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দিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠস্বর 
  
০১. 
  
মঁস্নসক়ে থপা়োকরা!… 
  
আকমজ স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। থেে থকউ ইকে ককরই মৃদু তাকরর ঝঙ্কার তুলল ব্াতাকস 
তকব্ থস শব্দ-তরঙ্গ শ্রুস্নতকেু ে়ে। 
  
এরকুল থপা়োকরা স্নিকর দাঁডাকলে। 
  
 মাো েত ককর অস্নভব্াদে জাোকলে। িাত ব্াস্নডক়ে করমদদে করকলে উচ্ছ্বস্নসত ভাকব্। 
  
তাঁর দু’থচাকে স্নশকার থব্ডাকলর সন্ধােী দৃস্নির ছা়ো। িা়ুেতন্ত্রীগুকলা থেে িঠাৎ স্নককসর 
গন্ধ থপক়ে এককোকগ সজাগ িক়ে উকঠছ। এধরকের অেুভূস্নতর আস্বাদ জীব্কে েুব্ কম 
সমক়েই পাও়ো ো়ে। 
  
–আসুে… আসুে স্নকিঃ শযাতাো। 
  
দুজকে মুকোমুস্নে দাঁডাকলে। তীক্ষ্ণ থচাকে তাস্নকক়ে রইকলে পরস্পকরর স্নদকক। থদেকল 
মকে ি়ে, দুই মল্লকোদ্ধা আসন্ন সংগ্রাকমর জকেয প্রস্তুত িকেে। 
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তাঁকদর আশপাশ স্নদক়ে ভব্যসভয স্নেষ্প্রাণ জেতা মন্থর পদস্নব্কক্ষকপ এস্নদক ওস্নদক ঘুকর 
থব্ডাকে। মৃদু সুকরলা ব্া অস্পি ঘডঘকড, েুককরা েুককরা কণ্ঠস্বর থেকক থেকক কাকে 
একস লাগকছ। 
  
-এই, থদকো থদকো, স্নক চমৎকার! … 
  
 –সস্নতযই, তুলো ি়ে ো। ো থগা? 
  
ঘেোস্থল ওক়েকসক্স িল। লন্ডে িসস্নপোকলর সািােযাকেদ স্নশল্পকলামস্নন্ডত েস্নসযর থকৌকো 
প্রদশদেীর আক়োজে করা িক়েকছ। দশদেী এক স্নগস্নে। 
  
–আপোর সকঙ্গ থদো িও়ো আশাতীত থসৌভাকগযর কো! শান্ত সংেত স্বকর ব্লকলে স্নমিঃ 
শযাতাো। এেে থব্াধি়ে িাকত থতমে েুে-োরাস্নপ মামলা থেই? অপরাধজগকতর অব্স্থা 
েুব্ই থশাচেী়ে িক়ে উকঠকছ থদেস্নছ। োস্নক এই ওক়েকসক্স িকলই থকাকো ডাকাস্নত ঘেকত 
চকলকছ? …দৃশযো তািকল থতা জমজমাে ি়ে! 
  
–আপোকক েুস্নশ করকত পারলাম ো ব্কল স্নব্কশষ দুিঃস্নেত। থপা়োকরার থঠাঁকের িাঁকক মৃদু 
িাস্নসর আভাস। ব্যস্নিগত থে়োকলই আজ এোকে িাস্নজর িক়েস্নছ। 
  
স্নমিঃ শযাতাোর মকোকোগ ততক্ষকণ অেযস্নদকক আকৃি িক়েকছ। পাশ স্নদক়ে চলমাে এক 
ক্ষীণকস্নে সুন্দরীকক িাত থেকড োস্নমক়ে স্নদকলে। –স্নক ব্যাপার? থসস্নদে আমার পাস্নেদকত 
একলে ো থকে? পাস্নেদো অব্শয সস্নতযই েুব্ উপকভাগয িক়েস্নছল। অকেককই স্বতিঃসূ্ফতদভাকব্ 
থসকো আমা়ে জাস্নেক়ে থগকছ। 
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তন্বী সুন্দরী ঈষৎ আকধা আকধা সুকর তার অেুপস্নস্থস্নতর কারণ থব্াঝাকত লাগকলে। 
থপা়োকরাও থসই অব্সকর ভদ্রকলাককক আপাদমস্তক স্নেরীক্ষণ ককর স্নেকলে। তার দৃস্নি 
স্নব্কশষভাকব্ স্নমিঃ শযাতাোর থরশম কাকলা থগাঁি থজাডাোর স্নদককই স্নেব্দ্ধ। 
  
এমে সুচারু থগাঁিকজাডা সচরাচর থদো ো়ে ো। সস্নতযই েুব্ সুন্দর। সম্ভব্ত থগাো 
লন্ডকে এই একস্নেমাত্র থগাঁিই থপা়োকরার থগাঁকির সকঙ্গ তুলো়ে আসকত পাকর। 
  
েস্নদও ওো অত জমকাকলা ে়ে। মকে মকে স্নব্ডস্নব্ড করকলে স্নতস্নে। সব্স্নদক স্নদক়েই তার 
থচক়ে অকেক স্নেম্নমাকের। তািকলও থগাঁি থজাডাোর একো বব্স্নশি আকছ, ো সিকজ 
েজর থককড থে়ে। 
  
শুধু থগাঁি স্নদক়েই ে়ে। স্নমিঃ শযাতাো সমূ্পণদভাকব্ই দশদেী়ে স্নব্ষ়েব্স্তু। স্নেকজকক থসইরকম 
ককরই গকড তুকলকছে। থেে প্রব্ীণ শ়েতাকের প্রাজ্ঞ অেুচর। পাতলা গডে। ঈষৎ লম্বাকে 
মুকে স্নব্ষাদঘে ভাব্ালুতা। গভীর কৃষ্ণব্কণদর ভ্রুকজাডা ধেুককর মকতা ব্ক্র। োককর েীকচ 
মসৃণ থগাঁিকজাডার দুই প্রান্ত থমাম স্নদক়ে মাজা। সম্ভ্রান্ত থপাষাক-পস্নরেকদ ব্কেস্নদ দরস্নজর 
িাকতর ছাপ। তকব্ তার মকধযও একো বব্সাদৃকশযর থঝাঁক সূক্ষ্ম দৃস্নিকত ধরা পকড। 
  
থকাকো সুস্থ ভদ্রকলাকই স্নমিঃ শযাতাোকক সিজ থচাকে থদকেে ো। সককলই তাঁর ওপর 
ব্ীতশ্রদ্ধ। তাঁর সকঙ্গ থদো িকলও তাকদর মকের মকধয একো বু্কো আস্নদম ব্াসো 
দাপাদাস্নপ শুরু ককর। ইকে ি়ে, স্নদই থপছে থেকক প্রচন্ড এক লাস্নে কস্নষক়ে! 
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তাকদর মা, থব্াে, স্ত্রী, কেযারা অব্শয এতো পাশস্নব্ক েে। তারা স্নকছুো অেয সুকর কো 
ব্কলে। ভদ্রকলাক থে সস্নতযই ভ়েঙ্কর, এ থতা জাো কো। স্নকন্তু স্নক অগাধ ধেী! মাকঝ 
মাকঝ সকলকক থডকক সুন্দর সুন্দর পাস্নেদ থদে। আর থসই সমস্ত পাস্নেদকত েেে অপকরর 
গুপ্ত থককলঙ্কাস্নর কো রস্নসক়ে রস্নসক়ে পস্নরকব্শে ককরে, তেে স্নক মজাই ো লাকগ! 
  
স্নমিঃ শযাতাো আকজদস্নন্ত়োে, পতুগীজ, গ্রীক ো অেয থকাকো জাস্নতর থলাক থস সম্বকন্ধ, 
কাকরা স্নকছু জাো থেই। তকব্ স্নতেস্নে স্নব্ষ়ে সম্বকন্ধ সককলই সস্নব্কশষ পস্নরস্নচত। 
  
ভদ্রকলাক পাকদ থলকের একো স্নব্রাে জমকাকলা ফ্ল্যাকে মিা আডম্বরপূণদ পস্নরকব্কশ ব্াস 
ককরে। 
  
মাকঝ মাকঝ স্নতস্নে োো রককমর পাস্নেদ থদে। পাস্নেদর আ়েতে কেকো থছাে, কেকো ব্ড। 
থকাকো পাস্নেদ আব্ার স্নব্কশষ অদু্ভত ধরকের। কেকো কেকো স্নেমস্নন্ত্রকতর তাস্নলকা়ে থকব্ল 
কস্নতপ়ে স্নব্স্নশি সম্ভ্রান্ত ব্যস্নিই স্থাে লাভ ককরে। তকব্ তার প্রকতযক পাস্নেদর মকধযই, 
একো চাস্নরস্নত্রক বব্স্নশিয আকছ। 
  
তৃতী়েত, ভদ্রকলাককর ব্যস্নিত্ব এমেই থে তাঁকক থদেকলই সককল থকমে ভীত সন্ত্রস্ত িক়ে 
ওকঠে। 
  
এই থশকষরস্নের থকাকো সুস্নেস্নদদি ব্যােযা েুঁকজ পাও়ো ো়ে ো। সককলর ধারণা, অকেক 
স্নব্ষক়েই ভদ্রকলাককর দৃস্নি প্রেন্নভাকব্ স্নব্রাজ করকছ। তাকদর সমস্ত থগাপে বৃ্ত্তান্তই 
শযাতাোর েেদপদকণ। তাছাডা তাঁর রস্নসকতার ধরণোও থকমে অদু্ভত। তাই সককল 
সভক়ে তাঁকক এস্নডক়ে চলকত থচিা ককর। 
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আজ স্নব্কককল তার থকৌতুকপ্রব্ণতা েব্দাকৃস্নত থপা়োকরাকক থকন্দ্র ককরই গস্নজক়ে উঠল। 
তািকল থদো োকে থগাক়েন্দাকদরও অব্সর স্নব্কোদকের প্রক়োজে আকছ? 
  
থপা়োকরা শান্তভাকব্ মৃদু িাসকলে। ব্লকলে–তাস্নলকা়ে থদেলাম, আপস্নেও স্নতেকে েস্নসযর 
থকৌকো প্রদশদেীকত ধার স্নদকেে? 
  
স্নমিঃ শযাতাো তাস্নেকলযর ভস্নঙ্গকত িাত োডকলে। এস্নদে-ওস্নদক থেককই এইসব্ তুে 
ব্স্তুগুকলা সংগ্রি ককরস্নছলাম।…একস্নদে আমার ফ্ল্যাকে আসুে ো;আপোকক অকেক 
আকষদণী়ে স্নজস্নেস থদোকত পারব্। অব্শয আমার সংগ্রিশালা থকাকো স্নব্কশষ স্নব্ষ়ে ব্া 
কাকলর মকধয সীমাব্দ্ধ ে়ে।… 
  
আপস্নে থদেস্নছ অকেকো প্রাচীেপন্থী কযােস্নলক মকোভাব্াপন্ন! 
  
থপা়োকরা তেেও তার থগাঁকির িাঁকক ব্াঁকা িাস্নসর থরোঁস্নেকক ধকর থরকে স্নদক়েকছে 
ব্কলে। 
  
স্নমিঃ শযাতাোর থচাকের তারা দুকো িঠাৎ থকমে অদু্ভতভাকব্ থেকচ উঠল। থঠাঁকের থকাকণ 
মৃদু কুঞ্চকের তরঙ্গ। ভ্রুকজাডা স্নতেদক ভস্নঙ্গকত দুস্নদকক ঝুকল পকডকছ। এমেস্নক, 
স্নব্কশষভাকব্ আপোর স্নচত্তাকষদক অকেক স্নকছুই আমার সংগ্রিশালা়ে থদেকত পাকব্ে। 
  
থকে, আপস্নে স্নক ফ্ল্যাকের মকধয েুে ডাকাস্নতর জাদুঘর বতস্নর ককর থরকেকছে? 
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শযাতাোর প্রস্তরকস্নঠে মুকের আডাকল অব্জ্ঞা আর থকৌতুক। ওসব্ থছাকোোকো ব্যাপাকর 
আস্নম েজর স্নদই ো। থকাকো থপ়োলা়ে স্নব্ষ স্নমস্নশক়ে থক কাকক েুে করল ব্া প্রস্নেতেশা 
থকাকো স্নসকদল থচার কাকজর সম়ে থকাে স্নসঁদকাস্নঠ ব্যব্িার করত–এ সমস্তই আমার 
কাকছ েুব্ থছকলমােুস্নষ ব্কল মকে ি়ে। ওই ধরকের ব্াকজ জঞ্জাল স্নদক়ে জাদুঘর ভরাকত 
আমার থকাকো প্রবৃ্স্নত্ত থেই। আমার সংগ্রশালা়ে থকব্ল পৃস্নেব্ীর সব্দকশ্রষ্ঠ দ্রিব্যগুকলাই 
স্থাে থপক়ে োকক। 
  
অপরাধ জগকতর সব্দকশ্রষ্ঠ দ্রিব্য ব্স্তু ব্লকত আপস্নে তািকল স্নক মকে ককরে? 
  
স্নমিঃ শযাতাো সামকের স্নদকক ঝঁুকক পকড থপা়োকরার দু’কাঁকধ মৃদু আঙুকলর চাপ স্নদকলে। 
তারপর গলা োস্নমক়ে োেকী়ে ভস্নঙ্গকত ব্লকলে, আস্নম তাকদর কোই ব্লস্নছ, োরা পৃস্নেব্ীর 
সব্দকশ্রষ্ঠ েুস্নে! 
  
থপা়োকরা ভ্রুকজাডা ঈষৎ কুস্নঞ্চত িল। শযাতাো থসস্নদকক েজর স্নদকলে ো। আপে 
উচ্ছ্বাকস ব্কল চলকলে, আস্নম ি়েকতা আপোকক চমকক স্নদক়েস্নছ।… স্নকন্তু মকে রােকব্ে, 
আমাকদর দুজকের দৃস্নিভস্নঙ্গর মকধয আসমাে-জস্নমে িারাক। সমূ্পণদ স্নব্স্নভন্ন দৃস্নিককাণ 
থেকক আমরা ঘেোো স্নেরীক্ষণ কস্নর। েুে িকে আপোকদর কাকছ স্নেতযনেস্নমস্নত্তক 
ব্যাপার। এর পরব্তদী কােদপদ্ধস্নতও সব্ ছকক ব্াঁধা। আপোরা অকুস্থকল িাস্নজর িকব্ে, 
পাস্নরপাস্নবদক পেদকব্ক্ষণ করকব্ে ি়েকতা থকাকো সূকত্রর সন্ধাে থপকত পাকরে। এব্ং 
পস্নরকশকষ, থেকিতু আপস্নে একজে প্রকৃতই সুদক্ষ থগাক়েন্দা, অপরাধীর স্নব্চার ও শাস্নস্ত। 
স্নকন্তু এ ধরকের তুে ব্যাপাকর আস্নম আগ্রিী েই! এরা িকে অপরাধ জগকতর স্নেকৃি 
থশ্রস্নণর উদািরণ। ইস্নতিাস এইসব্ িতভাকগযর কপাকল থকব্ল ব্যেদতার গ্লাস্নেমাই এঁকক 
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স্নদক়েকছ। ..আস্নম শুধু তাকদর কোই ব্লস্নছ, োকদর ললাকে সািকলযর জ়েস্নেকা! তারাই 
িকে অপরাধ জগকতর সব্দকশ্রষ্ঠ স্নশল্পী। 
  
সব্দকশ্রষ্ঠ স্নশল্পী? …অেদাৎ…? 
  
িযাঁ, োরা ধরা থছাঁ়োর ব্াইকর থেককও স্নেস্নব্দকে তাকদর কাজ িাস্নসল ককর থগকছ। োকদর 
ইস্নতিাস থকব্ল সিলতা়ে ভরা থকাকো ঘস্নেষ্ঠ অন্তরঙ্গ পেদন্ত এই সমস্ত অপকীস্নতদর 
স্নব্নু্দস্নব্সগদ জাকে ো। …েব্রো থে েুব্ উপকভাগয তা স্নেশ্চ়ে স্বীকার করকব্ে। 
  
শে! থপা়োকরা থেে তস্নডতািত িকলে। 
  
স্নমিঃ শযাতাো োমকলে ো। স্নেকজর আেকন্দ থচঁস্নচক়ে উঠকলে! একো ভাকলা আইস্নড়ো 
মাো়ে একসকছ। আপস্নে একস্নদে সন্ধযাকব্লা আমার ফ্ল্যাকে আসুে। থসই সকঙ্গ আমার 
প্রদশদেীর দ্রিব্য ব্স্তুগুস্নলও থদকে োকব্ে। সস্নতযই ব্যাপারো েুব্ মজার িকব্! থকে থে 
এতস্নদে এই ধারণাো আমার মগকজ উদ়ে ি়েস্নে, থস কো থভকব্ এেে অব্াক িক়ে 
োস্নে। …িা স্নঠক আকছ; আস্নম থেে স্নদব্যদৃস্নির সািাকেয সব্স্নকছু পস্নরষ্কার থদকেকত পাস্নে, 
তকব্ তার আকগ অল্প দু-চারস্নদে সম়ে চাই। আগামী সপ্তাকি িকব্ ো, তার পকরর সপ্তা়ে। 
আপস্নে স্নেশ্চ়ে একেু অব্সর ককর স্নেকত পারকব্ে। …ককব্ আপোর সম়ে িকব্, ব্লুে। 
  
আপোর সুস্নব্কধমকতা থে-থকাকো স্নদেই স্নঠক করকত পাকরে। মৃদুস্বকর সা়ে স্নদকলে 
থপা়োকরা। 
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তািকল শুক্রব্ার। আঠাকরা তাস্নরে, শুক্রব্ার…মকে রােকব্ে। আস্নমও তাস্নরেো আমার 
পককে-ডাক়েস্নরকত থোে ককর স্নেস্নে। …সস্নতযই প্ল্যােো এত চমৎকার! 
  
আমার কাকছ অতো চমৎকারকব্াধ িকব্ স্নকো সকন্দি! থপা়োকরা িােককণ্ঠ মকের কো 
ব্যি করকলে। অব্শয আস্নম আপোর আস্নতকে়েতাকক স্নব্নু্দমাত্র কোক্ষ করস্নছ 
ো…থকাকোমকতই থসরকম ভাব্কব্ে ো…। 
  
স্নমিঃ শযাতাো িাত থেকড তাকক োস্নমক়ে স্নদকলে। ব্লকলে, এো আপোর বু্কজদা়ো 
মকোবৃ্স্নত্তকত আঘাত ককর, এই থতা? স্নকন্তু এই পুস্নলশ স্নচন্তাধারার মকধয একো 
সীমাব্দ্ধতা আকছ। প্রকতযক বু্স্নদ্ধমাে থলাককরই এই কু্ষদ্রতার মা়ো কাস্নেক়ে ওঠা উস্নচত। 
  
েুকের ব্যাপাকর আস্নম থে পুকরাপুস্নর বু্কজদা়ো মকোভাব্াপন্ন, একত থকাকো সকন্দি থেই। 
  
স্নকন্তু থকে? একে থোংরা োরাপ ঘৃণয কাজ–তাই ব্কল? ..িযাঁ, আপোর কো আস্নম 
স্বীকার করস্নছ। তকব্ থজকে রােকব্ে, একো েৃশংস েুেও েুব্ই স্নেেুঁতভাকব্ স্নশল্পসম্মত 
িকত পাকর এব্ং তা একমাত্র দক্ষ স্নশল্পীর দ্বারাই সম্ভব্। 
  
আপোর কো থমকে স্নেকলও…তকব্ থকে?… স্নমিঃ শযাতাোর ককণ্ঠ কু্ষব্ধ স্নজজ্ঞাসা। 
  
প্রকৃতপকক্ষ থস একজে েুস্নেই। এ সতয অস্বীকার করব্ার থকাকো উপা়ে থেই। 
  
স্নকন্তু মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, থকউ েস্নদ থকাকো কাজ স্নেেুঁত স্নশল্পসম্মত উপাক়ে সমাধা করকত 
পাকর তকব্ তাকক স্নেশ্চ়েই পুরস্কার থদও়ো উস্নচত। সব্ েুস্নেককই িাতকডা পস্নরক়ে িাঁস্নসর 
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দস্নডকত থঝালাকত িকব্, দূরদস্নশদতার অভাব্ থেককই আপোর মকে এমে ধারণার উদ্ভব্ 
িক়েকছ। আমার মকত সরকাকরর তরি থেকক এইসব্ েুস্নের জেয স্নব্কশষ ভাতার 
ব্কন্দাব্স্ত োকা প্রক়োজে। প্রকতযক সভয োগস্নরককর কতদব্য, একদর মিা সমাকরাকি 
সান্ধযকভাকজ আপযাস্ন়েত করা। 
  
থপা়োকরা মাো থদালাকলে। এই ব্যাপাকর আস্নম আপোর মকতা অতো স্নশল্পরস্নসক েই। 
আস্নম একদর িাকতর কাকজর প্রশংসা কস্নর; আব্ার স্নচড়োোোর একো থডারাকাো ব্াঘও 
আমার সম্প্রসংশ দৃস্নি আকষদকণ সক্ষম ি়ে। তকব্ ব্াঘোকক েতক্ষণ োঁচার ব্াইকর থেকক 
থদস্নে ততক্ষণই থস আমার আেকন্দর ইন্ধে থজাগা়ে। তাই ব্কল আস্নম োঁচার থভতকর 
কেকো ঢুকব্ ো। কারণ, আপস্নে স্নেশ্চ়েই জাকেে ব্াঘ লািাকত পাকর! 
  
শযাতাো উচ্চককণ্ঠ থিকস উঠকলে। তাই বু্স্নঝ? আর েুস্নে…? 
  
আব্ার েুে করকত পাকর! থপা়োকরার কণ্ঠস্বর স্নব্ষাদগম্ভীর। 
  
 স্নক সাংঘাস্নতক সাব্ধােী থলাক আপস্নে!…তািকল ি়েকতা আমার ব্যাঘ্র প্রদশদেীকত 
আসকছে ো? 
  
ো ো, স্নঠক এর স্নব্পরীত। প্রকব্কশর অেুমস্নত থপকল স্নেকজকক স্নচরকৃতােদ মকে করব্। 
  
ব্ীরপুরুষ ব্লকত িকব্। 
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স্নমিঃ শযাতাো, আপস্নে আমার ওপর ভরসা করকত পারকছে ো। এই ব্যাঘ্র প্রদশদেীকক 
আপস্নে উপকভাগয ব্কল মকে করকছে, আমার মকত এো ভ়েঙ্কর। কোগুকলা ি়েকতা ভীরু 
মকের সাব্ধােব্াণীর মকতা থশাোকব্। স্নকন্তু েুস্নেকদর স্নেক়ে থেলা করব্ার থকাকো ব্াসো 
েস্নদ থজকগ োকক তকব্ তা স্নেস্নশ্চতভাকব্ই েুব্ স্নব্পজ্জেক। আস্নম আপোকক স্নেকষধ করস্নছ 
আপস্নে েুব্ মারাত্মক থেশা়ে থমকত উকঠকছে…! 
  
উদৃ্ধত ভস্নঙ্গকত থিকস উঠকলে স্নমিঃ শযাতাো। তকব্ ওই স্নদেই স্নঠক রইল। 
  
িযাঁ…আঠাকরাই। অজস্র ধেযব্াদ… 
  
ওই স্নদে একো পাস্নেদর আক়োজে করব্। ভুলকব্ে ো, রাত আেো়ে… 
  
স্নমিঃ শযাতাো স্নব্দা়ে স্নেক়ে সামকের স্নদকক একগাকলে। থপা়োকরা অকেকক্ষণ একদৃকি 
তাস্নকক়ে রইকলে থপছে থেকক। তারপর ধীকর ধীকর মাো োডাকলে। সারা মুকে 
স্নচন্তাকুস্নেল অন্ধকার। 
  
উস্নদদপরা োেসামা স্নেিঃশকব্দ স্নমিঃ শযাতাোর ফ্ল্যাকের দরজা েুকল ধরল। থপা়োকরা থভতকর 
ঢুককলে। থসই একই রকম স্নেিঃশকব্দ দরজা থভস্নজক়ে বু্কডা োেসামা এব্ার থপা়োকরার 
স্নদকক এস্নগক়ে একলা। থপা়োকরা তার মাোর েুস্নপ গাক়ের ওভারককাকের িাত থেকক স্নেস্তার 
থপকলে।  
  
ব্াবু্কক স্নক োম ব্লব্? স্নব্েীত ককণ্ঠ প্রশ্ন করল োেসামা। 
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স্নমিঃ এরকুল থপা়োকরা। 
  
োেসামা অদৃশয িল। থভতর থেকক মৃদু কলগুঞ্জে ব্াতাকস থভকস আসকছ। ক্ষণকাল 
পকরই স্নমিঃ শযাতাো থব্স্নরক়ে একলে। ব্াঁিাকত ধরা থশরীর গ্লাস; সিজাত স্নেেুঁত থপাষাক 
পস্নরেদ। সব্দদাই স্নেপেপ। তার মকধয শ়েতাস্নের সূক্ষ্ম ভস্নঙ্গস্নে আজ এককব্াকর চরকম 
উকঠকছ। দীঘদ ভ্রুকজাডা উদ্ধত ব্যকঙ্গর ভাকর কুস্নঞ্চত। 
  
থপা়োকরাকক মিাসমাকরাকি থভতকর স্নেক়ে থগকলে শযাতাো। আসুে, সককলর সকঙ্গ পস্নরচ়ে 
কস্নরক়ে স্নদই।…ইস্নে িকেে শ্ৰীমতী অস্নলভার। থচকেে স্নক? 
  
থপা়োকরা পস্নরস্নচকতর ভস্নঙ্গকত ঘাড োডকলে। শযাতাোর স্নব্দ্রূপপ্রাণ অন্তকর স্নব্স্মক়ের মৃদু 
স্নশিরণ থেকল থগল। 
  
থগাক়েন্দা ও গকল্পর থলস্নেকা স্নিসাকব্ ভদ্রমস্নিলার েযাস্নত সব্দজেস্নব্স্নদত। অপরাধীর 
প্রব্ণতা, স্নব্েযাত েুস্নেকদর মােস্নসক গস্নতপ্রকৃস্নত, থপ্রকমর জেয েুে ব্োম লাকভর জেয েুে 
োকম গভীর তকের স্নকছু প্রব্ন্ধও স্নতস্নে িাল্কা সুকর পস্নরকব্শে ককরকছে। তাঁকক োস্নেকো 
মাো পাগলা মস্নিলাও ব্লা চকল। ব্ড ধরকের থকাকো েুে-োরাস্নপর ব্যাপার ঘেকলই স্নতস্নে 
অকুস্থকল িাস্নজর িকব্ে। আশপাকশর পাঁচজকের কাছ থেকক থোঁজেব্র সংগ্রি করকব্ে। 
সম্ভব্ িকল সকন্দিজেক ব্যস্নিকক স্নেকজ থেকক থজরা করকতও কসুর করকব্ে ো। 
প্রা়েশই স্নতস্নে একস্নে সকেদ মন্তব্য ককর োককে, েস্নদ থকাকো মস্নিলাকক স্কেলযান্ড 
ই়োকডদর সকব্দসব্দা করা িত…। 
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মস্নিলাকদর সিজাত অেুভূস্নত থসাজা কো়ে োকক েকশস্নন্দ্র়ে ব্লা ি়ে, তার ওপর স্নতস্নে 
প্রব্লভাকব্ আস্থাব্াে। 
  
সাদা থচাকে শ্ৰীমতী অস্নলভারকক এমে স্নকছু চমকপ্রদ মকে ি়ে ো। েুব্ই সাধারণ 
থচিারার মাঝব়্েস্নস স্নব্ধব্া ভদ্রমস্নিলা। থপাশাক-পস্নরেকদ পাস্নরপাকেযর অভাব্। দু’থচাকের 
দৃস্নি শান্ত অেচ গভীর। মাো়ে ধূসর ব্কণদর একরাশ ঝাঁকডা চুল। এই চুল স্নেক়েই 
শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর েত স্নকছু শে থশৌস্নেেতা। চুলগুকলাকক ঘুস্নরক়ে থপঁস্নচক়ে কেকো স্নতস্নে 
মুকের ওপর বু্স্নদ্ধজীস্নব্র ভাব্ িুস্নেক়ে থতাকলে, কেকো চুল ব্াঁকধে মযাকডাো ধাঁকচর। 
থকাকো সম়ে থোকা থোকা চুকলর গুে অস্নব্েযস্তভাকব্ মাোর ওপর ছস্নডক়ে রাকেে। আজ 
স্নতস্নে চুলগুকলা ঝালকরর মকতা মাোর থপছকে োস্নমক়ে স্নদক়েকছে। 
  
ভদ্রমস্নিলা িাস্নসমুকে থপা়োকরাকক সাদর অস্নভেন্দে জাোকলে। এক সাস্নিতয-সভা়ে 
ইস্নতপূকব্দই তাকদর দুজকের আলাপ-পস্নরচ়ে িক়েস্নছল। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর সকঙ্গ স্নেশ্চ়ে আপোর আলাপ আকছ? ধীর গম্ভীর ককণ্ঠ প্রশ্ন 
করকলে শযাতাো। 
  
লম্বা চওডা দীঘদকদিী ভদ্রকলাক এস্নগক়ে একস িাত ব্াস্নডক়ে স্নদকলে। সুপাস্নরেকেেকডন্ট 
ব্যাকেকলর মুকের ভাকব্ সব্দদাই একো সুকস্নঠে গাম্ভীেদ ধরা োকক। থচিারা থদকে মকে ি়ে 
থোদাই করা কাকঠর মূস্নতদ। এব্ং থস কাঠও ইস্পাকতর মকতা মজবু্ত। 
  
স্কেলযান্ড ই়োকডদর সুচতুর অস্নিসারকদর মকধয সুপাস্নরকেেকডন্ট ব্যাকেলই সব্দকশ্রষ্ঠ। 
ভদ্রকলাককর থচাকের দৃস্নিকত একো স্নেকব্দাধ স্নেরাসস্নির ছা়ো। 
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িযাঁ, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা আমার েকেি পস্নরস্নচত। সুপাস্নরেকেেকডকন্টর থঠাঁকের িাঁকক অল্প 
িাস্নসর আভাস থেকল থগল। তারপরই স্নেকজকক সংেত ককর আকগর মকতা গম্ভীরভাকব্ 
ব্কস রইকলে। 
  
ককেদল থরস। শযাতাো আব্ার মুে েুলকলে। 
  
 ভদ্রকলাককর সকঙ্গ ইস্নতপূকব্দ থপা়োকরার থকাকো চাকু্ষষ পস্নরচ়ে স্নছল ো। তকব্ ভদ্রকলাক 
থে স্নিস্নেশ সরকাকরর গুপ্তচর স্নব্ভাকগর একজে উচ্চপদস্থ ধুরন্ধর কমদচারী এ কো স্নতস্নে 
জােকে। সব্দদা ব্াইকর ব্াইকর ঘুকর থব্ডাে। ব়্েস পঞ্চাকশর কাছাকাস্নছ। থদেকল অকেক 
কম ব্কলই মকে ি়ে। িাস্নসেুস্নশ স্বাস্থযব্াে পুরুষ। 
  
থপা়োকরা এতক্ষকণ স্নমিঃ শযাতাোর মকের থগাপে অস্নভসস্নন্ধর স্নব্ষ়ে থেে স্নকছুো আঁচ 
করকত পারকলে। অস্নতস্নে স্নেব্দাচকের ক্ষমতা আকছ ভদ্রকলাককর। 
  
আমার অেযােয স্নেমস্নন্ত্রত এেেও একস থপৌঁছা়েস্নে। ি়েকতা ভুল ককর তাকদর আেো 
পকেকরা়ে স্নডোকরর োইম স্নদক়ে থিকলস্নছ। 
  
দরজা থঠকল োেসামা প্রকব্শ করল। ডািঃ রব্ােদস…। 
  
ডািার রব্ােদকসর িাঁো চলার মকধয একো সিজ সাব্লীল ভস্নঙ্গ। ভদ্রকলাক স্নেকজও েকেি 
প্রাকণােল। সকব্ থেৌব্কের সীমা থপস্নরক়ে থপ্রৌঢ়কত্ব পা স্নদক়েকছে। মুকের তুলো়ে থচাে 
দুকো অল্প থছাে। মস্নস্তকষ্কর পশ্চাৎকদকশ স্নকস্নঞ্চৎ োককর প্রাদুভদাব্ ঘেকত শুরু ককরকছ। 
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থচিারা়ে ঈষৎ সূ্থলতার আভাস। থপাশাক-পস্নরেদ স্নেেুঁতভাকব্ ঝকঝকক তকতকক। স্নতস্নে 
থে একজে স্নব্চক্ষণ ডািার এব্ং তার থরাগ স্নেণদক়ের মকধযও থে থককো ভুল োকক ো, 
রুগীর মকে এ স্নব্বাস জাস্নগক়ে তুলকতও ভদ্রকলাক েকেি পারদশদী। 
  
আশা কস্নর আমার েুব্ থদস্নর িক়ে ো়েস্নে? স্নমিঃ শযাতাোর সকঙ্গ করমদদে করকত করকত 
সপ্রস্নতভ ককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে ডািঃ রব্ােদস। 
  
স্নমিঃ শযাতাো তাকক অস্নতস্নের সকঙ্গ পস্নরচ়ে কস্নরক়ে স্নদকলে। স্নব্কশষভাকব্ সুপাস্নরেকেেকডন্ট 
ব্যাকেকলর োম শুকে েুব্ই উচ্ছ্বস্নসত িক়ে উঠকলে স্নতস্নে। 
  
আপস্নেই থতা স্কেলযান্ড ই়োকডদর ব্হু-আকলাস্নচত মিাপুরুষ? এমে থলাককর সকঙ্গ আলাপ 
িও়ো েুব্ই ভাকগযর কো। আস্নম স্নেকজও অপরাধ জগকতর সম্বকন্ধ েকেি আগ্রিী। অব্শয 
একজে ডািাকরর পকক্ষ এ-ধরকের মকোভাব্ থপাষণ করা উস্নচত ে়ে। কোো জােকত 
পারকল আমার রুগীরা েুব্ োভদাস িক়ে পডকব্। 
  
স্নেকজর রস্নসকতা়ে স্নেকজই থিকস উঠকলে ভদ্রকলাক। 
  
থভজাকো দরজা েুকল োেসামা উঁস্নক স্নদল। স্নমকসস লস্নরমার… 
  
স্নমকসস লস্নরমাকরর ব়্েস ষাকের কাছাকাস্নছ। ভব্যসভয থপাশাক-পস্নরেদ। ধূসর ব্কণদর 
মাোর চুল সুন্দরভাকব্ স্নব্েযস্ত। গলার স্বরও থব্শ তীক্ষ্ণ। 
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এস্নগক়ে স্নগক়ে স্নমিঃ শযাতাোর সকঙ্গ করমদদে করকলে স্নতস্নে। তারপর ডািঃ রব্ােদকসর স্নদকক 
থচক়ে অল্প িাসকলে। থব্াঝা থগল তাকদর দুজকের মকধয পূব্দ পস্নরচ়ে আকছ। 
  
থমজর থডসপাডদ দীঘদকা়ে স্বাস্থযব্াে পুরুষ। কপাকলর এক পাকশ একো কাোর দাগ। তা 
ো িকল তাঁর মুেশ্ৰী সস্নতযই সুন্দর। আলাপ-পস্নরচক়ের পালা সাঙ্গ িকল স্নতস্নে ককেদল 
থরকসর পাকশ একো থচ়োর থেকে ব্কস পডকলে। োো ধরকের স্নশকার সম্পককদ 
স্নেকজকদর অস্নভজ্ঞতার কো গল্প করকত লাগকলে দু’জকে। 
  
আব্ার োেসামার আস্নব্ভদাব্ ঘেল। স্নমস থমস্নরস্নডে… 
  
স্নমস থমস্নরস্নডেই থসস্নদকের থশষ অস্নতস্নে। ব়্েস ব্াইশ-থতইকশর মকধয। সব্দাকঙ্গ একো 
স্নব্ষাদ-স্নব্ধুর থকামল শ্ৰী আকছ। মাোর চুল ঈষৎ কো। ব্ড ব্ড আ়েত দুই থচাে মুকে 
পাউডাকরর প্রকলপ োককলও প্রসাধকের প্রভাকব্ তাকক কৃস্নত্রম ককর থভালা ি়েস্নে। গলার 
স্বকরও লাজুক লাজুক ভাব্। 
  
আস্নমই স্নক সব্ার থশকষ এলাম। স্নব্িত মুকে স্নমিঃ শযাতাোর স্নদকক স্নিকর তাকাকলে স্নতস্নে। 
  
স্নমিঃ শযাতাো তার স্বভাব্সুলভ গম্ভীর ককণ্ঠ ভদ্রমস্নিলাকক সান্ত্বো স্নদকলে। তারপর অেযােয 
অস্নতস্নের সকঙ্গ পস্নরচ়ে কস্নরক়ে স্নদকলে একক একক। 
  
থশরীর গ্লাস িাকত ধকর স্নমস থমস্নরস্নডে থপা়োকরার পাকশ একস ব্সকলে। 
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 স্নেষ্ঠাচাকরর ব্যাপাকর আমাকদর ব্নু্ধ েুব্ই থগাঁডা প্রকৃস্নতর। মৃদু চাপা ককণ্ঠ কো ব্লকলে 
থপা়োকরা। 
  
স্নমস থমস্নরস্নডে সম্মস্নতসূচক ঘাড োডকলে। ব্লকলে, আজকাল থভাজসভা়ে পরস্পকরর 
মকধয পস্নরচ়ে ঘস্নেক়ে থদব্ার রীস্নত ক্রমশই উকঠ োকে। আশা কস্নর আপোরা সককলই 
সকলকক থচকেে,–এই ধরকের একো ভাসা ভাসা কো ব্কলই সাধারণত গৃিস্বামীরা 
তাকদর কতদব্য এস্নডক়ে োব্ার থচিা ককরে। 
  
আপস্নে িকল স্নক করকতে? 
  
আস্নম িকল স্নক করতাম ব্লা ো়ে ো। মাকঝ মাকঝ ব্যাপারো েুব্ অস্বস্নস্তকর পেদাক়ে স্নগক়ে 
পকড…থেে থজার ককর ভ়ে ভস্নি জাস্নগক়ে থতালার থচিা করতাম। 
  
স্নমস থমস্নরস্নডকের থচাকে মুকে ইতস্তত ভাব্ িুকে উঠল। গলা োস্নমক়ে মৃদু ককণ্ঠ প্রশ্ন 
করকলে, ওই ভদ্রমস্নিলাই স্নক ঔপেযাস্নসক শ্ৰীমতী অস্নলভার? 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার তেে মিা উৎসাকি ডািার রব্ােদকসর সকঙ্গ তকদ জুকড স্নদকলে। মাো 
ঝাঁস্নকক়ে দৃঢ়ককণ্ঠ ব্লকলে, োই ব্লুে ো থকে, মস্নিলাকদর সিজাত অেুমস্নতকক স্নকছুকতই 
এস্নডক়ে থেকত পারকব্ে ো। কার মকে থকাে ভাকব্র উদ়ে িকে, থক থদাষী, থক স্নেকদদাষ, 
তারা স্নঠক বু্ঝকত পাকর! 
  
থপা়োকরা ঘাড োডকলে। িযাঁ, উস্নেই থসই স্নব্েযাত থলস্নেকা। 
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 ‘গ্রন্থাগাকর মৃতকদি’ ওঁরই থলো, তাই ো? 
  
িযাঁ, আপস্নে স্নঠকই ধকরকছে। 
  
 স্নব্শাল আকৃস্নতর গম্ভীর মুকের ওই ভদ্রকলাক? …স্নমিঃ শযাতাো োঁকক সুপাস্নরেকেেডন্ট 
ব্যাকেল ব্কল উকল্লে করকলে? 
  
উস্নে স্কেলযান্ড ই়োকডদর একজে থিামরাকচামরা অস্নিসার। 
  
আর আপস্নে…? ব্ড ব্ড থচাে তুকল স্নমস থমস্নরস্নডে থপা়োকরার মুকের স্নদকক তাস্নকক়ে 
থদেকলে। 
  
আস্নম? থপা়োকরার থঠাঁকের িাঁকক মৃদু থকৌতুককর থরো। 
  
আস্নম অব্শয আপোর স্নব্ষ়ে অকেক কোই কাগকজ পকডস্নছ। স্নমস থমস্নরস্নডে স্নেকজর 
কোর থেই ধকর ব্কল চকলকছে, এ. স্নব্. স্নস. মাডদাকরর মকতা থলামিষদক মামলার 
আসামীকক আপস্নেই থতা পুস্নলকসর িাকত ধস্নরক়ে স্নদক়েস্নছকলে। স্কেলযান্ড ই়োকডদর ব্ড ব্ড 
কতদা ব্যস্নিও এই রিকসযর থকাকো িস্নদশ েুঁকজ পাস্নেকলে ো। 
  
আপোর মুকে প্রশংসাব্াণী শুকে স্নেকজকক ব্ডই স্নব্িত থব্াধ করস্নছ, মযাডাম? 
  
 স্নমস থমস্নরস্নডকের ভ্রুকজাডা কুস্নঞ্চত িক়ে উঠল। আর স্নমিঃ শযাতাো…স্নমিঃ শযাতাো…. 
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স্নক থেে একো ব্লকত স্নগক়েও থেকম থগকলে মাঝপকে। তার দৃস্নি তেেও অদূকর 
আলাপরত স্নমিঃ শযাতাোর স্নদকক স্নেব্দ্ধ। 
  
থপা়োকরা শান্তককণ্ঠ ব্াস্নকো ব্যি করকলে। ভদ্রকলাককর ভাব্ভস্নঙ্গ থদেকলই থব্াঝা ো়ে 
স্নতস্নে স্নকছুো অপরাধপ্রব্ণ। একজেকক অপরজকের স্নব্রুকদ্ধ থক্ষস্নপক়ে তুলকত ওঁর উৎসাি 
অপার। স্নমিঃ শযাতাো এেেও উকত্তস্নজতভাকব্ শ্ৰীমতী অস্নলভার ও ডািার রব্ােদকসর সকঙ্গ 
মােব্কদকি স্নব্কষর-প্রস্নক্র়ো সম্পককদ আকলাচো করকছে। এমে সব্ স্নব্ষ, ো ডািারী 
পরীক্ষাকতও ধরা পডা শি! 
  
থমস্নরস্নডে স্নশউকর উঠকলে। তার থচাকেমুকে ভক়ের স্নব্ষণ্ণ ছা়ো। স্নক অদু্ভত সাংঘাস্নতক  
ধরকণর থলাক। 
  
কার কো ব্লকছে? …ডািার রব্ােদস? 
  
ো, …স্নমিঃ শযাতাো। ভদ্রকলাককক থদেকলই থকে জাস্নে ো বু্ককর মকধয একো ত্রাকসর 
সঞ্চার ি়ে। স্নতস্নে মকের মকধয স্নক পযাচঁ এঁকেকছে ব্াইকর থেকক তার থকাকো গন্ধ পাব্ার 
উপা়ে থেই। স্নেষু্ঠরতার মকধযই থেে সস্নব্কশষ আেন্দ উপকভাগ ককরে। দু-থচাকের দৃস্নিও 
স্নক কু্রর! 
  
থেে স্নশ়োল স্নশকাকর থব্স্নরক়েকছে। 
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স্নমস থমস্নরস্নডে মৃদু স্নতরস্কাকরর দৃস্নিকত থপা়োকরার স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। আমার ব্িব্য, 
স্নতস্নে স্নকছুো আস্নদম মকোভাব্াপন্ন। প্রেম দশদকেই মকের মকধয স্নব্রূপ-প্রস্নতস্নক্র়োর সৃস্নি 
ককর। আস্নম স্নেকজও থে ভদ্রকলাককক েুব্ একো পছন্দ কস্নর, তা ে়ে। 
  
স্নকন্তু ভদ্রকলাককর স্নডোরো েুব্ই উপকভাগয। থপা়োকরা তাকক সান্ত্বো থদব্ার সুকর 
ব্লকলে। রান্নার ব্যাপাকর এোেকার ব্াবু্স্নচদর থব্শ োমডাক আকছ। 
  
ক্ষণকাল সস্নন্দগ্ধ দৃস্নিকত থপা়োকরাকক স্নেরীক্ষণ করকলে স্নমস থমস্নরস্নডে। তারপর মৃদু 
থিকস ব্লকলে, রসোর পস্নরতৃস্নপ্ত সব্ মােুকষর থসই মােব্জাস্নতর একজে। 
  
তাস্নকক়ে থদেুে। স্নমস থমস্নরস্নডকের কণ্ঠ আব্ার স্নিসস্নিস ককর উঠল, সব্ অস্নতস্নের মকধয 
থকমে একো ভীতসন্ত্রস্ত ভাব্! 
  
স্নকন্তু মযাডাম, আপোর তত ভ়ে পাব্ার ব়্েস ে়ে। আপস্নে ব্রঞ্চ সব্স্নকছু থদকে শুকে 
পুলস্নকত িক়ে উঠকব্ে। আকোগ্রাকির োতা ব্ার ককর স্বাক্ষর সংগ্রি করকব্ে।… 
  
অপরাধ জগৎ সম্বকন্ধ আমার থকাকো আগ্রি থেই। স্বভাব্ত সব্ থমক়েই একত ব্ীতশ্রদ্ধ। 
থদো থগকছ থকব্ল থছকলরাই থগাক়েন্দা গকল্পর প্রধাে গ্রািক। 
  
থপা়োকরা ঈষৎ িতাশ িকলে। স্নেকজর ভাগযকক অস্নভসম্পাত জাস্নেক়ে আপে মকে স্নব্ডস্নব্ড 
ককর উঠকলে, িা়ে! েস্নদ একজে সামােয দকরর স্নিল্মস্টারও িকত পারতাম। তািকল 
ি়েকতা মস্নিলাকদরও কৃপাদৃস্নির প্রসাদ লাকভ এককব্াকর ব্স্নঞ্চত িতাম ো! 
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ইস্নতমকধয স্নডোকরর ডাক পড। 
  
থপা়োকরার অেুমাে একচুল স্নমেযা ে়ে। জমজমাে রাজকী়ে আক়োজে। োদয তাস্নলকার 
প্রস্নতস্নে ব্স্তুই স্বাকদ ও গকন্ধ অতুলেী়ে। ত্রুস্নেিীে পস্নরকব্শে। মাোর ওপর মৃদু েীলাভ 
বব্দুযস্নতক আকলা। ঝকঝকক পাস্নলশ করা স্নডোর থেস্নব্ল। আইস্নরশ কাঁকচর স্নডোর থসে 
থেকক সবু্জ আকলা স্নঠককর পডকছ। এককব্াকর থগাডার স্নদকক প্রেকমর থচ়োরো অলঙৃ্কত 
ককর গৃিস্বামী স্নমিঃ শযাতাো ব্কস আকছে। অস্পি েীল আকলা তার দু’থচাকের দৃস্নিকক 
আরও জস্নেল, আর কুকিস্নলকােন্ন ককর তুকলকছ। 
  
স্নেমস্নন্ত্রকতর তাস্নলকা়ে পুরুকষর থচক়ে মস্নিলার সংেযা কম িও়োকত স্নতস্নে সককলর কাকছ 
ক্ষমা প্রােদো করকলে। 
  
স্নমকসস লস্নরমার ব্কসকছে গৃিস্বামীর ডাে স্নদকক, ব্াঁস্নদকক শ্ৰীমতী অস্নলভার। 
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল আর থমজর থডসপাকডদর মাঝোকে স্নমস থমস্নরস্নডে থপা়োকরা 
ব্কসকছে ডািার রব্ােদস আর স্নমকসস লস্নরমাকরর মাকঝর থচ়োকর। 
  
ডািার রব্ােদস বৃ্দ্ধা লস্নরমারকক ইস্নঙ্গত ককর থপা়োকরার কাকে লঘু ঠাট্টার সুকর ব্লকলে, 
আপস্নে থচ়োরো েুব্ ভাকলাই থব্কছ স্নেক়েকছে থদেস্নছ। সারাক্ষণ একা একা সুন্দরী 
মস্নিলার সুেসঙ্গ উপকভাগ করকব্ে! িরাস্নস থদকশর পুরুষকদর এো একো স্নব্কশষ 
চাস্নরস্নত্রক বব্স্নশিয। 
  
েুব্ই দুিঃকের স্নব্ষ়ে, আস্নম একজে থব্লস্নজ়োে! থপা়োক়োর ককণ্ঠ স্নব্েীত প্রস্নতব্াদ। 
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মস্নিলাকদর ব্যাপাকর থব্লস্নজ়োে আর িরাস্নসকদর মকধয থকাকো পােদকয থেই। স্নেকজর 
রস্নসকতা়ে স্নেকজই থিকস উঠকলে ভদ্রকলাক। তারপর লঘুভাব্ সংেত ককর থপশাদাস্নর 
ভস্নঙ্গ থত ডাে স্নদকক ঝঁুকক পকড ককেদল থরকসর সকঙ্গ আলাপ জুকড স্নদকলে। তাঁকদর 
আকলাচয স্নব্ষ়ে, ব্তদমাে জেজীব্কে অস্নেদ্রা থরাকগর ক্রমব্ধদমােতা। স্নমকসস লস্নরমার 
থপা়োকরার সকঙ্গ আধুস্নেক োেয-আকন্দালে প্রসকঙ্গ স্নকছু আকলাচো করকলে। ভদ্রমস্নিলা থে 
এ-সম্পককদ েকেি থোঁজেব্র রাকেে তাকত থকাকো সকন্দি থেই। তার মন্তব্যগুকলার মকধয 
প্রাজ্ঞ সমাকলাচককর স্বে দৃস্নিভস্নঙ্গর ছাপ। স্নতস্নে থে অস্নত বু্স্নদ্ধমতী মস্নিলা থপা়োকরার 
থচাকে সিকজই তা ধরা পডল। 
  
অেযস্নদকক শ্ৰীমতী অস্নলভার তেে থমজর থডসপাকডদর সকঙ্গ গল্প শুরু করকলে। সভয 
জগকতর অজ্ঞাত থকাকো স্নব্কষর সন্ধাে থমজকরর জাো আকছ স্নকো স্নতস্নে জােকত 
চাইকলে। 
  
থকে, স্নকউকর়োর? 
  
ও সমস্ত অকেক পুকরাকো। শ্ৰীমতী অস্নলভার অব্কিলাভকর িাত োডকলে। কমপকক্ষ এ 
ধরকণর এককশাো েুকের মামলা ইস্নতপূকব্দ িক়ে থগকছ। আস্নম চাই এককব্াকর আেককারা 
েতুে থকাকো স্নকছু। 
  
থমজর থডসপাডদ শুষ্ক স্বকর ব্লকলে বু্কো জাস্নতরা স্বভাব্তই প্রাচীে পন্থী। তারা তাকদর 
স্নপতা-প্রস্নপতামকির ব্হু ব্যব্হৃত পুকরাকো পন্থাই অেুসরণ ককর চকল। 
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থসো সস্নতযই েুব্ ক্লাস্নন্তকর। শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর মুকে িতাশার স্নচহ্ন িুকে উঠল, আস্নম 
থভকব্স্নছলাম ওরা লতাগুল্ম থশকডব্াকড স্নেক়ে স্নেতয-বেস্নমস্নত্তক পরীক্ষা চালা়ে। েতুে 
েতুে ধরকের েুকের প্রস্নক্র়ো উদ্ভাব্ে ককর, এমে সব্ স্নব্ষ ব্যব্িার ককর সভয জগৎ 
এেে োর োম পেদন্ত থশাকেস্নে। ব্যাপারো তািকল সস্নতয ে়ে! 
  
আপস্নে ব্রঞ্চ সভয জগকতর এমে উদািরণ েুঁকজ পাকব্ে। থমজর থডসপাকডদর ককণ্ঠ 
স্নকস্নঞ্চৎ উৎসাি প্রকাশ থপল। এোেকার লযাব্করেস্নরকত স্নেকদদাষ আকৃস্নতর এমে অকেক 
জীব্ােুর সন্ধাে পাও়ো ো়ে ো একজে মােুষকক স্নচরকাল দূস্নষত ক্ষকত পঙু্গ ককর রােব্ার 
ক্ষমতা ধকর। 
  
আমার পাঠককদর জকেয থসো েুব্ কাকজর িকব্ ো, শ্ৰীমতী অস্নলভার অপ্রসন্ন ককণ্ঠ 
গুেগুে করকলে। তাছাডা স্টযািাইকলা, কক্কাস, থস্টকটাকক্কাস এই োমগুকলাও এত 
ব্দেৎ থে আমার থসকক্রোস্নরর পকক্ষ থসগুকলা োইপ করা েুব্ই কিকর িক়ে 
ওকঠ।..সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল, এ-স্নব্ষক়ে আপোর স্নক ব্িব্য? 
  
অস্নভজ্ঞতা়ে থদো থগকছ ব্াস্তব্ জীব্কে থলাকক অত সূক্ষ্মতার ধার ধাকর ো। তারা 
সাধারণত সাকব্স্নক আকসদস্নেকই পছন্দ ককর। স্নজস্নেসো েুব্ সিজলভয। এর অেয অকেক 
সুে সুস্নব্ধাও আকছ। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার স্নব্কজ্ঞর িাস্নস িাসকলে। থেকিতু আকসদস্নেক ঘস্নেত অকেক েুকের থকাকো 
স্নকোরা স্কেলযন্ড ই়োডদ ককর উঠকত পাকরস্নে থসইজেয স্নব্ষ়েোকক আপোরা এত থব্স্নশ 
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প্রাধােয থদে। আস্নম অকেক আকগই ব্কলস্নছ, েস্নদ থকাকো মস্নিলাকক স্কেলযান্ড ই়োকডদর 
সকব্দসব্দা করা িত… 
  
স্নকন্তু মযাডাম, মস্নিলা স্নব্ভাগও থতা.. 
  
