ইচতেচ্ছধে ওরা োচড়র সােচ্ছন উপচস্থত হয় এেং োচড়টা িারচেে চেচ্ছয় চঘচ্ছর দিচ্ছল। 
োচড়টার এেতলায় েুখানা ঘর। োচড়র সােচ্ছন োোন েচ্ছতান। 
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ঘচ্ছরর েরো েন্ধ, ঘচ্ছরর লাইট জ্বলচ্ছে। সম্ভেত ঘচ্ছর দেউ আচ্ছে। 
  
পুচলশ অচিসার েন আর দপায়াচ্ছরা দিাখাচ্ছিাচখ হচ্ছল অচ্ছনে েথা হচ্ছয় োয়। তারপর 
েন েরোয় দটাো দেয়। 
  
–দে? এে পুরুষ েণ্ঠস্বর। 
  
 –আেরা এই োচড়র দলাচ্ছের সচ্ছে েথা েলচ্ছত িাই। 
  
-দে আপনারা, েচ্ছল এেেন েরোর সােচ্ছন এচ্ছস োিঁড়ায়। পুচলশ দেচ্ছখ এতটুেুও 
চেিচলত হয় না। 
  
দপায়াচ্ছরা োচ্ছটটর চেচ্ছে তাোয়, েয়স পিঁয়চত্রশ, দেশ েেেুত স্বাস্থে, োচ্ছয়র রং তাোচ্ছট। 
  
োটট দেশ রুদ্ধোচ্ছে–আপনার োচ্ছে প্রচ্ছয়ােন? 
  
–দতাোচ্ছে। েন েৃঢ়োচ্ছে োনায়। 
  
–আোচ্ছে? চেন্তু… 
  
–দোন্স দোথায়? 
  
–দোন্স, দস দে? 
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–তুচে তাচ্ছে দিচ্ছনা না? 
  
 –না। 
  
 –আো, তুচে েী েরাের এই গ্রাচ্ছেই থাচ্ছো? 
  
–হোিঁ। 
  
–তার দোচ্ছনা প্রোণ আচ্ছে? 
  
 –আচ্ছে। এই েচে-োচড় সে আোর। 
  
–এটা েী আপনার বপচত্রে সম্পচি? 
  
–হুিঁ। 
  
-না, দপায়াচ্ছরা দেচরচ্ছয় আচ্ছস। দোন্স োর োে দথচ্ছে েচে চেচ্ছনচেল তাচ্ছে দেচখচ্ছয় 
েচ্ছল–এচ্ছে দিচ্ছনা? 
  
-হোিঁ। োচ্ছটটর েুখটা চেেুটা িোোচ্ছস হচ্ছয় োয়। আোর োচ্ছে েচ্ছয়র েী আচ্ছে? 
  
–এোর েল, দোন্স দোথায়? 
  
োরা দেচ্ছে; আচে এেটু আসচে। 
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 –পালাচ্ছে? োচড়র িারপাচ্ছশ পুচলশ আচ্ছে। 
  
–চেন্তু আপনারা এচ্ছসচ্ছেন দেন? আচে দতা দোচ্ছনা অনোয় েচরচন। 
  
–তুচে সে স্বীোর েচ্ছরা, নইচ্ছল পুচলচ্ছশর সাহােে চনচ্ছত োধে হচ্ছো। 
  
–আচে চেেু োনচ্ছল দতা স্বীোর েরচ্ছো। দেশ দোর েলায় েচ্ছল। 
  
–সোর, দসাো আেুচ্ছল চঘ উিচ্ছে না। 
  
–তাই দতা দেখচে। এখান দথচ্ছে চেড় সরাচ্ছত হুেুে চেন। 
  
 সচ্ছে সচ্ছে েচ্ছনর চনচ্ছেটচ্ছশ চেড় পাতলা হচ্ছয় দেল। চেেু দেৌতূহলী েনতা অেূচ্ছর আগ্রহ 
েচ্ছর োিঁচড়চ্ছয় রইল। 
  
োটটচ্ছে চেজ্ঞাসা েচ্ছরও েখন দস েুখ খুলল না তখন তাচ্ছে থানায় চনচ্ছয় দেল। তারপর 
সািট েরা হল, পাওয়া দেল–চেেু টাো, েচ্ছয়ে দোতল েোচন্ড চলোর আর রোচ্ছটটর 
পচরোচ্ছরর এেটা েচে। দপায়াচ্ছরা োর সাচ্ছথ দেরী ো শালটচ্ছটর দোচ্ছনা চেল পাওয়া দেল 
না। 
  
স্থানীয় থানা, েনচ্ছিসন রুে, এ ঘচ্ছর িারেন দলাে রচ্ছয়চ্ছে–দপায়াচ্ছরা, োটট, েন এেং 
সহোরী এলোটট। োটট এখন রীচতেচ্ছতা হািঁপাচ্ছে। তার উপর েচ্ছয়েচেন ধচ্ছর দেশ 
অতোিাচ্ছর োরুণ োচহল হচ্ছয় পচ্ছড়চ্ছে। 
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হিাৎ দপায়াচ্ছরার েচ্ছন হয় োটটচ্ছে দোথায় দেন দেচ্ছখচ্ছে। অচ্ছনে দিষ্টার পর েচ্ছন পড়ল 
খেচ্ছরর োেচ্ছে ও েচে দেচ্ছখচ্ছে। এে উচ্ছিচেত েনতার সােচ্ছন চেচ্ছয় পুচলশ ওচ্ছে 
োচড়চ্ছত তুলচ্ছে। পচ্ছর দেচ্ছনচেল–দেচ্ছলটা েচ্ছয়েটা খুচ্ছনর েোপাচ্ছর েচড়ত। চেন্তু 
দোচ্ছন্সর সাচ্ছথ োচ্ছটটর সম্পেট হচ্ছলা েী েচ্ছর? োটট হচ্ছলা শহচ্ছরর এেেন উিচত েস্তান। 
আর দোন্স হল চেচ্ছয়… এচ্ছেই েচ্ছল পৃচথেীর চেচিত্র নচের। ো আচ্ছে চেেুই দোো োয় 
না। দপায়াচ্ছরা আোর োচ্ছে দসচেচ্ছনর দসই েচের দসই দতা নায়ে? নাচে দস চিনচ্ছত েুল 
েচ্ছরচ্ছে। েনচ্ছে নাড়া চেচ্ছত থাচ্ছে। হা এই দসই দেচ্ছল। ওচেচ্ছে চনেটাতচ্ছন োটট হািঁিাচ্ছত 
থাচ্ছে এেং েচ্ছল-সোর সে েলচে, আচ্ছে এেটু েল। েচ্ছর োচে। 
  
-েল দেচ্ছো, তার আচ্ছে সে েলচ্ছে েল? 
  
 দপায়াচ্ছরা গ্লাসটা তুচ্ছল ধচ্ছর-নইচ্ছল গ্লাচ্ছসর েল োইচ্ছর দিচ্ছল দেচ্ছো। 
  
-না না! েল দিচ্ছল দেচ্ছেন না; সে েলচে। 
  
–এই নাও েল। 
  
 েল দখচ্ছয় িাো হচ্ছয় োটট েচ্ছল–না না, আচে চেেু োচন না, ওরা আোয় এেচন ধচ্ছর 
এচ্ছনচ্ছে। আচে োনহাচনর োেলা েরচ্ছো। 
  
–তাহচ্ছল আোর দতাোর উপর অেথে অতোিার েরা শুরু হচ্ছে। দপায়াচ্ছরা দেল োোয়। 
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 বেচ্ছতের েচ্ছতা দেচিোন দলােটার োচ্ছরর েথা চিিা েচ্ছর োটট েচ্ছল ওচ্ছি-না না! েলচে, 
সে েলচে। 
  
তারপর দস সে স্বীোর েরচ্ছত োধে হল। 
  
. 
  
২৭. 
  
 চিনসচ্ছেি এেটু আচ্ছে অচিচ্ছস এচ্ছসচ্ছে। োচ্চা দেচ্ছয়টার েনে সচতেই দস চেিচলত। 
দোন্স দে এোচ্ছে তাচ্ছে িািঁচে দেচ্ছে দস আচ্ছেৌ েল্পনা েরচ্ছত পাচ্ছরচন। দোচ্ছন্সর হাচ্ছত 
পচ্ছড় দেচ্ছয়টার ইহোল পরোল েরেচ্ছর হচ্ছয় োচ্ছে। রোটট তার অিরে েনু্ধ, দস োরা 
োয়। তার দেচ্ছয়টা দেচ্ছস দেল। অথি আপচ্ছে-চেপচ্ছে দস রোচ্ছটটর োে দথচ্ছে েত 
সাহােে দপচ্ছয়চ্ছে। ো েচ্ছর দহাে দোন্সচ্ছে খুিঁচ্ছে োর েরচ্ছত হচ্ছে নইচ্ছল সারা েীেন 
েরচ্ছে েচ্ছর থােচ্ছে। 
  
চেন্তু আোর খুিঁেচ্ছে েলচ্ছলই দতা হচ্ছে না, তাচ্ছে দোথায় আর খুিঁেচ্ছে? আোর চপচেচ্ছয় 
পড়চ্ছলও দতা িলচ্ছে না। এই োচ্ছে চিনসচ্ছেি ঐ গ্রাচ্ছের উচ্ছেচ্ছশে আোর দেচরচ্ছয় পচ্ছড়। 
আচ্ছশপাচ্ছশর গ্রাে খুিঁেচ্ছত খুিঁেচ্ছত দোচ্ছন্সর দেখা হচ্ছয় োয়। চেন্তু চিনসচ্ছেি না দরচ্ছে 
শািোচ্ছেই তাচ্ছে চেজ্ঞাসা েচ্ছর–আচ্ছর দোন্স। তুচে? 
  
-আপচন আোর দখািঁচ্ছে এখাচ্ছনও এচ্ছসচ্ছেন? 
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-আচ্ছর এসে েথা পচ্ছর হচ্ছেখন। আচ্ছে আোয় এেটু েসচ্ছত োও, আোয় অচ্ছনে 
দঘারাঘুচর েরচ্ছত হচ্ছয়চ্ছে। 
  
–ঘচ্ছর েসুন। 
  
োচ্চা দেচ্ছয় চিনসচ্ছেিচ্ছে েচ্ছয়েোর দেচ্ছখও চিনচ্ছত পাচ্ছর না। েচ্ছয়েোর দেচ্ছখ তারপর 
টলচ্ছত টলচ্ছত দোচ্ছন্সর দোচ্ছল েুখ লুচ্ছোয়। 
  
-ওচ্ছে দেচ্ছখ দে? হাচসেুচ্ছখ েচ্ছল চিনসচ্ছেি। 
  
–দে আোর দেখচ্ছে? আচেই। 
  
–তুচে েখচ্ছনা পাচ্ছরা? 
  
–না পারার চে আচ্ছে? আচ্ছে দথচ্ছে ওর দিহারা চিচ্ছরচ্ছে দসটা দতা দেখচ্ছতই পাচ্ছেন। 
  
–দিহারা? না না ও দতাোর দিাচ্ছখর েুল। োে দসেথা, এ েু-োেরার োচড়টা দতাোর, 
এখাচ্ছন েী েরচ্ছো? 
  
–েচে চেচ্ছন িাষোস েরচে। 
  
–তা দেচ্ছয়চ্ছে চনচ্ছয় দেেন েচ্ছর িাষোস েরে? 
  
–এেটা দলাে দরচ্ছখচে। দসটা দেেন দিার দতেন িািঁচেোে। 
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–িাষোস েরা আর দেচ্ছয়চ্ছে দেখাচ্ছশানা েরা এেোচ্ছে িলচ্ছত পাচ্ছর? এখাচ্ছন এেটা 
োচ্ছলা সু্কল পেটি দনই। তারপর রোচ্ছটটর দেচ্ছয় েচ্ছল েথা। 
  
–দোটেথা এ দেচ্ছয়চ্ছে আচে দেচ্ছো না। এেচেন েয়স দথচ্ছে দেচ্ছখ আসচে। 
  
–অস্বীোর েরচে না। চেন্তু োচ্চা দতা োো োর েত আের িায়। আোর সংসাচ্ছর দেচ্ছল 
ও সে পাচ্ছে আর োনুচ্ছষর েচ্ছতা োনুষ হচ্ছত পারচ্ছে। রোচ্ছটটর েনু্ধ চহচ্ছসচ্ছেও দতা আোর 
চেেু েতটেে আচ্ছে। 
  
–ওসে তথে েুচে না। আচে দেচ্ছয়চ্ছে দেচ্ছো না। 
  
–তাহচ্ছল আচে পুচলচ্ছশর আশ্রয় চনচ্ছত োধে হচ্ছো। 
  
–পুচলচ্ছশর োচ্ছে োচ্ছেন োন। োরণ েরচে না দতা। 
  
–তুচে আোর সচ্ছে এোচ্ছে েথা েলে? চিনসচ্ছেি োচ্ছন থানায় দেচ্ছল দস োচ্চাচ্ছে পাচ্ছে 
না, োরণ োচ্চা তাচ্ছে দেচ্ছখ েচ্ছয় োিঁেচ্ছত থাচ্ছে। 
  
-েলচ্ছত োধে হচে। আপচন ঐ অনুচ্ছরাধ েরচ্ছেন না। 
  
–দতাোচ্ছে আচে পািঁি হাোর টাো দেচ্ছো। 
  
–পািঁি হাোর টাোর চেচনেচ্ছয় আচে দেচ্ছয়চ্ছে চেচ্ছত পারে না। আচে অতটা চপশাি নই। 
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–আচ্ছরা পািঁি হাোর চেচে। 
  
–আচে এে পয়সাও িাই না। 
  
–দোন্স চেে। 
  
-আচে আপনার েথা রাখচ্ছত পারে না এেং আপচন এখান দথচ্ছে িচ্ছল দেচ্ছল আচে খুশী 
হচ্ছো। 
  
–চিে আচ্ছে, দেচখ দেেন েচ্ছর ও দেচ্ছয় দতাোর োচ্ছে থাচ্ছে। চিনসচ্ছেি োচ্ছন এটা 
এেটা েৃথা আস্ফালন। 
  
চিনসচ্ছেি িচ্ছল আচ্ছস। দেচ্ছয়র েনে দস োরুণোচ্ছে উতলা হয়, চেচ্ছশহারা হচ্ছয় অচিস 
ঘচ্ছর পায়িারী েরচ্ছত থাচ্ছে। হিাৎ দেচ্ছখ েরোর সােচ্ছন োটট এচ্ছস োিঁড়ায়। 
  
োটট এ পাড়ার উিচত েস্তান। চহচপচ্ছের সচ্ছে চেচ্ছশ আচ্ছরা দেপচ্ছরায়া হচ্ছয় উচ্ছিচ্ছে। 
এেোর তার োে দথচ্ছে েয় দেচখচ্ছয় এেচ্ছশা টাো চনচ্ছয় দেচ্ছে। েুচড় েের েয়স হচ্ছে 
োচ্ছটটর, েেেুত স্বাস্থে, লিা লিা োচড়, দোিঁি, িুল। 
  
–আপনার সচ্ছে েরোর চেল। আোর এেটা িােচর িাই। 
  
িােচর? চিনসচ্ছেচ্ছির োথায় হাত। 
  

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

142 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

–হোিঁ। 
  
–েোেসা লাচ্ছট উিচ্ছত িচ্ছলচ্ছে। 
  
–দে দোচ্ছনা োে েরচ্ছত রােী। পুচলশ এচ্ছস আোয় টানা-হোিড়া েচ্ছর, এ আর োচ্ছলা 
লাচ্ছে না। এোড়া, েচ্ছয়েোর দেলও দখচ্ছটচে। 
  
তেু চিনসচ্ছেি না না েরচ্ছত েরচ্ছত হিাৎ দোচ্ছন্সর েথা েচ্ছন পচ্ছড় োয়। তাই েচ্ছল 
এেটা দলােচ্ছে শাচ্ছয়স্তা েরচ্ছত পারচ্ছে? 
  
