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দমিঃ শ্যাতানা 
  
০১. 
  
ম িঃ শ্যাতানা আসজেমিযান, পতত েগীজ, গ্রীক না অনয রকাসনা জামতি রলাক রে েম্বসে 
কাসিা মকছত জানা রনই। ভদ্রসলাক পাকে রলসনি আ়িম্বিপূর্ে পমিসবসশ্ বাে কসিন। 
  
 াসে  াসেই মতমন নানা িকস ি পামটে রেন। রেই পামটেসত মবমশ্ষ্ট েম্ভ্রান্ত বযমিই 
স্থানলাভ কসিন। পামটেি একটা চামিমিক ববমশ্ষ্টয আসছ। 
  
ম িঃ শ্যাতানা এ নই রলাক রে তাসক রেখসলই েকসল রক ন ভীতেন্ত্রস্ত হসয ওসেন। 
  
েকসলি ধাির্া ভদ্রসলাসকি েৃমষ্ট প্রচ্ছন্নভাসব মবিাজ কিসছ। ম িঃ শ্যানাি িমেকতাি 
ধিনটাও রক ন অদ্ভতত। 
  
েকসল তাসক এই কািসর্ এম়িসয চলসত রচষ্টা কসি। 
  
আজসক োসক রকন্দ্র কসি রকৌতত কপ্রবর্তা রগমজসয উেসলা মতমন হসচ্ছন খবোকৃমত 
রপাযাসিা। 
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ম িঃ শ্যাতানা রপাযাসিাসক তাি ফ্ল্যাসট আ ন্ত্রর্ জানাসলন। মতমন বলসলন, আ াি ফ্ল্যাসট 
একমেন চসল আেতন, অসনক আকর্ের্ীয মজমনর্ রেখাসত পািসবা। আ াি েংগ্রহশ্ালায 
রকবল াি পৃমিবীি েবেসেষ্ঠ দ্রষ্টবযগুসলাই স্থান রপসয িাসক। 
  
অপিাধ জগসতি েবেসেষ্ঠ দ্রষ্টবয বস্তু বলসত আপমন তাহসল মক  সন কসিন? 
  
আম  তাসেিই বলমছ, োিা পৃমিবীি েবেসেষ্ঠ খতনী! 
  
হযাাঁ োিা ধিাসছাাঁযাি বাইসি রিসকও মনমবেসে তাসেি কাজ হামেল কসি রগসছ। োসেি 
ইমতহাে রকবল েফলতায ভিা, রকাসনা ঘমনষ্ঠ অন্তিঙ্গ পেেন্ত এই ে স্ত অপকীমতেি 
মবন্দত মবেগেও জাসন না। 
  
মতমন আিও উচ্ছ্বমেত ভাসব বলসলন, জাসনন ম িঃ রপাযাসিা, রকউ েমে রকাসনা কাজ 
মনখত াঁত মশ্ল্পেম্মত উপাসয ে াধা কিসত পাসি তসব তাসক মনশ্চয পতিস্কাি রেওযা উমচত। 
েব খতনীসকই হাতক়িা পমিসয ফাাঁমেি েম়িসত রোলাসত হসব, েূিেমশ্েতাি অভাব রিসকই 
আপনাি  সন এ ন ধাির্াি উদ্ভব হসযসছ। আ াি  সত েিকাসিি তিফ রিসক এইেব 
খতনীসেি জসনয মবসশ্র্ ভাতাি বসন্দাবস্ত িাকা প্রসযাজন। প্রসতযক েভয নাগমিসকি কতেবয 
এসেি  হাে াসিাসহ োেয রভাসজ আপযামযত কিা। তাই আপনাসক শুক্রবাি আোসিা 
তামিসখ আ াি ফ্ল্যাসট আেসত বলমছ। 
  
ম িঃ শ্যাতানা মবোয মনসয এসগাসলন। রপাযাসিা অসনকক্ষর্ একেৃসষ্ট তামকসয িইসলন। 
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০২. 
  
 শুক্রবাি ম িঃ রপাযাসিা ম িঃ শ্যাতানাি ফ্ল্যাসট রগসলন। উমেেপিা খানো া তাসক েিজা 
খতসল মেসলন। 
  
রপাযাসিাসক  হাে াসিাসহ রভতসি মনসয রগসলন শ্যাতানা। আেতন েবাি োসি পমিচয 
কমিসয মেই…। 
  
ইমন হসচ্ছন শ্রী মত অমলভাি, রগাসযন্দা ও িহেয গসল্পি রলমখকা। ভদ্র মহলাি খযামত 
েবেজনমবমেত। খতনীসেি  ানমেক গমতপ্রকৃমত, অপিাধীি প্রবর্তা, গভীি তসেি মকছত 
প্রবেও হালকা েতসি পমিসবশ্ন কসিসছন। 
  
ভদ্র মহলা হামে তসখ রপাযাসিাসক োেি অমভবােন জানাসলন। 
  
ধীি গম্ভীি কসে প্রশ্ন কিসলন শ্যাতানা, েতপামিসিসি বযাসটসলি েসঙ্গ মনশ্চয আপনাি 
আলাপ আসছ? 
  
লম্বাচও়িা ভদ্রসলাক এমগসয এসে হাত বাম়িসয মেসলন। 
  
স্কটলযাণ্ড ইযাসডেি েতচতত ি অমফোিসেি  সধয েতপামিসিসি বযাসটলই েবেসেষ্ঠ। 
  
শ্যাতানা আবাি  তখ খতলসলন, ইমন হসচ্ছন মিমটশ্ েিকাসিি গুপ্তচি মবভাসগি একজন 
উচ্চপেস্থ ধতিেি ক েচািী, কসনেল রিে। 
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রপাযাসিা মচন্তা কিল রে ম িঃ শ্যাতানাি অমতমি মনবোচসনি ক্ষ তা আসছ। 
  
এিপি আিও অমতমি এসক এসক প্রসবশ্ কিসলন–ডািঃ িবাটেে…ইমন একজন মবচক্ষর্ 
ডািাি এবং তাি রিাগমনর্েসযি  সধয রে রকাসনা ভত ল িাসক না, রুগীি  সন এ মবশ্বাে 
জামগসয তত লসতও ভদ্রসলাক েসিষ্ট পািেশ্েী। 
  
এবাসি ম িঃ শ্যাতানাসক খানো া এসে জানাল ম সেে লমি াি কিা। 
  
ম সেে লমি াি বযে র্াসটি কাছাকামছ, ভবযেভয রপার্াকআোক,  ািাি চত ল ধূেি 
বসর্েি, গলাি স্বিও রবশ্ তীক্ষ্ণ। 
  
খানো াি কেস্বি আবাি ধ্বমনত হসলা–র জি রডেপাডে। েীঘেকায স্বাস্থযবান পতরুর্ 
হসচ্ছন ইমন। নানাধিসনি মশ্কাি েম্পসকে মনসজসেি অমভজ্ঞতাি কিা গল্প কিসত 
লাগসলন েতজসন। 
  
এবাি প্রসবশ্ কিসলন…ম ে র মিমডি…, ইমন রেমেসনি রশ্র্ অমতমি। বযে বাইশ্ 
রতইসশ্ি  সধয। েবোসঙ্গ একটা মবর্ােসকা ল শ্রী আসছ। 
  
ম ে র মিমডসিি েসঙ্গ ম িঃ রপাযাসিাি আলাপ কমিসয মেসলন ম িঃ শ্যাতানা। 
  
ম ে র মিমডি বলসলন, আম  আপনাি মবর্সয অসনক কিাই কাগসজ পস়িমছ। এ.মব.মে. 
 াডোসিি  সতা রিা হর্েক  া লাি আো ীসক আপমনই রতা পতমলসেি হাসত ধমিসয 
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মেসযমছসলন। স্কটলযাণ্ড ইযাসডেি ব়ি ব়ি কতোিা এই িহসেযি রকাসনা হমেশ্ পামচ্ছসলন 
না। 
  
ম ে র মিমডি এবাি ম িঃ শ্যাতানাি েম্বসে বলসত শুরু কিসলন মকন্তু  ােপসি রিস  
রগসলন। 
  
রপাযাসিা শ্ান্ত কসে বামকটা বযি কিসলন। ভদ্রসলাক খতবই অপিাধপ্রবর্। তাি রচাসখি 
েৃমষ্টও ক্রত ি। তাসক রেখসল রলাসকি  সন িাসেি েঞ্চাি হয। মকন্তু ভদ্রসলাসকি মডনািটা 
খতবই উপসভাগয। 
  
ইমত সধয মডনাসিি ডাক প়িসলা। রপাযাসিাি অনত ান ের্বেব েতয িাজকীয আসযাজন 
খােয তামলকায ত্রুমটহীন পমিসবশ্ন। 
  
অমতমিিা েবাই খতব তৃমপ্ত কসি এবং িমেকতা কিসত কিসত এই মডনািমট উপসভাগ 
কিসলন। মডনাি োিসত োিসত এক একজন নানাধিসনি খতসনি প্রমক্রযা বযি কিসত 
লাগসলন। 
  
র জি রডেপাডে শুষ্ক স্বসি বলসলন, বতসনা জামতিা স্বভাবতই প্রাচীন পন্থী। তািা তাসেি 
মপতা-প্রমপতা সহি বহু বযবহৃত পতিাসনা পন্থাই অনতেির্ কসি চসল। 
  
শ্রী তী অমলভাি বলসলন, আম  রভসবমছলা  ওিা রশ্ক়িবাক়ি মনসয নানাধিসনি প্রমক্রযা 
চালায খতসনি জনয মকন্তু এখন রেখমছ এটা েমতয নয। 
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েতপামিসিসি বযাসটল এ েম্বসে তাি বিবয রপশ্ কিসলন। মতমন বলসলন, অমভজ্ঞতায 
রেখা রগসছ তািা োধাির্তিঃ োসবকী আসেেমনকই পছন্দ কসি। এটা অসনক েহজলভয 
তসব  মহলাসেি  সধয অসনক প্রি  রের্ীি অপিাধী আসছ োিা োংঘামতক জমটল 
পমিমস্থমতি  সধযও খতব  ািা োন্ডা রিসখ কাজ কসি। 
  
ম িঃ শ্যাতানা রহসে বলসলন, মবর্ই হসচ্ছ  মহলাসেি প্রধান অস্ত্র। 
  
খতসনি বযাপাসি ডািািসেি েতসোগেতমবধা প্রচত ি। শ্যাতানাি মচন্তাি কাসলাছাযা এই উমিি 
জনয ডািাি িবাটেে িাগত স্বসি বলসলন, আম  এই কিাি তীি প্রমতবাে কিমছ তসব 
ভ্র ক্রস  আ িা কখসনা কখসনা রুগীি  ৃতত যি কাির্ হসয োাঁ়িাই রেটা মনছকই েতঘেটনা। 
  
ম িঃ শ্যাতানা গম্ভীি কসে বলসলন, তসব আম  েমে কাউসক খতন কিসত োই তাহসল আম  
রোজা িাস্তাই অবলম্বন কিসবা রে ন মশ্কাি কিসত মগসয ভত ল কসি অনয কাউসক র সি 
বো; অিবা অনয নস্কভাসব রকাসনা অেতস্থ রিাগীসক মবর্াি রকাসনা ওর্তধ খাইসয রেওযা 
ইতযামে। 
  
োিা ঘি নীিব হসয রগল। 
  
. 
  
০৩. 
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েবাই খাওযাোওযা রেসি ড্রইংরুস  মফসি এসলন। রবযািা কমফ মেসয রগল। শ্যানা 
েবাইসক উসেশ্য কসি বলল, আপনািা েবাই আেতন েবাই ম সল িীজ রখলা োক। 
িীসজি জনয রটমবল পাতা হসলা। পাটেনাি মনবোচন কিা হল এবং পতসিােস  তাে রখলা 
শুরু হসয রগল। 
  
ম িঃ শ্যাতানাি রচাখ তখ উদ্ভামেত হসয উেসলা। মতমন আজ  সন  সন ভাবসলন তাি 
অমতমিিা তাসক অফত িন্ত আনসন্দি ইেন রজাগাসচ্ছ। 
  
রপাযাসিাসক উসেশ্য কসি কসনেল বলসলন, পাাঁচটা ডায সণ্ডি রখলা হসলা, তাি অিে রগ  
এবং িাবাি, তসব ভাগয ভাসলা বলসত হসব, রেড মলড প়িসল মক হসতা বলা োয না! 
  
কসনেল রিে ঘম়িটাি মেসক তাকাসলন, িাত বাসিাটা রবসজ েশ্ ম মনট একটা িাবাি হসত 
পাসি। 
  
বযাসটল িাজী হসলন না। আ াি রবমশ্ িাত জাগা েহয হসব না। 
  
ক্ষত ণ্ণ মচসে কসনেল রিে মহোব কর্সত বেসলন। ফলাফসল  মহলািা হািসলন র াট মতন 
পাউণ্ড োত মশ্মলং। 
  
শ্রী তী অমলভাি হামে তসখ েব মহসেব ম মটসয উসে োাঁ়িাসলন। এবাি েবাই মবোয 
রনবাি জনয উসে প়িসলন, েকসলই ম িঃ শ্যাতানাি ঘসি এসক এসক প্রসবশ্ কিসলন। 
মতমন পাসশ্ি ঘসি রচযাসি রচাখ বতসজ শুসয আগুন রপাহাসচ্ছন। 
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কসনেল রিে শ্যানাি রচযাসিি মেসক এসগাসলন, বলসলন, এবাি আ িা মবোয রনসবা ম িঃ 
শ্যাতানা। মকন্তু কসনেসলি কিাি রকাসনা উেি মেসলন না ম িঃ শ্যাতানা। 
  
েবাই  তখ চাওযা চাওময কিসত লাগসলন। রপাযাসিা এমগসয মগসয মনদ্রা গ্ন শ্যানাি হাত 
অল্প তত সল ধিসলন। তািপি বযাসটলসক উসেশ্য কসি বলসলন, আপমন একটত  রেখতন। ম িঃ 
বযাসটল শ্যানাি রকাসটি ফাাঁসক উাঁচত  হসয িাকা শ্ি মজমনর্টা েশ্ে না কসি েতেূি েম্ভব 
খত াঁমটসয রেসখ অেহায ভমঙ্গসত বলসলন, খতবই েতিঃসখি েসঙ্গ আপনাসেি জানাসত বাধয হমচ্ছ 
রে গৃহস্বা ী শ্যাতানা  ািা রগসছন। 
  
েবাই অেষ্ট আতেনাে কসি উেসলন, ভদ্রসলাক রে প্রকৃতই  ািা রগসছন রে মবর্সয মক 
আপমন এসকবাসি মনমশ্চত। ডািাি িবাটেে প্রশ্নটা ছত াঁস়ি মেসলন। 
  
বযাসটল তাসক বাধা মেসলন, এক ম মনট, ডািাি িবাটেে। ইমত সধয রক রক ঘসি প্রসবশ্ 
কসিসছন। 
  
িবাটেে প্রি টা হতবতমি হসয প়িসলন। তাি  াসন?..আপনাি কিাি   োিে মকছতই আম  
বতসে উেসত পািমছ না।…আ িা রকউই বাইসি…োইমন। রভতসিও রকউ র াসকমন। 
  
বযাসটল েকসলি মেসক তামকসয  াপা তাসল  ািা েত মলসয বলসলন, বতসক ছতমি বমেসয 
ভদ্রসলাকসক খতন কিা হসযসছ। বযাসটল লক্ষয কিসলন প্রসতযসকিই শ্িীি ঈর্ৎ রকাঁসপ 
উেসলা। রচাখ  তসখ আতঙ্ক ভয ও উসেজনাি মশ্হির্। র জি রডেপাডে অল্প ইতস্ততিঃ 
কসি উসে োাঁ়িাসলন। তাি োাঁ়িাবাি ভঙ্গীসত বেমনসকি েৃঢ়তা। আ াি  সন হয আ িা 
েকসলই রকাসনা না রকাসনা ে য িীজ রটমবল রছস়ি েিজাি কাসছ মগসযমছলা । 
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বযাসটল তাই  ািা না়িসত না়িসত বলসলন, এই মবর্সয আসলাচনা কিবাি জসনয 
আপনাসেি পাসশ্ি ঘসি রেসত অনতসিাধ কিমছ। 
  
চািজন িীজ রখসলাযা়ি ধীসি ধীসি পাসশ্ি ঘসিি মেসক এসগাসলন। 
  
বযাসটল রফান তত সল রহড রকাযাটোসি খবি পাোসলন। স্থানীয পতমলে বামহনী এখনই এসে 
প়িসব। রহড রকাযাটোসিি মনসেেশ্, আম  রেন এই তেসন্তি ভাি গ্রহর্ কমি। 
  
তািপি রপাযাসিাি মেসক মফসি তামকসয প্রশ্ন কিসলন, ভদ্রসলাক কতক্ষর্ আসগ  ািা 
রগসছন বসল আপনাি  সন হয। 
  
রপাযাসিা বলসলন, আ াি  সন হয ঘণ্টাখাসনক রতা হসবই। 
  
বযাসটল অনয নস্ক ভাসব বলসলন, হতযাকািীি প্রকৃত উসেশ্যই বা মক মছল? 
  
ইমত সধয পতমলে বামহনী এসে পস়িসছ। েিজা রেসল মডমভশ্নাল োজেন ঘসি প্রসবশ্ 
কিসলন। ডান হাসত রোলাসনা চা ়িাি বযাগ তাি রপছসন পতমলে ইনেসপক্টি, েসঙ্গ 
কযাস িা যান। েবাি রশ্সর্ পতমলে কনসেবল। রুমটন বাাঁধা পতমলেী কাজ শুরু হসয 
রগসলা। 
  
. 
  
০৪. 
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ইমত সধয পতসিা এক ঘণ্টা অমতবামহত হসয রগসছ। 
  
 ৃতসেহ পিীক্ষা কিবাি পি মবমভন্ন ভাসব তাি ফসটা রনওযা হসযসছ। একজন 
মফঙ্গািমপ্রি মবশ্ািেও এসেমছসলন। 
  
বযাসটল রপাযাসিাি মেসক তামকসয বলসলন, আচ্ছা মডনাি পামটেসত ম িঃ শ্যাতানা আপনাসক 
মক রেন রবাোসত রচসযমছসলন। 
  
রপাযাসিা উেি মেসলন, ভদ্রসলাক মছসলন অমত ািায োমম্ভক। ভাবসতন শ্যতাসনি রেষ্ঠ 
অনতচি রেসজ পৃমিবীি উপি প্রভত ত্ব কসি োসবন। এই গসবেই  ািা প়িসলন। 
  
বযাসটল  সন  সন মব়িমব়ি কিসলন, তাহসল র াট আটজন মন মন্ত্রত–তাি  সধয 
চািজসনি ভূম কা শুধত েশ্েসকি, বামক চািজন হতযাকািী। 
  
েৃঢ় কসে প্রমতবাে জানাসলন ম সেে অমলভাি, অেম্ভব! এি  সধয রকউ খতনী হসত পাসি 
না। এখাসন েকসলই মবমশ্ষ্ট ভদ্রসলাক। 
  
বযাসটল ধীি ভাসব  ািা রোলাসলন, এই মবর্সয এখনই এসকবাসি মনমশ্চত হওযা োয 
না। খতনীিাও অসনক ে য আপনাি আ াি  সতা রপার্াক পসি িাসক। বাইসি রিসক 
তাসেি রবাো োয না। ম িঃ শ্যাতানা হযসতা আজসকি রভাজেভায কমতপয খতনীসেি এক 
অভূতপূবে েসম্মলন ঘটাসত রচসযমছসলন। 
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রপাযাসিা  ািা না়িসলন, ভদ্রসলাসকি একটা খযামত মছসলা। ক্ষ াহীন মনষ্ঠত িতায 
ভদ্রসলাকসেি আি রবমশ্ক্ষর্ বমেসয িাখা উমচত হসব না। এবাি তাসেি জবানবমন্দ 
রনওযা প্রসযাজন। 
  
তাহসল আ িা না হয বাইসি মগসয অসপক্ষা কমি? কসনেল রিে উসে োাঁ়িাবািা ভাব 
রেখাসলন। 
  
….বযাসটল েবাইসক উসেশ্য কসি বলসলন, না, না, আপনািা েকসলই িাকসত পাসিন। 
  
বযাসটল উসে োাঁম়িসয কতেবযিত কনসেবলসক ডাক মেসলন, পাসশ্ি ঘসি এণ্ডািেন 
মডউমটসত আসছ। ওসক মগসয বলসব অমতমিসেি  সধয ডািাি িবাটেে রেন অনতগ্রহ কসি 
একবাি আ াি ো সন হামজি হন। 
  
ডািাি িবাটেে দ্রুতপাসয ঘসি প্রসবশ্ কিসলন, েমতয েতপামিসিসি, মক োংঘামতক 
একটা বযাপাসিি  সধয আ িা জম়িসয প়িলা , ছতমি র সি কাউসক খতন কিা…। না, 
এসতাখামন েতিঃোহে আ াি রনই। আি তাছা়িা ওনাসক ভাসলা কসি আম  মচমন না পেেন্ত 
েততিাং ওনাসক খতন কিবাি রপছসন আ াি মবন্দত মবেগে কাির্ রনই। 
  
বযাসটল নীিে ভঙ্গীসত  ািা না়িসলন। আপনাি কিা শুসন আশ্বস্ত হলা , তসব আপমন 
জাসনন আ াসক আইন ামফক তেন্ত চালাসত হসব। ঘসিি অপি অমতমিসেি েম্বসে মকছত 
জাসনন? 
  
না, েতিঃমখত মকছত জামন না। 
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োইসহাক ম িঃ বযাসটল েবাইসকই রজিা কিসলন। রজিা কসি জানসত পািসলন মতনজনই 
রটমবল রছস়ি উসেমছসলন মকন্তু ম িঃ শ্যাতানাি মেসক রকউই লক্ষয কসিনমন রে মতমন মেক 
তখন মক কিমছসলন। 
  
ম িঃ বযাসটল বলসলন, আপমন মনশ্চয খত াঁসজ বাি কিসত পািসবন রে রক খতনী। তসব 
আপনাি মতনজসনি  সধয কাসক খতনী বসল  সন হয?–ম িঃ বযাসটল ডািাি িবাটেেসক 
মজজ্ঞাো কিসলন। 
  
ডািাি িবাটেে িত ত রখসয বলসলন, আ াি  সন হয র জি রডেপাডেই হতযাকািী। 
ভদ্রসলাসকি নাভে খতবই শ্ি এক াি মতমনই এই েত াঁমক মনসত পাসিন। 
  
এখাসন  মহলাসেি রকানও ভূম কা রনই, কাির্ এই খতসনি মপছসন বেমহক শ্মিি 
প্রসযাজন। 
  
বযাসটল তা়িাতাম়ি বলসলন, না, ওনাসক একটা লম্বা পাতলা ছতমি মেসয হতযা কিা 
হসযসছ। 
  
ডািাি িবাটেে উচ্ছ্বমেত কসে বসল ওেসলন, মক োংঘামতক বযাপাি! 
  
বযাসটল রপাযাসিাি মেসক মফসি তাকাসলন এবং মজজ্ঞাো কিসলন, আপনাি মক বিবয 
আসছ তা প্রকাশ্ করুন। 
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রপাযাসিা স্বভাবেতলভ ভঙ্গীসত হাত না়িসলন এবং প্রশ্ন কিসলন, আপনািা কটা িবাি 
রখসলমছসলন? 
  
িবাটেে চটপট জবাব মেসলন, মতনসট। 
  
আ াি আিও েত মট প্রশ্ন, এক হসচ্ছ হািমজসতি ভাসগ কাি মক িক  ভূম কা এবং েতই 
িীজ রখসলাযা়ি মহসেসব এাঁসেি প্রসতযসকি েম্বসে আপনাি কী ধাির্া? 
  
ম সেে লমি া একজন েক্ষ রখসলাযা়ি। ম ে র মিমডি এ ন মকছত ভাসলা নয। 
  
আি আপমন? 
  
হা…আম  োধাির্ত হাসতি তাসেি তত লনায ডাকটা রবমশ্ মেসয িামক। এসত আ াি 
রলাকোসনি রিসক লাভ হয রবমশ্। 
  
রপাযাসিা মবসজ্ঞি  ত হােসলন। রচযাি রছস়ি িবাটেে উসে োাঁ়িাসলন, তসব আজ চমল, 
শুভিামি, বসল দ্রুত পাসয ডািাি িবাটেে ঘি রিসক মনষ্ক্রান্ত হসলন। 
  
. 
  