ওসব্ মাোকমাো মস্নিলা পুস্নলকশর কো ধতদকব্যর মকধয আেকব্ে ো। তারা থকব্ল মাকঠ 
ম়েদাকে স্নেরীি োগস্নরককদর ি়েরাস্নে ককর থব্ডা়ে। আস্নম এমে মস্নিলার কো ব্লস্নছ, 
স্নেস্নে প্রকৃতপকক্ষ স্কেলযান্ড ই়োকডদর প্রধাে আসে অলঙৃ্কত করার থোগয। অপরাধ-জগৎ 
সম্বকন্ধ োর প্রভূত জ্ঞাে আকছ। 
  
তকব্ মস্নিলাকদর মকধয অকেক প্রেম থশ্রস্নণর অপরাধী েুঁকজ পাও়ো ো়ে। ব্যাকেল গম্ভীর 
ককণ্ঠ তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করকলে। সাংঘাস্নতক জস্নেল পস্নরস্নস্থস্নতর মকধযও তারা েুব্ মাো 
ঠাণ্ডা থরকে কাজ ককর। 
  
স্নমিঃ শযাতাো মৃদু থিকস উঠকলে। ব্লকলে, স্নব্ষই িকে মস্নিলাকদর প্রধাে অস্ত্র। কত 
অসংেয মস্নিলা-েুস্নে থে সমাকজর থচাকে ধুকলা স্নদক়ে স্নদস্নব্য থসকজগুকজ ঘুকর থব্ডাকে। 
  
স্নেশ্চ়েই…! থস আর থব্স্নশ কো স্নক! কাঁো স্নদক়ে মাংকসর েুককরা মুকে তুলকত তুলকত 
গকব্দর সুকর ব্লকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার। 
  
েুকের ব্যাপাকর ডািারকদর সুকোগ-সুস্নব্ধাও স্নব্স্তর। শযাতাোর থচাকে মুকে স্নচন্তার কাকলা 
ছা়ো। 
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আস্নম আপোর কোর তীি প্রস্নতব্াদ করস্নছ। ডািার রব্ােদস কৃস্নত্রম রাগত স্বকর থচঁস্নচক়ে 
উঠকলে। অব্শয ভ্রমক্রকম আমরা কেকো কেকো রুস্নগর মৃতুযর কারণ িক়ে দাঁডাই, 
থসকো অস্বীকার করার উপা়ে থেই তকব্ থসো স্নেছক দুঘেদো মাত্র। 
  
স্নকন্তু আস্নম েস্নদ কেকো কাউকক েুে করকত উদযত িই…গম্ভীর েমেকম ককণ্ঠ ব্লকত 
লাগকলে স্নমিঃ শযাতাো। সমকব্ত অস্নতস্নেবৃ্কন্দর থজাডা থজাডা থচাকের দৃস্নি একাগ্রভাকব্ 
তার স্নদককই স্নেব্দ্ধ। 
  
..তািকল আস্নম সব্কচক়ে থসাজা রাস্তাই অব্লম্বে করব্। থেমে ধরুে, স্নশকার করকত 
স্নগক়ে ভুল ককর অেয কাউকক থমকর ব্সা; এোকক দুঘদেো ব্কল চালাকো েুব্ থব্স্নশ 
কিসাধয ে়ে। অেব্া অেযমেস্কভাকব্ থকাকো অসুস্থ রুস্নগকক স্নব্ষাি থকাকো ওষুধ োইক়ে 
থদও়ো… 
  
স্নমিঃ শযাতাো িাত ব্াস্নডক়ে থেস্নব্কলর ওপর থেকক থশরীর গ্লাস তুকল স্নেকলে। স্নকন্তু এ 
ব্যাপাকর এত অস্নভজ্ঞ থলাক ব্তদমাে োককত আস্নম ব্লব্ার থক?… 
  
ধীকর ধীকর গ্লাকস চুমুক স্নদকলে স্নতস্নে। মকদর গ্লাকসর লালকচ আভা তার সারা মুকে 
স্বপ্নঘে কুকিস্নলকাম়ে পস্নরকব্শ সৃস্নি ককরকছ। সূচযগ্র থগাঁকির দুই প্রান্ত, রাজকী়ে থপাশাক 
পস্নরেদ, ধেুককর মকতা ব্ক্রদীঘদ ভ্রুকজাডা সব্স্নকছুর মকধযই থেে মা়োব্ী োদুর প্রাদুভদাব্। 
  
সারা ঘর েীরব্ স্নেস্তব্ধ। 
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অব্কশকষ শ্ৰীমতী অস্নলভারই েীরব্তা ভঙ্গ ককর স্নিসস্নিস স্বকর ব্কল উঠকলে, স্নক আশ্চেদ! 
আস্নম থেে একো অশরীরী কাকলা ছা়োর থরামশ অস্নস্তত্ব অেুভব্ করকত পারস্নছ!.. 
  
. 
  
০২. 
  
োোস্নপো সাঙ্গ িকল সককল আব্ার ড্রস্ন়েং রুকম স্নিকর একলে। স্নিকজর জেয থেস্নব্ল পাতা 
স্নছল। থব়্োরা একস কস্নি স্নদক়ে থগল। 
  
আপোরা থক থক স্নিজ থেলকত আগ্রিী? স্নমিঃ শযাতাো মুে তুকল প্রশ্ন করকলে, স্নমকসস 
লস্নরমার, আপস্নে থতা থেলকব্েই। ডািার ব্ােদস, আপোরও থকাকো আপস্নত্ত োকব্ার 
কো ে়ে। স্নমস থমস্নরস্নডে, আপস্নে…? 
  
আমার থকাকো অেীিা থেই। সুন্দরী থমস্নরস্নডে মৃদুককণ্ঠ জাোকলে, তকব্ স্নিজ থেলা়ে 
আস্নম ব্ডই কাঁচা, থশষকাকল পােদোকরর গলগ্রকির কারণ িক়ে দাঁডাকব্! 
  
ওকতই চলকব্..ওকতই চলকব্…আর থমজর থডসপাডদ, আপস্নেও স্নেশ্চ়ে আকছে? ভাকলা িল, 
আপোরা চারজকে তািকল এোকেই থেলুে। 
  
স্নিজ থেলাো আস্নম এত পছন্দ কস্নর। থপা়োকরার স্নদকক থচাে তুকল ব্লকলে স্নমকসস 
লস্নরমার, আমার মকতা এত স্নিজভি থব্াধি়ে আর থকউ থেই। ক্রমশই থেশাো থেে 
আরও থব্কড োকে। স্নডোকরর স্নেমন্ত্রণ গ্রিণ কস্নর ো। স্নডোকরর পর ব্কস ব্কস শুধু 
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গল্পগুজব্ করা আমার ধাকত স়ে ো–থকমে ঘুম থপক়ে ো়ে। সককলর সামকেই থব্াকার 
মকতা ঘুস্নমক়ে পস্নড। ব্যাপারো অব্শয থব্শ দৃস্নিকেু, স্নকন্তু তাই ব্কল সতযকক থতা অস্বীকার 
করা ো়ে ো। 
  
তাস থেকে পােদোর স্নেব্দাচে করা িল। একস্নদকক স্নমকসস লস্নরমার এব্ং স্নমস থমস্নরস্নডে। 
অপর পকক্ষ থমজর থডসপাডদ ও ডািার রব্ােদস। 
  
োরী ব্োম পুরুষ…দক্ষ িাকত তাস সািল করকত করকত িাল্কা সুকর মন্তব্য করকলে 
স্নমকসস লস্নরমার। এই েীলপরী আঁকা তাসোই আমাকদর োক। স্নক ব্কলে পােদোর! 
…আমার প্রারস্নম্ভক দুক়ের ডাক অন্তত এক রাউন্ড ধকর রােকব্ে। এো থেে ভুল ো ি়ে। 
  
আপোকদর থজতা চাই স্নকন্তু। শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর োরীসত্তা উদু্বদ্ধ িক়ে উঠল। পুরুকষরা 
থদেুক বু্স্নদ্ধর থেলা়ে থমক়েরাও তাকদর িারাকত পাকর। 
  
ডািার রব্ােদস আর এক পযাককে তাস সািল করকত করকত সিাকসয ব্কল উঠকলে, 
ওকদর থজহ্বার স্নব্নু্দমাত্র সম্ভাব্ো থেই। সস্নতযই মস্নিলাকদর জেয মা়ো ি়ে! …স্নমকসস 
লস্নরমার, আপস্নেই প্রেম স্নডল শুরু করুে। 
  
থমজর থডসপাডদ ধীকর সুকস্থ থচ়োর থেকে স্নেক়ে ব্সকলে। তার দুকচাকের চস্নকত দৃস্নি 
থেকক থেকক অযাো থমস্নরস্নডকের মুকের ওপর ছুকে থব্ডাস্নেল। ভাব্ভস্নঙ্গ থদকে মকে ি়ে, 
অযাো থে প্রকৃতই সুন্দরী স্নতস্নে থেে থস কোো সকব্মাত্র আস্নব্ষ্কার করকলে। 
  
দ়ো ককর তাসো থককে স্নদে। স্নমকসস লস্নরমাকরর ককণ্ঠ অনধকেদর সুর কাে এডা়ে ো। 

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

28 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

  
থমজর থডসপাডদ ঈষৎ স্নব্িত থব্াধ করকলে। তারপর থসাজা িক়ে ব্কস তাস থককে 
স্নদকলে। 
  
স্নমকসস লস্নরমার তাস কােকত লাগকলে অভযস্ত িাকত। 
  
পাকশর ঘকর আর একো স্নিজ থেস্নব্কলর ব্যব্স্থা করা িক়েকছ। স্নমিঃ শযাতাো অেযকদর 
উকেকশয আহ্বাে জাোকলে। 
  
তার থপছে থপছে ব্াস্নক চারজে পাকশর ঘকর উপস্নস্থত িকলে। সুন্দর সাজাকো-থগাছাকো 
ঘর। এক থকাণা়ে পস্নরপাস্নেভাকব্ স্নিকজর থেস্নব্ল পাতা। 
  
আসুে, আমরাও তাস থেকে জুস্নে স্নঠক ককর স্নেই। ককেদল থরসই উকদযাগী িক়ে প্রেম 
এস্নগক়ে আকসে। 
  
আস্নম স্নিজ থেস্নল ো। মাো োডকলে শযাতাো। স্নিকজর মকধয আস্নম থকাকো আেন্দ পাই 
ো। 
  
অেয সককলও স্নিকজ ব্সকত থতমে উৎসাি থদোকলে ো। স্নকন্তু স্নমিঃ শযাতাো থকাকো কো 
শুেকলে ো। প্রা়ে থজার ককরই তাকদর স্নিকজর থেস্নব্কল ব্স্নসক়ে স্নদকলে। স্নমিঃ থপা়োকরা 
আর স্নমকসস অস্নলভার ব্সকলে সুপাস্নরেকেেকডর ব্যাকেল ও ককেদল থরকসর স্নব্পকক্ষ। 
  
শযাতাো স্নকছুক্ষণ তাঁকদর পাকশ দাঁস্নডক়ে থেলা থদেকত লাগকলে। তার থঠাঁকের ডগা়ে 
স্নব্জ্ঞজেসুলভ িাস্নসর আভাস। স্নমকসস অস্নলভার স্নক তাস স্নেক়ে দুকো থোট্রাম্প থেলা শুরু 
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করকলে একব্ার উসঁ্নক থমকর থদেকলে। তারপর স্নেিঃশব্দ পদসঞ্চাকর পাকশর ঘকর স্নিকর 
থগকলে। 
  
থসোকে ইস্নতমকধয পুকরাদকম থেলা চলকছ। সককলই স্নেকজর স্নেকজর তাস স্নেক়ে 
গভীরভাকব্ মগ্ন। দ্রুতলক়ে ডাক শুরু িল। ও়োে িােদ’ পাস। স্নি ক্লাব্স। স্নি থস্পডস। 
থিার ডা়েমন্ডস ডাব্ল। থির িােদস; 
  
দাঁস্নডক়ে দাঁস্নডক়ে স্নকছুক্ষণ থেলা থদেকলে শযাতাো। তার বু্ককর মকধয মৃদু িাস্নসর তরঙ্গ। 
তারপর তাকদর থেস্নব্ল ছাস্নডক়ে স্নগক়ে ঘকরর অপর প্রাকন্ত দরজার কাকছ িা়োর থপ্ল্কসর 
সামকে একো ব্ড আরাম থকদারা়ে গা এস্নলক়ে স্নদকলে। পাকশর থেস্নব্কল একো সুদৃশয 
থট্রর ওপর সাস্নর সাস্নর মকদর পাত্র সাজাকো। 
  
আকলাকসজ্জার ব্যাপাকর স্নমিঃ শযাতাোকক একজে স্নশল্পী ব্লা চকল। স্নশল্পীসুলভ দৃস্নিভঙ্গীর 
সািাকেযই স্নতস্নে ঘকরর মকধয মকধয আকলার ব্যব্স্থা ককরকছে, তাঁর িাকতর পাকশ একো 
অল্পশস্নির আকলা আকছ। প্রক়োজে িকল এর সািাকেয স্নতস্নে থলোপডার কাজ চালাকত 
পাকরে। আকলার ওপর োো ধরকের আব্রণ স্নদক়ে সব্দত্র একো আকলা আঁধাস্নরর সৃস্নি 
করা িক়েকছ। থকব্ল স্নিজ থেস্নব্কলর মাোর ওপর আকলাো থব্শ স্পি। থসোে থেকক 
অস্নব্স্নেন্ন ধারা়ে থেকলা়োডকদর কণ্ঠস্বর থভকস আসকছ। 
  
ও়োে থোট্রাম্প। স্নমকসস লস্নরমাকরর তীক্ষ্ণ সুকরলা কণ্ঠস্বর। 
  
 স্নি িােদস। থব্শ ভরাে কণ্ঠস্বর ডািার রব্ােদকসর। 
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থো স্নব্ড। শান্ত গলা়ে পাস স্নদকলে অযাো থমস্নরস্নডে। 
  
কল থদব্ার আকগ প্রকতযকব্ারই থমজর থডসপাডদ অল্প সম়ে স্নেকেে। থেে থশষ স্নসদ্ধান্ত 
থেব্ার আকগ ভাকলা ককর থভকব্ থদেকছে সব্স্নকছু। 
  
একেু ইতস্তত করকলে স্নতস্নে। থিার িােদস; 
  
ডাব্ল। 
  
 মৃদু িাস্নসর ছো়ে শযাতাোর থচােমুে উচ্ছ্বস্নসত িক়ে উঠল। 
  
স্নতস্নে আজ মকে মকে সারাক্ষণই িাসকছে। থকব্লই থিকস চকলকছে অস্নব্শ্রান্তভাকব্। 
সস্নতযই তার অস্নতস্নেরা আজ তাকক অিুরন্ত আেকন্দর ইন্ধে থজাগাকে। 
  
পাঁচো ডা়েমকন্ডর থেলা িল। তার অেদ থগম এব্ং রাব্ার। ককেদল থরস থব্শ উৎসাস্নিত 
িকলে। থপা়োকরাকক উকেশয ককর ব্লকলে, আপোকক অকেক ধেযব্াদ, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। 
তকব্ ভাগয ভাল ব্লকত িকব্। থস্পড স্নলড পডকল স্নক িত ব্লা ো়ে ো! 
  
ওকত এমে স্নকছু তিাত িত ব্কল মকে ি়ে ো। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল গম্ভীর স্বকর 
মন্তব্য প্রকাশ করকলে। 
  
তার থক্ষাকভর েকেি কারণ আকছ। স্নতস্নে থস্পড কল স্নদক়েস্নছকলে। স্নকন্তু তার পােদোর 
স্নমকসস অস্নলভার স্নক থভকব্ ক্লাব্ থেকল ব্সকলে। তার িকলই এই অঘেে সম্ভব্ িল। 
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ককেদল থরস িাকত ব্াঁধা ঘস্নডোর স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। সকব্ ব্াকরাো থব্কজ দশ স্নমস্নেে 
মাত্র িক়েকছ। এেেও আর একো রাব্ার িকত পাকর। 
  
ব্যাকেল রাস্নজ িকলে ো। আমা়ে মাপ করকব্ে। থব্স্নশক্ষণ রাত জাগা আমার সিয ি়ে ো। 
তাডাতাস্নড শুক়ে পডাই ব্রাব্করর অভযাস। 
  
আস্নমও এ স্নব্ষক়ে একমত। থপা়োকরাও তাঁর কোকতই সা়ে স্নদকলে। 
  
তািকল স্নিকসব্ো ককষ থিলা োক। কু্ষণ্ণ স্নচকত্ত ককণদল থরস স্নিসাব্ করকত ব্সকলে। এ-
থেস্নব্কল থমাে পাঁচো রাব্ার থেলা িক়েকছ। িলািকল পুরুষরাই জ়েী িল। শ্ৰীমতী 
অস্নলভার সব্ স্নমস্নলক়ে স্নতে পাউন্ড সাত স্নসস্নলং িারকলে ব্াস্নক স্নতেজে স্নজতকলে। জক়ের 
থব্স্নশ অংশো অব্শয থরকসর পকককেই থগল। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার থিকর োব্ার জেয স্নব্নু্দমাত্র স্নব্চস্নলত িকলে ো। িাস্নসমুকে স্নিকসব্ স্নমস্নেক়ে 
উকঠ দাডঁাকলে। আজকক সারা সকন্ধযোই আমার ভাগয েুব্ োরাপ থগকছ। অব্শয মাকঝ 
মাকঝই এমে ধারা ঘকে োকক। গতকাল আমার তাস েুব্ ভাকলা উকঠস্নছল। পর পর 
স্নতেব্ার থদডকশা অোসদ থপক়েস্নছলাম। ভদ্রমস্নিলা িাত ব্াস্নডক়ে পাকশর থেস্নব্ল থেকক 
থসৌস্নেে কাজকরা ভযাস্নেস্নে ব্যাগো তুকল স্নেকলে। আ়েোর সামকে দাঁস্নডক়ে স্নচরুস্নে 
থব্ালাকলে চুকল। 
  
স্নমিঃ শযাতাো থব্াধ ি়ে পাকশর ঘকরই আকছে? 
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স্নতস্নে দরজার স্নদকক এস্নগক়ে থগকলে। সককলই তার থপছে থপছে পাকশর ঘকর প্রকব্শ 
করকলে। স্নমিঃ শযাতাো তার পূকব্দর থচ়োকরই থচাে বু্কজ শুক়ে আগুে থপািাকেে। স্নিজ 
থেকলা়োডরা তাকদর স্নেকজকদর থেলা স্নেক়েই মত্ত। 
  
িাইভ ক্লাব্স-এ আমার ডাব্ল রইল। স্নমকসস লস্নরমাকরর কণ্ঠস্বর শান্ত, উত্তাপিীে। 
  
িাইভ থো ট্রাম্পস। 
  
ডাব্ল। 
  
উৎসাস্নিতভাকব্ শ্ৰীমতী অস্নলভার স্নিজ থেস্নব্কলর আরও কাকছ সকর থগকলে। এই িাতোর 
মকধয স্নেশ্চ়ে অকেক উকত্তজোর থোরাক আকছ। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেলও তাঁর পাকশ একস দাঁডাকলে। 
  
ককণদল থরস শযাতাোর থচ়োকরর স্নদকক একগাকলে। তার থপছকে থপা়োকরা। 
  
এব্ার আমরা স্নব্দা়ে থেব্, স্নমিঃ শযাতাো। 
  
স্নমিঃ শযাতাো, ককেদল থরকসর কোর থকাকো জব্াব্ স্নদকলে ো। তার মাোো ঈষৎ 
সামকের স্নদকক থিকল পকডকছ। থেে গভীর স্নেদ্রামগ্ন। ককেদল িতচস্নকত দৃস্নিকত একব্ার 
স্নপছকে স্নিকর থপা়োকরার স্নদকক তাকাকলে। তারপর থচ়োকরর আরও কাকছ সকর একলে। 
তার কণ্ঠ স্নদক়ে একো অসু্ফে আতদ স্নচৎকার ধ্বস্নেত িল। স্নতস্নে প্রা়ে থচ়োকরর ওপর 
ঝঁুকক পডকলে। থপা়োকরাও ইস্নতমকধয ভদ্রকলাককর পাকশ একস দাঁস্নডক়েকছে। স্নজস্নেসো 
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তাঁরও েজকর পকডকছ। ককেদল থরকসর স্নব্স্নস্মত দৃস্নিও থসই স্নদকক স্নেব্দ্ধ। স্নমিঃ শযাতাোর 
থকাকের িাঁক স্নদক়ে কারুকােদমস্নণ্ডত শিমকতা স্নক একো পদােদ উঁস্নক মারকছ। 
  
থপা়োকরা এস্নগক়ে স্নগক়ে স্নেদ্রামগ্ন শযাতাোর একো িাত অল্প তুকল ধরকলে। তারপর ধীকর 
ধীকরই িাতো আব্ার োস্নমক়ে রােকলে। ককেদল থরস স্নজজ্ঞাসু দৃস্নিকত তার স্নদককই 
তাস্নকক়েস্নছকলে। প্রতুযত্তকরর ভস্নঙ্গকত শান্তভাকব্ মাো োডকলে থপা়োকরা! 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল, দ়ো ককর একব্ার এস্নদকক আসুে। 
  
ডাক শুকে এস্নগক়ে একলে ব্যাকেল। শ্ৰীমতী অস্নলভার তেে একস্নচকত্ত পাঁচো থো ট্রাকম্পর 
থেলা থদেকত মশগুল। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্টকক ব্াইকর থেকক থদকে অল্প থব্াকাকসাকা মকে িকলও কাকজককমদ 
অস্নতমাত্রা়ে স্নক্ষপ্র। ভ্রু কঁুচকক েীচু গলা়ে প্রশ্ন করকলে, স্নক ব্যাপার, স্নকছু গন্ডকগাল 
ঘকেকছ োস্নক? 
  
ককেদল থরস মৃদু ঘাড োস্নডক়ে থচ়োকর শাস্ন়েত শযাতাোর স্নেশু্চপ থদিোর স্নদকক ইশারা 
ককর থদোকলে। 
  
ব্যাকেল থচ়োকরর ওপর ঝঁুকক পডকলে। থপা়োকরার থচাকের দৃস্নি গভীরভাকব্ স্নমিঃ 
শযাতাোর মুকের ওপর স্নেব্দ্ধ, থস মুে থেকক কু্রর শ়েতাস্নের স্নেষু্ঠর আব্রণ এেে েকস 
থগকছ। তার ব্দকল িুকে উকঠকছ স্থল স্নেবু্দস্নদ্ধতার ছাপ। মুেো অল্প িাঁ িক়ে আকছ। 
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এরকুল থপা়োকরা মৃদুমন্দ মাো থদালাকলে। 
  
থসাজা িক়ে উকঠ দাঁডাকলে ব্যাকেল। স্নমিঃ শযাতাোর থকাকের িাঁকক উঁচু ি়ে োকা শি 
স্নজস্নেসো স্পশদ ো ককর স্নতস্নে েতদূর সম্ভব্ েুঁস্নেক়ে থদকে স্নেক়েকছে। অসিা়ে ভস্নঙ্গকত 
ঝুকল-পডা িাতো একব্ার তুকল ধকর আব্ার আকস্ত আকস্ত োস্নমক়ে রােকলে। তার মকধয 
থেকক সান্ধয-মজস্নলকসর থমজাজ ভাব্ো সমূ্পণদ অন্তস্নিদত িক়েকছ। স্নতস্নে এেে একজে 
কমদব্যস্ত ভাব্গম্ভীর পুস্নলশ সুপার। দক্ষ িাকত থে-থকাকো জস্নেল পস্নরস্নস্থস্নতর থমাকাস্নব্লা 
করকত প্রস্তুত। 
  
দ়ো ককর সককল এস্নদকক এক স্নমস্নেে মকোকোগ স্নদে। 
  
 ব্যাকেকলর আকদশ-মাোকো উঁচু কণ্ঠস্বর এমে থশাোকলা থে স্নিজ থেস্নব্কলর সককলই তার 
স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। স্নমস থমস্নরস্নডে ডাস্নম িক়েস্নছকলে। ইস্কািকের থেক্কাো তার িাকতর 
মুকঠার মকধযই ধরা রইল। 
  
েুব্ই দুিঃকের সকঙ্গ আপোকদর জাোকত ব্াধয িস্নে, গৃিস্বামী স্নমিঃ শযাতাো মারা থগকছে। 
  
 স্নমকসস লস্নরমার এব্ং ডািার রব্ােদস হুডমুড ককর থচ়োর থছকড উকঠ দাঁডাকলে। থমজর 
থডসপাকডদর স্নেষ্পলক দৃস্নিকত স্নব্স্নস্মত স্নজজ্ঞাসা। তার ভু থজাডা ঈষৎ কুস্নঞ্চত িক়ে উঠল। 
একো অস্পি আতদোদ স্নেগদত িল কুমারী অযাোর কণ্ঠ স্নদক়ে। 
  
ভদ্রকলাক থে প্রকৃত মারাই থগকছে থস স্নব্ষক়ে আপস্নে স্নক এককব্াকরই স্নেস্নশ্চত? সংশক়ের 
সুকর প্রশ্নো ছুঁকড স্নদক়ে দ্রুত পাক়ে এস্নগক়ে একলে ডািার রব্ােদস। 
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সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল তাকক ব্াধা স্নদকলে। এক স্নমস্নেে, ডািার রব্ােদস। ইস্নতমকধয 
থক থক এই ঘকরর মকধয প্রকব্শ ককরকছে ব্া ঘর থছকড ব্াইকর থগকছে থস স্নব্ষক়ে স্নকছু 
জাকেে? 
  
রব্ােদস প্রেমো িতবু্স্নদ্ধ িক়ে পডকলে। তার মাকে? …আপোর কোর মমােদ স্নকছুই আস্নম 
বু্কঝ উঠকত পারস্নছ ো। ব্াইকর োও়ো ব্া থভতকর থঢাকার কো ব্লকছে?…আমরা থকউই 
ব্াইকর ো়েস্নে, থভতকরও থকউ থঢাককস্নে। . ব্যাকেল এব্ার স্নমকসস লস্নরমাকরর স্নদকক স্নিকর 
তাকাকলে। দুকচাকে থপশাদাস্নর স্নেরাসস্নি। আপস্নেও স্নক একো সমেদে ককরকছে? 
  
িযাঁ…স্নঠকই!..। 
  
ব্াবু্স্নে ো োেসামা…? 
  
ো; স্নিকজ ব্সব্ার আকগই োেসামা থট্রকত পােী়ে একে থেস্নব্কলর ওপর থরকে স্নদক়ে 
থগকছ। তারপর তাকক আর থদো ো়েস্নে। 
  
থমজর থডসপাডদও ঘাড থেকড এ কোর সমেদে জাোকলে। 
  
অযাো ভ়োতদ ককণ্ঠ স্নচৎকার ককর উঠল। িযাঁ, স্নঠকই থতা। 
  
প্রেকমই সককল এতো উতলা িকব্ে ো। ডািার রব্ােদস স্নব্েীত সুকর আকব্দে 
জাোকলে, অকেক সম়ে মৃগী রুস্নগককও সাধারণ দৃস্নিকত মৃত ব্কল ভ্রম িকত পাকর। স্নমিঃ 
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শযাতাো ি়েকতা থকাকো কারকণ অজ্ঞাে িক়ে পকডকছে। এো েুব্ অস্বাভাস্নব্ক ে়ে। দ়ো 
ককর আমাকক আকগ একব্ার পরীক্ষা ককর থদেকত স্নদে। 
  
আস্নম েবু্ই দুিঃস্নেত, ব্যাকেকলর কণ্ঠস্বর স্নব্ষাদগম্ভীর এো অজ্ঞাে িক়ে পডার মকতা থকাকো 
সামস্ন়েক ঘেো ে়ে এব্ং স্নডস্নভশোল সাজদে ো আসা পেদন্ত থকউ তাকদর ছুকঁত পারকব্ে 
ো। তার কারণ স্নমিঃ শযাতাোকক িতযা করা িক়েকছ। 
  
িতযা! অযাোর দুকচাকে আতঙ্ক। 
  
থমজর থডসপাকডদর ধূসর দৃস্নিকত সীমািীে শুেযতা। 
  
স্নমকসস লস্নরমাকরর ককণ্ঠ সুতীক্ষ্ণ স্নব্স্ম়ে। েুে!… 
  
 িা়ে ভগব্াে! অসিা়ে ভস্নঙ্গকত িাত োডকলে ডািার রব্ােদস। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল সককলর স্নদকক তাস্নকক়ে মাপা তাকল মাো থদালাকলে। এই 
মুিূকতদ তাঁকক থস্টকজর ওপর দাঁডাকো একজে দীঘদকা়ে চাইস্নেজ জাদুককরর মকতা থব্াধ 
িকে। কোর সুকর দুকজ্ঞ়ে স্নেরাসস্নি। 
  
বু্কক ছুস্নর ব্স্নসক়ে ভদ্রকলাককক েুে করা িক়েকছ। এো স্নেস্নশ্চতভাকব্ েুেই। আমার একো 
প্রকশ্নর জব্াব্ স্নদে। আপোকদর মকধয থকউ স্নক থেলার মাঝোকে কেকো থেস্নব্ল থছকড 
উকঠ স্নগক়েস্নছকলে? 
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ব্যাকেল লক্ষয করকলে প্রকতযককরই শরীর ঈষৎ থকঁকপ উঠল। থচাকেমুকে আতঙ্ক, ভ়ে ও 
উকত্তজোর স্নশিরণ। তার সকঙ্গ জস্নডক়ে আকছ িতাশার ম্লাে ছা়ো। স্নকন্তু সুস্নেস্নদদি এমে 
স্নকছুর সন্ধাে পাও়ো থগল ো ো তাকক প্রতাস্নশত সমাধাকের পে থদোকত পাকর। 
  
থমজর থডসপাডদ অল্প ইতস্তত ককর উকঠ দাঁডাকলে। তার দাঁডাব্ার ভস্নঙ্গকত বসস্নেককর 
দৃঢ়তা। দুকচাকে বু্স্নদ্ধর উজ্জ্বল দীস্নপ্ত। আমার মকে ি়ে, আমরা সককলই থকাকো ো থকাকো 
সম়ে স্নিজ থেস্নব্ল থছকড দরজার কাকছ স্নগক়েস্নছলাম। ি়ে পােীক়ের প্রক়োজকে ো ি়ে 
িা়োরকপ্ল্কসর আগুেোকক উকস্ক স্নদক়ে গেগকে করব্ার জেয। আস্নম থতা দুব্যাপাকর দুব্ার 
উকঠস্নছ। থশষব্ার েেে আগুেো উকস্ক থদব্ার জেয িা়োর থপ্ল্কসর কাকছ থগলাম স্নমিঃ 
শযাতাো তেে থচ়োকরর ওপর ঘুস্নমক়ে পকডস্নছকলে। 
  
তাকক তেে আপস্নে ঘুমন্ত অব্স্থা়ে থদকেস্নছকলে? 
  
িযাঁ..মাকে, আমার থতা থসই রকমই মকে িল। 
  
িকত পাকর। ব্যাকেল মাো োডকলে অেব্া ইস্নতমকধয স্নতস্নে মারাও স্নগক়ে োককত পাকরে। 
আমরা এব্ার থসই স্নেক়েই আলাপ-আকলাচো করব্। তকব্ ব্তদমাকে আস্নম আপোকদর 
সকলকক পাকশর ঘকর োব্ার জেয অেুকরাধ জাোস্নে। 
  
কো ব্লকত ব্লকত স্নতস্নে ককেদল থরকসর স্নদকক ঘুকর দাঁডালে। ককেদল, আপস্নেও আশা 
কস্নর পাকশর ঘকর অকপক্ষা করকব্ে। 
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ককণদল স্নেস্নদ্বদধা়ে সম্মস্নত জাোকলে। চারজে স্নিজ থেকলা়োড ধীকর ধীকর পাকশর ঘকরর 
স্নদকক একগাকলে। 
  
অপর প্রাকন্ত একো থচ়োকর ব্কস থিাঁপাকত লাগকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার। 
  
ব্যাকেল থিাে তুকল থিডককা়োেদাকর েব্র পাঠাকলে। তারপর স্নরস্নসভারো েোস্থাকে 
োস্নমক়ে রােকত রােকত ব্লকলে, স্থােী়ে পুস্নলশব্াস্নিেী েুব্ শীঘ্রই একস পডকব্। 
থিডককা়োেদাকরর স্নেকদদশ, আস্নম থেে এই তদকন্তর ভার সংগ্রি কস্নর। স্নডস্নভসোল 
সাকজদকের সকঙ্গও কো ব্লা িক়েকছ। স্নতস্নেও একস পডকলে ব্কল। 
  
তারপর থপা়োকের স্নদকক স্নিকর তাস্নকক়ে প্রশ্ন করকলে, ভদ্রকলাক কতক্ষণ আকগ মারা 
থগকছে ব্কল আপোর অেুমাে, স্নমিঃ থপা়োকরা? আমার মকে ি়ে অন্ততপকক্ষ ঘন্টাোকেক 
থতা িকব্ই। 
  
তাই িও়োই সম্ভব্। তকব্ স্নেেুঁতভাকব্ ঘস্নড স্নমস্নলক়ে থকাকো স্নকছুই ব্লকত পারা ো়ে ো। 
আমাকদর শস্নি েুব্ই সীস্নমত। 
  
ব্যাকেল অেযমেস্কভাকব্ মাো োডকলে। ব্লকলে, ভদ্রকলাক এককব্াকর িা়োর থপ্ল্কসর 
ধাকরই ব্কসস্নছকলে। থসইজেয অেুমাকে একেু তিাত িও়ো স্নব্স্নচত্র ে়ে। গত একঘন্টা 
থেকক আডাই ঘন্টার মকধয স্নমিঃ শযাতাো মারা থগকছে, মকে ি়ে সরকাস্নর ডািার এই 
অস্নভমতই ব্যি করকব্ে। অেচ থকউ স্নকছু থদকেস্নে ব্া থশাকেস্নে। স্নক সাংঘাস্নতক ব্যাপার! 
েুস্নে েুব্ প্রকান্ড এক ঝঁুস্নক স্নেক়েস্নছল। ভদ্রকলাক আচমকা আঘাকত স্নচৎকার ককর উঠকত 
পারকতে। 
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স্নকন্তু ঘেোো থসভাকব্ গডা়েস্নে। এস্নদক স্নদক়ে েুস্নেকক ভাগযব্াে ব্লকত িকব্। তকব্ থস থে 
একো স্নব্পজ্জেক ঝঁুস্নক স্নেক়েস্নছল তাকত থকাকো সকন্দি থেই। মস্নর়ো ো িক়ে উঠকল 
থলাকক এমে স্নসদ্ধান্ত গ্রিণ ককর ো। 
  
িতযাকারীর প্রকৃত উকেশয সম্বকন্ধ থকাকো ধারণা করকত পাকরে? 
  
থপা়োকরা শান্তভাকব্ মাো োডকলে। িযাঁ, এ স্নব্ষক়ে আমার স্নকছু ব্িব্য আকছ। –আো, 
স্নমিঃ শযাতাো আজ স্নক ধরকের পাস্নেদ স্নদকত থচক়েস্নছকলে থস সম্বকন্ধ স্নক আকগ োককত 
আপোকক থকাকো আভাস স্নদক়েস্নছকলে? 
  
ো, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, স্নতস্নে স্নব্শদভাকব্ স্নকছু েুকল ব্কলেস্নে। স্নকন্তু িঠাৎ এ প্রশ্ন করকলে 
থকে? 
  
সদর দরজা়ে গাস্নড োমার শব্দ িল। কস্নলং থব্লোও থব্কজ উঠল সকঙ্গ সকঙ্গ। স্নেশ্চ়ে 
স্থােী়ে পুস্নলশব্াস্নিেী একস পকডকছ। কো ব্লকত ব্লকত উকঠ দাঁডাকলে সুপাস্নরেকেেকডন্ট। 
আপোর সকঙ্গ পকর কো ব্লব্। আকগ রুস্নেে ব্াঁধা কাজগুকলা থশষ কস্নর। 
  
থপা়োকরা সম্মস্নতসূচক সা়ে জাোকলে। 
  
স্নমকসস অস্নলভাকরর থিাঁপাস্নে তেেও থশষ ি়েস্নে। 
  
এক পা, দু’পা ককর স্নিজ-থেস্নব্কলর স্নদকক এস্নগক়ে থগকলে থপা়োকরা। থেস্নব্কলর ওপর 
থস্কারশীেগুকলা থভালা অব্স্থা়ে পকড আকছ। থসইস্নদকক তাস্নকক়ে রইকলে োস্নেকক্ষণ। 
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সস্নতযই ভদ্রকলাক অসম্ভব্ থব্াকা! মকে মকে স্নব্ডস্নব্ড করকলে স্নতস্নে। শ়েতাকের মকতা 
থপাশাক পকর সকলকক আতস্নঙ্কত ককর থতালার প্রকচিা। কী ভীষণ থছকলমােুস্নষ। 
  
দরজা থঠকল স্নডস্নভশোল সাজদে ঘকর প্রকব্শ করকলে। ডাে িাকত থঝালাকো চামডার 
ব্যাগ। তার থপছকে স্থােী়ে পুস্নলশ ইন্সকপক্টর। সকঙ্গ কযাকমরামযাে। সব্ার থশকষ একজে 
পুস্নলশ কেকস্টব্ল। 
  
রুস্নেে-ব্াঁধা পুস্নলস্নশ কাজ শুরু ি়ে থগল। 
  
. 
  
০৩. 
  
স্নতে ডাইস্নেং থেস্নব্কলর চারধাকর চারজে ব্কসস্নছকলে। এরকুল থপা়োকরা, শ্ৰীমতী 
অস্নলভার, ককেদল থরস এব্ং সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল। 
  
ইস্নতমকধয পুকরা একঘন্টা অস্নতব্াস্নিত িক়ে থগকছ। মৃতকদি পরীক্ষা করব্ার পর 
স্নব্স্নভন্নভাকব্ তার িকো থেও়ো িক়েকছ। একজে স্নিঙ্গারস্নপ্রন্ট স্নব্শারদও একসস্নছকলে। 
স্নতস্নে তাঁর কতদব্য সমাধাে ককর েোরীস্নত স্নব্দা়ে স্নেক়েকছে। 
  
ব্যাকেল থচাে তুকল থপা়োব্রার স্নদকক তাস্নকক়েস্নছকলে। 
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পাকশর ঘকরর চারজেকক থডকক একে থজরা করব্ার আকগ আস্নম আপোর সকঙ্গ এই 
ব্যাপাকর স্নকছু আকলাচো করকত চাই। আজককর স্নডোর পাস্নেদ সম্বকন্ধ তেে স্নক থেে 
একো ব্লকত োস্নেকলে। 
  
িযাঁ, আস্নম এর চাস্নরস্নত্রক বব্স্নশকিযর কো উকল্লে করস্নছলাম। 
  
থপা়োকরা স্নব্মষদভাকব্ মাো োডকলে। ব্লকলে, স্নমিঃ শযাতাো স্নঠক আক্ষস্নরক অকেদই 
ব্িব্যো ব্লকত থচক়েস্নছকলে। এর মকধয থকাকো ভুলভ্রাস্নন্তর অব্কাশ থেই। ভদ্রকলাক 
স্নছকলে অস্নতমাত্রা়ে দাস্নম্ভক। ভাব্কতে, শ়েতাকের থশ্রষ্ঠ অেুচর থসকজ পৃস্নেব্ীর ওপর 
প্রভুত্ব ককর োকব্ে। এই গকব্দই মারা পডকলে। এর মকধয থে কতব্ড স্নব্পদ োককত 
পাকর থস স্নদকো স্নিকসব্ ককর থদকেেস্নে। কোমালার একচকু্ষ স্নব্স্নশি িস্নরকণর মকতা 
অব্স্থা। থলাকো থে মূলত কতো স্নেকব্দাধ এোই তার উৎকৃি উদািরণ। 
  
তািকল ব্যাপারো স্নগক়ে দাঁডাকে এই…সুপাস্নরেকেেকডন্ট মকে মকে স্নব্ডস্নব্ড করকলে, 
স্নেমস্নন্ত্রকতর সংেযা থমাে আেজে। তার মকধয চারজকের ভূস্নমকা শুধু দশদককর, ব্াস্নক 
চারজে িতযাকারী। অন্ততপকক্ষ স্নমিঃ শযাতাো মকে করকতে। 
  
এ অসম্ভব্। দৃঢ়ককণ্ঠ প্রস্নতব্াদ জাোকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার। এর মকধয থকউ েুস্নে িকত 
পাকর ো। সককলই স্নব্স্নশি ভদ্রকলাক। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল ধীরভাকব্ মাো থদালাকলে। 
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এ-স্নব্ষক়ে এেেই এককব্াকর স্নেস্নশ্চত িও়ো ো়ে ো। েুস্নেরাও অকেক সম়ে আমার 
আপোর মকতা থপাশাক পকরই ব্কস োকক। চালচলে আচার ব্যব্িার পেদন্ত অকেক 
স্নকছুই ভদ্রদুরস্ত। ব্াইর থেকক স্নব্নু্দমাত্র থচেব্ার উপা়ে থেই। 
  
তাই েস্নদ ব্কলে, শ্ৰীমতী অস্নলভার অল্প েকডচকড ব্সকলে, তারপর গলা োস্নমক়ে দৃঢ়ককণ্ঠ 
ব্লকলে, থসকক্ষকত্র ডািার রব্ােদসককই সকন্দি করব্। স্নডোকরর আকগ েেে ভদ্রকলাককর 
সকঙ্গ আলাপ করস্নছলাম তেেই আমার স্বভাব্সুলভ অেুভূস্নত স্নদক়ে বু্ঝকত পারলাম 
ভদ্রকলাককর থকাো়ে থেে গলদ আকছ। আমার অেুভূস্নত কেকো স্নমকেয ব্কল ো। 
  
ব্যাকেল মুে তুকল ককেদল থরকসর স্নদকক তাকাকলে। থরস িতাশ ভস্নঙ্গকত মাো ঝাঁকাকলে। 
শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর অেুভূস্নত সম্পককদ থকাকো মন্তব্য প্রকাশ করকলে ো। থপা়োকরার 
কোর থেই ধকর আকলাচো চাস্নলক়ে থগকলে। 
  
ঘেোো থসইরকম িও়োও থমাকেই স্নব্স্নচত্র ে়ে। ব্রঞ্চ েুব্ই স্বাভাস্নব্ক। স্নমিঃ শযাতাো 
ি়েকতা আজককর থভাজসভা়ে কস্নতপ়ে েুস্নেকদর এক অভূতপূব্দ সকম্মলে ঘোকত 
থচক়েস্নছকলে। তকব্ স্নতস্নে োকদর েুস্নে ব্কল ধারণা ককরস্নছকলে তারা প্রকতযককই েুস্নে স্নকো 
থসো স্নচন্তা ককর থদেকত িকব্। তার ধারণার মকধযও ভুল োককত পাকর। স্নকংব্া স্নতস্নে 
স্নকছুো আন্দাকজ স্নঢল ছুঁকডস্নছকলে। অব্শয অন্তত একস্নে থক্ষকত্র তার ধারণা থে স্নেভুদল থস 
স্নব্ষক়ে থকাকো সকন্দি থেই। তার মৃতুযই একো প্রমাণ করকছ। একজে ব্যাপারো আঁচ 
করকত থপকরস্নছল। তাই ে়ে স্নক, স্নমিঃ থপা়োকরা? 
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থপা়োকরা মাো োডকলে। ভদ্রকলাককর একো েযাস্নত স্নছল। তার থকৌতুক প্রব্ণতা স্নছল 
স্নব্পজ্জেক। ক্ষমািীে স্নেষু্ঠরতার উজ্জ্বল স্নেদশদে স্নিকসকব্ও পরকলাকগত স্নমিঃ শযাতাোকক 
ব্হুস্নদে থলাকক স্মরকণ রােকব্। েুস্নে ি়েকতা থভকব্স্নছল, ভদ্রকলাক তাকক স্নেক়ে সারাক্ষণ 
আকমাদ-প্রকমাদ ককর থশষকাকল একসম়ে পুস্নলকশর িাকত তুকল থদকব্। থস মকে করত 
তার অপরাকধর সুস্পি প্রমাণ স্নমিঃ শযাতাোর িাকত আকছ। 
  
তাই স্নক? 
  
থপা়োকরা অসিা়ে ভস্নঙ্গকত িাত োডকলে। থস কো আমরা স্নেস্নশ্চতভাকব্ থকােস্নদেই আর 
জােকত পারব্ ো। 
  
ডািার রব্ােদস, শ্ৰীমতী অস্নলভার তাঁর পুরাকো থজদ ব্জা়ে রােকলে, ভদ্রকলাক থব্শ 
স্নদলকোলা আমুকদ প্রকৃস্নতর, েুস্নেরাও ছদ্মকব্শ ধরব্ার সম়ে অমে স্নদলকোলা ভাব্ ধারণ 
ককর। আমার িাকত ক্ষমতা োককল আর এক মুিূতদ স্নব্লম্ব ো ককর ভদ্রকলাককক থগ্রপ্তার 
করতাম। 
  
েস্নদ সস্নতযই থকাকো মস্নিলা স্কেলযান্ড ই়োকডদর সকব্দাচ্চ আসে অলঙৃ্কত ককর োককতে 
তকব্ আমরাও এ কাজ করকত স্নব্নু্দমাত্র স্নদ্বধা করতাম ো। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর 
ভাব্কলশিীে থচাকে ক্ষকণককর জকেয থকৌতূিকলর দীস্নপ্ত িুকে উঠল। স্নকন্তু পুরুষকদর 
িাকতই েেে এই গুরুদাস্ন়েত্ব থদও়ো রক়েকছ তেে আমাকদর আরও সাব্ধাে িকত িকব্। 
ধীর সতকদ গস্নতকত লকক্ষয স্নগক়ে থপৌঁছাকত িকব্। 
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থকব্ল পুরুষ আর পুরুষ। শ্ৰীমতী অস্নলভার অনধেদ িক়ে উঠকলে। তারপর আর বৃ্ো 
ব্াকযব্য়ে ো ককর প্রভাব্তী সংব্াদপকত্র স্নকভাকব্ ঘেোর স্নচত্তাকষদক ব্ণদো থদও়ো ো়ে 
তারই েসডা রচো করকত লাগকলে মকে মকে। 
  
ভদ্রকলাককদর আর থব্স্নশক্ষণ ব্স্নসক়ে রাো উস্নচত িকব্ ো। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল ব্যস্ত 
িক়ে ব্লকলে। এব্ার তাকদর জব্ােব্ন্দী থেও়ো প্রক়োজে। 
  
তািকল আমরা ো ি়ে ব্াইকর স্নগক়ে অকপক্ষা কস্নর? ককেদল থরস থচ়োর থছকড উকঠ 
দাঁডাব্ার ভাব্ থদোকলে। 
  
ব্যাকেল অল্প ইতস্তত করকলে। সাদা দু থচাে তুকল শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর স্নদকক স্নিকর 
তাকাকলে। ককেদল থরকসর সরকাস্নর পদমেদাদা সম্বকন্ধ স্নতস্নে েকেি সকচতে। এরকুল 
থপা়োকরার সকঙ্গও অতীকত তাকক থব্শ দু-চারব্ার কাজ করকত িক়েকছ। তারা পরস্পকরর 
স্নব্কশষ পস্নরস্নচত। স্নকন্তু শ্ৰীমতী অস্নলভারকক এ ব্যাপাকর োক গলাকত থদও়ো সমীস্নচে 
ে়ে। তকব্ ব্যাকেল সহৃদ়ে ব্যস্নি। ভদ্রমস্নিলা থে স্নিজ-থেস্নব্কল একোগাকড অকেক থিকর 
থগকছে একো তাঁর স্মরকণ আকছ। তাই তাঁর মকে েতুে ককর আঘাত িােকত ব্যাকেকলর 
ভদ্রতা়ে ব্াধল। 
  
আপোরা সককলই োককত পাকরে। স্নব্কশষভাকব্ শ্ৰীমতী অস্নলভারকক উকেশয ককরই 
কোো স্নতস্নে ব্লকলে, স্নকন্তু কাকজর মাঝোকে থকাকোরকম ব্াধা থদকব্ে ো। তাছাডা 
মাস্নসক়ে থপা়োকরা ক্ষণপূকব্দ থে ঘেোর আভাস স্নদক়েকছে থস সম্বকন্ধও সককল েীরব্ 
োককব্ে। ওো িকে স্নমিঃ শযাতাোর একো মােস্নসক অস্নভব্যস্নি। এব্ং স্নমিঃ শযাতাোর 
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মৃতুযর সকঙ্গ সকঙ্গ তাঁর অস্নস্তত্বও লুপ্ত িক়ে থগকছ। ..আশা কস্নর আমার কো সককলই 
হৃদ়েঙ্গম করকত থপকরকছে? 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার থসাৎসাকি জব্াব্ স্নদকলে, িযাঁ, স্নেশ্চ়ে। 
  
ব্যাকেল উকঠ দাঁস্নডক়ে কতদব্যরত কেকস্টব্লকক ডাক স্নদকলে। 
  
পাকশর ঘকর এন্ডারসে স্নডউস্নেকত আকছ। ওকক স্নগক়ে ব্লকব্, অস্নতস্নেকদর মকধয ডািার 
রব্ােদস ব্কল থে ভদ্রকলাক আকছে স্নতস্নে থেে অেুগ্রি ককর একব্ার অমার সামকে িাস্নজর 
িে। 
  
আস্নম িকল সব্কশকষ ভদ্রকলাককক থডকক পাঠাতাম। থছকলমােুস্নষর সুকর শ্ৰীমতী অস্নলভার 
তার মন্তব্য প্রকাশ করকলে? অব্শয আমার রিসয গকল্প। 
  
ব্াস্তব্ জগকতর সকঙ্গ কল্পকাস্নিস্নের িারাক েুব্ই দুস্তর। সুপাস্নরেকেেকডন্ট গম্ভীর িক়ে 
উঠকলে। 
  
তা জাস্নে। থসইজকেযই জীব্কের ঘেোব্স্নলর মকধয সুস্নেস্নদদি ছকন্দর এত অভাব্। 
  
তাকদর কোর মাঝোকে দ্রুতপাক়ে ঘকর ঢুককলে ডািার রব্ােদস। 
  
সস্নতযই সুপাস্নরেকেেকডন্ট, স্নক সাংঘাস্নতক একো ব্যাপাকরর মকধয আমরা জস্নডক়ে পডলাম। 
আস্নম থতা একো স্বকপ্নও ভাব্কত পাস্নরস্নে মাত্র কক়েক িাত তিাকত স্নতেজে ব্কস তাস 
থেলকছ, এর মকধয বু্কক ছুস্নর থমকর েুে করা…! ো, এতোস্নে দুিঃসািস আমার থেই। তার 
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থঠাঁকের িাঁকক ঈষৎ থরাগা িাস্নস িুকে উঠল। ব্লুে স্নকভাকব্ আমার স্নেকদদাস্নষতার প্রমাণ 
স্নদকত পাস্নর? 
  
থমাস্নেভ; থমাস্নেভই িকে সব্কচক়ে ব্ড কো। 
  
তািকল থতা সমস্তই পস্নরষ্কার িক়ে থগল। স্নমিঃ শযাতাোকক িতযা করব্ার থপছকে আমার 
থকাকো উকেশযই োককত পাকর ো। ভদ্রকলাককক আস্নম ভাকলা ককর স্নচস্নে ো পেদন্ত। 
এমস্নেকত ওঁকক আমার থব্শ ভাকলাই লাগত। মকে িত, থব্শ মজার মােুষ। তাছাডা আর 
থকাকো সম্বন্ধ থেই। আপোরাও স্নেশ্চ়েই এ-স্নব্ষক়ে ভাকলাভাকব্ অেুসন্ধাে করকব্ে। 
থদেকব্ে, স্নমিঃ শযাতাোকক েুে করব্ার থপছকে আমার স্নব্নু্দমাত্র কারণ থেই। এব্ং েুেও 
আস্নম কস্নরস্নে। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল েীরস ভস্নঙ্গকত মাো োডকলে। 
  
আপোর কো শুকে আবস্ত িলাম, ডািার রব্ােদস। তকব্ আপস্নে থতা জাকেেই আমাকক 
আইেমাস্নিক তদন্ত চালাকত িকব্? ঘকরর অপর স্নতেজে অস্নতস্নে সম্পককদ থকাকো স্নকছু 
আপোর জাো আকছ? 
  
ো, এ-স্নব্ষক়ে আপোকক থকাকো সািােয করকত পারলাম ো ব্কল দুিঃস্নেত। থডসপাডদ এব্ং 
স্নমস থমস্নরস্নডকের সকঙ্গ আজই আমার প্রেম পস্নরচ়ে। অব্শয থমজর থডসপাকডদর োম 
আস্নম আকগই শুকেস্নছ। তাঁর থলো ভ্রমণকাস্নিস্নে আমার েুব্ই স্নপ্র়ে। 
  
ভদ্রকলাককর সকঙ্গ স্নমিঃ শযাতাোর থে আলাপ আকছ একো আপস্নে আকগ জােকতে? 
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ো, স্নমিঃ শযাতাো আমাকক থস-স্নব্ষক়ে স্নকছু ব্কলেস্নে। তাছাডা ভদ্রকলাককর োম আকগ 
শুেকলও আজই প্রেম আমাকদর আলাপ িল। স্নমস থমস্নরস্নডকের সকঙ্গও ইস্নতপূকব্দ আলাপ 
স্নছল ো, অব্শয স্নমকসস লস্নরমাকরর সকঙ্গ আকগ থেককই আমার অল্পস্নব্স্তর আলাপ-পস্নরচ়ে 
স্নছল। 
  
ভদ্রমস্নিলা সম্বকন্ধ আপস্নে স্নক স্নকছু জাকেে? 
  
 স্নব্কশষ স্নকছু ে়ে। তকব্ জােতাম স্নতস্নে একজে স্নব্ধব্া ভদ্রমস্নিলা। থমাকের ওপর ধেীই 
ব্লা চকল। েকেি বু্স্নদ্ধমতী। স্নিজ থেলাকত েুব্ই এক্সপােদ। সস্নতয ব্লকত স্নক এক ব্নু্ধর 
ব্াস্নডর স্নিকজর থেস্নব্কলই ভদ্রমস্নিলার সকঙ্গ আমার প্রেম পস্নরচ়ে ঘকে। 
  
স্নমিঃ শযাতাো স্নক কেকো আপোর কাকছ তাঁর োম উকল্লে ককরস্নছকলে? 
  
ো। 
  
হুঁ…..েস্নদও থসো আমাকদর স্নব্কশষ থকাকো উপকাকর লাগকব্ ো…আো ডািার রব্ােদস, 
ভাকলা ককর থভকব্স্নচকন্ত ব্লুে থতা, স্নিজ থেস্নব্ল থছকড কতব্ার আপস্নে আজ উকঠস্নছকলে 
এব্ং ব্াস্নক স্নতেজকের গস্নতস্নব্স্নধই ব্া স্নক রকম স্নছল? 
  
ডািার রব্ােদস মকে মকে স্নমস্নেেোকেক স্নচন্তা ককর স্নেকলে। তারপর থসাজাসুস্নজ স্বীকার 
করকলে, আপোর প্রকশ্নর সস্নঠক উত্তর থদও়ো থব্শ কস্নঠে কাজ। আমার স্নেকজর 
গস্নতস্নব্স্নধর কো ব্লকত পাস্নর। থমাে স্নতেব্ার আস্নম আসে থছকড উকঠস্নছলাম। থস কব্ার 
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আস্নম স্নছলাম ডাস্নম। প্রেমব্ার উকঠ স্নগক়ে িা়োরকপ্ল্কসর আগুেোকক একেু উকস্ক স্নদক়ে 
এলাম। স্নদ্বতী়েব্ার একজে মস্নিলার জেয জল আেকত থগলাম। তৃতী়েব্ার স্নকস্নঞ্চত 
হুইস্নস্কর প্রক়োজকেই আমাকক উঠকত িক়েস্নছল। 
  
সমক়ের কো আপোর স্নকছু স্মরকণ আকছ? 
  
থমাোমুস্নে একো আন্দাজ স্নদকত পাস্নর, থেমে ধরুে, সাকড ে’ো োগাদ আমরা প্রেম 
থেলকত ব্স্নস। অন্তত তার এক ঘন্টা ব্াকদ িা়োর থপ্ল্কসর কাকছ স্নগক়েস্নছলাম। স্নডল দু 
স্নতে ব্াকদ আব্ার জল আেকত োই। থশষব্ার েেে হুইস্নস্ক আেকত থগলাম তেে রাত 
সাকড এগাকরাো িকব্। তকব্ সমস্তোই আন্দাকজ ব্লস্নছ; ঘস্নড থদস্নেস্নে, তাই ভুল িও়ো 
স্নকছু স্নব্স্নচত্র ে়ে। 
  
স্নমিঃ শযাতাোর থচ়োকরর পাকশর থেস্নব্কলই থতা পােীক়ের গ্লাস সাজাকো স্নছল? 
  
তাঁ, তার অেদ আপস্নে থমাে স্নতেব্ার ওই থচ়োরোর পাশ স্নদক়ে োতা়োত ককরকছে। এব্ং 
প্রস্নতব্ারই স্নক তাঁকক আপস্নে ঘুমন্ত অব্স্থা়ে থদকেস্নছকলে? অন্তত আপোর স্নক তাই মকে 
িক়েস্নছল? 
  