–চপরচ্ছো। েত টাো দেচ্ছেন? 
  
 –পািঁিচ্ছশা টাো দেচ্ছো। 
  
–আচে রােী। োেটা েী? 
  
তারপর সচতে চেচ্ছথে চেচ্ছয় সাচেচ্ছয় এেটা ঘটনা তাচ্ছে েুচেচ্ছয় েচ্ছল, ঐ দেচ্ছয়চ্ছে আোর 
িাই। 
  
–ঐ দেচ্ছয়চ্ছে িান? তাহচ্ছল দতা পািঁিচ্ছশা টাোয় হয় না। 
  
–তা েত লােচ্ছে? 
  
েশ হাোর চেচ্ছত হচ্ছে। আর েচ্ছন হচ্ছে ওর েচ্ছধে আর চেেু ঘটনা লুচ্ছোচ্ছনা আচ্ছে। 
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–আোর েী থােচ্ছে? 
  
 –আচ্ছে নইচ্ছল…। থাে েত দেচ্ছেন েলুন? 
  
–হাোর টাোর দেচশ চেচ্ছত পারে না। 
  
দশচ্ছষ েুহাোচ্ছর রিা হল। দোচ্ছন্সর পূণট চেেরণ চেচ্ছয় োটট দেচরচ্ছয় পড়ল। 
  
এেচেন োটট দসখাচ্ছন চেচ্ছয় দেচ্ছখ আচ্ছস দোথা চেচ্ছয় ঢুেচ্ছে আর দোথা চেচ্ছয় পালাচ্ছে। 
  
 চতন চেন পচ্ছর এেচেন োটট দসখাচ্ছন চেচ্ছয় উপচস্থত হয়। তখন অন্ধোর হচ্ছয় এচ্ছসচ্ছে। 
দেশ এেটা োচ্ছলা োে িারচেচ্ছে দেচ্ছয় আচ্ছে। 
  
ওচেচ্ছে দোন্স োচ্ছে চিনসচ্ছেি চনশ্চয়ই আোর আসচ্ছে। শুধু েী দেচ্ছয়র প্রচত েতটেে না 
অনে দোচ্ছনা রহসে। হয়চ্ছতা দেচ্ছয়টার োয়ায় পচ্ছড় দেচ্ছে। 
  
চেন্তু এই দেচ্ছয়চ্ছে দেচ্ছড় দতা দস োিঁিচ্ছে না। এই দেচ্ছয় দতা তার ধোনধারণা। 
  
চিনসচ্ছেচ্ছির চিিা েরচ্ছত েরচ্ছত দোন্স এেটা শে দশাচ্ছন। শেটা দোথা দথচ্ছে এচ্ছলা? 
আচ্ছশপাচ্ছশ দোচ্ছনা োচড় দনই। োচড়র এেচেচ্ছে েুচ্ছনা লতা আর অনেচেচ্ছে োটা 
দোিঁপোচ্ছড় েচতট। 
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আোর এেটা পাচ্ছয়র শে। দে দেন োচড়র দপেচ্ছনর চেচ্ছে উিল। ওখাচ্ছন এেটা দোট্ট 
দলাহার চসিঁচড় আচ্ছে–োচ্ছে ওিা োয়। 
  
দসচেচ্ছে তাোচ্ছতই এেেচ্ছনর অচস্তে দটর পায়। দস দোচ্ছে হয় দিার না হচ্ছল 
চিনসচ্ছেচ্ছির েূত। দিার না, তার োচ্ছে েীই ো আচ্ছে? তাই দে দিার আসচ্ছে? চনশ্চয়ই 
চিনসচ্ছেচ্ছির দলাে। দেচ্ছয়চ্ছে আিঁেচ্ছড় ধচ্ছর এেটা পাথর েুিঁচ্ছড় োরল দোন্স। পাথর 
োচ্ছটটর োথায় না দলচ্ছে হাচ্ছত লােল। দস দেশ আঘাত দপল এেং আিঁ শে েচ্ছর োে 
দথচ্ছে দনচ্ছে দেৌচ্ছড় পালায়, োচ্ছে দলােটা িাোত নয়চ্ছতা খুচ্ছন। োেটা দেৌশচ্ছল েরচ্ছত 
হচ্ছে। োটট এচ্ছস চিনসচ্ছেিচ্ছে োনায় চিিার চেেু দনই এেটা উপায় চনশ্চয় দের হচ্ছে। 
েরোর হচ্ছল লাসও দিচ্ছল দেচ্ছে। 
  
-লাস দিচ্ছল দেচ্ছে? না না ওোে েচ্ছরা না। 
  
আপচন চেেু োেচ্ছেন না। ও আোর োিঁ হাচ্ছতর োে। সচ্ছে আোর এে েনু্ধচ্ছে দনচ্ছো। 
  
-দস চেশ্বাসী? দস েী েচ্ছর? 
  
–হোিঁ চেশ্বাসী। ওর োো েচ্ছর দেচ্ছত এেটা লোচ্ছোচ্ছরটচরচ্ছত োে দপচ্ছয়চ্ছে। 
  
লোচ্ছোচ্ছরটচরচ্ছত? ওর োে দথচ্ছে আচ্ছসটচনে দোোড় েরচ্ছত পারচ্ছে? দসটা চেষ। 
  
চিনসচ্ছেি োটটচ্ছে েচ্ছল–এখন দথচ্ছে োচড় দোিঁি োটচ্ছে না। তারপর চেেুচেন দেচ্ছল 
দোচ্ছন্সর োচ্ছে হাচ্ছত পাচ্ছয় ধচ্ছর োে িাইচ্ছে। েলচ্ছে সে োে েরচ্ছত পাচ্ছরা। ওর 
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এেটা োচ্ছের দলাচ্ছের েরোর। ওর োচ্ছে দথচ্ছে ওর খুে দতায়াে েরচ্ছে আর 
প্রচতোর েচ্ছের সচ্ছে চেেুটা েচ্ছর আচ্ছসটচনে চেচশচ্ছয় চেচশচ্ছয় দিা পয়েন েচ্ছর দেচ্ছর 
দিলচ্ছে। এচ্ছত দোচ্ছনা সচ্ছন্দহ হচ্ছে না। সাপ েরচ্ছে অথি লাচি োেচ্ছে না। 
  
োটট আচ্ছরা চতন হাোর টাো িায়। চিনসচ্ছেি তাচ্ছতই রােী, তচ্ছে দস োে িায়। োটট 
তাচ্ছে আশ্বস্ত েচ্ছর। 
  
োসখাচ্ছনে পর োটট দোচ্ছন্সর োচ্ছে োয়। দেচ্ছখ দস দক্ষচ্ছত োে েরচ্ছে আর দেচ্ছয়টা 
পাচ্ছশ েচ্ছস োচট চনচ্ছয় দখলায় দেচ্ছত উচ্ছিচ্ছে। োটট দোচ্ছন্সর োচ্ছে চেচ্ছয় েরুণোচ্ছে েচ্ছল–
আোয় এেটা োে দেচ্ছেন? 
  
–এ োোচ্ছর োে েী অত সহচ্ছে পাওয়া োয়? 
  
 –আোয় এেটু েল দেচ্ছেন। েচ্ছলই োচটচ্ছত পচ্ছড় োয়। 
  
-েী হল? পাচ্ছশর দক্ষত দথচ্ছে সেচ্ছল েুচ্ছট আচ্ছস–েী হচ্ছয়চ্ছে। েী হচ্ছয়চ্ছে। দেিঁচ্ছি আচ্ছে। 
দতা? 
  
-দেখ না োই, োচ্ছের েথা েলচ্ছত েলচ্ছত এেটু েল িাইল তারপরই অজ্ঞান হচ্ছয় 
দেল। 
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তারপর এেেন িাক্তার এচ্ছস েলল দে অনাহাচ্ছর এেন হচ্ছয়চ্ছে, এচ্ছত েচ্ছয়র চেেু দনই। 
খাোর চেচ্ছলই চিে হচ্ছয় োচ্ছে। সোই তাচ্ছে ধরাধচর েচ্ছর দোচ্ছন্সর োচড় চনচ্ছয় দেল। 
আর তখন দথচ্ছেই দস ওখাচ্ছন রইল। 
  
প্রথেটা দোন্স োটটচ্ছে চেশ্বাস েচ্ছরচন। দেচ্ছয়চ্ছে ওর োচ্ছে এো রাখত না এেং 
সচ্ছন্দচ্ছহর দিাচ্ছখ দেখত। 
  
চেন্তু োসখাচ্ছনচ্ছের েচ্ছধে োটট দেচ্ছয়র েন েয় েচ্ছর দনয় এেং েধুর েেেহাচ্ছরর েনে 
দোন্সও তাচ্ছে আর সচ্ছন্দহ েচ্ছর না। এটাই হল িরে এেটা েুল। 
  
এখন দতা সংসাচ্ছর োটট না হচ্ছল দোচ্ছনা োেই হয় না। িচ্ছল দোন্স চেশ্রাে চনচ্ছতও 
পারচ্ছে, আোর আচ্ছের তুলনায় েচের আয়ও দেচ্ছড়চ্ছে। এচ্ছত দোন্স েহাখুশী। এখন 
সচ্ছন্ধে হচ্ছলই ঘচ্ছর েচ্ছের আসর েচ্ছস। দোচ্ছন্সর এেগ্লাচ্ছসর েনু্ধ এখন োটট। সারাচেন 
পচরশ্রচ্ছের পর েে না হচ্ছল দেন িচ্ছলই না। োটট সচ্ছে দে আচ্ছসটচনে চনচ্ছয় এচ্ছসচেল তা 
এেটু এেটু েচ্ছর েচ্ছের সচ্ছে চেচশচ্ছয় চেচ্ছত লােল। েুপুচ্ছর দে খাোর চনচ্ছয় দেত 
তাচ্ছতও দেশাচ্ছত লােল। 
  
এেচেন োচ্ছি োে েরচ্ছত েরচ্ছত দোন্স েন্ত্রণায় েুিঁেচ্ছড় দেল। িটেলচে িাক্তার চনচ্ছয় 
এল োটট। িাক্তার োনাচ্ছলা হাটট অোটাে, তাচ্ছে হাসপাতাচ্ছল েচতট েরচ্ছত হচ্ছে। তাই 
েরা হল। সেচ্ছল োটটচ্ছে ধনে ধনে েরচ্ছত লােল। সাচ্ছপ ের হল। তাচ্ছে আর দেউ 
সচ্ছন্দহ েরচ্ছে না। চেন েুচড় পর দোন্স হাসপাতাল দথচ্ছে চিচ্ছর এল তচ্ছে তার আর 
আচ্ছের দসই শচক্ত দনই। 
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দোন্স োচড় চিরচ্ছত োটট চনচশ্চি োরণ তার েয় আচ্ছসটচনচ্ছের েথাটা েচে দেচরচ্ছয় পচ্ছড়। 
  
তচ্ছে এোচ্ছে দোন্সচ্ছে দেচ্ছর দিলার দপেচ্ছন োচ্ছটটর স্বাথট আচ্ছে। এেচেচ্ছে দস দেেন 
টাো পাচ্ছে দতেনই অনেচেচ্ছে দোচ্ছন্সর অেতটোচ্ছন এই োয়ো েচের োচলে দসই হচ্ছে। 
চেিঃ চিনসচ্ছেচ্ছির সচ্ছে েথা হচ্ছয়চ্ছে। দস এসে চেচনচ্ছস হাত োড়াচ্ছে না, োড়াচ্ছলই 
খতে। গুিােী, েেোচ্ছয়শী, থানা, পুচলশ এ েীেন োচ্ছটটর আর সহে হচ্ছে না। 
  
তারপচ্ছরই এেচেন সোচ্ছল উচ্ছি োটট দেখল দোন্স েথা েলচ্ছে না। ো দিলচ্ছত চেচ্ছয় 
দেখল ো েরচ্ছির েচ্ছতা িান্ডা। 
  
সচ্ছে সচ্ছে োটট আচ্ছশপাচ্ছশর েু-এেেনচ্ছে দিচ্ছে িাক্তাচ্ছরর োচ্ছে দোচ্ছট। েৃদ্ধ িাক্তার, 
দিাচ্ছখ দতেন োচ্ছলা দেচ্ছখ না। চেন্তু গ্রাচ্ছের দসই েরসা। 
  
োটট আসচ্ছত আসচ্ছত িাক্তারচ্ছে েলল দে, দস েচে দোন্সচ্ছে োিঁচিচ্ছয় দতাচ্ছল তাহচ্ছল তাচ্ছে 
োটট পুচষচ্ছয় দেচ্ছে। শুচ্ছন িাক্তার খুেই খুশী। িাক্তার পরীক্ষা েচ্ছর েচ্ছল আোর আর চেেু 
েরার দনই ও োরা দেচ্ছে। 
  
োটট োিঁচ্ছো োিঁচ্ছো েলায় েৃতুের োরণ োনচ্ছত িাইচ্ছল, িাক্তার েলল–হাটটচ্ছিল েচ্ছরচ্ছে। 
  
–আপচন আর েী েরচ্ছেন! েচ্ছল োটট িাক্তারচ্ছে এেটা এেচ্ছশা টাোর দনাট চেচ্ছয় েলল 
–আচে এখন েী েরে? 
  