০৫. 
  
বযাসটল এবাি ম সেে লমি াসক রজিা শুরু কিসলন। ম িঃ শ্যাতানাসক আপমন মনশ্চয খতব 
ভাসলা কসি মচনসতন? 
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না। ভদ্রসলাসকি েসঙ্গ মবসশ্র্ ঘমনষ্ঠ ভাসব কখসনা ম মশ্মন। 
  
তাি েম্বসে আপনাি মক িক  ধাির্া? 
  
তাসক একজন প্রকৃত েৎ বযমি বসল র সন রনওযা কমেন। 
  
 াপ কিসবন; একটা প্রশ্ন মজসজ্ঞে কিসত বাধয হমচ্ছ। ম িঃ শ্যাতানাি  ৃতত যসত আপনাি 
রকাসনা স্বািেমেমি ঘটসব না মনশ্চযই? 
  
মচমন্তত মচসে ম সেে লমি া বলসলন, না েতপামিসিসন্ডি, ম িঃ শ্যাতানাি  ৃতত যসত আম  
রকাসনা লাভবান হসবা না। 
  
আপনাি বামক মতনজন েঙ্গী েম্বসে রকাসনা মকছত বলসত পাসিন? 
  
ওসেি েম্বসে মবসশ্র্ মকছত আম  জামন না। 
  
 আচ্ছা আপমন রচযাি রছস়ি ক বাি উসে মগসযমছসলন? 
  
একবাি ডাম  অবস্থায আম  রচযাি রছস়ি ফাযাি রেসেি কাসছ মগসযমছলা । ম িঃ 
শ্যাতানা তখন জীমবত মছসলন। 
  
লমি াসক বযাসটল প্রশ্ন কিসলন, এই মতনজসনি  সধয কাসক আপমন খতনী বসল েসন্দহ 
কসিন? 
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লমি া বলসলন, এ প্রশ্নটা আ াি কাসছ িীমত সতা অেঙ্গত বসল  সন হয। 
  
এি পি ম সেে লমি াসক প্রশ্ন কিসলন ম িঃ রপাযাসিা। আচ্ছা  যাডা  িীজ রখসলাযা়ি 
মহসেসব এাঁসেি প্রসতযসকি েম্বসে আপনাি মক ধাির্া। 
  
অেী  বধেেেহকাসি ম সেে লমি া বলসলন, র জি রডেপাডে মহসেবী রখসলাযা়ি। 
  
ডািাি িবাটেসেি হাসতি রখলা খতবই ভাসলা, ম ে র মিমডসিি রখলাও  ন্দ নয। 
  
অেংখয ধনযবাে  যাডা , আ াি আি রকাসনা প্রশ্ন রনই। 
  
ম সেে লমি া চািজসনি েসঙ্গ কি েেন কসি শুভিামি বসল মবোয মনসলন। 
  
. 
  
০৬. 
  
রপাযাসিাসক বযাসটল বলসলন, ভদ্র মহলা একটত  প্রাচীন পন্থী, অনযসেি প্রমত 
েহানতভূমতশ্ীল। অবশ্য মকছতটা একগুাঁসযও। 
  
রপাযাসিা রস্কাসিি কাগজগুসলা েত্ন কসি রটমবসলি উপি ছম়িসয মেসলন। এবং বলসলন, 
আ িা এি রভতি রিসক মনগূঢ় েসতযি ইমঙ্গত রপসত পামি। ম ে র মিমডি অমত ািায 
মবচমলত হসয পস়িমছসলন, শ্বােপ্রশ্বােও রক ন এসলাস সলা। রচাসখ  তসখ আতসঙ্কি ছাযা। 
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ম িঃ বযাসটল ত্বমিৎ পাসয উসে মগসয র মিমডসিি পাসশ্ এসে োাঁ়িাসলন। তাসক একটা 
রচযাসি বমেসয মেসত োহােয কিসলন। 
  
অেিা নাভোে হসবন না। আম  জামন এ ধিসনি ঘটনাবলী স্নাযতি ওপি প্রভাব মবস্তাি 
কসি। 
  
ম ে র মিমডি বলসলন, মক ভযঙ্কি একবাি ভাবতন…আ াসেিই চািজসনি  সধয একজন 
খতন কসিসছ। 
  
আচ্ছা ম ে র মিমডি ম িঃ শ্যাতানাি েসঙ্গ আপনাি কতমেসনি পমিচয? 
  
ম ে র মিমডি উেি মেসলন, েমতয বলসত মক ওনাি োসি আ াি রত ন পমিচযই রনই, 
ভদ্রসলাকসক আম  একটত  ভয কসিই চলতা । 
  
োক এবাি আেল কিায আো োক, আপমন মক িীজ রখলাি ে য কখসনা মনসজি 
আেন রছস়ি উসেমছসলন? 
  
হযাাঁ, একবাি রবাধহয উসেমছলা । 
  
 মেক আসছ, এবাি বলতন, অপি মতনজসনি েম্বসে মকছত জাসনন মকনা। 
  
আম  মবশ্বাে কিসত পািমছ না র জি রডেপাডে এ কাজ কসিসছন বা েসলি অনযানযিাও 
একাজ কিসত পাসি না। 
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ম িঃ বযাসটল এবাি বলসলন, তাহসল আি ম মছম মছ উমিগ্ন হসচ্ছন রকন? এবাি আপমন 
রেসত পাসিন। 
  
ম ে র মিমডি মবোয মেসলন। শ্রী তী অমলভাি লঘত অিচ গম্ভীি েতসি  ন্তবয কিসল, 
আ াি  সন হয এই র সযটাই আেসল খতনী। 
  
েতপামিসিসি বযাসটল কনসেবলসক আসেশ্ মেসলন র জি রডেপাডেসক রডসক রেবাি 
জনয। 
  
. 
  
০৭. 
  
দ্রুত পাসয র জি রডেপাডে ঘসি প্রসবশ্ কিসলন। 
  
আপনাসক এতক্ষর্ আটসক িাখবাি জনয আম  খতবই েতিঃমখত। 
  
োক, ম িঃ শ্যাতানাি েসঙ্গ আপনাি অন্তিঙ্গতা কতটা মছসলা? 
  
রেখতন ওনাি োসি  াি েতবাি আ াি রেখা হসযমছসলা। 
  
এক  াে আসগ বেত ি বাম়িসত মন ন্ত্রর্ িাখসত মগসয আলাপ হয। আি একবাি মতমন 
একটা ককসটল পামটেসত আ াসক আহ্বান জানান। 
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বযাসটল আবাি প্রশ্ন কিসলন, আচ্ছা ম িঃ শ্যাতানাসক অপছন্দ কিবাি  সতা আপনাি 
রকাসনা কাির্ আসছ? 
  
হা… অেংখয কাির্ আসছ। তসব হতযা কিাি রকাসনা পমিকল্পনা আ াি মছল না। 
  
বযাসটল মজজ্ঞাো কিসলন, ম িঃ শ্যানাি অপকীমতে েম্বসে মক জাসনন? 
  
র জি রডেপাডে অবসহলা ভসি বলসলন, এি ওি রগাপন বযাপাসি নাক গলাননা 
পিসলাকগত ম িঃ শ্যাতানাি একটা স্বভাব মছসলা। উমন রকাসনা নািীঘমটত বযাপাসিও 
জম়িত িাকসত পাসিন। 
  
ওেব কিা িাক। এাঁসেি  সধয কাসক আপমন হতযাকািী বসল েসন্দহ কসিন? 
  
একাজ আম  কমিমন আি ম ে র মিমডি ও ম সেে লমি াি পসক্ষ এ কাজ কিা েম্ভবই 
নয। 
  
িীজ রখলাি ে য আপনাি এবং অনয েকসলি গমতমবমধি কিা মকছত স্মির্ কিসত 
পাসিন? 
  
েতবাি  াি আম  আেন রছস়ি উসেমছলা । প্রি বাি োস়ি েশ্টাি ে য আি তাি 
আধঘিা পসি মিতীযবাি উসেমছলা । ম সেে লমি া একবাি উসেমছসলন এবং ম ে 
র মিমডি একবাি ঘসিি চািধাসি পাযচািী কসিমছসলন। তসব ডািাি িবাটেে প্রাযই 
তাি রচযাি রছস়ি উসে োমচ্ছসলন। 
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ম িঃ বযাসটল আি একটা প্রশ্ন কিসলন–িীজ রখসলাযা়ি মহসেসব এই মতনজসনি েম্পসকে 
আপনাি মক ধাির্া? 
  
ম ে র মিমডি ও ম সেে লমি া েমতযই ভাসলা রখসল। লমি া রতা একজন জাত 
রখসলাযা়ি। 
  
আপমন আি রকাসনা প্রশ্ন কিসবন, রডেপাডে মজজ্ঞাো কিসলন। 
  
 না, আি রকাসনা প্রশ্ন রনই। আপমন আেসত পাসিন, বযাসটল জানাসলন। 
  
রডেপাডে মবোয মনসলন শুভিামি জামনসয। 
  
. 
  
০৮. 
  
েবাই মনবোক। বযাসটসলি মজজ্ঞােত েৃমষ্ট প্রসতযসকি  তসখি ওপি মেসয ঘতসি রগসলা। শ্রী তী 
অমলভাি তাি বযমিগত  তা ত বযি কিসত এমগসয এসলন। মতমন বলসলন, ওই 
র সযটা আি নযসতা ডািাি িবাটেে খতন কসিসছন ম িঃ শ্যাতানাসক। এই মবর্সয তাসেি 
রকউ রকাসনা  ন্তবয কিসত আগ্রহ রেখাসলন না। 
  
ম মনট েতসযক েকসলই মনবোক। বযাসটল এবাি আসলাচনায  তখি হসলন। প্রিস  ডািাি 
িবাটেসেি কিা স্মির্ করুন, ভদ্রসলাকসক েসন্দহ কিবাি  সতা েসিষ্ট কাির্ আসছ। 
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বতসকি মেক রকািায আঘাত কিসল েসঙ্গ েসঙ্গ অমভলামর্ত ফল পাওযা োসব এটা মতমন 
রবশ্ ভাসলাই জাসনন। এছা়িা তাি মবরুসি আি রকাসনা অমভসোগ রনই। এবাি আেসছন 
র জি রডেপাডে। এনাি  ানমেক শ্মি খতবই েতেৃঢ়। ইমন মবপজ্জনক পমিমস্থমতসত 
অভযস্ত।  মহলাসেিও েসন্দহ কিবাি  সতা অবকাশ্ আসছ। ম সেে লমি াি নাভে ভীর্র্ 
শ্ি মতমন একজন আেশ্েবােী  মহলা। মতমন কাউসক খতন কসিসছন এটা কল্পনাতীত। 
েবসশ্সর্ ম ে র মিমডি তাি েম্বসে মকছত আ াসেি জানা রনই। 
  
আসলাচনা রবশ্ জস  উসেসছ হোৎ অমত উৎোসহি েতসি রচাঁমচসয উেসলন শ্রী তী 
অমলভাি, আ াি  ািায একটা  তলব এসেসছ, রেটা হসচ্ছ আ িা েংখযায চািজন 
েবাই রগাসযন্দা মবভাসগি মক্রযা পিমতি েসঙ্গ জম়িত েততিাং আ িা প্রসতযসকই েমে 
আ াসেি েসন্দহভাজন এক একজসনি ওপি নজি িামখ আি তাছা়িা আ িা আ াসেি 
মনজস্ব পিমতসত কাজ চামলসয োব। 
  
বযাসটল এই প্রস্তাসব িাজী হসলন না। মতমন বলসলন, পতসিা তেন্তটা আ াসকই চালাসত 
হসব। এি  সধয আইসনি প্রশ্ন জম়িত তাছা়িা বযমি মনবোচসনও আ াসেি  সধয  তান্তি 
রেখা মেসত পাসি। রত ন রক্ষসি রক কাি ওপি নজি িাখসব রেটাও একটা েতমবপতল 
ে েযাি বযাপাি। 
  
শ্রী তী অমলভাি হতাশ্ হসলন, মকন্তু েযানটা খতবই চ ৎকাি মছসলা। োইসহাক আম  েমে 
আ াি মনজস্ব পিমতসত অনতেোন চালাই তাহসল মনশ্চযই আপমন বাধা রেসবন না। 
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ম িঃ বযাসটল বলসলন, না। তাসত আ াি খতব রবমশ্ আপমে িাকসব না। তসব এই েব 
খতসনি  া লায  ািা না গলাসনাই বত মি াসনি কাজ। 
  
মকন্তু আম  আ াি তেসন্তি ফলাফল েমূ্পর্ে রগাপন িাখসবা। 
  
কসনেল রিে এবাি বসল উেসলন, আম  রডেপাসডেি বযাপাসি োবতীয রখাাঁজখবি এসন 
রেসবা। তসব েত-চািমেন ে য লাগসব। 
  
অজস্র ধনযবাে, এসতই আ াসেি অসনক উপকাি হসব। মক ধিসনি অনত ান কিসত 
পািসছন। 
  
হযাাঁ, অনত ান কিসত পািমছ। রে ন ভদ্রসলাক রকাসনা মশ্কাি েতঘেটনা বা ওই জাতীয 
রকাসনা মকছতি েসঙ্গ জম়িত মছসলন মকনা ইতযামে। 
  
বযাসটল  ৃেত হােসলন। 
  
 কসনেল রিে  ৃেত রহসে মবোয মনসয ঘি রছস়ি রবমিসয রগসলন। 
  
এবাি ম িঃ বযাসটল হোৎ রপাযাসিাসক বসল উেসলন, আচ্ছা আপমন এই চািজসনি 
 ানমেক গমতপ্রকৃমত েম্বসে মক অমভ ত রপার্র্ কসিন? 
  
রপাযাসিা উেি মেসলন, এসেি েসঙ্গ প্রি  োক্ষাসতি পি প্রসতযসকি েম্বসে আ াসেি 
একটা ধাির্া জসেসছ। এই হতযাি বযাপাসি েত মট মজমনর্ খতব েষ্ট। প্রি ত খতনীি  সনি 
রজাি অোধাির্, মিতীয আত্মম্ভমিতাও তাি মবপতল। এবাি ডািাি িবাটেসেি িীজ রখলাি 
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কিা মচন্তা করুন। ভদ্রসলাক ভাওতা মেসত ওস্তাে। মবপসে প়িসল েমি ো লাসত 
পািসবন। 
  
আবাি এই েৃমষ্টসকার্ রিসক মবচাি কিসল েসন্দসহি তামলকা রিসক ম ে র মিমডিসক 
বাে রেওযা োয কাির্ মতমন খতবই ভীত এবং নাভোে  মহলা। েততিাং তাি পসক্ষ এই 
হতযা ঘটাসনা অেম্ভব। এবাি আসে র জি রডেপাডে। মচন্তাশ্ীল আত্মমবশ্বােী  ানতর্। 
অপমিহােে  সন কিসল রে রকাসনা িকস ি েত াঁমক মনসত প্রস্তুত। েবসশ্সর্ ম সেে লমি াি 
বযে র্াসটি কাছাকামছ প্রখি বতমি তী। স্বভাব রবশ্ শ্ান্ত। মতমন েমে রকাসনা অপিাধ 
কসিন তসব রবশ্ রভসব মচসন্তই অগ্রেি হসবন। অসঙ্কি  সতা েবমকছত মহসেব কসি 
চসলন। রেইজনয আজসকি খতনটা তাি পসক্ষ না কিাই েম্ভব। 
  
রপাযাসিা খামনক ে  মনসয আবাি শুরু কিসলন, তাহসল রেখসত পাসচ্ছন আ াসেি 
ো সন এখন  াি একটা পিই রখালা–তা হসচ্ছ অতীত। 
  
বযাসটল মব়ি মব়ি কসি বলসলন, পমিমস্থমতটা খতবই জমটল। আ িা অসনক ে য রকাসনা 
গণ্ডসগাসলি বযাপাি আাঁচ কিসত পামি, বতেসত পামি রকউ রকাসনা চালামক রখলসছ মকন্তু 
মনমেেষ্ট প্র ার্ পাওযা খতব কষ্টকি হয। 
  
এই  া লাটা অসনকমেন গ়িাসব। অসনক োস লা রেখা রেসব, প্রসযাজনীয তিযামে মকছতই 
প্রায হাসতি কাসছ রনই। আ াসেি খতব োবধাসন পা রফলসত হসব। েবসচসয েতিঃোধয 
কাজ হসচ্ছ চািজন খতনীি ইমতহাে েংগ্রহ কিা। একজন েতজন হসল তবত না হয রচষ্টা 
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কসি রেখা রেত।  ানব প্রকৃমতি  সধয র ৌমলকসত্বি একান্তই অভাব! োশ্েমনক ভমঙ্গসত 
 ন্তবয কিসলন রপাযাসিা। 
  
শ্রী তী অমলভাি প্রমতবাসে  তখি হসয উেসলন।  মহলাসেি কিা েমূ্পর্ে আলাো। রকবল 
তািাই মনতয নব উপায উদ্ভাবন কিসত পাসি। এক  তহূতেকাল চত প কসি রিসক তাি েতই 
রচাখ নতত ন ভাবনায উদ্ভামেত হসলা। আচ্ছা েমে এই চািজসনি  সধয রকউই ম িঃ 
শ্যাতানাসক খতন না কসি িাসক, হযসতা ভদ্রসলাক েযান কসি চািজন খতনীসক বাম়িসত 
রডসক মনসয এসে তািপি  জা রেখাবাি জনয োন্ডা  ািায আত্মহতযা কসি িাসকন!… 
  
 ৃেত রহসে  ািা না়িসলন রপাযাসিা। আপনাি কল্পনা শ্মিি ভূযেী প্রশ্ংো না কসি পািা 
োয না। মকন্তু ম িঃ শ্যাতানা আত্মহতযা কিবাি  সতা  ানতর্ নন। জীবন তাি কাসছ পি  
মপ্রয। বস্তু। 
  
তসব ভদ্রসলাক রে খতব ভাসলা রলাক মছসলন না, রে কিাটা অস্বীকাি কিাি উপায রনই। 
  
রপাযাসিা বলসলন, রে োইসহাক এখন মতমন  ৃত…মনহত েততিাং খতনীসেি েম্পসকে েতকে 
িাকা উমচত, এখনও পেেন্ত আম  রেই অমভ তই রপার্র্ কমি।…আি রেই জনযই বাসঘি 
খাাঁচাি  সধযও আম  রেসত প্রস্তুত। 
  
. 
  
০৯. 
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ডািাি িবাটেে রচযাি রছস়ি উসে োাঁ়িাসলন, কি েেসনি জনয হাত বাম়িসয মেসলন। তাি 
হাসতি তালতসত এখসনা কাবেমলক োবাসনি গে ছম়িসয আসছ। 
  
আপনাি তেন্ত রক ন এগুসচ্ছ? খতনী ধিা প়িসব রতা? 
  
ম িঃ বযাসটল উেি মেসলন, রেখাসন মছলা  রেখাসনই োাঁম়িসয আমছ। তসব কাগসজ খবিটা 
প্রকাশ্ পাযমন এইটত কত  বাাঁসচাযা। 
  
ইমত সধয রপাে সটেস ি মিসপাটেও এসে রপৌঁসছসছ, রেই মিসপাটেমট ডািাি িবাটেেসক 
রেখসত মেসলন। 
  
ভদ্রসলাসকি েমলমেটসিি েসঙ্গ উইল মনসয কিা হসযসছ। মেমিযায তাি এক আত্মীযসক 
োনপি কসি রগসছন। 
  
ক্ষমর্সকি জনয িবাটেসেি  তখখামন কাসলা হসয রগল। ম িঃ বযাসটল আিও বলসলন, 
ভদ্রসলাসকি বযমিগত কাগজপিও আ িা রঘাঁসট রেসখমছ। 
  
িবাটেে মনসজসক েংেত কসি মনসলন। বযাসটসলি মেসক রচাখ তত সল প্রশ্ন কিসলন, আ াি 
কাগজপিও মনশ্চয পিীক্ষা কসি রেখসত চাইসবন না। 
  
বযাসটল উেি মেসলন, রেইিক ই বােনা আসছ। 
  
আম  আপনাসক বাধা রেসবা না, ডািাি িবাটেে বলসলন। আপনাসেি কাসজ েহাযতা 
কিা প্রসতযক েৎ নাগমিসকি কতেবয। 
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অজস্র ধনযবাে, বযাসটল বলসলন, আপনাি কতেবযসবাধসক েম্ভ্র  না জামনসয পািা োয না। 
আিও একমট বযাপাি…আপনাসক রগাটা কসযক প্রশ্ন কিসবা আশ্া কমি উেি রেসবন। 
  
রবশ্! মক জানসত চান বলতন? 
  
 আপনাি বযমিগত জীবন, আপনাি জে, আপনাি মববাহ…এই আি মক। 
  
িবাটেে রোজা হসয বেসলন। রছাটসবলায আম  রস্না মভউ রহাসটসল রিসক রলখাপ়িা 
কিতা । বাবা ডািাি মছসলন। পসনি বছি বযে েখন আ াি তখন বাবা  ািা োন, 
েতবছি বাসে  াও  ািা োন। আম  তাসেি এক াি েন্তান, এখসনা অমববামহত। 
ডািািীসত ভাসলাই পোি আ াি রুগীিাও েকসল অবস্থাপন্ন ঘসিি। এই হসচ্ছ আ াি 
েংমক্ষপ্ত ইমতবৃে। 
  
ম িঃ বযাসটল বলসলন, আপনাি পমিমচত চািজন রলাসকি না  বলতন, োিা আপনাি 
েম্বসে রখাাঁজখবি মেসত পািসবন। 
  
ডািাি িবাটেে োবলীল ভমঙ্গ ায পযাসডি পাতায চািজসনি না  মলসখ বযাসটসলি মেসক 
এমগসয মেসলন। আপমন েিকাি হসল েবমকছতই পিীক্ষা কসি রেখসত পাসিন। আম  
আ াি রেসক্রটািীসক আপনাসক োহােয কিবাি জনয মবসশ্র্ মনসেেশ্ মেসয োমচ্ছ। আম  
এখন রুগী রেখসত বাইসি রবমিসয োব। ডািাি িবাটেে রচযাি রছস়ি উসে োাঁ়িাসলন, 
তাহসল আম  চললা । কিা বলসত বলসত ডািাি িবাটেে ঘি রছস়ি রবমিসয রগসলন। 
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েতপামিসিসি বযাসটল প্রিস  রেিাজ খতসল তন্নতন্ন কসি েবমকছত গ্রীক্ষা কিসলন। বযাসঙ্কি 
পােবইটা রেখসলন খত াঁমটসয। মবসর্ি আল ামিটা পিীক্ষা কসি মবফল হসলন। মচমেপসিি 
ফাইলটা রেখসলন েবই বযমিগত মচমে। হতাশ্ভাসব বযাসটল  ািা না়িসলন। এবাি 
বযাসটল ডািাি িবাটেসেি রেসক্রটািীসক মকছত রজিা কিবাি জনয ডাকসলন। মতমন 
বলসলন, আচ্ছা শ্রী তী বাসজেে, আপমন রবাধহয ে স্ত ঘটনাই শুসনসছন। 
  
হযাাঁ, ডািাি িবাটেে আ ায বসলসছন। ে স্ত পমিমস্থমতটা খতবই রনাংিা এবং োংঘামতক। 
ম িঃ বযাসটল  ািা রনস়ি বলসলন, হযাাঁ তা মেক মকন্তু আপমন একটত   সন কসি বলতন রে 
শ্যাতানাসক কখসনা রেসখসছন মকনা? 
  
না, কখসনা রেমখমন। ডািাি িবাটেেসক বনশ্সভাসজি আ ন্ত্রর্ জানাসনাি ে য তাি 
না টা শুসনমছ  াি। 
  
শ্রী তী বাসজেেসক বাসগ আনা খতবই কষ্টকি, ম িঃ বযাসটল তা বতেসত পািসলন। তবত মতমন 
রচষ্টাি ত্রুমট িাখসলন না এবং নতত ন কসি মজজ্ঞাো কিসলন, আপমন তাহসল মস্থি মনমশ্চত 
রে ম িঃ শ্যাতানা ডািাি িবাটেসেি রকাসনা রপসশ্ি মছসলন না। 
  
হযাাঁ রেটা আম  রজাসিি েসঙ্গই বলসত পামি। 
  
তসব আি মক কিা োসব। মবিে  তসখ বযাসটল েিজাি মেসক এসগাসলন। 
  
ডািাি িবাটেেসক বলসবন, আম  তাি েহসোমগতাি জনয আন্তমিক ভাসব কৃতজ্ঞ। আচ্ছা, 
ন স্কাি শ্রী তী বাসজেে। 
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. 
  