প্রেমব্ার থসইরকম থভকব্স্নছলাম। স্নদ্বতী়েব্ার আমার মাো়ে তাকসর স্নচন্তাই ঘুরপাক 
োস্নেল। ভদ্রকলাককর স্নদকক থতমেভাকব্ েজর স্নদইস্নে। তৃতী়েব্ার তার পাশ স্নদক়ে োব্ার 
সম়ে মকে িক়েস্নছল ভদ্রকলাক েুব্ ঘুকমাকত পাকরে ো থিাক! তকব্ প্রকৃতপকক্ষ 
থকাকোব্ারই তার স্নদকক মকোকোগ স্নদক়ে তাস্নকক়ে থদস্নেস্নে। 
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অেযােযরা কেকো তাঁকদর আসে থছকড উকঠস্নছকলে? 
  
ডািার রব্ােদস ভ্রু কঁুচকক স্নচন্তা করকলে। েুব্ই কস্নঠে প্রশ্ন…। থডসপাডদ একব্ার উকঠ 
স্নগক়ে একো অস্নতস্নরি অযাসকট্র স্নেক়ে একসস্নছকলে। ভদ্রকলাক একব্ার থেে পােীক়ের 
প্রক়োজকেও উকঠস্নছকলে। তকব্ থসো আমার আকগ কারণ োব্ার সম়ে আমা়ে স্নজকজ্ঞস 
করকলে, আমার জেয একো গ্লাস আেকব্ে স্নকো। থসই মুিূকতদ আমার হুইস্নস্কর থকাকো 
দরকার স্নছল ো। তাই তাকক স্নেকষধ ককরস্নছলাম।  
  
আর মস্নিলারা..? স্নমকসস লস্নরমার একব্ার িা়োর থপ্ল্কসর কাকছ স্নগক়েস্নছকলে। থব্াধি়ে 
আঁচোকক গেগকে করার জেয। স্নতস্নে থেে একব্ার শযাতাোর সকঙ্গ কোও ব্কলস্নছকলে। 
থসই রকমই মকে িল তেে আস্নম একো থো ট্রাকম্পর থেলা়ে মত্ত স্নছলাম। তাসোও স্নছল 
েুব্ জস্নেল। 
  
স্নমস থমস্নরস্নডে? 
  
ভদ্রমস্নিলা একব্ার থে থেস্নব্ল থছকড উকঠস্নছকলে তাকত থকাকো সকন্দি থেই। স্নিকর 
আসার সম়ে থপছে থেকক উঁস্নক থমকর আমার িাকতর তাস থদকে োে। থস-সম়ে আস্নম 
স্নছলাম তার পােদোর। তারপর ঘুকর অেযকদর িাকতর তাস থদেকলে। থশষো়ে ঘকরর 
মকধয একপাক পা়েচাস্নর করকলে। আস্নম তার স্নদকক স্নব্কশষ মকোকোগ স্নদইস্নে। তাই স্নক 
করস্নছকলে ব্লকত পারব্ ো।  
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সুপাস্নরেকেেকডন্টকক থব্শ স্নচন্তাস্নন্বত মকে িল। থসই সুকরই প্রশ্ন করকলে, আো, 
আপোরা েেে তাস থেলস্নছকলে তেে স্নক থকউ িা়োর-থপ্ল্কসর স্নদকক মুে ককর 
ব্কসস্নছকলে? 
  
ো, প্রকতযককরই থচ়োর স্নছল একেু থকাণাকুস্নণভাকব্ থঘারাকো। তাছাডা মাঝোকে একো 
থমিগেী কাকঠর থশৌস্নেে আলমাস্নরও আডাল ককর দাঁস্নডক়ে স্নছল। একো স্নঠক থে থসই 
সম়ে স্নমিঃ গযাতাোকক ছুস্নর থমকর েুে করা েুব্ একো দুিঃসাধয কাজ ে়ে। কারণ আপস্নে 
েেে স্নিজ থেলকছে তেে স্নিজই থেলকছে। চারপাকশ স্নক ঘেকছ ো ঘেকছ তাস্নকক়ে 
থদেব্ার অব্কাশ োকক ো। এক মাত্র োর েুে করার সুকোগ োকক থস িকে ডাস্নম। 
আর একক্ষকত্র… 
  
একক্ষকত্র ডাস্নমই িকে েুস্নে তাকত থকাে সকন্দি থেই। 
  
অব্শয তাকক থে েুব্ একো স্নব্পজ্জেক ঝঁুস্নক স্নেকত িক়েস্নছল এো থতা স্নঠক। থশষ মুিূকতদ 
থে থকউ তাকক থদকে থিলকত পারত। 
  
িযাঁ, ঝঁুস্নকো সস্নতযই েুব্ স্নব্পজ্জেক। তাই মকে িকে থমাস্নেভোও েুব্ থজারাকলা স্নছল। 
েস্নদ একব্ার থকাকোরককম এই উকেশযো জােকত পাস্নর… 
  
আপস্নে স্নেশ্চ়ে তা েুঁকজ ব্ার করকত পারকব্ে। আপোর অসাধয স্নকছুই থেই। ভদ্রকলাককর 
কাগজপত্র থঘঁকে থদেকলও এ ব্যাপাকর থকাকো িস্নদশ স্নমলকত পাকর, স্নেশ্চ়েই থকাোও 
থকাকো সূত্র পাও়ো োকব্। 
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থসই অব্শয করস্নছ। মন্থর ভস্নঙ্গকত মাো োডকলে ব্যাকেল। তারপর অেয সককলর স্নদকক 
এক েজর থদকে স্নেক়ে মৃদুককণ্ঠ আব্ার ব্লকলে, এই স্নব্ষক়ে েস্নদ আপোর ব্যস্নিগত 
মতামতো জােকত পাস্নর…. 
  
স্নেশ্চ়ে, স্নেশ্চ়ে! ব্লুে আপস্নে স্নক জােকত চাে? 
  
স্নতেজকের মকধয কাকক েুস্নে ব্কল আপোর সকন্দি ি়ে? 
  
ডািার রব্ােদস একেু েতমত থেক়ে থগকলে। তাঁর থচাকে অসিা়েতার ছাপ িুকে উঠল। 
েস্নদ সস্নতযই আমার স্নেজস্ব মতামত জােকত চাে তকব্ আস্নম থমজর থডসপাডদককই 
িতযাকারী ব্কল সকন্দি কস্নর। ভদ্রকলাককর োভদ েুব্ই শি। আজীব্ে স্নব্পজ্জেক 
পাস্নরপাস্নবদককর মকধয কাস্নেক়েকছে। েুব্ দ্রুত স্নসদ্ধান্ত স্নেকতও স্নতস্নে অভযস্ত। এতব্ড ঝঁুস্নক 
থেও়ো একমাত্র তার পকক্ষই সম্ভব্। মস্নিলাকদর থকউ এ ব্যাপাকর জস্নডত ব্কল আমার 
স্নব্বাস ি়ে ো। কারণ এইভাকব্ েুে করার মকতা মােস্নসক শস্নি তাকদর মকধয সচরাচর 
দুলদভ। তাছাডা এব্যাপাকর বদস্নিক শস্নিরও স্নব্কশষ প্রক়োজে। 
  
ো, একক্ষকত্র গাক়ের থজাকরর থতমে দরকার পকডস্নে। এইোর স্নদকক তাস্নকক়ে থদেুে। 
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল ডািাকরর থচাকের সামকে একো লম্বা পাতলা থছারা তুকল 
ধরকলে। থছারাোর িাতকল চুেী-পান্নার কাজ করা। ধাতু-স্নেস্নমদত িলা থেকক একরাশ 
ঝকঝকক আকলা স্নঠককর পডকছ। 
  
ডািার রব্ােদস সামকের স্নদকক ঝঁুকক পকড থপশাদাস্নর দৃস্নি স্নদক়ে স্নজস্নেসোকক পরীক্ষা 
করকত লাগকলে। আলকতাভাকব্ থছারার ডগা়ে আঙু্গল থঠকাকলে একব্ার। 
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তারপর উচ্ছ্বস্নসত ককণ্ঠ ব্কল উঠকলে, স্নক সাংঘাস্নতক অস্ত্র। এই থছাট্ট থেলোো থেে 
থকব্ল েুকের উকেকশযই সৃস্নি িক়েস্নছল। একেু থঠকাকলই এককব্াকর মােকের মকতা ঢুকক 
োকব্। েুস্নে স্নেশ্চ়ে এো তার সকঙ্গ ককরই স্নেক়ে একসস্নছল। 
  
মাো োডকলে ব্যাকেল। থছারাো স্নমিঃ শযাতাোর সম্পস্নত্ত। দরজার পাকশর থেস্নব্কল অকেক 
পুরাকো স্নজস্নেসপকত্রর সকঙ্গ এোও পকডস্নছল। 
  
তািকল েুস্নেই অস্ত্রো েুঁকজ ব্ার ককরকছ? তার পকক্ষ এমে একো স্নজস্নেস িাকতর কাকছ 
পাও়ো েুব্ থসৌভাকগযর ব্লকত িকব্। 
  
শান্তককণ্ঠ সা়ে স্নদকলে ব্যাকেল। িযাঁ, একস্নদক থেকক থদেকল আপোর কোই সতয ব্কল 
স্বীকার করকত ি়ে। 
  
অব্শয স্নমিঃ শযাতাোর পকক্ষ এো থসৌভাগযসূচক ি়েস্নে। ভদ্রকলাককর ব্রাতোই োরাপ। 
  
আস্নম স্নকন্তু অেয কো ভাব্স্নছলাম। ঘেোো এমেও িকত পাকর থে থছারাো থদেব্ার 
পকরই েুস্নের মাো়ে িতযার মতলব্ একসকছ। 
  
আপস্নে ব্লকত চাে, ছুস্নরো থদেব্ার পরই েুস্নের মাো়ে িতযার ব্াসো জাকগ অেদাৎ 
স্নব্ষ়েো থমাকেই পূব্দ পস্নরকস্নল্পত ে়ে। এোকে আসব্ার পর কাকরা মকে এই চক্রাকন্তর 
উদ়ে িক়েকছ এমে ধরকের থকাকো ইস্নঙ্গত স্নক ইস্নতমকধয থপক়েকছে? কোগুস্নল ব্কল 
ডািার রব্ােদস তীক্ষ্ণ দৃস্নিকত ব্যাকেকলর স্নদকক তাস্নকক়ে রইকলে। 
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ো, ো, এো একো ধারণা মাত্র। 
  
েুব্ একো অসম্ভব্ ধারণা ে়ে। শান্তককণ্ঠ তাঁর অস্নভমত ব্যি করকলে রব্ােদস। 
  
ব্যাকেল অল্প থককশ গলাো পস্নরষ্কার ককর স্নেকলে। আপোকক আর থব্স্নশক্ষণ আেকক 
রােব্ ো। আপোর সািাকেযর জেয অজস্র ধেযব্াদ। োব্ার আকগ দ়ো ককর শুধু 
স্নঠকাোো থরকে োকব্ে। 
  
স্নেশ্চ়ে, একত আর আপস্নত্তর স্নক আকছ। ২০০ েম্বর গু্লককাস্টার থেকরস। থিাে েম্বর, থব্স 
ও়োোর, ২৩৮৯৬। 
  
ধেযব্াদ, ি়েকতা আগামী দু-চারস্নদকের মকধযই আপোর আস্তাো়ে িাস্নজর িকত পাস্নর। 
  
থস থতা আমার পরম থসৌভাগয। থে থকাকো স্নদে সুস্নব্কধমকতা চকল আসকব্ে। একো 
কো, আশা কস্নর েব্করর কাগকজ স্নেশ্চ়ে এ স্নেক়ে থব্স্নশ স্নকছু থলোকলস্নে িকব্ ো। একত 
আমার রুগীরা োভদাস িক়ে পডকত পাকর। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল থপা়োকরার স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, আপোর 
স্নকছু েতুে ককর স্নজজ্ঞাসার থেই থতা? আমার মকে ি়ে ো ডািার রব্ােদস তাকত থকাকো 
আপস্নত্ত প্রকাশ করকব্ে। 
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স্নেশ্চই ো, স্নেশ্চই ো। আস্নম আপোর একজে স্নব্কশষ গুণমুগ্ধ ভি। আপোর তীক্ষ্ণ বু্স্নদ্ধ 
এব্ং অভুতপূব্দ স্নব্কেষণী ক্ষমতার কো ইস্নতমকধয অকেক পকডস্নছ। স্নেশ্চ়ে েুব্ একো 
সাংঘাস্নতক জস্নেল প্রশ্ন করকব্ে? 
  
থপা়োকরা স্বভাব্সুলভ স্নেজস্ব ভস্নঙ্গকত িাত োডকলে। ো ো, আস্নম সমস্ত স্নজস্নেসো 
পস্নরষ্কারভাকব্ জােকত চাই। থেমে ধরুে, আপোরা কো রাব্ার থেকলস্নছকলে? 
  
স্নতেকে। চেপে জব্াব্ স্নদকলে রব্ােদস। চতুেদ রাব্াকর েেে দু-পকক্ষরই একো ককর থগম 
িক়েস্নছল তেেই আপোরা একস িাস্নজর িকলে। 
  
থকাে রাব্াকর থক কার জুস্নে িক়ে থেকলস্নছকলে? 
  
আস্নম আর থমজর থডসপাডদ প্রেম রাব্াকর ভদ্রমস্নিলাকদর প্রস্নতপক্ষ স্নছলাম। চকক্ষর পলক 
থিলকত ো থিলকত মস্নিলারা আমাকদর িাস্নরক়ে স্নদকলে। স্ব়েং ঈবর োকদর সািােয 
ককরে তাকদর মাকর থক? ভাকলামকতা একো িাতও আমরা তুলকত পাস্নরস্নে। স্নদ্বতী়ে 
রাব্াকর স্নছল থমস্নরস্নডে আর আস্নম থেকলস্নছলাম থমজর থডসপাডদ আর স্নমকসস লস্নরমাকরর 
স্নব্রুকদ্ধ। তৃতী়েব্াকর আমার পােদোর স্নছকলে স্নমকসস লস্নরমার। স্নব্পকক্ষ স্নমস থমস্নরস্নডে 
আর থমজর থডসপাডদ। প্রকতযকব্ারই আমরা তাস থেকে জুস্নে স্নেব্দাচে ককরস্নছলাম। এব্ং 
আশ্চেদজেকভাকব্ প্রস্নতব্ারই সব্ার ব্রাকত েতুে েতুে পােদোর জুকেস্নছল। চতুেদ রাব্াকর 
আব্ার আস্নম আর স্নমস থমস্নরস্নডে জুস্নে থব্ঁকধস্নছলাম। 
  
িারস্নজকতর ভাকগয কার স্নকরকম ভূস্নমকা? 
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স্নমকসস লস্নরমার প্রস্নতব্ারই স্নজকতকছে। স্নমস থমস্নরস্নডে প্রেমব্ার মাত্র স্নজকতস্নছকলে। ব্াস্নক 
দুব্ার িারার দকল। সব্ স্নমস্নলক়ে আমার অল্প স্নকছু স্নজতই োককব্। স্নমস থমস্নরস্নডে আর 
থমজর থডসপাডদ থব্শ স্নকছু িারকলে। 
  
থপা়োকরা মৃদু থিকস প্রশ্ন করকলে, সুপাস্নরএকেেকডন্ট ব্যাকেল োস্নেক আকগ আপোর 
কাকছ জােকত চাইস্নছকলে কাকক এই অপকীস্নতদর ো়েক ব্কল সকন্দি ককরে। আস্নম স্নকন্তু 
অেয প্রশ্ন করব্। আমার স্নজজ্ঞাসা, স্নিজ থেকলা়োড স্নিকসকব্ এঁকদর প্রকতযককর সম্বকন্ধ 
আপোর স্নক ধারণা? 
  
স্নমকসস লস্নরমার স্নেিঃসকন্দকি একজে দক্ষ থেকলা়োড। ডািার রব্ােদস সকঙ্গ সকঙ্গ তার 
অস্নভমত ব্যি করকলে। আস্নম ব্াস্নজ ধকর ব্লকত পাস্নর, ভদ্রমস্নিলা স্নিজ থেকল সারা ব্ছর 
থব্শ দু’প়েসা থরাজগার ককরে। থডসপাকডদর থেলাও থব্শ ভাকলা। তকব্ থকাকো ঝঁুস্নক 
স্নেকত চাে ো। সব্ সম়ে মাো ঠাণ্ডা রাকেে। স্নমস থমস্নরস্নডে এককব্াকর কঁচা ো িকলও 
এমে স্নকছু ভাকলা ে়ে। েুব্ই সাদামাো ধরকের। তকব্ চে ককর ব্ডরকম থকাকো ভুল 
ককর ব্কসে ো। কম কম স্নব্ড থদে। স্নকন্তু থেলার মকধয থতমে বু্স্নদ্ধর থজৌলুস থেই। 
  
আর আপস্নে? 
  
 ডািার রব্ােদস থচাে স্নমেস্নমে করকলে, আস্নম সাধারণত িাকতর তুলো়ে ডাকো একেু 
থব্স্নশ স্নদক়ে োস্নক। অন্তত অেযরা থতা আমার সম্পককদ এই ধারণাই থপাষণ ককরে। তকব্ 
থদেস্নছ তাকত থলাকসাে েুব্ একো ি়ে ো। ব্রঞ্চ লাভই ি়ে থব্স্নশ। 
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থপা়োকরার সেত্নলাস্নলত থগাঁকির িাঁক স্নদক়ে স্নব্জ্ঞ িাস্নসর থরো িুকে উঠল। থচ়োর থছকড 
উকঠ দাঁডাকলে রব্ােদস। আর স্নকছু স্নজজ্ঞাসার আকছ? 
  
থপা়োকরা মাো োডকলে। 
  
তকব্ আজ চস্নল। শুভরাস্নত্র, স্নমকসস অস্নলভার। আপোর আগামী উপেযাকসর একো ভাকলা 
প্ল্ে থপক়ে থগকলে। অদৃশয স্নব্কষর চাইকত এো অকেক থব্স্নশ স্নচত্তাকষদক িকব্। 
  
দ্রুত পাক়ে ডািার রব্ােদস ঘর থেকক স্নেষ্ক্রান্ত িকলে। থসইস্নদকক থচাে তুকল ব্যজার মুকে 
তাস্নকক়ে রইকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার। তার ককণ্ঠ স্নব্রস্নির থছাঁও়ো। ব্লকলে, সককলরই 
ধারণা আস্নম থেে গকল্পর প্ল্কের জকেয িকেয িক়ে ঘুকর থব্ডাস্নে। স্নেকব্দাধগুকলা জাকে ো 
আস্নম আমার ঘকর ব্কসই এর থচক়ে উন্নত ধরকের েুকের উপা়ে আস্নব্ষ্কার করকত পাস্নর। 
প্ল্ে স্নেক়ে আমা়ে থকাকোস্নদে মাো ঘামাকত ি়ে ো। আর োরা আমার ব্ইক়ের একস্নেষ্ঠ 
পাঠক, তারা স্বাদ ব্ণদ গন্ধিীে স্নব্কষর প্রক়োগই থব্স্নশ পছন্দ ককর। 
  
. 
  
০৪. 
  
 স্নমকসস লস্নরমার েকোস্নচত ভদ্রভাকব্ই ঘকর প্রকব্শ করকলে। তাকক ঈষৎ িযাকাকশ 
থদোকলও চালচলে ধীর সংেত। 
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আপোকক এমেভাকব্ স্নব্রি করব্ার জেয আস্নম সস্নব্কশষ দুিঃস্নেত। স্নব্েীত ভস্নঙ্গকত ক্ষমা 
চাইকলে ব্যাকেল। 
  
ো ো, একত স্নব্রস্নির স্নক আকছ। আপোর কতদব্য থতা ককর থেকতই িকব্। পস্নরস্নস্থস্নতো 
েস্নদও েুব্ অস্বস্নস্তকর, স্নকন্তু তাই ব্কল তাকক থতা আর এস্নডক়ে োও়ো োকব্ ো। তাছাডা 
এোও জকলর মকতা পস্নরষ্কার আমাকদর চারজকের মকধযই থকউ িতযাকারী। কাকজই শুধু 
মুকের কো়ে আপস্নে আমাকক স্নেকদদাষ ব্কল থমকে স্নেে এমে একো আব্দার করাও 
েুস্নিেুি ে়ে। 
  
ককেদল থরকসর স্নেকদদস্নশত থচ়োকরই স্নমকসস লস্নরমার ব্সকলে। এককব্াকর 
সুপাস্নরেকেেকডকন্টর মুকোমুস্নে! ভদ্রকলাক তীক্ষ্ণ দৃস্নিকত স্নমকসস লস্নরমাকরর স্নদকক তাস্নকক়ে 
স্নছকলে। পলককর জেয দু’জকের থচাোকচাস্নে িল। স্নমকসস লস্নরমার বু্স্নদ্ধদীপ্ত সতদক থচাকে 
প্রকশ্নর অকপক্ষা করকত লাগকলে। 
  
ব্যাকেল থজরা শুরু করকলে। স্নমিঃ শযাতাোকক আপস্নে স্নেশ্চ়ে েুব্ ভাকলা ককর স্নচেকতে? 
  
েুব্ ভাকলা থে স্নচেতাম এমে কো ব্লা ো়ে ো। কক়েক ব্ছর মাত্র আমাকদর পস্নরচ়ে 
িক়েকছ। তকব্ ভদ্রকলাককর সকঙ্গ স্নব্কশষ ঘস্নেষ্ঠভাকব্ কেকো স্নমস্নশস্নে। 
  
প্রেম থকাো়ে তার সকঙ্গ আলাপ ি়ে? 
  
স্নমশকরর একো থিাকেকল। েুব্ সম্ভব্ত থিাকেলোর োম পযাকলস। 
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তার সম্বকন্ধ আপোর স্নক রকম ধারণা? 
  
স্নমকসস লস্নরমার। স্নকস্নঞ্চৎ অসিা়ে থব্াধ করকলে। ভদ্রকলাককর সম্পককদ আমার ধারণা 
অব্শয থতমে উচ্চ ে়ে। তাকক একজে প্রকৃত সৎ ব্যস্নি ব্কল থমকে থেও়ো কস্নঠে। 
  
মাপ করকব্ে, একো প্রশ্ন স্নজকজ্ঞস করকত ব্াধয িস্নে। স্নমিঃ শযাতাোকর মৃতুযকত স্নেশ্চ়ে 
আপোর থকাকো স্বােদস্নসস্নদ্ধ ঘেকব্ ো? 
  
স্নমকসস লস্নরমাকরর ককণ্ঠ থকৌতুককর সুর থশাো থগল। েস্নদ সস্নতযই থতমে স্নকছু থেকক 
োকক তকব্ আপস্নে স্নক মকে ককরে এত সিকজ আস্নম থসো স্বীকার ককর থেব্? 
  
ি়েকতা করকব্ে। কারণ বু্স্নদ্ধসম্পন্ন প্রকতযক মােুকষরই জাো আকছ সকল গুপ্ত কোই 
একস্নদে ো একস্নদে প্রকাশ িক়ে পকড। তেে স্নব্পদো আর থজারাকলা ভাকব্ ঘস্নেক়ে 
আসার সম্ভাব্ো। 
  
স্নচস্নন্তত স্নচকত্ত মাো থদালাকলে স্নমকসস লস্নরমার। ব্লকলে, কোো েুব্ই োঁস্নে। স্নকন্তু ো 
সুপাস্নরেকেেকডন্ট, স্নমিঃ শযাতাোর মৃতুযকত আস্নম থকাকো স্নদক থেককই স্নব্নু্দমাত্র লাভব্াে 
িব্ ো। স্নতস্নে জীস্নব্ত ব্া মৃত োই ব্লুে তাকত আমার স্নকছু োকব্ আসকব্ ো। ভদ্রকলাক 
স্নছকলে থব্শ দাস্নম্ভক। তাঁর িাব্ভাব্ চালচলে সব্ই থেে স্নেক়েোস্নর ঢংক়ের। থসইজেয 
মাকঝ মাকঝ আমার থকমে অস্বস্নস্ত থব্াধ িত। এছাডা তার সম্বকন্ধ আমার থকাকো ধারণা 
থেই। 
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ক্ষণকাল েীরব্ থেকক ব্যাকেল মকে মকে স্নক থেে স্নচন্তা ককর স্নেকলে। তারপর আব্ার 
থজরা শুরু করকলে। আপোর ব্াস্নক স্নতেজে সঙ্গী সম্বকন্ধ থকাকো স্নকছু ব্লকত পাকরে? 
  
ওঁকদর সম্বকন্ধ স্নব্কশষ স্নকছু আস্নম জাস্নে ো। থমজর থডসপাডদ এব্ং স্নমকসস লস্নরমাকরর 
সকঙ্গ আজককই প্রেম আলাপ। দুজেককই থব্শ িাস্নস েুস্নশ আমুকদ ধরকের ব্কল মকে 
িল। ডািার ব্ােদকসর সকঙ্গ অব্শয আমার আকগ থেককই অল্প পস্নরচ়ে আকছ। শুকেস্নছ 
স্নতস্নে একজে থব্শ োমকরা ব্ড ডািার। 
  
আপস্নে স্নেশ্চ়ে তার থপকশন্ট েে, 
  
ো ো….. 
  
আো স্নমকসস লস্নরমার, আজ স্নিজ থেলার সম়ে কতব্ার আপস্নে স্নেকজর থেস্নব্ল থছকড 
উকঠ স্নগক়েস্নছকলে তা স্নক আপোর স্মরণ আকছ? এব্ং স্নক প্রক়োজকেই ব্া উকঠস্নছকলে? 
  
স্নমকসস লস্নরমার এ প্রকশ্নর উত্তর স্নদকত স্নব্নু্দমাত্র সম়ে স্নেকলে ো। ব্লকলে, এমে 
ধরকের থকাকো প্রকশ্নর সমু্মেীে থে িকত িকব্ থসো আকগই আন্দাজ ককরস্নছলাম! তাই 
সস্নঠক উত্তরোও থভকব্ থরকেস্নছ। একব্ার ডাস্নম অব্স্থা়ে আস্নম থচ়োর থছকড িা়োর 
থপ্ল্কসর কাকছ স্নগক়েস্নছলাম। স্নমিঃ শযাতাো তেে জীস্নব্ত স্নছকলে। আস্নম তাকক ব্ললাম, ঘর 
গরম রাোর জেয আধুস্নেক স্নব্জ্ঞােসম্মত বব্দুযস্নতক চুস্নল্লর ব্যব্স্থা করকলই থতা পাকরে? 
তার উত্তকর স্নতস্নে জাোকলে, সাকব্স্নক আমকলর কাকঠর চুস্নল্লই তার পছন্দ। 
  
আপোকদর এই ককোপকেে ঘকরর মকধয অেয থকউ স্নক শুেকত থপক়েস্নছকলে? 
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থসো আস্নম োচাই ককর থদস্নেস্নে। তকব্ ো থশাোই সম্ভব্। কারণ অেয থেকলা়োডকদর 
মকোসংকোকগ োকত থকাকো অসুস্নব্কধর সৃস্নি ো ি়ে থসই উকেকশয আস্নম েুব্ গলা োস্নমক়ে 
কো ব্কলস্নছলাম। স্নমকসস লস্নরমার অল্প ইতস্তত করকলে। তারপর শুষ্ক স্বকর ব্লকলে, 
প্রকৃতপকক্ষ স্নমিঃ শযাতাো থে তেে জীস্নব্ত স্নছকলে এব্ং আমার সকঙ্গ কো ব্কলস্নছকলে 
তার থকাকো সাক্ষী ব্া প্রমাণ আস্নম আপোকদর সামকে উপস্নস্থত করকত পারব্ ো। 
একমাত্র আমার উস্নিই একক্ষকত্র সতয ব্কল থমকে স্নেকত িকব্। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল এ প্রসকঙ্গ থকাকো মন্তব্য করকলে ো। স্নতস্নে তাঁর স্নেকজর 
পকেই থজরা চাস্নলক়ে থগকলে। ব্লকলে, তেে সম়ে আন্দাজ কত? 
  
থেলা শুরু িব্ার ঘন্টাোকেক স্নক তার স্নকছু পকর। 
  
অকেযরা থক কেে স্নেকজকদর আসে থছকড উকঠস্নছকলে? 
  
ডািার রব্ােদস একব্ার উকঠ স্নগক়ে আমার জকেয এক পাত্র পােী়ে স্নেক়ে আকসে। স্নতস্নে 
স্নেকজও পােীক়ের প্রক়োজকে একব্ার উকঠস্নছকলে। তকব্ থসো আরও পকর থমজর 
থডসপাডদও একব্ার পােী়ে আেকত উকঠ োে। তেে প্রা়ে সও়ো এগাকরাো। 
  
স্নতস্নে সারাক্ষকণর মকধয মাত্র একব্ারই উকঠস্নছকলে? 
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ো, থব্াধি়ে দুব্ার। পুরুষরা মাকঝ মাকঝই উকঠ োস্নেকলে। তাই থতমে েজর স্নদক়ে 
থদস্নেস্নে। েতদূর মকে পডকছ স্নমস থমস্নরস্নডে একব্ার মাত্র তার আসে থছকড উকঠস্নছকলে। 
থপছে থেকক উঁস্নক থমকর পােদোকরর িাকতর তাস থদোই স্নছল তাঁর উকেশয। 
  
স্নকন্তু স্নতস্নে থতা স্নিজ থেস্নব্কলর আকশ পাকশই স্নছকলে? 
  
তা আস্নম সস্নঠক ব্লকত পারব্ ো। এধার-ওধার অল্প পা়েচাস্নরও করকত পাকরে। 
  
ব্যাকেল স্নব্মষদ ভস্নঙ্গকত মাো োডকলে। ব্লকলে, সমস্ত ব্যাপারোই এত জস্নেল আর 
থগালকমকল আর এত অদু্ভতভাকব্ অস্পি…. 
  
আস্নম েুব্ই দুিঃস্নেত, ম্লাে ককণ্ঠ সমকব্দো জাোকলে স্নমকসস লস্নরমার। এর থব্স্নশ স্নব্কশষ 
স্নকছু লক্ষয কস্নরস্নে। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল আব্ার আকগর মকতাই আচমকা থছারাোকক ব্ার ককর আকলাকত 
থমকল ধরকলে। লম্বা তীক্ষ্ণ ইস্পাকতর মসৃণ িলাো আকলার েীকচ ঝলমস্নলক়ে উঠল। 
ব্লকলে, স্নমকসস লস্নরমার, স্নজস্নেসোকক একেু পরীক্ষা ককর থদেকব্ে োস্নক? 
  
স্নমকসস লস্নরমার স্নেস্নব্দকার দৃস্নিকত থছারাোর স্নদকক তাকাকলে। 
  
আকগ স্নক কেকো এো থদকেস্নছকলে? 
  
ো। 
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অেচ ড্রস্ন়েং রুকমর একো থেস্নব্কলর ওপরই থভালা অব্স্থা়ে পকডস্নছল। 
  
আস্নম অতো লক্ষয কস্নরস্নে। 
  
আপস্নে স্নেশ্চ়ে বু্ঝকত পারকছে স্নমকসস লস্নরমার, এমে একো অকস্ত্রর সািাকেয পুরুকষর 
মকতা থে থকাকো মস্নিলাও অো়োকস েুে করকত পাকরে। 
  
ি়েকতা পাকর। শান্ত ককণ্ঠ জব্াব্ স্নদকলে স্নমকসস লস্নরমার। তারপর সামকের স্নদকক ঈষৎ 
ঝঁুকক থছারাো আব্ার ব্যাকেকলর িাকত স্নিস্নরক়ে স্নদকলে। 
  
তকব্ েুস্নেকক থে অপস্নরসীম ঝঁুস্নক স্নেকত িক়েস্নছল তাকত থকাকো সকন্দি থেই। কারণ 
একক্ষকত্র ধরা পকড োব্ার সমূি সম্ভাব্ো স্নছল। 
  
কোো ব্কল সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল অল্প অকপক্ষা করকলে স্নকন্তু স্নমকসস লস্নরমার 
থকাকো উত্তর স্নদকত আগ্রি থদোকলে ো। 
  
অপর স্নতেজকের সকঙ্গ স্নমিঃ শযাতাোর স্নক ধরকের সম্পকদ স্নছল থস স্নব্ষক়ে স্নকছু ইস্নঙ্গত 
স্নদকত পাকরে? 
  
লস্নরমার দৃঢ়ভস্নঙ্গকত মাো োডকলে। ব্লকলে, ো। 
  
এই স্নতেজকের মকধয কাকক আপস্নে েুস্নে ব্কল সকন্দি ককরে? 
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লস্নরমার কস্নঠে দৃস্নিকত ব্যাকেকলর থচাকের স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। মাপ করকব্ে, প্রশ্নো 
আমার কাকছ রীস্নতমকতা অসঙ্গত ব্কল মকে িকে। আস্নম এর উত্তর স্নদকত অপারগ। 
  
ব্যাকেকলর মুকের থচিারা থদকে মকে িল স্নতস্নে থেে েুব্ থছাে দুিু থছকল। এইমাত্র দুিুস্নম 
করব্ার জেয ঠাকুমার কাছ থেকক ব্কুস্নে থেকলে। 
  
আপোর স্নঠকাো? পককে ডাক়েস্নরর পাতা ওল্টাকত ওল্টাকত প্রশ্ন করকলে ব্যাকেল। 
  
এককশা এগাকরা েম্বর থচইে থলে, থচলস্নস। 
  
থিাে েম্বর? 
  
থচলস্নস–৪৫৬৩২। 
  
 স্নমকসস লস্নরমার থচ়োর থছকড উকঠ দাডঁাকলে। 
  
ব্যাকেল তাডাতাস্নড থপা়োকরাকক উকেশয ককর ব্লকলে, আপস্নে স্নক থকাকো প্রশ্ন করকত 
চাে, স্নমিঃ থপা়োকরা? 
  
স্নমকসস লস্নরমার অপ্রসন্ন মুকে থপা়োকরার স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। 
  
আস্নম মযাডাম; আপোকক থকাকো অসঙ্গত প্রশ্ন করব্ ো। এই স্নতেজকের মকধয কাকক 
আপস্নে েুস্নে ব্কল সকন্দি ককরে তা আস্নম জােকত চাই ো। তকব্ স্নিজ থেকলা়োড স্নিসাকব্ 
এঁকদর প্রকতযককর সম্বকন্ধ আপোর স্নক ধারণা েস্নদ থসো দ়ো ককর ব্যি ককরে…. 
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এ-প্রকশ্নর উত্তর স্নদকত আমার থকাকো আপস্নত্ত থেই। ঠাণ্ডা গলা়ে জব্াব্ স্নদকলে পস্নরমার, 
স্নকন্তু িতযাকাকন্ডর সকঙ্গ এর স্নক সম্পকদ োককত পাকর থসো স্নঠক বু্কঝ উঠকত পারস্নছ ো। 
  
থস-স্নব্চাকরর ভারো ো ি়ে আমার ওপকরই থছকড স্নদে। আস্নম শুধু উত্তরো জােকত 
পারকলই সস্নব্কশষ ব্াস্নধত িব্। 
  
অসীম বধেদ সিকাকর মা থেমে তাঁর অকব্াধ স্নশশুর সমস্ত অব্ান্তর প্রকশ্নর জব্াব্ স্নদক়ে 
োককে থসই সুকরই স্নমকসস লস্নরমার ব্লকলে, থমজর থডসপাডদ দস্তুর মকতা স্নিকসস্নব্ 
থেকলা়োড। ডািার রব্ােদকসর িাকতর থলো েুব্ই ভাকলা তকব্ স্নতস্নে একেু থব্স্নশ থব্স্নশ 
ডাক থদে। স্নমস থমস্নরস্নডকের থেলাও মন্দ ে়ে স্নকন্তু েুব্ সাব্ধােী মস্নিলা। এছাডা আর 
স্নকছু জােব্ার আকছ? 
  
ব্যাকেল থেরকম আচমকা থছারাো আকলাকত থমকল ধকরস্নছকলে থসই রকম দ্রুত িাকত 
থপা়েরা তার পককে থেকক চারকে দলা পাকাকো থস্কারশীে ব্ার করকলে। 
  
এর মকধয থকাকো থস্কার স্নক আপস্নে স্নলকেস্নছকলে? 
  
ভদ্রমস্নিলা একপলক থসইস্নদকক তাস্নকক়ে একো থস্কারশীে িাকত তুকল স্নেকলে। এইো 
আমার িাকতর থলো। তৃতী়ে রাব্াকরর সম়ে আমার ওপর থস্কার রাোর দাস্ন়েত্ব পকডস্নছল। 
  
আর এো? 
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এো স্নেশ্চ়ে থমজর থডসপাকডদর থলো িকব্। স্নতস্নে থস্কার থলোর সম়ে থককে থককে চকলে 
োকত এক েজকর িারস্নজতো সিকজ থব্াঝা ো়ে। 
  
েীল কাস্নলকত থলো এই থস্কারো? 
  
এো স্নমস থমস্নরস্নডকের। প্রেম রাব্াকরর স্নিকসব্। 
  
 তািকল এই অসমাপ্ত রাব্াকরর স্নিকসব্ো স্নেশ্চ়ে ডািার রব্ােদস রােস্নছকলে। 
  
িযাঁ। 
  
অসংেয ধেযব্াদ মযাডাম। আমার আর থকাকো প্রশ্ন থেই। 
  
স্নমকসস লস্নরমার অপর দু’জকের স্নদকক ঘুকর দাঁডাকলে। শুভরাস্নত্র, স্নমকসস অস্নলভার। 
ককেদল থরস, শুভরাস্নত্র। তারপর চারজকের সকঙ্গ করমদদে ককর স্নতস্নে ঘর থেকক স্নব্দা়ে 
স্নেকলে। 
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ভদ্রমদিলার কাছ টথরক 
০৫. 
  
ভদ্রমস্নিলার কাছ থেকক েতুে স্নকছু জাো থগল ো। থপা়োকরাকক উকেশয ককর ব্যাজার 
মুকে ব্লকলে, ব্যাকেল। আমাকক পেদন্ত ধমকক স্নদল থশষো। একেু প্রাচীেপন্থী মস্নিলা, 
তকব্ অেযকদর প্রস্নত সিােুভূস্নতশীল। অব্শয স্নকছুো একগুঁক়েও আকছে। উস্নে একাজ 
ককরকছে। ব্কল স্নব্বাস ি়ে ো। েস্নদও থকব্ল ব্াইকরো থদকে থভতকরর স্নব্চার করা 
অেুস্নচত। কার মকের মকধয স্নক আকছ থক জাকে! ভদ্রমস্নিলার মােস্নসক শস্নি েুব্ সুদৃঢ়। 
একো কো, থেলার থস্কারশীেগুকলা স্নেক়ে আপস্নে এতো মাো ঘামাকেে থকে বু্ঝকত 
পারস্নছ ো। এগুকলা আপোর স্নক কাকজ লাগকব্, স্নমিঃ থপা়োকরা? 
  
থপা়োকরা েত্ন ককর থস্কাকরর কাগজগুকলা থেস্নব্কলর ওপর ছস্নডক়ে স্নদক়ে ব্লকলে, আপোর 
স্নক মকে িকে ো এর থভতর থেকক আমরা থকাকো স্নেগূঢ় সকতযর ইস্নঙ্গত থপকত পাস্নর? 
একক্ষকত্র স্নক আমরা জােকত চাই? একো চস্নরকত্রর সূত্র, তাই ে়ে স্নক? থকব্ল একজকের 
চস্নরকত্রর সূত্র ে়ে, চারজকেরই। এব্ং আঁকাব্াকা এই অঙ্কগুকলার মকধযই থসো পাব্ার 
সম্ভাব্ো সব্কচক়ে থব্স্নশ। থেমে ধরুে, এো িকে, প্রেম রাব্াকরর থস্কারশীে, লক্ষয 
করকলই থদেকত পাকব্ে এর মকধয থকাোও থকাকো প্রস্নতদ্বস্নিতা গকড ওকঠস্নে। েুব্ 
তাডাতাস্নড থশষ িক়ে থগকছ। কু্ষদ্র অেচ স্পি িস্তাক্ষর। সতকদভাকব্ থোগ-স্নব্ক়োগ করা। 
সমস্তোই স্নমস থমস্নরস্নডকের িাকতর থলো। স্নতস্নে তেে স্নমকসস লস্নরমাকরর পােদোর িক়ে 
থেলস্নছকলে। ভাকলা তাস তুকলকছে তাই রাব্ার থপকতও স্নব্নু্দমাত্র অসুস্নব্কধ ি়েস্নে। 
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স্নদ্বতী়ে রাব্াকরর থেলাো স্নক ভাকব্ এস্নগক়েস্নছল সব্ো বু্কঝ ওঠা োকে ো। কারণ থমজর 
থডসপাডদ থস্কারো কােকত কােকত থগকছে। এর িকল থস্কাকরর ধারাব্াস্নিকতা কু্ষণ্ণ 
িক়েকছ। স্নকন্তু এই ঘেোর থেককও আমরা তাঁর চস্নরকত্রর একো বব্স্নশকিযর কো জােকত 
পাস্নর। ভদ্রকলাক এক েজকর তার পাস্নরপাস্নবদক পস্নরস্নস্থস্নত সম্পককদ সমযক অব্স্নিত োককত 
চাে। অঙ্কগুকলা থছাে থছাে অক্ষকর থলো এব্ং তাকদরও একো চাস্নরস্নত্রক বব্স্নশিয আকছ। 
  
পকরর থস্কারো িল স্নমকসস লস্নরমাকরর। স্নতস্নে তেে ডািার রব্ােদকসর পােদোর িক়ে 
চরকম উকঠস্নছকলে। দু’স্নদককই লম্বা অকঙ্কর সাস্নর। থব্াঝা োকে ডািার রব্ােদস তার 
িাকতর তাকসর চাইকত একেু থব্স্নশ থব্স্নশ স্নব্ড স্নদস্নেকলে। তাই ডাউে স্নদকত ব্াধয 
িক়েকছে। স্নকন্তু থেকিতু তারা দুজকেই থব্শ দক্ষ থেকলা়োড থসইজেয ডাউকের মাত্রাো 
কম। তকব্ রব্ােদকসর এই মাত্রাস্নতস্নরি স্নব্কডর থঝকক েস্নদ প্রস্নতপক্ষও একেু থব্স্নশ স্নব্ড 
স্নদক়ে থিকলে আর তেেই তাঁরা ডব্ল স্নদক়ে থব্শ থমাোরকম থপোলস্নে আদা়ে ককর 
থছকডকছে। এোকে থদেুে, স্নব্পক্ষ জুস্নে দু’ব্ার স্নডল দুকো ককর ডাউে স্নদক়ে থগকছে। 
স্নমকসস লস্নরমাকরর িস্তাক্ষকরর মকধযও একো স্বকী়ে বব্স্নশিয আকছ, সুন্দর, স্পি, দৃঢ়। 
  
এো িকে অসমাপ্ত চতুেদ রাব্াকরর থস্কারশীে। থস্কার রােস্নছকলে ডািার রব্ােদস। তািকল 
প্রকতযককর িস্তাক্ষর স্নব্স্নশি একো ককর থস্কারশীে পাও়ো থগল। রব্ােদকসর িাকতর 
থলোো থতমে সুন্দর ে়ে তকব্ পডকত থকাকো অসুস্নব্ধা ি়েস্নে। আকগর রাব্ারোর মকতা 
অতো উকত্তজো থেই। সম্ভব্ত তার কারণ এব্াকর স্নমস থমস্নরস্নডে স্নছকলে ডািাকরর 
পােদোর। ভদ্রমস্নিলা এককই একেু কম কম স্নব্ড স্নদক়ে োককে। তার ওপর ডািাকরর 
মকতা থতজী পােদোর থপক়ে স্নতস্নে ভক়ে আর স্নি়েমাে িক়ে পকডস্নছকলে। সারা থস্কাকরর 
মকধয থকমে একো স্নঝমুস্নে আর অব্সাকদর ভাব্ গাঁো িক়ে আকছ। 
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একেু থেকম আব্ার শুরু করকলে থপা়োকরা। আপস্নে ি়েকতা ভাব্কত পাকরে আস্নম 
অেদিীে, স্নেকব্দাকধর মকতা প্রশ্ন ককরস্নছ, স্নকন্তু আসকল তা ে়ে। আস্নম এই চারজে 
থোকলা়োডকদর চস্নরত্রগত বব্স্নশিয সম্পককদ একো পস্নরষ্কার আভাস থপকত চাই। এব্ং 
থেকিতু আস্নম তাকদর কাকছ থকব্ল স্নিজ থেলা সম্পককদই প্রশ্ন রােস্নছ তাই তারাও তার 
উত্তর স্নদকত থকাকো স্নদ্বধা করকছে ো। 
  
আপোর প্রশ্নকক থকাকোস্নদে স্নেরেদক ব্কল মকে কস্নর ো। সসম্ভ্রকম সুপাস্নরেকেেকডন্ট 
ব্যাকেল ব্লকলে, কারণ আপোর কমদপদ্ধস্নত সম্পককদ আস্নম েকেি ও়োস্নকব্িাল। 
প্রকতযককরই কাকজর মকধয একো স্নেজস্ব ধারা আকছ। আস্নম সব্ সম়ে আমার অধীেস্থ 
ইন্সকপক্টরকদর স্বাধীেভাকব্ কাজ করব্ার সুকোগ স্নদই। থকাে পদ্ধস্নতকত কাজ করকল 
সব্কচক়ে থব্স্নশ সুিল পাও়ো োকব্ থসো তারা স্নেকজরাই থব্কছ থে়ে।.. 
  
তকব্ আপাতত এ-প্রসঙ্গ মুলতুস্নব্ থরকে থমস্নরস্নডেকক আসকত ব্লাই ভাকলা। 
  
 স্নমস থমস্নরস্নডে অস্নতমাত্রা়ে স্নব্চস্নলত িক়ে পকডস্নছকলে। দরজার কাকছ একস স্নতস্নে দাঁস্নডক়ে 
থগকলে। বাস প্রবাসও থকমে একলাকমকলা। থচাকে মুকে আতকঙ্কর পানু্ডর ছা়ো। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল ত্বস্নরৎ পাক়ে উকঠ স্নগক়ে থমস্নরস্নডকের পাকশ একস দাঁডাকলে। 
তাকক ধরকলে ও একো থচ়োকর ব্সকত সািােয করকলে। 
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ব্কস একেু স্নজস্নরক়ে স্নেে, স্নমস থমস্নরস্নডে। অেো এত োভদাস িক়ে পডকব্ে ো। আস্নম 
জাস্নে, এই ধরকের েৃশংস ঘেোব্স্নল িা়ুের ওপর থকমে গভীর প্রভাব্ স্নব্স্তার ককর। 
তকব্ একক্ষকত্র ঘেোো সস্নতযই অতোস্নে ভ়োব্ি ে়ে। 
  
এর থচক়ে ভ়োব্ি আর স্নক িকত পাকর আমার মাো়ে আসকছ ো। মৃদুককণ্ঠ কো ব্লকলে 
থমস্নরস্নডে। স্নক ভ়োেক ব্যাপার ভাবু্ে থতা থদস্নে। আমাকদরই একজে…ওিঃ, আর ভাব্া 
ো়ে ো। 
  
ভাব্োর ভারো আমার ওপর থছকড স্নদক়ে স্নেস্নশ্চন্ত থিাে। েি সুকর সান্ত্বো স্নদকলে 
ব্যাকেল। প্রেকম আপোর স্নঠকাোো আমাকদর ব্লুে। 
  
ওক়েেডে ককেজ; ও়োস্নলং থিাডদ। 
  
শিকরর আস্তাোর থকাকো স্নঠকাো থেই? 
  
 ো, দু-চারস্নদকের জকেয েেে শিকর আস্নস তেে একো ক্লাকব্ উস্নঠ। 
  
 ক্লাব্োর োম? 
  
 থলস্নডজ অেস্নল। 
  
 ভাল….আো স্নমস থমস্নরস্নডে, শযাতাোর সকঙ্গ আপোর কতস্নদকের পস্নরচ়ে? 
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আমার সকঙ্গ তাঁর ভাকলা পস্নরচ়ে ই থেই। সস্নতয ব্লকত স্নক, ভদ্রকলাককক আস্নম একেু 
ভ়ে-ই ককর চলতাম। 
  
তার কারণ? 
  
কারণ?…কারণ তার থসই ভ়েঙ্কর স্নিমশীতল িাস্নস। আর এমেভাকব্ ঝঁুকক পকড থলাককর 
সকঙ্গ কো ব্কলে োকত মকে ি়ে সুকোগ থপকলই বু্স্নঝ ঘাকডর ওপর থছাব্ল থমকর 
ব্সকব্ে। 
  
ভদ্রকলাককর সকঙ্গ ককব্ আপোর প্রেম পস্নরচ়ে িল। 
  
প্রা়ে ে-মাস আকগ। শীতকাকল সুইজারলযাকন্ডর এক থিাকেকল আমাকদর প্রেম সাক্ষাৎ 
ঘকে। ভদ্রকলাক ব্রকির ওপর েুব্ ভাকলা থস্কস্নেং করকত পারকল। োো রকম 
কা়েদাকােুে ও তার জাো স্নছল। 
  
িযাঁ, থচিারাো তাঁর থস্কস্নেংক়েরই উপকোগী। থসোে থেকক স্নিকর আসব্ার পর স্নমিঃ 
শযাতাোর সকঙ্গ স্নক আপোর থদো সাক্ষাৎ ঘেত? 
  
কেকো সেকো। মাকঝ মকধয স্নতস্নে আমাকক তার পাস্নেদকত স্নেমন্ত্রণ জাোকতে আর প্রকতযক 
পাস্নেদরই স্নব্কশষ একো থজৌলুস োকত। মজাও পাও়ো থেত স্নব্স্তর। 
  
স্নকন্তু ব্যস্নিগতভাকব্ ভদ্রকলাককক ভ়ে পাব্ার মকতা স্নেশ্চ়ে আপোর থকাকো স্নব্কশষ কারণ 
স্নছল ো? 
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অযাো থমস্নরস্নডে স্বে স্নব্শাল দুই আঁস্নে থমকল ব্যাকেকলর স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। তারপর 
ব্লকলে, স্নব্কশষ, কারণ? ো! 
  
এব্ার তািকল আজককর রাকতর ঘেো়ে আসা োক। আপস্নে স্নক স্নিজ থেলার সম়ে 
কেকো স্নেকজর আসে থছকড উকঠস্নছকলে? 
  
স্নঠক মকে পডকছ ো!…ওকিা, িযাঁ, একব্ার থব্াধি়ে উকঠস্নছলাম। অকেযরা থক স্নক তাস 
থপক়েকছ থসো থদোর জেয। 
  
আপস্নে স্নক থস সম়ে সারাক্ষণই স্নিজ-থেস্নব্কলর পাশাপাস্নশ স্নছকলে? 
  
িযাঁ। 
  
এ-স্নব্ষক়ে এককব্াকর সমূ্পণদ স্নেস্নশ্চত থতা, স্নমস থমস্নরস্নডে? 
  
থমস্নরস্নডকের িসদা স্নচবু্ক অকস্মাৎ রস্নিম িক়ে উঠল। ো…ো ঘকরর মকধয থব্াধ ি়ে দু-
এক পাক পা়েচাস্নরও ককরস্নছলাম। 
  
স্নঠক কো।…. স্নমস থমস্নরস্নডে, আস্নম আপোকক সকচতে ককর স্নদকত ব্াধয িস্নে ব্কল 
আমা়ে মাি করকব্ে। স্নকন্তু প্রস্নতস্নে প্রকশ্নর সতয উত্তর স্নদকত সকচি থিাে। আস্নম জাস্নে, 
আপস্নে ভীষণ োভদাস িক়ে পকডকছে। োভদাস িক়ে পডকল থলাকক অকেক সম়ে োো 
ধরকের উকল্টাপাল্টা কো ব্কল। থেো ঘো থশাভে িত ব্া থে ঘেো তাকদর কাকছ কাময 
স্নছল থসই রকমই ঘকেকছ ব্কল আর পাঁচজকের কাকছ গল্প ককর। তকব্ থশষকাকল একত 
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িল ভাকলা ি়ে ো। োক, তািকল আপস্নে স্বীকার করকছে থস সম়ে ঘকরর মকধয ইতস্তত 
ঘুকর থব্স্নডক়েস্নছকলে। এব্ার ব্লুে, তেে স্নক আপস্নে স্নমিঃ শযাতাোর কাকছ স্নগক়েস্নছকলে? 
  
স্নমস থমস্নরস্নডকের দৃস্নিকত একো অসিা়ে িতাশ ভাব্ িুকে উঠল। স্নব্বাস করুে, আস্নম 
সস্নতযই ব্লস্নছ সুপাস্নরেকেেকডন্ট, আমার স্নকছুই থেে সস্নঠক মকে পডকছ ো! 
  
থব্শ, তািকল আমরা ধকর থেব্ আপস্নে ি়েকতা তার কাকছ স্নগক়েস্নছকলে। অপর স্নতেজকের 
স্নব্ষ়ে স্নকছু জাকেে? 
  
স্নমস থমস্নরস্নডে মাো োডকলে। ো, তাকদর কাকরা সকঙ্গই আমার থকাকো পূব্দ পস্নরচ়ে 
থেই। আজ এোকে প্রেম আলাপ িল। 
  
এঁকদর সম্পককদ আপোর স্নক ধারণা? এই িতযাকান্ড কার দ্বারা সম্ভব্ ব্কল আপস্নে সকন্দি 
ককরে? 
  
আস্নম স্নব্বাসই করকত পারস্নছ ো, স্নকছুকতই স্নব্বাস করকত পারস্নছ ো। থমজর থডসপাডদ ও 
এ কাজ করকত পাকরে ো। এব্ং এো ডািার রব্ােদকসর কীস্নতদ ব্কলও আমার মকে ি়ে 
ো। থকেো িতযার উকেশয োককল তারা আরও অকেক সিজ পে থব্কছ স্নেকত পাকরে। 
ওষুকধর মকধয স্নব্ষ ো ওই জাতী়ে স্নকছু…তািকল আপোর স্নব্বাস, স্নমকসস লস্নরমারই এই 
কাজ ককরকছে? 
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ো ো, আস্নম থসকো ব্লস্নছ ো। স্নতস্নে থে ককরেস্নে থস স্নব্ষক়ে আস্নম স্নেস্নশ্চত। তার আচার 
ব্যব্িার েুব্ই ভদ্র এব্ং স্নিজও অদু্ভত ভাকলা থেকলে। স্নেকজ একজে উঁচুদকরর থেকলা়োড 
িও়ো সকেও পােদোকরর ত্রুস্নে থদস্নেক়ে তাকক কেকো োভদাস ককর থতাকলে ো। 
  
তবু্ স্নকন্তু আপস্নে সব্কশকষ ভদ্রমস্নিলার োম উকল্লে করকলে। 
  
তার কারণ বু্কক ছুস্নর ব্স্নসক়ে েুে করার মকতা োেুককপো একমাত্র থমক়েকদরই থশাভা 
পা়ে। 
  
ব্যাকেল আকগর মকতাই আচমকা ছুস্নরো ব্ার করকলে। ভক়ে স্নসঁস্নেক়ে থগকলে থমস্নরস্নডে। 
  
ও ভ়েঙ্কর স্নজস্নেসো একব্ার িাকত স্নেক়ে থদেকত পাস্নর? 
  
 িযাঁ…..িযাঁ, থদেুে ো। 
  
 ছুস্নরো িাকত ধকর থেকডকচকড থদোর সম়ে থমস্নরস্নডকের মুেো আডি আর িযাকাকশ িক়ে 
উঠল। বু্ককর থভতকর হৃদস্নপন্ডো থেে অস্নতমাত্রা়ে ধুকপুক করকছ। সুপাস্নরেকেেকডন্ট 
ব্যাকেল তীক্ষ্ণ দৃস্নিকত তাঁর স্নদকক তাস্নকক়েস্নছকলে। 
  
এই সামােয স্নজস্নেসো স্নদক়ে থশকষ স্নকো…. 
  