সোই সান্ত্বনা দেয়–এোচ্ছে দেচ্ছে পড়চ্ছল দতা িলচ্ছে না। দেচ্ছয়টাচ্ছে দতা দেখচ্ছত হচ্ছে। 
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. 
  
২৮. 
  
 োচ্ছটটর েোনেন্দী দশষ হচ্ছল দপায়াচ্ছরা েচ্ছল–চেিঃ েন, দটপটা েন্ধ েচ্ছর চেন। 
চিনসচ্ছেিচ্ছে অোরস্ট েরচ্ছত হচ্ছে। 
  
-হা চেন্তু এচ্ছতাচেচ্ছনর পুচ্ছরাচ্ছনা ঘটনা দটচ্ছন োর েরচ্ছলন চেোচ্ছে? 
  
–এখচ্ছনা পুচ্ছরাটা হয়চন, আচ্ছরা োচে আচ্ছে। এখন েলে না, োরণ, অনুোন েুলও হচ্ছত 
পাচ্ছর। 
  
তারপর েন তার সহোরীচ্ছের েরুরী চনচ্ছেটশ চেচ্ছয় দপায়াচ্ছরাচ্ছে চনচ্ছয় তার অচিচ্ছস 
োয়। দপায়াচ্ছরাচ্ছে েসচ্ছত েচ্ছল েন চরচসোর তুচ্ছল দনয়। 
  
-হোচ্ছলা! 
  
–আোয় এেটু গ্রীন উি থানার লাইনটা চেন না। একু্ষচন েীষণ েরোর। 
  
এেটু পচ্ছরই লাইন দেচ্ছে ওচ্ছি। েন চরচসোর দতাচ্ছল। 
  
-হোচ্ছলা। 
  
–সোর অচ্ছনেোর োই েরলাে, দোচ্ছনা দরসপন্স দনই? 
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োরোর োই েচ্ছর োও। 
  
 ইচতেচ্ছধে ওচ্ছের েচি এচ্ছস দেচ্ছে। দপাচ্ছয়াচ্ছরা েচিচ্ছত িুেুে চেচ্ছয় েচ্ছল–চেিঃ েন, 
োচ্ছটটর চেচ্ছে এেটু চেচ্ছশষ নের দেচ্ছেন। োরণ ও আোর প্রধান সাক্ষী চহসাচ্ছে োে 
েরচ্ছে। আর দটপটাও সােধান। 
  
চেন্তু দপায়াচ্ছরা চনচ্ছেও েথাগুচ্ছলা এেটা দোচ্ছটা দটপ দরেিটাচ্ছর দটপ েচ্ছর চনচ্ছয়চ্ছে। 
পুচলচ্ছশর লাইন। টাো দপচ্ছল চেনচ্ছে রাত োনাচ্ছনা খুেই সহে েোপার। অেশে েচ্ছয়েটা 
েুষু্ট দলাচ্ছের েনে এই েথা েললাে। োটট োেী আসােী, েলিাতুরীচ্ছত পারেশটী। তাই 
েচ্ছনর উপর দপায়াচ্ছরার পুচ্ছরাপুচর েরসা দনই তার ওপর পাড়া গ্রাচ্ছের থানা। এেোর 
পালাচ্ছল ধরা েুশচেল। 
  
ইচতেচ্ছধে দিান দেচ্ছে ওচ্ছি। েন চরচসোর তুচ্ছল দনয়–হোচ্ছলা! 
  
–সোর লাইনটা দপচ্ছয়চে। চেে চহয়ার চেে। 
  
-থোে ইউ। হোচ্ছলা! গ্রীন উি থানা? আচে অচিসাচ্ছরর সাচ্ছথ েথা েলচ্ছত িাই। আচে 
চথচ্ছয়চ্ছটা থানা দথচ্ছে েলচে। 
  
ধরুন। 
  
–হোচ্ছলা! অচিসার েলচ্ছেন? 
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–হোিঁ। 
  
–আপচন গ্রীন উচ্ছির চেিঃ চিনসচ্ছেিচ্ছে দিচ্ছনন? 
  
 –চিনসচ্ছেি? হা হা, চিনচ্ছত দপচ্ছরচে। এেটা োংচ্ছলা োচড়র োচলে। 
  
তাচ্ছে অোচ্ছরস্ট েরুন। 
  
–অোচ্ছরস্ট েরচ্ছো? চেন্তু তার চেরুচ্ছদ্ধ িােট েী? 
  
–অচ্ছনে িােট আচ্ছে। চনশ্চয়ই এরেুল দপায়াচ্ছরার নাে শুচ্ছনচ্ছেন? 
  
–তা চনশ্চয়ই। 
  
 –চতচন এ োপাচ্ছর ইনচ্ছেচস্টচ্ছেশন েরচ্ছেন। 
  
–তাহচ্ছল দতা একু্ষচন চেিঃ চিনসচ্ছেিচ্ছে অোচ্ছরস্ট েরচ্ছত হয়। 
  
–হোিঁ, তাই েরুন। 
  
–আপনার নােটা? 
  
–েন। আর আপনার? 
  
–চস্টচ্ছিন। 
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–আর শুনুন, অোচ্ছরস্ট েচ্ছরই আোয় খের দেচ্ছেন। চেিঃ দপায়াচ্ছরা খুে চিিায় আচ্ছেন। 
  
-সোরচ্ছে চিিা েরচ্ছত োরণ েরুন। চেিঃ চিনসচ্ছেি এ িেচ্ছর থােচ্ছল চনশ্চয় অোচ্ছরস্ট 
হচ্ছেন। 
  
–চিে আচ্ছে োড়চে। 
  
–দপায়াচ্ছরা এখান দথচ্ছে দেচরচ্ছয় িারচেে োচ্ছলা েচ্ছর দেচ্ছখ এেটা েুচ্ছথ ঢুচ্ছে িায়াল 
েচ্ছর। 
  
–হোচ্ছলা চেিঃ এচেট। 
  
–হোিঁ, আপচন দে েলচ্ছেন? 
  
–আচে দপায়াচ্ছরা। 
  
 –গুি েচনটং সোর। 
  
–গুি েচনটং, আপনাচ্ছে আোর এখন েীষণ েরোর। 
  
–েলুন সোর, েী োচ্ছে লােচ্ছত পাচর? 
  
–আপচন একু্ষচন এেোর চথচ্ছয়টা থানায় আসচ্ছেন? 
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–চথচ্ছয়চ্ছটা োচ্ছন…. 
  
–হোিঁ, দেচ্ছন েচ্ছয়ে ঘণ্টার পথ। 
  
–সোর, আপচন ওখান দথচ্ছে েথা েলচ্ছেন? 
  
-হোিঁ, এখাচ্ছন এচ্ছস আোর দেখা পাচ্ছেন না। েদ্মচ্ছেচ্ছশ আসচ্ছেন, োচ্ছলা েচ্ছর শুনুন, 
আপনার েী েরচ্ছত হচ্ছে। 
  
-েলুন সোর। 
  
োচ্ছটটর চেেরণ চেচ্ছয় দপায়াচ্ছরা েচ্ছল–এ থানায় আচ্ছে। োরুণ এেটা িীে। োল ওচ্ছে 
আোলচ্ছত চনচ্ছয় োওয়া হচ্ছে। আপনাচ্ছে দেখচ্ছত হচ্ছে ও োচ্ছত পালাচ্ছত না পাচ্ছর আর 
পালাচ্ছল দোথায় োয় দসচেচ্ছে নের রাখচ্ছেন। সুতরাং সোে েৃচষ্ট রাখচ্ছেন। 
  
-ইচ্ছয়স সোর। 
  
–আর পালাচ্ছল স্থানীয় থানায় দেেন োনাচ্ছেন আোচ্ছেও োনাচ্ছত েুলচ্ছেন না। 
  
 –চিে আচ্ছে সোর, োড়চে। 
  
–আো। 
  
. 
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২৯. 
  
–হোচ্ছলা। 
  
–হোচ্ছলা। িালটস, আচে দপায়াচ্ছরা! 
  
–দসটা েলচ্ছত হচ্ছে না। চেন্তু তুচে এখন দোথা দথচ্ছে েলচ্ছে? 
  
–চথচ্ছয়টা। দশাচ্ছনা দতাোর েী আে অচিস োোর খুে েরোর? 
  
–দেন েচ্ছলা দতা? 
  
-দতাোয় একু্ষচন এেোর চেিঃ চিনসচ্ছেচ্ছির োচড় দেচ্ছত হচ্ছে। চেচ্ছয় দেখচ্ছে চেিঃ 
চিনসচ্ছেি অোচ্ছরস্ট হচ্ছয়চ্ছে েী না? 
  
–অোচ্ছরস্ট? চেিঃ চিনসচ্ছেি? 
  
–হোিঁ। 
  
–চেন্তু দেন? 
  
–চেিঃ রোচ্ছটটর দেচ্ছয়চ্ছে চনচ্ছের দহিােচ্ছত রাখার েনে। 
  
–তাচ্ছত েী হচ্ছয়চ্ছে? েনু্ধর চনিঃস্ব দেচ্ছয়চ্ছে.. 
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 –দস দে দোন্সচ্ছে হতো েচ্ছর… 
  
–চেিঃ চিনসচ্ছেি? 
  
–না, দস নয়, দলাে লাচেচ্ছয় োে েচরচ্ছয়চ্ছে। 
  
োচ্ছে চেচ্ছয়? 
  
–তাচ্ছে তুচে চিনচ্ছে না। দশাচ্ছনা দতাোর এখন অচ্ছনে োে। 
  
তার আচ্ছে আোয় এেটু ধাতস্থ হচ্ছত োও। দতাোচ্ছের চিচ্ছটেচটচ্ছের ধািঁধা দে েচ্ছড়া 
েচটল। 
  
–দতাোর ধারণাই চিে। দেরী আর শালটট েুই দোন নয়। 
  
–দে চিনসচ্ছেচ্ছির দেচ্ছয়? 
  
-দসটা এখন চিে েলা োচ্ছে না। তচ্ছে চেস েুচলচ্ছয়ট, চেচ্ছসস েোেচ্ছিানাল্ড আর চেিঃ 
দহচ্ছনচ্ছসর েথায় দেরী নাচ্ছের চেেু চেল পাওয়া দেচ্ছে। তচ্ছে…। আোর েন অনে েথা 
েলচ্ছে। 
  
-েী েলচ্ছে? 
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 –সম্ভেত শাটট চিনসচ্ছেচ্ছির দেচ্ছয় নয়। 
  
োরণ ওিঁর োথায় পরিুল আচ্ছে, তাই? 
  
-তা চিে নয়। ঐ দেচ্ছয়চ্ছে চনচ্ছয় চিনসচ্ছেি গ্রীন উচ্ছড় পাচলচ্ছয় এচ্ছসচ্ছে, োচ্ছত দেউ 
সচ্ছন্দহ না েচ্ছর। 
  
–দেই রোচ্ছটটর দেচ্ছয় দতাে ও নাে তাচ্ছের আসল নাে নয়। 
  
–হিাৎ এেথা েলে? 
  
–সে সচ্ছন্দচ্ছহর অেসান চেিঃ চিনসচ্ছেি ঘটাচ্ছত দিচ্ছয়চ্ছে। আর এস. ও এস.-এর েচ্ছধে 
অচ্ছনে চেেু লুোচ্ছনা আচ্ছে। 
  
-দেেন? 
  
–েুচ্ছোন চেেু এেটা আিঁি েচ্ছরচেল অচ্ছনেচেন ধচ্ছর ওচ্ছের োো-োর েথায়। নইচ্ছল 
তাচ্ছের অোচ্ছি এস. ও. এস. চলখত না। এচ্ছক্ষচ্ছত্র তাচ্ছের অেচ্ছিতন েন দখলা েচ্ছরচ্ছে। 
  
–আর আোর েচ্ছন হয় ওখাচ্ছন সচতে দোচ্ছনা চেপে ঘটচ্ছত িচ্ছলচ্ছে। 
  
–তুচে দোন চেপচ্ছের েথা ইচেত েরে? 
  
—েৃতুের। 
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-োর েৃতুে? 
  
–তা সচিে েলচ্ছত পারচে না। দেরী নয় শালটট। 
  
–চনচ্ছের দেচ্ছয়র েথা দেচ্ছড় োও, েনু্ধর দেচ্ছয় ও দতা। আর দসখাচ্ছন েলে েী না… 
  
-হোিঁ েনু্ধ দসটাই রহসে। েচ্ছড়া চেচিত্র এ েেৎ। দেন চিনসচ্ছেি েনু্ধর দেচ্ছয়চ্ছে পাোর 
েনে এত লালাচয়ত হচ্ছয় উচ্ছিচেল? শুধু েী েনু্ধর দেচ্ছয়চ্ছে োচ্ছে পাোর েনে? আোর 
েন চেন্তু অনে েথা েলচ্ছে। 
  
–দসটা েী? 
  