১০. 
  
বযাসটসলি  তসখ গভীি উসিগ আি মবর্াসেি ছাযা। 
  
রপাযািা প্রশ্ন কিসলন, তাহসল আপনাি েকাসলি পমিে টা বৃিাই রগল  সন হয? 
  
বযাসটল  ািা না়িসলন, খতবই জমটল ে েযা, তসব আ াি মবশ্বাে ডািাি িবাটেে 
ভদ্রসলাক েতযই একজন খতনী। মকন্তু শ্যাতানাসক মতমন খতন কসিসছন বসল  সন হয না। 
অন্তত আ াি তাই মবশ্বাে। 
  
তসব এটা রতা আপমন মবশ্বাে কসিন, মতমন আি কাউসক খতন কসিসছন। একজন রকন, 
বহু রলাকসকই খতন কসি িাকসত পাসিন। তসব প্র ার্ পাওযা শ্ি। 
  
ভদ্রসলাক অমববামহত তাাঁি নাস  মকছত স্কযাণ্ডাল িসটমছল। ভদ্র মহলাি না  ম সেে 
ক্রযাডাক। ভদ্র মহলাি স্বা ীি অযানথ্রক্স রিাগ হসযমছল–বাজাসি মনচত  াসনি একধিসনি 
রেমভং িাশ্ চালত মছসলা। তাি  সধয মকছত মছসলা এই রিাসগি জীবার্তবাহী। 
  
হতযাকািীি পসক্ষ এটা একটা েতবর্ে েতসোগ! রপাযাসিা  ন্তবয কিসলন। 
  
বযাসটল রকৌতূহসলি েতসি প্রশ্ন কিসলন, আপমন রকান পি ধসি এসগাসবন বসল ভাবসছন? 
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রপাযাসিা উেি মেসলন, আম  েন্তপেসর্ই অগ্রেি হসবা। আম  রকবল তাি েসঙ্গ িীজ 
রখলা েম্বসে মকছত আসলাচনা কিসবা। 
  
রপাযাসিা রচাখ ম টম ট কসি মফসি তাকাসলন, রকন? আপনাি কাসজি ধািা মক িক , 
ম িঃ বযাসটল? 
  
খতবই রোজা একজন কতেবযপিাযর্ পতমলে অমফোি রে িক  মনষ্ঠাি েসঙ্গ পমিে  কসি 
েতয অনতেোসন িতী হয, রেই িক । হামে তসখ রপাযাসিা পানীসযি গ্লাে তত সল ধিসলন। 
  
লাসঞ্চি পি তািা েতজসন রে োি পি ধিসলন। বযাসটল পিবতেী ক েপিমত েম্বসে 
মনসেেশ্ রেবাি জনয স্কটলযাণ্ড ইযাসডে মফসি রগসলন। 
  
রপাযাসিা এসগাসলন ডািাি িবাটেসেি রচম্বাসিি মেসক। রপাযাসিাসক রেসখ ডািাি 
িবাটেসেি ভ্রূ কত মঞ্চত হসয উেসলা। 
  
োট্টাি েতসি বলসলন, একমেসন েতজন মটকমটমকি শুভাগ ন! িক েক  রেসখ  সন হসচ্ছ। 
েসেি  সধযই রগ্রপ্তািী পসিাযানা রবমিসয োসব। 
  
রপাযাসিা  ৃেত হােসলন, না না, আম  আশ্বাে মেসত পামি আ াি েৃমষ্ট এখসনা আপনাসেি 
চািজসনি প্রমতই মনবি। 
  
িবাটেে মবনসয মবগমলত হসয বলসলন, বলতন মকভাসব আপনাি কাসজ লাগসত পামি? 
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রপাযাসিা ম মনট খাসনক রকাসনা কিা বলসলন না। তািপি তাি রকাসটি পসকট রিসক 
মনখত াঁত ভাাঁজ কিা মতনসট িীজ রখলাি রস্কািশ্ীট বাি কসি রটমবসলি ওপি িাখসলন। 
শ্ান্ত েতসি তাাঁি বিবয বযাখযা কিসলন, এই প্রি টা হসচ্ছ ম ে র মিমডসিি হাসতি 
রলখা। এখন আ াি মজজ্ঞােয, এই রস্কািশ্ীট রেসখ মক স্মির্ কিসত পাসিন রখলাটা 
মকভাসব এমগসযমছল? 
  
এতমেন বাসে স্মির্ কিা  তশ্মকল, আচ্ছা োাঁ়িান, োাঁ়িান ভাবসত মেন। হযাাঁ  সন 
পস়িসছ। রেসডি রখলা মছসলা। ওাঁিা একটা শ্টে মেসলন। 
  
পসিি তােটা আম  আ াি পাটেনাি েতসটা ডায সণ্ড রখসলমছলা । 
  
 আচ্ছা রকাসনা উসেজনাপূর্ে ডাক বা রখলাি কিা আপনাি  সন পস়ি না? 
  
একটা গ্রযাণ্ডস্লাস ি কিা  সন আসছ। আ াি হাসতি রখলা। একবাি মতনসট রনা ট্রাম্প 
রডসক মবশ্রীভাসব অসনকগুসলা শ্টে মেলা । প্রসতযকটা িসেি মডমিমবউশ্ন এত খািাপ 
মছসলা রে কল্পনা কিা শ্ি। বলসত রগসল আ িা রকাসনা মপটই পাইমন, তসব এটা 
রশ্র্মেসকি তাে। তখন আ াি পাটেনাি মছসলন ম সেে লমি া। 
  
ম িঃ রপাযাসিা এবাি প্রশ্ন কিসলন, আচ্ছা ডািাি িবাটেে, রেমেসনি রখলাি  সধয মক 
এ ন রকাসনা ভত লভ্রামন্ত নজসি পস়িসছ োধাির্ েৃমষ্টসত ো মবস্মযকি? 
  
ডািাি িবাটেে ম মনট েতসযক মচন্তা কিসলন তািপি  ািা না়িসলন, না রত ন মকছতই 
আ াি  সন প়িসছ না। ইমতপূসবে নতত ন রকাসনা বিবয রনই তসব ম সেে লমি া প্রকৃতই 

http://www.bengaliebook.com/


কার্ডস অন দি টেবল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

31 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

একজন জাত রখসলাযা়ি। রগা়িা রিসক রশ্র্ পেেন্ত মনখত াঁত রখসল। র জি রডেপাডে 
ভাসলাই রখসলন, তসব বাইসি রেসত চান না। েত াঁমক রনবাি োহে তাি রনই। 
  
বামক ম ে র মিমডি, মতমন  াসে  সধয ভত ল কসি বেমছসলন। অনয নস্কতাই তাি প্রধান 
কাির্। 
  
রেইজনয মবপিীত মেক মেসয প্রশ্নটা আম  আপনাি কাসছ িাখমছ, রেমেন মডনাসিি পি 
রে ঘসি বসে আপনািা তাে রখসলমছসলন তাি একটা মববির্ মেন। 
  
িবাটেে েীঘেশ্বাে রফসল মববির্ মেসত শুরু কিসলন : হামতি োাঁসতি কাজ কিা একটা 
ব়ি রটমবল মছসলা, চাি-পাাঁচটা ব়ি ব়ি রচযাি। আটটা মক নটা পামেেযান কম্বল। খতব 
েতন্দি চাইমনজ আল ামি। বাসিাটা রচযাসিি রেট। ছটা ভাসলা জাপানী ছমব। একটা ব়ি 
মপযাসনা, পাাঁচ-ছটা নমেযি রকৌসটা, হামতি োাঁসতি কাজ কিা রছাট রছাট  ূমতে, প্রি  
চালেসেি শ্ীলস াহি খমচত মকছত  তদ্রা।… 
  
চ ৎকাি চ ৎকাি। আপনাি সৃ্মমতশ্মি খতবই তীক্ষ্ণ। আি মকছত মছল মক? 
  
হা, মকছত প্রাচযসেশ্ীয মজমনর্পি েূক্ষ্ম রুসপাি কাজ কিা কতগুসলা মশ্ল্পবস্তু। মকছত 
অলঙ্কাি। কমতপয রছাট রছাট বস্তুি ে াসবশ্। এবাি ডািাি িবাটেে একটত  রিস   ৃেত 
রহসে বলসলন, আপমন রে মজনর্টাি কিা জানসত চান রেটা মক আ াি তামলকাি  সধয 
আসছ? 
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রপাযাসিা িহেয য হামে হােসলন, আ াি ধাির্া মনভত েল হসযসছ; জানতা  আপমন রেটাি 
কিা উসেখ কিসবন না, তসব একটা কিা  সন িাখসবন, আজ আপমন আ াসক ো 
বলসলন তা আ াি পিবতেী উসেযাসগ েহাযতা কিসব। 
  
েতজসন কি েেন কিসলন। রপাযাসিা ডািাি িবাটেসেি রচম্বাি রিসক রবমিসয টযামক্স 
ধিসলন। 
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দমরসস লদরমার বাদ়ি 
১১. 
  
রপাযাসিা এবাি ম সেে লমি াি বাম়িসত এসলন। েতন্দি মছ ছা  বাম়ি। কমলংসবল 
মটপসতই এক বতম়ি েিজা খতসল মেল। 
  
রে মজজ্ঞাো কিল, কাসক চান? 
  
ম সেে লমি াসক। 
  
তাসক ড্রমযংরুস  বমেসয বত ম়ি মে ম সেে লমি াসক ডাকসত রগল। রপাযাসিা ঘিমটি 
মেসক নজি বতমলসয মনল। প্রাচীন বসনমে  সেি আেবাবপি। রচযািগুসলায ো ী কত শ্ন 
পাতা। রেওযাসল টাোসনা পতিাসনা আ সলি ফসটাগ্রাফ, রটমবসলি ওপি ফত লোমনসত 
রগালাপ রশ্াভা পাসচ্ছ। 
  
ম সেে লমি া ঘসি প্রসবশ্ কিসলন। রপাযাসিা  ৃেত রহসে শ্ান্ত কসে বলসলন, আ াি 
মবশ্বে  যাডা  এই অোমচত আগ নসক ক্ষ াি রচাসখই রেখসবন। 
  
মকন্তু এই আগ সনি েসঙ্গ আপনাি রপশ্াি মক েম্পকে আসছ? 
  
রপাযাসিা  ািা না়িসলন। হযাাঁ আসছ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


কার্ডস অন দি টেবল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

34 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

মকন্তু আম  আপনাসক েশ্ ম মনসটি রবমশ্ ে য মেসত পািব না, আি তাছা়িা শ্সখি 
রগাসযন্দাি প্রসশ্নি উেি মেসত আম  বাধয নই, ম সেে লমি া বলসলন। 
  
ম িঃ রপাযাসিা উেি মেসলন, েশ্ ম মনটই েসিষ্ট। 
  
রে ঘসি ম িঃ শ্যাতানা মনহত হন, রে ঘসিি একটা বর্েনা আ ায মেসত পাসিন? 
  
রগাটা কতক কাাঁসচি ফত লোমন মছসলা, আধতমনক মডজাইসনি রেখসত ও রবশ্ েতন্দি 
একগুচ্ছ রছাট রছাট িমি  মটউমলপ ফত ল। ঘিটা এত রবমশ্ মজমনর্পসি োো রে প্রি  
 ত সক  সন হসযমছল রকাসনা োেতঘসি এসে রপৌঁসছমছ। 
  
অল্প িা সলন লমি া, আম  হযসতা আপনাি রকাসনা কাসজই লাগসত পািলা  না। খতবই 
েতিঃমখত,  সনাসোগ মেসয লক্ষয কমিমন। 
  
আি একটা প্রশ্ন বামক আসছ, রপাযাসিা িীসজি রস্কািশ্ীটগুসলা বাি কসি রটমবসলি ওপি 
িাখসলন। 
  
লমি া কাগজগুসলা মনসয রেখসলন, এটা হসলা প্রি  িাবাি তখন আ াি পাটেনাি মছসলন 
ম ে র মিমডি। অপিপসক্ষ ডািাি িবাটেে আি র জি রডেপাডে। প্রি  মডসল আ িা 
চািসট রেড রডসকমছলা । পসিি তাসে েতসটা ক্লাব ডাকা হসযমছসলা। তৃতীয মডসল খতব 
রবমশ্ ডাকাডামক চসল। আ াি  সন আসছ ম ে র মিমডি পাে মেসল একটা হাটে মেসয 
র জি রডেপাডে ডাক শুরু কসিন। আম  পাে মেলা । ডািাি িবাটেে বীড রেন মতনসট 
ক্লাব। ম ে র মিমডি  তখ রখাসলন, মতমন ডাসকন রেড। র জি রডেপাডে বসল চািসট 
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ডায ণ্ড। আম  ডবল মেই। ডািাি িবাটেে রগা়িাি হাটে িসে মফসি োন। মকন্তু চািসট 
হাটেসে একটা ডাউন রেন। 
  
রপাযাসিা েপ্রশ্ংে কসে বলসলন, মক অদ্ভতত সৃ্মমতশ্মি! 
  
ম সেে লমি া এবাি উসে োাঁ়িাসলন, মকছত  সন কিসবন না আম  এক্ষত মন রবসিাব আি 
রেমি কিা উমচত হসব না। 
  
মনশ্চয মনশ্চয, আপনাসক রেমি কমিসয রেবাি জনয েমতযই আম  েতিঃমখত। 
  
রপাযাসিা উসে োাঁম়িসয কি েেন কিসলন। এবং িাস্তায পা মেসলন। 
  
. 
  
১২. 
  
অসনক কসষ্ট শ্রী তী অমলভাি গাম়ি রিসক িাস্তায না সলন। এত অপমিেি জাযগায 
গাম়ি রিসক না সত উেসত খতবই কষ্টকি–এইেব ভাবসত ভাবসত মবিমিসত তাি  ন 
ভসি উেল। তাি হাতবযাসগি  সধয গুমটকতক  যাপ, রগাটা মতসনক িহেয উপনযাে এবং 
মকছত আসপল। গাম়ি রিসক রনস  মতমন ধীসি ধীসি ওসযনডন কত মটসিি মেসক এসগাসলন। 
  
শ্রী তী অমলভাি অযানা র মিমডসিি বাম়িসত এসলন, ভাসলা আসছন রতা, ম ে র মিমডি? 
আ াসক মচনসত পািসছন মনশ্চয? 
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মনশ্চয পািমছ! অযানা র মিমডি কি েেসনি জসনয দ্রুত হাত বাম়িসয মেসলন। মকন্তু তাি 
রচাসখি তািায পলসকি জসনয একটা আতঙ্ক ফত সট উেসলা। োইসহাক েংেত হসয বসল 
উেসলন, এই হসচ্ছ আ াি বেত  ম ে রোযে আ িা েতজসন একেসঙ্গ িামক। 
  
শ্রী তী অমলভাি  ািা না়িসলন, তািপি র মিমডসিি মেসক মফসি বলসলন, আ াি 
অসনক কিা আসছ রকািাও বেসত পািসল ভাসলা হসতা। 
  
মনশ্চয চলতন, ড্রমযংরুস  মগসয বমে। শ্রী তী অমলভাি একমট রেৌমখন রচযাসি মগসয 
বেসলন। এবাি রকাসনা ভূম কা না কসি বলসলন, গতমেসনি রেই নৃশ্ংে খতনটাি 
েম্পসকে আসলাচনা কিসতই আজ এখাসন এসেমছ। আ াসেি এ বযাপাসি মকছত কিা 
উমচত। মতমন েৃঢ়স্বসি রঘার্র্া কিসলন, এই হতযা ডািাি িবাটেেই কসিসছন। এখন শুধত 
 ািা োন্ডা রিসখ প্র ার্ খত াঁসজ বাি কিসত হসব। 
  
মকন্তু রেটা মক উপাসয? েংশ্সযি েতসি  সনি ভাব বযি কিসলন র মিমডি। 
  
শ্রী তী অমলভাি বলসলন, আপমন মনশ্চযই চান না আপনাসক রকউ খতনী বসল েসন্দহ 
করুক। 
  
র মিমডি শ্ান্ত কসে বলসলন, আম  এখসনা বতসে উেসত পািমছ না আপমন রকন আ াি 
কাসছ এসেসছন। 
  
তাি কাির্, আ াি  সত অনয েতজসনি েম্বসে রকাসনা প্রশ্নই ওসে না। মকন্তু একজন 
েতন্দিী তরুর্ীি কিা েমূ্পর্ে আলাো। তাি নাস  বাসজ কিা িটসল অসনক রখোিত 
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মেসত হসব। আি র জি রডেপাডে রতা পতরুর্ ানতর্ আত্মিক্ষায েসিষ্ট েক্ষ । েত মচন্তা 
রকবল আপনাসক মনসয। 
  
আপমন েমতযই ভামি েযালত! 
  
বযাপািটা খতবই েঙ্কট য। রিাডা  ন্তবয কিসলন। 
  
মনশ্চযই রে কিা আি বলসত? শ্রী তী অমলভাি উসেমজত হসয বলসলন। এইিক  
প্রতযক্ষ খতসনি েংেসশ্ে ইমতপূসবে আম  রকাসনামেন আমেমন। 
  
ম ে রকৌতূহলী হসয ো সনি মেসক েত াঁসক প়িসলন, আচ্ছা, আপমন এই কতৃেসত্ব িাকসল 
মক কিসতন? 
  
আম  েসঙ্গ েসঙ্গ ডািাি িবাটেেসক রগ্রপ্তাি কিতা । 
  
তা মেক! আচ্ছা রকনই বা ডািাি িবাটেে ম িঃ শ্যাতানাসক খতন কিসত োসবন? এ মবর্সয 
আপনাি মক ধাির্া? 
  
শ্রী তী অমলভাি বলসলন, অেংখযা ধাির্া আ াি। রে ন শ্যাতানা হযসতা িবাটেসেি 
রকাসনা না রকাসনা আত্মীযাসক পসি বমেসযমছসলন। িবাটেে তাি প্রমতসশ্াধ মনসলন। 
আবাি এ নও হসত পাসি ম িঃ শ্যাতানা হযসতা ডািাি িবাটেেসক অসনক টাকা ধাি 
মেসযমছসলন। এখন রেটা পমিসশ্াধ কসি মেসত বসলমছসলন রেইজনয ডািাি িবাটেে খতন 
কসিসছন। অিবা িবাটেে হযসতা রগাপসন েত মট মবসয কসি িাকসবন। শ্যাতানা হযসতা 
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রেটা জানসত রপসি রগসছন। এই কািসর্ আিও েৃঢ় মবশ্বাে ডািাি িবাটেেই ম িঃ শ্যানাি 
হতযাকািী। 
  
ডািাি িবাটেে রকাসনা রপসশ্িসক মবর্াি ওর্তধ খাইসয  ািসত রকাসনা অেতমবধাই রভাগ 
কিসবন না। 
  
ইমত সধয অযানা কিাি  ােখাসন হোৎ রচাঁমচসয উেসলন, ম িঃ শ্যাতানা একবাি কিা 
প্রেসঙ্গ লযাবসিটমিি মবর্সয মক একটা  ন্তবয কসিমছসলন। মতমন বসলমছসলন, এ ন 
ধিসনি অসনক মবর্ আসছ ো নামক ডািািী পিীক্ষাসতও ধিা পস়ি না। 
  
বাইসিি বাগাসন কাি পেশ্ব্দ পাওযা রগসলা। শ্রী তী অমলভাি ঘা়ি মফমিসয রেমেসক 
তাকাসলন। রেখা রগসলা র জি রডেপাডে  ন্থি পেসক্ষসপ এমগসয আেসছন। 
  
. 
  
১৩. 
  
র জি রডেপাডে একটত  লাজতক ভমঙ্গসত বলসলন, আে সয আপনাসক মবিি কিবাি জনয 
আম  খতবই েতিঃমখত, ম ে র মিমডি। এই পি মেসয োমচ্ছলা , তাই ভাবলা  আপনাি 
েসঙ্গ রেখা কসি োই। 
  
না না, আপনাি মবচমলত রবাধ কিবাি রকাসনা কাির্ রনই। অযানা বলসলন, এই আ াি 
বেত  রিাডা। 
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রিাডা কি েেন কিসলন রডেপাসডেি েসঙ্গ। আপনািা রভতসি বেতন আম  চাসযি বযবস্থা 
কমি। শ্রী তী অমলভাি  ন্তবয কিসলন, মক আশ্চেে রোগাসোগ, আবাি আ াসেি রেখা 
হসয রগল! 
  
রডেপাডে ধীসি ধীসি  ািা না়িসলন। শ্রী তী অমলভাি িহেয য কসে বলসলন, আ াি 
মবশ্বাে, ডািাি িবাটেেই খতন কসিসছন। 
  
মতনজনই চত পচাপ, ঘসিি  সধয গুস াট আবহাওযা। ইমত সধয রিাডা চা মনসয  ত কসলন, 
আমতসিসযতাি জনয ধনযবাে। আ াি কাডে িইল লণ্ডসন রগসল আ াি েসঙ্গ রেখা কিসব, 
তখন ে াধাসনি পি রখাাঁজা োসব। 
  
রিাডা বলসলন, চলতন রগট পেেন্ত আপনাসেি এমগসয মেসয আমে। 
  
অযানা হাত বাম়িসয অমলভাসিি েসঙ্গ কি েেন কিসলন, শ্রী তী অমলভাি তাি গাম়িসত 
োটে মেসলন। রিাডা হামে তসখ হাত রনস়ি তাসক অমভবােন জানাসলন। 
  
রিাডা হামে তসখ বলসলন, ভদ্র মহলা খতব  জাি তাই না? আ াি খতব ভাসলা লাগসলা 
আলাপ কসি। উমন খতব বত মি তী তাসত রকাসনা েসন্দহ রনই। 
  
মকন্তু উমন মক উসেসশ্য এখাসন এসেমছসলন? 
  
অযানাি কসে মচন্তাি েতি বাসজ। 
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 রিাডা মবমস্মত েৃমষ্টসত বেত ি মেসক মফসি তাকাসলন, রকন! উসেসশ্যি কিা রতা েষ্ট 
ভার্াসতই বযি কিসলন। 
  
ওমেসক র জি রডেপাডে ঘসি বসে অসপক্ষা কিসছন। অসহতত ক রেমিি জনয অযানা ক্ষ া 
চাইসলন। 
  
ম ে র মিমডি, এখন অত রলৌমককতাি অবেি রনই। আ াি আগ সনি উসেশ্যটা 
আপনাসক বতমেসয বমল, কিাটা বলা হযসতা অসশ্াভন হসব, মকন্তু আ াি  সন হসলা 
পৃমিবীসত আপনাসক োহােয কিবাি রকউ রনই। েমেও আম  জামন ম ে রোযাে আপনাি 
েতলেভ বেত । তবত পতমলসেি রচাসখ ম ে র মিমডি েসন্দহভাজন বযমি, োই েমে আপমে না 
িাসক তসব আ াি েমলমেটি ম িঃ র হসনি েসঙ্গ কিা বসল রেখসত পাসিন। 
  
অযানাি রচাখ তখ মববর্ে হসয উেসলা, েমতযই এি মক রকাসনা প্রসযাজন আসছ? 
  
 আম  বলব মনশ্চয আসছ, আইসনি কত  ািপযাাঁচ আসছ। 
  
 রিাডা বলসলন– এই রনাংিা ঘটনাটা অযানাসক রশ্র্ কসি রেসব। 
  
র জি রডেপাডে ঘা়ি োয মেসলন, েমতযই পাশ্মবক কাণ্ড! মবসশ্র্ কসি অল্পবযেী 
তরুর্ীসক এি  সধয েমে টানা হয। 
  
রিাডা আচ কা প্রশ্ন কিসলন, আপনাি কাসক েসন্দহ হয? ডািাি িবাটেে না ম সেে 
লমি া? 
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রডেপাসডেি উেি, প্র ার্ না রপসল রকাসনা মকছতই বলা েম্ভব নয। 
  
রিাডা োয মেসলা, আপনাি কিা অস্বীকাি কিসবা না। আচ্ছা েতপামিসিসি বযাসটল 
মকিক  রলাক? 
  