এককব্াকর মােকের মকতা থসাজা ঢুকক োকব্। ঈষৎ স্নব্জ্ঞ ককণ্ঠ ব্যি করকলে ব্যাকেল, 
এর সািাকেয থে থকাকো ব্াচ্চা থছকলও অো়োকস েুে করকত পাকর। 
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আপস্নে ব্লকত চাে….আপস্নে ব্লকত চােস্নমস থমস্নরস্নডে তাঁর ভীত চস্নকত েলেকল দুই 
থচাকের দৃস্নি সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর মুকের ওপর েযস্ত করকলে। স্নক থেে েুঁকজ 
থব্ডাকলে থসোকে কণ্ঠস্বকর স্নব্হ্বলতার থছাঁও়ো আমার দ্বারাও এই িতযাকান্ড সম্ভব্? স্নকন্তু 
আস্নম এ কাজ কস্নরস্নে। স্নক উকেকশযই ব্া োকমাকা তাকক েুে করকত োব্? 
  
থসই স্নেগুঢ় প্রকশ্নর উত্তরোই আমরা জােকত চাই। স্নক উকেশয? থকেই ব্া একজে স্নমিঃ 
শযাতাোকক েুে করকত উদযত িকব্? িকত পাকর স্নতস্নে স্নকস্নঞ্চৎ দাস্নম্ভক প্রকৃস্নতর;একেু 
থেে থকমে থকমে! স্নকন্তু আস্নম েতদূর জাস্নে, থতমে স্নকছু স্নব্পজ্জেক স্নছকলে ো!…. 
  
চস্নককতর জকেয স্নক থমস্নরস্নডকের বাস প্রবাস রুদ্ধ িক়ে একলা, হৃৎস্নপন্ডো লাস্নিক়ে উঠল 
অস্নতমাত্রা়ে? 
  
ব্ল্যাককমলার ব্া এই ধরকের স্নকন্তু স্নতস্নে েে। ব্যাকেল ব্কল চলকলে, তাছাডা আপোকক 
থদকেও মকে ি়ে ো থে আপোর থকাকো থগাপে অপরাধ োককত পাকর? পুরাকো প্রসকঙ্গ 
স্নিকর থগকলে। স্নমিঃ শযাতাোকক অপছন্দ করব্ার মকতা আপোর থকাকো স্নব্কশষ কারণ 
আকছ? 
  
িযাঁ…..অসংেয কারণ? 
  
 হুঁ, সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল রীস্নতমকতা স্তস্নম্ভত। 
  
অপছন্দ করব্ার মকতা অকেক কারণ আকছ, তকব্ তাকক িতযা করব্ার থকাকো পস্নরকল্পো 
আমার স্নছল ো। সিজ ককণ্ঠ স্বী়ে অস্নভমত ব্যি করকলে থমজর থডসপাডদ। অব্শয তাঁর 
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পশ্চাকেকশ থঝকড একো লাস্নে কষাকত পারকল আস্নম মকে মকে েুব্ই পস্নরতৃস্নপ্ত লাভ 
করতাম। দুভদাগয, তার আকগই ভদ্রকলাক ইিকলাক থেকক সকর পডকলে। 
  
থকে আপোর মকে এমে ব্াসোর উকদ্রক িল? 
  
কারণ তার স্বভাব্োই স্নছল লাস্নে োও়োর উপেুি। তািকলই স্নতস্নে শাক়েস্তা োককতে। 
ইদােীং তাকক থদেকলই আমার বু্কের ডগাো েুব্ স্নেসস্নপস করত। 
  
তাঁর অপকীস্নতদ সম্বকন্ধ আপস্নে স্নক জাকেে োর জকেয এমে স্নব্জাতী়ে ধারণার উদ্ভব্? 
  
স্নতস্নে ব্ড্ড থব্স্নশ ভাকলা সাজকপাশাক করকতে….মাোর চুলগুকলাও স্নছল স্নব্শ্ৰী ধরকের 
লম্বা…তাছাডা তার গা স্নদক়ে সব্দদা আতকরর উগ্র গন্ধ থব্করাত… 
  
এ সকেও থতা আপস্নে স্নেমন্ত্রণ গ্রিণ করকতে? ব্যাকেকলর ককণ্ঠ কু্ষব্ধ স্নজজ্ঞাসা। 
  
েস্নদ আমাকক থকব্ল আমার পছন্দমকতা থলাককর ব্াস্নডকতই স্নেমন্ত্রণ রােকত থেকত ি়ে 
তািকল ভস্নব্ষযকত আমার পকক্ষ আর থকাকো স্নেমন্ত্রণ রাোর থসৌভাগযই ি়েকতা ঘকে উঠকব্ 
ো। 
  
আপস্নে সামাস্নজকতাকক পছন্দ ককরে স্নকন্তু স্নঠকমকতা মাস্নেক়ে স্নেকত পাকরে ো। সংশক়ের 
সুকর মন্তব্য করকলে ব্যাকেল। 
  
িযাঁ, স্নঠকই। মাকঝ মকধয আস্নম এই সমস্ত থগালমাল বি-িট্টকগাল পছন্দ কস্নর। উজ্জ্বল 
মস্নিলা, দাস্নম দাস্নম থপাশাক-পস্নরেদ, ঝকঝকক আকলা, োচ-গাে, োও়ো-দাও়ো, আকমাদ 

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

76 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

িুস্নতদ, িাস্নস-ঠাট্টা-সব্ই েুব্ ভাকলা লাকগ। তারপরই এর কৃস্নত্রমতা থদকে আমার ব্স্নম একস 
ো়ে। আস্নম অসুস্থ থব্াধ কস্নর। তেস্নে আব্ার ব্কে জঙ্গকল, উদার প্রকৃস্নতর উনু্মি প্রান্তকর 
স্নিকর োব্ার জকেয মকে মকে িকেয িক়ে উস্নঠ। 
  
ব্কে-জঙ্গকল জীব্ে কাোকোও কম স্নব্পজ্জেক ে়ে। আপোকক স্নেশ্চ়ে েুব্ সতকদ িক়ে 
চলাকিরা করকত ি়ে? 
  
থডসপাডদ অব্কিলা ভকর মৃদু িাসকলে। স্নমিঃ শযাতাো স্নেশ্চ়ে স্নব্পজ্জেক জীব্ে-োপে 
করকতে ো, তবু্ স্নতস্নে আজ মৃত আর আস্নম এেেও থব্ঁকচ আস্নছ। 
  
আপস্নে ো ভাব্কছে তার থচক়ে স্নমিঃ শযাতাো ি়েকতা আরও থব্স্নশ স্নব্পজ্জেক জীব্েোপে 
করকতে! 
  
তার মাকে? 
  
এর ওর থগাপে ব্যাপাকর োক গলাকো স্নমিঃ শযাতাোর একো স্বভাব্ স্নছল। 
  
আপস্নে ব্লকছে স্নতস্নে অপকরর জীব্কের লুককাকো েব্র সংগ্রি ককর থব্ডাকতে? 
  
িযাঁ, থসই প্রকৃস্নতর থলাকই স্নছকলে স্নতস্নে। অেব্া থকাকো োরীঘস্নেত ব্যাপাকরও োককত 
পাকরে স্নতস্নে। 
  
থমজর থডসপাডদও অদু্ভতভাকব্ থিকস উঠকলে। আমার মকে ি়ে ো থকাকো মস্নিলাই তাকক 
থতমেভাকব্ পাত্তা থদকব্। 
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ওসব্ কো োক। এঁকদর মকধয কাকক আপস্নে িতযাকারী ব্কল সকন্দি ককরে, থমজর 
থডসপাডদ। 
  
এ কাজ আস্নম কস্নরস্নে। স্নমস থমস্নরস্নডকের দ্বারাও এ কাজ সম্ভব্ ব্কল আমার স্নব্বাস ি়ে 
ো। স্নমকসস লস্নরমারও থে এমে দুষ্ককমদ স্নলপ্ত িকব্ তা আস্নম কল্পোকতও আেকত পাস্নর ো। 
তাকক থদেকল আমার এক ধমদভীরু স্নপস্নসর কো মকে পকড ো়ে। অতএব্ একমাত্র 
ডািার ব্ােদসই অব্স্নশি োককে। 
  
স্নিজ থেলার সম়ে আপোর এব্ং অেয সককলর গস্নতস্নব্স্নধর কো স্নকছু স্মরণ করকত 
পাকরে? 
  
দু’ব্ার মাত্র আস্নম আসে থছকড উকঠস্নছলাম। একব্ার একো অযাসকট্র আেব্ার জেয। থসই 
অব্সকর িা়োরকপ্ল্কসর আগুেোও একেু উকস্ক স্নদক়েস্নছলাম। আর একব্ার একপাত্র কডা 
পােীক়ের প্রক়োজকে? 
  
তেে আন্দাজ কো িকব্? 
  
সস্নঠক ব্লকত পারব্ ো। প্রেমব্ার তেে থব্াধি়ে সাকড দশো িকব্। তার আধঘন্টা পকর 
স্নদ্বতী়েব্ার উকঠস্নছলাম। তকব্ সমস্তই অেুমাকের ব্যাপার স্নমকসস লস্নরমার একব্ার উকঠ 
আগুকের ধাকর স্নগক়েস্নছকলে। থসই সম়ে স্নমিঃ শযাতাোর সকঙ্গ তাঁর থেে স্নক কোও 
িক়েস্নছল। তকব্ ভদ্রকলাককর গলার স্বর আস্নম শুেকত পাইস্নে। থকে ো, থসস্নদকক মকোকোগ 
থদব্ার মকতা তেে অব্সর স্নছল ো। শযাতাো ি়েকতা উত্তর স্নদক়ে োককব্ে। স্নমস 
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থমস্নরস্নডে একব্ার ঘকরর চারধাকর পা়েচাস্নর করস্নছকলে। তকব্ তাকক িা়োরকপ্ল্কসর ধাকর 
কাকছ আস্নম থেকত থদস্নেস্নে। ডািার রব্ােদস প্রা়েই তাঁর থচ়োর থছকড উকঠ োস্নেকলে। 
অন্তত স্নতে চারব্ার থতা িকব্ই। 
  
আর একো প্রশ্ন, আডকচাকে থপা়োকরার স্নদকক তাস্নকক়ে মৃদু িাসকলে ব্যাকেল। স্নিজ 
থেকলা়োড স্নিসাকব্ এই স্নতে জকের সম্পককদ আপোর স্নক ধারণা? 
  
স্নমস থমস্নরস্নডে থব্শ ভাকলাই থেকলে। ডািার রব্ােদস স্নব্পজ্জেকভাকব্ মাত্রাস্নতস্নরি ডাক 
স্নদক়ে োককে। এর জকেয তাঁর আরও থব্স্নশ ডাউে োও়ো উস্নচত স্নছল। স্নমকসস লস্নরমার 
সস্নতযই একজে জাত থেকলা়োড। 
  
ব্যাকেল থপা়োকরাকক উকেশয ককর ব্লকলে, আপস্নে স্নক আর স্নকছু প্রশ্ন করকত চাে? 
  
থপা়োকরা থেস্নতব্াচক মাো োডকলে। থডসপাডদ সুপাস্নরেকেেকডন্টকক তার স্নঠকাো স্নদকলে। 
তারপর শুভরাস্নত্র জাস্নেক়ে স্নব্দা়ে স্নেকলে। 
  
ভদ্রকলাক চকল থেকতই স্নেকজই আসকে েকডচকড ব্সকলে থপা়োকরা। স্নক একো ব্লকত 
স্নগক়েও থেকম ব্সকলে মাঝপকে। 
  
স্নকছু থেে ব্লকত োস্নেকলে মকে িকে? 
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থতমে স্নকছু ে়ে। থপা়োকরার কণ্ঠস্বকর শান্ত শীতলতা, আচমকা আমার মকে িল থমজর 
থডসপাকডদর িাঁো চলার ভস্নঙ্গকত থকমে একো ব্াঘ ব্াঘ গন্ধ। থকমে সিজ, সাব্লীল 
এব্ং স্নমশ্র। 
  
হুঁ, ব্যাকেল স্নকছুো অেযমেস্ক িক়ে পডকলে। ভাসা ভাসা থচাকে তাকাকলে সককলর 
স্নদকক। এেে প্রশ্ন, ওকদর মকধয থক এই অপকীস্নতদর ো়েক? 
  
. 
  
০৬. 
  
 সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর থচাকের দৃস্নি একক একক প্রকতযককর মুকের ওপর স্নদক়ে ঘুকর 
থগল। সব্াই স্নেব্দাক। থকব্ল একজেই উত্তর স্নদকত এস্নগক়ে একলে। স্নতস্নে শ্ৰীমতী 
অস্নলভার। ভদ্রমস্নিলা কেকোই তাঁর ব্যস্নিগত মতামত ব্যি করকত স্নব্নু্দমাত্র কুস্নণ্ঠত িে 
ো। 
  
ওই থমক়েো, আর ো ি়েকতা ডািার রব্ােদস। শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর ককণ্ঠ থকাকো স্নদ্বধা ব্া 
জডতা থেই। 
  
ব্যাকেল স্নজজ্ঞাসু দৃস্নিকত অেয দুজকের স্নদকক তাকাকলে। তাকদর থকউ থকাকো মন্তব্য 
করকত আগ্রি থদোকলে ো। ককেদল থরস উকেশযিীেভাকব্ মাো থদালাকত লাগকলে। 
থপা়োকরা স্নিকজর দলা পাকাকো থস্কারশীেগুকলা সেকত্ন ভাঁজ করকত ব্যস্ত। 
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থশকষ ব্যাকেলই েীরব্তা ভঙ্গ করকলে। এঁকদর মকধযই থকউ একজে েুে ককরকছ তাকত 
থকাকো স্নদ্বমত থেই, আর থসই েরককর থপাকাো ক্রমাগত স্নমকেয কো ব্কল োকে। স্নকন্তু 
থস থক?…উত্তরো েুব্ সিজ ে়ে, মারাত্মক রককমর জস্নেল। 
  
 স্নমস্নেে দুক়েক সককলই স্নেব্দাক। তারপর ব্যাকেল আব্ার শুরু করকলে, েস্নদ ওঁকদর 
জব্ােব্ন্দী থেকক েুস্নের সন্ধাে করকত োই তািকল থদেব্ ডািাকরর অস্নভমকত থডসপাডদই 
েুস্নে। থডসপাডদ আব্ার ডািারককই পুকরাপুস্নর সকন্দি ককরে। স্নমস থমস্নরস্নডে ভাকব্ে 
কাজো স্নমকসস লস্নরমাকরর এব্ং স্নমকসস লস্নরমার এ প্রসকঙ্গ এককব্াকরই মুে েুলকত চাে 
ো। সমগ্র পস্নরস্নস্থস্নতো েুব্ই অস্পি….। 
  
অতো থব্াধি়ে ে়ে। থপা়োকরার গম্ভীর কণ্ঠস্বর ধ্বস্নেত িল। 
  
ব্যাকেল চস্নককত থপা়োকরার স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। আপস্নে স্নক থকাকো পকের সন্ধাে 
থপক়েকছে? 
  
স্নদ্বধাগ্রস্তভাকব্ িাত োডকলে থপা়োকরা। থকব্ল একো থধাঁ়োকে ছা়ো, এর থব্স্নশ স্নকছু ে়ে। 
  
স্নকন্তু আপোরা দু’জকে থতা আমার আকগর প্রকশ্নর থকাকো জব্াব্ স্নদকলে ো? 
  
সুস্নেস্নদদি প্রমাকণর একান্তই অভাব্। সংেত ককণ্ঠ ব্লকলে ককেদল থরস। 
  
ওিঃ, পুরুষরা সব্াই এক ধাঁকচর শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর কণ্ঠ থেকক একরাশ কু্ষব্ধ িতাশা 
ঝকর পডল। থকব্ল প্রমাণ আর প্রমাণ! তাছাডা তারা থেে এক পাও চলকত জাকেে ো। 
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তািকল এব্ার সম্ভাব্োর কো ধরা োক। আকলাচো়ে মুের িকলে ব্যাকেল। একেু থেকম 
স্নেকজর ব্িব্যোকক গুস্নছক়ে স্নেকলে। প্রেকম ডািার রব্দােকসর কো স্মরণ করুে 
ভদ্রকলাককক সকন্দি করার মকতা েকেি কারণ আকছ। বু্ককর স্নঠক থকাো়ে আঘাত 
করকল সকঙ্গ সকঙ্গ অস্নভলাস্নষত িল পাও়ো োকব্ এো স্নতস্নে থব্শ ভাকলাই জাকেে। স্নকন্তু 
এছাডা তার স্নব্রুকদ্ধ অস্নভোে চালাব্ার মকতা আমাকদর িাকত আর থকাকো অস্ত্র থেই। 
তারপর আসকছে থমজর থডসপাডদ। ভদ্রকলাককর মােস্নসক শস্নি েুব্ই সুদৃঢ়। চেপে 
স্নসদ্ধান্ত স্নেকতও তার জুস্নড থেই। তাছাডা স্নব্পজ্জেক পস্নরস্নস্থস্নতকতও স্নতস্নে অভযস্ত। 
মস্নিলাকদরও সকন্দি করার মকতা প্রচুর অব্কাশ আকছ। স্নমকসস লস্নরমাকরর োভদ ভীষণ 
শি। িাভ-ভাব্ থদেকল মকে ি়ে ভদ্রমস্নিলার অতীত জীব্কে থকাকো থগাপে রিসয োকা 
এমে স্নকছু স্নব্স্নচত্র ে়ে। স্নতস্নে থে মােস্নসক অশাস্নন্তকত ভুগকছে থস কো তার থচাকের 
মকধযই থলো আকছ। অপরপকক্ষ স্নতস্নে একজে রীস্নতমকতা আদশদব্াদী, সু্ককলর প্রধাে 
স্নশস্নক্ষকার পকদই তাঁকক ভাকলা মাো়ে। স্নতস্নে কাকরা বু্কক ছুস্নর ব্সাকেে এ-দৃশয কল্পো 
করা কস্নঠে। প্রকৃতপকক্ষ আস্নমও তা মকে কস্নর ো। সব্দকশকষ স্নমস থমস্নরস্নডে, তার সম্বকন্ধ 
আমাকদর স্নব্কশষ স্নকছু জাো থেই, সাদামাো সুন্দরী তরুণী। একেু থেে লাজুক লাজুক 
ভাব্। তািকলও একো মকে রােকত িকব্, তার সম্বকন্ধ আমরা স্নব্কশষ স্নকছু জাস্নে ো। 
  
স্নকন্তু আমরা এো জাস্নে থে পরকলাকগত শযাতাোর স্নব্বাস থমক়েস্নে কাউকক েুে ককরকছ। 
ধীরককণ্ঠ মন্তব্য করকলে থপা়োকরা। 
  
সুন্দর মুে িল শ়েতাকের মুকোশ। শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর গুে গুে থশাো থগল। 
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এ সমস্ত অব্ান্তর কো আকলাচো ককর আমরা স্নক থকাকো স্নস্থর স্নসদ্ধাকন্ত থপৌঁছাকত পারব্? 
ককেল থরস সুপাস্নরেকেেকডকন্টর স্নদকক স্নিকর তাস্নকক়ে অনধেদ সুকর প্রশ্ন করকলে। 
  
এ-ধরকের আকলাচো়ে থকাকো লাভ থেই ব্কল ভাব্কছে? স্নকন্তু এমে থক্ষকত্র এ ধরকের 
আকলাচো অল্পস্নব্স্তর িক়েই োকক। তাকক আপস্নে ব্াধা থদকব্ে স্নক উপাক়ে? 
  
এর থচক়ে সকন্দিভাজে ব্যস্নিকদর অতীত জীব্ে সম্বকন্ধ থোঁজ েব্করর থচিা করকল 
ভাকলা ি়ে ো? তাকত ি়েকতা থকাকো সুিল পাও়ো থেকত পাকর। 
  
ব্যাকেল মৃদু িাসকলে। স্নেশ্চ়ে, স্নেশ্চ়ে! এ স্নব্ষক়ে থতা আমরা েোসাধয প্রকচিা চালাব্ই। 
আশা কস্নর, আপস্নেও আমাকদর সািােয করকত এস্নগক়ে আসকব্ে? 
  
আস্নম সব্দদা প্রস্তুত। স্নকন্তু স্নকভাকব্ আপোকদর কাকজ আসকত পাস্নর? 
  
থমজর থডসপাকডদর ব্যাপাকর। স্নতস্নে ব্হুস্নদে ব্াইকর ব্াইকর ঘুকর থব্স্নডক়েকছে। দস্নক্ষণ 
আকমস্নরকা, পূব্দ আস্নিকা, অকেস্নল়ো ইতযাস্নদ োো জা়েগা়ে, এসব্ জা়েগার থোঁজেব্র 
থজাগাড করা আপোর পকক্ষ েুব্ একো কিসাধয িকব্ ো। 
  
থরস মাো থেকড স্বীকার করকলে, ো, তবু্ েুব্ কিসাধয ে়ে। আস্নম আপোকক এ 
ব্যাপাকর স্নব্স্তাস্নরত থোঁজেব্র স্নদকত পারব্। 
  
আমার মাো়ে চমৎকার একো মতলব্ একসকছ। অস্নত উৎসাকির সুকর থচঁস্নচক়ে উঠকলে 
শ্ৰীমতী অস্নলভার। সস্নতযই অভূতপূব্দ। এোকে আমরা চারজে উপস্নস্থত আস্নছ। প্রকতযককই 
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থগাক়েন্দা স্নব্ভাকগর স্নক্র়ো-পদ্ধস্নতর সকঙ্গ কমকব্স্নশ জস্নডত। আর ওঁরাও িকলে সংেযা়ে 
চারজে। আমরা প্রকতযককই েস্নদ আমাকদর সকন্দিভাজে এক-একজকের ওপর েজর 
রাস্নে, থেমে ককেদল থরস থমজর থডসপাকডদর েব্র সংগ্রি করকব্ে, সুপাস্নরেকেেকডন্ট 
ব্যাকেল থেকব্ে ডািার রব্ােদকসর দাস্ন়েত্ব, মাঁস্নসক়ে থপা়োকরার ওপর স্নমকসস লস্নরমাকরর 
ভার থদও়ো োককব্। আস্নম ো ি়ে থমস্নরস্নডেকক লক্ষয রােব্। প্রকতযককই আমরা 
স্নেকজকদর পদ্ধস্নতকত কাজ চাস্নলক়ে োব্। 
  
ব্যাকেল দৃঢ়ভাকব্ মাো োডকলে। ো, স্নমকসস অস্নলভার, এমে প্রস্তাকব্ আস্নম অন্তত রাস্নজ 
িকত পাস্নর ো। বু্ঝকতই পারকছে, এ সব্ িল সরকাস্নর ব্যাপাকরর কো। এর মকধযই 
আমাকক চালাকত িকব্। তাছাডা আর একো কো, ব্যস্নি স্নেব্দাচকেও আমাকদর মকধয 
মতান্তর থদো স্নদকত পাকর। মাস্নসক়ে থপা়োকরা ি়েকতা মকে ককরে স্নমকসস লস্নরমার 
স্নেকদদাষ। থতমে থক্ষকত্র থক কার ওপর েজর রােকব্ থসোও একো দারুণ সমসযার 
ব্যাপার। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার িতাশ িকলে। স্নকন্তু প্ল্যােো েুব্ই চমৎকার স্নছল। তার কণ্ঠ স্নব্ষাদমন্থর, 
সস্নতযই অপূব্দ প্ল্যাে। তারপর আব্ার স্নতস্নে উৎসাকি চপল িক়ে উঠকলে। ঈষৎ আদুকর 
সুকর ব্লকলে, আো, আস্নম েস্নদ আমার স্নেজস্ব পদ্ধস্নতকত থকাকো অেুসন্ধাে চালাই 
তািকল স্নেশ্চ়ে আপস্নে ব্াধা থদকব্ে ো? 
  
ো তাকত আমার েুব্ থব্স্নশ আপস্নত্ত োকব্ার কো ে়ে। প্রকৃতপকক্ষ এো আমার আওতার 
ব্াইকর। আর থেকিতু আপস্নে আজককর পাস্নেদকত উপস্নস্থত স্নছকলে থসকিতু থকৌতূিল 
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স্নেবৃ্স্নত্তর জেয আপস্নে ো েুস্নশ করকত পাকরে। তকব্ আস্নম আপোকক স্নব্কশষভাকব্ স্মরণ 
কস্নরক়ে স্নদকত চাই এইসব্ েুকের মামলা়ে মাো ব্াইকর থেকক ো গলাকোই ভাকলা। 
  
স্নকন্তু আস্নম আমার তদকন্তর িলািল ব্াইকরর আর পাঁচজকের কাকছ সমূ্পণদ থগাপে 
রােব্। এ-স্নব্ষক়ে স্নেস্নশ্চন্ত োককত পাকরে। থদেকব্ে, থকাকো কোই িাঁস িক়ে োকব্ 
ো….স্নদ্বধাজস্নডত ককণ্ঠ মাঝপকে থেকম থগকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল স্নকন্তু থস উকেশয এমে একজকের সম্পককদ তদন্ত করকত িকব্ 
আমরা েতদূর জাস্নে ইস্নতমকধয অন্তত দুকো েুে থস ককরকছ। এব্ং প্রক়োজে উপস্নস্থত 
িকল তৃতী়ে েুকের থব্লাকতও তার িাত কাঁপকব্ ো। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভারকক স্নকছুো স্নচন্তাস্নন্বত মকে িল। তারপরই স্নতস্নে মৃদু িাসকলে। দুি স্নশশুর 
অকব্াধ িাস্নস। থসই স্নচরাচস্নরত থগাক়েন্দা কাস্নিস্নের প্রস্নতধ্বস্নে, আপোকক সাব্ধাে ককর 
থদও়ো িক়েস্নছল, আপোকক সাব্ধাে ককর থদও়ো িক়েস্নছল?…ধেযব্াদ মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, 
আস্নম েকেি সতকদ িক়েই চলাকিরা করব্। স্নকন্তু এ রিকসযর থশষ ো থদকে আস্নম ছাডস্নছ 
ো। 
  
থপা়োকরা সসম্ভ্রকম মাো থদালাকলে। আপস্নে প্রকৃতপকক্ষই একজে থতজস্নস্বেী মস্নিলা। 
আস্নম থমকে স্নেস্নে, শ্ৰীমতী অস্নলভার েকডচকড থসাজা িক়ে ব্সকলে। থেে থকাকো গুরুতর 
কস্নমস্নে স্নমস্নেংক়ে প্রক়োজেী়ে স্নব্ষ়ে স্নেক়ে আকলাচো করকছে। এ সম্পককদ থে সমস্ত েব্র 
আমরা সংগ্রি করব্ তা কেকোই স্নেকজর কাকছ থগাপে রােব্ ো, সকঙ্গ সকঙ্গ 
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সুপাস্নরেকেেকডন্টকক জাস্নেক়ে থদব্। অব্শয থসই সমস্ত ঘেো থেকক আমার ধারণা ব্া 
স্নসদ্ধাকন্তর কো অপকরর কাকছ ব্যি করকত ব্াধয েই। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল মৃদু িাসকলে। এো থকাকো কাল্পস্নেক থগাক়েন্দা কাস্নিস্নে ে়ে, 
স্নমকসস অস্নলভার থরসও ভদ্রমস্নিলার কো়ে সা়ে জাোকলে। থস থতা স্নেশ্চ়ে, সমস্ত েব্রই 
আমরা সকঙ্গ সকঙ্গ পুস্নলশকক জাস্নেক়ে থদব্। তারপর িাল্কা সুকর শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর স্নদকক 
তাস্নকক়ে ব্লকলে, আপস্নে স্নকন্তু েোেদভাকব্ সতযরক্ষা করকব্ে, স্নমকসস অস্নলভার। ভাঙা 
কাঁকচর েুককরার ওপর আঙুকলর ছাপ ব্া থপাডা স্নচস্নঠর অব্স্নশি অংশ, এমে ধরকের 
প্রক়োজেী়ে স্নকছু সংগ্রি করকলই থসো সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর িাকত তুকল স্নদকত 
থদস্নর করকব্ে ো। 
  
আপস্নে ঠাট্টা করকত পাকরে, শ্ৰীমতী অস্নলভার কু্ষব্ধ ককণ্ঠ ব্লকলে, স্নকন্তু স্ত্রীকলাককর 
অেুভূস্নত….. 
  
কোো থশষ ো ককরই স্নতস্নে স্নব্জ্ঞভাকব্ মাো োডকলে। 
  
দু’পাক়ে ভর স্নদক়ে উকঠ দাঁডাকলে ককেদল থরস। স্নঠক আকছ, আস্নম থডসপাকডদর ব্যাপাকর 
োব্তী়ে থোঁজেব্র একে থদব্। তকব্ দু-চারস্নদে সম়ে লাগকব্।…এছাডা আর থকাকো 
সািাকেয আসকত পাস্নর? 
  
একতই আমাকদর অকেক উপকার িকব্। অজস্র ধেযব্াদ। তকব্ আস্নম স্নক ধরকের েব্করর 
সন্ধাে করস্নছ তা স্নেশ্চ়ে অেুমাে করকত পারকছে? 
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থস স্নব্ষক়ে স্নব্শদভাকব্ ব্যােযা করার প্রক়োজে থেই। থকাকো স্নশকার, দুঘদেো ব্া ওই 
জাতী়ে থকাকো স্নকছুর সকঙ্গ ভদ্রকলাক জস্নডত স্নছকলে স্নকো এই থতা? 
  
ব্যাকেল মৃদু িাসকলে। ককেদল থরস ঘুস্নরক়ে সককলর কাছ থেকক একক একক স্নব্দা়ে স্নেক়ে 
ঘর থছকড ব্াইকর থব্স্নরক়ে থগকলে। 
  
ভদ্রকলাকস্নে থক? শ্ৰীমতী অস্নলভার আর থকৌতূিল থচকপ রােকত পারকলে ো। 
  
থসো-স্নব্ভাকগর একজে উচ্চপদস্থ কমদচারী। প্রচুর ঘুকর থব্স্নরক়েকছে। পৃস্নেব্ীর এমে 
থকাকো থদশ থেই থেোকে তার পাক়ের ছাপ পকডস্নে। 
  
আস্নম তািকল স্নঠকই আন্দাজ ককরস্নছলাম। উস্নে স্নসকক্রে সাস্নভদকসর থলাক। শ্ৰীমতী 
অস্নলভাকরর থচাকে দুিুস্নমর িাস্নস। অব্শয েস্নদও আপস্নে আমার কাকছ থস কো স্বীকার 
করকব্ে ো, স্নকন্তু তাছাডা থকেই ব্া স্নমিঃ শযাতাো আজ রাকত তাকক স্নডোকরর স্নেমন্ত্রণ 
জাোকব্ে? চারজে েুস্নে আর চারজে থগাক়েন্দা। একজে স্কেলযান্ড ই়োকডদর, একজে 
স্নসকক্রে সাস্নভদকসর, একজে থব্সরকাস্নর আর একজে কাল্পস্নেক রিসয 
উপেযাকসর…পস্নরকল্পোোর মকধয রীস্নতমকতা ব্ািাদুস্নর আকছ। 
  
থপা়োকরা ব্াধা থদব্ার ভস্নঙ্গকত মাো োডকলে। আপস্নে ভুল করকছে মযাডাম, মস্ত ভুল 
করকছে। আসকল কাজো সস্নতযই েুব্ থব্াকার মকতা িক়েকছ। ব্াঘকক থোঁচা থমকর জাস্নগক়ে 
থদও়ো িক়েস্নছল। স্নতস্নে ভুকল স্নগক়েস্নছকলে তারা েুব্ ভাকলা লািাকত পাকর। 
  
ব্াঘ? থকে ব্াঘ ব্লকছে কাকক? ব্াঘ ব্লকত আস্নম েুস্নেককই থব্াঝাকত চাইস্নছ। 
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ব্যাকেল িঠাৎ কোর মাঝোকে ব্কল উঠকলে, আপোর স্নক ধারণা মঁস্নসক়ে থপা়োকরা? থকাে 
পকে একগাকল এ রিকসযর িস্নদশ স্নমলকব্ ব্কল মকে ি়ে? আর একো কো, এই 
চারজকের মােস্নসক গস্নতপ্রকৃস্নত সম্বকন্ধই ব্া আপস্নে স্নক অস্নভমত থপাষণ ককরে? এ স্নেক়ে 
থতা অকেক ভাব্োস্নচন্তা করস্নছকলে। 
  
থপা়োকরা তেেও িাত স্নদক়ে থদামডাকো থস্কারশীেগুকলা থসাজা করকত ব্যস্ত। ব্লকলে, 
আপস্নে স্নঠকই ব্কলকছে মেস্তেই িকে আসল। েুেো স্নক প্রকৃস্নতর এব্ং থকমেভাকব্ই ব্া 
সংঘস্নেত িক়েকছ তা আমরা জাস্নে। এেে েস্নদ এমে থকাকো প্রমাণ পাই, একজে থলাক 
তার স্নব্কশষ মােস্নসক গঠকের জেয এই প্রস্নক্র়ো়ে েুে করকত পাকর ো তেে আমরা 
অো়োকস তাকক সকন্দকির তাস্নলকা থেকক ব্াদ স্নদকত পাস্নর। আজ রাকত স্নেমস্নন্ত্রত 
অস্নতস্নেকদর চস্নরত্র সম্পককদ আমরা স্নকছু স্নকছু জাস্নে। একদর সকঙ্গ প্রেম সাক্ষাকতর পর 
প্রকতযককর সম্বকন্ধ আমাকদর একো ধারণা জকন্মকছ। একদর কার স্নক রকম মকোভাব্ তাও 
আমরা এেে স্নকছুো আঁচ করকত থপকরস্নছ। প্রকতযককর স্নিজ থেলার বব্স্নশিয থেককও 
আমরা তাকদর মােস্নসক গঠকের ইস্নঙ্গত পাই। িাকতর থলো এব্ং থস্কার রাোর ধরণও 
চস্নরকত্রর গভীকর থপৌঁছাব্ার একো চাস্নব্কাস্নঠ, থকাকো স্বে স্নসদ্ধাকন্ত থপৌঁছাকতও স্নব্কশষ 
সািােয ককর ো। এই িতযার ব্যাপাকর দুস্নে স্নজস্নেস েুব্ই স্পি। প্রেমতিঃ মকের থজার 
অসাধারণ। স্নদ্বতী়েতিঃ আত্মম্ভস্নরতাও তার স্নব্পুল। এমে একজে থলাক থে চরম ঝঁুস্নক 
স্নেকতও থপছপা ি়ে ো। এব্ার ডািার রব্ােদকসর স্নিজ থেলার বব্স্নশকিযর কো স্নচন্তা 
করুে। ভদ্রকলাক ভাওতা স্নদকত ওস্তাদ। মাত্রাস্নতস্নরি ডাক থদে। তার অেদ স্নেকজর ওপর 
তার সমূ্পণদ আস্থা আকছ। স্নব্পকদ পডকল ঝস্নক্ক সামলাকত পারকব্ে। মেস্তপ্ত এই 
অপরাধোর সকঙ্গ অদু্ভতভাকব্ স্নমকল ো়ে। আব্ার এই দৃস্নিককাণ থেকক স্নব্চার করকল 
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সকন্দিজেক ব্যস্নির তাস্নলকা থেকক প্রেকমই স্নমস থমস্নরস্নডকের োম ব্াদ পডকব্। স্নতস্নে 
একেু ভীতু স্বভাকব্র। সাব্ধাকে স্নিকসব্ ককর ডাক থদে। আত্মস্নব্বাস ব্া মকের থজারও 
তার কম। স্নতস্নে এমে একো েুকের ঝঁুস্নক থেকব্ে একো স্নচন্তা করা ো়ে ো। 
  
স্নকন্তু আর একো স্নদকও ভাব্ব্ার আকছ। োভদাস স্বভাকব্র থলাক ভ়ে থপকলও সাংঘাস্নতক 
স্নব্পজ্জেক িক়ে ওকঠ। ভক়ে কান্ডজ্ঞাে িাস্নরক়ে তারা তেে েুে করকত পাকর। ইঁদুর 
জাঁতাককল পডকল থেমে মস্নর়ো ভাব্ ধারণ ককর তাকদরও থসই অব্স্থা। েস্নদ স্নমস 
থমস্নরস্নডে অতীকত থকাকো েুে ককর োককে এব্ং বু্ঝকত পাকরে স্নমিঃ শযাতাোও বদব্ক্রকম 
তা জােকত থপকরকছে এব্ং ভদ্রকলাক অস্নচকরই থস কাস্নিস্নে সককলর কাকছ প্রকাশ ককর 
স্নদকত োকেে তেে ডুব্ন্ত মােুষ থেমে সামােয েডকুকো অব্লম্বে ককরও থভকস োককত 
থচিা ককর স্নতস্নেও থতমস্নেভাকব্ স্নমিঃ শযাতাোকক েুে ককর স্নেকজকক ব্াঁচাকত চাইকব্ে। 
থসকক্ষকত্র িলািলো একই োককব্ শুধু স্নভন্ন প্রস্নতস্নক্র়ো থেকক জাত, এইমাত্র! ঠান্ডা 
মাো়ে শি িাকতর েুে ে়ে, আতকঙ্ক উন্মত্ত িক়ে এমে কাজ থস করকত ব্াধয িকব্। 
তারপর থমজর থডসপাডদ। স্নচন্তাশীল আত্মস্নব্বাসী মােুষ স্নব্পকদ পডকল িাত-পা গুস্নেক়ে 
ব্কস োকা তার স্বভাব্ ে়ে। অপস্নরিােদ মকে করকল থেককাকো রককমর ঝঁুস্নক স্নেকত স্নতস্নে 
প্রস্তুত। সব্কশকষ স্নমকসস লস্নরমার। ব়্েস প্রা়ে ষাকের কাছাকাস্নছ িকলও প্রের বু্স্নদ্ধমতী। 
স্বভাব্ থব্শ শান্ত। অকঙ্কর মকতা সব্স্নকছু স্নিকসব্ ককর চকলে। তাঁর বু্স্নদ্ধ অেয স্নজকের 
থেকক অকেক থব্স্নশ। স্নতস্নে েস্নদ থকাকো অপরাধ করকত উদযত িে তকব্ থভকব্ স্নচকন্তই 
অগ্রসর িকব্ে। এব্ং তার পস্নরকল্পোর মকধয থকাোও থকাকো িাঁক আকছ স্নকো েুঁস্নেক়ে 
স্নব্চার স্নব্কেষণ ককর থদকে থেকব্ে। থসইজেয আজককর েুেো তাঁর পকক্ষ ো করাই 
সম্ভব্। তকব্ ভদ্রমস্নিলার ব্যস্নিত্ব আকছ। েস্নদ স্নকছু করব্ ব্কল মকে ককরে থস কাজ 
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সুচারুরূকপই সম্পন্ন করকব্ে। দক্ষ স্ত্রীকলাক ব্লকত ো থব্াঝা়ে স্নমকসস লস্নরমার তার 
উজ্জ্বলতম স্নেদশদে। 
  
থপা়োকরা োস্নেক দম স্নেক়ে আব্ার শুরু করকলে, তািকল থদেকত পাকেে এ-স্নব্ষক়ে মাো 
ঘাস্নমক়ে আমরা থব্স্নশ লাভব্াে িব্ ো। আমাকদর সামকে এেে মাত্র একো পেই থোলা 
আকছ তা িকে অতীত। এই অতীকতর থগাপে আব্রণ উকন্মাচে করকত পারকল তকব্ই 
আমরা সকতযর স্নসংি দরজার সন্ধাে পাব্। 
  
ব্যাকেল স্নব্ডস্নব্ড করকলে, একো আপস্নে আকগও ব্হুব্ার ব্কলকছে। 
  
গৃিস্বামী স্নমিঃ শযাতাোর মকত এঁকদর প্রকতযককর িাতই থকাকোো থকাকো েুকের রকি 
কলস্নঙ্কত। প্রকতযককই েুস্নে। স্নতস্নে স্নক সুস্নেস্নদদি প্রমাকণর ওপর স্নভস্নত্ত ককরই এমে স্নসদ্ধান্ত 
ককরস্নছকলে, ো এো তার স্নেছক একো ধারণা মাত্র? এেে আর এ প্রকশ্নর উত্তর পাও়ো 
োকব্ ো। তকব্ প্রস্নতকক্ষকত্রই তাঁর িাকত প্রতযক্ষ প্রমাণ স্নছল এোও স্নঠক স্নব্বাস করা 
শি। 
  
এ-স্নব্ষক়ে আস্নমও আপোর সকঙ্গ একমত। ব্যাকেল মাো থেকড সা়ে স্নদকলে। চারজকের 
প্রকতযককই েুস্নে আর প্রকতযকো প্রমাণই তার িাকতর মুকঠা়ে, এতো ভাব্াও ব্াডব্াস্নড। 
  
আমার মকে ি়ে, এমেো সম্ভব্। স্নতস্নে ি়েকতা একজেকক েুস্নে ব্কল সকন্দি ককরস্নছকলে 
স্নকন্তু স্নঠকমকতা প্রমাণ পাস্নেকলে ো। তেে সমকব্ত অস্নতস্নেবৃ্কন্দর মাঝোকে গল্পেকল 
থসই স্নব্কশষ ধরকের েুকের প্রস্নক্র়োর কো উকল্লে করকলে। স্নমিঃ শযাতাোর দৃস্নি স্নছল 
েুব্ই তীক্ষ্ণ। অস্নতস্নেকদর মকধয, এই গল্প শুকে কার স্নক প্রস্নতস্নক্র়ো ঘেকছ স্নতস্নে সমস্ত 
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েজর রােকতে। কাকরার ি়েকতা একব্ার থচাকের পলক পডল, থকউ থব্স্নশ মাত্রা়ে গম্ভীর 
িক়ে থগকলে, থকউ আব্ার প্রসঙ্গ পস্নরব্তদকের জকেয ব্যস্ত িক়ে উঠকলে, সব্ই তার লক্ষয 
োকত। ব্যাপারো েুব্ শি ে়ে। আপস্নে েস্নদ থকাকো স্নব্ষক়ে কাউকক সকন্দি ককরে 
তেে একেু চালাস্নকর আশ্র়ে স্নেক়ে অো়োকস সকন্দিভঞ্জে করকত পাকরে। 
উকেশযিীেভাকব্ ছুঁকড থদও়ো আপোর প্রস্নতস্নে কোকতই প্রকৃত অপরাধী মকে মকে 
স্নব্চস্নলত িক়ে উঠকব্। 
  
স্নমিঃ শযাতাো স্নেশ্চ়ে এ ধরকের লুককাচুস্নর থেলা েুব্ পছন্দ করকতে। ব্যাকেকলর ককণ্ঠ। 
তীি ব্যকঙ্গর ভস্নঙ্গ। 
  
আমরা ধকর স্নেকত পাস্নর একো ব্া দুকো থক্ষকত্র তাকক ি়েকতা এই ধরকের চালাস্নকর 
আশ্র়ে স্নেকত িক়েস্নছল তকব্ অেয থক্ষকত্র স্নতস্নে স্নেশ্চ়ে সুস্নেস্নদদি প্রমাণ সংগ্রি করকত 
থপকরস্নছকলে। তকব্ পুস্নলকশর িাকত তুকল থদব্ার মকতা থজারাকলা থকাকো প্রমাণ তার 
িাকত তুকল থদও়ো িক়েস্নছল স্নকো এ স্নব্ষক়ে আমার েকেি সকন্দি আকছ। 
  
পস্নরস্নস্থস্নতো েুব্ জস্নেল। স্নব্মষদ ককণ্ঠ ব্যাকেল ব্লকলে, অকেক সম়ে আমরা থকাকো 
গন্ডকগাকলর ব্যাপাকর আঁচ করকত পাস্নর, বু্ঝকত পাস্নর থকউ থকাকো চালাস্নক থেকল চকলকছ, 
স্নকন্তু তার সুস্নেস্নদদি প্রমাণ পাও়ো প্রা়েশই দুিঃসাধয িক়ে ওকঠ। তকব্ একক্ষকত্র একগাব্ার 
মকতা একো পে আমাকদর সামকে থোলা আকছ। এই চারজকের অতীত জীব্কের 
ইস্নতিাস সংগ্রি করকত িকব্। থদেকত িকব্ থকাোও থকাকো অপঘাত মৃতুযর সকঙ্গ এঁকদর 
থকউ জস্নডত স্নকো। স্নডোকরর আসকর স্নমিঃ শযাতাো স্নক ব্কলস্নছকলে স্নেশ্চ়ে স্মরকণ আকছ? 
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িযাঁ, একজে ডািাকরর পকক্ষ স্নব্ষ প্রক়োকগ িতযা করা কত থসাজা, অো়োকস ব্যাপারোকক 
দুঘদেো ব্কল চালাকো ো়ে। স্নশকাকর স্নগক়েও ভ্রমব্শত একজে তার সঙ্গীকক েুে করকত 
পাকর। ঘেোো সস্নতযই ভ্রমব্শত ো ইোকৃত ব্াইকর থেকক বু্কঝ ওঠা কস্নঠে।.এই সমস্ত 
মন্তকব্যর মাধযকমই ি়েকতা শযাতাো তাঁর মৃতুয পকরা়োো়ে স্বাক্ষর ককরস্নছকলে। 
  
থসই সম়ে ভদ্রকলাককর মুকের ভাব্ও থকমে ভ়োব্ি িক়েস্নছল। থপা়োকরার স্নদকক তাস্নকক়ে 
সভক়ে মন্তব্য করকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার। 
  
স্নমিঃ শযাতাোর রকম সকম থদকে থকউ ি়েকতা ধকর স্নেক়েস্নছল, ভদ্রকলাক তার সম্বকন্ধ 
অকেক স্নকছুই জাকেে। তার থগাপে অপরাকধর সমস্ত প্রমাণ শযাতাোর িাকত মজুত 
আকছ। স্নতস্নে এেে েুস্নেকক স্নেক়ে ইঁদুকরর মকতা থেলা করকছে। আসর ভাঙকল সাক্ষী 
প্রমাণসি পুস্নলকশর স্নজম্মা়ে তুকল থদকব্ে।…িা স্নঠকই, স্নতস্নে থে তেেই তার মৃতুয 
পকরা়োো়ে স্বাক্ষর করকলে একত আর থকাকো ভুল থেই। 
  
ক্ষণকাল সককলই েীরব্ রইকলে। এই মামলাো অকেক স্নদে গডাকব্। ব্যাকেকলর ককণ্ঠ 
কু্ষব্ধ অস্নভকোগ, অকেক ঝাকমলা থদো থদকব্ মকে িকে। প্রক়োজেী়ে তেযাস্নদ স্নকছুই প্রা়ে 
িাকতর কাকছ থেই। আমাকদর েুব্ সাব্ধাকে পা থিকল একগাকত িকব্। আমরা স্নক ভাব্স্নছ 
ব্া করস্নছ স্নকছুই ওকদর জােকত থদও়ো চলকব্ ো। আর সব্কচক়ে দুিঃসাধয কাজ িকে 
চারজে সম্ভাব্য েুস্নের অতীত ইস্নতিাস সংগ্রি করা। একজে দু’জে িকল তবু্ ো ি়ে 
থচস্টা ককর থদো থেত। 
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গৃিস্বামী শযাতাোও ি়েকতা সমূ্পণদ অভ্রান্ত েে। থপা়োকরার কণ্ঠস্বকর অকপে গাম্ভীেদ, 
ব্লকলে, স্নতস্নেও থকাকো ভুল ককর োককত পাকরে। 
  
চারজকের সম্বকন্ধই? ো, ো তাকক অতো থব্াকা মকে করব্ার থকাকো কারণ থেই। তকব্ 
থকাকো স্নব্কশষ একজকের সম্পককদ ভুল করাো েুব্ স্নব্স্নচত্র ে়ে। 
  
আপস্নে ব্লকত চাে চার জকের মকধয একজে স্নেকদদাষ?…পস্নরস্নস্থস্নতো সস্নতযই েুব্ থঘারাকলা 
িক়ে দাঁডাল থদেস্নছ। আর সব্কচক়ে মুশস্নককলর ব্যাপার িল, েস্নদ একদর অতীত জীব্ে 
থঘঁকে আমরা থকাকো থগাপে অপরাকধর িস্নদশ েুকঁজ ব্ার করকত পাস্নর তািকলও এই 
মামলার সমাধাকে থসো স্নব্কশষ িলপ্রসূ িকব্ ো। তককদর োস্নতকর ো ি়ে ধকরই স্নেলাম 
থকউ তার ঠাকুমাকক স্নসঁস্নড থেকক ধাক্কা থমকর থিকল স্নদক়ে েুে ককরকছ, স্নকন্তু এতস্নদে 
ব্াকদ আজ তার মূলয স্নক? 
  
তার মূলয এককব্াকরই িুস্নরক়ে থগকছ ব্কল মকে করকব্ে ো। উৎসাকির সুকর ব্লকলে 
থপা়োকরা, আমার মকতা আপস্নেও থস কো ভাকলা ককরই জাকেে। 
  
আপোর ব্িব্য আস্নম বু্ঝকত পারস্নছ। ব্যাকেল মুে তুকল তাকাকলে। একক্ষকত্রও েুস্নে তার 
পুকরাকো পদ্ধস্নতই অেুসরণ করকব্। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার আর চুপ ককর োককত পারকলে ো। আপস্নে স্নক ব্লকত চাে আকগর 
ব্ারও েুস্নে কাউকক ছুস্নরকাঘাকত েুে ককরকছ? 
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সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল মাো োডকলে। ছুস্নরকাঘাতই থে িকত িকব্ এর থকাকো মাকে 
থেই তকব্ ধরণো প্রা়ে একই োকক। স্নব্স্নভন্ন পস্নরকব্কশ িকলও দুক়ের মকধয একো 
অন্তস্নেদস্নিত সামঞ্জসয পাও়ো ো়ে। ভাব্কত অব্াক লাকগ, স্নকন্তু অকেক সম়ে মাত্র এইেুকু 
সূত্র ধকরই আমরা প্রকৃত অপরাধীকক থগ্রপ্তার করকত সমেদ িই। 
  
মােব্প্রকৃস্নতর মকধয থমৌস্নলককত্বর একান্তই অভাব্। দাশদস্নেক ভস্নঙ্গকত মন্তব্য করকলে 
থপা়োকরা। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার প্রস্নতব্াকদ মুের িক়ে উঠকলে। ব্লকলে, মস্নিলাকদর কো সমূ্পণদ আলাদা 
থকব্ল তারাই স্নেতয েতুে উপা়ে অব্লম্বে করকত পাকর। 
  
আস্নম কেকো একই পদ্ধস্নতকত দুব্ার েুে করব্ ো। 
  
আপস্নে স্নক মযাডাম এই প্ল্েকক ভাস্নঙক়ে দুব্ার থকাকো গল্প থলকেেস্নে? স্নজজ্ঞাসু দৃস্নিকত 
স্নিকর তাকাকলে ব্যাকেল। 
  
পদ্মপাতা়ে েুে আর একেুককরা থমাম। মৃদু ককণ্ঠ স্নব্ডস্নব্ড করকলে থপা়োকরা। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার স্নব্স্ফাস্নরত দৃস্নিকত থপা়োকরার মুকের স্নদকক তাস্নকক়ে রইকলে। থস দৃস্নিকত 
স্নব্স্মক়ের সকঙ্গ প্রশংসাও স্নমস্নশ্রত স্নছল। 
  
সস্নতযই আপোর ক্ষমতা অসাধারণ। এমে তীক্ষ্ণ দৃস্নিকত পৃস্নেব্ীকত দুলদভ…িযাঁ, আস্নম 
স্বীকার করস্নছ একই স্নচন্তাধারা থেকক কাস্নিস্নে দুকোর উৎপস্নত্ত। স্নকন্তু আজ পেদন্ত অেয 
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থকউই আমার কাকছ এপ্রসঙ্গ উকল্লে করস্নে। তারা থকউ এো ধরকতই পাকরস্নে। প্রেমো 
িকে একো মূলযব্াে সরকাস্নর দস্নলল চুস্নরকক থকন্দ্র ককর। এক জমকাকলা সান্ধয থভাকজর 
আসকর স্নব্স্নভন্ন মন্ত্রীমকিাদ়ে এব্ং উচ্চপদস্থ সরকাস্নর কমদচারীরা উপস্নস্থত িক়েকছে, তার 
মাঝোে থেকক দস্নললো চুস্নর থগল। োর কাকছ স্নজস্নেসো গস্নেত স্নছল। স্নতস্নেই সককলর 
থচাকে ধুকলা থদব্ার জেয এই েকল চুস্নরর আক়োজে ককরস্নছকলে। আর স্নদ্বতী়েোর 
কাস্নিস্নে সংস্থাপে সমূ্পণদ স্নভন্ন প্রাকৃস্নতক পস্নরকব্কশর মকধয। থব্াস্নণদওর এক রাব্ার 
ব্াগাকের মাস্নলক তার স্নেকজর ব্াংকলার মকধয স্নেিত িকলে। আসকল স্নতস্নে স্নেকজ 
আত্মিতযা ককরস্নছকলে। স্নকন্তু একজকের প্রস্নত আকক্রাশব্শত এমেভাকব্ আত্মিতযার 
পস্নরকল্পো ককরে োকত সককলর ধারণা ি়ে স্নতস্নে েুে িক়েকছে এব্ং ওই স্নব্কশষ 
একজেই িতযাকারী। প্রকৃতপকক্ষ দুকো প্ল্কের উৎস একই। দুজকেই আর পাঁচজকের 
থচাকে ধুকলা থদব্ার জেয ইোকৃতভাকব্ েকল থধা়োর সৃস্নি ককরকছে এমে সম়ে রঙ্গমকঞ্চ 
তৃতী়ে ব্যস্নির আস্নব্ভদাব্। স্নতস্নেই সমস্ত জস্নেল রিকসযর সাব্লীল সমাধাে ককর স্নদকলে। 
  
আস্নম আপোর থশষ ব্ইো পকডস্নছ, মৃদুককণ্ঠ ব্যাকেল ব্লকলে। েুব্ই স্নচত্তাকষদক। এককর 
পর এক থিামরা থচামরা পুস্নলশ অস্নিসাররা েেে েুে িকত লাগকলে তেে জস্নেল 
রিকসযর সাব্লীল সমাধাে ককর স্নদকলে। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার কোর মাঝোকে ব্াধা স্নদক়ে উঠকলে। সস্নতয ব্লকত স্নক, স্নেভীকতার জেয 
আস্নম এক মুিূতদও মাো ঘামাই ো। আজককর স্নদকে থক স্নেভুদল েুঁকজ ব্ার করকত পাকরে? 
একোও পাকব্ে ো। েস্নদ থকাকো স্নরকপাক েদার েব্র পাঠা়ে থে ব্াইশ ব্ছকরর তরুণী তার 
স্নপ্র়ে স্নপকস্নেজ কুকুরোকক থকাকল ককর স্নেক়ে সমুকদ্রর স্নদকক থচাে তুকল ঘুকমর েযাব্কলে 
থেক়ে আত্মিতযা ককরকছ তেে স্নক থকউ পরীক্ষা ককর থদেকত ো়ে থে সস্নতযই তার ব়্েস 
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ব্াইশ ো আঠাশ? ঘরো থেকক সমুদ্র থদো ো়ে স্নকো, অেব্া কুকুরো স্নপকস্নেজ ো 
থেস্নর়োর? েস্নদ একজে স্নরকপােদর অো়োকস এমে েব্র কাগকজ প্রকাশ করকত পাকর 
তেে আমার স্নব্ব্রকণও দু-চারকে ভুলচুক িকত ব্াধা থকাো়ে? রিসয উপেযাকস প্রধাে 
প্রক়োজে িকে দু-চারকে রিমাো মৃতকদকির। েস্নদ থদকেে গল্পস্নে ক্রমশই ব্ড এককঘক়ে 
িক়ে আসকছ তেে জা়েগা বু্কঝ দু-একো েতুে মৃতকদকির আমদাস্নে করুে। েেে থকউ 
থকাকো থগাপে েব্র ব্যি ককর থদকব্ ব্কল মেস্থ ককরকছ এমে সম়ে থস স্নেিত িল। 
থদেকব্ে গল্প আপোর তরতর ককর এস্নগক়ে োকে। এ ধরকের কাস্নিস্নেগুকলা েুব্ই ভাকলা 
জকম। পাঠককরা রুদ্ধস্নেবাকস থশষ পৃষ্ঠা পেদন্ত অকপক্ষা ককর। 
  
আমার প্রা়ে সমস্ত উপেযাকসই এমে ঘেো ঘকে। স্নতস্নে ব্লকত লাগকলে, সব্োই থলাক 
ঠকাকো ব্যাপার। তকব্ স্নভন্ন স্নভন্ন থমাডকক পস্নরকব্শে করা ি়ে, এই ো। এ পেদন্ত থমাে 
ব্স্নত্রশো উপেযাস স্নলকেস্নছ, সককলরই এক ধাঁকচর চস্নরত্র। স্নকন্তু থকউ তা ধরকত পাকরস্নে। 
একমাত্র মঁস্নসক়ে থপা়োকরা ো ব্যস্নতক্রম। তকব্ মুশস্নকলো থব্কধকছ আমার থগা়েন্দাকক 
স্নেক়ে। ভদ্রকলাক স্নিেলযাকন্ডর অস্নধব্াসী। আর এই থদশো সম্বকন্ধ আমার এককব্াকরই 
থকাকো ধারণা থেই। তাকদর স্বভাব্ প্রকৃস্নত ও আচার ব্যব্িার সমস্তই আমার অজাো। 
তার িকল দু-একো ভুলভ্রাস্নন্ত িক়ে ো়ে। এজেয প্রা়েই স্নিেলযান্ড থেকক আস্নম প্রস্নতব্াদ 
পত্র থপক়ে োস্নক। ওোেকার থলাককরা থব্াধ ি়ে থগাক়েন্দা কাস্নিস্নের একস্নেষ্ঠ পাঠক। 
ব্ালকগস্নর়ো ব্া থরামাস্নে়ো়ে এসব্ ব্ইক়ের থতমে কােস্নত থেই। তারা অতো সকচতেও 
ে়ে। আমার থগাক়েন্দা এইসব্ থকাকো থদকশ জন্মাকলই ভাকলা করত। 
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শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর িঠাৎ থে়োল িল সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল স্নকছুো অেযমেস্ক িক়ে 
পকডকছে। স্নতস্নে মকে মকে স্নব্িতকব্াধ করকলে। স্নব্েীত ভস্নঙ্গকত ব্াস্তস্নব্ক পকক্ষ এো থে 
একো জীব্ন্ত িতযাকান্ড থসকো স্মরণ স্নছল ো। 
  
এক মুিূতদ চুপ ককর রইকলে। তারপরই তাঁর দু’থচাকে আর এক েতুে ভাব্োর উদ্ভব্ 
িল। আো, েস্নদ এমে ি়ে থে এই চারজকের মকধয থকউই স্নমিঃ শযাতাোর িতযাকারী 
ে়ে। ভদ্রকলাকই প্ল্যাে ককর চারজে েুস্নেকক ব্াস্নডকত থডকক স্নেক়ে একলে, তারপর মজা 
থদোর জেয শান্ত মস্নস্তকষ্ক আত্মিতযা করকলে!…..। 
  
মৃদু থিকস মাো োডকলে থপা়োকরা। সমাধােোর মকধয একো অপূব্দ অস্নভেব্ত্ব আকছ। 
আপোর কল্পো শস্নির ভূ়েসী প্রশংসা ো ককর পারা ো়ে ো। স্নকন্তু স্নমিঃ শযাতাো 
আত্মিতযা করার মকতা মােুষ েে। জীব্ে তার কাকছ পরম স্নপ্র়ে ব্স্তু। 
  
তকব্ ভদ্রকলাক থে ভাকলা থলাক স্নছকলে ো থস কোোও অস্বীকার করার উপা়ে থেই। 
  
ো, তা থেই। থপা়োকরার কণ্ঠস্বর জলভরা থমকঘর মকতা গম্ভীর। স্নতস্নে থমাকেই ভাকলা 
থলাক স্নছকলে ো। তািকলও থতা স্নতস্নে স্নছকলে জীস্নব্ত। এেে মৃত….স্নেিত। আর েুস্নেকদর 
সম্পককদ সতকদ োকা উস্নচত, একোো তাঁককও একব্ার ব্কলস্নছলাম। এেেও পেদন্ত আস্নম 
থসই অস্নভমতই থপাষণ কস্নর। 
  
একেু থেকম ব্াস্নকো থশষ করকলে থপা়োকরা। আর থসইজেযই ব্াকঘর োচঁার মকধযও 
আস্নম থেকত প্রস্তুত…আস্নম োব্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

97 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

. 
  