—দলাে, সম্ভেত অথট, দসটা প্রায় সেয়ই অনচ্ছথটর োরণ হচ্ছয় োিঁড়ায়। তখন না পাচ্ছর 
চেলচ্ছত পাচ্ছর ওেরাচ্ছত। িচ্ছল চনচ্ছের দেোচ্ছনা োচ্ছল চনচ্ছেই েচড়চ্ছয় পচ্ছড়। দসটাই ক্ল 
দখচ্ছল োয়। 
  
-হোিঁ। সচতেই দতা দেচ্ছয় পাোর েনে অত োিখড় দপাড়াচ্ছত োচ্ছে দেন? 
  
–দশান তুচে েচে ওখাচ্ছন চেচ্ছয় দেখ দেরী আর শালটট চিে আচ্ছে তাহচ্ছল চেেু েরার 
দনই।, তেু এেেন িাক্তার দেচখচ্ছয় ওচ্ছের দিেআপ েচরচ্ছয় চনও। 
  
-দিেআপ েরাচ্ছো? এেথা েলে দেন? এচ্ছের েচ্ছধে দে অসুস্থ হচ্ছত পাচ্ছর? 
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–এচ্ছের েুেচ্ছনর েচ্ছধে এেেন এেং সচতেই তার চেপে। 
  
–দে? 
  
–চিনসচ্ছেি চনচ্ছের দেচ্ছয়চ্ছে রোচ্ছটটর দেচ্ছয় েচ্ছল িালাচ্ছত িাইচ্ছে। িচ্ছল অনে েচ্ছনর 
ঘটচ্ছে চেপে। 
  
–রোচ্ছটটর দেচ্ছয়? তাচ্ছত চিনসচ্ছেচ্ছির লাে? 
  
–লাে দতা েচ্ছটই হয়চ্ছতা টাো পয়সার প্রশ্ন েচড়চ্ছত আচ্ছে। আর রোচ্ছটটর দেচ্ছয় চনশ্চয়ই 
অতগুচ্ছলা টাোর দলাে োড়চ্ছত পারচ্ছে না। দসচেে চেচ্ছয় চনচ্ছের দেচ্ছয় হচ্ছল স্বচস্ত। 
  
–হয়চ্ছতা তাই। 
  
–দতাোর েচ্ছন আচ্ছে, চিনসচ্ছেউ েচ্ছয়ে োস অির দেরীচ্ছে চনচ্ছয় দোথায় দেন দেত। 
দসই েোপাচ্ছর দেরীচ্ছে প্রশ্ন েরচ্ছল দস েলত রাস্তাটা দস গুচলচ্ছয় দিচ্ছলচ্ছে। প্রথেোর 
োো এেই রাস্তায় অচ্ছনেোর ঘুচরচ্ছয়চ্ছে, তারপর এে েৃদ্ধ েদ্রচ্ছলাচ্ছের সাচ্ছথ আলাপ 
েচরচ্ছয় তাচ্ছে পাচ্ছশর ঘচ্ছর দেচ্ছত েচ্ছলচ্ছে। আোর দিরার সেয় ঘুরপচ্ছথ োচড় চিচ্ছরচ্ছে। 
এখন প্রশ্ন দসই েৃদ্ধ দলােচট দে োর েনে চেিঃ চিনসচ্ছেচ্ছির এত লুচ্ছোিুচর দখলা। আর 
দেরী েচ্ছলচেল েৃদ্ধ দলােচট হয়ত লইয়ার োরণ তার োচড়চ্ছত অচ্ছনে দোটা েই দস 
দেচ্ছখচ্ছে। 
  
-সচলচসটারও হচ্ছত পাচ্ছর। 
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-হা, ওখাচ্ছন রোটট হয়চ্ছতা টাো েচেত দরচ্ছখচ্ছে দেটা চিনসচ্ছেি োনত। আর দশান 
ওখাচ্ছন চেচ্ছয় দেখচ্ছে টে নাে এেটা দেচ্ছল োে েরচ্ছে। তুচে ঘন্টা িাচ্ছরে পর ওচ্ছে 
আোর সাচ্ছথ দোোচ্ছোে েরচ্ছত েলচ্ছে। 
  
–চিে আচ্ছে। 
  
 দপায়াচ্ছরা ঘণ্টা চতচ্ছনে পর োচড় চিচ্ছর চিনসচ্ছেচ্ছির স্থানীয় থানায় িায়াল েচ্ছর–হোচ্ছলা। 
  
–গ্রীন উি থানা? 
  
–হোিঁ। 
  
চেিঃ চিনসচ্ছেি অোচ্ছরস্ট হচ্ছয়চ্ছে? 
  
–গুি েচনটং সোর, চেিঃ চিনসচ্ছেিচ্ছে অোচ্ছরস্ট েরা হচ্ছয়চ্ছে। 
  
–চিে আচ্ছে তাচ্ছের োচড়র সোই োচ্ছলা? 
  
 –হোিঁ সোর, তচ্ছে ওচ্ছের োচড়চ্ছত এেটা দেচ্ছল োে েরচ্ছতা, দস চেচসং। 
  
–চেচসং? দপায়াচ্ছরা েুেল তেু অোে হোর োন েরল। 
  
–হোিঁ সোর, আর চেিঃ চিনসচ্ছেি অোচ্ছরস্ট হোর দপেচ্ছন েী িােট আচ্ছে তা েচে 
োনতাে…। 
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–এখন এেটু অসুচেচ্ছধ আচ্ছে তচ্ছে দলােচট দোচ্ছটই সুচেচ্ছধর নয়। 
  
অথি সোর, দেখচ্ছল দোোই োয় না। 
  
–আপচন তাচ্ছে দিচ্ছনন নাচে? 
  
 –আোর োচ্ছে োচ্ছেেচ্ছধেই আসচ্ছতন। 
  
–এো? 
  
–না সোর, তার সচ্ছে তার দেচ্ছয় শালটট আসত। 
  
–দেরী নয়চ্ছতা? 
  
–না সোর, আচে চিচন। 
  
–আপনার োচ্ছে চেস শালটটচ্ছে চনচ্ছয় আসত দেন? 
  
–োচ্ছত ঘচনষ্ঠতা োচ্ছড়। 
  
—শালটট এচ্ছসচেল েী? 
  
–না সোর। 
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–আপচন েী শাটটচ্ছে োচ্ছলাোচ্ছসন? 
  
–ওর েচ্ছনর েথা োনচ্ছত পাচর না। 
  
 –শালটচ্ছটর দোচ্ছনা দপ্রচেে আচ্ছে? এেটু দখািঁে দনচ্ছেন? 
  
প্রচ্ছয়ােন আচ্ছে? 
  
–েথাটা এেনই েললাে। দস োচ্ছে, শালটট রোচ্ছটটর দেচ্ছয়। চেচ্ছয় হচ্ছয় দেচ্ছল লোটা িুচ্ছে 
দেত। তার পর পুচলচ্ছশর িােচর। এেটা দতািা িাল দিচ্ছলচেল চিনসচ্ছেি। আর 
শালটটচ্ছে দেন্দ্র েচ্ছরই অচিসারচ্ছে হাত েচ্ছরচেল। তেু দশষ রক্ষা েরচ্ছত পারল না। 
পাপ োউচ্ছে োচ্ছড় না। ধচ্ছেটর েল োতাচ্ছস নচ্ছড়। 
  
–আর সোর, আোচ্ছে চেিঃ চিনসচ্ছেি োচ্ছেেচ্ছধেই চনেন্ত্রণ েরচ্ছতন। তখন এেটা চেচনস 
লক্ষে েরতাে। তখন চেস শালটট োড়া েচ্ছড়া এেটা দেউ োচ্ছে আসচ্ছতন না। 
  
দপায়াচ্ছরা োচ্ছে এচ্ছেোচ্ছর দশষ সেয় তাচ্ছে হার স্বীোর েরচ্ছত হল। ওর েচ্ছধে হয়চ্ছতা 
টাোর েোপার রচ্ছয়চ্ছে। ইস্ তার োড়া োচ্ছত এোচ্ছে োই পড়চ্ছলা। আর েত েিচ্ছোল 
োিঁধাল িালটস। দস েড় েচ্ছলর রাচ্ছত গ্রীন উি দথচ্ছে দেরী শালটট সংোে পচরচ্ছেশন েচ্ছর 
আোর েচ্ছন সচ্ছন্দচ্ছহর োল েুচ্ছন চেল। োর েূচ্ছল রচ্ছয়চ্ছে–এস. ও. এস.। 
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আতরের ক্রিহ্ন 
৩০. 
  
দপায়াচ্ছরা চরচসোর নাোচ্ছনার সচ্ছে সচ্ছে দেখচ্ছত পায় টে োরুণোচ্ছে হািঁপাচ্ছত হািঁপাচ্ছত 
ঘচ্ছর ঢুেল। তার েুচ্ছখ এেটা আতচ্ছের চিহ্ন। 
  
দপায়াচ্ছরা তাড়াতাচড় উচ্ছি টচ্ছের োচ্ছে আচ্ছস। 
  
দপায়াচ্ছরা েচ্ছল–টে তুচে এেটু চেশ্রাে ের আচে দতাোর েনে খাোর চনচ্ছয় আসচে। 
  
এই েচ্ছল দপায়াচ্ছরা চেচ্ছিন দথচ্ছে েচ্ছয়েটা শুচ্ছয়াচ্ছরর সোন্ডউি আর েুচ্ছধ চেেুটা েোচন্ড 
চেচশচ্ছয় চনচ্ছয় আচ্ছস। 
  
টে চেেু এেটা েলচ্ছত োচেল। দপায়াচ্ছরা চনচ্ছের দেৌতূহল েচেচ্ছয় দরচ্ছখ টেচ্ছে দখচ্ছয় 
চনচ্ছয় তারপর েথা েলচ্ছত েচ্ছল। খাওয়া দশষ হচ্ছল টে েচ্ছল-সোর আপনাচ্ছে আচ্ছে 
এেচেন দিাচ্ছন েচ্ছলচেলাে, চেস শালটচ্ছটর েুচ্ছতায় এেটা েচ্ছড়া দপচ্ছরে উচ্ছিচ্ছে। 
  
-হোিঁ, দস পচ্ছর চেচ্ছয় তুচে সাচরচ্ছয় চনচ্ছয় এচ্ছসচেচ্ছল। 
  
-এরপর দেখা দেল চেস শালটচ্ছটর েুচ্ছতায় আচ্ছরা েচ্ছয়েটা দপচ্ছরে দেচরচ্ছয় পচ্ছড়চ্ছে। 
তাচ্ছত তার েচ্ছড়া লােচ্ছে। দস আোয় দিচ্ছে েলচ্ছলা, টে, আোর দপচ্ছরে দেচরচ্ছয়চ্ছে তুচে 
েী সারাচ্ছল? 
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-তারপর? 
  
–আচে েচল, চেস শালটট আচে দতা েুচিচ্ছে োচ্ছলা েচ্ছরই সারাচ্ছত েললাে। েচ্ছল আচে 
োথা িুলোই, দেন অপরাধটা আোরই। 
  
-এোর খুে োচ্ছলা েচ্ছর েলচ্ছে। 
  
–আো। 
  
হিাৎ চিনসচ্ছেি এচ্ছস েচ্ছল–দতাোয় দেচ্ছত হচ্ছে না। েতসে োরোর! 
  
চেস শালটট দে পড়চ্ছত পারচ্ছে না। ওনার েচ্ছড়া েষ্ট হচ্ছে। আচে আেতা আেতা েচ্ছর 
েচল। 
  
–আচে শহর দথচ্ছে োচ্ছলা েচ্ছর সাচরচ্ছয় আনচ্ছো। এখানোর েুচি োচ্ছলা না। 
  
–দসটাই োচ্ছলা হচ্ছে োো। 
  
 –টে তুই েুচ্ছতাটা পোে েচ্ছর োচড়চ্ছত তুচ্ছল দে। 
  
–একু্ষচন োচে, সোর। 
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চিনসচ্ছেি সচ্ছন্ধের েুচ্ছখ েুচ্ছতা এচ্ছন শালটটচ্ছে দেয়–এই নাও োচ্ছলা েচ্ছর সারাই েচ্ছর 
এচ্ছনচে। 
  
শালটট খুশী, েচ্ছল-োো িেৎোর সারাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছে। শহচ্ছরর সচ্ছে েী গ্রাচ্ছের তুলনা িচ্ছল? 
  