মতমন খতব মবচক্ষর্ বযমি, ক েেক্ষতাও অোধাির্। রডেপাডে এবাি উসে োাঁ়িাসলন, এবাি 
আম  মবোয রনসবা। 
  
অযানাও আেন রছস়ি উসে োাঁম়িসয কি েেসনি জসনয হাত বা়িাসলন। 
  
এবাি অযানা একা রডেপাডেসক এমগসয মেসত রগসলন, েখন মফসি এসলন রিাডা তখন 
রখালা জানালাি ো সন োাঁম়িসয আসছ। 
  
শ্রী তী অমলভািসক আ াি একে  পছন্দ হয না, ওাঁসক রেখাি পসিই  সন রক ন খটকা 
রলসগসছ। রগাপন মক উসেশ্য মনসয রে উমন এখাসন এসেমছসলন…? 
  
র সযিা রতা র সযসেি েসন্দহ কিসবই, এসতা মচিকাসলি প্রিা! র জি রডেপাডেও রতা 
 ািায রকাসনা  তলব মনসয এখাসন আেসত পাসিন? 
  
মনশ্চয না অযানা প্রমতবাে কিসলন, মকন্তু রিাডা রেসখই লজ্জায লাল হসয উেসলন। 
  
. 
  
১৪. 
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ম িঃ বযাসটল ম ে র মিমডসিি েসঙ্গ রেখা কিবাি আসগ মতমন এই অঞ্চসলি আসিা 
রলাসকি েসঙ্গ রেখা কসিসছন। আি এখাসন আোি  ূল উসেশ্য অযানাি েম্বসে খবি 
েংগ্রহ কিা। 
  
ম িঃ বযাসটসলি পসক্ষ এই কাজটা কষ্টোধয নয। মতমন প্রকৃত পমিচয েবেো রগাপন কসি 
নানািক  খবি েংগ্রহ কসিন। এই  তহূসতে মতমন একজন মবমডং কনিাকশ্ন 
রকাম্পামনি রলাক বসল পমিচয মেসযসছন। 
  
ওসযনডন কত মটসিি কিা বলসছন? হযাাঁ মেকই, োজোমি রিাসডি ওপি, রগসলই আপনাি 
নজসি প়িসব। ওখাসন েতজন তরুর্ী বাে কসিন একজন ম ে রোযে অপিজন ম ে 
র মিমডি। েতজসন খতব ভাসলা র সয, কিা প্রেসঙ্গ ম িঃ বযাসটল অবসশ্সর্ ম সেে 
অেওসযসলি েোন রপসলন, মতমন ঐ কত মটসি মেসকি কাজ কসিন। ওসযনডনসক মজজ্ঞাো 
কিসতই মতমন বলসলন, র সয েত মটি স্বভাবচমিি খতব ভাসলা, েবে য মনসজসেি  সধয 
হামেোট্টায র সত আসছ। 
  
ম িঃ বযাসটল েম্ভাবয ে স্ত স্থাসনই ঘতসি রব়িাসলন। এমেক ওমেক রিসক খবি ো েংগ্রহ 
কিসলন তাও খতব মনিাশ্ হবাি  সতা নয। ে স্ত মতমন  সনি  সধয রগাঁসি িাখসলন। 
 াসে  সধয েত-একটা িহেয য কিাও টত সক মনসলন তাি ডাসযিীসত। 
  
অবসশ্সর্ েসেয আটটা নাগাে কত মটসি হামজি হসলন। রবল মটপসতই একমট েীঘোকৃমত 
র সয এসে েিজা খতসল োাঁ়িাসলন। পিসন ক লা িসেি ফ্রক। তন্বী এবং েতন্দিী। 
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ম ে র মিমডি মক এখাসন িাসকন? প্রশ্ন কিসলন বযাসটল। তাসক রবশ্ গম্ভীি বসল  সন 
হসলা। 
  
হযাাঁ…আপমন…? 
  
েযা কসি তাসক মগসয বলতন, ম িঃ বযাসটল একবাি রেখা কিসত চান। 
  
আেতন, রভতসি আেতন। 
  
ম ে রোযসেি েসঙ্গ েসঙ্গ বযাসটল মভতসি প্রসবশ্ কিসলন। ম িঃ বযাসটল রেখা কিসত 
এসেসছন, রিাডা অযানাসক জামনসয মেসলন। অযানা এমগসয এসে কি েেন কিসলন। 
  
তেসন্তি কাজ কতেূি এমগসযসছ? রত ন আশ্াপ্রে মকছত জানসত পািসলন? 
  
খতব আশ্াপ্রে বলা োয না তসব এসগাসচ্ছ। আ িা ডািাি িবাটেসেি কাগজপি পিীক্ষা 
কসি রেসখমছ। ম সেে লমি াি েসঙ্গও কিাবাতো হসযসছ, এখন শুধত আি র জি 
রডেপাডে বামক। 
  
বলতন মক জানসত চান, অযানা  ৃেত রহসে বলসলন। 
  
 এই আপনাি আত্মপমিচয আি মক। 
  
আম  মনসজসক ভদ্র েভয বসলই জামন। আ াি জে হসযমছসলা ভািতবসর্েি এক শ্হসি। 
রকাসযট্টায। আ াি বাবা র জি র মিমডি। এগাসিা বছি বযসে  া গত হসলন। বাবা 
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েখন অবেি মনসলন আ াি বযে তখন পসনসিা। আোসিা বছি বযসে বাবা  ািা োন। 
এিপি একটা চাকমি মনসত বাধয হলা । 
  
আচ্ছা ম িঃ শ্যাতানাি েসঙ্গ মকভাসব আপনাি পমিচয হসলা? 
  
অযানা একটা েীঘেশ্বাে রফলসলন। বলাি  সতা মকছত রনই, রহাসটসলি অনযানয টত যমিেসেি 
েসঙ্গ রেভাসব আলাপ হয রেই িক ই। ম িঃ শ্যাতানাসক আম  একে  পছন্দ কিতা  
না। মকন্তু মতমন আ াি প্রমত খতবই ভদ্র বযবহাি কিসতন। এই  ািামতমিি ভদ্রতাই 
আ াি অস্বমস্তি কাির্। 
  
আচ্ছা এবাি আম  উমে, শুভিামি বসল ম িঃ বযাসটল মবোয মনসলন। 
  
 রচযাসি বসে অযানা অলেভাসব হাই তত লসলন। 
  
. 
  
১৫. 
  
র জি রডেপাডে রহাসটল রিসক রবমিসয বাে েসপসজ এসে োাঁ়িাসলন তািপি একটা 
চলন্ত বাসে উসে প়িসলন। 
  
জানলাি ধাসি একটা েীট েখল কিসলন। 
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রডেপাডে বসে আসছন ইমত সধয মতমন রেখসলন  াঁমেসয রপাযাসি বসে আসছন। হামে তসখ 
রডেপাডে ও ম িঃ রপাযাসিা মকছত কত শ্ল মবমন সযি পি আেল কিায এসলন। 
  
র জি রডেপাডে বলসলন, আপনাি রিকডে রতা  ািাত্মক িকস ি ভাসলা। 
  
আচ্ছা ম িঃ শ্যানাি খতসনি মবর্য মক তেন্ত কিসছন? 
  
না েিকািী ভাসব রকউ আ াসক মনসযাগ কসিমন মকন্তু তবতও আম  মনসজ রিসক রকেটা 
মনসত বাধয হসযমছ, কাির্ হতযাকািী আ াি ক্ষ তাসক রে বযঙ্গ কসি, এই ঘটনা তািই 
প্রকাশ্। 
  
রকবল আপনাসকই নয রগাটা স্কটলযাণ্ড ইযাসডেি রচাসখি ো সন এই অপকীমতে োমধত 
হসযসছ। 
  
মেক, আপনাি  সতা একজনসকই আম  খত াঁজমছলা , োি নজি তীক্ষ্ণ এবং সৃ্মমতশ্মিও 
প্রখি। ডািাি িবাটেেসক আম  একটা প্রশ্ন কসিমছলা , রকাসনা ফল পাইমন। ম সেে 
লমি াও আ ায হতাশ্ কসিসছন। এবাি আপনাসক রচষ্টা কসি রেমখ। 
  
আচ্ছা ম িঃ রডেপাডে, আ াসক রেই ঘসিি একটা েিােি মববির্ মেন, রে ঘসি ম িঃ 
শ্যাতানা খতন হসযমছসলন। 
  
রডেপাডে হতাশ্ভাসব বলসলন, মবসশ্র্ নজি মেসয রেমখমন…রগাটাগতক ভাসলা জাসতি 
কম্বল, কতগুমল  ূমতে, মকছত ছমব, একমট কৃষ্ণোি হমিসর্ি  ািা ইতযামে। 
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ম িঃ শ্যানাি বসন জঙ্গসল মগসয মশ্কাসিি রনশ্া মছল বসল আপনাি মনশ্চয  সন হয না। 
  
মতমন রেিক  পািই নন, ঘসি বসে োবা রখলা ছা়িা আি মকছতই রখলসতন না। 
  
রেমেসনি িীজ রখলাি কিা আপনাি মকছত  সন আসছ মক? র জি রডেপাডে, িীজ মক 
আপমন রবমশ্ রখসলন? 
  
না রেিক  মকছত  সন রনই আি িীজ রখলা আম  ক্বমচৎ কোমচৎ রখমল এই রখলায 
েসিষ্ট বত মি েিকাি। 
  
রপাযাসিা মচন্তা গ্ন কসে বলসলন, ম িঃ শ্যাতানা তাসে রত ন আেি মছসলন না। একটা 
রখলায তাি উৎোহ মছল রেটা রলাকসক ভয রেখাসনা। 
  
রডেপাডে ঈর্ৎ মবিত হসয প়িসলা। মতমন বলসলন, এক মহসেসব তাসক ব্ল্যাকস লাি 
বলাই েতিেঙ্গত। এইজসনযই প্রমতফসল মতমন  ৃতত যবির্ কিসলন। 
  
ম িঃ রপাযাসিা বলসলন, মতমন র সযসেি  সনি গমতপ্রকৃমত ভাসলাভাসব বতেসতন, মতমন 
তাসেি রগাপন কিা বাি কিাি জনয অসনক রকৌশ্ল অবলম্বন কিসতন। 
  
রডেপাডে অর্ধেে হসয বসল উেসলন, েমতযই অমবশ্বােয। রলাকটা মছসলা পবেতপ্র ার্ 
মনসবোধ। কিা বলসত বলসত রডেপাডে উসে োাঁ়িাসলন, তািপি বলসলন, আচ্ছা আ াি 
েসপজ এসে রগসছ আবাি রেখা হসব ম িঃ রপাযাসিা। 
  
দ্রুত পাসয মোঁম়ি রবসয মনসচ রনস  রগসলন ভদ্রসলাক। 
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রপাযাসিা জানলা মেসয তামকসয রেখসলন র জি রডেপাডে লম্বা লম্বা পা রফসল ফত সটি 
মেসক এমগসয োসচ্ছন। 
  
. 
  
১৬. 
  
োসজেি ওসকানাি রেখসত শুনসত খতবই েতেশ্েন। চও়িা, কাাঁধ, েীঘে রেহ, েতসচাসখ অকপট 
হামেি উচ্ছ্বাে। র সযিা তাসক রেসখ রপ্রস  পস়ি রেত। তাি ফসল রে েহসজই কাজ 
উিাি কিসত পািত। 
  
ম িঃ শ্যাতানাি খতসনি চািমেন পি তাসক এমলো বযাসটসলি পাসশ্ি রচযাসি বসে িাকসত 
রেখা রগসছ। 
  
এই াি িাস্তা মেসয এক ভদ্রসলাক রগসলন তাসক রেখসতই আ াি পতিাসনা  মনব ম িঃ 
ক্রযাডসকি কিা  সন পস়ি রগসলা। 
  
এমলো রকৌতূহলী হসয বলল, আম ও এক ক্রযাডক েম্পমতি বাম়ি কাজ কসিমছ। তাহসল 
আ িা একই বাম়িসত কাজ কসিমছ, ভদ্র মহলা খতবই োস লা পাকাসতন। তাি েসঙ্গ 
ডািাি িবাটেসেি না  জম়িসয অসনক িোসলা খবি িসটমছসলা। ডািাি ভদ্রসলাক 
অমতশ্য ভদ্র মতমন ম সেে ক্রযাডকসক রপসশ্ি মহোসবই রেখসতন। ম িঃ ক্রযাডক 
অযানথ্রক্স রিাসগ  ািা মগসযমছসলন। রে ে য ম সেে ক্রযাডক খতবই স্বা ীি রেবা 
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কসিমছসলন। ডািাি িবাটেে েখন ম িঃ ক্রযাডক রবাঁসচমছসলন তখন ক্রযাডক েম্পমতি 
বাম়িসত আোোওযা কিসতন মকন্তু মতমন  ািা োওযাি পি আি আসেনমন। ম সেে 
ক্রযাডক হোৎ ে স্ত মকছত মবক্রী কসি ম শ্সি চসল োন। 
  
তা মেক, ওসকানাি ঘা়ি রনস়ি োয মেসলন। ভদ্র মহলা রেখাসনই  ািা োন। 
  
. 
  
১৭. 
  
রিাডা  নমস্থি কিল শ্রী তী অমলভাি রতা তাসক রেখা কিবাি জনয মন ন্ত্রর্ জামনসয 
রিসখসছন, তসব রকাসনা েসঙ্কাচ না কসি শ্রী তী অমলভাসিি বাম়ি োওযা োক। এইে স্ত 
মচন্তা কিসত কিসত রিাডা িাস্তায অসনকক্ষর্ কামটসয মেসলন। হাসত বাাঁধা মিেওযাসচি 
মেসক নজি মেসলন, োস়ি মতনসট বাসজ, কাসিাি েসঙ্গ রেখা কিবাি পসক্ষ উে  ে য। 
  
ফত ট রপমিসয শ্রী তী অমলভাসিি ফ্ল্যাসটি ো সন এসে োাঁ়িাসলন রিাডা। হাত বাম়িসয 
কমলংসবসলি রবাতা  মটপসলন। 
  
একজন  ধযবযস্কা  মহলা এসে েিজা খতসল মেসলা। 
  
 ম সেে অমলভাি মক বাম়িসত আসছন? 
  
আেতন রভতসি আেতন। 
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 রিাডা েিজা রপমিসয রভতসি  ত কসলন। রপ্রৌঢ়া োেীি রপছন রপছন েরু বািান্দা 
রপমিসয শ্রী তী অমলভাসিি ঘসিি  সধয এসে োাঁ়িাসলন। তাি  সন হসলা বত মে আমফ্রকাি 
জঙ্গসল এসে পস়িসছন। োিা ঘি জতস়ি নানািক  পামখি র লা। রটমবসলি ো সন একটা 
রচযাসি শ্রী তী অমলভাি বসে আসছন। তাি চত ল উসস্কাখতসস্কা। 
  
আসি রিাডা রে। এসো এসো রতা াসক রেসখ খতব খতশ্ী হলা । 
  
আম  রবাধহয হোৎ এসে আপনাসক মবিি কিলা , রিাডা মবিত কসে বলসলন। 
  
আসি না না, রতা াসক অসতা বযস্ত হসত হসব না। শ্রী তী অমলভাি েহজভাসব বলসলন, 
আম  অবশ্য রলখাি কাসজ  গ্ন মছলা । 
  
রিাডা অপ্রস্তুত হসয বলসলন, বসে বসে একটা উপনযাে মলসখ রফলা মনশ্চযই চ ৎকাি 
বযাপাি। 
  
শ্রী তী অমলভাি বযাজাি  তসখ বলসলন, না, বযাপািটা মকন্তু েহজ নয। রলখবাি আসগ, 
অসনক ভাবসত হয আি এই ভাবনাটা খতবই ক্লামন্তকি। 
  
মকন্তু বাইসি রিসক রেখসল রত ন কমেন বসল  সন হয না। 
  
রতা াি কাসছ তা  সন না হবািই কিা, হামে তসখ উেি মেসলন অমলভাি; রতা াি জনয 
কমফি বসন্দাবস্ত কমি। 
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োেীসক রডসক কমফি অডোি মেসলন, তািপি মফসি এসে র মিমডসিি কিা মজজ্ঞাো 
কিসলন। 
  
রিাজা বলসলন, র জি রডেপাসডেি েসঙ্গ র মিমডি েমলমেটসিি কাসছ রগসছ। অযানা খতবই 
নাভোে হসয পস়িসছ এই ঘটনাি েরুন। রে আিও একবাি এইরূপ োংঘামতক 
পমিমস্থমতি  সধয জম়িসয পস়িমছসলা। অযানা খতব েশ্েকতাি, রকাসনা মকছতি েম্মতখীন 
হসত ও খতব ভয পায। 
  
শ্রী মত অমলভাি শ্ান্ত ভাসব  ািা না়িসলন এবং বলসলন, রতা াসক রেসখ  সন হসচ্ছ 
তত ম  োহেী মকন্তু অযানাি এই োহসেি একান্ত অভাব। 
  
রিাডা মবনীত কসে বলসলন, আপনাসক ো বললা  রেটা মকন্তু অযানাি কাসছ ফাাঁে কসি 
রেসবন না। এইেব মবর্সয আসলাচনা ও খতব অপছন্দ কসি। 
  
শ্রী তী অমলভাি মনমশ্চন্ত কিসলন রিাডাসক–রতা াি মচন্তাি রকাসনা কাির্ রনই। আম  
বলসবা না রতা াি বেত সক। 
  
রটাে আি কমফ রখসয উসে োাঁ়িাসলন রিাভা, এ নভাসব আচ কা হানা মেসয হযসতা 
আপনাি কাসজি ক্ষমত কিলা  আি রবমশ্ মবিি কিব না। 
  
শুভ িামি…বসল রিাডা মবোয মনসলন। 
  
. 
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১৮. 
  
ম সেে লমি া েিজা রপমিসয পা-বা়িাসলন িাস্তায। তাি োিা  তসখ এক অদ্ভতত 
অমভবযমিি ছাপ। 
  
মেক রেই  তহূসতে মবপিীত মেসকি ফত টপাসত অযানা র মিমডসিি ওপি তাি েৃমষ্ট প়িসলা। 
ম সেে লমি া ো ানয ইতস্ততিঃ কিসলন। তািপি িাস্তা রপমিসয এমগসয রগসলন, রক ন 
আসছন, ম ে র মিমডি? 
  
অযানা চ সক মফসি তাকাসলন, ওিঃ, আপমন! অসনকমেন বাসে আবাি রেখা হসলা। 
  
ম ে র মিমডসিি েৃমষ্ট তখসনা রেই ফ্ল্যাটবাম়িি মেসক মনবি। 
  
ম সেে লমি া প্রশ্ন কিসলন, ওমেসক ঘন ঘন তাকাসচ্ছন রকন? 
  
অযানা ধিা পস়ি োওযাি কসে বলসলন, না, না, ও মকছত নয। রত ন রকাসনা প্রসযাজন 
রনই। তসব আ াি বেত  রিাডাসক এই বাম়িি  সধয  ত কসত রেখলা  তাই ভাবমছ ও মক 
ম সেে অমলভাসিি োসি রেখা কিসত মগসযমছল? 
  
ম সেে লমি া বলসলন, ওেব িাক চলতন আ িা একটত  চা খাই ো সনি ঐ রোকাসন 
বসে। 
  
পাশ্াপামশ্ হাাঁটসত হাাঁটসত তািা েতজন একটা রিসস্তািাাঁয এসে  ত কসলন। 
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ম সেে লমি া  ািা না়িসলন।  াঁমেসয রপাযাসিা ছা়িা আি রকউ োনমন, কসযক  তহূতে 
নীিব রিসক আবাি প্রশ্ন কিসলন অযানা, ম িঃ বযাসটল তাহসল মনশ্চয মগসযমছসলন? 
  
হা মতমন আ াি েসঙ্গ রেখা কসি রগসছন। অযানা প্রশ্ন কিসলন, ভদ্রসলাক মক মবর্সয 
জানসত চাইসলন? 
  
ম সেে লমি া ইতস্ততিঃ কসি বলসলন, মনয   ামফক তেন্ত আি মক। 
  
আচ্ছা ম সেে লমি া, আপনাি মক  সন হয রশ্র্পেেন্ত প্রকৃত অপিাধী ধিা প়িসব? 
  
মতমন শ্ান্ত েতসি বলসলন, মেক বতেসত পািমছ না ে েযামট ব়ি জমটল। একই েতসি মতমন 
বলসলন, জীবন ব়ি জমটল, পৃমিবীসত রবাঁসচ িাকসত রগসল েত মট মজমনসর্ি একান্ত 
প্রসযাজন প্রি  হসচ্ছ অফত িন্ত োহে; মিতীয, অেী  েহয শ্মি, এবং রশ্র্ লগ্ন ো সন 
এসল েকসলই ভাসব েতযই এি মক রকাসনা প্রসযাজন মছসলা? 
  
অ ন ভাসব বলসবন না। ভীত কসে বাধা মেসলন অযানা। 
  
ম সেে লমি া রহসে উেসলন, জীবন েম্বসে এ ধিসনি অমভবযমি হযসতা খতবই োধাির্। 
মতমন রবযািাসক মবল ম মটসয উসে োাঁ়িাসলন। 
  
উজ্জ্বল হামে রহসে অযানা বলসলন, ওই রে িাস্তাি র াস়ি রিাডা োাঁম়িসয আসছ, আচ্ছা 
চমল ন স্কাি। অযানা দ্রুত পাসয এমগসয রগল রিাডাি মেসক। 
  
রিাডা তত ই ম সেে অমলভাসিি কাসছ মগসযমছমল? 
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রিাডা উেি মেল, হা মগসযমছলা । 
  
অযানা মবিমি রচসপ প্রশ্ন কিসলন, মকন্তু রকন? 
  
 রিাডা উেি মেসলন, মতমন রতা আ াসেি আ ন্ত্রর্ জামনসয রিসখমছসলন, তাছা়িা 
ভদ্র মহলাি  সধয আন্তমিকতাি রকাসনা অভাব রনই। এ ন েতন্দি  মহলা আম  জীবসন 
খতব ক ই রেসখমছ। এই রেখ আ াসক তাি একটা বইও উপহাি মেসলন। রিাডা 
হামে তসখ বইটা বাি কসি অযানাসক রেখাসলন। রিাডা এবাি অযানাসক অনয প্রেসঙ্গ প্রশ্ন 
কিসলন, আচ্ছা রতাি েমলমেটি ভদ্রসলাকসক রক ন রেখমল? 
  
খতব কােসখাট্টা রগাসছি, আইসনি পযাাঁচ পযজাি েব এসকবাসি কেস্থ। 
  
আি র জি রডেপাডেসক রক ন  সন হসলা? 
  
 ভািী েযালত ভদ্রসলাক, অযানা বসল উেল। 
  
তাহসল মতমন মনশ্চয রতাি রপ্রস  প়িসছন এসত আ াি আি রকাসনা েসন্দহ রনই। 
  
 রিাডাি কিা শুসন অযানা  ৃেত িাগত স্বসি রিাডাসক বলসল, আসবালতাসবাল বমকে না। 
  
মেক আসছ, মেক আসছ, ো সনি ঐ বােটা পযামডংটসন োসব। চািটা পঞ্চাসশ্ ছা়িবাি 
কিা, চল আ িা এমগসয োই। 
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. 
  
১৯. 
  