০৭. 
  
সুপ্রভাত সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল। ডািার রব্ােদস অমাস্ন়েক থসৌজকেয থচ়োর থছকড উকঠ 
দাঁডাকলে। সামকের স্নদকক ঈষৎ ঝঁুকক পকড করমদদকের জকেয িাত ব্াস্নডক়ে স্নদকলে। তাঁর 
িাকতর তালুকত এেে কাব্দস্নলক সাব্াকের ম্লাে গন্ধ জস্নডক়ে আকছ। আপোর তদন্ত থকমে 
একগাকে? েুস্নে ধরা পডকব্ থতা? 
  
ব্যাকেল সুদৃশয থসািানকাচ সম্বস্নলত ঘকরর চারধাকর একব্ার েজর বু্স্নলক়ে স্নেকলে। 
তারপর একো থচ়োর থেকে স্নেক়ে ব্সকত ব্সকত ব্লকলে, সস্নতয কো ব্লকত স্নক ডািার, 
রব্ােদস, এেেও আমরা এক পাও একগাকত পাস্নরস্নে। থেোকে স্নছলাম থসোকেই দাঁস্নডক়ে 
আস্নছ। 
  
িযাঁ, সান্ধযকভাকজর আসকর গৃিস্বামী স্নমিঃ শযাতাো আকস্নস্মক ভাকব্ মারা থগকছে। থকব্ল 
এই েব্রই আপাতও পস্নত্রকা়ে প্রকাশ করা িক়েকছ। ইস্নতমকধয থপাস্টমকেদম স্নরকপােদও 
আমাকদর িাকত একস থপৌঁকচকছ। ি়েকতা আপোর থকৌতূিল জাগকত পাকর, থসইজকেয 
সকঙ্গ ককর স্নেক়ে এলাম। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল পককে থেকক একো ভাজ করা 
কাগজ ব্ার ককর ডািার রব্ােদকসর স্নদকক এস্নগক়ে স্নদকলে। ডািার রব্দােস থসো িাত 
ব্াস্নডক়ে গ্রিণ করকলে। 
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ভদ্রকলাককর সস্নলস্নসেকরর সকঙ্গও আমরা তার উইকলর স্নব্ষ়ে স্নেক়ে আকলাচো ককরস্নছ, 
মকে ি়ে স্নসস্নর়ো়ে স্নমিঃ শযাতাোর এক আত্মী়ে োককে। দােপকত্র তাঁর োকমাকল্লে আকছ। 
তাছাডা ভদ্রকলাককর ব্যস্নিগত কাগজপত্র আমরা থঘঁকে থদকেস্নছ। 
  
ক্ষস্নণককর জেয রব্ােদকসর িাকসযাজ্জ্বল মুকের ওপর থেে একো কাকলা ছা়ো থেকল থগল। 
অেব্া থসো থচাকের ভুলও িকত পাকর। থসোে থেকক স্নকছু পাও়ো থগকছ? 
  
আশাব্যঞ্জক স্নকছুই ো। িতাশ ভস্নঙ্গকত মাো োডকলে ব্যাকেল। তকব্ তাঁর তীক্ষ্ণ থচাকের 
দৃস্নি স্নস্থরভাকব্ রব্ােদকসর মুকের ওপকরই স্নেব্দ্ধ! 
  
ডািার রব্ােদস আব্ার সিজ িক়ে উঠকলে। থচাকেমুকে সিজাত থপশাদাস্নর প্রশাস্নন্ত। ককণ্ঠ 
থকৌতুককর থছাঁও়ো। ব্লকলে, আর থসইজকেযই স্নক সাত-সকাকল এককব্াকর আমার 
থচম্বাকর একস িাো স্নেক়েকছে? 
  
সুপাস্নরেকেেকডকন্টর কাছ থেকক থতমে সাডা পাও়ো থগল ো। স্নতস্নে আকগর মকতাই 
স্বল্পব্াক। রব্ােদস স্নেকজকক সংেত ককর স্নেকলে। ব্যাকেকলর স্নদকক থচাে তুকল প্রশ্ন 
করকলে আমার কাগজপত্রও স্নেশ্চ়ে আপস্নে পরীক্ষা ককর থদেকত চাইকব্ে? 
  
থসইরকমই মকোগত ব্াসো ব্লকত ব্লকত ব্যাকেল মাো োডকলে। থকাকো সাচদ ও়োকরন্ট 
আকছ? 
  
ো। 
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তকব্ থসজেয আস্নম আপোকক ব্াধা থদব্ ো। থসো আমার সাধযাতীত। থকে ো, সাচদ 
ও়োকরন্ট ব্ার করা আপোর পকক্ষ েুব্ই সিজ। অব্শয স্নেকজকক সম্ভাব্য েুস্নের তাস্নলকা়ে 
ভাব্কত মেো স্বভাব্তই সঙু্কস্নচত িক়ে আকস। স্নকন্তু আপোকদর কাকজ সিা়েতা করাও 
থতা প্রকতযক সৎ োগস্নরককরই কতদব্য। 
  
অজস্র ধেযব্াদ। ব্যাকেকলর থঠাঁকের িাঁকক অমাস্ন়েক থসৌজকেযর িাস্নস। আপোর 
কতদব্যকব্াধকক সম্ভ্রম ো জাস্নেক়ে পারা ো়ে ো। আশা কস্নর অপর সককলও এই দৃিাকন্ত 
অেুপ্রাস্নণত িকব্ে। 
  
িযাঁ, োকক স্নেরাম়ে করা োকব্ ো তাকক স্নেমূদল করাই ভাকলা। এোই আমার অস্নভমত। 
আব্ার প্রাণব্ন্ত িক়ে উঠকলে ডািার রব্ােদস। ব্লকলে, এইমাত্র থচম্বাকরর রুস্নগ থদো 
থশষ করলাম। এেে আমার ককল থব্করাব্ার কো। আস্নম ো ি়ে এোেকার আলমাস্নর ব্া 
ড্র়োকরর সব্ চাস্নব্ আপোর কাকছ থরকে োস্নে। আমার থসকক্রোস্নরককও জাস্নেক়ে স্নদস্নে 
থসকো। প্রক়োজে িকল তার সািােয স্নেকত পাকরে। 
  
েুব্ই ভাকলা কো। আপোর থরাগী থদোর কাকজ আস্নম থকাকো ব্াধা স্নদকত চাই ো। তকব্ 
তার আকগ থগাো কক়েক প্রশ্ন করব্। আশা কস্নর েোেে উত্তর থদকব্ে। 
  
থসস্নদে রাকত্রর ঘেো সম্পককদ স্নক থকাকো স্নজজ্ঞাসা আকছ? স্নকন্তু থস স্নব্ষক়ে আস্নম ো জাস্নে 
তার সমস্তই থতা আপোকদর কাকছ েুকল ব্কলস্নছ। 
  
ো, থসস্নদে রাকত্রর থকাকো ঘেো ে়ে। আমার আজককর প্রশ্ন আপোর স্নেকজর সম্পককদ। 
থব্শ, স্নক জােকত চাে ব্লুে? 
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আপোর ব্যস্নিগত জীব্ে, আপোর জন্ম, আপোর স্নব্ব্াি….এই আর স্নক। 
  
রব্ােদস থসাজা িক়ে ব্সকলে। তারপর শুরু করকলে থছাে থব্লা়ে আস্নম থিাস্নভউ থিাকেকল 
থেকক থলোপডা করতাম। ব্াব্া স্নছকলে একো থছাে মিস্বল শিকরর একজে সাধারণ 
ডািার। আমার পকেকরা ব্ছর ব্ক়েকসর সম়ে স্নতস্নে মারা োে। দু’ব্ছর ব্াকদ মাও গত 
িকলে। ব্াব্ার থদোকদস্নে থমস্নডকযাল লাইেই থব্কছ স্নেলাম। 
  
আপোর অেযােয ভাইকব্াে….? আস্নমই তাকদর একমাত্র সন্তাে। এেে অস্নব্ব্াস্নিত। 
ডািাস্নর পাশ করার পর প্রেকম প্রব্ীণ ডািার এমাস্নরর সকঙ্গ পােদোরস্নশকপ এই থচম্বাকর 
রুস্নগ থদোর সুকোগ পাই। ব্ছর পকেকরা আকগ স্নতস্নে ডািাস্নর থেকক অব্সর স্নেক়েকছে। 
ব্তদমাকে আ়োলযাকন্ড োককে। তার স্নঠকাোও আমার ডাক়েস্নরকত থলো আকছ। চাকর 
ব্াকর ব্লকত একজে ব্াবু্স্নচদ, একজে থব়্োরা আর এক বু্স্নড স্নঝ। এরা সককলই আমার 
থকা়োেদাকর োকক। থচম্বাকরর কাকজ সািােয করব্ার জেয একজে তরুণী থসকক্রোস্নর 
আকছে। সকাল আেোর মকধযই স্নতস্নে িাস্নজর িে। ডািাস্নরকত আমার আ়ে থব্শ 
ভাকলাই। রুস্নগরাও সককল অব্স্থাপেন্ন ঘকরর। আর েুব্ থব্স্নশ কারণ উপস্নস্থত ো িকল 
সচরাচর থকউ মারা োে ো। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর স্নদকক তাস্নকক়ে অল্প থিকস 
কোো থশষ করকলে। রব্ােদস এই িকে আমার সংস্নক্ষপ্ত ইস্নতবৃ্ত্ত। 
  
এব্ার ব্যাকেলও থস িাস্নসকত থোগ স্নদকলে। আপোর কো়ে ো থিকস পারা ো়ে ো। আর 
একো প্রশ্ন, আপস্নে থতা অকেক ব্ছর এই শিকর স্থা়েীভাকব্ ব্সব্াস করকছে। থসই সূকত্র 
ব্হু সম্ভ্রান্ত থলাককর সকঙ্গও স্নেশ্চ়ে আলাপ পস্নরচ়ে িক়েকছ। এমে চারজে থলাককর োম 
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ব্লুে থতা, োরা আপোর স্নব্কশষ পস্নরস্নচত ও আপোর সম্বকন্ধ থোঁজ েব্র স্নদকত 
পারকব্ে। 
  
িযাঁ, আস্নম বু্ঝকত থপকরস্নছ, ডািার রব্ােদসদ মকে মকে অল্প স্নচন্তা ককর থেস্নব্ল থেকক 
থলোর পযাডো থেকে স্নেকলে। পককে থেকক কলম ব্ার করকত করকত প্রশ্ন করকলে, 
োঁরা ব্তদমাকে এ শিকরর ব্াস্নসন্দা, আপস্নে স্নক তাকদর কোই ব্লকত চাইকছে? 
  
ো ো, তার থকাকো ব্াধযব্াধকতা থেই। তকব্ স্থােী়ে ব্াস্নসন্দা িকল আমাকদর তদকন্তর 
পকক্ষ সুস্নব্ধা ি়ে। 
  
ডািার রব্ােদস সব্ালীল ভস্নঙ্গমা়ে পযাকডর পাতা়ে চারজকের োম-স্নঠকাো স্নলকে কাগজো 
ব্যাকেকলর স্নদকক এস্নগক়ে স্নদকলে। ব্যাকেল একব্ার থচাে বু্স্নলক়ে স্নেকলে তার ওপর। 
তাকক থব্শ সন্তুিই মকে িল। 
  
একতই আমার কাজ চকল োকব্…আসকল সকন্দিজেক সকলককই আমরা েুঁস্নেক়ে পরীক্ষা 
ককর থদস্নে। েত তাডাতাস্নড এই পরীক্ষার ঝাকমলা চুস্নকক়ে স্নেকজকক স্নেকদদাষ ব্কল 
প্রমাস্নণত করা ো়ে ততই মঙ্গল। এর িকল একএকজে ককর ব্াছাই িকত িকত এক 
সম়ে আসল অপরাধীর গাক়ে িাত পকড। থসই জেয আকগ আমাকক সমূ্পণদ স্নেিঃসকন্দি 
িকত িকব্ থে আপোর সকঙ্গ স্নমিঃ শযাতাোর থকাকো োরাপ সম্পকদ স্নছল ো। ব্যস্নিগত 
জীব্কে আপোরা দুজকে দুজকের অপস্নরস্নচত। অব্শয আপোর মুকের কো আস্নম স্নব্বাস 
কস্নর, স্নকন্তু আমার স্নেকজর স্নব্বাসই সব্ ে়ে। প্রতযক্ষ প্রমাণ চাই। 
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অত স্নব্ষদভাকব্ বু্স্নঝক়ে ব্লব্ার থকাকো প্রক়োজে থেই। আপোর অব্স্থা আস্নম উপলস্নব্ধ 
করকত পারস্নছ। প্রকৃত প্রমাণ ো পাব্ার আকগ থকাকো কোককই সস্নতয ব্কল স্নব্বাস করা 
পুস্নলস্নশ আইকের রীস্নত ে়ে। এই রইল আমার চাস্নব্র থগাছা। এো থদরাকজর চাস্নব্, আর 
ওই থছাে চাস্নব্ো স্নব্কষর আলমাস্নরর। দরকার িকল সব্স্নকছু পরীক্ষা ককর থদেকত 
পাকরে। তকব্ কাজ থশষ িকল আলমাস্নরর চাস্নব্ো থেে ব্ন্ধ করকত ভুলকব্ে ো। আমার 
থসকক্রোস্নরককও আপোকক সািােয করার জেয স্নব্কশষ স্নেকদদশ স্নদক়ে োস্নে। 
  
িাত ব্াস্নডক়ে কস্নলং থব্কলর থব্াতাম স্নেপকলে ডািার রব্ােদস। অেস্নতস্নব্লকম্ব দরজা থঠকল 
এক স্নছমছাম সুকব্শা তরুণী ঘকরর মকধয প্রকব্শ করকলে। তাঁর সকঙ্গ ব্যাকেকলর আলাপ 
কস্নরক়ে স্নদকলে স্নতস্নে। স্নমস ব্াকজদস, ইস্নে স্কেলযান্ড ই়োকডদর সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল।… 
  
শ্ৰীমতী ব্াকজদস ব্ড ব্ড থচাে তুকল ব্যাকেকলর স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। তার দৃস্নি থদকে 
মকে ি়ে স্নতস্নে থেে এইেব্াগত প্রাণীস্নেকক সমযকভাকব্ অেুধাব্ে করব্ার থচিা করকছে। 
  
আস্নম এেে রুস্নগ থদেকত ব্াইকর থব্স্নরক়ে োব্। ডািার ব্লকলে, থসই অব্সকর 
সুপাস্নরেকেেকডন্ট আমার কাগজপত্র পরীক্ষা করকব্ে। প্রক়োজে িকল আপোর সািােযও 
চাইকত পাকরে। থদেকব্ে, ভদ্রকলাককর থেে থকাকো অসুস্নব্কধ ো ি়ে। 
  
স্নেশ্চ়ে, স্নেশ্চ়ে, আপোর অেুমস্নত থপকল আস্নম সব্রকম সািােয করকত প্রস্তুত। 
  
ডািার রব্ােদস থচ়োর থছকড উকঠ দাডঁাকলে। ব্লকলে, তািকল আস্নম চললাম। আমার 
ব্যাকগর মকধয মরস্নি়োর স্নশস্নশো ভকর স্নদক়েকছে থতা? লকিােদকক থদোর সম়ে এর 
প্রক়োজে িকত পাকর। 
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কো ব্লকত ব্লকত ব্যস্তভাকব্ ডািার রব্ােদস ঘর থছকড থব্স্নরক়ে থগকলে। স্নমস ব্াকজদস 
সকঙ্গ সকঙ্গ তাঁর অেুসরণ করকলে। োব্ার আকগ মুে স্নিস্নরক়ে স্নমস্নি ককর ব্যাকেলকক ব্কল 
থগকলে, আস্নম পাকশর কামরাকতই আস্নছ। 
  
েেেই দরকার মকে িকব্ থব্ল স্নেপকব্ে। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল তাকক ধেযব্াদ 
জাস্নেক়ে স্নেকজর কাকজ মে স্নদকলে। 
  
তাঁর কমদপদ্ধস্নত েুব্ই স্নিকসস্নব্। থকাোও একচুল িঁক োকব্ার উপা়ে থেই। এোকে 
থতমে স্নকছু েুঁকজ পাকব্ে ব্কল মকে িল ো। ডািার রব্ােদস থেমে অো়োকস তাকক 
সব্স্নকছু পরীক্ষা ককর থদেব্ার সুকোগ স্নদকলে তাকত থস সম্ভাব্ো েুব্ই কম থব্াঝা 
োকে। ব্ােদস থব্াকা েে। তার এ থচম্বাকর থে পুস্নলশ একস িাো স্নদকত পাকর থস কো 
তার মকে স্নেশ্চ়ে আকগই উদ়ে িক়েকছ এব্ং তার প্রক়োজেী়ে ব্যব্স্থাও স্নতস্নে ইস্নতমকধয 
স্নেক়ে থরকেকছে। তকব্ ব্যাকেকলর ক্ষীণ আশা স্নতস্নে তাঁর অভীি স্নব্ষক়ের থকাকো সন্ধাে 
থপক়েও থেকত পাকরে। কারণ, থে স্নব্ষক়ে স্নতস্নে অেুসন্ধাে করকব্ে থসো রব্ােদকসর 
জাোর কো ে়ে। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল প্রেকম থদরাজ েুকল তন্ন তন্ন ককর সব্স্নকছু পরীক্ষা করকলে। 
ব্যাকঙ্কর পাসব্ইোও থদেকলে েুঁস্নেক়ে েুঁস্নেক়ে। তারপর রুস্নগর োম, ধাম ও থরাকগর 
স্নব্ব্রণ সম্বস্নলত োতাোর ওপর েজর স্নদকলে। আধঘন্টা ধকর উকল্টাপাকল্ট থদকেও 
আশাপ্রদ স্নকছু পাও়ো থগল ো। স্নব্কষর আলমাস্নরো পরীক্ষা ককরও স্নব্িল িকলে। ককব্ 
কতো স্নককেকছে এব্ং থকমেভাকব্ েরচ িক়েকছ সমস্ত স্নব্ব্রণ পস্নরষ্কার থলো আকছ। 
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থকাকো স্নদক স্নদক়েই সকন্দি করার মকতা এতেুকু অব্কাশ থেই। এরপর স্নচস্নঠপকত্রর 
িাইলো থেকে স্নেকলে। সব্ই ব্যস্নিগত স্নচস্নঠ, তার আকাস্নিত স্নব্ষ়েব্স্তুর থকাকো িস্নদশ 
স্নমলল ো। িতাশভাকব্ মাো োডকলে ব্যাকেল। অব্কশকষ থচ়োকরর ওপর গা এস্নলক়ে 
স্নদক়ে থব্ল স্নেপকলে। 
  
শ্ৰীমতী ব্াকজদস থেে এতক্ষণ প্রস্তুত িক়েই স্নছকলে। পদদা থঠকল থভতকর ঢুককলে 
সকঙ্গসকঙ্গ। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল েি সুকর তাকক একো থচ়োকর ব্সকত ব্লকলে। তারপর কো 
শুরুর আকগ কক়েক মুিূতদ অপলক দৃস্নিকত ভদ্রমস্নিলার মুকের স্নদকক তাস্নকক়ে রইকলে। 
ভদ্রমস্নিলা থে তার এই আগমকে ঈষৎ কু্রদ্ধ িক়েকছে তা স্নতস্নে অেুভব্ করকত পারকলে। 
তাই চডা সুকর কো ব্কল তার থক্রাধকক আরও উদু্বদ্ধ ককর তুলকব্ে, োস্নক শান্তভাকব্ 
থসো প্রশস্নমত করার থচিা করকব্ে, থসই কোোই থভকব্ স্নেকলে মকে মকে। 
  
আপস্নে মকে ি়ে সমস্ত ঘেোই শুকেকছে? অব্কশকষ মুে েুলকলে ব্যাকেল। 
  
িযাঁ, ডািার রব্ােদস আমা়ে ব্কলকছে। থছাট্ট ককর জব্াব্ স্নদকলে শ্ৰীমতী ব্াকজদস। 
  
সমস্ত পস্নরস্নস্তস্নতো েুব্ই সাংঘাস্নতক তাই বু্স্নঝ? 
  
িযাঁ, েুব্ই থোংরা জঘেয ব্যাপার। আমাকদর সকন্দকির তাস্নলকা়ে চারজকের োম আকছ। 
এো তাকদরই একজকের কীস্নতদ। এেে আমার স্নজজ্ঞাসয, স্নমিঃ শযাতাোকক স্নক আপস্নে 
কেকো থদকেকছে? 
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ো, কেকো ো। 
  
ডািার ব্রােদস স্নক আপোর কাকছ থকাকোস্নদে তার োম ককর স্নছকলে উঁহু….ও িযাঁ িযাঁ, 
মকে পকডকছ। সপ্তািোকেক আকগ ডািার রব্ােদস আমাকক তার এেকগজকমন্ট বু্কক 
একো স্নডোকরর অযাপক়েন্টকমকন্টর কো থোে ককর রােকত ব্লকলে। ১৮ তাস্নরে সন্ধযা। 
আেো পকেকরা়ে স্নমিঃ শযাতাো তাঁকক বেশকভাকজর আমন্ত্রণ জাস্নেক়েস্নছকলে। 
  
তেেই স্নক আপস্নে প্রেম স্নমিঃ শযাতাোর োম শুেকলে? 
  
িযাঁ। 
  
 ইস্নতপূকব্দ থকাকো ভদ্রকলাককর োম আপোর থচাকে পকডস্নে? মাকঝমাকঝই োোে কাগকজ 
তাঁর সম্বকন্ধ অকেক মজার েব্র থব্র থিাত। 
  
আমার অকেক জরুস্নর কাজ আকছ। আকজব্াকজ েব্র পকড সম়ে েি করার মকতা আমার 
সম়ে থেই। 
  
তা স্নঠক, তা স্নঠক! সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল মৃদুমন্দ মাো োডকলে। তারপর পুকরাকো 
কোর থজর ধকর ব্কল চলকলে, একো কো স্নক জাকেে, এই চারজকের প্রকতযককই 
ব্লকছে স্নমিঃ শযাতাোর সকঙ্গ তাকদর পস্নরচ়ে স্নছল েুব্ই সামােয। স্নকন্তু থসো থতা আর 
সস্নতয িকত পাকর ো। তাকদর থকাকো একজকের সকঙ্গ স্নেশ্চ়ে তার থকাকো ঘস্নেষ্ঠ সম্পকদ 

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

106 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

স্নছল, এব্ং স্নমিঃ শযাতাোকক েুে করাোও থসই ব্যস্নির পকক্ষ অপস্নরিােদ িক়ে পকডস্নছল। 
থসই স্নব্কশষ ব্যস্নিস্নেকক েুঁকজ ব্ার করাই আমার কাজ। 
  
শ্ৰীমতী ব্াকজদকসর মুকে থকাকো ভাব্ান্তর থদো থগল ো। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর এই 
কাকজ তাঁর থেে থকাকো আগ্রি থেই। স্নতস্নে থকব্ল তার মস্নেব্ রব্ােদকসর আকদকশই 
ব্যাকেকলর সামকে িাস্নজর িক়েকছে এব্ং স্নে়েমমাস্নিক সমস্ত প্রকশ্নর উত্তর স্নদক়ে োকেে। 
  
শ্ৰীমতী ব্াকজদন্সকক আকগ আো থে ব্হু পস্নরশ্রম সাকপক্ষ সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল তা 
বু্ঝকত পারকলে। তবু্ স্নতস্নে থচিার থকাকো ত্রুস্নে রােকলে ো। েতুেভাকব্ শান্ত ককণ্ঠ 
আলাপ শুরু করকলে। আমাকদর কাজ থে কত জস্নেল তা ি়েকতা আপস্নে স্নঠক অেুধাব্ে 
করকত পারকছে ো। থেমে ধরুে, োোে থলাকক োোে কো ব্কল। অব্শয তার সব্ই 
হুব্হু সস্নতয ব্কল স্নব্বাস কস্নর ো, স্নকন্তু তা সকেও থক স্নক ব্লল সমস্ত আমাকদর েজর 
রােকত িকব্। এ ধরকের মামলা়ে এমে গুজব্ থশাো ো়ে েুব্ থব্স্নশ। মস্নিলাকদর স্নব্রুকদ্ধ 
থকাকো মন্তব্য করা েস্নদও আমারও অস্নভপ্রা়ে ে়ে, তকব্ এো থতা স্নঠক থে গুজব্ো 
তাকদর কাছ থেককই থব্স্নশ ছডা়ে। তারা এমে সব্ স্নভস্নত্তিীে অস্নভকোগ ককর, এমে 
ধরকের ইস্নঙ্গত থদ়ে োর মূকল থকাকো সম্পকদ থেই মামলার। আব্ার মুেকরাচক পুকরাকো 
স্কযান্ডাল েুঁকজ ব্ার করকতও তাকদর জুস্নড থমলা ভার। 
  
থকে? শ্ৰীমতী ব্াকজদস দৃঢ় ককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে, আপস্নে স্নক ব্লকত চাে অেযকদর মকধয 
থকউ ডািার রব্ােদকসর োকম থকাকো ঘৃণয কুৎসা ছডাকেে। 
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ো, ব্যাপারো স্নঠক ি়েকতা থসরকম ে়ে, সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল সংেত ককণ্ঠ অগ্রসর 
িকলে। তকব্ আমাকদর থতা সব্স্নদকক থচাে কাে থোলা রােকত ি়ে। ি়েকতা 
আকস্নস্মকভাকব্ থকাকো থরাগী মারা থগকলে সাধারণ দৃস্নিকত মৃতুযো ি়েকতা স্নকস্নঞ্চৎ 
সকন্দিজেক। এসব্ ব্যাপাকর ডািারকক সকন্দি করা েুব্ই অেযা়ে স্নকন্তু….. 
  
 বু্কঝস্নছ থকউ স্নেশ্চ়ে স্নমকসস থগ্রভকসর ব্যাপাকর স্নকছু ব্কলকছে? শ্ৰীমতী ব্াকজদকসর ককণ্ঠ 
ঝকঝর সুর ধ্বস্নেত িল। ব্লকলে থে স্নব্ষক়ের স্নকছুই তারা জাকে ো থকে থে থস স্নব্ষক়ে 
কো ব্কল ো়ে…..? 
  
অকেক বৃ্দ্ধা মস্নিলার মকোভাব্ই এই রকম। তাকদর ধারণা, সককলই তাকদর স্নব্ষ স্নদক়ে 
মারার থচিা করকছ। 
  
আত্মী়েস্বজে, চাকরব্াকর এমে স্নক স্নেকজর ডািারককও তারা থভালা মকে স্নব্বাস করকত 
চা়ে ো। ডািার রব্ােদকসর কাকছ আসব্ার আকগ ভদ্রমস্নিলা স্নতে-স্নতেজে ডািারকক 
োকচ ককরস্নছকলে। ডািার রব্ােদসককও স্নতস্নে ক্রকম সকন্দকির থচাকে থদেকত শুরু 
ককরে। তারপর োে ডািার লীর কাকছ, থসোে থেকক ডািার স্টীল। পস্নরকশকষ ডািার 
িামদার। িামদাকরর স্নচস্নকৎসাধীে োকাকালীে তাঁর মৃতুয ি়ে। সস্নতযই একজে রীস্নতমকতা 
ব্াস্নতকগ্রস্ত মস্নিলা। 
  
কত থছাে স্নজস্নেস থেকক থে ক্রকম ক্রকম ব্কডা গুজকব্র জন্ম ি়ে ভাব্কল অব্াক লাকগ। 
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল আব্ার কো শুরু করকলে। েেেই থকাকো থপকশকন্টর মৃতুযকত 
ডািার স্নকছু লাভব্াে ি়ে তেেই এ ধরকের গুজকব্র অঙু্ককরাদাম ঘকে। থশষকাকল তাই 
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এক স্নব্রাে মিীরুকি পস্নরণত ি়ে। আমার ব্িব্য, েস্নদ থকাকো কৃতজ্ঞ রুস্নগ তাঁর 
ডািারকক স্নেকজর সম্পস্নত্তর স্নকছু অংশ দাে করকতই োে তকব্ তাকত থদাকষর স্নক? আর 
সম্পস্নত্তো থব্স্নশ পস্নরমাকণর িকলও তাকত আপস্নত্তর স্নকছু কারণ োককত পাকর ো। 
  
শ্ৰীমতী ব্াকজদও ব্যাকেকলর কো়ে সা়ে স্নদকলে। মােুকষর চস্নরত্র থে কত েীচ িকত পাকর 
থকাকো ধেী ব্যস্নির মৃতুযর পরই তার সমূ্পণদ পস্নরচ়ে পাও়ো ো়ে। এমে স্নক মৃতকদিো 
ভাকলাভাকব্ ঠান্ডা িব্ার আকগই তারা তার সম্পস্নত্তর ভাগ ব্াকো়োরা স্নেক়ে থশ়োল 
কুকুকরর মকতা তাডা শুরু ককর। তকব্ ঈবরকক ধেযব্াদ, ডািার রব্ােদসকক এ ধরকের 
থকাকো থোংরাস্নমর মকধয পডকত ি়েস্নে। তাঁর থপকশন্টরা থেে তাকক থকাকো সম্পস্নত্তর 
ভাগীদার ো ককর োে এোই তার মকোগত ইো। একব্ার একজে তার উইকল ডািার 
রব্ােদসকক পঞ্চাশ পাউন্ড স্নদক়ে স্নগক়েস্নছকলে। আর একজে থপকশন্ট তাঁর থসাোর িাত 
ঘস্নডো কৃতজ্ঞতার স্নেদশদেস্বরূপ ব্রােদকসর োকম স্নলকে থরকে োে, এছাডা রুগীর 
ব্যস্নিগত সম্পস্নত্ত ব্লকত স্নতস্নে আর স্নব্কশষ স্নকছু পােস্নে। 
  
এই জাতী়ে থপশাদার মােুষকক েুব্ই সঙ্কেপূণদ জীব্েোপে করকত ি়ে। ব্যাকেকলর ককণ্ঠ 
সহৃদ়ে সিােুভূস্নতর সুর। ব্ল্যাককমকলর স্নশকার িও়োর সম্ভাব্ো তাকদর েুব্ থব্স্নশ। অকেক 
সম়ে স্নেকদদাষ সাধারণ ঘেোও থলাকক সকন্দকির দৃস্নিকত থদকে। িকল তাকদর োকম োোে 
স্কযান্ডাল ছডাকত শুরু ককর। স্নব্কশষত এই ধরকের স্কযান্ডাল আব্ার ডািারকদর পশাকরর 
থক্ষকত্র েুব্ই ক্ষস্নতকর। তাই েতো সম্ভব্ তারা সভক়ে এগুস্নল এস্নডক়ে চলকত সকচি িে। 
  
িযাঁ, েুব্ োঁস্নে কো ব্কলকছে, স্নব্কশষ ককর স্নিস্নস্টস্নর়োগ্রস্ত মস্নিলাকদর স্নেক়ে তাকদর 
ঝাকমলার আর অব্স্নধ োকক ো। 
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ব্যাপারো প্রেম থশােব্ার পর আমারও তাই মকে িক়েস্নছল। ভদ্রমস্নিলার স্নেশ্চ়ে 
স্নিস্নস্টস্নর়ো থরাগ আকছ। 
  
আপস্নে স্নেশ্চ়ে স্নমকসস ক্রাডাককর কো ব্লকছে। ভদ্রমস্নিলা েুব্ই সাংঘাস্নতক। 
  
স্নমকসস ক্রাডাক? ব্যাকেল থচাে বু্কজ স্নচন্তার ভাে করকলে। থেে সস্নঠক মকে আেকত 
পারকছে ো। তারপর থসই একই স্নচন্তাস্নন্বত সুকর ব্লকলে ঘেোো থব্াধি়ে ব্ছর স্নতকেক 
িল, তাই ো? 
  
ো, চার-পাঁচ ব্ছর থতা িকব্ই। ভদ্রমস্নিলার মােস্নসক ভারসাময ব্জা়ে স্নছল ো। স্নতস্নে 
লন্ডে থছকড চকল োব্ার পর আস্নম আন্তস্নরক েুস্নশই িক়েস্নছলাম। ডািার রব্দােসও িাি 
থছকড ব্াঁচকলে। মস্নিলাস্নে তার স্বামীকক ব্াস্নেক়ে ব্াস্নেক়ে োোে ধরকের স্নমকেয কো 
ব্লকতে এঁকদর স্বভাব্ই এরকম। তার িকল স্বামী থব্চারাও অশাস্নন্তকত ভুকগ ভুকগ থশকষ 
অসুস্থ িক়ে পকডে। একস্নদে সকাকল স্নেকজর িাকত দাস্নড কামাব্ার সম়ে তাঁর গালো 
একেু ছকড ো়ে। থসস্নভং িাশো দূস্নষত স্নছল। থসই দূস্নষত জীব্াণু রকি সংক্রস্নমত িক়ে 
পকর স্নতস্নে মারা োে। েীচু মাকের থসস্নভং িাকশ মাকঝ মকধয এধরকের দুঘদেো ঘকে 
োকক। 
  
িযাঁ, িযাঁ, ঘেোো আস্নম ভুকল স্নগক়েস্নছলাম। োঁস্নে স্নমকেয কোো অকপকে ব্কল থগকলে 
ব্যাকেল। তারপকরই ভদ্রমস্নিলা স্নব্কদকশ চকল োে। মারাও োে অস্নত অল্পকাকলর মকধয। 
তাঁর স্বভাব্চস্নরত্র েুব্ই থোংরা প্রকৃস্নতর। শিসমেদ পুরুষ থদেকলই সঙ্গলাকপর জকেয 
িকেয িক়ে উঠকতে। 
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এই ধরকের মস্নিলারা েুব্ই স্নব্পজ্জেক িক়ে োকক। স্নব্জ্ঞভাকব্ মাো োডকলে ব্যাকেল। 
ডািারকদরও এঁকদর সম্বকন্ধ েুব্ সাব্ধাে োককত ি়ে। থকাো়ে থেে মারা থগকলে 
থশষো। জা়েগার োমো আমার স্নঠক মকে আসকছ ো। 
  
েতদূর স্মরণ িকে স্নমশকর। 
  
ডািারকদর আর একো সমসযা িকে, আকলাচোর ভস্নঙ্গকত ব্লকলে ব্যাকেল, েেে রুস্নগর 
থকাকো আত্মী়ে রুস্নগকক থলা-প়েজে করকছ ব্কল তারা সকন্দি ককর, স্নেস্নশ্চতভাকব্ প্রমাণ 
ো পাও়ো পেদন্ত একক্ষকত্র তাকদর স্নকছু করণী়ে থেই। চুপচাপ মুে বু্কজ ব্কস োককত 
ব্াধয ি়ে। আব্ার ইস্নতমকধয রুস্নগর মৃতুয ঘেকল অকেক স্নেনু্দকক তেে ডািাকরর োকমই 
োোে কুৎসা রোকত শুরু ককর। তাকদর তেে সকসস্নমরা অব্স্থা। আো, ডািার 
রব্ােদকক স্নক কেকো এমে স্নব্পেদক়ের মুকে পডকত িক়েকছ। 
  
ো, এমেভাকব্ আস্নম কেকো স্নচন্তা ককর থদস্নেস্নে। শ্ৰীমতী ব্াকজদস সরল ককণ্ঠ উত্তর 
স্নদকলে। তাছাডা এমে ঘেো এ পেদন্ত কাকেও আকসস্নে আমার। 
  
আর একো কো। েস্নদও এর সকঙ্গ ব্তদমাে তদকন্তর থকাকো থোগাকোগ থেই, থকব্ল 
মকের থকৌতূিল স্নেবৃ্স্নত্তর জেযই স্নজকজ্ঞস করস্নছ, একজে ডািাকরর িাকত গডপডতা 
কতজে রুস্নগ মারা ো়ে। থমাোমুস্নে একো আন্দাজ থপকলই চলকব্। আপস্নে থতা অকেক 
স্নদে ধকরই ডািার রব্ােদকসর থসকক্রোস্নর স্নিসাকব্ কাজ করকছে… 
  
িযাঁ, সাত ব্ছর? 
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সাত ব্ছর? তািকল থতা আপোর জাো উস্নচত। ইস্নতমকধয ডািার রব্ােদকসর িাকত 
কতজে রুস্নগ মারা থগকছে? 
  
স্নঠক ব্লা শি। শ্ৰীমতী ব্াকজদস সুকঁুচকক স্নচন্তা করকত লাগকলে। সুপাস্নরেকেেকডন্ট 
ব্যাকেল এমে স্নেপুণ চতুরতার সকঙ্গ প্রশ্নো উত্থাপে ককরকছে থে ভদ্রমস্নিলার মকে 
স্নব্নু্দমাত্র সকন্দকির উকদ্রক ি়েস্নে। সিজ সরল মকেই স্নতস্নে জব্াব্ স্নদকলে, থকাকো 
থকাকো ব্ছকর সাত-আেজেও িক়ে ো়ে তকব্ এই সাত ব্ছকর স্নতস্নরশজকের থব্স্নশ িকব্ 
ো। 
  
তািকল থতা ভদ্রকলাককক একজে রীস্নতমকতা ভাকলা ডািার ব্লকত িকব্। ব্যাকেকলর ককণ্ঠ 
সহৃদ়ে স্নব্বস্ততার সুর। তার রুস্নগরাও স্নেশ্চ়ে সককল েুব্ ব্ডকলাক? স্নেকজকদর 
স্বাস্থযরক্ষার প্রক়োজকে ব্যব়্েব্হুল স্নচস্নকৎসা ব্যব্স্থার ব্কন্দাব্স্ত করকত পাকরে। 
  
িযাঁ, রুস্নগকদর কাকছ ডািার রব্ােদকসর েুব্ পসার আকছ। তার থরাগ স্নেণদক়ের ক্ষমতাও 
প্রা়ে স্নেভুদল। 
  
ব্যাকেল স্নেিঃবাস থিকল উকঠ দাঁডাকলে। কো়ে কো়ে মূল প্রসঙ্গ থেকক অকেক দূকর সকর 
একসস্নছ। ডািার রব্ােদকমর সকঙ্গ স্নমিঃ শযাতাোর থকাকো সম্পকদ স্নছল স্নকো থসইোই 
আমার জ্ঞাতব্য স্নব্ষ়ে। আপস্নে তািকল স্নস্থর স্নেস্নশ্চত থে স্নমিঃ শযাতাো ডািার রব্ােদকসর 
থপকশন্ট স্নছকলে ো। 
  
িযাঁ, থসো আস্নম থজাকরর সকঙ্গই ব্লকত পাস্নর। 
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স্নমিঃ শযাতাো ি়েকতা ছদ্মোম ব্যব্িার ককর োককব্ে। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল পককে 
থেকক একো ছস্নব্ ব্ার ককর শ্ৰীমতী ব্াকজদকসর স্নদকক এস্নগক়ে স্নদকলে। ব্লকলে থদেুে থতা 
স্নচেকত পাকরে স্নকো? 
  
শ্ৰীমতী ব্াকজদস ঘুস্নরক়ে স্নিস্নরক়ে ছস্নব্ো থদেকলে। তারপর থসো ব্যাকেলকক স্নিস্নরক়ে স্নদকত 
স্নদকত ব্লকলে, থকমে থেে স্নেক়েোস্নর ঢংক়ের থচিারা। ো, আকগ থকাকোস্নদে থদকেস্নছ ব্কল 
মকে পকড ো। 
  
তকব্ আর স্নক করা োকব্। স্নব্রস মুকে ব্যাকেল দরজার স্নদকক তাকাকলে। ডািার 
রব্ােদসকক ব্লকব্ে, আস্নম তাঁর অকৃস্নত্রম সিকোস্নগতার জেয আন্তস্নরকভাকব্ কৃতজ্ঞ। তাকক 
এ কোও জাস্নেক়ে থদকব্ে থে এেে আমার তাস্নলকার দু’েম্বকরর স্নদকক একগাস্নে। আো, 
েমস্কার স্নেে স্নমস ব্াকজদস। আপোর সািাকেযর জেয অজস্র ধেযব্াদ। 
  
রাস্তা়ে থেকম পককে থেকক থোেব্ই থব্র ককরে ব্যাকেল। ডািার রব্ােদকসর োকমর েীকচ 
ছাডা ছাডা কক়েকো শব্দ স্নলেকলে। 
  
স্নমকসস থগ্রভস? েুব্ সম্ভব্ ে়ে। স্নমকসস ক্রাডাক? থকাকো উত্তরাস্নধকারী থেই। স্নব্ক়ে 
ককরেস্নে (েুব্ই দুিঃকের ব্যাপার)। 
  
রুস্নগকদর মৃতুযর স্নব্ষক়ে তদন্ত করকত িকব্। েুব্ই পস্নরশ্রম সাকপক্ষ। প্রা়ে অসম্ভব্। 
তারপর থোেব্ই ব্ন্ধ ককর ওক়েকসক্স ব্যাকঙ্কর স্নদকক একগাকলে। এোকেই ডািার রব্ােদস 
তার সঞ্চ়ে গস্নেত রাকেে। 
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পককে থেকক অস্নিস্নস়োল কাডদ ব্ার করকতই কাজ িল। ব্যাকঙ্কর কমদচারী মিা সমাকরাকি 
তাকক থোদ মযাকেজাকরর ঘকর স্নেক়ে িাস্নজর করকলে, অমাস্ন়েক থিকস করমদদকের 
অস্নভপ্রাক়ে িাত ব্াস্নডক়ে স্নদকলে ব্যাকেল। সুপ্রভাত! আস্নম েতদূর জাস্নে, ডািার রব্ােদস 
আপোকদরই একজে ক্লাক়েন্ট। 
  
আপস্নে স্নঠকই জাকেে। মাো থেকড সা়ে স্নদকলে মযাকেজার। 
  
এই ব্যাকঙ্কর সকঙ্গ তার গত কক়েক ব্ছকরর থলেকদকের স্নিকসব্ো একব্ার পরীক্ষা ককর 
থদেকত চাই। 
  
স্নেশ্চ়ে, স্নেশ্চ়ে! সম্ভাব্য সব্ সািােযই আপস্নে থপকত পাকরে। 
  
আধঘন্টা ধকর গভীর মকোকোগ স্নদক়ে ব্যাকেল সব্স্নকছু পরীক্ষা করকলে। তারপর স্নেিঃবাস 
থিকল উকঠ দাঁডাকলে। 
  
আপোর উকেশয সিল িল? মযাকেজাকরর ককণ্ঠ মৃদু থকৌতূিকলর সুর। 
  
ো। ব্যাকেল িতাশভস্নঙ্গকত মাো োডকলে, সকন্দিজেক থতমে স্নকছু থপলাম ো। আো 
চস্নল। আপোর সািাকেযর জেয অজস্র ধেযব্াদ। 
  
স্নঠক থসই সম়ে ডািার রব্ােদস তার থচম্বাকর ব্ীজােুোশক কাব্দস্নলক সাব্াে স্নদক়ে িাত 
ধুকত ধুকত তার থসকক্রোস্নরকক প্রশ্ন করস্নছকলে। তারপর সুপাকরর েব্র স্নক? ভদ্রকলাক 
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ি়েকতা তন্ন তন্ন ককর সব্স্নকছু থঘঁকে থদকেকছে। আপোককও ি়েকতা থজরা়ে থজরা়ে 
োকজিাল ককর থছকডকছে? 
  
তকব্ আমার কাছ থেকক থতমে স্নকছু আদা়ে করকত পাকরেস্নে। শ্ৰীমতী ব্াকজদকসর থচাকে 
মুকে েুস্নশর িাস্নস উপকচ উঠল। আমার থপে থেকক কো ব্ার করা অত সিজ ে়ে। 
  
এই থতা, থব্াকার মকতা ভুল ককর ব্সকলে। শামুককর মকতা মুে গুস্নেক়ে থেকক লাভ স্নক? 
আস্নম থতা সব্ প্রকশ্নরই জব্াব্ স্নদকত ব্কল থগলাম। থস থিাক, ভদ্রকলাককর আসল 
উকেশযো স্নক? স্নকছু বু্ঝকত পারকলে? স্নতস্নে থকাে স্নব্ষক়ে থজরা করস্নছকলে? 
  
স্নমিঃ শযাতাোর সকঙ্গ আপোর পস্নরচ়ে কতোস্নে থসইোই তার জ্ঞাতব্য স্নব্ষ়ে। এমে স্নক 
ভদ্রকলাক ি়েকতা ছদ্মোকম আপোর থপকশন্ট স্নছকলে। এমে সকন্দিও স্নতস্নে প্রকাশ 
করকলে। থস স্নব্ষক়ে স্নেিঃসকন্দি িব্ার জেয আমাকক তাঁর ছস্নব্ ব্ার ককর থদোকলে 
পেদন্ত। থকমে স্নেক়েোস্নর ঢংক়ের থচিারা ভদ্রকলাককর। 
  
থক? শযাতাো?….ভদ্রকলাক স্নছকলে শ়েতাকের প্রধাে অেুচর। থপাশাক-পস্নরেকদ থস ভাব্ 
িুস্নেক়ে তুলকত ভালব্াসকে। তাছাডা আর স্নক স্নক স্নজকজ্ঞস করকলে? 
  
স্নব্কশষ স্নকছুই ো।…ও িা, থকউ থব্াধি়ে ব্যাকেকলর কাকছ স্নমকসস থগ্রভকসর স্নব্ষক়ে স্নকছু 
ব্কল োককব্। থলাকক একব্ার গুজব্ রোব্ার সুকোগ থপকল তার পূণদ সদ্বযব্িার ো ককর 
ছাডকত চা়ে ো। 
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থগ্রভস? স্নমকসস থগ্রভস? থসই বৃ্দ্ধা?…ভারী মজার থতা। থিা থিা ককর থিকস উঠকলে 
রব্ােদস। সস্নতযই থব্শ মজার। তারপর থসই িাস্নসর থরশ মুকে থমকেই লাকঞ্চর উকেকশয 
থব্স্নরক়ে থগকলে। 
  
. 
  
০৮. 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল থপা়োকরার সকঙ্গ একই থেস্নব্কল লাকঞ্চ ব্কসস্নছকলে। ব্যাকেকলর 
মুকে গভীর উকদ্বগ আর স্নব্ষাকদর ছা়ো। থপা়োকরার দৃস্নিকত শান্ত সিােুভূস্নত। তািকল 
আপোর সকাকলর পস্নরশ্রমো প্রা়ে বৃ্োই থগল মকে িকে? 
  
ব্যাকেল সম্মস্নতসূচক মাো োডকলে। ব্যাপারো সিকজ স্নমেকব্ ব্কল মকে িকে ো। েুব্ই 
জস্নেল সমসযা। 
  
ভদ্রকলাককক থদকে থকমে মকে িল? 
  
থক? ডািার রব্ােদস? আমার স্নব্বাস শযাতাোর স্নসদ্ধান্ত স্নেভুদল। ভদ্রকলাক সস্নতযই একজে 
েুস্নে। তাঁকক থদকে আমার েরকিাককর থসই অযােস্নেদর কো মকে পকড। থসই একই রকম 
স্নদলকোলা, আত্মস্নব্বাকস ভরপুর, থসই ভদ্রকলাককর মকতা ডািার রব্ােদকসরও 
থলাকসমাকজ েকেি পসার আকছ। শযাতাোকক স্নতস্নে েুে ককরকছে ব্কল মকে ি়ে ো। 
অন্তত আমার তাই স্নব্বাস। এর থপছকে কতোস্নে ঝঁুস্নক আকছ থসো স্নতস্নে ভাকলাভাকব্ই 
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অেুধাব্ে করকত পাকরে ো একজে অেস্নভজ্ঞ থলাককর পকক্ষ বু্কঝ ওঠা শি। শযাতাো 
ঘুম থেকক থজকগ স্নচৎকার ককর উঠকত পারকতে। 
  
তকব্ এো থতা আপস্নে স্নব্বাস ককরে, স্নতস্নে আর কাউকক েুে ককরকছে? 
  
একজে থকে, ব্হু থলাকককই েুে ককর োককত পাকরে। েরকিাককর অযােস্নেদ ভদ্রকলাক 
থেমে ককরস্নছকলে। তকব্ প্রমাণ পাও়ো শি। তার ব্যাকঙ্কর পাসব্ইও আস্নম পরীক্ষা ককর 
থদকেস্নছ। থতমে সকন্দিজেক স্নকছু েুঁকজ পাইস্নে। থকাকো ব্ড অকঙ্কর োকাও িঠাৎ জমা 
পকডস্নে। গত সাত ব্ছকরর মকধয থকাে থপকশকন্টর সম্পস্নত্ত স্নতস্নে পােস্নে। তার িকল 
প্রতযক্ষ িকলর উকেশয স্নেক়ে েুে ককরেস্নে ব্কল থব্াঝা ো়ে। ভদ্রকলাক অস্নব্ব্াস্নিত। 
থসোও থভকব্ থদেব্ার স্নব্ষ়ে। একজে ডািাকরর পকক্ষ তার স্নেকজর স্ত্রীকক েুে করা েুব্ 
সিজ। অব্শয স্নতস্নে থে েুব্ অব্স্থাপন্ন একো সস্নতয, আর তাঁর থপকশন্টরাও সব্াই ধেী 
সম্ভ্রান্ত ঘকরর। 
  
তার থেকক এোই প্রতী়েমাে িকে থে স্নতস্নে এতস্নদে স্নেকদদাষ জীব্েোপে ককর একসকছে 
এব্ং এেেও তাই ককরে। 
  
িকত পাকর। আমার স্নকন্তু একো স্নব্বাস করকত ইকে ি়ে ো। 
  
একেু থেকম ব্যাকেল আব্ার আকলাচো শুরু করকলে। একজে মস্নিলা থপকশন্টকক স্নেক়ে 
তাঁর োকম স্নকছু স্কযান্ডাল রকেস্নছল। ভদ্রমস্নিলার োম স্নমকসস ক্রাডাক। ব্যাপারো একেু 
তস্নলক়ে থদো দরকার। থগাক়েন্দা দিতকরর থকাকো চতুর থছাকরাকক এই কাকজর ভার 
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থদব্। েস্নদও এই তদকন্তর পকক্ষ ঘেোস্নে থতমে প্রক়োজেী়ে ব্কল আমার মকে ি়ে ো 
তবু্ও তার সাধারণ চস্নরকত্রর ওপর আকলাকসম্পাত করকত পাকর। 
  
আর মস্নিলাস্নের স্বামীর েব্র স্নক? 
  
ভদ্রকলাক অযােিক্স থরাকগ মারা োে। 
  
অযােিক্স! 
  