 তারপরই এেটা ঘটনা ঘটল। শালটট ও দেরী এেই ঘচ্ছর দশায়। পাচ্ছশর দোচ্ছটা ঘচ্ছর 
টে দশায়। 
  
এেচেন টে লক্ষে েচ্ছর তাচ্ছের ঘচ্ছরর োচ্ছে েুচ্ছতার র োচ্ছের সােচ্ছন এেটা োয়ােূচতট 
এচ্ছস েুচ্ছতার োচ্ছে েী দেন েচ্ছর আোর িচ্ছল োয়, দেেন চনিঃশচ্ছে এচ্ছসচেল দতেন 
েচ্ছরই। 
  
টে চেেুক্ষণ দসখাচ্ছন োিঁচড়চ্ছয় থাচ্ছে। েরো খুলচ্ছত সাহস পায় না, েচে োয়ােূচতট আোর 
আচ্ছস। চেেুক্ষণ পর েরো খুচ্ছল োচ্ছলাোচ্ছে দেচ্ছখ দনয় দেউ তাচ্ছে দেখচ্ছে চে না আর 
তারপর েুচ্ছতার োচ্ছে োচ্ছলাোচ্ছে দখািঁচ্ছে চেন্তু সচ্ছন্দহেনে চেেুই পায় না। 
  
টে ঐ িােচ্ছর েড়াচ্ছনা োয়ােূচতটর উচ্চতা আর হািঁটার েেী দেচ্ছখ েুেচ্ছত পাচ্ছর দে ওটা 
চিনসচ্ছেি। 
  
তারপর টে চনরাশ হচ্ছয় ঘচ্ছর চিচ্ছর আচ্ছস। োচ্ছে ওখাচ্ছন চেেু এেটা ঘটচ্ছেই। তাই 
োচ্ছলাোচ্ছে লক্ষে রাচ্ছখ। তা না হচ্ছল চিনসচ্ছেি অত রাচ্ছত ওখাচ্ছন আসচ্ছে দেন? হয়চ্ছতা 
তার েনেই দপায়াচ্ছরা তাচ্ছে ওখাচ্ছন দরচ্ছখচ্ছে। 
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টে ওিঁৎ দপচ্ছত থাচ্ছে চেন্তু পরচেন দতেন চেেু ঘটল না। 
  
এর োচ্ছে েচ্ছয়েচেন দেল চেেু হল না। চেন্তু চেন েচ্ছশে পচ্ছর আোর এেই ঘটনার 
পুনরােৃচি। 
  
–টে োনলা চেচ্ছয় জ্বলি চসোচ্ছরট দিলচ্ছত চেচ্ছয়চেল, দপেন চিচ্ছর তাোচ্ছত েৃশেটা 
দিাচ্ছখ পচ্ছড়। েৃশেপচ্ছটর আোর চেেু পচরেতটন ঘচ্ছটচ্ছে। চিনসচ্ছেি পচ্ছেট দথচ্ছে চেেু 
এেটা োর েচ্ছর েুচ্ছতার র োচ্ছের োচ্ছে চেেুক্ষণ োিঁচড়চ্ছয় িচ্ছল দেল। 
  
তারপর টে দসচেচ্ছনর েচ্ছতাই েরল। এেটা দপনচসল টিট দেচ্ছর েুচ্ছতার র োচ্ছের োচ্ছে 
চেেুক্ষণ দখািঁোখুিঁচে েচ্ছর চেেু না দপচ্ছয় হতাশ হচ্ছয় চিচ্ছর োচেল, এেন সেয় তার 
দিাচ্ছখ পড়ল শালটচ্ছটর েুচ্ছতার দপচ্ছরচ্ছের উপর েচ্ছয়ে োয়োয় এেটু েচ্ছলর েচ্ছতা 
োে। টে োচ্ছে হয়চ্ছতা চশচশচ্ছরর েল েচড়চ্ছয় েুচ্ছতার উপর পচ্ছড়চ্ছে। আর চিে তার 
উপচ্ছর োচ্ছে িোচ্ছের েচ্ছতা োে। েষটাোচ্ছল নাচে এখান চেচ্ছয় েল পচ্ছড়। 
  
টে চেোনায় শুচ্ছয় পচ্ছড়। হিাৎ েচ্ছন হয় দে চিনসচ্ছেড় চেচ্ছনর দেলা দতা ওখাচ্ছন োয় না 
তাহচ্ছল রাচ্ছত ওরেে েচ্ছর ওখাচ্ছন োয় দেন? দে োনুষ সারাচেন হাড় োো পচরশ্রে 
েচ্ছর তার দতা রাচ্ছত েরার েচ্ছতা ঘুোচ্ছনার েথা আর দস েী না! সারারাত দস চেোনায় 
দপায়াচ্ছরর েথা োচ্ছে, চেেু ঘটচ্ছে। 
  
তারপর টে োচ্ছে োল এেন ঘটচ্ছল দস চিনসচ্ছেিচ্ছে দিার দিার েচ্ছল েচড়চ্ছয় ধরচ্ছে। 
তারপর ো থাচ্ছে েপাচ্ছল। আর দপায়াচ্ছরার োে দশচ্ছষ হচ্ছলই এখান দথচ্ছে চেোয় চনচ্ছত 
হচ্ছে। 
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টে োচ্ছে রহচ্ছসের েন্ধ েখন পাওয়া দেচ্ছে তখন দতা িুপ েচ্ছর থাো োয় না। এেটা 
চেেু েরচ্ছতই হচ্ছে হয় এসপার নয় ওসপার। 
  
আোর োচ্ছে চিনসচ্ছেিচ্ছে হাচ্ছতনাচ্ছত ধরা চিে হচ্ছে না। তাহচ্ছল দস সোে হচ্ছয় োচ্ছে, 
তাহচ্ছল ঘটনাই ঘটচ্ছে না। 
  
এেথা দস োচড়র োউচ্ছে েলচ্ছে না। তার েথায় দেউ সচ্ছন্দহ েরুে দস িায় না। 
  
েেট হয়চ্ছতা োউচ্ছে েলচ্ছে না। দস টেচ্ছে োচ্ছলাোচ্ছস। শালটট োউচ্ছে েলচ্ছে না। দস 
োচ্ছলা দেচ্ছয়। আর এেটা েোপার দসই র োচ্ছে েেট, দেরী আর শালটচ্ছটর েুচ্ছতা থাচ্ছে। 
শালটচ্ছটর েুচ্ছতা থাচ্ছে এেধাচ্ছর। োয়ােূচতট দসই ধাচ্ছরই প্রচ্ছতেেচেন েী েচ্ছর? 
  
োে, তারপর চেন টে উচ্ছি ঘচ্ছরর োেেেট দসচ্ছর চিনসচ্ছেি অচিস দেচরচ্ছয় দেচ্ছত 
এেটা োসচটে েোচ্ছর খেচ্ছরর োেে দোোড় েচ্ছর দটচেচ্ছলর উপর দরচ্ছখ দেয়। োচ্ছত 
দেউ তাচ্ছে সচ্ছন্দহ না েচ্ছর। 
  
তারপর রাচ্ছত এেই ঘটনা ঘটল। টে শালটচ্ছটর েুচ্ছতার দপচ্ছরচ্ছের উপর েচ্ছলর োে 
দেখল। উপচ্ছরর চেচ্ছে তাচেচ্ছয় দেখল দসই োচ্ছে এে দিািঁটা েল দনই। আর েৃচষ্টও 
হয়চন। টে শালটচ্ছটর েুচ্ছতার পাচটটা নাচ্ছের োচ্ছে তুচ্ছল ধচ্ছর, দেেন দেন এেটা েন্ধ। 
তারপর টে দ্রুত োসচটচ্ছের েোচ্ছর খেচ্ছরর োেচ্ছের েচ্ছধে শালটচ্ছটর েুচ্ছতার পাচটটা 
দপিঁচিচ্ছয় দনয় আর দোচ্ছরর প্রতীক্ষায় থাচ্ছে। এেটু আচ্ছলা িুটচ্ছলই পািঁচিল টপচ্ছে 
পাচলচ্ছয় আচ্ছস দপায়াচ্ছরার োচ্ছে। 
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-সোর, এই দসই েুচ্ছতা। 
  
দপায়াচ্ছরা দতা ো দোোর েুচ্ছেই দেচ্ছে। তাই চনরুিাপ েচ্ছণ্ঠ েচ্ছল, েই দেচখ? 
  
–এই দে সোর েচ্ছল, টে েুচ্ছতায় হাত চেচেল। 
  
 দপায়াচ্ছরা েচ্ছল-থাে ওটা আর খুলচ্ছত হচ্ছে না। ওটা েরং েরোর োচ্ছে রাচ্ছখা। 
  
দপায়াচ্ছরার দতেন আগ্রহ না থাোয় টেচ্ছে েুষচ্ছড় পড়চ্ছত দেচ্ছখ দপায়াচ্ছরা টচ্ছের চপচ্ছি 
হাত েুচলচ্ছয় েচ্ছল–সাোস টে। দতাোর োে তুচে োচ্ছলাোচ্ছেই েচ্ছরে। 
  
-থোে ইউ সোর, চেন্তু আে দথচ্ছে আচে দে আোর দেোর হচ্ছয় দেলাে। 
  
–দস েেেস্থা েচ্ছর দরচ্ছখচে। দতাোর ঐ েচ্ছলচ্ছেই িােচর হচ্ছে। চপচ্ছরর সচ্ছে দেখা েচ্ছরা; 
তাচ্ছে সে েলা আচ্ছে। 
  
োও এোর এেটু দোচ্ছণর ঘচ্ছর ঘুচ্ছোও আর রাস্তায় দেচ্ছরাচ্ছে না। 
  
-দেন সোর? 
  
–তাহচ্ছল অোচ্ছরস্ট হচ্ছয় দেচ্ছত পাচ্ছরা। 
  
টে েয় দপচ্ছয় োয়–অোচ্ছরস্ট? 
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-হোিঁ, োরণ পুচলশ দতাোয় খুিঁেচ্ছে। 
  
–তাহচ্ছল সোর, আোর েী হচ্ছে? 
  
–ধরা পড়চ্ছল দেখা োচ্ছে। 
  
টে শুচ্ছয় পড়চ্ছতই দপায়াচ্ছরা েুচ্ছতা চনচ্ছয় দেচরচ্ছয় পচ্ছড় দসাো হাচের হয় িচ্ছরনচসে 
চিপাটটচ্ছেচ্ছন্ট। এখানোর চেিঃ সাটটচক্লি তাচ্ছে নানাোচ্ছে সাহােে েচ্ছর। চতচন েী এেটা 
দটচ্ছস্ট েেস্ত চেচ্ছলন চেন্তু দপায়াচ্ছরাচ্ছে দেচ্ছখই েচ্ছলন– আচ্ছর চেিঃ দপায়াচ্ছরা দে। 
  
–আপনাচ্ছে এেটু চেরক্ত েরচ্ছত এলাে। 
  
–চেরক্ত েী? আপনার হাচ্ছত ওটা েী? 
  
–েুচ্ছতা। 
  
–ও, তা এোর েুচ্ছতারহসে সোধান। তা এটাচ্ছে েী েরচ্ছত হচ্ছে? সাটটচক্লি হাসচ্ছত 
থাচ্ছে। 
  
–এর দপচ্ছরচ্ছের োয়োগুচ্ছলা দটস্ট েচ্ছর দেখচ্ছত হচ্ছে ওখাচ্ছন েী আচ্ছে। 
  
–চিে আচ্ছে আপচন এেটু েসুন, েচি খান। আচে ততক্ষণ এই েুচ্ছতা চনচ্ছয় েেস্ত হচ্ছয় 
পচড়, েী েচ্ছলন? 
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–উিে প্রস্তাে। দপায়াচ্ছরা োচ্ছন সাটটচক্লি খুে েক্ষ। এ োে দস পচ্ছনচ্ছরা চেচনচ্ছট েচ্ছর 
দিলচ্ছে। 
  
চিে েশ চেচনচ্ছটর েচ্ছধে দপায়াচ্ছরার হাচ্ছত এেটা চরচ্ছপাটট দেয় সাটটচক্লি। তাচ্ছত 
আচ্ছসটচনচ্ছের সন্ধান পাওয়া দেচ্ছে। 
  
ধনেোে োচনচ্ছয় দপায়াচ্ছরা দেচ্ছত দেচ্ছত োচ্ছে তার ধারণাই চিে। আচ্ছসটচনে চেচ্ছয় 
শালটটচ্ছে দিা পয়েন েরা হচেল। তাই টে েচ্ছলচেল শালটটচ্ছে চনেটীে দেখায়। এখন 
দপায়াচ্ছরা চনচশ্চত শালটটই রোচ্ছটটর দেচ্ছয়, চিনসচ্ছেচ্ছির পাচলতা েনো। 
  
এোর দপায়াচ্ছরার োচ্ছে পচরষ্কার হয় পরিুলা রহসে। শালটচ্ছটর দসানাচল িুল। ো তার 
পচরোচ্ছর োচ্ছরা দনই। এচ্ছত দলাচ্ছের সচ্ছন্দহ হচ্ছত পাচ্ছর তাই চিনসচ্ছেি ঐ েেেস্থা গ্রহণ 
েচ্ছরন। আর শাটটচ্ছে েচ্ছল দতাোর দসানাচল িুল দেচ্ছখ েনু্ধরা দক্ষপাচ্ছে। দস তাই চেশ্বাস 
েচ্ছর, দস দোচ্ছেচন এর দপেচ্ছন এতেচ্ছড়া রহসে। 
  
হিাৎ দপায়াচ্ছরার েচ্ছন হয় তাহচ্ছল এতচেন চিনসচ্ছেি শালটটচ্ছে োিঁচিচ্ছয় দরচ্ছখচেল দেন? 
হয়চ্ছতা েচে দোনরচ্ছে িািঁস হচ্ছয় োয় রোচ্ছটটর দেচ্ছয় েীচেত নয়, তচ্ছে টাো হাচ্ছত পাচ্ছে 
না তাই। এেচেচ্ছে শালটটচ্ছে েীচেত দরচ্ছখ দেরীচ্ছে চেচ্ছয় োে হাচসল েরচেল আর 
অনে চেচ্ছে এেটু এেটু েচ্ছর শাটটচ্ছে সচরচ্ছয় চেচেল। 
  
রোচ্ছটটর দেচ্ছয় দে শালটট তা সুসান োনত। চেন্তু চিনসচ্ছেচ্ছির হতোর েোনটা হয়চ্ছতা 
োনত না। 
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দপায়াচ্ছরা োচ্ছে রোচ্ছটটর েৃতুেও স্বাোচেে নয় রহসেপূণট। হয়চ্ছতা এর চপেচ্ছনও 
চিনসচ্ছেচ্ছির োচ্ছলা হাত আচ্ছে। 
  
এেোর স্থানীয় থানায় োওয়া েরোর। চিনসচ্ছেচ্ছির অচিস সংলগ্ন এলাোয় হয়চ্ছতা 
দোচ্ছনা হচেশ পাওয়া দেচ্ছত পাচ্ছর। ো োচড়চ্ছত রাখা চনরাপে নয় তা অচিচ্ছস রাখচ্ছলও 
রাখচ্ছত পাচ্ছর, োরণ অচিচ্ছস দলাচ্ছের আনাচ্ছোনা েে। আর েচে দস রোচ্ছটটর েোপাচ্ছর 
েচড়ত থাচ্ছে তচ্ছে রোচ্ছটটর েৃতুে দেচেন হয় দসচেন দস নথট দরাি দস্টশচ্ছন দেচেল এেং 
এেেন েেেসায়ী তার চহচ্ছসে দস চে োেচ্ছে েলচ্ছে রাখচ্ছে? আর রাখচ্ছলও অনে োচ্ছে 
রাখচ্ছে। অথো দোন সাংঘাচতে উপায় ো দস এোই েুেচ্ছে। 
  
রোটট দেচেন োরা োয় দসচেন সোচ্ছল আোশ োচ্ছলা চেল। েশটা সাচ্ছড় েশটা নাোে 
দথচ্ছে দথচ্ছে েৃচষ্ট েড় শুরু হয়। দপায়াচ্ছরা আচ্ছেই এসে খের আেহাওয়া অচিস দথচ্ছে 
দেচ্ছনচেল। 
  
তাই এেন চেচ্ছন চেচ্ছশষ েচ্ছর দলাোল দেচ্ছন দলাে েে হওয়া স্বাোচেে, এটা তার 
অনুোন োত্র। পচ্ছরর েথায় দেৌচক্তেতা আচ্ছে েী না োনচ্ছত নথট দরাি দস্টশচ্ছনর 
োস্টাচ্ছরর সচ্ছে েথা েলায় দস ঐ এেই েথা োচনচ্ছয়চ্ছে। 
  
এটা চিনসচ্ছেচ্ছির োে চেনা োনার েনে এেং চনিঃসচ্ছন্দহ হোর েনে তার অচিস 
ঘরটা দখািঁো েরোর। হয়চ্ছতা চিনসচ্ছেি চনচ্ছের অচিস ঘচ্ছরই রহচ্ছসের িাচে োচি 
লুচেচ্ছয় দরচ্ছখচ্ছে। 
  
. 
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৩১. 
  