আম  োসজেি ওসকানাি, বযাসটসলি মনসেেশ্ সতা আপনাসক রফান কিমছ। েকাল 
এগাসিাটায েমে স্কটলযান্ড ইযাসডে তাি েসঙ্গ একবাি রেখা কসিন। 
  
রপাযাসিা েম্মমত জামনসয রফান নাম সয িাখসলন। 
  
 মেক োস়ি এগাসিটায টযামক্স রিসক অবতির্ কিসলন রপাযাসিা। তািপি েতজসন মোঁম়ি 
রবসয ওপসিি মেসক িওনা হসলন। বযাসটসলি বেবাি ঘসি েবাই বেসলন। বযাসটল এসে 
প্রসতযসকি েসঙ্গ কি েেন কিসলন। তািপি মতনজসন মতনসট রচযাি রটসন মনসয 
বেসলন। 
  
বযাসটল বলসলন, আ াি  সন হয এখন আ াসেি  সধয একবাি আলাপ আসলাচনা হওযা 
েিকাি। মকন্তু কসনেল রিে এখনও এসলন না। বলসত বলসত েিজা রেসল কসনেল রিে 
ঘসি  ত কসলন। 
  
আম  খতবই েতিঃমখত; একটত  রেমি কসি রফললা । বসলই মতমন বলসত শুরু কিসলন, 
র জি রডেপাসডেি মবর্সয মকছত খবি েংগ্রহ কসি এসনমছ এই মনন। কসনেল রিে 
কতকগুমল টাইপ কিা কাগজ বযাসটসলি মেসক এমগসয মেসলন। ভদ্রসলাসকি মবরুসি 
রকািাও রকাসনা অমভসোগ রনই। শ্ি ে িে বমলষ্ঠ পতরুর্। েবেো েভয ে াসজি 
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আইনকানতন র সন চসলন। মবপসে  ািা োন্ডা িাখসত পাসিন। েূিেৃমষ্ট আসছ এবং 
েমবসশ্র্ মনভেিসোগয। 
  
এত প্রশ্ংোসতও বযাসটল রত ন মবচমলত হসলন না। মজসজ্ঞে কিসলন, রকাসনা েতঘেটনা 
বা আকমস্মক  ৃতত যি েসঙ্গ তাি রোগাসোগ আসছ মকনা? বযাসটল অর্ধেেভাসব  ািা 
না়িসলন।  ানতর্ তাি মনসজি হাসত আইন তত সল রনসব এটা কখসনাই েভয ে াসজ চলসত 
রেওযা রেসত পাসি না। 
  
কসনেল রিে এবাি উসে োাঁ়িাসলন, আপনাসেি আসলাচনায রবমশ্ক্ষর্ রোগ মেসত পািলা  
না বসল েতিঃমখত। আ াি অসনক কাজ বামক আসছ। মবোয জামনসয কসনেল রিে চসল 
রগসলন। মতমন রে নমিপি রিসখ রগসছন ম িঃ বযাসটল তাি  সধয রচাখ রডাবাসলন। আি 
 াসে  াসে মনসজি পযাসড রপমিল মেসয রনাট কসি মনসলন মকছত মকছত। 
  
অমলভাি এবাি প্রশ্ন কিসলন, আচ্ছা ম িঃ বযাসটল, আপমন এই খতসনি তেসন্তি বযাপাসি 
মকভাসব এসগাসচ্ছন। 
  
বযাসটল ধীসি ধীসি শুরু কিসলন, প্রিস  আম  এই কিাই বলসবা রে ম িঃ শ্যানাি 
হতযাকািী রক তা এখসনা খত াঁসজ পাওযা োযমন। আ াি রলাক েসন্দহভাজন চািজসনি 
ওপি তীক্ষ্ণ নজি িাখসছ। এবাি ম িঃ বযাসটল রপাযাসিাসক মজজ্ঞাো কিসলন, এসেি 
কাসিাি অতীত জীবন েম্বসে মকছত জানসত পািসলন? 
  
হা ডািাি িবাটেসেি রকাসনা মনকট আত্মীযসেি  সধয কাসিা আকমস্মক  ৃতত য ঘসটমন। 
তসব অসনক তন্ন তন্ন কসি রঘাঁসট একমট াি ঘটনাি েোন আম  রপসযমছ োি েসঙ্গ 
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বতে ান  া লাি রকাসনা রোগেূি িাকসলও িাকসত পাসি। কসযক বছি আসগ ডািাি 
িবাটেে রকাসনা  মহলা রপসশ্সিি েসঙ্গ অর্বধ েম্পসকে জম়িসয পস়িন। এবং এি জনয 
রেই পমিবাসি গণ্ডসগাসলি েূিপাত রেখা রেয। ভদ্র মহলাি স্বা ী অমতশ্য ক্রত ি হসয 
িবাটেেসক খতব শ্ামেসয মছসলন। ভদ্রসলাক এই ঘটনাি অল্প মকছতমেন বাসেই অযানথ্রসক্স 
আক্রান্ত হসয  ািা োন। 
  
েসন্দহজনক একমট াি েূি ো আম  রপসযমছ; রছাট হসলও তা খতব  ূলযবান। 
  
বযাসটল এবাি অনযসেি েম্বসে বলসত লাগসলন, বছি কত ম়ি হসলা ম সেে লমি া মবধবা 
হসযসছন। ভদ্র মহলা অমধকাংশ্ ে য লণ্ডসন বাে কসিন। রকাসনা িহেয য  ৃতত যি েসঙ্গ 
তাি রকাসনা েংসোগ রনই। তাি  সতা েম্ভ্রান্ত  মহলাি রেভাসব িাকা উমচত মতমন তাই 
কসিসছন। বযাসটল হতাশ্ভাসব েীঘেশ্বাে রফলসলন। তািপি ম ে র মিমডি তাি মপতা 
রেনাবামহনীি অমফোি মছসলন।  ৃতত যকাসল র সযি জনয মকছত রিসখ োনমন ফসল তাসক 
মনসজই অসন্নি েংস্থান কিসত হয। 
  
প্রসতযসকই র সযমটি জনয আন্তমিক েতিঃমখত। র জি রডেপাসডেি মক খবি? তাি েম্বসে 
কতেূি মক জানসত পািসলন? প্রশ্ন কিসলন শ্রী তী অমলভাি। 
  
বযাসটল বলসলন, আ াি রলাক তাি উপি েবে য নজি রিসখ মেসযসছ। হযাাঁ ভাসলা কিা 
রডেপাডে রকাসনা েতসোগই হাতছা়িা কিসত িাজী নন। ইমত সধয েমলমেটসিি পিা শ্ে 
মনসযসছন। রবাো োসচ্ছ মতমন মবপসেি আশ্ঙ্কা কসিন। 
  
রপাযাসিা  ন্তবয কিসলন, রে রকাসনা অবস্থাি জনয মতমন মনসজসক প্রস্তুত িাসখন। 
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রেইজনযই মতমন কাসিা বতসক ছতমি বোসত পাসিন এটা ভাবা োয না। ম িঃ বযাসটল 
েীঘেশ্বাে রফসল বলসলন। 
  
রপাযাসিা  ৃেত রহসে বলসলন, আপনাসেি একটা মবসশ্র্ কিা জানাই। ডািাি িবাটেে 
এবং ম সেে লমি াি েসঙ্গ আম  রেখা কসিমছ। র জি রডেপাসডেি েসঙ্গও আ াি 
আলাপ হসযসছ। বামক রকবল ম ে র মিমডি। এই মতনজসনি েসঙ্গ কিা বসল আম  
এইটত কত ই রজসনমছ ডািাি িবাটেে চামিমেসক তীক্ষ্ণ নজি রিসখ চসলন। 
  
ম সেে লমি াসিি  ানমেক একাগ্রতা  ািামতমিি রবমশ্। 
  
রপাযাসিা বলসলন, এগুমল ক্ষত দ্র নগর্য হসলও এগুসলা তিয। হযাাঁ, আ াি তামলকায 
েকসলি রশ্সর্ ম ে র মিমডসিি না । 
  
ম িঃ বযাসটল রপাযাসিাসক একমট কাসজি ভাি মেসলন। কাজটা হসচ্ছঅধযাপক 
লযাক্সস াসিি মবধবা স্ত্রীি েসঙ্গ োক্ষাৎ কিা। মতমন মনসজ এই োমযত্ব মনসত পািসছন না। 
কাির্ আগা ীকাল তাসক রডভনশ্াযাি িওনা মেসত হসব। বযাসটল একটত কসিা কাগসজ 
একটা না  মেকানা মলসখ রপাযসিাি হাসত মেসলন, এই হসচ্ছ লযাক্সস াসিি মেকানা। 
ভদ্র মহলাসক একবাি ভাসলা কসি বামজসয রেখতন। অধযাপক লযাক্সস াসিি প্রকৃত 
 ৃতত যিহেয আম  জানসত চাই। 
  
রপাযাসিা রচযাি রছস়ি উসে োাঁ়িাসলন। মকন্তু  াঁমেসয বযাসটল, এই নশ্বি পৃমিবীসত রকউ 
মক কখসনা রকাসনা মবর্সয প্রকৃত েতয অবগত কিসত রপসিসছ? 
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. 
  
ম িঃ রপাযাসিা একমেন ম সেে লযাক্সস াসিি বাম়িসত রগসলন। পসকট রিসক কাডে বাি 
কসি োেীি হাসত মেসলন। এটা রতা াি কিীি কাসছ মনসয োও। 
  
মকছতক্ষর্ বাসে োেীমট হাাঁফাসত হাাঁফাসত ছতসট এসে রপাযাসিাসক রভতসি রডসক মনসয 
রগসলা। 
  
একজন েতন্দিী  মহলা আগুসনি চত েীি কাসছ োাঁম়িসযমছসলন। মতমন রপাযাসিাি মেসক 
এমগসয এসে ধিা ধিা গলায প্রশ্ন কিসলন, আপমনই  াঁমেসয এিকত ল রপাযাসিা? 
  
রপাযাসিা  ািা নত কসি অমভবােন জানাসলন। 
  
আ াি কাসছ আপনাি মক প্রসযাজন? 
  
 যাডা  আম   াসে  সধয রবেিকািী ভাসব অনতেোসনি কাজ কসি িামক। 
  
হযাাঁ, বতসেমছ আপমন বলতন? 
  
রপাযাসিা বলসলন, আম  অধযাপক লযাক্সস াসিি  ৃতত যি মবর্সয মকছত তেন্ত কিসত চাই। 
  
ভদ্র মহলা এবাি চ সক উেসলন এবং িীমত ত ভসয বসল উেসলন, মকন্তু রকন? 
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রপাযাসিা উেি মেসলন–আপনাি কীমতে ান স্বা ীি জীবনকামহনী মনসয একটা বই রলখা 
হসচ্ছ তাই রলখক ে স্ত তিয অবগত হসত চান। 
  
ভদ্র মহলা এবাি দ্রুত বসল রফলসলন, আ াি স্বা ী কালাজ্বসি  ািা োন। আ াজন নেীি 
ধাসি তাসক কবি রেওযা হয। 
  
রপাযাসিা গম্ভীি স্বসি বলসলন, মকন্তু আম  পিসলাকগত শ্যাতানাি কাছ রিসক 
অসনকিক  খবি েংগ্রহ কসিমছ। আপনাি স্বা ী রে কালাজ্বসি  ািা োনমন তা ম িঃ 
শ্যাতানা ভাসলাভাসবই জানসতন। 
  
অসনক কসষ্ট মনসজসক েংেত কসি ভদ্র মহলা শুরু কিসলন, হযাাঁ আ াি স্বা ী বন্দতসকি 
গুমলসত  ািা োন। 
  
আ াি স্বা ী মছসলন উমদ্ভেমবে। মতমন তখন লতা গুল্ম মনসয একমট বই মলখমছসলন। তাই 
র জি রডেপাসডেি োসি পমিচয হসল আ িা েেলবসল ঐ অঞ্চসল োিা শুরু কিলা । 
  
ম সেে লযাক্সস াি ঘন েীঘেশ্বাে রফলসলন, েমতয কিা বলসত মক আ াি স্বা ী মছসলন 
বযসে আ াি রিসক মিগুর্ ব়ি। আ াি োসি জন রডেপাসডেি েম্পকে মছল নীিব 
রপ্রস ি। আ িা মেক কসি মছলা , রবেনায হৃৎমপণ্ড মপষ্ট হসয রগসলও আ িা  তখ ফত সট 
রেই ভযঙ্কি েতন্দি কিাটাসক উচ্চাির্ কিসবা না। 
  
তািপি রেই নািকীয িামি। জন আি মটস ামি েতজসন েগ়িা কিমছল। আম  তাবত 
রিসক রবমিসয এলা …। রেখলা  রে তখন প্রচণ্ডভাসব জনসক শ্াোসচ্ছ অবসশ্সর্ জন 
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গুমল চালাসলা। একটা গুমলি আঘাসতই মটস ামি  ািা রগল। রেমেসনি কিা আম  
রকাসনামেন ভত লসবা না। 
  
ে স্তই জনসক বতমেসয বললা  রে এই ঘটনাি মবন্দত মবেগে রকউ না জানসত পাসি; 
তাহসল রলাকমনন্দা, পতমলেী োস লা অসনক মকছত হসত পাসি। েততিাং মটস ামি তখন 
জ্বসি ভত গমছসলা তাই েবাইসক বলা হসলা রে মটস ামি জতসি  ািা রগসছ। আ াজসনি 
তীসি ওসক কবি রেওযা হসলা। নীিব হসয রগসলন ম সেে লযাক্সস াি। রচাসখি রকাসর্ 
 তসিাি  সতা েত রফাাঁটা জল টলটল কিসছ। 
  
রপাযাসিা আবাি কিা শুরু কিসলন। আপনাি ইমতহাে খতবই করুর্। 
  
ম সেে লযাক্সস াি বলসলন, ম িঃ জন আত্মিক্ষাি জনযই এ কাজ কিসত বাধয হসযমছসলন, 
েব মেক মবচাি মবসবচনা কসি আপমন মনশ্চযই এটা উপলমি কিসবন, মটস ামি রে জতসি 
 ািা রগসছ রেই কিাটাই মবশ্ববােীসক জামনসয রেওযা েবেসতাভাসব রেয। ম সেে 
লযাক্সস াি এবাি রোফা রছস়ি উসে োাঁ়িাসলন। 
  
রপাযাসিাও েসঙ্গ েসঙ্গ উসে োাঁ়িাসলন। হাত বাম়িসয কি েেন কিসত কিসত বলসলন, 
 যাডা , এ ন  হান আসত্মাৎেসগেি রকাসনা প্রসযাজন রেমখ না। এই করুর্ বযাপািটা 
োসত বিাবি রগাপন িাসক রেটা আম  রচষ্টা কিসবা। মবোয  যাডা । 
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িম্ েন টরার্ 
২১. 
  
রপাযাসিা এখন ক্রম্পটন রিাড মেসয হাাঁটসছন। এক জাযগায োাঁম়িসয পসকট রিসক ঘম়ি 
বাি কিসলন। এখনও ে য আসছ। মকছতক্ষর্ অসপক্ষা কিসল রকাসনা ক্ষমত হয না। 
  
রপাযাসিা এমেসক গান গাইসত গাইসত দ্রুত এমগসয চলসলন। হোৎ একটা রেশ্নািী 
রোকাসন  ত কসলন মেসেি র াজা মকনসত। তরুর্ী রেলেসলডী বলসলন, আেতন আেতন 
র াজা খত াঁজসছন? এখাসন ফিােী রেসশ্ি বতমি মেসেি র াজা আসছ। 
  
রপাযাসিা বলসলন, এগুসলা মনিঃেসন্দসহ ভাসলা। মকন্তু আম  আসিা ভাসলা উৎকৃষ্ট মজমনর্ 
চাইমছ। এি ে স্তটাই ভাসলা মেসেি বতমি। মেক আসছ আ াসক উমনশ্ রজা়িা র াস জা 
মভন্ন মভন্ন িসেি মেন। 
  
ম িঃ রপাযাসিা, োস়ি োাঁইমিশ্ মশ্মলং একটা র াজাি ো  েততিাং উমনশ্ রজা়িা র াজাি 
ো  আপমন রেসবন আ াসক, তরুর্ী রেলেসলডী বলসলন। 
  
বাম়িসত রপৌঁছবাি পি েসব আধঘণ্টাও অমতবামহত হযমন। এ ন ে য কমলংসবলটা 
রবসজ উেসলা। অনমতমবলসম্ব র জি রডেপাডে এসে প্রসবশ্ কিসলন। তাি রচাসখ তসখ 
রক্রাসধি েষ্ট ছাযা। ভদ্রসলাক রেন অসনক কসষ্ট মনসজসক েংেত কসি রিসখসছন। 
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মক উসেশ্য মনসয আপমন ম সেে লযাক্সস াসিি েসঙ্গ রেখা কিসত মগসযমছসলন? ঘসি পা 
মেসত না মেসতই ক্রত ি প্রশ্ন কিসলন রডেপাডে। 
  
রপাযাসিা  ৃেত রহসে বলসলন-অধযাপক লযাস াসিি  ৃতত যিহসেযি প্রকৃত তিয আপমন 
আ াি কাসছই পাসবন। 
  
র জি রডেপাডে কসে কত ি বযসঙ্গি োাঁে, প্রকৃত তিয আপমন আ াি কাসছই পাসবন। 
  
র জি রডেপাডে অল্প িা সলন, তািপি আিম্ভ কিসলন তাি কামহনী। অধযাপক 
লযাক্সস াসিি অমভোসনি বযবস্থা আম ই কমি। মকন্তু োিা অমভোনটাই আ াি কাসছ 
মবিাট এক েতিঃস্বপ্ন। ম সেে লযাক্সস াসিি প্রমত আ াি রকাসনা েতবেলতা মছল না। মকন্তু 
ভদ্র মহলা আ াি প্রমত আকৃষ্ট মছসলন, এইেব কািসর্ আ াি খতবই অস্বমস্ত হসতা। 
  
ো রহাক, প্রি  েত েপ্তাহ একিক  ভাসলায ভাসলায রকসট রগসলা। তািপি আ িা 
মতনজসনই জতসি প়িলা । এবং মকছতমেসনি  সধয ভদ্র মহলা এবং আম  রেসি উেলা  
মকন্তু অধযাপসকি জ্বি রবস়িই চলল। এই জ্বসিি রঘাসি টলসত টলসত একমেন অধযাপক 
নেীি মেসক এমগসয োসচ্ছন। মতমন রে রবহুাঁশ্ হসয এইেব কিসছন অল্প ে সযি  সধয 
আম  বতেসত রপসি ভদ্রসলাসকি চলাি গমত রিাধ কিসত চাইলা  গুমল কসি। ভদ্র মহলা 
রকািা রিসক ছতসট এসে আ াসক বাধা মেসলন, রোহাই আপনাি আ াি স্বা ীসক রেন 
গুমল কিসবন না। মতমন এ নভাসব হাত রটসন ধিসলন রে মনশ্ানা ভত ল হসয গুমল রোজা 
মপসে মগসয মবধসলা। 
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ভদ্রসলাক  ািা রগসলন। মক ভযঙ্কি বযাপাি, ভদ্র মহলা ভাবসলন আম  তাি রপ্রস  পস়ি 
ম িঃ লযাক্সস ািসক খতন কসিমছ। রশ্সর্ মতমন আ াসক বলসলন, রলাক জানাজামনি 
প্রসযাজন রনই, ভদ্রসলাক জতসি  ািা রগসছ বসল প্রচাি কিসলই হসব। অবসশ্সর্ তাসক 
আ িা নেীি ধাসি কবি মেলা । তািপি রিসক অসনকবািই আ াসেি রেখাোক্ষাৎ 
ঘসটসছ মকন্তু আম  তাসক েভসয এম়িসয চলাি রচষ্টা কমি। 
  
র জি রডেপাডে শ্ান্ত কসে বলসলন, এই হসচ্ছ আ াি কামহনী। 
  
রপাযাসিা গভীি  সনাসোগ েহকাসি ে স্তটা শুসন ধীসি ধীসি রচাখ তত সল তামকসয 
বলসলন, কামহনীটা আপনাি পসক্ষ খতবই মবপজ্জনক মবসশ্র্ কসি শ্যাতানাি  ত রলাক 
েখন এি েোন রপসযমছসলন। 
  
রডেপাডে অবসহলা ভসি  ািা না়িসলন, আম  শ্যাতানাসক ভয পাই না। 
  
রপাযাসিা রকাসনা জবাব মেসলন না। এবাি উসে োাঁম়িসয কি েেসনি অমভপ্রায মনসয হাত 
বাম়িসয মেসলন, তািপি বলসলন, আপনাি ঘটনাটা হযসতা এইিক ই ঘসটমছসলা। 
  
রডেপাসডেি  তখসচাখ উজ্জ্বল হসয উেসলা। অেংখয ধনযবাে, কৃতজ্ঞতায েতহাত বাম়িসয 
কি েেন কিসলন। 
  
. 
  
২২. 
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 ইনেসপক্টি হাপোি েতপামিসিসি বযাসটলসক বলসলন, এই হসচ্ছ েযাি প্রকৃত ঘটনা। এি 
 সধয রকাসনা রধাাঁযাসট ভাব রনই। েিকামি ডািািও েন্তুষ্ট মচসে মিসপাটে মেসযমছসলন। 
কািও  সন রকাসনা অেসন্তার্ মছল না। 
  
এই রবাতল েতসটা েম্বসে প্রকৃত তিয খতসল বলতন। আম  ে স্তটা মবশ্েভাসব জানসত 
চাই। 
  
একটা মছল মেিাসপি রবাতল। মতমন রেটা পান কিসতন। আি একটায মছল টত মপি 
পামলশ্ মজমনর্টা। খতবই মবর্াি। রে রবাতসল টত মপি পামলশ্ মছল রেই রবাতলমট একমেন 
হাত রিসক পস়ি মচ়ি রখসয োয। তখন ভদ্র মহলা তাি োেীসেি বসলন একটা খামল 
মেিাসপি রবাতসল রেন ওই টত মপি পামলশ্মট র সল উাঁচত  তাসক িাখা হয। 
  
ঘটনাি মেন িাসি ভদ্র মহলা একটা পাসি রবশ্ মকছতটা মেিাপ র সল পান কসিন। মকন্তু 
রেটা মেিাপ নয, টত মপি পামলশ্। েসঙ্গ েসঙ্গ ডািািসক খবি পাোসনা হয। মকন্তু ডািাি 
আেসত আেসত ভদ্র মহলা  ািা োন। 
  
েতপামিসিসি বযাসটল আপন  সন মচন্তা কিসত লাগসলন, বযাপািটা কতই েহজ, কত 
মনখত াঁত, মনপতর্ একটা খতন। মকন্তু রকন? এই প্রশ্নটাই তাসক জমটল ধাাঁধাি  সধয রফসল 
মেসযসছ। 
  
বযসটল তসিযি জনয আসিা েত-চাি জাযগায রঘািাসফিা কিসলন মকন্তু রকাসনা প্রসযাজনীয 
খবি েংগ্রহ কিসত পািসলন না। েতখামন আশ্া মনসয রডভনশ্াযাসি ছতসট মগসযমছসলন 
ততখামন অবশ্য পূির্ হসলা না। বযাসটল  সন  সন ভাবসলন ম সেে রবনেসনি টাকা 
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কম়ি, মবর্য েম্পমে কািা রপসযসছ? অযানা মক প্রমতমহংো চমিতািে কিবাি উসেসশ্যই 
ভদ্র মহলাসক খতন কিসলন। অযানা র মিমডি একে য এখাসন িাকসতা রে কিাটাই বা 
রগাপন কিসত রগসলা রকন? বযাসটসলি েসন্দহ ক্র শ্ ঘনীভূত হসলা। 
  
. 
  
২৩. 
  
েকাসলি ডাসকই রপাযাসিাি আ ন্ত্রর্পি অযানাি হাসত রপৌঁসছমছসলা, তাি আেবাি ইচ্ছা 
আসেৌ মছল না। 
  
রিাডাই একিক  রজাি কসি রটসন মনসয এসলন। রিাডা অযানাসক বলল, 
েসন্দহভাজনসেি  সধয তত ইও একজন, অবশ্য মবচাি কিসল েসন্দহটা রতাি ওপি 
েবসচসয ক । 
  
অযানা োট্টাি েতসি বলল, িহেয রগাসযন্দা উপনযাসে রেমখে না, োি ওপি আসেৌ রকাসনা 
েসন্দহ জাসগ না রেই মকন্তু প্রকৃত অপিাধী। 
  
তাহসলও েসন্দহভাজনসেি  সধয তত ইও একজন, রিাডা তাসক োট্টা কিল। 
  
অযানা তাসক রবাোবাি রচষ্টা কিল রে এই ঘটনাি েসঙ্গ তাি রকাসনা রোগ রনই। 
পতমলসেি কাসছ আম  রে রকাসনা প্রসশ্নি মেসত িাজী আমছ। মকন্তু এিকত ল রপাযাসিা রে 
রতা বাইসিি রলাক তবতও তাসক জবাবমেমহ কিসত রেসত হসব। 
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োইসহাক রিাডা আি অযানা েখন রপাযাসিাি বাম়িসত হামজি হসলন তখন মবসকল 
মতনসট। রপাযাসিা তাসেি রডসক মনসয ঘসি বোসলন, েিবত মেসলন। 
  
আপনািা আ াি আ ন্ত্রর্ পাওযা  াি হামজি হওযাসত আম  খতব খতশ্ী। োইসহাক এবাি 
আেল কিায আো োক। 
  
শ্ান্ত মবনসযি ভমঙ্গসত কিা শুরু কিসলন রপাযাসিা।  যাডা , আপমন একটত  কষ্ট কসি 
রেমেন েেযায ম িঃ শ্যাতানাি ড্রইংরু টা স্মিসর্ আনাি রচষ্টা করুন। রেখাসন মক মক 
রেসখসছন, রকান রকান বস্তুি কিা েমেক আপনাি  সন প়িসছ, এই আি মক? 
  