িযাঁ, থসই সম়ে েীচু মাকের এক ধরকের থসস্নভং িাশ ব্াজাকর চালু স্নছল। তার মকধয স্নকছু 
স্নছল এই থরাকগর জীব্ােুব্ািী। এইজেয থসই থকাম্পাস্নের োকম আদালকত মামলা পেদন্ত 
উকঠস্নছল। 
  
িতযাকারীর পকক্ষও এো একো সুব্ণদ সুকোগ। গম্ভীরভাকব্ মন্তব্য করকলে থপা়োকরা। 
  
কোো আস্নমও থভকব্ থদকেস্নছ। েস্নদ ভদ্রকলাককর স্বামী এ-স্নব্ষক়ে থকাকো থককলঙ্কাস্নর 
ব্াধাব্ার হুমস্নক স্নদক়ে োককে…তকব্ সমস্তই অেুমাে স্নেভদর। দু’পাক়ে দাঁডাব্ার মকতা 
থকাকো ব্াস্তব্ স্নভস্নত্ত থেই। 
  
এতো িতাশ িকব্ে ো; আবাস থদব্ার সুকর ব্লকলে থপা়োকরা। আস্নম জাস্নে, অসীম 
আপোর বধেদ। ি়েকতা থশষ কাকল প্রমাকণর ঘেঘো়ে আপস্নে স্নেকজই স্নদকশিারা িক়ে 
পডকব্ে। 
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ব্যাকেল মৃদু িাসকলে। তারপর থকৌতূিকলর সুকর প্রশ্ন করকলে। আপস্নে থকাে থকাে পে 
ধকর একগাকব্ে ব্কল ভাব্কছে? 
  
আস্নম আপোর মকতা ডািার রব্ােদকসর দশদেপ্রােদী িব্। 
  
একই স্নদকে দু’জে! ভদ্রকলাক থতা রীস্নতমকতা শস্নঙ্কত িক়ে উঠকব্ে। তাককই িতযাকারী 
সকন্দি করা িকে ব্কল তার ধারণা িকব্। 
  
ো ো, আস্নম েুব্ সন্তপদকণই অগ্রসর িব্। তাছাডা আমার প্রশ্নও স্নভন্ন ধরকের। আস্নম তার 
অতীত জীব্ে সম্বকন্ধ থকাকো কোই জােকত চাইব্ ো। 
  
স্নকন্তু আস্নম আপোর কমদপদ্ধস্নতর সস্নঠক িস্নদশোকক থপকত চাইস্নছ। ব্যাকেকলর ককণ্ঠ 
থকৌতূিকলর সুর তেে শান্ত ি়েস্নে। তকব্ েস্নদ ব্লব্ার ব্াসো ো োকক তকব্ থজার করব্ 
ো। 
  
অব্শযই, অব্শযই। ব্লকত আমার থকাকো ব্াধা থেই। আস্নম থকব্ল তার সকঙ্গ স্নিজ থেলা 
সম্বকন্ধ স্নকছু আকলাচো করব্। আর স্নকছু ে়ে। 
  
িযাঁ, স্নব্ষ়েো আমার কাকছ েুব্ই প্রক়োজেী়ে ব্কল মকে িকে। 
  
ভাকলা, প্রকতযক মােুকষরই স্নেজস্ব কমদপদ্ধস্নত োকক। তকব্ এইসব্ ভাসা ভাসা থশৌস্নেস্নে 
স্নজস্নেকস থতমে আগ্রিী েই। আমার কমদপদ্ধস্নতর সকঙ্গ এো োপ ো়ে ো। 
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থপা়োকরা থচাে স্নমেস্নমে ককর স্নিকর তাকাকলে। ব্লকলে, থকে? আপোর কাকজর ধারা 
স্নক রকম, স্নমিঃ ব্যাকেল? 
  
সাদাস্নসকধ থসাজাসুস্নজ। একজে কতদব্যপরা়েণ পুস্নলশ অস্নিসার থে রকম স্নেষ্ঠার সকঙ্গ 
পস্নরশ্রম ককর সতয অেুসন্ধাকে িতী ি়ে, থসইরকম। আমার কাকজর মকধয থকাকো 
িাঁস্নকজুস্নক থেই। 
  
িাস্নসমুকে স্নেকজর পােীক়ের গ্লাস তুকল ধরকলে থপা়োকরা। আসুে, আমরা পরস্পর 
পরস্পকরর কমদপদ্ধস্নতর প্রস্নত শ্রদ্ধা জাোই। আমার দৃঢ় স্নব্বাস। আমাকদর থেৌে 
উকদযাকগর মাধযকমই সািকলযর উষ্ণীষ থেকম আসকব্। 
  
ব্যাকেল স্নদলকোলা ভস্নঙ্গকত থিকস উঠকলে। তারপর িাস্নস োস্নমক়ে ব্লকলে, আমার মকে 
ি়ে ককেদল থরস থমজর থডসপাকডদর স্নব্ষ়ে থকাকো প্রক়োজেী়ে স্নব্ষক়ের িস্নদশ একে স্নদকত 
পাকরে। 
  
লাকঞ্চর পর তারা দু’জকে থে োর পে ধরকলে। ব্যাকেল পরব্তদী কমদপদ্ধস্নত সম্বকন্ধ 
স্নেকদদশ থদব্ার জেয স্কেলযান্ড ই়োকডদ স্নিকর থগকলে, থপা়োকরা একগাকলে ডািার 
রব্ােদকসর থচম্বাকরর স্নদকক। 
  
থপা়োকরাকক থদকে ডািার রব্ােদকসর ভ্রু কুস্নঞ্চত িল। থচাকে মুকে অপস্নরসীম স্নব্স্মক়ের 
ভাব্ িুস্নেক়ে ঠাট্টার সুকর ব্লকলে, একস্নদকে দু’জে স্নেকস্নেস্নকর শুভাগমে! রকমসকম 
থদকে মকে িকে সকন্ধর মকধযই থগ্রপ্তাস্নর পকরা়োো থব্স্নরক়ে োকব্! 
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থপা়োকরা স্বভাব্ সুলভ মৃদু িাসকলে। ো ো, আস্নম অন্তত এই আবাস স্নদকত পাস্নর থে 
আমার দৃস্নি এেেও সমােভাকব্ আপোকদর চারজকের প্রস্নতই স্নেব্দ্ধ। 
  
োক, তবু্ থসো মকন্দর ভাল। স্নসগাকরেো োে থতা। ডািার রব্ােদস থকাকের পককে 
থেকক দাস্নম স্নসগাকরকের পযাককে ব্ার করকলে। 
  
েস্নদ অেুমস্নত থদে তািকল আস্নম আমার স্নেকজর ব্যান্ড ধরাকত পাস্নর, থপা়োকরা থছাে 
আকাকরর রাস্নশ়োে স্নসগাকরে ব্ার ককর অস্নগ্ন সংকোগ করকলে। 
  
ব্লুে স্নকভাকব্ আপোর কাকজ লাগকত পাস্নর? রব্ােদস স্নব্েক়ে স্নব্গস্নলত। 
  
থপা়োকরা স্নমস্নেেোকেক থকাকো কো ব্লকলে ো। স্নেকজর স্নসগাকরকেই মত্ত িক়ে রইকলে। 
তারপর অল্প থককশ আরম্ভ করকলে, আপস্নে স্নক মােুকষর চস্নরত্র েুঁস্নেক়ে লক্ষয ককরে। 
ডািার রব্ােদস। 
  
স্নঠক ব্লকত পাস্নর ো, তকব্ থচিা কস্নর, এই পেদন্ত। একজে ডািাকরর পকক্ষ থসো করা 
দরকার। 
  
আস্নমও মকে মকে থসই কোই ভাব্স্নছলাম। একজে দক্ষ স্নচস্নকৎসককর প্রধাে কতদব্য িল 
তার থপকশকন্টর েুঁস্নেোস্নে ভাকলাভাকব্ পেদকব্ক্ষণ করা। তার িাব্ভাব্, তার গাক়ের রঙ, 
কত তাডাতাস্নড তার বাসপ্রবাস প্রব্াস্নিত িকে, অস্নত অকল্পই উকত্তস্নজত িক়ে ওকঠ স্নকো–
এ সমস্ত লক্ষণ অস্নত সিকজই তাকদর েজকর ধরা পকড। এজেয একজে ডািারকক 
স্নব্কশষভাকব্ থচিা করকত ি়ে ো। অকেক সম়ে তাকদর অজাকন্তই এো ঘকে োকক। তাই 
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মকে িল ডািার রব্ােদস সব্কচক়ে উপেুি থলাক োর কাছ থেকক আস্নম সািােয থপকত 
পাস্নর। 
  
আস্নম আপোকক সািােয করকত সব্দদাই িাত ব্াস্নডক়ে আস্নছ। স্নকন্তু স্নব্ষ়েো স্নক? 
  
থপা়োকরা তার থকাকের পককে থেকক স্নেেুঁত ভাজ করা স্নতেকে স্নিজ থেলার থস্কারশীে 
ব্ার ককর থেস্নব্কলর ওপর রােকলে। এগুকলা িকে থসস্নদে সন্ধযা়ে প্রেম স্নতেকে রব্াকরর 
িলািল। শান্ত সুকর তার ব্িব্য ব্যােযা করকলে থপা়োকরা। এই প্রেমস্নে িকে স্নমস 
থমস্নরস্নডকের িাকতর থলো। এেে আমার স্নজজ্ঞাসা এই থস্কারশীেো থদকে আপস্নে স্নক 
থসস্নদকের তাকসর কো স্নকছু স্মরণ করকত পাকরে? ডাকগুকলা স্নক িক়েস্নছল, থেলাোই ব্া 
এস্নগক়েস্নছল স্নকভাকব্? 
  
রব্ােদস স্নব্স্ম়ে স্নব্স্ফাস্নরত থচাকে স্নমস্নেে োকেক তাস্নকক়ে রইকলে। আপস্নে স্নক ঠাট্টা 
করকছে, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা? এতস্নদে ব্াকদ থসসব্ আস্নম স্মরণ করব্ স্নকভাকব্? 
  
এককব্াকরই স্নক অসম্ভব্। থপা়োকরা ভরসা থদব্ার সুকর ব্লকলে, এই থস্কারশীেোর স্নদকক 
তাস্নকক়ে থদেুে প্রেম িাতো স্নেশ্চ়ে িােদ ব্া থস্পকড ডাক িক়েস্নছল। তকব্ থেলা ি়েস্নে, 
একো শেদ স্নগক়েস্নছল। 
  
দাঁডাে, দাঁডাে, আমাকক ভাব্কত স্নদে। িযাঁ, মকে পডকছ। থস্পকডর থেলা স্নছল। ওঁরা 
একো শেদ স্নদকলে। 
  
পকরর তাসো? 
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মকে িকে আস্নম ব্া আমার পােদোর দুকো ডা়েমকন্ড থেলস্নছলাম। তকব্, এব্ারও থেলা 
ি়েস্নে। পঞ্চাশ ডাউে স্নদলাম। স্নকন্তু এতস্নদে পর সব্স্নকছু সস্নঠক মকে রাো সম্ভব্ ে়ে। 
আপস্নে স্নেশ্চ়ে তা আশা ককরে ো? 
  
আো, থকাকো উকত্তজোপূণদ ডাক ব্া থেলার কো আপোর মকে পকড ো? রাব্ার িব্ার 
আকগ থকাকো চরম মুিূতদ। 
  
একো গ্রযান্ডলাকমর কো আমার স্পি মকে আকছ। থসো স্নছল আমারই িাকতর থেলা। 
আর একব্ার স্নতেকে থো ট্রাম্প থডকক স্নব্শ্ৰীভাকব্ অকেকগুকলা শেদ স্নদলাম। প্রকতযকো 
রকঙর স্নডস্নেস্নব্উশে এত োরাপ স্নছল থে কল্পো করা শি। ব্লকত থগকল আমরা থকাকো 
স্নপেই পা়েস্নে। তকব্ এো থশষ স্নদককর তাস। 
  
তেে থক আপোর পােদোর স্নছকলে? 
  
 স্নমকসস লস্নরমার। ভদ্রমস্নিলা মাকঝ-মাকঝ মুষকড পডস্নছকলে থব্াধি়ে আমার ওভার 
কস্নলংক়ের থঝাঁকো তার স্নঠক পছন্দ িস্নেল ো। 
  
অেয থকাকো স্নডকলর কো আপোর মকে পকড ো? 
  
রব্ােদস মৃদু িাসকলে। 
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মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, আপস্নে স্নক ককর আশা ককরে থে থসস্নদকের সমস্ত স্নডলকক সৃ্মস্নত থেকক 
মুকছ থদব্ার পকক্ষ েকেি। তাছাডা স্নমিঃ শযাতাোর মৃতুযর পর থেকক এ পেদন্ত আস্নম অন্তত 
সাত আেো রাব্ার থেকলস্নছ। 
  
থপা়োকরার মুকে থকাকো ভাব্ান্তর পস্নরলস্নক্ষত িল ো। 
  
আপোকক স্নেরাশ করকত ব্াধয িলাম। আস্নম েুব্ই লস্নজ্জত। আপোর েুস্নি স্বীকার 
করস্নছ। থপা়োকরা ঈষৎ েকডচকড ব্সকলে। স্নকন্তু থচিা করকল একো দুকো স্নডকলর কো 
মকে পডকব্ ো, এতো সৃ্মস্নতস্নব্ভ্রম ঘোও উস্নচত ে়ে। স্নব্কশষভাকব্ এই স্নডলগুকলা েেে 
অেয োো ধরকের ঘেোর সকঙ্গও জস্নডত। আমার স্নব্বাস, থসই থলাকক আমরা অকচো 
েতুে পকের ইস্নঙ্গত েুঁকজ পাব্। 
  
অেয থকাকো ঘেো ব্লকত আপস্নে স্নক থব্াঝাকত চাইকছে? 
  
থেমে ধরুে আপোর পােদোর থকাকো একো অস্নত সিজ থেলা ভুল ককর ব্সকলে স্নকংব্া 
স্নব্পকক্ষর থউ অকন্ধর মতে স্নডকিন্স ককর োব্ার িকল আপোরা একো অসাধয থগম থেকল 
থেকত পারকলে, ব্া এই ধরকের এমে স্নকছু…..। 
  
ডািার রব্ােদসকক, এব্ার থব্শ স্নসস্নর়োস ব্কল মকে িল। থচ়োরো থেস্নব্কলর আর কাকছ 
থেকে আেকলে। ব্লকলে, এতক্ষকণ আপোর ব্িব্য আমার কাকছ পস্নরষ্কার িক়েকছ। 
কোো আকগ অেুধাব্ে করকত পাস্নরস্নে, থসো আমার থব্াকাস্নম। এর জেয ক্ষমা থচক়ে 
স্নেস্নে। ভাব্স্নছলাম, আপস্নে বু্স্নঝ উকেশযিীে আকব্াল-তাকব্াল প্রশ্ন করকছে। এর সকঙ্গ থে 
গভীর মেস্তকের স্নব্ষ়ে জস্নডত আকছ এতক্ষকণ থসো মাো়ে ঢুকককছ। আপস্নে ব্লকত চাে 
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থে থলাক সদয সদয স্নমিঃ শযাতাোকক েুে ককর একসকছ তার িাব্ভাব্, আচার আচরণ 
সাধারণ আর পাঁচজকের থচক়ে পৃেক িকব্। তার তেেকার মােস্নসক উকদ্বগ-উকত্তজোর 
ছা়ো তার থেলার মকধযও প্রস্নতিস্নলত িকত ব্াধয। তার থভতকর একো অপরাধী মকোভাব্ 
তাকক সব্দদা অশান্ত ককর তুলকব্। 
  
থপা়োকরা গম্ভীরভাকব্ মাো োডকলে। িযাঁ, এতক্ষকণ আপস্নে আমার ধারণাো স্নঠকভাকব্ 
বু্ঝকত থপকরকছে। েুস্নেকক েুঁকজ ব্ার করার পকক্ষ এো একো মস্ত সূত্র। অব্শয েস্নদ 
প্রকতযকক প্রকতযককর থেলা সম্বকন্ধ আকগ থেকক পস্নরস্নচত োককতে তকব্ পােদকযো সিকজ 
েজকর পডত। স্নকন্তু একক্ষকত্র সককলই সককলর কাছ অপস্নরস্নচত। তাই থক কতো 
ভাকলাভাকব্ থেকল থভকব্ থদেকত অেুকরাধ কস্নর। কাকরাও থেলার মকধয স্নক থকাকো 
ভুলভ্রাস্নন্ত আপোর েজকর পকডকছ সাধারণ দৃস্নিকত ো স্নব্স্ম়েকর? 
  
ডািার রব্ােদস স্নমস্নেে দুক়েক মকে মকে স্নচন্তা করকলে। অব্কশকষ িতাশ িক়ে মাো 
োডকলে। ো, থতমে স্নকছুই আমার মকে পডকছ ো। ইস্নতপূকব্দ এ-স্নব্ষক়ে আপোকক ো 
ব্কলস্নছ তাছাডা েতুে থকাকো ব্িব্য থেই। স্নমকসস লস্নরমার প্রকৃতই একজে জাত 
থেকলা়োড। সাধারণ ভুলভ্রাস্নন্ত স্নতস্নে আদকপই ককরে ো, থগাডা থেকক থশষ পেদন্ত স্নেেুঁত 
থেকল থগকছে। থমজর থডসপাকডদর থেলাও থমাকের ওপর ভাকলাই ব্লকত িকব্, তকব্ ব্ড 
থব্স্নশ ব্ই ধকর থেকলে। তার ব্াইকর থেকত চাে ো। ব্াস্নক রইকলে স্নমস থমস্নরস্নডে। স্নতস্নে 
অব্শয….. 
  
ডািার রব্ােদস অল্প ইতস্তত করকলে। 
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িযাঁ ব্লুে, স্নমস থমস্নরস্নডে…সকঙ্গ সকঙ্গ থেই ধস্নরক়ে স্নদকলে থপা়োকরা। 
  
স্নতস্নে মাকঝ মকধয ভুল ককর ব্সস্নছকলে। ব্ার দুই স্নতে থতা িকব্ই। অেযমেস্কতা তার 
প্রধাে কারণ। তকব্ থসো থশকষর স্নদকক। মকে ি়ে েুব্ ক্লান্ত িক়ে পকডস্নছকলে, তাছাডা 
তার অস্নভজ্ঞতারও একান্ত অভাব্। থেলকত থগকল িাত কঁকপ। ব্লকত ব্লকত থেকম 
থগকলে রব্ােদস। 
  
কেে িাত কাঁপা প্রেম শুরু ি়ে? 
  
তা স্নঠক আমার মকে আসকছ ো। থব্াধি়ে স্নকছুো োভদাস িক়ে পকডস্নছকলে। স্নকন্তু মঁস্নসক়ে 
থপা়োকরা আপস্নে ি়েকতা থজার ককরই আমাকক স্নদক়ে এ সমস্ত কল্পো কস্নরক়ে স্নেকেে? 
  
আস্নম েুব্ই লস্নজ্জত। থপা়োকরার ককণ্ঠ স্নব্েক়ের সুর ঝকর পডল। আর একস্নে স্নব্ষক়ে 
আমার স্নজজ্ঞাসা আকছ। 
  
িযাঁ, ব্লুে। 
  
থপা়োকরা ধীকর ধীকর শুরু করকলে। ব্যাপারো স্নঠকমকতা বু্স্নঝক়ে ব্লা কিসাধয। আস্নম 
েস্নদ প্রশ্ন কস্নর, এইসব্ ব্স্তু আপোর দৃস্নি আকষদণ ককরস্নছল স্নকো। তািকল আস্নমই থে 
থসগুকলা আপোর মাো়ে ঢুস্নকক়ে স্নদকত সািােয করস্নছ তাই থব্াঝাকব্। থসকক্ষকত্র আপোর 
উত্তকররও তত মূলয োককব্ ো। থসইজেয প্রশ্নো আস্নম আপোর কাকছ একেু ঘুস্নরক়ে 
রােস্নছ। আো থসস্নদে স্নডোকরর পর থে ঘকর ব্কস আপোরা তাস থেলস্নছকলে তার 
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একো সরল স্নব্ব্রণ স্নদে থতা থেমে, ঘকরর মকধয স্নক স্নক ব্স্তু আপোর েজকর পকডস্নছল–
এই সব্ আর স্নক? 
  
রব্ােদস আব্ার স্নব্স্নস্মত িকলে। থসই ঘকরর মকধয ো স্নছল আমার কাছ থেকক তার স্নব্ব্রণ 
জােকত চাইকছে? 
  
িযাঁ, তাই আমার অস্নভপ্রা়ে স্নকন্তু থকাো থেকক শুরু করব্ থভকব্ পাস্নে ো। 
  
থে থকাকো জা়েগা থেকক আরম্ভ করুে। 
  
 থব্শ। প্রেকম ধরুে আসব্াব্পকত্রর কো। অকেক দাস্নম দাস্নম থসৌস্নেে আসব্াব্পত্র 
স্নছল….. 
  
ো, ো, ওভাকব্ ে়ে; থপা়োকরা তাকক ব্াধা স্নদকলে। আস্নম পৃেক পৃেক ভাকব্ প্রস্নতস্নে ব্স্তুর 
োম জােকত চাই। 
  
ডািার রব্ােদস একো গভীর দীঘদবাস থিলকলে। তারপর স্নেলামও়োলার মকতা শুরু 
করকলে, িাস্নতর দাঁকতর কাজ করা একো ব্ড থসস্নে স্নছল। চার-পাঁচো ব্ড ব্ড থচ়োর। 
আেো স্নক ে’ো পাস্নসদ়োে কম্বল। ব্াকরাো থছাকো থছাকো থচ়োকরর একস্নে সুন্দর থসে। 
েুব্ সুন্দর একো চাইস্নেজ আলমাস্নর। একো ব্ড স্নপ়োকো। আসব্াব্পত্র আরও অকেক 
স্নছল, স্নকন্তু থতমে লক্ষয কস্নরস্নে। ছো ভাকলা জাপাস্নে ছস্নব্। আ়েোর দুপাকশর ছস্নব্ দুকো 
চাইস্নেজ। পাঁচ-ছো ব্ািাস্নর েস্নসযর থকৌকো। থেস্নব্কলর ওপর িাস্নতর দাঁকতর কাজ করা 
কতগুকলা থছাে থছাে মূস্নতদ। প্রেম চালদকসর শীলকমাির েস্নচত স্নকছু মুদ্রা….. 
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িযাঁ, স্নঠক িকে! থপা়োকরার গলা়ে েুস্নশর সুর। 
  
স্নকছু প্রাচযকদশী়ে স্নজস্নেসপত্রও স্নছল। সূক্ষ্ম রূকপার কাজ করা কতগুকলা স্নশল্প ব্স্তু। স্নকছু 
অলঙ্কার! তকব্ তাকদর ব্যব্িার সম্বকন্ধ আস্নম এককব্াকরই অজ্ঞ। একো সুদৃশয কাঁকচর 
ব্াকক্স কতগুকলা থছাে থছাে থসৌস্নেে ব্স্তুর সমাকব্শ। ঘকর আরও অকেক স্নকছুই স্নছল। 
স্নকন্তু আমার আর স্নকছু মকে থেই। 
  
চমৎকার চমৎকার। আপোর সৃ্মস্নতশস্নি েুব্ই তীক্ষ্ণ। থপা়োকরা প্রশংসা়ে মুের িক়ে 
উঠকলে, আপোর থচাে োঁস্নে পেদকব্ক্ষককর। 
  
ডািার ব্রােদকসর গলা়ে থকৌতূিকলর সুর। থে স্নজস্নেসোর কো আপস্নে জােকত চাে। 
থসো স্নক আমার তাস্নলকার মকধয আকছ? 
  
েুব্ মজার ব্যাপার। থপা়োকরা রিসযম়ে িাস্নস িাসকলে। থে স্নজস্নেসো আমার মকে স্নছল, 
আপস্নে তার উকল্লে েস্নদ করকতে তকব্ আস্নম অব্াক িতাম। আমার ধারণা স্নেভুদল 
িক়েকছ। জােতাম আপস্নে থসোর কো উকল্লে করকব্ে ো। 
  
থকে? 
  
থপা়োকরা থব্ডাকলর মকতা থচাে স্নমেস্নমে করকলে। কারণ স্নজস্নেসো ি়েকতা আকদৌ তেে 
থসোকে স্নছল ো। 
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রব্ােদস থব্াকা থব্াকা থচাকে তাস্নকক়ে রইকলে। ব্লকলে, ব্যাপারো আমাকক থেে অেয 
একো ঘেোর কো স্মরণ কস্নরক়ে স্নদকে। 
  
ি়েকতা শালদক থিামকসর কো আপোর মকে পডকছ, তাই ো? রাস্নত্রকাকল কুকুরোর থসই 
অদু্ভত আচরকণর কো। প্রস্নতস্নদে রাস্নত্রকতই কুকুরো স্নচৎকার করত স্নকন্তু থসস্নদে থস 
ডাককস্নে। ব্যাপারো েুব্ই স্নব্স্ম়ে।….থদো োকে আস্নমও আজকাল অপকরর আইস্নড়ো চুস্নর 
করকত স্নশকেস্নছ। 
  
স্নকন্তু মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, আপোর কোব্াতদা েুব্ই থিঁ়োস্নলপূণদ ব্কল আমার কাকছ প্রস্নতভাত 
িকে। থকাে স্নদকক ইস্নঙ্গত ককরকছে, স্নকছু থব্াঝা োকে ো। 
  
থসোই আমার ঐকাস্নভক অস্নভপ্রা়ে। তার িকল থশষ দৃকশয োেক েুব্ জকম ওকঠ। কো 
ব্লকত ব্লকত উকঠ দাঁডাকলে থপা়োকরা। ডািার রব্ােদস তেে তার স্নদকক স্নব্স্নস্মত দৃস্নিকত 
তাস্নকক়ে আকছে। থপা়োকরা থিকস ব্লকলে, তকব্ একো কো মকে রােকব্ে। আজ আপস্নে 
আমাকক ো ব্লকলে, তা আমার পরব্তদী উকদযাকগ েুব্ সিা়েতা করকব্। 
  
রব্ােদস উকঠ দাঁডাকলে। ব্লকলে, থকমেভাকব্ করকব্ তা আস্নম বু্ঝকত পারস্নছ ো। 
তািকলও আপস্নে েেে ব্লকছে তেে স্নেশ্চ়ে স্নকছু একো আকছ। 
  
দু’জকে করমদদে করকলে। থপা়োকরা ডািার রব্ােদকসর থচম্বার থেকক থব্স্নরক়ে একো 
েযাস্নক্স ধরকলে। এব্ার স্নতস্নে স্নমকসস লস্নরমাকরর সকঙ্গ থদো করকব্ে। 
  
. 
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০৯. 
  
১১১ েম্বর থচইে থলে, সুন্দর স্নছমছাম একস্নে থছাে ব্াস্নড। পাস্নরপাস্নবদক পস্নরকব্শ থব্শ 
শান্ত আর স্নেজদে। দরজাো গভীর কাকলা রঙ করা। স্নসঁস্নডগুকলা ঝকমক করকছ। 
  
কস্নলং থব্ল স্নেপকতই এক বু্স্নড একস দরজা েুকল স্নদল। কাকক চাে? 
  
স্নমকসস লস্নরমাকরর োম করকলে থপা়োকরা। 
  
িযাঁ, স্নতস্নে ব্াস্নডকতই আকছে। আসুে। 
  
থপা়োকরা বু্স্নড স্নঝর থপছে থপছে সরু স্নসঁস্নড থব্ক়ে উপকর উঠকলে। 
  
স্নক োম ব্লব্ আপোর? 
  
মঁস্নসক়ে এরকুল থপা়োকরা। 
  
 তাকক ড্রস্ন়েং রুকম ব্স্নসক়ে থরকে বু্স্নড স্নঝ থভতকর অদৃশয িক়ে থগল। স্নতস্নে একব্ার 
চারস্নদকক েজর বু্স্নলক়ে স্নেকলে। ঘরস্নের আকৃস্নত ইংরাস্নজ এল-এর মকতা। প্রাচীে ব্কেস্নদ 
পস্নরব্াকরর পুরাকো ঢংক়ের আসব্াব্পত্র। সমস্তই ঝকঝকক তকতকক। থসস্নে এব্ং 
থচ়োরগুকলা়ে দাস্নম কুশে পাতা। থদও়োকল োঙাকো পুরাকো আমকলর িকোগ্রাি। এছাডা 
আসব্াব্পত্র আর স্নব্কশষ স্নকছু থেই। ঘরস্নেও থব্শ থোলাকমলা। আকলা িাও়ো প্রকব্কশর 
ব্যব্স্থা ভাকলাই। থেস্নব্কলর ওপর একো কাজ করা কাঁকচর িুলদাস্নেকত ব্ড আকাকরর 
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থগালাপ থশাভা পাকে। অল্পক্ষকণর মকধযইস্নমকসস লস্নরমার িাস্নজর িকলে। তার থচাকেমুকে 
ঘে স্নব্স্মক়ের ছা়ো। একো থচ়োর থেকে ব্সকত ব্সকত সাধারণভাকব্ থসস্নদকের সুন্দর 
আব্িাও়ো সম্বকন্ধ প্রশাস্নন্তসূচক মন্তব্য করকলে। 
  
থপা়োকরা মৃদু িাসকলে। তারপর শান্ত ককণ্ঠ ব্লকলে, আমার স্নব্বাস, মযাডাম এই 
অোস্নচত আগমেকক ক্ষমার থচাকেই থদেকব্। 
  
 স্নমকসস লস্নরমার সরাসস্নর থপা়োকরার স্নদকক থচাে তুকল তাকাকলে ব্লকলে, এই 
আগমকের সকঙ্গ স্নক আপোর থপশার থকাকো সম্পকদ আকছ? থপা়োকরা অকপকে মাো 
থেকড ব্লকলে, িযাঁ, আকছ। 
  
স্নকন্তু আপোর থব্াঝা উস্নচত,সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল ব্া অেয থকাে পুস্নলশ কমদচারীকক 
আস্নম েোসাধয সািােয করকত প্রস্তুত। তাই ব্কল একজে শকের থগাক়েন্দার থকাকো 
প্রকশ্নর জব্াব্স্নদস্নি করকত আস্নম স্নেশ্চ়ে ব্াধয েই। 
  
একো আস্নম জাস্নে মযাডাম। েস্নদ আমা়ে আঙুল তুকল দরজা থদস্নেক়ে থদে তকব্ স্নকো 
স্নদ্বধা়ে চকল থেকতও প্রস্তুত। 
  
স্নমকসস লস্নরমাকরর মুকে ঈষৎ িাস্নসর আভাস িুকে উঠল। ো ো, আস্নম এেেই অমে 
চুডান্ত পেদাক়ে থপৌঁছাকত রাস্নজ েই। তকব্ আপোকক মাত্র দশ স্নমস্নেে সম়ে স্নদকত পাস্নর। 
তারপকরই একো স্নিকজর আসকর থোগ থদব্ার জেয আমাকক থব্করাকত িকব্। 
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দশ স্নমস্নেেই আমার পকক্ষ েকেি। আো, থসস্নদে থে ঘকর ব্কস আপোরা স্নিজ 
থেলস্নছকলে, অেদাৎ থে ঘকর স্নমিঃ শযাতাো স্নেিত িে, থস ঘকরর একো ব্ণদো আমা়ে 
স্নদকত পাকরে? 
  
স্নমকসস লস্নরমাকরর ভ্রু কুস্নঞ্চত িল। আপোর প্রশ্নো ভারী অদু্ভত। এর মাোমুণু্ড থকাে 
স্নকছুই আস্নম বু্ঝকত পারস্নছ ো। এ ধরকের প্রকশ্নর অেদই ব্া স্নক? 
  
স্নকন্তু মযাডাম, স্নিকজর থেস্নব্কল আপোকক েস্নদ থকউ স্নজকজ্ঞস ককর, এোকে থেক্কাো থকে 
অত তাডাতাস্নড থেকল ব্সকলে, অেব্া ডাস্নম থেকক থিাে থেকল আপস্নে সাকিব্ো ো থমকর 
থগালামো মারকলে থকে োর িকল প্রস্নতপক্ষ স্নব্স্নব্ স্নদক়ে স্নপে স্নেক়ে থগল, সাকিব্ো 
মারকল থতা আপোরই োকত স্নপেো? এ ধরকের প্রকশ্নর উত্তর স্নদকত আপস্নে স্নেশ্চ়ে। 
স্নব্রি থব্াধ করকব্ে। কারণ অেস্নভজ্ঞ আোস্নডকক থব্াঝাকো েুব্ই কস্নঠে এব্ং শ্রমসাধয 
ব্যাপার এব্ং ব্লকলও থস ভাব্ো বু্ঝকব্ স্নকো সকন্দি। শুধু শুধু আপোর পস্নরশ্রমই সার 
িকব্। 
  
স্নমকসস লস্নরমার িাস্নসমুকে ব্লকলে, তার অেদ, আপস্নে ব্লকত চাে থগাক়েন্দাস্নগস্নরর ব্যাপাকর 
আপোর দক্ষতা েতোস্নে আস্নম স্নঠক ততোস্নেই আোস্নড। স্নঠক আকছ, আপোর কো থমকে 
স্নেকত স্নব্নু্দমাত্র কুস্নণ্ঠত েই। স্নমস্নেে োকেক চুপ ককর মকে মকে স্নক থভকব্ স্নেকলে, 
তারপর আব্ার কো শুরু করকলে। ঘরো আকাকর প্রকাকর থব্শ ব্ড স্নছল, স্নজস্নেসপত্রও 
স্নছল প্রচুর….স্নক স্নক স্নজস্নেস স্নছল মকে আকছ। 
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থগাো কতক কাঁকচর িুলদাস্নে স্নছল, আধুস্নেক স্নডজাইকের, থদেকতও থব্শ সুন্দর। মকে 
িকে চীকে ব্া জাপাস্নে ঢংক়ের কতগুকলা ছস্নব্ও থদও়োকল োঙাকো থদেস্নছ। একগুে থছাে 
থছাে স্নেউস্নলপ। অব্শয স্নেউস্নলপ িুকলর এেে সম়ে ে়ে, স্নক ককর থে ভদ্রকলাক থসগুকলা 
থজাগাড ককরস্নছকলে… 
  
আর স্নকছু? 
  
েুব্ই দুিঃস্নেত স্নব্কশষ মকোকোগ স্নদক়ে স্নকছুই লক্ষয কস্নরস্নে। 
  
আসব্াব্পকত্রর কো, থসগুকলার রঙ স্নক রকম স্নছল স্নকছু মকে পডকছ ো। ধূসর স্নসল্ক 
রকঙর দু-একো আসব্াব্পত্র স্নছল, এইেুকুই ো মকে পকড। থছােোকো অেয থকাকো ব্স্তু 
আপোর েজকর পকডস্নে? 
  
থব্াধি়ে ো। ঘরো এত থব্স্নশ স্নজস্নেসপকত্র ঠাসা থে প্রেম ঢুককই মকে িল থেে থকাকো 
োদুঘকর একস পকডস্নছ। অল্প োমকলে স্নমকসস লস্নরমার। তারপর ব্লকলে, আস্নম ি়েকতা 
আপোর থকাকো কাকজই লাগকত পারলাম ো। 
  
আর একো প্রশ্ন ব্াস্নক আকছ। থপা়োকরা পককে থেকক স্নিকজর থস্কারশীেগুকলা ব্ার ককর 
থেস্নব্কলর ওপর রােকলে। এগুকলা িকে প্রেম স্নতেকে রাব্াকরর স্নিকসব্। এই স্নিকসব্ 
থদকে থসস্নদকের স্নডলগুকলার কো স্নক আপোর মকে পডকব্? 
  
কই থদস্নে। স্নমকসস লস্নরমার থপা়োকরার িাত থেকক থস্কাকরর কাগজগুকলা স্নেক়ে তার ওপর 
ঝঁুকক পডকলে। ব্লকলে, এো িল প্রেম রাব্ার। আমার পােদোর স্নছকলে স্নমস থমস্নরস্নডে। 
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অপরপকক্ষ ডািার রব্ােদস আর থমজর থডসপাডদ। প্রেম স্নডকল আমরা স্নতেকে থস্পড 
থডককস্নছলাম। পাঁকচর থেলা ি়ে। পকরর তাকস দুকো ক্লাব্ ডাক িক়েস্নছল। ডািার রব্ােদস 
থেলকত পাকরেস্নে। একো ডাউে থদে। তৃতী়ে স্নডকল েুব্ থব্স্নশ ডাকাডাস্নক চকল। আমার 
স্পি মকে আকছ। স্নমস থমস্নরস্নডে পাস স্নদকল একো িােদ স্নদক়ে থমজর থডসপাডদ ডাক শুরু 
ককরে। আস্নম পাস স্নদলাম। ডািার রব্ােদস লাস্নিক়ে স্নব্ড থদে, স্নসকে ক্লাব্। স্নমস 
থমস্নরস্নডে এব্ার মুে থোকলে। স্নতস্নে ডাককে স্নতেকে থস্পড। থমজর থডসপাডদ ব্কলে 
চারকে ডা়েমন্ড। আস্নম ডব্ল স্নদই। ডািার রব্ােদস থগাডার িােদ রকঙ স্নিকর োে। স্নকন্তু 
চারকে িােদকস একো ডাউে থদে। 
  
অপূব্দ! থপা়োকরা সপ্রসংশ ককণ্ঠ ব্লকলে, স্নক অত সৃ্মস্নতশস্নি আপোর। 
  
স্নমকসস লস্নরমার প্রশংসা়ে স্নব্কশষ কাে স্নদকলে ো। ব্লকত লাগকলে, পকরর ব্ার থমজর 
থডসপাকডদর স্নডল স্নছল। স্নতস্নে পাস থদে। আস্নম একো থো ট্রাম্প স্নদক়ে ডাক শুরু 
করলাম। রব্ােদস আব্ার লাস্নিক়ে ব্লকলে, স্নতকে িােদ। আমার পােদোর পাস স্নদকলে। 
থমজর থডসপাডদ চারকে িােদ ডাককলে। আস্নম ডাব্ল স্নদলাম। ওরা দুকো শেদ স্নদকলে। 
পকরর তাকস আমরা থস্পড ডাকলাম স্নকন্তু একো ডাউে িক়ে থগল। 
  
স্নমকসস লস্নরমার পকরর থস্কারশীেো তুকল স্নেকলে। 
  
থপা়োকরা ব্লকলে, থমজর থডসপাডদ থেমে থককে স্নলকেকছে, থস্কার থদকে তাসগুকলা মকে 
আসা শি িকব্। 
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েতদূর মকে পডকছ, প্রেম দুকো স্নডকল দু’পক্ষই পঞ্চাশ ককর শেদ স্নদক়েস্নছলাম। তারপর 
ডািার রব্ােদস পাঁচো স্নডকল ডা়েমন্ড ডাককলে। আমরা ডব্ল স্নদক়ে স্নতেকে শেদ স্নদলাম 
এককশা। ওরা আব্ার পাঁচো ক্লাকব্ থগম করলাম। পকরর তাসো়ে শেদ স্নদলাম এককশা। 
ওরা আব্ার একো িােদ থেকল থগকলে। স্নকন্তু পর পর দুকো থো ট্রাম্প এব্ং চারকে 
ক্লাকব্র থেলা করা়ে থগম িক়ে থগল। রাব্ারও থপলাম। 
  
তৃতী়ে থস্কারশীস্নেো তুকল স্নেকলে স্নমকসস লস্নরমার। এই রাব্ারো়ে েুব্ েুদ্ধ চকলস্নছল। 
আরম্ভ িক়েস্নছল অব্শয েুব্ শান্তভাকব্ থমজর থডসপাডদ এব্ং স্নমকসস থমস্নরস্নডে প্রেকম 
একো িাকেদর থেলা করকলে। তারপর আমরা িােদ ও থস্পকড থগম থডকক একো ককর 
শে স্নদলাম। ওরা থস্পকড থগম করকলে। রাব্ার ব্াঁচাব্ার আশা েুব্ কম। এরপর স্নতেকে 
তাস আমরা একো দুকো ককর শেদ স্নদলাম। অব্শয ওরা থকউ ডব্ল থদেস্নে। অব্কশকষ 
আমরা থোট্টাকম্প থগম থেকলাম। তেে থেককই েুদ্ধ শুরু িল। থকউ কাউকক সিকজ 
থছকড স্নদকত চা়ে ো। িকল প্রকতযককই ডাউে স্নদকত লাগলাম। ডািার রব্ােদকসর স্নব্কডর 
থতাকড থমস্নরস্নডে একেু ভ়ে থপক়ে স্নগক়েস্নছকলে। তাস ভাকলা োককলও থব্স্নশ স্নব্ড স্নদকত 
ভরসা পাস্নেকলে ো। এর পকরই ডািার রব্ােসদ থগম থিাস্নসদং দুকো থস্পড স্নদক়ে ডাক 
শুরু ককরে। আস্নম ব্ললাম স্নতেকে ডা়েমন্ড। স্নতস্নে ডাককলে চারকে থো ট্রাম্প। আস্নম 
পাঁচো থশড। রব্ােদস িঠাৎ ডা়েমকন্ড গ্রযান্ডলাম থডকক ব্সকলে। থডসপাডদও মুস্নেক়ে 
স্নছকলে। স্নতস্নে ব্লকলে, ডকল। িে লীকড তাসো়ে স্নতেকে শে স্নছল। ভাগয ভাকলা, লীড 
িল ক্লাকব্র সাকিব্। িকল থেলা িক়ে থগল। েুব্ই উকত্তজোর মকধয থশষ িল রাব্ারগ। 
  
িা়ে ভগব্াে!……ভাল মাকরব্ল এযাভকমর থেলা তার ওপর ব্ল। ো, সস্নতযই 
মিাউকত্তজোকর ব্যাপার। আস্নম িকল ছ়ে সাকতর ডাকক ো স্নগক়ে থগকমই সন্তুি োকতাম। 
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স্নকন্তু থসো উস্নচত ে়ে। িাকত ভাকলা অস োককল স্নেশ্চ়ে ি়ে সাকতর থচিা করকব্ে। 
  
 আপস্নে তািকল ঝুস্নক থেব্ার পকক্ষ। 
  
ডাক স্নেভুদল িকল ঝঁুস্নকর থকাকো প্রশ্নই ওকঠ ো। একতা সিজ অকঙ্কর ব্যাপার। তকব্ 
দুভদাগযব্শত েুব্ অল্প থলাকই স্নেভুদল স্নব্ড স্নদকত পাকর। প্রেম ডাকো তারা ি়েকতা আইে 
থমকেই শুরু ককর স্নকন্তু থশকষ স্নগক়ে থেই িাস্নরক়ে থিকল। স্নেকজর তাস ি়েকতা আর এক 
পােদোকরর সকঙ্গ স্নমস্নলক়ে থমাে কো স্নপে িও়ো সম্ভব্ থসো তারা স্নিকসকব্ আেকত পাকর 
ো। অব্শয এেে আপোকক স্নিজ সম্বকন্ধ থকাকো উপকদশ থদব্ার ব্াসো আমার থেই, 
মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। 
  
স্নমকসস লস্নরমার চতুেদ থস্কারশীেো়ে মকোস্নেকব্শ করকলে। গতব্াকরর দারুণ উকত্তজোর 
পর থেলাো স্বভাব্তই একেু স্নঝস্নমক়ে পকডস্নছল। থকউই আর স্নব্ড স্নদক়ে স্নঠকমকতা থেলা 
করকত পারস্নছলাম ো। একো দুকো ককর ডাউে িক়ে োস্নেল। 
  
িযাঁ, থব্স্নশক্ষণ থেলা চলকল থশষকাকল আর স্নিকসব্ রােকত পারা ো়ে ো, ভুল িকত শুরু 
ককর। 
  
স্নঠকই ব্কলকছে। তাসগুকলাও থকমে ক্লান্ত িক়ে পকড। 
  
থপা়োকরা থস্কারগুকলা স্নেেুঁতভাকব্ ভাজ ককর পকককে রােকলে। তারপর স্নব্েক়ের সুকর 
ব্লকলে, তাকসর ব্যাপাকর আপোর সৃ্মস্নতশস্নি অতুলেী়ে। এর জেয আপোকক অস্নভেন্দে 
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জাোই। আমার স্নব্বাস, প্রকতযক তাস স্নকভাকব্ থেলা িক়েস্নছল সমস্তই আপোর ছস্নব্র 
মকতা স্পি মকে আকছ। 
  
িযাঁ, আকছ ব্কলই আমার ধারণা। সৃ্মস্নতশস্নি সস্নতযই একো অসামােয উপিার। এর িকল 
অতীতও কেকো িাস্নরক়ে োব্ার সুকোগ পা়ে ো। আমার মকে ি়ে, আপোর কাকছ অতীত 
স্নেকজকক স্নে়েত ভাঁজ েুকল েুকল থদো়ে প্রস্নতস্নে স্নব্ষ়ে, প্রস্নতস্নে েুঁস্নেোস্নে থেে সকব্মাত্র 
গতকাকলর ঘেো। সব্স্নকছু এত ঝকঝকক আর পস্নরষ্কার। ব্লুে, আস্নম স্নঠক ব্লস্নছ স্নকো? 
  
স্নমকসস লস্নরমার চস্নকত দৃস্নিকত থপা়োকরার স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। তার ব্ড থচাকে থেে 
এক অন্ধকার ছা়ো থেকম এল। স্নকন্তু থস মাত্র কক়েক মুিূকতদর জেয। তারপকরই স্নেকজকক 
সামকল স্নেকলে। তকব্ স্নকছুই থপা়োকরার দৃস্নি এস্নডক়ে ো়ে ো। তার তীর থে লক্ষযকভদ 
ককরকছ তাকত থকাে সকন্দি থেই। 
  
স্নমকসস লস্নরমার উকঠ দাঁডাকলে, ব্লকলে, স্নকছু মকে করকব্ে ো, আস্নম েুব্ই দুিঃস্নেত। 
একু্ষস্নে আমাকক থব্করাকত িকব্। আর থদস্নর করা অেুস্নচত। 
  
স্নেশ্চ়ে, স্নেশ্চ়ে। আপোকক থদস্নর কস্নরক়ে থদব্ার জেয আমার স্নেকজরই লস্নজ্জত িও়ো 
উস্নচত। 
  
স্নকন্তু আপোর থকাকো কাকজ লাগকত পারলাম ো। 
  
থসজেয স্নকছু ভাব্কব্ে ো। আর ধারণাোও সমূ্পণদ সতয ে়ে। আপস্নে সস্নতযই আমার 
অকেক উপকাকর একসকছে। 
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স্নমকসস লস্নরমার তার প্রতযক়ে স্নস্থর স্নেশ্চল রইকলে। ব্লকলে, আমার েস্নদও থতমে স্নকছু 
মকে ি়ে ো। 
  
স্নকন্তু ব্যাপারো সতয। আপস্নে এমে স্নকছু ব্কলকছে ো আস্নম জােকত চাইস্নছলাম। 
  
স্নমকসস লস্নরমার থস স্নব্ষক়ে থকাকো উচ্চব্াচয করকলে ো। স্নতস্নে স্নক ব্কলকছে আর মঁস্নসক়ে 
থপা়োকরাই ব্া স্নক জােকত পারকলে তাকত থেে তার থকাকো ঔৎসুকয থেই। 
  
থপা়োকরা উকঠ দাঁস্নডক়ে িাত ব্াস্নডক়ে করমদদে করকলে। আপোর থসৌজকেযর জকেয 
অসংেয ধেযব্াদ। আপস্নে সস্নতযই অসাধারণ ব্যস্নি, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। 
  
স্নব্ধাতা আমাকক থেমেভাকব্ সৃস্নি ককরকছে আস্নম স্নঠক তাই, মযাডাম। 
  
থসকো থতা আমাকদর সককলর থক্ষকত্রই প্রকোজয। 
  
ো ো, আকদৌ তা ে়ে। আমাকদর মকধয থকউ থকউ আব্ার স্নেকজকক ব্ড থব্স্নশ জাস্নির 
করব্ার থচিা ককর। স্নমিঃ শযাতোই তার প্রকৃি উদািরণ। 
  
থকে? থকাে স্নদক থেকক আপস্নে কোো ব্লকছে? 
  
থেমে ধরুে, ভদ্রকলাককর থকাকো স্নকছু লক্ষয করব্ার মকতা অদৃস্নি স্নছল। থস স্নব্ষক়ে তাঁর 
থকৌতূিল স্নছল েকেষ্ঠ। তাই স্নেক়েই তার সন্তুি োকা উস্নচত স্নছল। স্নকন্তু স্নতস্নে প্রক়োজকের 
অস্নতস্নরি ব্স্তু সংগ্রকি মে স্নদকলে। 
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স্নক ধরকের ব্স্তু? 
  
এই, মাকে োকত থলাকক চমকক ওকঠ; ভ়ে পা়ে। 
  
আপস্নে স্নক মকে ককরে থসো তার চস্নরত্র ব্স্নিভূদত। 
  
স্নব্ষাদগ্রকস্তর মকতা মাো োডকলে থপা়োকরা। শ়েতাকের ভূস্নমকা়ে স্নতস্নে ভাকলাই অস্নভে়ে 
করকত। স্নকন্তু থসো তার আসল চস্নরত্র ে়ে। প্রকৃতপকক্ষ স্নতস্নে স্নছকলে স্নেকব্দাধ। আর থসই 
জকেযই স্নতস্নে মারা থগকলে। 
  
স্নেকজর থব্াকাস্নমর জকেয ভদ্রকলাক মারা পডকলে? 
  