 দপায়াচ্ছরা দসখানোর স্থানীয় থানার সােচ্ছন োচড় পােট েচ্ছর দরচ্ছখ দসই থানার োরপ্রাপ্ত 
অচিসাচ্ছরর সচ্ছে দেখা েরচ্ছত তার ঘচ্ছর োয়। 
  
অচিসার পচরচিত না হচ্ছলও েয়স্ক অচিসার দপায়ারার নাে োচ্ছন এেং দিচ্ছন োরণ 
এোচ্ছে তার দেেন অচেজ্ঞতা, দতেন েোপে পচরচিত েিী। তাই দস উচ্ছি োিঁচড়চ্ছয় 
সসম্ভ্রচ্ছে েচ্ছল-চেিঃ দপায়াচ্ছরা? আোর এখাচ্ছন? 
  
–আোয় এেটু সাহােে েরচ্ছত হচ্ছে। 
  
 চনশ্চয়ই আচে সাহাচ্ছেের হাত োচড়চ্ছয়ই েচ্ছস আচে। 
  
-চহল চেউ দরাি আপনার এচরয়ার েচ্ছধে দতা তাই না। ওখানোর এেটা দোোচ্ছন সািট 
েরচ্ছত দেচ্ছত হচ্ছে। 
  
–আো দোোনটা েী এখন দোলা পাচ্ছো? 
  
–এখন এেটা োচ্ছে, দোলা থাোরই েথা। 
  
–তাহচ্ছল এেটু অচ্ছপক্ষা েরুন আচে সে েেেস্থা েরচে। 
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 তারপর চেচনট েচ্ছশচ্ছের েচ্ছধে দেচরচ্ছয় চিনসচ্ছেচ্ছির দোোচ্ছনর সােচ্ছন উপচস্থত হচ্ছয় 
দেচ্ছখ দোোচ্ছনর এেটা পািা দেোচ্ছনা আর োচ্ছরায়ান দেিারা টুচ্ছল েচ্ছস চেেচ্ছে। 
  
-এই। অচিসার পুচলশী দেোচ্ছে রুল চেচ্ছয় োচ্ছরায়ানচ্ছে এেটা দোিা োচ্ছর। 
  
–সোর, েচ্ছল লাচিচ্ছয় ওচ্ছি। চেন্তু চিনসচ্ছেচ্ছির েেচ্ছল পুচলশচ্ছে দেচ্ছখ চেেচর খাোর 
দোোড় এেং োিঁচ্ছো োিঁচ্ছো েলায় েচ্ছল–আচে িুচর েচরচন। 
  
–োনচে তুচে িুচপ েচ্ছরাচন, আেরা এ দোোন সািট েরচ্ছত এচ্ছসচে। 
  
–ও চেন্তু এখাচ্ছনা..োচ্ছরায়ান ইতস্তত েচ্ছর-দতা সোর আচ্ছসচন। 
  
–অনেচেন েখন আচ্ছস? 
  
–এই ধরুন েশটার েচ্ছধে। 
  
–ো োইচ্ছন চিে েচ্ছতা পাও? 
  
–না সোর েুোচ্ছসর োইচ্ছন োচে। খাতাচ্ছতও তাই আচ্ছে। 
  
চহচ্ছসচ্ছের খাতাগুচ্ছলা দোথায়? 
  
–ঐ আলোচরচ্ছত। চেন্তু িাচে সোচ্ছরর োচ্ছে। 
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–সচতে েলে? 
  
–হোিঁ সোর। 
  
দপায়াচ্ছরা োচ্ছরায়াচ্ছনর চেচ্ছে তাচেচ্ছয় েচ্ছল–এখানোর িাচের দোোনটা দোথায়? 
  
েচ্ছয়েটা দোোচ্ছনর পচ্ছরই। 
  
–িাচেওয়ালাচ্ছে আোচ্ছের েথা েচ্ছল দিচ্ছে আচ্ছনা। ওর সচ্ছে এেটা পুচলশ চেন। 
  
 এেটু পচ্ছরই িাচেওয়ালা োস্টার-চে চনচ্ছয় এল এেং এেটু পচ্ছরই আলোচর খুচ্ছল চেল। 
  
দপায়াচ্ছরা দেখল আলোচরচ্ছত দেশ চেেু িাইল ও োেেপত্র। তচ্ছে আলোচরর িাচরচেচ্ছে 
অপচরষ্কার ও অেেেহাচ্ছরর চিহ্ন োচনচ্ছয় চেচ্ছে েোেসার েুরেস্থার েথা। 
  
এর েচ্ছধে দোথায় খুিঁেচ্ছেন? এ দতা দেখচে খচ্ছড়র োোয় আলচপন দখািঁোর েচ্ছতা 
েোপার। 
  
-তা চিে তেু এেোর দিষ্টা েরচ্ছত হচ্ছে। দপায়াচ্ছরা োচ্ছরায়ানচ্ছে েচ্ছল-োইচ্ছন দনোর 
সেয় েী ের? 
  
-খাতায় স্টোম্প চেচ্ছয় সই েচ্ছর োইচ্ছন চনই। 
  
–তাহচ্ছল দতা খাতাটা দিচ্ছনা। োর েচ্ছরা দতা। 
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–সোর একু্ষচণ োর েরচে। 
  
দপায়াচ্ছরা োচ্ছে রোটট োরা দেচ্ছে েশই োিট, দসােোর। তাহচ্ছল োিট োচ্ছসর চহচ্ছসেটা 
দেখচ্ছত হচ্ছে। 
  
এচেে ওচেে-খুিঁচ্ছে এেটা খাতা োর েচ্ছর োচ্ছরায়ান েচ্ছল–ওটা চতন েের আচ্ছের খাতা 
সোর। 
  
–এইরেেই পচ্ছনচ্ছরা দষাচ্ছলা েেচ্ছরর পুচ্ছরাচ্ছনা খাতা দতাোয় োর েরচ্ছত হচ্ছে। 
  
–ওচ্ছর োো। 
  
–তচ্ছে দেচশ খুিঁেচ্ছত হচ্ছে না। এেটা খাতায় েের চতন-িাচ্ছরচ্ছের চহচ্ছসে আচ্ছে। 
  
–হা সোর। 
  
–তাহচ্ছল দসই োচ্ছে দখািঁে। 
  
তারপর েয়লা েুচ্ছল েচতট এেটা খাতা েুচ্ছে োচ্ছরায়ান েচ্ছল, এটা হচ্ছত পাচ্ছর। 
  
থোে ইউ। দপায়াচ্ছরা এেটা দটচেচ্ছল েচ্ছস েচ্ছস আগ্রচ্ছহর সাচ্ছথ খাতাটা দেখচ্ছত থাচ্ছে। 
োনুয়াচর, দিব্রুয়াচর েচ্ছর দস োিট োচ্ছস এচ্ছস থেচ্ছে োিঁড়ায়। এ োচ্ছসর েশ তাচরচ্ছখ েী 
দলখা আচ্ছে দসটাই তার োনা েরোর। 
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দপায়ারা দেশ উচ্ছিচেত হচ্ছয় েশ তাচরচ্ছখর েেচ্ছয়র োয়োটা দেচ্ছখ–এেটাই চহচ্ছসে দলখা 
আচ্ছে–চট, এিচ্ছপন্টা–োইশ টাো েশ পয়সা। তচ্ছে দপায়াচ্ছরার তীক্ষ্ণ নেচ্ছর আচ্ছরা 
এেটা চেচনস েষ্ট হল–চট, এেচ্ছপন্ট দলখাটা এেসচ্ছে হয়চন। হচ্ছয়চ্ছে দেশ েচ্ছয়েচেন 
পর। োরণ েশ তাচরচ্ছখ দে োচলর েেেহার েরা হচ্ছয়চ্ছে তার োে এোচ্ছরা, োচ্ছরা, 
দতচ্ছরা, দিাচ্ছোচ্ছত দনই। দপায়াচ্ছরার েচ্ছন সচ্ছন্দচ্ছহ েচ্ছর ওচ্ছি। এোর তাচ্ছে োইশ টাো 
েশ পয়সার চহসাে োর েরচ্ছত হচ্ছে। অচিসাচ্ছরর চেচ্ছে তাচেচ্ছয়–এই খাতাটা চসে 
েরুন। 
  
–চেেু দপচ্ছয়চ্ছেন েুচে? 
  
–হোিঁ, আর এেটা চসোসট চলস্ট বতচর েচ্ছর োচ্ছরায়ান এেং স্থানীয় েচ্ছয়েেনচ্ছে 
দরসচ্ছপচ্ছক্টেল দলাে চেচ্ছয় সই েচরচ্ছয় চনন। অেশে আপচন এেেন অচেজ্ঞ অচিসার 
এগুচ্ছলা োচ্ছলাই োচ্ছনন। 
  
থোে ইউ। আর দোোনটাও চসল েরচে। 
  
–হা আর এেটা অনুচ্ছরাধ। 
  
এই েথাটা শুচ্ছন অচিসার লচিত হয় এেং চনচ্ছেচ্ছে ধনে েচ্ছল োচহর েচ্ছর। দপায়াচ্ছরা 
েচ্ছল-খাতাটার আট দথচ্ছে পিঁচিশ তাচরখ পেটি এেটা িচ্ছটা স্টািট েচ্ছর চনচ্ছত। অচিসার 
চনচ্ছে চেচ্ছয় তাচ্ছে চেচ্ছয় আসচ্ছে োনায়। তারপর দপায়াচ্ছরা চেোয় চনচ্ছয় িচ্ছল োয়। 
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দপায়াচ্ছরা োচড়চ্ছত েচ্ছস পচ্ছেট দথচ্ছে এেটা দোচ্ছটা িাচ্ছয়চর োর েচ্ছর চনচেটষ্ট োয়োটা 
দপচ্ছয় োয়। সচ্ছে সচ্ছে দিাখ েুচ্ছটা আনচ্ছন্দ চিেচিক্ েচ্ছর ওচ্ছি। 
  
দপায়াচ্ছরা োচ্ছে চিনসচ্ছেিই দে রোচ্ছটটর খুনী তা প্রোণ হচ্ছয় দেল। তার এেোত্র কু্ল ঐ 
চট, এিচ্ছপন্টা-োইশ টাো েশ পয়সা। 
  
দপায়াচ্ছরার চেশ্বাস রোটট উচ্ছিচ্ছে চহল দরাি দথচ্ছে আর দনচ্ছেচ্ছে নথট দরাচ্ছি। অেশে েচে 
নােচ্ছত দসচেন দপচ্ছরচেল। োরণ এর েচ্ছধে এেটা অোচিচ্ছিচ্ছন্টর প্রশ্ন েচড়ত চেল। 
হয়চ্ছতা চিনসচ্ছেি দসচেন পুচ্ছরাপুচর সুচ্ছোে চনচ্ছয়চ্ছে, চেংো োেটা চনচ্ছেই ঘচটচ্ছয়চ্ছে। 
  
চহল দরাি দথচ্ছে নথট দরাি এোচ্ছরা োইল েূচ্ছর আর িাস্টট ক্লাচ্ছসর োড়া োইশ টাো 
েশ পয়সা। এটা দসচেন দস্টশন োস্টাচ্ছরর োে দথচ্ছে দেচ্ছন িাচ্ছয়চরচ্ছত দলখা। 
  
সুতরাং দপায়াচ্ছরার েৃঢ় চেশ্বাস এচ্ছত েড় ধরচ্ছনর টাোর েোপার েচড়ত আচ্ছে। তা না 
হচ্ছল চিনসচ্ছেি এচ্ছতাটা দেপচ্ছরায়া হত না। দসচেচ্ছনর োিটার দপেচ্ছন েী উচ্ছেশে 
আচ্ছে? আর এই রোটটই তার প্রাচ্ছণর েনু্ধ। 
  
আর দসই টাো চনশ্চয়ই দোচ্ছনা উচেল ো সচলচসটাচ্ছরর োচ্ছে েচেত আচ্ছে। তাই 
দেরীচ্ছে চনচ্ছয় দস প্রায়ই দেত। তাহচ্ছল দেরী েোপারটা োনচ্ছত িায়চন দেন? অথটাৎ 
প্রথে দথচ্ছেই অচত সােধাচ্ছন পা দিচ্ছল এচেচ্ছয়চ্ছে। 
  
দপায়াচ্ছরা হাচ্ছস, চেন্তু েচেতেে? িালটসই ো দেন দসই েুচ্ছেটাচ্ছের রাচ্ছত চিনসচ্ছেচ্ছির 
োচড়চ্ছত হাচের হচ্ছে? এচ্ছেই েচ্ছল শাচ্ছস্ত্রর চেধান। 
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. 
  