অযানা ভ্রু কত াঁচসক বলসলন, বযাপািটা খতবই কমেন। েবটা  সন কিসত পািসবা বসল  সন 
হয না তবতও বলসত রচষ্টা কিমছ। রেওযাসল  াসে  াসে কাজ কিা মছসলা, র সেি ওপি 
অসনক  ূলযবান কম্বল পাতা মছসলা, একপাসশ্ একটা ব়ি আকাসিি মপযাসনা মছসলা। 
হতাশ্ভাসব  ািা না়িসলন অযানা, না, আপাতত আি মকছত  সন প়িসছ না। 
  
রপাযাসিা  ৃেতস্বসি জানাসলন, ম িঃ শ্যাতানা একজন মবখযাত েংগ্রাহক মছসলন, জীবনসভাি 
নানা, েতষ্প্রাপয মজমকি জানাসলন, ম িঃ শ্েপাতত আি মকছত  ন্ন আকাসিি মপযাসনওপি 
  
হযাাঁ, মনশ্চয। ঘিটা রতা হাজাি িকস ি মজমনর্পসি োো। 
  
তাহসল আপমন এ ন রকাসনা বস্তুি না  কিসত পািসছন না ো মবসশ্র্ভাসব আপনাি 
নজসি পস়িমছসলা। 
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অযানা মনচত  গলায বলসলন, আশ্ঙ্কা হসচ্ছ আম ও হযসতা আপনাি অভীষ্ট বস্তুমটসক 
মেক সতা নজি মেসয রেমখমন। 
  
 ৃেত হােসলন রপাযাসিা। তাসত মকছত োয আসে না। হযাাঁ, ভাসলা কিা, র জি রডেপাসডেি 
েসঙ্গ েম্প্রমত আপনাি োক্ষাৎ হসযসছ? 
  
অযানা বলসলন, না, তসব ভদ্রসলাক শ্ীগমগিই একমেন এসে আ াসেি েসঙ্গ রেখা 
কিসবন। রপাযাসিা হোৎ ঘতসি োাঁম়িসয বলসলন, চলতন ম ে রোযে, আপনাসক একটা 
মজমনর্ রেমখসয আমন। 
  
 রিাডা রকৌতূহলী কসে প্রশ্ন কিসলন, মজমনর্টা মক? 
  
রপাযাসিা মনচত  স্বসি বলসলন, একটা রছািা, এই রছািাটাি োহাসেয বাসিাজন রলাকসক 
হতযা কিা হসযমছল। আন্তেজামতক খযামতেম্পন্ন এক রহাসটসলি  ামলক আ াসক সৃ্মমতমচহ্ন 
মহসেসব উপহাি মেসযমছসলন। আল ািী খতসল ছতমিটা রেখাসতই ম মনট মতসনক রকসট 
রগসলা। তািপি রিাডাসক েসঙ্গ মনসয পতনিায পাসশ্ি ঘসি হামজি হসলন। এইবাি রিাডা 
ও অযানা মবোয রনবাি জনয উসে প়িল। 
  
রপাযাসিা তাসেি আি এক পাি মেিাপ পাসনি অনতসিাধ জানাসলন। তািা েমবনসয 
প্রতযাখযান কিসলন রে অনতসিাধ রপাযাসিা হামে তসখ েিজা পেেন্ত এমগসয মেসলন। 
  
. 
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২৪. 
  
বযাসটল রবমশ্ ভমনতা না কসি েিল ভার্ায তাি রডভনশ্াযাি অমভোসনি আগাসগা়িা 
ইমতবৃে খতসল বলসলন। 
  
এমেসক…  াঁমেসয রপাযাসিা বলসলন, আজ মবসকসল আম  একটা রছাট্ট পিীক্ষা চামলসযমছ। 
ম ে র মিমডিসক আ ন্ত্রর্ জামনসয পতিাসনা প্রশ্নই মজসজ্ঞে কিলা , শ্যাতানাি ড্রইংরুস  
মক মক রেসখমছসলন। 
  
ম ে র মিমডি খতবই েসন্দহপ্রবর্। রেইজনয রপাযাসিাসক চ ৎকাি ফাাঁে পাতসত হসলা। 
র মিমডি গযনাি বাসক্সি কিা বলসতই আম  তাি কাসছ ছতমিটাি মবর্য জানসত 
চাইলা । এি মবপিীত মেসকি রটমবসলই রে ছতমিটা পস়িমছসলা, রেটা তাি েৃমষ্টসগাচি 
হসযমছসলা মকনা। েতসকৌশ্সল আ াি ফাাঁে এম়িসয রগসলা র মিমডি। তসব তাি কিাবাতোি 
 সধয একটা চামিমিক গ়িসনি আভাে পাওযা োয। রে ন রে গিীব মকন্তু রেৌমখন 
োজসপার্াক কিসত ভাসলাবাসে। রছাট রছাট েতন্দি বস্তুি ওপি োরুর্ রলাভ।  সনি 
গ়িনটা হতযাকািীি নয, বিঞ্চ রচাসিি েসঙ্গই রবমশ্ খাপ খায। র মিমডসিি চমিসি 
একটা েতবেলতা আসছ রে রে রেশ্নািী রোকান রিসক টত মকটামক মজমনর্পি চত মি কসি। 
  
োি জনয ম সেে এডসনি ঘি রিসক এইভাসব মজমনর্ েিাসনাি অভযাে তাি মছসলা। 
  
ম সেে এডন মছসলন অোবধানী মকন্তু ম সেে রবনেন মছসলন মবপিীত ধিসনি  মহলা। 
তাি োবধানী রচাখসক ফাাঁমক রেওযা অসতা েহজ নয। অযানা তাাঁি কাসছ ধিা পস়ি 
রগসলা। মতমন তাসক চত মিি অমভসোসগ অমভেতি কিসলন। তখন এই হতযাি রপছসন 
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একটা কােেকাির্ েম্বে খত াঁসজ পাওযা োয। তাহসল  সন হয অযানা চত মি কিসত মগসয ধিা 
পস়িমছসলা তাি ফসলই রে রবাতল েতসটা পালসট রিসখ রেয। মনিঃেসন্দসহ এটা একটা 
হতযাকাণ্ড। তসব আোলসত প্র ার্ কিা োধযাতীত। এটাই হসচ্ছ েতনম্বসিি েফল হতযা। 
  
বতে াসন আ াসেি প্রধান মবসবচয, শ্যানাি হতযাকািী রক? এটাও মক অযানা র মিমডসিি 
কাজ? 
  
বযাসটল ম মনট েতসযক চত প কসি রিসক আবাি  ািা না়িসত শুরু কিসলন। মকন্তু মেক 
খাপ খাসচ্ছ না। 
  
রপাযাসিা রেকিায োয মেসলন, হযাাঁ আম ও এমবর্সয এক ত। েতসটা অপিাসধি প্রকৃমত 
েমূ্পর্ে মভন্ন। 
  
রু াল মেসয  তখ  তসছ বলসলন, তাহসল রেখা োসচ্ছ ম িঃ শ্যাতানাসক হতযাি বযাপাসি 
র সযটাি রকাসনা হাত রনই। ডািাি িবাটেে এবং ম ে র মিমডি েতজনসকই আ াসেি 
তামলকা রিসক বাে রেওযা রেসত পাসি। 
  
র জি রডেপাসডেি মক খবি? ম সেে লযাক্স  াসিি েসঙ্গ রেখা কসি মকছত েত মবসধ হসলা? 
  
রপাযাসিা এবাি র জি রডেপাসডেি কামহনী রশ্ানাসলন। 
  
ভদ্রসলাসকি কিা আপনাি মবশ্বাে হয? 
  
হা হয। 
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বযাসটল মনশ্বাে রফলসলন, আ ািও তাই  সন হয পিস্ত্রীি রলাসভ তাি স্বা ীসক খতন 
কিবাি  সতা রলাক মতমন নন। তাহসল অবমশ্ষ্ট িাসকন, ম সেে লমি া। 
  
ম সেে লমি া রফান কসিমছসলন। ভদ্র মহলাি ইসচ্ছ আম  একবাি মগসয তাি েসঙ্গ রেখা 
কমি। 
  
েতজসন েতজসনি রচাসখি মেসক তাকাসলন। বযাসটসলি রচাসখ েসন্দসহি মেমলক।  সন হসচ্ছ 
আপমন রেন এই রফানটাি অসপক্ষায মছসলন। 
  
োইসহাক তাহসল আি রেমি কিসবন না, উৎোহ মেসলন বযাসটল; হযসতা রশ্র্পেেন্ত েমতয 
কিাটাই উিাি কসি আনসত পািসবন। 
  
মক জামন! উোে কসে বলসলন রপাযাসিা। তাই হযসতা হসব। আম  রভসব অবাক হসয 
োমচ্ছ।… 
  
. 
  
২৫. 
  
হামে-হামে  তসখই রপাযাসিাসক স্বাগত জানাসলন ম সেে লমি া। আপমন রে এত শ্ীঘ্র 
রেখা রেসবন ভাবসত পামিমন। 
  
ম সেে লমি া ঘমণ্ট মটপসলন। োাঁ়িান আসগ চাসযি বযবস্থা কমি। 
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োেী এসে হামজি হসল চাসযি অডোি মেসলন ম সেে লমি া। মকছতক্ষর্ টত কটাক কিা 
হসলা। ইমত সধয োেী চা মনসয হামজি; লমি া চা  ালসত  ালসত অনয প্রেসঙ্গি 
অবতাির্া কিসলন। প্রাতযমহক খবসিি কাগজগুসলা মতমন রবশ্  সনাসোগ েহকাসিই 
পস়িন রবাো রগল। 
  
কিা প্রেসঙ্গ রপাযাসিা  ন্তবয কিসলন, শুনলা  েত-একমেন আসগ আপমন নামক ম ে 
র মিমডসিি েসঙ্গ বসে চা রখসযমছসলন। 
  
হা রখসযমছলা । 
  
 রপাযাসিা  ৃেত হােসলন, এই হতযাকাণ্ডসক রকন্দ্র কসি েবাি  সধয রবশ্ ঘমনষ্ঠতা গস়ি 
উসেসছ। এক াি ডািাি িবাটেে ছা়িা। 
  
মকছতমেন আসগ িীজ রটমবসল ভদ্রসলাসকি েসঙ্গ রেখা হসলা। তাসক রবশ্ হামেখতশ্ী 
রেখলা । 
  
েত-এক  তহূতে নীিব রিসক আবাি প্রশ্ন কিসলন, ম িঃ বযাসটসলি োসি আপনাি রেখা 
হসযসছ। 
  
আজ মবসকসলই মতমন আ াি বাোয এসেমছসলন। তাাঁি কাজক ে রক ন চলসছ? 
  
রপাযাসিাি স্বি গম্ভীি, ভদ্রসলাক রত ন দ্রুত নন ধীসি েতসস্থ অগ্রেি হওযা মতমন পছন্দ 
কসিন। তসব লসক্ষয মেক রপৌঁসছ োন। 
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হযসতা তাই হসব। তাি রোাঁসট মবদ্রুসপি বাাঁকা হামে।আ াি প্রমত তাাঁি েৃমষ্ট রবশ্ তীক্ষ্ণ। 
  
তাহসল  যাডা , আম  একটত  খতসল বমল, রেমেন িাসি ম িঃ শ্যাতানাি ঘসি োিা উপমস্থত 
মছসলন তাসেি  সধয োাঁি বত মি েবসচসয তীক্ষ্ণ, মেমন েবোসপক্ষা েতমিপ্রবর্ ও মস্থি  মস্তষ্ক; 
মতমন হসচ্ছন  যাডা  আপমন। 
  
েমে রকউ আ াসক বামজ ধসি রক এই খতন কসিসছ এই চািজসনি  সধয তখন আম  
আপনাি ওপসিই বামজ ধিসবা। 
  
তাি অিে, আম  হলা  রেই ধিসনি  মহলা, রে মনখত াঁত পমিকল্পনায একজনসক খতন 
কিসত পাসি। অিোৎ ম িঃ শ্যাতানাসক েফলতাি েসঙ্গ আম ই খতন কিসত পামি। 
  
রপাযাসিা বলসলন, শ্যাতানাি হতযাি রপছসন এই ধিসনি একটা  সনাভাব েমক্রয হসয 
উসেমছসলা। 
  
তাই বত মে? ম সেে লমি া  ৃেত হােসলন। 
  
রপাযাসিা আবাি বলসলন, তসব আপনাি স্বভাব মকন্তু এ ধিসনি ক্রাইস ি উপেতি নয। 
আপমন েমে শ্যাতানাসক খতন কিসতন েতচারু রূসপ পমিকমল্পত হসতা। 
  
তাহসল এখন আপমন বলসছন এটা পূবেপমিকমল্পত হতযাকাণ্ড নয অতএব আম  তাসক খতন 
কমিমন। 
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হযাাঁ,  যাডা  মেক তাই। েমবনসয রপাযাসিা  ািা না়িসলন। 
  
 ম সেে লমি া এবাি মস্থি েৃমষ্টসত তামকসয বলসলন, মকন্তু আম ই শ্যাতানাসক খতন 
কসিমছ। 
  
. 
  
২৬. 
  
েেযাি আাঁধাি ক্রস ই আসিা ঘমনসয আেসছ। অসনকক্ষর্ কাসিা  তসখ রকাসনা কিা রনই। 
একটা অস্বমস্তকি নীিবতা। 
  
অবসশ্সর্ রপাযাসিা ধীসি ধীসি  তখ খতলসলন,  যাডা  রকন আপমন শ্যাতানাসক খতন 
কসিসছন? আপনাি রকাসনা রগাপন কিা মতমন মক জানসতন? 
  
হযাাঁ, রেই রগাপন ঘটনা হসলা অনয রকাসনা  ৃতত য। তাই আম  আজ অকপসট েব প্রকাশ্ 
কিমছ। তাই আপনাসক রডসক পামেসযমছ। 
  
রপাযাসিা অদ্ভতত েৃমষ্টসত তাাঁি মেসক তামকসয িইসলন। 
  
 ম সেে লমি া কিা শুরু কিসলন, একাকীসত্বি েন্ত্রর্া রে মক ভীর্র্ আ াি  ত 
জীবনোপন না কিসল রকউ তা জানসত পািসব না। েসবোপমি মবগত জীবসনি  ৃতত যহীন 
সৃ্মমত। 
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রপাযাসিা ঈর্ৎ গম্ভীি স্বসি প্রশ্ন কিসলন, ম িঃ শ্যাতানা রেমেন মডনাি রটমবসল রে উমি 
কসিমছসলন রেটা মক আপনাসক উসেশ্য কসি? 
  
হযাাঁ, ম িঃ শ্যাতানা রেমেন রে বসলমছসলন, র সযসেি প্রধান অস্ত্র হসচ্ছ মবর্, একিা 
আ াসক উসেশ্য কসি বলা। 
  
এ ঘটনা মতমন জানসতন। কখন আপমন তাসক হতযাি মেিান্ত মনসলন? 
  
মেিান্ত কখন  ািায এল স্মির্ কিা শ্ি, তসব মডনাসি বেবাি আসগ রছািাটা আ াি 
নজসি এল মকন্তু মডনাসিি পি েবাি অলসক্ষয রছািাটা লত মকসয িাখলা । তািপি িীসজি 
আেি বেসলা। অবসশ্সর্ েতসোগ এসে উপমস্থত হসলা। উসে োাঁ়িালা । তখন আম  ডাম , 
ইতস্তত পাযচামি কিবাি অমছলায ফাযািসেসেি কাসছ হামজি হলা । শ্যাতানা তখন 
রচযাসি বসে মে তমচ্ছসলন। আম  অনযসেি মেসক তাকালা , েকসলই তাে রখলায বযস্ত 
েততিাং এ েতসোগ হাতছা়িা হসত মেলা  না। 
  
ো সনি মেসক েত াঁসক পস়ি তাি হৃৎমপণ্ড লক্ষয কসি ছতমি চালালা । তািপি েসন্দসহি 
হাত রিসক বাাঁচবাি একটা অজতহাত খত াঁসজ একটা  ন্তবয ছত াঁস়ি মেলা । 
  
মতমন মক রেে য রকাসনা মচৎকাি কসি ওসেনমন? 
  
না, রকবল াি গলা মেসয  ৃেত ঘ়ি ব়ি শ্ব্দ রবমিসয এল। 
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 তািপি আম  আবাি িীসজি রটমবসল মফসি রগলা  তখন রেখাসন রশ্র্ তােটা রখলা 
হসচ্ছ। 
  
উচ্ছ্বমেত ভমঙ্গসত রচাঁমচসয উেসলন রপাযাসিা, চ ৎকাি, অভূতপূবে। এইিক  মবপজ্জনক 
েত াঁমক আপমন মনসলন, এবং আশ্চেেভাসব োফলয লাভ কিসলন। 
  
 ম সেে লমি াি রোাঁসট একধিসনি বাাঁকা হামে মবচ্ছত মিত হসলা। আপমন মেকই বসলসছন। 
আিও একটা কিা, আম  অোধত প্রকৃমতি  মহলা নই তাই আ াি কৃতকস েি ফসল 
রকবল ম িঃ শ্যাতানাসকই জীবন রিসক বমঞ্চত কিলা  তা নয, অপি মতনজসনি জীবনও 
েত মবেপাসকি  সধয রটসন আনলা । তাই মেক কিলা  আ াি স্বীকাসিামিি ফসল তািা 
অন্তত িাহু তি হসব। ঘসিি  সধয আবাি ি িস  নীিবতা রনস  এসলা। 
  
রপাযাসিা অবসশ্সর্ নীিবতা রভসঙ্গ গম্ভীি কেস্বসি বলসলন, এই হতযা েমে পূবেপমিকমল্পত 
না হয তাহসল এ খতন আপনাি িািা আসেৌ োমধত হযমন। 
  
ম সেে লমি া তীক্ষ্ণকসে বসল উেসলন, আপমন েতযই বি উোে। আম  েখন রস্বচ্ছায 
স্বীকাসিামি মেমচ্ছ তখন মকভাসব এটা ম িযা হয আি তাছা়িা আ াি এসত স্বািেই বা 
মক? 
  
আ াসক ম িযা বসল লাভ রনই  যাডা , আপমন অপিাসধি রবাো মনসজি ঘাস়ি রটসন 
মনসয অল্পবযেী র সযমটসক বাাঁচাবাি রচষ্টা কিসছন। রে আি রকউ নয–মতমন হসচ্ছন 
অযানা র মিমডি। 
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আপমন ভত সল োসচ্ছন রকন, ম সেে লমি া শুষ্ককসে বলসলন, আম ও একজন মনিপিাধ 
 মহলা নই। অসনক বছি আসগ আম  মনসজ হাসত আ াি স্বা ীসক খতন কসিমছলা । 
  
রপাযাসিা নীিবতাি  ধয মেসয মকছত ে য অমতবামহত কিাি পি বলসলন, খতনটা েবেোই 
খতনই, আপনাি োহে আসছ, আপনাি েৃমষ্টশ্মিও খতব স্বচ্ছ। 
  
একটা গভীি েীঘেশ্বাে রফলসলন ম সেে লমি া। রপাযাসিাি েৃঢ়তায প্রমতসিাধ ক্ষ তাি 
রশ্র্ মবন্দতটত কত  পেেন্ত তাি রেহ রিসক অপহৃত হসয রগসছ। তাি কেস্বি েিল মশ্শুি  ত 
রশ্ানাসলা। 
  
. 
  
২৭. 
  
রপাযাসিা আচ কা রহসে উেসলন, হােসত হােসতই বলসলন, এই হতযাি বযাপাসি এ ন 
একজন প্রতযক্ষেশ্েী রিসক রগসছন, োি রচাসখি ো সনই এই িহেয য হতযাকাণ্ড 
েংঘমটত হসযসছ। 
  
তখন রবশ্ িাত হসযসছ, অযানা র মিমডি মছসলা ডাম , ঘসিি রভতি ইতস্তত ঘতসি 
রব়িাসত লাগসলা। তােটা রত ন রঘািপযাাঁসচি নয তাই রখলাি মেসক আ ািও  ন মছসলা 
না, রখলাটা প্রায রশ্র্ হসয রগসছ। এ ন ে য ম িঃ শ্যানাি মেসক আ াি নজি রগসলা। 
অযানা র মিমডি শ্যানাি রচযাসি েত াঁসক পস়ি মক রেন কিসছ। তাি হাতটা ভদ্রসলাসকি 
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বতসকি উপি নযস্ত। রচাসখ তসখ ভীতেন্ত্রস্ত ভাব। চমকত েৃমষ্টসত রে একবাি আ াি মেসক 
মফসি তাকাসলা। েবই বতেসত পািলা । 
  
রপাযাসিা গম্ভীি ভাসব বলসলন, আপমন রে রেসখ রফসলসছন ও রেটা মনশ্চযই জাসন না। 
  
আহা রবচািী, ে সবেনায আতে হসয উেসলন ম সেে লমি া। আসগ আম  এত 
েংসবেনশ্ীল মছলা  না। বযসেি েসঙ্গ েসঙ্গ  ানতসর্ি  সন এেব অভযাে জে রনয। 
  
রপাযাসিা বলসলন, েংসবেনশ্ীল কিাটা রবশ্ শ্রুমত ধতি। উচ্চাির্ও রবশ্ গালভিা। তসব 
 যাডা  রেমেন অযানা র মিমডি রকন ম িঃ শ্যাতানাসক খতন কসিমছসলা জাসনন? 
  
মবস্ময মবস্ফামিত েৃমষ্টসত মফসি তাকাসলন ম সেে লমি া, এেব মক েমতয ম িঃ রপাযাসিা? 
  
এি েতযতা েম্বসে আ াি  সন মবন্দত াি েসন্দহ রনই। 
  
 ম সেে লমি া কেস্বি তীক্ষ্ণ কসি বসল উেসলন, আম  মকন্তু আজসকি এইেব কিাবাতো 
এসকবাসি অস্বীকািও কিসত পামি।  সন িাখসবন আপনাি রকাসনা োক্ষী রনই। 
  
রপাযাসিা েিল েতসি তাসক আশ্বস্ত কিসলন, রকাসনা ভয রনই  যাডা । আপমন মনমশ্চসন্ত 
িাকত ন। গভীি আন্তমিকতায মতমন ম সেে লমি াি েতহাত রচসপ ধিসলন। তািপি 
কি েেন কসি কৃতজ্ঞমচসে বলসলন, আপনাি প্রমত আ াি েেি স্বীকৃমত িইসলা। আম  
এখন মবোয মনমচ্ছ। বসল মতমন এসগাসত লাগসলন। রবশ্ মকছতটা এমগসয আেবাি পি 
একবাি ঘা়ি মফমিসয রপছনমেসক তাকাসলন। রকউ রেন ম সেে লমি াি বাম়ি প্রসবশ্ 
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কিসলন। মতমন একবাি ভাবসলন মফসি োসবন মকন্তু তা না কসি রহাঁসট চলসলন ধীসি 
ধীসি। 
  
মনসজি বাম়িসত মফসি এসে রেখসলন, ম িঃ বযাসটল মবোয মনসয চসল রগসছন। তাি জনয 
রকাসনা খবি রিসখ োনমন। 
  
মতমন মিমেভাি তত সল বযাসটলসক রফান কিসলন, বযাসটল ভিাট কসে বলসলন, ম ে 
র মিমডসিি েসঙ্গ অনমতমবলসম্ব একবাি রেখা কিা প্রসযাজন। এবং রেটা খতব জরুিী। 
  
রপাযাসিা মচন্তামন্বত মচসে মিমেভাি নাম সয িাখসলন। অবসশ্সর্ ভয ভাবনা েূসি রেসল 
ঘত  রচাসখ মবছানাি মেসক এমগসয রগসলন। 
  
আগা ী প্রভাত তাি ো সন মক রূসপ রেখা রেসব রে েম্বসে রকাসনা ধাির্া কসি উেসত 
পািসলন না। 
  
. 
  