িযাঁ থব্াধিীেতা থেককই পাকপর উদ্ভব্। আর পাকপর থব্ে মৃতুয। 
  
থপা়োকরা কক়েক মুিূতদ েীরব্ রইকলে। অব্কশকষ ধীকর ধীকর ব্লকলে, স্নঠক আকছ, আজ 
আস্নম স্নব্দা়ে স্নেস্নে, আপোর থসৌজকেযর জকেয শতশিস্র ধেযব্াদ। আর একো কো, 
আপস্নে থডকক ো পাঠাকল আর থকাকোস্নদেই আপোর মূলযব্াে সম়ে েি করকত আসব্ 
ো। 
  
স্নমকলস লস্নরমাকরর ভ্রু কুস্নঞ্চত িল। স্নকন্তু মঁস্নসক়ে থপা়োকরা থকেই ব্া আস্নম আপোকক 
থডকক পাঠাব্। 
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ি়েকতা পাঠাকব্ে, এ থকব্ল আমার একো ধারণামাত্র েস্নদ থডকক পাঠাে, আস্নম স্নেশ্চ়ে 
আসব্। দ়ো ককর একোো স্মরণ রােকব্ে। 
  
থপা়োকরা তাকক অস্নভব্াদে জাস্নেক়ে রাস্তা়ে পা স্নদকলে। তারপর মকে মকে অসু্ফে ককণ্ঠ 
স্নব্ডস্নব্ড করকলে। আস্নম স্নঠক,…আমার অেুমাে ভুল িকত পাকর ো।…ি়েকতা এই রকমই 
ঘকে োককব্ ব্যাপারো। 
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শ্ৰীমতী অদলভার 
১০. 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার তার থছাে েু-স্নসোর গাস্নড থেকক অকেক ককি রাস্তা়ে অব্তরণ করকলে। 
থকে থে এরা এমে গাস্নড বতস্নর ককর। এরা স্নক ভাকব্ থে িুরিুকর ক্ষীণকস্নে তন্বী ছাডা 
আর থকউ গাস্নড চালা়ে ো? একজে মাঝ ব়্েস্নস স্বাভাস্নব্ক স্বাকস্থযর মস্নিলার পকক্ষ এই 
অপস্নরসর জা়েগা়ে ব্কস গাস্নড চালাকো থে কত কিকর থস স্নব্ষক়ে থকাম্পাস্নের থকাকো 
গ্রািয থেই তাছাডা দরজাগুকলাও এত থছাে থে থভতকর প্রকব্শ করা ব্া ব্াইকর অব্তরণ 
করা দুইই েুব্ পস্নরশ্রম সাকপক্ষ। ভাব্কত ভাব্কত তার মেো স্নব্রস্নিকত ব্যাজার িক়ে 
উঠল। পাকশর সীকে একো িাতব্যাকগর মকধয গুস্নেকতক মযাপ থগাোস্নতকেক রিসয 
উপেযাস এব্ং দু’পাউন্ড আন্দাজ আকপল ভরা আকছ। এই আকপল তাঁর েুব্ই স্নপ্র়ে সঙ্গী। 
মাোর মকধয থকাকো জস্নেল প্ল্ে পাক স্নদক়ে উঠকল স্নতস্নে আকপল স্নচকব্াকত শুরু ককরে। 
‘থড্রে পাইকপ মৃতুয োকম’ স্নব্েযাত উপেযাসস্নের পস্নরকল্পোর প্রাক্কাকল স্নতস্নে োস্নক 
একোগাকড পাঁচ পাউন্ড আকপল থেক়ে থিকলস্নছকলে। আধ ঘন্টা ব্াকদ তারই সম্মাকে এক 
থভাজ আক়োজে করা িক়েস্নছল। থসোকেও িাস্নজর িক়েস্নছকলে েো সমক়ে। 
  
গাস্নড থেকক থেকম স্নতস্নে ধীকর ধীকর ওক়েকডে কুস্নেকরর স্নদকক একগাকলে। এক িাকত 
িযান্ডব্যাগ, অেয িাকত ধরা একস্নে রস্নিম আকপল। থেকত থেকত মাকঝ মাকঝ কামড 
ব্সাস্নেকলে তার ওপর। গন্তব্যস্থকলর কাছাকাস্নছ একস স্নতস্নে ব্াস্নক অংশেুকু ছুঁকড থিকল 
স্নদকলে একো থঝাঁকপর মকধয। অস্নব্েযস্ত থকশকব্শ েতো সম্ভব্ থগাছগাছ ককর স্নেকলে। 
পাক়ে দৃস্নি পডকতই তার দু কঁুচকক উঠল। েতুে থকশ ব্ািাস্নর জুকতাোই পকর আসকব্ে 
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ব্কল থভকব্স্নছকলে স্নকন্তু মকের ভুকল সাদামাো িাই-িীল জুকতাোই পাক়ে গস্নলক়ে চকল 
একসকছে। তার ওপর বু্রুশোও একব্ার থব্ালাকো ি়েস্নে। একো গভীর স্নেিঃবাস থিকল 
শ্ৰীমতী অস্নলভার থগে থপস্নরক়ে থভতকরর স্নদকক একগাকলে। সামকের স্নকছুো জা়েগা 
তাকরর থব্ডা স্নদক়ে থঘরা। থপছকে ব্াংকলা পযাোকের দুকামরার কুস্নের। কামরার লাকগা়ো 
চওডা কস্নলং থব্লোও েজকর পডল। থব্ল স্নেকপ দু-চার মুিূতদ অকপক্ষা করকলে। থকাকো 
সাডাশব্দ পাও়ো োকে ো। স্নতস্নে আব্ার থব্ল স্নেপকলে। এব্ার থব্শ থজাকর। স্নকন্তু 
থভতকর থকউ আকছ ব্কল মকে িল ো। 
  
অগতযা স্নেরূপা়ে িক়ে শ্ৰীমতী অস্নলভার ব্াগাকের মকধয োস্নেক পা়েচাস্নর করার জেয স্নচন্তা 
করকলে।ি়েকতা ব্াস্নডর থলাককরা আকশ-পাকশই থকাোও থগকছ। একু্ষস্নণ স্নিকর আসকব্। 
  
ব্াগােো সাকব্স্নক ধাঁকচর। ইতস্তত সূেদমুেী আর থগালাপ িুকে আকছ। ব্াগাকের পকরই 
একো িাঁকা মাঠ। মাকঠর ওপাকর থছাট্ট শান্ত েদী উত্তর দস্নক্ষকণ ব্ক়ে োকে। 
  
দুস্নে অল্পব়্েস্নস তরুণীকক থসস্নদক থেকক মাঠ থপস্নরক়ে আসকত থদো থগল। কাছাকাস্নছ 
আসকতই একজে দাঁস্নডক়ে পডল স্নস্থর িক়ে। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার স্নেকজ এস্নগক়ে থগকলে। 
  
 ভাল আকছে থতা, স্নমস থমস্নরস্নডে? আমাকক স্নচেকত পারকছে স্নেশ্চ়ে? 
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 স্নেশ্চ়ে পারস্নছ। অযাো থমস্নরস্নডে করমদদকের জেয দ্রুত িাত ব্াস্নডক়ে স্নদকলে। সুপ্রভাত? 
স্নকন্তু তার থচাকের তারা়ে পলককর জেয একো আতঙ্ক িুকে উঠল। স্নেকজকক সংেত 
করকত স্নকছুো সম়ে লাগল তার। 
  
এই িকে আমার ব্নু্ধ স্নমস থদা়োস। আমরা দুজকে একসকঙ্গই োস্নক।.. থরাডা, ইস্নে 
স্নমকসস অস্নলভার। 
  
স্নমস থদা়োস থমস্নরস্নডকের থচক়ে মাো়ে ঈষৎ লম্বা। থদেকত ও থব্শ সুন্দরী। স্নতস্নে এব্ার 
উচ্ছ্বস্নসত ককণ্ঠ ব্লকলে আপস্নেই স্নব্েযাত থলস্নেকা, স্নমকসস অস্নলভার। 
  
স্নমকসস অস্নলভার মুকে স্নকছু ো ব্কল শুধু মাো োডকলে। তারপর থমস্নরস্নডকের স্নদকক 
স্নিকর ব্লকলে, আমার অকেক কো আকছ। থকাকোোকে ব্সকত পারকল ভাকলা িত। 
  
স্নেশ্চ়ে স্নেশ্চ়ে। এব্ং চা….চাক়ের জেয অত তাডা থেই। থসো পকর িকলও চলকব্। 
  
থমস্নরস্নডে তাকক পে থদস্নেক়ে ড্রস্ন়েংরুকম স্নেক়ে থগকলে। থগালকেস্নব্কলর চারপাকশ িাকা 
থসৌস্নেে থব্কতর থচ়োর। তার মকধয থেোকক সব্কচক়ে মজবু্ত ব্কল মকে িল শ্ৰীমতী 
অস্নলভার তার ওপর উপকব্শে করকলে। আধুস্নেক ধাঁকচর অপলকা এই থচ়োর সম্বকন্ধ 
তাঁর থব্শ দু-চারব্ার থশাচেী়ে অস্নভজ্ঞতা িক়েকছ। তাই আজকাল উপকব্শকের আকগ 
সভক়ে থসগুকলার ধারণ ক্ষমতা সমযকভাকব্ উপলস্নব্ধ করার থচিা ককরে। 
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শ্ৰীমতী অস্নলভার গা এস্নলক়ে আরাম ককর ব্সকত ব্লকলে, ব্াকজ ভূস্নমকার থকাকো 
প্রক়োজে থব্াধ করস্নছ ো। গত স্নদকের থসই েৃশংস েুেোর সম্পককদ আমাকদর স্নকছু করা 
উস্নচত। 
  
স্নকছু করা উস্নচত? থমস্নরস্নডকের ককণ্ঠ শঙ্কা ও স্নব্স্মক়ের েুগল সমন্ব়ে। 
  
অব্শযই। দৃঢ়স্বকর থঘাষণা করকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার আপোর স্নক মকে ি়ে আস্নম জাস্নে 
ো, স্নকন্তু এো কার কীস্নতদ থস সম্বকন্ধ আমার মকে স্নব্নু্দমাত্র সকন্দি থেই। ওই ডািার, স্নক 
থেে োম?..রব্ােদস, িযাঁ, থসইই আসল অপরাধী। ভদ্রকলাক স্নেশ্চ়ে ওক়েলকসর অস্নধব্াসী। 
ওকদর আস্নম জীব্কে স্নব্বাস কস্নর ো। একব্ার আমার অসুকের সম়ে একজে মস্নিলা োসদ 
থরকেস্নছলাম। থসও জাকত ওক়েলস। একস্নদে স্নক করল জাকেে।স্নেরককমর স্নতেকে স্নমোর 
একঘন্টা অন্তর অন্তর পর পর স্নতেকে োব্ার কো। স্নকন্তু মকের ভুকল একই স্নমলার পর 
পর স্নতেব্ার োইক়ে স্নদল। দাস্ন়েত্ব জ্ঞাে ব্লকত েস্নদ স্নকছু োকক ওকদর। আস্নম স্নেস্নশ্চত 
জাস্নে এ-কাজো রব্ােদস ছাডা আর কাকরা ে়ে। এেে শুধু মাো ঠাণ্ডা থরকে প্রমাণ েুঁকজ 
ব্ার করকত িকব্। 
  
স্নমস থদা়োস আচমকা স্নেলস্নেল ককর থিকস উঠকলে। পরকতই সামকল স্নেকলে স্নেকজকক। 
ব্লকলে, মাি করকব্ে, িাস্নসর থব্গো সামলাকত পারলাম ো।…আস্নম স্নকন্তু আপোকক 
মকে মকে থেমে ভাকব্ কল্পো ককরস্নছলাম আসকল তার সকঙ্গ স্নব্নু্দমাত্র সাদৃশয থেই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

144 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

েুব্ িতাশ িক়েকছ তাই থতা? তাকত আমার স্নকছু ো়ে আকস ো। এই ধরকের কো শুকে 
আস্নম অভযস্থ িক়ে থগস্নছ। স্নকন্তু আমাকদর এেে প্রধাে কতদব্য ডািার রকসর স্নব্রুকদ্ধ 
প্রমাণ সংগ্রি করা। 
  
স্নকন্তু থসো স্নক উপাক়ে? সংশক়ের সুকর মকের ভাব্ ব্যি করকলে থমস্নরস্নডে। 
  
প্রেকম এতো িতাশ িক়ে পস্নডসস্নে অযাো। স্নমস থদা়োস থচঁস্নচক়ে উঠকলে। এ সমস্ত 
স্নব্ষক়ে স্নমকসস অস্নলভাকরর েকেি অস্নভজ্ঞতা আকছ। 
  
তাঁর স্নিস্নেশী়ে থগাক়েন্দার মকতাই স্নতস্নে রিসযকভদ করকব্ে। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার তার সৃি থগাক়েন্দার োম শুকে ঈষৎ পুলস্নকত িকলে। তাছাডা এ কাজ 
আমাকদর করকতই িকব্। আর থকেই ব্া করকত িকব্ তাও ব্লস্নছ। আপস্নে স্নেশ্চ়ে চাে ো 
থলাকক আপোকক েুস্নে ব্কল সকন্দি করুক। 
  
থকে? োকমাক এমে সকন্দিই ব্া থকে তারা করকত োকব্? স্নমস থমস্নরস্নডকের মুেকচাে 
থকমে িযাকাকশ িক়ে উঠল। 
  
সাধারণ থলাককর মকের গডে এই রকমই। থে স্নতেজে িতযাকাকণ্ডর সকঙ্গ জস্নডত েে 
তাকদরও তারা সমােভাকব্ সকন্দি করকব্। 
  
অযাো থমস্নরস্নডে ধীর শান্ত ককণ্ঠ ব্লকলে, আস্নম স্নকন্তু এেেও স্নঠকমকতা বু্কঝ উঠকত 
পারস্নছ ো, স্নব্কশষভাকব্ আমার কাকছই ব্া আপস্নে থকে একসকছে? 
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তার কারণ আমার মকত অেয দুজকের সম্বকন্ধ থকাকো প্রশ্নই ওকঠ ো। স্নমকসস শস্নরমার 
সারাস্নদে ক্লাকব্ ব্কস স্নিজ থেকলে। তার সামেযও আকছ েকেি। স্নতস্নে স্নেকজকক এই 
জাতী়ে স্নব্পদ আপদ থেকক ব্াঁচাকত পারকব্ে। তাছাডা তার ব়্েসও িক়েকছ অকেক। 
থলাকক তাঁকক স্নক ভাব্ল ব্া ো ভাব্ল তাকত এমে স্নকছু ক্ষস্নতবৃ্স্নদ্ধ িকব্ ো। স্নকন্তু একজে 
সুন্দরী তরুণীর কো সমূ্পণদ আলাদা, সারাো ভস্নব্ষযই তার সামকে পকড আকছ। তার 
োকম থকাকো ব্াকজ অপব্াদ রেকল অকেক থেসারত স্নদকত িকব্। 
  
আর থমজর থডসপাডদ। 
  
থডসপাডদ থতা পুরুষমােুষ। আস্নম কেকো পুরুষকদর জেয মাো ঘামাই ো। আত্মরক্ষা়ে 
তারা েকেি সক্ষম। তার ওপর থমজর থডসপাডদ জীব্েভর উকত্তজোপূণদ পস্নরস্নস্থস্নতর 
মকধযই কাস্নেক়ে একসকছে। একতই স্নতস্নে অভযস্ত। এেে এই অব্াস্নছত ঘেোর সমু্মেীে 
িক়ে ি়েকতা মকে মকে এক ধরকের মজা পাকেে স্নতস্নে। থসইজেয ও দুইজকের সম্পককদ 
আমার থকাকো স্নচন্তা থেই। েত স্নচন্তা থকব্ল আপোকক স্নঘকর। 
  
আপস্নে সস্নতযই দ়োল। িাে ককঠ-স্নব্ড স্নব্ড করকলে থমস্নরস্নডে। 
  
ব্যাপারো েুব্ই সঙ্কেম়ে। থরাড মন্তব্য করকলে। এই ঘেো়ে অযাো এককব্াকর থভকঙ্গ 
পকডকছ। ও স্নক রকম স্পশদকাতর তা আপস্নে জাকেে থতা? তাই ব্লস্নছ, চুপ-চাপ ব্কস 
থেকক স্নকছু একো করা ব্রং শতগুকণ থশ্র়ে। স্নেশ্চ়ে থস কো আর ব্লকত। শ্ৰীমতী 
অস্নলভার উকত্তস্নজত িক়ে উঠকলে। এইরকম প্রতযক্ষ েুকের সংস্পকশদ ইস্নতপূকব্দ আস্নম 
থকােস্নদে আস্নসস্নে। আর এোও ব্লকত ব্াধা থেই, কল্পোর থদৌকড আস্নম অকেক দূর থেকত 
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পাস্নর স্নকন্তু প্রকৃত থগাক়েন্দাস্নগস্নর আমার ধাকত সইকব্ ো। তকব্ এই ব্যাপারো েেে 
এককব্াকর ঘাকডর ওপর একস পকডকছ তেে একো থিস্তকেস্ত ো ককর ছাডস্নছ ো। 
এরকুল থপা়োকরা সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল আর ককেদল থরসই থে সমস্ত মজাো 
উপকভাগ করকব্ে থসোই ব্া ঠান্ডা মাো়ে সিয করব্ থকমে ককর? আস্নম অকেকস্নদে 
আকগই ব্কলস্নছ েস্নদ থকাকো মস্নিলার িাকত স্কেলযান্ড ই়োকডদর কতৃদত্ব থদও়ো োকত.. 
  
স্নমস থদা়োস থকৌতূিলী িক়ে সামকের স্নদকক ঝঁুকক পডকলে। ব্াধা স্নদক়ে ব্লকলে, আো 
আপস্নে এই কতৃদকত্ব োককল স্নক করকতে? 
  
আস্নম সকঙ্গ সকঙ্গ ডািার রব্ােদসকক থগ্রপ্তার করতাম, তারপর স্বর পালকে ব্লকলে অব্শয 
থস ভার েেে আমার ওপর থেই….আস্নম িলাম অস্নত সাধারণ একজে মস্নিলা মাত্র…… 
  
স্নকন্তু আপস্নে থমাকেই সাধারণ মস্নিলা েে। স্নমস থদা়োকসর ককণ্ঠ প্রশংসার সুর ধ্বস্নেত 
িল। 
  
এেে আমরা স্নতেজে। শ্ৰীমতী অস্নলভার স্নেকজর কোর থেই ধকর শুরু করকলে, 
স্নতেজকেই সাধারণ োরী মাত্র, থদো োক আমাকদর সমকব্ত প্রকচিা়ে থশষ পেদন্ত স্নকছু 
একো ি়ে স্নকো। 
  
অযাো থমস্নরস্নডে স্নচন্তাস্নন্বত ভস্নঙ্গকত মাো োডকলে। ডািার রব্ােদসই থে েুস্নে একো 
আপোর মকে উদ়ে িল থল? 
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কারণ স্নতস্নেই এই ধরকের কাকজর সব্কচক়ে উপেুি, স্নেস্নব্দকার স্নচকত্ত উত্তর স্নদকলে 
শ্ৰীমতী অস্নলভার। 
  
স্নকন্তু আপোর স্নক মকে ি়ে ো, অল্প ইতস্তত করকলে থমস্নরস্নডে, একজে ডািার িতযার 
উপা়ে স্নিকসকব্ স্নব্ষোককই আকগ থব্কছ থেকব্? থসইোই তার পকক্ষ সিজতম পদ্ধস্নত। 
  
থমােই তা ে়ে। এো মন্তু ভুল ধারণা স্নব্কষর স্নক্র়ো়ে মৃতুয ঘেকল স্বাভাস্নব্কভাকব্ই সককল 
আকগ ডািারকক সকন্দি করকব্। স্নতস্নে স্নক অত কাঁচা োস্নক? সব্স্নদক থভকব্ স্নচকন্ত কাকজ 
থেকমকছে। 
  
তা স্নঠক। থমস্নরস্নডকের ককণ্ঠ সংশক়ের থদালা। আো থকেই ব্া ডািার ব্রােস স্নমিঃ 
শযাতাোকক েুে করকত োব্কে? এ-স্নব্ষক়ে আপোর স্নক ধারণা? 
  
ধারণা?…একো থকে অসংেয ধারণা আমার মাোর মকধয ঘুকর থব্ডাকে আর থস জেযই 
থতা অেয মুশস্নকল। গকল্পর প্ল্কের থব্লাকতও আমাকক এই ঝাকমলা়ে পডকত ি়ে। এক 
সকঙ্গ পাঁচ-সাতো আইস্নড়ো মাো়ে একস স্নভড ককর। তাকদর মকধয থকােো ধস্নর থকােো 
ছাস্নড থসই মিা সমসযা। এই েুকের থপছকে আস্নম ছো সম্ভাব্য কারণ স্নেকদদশ করকত পাস্নর 
এব্ং তার প্রকতযকস্নেই েুস্নিপূণদ। স্নকন্তু একক্ষকত্র তার মকধয থকােো প্রকৃত সতয থসো 
েুঁকজ ব্ার করকত িকব্। ব্যাপারো এমে িকত পাকর থে স্নমিঃ শযাতাো ি়েকতা ডািার 
রব্ােদসকক অকেক োকা ধার স্নদক়েস্নছকলে। এেে স্নতস্নে থসো পস্নরকশাধ ককর স্নদকত 
ব্লস্নছকলে থসইজকেয ডািার রব্ােদস তাকক েুে ককরকছে। স্নকংব্া শযাতাো ি়েকতা 
রব্ােদকসর থকাকো ো থকাকো আত্মী়োকক পকে ব্স্নসক়েস্নছকলে, রব্ােদস তার প্রস্নতকশাধ 
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স্নেকলে। অেব্া রব্ােদস ি়েকতা থগাপকে দুকো স্নব্ক়ে ককর োককে। শযাতাো থকাে রককম 
জােকত থপকরস্নছকলে। স্নকংব্া ি়েকতা রব্ােদস শযাতাোর থকাকো স্নেকে আত্মী়েকক স্নব্ক়ে 
ককরকছে। শযতাোর মৃতুযর পর থসই আত্মী়োই তার স্নব্পুল সম্পস্নত্ত পাককে, রব্ােদসও 
ব্উ-এর োকা়ে মকের সুকে স্নদে কাোকত পারকব্ে।কো কারকণর কো এেে ব্ললাম? 
চারকে তৎপর ভাকব্ উত্তর স্নদকলে থরাডা। 
  
আব্ার এমেও িকত পাকর রব্ােদকসর অতীত জীব্কের থকাে থগাপে ঘেো শযাতাো থজকে 
থিকলস্নছকলে। থসস্নদে সন্ধযা়ে থভাকজর আসকর এ-ধরকের একো মন্তব্যও ককরস্নছকলে 
স্নতস্নে। স্নেশ্চ়ে তা আপোর েজকর পকডকছ? 
  
আমার মুে থেে রিশূেয িক়ে থগল। আমতা আমতা ককর ব্লকলে, কই আমার থতা 
স্নকছু মকে পডকছ ো। 
  
থকে স্নতস্নে স্নক ব্কলস্নছকলে? থরাডার ককণ্ঠ থকৌতূিল। 
  
ভ্রমক্রকম রুস্নগকক স্নব্ষাি ওষুধ োইক়ে থদও়ো ব্া ওই ধরকের একো স্নকছু আপোর স্নক 
তা মকে পডকছ ো স্নমস থমস্নরস্নডে? 
  
অযাো ব্া ঁ িাত স্নদক়ে শিভাকব্ থচ়োকরর িাতলো থচকপ ধরকলে। িা স্নক থেে একো 
ব্কলস্নছকলে। তকব্ সস্নঠক স্মরণ থেই। 
  
থরাডা িঠাৎ কোর মাঝোকে ব্কল উঠকলে, এো গরমকাল ে়ে। থতার অন্তত একো 
থকাে গাক়ে স্নদক়ে োকা উস্নচত। 
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অযাো স্নব্রস্নির দৃস্নিকত ব্নু্ধর স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। তারপর মাো োডকলে ো আমার 
থব্শ গরমই থব্াধ িকে। 
  
আমার স্নেওস্নরো স্নেশ্চ়ে আপোকদর থব্াধগময িক়েকছ? শ্ৰীমতী অস্নলভার শুরু করকলে, 
ি়েকতা থলাকক জাকে ডািার রব্ােদকসর থকাকো থপকশন্ট ভুল ককর ওষুকধর ব্দকল স্নব্ষ 
থেক়ে থিকলকছে। তার িকলই িতভাকগযর মৃতুয ঘকেকছ। এস্নদকক সমস্ত ব্যাপারোই 
ি়েকতা সাজাকো। রব্ােদসই চক্রান্ত ককর তাকক িতযা ককরকছে। এমেভাকব্ অেয অকেক 
থপকশন্টককও িতযা করকত পাকরে। 
  
আমার স্নচবু্কক আব্ার রকির রঙ স্নিকর একলা। ব্লকলে এইভাকব্ থপকশন্টকদর েুে 
করকল ডািাকরর পশাকরর ক্ষস্নত িকব্ ো? 
  
স্নেশ্চ়ে েুকের থপছকে থকাকো স্নেগুঢ় কারণ আকছ। 
  
স্নকন্তু আমার মকে ি়ে এো এককব্াকরই অসম্ভব্ ব্যাপার। সমস্ত আইস্নড়োোই অব্াস্তব্। 
  
ওিঃ অযাো। ধমককর সুকর থচঁস্নচক়ে উঠকলে থরাডা। তারপর ব্নু্ধর িক়ে ক্ষমা চাও়োর 
ভস্নঙ্গকত স্নিকর তাকাকলে শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর স্নদকক আমার থতা মকে ি়ে সমস্তু আইস্নড়োো 
েুব্ই চমৎকার। থরাডার ককণ্ঠ গভীর স্নব্বকর সুর। একজে ডািাকরর পকক্ষ এমেভাকব্ 
একো েুে করার অকেক সুকোগ সুস্নব্কধ আকছ। ( কোর মাঝোকে আো িঠাৎ থচঁস্নচক়ে 
উঠকলে …িযাঁ….এব্ার আমার মকে পকডকছ। স্নমিঃ শযাতাো একব্ার কো প্রসকঙ্গ 
ডািারকদর লযাব্করোস্নরর স্নব্ষক়ে স্নক একো মন্তব্য ককরস্নছকলে। েুকের সম্বকন্ধই কো 
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িস্নেল তেে। ব্লস্নছকলে এক ধরকের স্নব্ষ আকছ ো োস্নক ডািাস্নর পরীক্ষাকতও ধরা 
পকড ো। 
  
একো শযাতাো ব্কলেস্নে, শ্ৰীমতী অস্নলভার তার ভুল সংকশাধে ককর স্নদকলে, ব্কলস্নছকলে 
থমজর থডসপাডদ। 
  
ব্াইকরর ব্াগাকে কার পদশব্দ পাও়ো থগল। শ্ৰীমতী অস্নলভার ঘাড স্নিস্নরক়ে থসস্নদকক 
তাকাকলে, আকর োম করকত ো করকতই ভদ্রকলাক স্ব়েং একস িাস্নজর। 
  
থদো থগল ব্াগাকের পে ধকর থমজর থডসপাডদ মন্থর পদকক্ষকপ ব্াস্নডর স্নদককই এস্নগক়ে 
আসকছে। 
  
. 
  
১১. 
  
 শ্ৰীমতী অস্নলভারকক থদকে থমজর থডসপাডদ থকশ মুষকড পকডকছে থব্াঝা থগল। একেু 
লাজুক ভস্নঙ্গকত ব্লকলে, অসমক়ে আপোকক স্নব্রি করব্ার জকেয আস্নম েুব্ই দুিঃস্নেত 
স্নমস থমস্নরস্নডে। এই পে স্নদক়ে োস্নেলাম, তাই ভাব্লাম আপোর সকঙ্গ একব্ার থদো 
ককর োই। 
  
ো, ো আপোর স্নব্চস্নলত থব্াধ করব্ার থকাকো কারণ থেই। অযাোর ককঠ স্নম উচ্ছ্বাস। 
এই আমার ব্নু্ধ থরাডা। 
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থরাডা িাস্নসমুকে থমজর থডসপাকডদর সকঙ্গ থসাজা িক়ে উকঠ দাঁস্নডক়ে ব্লকলে, আস্নম ব্রং 
চাক়ের ব্যব্স্থা কস্নর। আজ থব্শ শীত শীত ভাব্ আকছ। আোরা ো ি়ে থভতকরর ঘকর 
একস ব্সুে। সককল একসকঙ্গ ব্াস্নডর মকধয প্রকব্শ করকলে। থরাডা চাক়ের থজাগাড 
থদেকত রান্না ঘকরর স্নদকক একগাকলে। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার মন্তব্য করকলে, স্নক আচ থোগাকোগ আব্ার, আমাকদর থদো িক়ে থগল। 
  
থডসপাডদ ধীকর ধীকর মাো োডকলে, ো, তার ককঠ স্নচন্তার থিাও়ো অস্নত সিকজই কাকে 
ব্াকজ। স্নতস্নে তেে গভীর দৃস্নি থমকল শ্ৰীমতী অস্নলভারকক জস্নরপ করব্ার থচিা়ে মগ্ন। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভারও থেে সমস্ত ব্যাপারো়ে মকে মকে েুব্ মজা পাকেে। রিসযম়ে ককণ্ঠ 
ব্লকলে, স্নমস থমস্নরস্নডেকক ব্লস্নছলাম আমাকদর স্নকছুকরা উস্নচত। প্রসঙ্গো থে শযাতাোর 
েুকের স্নব্ষক়েই থসো স্নেশ্চ়ে বু্ঝকত পারকছে। আমার স্নব্বাস ডািার রব্ােদসই েুে 
ককরকছে আপোর স্নক তাই মকে ি়ে ো? 
  
আমার সস্নঠক থকাকো ধারণা থেই। ব্ডই জস্নেল ব্যাপার। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর থচাকে মুকে স্নব্রস্নির ভাব্ িুকে উঠল। স্নতেজেই চুপচাপ, ঘকরর 
মকধয একো থমাে েমেকম আব্িাও়ো। শ্ৰীমতী অস্নলভার থসো উপলস্নব্ধ করকত পারকলে। 
ইস্নতমকধয চাক়ের থট্র িাকত ধকর থভতকর ঢুককলে থরাভা। স্নকন্তু স্নতস্নে আর চাক়ের জেয 
অকপক্ষা করকলে ো। থচাকে মুকে ব্যস্ততা িুস্নেক়ে ব্লকলে একো স্নব্কশষ কাকজ আজ 
আমাকক একস্নে উঠকত িকে। আর দাডঁাব্ার উপা়ে থেই। থতামাকদর আস্নতকে়েতার জকেয 
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অকশষ ধেযব্াদ। আমার কাডদ রইল। লন্ডকে থগকল অব্শযই আমার সকঙ্গ থদো করকব্। 
তেেই ো ি়ে থভকব্স্নচকন্ত সমাধাকের পে থোঁজা োকব্। 
  
থরাডা ব্লকলে, চলুে, আপোকক থগে পেদন্ত এস্নগক়ে স্নদক়ে আস্নস। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার থরাডার সকঙ্গ গল্প করকত করকত স্নকছুো পে এস্নগক়েকছে এমে সম়ে 
থপছে থেকক থদৌকড একস অযাো তাকদর ধকর থিলকলে। তারপর িাপঁাকত িাঁপাকত 
ব্লকলে, এই ব্যাপারো স্নেক়ে আস্নম েুব্ দুস্নশ্চন্তার মকধয স্নদে কাোস্নে। 
  
 িযাঁ, এো থতা মস্ত ভাব্োরই কো। শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর ককঠ সিােুভূস্নতর সুর। 
  
আপস্নে থে কি স্বীকার ককর এতো পে একসকছে থসজকেয সস্নতযই আস্নম েুব্ কৃতজ্ঞ। 
স্নকন্তু এর মকধয জস্নডক়ে পডকত আস্নম স্নব্নু্দমাত্র আগ্রিী েই। স্নক ব্ীভৎস ব্যাপার ব্লুে 
থতা….সমস্ত ঘেোো আস্নম মে থেকক মুকছ থিলকত চাই। 
  
থব্াকা থমক়ে থকাোকার। থমিমাো ভৎদসোর সুকর ব্লকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার, তুস্নম ভুকল 
োককত চাইকলই স্নক থতামাকক ভুকল োককত থদও়ো িকব্ মকে করছ? 
  
এই প্রেম স্নতস্নে অযাোকক আপস্নের ব্দকল তুস্নম ব্কল সকম্বাধে করকলে। 
  
 অব্শয পুস্নলশ আমাকক থছকড কো ব্লকব্ ো তা জাস্নে। েুব্ সম্ভব্ত তারা এোকে আসকব্ 
এব্ং থজরা়ে থজরা়ে আমাকক োকজিাল ককর থদকব্। তার জকেয আস্নম প্রস্তুত িক়েই 
আস্নছ। তকব্ ব্যস্নিগতভাকব্ আস্নম এো ভুকল োককত চাই। থকউ একস আমা়ে তা মকে 
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কস্নরক়ে স্নদক থসো আমার অস্নভকপ্রত ে়ে। অব্শয আস্নম ভীরু ব্া কাপুরুষ, তািকলও 
এোই আমার মকের কো। 
  
ওিঃ অযাো। অসস্নিষু্ণ ককণ্ঠ স্নচৎকার ককর উঠকলে থরাডা। 
  
থতামার কো আস্নম উপলস্নব্ধ করকত পারস্নছ স্নকন্তু কাজো স্নঠক বু্স্নদ্ধমাকের মকতা িকব্ ো। 
শ্ৰীমতী অস্নলভার তাকক থব্াঝাব্ার থচিা করকলে। পুস্নলকশর িাকত সব্স্নকছু থছকড থদব্ার 
অেদই িল প্রকৃত সকতযর আশা স্নচরতকর জলাঞ্জস্নল থদও়ো। 
  
স্নেস্নব্দকার স্নচকত্ত প্রশ্ন করকলে অযাো তাকত স্নকই ব্া োকব্ আসকব্? 
  
ব্ািঃ, োকব্ আসকব্ ো। এব্ার থচঁস্নচক়ে উঠকলে থরাডা আপস্নেই ব্লুে স্নমকসস অস্নলভার এর 
িকল স্নক স্নকছু ক্ষস্নতর সম্ভাব্ো থেই? 
  
অব্শযই আকছ। দৃঢ়ককঠ থঘাষণা করকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার। 
  
আস্নম থতামাকদর সকঙ্গ একমত েই। অযাো তার থজদ ব্জা়ে রােকলে, আমাকক থচকে ব্া 
জাকে এমে থকাকো থলাককই মকে করকব্ ো থে এো আমার কাজ। থসইজকেয আস্নম ওর 
মকধয মাো গলাব্ার থকাকো প্রক়োজে অেুভব্ কস্নর ো। আসল সতয েুঁকজ ব্ার করা 
পুস্নলকশরই কতদব্য অতএব্ এো তাকদর িাকত থছকড থদও়োই ভাকলা। 
  
ওিঃ, অযাো, তুই থে এত ভীতু আস্নম আকগ জােতাম ো। রীস্নতমকতা কু্ষব্ধ িকলে থরাড। 
  
স্নকন্তু এই আমার স্পি কো। 
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অযাো িাত জস্নডক়ে শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর সকঙ্গ করমদদে করকলে। আপস্নে থে আমার কো 
এত স্নচন্তা ককরকছে তার জেয আস্নম থে স্নক পস্নরমাণ কৃতজ্ঞ…. 
  
ো ো এর জকেয এত কৃতজ্ঞতা প্রকাকশর থকাকো প্রক়োজে থেই। শ্ৰীমতী অস্নলভার তার 
স্বাভাস্নব্ক মধুর ককণ্ঠ ব্লকলে তাছাডা থতামার মকের কো েস্নদ এই ি়ে তািকল আর স্নক 
করা োকব্। আস্নম স্নকন্তু আমার পাক়ের েীকচ ঘাস ব্াডকত স্নদকত রাস্নজ েই। আো, আজ 
তািকল চস্নল ইস্নতমকধয েস্নদ থতামার মকর থকাকো পস্নরব্তদে ি়ে তকব্ আমার সকঙ্গ লন্ডকে 
থদো সভার তার গাস্নডকত অস্নভব্াদে জাে 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার তার গাস্নডকত উকঠ স্টােদ থদব্ার উপক্রকম করকলে। অযাো এব্ং থরাডা 
িস্নসমুকে িাত থেকড তাকক অস্নভব্াদে জাোকলে। 
  
গাস্নডকত স্টােদ থদব্ার পূব্দমুিূকতদ থোডা িঠাৎ তার স্নদকক থদৌকড থগকলে। 
  
 আপস্নে থে লন্ডকে থদো করকত ব্লকলে থস স্নক শুধু অযাোককই? 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার থিক ককষ গাস্নডর গস্নত থরাধ করকলে। ব্লকলে দুজেকক উকেশয ককরই 
ব্কলস্নছ। 
  
ধেযব্াদ। অযাো ো থগকলও আস্নম স্নকন্তু আপোর সকঙ্গ থদো করব্। এ-স্নব্ষক়ে আমার দু-
একো কো আকছ।…আো আজ তািকল আপোর আর সম়ে েি করব্ ো।… 
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থরাডা স্নিকর আসকতই অযাো স্নজজ্ঞাসা করকলে স্নক ব্যাপার িঠাৎ অমে ককর থদৌকড থগস্নল 
থকে? 
  
থস কোর থকাকো উত্তর স্নদকল ো থরাডা। প্রসঙ্গ পাকল্ট ব্লকলে ভদ্রমস্নিলা েুব্ মজার। 
তাই ো? আমার েুব্ ভাকলা লাগল আলাপ ককর। লক্ষয ককর থদকেস্নছস্নল দু’পাক়ে দু রকম 
থমাজা পকড একসকছে? তকব্ উস্নে থে মাো়ে েুব্ বু্স্নদ্ধ ধকরে তাকত থকাে সকন্দি থেই। 
তা োিকল অত সমস্ত জস্নেল প্ল্ে েুঁকজ পাকব্ে থকাো থেকক। সস্নতযই েস্নদ স্কেলযান্ড 
ই়োডদকক থব্াকা ব্াস্নেক়ে উস্নে এর প্রকৃত রিসয আস্নব্ষ্কার ককরে তেে স্নক অব্াক কান্ডই 
ো িকব্। 
  
স্নকন্তু উস্নে স্নক উকেকশয এোকে একসস্নছকলে? অযাোর ককণ্ঠ স্নচন্তার সুর কাকে ব্াকজ। 
  
থরাডা স্নব্স্নস্মত দৃস্নিকত ব্নু্ধর স্নদকক স্নিকর তাস্নকক়ে ব্লকলে, থকাে উকেকশযর কো তা 
স্পিভাকব্ই ব্যি করকলে। 
  
অযাোর মুে থেকক সকন্দকির ছা়ো থগল ো। 
  
একো দীঘদবাস থিকল ব্লকলে চল থভতকর োও়ো োক। ভদ্রকলাককর কো ভুকলই 
স্নগক়েস্নছকলে। অকেকক্ষণ একলা অকপক্ষা করকছে। 
  
ভদ্রকলাককক ভারী সুন্দর থদেকত তাই ো অযাো? 
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অযাো অেযমেস্ক ভাকব্ স্নক থেে ভাব্স্নছকলে। ঘাড থেকড ব্নু্ধর কো়ে সা়ে স্নদকলে। িযাঁ 
ভাকলা থচিারা। 
  
দুজকে পাশাপাস্নশ ব্াগাকের পে ধকর ধীকর থিঁকে চলকলে। থমজর ব্াইকরর ব্ারান্দা়ে 
একস দাঁস্নডক়েস্নছকলে। চাক়ের কাপো তেেও তার িাকতর মকধয ধরা। 
  
অকিতুক থদস্নরর জেয অযাো ক্ষমা চাও়োর ভস্নঙ্গকত স্নকছু ব্লকতই স্নতস্নে তাকক োস্নমক়ে 
স্নদকলে। 
  
স্নমে থমস্নরস্নডে এেে এত থলৌস্নককতার অব্সর থেই। আমার আগমকের উকেশযো আকগই 
আপোকক বু্স্নঝক়ে ব্স্নল। 
  
স্নকন্তু আপস্নে…… 
  
িযাঁ, েস্নদও আকগ জাস্নেক়ে স্নদলাম থে এস্নদক স্নদক়ে োস্নেলাম ব্কলই এোকে একব্ার ঘুকর 
থগলাম স্নকন্তু কোো সস্নতয ে়ে। একো উকেশয স্নেক়েই আপোর সকঙ্গ থদো করকত 
একসস্নছ। 
  
আপস্নে আমার স্নঠকাো জােকলে থকমে ককর? 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর কাছ থেকক শুকেস্নছ। 
  
ব্যাকেকলর োম কাকে থেকতই অযাো থকমে কঁুককড উঠকলে। 
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থমজর থডসপাডদ থসস্নদকক থতমে লক্ষয করকলে ো। স্নেকজর কোর থেই ধকর ব্লকত 
লাগকলে, ব্যাকেলও এোকেই আসকছে। আস্নম তাকক পযাস্নডংো থস্টশকে অকপক্ষা করকত 
থদকেস্নছ। স্নতস্নে আমা়ে থদেকত পােস্নে। তাডাতাস্নড গাস্নড িাঁস্নকক়ে চকল এলাম। জােতাম, 
থট্রে একস থপৌঁছব্ার আকগই আস্নম এোকে িাস্নজর িকত পারব্। 
  
কোো ব্লা ি়েকতা আমার পকক্ষ একেু অকশাভে িকব্, থমজর থডসপাডদ অল্প ইতস্তুত 
করকলে, স্নকন্তু আমার থকমে মকে িল, পৃস্নেব্ীকত আপস্নে ভীষণ একলা। আপোকক 
সািােয করার থকউ থেই। 
  
তা থকে? আস্নম থতা আস্নছ। মাঝপকে থিাঁস ককর উঠকলে থরাডা। 
  
থমজর থডসপাডদ স্নতেদক দৃস্নিকত তার স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। থরাডার ঋজু পুরুষাস্নল 
থচিারার মকধয থে এক ধরকের থসৌন্দেদ আকছ থসো তার থচাকে পডল। কণ্ঠস্বকর সুগভীর 
সরলতার ঝঙ্কার। এই দুই ব্নু্ধর জুস্নে সস্নতযই অদু্ভত ভাকলা মাস্নেক়ে থগকছ। 
  
আস্নম জাস্নে স্নমস থদা়োস আপোর মকতা ব্নু্ধ দুস্নে়ো়ে দুলদভ। স্পিতা সিকাকর ব্লকলে 
থমজর থডসপাডদ স্নকন্তু আমার মকে িল এই সংককের স্নদকে এমে কার পরামকশদর 
প্রক়োজে, ব্াস্তব্ পৃস্নেব্ী সম্বকন্ধ োর অস্নভজ্ঞতা স্নব্পুল ও ব্যাপক। প্রকৃতপকক্ষ পস্নরস্নস্থস্নতো 
এেে এই রকম স্নমস থমস্নরস্নডেকক পুস্নলশ সকন্দি ককর। অব্শয আমার থক্ষকত্রও থসো 
প্রকোজয। এব্ং েুকের সম়ে ঘকরর মকধয ব্াস্নক থে দুজে স্নছকলে তারাও পুস্নলকশর থচাকে 
সকন্দিভাজে ব্যস্নি। অব্স্থাো স্নেশ্চ়ে েুব্ প্রীস্নতকর ে়ে। তকব্ আপোর মকতা োর ব়্েস 
এব্ং অস্নভজ্ঞতা দুই-ই কম তার পকক্ষ এই স্নব্পকদর গুরুত্বো উপলস্নব্ধ করা কিসাধয। 
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আমার মকতা আপোর উস্নচত থকাে অস্নভজ্ঞ সস্নলস্নসেকরর িাকত স্নেকজকক সঁকপ থদও়ো। 
ি়েকতা ইস্নতমকধযই তা আপস্নে ককরকছে? 
  
অযাো থমস্নরস্নডে মাো থেকড ব্লকলে ো, কোো আকগ আমার মকে উদ়ে ি়েস্নে। 
  
তািকল আস্নম স্নঠকই সকন্দি ককরস্নছলাম। থচো জাো থকাকো ভাকলা সস্নলস্নসের স্নক 
আপোর িাকত আকছ? 
  
এব্ার উপোচক িক়ে থরাডাই কো ব্লকলে, স্নমিঃ ব্ারী ব্কল এক পস্নরস্নচত ভদ্রকলাক 
আকছে, তকব্ তার ব়্েস প্রা়ে এককশার কাছাকাস্নছ এেে আর থতমে ব্লকত েলকত 
পাকরে ো। 
  
েস্নদ আপস্নত্ত ো োকক তকব্ আমার সস্নলস্নসোর স্নমিঃ থমিকেদর সকঙ্গ কো ব্কল থদেকত 
পাকরে। তার িাকমদর োম িকে, জযাককাব্ অযান্ড জযাককাব্। এ ধরকের কাকজ তাকদর 
স্নব্কশষ অস্নভজ্ঞতা আকছ। 
  
আমার মুে থচাে স্নব্ব্ণদ িক়ে উঠল। সস্নতযই এর স্নক কাকো প্রক়োজে আকছ? 
  
আস্নম থতা থজার গলা়ে ব্লব্, স্নেশ্চ়ে আকছ। কত রককমর সাইকের মারপযাচঁ োককত 
পাকর তা জাকেে? 
  
এঁকদর চাজদ স্নক েুব্ থব্স্নশ? োকার জেয স্নচন্তা করব্ার থকাকো কারণ থেই, থমজর 
থডসপাডদ। অযাোকক ব্াধা স্নদক়ে থরাডা ব্কল উঠকলে, থস ব্যব্স্থা এক রকম িক়ে োকব্। 
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আমার মকে ি়ে আপোর উপকদশই স্নঠক। অযাোর জকেয একু্ষস্নে থকাকো অস্নভজ্ঞ 
সস্নলস্নসেকরর কাকছ োও়ো প্রক়োজে। তাকদর স্নি েুব্ একো থব্স্নশ ে়ে। তাছাডা এই 
সঙ্কেম়ে মুিূকতদ এোই সকব্দাৎকৃি পন্থা। 
  
থব্শ। ম্লাে সুকর জব্াব্ স্নদকলে অযাো, েস্নদ ভাকলা মকে ককরে থতা আস্নম তাকদর কাকছই 
োব্। 
  
এই থতা লক্ষী থমক়ের মকতা কো। থোডাও উিুন্ন িকলে। এব্ং এর জকেয থমজর 
কৃতজ্ঞ। সস্নতযই আমাকদর েুব্ উপকার করকলে আপস্নে। 
  
অযাোও থমজর থডসপাডদকক কৃতজ্ঞস্নচকত্ত ধেযব্াদ জাোকলে। তারপর অল্প ইতসৃ্তত ককর 
স্নজকজ্ঞস করকলে সুপাস্নরকেেকডন্ট ব্যাকেল স্নক এই স্নদককই আসকছে? 
  
িযাঁ, তকব্ একত ভ়ে পাব্ার স্নকছু থেই। তাকদর কাজ থতা তারা করকব্ই। 
  
 থস আস্নম জাস্নে। সস্নতয ব্লকত স্নক, আস্নমও মকে মকে থে থকাকো মুিকতদর প্রতীক্ষা করস্নছ। 
  
আিা থব্চাস্নর, সমকব্দো়ে মুের িকলে থরাডা। এই থোংরা ঘেোো অযাোকক বু্স্নঝ থশষ 
ককর থদকব্। কী ঘৃণয লজ্জাকর ব্যাপার। 
  
থমজর থডসপাডদ ঘাড থেকড সা়ে স্নদকলে। সস্নতযই পাশস্নব্ক কান্ড। স্নব্কশষ ককর অল্পব়্েস্নস 
রুণীকক এর মকধয থেকে আো েুব্ই োরাপ। স্নমিঃ শযাতাোকক থকউ েুে করকত চাইকল 
তার উস্নচত স্নছল। অেয থকাকো স্থাকে কাজো সমাধাে করা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

160 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

থরাডা আচমকা প্রশ্ন করকলে, আপোর কাকক সকন্দি ি়ে? ডািার রব্ােদস ো স্নমকসস 
পস্নরমার? 
  
থডসপাকডদর থঠাঁকের থকাকো ম্লাে আলকতা িাস্নস িুকো উঠল। েুেোকতা আমার দ্বারাও 
সম্ভব্ িকত পাকর? 
  
অসম্ভব্। থোডার ককণ্ঠ তীি প্রস্নতব্াদ ধ্বস্নেত িল। অযাো আর আস্নম দুজকেই জাস্নে থে 
এমে কাজ আপস্নে করকত পাকরে ো। 
  
থমজর থডসপাডদ সহৃদ়ে দৃস্নিকত তাকদর স্নদকক তাস্নকক়ে রইকলে, দু’জকেই েুব্ থছকল 
মােুষ। কী সরল গভীর স্নব্বাস। স্নমস থমস্নরস্নডে থতা েুব্ই অসিা়ে। থমহ্ন স্নেশ্চ়ে তাকক 
রক্ষা করকত সমেদ িকব্ে। থোডা অব্শয অতো অসিা়ে ে়ে। তার মকধয একো রণংকদস্নি 
ভাব্ আত্মকগাপে ককর আকছ। অযাোর মকত এই ধরকের থকাকো স্নব্পকদর মকধয জস্নডক়ে 
পডকল থস স্নেশ্চ়ে এতো ঘাব্কড থেত ো। থমক়ে দুস্নে সস্নতযই ভাকলা। স্নতস্নে একদর সকঙ্গ 
আরও থব্স্নশ অন্তরঙ্গ িক়ে উঠকলে। 
  
থডসপাকডদর মাোর মকধয এই ধরকের অকেক স্নচন্তার উদ়ে িল। মুকে ব্লকলে, প্রমাণ ো 
থপক়ে থকাকো স্নকছুককই ধ্রুব্ সতয ব্কল স্নব্বাস করকব্ে ো, স্নমস থদা়োস। মােুকষর 
জীব্কের মূলয আমার কাকছ েুব্ থব্স্নশ ে়ে। মােুষ থতা প্রস্নতস্নে়েতই স্নব্পকদর মকধয ডুকব্ 
আকছ। পে দুঘদেো, সংক্রামক থরাগ ইতযাস্নদ কত অসংেয স্নব্পদ আপদই থে আকছ তার 
ই়েত্তা থেই, থচিা করকলও আপস্নে তাকদর এস্নডক়ে চলকত পারকব্ে ো। 
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আপোর কো অস্বীকার করব্ ো, থরাডা সা়ে স্নদকলে তকব্ ভক়ে ভক়ে থব্ঁকচ ো থেকক 
সািকসর সকঙ্গ সব্স্নকছুর সমু্মেীে িও়োই ব্াঞ্চেী়ে তা োিকল জীব্েোকক ব্ড থব্স্নশ 
এককঘক়ে ক্লাস্নন্তকর ব্কল মকে ি়ে। 
  
স্নকন্তু এর মকধযও উকত্তজোর থোরাক আকছ। 
  
থস থকব্ল আপোকদর জেয। আপোরা, োঁরা দুগদম স্থাকে ঘুকর থব্ডাে, ব্কে জঙ্গকল ব্াঘ 
ব্া জাগু়োকর স্নশকার ককরে তাকদর জীব্কে উকত্তজোর থকাকো অভাব্ ি়ে ো। 
  
উকত্তজোর থোরাক থকব্ল ব্কে জঙ্গকলই আকছ, এো সমূ্পণদ ভুল ধারণা। স্নমস থমস্নরস্নডে 
থতা চার থদও়োকলর আব্দ্ধ ঘকরর মকধয ব্কসই থরামাঞ্চকর অস্নভজ্ঞতার আস্বাদ লাভ 
ককরকছে। থচাকের সামকে এমে েৃশংস িতযার দৃশয ক’জকের আর থদোর থসৌভাগয 
ঘকে? 
  
অযাো ভ়োতদ স্বকর স্নচৎকার ককর উঠকলে ো, ো পুরকো সৃ্মস্নত আব্ার েতুে ককর মকে 
কস্নরক়ে থদকব্ে ো। 
  
আস্নম েুব্ই দুিঃস্নেত। স্নব্িতভাকব্ থেকম থগকলে থমজর থডসপাডদ। থরাডা অত সিকজ 
োমব্ার পাত্রীেে। ব্যাপারো অব্শযই েুব্ই দুিঃকের সকন্দি থেই, স্নকন্তু এর মকধয 
উকত্তজোপূণদ রিকসযর মাদকতাও আকছ। এই স্নদকো অযাো স্নকছুকতই মােকত চা়ে ো। 
স্নমকসস অস্নলভার থতা থস রাকতর ঘেোো থব্শ তাস্নরক়ে তাস্নরক়ে উপকভাগ করকছে। 
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স্নমকসস অস্নলভার?…ওই সুলাস্নঙ্গেী ভদ্রমস্নিলা থগাক়েন্দা গল্প স্নলকে োককে? স্নতস্নে স্নক এব্ার 
ব্াস্তব্ েুে স্নেক়েও থগাক়েন্দাস্নগস্নরর মতলব্ ভাঁজকছে? 
  
িযাঁ, থসইরকম। 
  
ভাকলা। আমরা তার থসৌভাগয কামো কস্নর। সস্নতযই েস্নদ স্নতস্নে সুপাস্নরেকেেকডন্ট 
ব্যাকেলকক এই ব্যাপাকর থেক্কা স্নদকত পাকরে তািকল েুব্ মজার স্নজস্নেস িকব্। 
সংব্াদপকত্রর স্নরকপােদাররাও থব্শ স্নকছুস্নদে বি বচ করব্ার একো সুকোগ পাকে। 
  
সুপাস্নরকেেকডন্ট ব্যাকেল থলাক স্নক রকম? থরাভার ককঠ থকৌতূিকলর স্পশদ। 
  
স্নতস্নে েুব্ স্নব্চক্ষণ ব্যস্নি, কমদদক্ষতাও অসাধারণ। 
  
 তাই বু্স্নঝ। স্নকন্তু অযাো থে ব্লল থকমে থব্াকা থব্াকা থগাঁ়োরকগাস্নব্ন্দ োইকপর থচিারা। 
  
মকে ি়ে ওো তার একো ছক্স মুকোশ। স্নকন্তু আমাকদর থকাকো ভুল করা উস্নচত িকব্ 
ো। ব্যাকেল থব্াকা েে, েুব্ই চর। থডসপাডদ উকঠ দাঁডাকলে এব্ার আস্নম স্নব্দা়ে থেব্। 
োব্ার আকগ একো কো ব্কল োই। 
  
অযাোও আসে থছকড উকঠ দাঁস্নডক়ে করমকের জেয িাত ব্াডাকলে। ো ব্লুে? 
  
থডসপাডদ ক্ষণকাল চুপ ককর দাঁস্নডক়ে রইকলে। স্নক ব্লকব্ে থভকব্ স্নেকলে মকে মকে। তার 
সব্ল থপল িাকতর মুকঠা়ে আোর িাতো ভীরু অগাতীর মকতা ঠাপকছ। স্নতস্নে অযাোর 
স্নব্ষাদমাো স্নব্শাল আ়েত থচাে থজাডার স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। আমাকক থেে ভুল 
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বু্ঝকব্ে ো। আস্নম ব্লকত চাই, স্নমিঃ শযাতাোর সকঙ্গ ি়েকতা আপোর এমে থকাকো 
থোগাকোগ োককত পাকর থেো অেয কাকরা কাকছ প্রকাশ িক়ে পডক আপস্নে তা চাে 
…..। স্নমস থমস্নরস্নডে থডসপাকডদর িাকতর মুকঠা থেকক স্নেকজর িাতো থেকে থেব্ার জেয 
অল্প থচিা করকলে, থডসপাডদ িাতো ধকর থরকেই ব্লকলে, আমার ওপর রাগ করকব্ে 
ো। েস্নদ থসইরকম স্নকছু থেকক োকক তকব্ আপোর সস্নলস্নসেকরর উপস্নস্থস্নত ছাডা 
সুপাস্নরকেেকডন্ট ব্যাকেকলর এধরকের থকাে প্রকশ্নর জব্াব্স্নদস্নি করকত আপস্নে ব্াধয েে। 
মকে রােকব্ে এো আপোর আইেসঙ্গত, োগস্নরক অস্নধকার। 
  
অযাো থজার ককর িাতো ছাস্নডক়ে স্নেকলে। তার থচাকে থক্রাকধর রস্নিম আভা। ব্লকলে, 
আমার সকঙ্গ তার থকাে সম্পকদ থেই। ওই পশুস্বভাকব্র মােুষোকক আস্নম স্নচেতামই ো 
ব্লা চকল। মাপ করকব্ে মৃদুস্বকর ব্লকলে থমজর থডসপাডদ, আস্নম থব্ল সমগ্র পস্নরস্নস্থস্নতো 
ভাকলাভাকব্ বু্স্নঝক়ে স্নদস্নে। 
  
থরাডাও অযাোর কো়ে সা়ে স্নদকলে। স্নমিঃ শযাতাোর সকঙ্গ থে ওর স্নব্কশষ সম্পকদ স্নছল ো, 
থস কো সস্নতয। এমেস্নক ভদ্রকলাকস্নেকক অযাো থতমে পছন্দও করত ো তকব্ ভদ্রকলাক 
মাকঝ মকধয থব্শ জমকাকলা পাস্নেদ স্নদকতে। 
  
িযাঁ স্নমিঃ শযাতাোর থব্ঁকচ োকার সপকক্ষ এই একস্নে মাত্র েুস্নিই োডা করা ো়ে। অযাো 
মৃদুস্বকর স্নব্ডস্নব্ড করকলে। সুপাস্নরকেেকডন্ট ব্যাকেকলর থে থকাকো প্রকশ্নরই উত্তর স্নদকত 
আস্নম রাস্নজ আস্নছ। আমার লুককাব্ার স্নকছু থেই…স্নকছুই থেই….. 
  
থডসপাডদ েি স্বকর ব্লকলে, আমাকক ক্ষমা করকব্ে। 
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অযাো থডসপাকডদর স্নদকক স্নিকর তাকাকলে, তার থচাকে থক্রাঁকধর রস্নিমাভা আর থেই। 
তার ব্দকল মধুর িাস্নসর মৃদু থসৌরভ। ব্লকলে আপস্নে থকাকো উকেশয স্নেক়ে একো 
ব্কলেস্নে তা আস্নম জাস্নে। 
  
ো ব্কলকছে তা আমার মঙ্গকলর কো স্নচন্তা ককরই। 
  
আব্ার তার িাত ব্াস্নডক়ে স্নদকলে অযাো। থডসপাডদ পরম আগ্রকি অযাোর িাতো স্নেকজর 
িাকর মকধয তুকল স্নেক়ে ব্লকলে, আমাকদর সামকে এেে স্নব্পদ সঙু্কল অনে সাগর। 
আমরা দুজে একই থেৌককার োত্রী। অতএব্ আজ থেককই আমরা পরস্পকরর ব্নু্ধ। 
  
এব্ার অযাো একা থমজর থডসপাডদকক থগে পেদন্ত এস্নগক়ে স্নদকত থগকলে। েেে স্নিকর 
একলে থরাডা তেে থোলা জাোলার সামকে দাঁস্নডক়ে আকাকশর স্নদকক তাস্নকক়ে মৃদু সুকর 
স্নশস স্নদকেে। অযাো ঘকর ঢুককতই থরাভা ঘুকর দাঁডাকলে। 
  
ভদ্রকলাকক সস্নতযই থদেকত েুব্ সুন্দর। 
  
িযাঁ আচার ব্যব্িারও েুব্ চমৎকার। 
  
শুধু চমৎকার ব্লকলই সব্ো ব্লা িল ো।…আমার থতা ভদ্রকলাককক েুব্ ভাকলা থলকগ 
থগকছ। থসস্নদে সাক্ষয থভাকজর আসকর থতার ব্দকল েস্নদ আস্নম উপস্নস্থত োকতাম এই 
উকত্তজোোও তািকল রস্নসক়ে রস্নসক়ে উপকভাগ করা থেত। 
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থকমেভাকব্ স্নব্পকদর জাল চারস্নদক থেকক স্নঘকর আসকছ..কচাকের সামকে ঝুলকছ িাঁস্নসর 
দস্নড। 
  
 স্নজস্নেসো এত মজার ে়ে; থব্াকার মত আকব্াল তাকব্াল কো ব্স্নলস ো থরাডা। অযাোর 
কণ্ঠস্বর তী, তারপরই সুর োস্নমক়ে ব্লকলে, স্নকন্তু ভকলাক প্রকৃই েুব্ ভাকলা। আমাকদর 
কাকছ থতা একজে অপস্নরস্নচত আগকক ছাডা আর স্নকছু ে়ে। থসস্নদে সযা়ে একব্ার মাত্র 
থদো।তর মকধয কতেুকুইব্া পস্নরচ়ে।তবু্ স্নতস্নে এতো পে থভকঙঅোস্নচতভাকব্ আমার 
উপকার করকত একলে। 
  
থতাকক থদকে মকজ থগকছে, বু্ঝকত পারস্নছস ো? এ আস্নম ব্াস্নজ ধকর ব্লকত পাস্নর। পুরুষ 
মােুষ কেকো স্নেিঃস্বাকেদ এতো দ়োলু িক়ে ওকঠ ো। থতার মুকে েস্নদ কাোকছঁডা ব্া ডুকমা 
ডুকব্া িণর দাগ োকত তকব্ থদেতাম স্নতস্নে থকাে উপকার করকত এতো ছুকে আসকে। 
  
তািকল ভদ্রকলাক আসকতে ো ব্কল মকে কস্নরস? 
  
িযাঁ কস্নর–বু্দ্ধ থকাোকার। তকব্ স্নমকসস অস্নলভাকরর কো আলাদা। এব্যাপাকর সস্নতযই তার 
থকাকো স্বােদ থেই। 
  
স্নকন্তু এই ভদ্রমস্নিলাকক আমার একদম পছন্দ ি়ে ো। ওঁকক থদেকল পকরই মকে থকমে 
েেকা থলকগকছ। থগাপে স্নক উকেশয স্নেক়ে থে উস্নে এোকে একসস্নছকলে…? 
  
থমক়েরা থতা থমক়েকদর সকন্দি করকব্ই, এ থতা স্নচরকাকলর প্রো। থমজর থডসপাডদও থতা 
মাো়ে থকাকো মতলব্ স্নেক়ে আজ এোকে আসকত পাকরে, স্নেশ্চ়ে ো; স্নতস্নে থস ধরকের 
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মতলাজ থলাকই েে। কু্রদ্ধ ককণ্ঠ প্রস্নতব্াদ করকলে অযাো। স্নকন্তু তার পকরই থরাডাকক 
আচমকা স্নেলস্নেল ককর থিকস উঠকত থদকে লজ্জা়ে লাল িক়ে উঠল তার থচাে মুে। 
  
. 
  