৩২. 
  
 দপায়াচ্ছরা খেচ্ছরর োেচ্ছের অচিচ্ছস উপচস্থত হয়। োচ্ছন দপচনচ্ছে পাচ্ছে না। দরাচেচ্ছে 
দপচ্ছলই োচ্ছলা। দেচ্ছয়টা দেশ োচ্ছের। 
  
আচ্ছর ঐ দতা দরাচে েচ্ছস আচ্ছে। দরাচের েয়স দতইশ দথচ্ছে পিঁচিচ্ছশর েচ্ছধে, উগ্র 
প্রসাধন, পরচ্ছন হাল্কা দোলাপী রংচ্ছয়র চেচন স্কাটট আর তার উপর এেটা িুল েীচ্ছির 
সাো দসাচ্ছয়টার। 
  
–আচ্ছর দরাচে দে। 
  
–আপনাচ্ছে চেন্তু আচে দোচ্ছটই আশা েচরচন। দহচ্ছস েসচ্ছত েচ্ছল দপায়ারাচ্ছে। 
  
–দতাোয় চেন্তু োরুণ দেখাচ্ছে। দিচটং আচ্ছে নাচে? 
  
–উিঁহু। 
  
–চেশ্বাস হয় না। োে আোর এেটা োে েচ্ছর দেচ্ছে? 
  
চনশ্চয়ই চেন্তু োেটা েী? 
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–দশাচ্ছনা, এ োচ্ছসর আট তাচরখ দথচ্ছে এোচ্ছরা তাচরখ পেটি োইচ্ছর চেলাে। এর েচ্ছধের 
দোচ্ছনা গুরুেপূণট খের আচ্ছে? 
  
–এে চেচনট। তারপর ইনচ্ছিি োচ্ছিটর চেচ্ছে োয়, তারপর োনায় েন েুখ োরা 
দেচ্ছেন। 
  
–োচ্ছলা হচ্ছয়চ্ছে আচশ েের েুচ্ছে খুে েষ্ট পাচেল। 
  
–েতগুচ্ছলা চহচপ দশষ রাচ্ছত োচ্ছর ঢুচ্ছে েোোচ্ছর িান্সারচ্ছে চেনতাই েরচ্ছত চেচ্ছয় েচ্ছট 
পুচলচ্ছশর গুচলচ্ছত েুেন েচ্ছর। 
  
-োচ্ছলা হচ্ছয়চ্ছে। আর? 
  
–িুটেল সম্রাট দপচ্ছল েচ্ছলচ্ছেন–দখলাধূলার োন েোয় রাখচ্ছত দোচ্ছটাচ্ছের চেচ্ছে নের 
চেচ্ছত হচ্ছে। 
  
–আর চেেু? 
  
–আর পথ েুঘটটনা, চেনতাই ইতোচে। 
  
থোে ইউ। সচ্ছন্ধের পর আসচ্ছত পাচর। 
  
 –ইউ আর চে লায়ার। আচ্ছে েুোর েথা চেচ্ছয়ও আচ্ছসনচন। 
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–আই অোে দসা সচর। হাওয়া দেেচতে দেচ্ছখ দপায়াচ্ছরা তাড়াতাচড় দসখান দথচ্ছে দেচ্ছট 
পচ্ছড়। 
  
. 
  
৩৩. 
  
 েুচ্ছটার সেয় গ্রীন উি থানায় চিনসচ্ছেিচ্ছে দগ্রিতার েরা হচ্ছয়চ্ছে। চিনসচ্ছেি চেেুচ্ছতই 
তার দোষ স্বীোর েরচ্ছে না। েলচ্ছে আোয় এোচ্ছে দহনস্থা েরা হচ্ছে আচে এর েনে 
োনহাচনর োেলা েরচ্ছো। আোর লইয়ার েনু্ধ আচ্ছে, আোয় না োড়চ্ছল আচে তাচ্ছে 
দিান েচ্ছর উপেুক্ত েেেস্থা গ্রহণ েরচ্ছো। তারপর তরুণ অচিসার টেসনচ্ছে েচ্ছল–তুচে 
অিত এসে আচ্ছেোচ্ছে েথা চেশ্বাস েচ্ছরা না। 
  
–আচে োধে। ওপরওয়ালার চনচ্ছেটশ না োনচ্ছল আোর িােচর দেচ্ছত পাচ্ছর। আপচন 
এরেুল দপায়াচ্ছরার নাে শুচ্ছনচ্ছেন? 
  
-হোিঁ, আোর দেচ্ছয়রা দতা তার প্রশংসায় পঞ্চেুখ। 
  
–দসই আপনাচ্ছে অোচ্ছরস্ট েরচ্ছত েচ্ছলচ্ছেন। 
  
–চেন্তু দেন? 
  
–চেিঃ চিনসচ্ছেি আপচন সে দোষ অেপচ্ছট স্বীোর েরুন। নইচ্ছল আচে অনে েেেস্থা 
চনচ্ছত োধে হচ্ছো। 
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চিনসচ্ছেি িোোচ্ছস েুচ্ছখ োনচ্ছত িায়–েী েেেস্থা দনচ্ছে? টেসন আচে শালটটচ্ছে দতাোর 
সাচ্ছথ অোচ্ছধ চেশচ্ছত চেচ্ছয়চে আর তুচে…। আচে চেেুই োচন না। 
  
আোর অনুচ্ছরাধ েচ্ছরও চিনসচ্ছেি েুখ খুলল না। পচ্ছরর চেন তাচ্ছে আোলচ্ছত পািাচ্ছনা 
হল। 
  
েুচেন পচ্ছরর ঘটনা। েনচ্ছিশন রুচ্ছে চিনসচ্ছেচ্ছির উপর অতোিাচ্ছরর পর দস েচ্ছল, 
েলচে আর পারচে না। 
  
পাচ্ছশর ঘচ্ছর দপায়াচ্ছরা আর িালটস েচ্ছস আচ্ছে। িালটস েচ্ছল–এখন আোর চিনসচ্ছেচ্ছির 
োচ্ছে দেচ্ছতই লিা েরচ্ছে। 
  
দপায়াচ্ছরা েচ্ছল–হোিঁ তা দতা চিে–দসচেন দতাোয় আশ্রয় না চেচ্ছল দতা তুচে োিঁিচ্ছত না। 
আর উপচর চহসাচ্ছে দপচ্ছয়চেচ্ছল দেরীর উষ্ণ সাচন্নধে। 
  
–সচতে সে চেচলচ্ছয় তুচে োিটার েরচ্ছল। 
  
–আচে না তুচে? আসচ্ছল এস. ও. এস. েথাটা আোর েচ্ছন সচ্ছন্দচ্ছহর োয়া ঢুচেচ্ছয়চ্ছে। 
  
–তাও চিে চেন্তু তুচে দে দেিঁচ্ছিা খুিঁড়চ্ছত দেউচ্ছট োর েরচ্ছে তা দে োনত? 
  
হিাৎ টেসন এচ্ছস েচ্ছল–সোর, েুখ খুচ্ছলচ্ছে। 
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–আচে আসচে। দপায়াচ্ছরা উচ্ছি োিঁড়ায়। 
  
–আচে আসচ্ছত পাচর? 
  
–হোিঁ, পাচ্ছরা। 
  
ওচেচ্ছে চিনসচ্ছেি আর অতোিার সহে েরচ্ছত পাচ্ছর না। েন্ত্রণায় দস েটিট েচ্ছর। 
তারপর দপায়াচ্ছরা আর িালটসচ্ছে দেচ্ছখ েচ্ছল–আপনারা? েয়া েচ্ছর িচ্ছল োন। 
  
টেসন েচ্ছল–উচন হচ্ছলন এরেুল দপায়াচ্ছরা। 
  
–োপ েরচ্ছেন চেিঃ চিনসচ্ছেি। 
  
–এোর েলুন আপচন েী োচ্ছনন? 
  
–আ-আচে চেেুই োচন না। 
  
তারপর আচ্ছরে েিা অতোিাচ্ছরর পর চিনসচ্ছেি েুখ খুলচ্ছত োধে হয়। 
  
স্ত্রী োরা োোর পর রোটট োরুণোচ্ছে দেচ্ছে পচ্ছড়। দেচ্ছয় চনচ্ছয় তার খুে চিিা হয়। 
তারপর দস োচ্ছে দে দসও আর দেচশ চেন োিঁিচ্ছে না। তখন দেচ্ছয়র েী হচ্ছে েচ্ছল েনু্ধ 
চিনসচ্ছেি রোটটচ্ছে সান্ত্বনা দেয়। 
  
-না চিনসচ্ছেি আচে োচ্ছলা েুেচে না। 

http://www.bengaliebook.com/


এস ও এস । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

181 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রি ত্র 
 

 

  
–দেন? দতাোর েচ্ছর োোর েচ্ছতা েয়স হয়চন। 
  
 চলোর চে েচ্ছর োোর েচ্ছতা েয়স হচ্ছয়চেল? 
  
–তা চিে। তচ্ছে দতাোর সচ্ছে আচে আচে, অত েুষচ্ছড় পড়ে দেন? 
  
রোটট েচ্ছল চেোনায় শুচ্ছয় না ঘুচ্ছোচ্ছত পারচ্ছল দে েী জ্বালা! েচ্ছন হয় দোর না হচ্ছলই 
এখুচন েচ্ছর োচ্ছো। 
  
রোটট আোর এেটা েথা রাখচ্ছে? 
  
–চে েথা? 
  
–চেস েুচলচ্ছয়টচ্ছে চেচ্ছয় েচ্ছরা। 
  
–চলোর োয়োয় আচে োউচ্ছে েসাচ্ছত পাচর না। 
  
–োচন, চেন্তু দস দতা দনই। 
  
–না। ও আচ্ছে 
  
–রোটট পােচ্ছলর েচ্ছতা েথা েল না। তুচে েুচলচ্ছয়টচ্ছে চেচ্ছয় েচ্ছরা। দেখচ্ছে নতুন েীেন 
েধুর হচ্ছে। 
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-না। আে আর তা সম্ভে নয়। 
  
–দেন নয়? দেচ্ছয়র েথা োেচ্ছে না? 
  
 –দস োর দতা চেস েুচলচ্ছয়চ্ছটর। 
  
এচেচ্ছে চিনসচ্ছেি এচ্ছসচেল চেেু টাো ধার েরচ্ছত। চেন্তু এ অেস্থায় েী েচ্ছর েলচ্ছে? 
না েলচ্ছল দেরী, েেট এচ্ছের অনাহাচ্ছর রাখচ্ছত হচ্ছে। 
  
রোটট েচ্ছল–আচে এেটু দেরুচ্ছো। 
  
–দোথায়? 
  
েরোর আচ্ছে। 
  
–তা োচ্ছে োর োচ্ছে? 
  
-েললাে দতা এেটু েরোর আচ্ছে। রোটটচ্ছে দেচ্ছখ েনু্ধ েষ্ট পায়। তাই েচ্ছল–তুচেও 
িচ্ছলা। দতাোর হাচ্ছত সেয় আচ্ছে? 
  
–এখন দতা আোর হাচ্ছত অিুরি সেয়। চিনসচ্ছেি সংসার, েোেসা, োচড়র খারাপ 
অেস্থার েথা েচ্ছল…রোটট এেটা অোটাচি আনচ্ছে দেচ্ছখ–এটা চনচ্ছয় দোথায় োচ্ছে? েী 
আচ্ছে এচ্ছত? 
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চলোর োোর োচ্ছে। এচ্ছত দশয়াচ্ছরর োেে আচ্ছে। 
  
-দশয়ার? চিনসচ্ছেচ্ছির চেশ্বাস হয় না। োরণ রোটট েরােরই দশয়াচ্ছরর েোপাচ্ছর এচড়চ্ছয় 
দেত তাই এটা আচ্ছেৌ চেশ্বাসচ্ছোেে নয়। 
  
–হোিঁ িচ্ছলা দেচরচ্ছয় পচড়। 
  
 তারপর চেচনট েচ্ছশচ্ছের েচ্ছধেই ওরা োচ্ছেটর োচড়চ্ছত দপৌঁোয়। েয়স ষাট দপচরচ্ছয়চ্ছে। 
আচ্ছে সচলচসটার চেল এখন খাচল েইপত্র নাড়ািাড়া েচ্ছর োত্র। োেট েোচ্ছিলার োনুষ 
তাই িাচরচেচ্ছে এেটা অচ্ছোোচ্ছলা োে! 
  