২৮. 
  
বযাসটল রপাযাসিাসক রফান কিসলন। হযাসলা ম িঃ রপাযাসিা, ম সেে লমি াি মক খবি 
জাসনন? মতমন আত্মহতযা কসিসছন। 
  
নানাকািসর্ ভদ্র মহলা ইোনীং খতব রভসে পস়িমছসলন। তাি শ্িীিও ভাসলা োমচ্ছল না। 
মতমন ডািাসিি মচমকৎো  ত ঘতস ি বম়ি রখসতন মকন্তু গতিাসি একেসঙ্গ অসনকগুসলা 
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বম়ি খাওযাি ফসল তাি  ৃতত য হয। মতমন আত্মহতযা কিবাি আসগ মতনজনসক মতনমট 
মচমে মলসখ োন। ডািাি িবাটেে, র জি রডেপাডে, আি ম ে র মিমডি। 
  
মতমন তাসেি জানান মতমনই শ্যাতানাি হতযাকািী আি এি জনয রে তাসেি মনোরুর্ 
েতসভোগ রপাহাসত হসচ্ছ তাি জনয মতমন প্রসতযসকি কাসছ ক্ষ াপ্রািেী। 
  
ম মনট েতসযক রপাযাসিা রকাসনা কিা বলসলন না। মিমেভাি ধসি বসে িইসলন। 
  
তাহসল এই হসলা ম সেে লমি াি অমন্ত  মেিান্ত। েমতযই অোধাির্  মহলা। ম সেে 
লমি াি প্রমত েিা আসিা মনমব়ি হসলা। 
  
বযাসটসলি কেস্বসি রপাযাসিাি ধযানভঙ্গ হসলা, গত েেযায মক বসলমছসলন? ভদ্র মহলাসক 
েসন্দহ কিমছ বসল মক মকছত ইমঙ্গত মেসযমছসলন। 
  
রপাযাসিা  ৃেতকসে মব়িমব়ি কিসলন। আ ািই ধাির্ায রকাসনা ভ্রামন্ত মছসলা। 
  
আপমন ভত ল কসিমছসলন, বযাসটল প্রশ্ন কিসলন। তাি মবরুসি রকাসনা অমভসোগও প্র ার্ 
কিবাি ক্ষ তা আপনাি মছসলা না। 
  
মেক মক ঘসটমছসলা পমিষ্কাি কসি খতসল বলতন রতা? 
  
েকাল আটটাি ডাসক িবাটেে এই মচমে পান। মতমন আি কালমবলম্ব না কসি তাাঁি 
মনসজি গাম়িসত চস়ি ম সেে লমি াি বাম়িি উসেসশ্য িওনা হসয পস়িন। মকন্তু 
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পমিচামিকাি  তসখ রশ্াসনন ভদ্র মহলা তখসনা ঘত  রিসক ওসেনমন। মতমন দ্রুতপাসয ঘসি 
মগসয রেসখন েব রশ্র্। 
  
মডমভশ্নাল োসজেসনিও তাই  ত। ঘতস ি টযাবসলটই তাি  ৃতত যি কাির্। 
  
 রডেপাডে শ্হসিি বাইসি রগসছন; আজ েকাসলি ডাক তাি হাসত রপৌঁছযমন। 
  
আি ম ে র মিমডি? অল্প আসগ তাসক রফান কসিমছলা , মতমন খবিটা শুসন েতিঃখপ্রকাশ্ 
কিসলন বসট তসব মতমন রে স্বমস্তসবাধ কিসছন এটা তাি গলাি স্বসি রটি পাওযা োয। 
  
রপাযাসিা েখন অকত স্থসল হামজি হসলন িবাটেে তখন প্রস্থাসনি উপক্র  কিসছন। 
  
মক জঘনয কাণ্ড ম িঃ রপাযাসিা। শ্ান্ত স্বভাসবি েম্ভ্রান্ত ঘসিি  মহলা, মতমন রে এ ন 
একটা কাজ কিসত পাসিন তা ভাবা োয না। 
  
তসব ঘটনাটা আপনাসক অসনকখামন হাো কসি মেসযসছ। 
  
রপাযাসিা ম সেে লমি াি োেীসক কসযকমট প্রশ্ন কিসলন োেী েমবস্তাসি উেি মেল: 
  
গতকাল আপমন মবোয রনবাি পি আি একজন অল্পবযেী  মহলা তাি েসঙ্গ রেখা 
কিসত এসেমছসলন।  সন হয রেই কািসর্ মতমন উমিগ্ন হসয পস়িমছসলন। 
  
রপাযাসিা োাঁম়িসয পস়ি মজজ্ঞাো কিসলন, কতক্ষর্ মছসলন  মহলা। 
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প্রায ঘণ্টাখাসনক। 
  
বেবাি ঘসিি রটমবসলি ওপি ডাসক পাোবাি জনয রগাটাকতক মচমে পস়ি মছসলা। 
  
রেগুমল মনসয আম  ডাসক রফসল মেসয আমে। র াট মতনসট মচমে মছসলা। 
  
 রপাযাসিা গম্ভীি ভাসব বলল, ঘতস ি বম়িি মশ্মশ্টা রকািায িাকসতা? 
  
তাি রশ্াবাি ঘসিি রছাট জাল আল ামিটাি  সধয। 
  
ভাগয আ াসেি মবরুসি নইসল ঘণ্টােতসযক আসগ রটি রপসল ভদ্র মহলাসক বাাঁচাসনা রেত। 
মডমভশ্নাল োসজেন হতাশ্ভাসব বলসলন। 
  
ভদ্র মহলা মক ম িঃ শ্যাতানাসক খতন কসিমছসলন তা জামন না, হযসতা রকাসনা েঙ্গত কাির্ 
মছসলা। 
  
মতমন মোঁম়ি রবসয মনসচ না বাি উসেযাগ কিসলন, এক ম মনট, ডািাি-বযাসটল রডসক 
উেসলন। 
  
রপাযাসিা শ্যনকসক্ষি মেসক এমগসয রগসলন, আম  মক রভতসি  ত সক  ৃতসেহটা রেখসত 
পামি। 
  
অবশ্যই। বযাসটল েম্মমত জানাসলন। আ াসেি পিীক্ষা রশ্র্। 
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প্রার্হীন রেহটা মবছানাি ওপি পস়ি আসছ।  ৃতসেসহি বাাঁ হাসতি  ােখাসন একসফাাঁটা 
মববর্ে িিমচহ্ন। রোজা হসয উসে োাঁ়িাসলন রপাযাসিা, মতমন দ্রুত পাসয ঘি তযাগ কসি 
মনসচ রনস  এসলন। রপাযাসিাসক িীমত সতা উসেমজত  সন হসলা। মতমন বযাসটসলি হাত 
ধসি বলসলন, চলতন এক্ষত মন উইমলংসফাডে োবাি বযবস্থা করুন। আম  আপনাসক োবধান 
কসি মেমচ্ছ র মিমডি তরুর্ী হসলও োংঘামতক এবং মবপজ্জনক। এ মবর্সয েসচতন 
হওযা েিকাি। 
  
. 
  
২৯. 
  
রিাডা অযানাসক ডাকসলন। অযানা রচযাসি রোজা হসয উসে বেসলন, রিাজা তাসক বলল, 
ম িঃ বযাসটল এখাসন আবাি আেসছন। 
  
তাসক রবনেসনি বযাপািটা বসল রেওযা ভাসলা, এটা লতকাসনাি রকাসনা েিকাি রনই। 
  
র জি রডেপাডেও আেসছন রবশ্  জাই হসলা রেখমছ। র জি রডেপাডে এগাসিাটায 
আেসবন বসল মচমেসত জামনসযসছন। 
  
েশ্ ম মনট বাসেই র জি রডেপাডে এসে রপৌঁসছাসলন। মকন্তু রিাডা ও অযানা একটত  
বাইসি রব়িাসত রগসছ শুসন রবশ্ অবাক হসয রগসলন। 
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এমেসক অযানাি োেী েসব কাসজ হাত লাগাসত োসব এ ন ে য আবাি কমলংসবল 
রবসজ উেসলা। োেী েিজা খতসল রেসখন েতজন ভদ্রসলাক র মিমডসিি রখাাঁসজ এসেসছন 
মকন্তু র মিমডি রনই শুসন রকািায রগসছ রখাাঁজ কিসলন। এবং োেীি  তসখ শুসন রেই 
মেসকই োওযাি উসেযাগ মনসলন। 
  
 রপাযাসিা আি বযাসটল তখন বাাঁ-হাসতি পি ধসি অসনকখামন এমগসয রগসছন। 
রপাযাসিাসক উসেমজত ভমঙ্গসত দ্রুত পাসয হাাঁটসত রেসখ বযাসটল প্রশ্ন কিসলন, অসতা 
তা়িা মকসেি  াঁমেসয রপাযাসিা?  সন হসচ্ছ আপমন রেন খতব বযস্ত হসয পস়িসছন? 
  
তা মেক, রকন জামন না, আম  মনসজ খতব অস্বমস্ত রবাধ কিমছ। 
  
বযাসটল বলল, মকসেি আশ্ঙ্কা কিসছন? মকছত একটা মনশ্চয আপনাি  ািায আসছ? তা 
না হসল েকাল রবলা এক  তহূতে ে য নষ্ট না কসি এখাসন চসল এসলন রকন? এবং 
আপনাি কিাসতই আম  কনসেবল টানোিসক মনসেেশ্ মেসয পাোলা , এ অঞ্চসলি গযাে 
েিবিাহ রেন মকছতক্ষর্ বে িাসক। র সযটা মকছত একটা কসি বেসত পাসি বসল আপমন 
েসন্দহ কিসছন? তাছা়িা ভাবমছ র মিমডি মক জাসন রে তাি বেত  ম সেে অমলভাসিি 
কাসছ একটা রগাপন তিয ফাে কসি মেসযসছ? 
  
রপাযাসিা  ািা োাঁকাসলন, রেই জনযই বলমছ, তা়িাতাম়ি চলতন। এক  তহূতে ে যও এখন 
অসনক  ূলযবান। 
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েতজসন দ্রুত পাসয রহাঁসট চলসলন। মকন্তু মকছতটা এমগসয েতজসন মস্থি হসয োাঁম়িসয 
রেখসলন, একটা মডমেসত রিাজা আি অযানা নেীি  ােবিাবি বসে আসছন। তািা রহসে 
রহসে গল্প কিসছ। তাসেি েৃমষ্ট অনযমেসক মনবি। 
  
মেক রেই  তহূসতে েকসলি রচাসখি ো সন অভাবনীয একটা বযাপাি ঘসট রগল। 
  
অযানা েতহাত বাম়িসয েসজাসি ধািা  ািসলন রিাডাসক। রিাডা জা াি প্রান্ত ধসি টাল 
ো লাবাি রচষ্টা কিসছ। েকামনসত উসে রগসলা রছাট মডমে রনৌকাটা। েতজসনই পস়ি 
রগসলা নেীসত। 
  
রেখতন রেখতন! রচাঁমচসয উেসলন বযাসটল। ম ে র মিমডি ইসচ্ছ কসি ধািা র সি বেত সক 
জসল রফসল মেসলা। এটা মনশ্চয তাি চতত িে হতযাকাণ্ড। 
  
তাাঁিা েতজসনই রেৌ়িসত শুরু কিসলন, র জি রডেপাডে মছসলন তাসেি আসগ। 
  
মতমন জসল আাঁমপসয প়িসলন। র সযেত মট এখন আি এক জাযগায রনই। রস্রাসতি টাসন 
পিেসিি কাছ রিসক তফাসত চসল রগসছন। 
  
র জি রডেপাডে োাঁতসি রিাডাি মেসক এমগসয রগসলন। 
  
বযাসটলও ইমত সধয জসল োাঁমপসয পস়িসছন। রডেপাডে ততক্ষসর্ রিাডাসক উিাি কসি 
তীসি মনসয এসে শুইসয মেসলন, এবাি অযানাসক খত াঁজসত লাগসলন মকন্তু তাি রকাসনা মচহ্ন 
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পাওযা োসচ্ছ না। অবসশ্সর্ অসনক পসি বযাসটল আি রডেপাসডেি প্রসচষ্টায অযানাসক 
খত াঁসজ পাওযা রগল। তািা ধিাধমি কসি তাসক তীসি মনসয এসলন। 
  
রপাযাসিাি রেবা শুশ্রূর্ায জ্ঞান মফসি এসেসছ রিাডাি। তাি পাসশ্ই অযানাসক রশ্াযাসনা 
হসলা। বযাসটল েসিষ্ট তৎপিতাি েসঙ্গ কৃমি  উপাসয শ্বােপ্রশ্বােচালত কিবাি রচষ্টা 
কিসলন। তাসক োহােয কিবাি জনয ম িঃ রপাযাসিা োাঁম়িসয িইসলন। 
  
র জি রডেপাডে মজজ্ঞাো কিসলন, এখন মকছতটা েতস্থ আসছন রতা? 
  
রিাডা স্বপ্নচ্ছন্ন কসে উেি মেসলন, আপমন…আ ায বাাঁমচসযসছন! বসল ফত াঁমপসয রকাঁসে 
উেসলন। রডেপাসডেি রচাসখি ো সন একটা অসলৌমকক ছাযাছমব রভসে উেসলা। 
  
. 
  
৩০. 
  
রপাযাসিাি কেস্বি গম্ভীি। তািা তখন লণ্ডসনি েী ান্ত মেসয গাম়ি ছতমটসয োমচ্ছসলন। 
  
মতমন রিাডাসক বলসলন, অযানা রতা ায ইচ্ছাকৃতভাসব ধািা র সি জসল রফসল মেসযসছ। 
এটা েমূ্পর্ে পূবেপমিকমল্পত। 
  
রিাডা উেি মেসলন, মকন্তু…মকন্তু রকন? 
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রপাযাসিা ম মনট েতসযক রকাসনা উেি মেসলন না। অযানাসক প্রসিামচত কিাি রপছসন 
র জি রডেপাসডেি  ন্তসবযি উসেশ্য আসছ তা মতমন জাসনন। 
  
ম িঃ বযাসটল বলসলন, আপনাসক প্রস্তুত হসয মনসত হসব, ম ে রোযে। এবাি ো বলসবা 
তাসত আপমন মনোরুর্ আঘাত পাসবন। আপনাি বেত  একজন খতনী। মতমন রে ম সেে 
রবনেসনি বাম়ি কাজ কিসতন তাসক েতপমিকমল্পতভাসব ম ে র মিমডিই হতযা 
কসিমছসলন। 
  
এেব আপমন মক বলসছন? অযানাই রবাতল েত মট বেসল রিসখমছসলা? এ হসত পাসি! 
  
 তাি রপছসনও েতমি মছসলা, ম িঃ বযাসটল এবাি উেি মেসলন। 
  
রে োইসহাক, অযানাি ধাির্া এক াি আপমন আ াসেি কাসছ এ ঘটনাি হমেশ্ মেসত 
পাসিন। তাই আপনাসক পৃমিবী রিসক েমিসয মেসত রচসযমছসলা। 
  
বেত  মহসেসব ম ে র মিমডি রে খতব ভাসলা মছসলা না এসত আি রকাসনা েসন্দসহি 
অবকাশ্ রনই। গাম়িটা একটা বাম়িি রোিসগা়িায এসে িা সলা। 
  
এটা হসচ্ছ রপাযাসিাি বাম়ি। চলতন আ িা েকসল এখাসন ে স্ত মবর্যটা আসলাচনা কমি। 
  
রপাযাসিা ড্রইংরুস   ত কসত না  ত কসতই শ্রী মত অমলভাি তাসেি স্বাগত জানাসলন। 
ইমতপূসবে ডািাি িবাটেেও রেখাসন হামজি হসযসছন। 
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আেতন আেতন, শ্রী তী অমলভাি এ ন অ ামযক ভমঙ্গ ায েকলসক আহ্বান জানাসলন 
োসত  সন হয এটা রেন তািই মনসজি বাম়ি, রপাযাসিাি নয। আপনাি রটমলসফান 
পাওযা  ািই আম  িবাটেসেি েসঙ্গ রোগাসোগ কমি, তািপি েতজসন একেসঙ্গ এখাসন 
হামজি হই। 
  
রপাযাসিা  ৃেতস্বসি বলসলন, এই িহেয য হতযাি পমিে ামপ্ত ঘসটসছ। অবসশ্সর্ আ িা 
ম িঃ শ্যাতানাি হতযাকািীসক আমবষ্কাি কিসত রপসিমছ। 
  
ম সেে অমলভািও আ াসক এই কিা জানাসলন। েতন্দিী র মিমডিই এই অপকীমতেি  ূল 
রেটা কল্পনা কিাও েতিঃোধয। তাসক রতা খতনী বসল আম  রকাসনামেন ভাবসতও পামিমন। 
  
আজসকি মেনটা আ াি ডাযিীসত একটা স্মির্ীয মেন হসয িাকসব, িবাটেে বলসলন। 
প্রিস  ম সেে লমি াি পি। রেমট মনশ্চয জাল মচমে, তাই না? 
  
মনিঃেসন্দসহ; মতনসট মচমেই জাল। 
  
ম ে র মিমডি মক মনসজি নাস ও একটা মচমে পামেসযমছসলন? 
  
রেটা খতবই স্বাভামবক বযাপাি। নকলটাও েসিষ্ট েক্ষতাি েসঙ্গ কিা হসযমছসলা। অবশ্য 
মবসশ্র্জ্ঞিা মনশ্চয এই ভাওতায ভত লসতন না। আ াি অোমচত রকৌতূহল  াপ কিসবন 
 াঁমেসয রপাযাসিা। ম সেে লমি াি  ৃতত যটা রে আত্মহতযা নয েতপমিকমল্পত হতযাকাণ্ড রে 
কিা আপমন প্রি  েসন্দহ কিসলন মকভাসব? অযানা র মিমডি রে আসগি মেন েেযায 
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ম সেে লমি াি েসঙ্গ রেখা কিসত আসেন এ খবি রবাধহয তাি কাছ রিসক প্রি  
জানসত পাসিন। 
  
হযাাঁ, অনযানয খবসিি েসঙ্গ এ তিযটাও রে েিবিাহ কসিমছসলা। তাছা়িা প্রকৃত অপিাধী 
রক রে েম্বসেও আম   নমস্থি কসি রফসলমছলা । অিোৎ ম িঃ শ্যাতানাি হতযাকািী রক 
তা আম  জানতা  এবং রে বযমি ম সেে লমি া নন। তসব মনজস্ব পিমতসত বিবয 
িাখাই আ াি বিাবসিি অভযাে, রেটা হসচ্ছ এক এক কসি বাছাই কিা। ম সেে লমি া 
শ্যানাি হতযাকািী নন। র জি রডেপাডেও তাসক খতন কসিনমন। এবং শুনসল অবাক 
হসবন এই হতযাকাণ্ডটাি রপছসন ম ে র মিমডসিিও রকাসনা হাত মছসলা না।… 
  
ো সনি মেসক মকছতটা েত াঁসক প়িসলন মতমন। তাাঁি  ৃেত রকা ল কেস্বসি মশ্কািী মব়িাসলি 
আস জ।–তাহসল বতেসতই পািসছন ডািাি িবাটেে, এক াি আপমনই অবমশ্ষ্ট িাসকন। 
আপমনই ম িঃ শ্যাতানাসক হতযা কসিসছন এবং ম সেে লমি াসকও। 
  
ক  কসিও ম মনট মতসনক কাসিা  তসখ রকাসনা কিা ফত টসলা না। একটা অস্বমস্তকি 
ি িস  নীিবতা। অবসশ্সর্ নীিবতা ভঙ্গ কিসলন ডািাি িবাটেে, বীভৎে ভমঙ্গসত রহা 
রহা কসি রহসে উেসলন। আপমন মক পতসিােস্তুি পাগল,  াঁমেসয রপাযাসিা? বলা বাহুলয, 
ম িঃ শ্যাতানাসক আম  খতন কমিমন। ম সেে লমি াসক খতন কিাও আ াি পসক্ষ অেম্ভব। 
ম িঃ বযাসটল–মতমন তাি মেসক ঘতসি োাঁ়িাসলন, আপমন এইেব আজগুমব প্রলাপ রশ্ানাবাি 
জসনয আ াসক রডসক এসনসছন। 
  
মস্থি হসয ম িঃ রপাযাসিাি েমূ্পর্ে বিবযটা শুনসলই রবাধহয ভাসলা কিসবন। 
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রপাযাসিা বলসলন, েমেও মকছতমেন আসগই আম  উপলমি কিসত রপসিমছ রে আপমনই 
ম িঃ শ্যাতানাসক খতন কিাি বযাপাসি এ ন একজন প্রতযক্ষেশ্েী রিসক রগসছ রে আোলসত 
োাঁম়িসয আপনাি অপকীমতেি োক্ষী মেসত পািসব। 
  
িবাটেসেি হাবভাব ক্র শ্ মস্থি শ্ান্ত হসয এসলা। রচাসখি েৃমষ্টসত একটা উজ্জ্বল চকচসক 
আভা। মতমন েৃঢ়কসে রপাযাসিাি কিাি প্রমতবাে জানাসলন। আপমন আসবালতাসবাল 
বকসছন,  াঁমেসয রপাযাসিা। 
  
না, র াসটই আম  ভত ল বকমছ না। আজ রভাসি আপমন বাসজ ভাওতা মেসয ম সেে 
লমি াি রশ্াবাি ঘসি প্রসবশ্ কিসলন, গত িাসি ক়িা রডাসজি ঘতস ি ওর্তধ খাওযাি 
ফসল মতমন তখন গভীি মনদ্রায অসচতন। আপমন রপ্রৌঢ়া োেীসক ভাওতা মেসলন, বলসলন 
ম সেে লমি া খতব েম্ভবত  ািা রগসছন। তবত একবাি রশ্র্ রচষ্টা কসি রেখবাি জসনয 
তাসক িযামণ্ড আি গি  জল আনসত পাোন। রেই ে য ঘসিি  সধয তৃতীয রকাসনা প্রার্ী 
উপমস্থত মছসলা না। আি তািপি মক ঘটসলা?… 
  
আপমন হযসতা জাসনন না ডািাি িবাটেে রে জানলায জস  িাকা বিফ পমিষ্কাি কিবাি 
জনয রে ে স্ত রকাম্পামন আসছ তাসেি রকউ রকউ খতব রভাসিই ক েচািীসেি কাসজ 
পামেসয রেয। আপমন েখন ম সেে লমি াি ঘসিি  সধয প্রসবশ্ কসিন রেই ে য 
একজন ক েচািী  ই মনসয হামজি হসযমছসলা, ঘটনাচসক্র ম সেে লমি াি ঘসিি 
জানলাটাই রে প্রি  রবসছ রনয। তাি ফসলই একটা েতলেভ েৃশ্য তাি রচাসখ পস়ি। 
তাসক এখাসন রডসক আনা হসযসছ তাি মনসজি  তখ রিসকই ঘটনাটা রশ্ানা োক। 
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রপাযাসিা  ৃেত পাসয েিজাি মেসক এমগসয মগসয ডাকসলন, তত ম  রভতসি এসো। 
  
অনমতমবলসম্ব েশ্ােই রচহািাি েম কসের্ীি একজন রলাক ঘসিি  সধয প্রসবশ্ কিসলা। 
তাি  ািাি চত ল লাল, ডান হাসত ধিা একটা কযামম্বসেি টত মপ। টত মপি গাসয রগাল কসি 
রলখা রচলমে উইসণ্ডা অযাসোমেসযশ্ন। রপাযাসিা প্রশ্ন কিসলন, ঘসিি  সধয োাঁিা বসে 
আসছন, তত ম  তাসেি কাউসক মচনসত পািসছা? 
  
রলাকমট একবাি েকলসক পেেসবক্ষর্ কসি ডািাি িবাটেসেি মেসক ইমঙ্গত কিসলা, এই 
ভদ্রসলাকসক মচনসত পািমছ। 
  
রশ্র্ কখন তত ম  ভদ্রসলাকসক রেসখসছা এবং উমন তখন মক কিমছসলন? 
  