রোটট চিনসচ্ছেিচ্ছে েচ্ছল তুচে এেটু বেিেখানার ঘচ্ছর েস, আেরা েচ্ছয়েটা েথা 
দসচ্ছরচন। চিনসচ্ছেি দেচ্ছে েূল পায় না। দে রোটট তাচ্ছে সাোনে েথাও না েচ্ছল থােচ্ছত 
পাচ্ছর না আে দস দেন এেন দোপন েরচ্ছে। বেিেখানার লাচ্ছোয়া ঘচ্ছরই োচ্ছেটর 
স্টাচিরুে। 
  
–এচ্ছসা রোটট আচে দতাোর েনেই অচ্ছপক্ষা েরচেলাে। 
  
-হোিঁ, এেটু চেচ্ছশষ েরোচ্ছরই এচ্ছসচে। এই অোটাচিচ্ছত আোর েীেচ্ছনর েথাসেটস্ব লাখ 
চতচ্ছনে টাো আর েু-লাখ টাোর েহনা আচ্ছে আর উইল আচ্ছে। এগুচ্ছলা আপনার োচ্ছে 
রাখুন আর দেরী সাোচলো হচ্ছল তাচ্ছে দেচ্ছেন। 
  
-চেন্তু আচে দেন? আোর দতা দেউ দনই। 
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-তাই েনেই দতা আপনার োচ্ছে রাখচে। আপচন চনচ্ছলটাে। িাচ্ছিটর োচ্ছে সে োন েচ্ছর 
েচরচ্ছদ্রর েচ্ছতা থাচ্ছেন। আোর শারীচরে অেস্থা োচ্ছলা না। দেচ্ছোচ্ছনা েুহূচ্ছতট… 
  
-না ওোচ্ছে েলা না। 
  
–আর আপনার োচ্ছে রাখার অথট হল দেউ চেেু োনচ্ছে না। আর োনচ্ছল টাোর 
দলাচ্ছে… আে উচি। 
  
-তা অেশে চিে। 
  
 –িচল। 
  
এচ্ছসা। েেোন দতাোর েেল েরুন। 
  
ওচ্ছের েথা চিনসচ্ছেি আড়াল দথচ্ছে শুচ্ছন োেচ্ছত লােল-রোটট তার সাচ্ছথ এেন েেেহার 
দেন েরল? 
  
সারা রাত চিনসচ্ছেি ঘুেচ্ছত পাচ্ছর না। দিাচ্ছখর সােচ্ছন অোটাচিটা দেচ্ছস ওচ্ছি। েচ্ছন েচ্ছন 
সেল্প েচ্ছর ওটা তার িাই-ই। সোচ্ছল উচ্ছি সুসানচ্ছে িাচ্ছে। সুসান চেচ্ছিচ্ছন োে 
েরচেল, তাড়াতাচড় আসচ্ছত েলায় োে দিচ্ছল িচ্ছল আচ্ছস। 
  
-েী েলে? 
  
–আে দথচ্ছে দেচ্ছয়চ্ছে দসাচিয়া েচ্ছল িােচ্ছে না। আর েেটচ্ছে োরণ েরচ্ছে। 
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 –দেন নােটা দতা তুচে চেচ্ছয়চেচ্ছল? 
  
–হোিঁ, তচ্ছে েড্ড েড় নাে। 
  
–েী নাচ্ছে িােে? 
  
–দেরী। দোট্ট েুঅক্ষচ্ছরর। 
  
–চেন্তু েড্ড েেন। 
  
–তা দহাে। 
  
 সুসান তার েথায় সায় চেচ্ছয় িচ্ছল োয়। চিনসচ্ছেি অোটাচিটার েথা োেচ্ছত থাচ্ছে 
তারপর োচ্ছেটর োচড়র িারচেচ্ছে ঘুচ্ছর দেচ্ছখ। দোথা চেচ্ছয় ঢুেচ্ছে তারও েে েচ্ছর দনয়। 
  
এেরাচ্ছত চিনসচ্ছেি পািঁচিল টপচ্ছে দসখাচ্ছন চেচ্ছয় দেচ্ছখ অেূচ্ছর এেটা েুলিে োিঁধা। 
প্রাচ্ছণর েচ্ছয় চিনসচ্ছেি দেেন চনিঃশচ্ছে এচ্ছসচেল দতেনই পািঁচিল টপচ্ছে োইচ্ছর িচ্ছল 
োয়। তারপর অনে েতলে আিঁচ্ছট। 
  
চিচে নাচ্ছে এেটা দলাচ্ছের সাচ্ছথ চিনসচ্ছেচ্ছির আলাপ চেল। দস সােটাচ্ছস োচ্ছঘর দখলা 
দেখাত। েয়স োড়ার সাচ্ছথ সাচ্ছথ িােচর িচ্ছল োয় তেুও তার োচ্ছয় অসুচ্ছরর দোর। 
তাচ্ছে চিনসচ্ছেি সাচ্ছড় চতন হাোর টাোয় রােী েরায় আর ধার দেনা েচ্ছর অোিোন্স 
পািঁিচ্ছশা টাো দেয়। 
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চেন্তু পরচেন সোচ্ছল দেচ্ছখ েুেুরটা তার দেহ চেিঁচ্ছড় ক্ষত চেক্ষত েচ্ছর চেচ্ছয়চ্ছে। এচ্ছত 
োেট সোে হচ্ছয় োয়। তখন েুেুচ্ছরর সচ্ছে এেটা পিঁচিশ েেচ্ছরর েুেেচ্ছেও তার হাচ্ছত 
রাইচ্ছিল চেচ্ছয় পাহারায় লাচেচ্ছয় দেয়। 
  
চিনসচ্ছেি চস্থর েচ্ছর দস েনু্ধচ্ছে হতো েরচ্ছে, তাই চস্থর েচ্ছর োয় রোচ্ছটটর োচড়। দশাচ্ছন 
দস নথট দরাচ্ছি োচ্ছে পচ্ছরর চেন। এই সুচ্ছোচ্ছে আচ্ছে চেচ্ছয় দস্টশচ্ছন েচ্ছস চিনসচ্ছেি। 
েৃচষ্ট পড়ায় দেন িািঁো। েথারীচত রোটট আচ্ছস। চিনসচ্ছেি তাচ্ছে দেচ্ছখ এেটা োেরায় 
উচ্ছি োয়। তার পাচ্ছশর োেরায় েচ্ছস রোটট। রোটট োচড়চ্ছত েচ্ছস চেচ্ছোচ্ছত থাচ্ছে আর 
দসই িািঁচ্ছে ওোরচ্ছোট, হাচ্ছত েস্তানা, দিাচ্ছখ সানগ্লাস, োথায় োচে েোচ্ছপর আড়াচ্ছল 
চনচ্ছেচ্ছে লুচেচ্ছয় চিনসচ্ছেি দস োেরায় আচ্ছস। তাচ্ছে দেন অশরীরী আত্মা ের েচ্ছরচ্ছে। 
নথট দরাি দেচ্ছড় োচড় িলচ্ছত শুরু েচ্ছরচ্ছে। হিাৎ ঘুে দেচ্ছে েরোর োে োিঁড়ায় রোটট। 
নােচ্ছে েী না োেচ্ছে, চিনসচ্ছেি তাচ্ছে তখনই ধািা দেয়। 
  
তারপচ্ছরই আোর এেটা িাস্টট ক্লাচ্ছসর চটচেট দেচ্ছট এেটা চেড় োেরায় েচ্ছস িচ্ছল 
োয় অচিচ্ছস। তারপর দোন্স-এর দিান আচ্ছস। তাচ্ছে সান্ত্বনা োচনচ্ছয় েুচলচ্ছয়টচ্ছে 
োনাচ্ছত েচ্ছল। 
  
পরচেন রোচ্ছটটর অচ্ছিেচষ্টচরয়ার পর চিনসচ্ছেিচ্ছে সেচ্ছল প্রেৃত েনু্ধ েলচ্ছত লােল। 
দেচ্ছয়র োরও আোচ্ছেই চনচ্ছত েলল। চিনসচ্ছেি দেল োচ্ছেটর োচ্ছে। দসও 
চিনসচ্ছেিচ্ছে োচ্ছলা েচ্ছলই েচ্ছন েরল। দেচ্ছয়চ্ছেও চনচ্ছের োচ্ছে চনচ্ছয় রাখচ্ছত েলল। 
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োেট োনায় দোচ্ছন্সর চশক্ষােীক্ষা দতেন না, তাই ওর োচ্ছে দেচ্ছয়চ্ছে চেেুচ্ছতই রাখচ্ছত 
দেওয়া হচ্ছে না। দতাোর োচ্ছে দেচ্ছয়চ্ছে রাখচ্ছত হচ্ছে। চিনসচ্ছেচ্ছির ইো সিল হল। 
  
এচেচ্ছে দোন্স চিনসচ্ছেিচ্ছে দেচ্ছয় চেচ্ছত রােী হল না। চপটার এর েচ্ছধে গ্রীন উচ্ছি 
এেটা োচড় চিে েচ্ছর, পঞ্চাশ হাোর টাোয়। চেন্তু অত টাো পাওয়া েুশচেল। এচেচ্ছে 
রোর োচড় োড়ার েনে তাড়া দেয়। এই সুচ্ছোচ্ছে তার োে দথচ্ছে পঞ্চাশ হাোর টাো 
িায় চিনসচ্ছেি। েচ্ছল এই টাো চেচ্ছলই দস োচড় খাচল েচ্ছর দেচ্ছে। 
  
প্রথচ্ছে রোর তা চেচ্ছত রােী হয় না। চেন্তু তাচ্ছে ব্ল্োেচ্ছেল েরচ্ছত থাচ্ছে চিনসচ্ছেি। 
োচটর তলা দথচ্ছে এেটা পুচ্ছরাচ্ছনা পোচ্ছেট দথচ্ছে দোচ্ছেন দের েচ্ছর তাচ্ছত রোচ্ছরর 
নাে চিোনা দেখায় চিনসচ্ছেি, েচ্ছল পুচলশচ্ছেও োনাচ্ছে। 
  
তারপর রোর তাচ্ছে টাোটা দেয় আর েুেচ্ছনর েচ্ছধে েথা হয় এই টাোর েথা দেউ 
োনচ্ছে না। আর রোচ্ছরর েোেসার েথাও দোপন থাচ্ছে। রোর োোর পর চপটারচ্ছে 
চিনসচ্ছেি েচ্ছল োত্র িচিশ হাোর হচ্ছয়চ্ছে পচ্ছর আচ্ছরা চতন হাোচ্ছর রিা। 
  
েশ েের দেচ্ছট োয়। দসাচিয়া েয় েের দেরী েশ। আসল দেরীর নাে রাখা হচ্ছয়চেল 
শালটট। তার েয়স সাচ্ছড় আট। দস তাচ্ছেরই োো-ো েচ্ছল োচ্ছন। 
  
তখন দথচ্ছেই শালটট, েেট আর দেরীচ্ছে চনচ্ছয় দস ঘুরপচ্ছথ োচ্ছেটর োচড় দেত। েুচ্ছখ 
েলত আোর েুই দেচ্ছয় চেন্তু আসচ্ছল দেরী সাচেচ্ছয় চনচ্ছের দেচ্ছয়চ্ছে চনচ্ছয় চেচ্ছয় রোচ্ছটটর 
সম্পচি গ্রহণ েরচ্ছত িাইচ্ছতা। 
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হিাৎ েীশুর চেচ্ছে তাচেচ্ছয় দিাচ্ছখ েচ্ছল েচতট েচ্ছর দিলত। তাই দেচ্ছখ োেট তাচ্ছে খুে 
োচ্ছলা োনুষ েচ্ছল েচ্ছন েরচ্ছত লােল। সচতেই দস এেন েৃষ্টাি েে দেচ্ছখচ্ছে। 
  
দেরীর সাচ্ছথ েল্প েচ্ছর োেট োনচ্ছত পাচ্ছর দস চিনসচ্ছেি আর তার স্ত্রীচ্ছেই োো-ো 
েচ্ছল োচ্ছন। এ দেচ্ছখ দস আচ্ছরা খুশী হয়। চিনসচ্ছেি তাচ্ছে েচ্ছল দসই দতা এেচেন 
োনচ্ছেই। তাই আচ্ছে দথচ্ছে েুিঃখ দেচ্ছো দেন? েচ্ছড়া দহাে তখন চনচ্ছেই োনচ্ছে। 
  
এচেচ্ছে শালটট েচ্ছড়া হচ্ছে তাচ্ছেও পৃচথেী দথচ্ছে সরাচ্ছত হচ্ছে। না হচ্ছল দস েচে েচ্ছড়া 
হচ্ছয় োনচ্ছত পাচ্ছর তচ্ছে দতা আর রচ্ছক্ষ দনই এচ্ছত। এতচেচ্ছনর পচরেল্পনা এেোচ্ছর 
োচট হচ্ছয় োচ্ছে। তাই শালটচ্ছটর েুচ্ছতার দপচ্ছরচ্ছে আচ্ছসটচনে লাচেচ্ছয় তাচ্ছে দিা পয়েন 
েরচ্ছত থাচ্ছে। 
  
োচ্ছটটর েনু্ধ লোচ্ছোচ্ছরটচরচ্ছত োে েরত তার োে দথচ্ছেই েয় দেচখচ্ছয় আচ্ছসটচনে 
আনত। তাই চনচ্ছস্তে হচ্ছয় দেচ্ছে শালটট। তাচ্ছে িাক্তাচ্ছরর তোেধাচ্ছন রাখা হচ্ছয়চ্ছে। দস 
এখন োচ্ছলা আচ্ছে। 
  
সেচ্ছশচ্ছষ েখন চিনসচ্ছেি স্বীোর েচ্ছর তখন দস েুখ থুেচ্ছড় দটচেচ্ছলর উপর পচ্ছড় 
অজ্ঞান হচ্ছয় োয়। 
  
তখন দপায়াচ্ছরা তরুণ অচিসার টেসনচ্ছে েচ্ছল–চিনসচ্ছেি দোষী, তার তত শাচস্ত হচ্ছেই 
চেন্তু শালটট দোচ্ছনা দোষ েচ্ছরচন, দস চেেু টাোর উিরাচধোচরণী হচ্ছয়চ্ছে। আচে িাই 
তুচে ওচ্ছে চেচ্ছয় ের। আর দেখ ঐ সংসার দেন দেচ্ছস না োয়। আোর এই অনুচ্ছরাধ 
তুচে দরচ্ছখা। 
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–অনুচ্ছরাধ না, সোর আচ্ছেশ েলুন। আপচন না থােচ্ছল এ দেচ্ছসর সোধান হত না। 
  
সোর োে দথচ্ছে চেোয় চনচ্ছয় িালটস আর দপায়াচ্ছরা োচড় েচ্ছর িচ্ছল োয়। দেচ্ছত দেচ্ছত 
দপায়ারা েচ্ছল–এই েোচ্ছিলার েীেনই োচ্ছলা। েোটস লাইি ইে গুি। 
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