আজ রভািসবলাি ঘটনা েযাি, তখন আটটাও বাসজমন। আম  রচইন রলসন এক 
ভদ্র মহলাি ঘসিি জানলায জস  িাকা বিফ োফ কিমছলা । ভদ্র মহলা মবছানায 
শুসযমছসলন। তাসক খতব ক্লান্ত রেখামচ্ছসলা। মতমন ঘতস ি রঘাসিই একবাি রচাখ র সল 
তাকাসলন। ভদ্রসলাকসকও আম  তখন তাি মবছানাি পাসশ্ োাঁম়িসয িাকসত রেসখমছলা । 
আম  তাসক একজন ডািাি বসলই  সন কমি। তাি হাসত একটা ইনসজকশ্সনি মেমিঞ্জ 
মছসলা। মতমন খতব দ্রুত ভদ্র মহলাি শ্িীসি ইনসজকশ্ন ছত াঁস়ি মেসলন। ভদ্র মহলা আবাি 
ঘতম সয প়িসলন। রচাখ বতসজ। আম  রেখাসন আি রবমশ্ক্ষর্ অসপক্ষা না কসি মনিঃশ্সব্দ 
মিতীয জানলাি মেসক এসগালা .. সন হয, আম  মনশ্চয রকাসনা অনযায কমিমন? 
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না না, অনযায নয, রপাযাসিা উৎোসহি েতসি বলসলন, তত ম  আ াসেি  হা উপকাি 
কসিছ। অপূবে…অভূতপূবে! তািপি িবাটেসেি মেসক মফসি তাকাসলন। তাহসল ডািাি 
িবাটেে…? 
  
একটা..একটা অমত োধাির্ শ্মিবধেক ওর্তধ… রতাতলাসত শুরু কিসলন িবাটেে। শুধত 
তাি জ্ঞান মফমিসয আনবাি জনয েবেসশ্র্ প্রসচষ্টা। 
  
রপাযাসিা কিাি  ােখাসন বাধা মেসলন। োধাির্ শ্মিবধেক।… এন ম িাইল োইসক্লা 
রহক্সামনল-ম িাইল- যাসলামনল ইউমিযা। রকসট রকসট প্রমতমট শ্ব্দ েষ্টভাসব উচ্চাির্ 
কিসলন মতমন। োধাির্ ভার্ায এসক এমভপযান বলা হয। রছাটখাসটা অপাসিশ্সনি ে য 
রেই জাযগাটা অো়ি কসি রেবাি জনয এি প্রসযাজন লাসগ। মশ্িাি  সধয রবমশ্ পমি ার্ 
এমভপযান ইনসজক্ট কসি মেসল রে েসঙ্গ েসঙ্গ অজ্ঞান হসয প়িসত বাধয। রভসিা যান বা ঐ 
জাতীয ঘতস ি ওর্তধ বযবহাসিি পি এই এমভপযাসনি প্রসযাগ খতব মবপজ্জনক। ম সেে 
লমি াি বাহুি ওপি আম  একটা ইনসজকশ্সনি মচহ্ন লক্ষয কসিমছলা । পতমলশ্ 
োসজেনসক ঘটনাটা জানাবাি পি তািা বযাপািটা পিীক্ষা কসি রেসখন এবং প্রধান পতমলে 
োজেন েযাি চালেে ইসস্ফমি-ই আ াসক এই তিয েিবিাহ কসিসছন। 
  
এসতই আপাতত আ াসেি কাজ চসল োসব বসল  সন হয। বযাসটল  তখ খতলসলন, 
শ্যাতানাি হতযাি বযাপাসি অসতা  ািা ঘা াবাি প্রসযাজন হসব না। অবশ্য েিকাি প়িসল 
ম িঃ ক্রযাডকসক হতযাি োসযও আ িা আপনাসক অমভেতি কিসত পামি। খতব েম্ভবত 
তাি স্ত্রীসকও আপমন হতযা কসিসছন। 
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ম িঃ এবং ম সেে ক্রযাডসকি না  রশ্ানা ািই হতাশ্ভাসব  তর্স়ি প়িসলন ডািাি 
িবাটেে। তাি  তসখ আি রকাসনা প্রমতবাসেি ভার্া রজাগাসলা না। অবশ্ হসয রহসল 
প়িসলন রচযাসিি ওপি। 
  
মেক আসছ, আম  হাত বাম়িসয মেমচ্ছ। ক্লান্ত কসে মতমন বলসলন, আি রকাসনা বাধা 
রেসবা না আ ায রগ্রপ্তাি করুন।  সন হয শ্যতান শ্যাতনাই এ মবর্সয আপনাসেি মকছত 
ইমঙ্গত মেসযমছসলন, আ ািও রেই িক  েসন্দহ হসযমছসলা। রভসবমছলা  খতব েতন্দি ভাসব 
মচিকাসলি জনয শ্যাতানাি  তখ বে কিসত রপসিমছ। মকন্তু 
  
না শ্যাতানা নয, ধীি কসে বযি কিসলন বযাসটল, ে স্ত কৃমতত্ব  াঁমেসয রপাযাসিাি। 
  
মতমন েিজাি মেসক এমগসয রেসতই ইউমনফ ে পিা েতজন পতমলে ঘসিি  সধয প্রসবশ্ 
কিসলা। মতমন তাসেি শ্ান্ত গম্ভীি কসে ডািাি িবাটেেসক রগ্রপ্তাি কিবাি আসেশ্ 
মেসলন। 
  
িবাটেেসক মনসয ক েচািী েতজন ঘি রছস়ি চসল োবাি পি শ্রী তী অমলভাি খতমশ্-খতমশ্ 
রচাখ তত সল রপাযাসিাি মেসক মফসি তাকাসলন। আম  তখনই বসলমছলা  এটা ওিই 
কীমতে। তসব…তাি কেস্বসি মকছতটা েংশ্সযি েতিও ম সশ্মছসলা। 
  
. 
  
৩১. 
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রপাযাসিা  ৃেত রহসে বলসলন, আপনািা জাসনন বিৃতা রেবাি েতসোগ রপসল আম   সন 
 সন খতবই আত্মপ্রোে লাভ কমি। আপনািা এই বৃসিি বিৃতা রশ্ানবাি জনয অসনকক্ষর্ 
প্রতীক্ষা কসি আসছন। এি জনয আম  আন্তমিকভাসব কৃতজ্ঞ। 
  
আম  োিা জীবন েতগুসলা িহেয য  া লাি েম্মতখীন হসযমছ তাি  সধয এই  া লাটাই 
েবসচসয জমটল এবং অতযামধক চ কপ্রে। রকন না এমগসয োবাি  সতা ো ানযত  
রকাসনা েূসিি মচহ্ন এখাসন রনই। চািজন  াি রলাক এবং তাসেি  সধযই একজন এই 
অপকীমতেি নাযক। মকন্তু রে রকানজন? মক কসি আ িা তাসক মচমহ্নত কিসত পামি? 
বস্তুসকমন্দ্রক মবচাসি বলসত হয না, তা পামি না। ধিা রছাাঁওযা োয এ ন রকাসনা েূি 
রনই, না পাওযা রগসছ রকাসনা আেত সলি ছাপ, অমভসোগ ূলক রকাসনা কাগজপি বা 
েমলসলিও হমেশ্ এখাসন পাওযা োযমন। েসন্দহভাজন চািজন বযমিই রকবল আ াসেি 
ো সন উপমস্থত আসছন। 
  
আি বস্তুগত েূি বলসত একমট াি ো পাওযা োয–রেটা হসলা িীজ রখলাি চািসট 
রস্কািশ্ীট। তাই এই  া লাি এসকবাসি প্রি  রিসকই আম  রস্কািশ্ীটগুসলাি ওপি 
মবসশ্র্ভাসব নজি মেসযমছলা । কাির্ এি  সধযই ওসেি  ানমেক গমতপ্রকৃমতি মকছতটা 
ইমঙ্গত মনমহত আসছ, তাছা়িা একটা  হা ূলযবান েংবাে এি  সধয রিসক খত াঁসজ পাই। 
রেখলা  তৃতীয িাবাসিি রস্কািশ্ীসট একমেসকি কলস  ১৫০০০ েংখযামট রলখা আসছ। 
এই েংখযামট রেসখ মেিাসন্ত আেসত রেিী লাসগ না রে রখলামট মছসলা গ্রযাণ্ডস্লাস ি। এখন 
রেমেন েেযায িীজ রটমবসলি রেই পমিসবশ্টাি কিা মচন্তা করুন। রেই অস্বাভামবক 
পমিসবসশ্ি  সধযই রকাসনা একজন ম িঃ শ্যাতানাসক হতযা কিবাি  তলব আাঁটসছ। তাসক 
অন্তত েতসটা অমত  ািাত্মক েত াঁমকি েম্মতখীন হসত হসব। প্রি ত  ািা োবাি আসগ 

http://www.bengaliebook.com/


কার্ডস অন দি টেবল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

94 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

ভদ্রসলাক রচাঁমচসয উেসত পাসিন। মিতীযমট হসচ্ছ মতমন েমে রচাঁমচসয নাও ওসেন, তাহসলও 
রেই চি   তহূসতে ঘসিি অনয রকউ তাসক রেসখ রফলসত পাসিন। 
  
মচন্তা করুন প্রি  েত াঁমকটাি েম্বসে মকছত কিাি রনই এটাসক জতযাি  সতা ভাসগযি হাসত 
রছস়ি মেসত হসব। মিতীযটা েম্বসে রেকিা প্রসোজয নয। রচষ্টা কিসল এি মকছতটা 
প্রমতকাি কিা রেসত পাসি। োধাির্ তাে প়িসল রখসলাযা়িিা রত ন  সনাসোগ মেসয 
রখসলন না। তািা এমেক-ওমেক তামকসয রেসখন, মনসজসেি  সধয েহজ হাো েতসি 
কিাবাতো বসলন। মকন্তু রকাসনা জমটল তাে হসল তখন িীমত ত উসেমজত হসয ওসেন। 
ে স্ত  নটা তাসেি মেসকই মনবি িাসক। এখন গ্রযাণ্ডস্লাস ি রখলা খতব উসেজনাপূর্ে এবং 
িাবাি িীসজি প্রায প্রমতসক্ষসিই প্রমতপক্ষ এই ডাসক ডবল মেসয িাসকন। এ রক্ষসিও 
তাই ঘসটসছ। মতনজন রখসলাযা়ি গভীি  সনাসোগ মেসয তাে রখসলসছ। একজসনি মচন্তা 
মকভাসব রতসিাটা মপটই ঘসি রতালা োয। মবরুি পক্ষ আপ্রার্ রচষ্টা কিসছ রকাসনা 
েতসোসগ একটা মপট অন্তত তাসেি মছমনসয মনসত হসব। তাসেি তাে রফলাি  সধয রেন 
রকাসনা ভত ল না হয। পাটেনাি রকান িেটায উৎোহ রেখাসচ্ছ, রকান িেটায রেখাসচ্ছ না, 
তীক্ষ্ণ েৃমষ্টসত নজি িাখসত হয েবমকছতি। 
  
রভসব রেখলা , রেই পমিসবসশ্ কাউসক েমে খতন কিসত হয তসব ডাম ি পসক্ষ হসচ্ছ 
এই েতবর্েেতসোগ। রখাাঁজ মনসয জানলা  রেই মবসশ্র্ ভীলটায ডাম  মছসল ডািাি 
িবাটেে। 
  
একিা  সন রিসখই  নস্তামেক েৃমষ্টসকার্ রিসক নতত নভাসব  া লাটাি মেসক অগ্রেি 
হলা । েসন্দহভাজন চািজসনি  ানমেক গেন মবচাি-মবসের্র্ কসি আ াি  সন হসলা 
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এি  সধয এক াি ম সেে লমি াই মনখত াঁতভাসব রকাসনা হতযাি পমিকল্পনা কিসত পাসিন, 
এবং তাসক োফলয মণ্ডত কসি রতালাি ক্ষ তাও তাি আসছ। রকাসনা  তহূসতেি উসেজনায 
মতমন রকাসনা খতন কসি বেসলন একিা মবশ্বাে কিসত আম  আসেৌ প্রস্তুত নই। 
অপিপসক্ষ ম িঃ শ্যাতানা খতন হবাি মেন ম সেে লমি াি কিাবাতো আ াি  সন েসন্দসহি 
উসদ্রক কসি। হয মতমনই খতন কসিসছন না হসল মতমন খতনীসক রেসখসছন। র জি 
রডেপাডে, ম ে র মিমডি, ডািাি িবাটেে এসেি পসক্ষ খতন কিা েম্ভব। তসব প্রসতযসকি 
 ানমেক গেন মভন্ন মভন্ন ধিসনি। 
  
তাই মিতীয পিীক্ষা হসলা প্রসতযসকি েসঙ্গ আলাো আলাো রেখা কিা এবং তািা ম িঃ 
শ্যাতানাি ঘসি মক মক মজমনর্ রেসখসছন মবসশ্র্ কসি ছতমিটা কাি নজসি পস়িসছ। 
তাছা়িা িীজ রখলাি তাসেি েম্বসে বলা, মকন্তু ডািাি িবাটেসেি কাসছ তাে রখলাি 
রকাসনা খবিই রপলা  না কাির্ তাি রখলায  ন মছসলা না। 
  
তাসেি বযাপাসি ম সেে লমি াি সৃ্মমতশ্মি মকন্তু আশ্চেেভাসব তীক্ষ্ণ এবং মতমন রে গভীি 
 সনামনসবশ্ েহকাসি তাে রখসলন তাসত তাি পাসশ্ োাঁম়িসয একজন অনযকাউসক খতন 
কিসলও ভদ্র মহলা রচাখ তত সল রেখসবন বসল  সন হয না। তাি কাসছ আম  আি একমট 
 ূলযবান েংবাে পাই। ডািাি িবাটেে গ্রযাণ্ডস্লাস ি ডাক মেসযমছসলন, বলাবাহুলয খতবই 
অসেৌমিক ভাসব। এবং মতমন তাি পাটেনাি ম সেে লমি াি িসেই ডাক রেন। োি ফসল 
ভদ্র মহলাসকই তােটা রখলসত হয। 
  
তৃতীয পিীক্ষা, বযাসটল এবং আম  েতজসন গভীি ভাসব আসলাচনা কিমছলা , রেটা হসচ্ছ 
ওই চািজসনি ক েজীবসনি কৃত অপিাধ েম্পসকে ে যকরূসপ অবগত হওযা। রকান 
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পমিমস্থমতসত তািা তাসেি হতযাকাণ্ড েম্পন্ন কসিমছসলন বতে ান রক্ষসিও রেই পিমতি 
প্রসযাগ ঘসটসছ মকনা রেটা লক্ষয কিাই হসলা আ াসেি  তখয উসেশ্য। 
  
তাসেি পূবেজীবসনি ইমতহাে উিাসিি ো মকছত কৃমতত্ব তা েবই বযাসটল, কসনেল রিে 
এবং শ্রী তী অমলভাসিি প্রাপয, মকন্তু এি োহাসেযও বযাসটল বতে ান িহসেযি রকাসনা 
হমেশ্ খত াঁসজ রপসলন না। তাি ধাির্া পূবেবতেী খতনগুসলাি রবলায রে ে স্ত পিমত 
অবলম্বন কিা হসযমছসলা তাসেি রকাসনাটাি েসঙ্গই বতে ান খতসনি রকাসনা ো ঞ্জেয রনই 
মকন্তু তা েতয নয। ডািাি িবাটেে আসগ রে খতন কসিসছন বসল আ িা জামন তাি েসঙ্গ 
বতে ান খতনটাি রকাসনা োেৃশ্য রনই। মকন্তু  নস্তামেক মবসের্সর্ বতেসত পািা োয এসেি 
 সধয চামিমিক ম ল কত েতেৃঢ়। 
  
রুগী পিীক্ষা কসি রেখাি পি োবান মেসয হাত রধাযা েব ডািািসেিই মবমধ আি রেই 
েতসোসগ একজসনি রেমভং িাসশ্ অযানথ্রক্স রিাসগি েূমর্ত জীবার্ত  ামখসয রিসখ আো 
কত েহজ। ম সেে ক্রযাডকসক খতন কিা হসলা টাইফসযড রিাসগি প্রমতসর্ধক 
ইনসজকশ্ন রেবাি আমছলায। এবাি শ্যাতানাসক খতসনি কিাটা মচন্তা করুন। ডািাি 
িবাটেে উপলমি কিসত পািসলন মতমন মবপসেি জাসল জম়িসয পস়িসছন তাই শ্যাতানাি 
 তখ বে কিা েিকাি েততিাং খতন তাসক কিসতই হসব। েসঙ্গ েসঙ্গ মতমন  নমস্থি কসি 
রফলসলন তাসক একটা প্রচণ্ড েত াঁমক মনসত হসব। অবশ্য িীজ রটমবসল েত াঁমক রনবাি অভযাে 
তাি আসছ। 
  
েখন আম   সন  সন প্রায মনমশ্চত হসয উসেমছলা  রে, ডািাি িবাটেেই প্রকৃত অপিাধী 
মেক রেই ে য ম সেে লমি া আ াসক রডসক পাোন এবং আ াসক মবমস্মত কসি মেসয 
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েষ্ট জানান এই খতনটা মতমনই কসিসছন। মকন্তু এটা মতমন কসিনমন রে বযাপাসি আম  
মনমশ্চত মছলা , মকন্তু এিপি মতমন রেটা বলসলন রেটা আিও জমটল। মতমন বলসলন 
মতমন নামক অযানা র মিমডিসক মনসজ খতন কিসত রেসখসছন। 
  
পসিি মেন েকাসল মবছানায শ্ামযত ম সেে লমি াি  ৃতসেসহি মেসক তামকসয আম  এই 
ঘটনাি মনগূঢ় তাৎপেে েবেপ্রি  উপলমি কিসত পািলা । বাস্তমবক পসক্ষ মতমন ো 
বসলসছন তাও রে ন েমতয। আ াি মেিান্ত মেক রত নই অভ্রান্ত। 
  
আেসল ো ঘসটমছসলা তা এই। একবাি ডাম  িাকাকালীন ম ে র মিমডি ঘতিসত ঘতিসত 
ফাযািসেসেি ো সন মগসয োাঁ়িায। রেই ে য ম িঃ শ্যানাি মেসক নজি পস়ি এবং 
ভদ্রসলাক রে  ািা রগসছন রে কিাটাও বতেসত তাি রেমি লাসগ না। র মিমডি তখন 
শ্যানাি আসিা কাসছ এমগসয োয। রেই  তহূসতে তাি হাত েতসটাও  ৃত শ্যানাি রকাসটি 
বতকপসকসটি কাসছ উজ্জ্বল চকচসক বস্তুটাি জনয প্রলতি হসয ওসে। মকন্তু েসঙ্গ েসঙ্গ বস্তুমট 
রে মক রেটা উপলমি কিসত পাসি। 
  
এই ঘটনায হতচমকত হসয র মিমডি রচাঁমচসয উেসত মগসযমছসলা, রকাসনা িকস  রেটা 
ো সল রনয। কাির্ মকছত আসগ মডনাি রটমবসল ভদ্রসলাক রে  ন্তবয কসিমছসলন রেটা 
তাি স্মির্ আসছ। মতমন হযসতা কাগজপসিও এই ঘটনা েম্বসে মকছত মলসখ রিসখ রেসত 
পাসিন। তাসত প্র ামর্ত হসব শ্যাতানাসক হতযাি মপছসন অযানা র মিমডসিিও রকাসনা 
উসেশ্য মছসলা। 
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েকসল  সন কিসব রে মনসজই শ্যাতানাসক খতন কসিসছ। ভসয এবং আশ্ঙ্কায কাাঁপসত 
কাাঁপসত রে তখন আবাি িীজ রটমবসল মফসি আসে। 
  
েততিাং ম সেে লমি া েমতযকিাই বসলসছন, কাির্ খতনটা মতমন স্বচসক্ষ ঘটসত রেসখসছন 
বসল মবশ্বাে কসিন, আি আ াি মেিান্তও অভ্রান্ত। 
  
ডািাি িবাটেে েমে এই ঘটনাি পি চত পচাপ বসে িাকসতন, তাহসল এই বযাপাসি তাসক 
অমভেতি কিা রেসতা মকনা রে মবর্সয রঘািতি েসন্দহ আসছ। েমেও মনপতর্ ভাওতা ও 
েতচতত ি ফমন্দ এাঁসট আ িা তাি  তখ রিসক প্রকৃত েতয স্বীকাি কমিসয রনবাি রচষ্টা 
কিতা । আম  অন্তত এসতা েহসজ হাল রছস়ি মেতা  না তা মেক। 
  
শ্যাতানাসক হতযা কিাি পি ডািাি িবাটেে রে খতব অস্বমস্তি  সধয মেন কাটামচ্ছসলন 
তাসত রকাসনা মি ত রনই। 
  
এই িহসেযি মনষ্পমে না হওযা পেেন্ত পতমলে এই অনতেোসনি কাজ চামলসয োসব। তাি 
ফসল তািা হযসতা িবাটেসেি পূবেকৃত অপিাসধি রকাসনা হমেশ্ খত াঁসজ বাি কিসত পাসি। 
রেইজসনয মতমন একটা চ ৎকাি  তলব আাঁটসলন। মতমন বতেসত পািসলন ম সেে লমি া 
রভতসি রভতসি অেতস্থ তাই তাি পসক্ষ আত্মহতযাি পি রবসছ রনওযা খতবই োধাির্। 
রেই জনয মতমন রকাসনা উপাসয ভদ্র মহলাি হস্তাক্ষি রোগা়ি কসি রেই রলখাি নকসল 
মতনসট মচমে মলখসলন। তািপি রভািসবলা রেই ছতসতা কসি ম সেে লমি াি বাম়ি ছতসট 
এসলন। িওনা হবাি আসগ মনসজি পমিচামিকাসক রডসক পতমলসেি কাসছ খবি পামেসয 
মেসতও ভত লসলন না। আম  েখন তাসক মজসজ্ঞে কিলা  ম সেে লমি াি হাসতি রলখাি 
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েসঙ্গ মতমন পমিমচত মকনা তখন ভদ্রসলাক খতব অপ্রস্তুত হসযমছসলন। মতমন বসলমছসলন না 
মতমন পমিমচত নন। 
  
উইমলংসফাডে রিসক আম  শ্রী তী অমলভািসক রফান কিলা , মতমন অসনক কসষ্ট মনসজি 
রকৌতূহল ও উসেজনা ে ন কসি ডািাি িবাটেেসক মনসয আ াি বাম়িসত হামজি 
হসলন। ডািাি িবাটেে েখন েব ম সট রগসছ রভসব স্বমস্তসবাধ কিসলন মেক তখনই 
আকমস্মকভাসব চি  আঘাত এসে প়িসলা। এ রেন মবনা র সঘ বজ্রপাত। ম িঃ রপাযাসিা 
মবেত যৎগমতসত মশ্কাসিি ওপি োাঁমপসয প়িসলন। তাি ফসল মতমন আি নতত ন রকাসনা 
রকৌশ্ল প্রসযাগ কিসত পািসলন না। অেহাযভাসব ধিা মেসত বাধয হসলন। 
  
েসঙ্গ েসঙ্গ এই িহেয য  া লাি পমিে ামপ্ত ঘটসলা। 
  
মকছতক্ষর্ েবাই মনস্তি হসয িইল, অবসশ্সর্ রিাডা নীিবতা ভঙ্গ কিসলন। 
  
ভামগযে জানলাি ধাসি োাঁম়িসয রলাকটা ে স্ত রেখসত রপসযমছসলা তা না হসল ডািাি 
িবাটেে ধিাই প়িসতন না। 
  
না, না রেটা রকাসনা বযাপাি নয  যাডা , ে স্তটাই রপাযাসিাি উবেি  মস্তসষ্কি কৃমতত্ব। 
মতমন উসে োাঁম়িসয েিজাি মেসক এমগসয রগসলন। 
  
এসো এসো বেত  লত মকসয িাকাি আি েিকাি রনই। উইসণ্ডা ক্লীনাি রক েবাই-এি েসঙ্গ 
পমিচয কমিসয মেসলন। 
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ইমন একজন েম্ভাবনাপূর্ে নতত ন অমভসনতা। 
  
তাহসল ে স্ত বযাপািটা একটা ভাওতা! তাহসল িবাটেেসক েমতযই রকউ রেসখমন! 
  
আম  রেসখমছলা , রপাযাসিাি কেস্বসি গম্ভীি আত্মপ্রোসেি েতি।  সনি রচাখ মেসয 
অসনক মকছতই রেখা োয। 
  
রডেপাডে েসকৌতত সক বলসলন, এসো রিাড, আ িা এনাসক খতন কসি রেমখ খতনীসক বৃিাি 
রপ্রতাত্মা ধিসত পাসিন মকনা। 
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