১২. 
  
সুপাস্নরকেেকডন্ট ব্যাকেল েেে ওক়েেডে কুস্নেকর িাস্নজর িকলে তেে থব্লা পকড একসকছ। 
স্নমস থমস্নরস্নডকের সকঙ্গ থদো করব্ার আকগ স্নতস্নে এই অঞ্চকলর আরও স্নব্স্নভন্ন থলাককর 
সকঙ্গ থদো ককরকছে। 
  
তার মূল অস্নভপ্রা়ে এোকে আসার আকগ অযাোর সম্বকন্ধ থেসব্ গল্পগুজব্ প্রচস্নলত আকছ 
থসগুকলা সংগ্রি করা। 
  
কাজো তার মকতা অস্নভজ্ঞ থলাককর পকক্ষ এমে স্নকছু কিসাধয ে়ে। স্নব্স্নভন্ন থলাককর 
কাকছ স্নতস্নে স্নব্স্নভন্ন পস্নরচক়ে উপস্নস্থত িক়ে োোরককমর েব্রােব্র সংগ্রি করকলে। 
স্নেকজর প্রকৃত পস্নরচ়ে অব্শয সব্দদা থগাপে ককর থগকছে। দুজে থলাককর কাকছ স্নতস্নে 
স্নেকজকক একজে স্নব্স্নডং কেোকসাে থকাম্পাস্নের থলাক ব্কল পস্নরচ়ে স্নদক়েকছে। তার 
আগমকের একমাত্র কারণ ওক়েেডে কুস্নেরকক থভঙুক কর েতুে ধাঁকচ বতস্নর করা। অপর 
একজে থলাক তাকক ভ্রমণকারী স্নিকসকব্ই জাকে। এক সপ্তাকির ছুস্নে কাোকত সম্প্রস্নত 
এোকে একসকছে। থসই জকেযই ওক়েেডে কুস্নের সম্বকন্ধ থোঁজেব্র সংগ্রি করকছে। 
ওোকে থকাকো ঘর ভাডা পাও়ো থেকত পাকর স্নকো থসোই তার প্রকৃত উকেশয। 
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েব্র ো সংগ্রি করকলে তাও থব্শ আশাপ্রদ। 
  
ওক়েেডে কুস্নেকরর কো ব্লকছে-িযাঁ স্নঠকই সালব্াস্নর থরাকডর ওপর। থগকলই আপোর 
েজকর পডকব্। আর থচাকে পডব্ার মকতাই। িা দু’জে অল্পব়্েস্কা তরুণী ওই কুস্নেকর 
ব্াস ককরে। একজকের োম স্নমস থদা়োস, অপর জে স্নমস থমস্নরস্নডে। দুজকেই েুব্ 
ভাকলা থমক়ে। থব্শ শান্তস্নশি। 
  
অকেক ব্ছর ধকর এোকে আকছে স্নকো স্নজকজ্ঞস করকছে?…ো ো, েুব্ থব্স্নশ স্নদে ে়ে। 
ব্ছর দুক়েককর অল্প স্নকছু ওপর িকব্। স্নমিঃ স্নপকার স্নগকলর কাছ থেকক ওঁরা ওো স্নককে 
থেে। থস ভদ্রকলাকও অব্শয এোকে থব্স্নশস্নদে ব্াস ককরেস্নে। তার স্ত্রী মারা োব্ার পরই 
এো স্নব্স্নক্র ককর থদে। 
  
ো স্নমস থদা়োস ব্া স্নমস থমস্নরস্নডে েদদারলযান্ড থেকক একসকছে স্নকো সস্নঠক ব্লকত পাস্নর 
ো। আমার ধারণা ওরা লন্ডকের থমক়ে। প্রস্নতকব্শীরা সককলই ওঁকদর েুব্ পছন্দ ককরে। 
তকব্ থকাকো থকাকো পুরাকো আমকলর বৃ্দ্ধ অব্শয দু’জে অস্নব্ব্াস্নিতা তরুণীর এমেভাকব্ 
এক একা ব্াস করাো থতমে সুেজকর থদকেে ো। স্নকন্তু থমক়ে দুস্নে েুব্ই ভদ্র এব্ং 
সভয। 
  
আজকালকার থমক়েকদর মকতা থমাকেই চেকব্াজ ে়ে স্নমস থদা়োস, একেু ব্স্নলক়ে কইক়ে 
চেপকে স্বভাকব্র, স্নমস থমস্নরস্নডে আব্ার স্নঠক তার স্নব্পরীত। স্নমস থদা়োকসর স্নকছু 
োকাকস্নড আকছ ব্কল মকে ি়ে। থমাকের ওপর সব্ েরচ-েরচা স্নতস্নেই চালাে। 
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কো, প্রসকঙ্গ সুপাস্নরকেেকডন্ট ব্যাকেল অব্কশকষ স্নমকসস অস্টওক়েকলর সন্ধাে থপকলে। 
অিওক়েল ওক়েেডে কুস্নেকর স্নঠককর কাজ ককরে মাঝ ব়্েস্নস ব্াকপেু মস্নিলা। 
  
ো মশাই, ওরা ওক়েেডে কুস্নের স্নব্স্নক্র করকব্ ব্কল আমার মকে ি়ে ো। আর থকেই ব্া 
করকব্? এই থতা সকব্ দুব্ছর িল ওোকে একসকছ। আস্নম সকাকল স্নগক়ে ওকদর কাজকমদ 
ককর স্নদক়ে আস্নস। ওরা এোকে আসার পর থেককই আস্নম কাকজ থলকগস্নছ। সকাল আেো 
থেকক ব্াকরাো পেদন্ত আমার স্নডউস্নে। থমক়ে দুস্নের স্বভাব্ চস্নরত্র েুব্ ভাকলা। সব্ সম়ে 
স্নেকজকদর মকধয িাস্নস ঠাট্টা়ে থমকত আকছ। ওকদর কাউকক কেকো চডা গলা়ে কো ব্লকত 
পেদন্ত থশাো ো়েস্নে। 
  
আপস্নে থে স্নমস থদা়োকসর কো ব্লকছে, ইস্নেই থসই স্নকো তা েুব্ থজার ককর ব্লকত 
পারব্ ো। আমার স্নব্বাস স্নমস থদা়োকসর আস্নদ স্নেব্াস থডভেশা়োকর। কোব্াতদা শুকে 
তাই মকে ি়ে। 
  
িযাঁ তা ো ব্কলকছে, আজকাল অকেক অল্পব়্েস্নস থমক়েককই জীস্নব্কা স্নেব্দাকির জকেয ব্াধয 
িক়ে চাকস্নর ব্াকস্নর করকত িকে। েুব্ই দুিঃকের কো। এই থমক়ে দুস্নে েুব্ ধেী ো িকলও 
থমাোমুস্নেভাকব্ থব্শ সুকেই জীব্ে োপে করকছ। তকব্ স্নমস থদা়োকসর স্নকছু োকাকস্নড 
আকছ ব্কল মকে ি়ে। থসই-ই কুস্নেকরর মাস্নলক অপর থমক়েস্নে তার ব্নু্ধ। 
  
ো, স্নমস থমস্নরস্নডে থকাোকার ব্াস্নসন্দা আমার পকক্ষ ব্লা সম্ভব্ ে়ে। থস তাকক উইে 
দ্বীকপর োম করকত শুকেস্নছ এব্ং থমক়েস্নে থে ইংলকন্ডর উত্তরাঞ্চল স্নব্কশষ পছন্দ ককর ো, 
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তাও আস্নম জাস্নে। ওরা দুজে স্নেশ্চ়ে থকাকো এক সম়ে থডভেশা়োকর ব্াস করকতা। 
কারণ ওরা প্রা়েই থসোেকার পািাড পব্দত সমুদ্র েদীর কো স্নেক়ে সৃ্মস্নতচারণ ককর। 
  
সম্ভাব্য সমস্ত স্থাকেই ঘুকর থব্ডাকলে সুপাস্নরকেেকডন্ট ব্যাকেল। এস্নদক ওস্নদক থেকক েব্র 
ো সংগ্রি করকলে তাও েুব্ স্নেরাশা িব্ার মকতা ে়ে। সমস্তই স্নতস্নে মকের মকধয থগঁকে 
রােকলে। মাকঝ মকধয দু-একো রিসযম়ে কোও েুকক স্নেকলে তার ডাক়েস্নরকত। অব্কশকষ 
সকন্ধয আেো োগাদ ওক়েেডে কুস্নেকর িাস্নজর িকলে। 
  
থব্ল স্নেপকতই একস্নে দীঘদাকৃস্নত থমক়ে একস দরজা েুকল দাঁডাল। পরকে কমলা রকঙর 
িক। তন্বী এব্ং সুন্দরী। 
  
স্নমস থমস্নরস্নডে স্নক এোকে োককে? প্রশ্ন করকলে ব্যাকেল। তাকক থব্শ ককঠার আর গম্ভীর 
ব্কল মকে িল। 
  
িযাঁ, আপস্নে?… 
  
দ়ো ককর তাঁকক স্নগক়ে ব্লুে সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল একব্ার থদো করকত চাে। 
  
আসুে থভতকর আসুে। দরজা থেকক সকর দাঁস্নডক়ে স্নমস থদা়োস ব্যাকেলকক সসম্ভ্রকম 
আহ্বাে জাোকলে। 
  
স্নমস থদা়োকসর সকঙ্গ সকঙ্গ ব্যাকেল থভতকর প্রকব্শ করকলে। ড্রস্ন়েংরুকম একো থব্কতর 
থচ়োকর থিলাে স্নদক়ে ব্কস আকছে অযাো। তার পাকশ জ্বলন্ত আগুকের চুস্নল্ল। অযাোর 
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পরকে ব্ািাস্নর থডারাকাো পাজামা। আগুকের পাকশ ব্কস স্নতস্নে তেে উষ্ণ আরাকম কস্নি 
পাে করস্নছকলে। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল থতার সকঙ্গ থদো করকত একসকছে। ঘকর ঢুককত ঢুককত 
অযাোকক থডকক জাস্নেক়ে স্নদকলে থরাডা। অযাো এস্নগক়ে একস করমদদে করকলে। 
  
এেে অব্শয কাকরা সকঙ্গ থদো করার পকক্ষ েুব্ই অসম়ে। ব্যাকেল েিভাকব্ কো শুরু 
করকলে, তকব্ ইো ককরই একেু থদস্নরকত এলাম। আকগ একল েস্নদ আপোকক ব্াস্নডকত 
ো পাই, থসই থভকব্। 
  
অযাো মৃদু িাসকলে। এক কাপ কস্নি পাে করকত স্নেশ্চ়ে আপোর থকাকো আপস্নত্ত িকব্ 
ো?…থরাডা, সুপাস্নরেকেেকডকন্টর জকেয এক কাপ কস্নি স্নেক়ে আ়ে। 
  
ব্যাকেল একো থচ়োর থেকে স্নেক়ে ব্সকত ব্সকত ব্লকলে, আপোর আস্নতকে়েতার জকেয 
অসংেয ধেযব্াদ স্নমস থমস্নরস্নডে। 
  
থরাডা রান্নাঘর থেকক এক থপ়োলা গরম কস্নি স্নেক়ে একস ব্যাকেকলর সামকে রােকলে। 
  
ঘকরর মকধয একো সুন্দর আরামদা়েক আব্িাও়ো। অযাোককও থব্শ সিজ স্বেন্দ মকে 
িল। থরাডা একদৃকি সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর মুকের স্নদকক তাস্নকক়ে আকছে। তার দুই 
থচাকের গভীর থকৌতূিকলর স্নচহ্ন চক্চক্  করকছ। 
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আমরা এতস্নদে আপোককই আশা করস্নছলাম। এমে সুকর কোো ব্লকলে অযাো োকত 
মকে ি়ে ব্যাকেল তার কাকছ আকগ ো আসার জকেয স্নতস্নে েুব্ কু্ষব্ধ। এর মাকে তাঁর প্রস্নত 
থেে অব্কিলা থদোকো িক়েকছ। 
  
দুিঃস্নেত। আস্নম আকগই আসব্ থভকব্স্নছলাম। স্নকন্তু োো কাকজর ঝাকমলা়ে সম়ে ককর 
উঠকত পাস্নরস্নে। 
  
তদকন্তর কাজ কতদূর এস্নগক়েকছ? থতমে আশাপ্রদ স্নকছু জােকত পারকলে? 
  
েুব্ আশাপ্রদ ব্লা ো়ে ো তকব্ একগাকে, এই পেদন্ত। ইস্নতমকধয আমরা ডািার 
ব্রাক্টকসর থচম্বাকর স্নগক়ে তার োব্তী়ে কাগজপত্র পরীক্ষা ককর থদকেস্নছ। স্নমকসস 
লস্নরমাকরর সকঙ্গ-ও কোব্াতদা িক়েকছ। এেে শুধু আপস্নে আর থমজর থডসপাডদ ব্াস্নক 
আকছে। 
  
আপোর সকঙ্গ কাজ স্নমকে োব্ার পকরই আস্নম ভদ্রকলাককর সকঙ্গ থদো করব্ার জেয বতস্নর 
িব্। 
  
অযাোর থঠাঁকের িাঁকক আব্ার ক্ষীণ িাস্নসর থরো িুকে উঠল। স্নক জােকত চাে ব্লুে? 
আস্নম প্রস্তুত। 
  
কস্নিকত থশষ চুমুক স্নদক়ে সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল োস্নল কাপো থেস্নব্কলর উপর োস্নমক়ে 
রােকলে। অযাো স্নেকজর থচ়োকর থসাজা িক়ে ব্কস আকছে। 
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এই আপোর সম্বকন্ধ দু-চার কো, আর স্নক। থসাজা ভাষা়ে োকক আত্মপস্নরচ়ে ব্কল। 
আস্নম স্নেকজকক থতা ভদ্র সভয থমক়ে ব্কলই জাস্নে। অযাোর মুকে তেেও িাস্নসর আভাস 
থলকগ আকছ। 
  
ওর সম্বকন্ধ কেকো থকাকো দুেদাম শুেকত পাকব্ে ো, এ গযারাস্নন্ট আস্নম স্নদকত পাস্নর। থব্শ 
দৃঢ় ককণ্ঠ অযাোর কো়ে ো়ে স্নদকলে থরাডা। 
  
থস থতা েুব্ ভাকলা কো। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেলও থব্শ িাস্নসেুস্নশ। স্নতস্নে এব্ার 
থরাডার স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। আপোর সকঙ্গ স্নেশ্চ়ে স্নমস থমস্নরস্নডকের অকেক স্নদকের 
আলাপ? 
  
িযাঁ, থছকলকব্লা়ে সু্কল জীব্ে থেককই আমাকদর দুজকের ব্নু্ধত্ব। থরাডা উত্তর স্নদকলে। 
এেে মকে ি়ে থে থেে কত েুগ আকগর ঘেো, তাই ো অযাো? 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট থিকস ব্লকলে, এত স্নদে আকগর কো থে আর মকে পডকত চাইকছ 
ো!…স্নমস থমস্নরস্নডে, এব্ার আপোর স্নেকজর জীব্েবৃ্ত্তান্ত স্নকছু ব্লুে। 
  
আমার জন্ম িক়েস্নছল অযাো ব্লকত শুরু করকলে। 
  
গস্নরব্, স্নকন্তু ভদ্রপস্নরব্াকর। থরাডা থশষ করকলে কোো। তার কণ্ঠস্বকর ঠাট্টার আকমজ। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল তাকক িাত তুকল ব্াধা স্নদকলে। ব্লকলে, দ়ো ককর আপোর 
ব্নু্ধককই ব্লকত স্নদে। অযাো কু্ষব্ধ িকলে। থরাডা, এো স্নকন্তু েুব্ স্নসস্নর়োস ব্যাপার। 
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দুিঃস্নেত। ক্ষমা প্রােদো করকলে থরাডা। 
  
িযাঁ, তারপর আপোর জন্ম িক়েস্নছল থকাো়ে? 
  
ভারতব্কষদর এক শিকর, থকাক়েো়ে। 
  
ও, আপোর ব্াব্া বু্স্নঝ স্নমস্নলোস্নরকত চাকস্নর করকতে? 
  
িযাঁ, আমার ব্াব্া থমজর জে থমস্নরস্নডে। আমার এগাকরা ব্ছর ব়্েকসর সম়ে মা গত 
িকলে। ব্াব্া েেে চাকস্নর থেকক অব্সর স্নেকলে আমার ব়্েস তেে পকেকরা ব্াস্নক 
জীব্েো স্নতস্নে থককটেিযাকম ব্াস ককরে। আমার ব়্েস েেে আঠাকরা তেে এক রকম 
প্রা়ে স্নেিঃস্ব অব্স্থা়ে ব্াব্া মারা োে। 
  
ব্যাকেল সিােুভূস্নতর সুকর মাো োডকলে। আপস্নে স্নেশ্চ়ে তেে মকে েুব্ আঘাত 
থপক়েস্নছকলে? 
  
আস্নম থতা প্রেকম থচাকে কাকে অন্ধকার থদেকত শুরু করলাম। আমরা ধেী স্নছলাম ো তা 
আস্নম জােতাম স্নকন্তু তাই ব্কল থে এককব্াকর পকের স্নভস্নেস্নর এতো থকাকোস্নদে বু্ঝকত 
পাস্নরস্নে। 
  
তারপর আপস্নে স্নক করকলে? 
  
একো চাকস্নর স্নেকত ব্াধয িলাম, থলোপডা থব্স্নশদূর একগা়েস্নে, েুব্ চালাক চেপকেও 
েই। শেদিযান্ড োইপ ব্া ওই ধরকের স্নকছুও জােতাম ো এমে থমক়ের চাকস্নর িও়ো েুব্ 
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সিজসাধয ে়ে। থককটেিযাকম আমার এক ব্নু্ধই তার আত্মীক়ের ব্াস্নডকত একো চাকস্নর 
থদকে স্নদকলা। দুকো থছাে থছাে থছকল থমক়েকক থদোকশাোর দাস্ন়েত্ব, তার সকঙ্গ সংসাকরর 
েুঁস্নেোস্নে কাকজ সািােয করা। 
  
থসোেকার স্নঠকাো? 
  
কত্রদীর োম স্নমকসস এডে। লাচদ শিকরর থভন্টর অঞ্চকল ব্াস্নড। থসোকে আস্নম প্রা়ে 
দু’ব্ছর স্নছলাম। তারপর স্নতস্নে তার স্বামীর সকঙ্গ স্নব্কদকশ চকল োে। তেে আস্নম স্নমকসস 
স্নড়োস্নরং-এর ব্াস্নডকত একো কাজ থপলাম। 
  
স্নড়োস্নরং আমার কাস্নকমা। থরাডাই কোো প্রকাশ করকলে। 
  
িযাঁ, থরাডা আমাকক এই কাজোর ব্যব্স্থা ককর থদ়ে। আস্নমও থসোকে েুব্ সুকে স্নছলাম। 
থরাডা মাকঝ মকধয আসকতা। দু-চার স্নদে থেককও থেত কেকো সেকো। থস স্নদেগুকলা 
থব্শ িাস্নসকত গকল্পকত থককে থেত। 
  
থসোকে আপস্নে স্নক কাজ করকতে? 
  
ব্াগাে তদারস্নকর কাজ ব্লকত পাকরে। অযাোর িক়ে উত্তর স্নদকলে থরাডা। আমার কাস্নকর 
েুব্ ব্াগাকের সে স্নছল। েস্নদও কাস্নককক থসব্া শুশ্রূষা করব্ার জকেযই অযাোকক স্নেেুি 
করা িক়েস্নছল স্নকন্তু তার ব্াগাকের কাকজ সািােয করকতই অযাোর সম়ে থককে থেত। 
  
থস চাকস্নরকত আপস্নে ককব্ ইস্তিা স্নদকলে? 
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স্নমকসস স্নড়োস্নরংক়ের স্বাস্থয ক্রমশ আরও থভকঙ্গ পডল। থশষকাকল একজে পাসকরা 
োকসদর সািােয থেও়ো ছাডা উপা়ে রইল ো। 
  
তার কযান্সার িক়েকছ। থরাডা ব্লকলে থশষ ব়্েসো েুব্ েন্ত্রণা়ে ভুগকছে! েন্ত্রণার জ্বালা 
জুকডাকত আজকাল জাঁস্নকক়ে স্নেক়ে োককে। 
  
স্নকন্তু আমার প্রস্নত েুব্ সদ়ে স্নছকলে। তার ব্তদমাে অব্স্থার জকেয আস্নম েুব্ই দুিঃস্নেত। 
অযাোর ককণ্ঠ গভীর থব্দো ধ্বস্নেত িল। 
  
থসই সম়ে গ্রামাঞ্চকল আস্নম একো ব্াসার থোঁকজ স্নছলাম। ইকে স্নছল আর কাউকক সঙ্গী 
স্নিকসকব্ সকঙ্গ স্নেই। মাক়ের মৃতুযর পর ব্াব্া আব্ার স্নব্ক়ে করকলে। আমার থকমে ভাকলা 
লাগল ো ব্যাপারো। তাই আলাদা িক়ে চকল এলাম। অযাোকক ব্লকতই ও রাস্নজ িক়ে 
থগল। তারপর থেককই আমরা দুজকে এোকে ব্াস করস্নছ-থরাডা েোগ করকলে। 
  
তািকল থতা স্নেকদদাষ সাদামাো জীব্েোপে করকছে থব্াঝা থগল। এর মকধয দুেদাম রেব্ার 
থকাকো অব্কাশ থেই। েুব্ ভাকলা কো। এব্ার তাস্নরেগুকলা সম্বকন্ধ স্নকছু আকলাচো করা 
োক। স্নমকসস এডকের কাকছ দু’ব্ছর স্নছকলে ব্লকলে ো? তার ব্তদমাে স্নঠকাো? 
  
ভদ্রমস্নিলা এেে পযাকলস্টাইকে আকছে। সরকাস্নর কাকজই তাঁর স্বামীকক ওোকে থেকত 
িক়েকছ। তকব্ কাজো স্নক, থস সম্বকন্ধ আমার থকাকো ধারণা থেই। 
  
স্নঠক আকছ, স্নঠক আকছ তা আমার থজকে স্নেকত পারব্।…তারপর আপস্নে স্নমকসস 
স্নড়োস্নরংক়ের কাকছ োে। 
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আস্নম থসোকে স্নতে ব্ছর স্নছলাম। চেপে জব্াব্ স্নদকলে অযাো। তার স্নঠকাো মাশদকভে, 
থিম্বারী, থডভদকে। 
  
হুঁ, তািকল আপোর ব্তদমাে ব়্েস িল পঁস্নচশ? আর একো প্রশ্ন, থককটেিযাম শিকরর 
এমে দুজে সম্ভ্রান্ত থলাককর োম ব্লুে, োঁরা আপোকক এব্ং আপোর স্নপতাকক 
স্নচেকতে। 
  
অযাো দু’জে থলাককর োম, স্নঠকাো স্নদকলে। 
  
স্নমিঃ শযাতাোর সকঙ্গ সুইজারলযাকন্ড আপোর প্রেম পস্নরচ়ে ি়ে ব্কল জাস্নেক়েস্নছকলে, 
থসোকে আপস্নে স্নক একলাই স্নগক়েস্নছকলে ো আপোর ব্নু্ধও সকঙ্গ স্নছকলে? 
  
আমরা দুজকেই স্নগক়েস্নছলাম, থিাকেকল আরও কক়েকজে ভদ্রকলাককর সকঙ্গ আমাকদর 
পস্নরচ়ে ি়ে। থব্াধি়ে সব্ স্নমস্নলক়ে জো আকিক িকব্। 
  
স্নমিঃ শযাতাোর সকঙ্গ স্নকভাকব্ আপোর পস্নরচ়ে িল? 
  
অযাো একো দীঘদবাস থিলকলে। ব্লার মকতা স্নব্কশষ স্নকছু থেই। থিাকেকলর অেযােয 
েুযস্নরস্টকদর সকঙ্গ থেভাকব্ আলাপ ি়ে থসই রকমই। আমরা সককলই সককলর কাকছ 
পস্নরস্নচত িক়ে উকঠস্নছলাম। থস সম়ে সমস্ত থব্াডদার স্নমকল একো িযাস্নন্স থড্রকসর আক়োজে 
করা িক়েস্নছল। স্নমিঃ শযাতাো প্রেম পুরস্কার পাে। স্নতস্নে শ়েতাকের থপাশাক পকর থিঁকে 
স্নগক়েস্নছকলে। 
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ব্যাকেল মাো থদালাকলে। ব্লকলে, ওোই ভদ্রকলাককর স্নপ্র়ে কাজ। 
  
শ়েতাকের ভূস্নমকা়ে ভদ্রকলাককক েুব্ ভাকলাই মাোকতা। থরাডাও কোর মাঝোকে সা়ে 
স্নদকলে। স্নব্কশষ থকাকো থমক-আকপর প্রক়োজে িত ো। 
  
ব্যাকেল এব্ার দু’জকের থচাকের স্নদককই স্নিকর তাকাকলে। কার সকঙ্গ তাঁর আলাপ থব্স্নশ 
স্নছল? 
  
অযাোকক ইতস্তত করকত থদকে থরাডা উত্তর স্নদকলে। তার ককণ্ঠ অকপকে সরলতা। 
দু’জকের সকঙ্গই সমাে। ব্লকত থগকল আলাপও েুব্ েৎসামােয। বু্ঝকতই পারকছে, 
আমরা সককলই স্নছলাম েুযস্নরস্ট। থবতশুভ্র ব্রকির ওপর স্নস্ক করা স্নছল আমাকদর একো 
আেন্দ। সকন্ধকব্লা সককল স্নমকল লকে ব্কস গল্প গুজব্ করতাম। থসোকেই স্নমিঃ শযাতাোর 
সকঙ্গ আলাপ স্নকন্তু স্নতস্নে থকে থেে একেু থব্স্নশ ককর অযাোর স্নদককই ঝঁুকক স্নছকলে। 
থসজকেয মাকঝ-মকধয অযাোকক ঠাট্টাও করতাম। 
  
আমার মকে ি়ে স্নতস্নে আমাকক স্নব্রি করব্ার জেযই এমে ব্যব্িার করকতে, অযাো 
উত্তর স্নদকলে, ভদ্রকলাক জােকতে আস্নম তাকক পছন্দ কস্নর ো থদেকল অস্বস্নস্ত থব্াধ কস্নর 
আর আস্নম অস্বস্নস্ত থব্াধ করা়ে স্নতস্নে থেে েুব্ মজা থপকতে। 
  
থরাডা থিকস ব্লকলে, আমরা ঠাট্টা ককর অযাোকক ব্কলস্নছলাম শযাতাোকক স্নব্ক়ে করকত। 
এমে ধেব্াে স্বামী পাও়ো ভাকগযর কো। 
  
স্নকন্তু কো শুকে ও আমাকদর ওপর ঝাঁস্নপক়ে পডব্ার উপক্রম ককরস্নছল। 
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আো থিাকেকল অেয েুযস্নরস্ট োঁরা স্নছকলে তাকদর োম স্নঠকাো স্নেশ্চ়ে মকে আকছ? 
  
মােুকষর কোর ওপর আপোর স্নব্নু্দমাত্র স্নব্বাস থেই থদেস্নছ। থরাডার ককণ্ঠ ব্যকঙ্গর সুর। 
আপস্নে স্নক মকে ককরে আমরা আপোকক আগাকগাডা স্নমকেয ব্লস্নছ? 
  
ব্যাকেল থচাে স্নমেস্নমে করকলে। স্নকন্তু আমাকক থতা সব্ স্নদক পরীক্ষা ককর থদকে স্নেকত 
িকব্। এমে একো মারাত্মক েুকের তদকন্ত….. 
  
তবু্ও ব্লব্, আপস্নে সকন্দিব্াস্নতক মােুষ। মৃদু িাসকলে থরাডা। তারপর একো কাগজ 
থেকে স্নেক়ে েসেস ককর কতকগুকলা োম স্নঠকাো স্নলকে স্নদকলে। 
  
ব্যাকেল উকঠ দাঁডাকলে। অকেক ধেযব্াদ স্নমস থমস্নরস্নডে। আপোর ব্নু্ধ েেে ব্লকলে 
আপস্নে স্নেকদদাষ জীব্েোপে ককরে তেে আর কো স্নক? 
  
োকমাক ভ়ে পাকব্ে ো। তকব্ একো ব্যাপার ব্ড স্নব্স্নচত্র থঠককছ। আপোর প্রস্নত স্নমিঃ 
শযাতাোর এই অদু্ভত আচরকের কারণ স্নক! তদকন্তর োস্নতকর প্রশ্নো করকত িকে? তার 
জকেয আকগ থেককই ক্ষমা থচক়ে রােস্নছ। আপোকক স্নক স্নমিঃ শযাতাো কেকো স্নব্ক়ের কো 
ব্কলস্নছকলে ব্া এই ধরকের অেয স্নকছু? 
  
ো, ভদ্রকলাককর সকঙ্গ অযাোর থকাকোরকম অনব্ধ সম্পকদ স্নছল ো। উত্তর স্নদকলে থরাডা। 
অব্শয এই প্রশ্নই েস্নদ আপোর স্নজজ্ঞাসা িক়ে োকক। 
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লজ্জা়ে অপমাকে অযাো লাল িক়ে উঠকলে। ো, ও রকম স্নকছুই স্নতস্নে ব্কলেস্নে, আমার 
প্রস্নত সব্ সম়ে েুব্ ভদ্র ব্যব্িার করকতে আর এই মাত্রাস্নতস্নরি ভদ্রতাই আমার অস্বস্নস্তর 
কারণ িত। 
  
উস্নে স্নক স্নব্কশষ থকাকো স্নব্ষক়ের প্রস্নত কেকো থকাকো ইস্নঙ্গত স্নদক়েস্নছকলে? 
  
িযাঁ…ো, থস রকম স্নকছু ে়ে। আমার সকঙ্গ থকাকো স্নব্ষক়ের আকলাচোই ি়েস্নে। হু, আো 
শুভরাস্নত্র। আপোর জেয অসংেয ধেযব্াদ, স্নমস থমস্নরস্নডে। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট স্নব্দা়ে থেব্ার পকর থগে ব্ন্ধ ককর থরাডা আব্ার ড্রস্ন়েংরুকম স্নিকর 
একলে। োক, ভাকলা়ে ভাকলা়ে ঝাকমলাো স্নমকে থগল। ভদ্রকলাককক েতো ভ়েঙ্কর মকে 
িক়েস্নছল। থমাকেই ততো েে। কোব্াতদা থতা আমার থব্শ ভাকলাই লাগল। স্নপতার মকতা 
থিিমাো কণ্ঠস্বর তাছাডা থকাকো মােুষকক েুে করা থে থতার পকক্ষ সাধযাতীত থস কো 
স্নেশ্চ়ে উস্নে ভাকলা ককরই জাকেে। 
  
থচ়োকর ব্কস অযাো অলসভাকব্ িাই তুলকলে। িযাঁ ব্যাপারো থব্শ সিকজই স্নমকে থগকছ। 
এতস্নদে অেো থভকব্ মরস্নছলাম। আমার ধারণা স্নছল ি়েকতা আমা়ে থজরা়ে থজরা়ে 
োকজিাল ককর ছাডকব্ে। 
  
থরাডা অল্প ইতস্তত করকলে। অযাো, তুই থতা প্রিেওক়েকত োকার কো স্নকছু ব্লস্নল, 
ো? ভুকল স্নগক়েস্নছস্নল োস্নক? 
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ো, ভুস্নলস্নে, ধীর স্বকর জব্াব্ স্নদকলে অযাো, মাত্র সামােয ক’স্নদকের জেয থসোকে স্নছলাম, 
তাই ভাব্লাম এ কোো এমে স্নকছু প্রক়োজেী়ে ে়ে। তাছাডা থসোেকার থকাকো থলাকও 
আমা়ে স্নব্কশষ থচকে ো। তকব্ তুই েস্নদ এো দরকাস্নর মকে কস্নরস, আস্নম ব্যাকেকলর কাকছ 
স্নচস্নঠ স্নলকে জাস্নেক়ে স্নদকত পাস্নর। েস্নদও আমার স্নব্বাস এর িকল এমে স্নকছু ক্ষস্নত বৃ্স্নদ্ধ 
িকব্ ো তাই আর েতুে ককর ঘাঁোঘাঁস্নে ো করাই ভাকলা। 
  
ো, দরকার আর স্নক। মকে একলা তাই ব্ললাম। থরাডা উকঠ স্নগক়ে থরস্নডওর েব্ 
থঘারাকলে। 
  
 থঘাষককর গম্ভীর গলা থভকস একলা তার মকধয থেকক। 
  
এইমাত্র থে োেকস্নে অস্নভেীত িল তার োম-থকে স্নমকছ ব্লকছা েুকু! থব্তাকরর জকেয 
স্নব্কশষভাকব্ এই োেকস্নে রচো ককরকছে স্নমিঃ ব্ল্যাক স্নেউস্নর়োস। 
  
. 
  
১৩. 
  
থমজর থডসপাডদ অযালব্াস্নে থিাকেল থেকক থব্স্নরক়ে স্নরকজন্ট স্নেকের ব্াস স্টকপকজ একস 
দাঁডাকলে। তারপর প্রা়ে লাি স্নদক়ে একো চলন্ত ব্াকস উকঠ পডকলে। 
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দুপুর থব্লা ব্াকস থতমে স্নভড থেই। ওপর তলার ব্সব্ার আসেগুকলা অস্নধকাংশই োস্নল 
পকড আকছ। স্নতস্নে এস্নগক়ে স্নগক়ে সামকের স্নদককর জােলার ধাকর একো সীে দেল 
করকলে। 
  
পকরর স্টকপকজ আর এক ভদ্রকলাক ব্াকস উঠকলে। স্নতস্নেও উকঠ থমজর থডসপাকডদর 
স্নব্পরীত স্নদককর সীকে স্নগক়ে ব্সকলে, থডসপাডদ ভদ্রকলাককক লক্ষয ককরেস্নে। একেু 
পকরই পাকশর সীে থেকক মৃদু ককণ্ঠর আও়োজ থভকস একলাকদাতলা ব্াকসর ওপর থেকক 
এই শিরো থব্শ ভাকলাই থদো়ে তাই ো? 
  
থডসপাডদ মাো থঘারাকলে। কক়েক মুিূকতদর জেয তাঁর থচাকে একো স্নব্হ্বল িতচস্নকত 
ভাব্ িুকে উঠল। থেে স্নঠক স্নচেকত পারকছে ো ভদ্রকলাককক। তারপকরই মকে পডল। 
মাি করকব্ে, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। আপস্নে পাকশ ব্কস আকছে থে়োল কস্নরস্নে। তাঁ, ো 
ব্কলকছে; পাস্নেরা থেমে ওপর থেকক েীকচর পৃস্নেব্ীকক স্নেরীক্ষণ ককর, থদাতলা ব্াকসর 
ওপর থেকক থসইভাকব্ই শিরস্নেকক থদো ো়ে। স্নকন্তু তা সকেও এই েন্ত্র সভযতার 
থদৌলকত কাঁকচর োঁচা়ে ব্কস শির থদোর থচক়ে আকগকার স্নদেই অকেক ভাকলা স্নছল। 
  
থপা়োকরা গভীর দীঘদবাস থিলকলে। ব্াস ো োককলও স্নক ভীষণ অসুস্নব্ধার ব্যাপার িত 
থভকব্ থদেুে। বৃ্স্নির স্নদকে ভরা থপকে িাঁসিাস করকত করকত পাক়ে থিঁকে অস্নিস 
থব্করাকত িত। আর আপোকদর এই লন্ডকে বৃ্স্নি থতা অেব্রত থলকগই আকছ। 
  
বৃ্স্নি? বৃ্স্নি কেকো থকাকো ক্ষস্নত ককর ো। 
  
ভুল করকছে। প্রস্নতব্াদ করকলে থপা়োকরা। বৃ্স্নিকত স্নভকজ স্নেউকমাস্নে়ো িকত পাকর। 
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থডসপাডদ উজ্জ্বল দাঁত ব্ার ককর িাসকলে। আপস্নে থদেস্নছ এেে থসই পুকরাকো আমকলই 
রক়ে থগকছে োঁরা সব্ সম়ে স্নেকজকদর থঢককঢুকক রাোই পছন্দ ককরে। 
  
থপা়োকরা অস্বীকার করকলে ো। ঠান্ডা লাগব্ার ভক়ে স্নতস্নে শরৎকাকলও গাক়ে গরকমর 
থকাে চাস্নপক়েকছে। গলা়ে পুরু মািলার জডাকো। 
  
থডসপাডদ ব্লকলে, আপোর সকঙ্গ এইভাকব্ িঠাৎ থদো িক়ে োও়োো েুব্ আশ্চকেদর। 
  
থপা়োকরার থগাঁকির িাঁকক মৃদু িাস্নসর থরো তাঁর মািলাকরর গলা়ে চাপা পকড থগল। এই 
থদো িক়ে োও়োোর মকধয আশ্চকেদর স্নকছুই থেই। থডসপাডদ কেে তাঁর থিাকেল থেকক 
থব্করাকব্ে থপা়োকরা পূব্দাকহ্নই থসো অেুমাে ককর থরকেস্নছকলে। রাস্তা়ে দাঁস্নডক়ে অকপক্ষাও 
করস্নছকলে তাঁর জকেয। দূর থেকক ভদ্রকলাককক থব্করাকত থদকে স্নতস্নে এস্নগক়ে স্নগক়ে পকরর 
ব্াস স্টকপকজ দাঁডাে। স্নতস্নে অব্শয থডসপাকডদর মকতা ঝঁুস্নক স্নেক়ে ছুেন্ত ব্াকস ওকঠেস্নে। 
ব্াস োমব্ার পর থব্শ ধীকর সুকস্থ আকরািে ককরকছে। ব্লকলে, তা ব্কে। স্নমিঃ শযাতাোর 
ফ্ল্যাকে থসই সন্ধযা়ে প্রেম পস্নরচক়ের পর আর আমাকদর থদোসাক্ষাৎ ঘকেস্নে। 
  
আপস্নে স্নক এই ব্যাপাকর স্নকছু থচিা চস্নরত্র করকছে? 
  
থপা়োকরা ভদ্রভাকব্ কাে চুলকাকলে। থদেুে আস্নম স্নচন্তা কস্নর, অকেক সম়ে একলা ব্কস 
ভাস্নব্। এস্নদক ওস্নদক ঘুকর থব্স্নডক়ে তদন্ত করা আমার ধাকত থপাষা়ে ো। আর এত 
চলকল শরীররও থস ধকল সিয করকত োরাজ। থমজর থডসপাডদ উৎসাস্নিত িক়ে 
উঠকলে। স্নচন্তা ককরে ব্লকছে? থসো থতা েুব্ই কােদকর পদ্ধস্নত। আজকাল থলাকক 
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অেেদক থছাোছুস্নে ককর মকর। তার ব্দকল, থকাকো কাকজ অগ্রসর িব্ার আকগ েস্নদ শান্ত 
িক়ে ব্কস স্নব্ষ়েো সম্বকন্ধ ভাকলা ককর থভকব্ থেও়ো ো়ে তকব্ পস্নরকশকষ পন্ডশ্রকমর 
আশঙ্কা েুব্ই কম োকক। 
  
জীব্ে সম্বকন্ধ আপোর দৃস্নিভস্নঙ্গ স্নক তাই, থমজর থডসপাডদ? 
  
প্রা়ে থক্ষকত্রই তাই। সিজ মকে উত্তর স্নদকলে থডসপাডদ। আকগ সমস্ত স্নজস্নেসো তস্নলক়ে 
বু্কঝ থেব্ার থচিা কস্নর স্নক ভাকব্ অগ্রসর িব্ থসো ঠান্ডা মাো়ে থভকব্ স্নেই। তারপর 
কাকজ িাত স্নদই। 
  
থপা়োকরা গম্ভীর ককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে, এরপর স্নক আপোর স্নসদ্ধাকন্তর আর েডচড ি়ে ো? 
থকাকো প্রস্নতব্ন্ধকই স্নক আপোর সামকে পে আগকল দাঁডাকত পাকর ো? 
  
ো ো, এমে কো আস্নম ব্লস্নছ ো। একগুঁক়েস্নম মূেদতার োমান্তর। ভুল িকল স্নেশ্চ়ে তা, 
স্বীকার ককর থেব্। থসই মকতা থশাধরাব্ার থচিা করব্। 
  
তকব্ আমার স্নব্বাস, ভুল ব্ড একো আপস্নে ককরেস্নে। 
  
সককলই আমরা কমকব্স্নশ ভুল ককর োস্নক, তাই ো মঁস্নসক়ে থপা়োকরা? 
  
অকেকক স্নকন্তু-শীতল স্বকর ব্লকলে থপা়োকরা–অেযকদর থচক়ে অকেক কম ভুল ককর। 
  
থডসপাডদ থপা়োকরার স্নদকক তাস্নকক়ে মৃদু িাসকলে। ব্লকলে আপস্নে স্নক জীব্কে কেকো 
ভুল ককরেস্নে? 
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থশষ ভুলো িক়েস্নছল আঠাশ ব্ছর আকগ। থপা়োকরার ককণ্ঠ অিস্নমকার গাম্ভীেদ। তারপর 
অব্শয দু-একব্ার ভুকলর সম্ভাব্ো থদো স্নদক়েস্নছল। স্নকন্তু ভুল ি়েস্নে। 
  
আপোর থরকডদ থতা মারাত্মক রককমর ভাকলা। থসাৎসাকি ব্লকলে থমজর থডসপাডদ 
আো, স্নমিঃ শযাতাোর েুকের স্নব্ষ়েও স্নক আপস্নে তদন্ত করকছে? অব্শয আস্নম েতদূর 
জাস্নে সরকাস্নরভাকব্ এই তদকন্তর ভার আপোর ওপর থদও়ো ি়েস্নে। 
  
ো, সরকাস্নরভাকব্ থকউ আমাকক স্নেক়োগ ককরস্নে। স্নকন্তু তািকলও েুস্নের গগেচুম্বী স্পধদা 
আমার অিস্নমকা়ে আঘাত ককরকছ। থকসো আস্নম স্নেকজ থেকক িাকত স্নেকত ব্াধয িক়েস্নছ। 
আমার োককর ডগা়ে ব্কস থকউ একজেকক েুে ককর োকব্ এতোস্নে থব়্োদস্নব্ আস্নম 
ব্রদাস্ত করকত পারব্ ো। িতযাকারী থে আমার ক্ষমতাকক ব্যঙ্গ ককর এই ঘেোর মকধয 
তারই প্রকাশ িুকঠ উকঠকছ। 
  
থকব্ল আপোর সামকেই ে়ে–শুস্বকর ব্লকলে ই়োকডদর থচাকের সামকেই এই অপকীস্নতদ 
সাস্নধত িক়েকছ। 
  
ওোই থব্াধি়ে–িতযাকারীর সব্কচক়ে মারাত্মক ভুল। থপা়োকরা একো গভীর দীঘদবাস 
থিলকলে। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেলকক ব্াইকর থেকক থদকে থব্াকা মকে িকলও আসকল 
স্নতস্নে থব্াকা েে। েুব্ই চালাক চতুর। মাো়ে েকেি বু্স্নদ্ধ ধকরে। 
  
আস্নম জাস্নে। থডসপাডদ সা়ে স্নদকলে। আসকল ও থব্াকাস্নমর ভাব্ একো মুকোশ মাত্রই। 
স্নতস্নে েুব্ই দক্ষ ধুরন্ধর পুস্নলশ অস্নিসার। 
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এব্ং ব্যাপারো স্নেক়েও স্নতস্নে েুব্ উকঠ পকড থলকগকছে। 
  
তা আর ব্লকত! থপছকের সীকে ওই শি সমেদ থলাকোর স্নদকক তাস্নকক়ে থদেুে। 
  
থপা়োকরা স্নিকর তাকাকলে। কই, কাউককই থতা থদো োকে ো। 
  
তািকল স্নেশ্চ়ে ব্াকসর মকধয অেয থকাোও ব্কস আকছ। কেকো আমার কাছছাডা ি়ে ো। 
সব্ সম়ে থপছে থপছে ঘুরকছ। ছদ্মকব্শ ধারণ করকতও প়েলা েম্বকরর ওস্তাদ। 
  
হুঁ; স্নকন্তু ছদ্মকব্কশর ভাওতাও আপোকক থভালাকত পাকরস্নে থব্াঝা োকে। আপোর 
দৃস্নিশস্নি েুব্ স্নেেুঁত আর প্রের। 
  
থকাকো মুে একব্ার থদেকল আস্নম জীব্কে ভুস্নল ো। এমে স্নক থস কাকলা স্নেকগ্রা িকলও 
আস্নম তাকক থদো মাত্রই স্নচেকত পাস্নর। এ ক্ষমতা েুব্ কম থলাককরই োকক। 
  
স্নঠক আপোর মকতা একজেককই আস্নম েুঁজস্নছলাম। থপা়োকরার কণ্ঠস্বকর েুস্নশর আকমজ। 
এমেভাকব্ আপোর সকঙ্গ থদো িক়ে োও়োো সস্নতযই েুব্ থসৌভাকগযর কো। আস্নম এমে 
একজেকক চাই োর েজর তীক্ষ্ণ এব্ং সৃ্মস্নতশস্নিও প্রের, দুভদাগযব্শত একজকের মকধয 
এই স্নদ্বস্নব্ধ গুকণর সমন্ব়ে কদাস্নচৎ দৃি ি়ে। ডািার রব্ােদসকক আস্নম প্রশ্ন ককরস্নছলাম, 
থকাকো িল পাইস্নে। স্নমকসস লস্নরমারও আমা়ে িতাশ ককরকছে। এব্ার তািকল আপোর 
কাকছই আর একব্ার থচিা ককর থদস্নে অভীি িকলাকভ সক্ষম িই স্নকো। থসস্নদে সন্ধযা়ে 
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স্নমিঃ শযাতাো েুে িব্ার প্রাক্কাকল থে ঘকর ব্কস আপোরা তাস থেলস্নছকলে থসই ঘরোর 
কো স্মরণ করুে। থসই ঘকরর মকধয স্নক স্নক স্নজস্নেস আপস্নে থদকেস্নছকলে? 
  
থডসপাডদ অব্াক িক়ে তাকাকলে। আপোর কোর তাৎপেদ স্নঠক হৃদ়েঙ্গম করকত পারস্নছ 
ো। 
  
আমাকক থসই ঘকরর একো েোেে স্নব্ব্রণ স্নদে স্নক স্নক স্নজস্নেস আপোর েজকর পকডস্নছল 
আসব্াব্পত্র ব্া স্নক স্নক স্নছল, এই আর স্নক! 
  
এ ধরকের ব্যাপাকর আস্নম েুব্ সািােয করকত পারব্ স্নকো সকন্দি! থডসপাডদ মৃদু ককণ্ঠ 
জাোকলে। েতদূর মকে পডকছ ঘরো়ে স্নজস্নেসপত্র ঠাসা স্নছল। থকাকো মােুকষর ব্াসঘর 
ব্কল মকে ি়ে ো। অকেকগুকলা আলো, স্নসকল্কর জামা কাপড আরও কত স্নক স্নছল তার 
ই়েত্তা থেই। ঘরোর চস্নরত্র থেে অকেকো স্নমিঃ শযাতাোর চস্নরকত্রর অেুকূল। 
  
স্নকন্তু স্নঠক স্নক স্নক স্নজস্নেস স্নছল? 
  
থডসপাডদ িতাশভাকব্ মাো োডকলে। স্নব্কশষ েজর স্নদক়ে থদস্নেস্নে।…থগাো কতক ভাকলা 
জাকতর কম্বল পারসয ওইসব্ থদশ থেকক আমদাস্নে করা োো ধরকের কতকগুকলা মূস্নতদ, 
থদও়োকল োঙাকো স্নকছু ছস্নব্, দস্নক্ষণ আস্নিকার একো ব্ড সাইকজর কৃষ্ণসার িস্নরকণর 
মাো, ো ো ওো থব্াধি়ে পাকশর িলঘরোর মকধয স্নছল। আমার স্নব্বাস থরালযান্ড 
ও়োকডদর থদাকাে থেকক থকো। 
  
স্নমিঃ শযাতাোর ব্কে জঙ্গকল স্নগক়ে স্নশকাকরর থেশা স্নছল ব্কল আপোর স্নেশ্চ়ে মকে ি়ে ো? 
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স্নতস্নে থস রকম পাত্রই েে। ঘকর ব্কস তাস, দাব্া থেলা ছাডা তার থে আর থকাে কাজ 
থেই এ আস্নম ব্াস্নজ ধকর ব্লকত পাস্নর। তকব্ ঘকরর মকধয আর স্নক স্নক থদকেস্নছলাম, ব্া 
আকদৌ েজর স্নদক়ে থদকেস্নছলাম স্নকো থসকো এেে মকে করকত পারস্নছ ো। আপোকক 
থব্াধি়ে স্নেরাশ করলাম। আস্নম েুব্ই দুিঃস্নেত। থেস্নব্কলর ওপর একো পাস্নলশ করা 
কাকঠর মূস্নতদর কো আমার থব্শ মকে পডকছ। স্নজস্নেসো েুব্ ভাকলা থলকগস্নছল। 
  
থপা়োকরা ঈষৎ গম্ভীর িকলে। ব্লকলে োককগ মকে ো পডকল আর স্নক করা 
োকব্।….স্নমকসস লস্নরমাকরর সৃ্মস্নতশস্নি স্নকন্তু আশ্চেদ রককমর ভাকলা। প্রকতযকো তাস এব্ং 
থকাে থস স্নক ডাক িক়েস্নছল, স্নক থেলা িক়েস্নছল সব্স্নকছু গডগড ককর ব্কল থগকলে। 
সস্নতযই অদু্ভত ক্ষমতা। 
  
থডসপাডদ তাস্নেকলযর ভস্নঙ্গকত মাো োডকলে। অকেক ব়্েস্কা মস্নিলাই এো মকে রােকত 
পাকর। সারাস্নদে তারা শুধু ক্লাকব্ ব্া পাস্নেদকত তাস থেকল থব্ডা়ে। তাসই তাকদর একমাত্র 
ধযাে জ্ঞাে স্নচন্তা। 
  
আপোর স্নেশ্চ়ে সমস্ত তাকসর কো মকে থেই? 
  
ো। থডসপাডদ স্বীকার করকলে। দু-একো তাকসর কো শুধু মকে আকছ। একব্ার 
রব্ােদকসর ভাওতা়ে ভডকক স্নগক়ে পাঁচো ডা়েমকন্ডর থগমো ডাককত পাস্নরস্নে। অব্শয 
ভদ্রকলাক থগাো দু স্নতে শেদ স্নদক়েস্নছকলে স্নকন্তু আমরা ডব্ল স্নদইস্নে ব্কল থমাকের ওপকর 
থলাকােই িল। একো থেট্রাম্প থগকমর কো মকে পকড। থব্শ শি থেলা। তাসোও চার 
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িাকত েুব্ স্নব্স্নশ্র ভাকব্ ভাগ িক়েস্নছল। আস্নম থেলকত পারলাম ো। দুকো শেদ স্নদলাম। আর 
থব্স্নশ স্নদকত ি়েস্নে এই আমার ভাগয। 
  
স্নিজ স্নক আপস্নে থব্স্নশ থেকলে, থমজর থডসপাডদ? 
  
ো, ক্কস্নচৎ থেস্নল। তকব্ এো েকেি বু্স্নদ্ধর থেলা তাকত থকাকো সকন্দি থেই। 
  
 থপাকারই থব্াধি়ে আপোর থব্স্নশ পছন্দ? িা থস কো অকপকেই স্বীকার করস্নছ। কারণ 
একত জু়োর গন্ধ েুব্ থব্স্নশ। 
  
থপা়োকরা স্নচন্তামগ্ন ককণ্ঠ ব্লকলে, স্নমিঃ শযাতাো তাকস থতমে আসি স্নছকলে ব্কল আমার 
মকে ি়ে ো। 
  
একো থেলা়ে স্নকন্তু তার অিুরন্ত উৎসাি স্নছল! 
  
স্নক থেলা? 
  
অপরকক ভ়ে থদোকো থেলা। থপা়োকরা স্নমস্নেেোকেক েীরব্ রইকলে। তারপর প্রশ্ন 
করকলে, একো স্নক আপস্নে আকগই জােকতে ো এেে িঠাৎ মকে িল? 
  
থডসপাডদ ঈষৎ স্নব্িত িক়ে পডকলে। পরক্ষকণই সামকল স্নেকলে স্নেকজকক। তার মাকে 
আমার ব্িকব্যর সপ্রসঙ্গ ব্যােযা শুেকত চাইকছে? অব্শয চাও়োো েুব্ থদাকষর ে়ে। েস্নদ 
জােকত চাে থতা ব্স্নল, এ িল আমার ব্যস্নিগত অস্নভজ্ঞতার কো। এর থব্স্নশ ব্যােযা স্নদকত 
আস্নম রাস্নজ েই। থে সমস্ত কো আমার কাকে একসকছ তা েুব্ থগাপে সূকত্রই একসকছ। 
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আপস্নে স্নক োরীঘস্নেত থকাকো স্নব্ষক়ের ইস্নঙ্গত করকছে? 
  
তাছাডা আর স্নক। শযাতাোর মকতাে থোংরা স্বভাকব্র থলাক থতা থমক়েকদর ভ়ে থদস্নেক়েই 
আেন্দ পাকব্। 
  
ভদ্রকলাককক স্নক আপোর ব্ল্যাককমলার ব্কল মকে ি়ে? ভারী আশ্চকেদর ব্যাপার থতা? 
  
থডসপাডদ মাো োডকলে। আপস্নে আমার কো স্নঠক বু্ঝকত পারকছে ো। এক স্নিকসকব্। 
তাকক ব্ল্যাককমলার ব্লাই েুস্নিসঙ্গত। তকব্ প্রচস্নলত অকেদ ে়ে। অকেদর লালসা়ে স্নতস্নে 
একাজ করকতে ো। অপকর োকত তাকক থদেকল ভ়ে পা়ে, কঁুককড ওকঠ এর জেয স্নতস্নে 
তাঁকদর ব্যস্নিগতভাকব্ থগাপকে েব্রােব্র সংগ্রি করকতে। এব্ং স্নতস্নে থে সমস্তই 
জাকেে আভাকস ইস্নঙ্গকত থসো তাকদর বু্স্নঝক়ে স্নদকতও ছাডকতে ো। অপরকক ভ়ে থদস্নেক়ে 
স্নতস্নে স্নেকজর মকে এক ধরকের কলুস্নষত আেন্দ উপকভাগ করকতে। 
  
তার িল স্নক িল? প্রস্নতিকল প্রচন্ড একো লাস্নে থেকলে। এর থব্স্নশ ভাকলা কো আমার 
মুকে আসকছ ো। অেযকক ভ়ে থদস্নেক়ে েন্ত্রণা স্নদক়ে স্নতস্নে মজা থপকল। এমে থলাককক 
মেুষযপদব্াচয মকে করকত আমার ঘৃণা ি়ে। থমক়েকদর থপে থেকক কো ব্ার করকত স্নতস্নে 
স্নছকলে েুব্ পেু। থকাকোরককম েস্নদ তাকদর মাো়ে একব্ার ঢুস্নকক়ে স্নদকত পাকরে থে 
ব্যাপারো আপস্নে জাকেে তািকল ব্াস্নক থে অংশো আপস্নে জাকেে ো থসোও তারা 
অকপকে ব্কল োকব্। এর িকল স্নতস্নে স্নেকজকক েুব্ চালাক ব্কল ভাব্কতে। শ়েতাকের 
চালচলে েকল ককর উদ্ধত ভস্নঙ্গকত জেসাধারকণর মকধয ঘুকর থব্ডাকতে। থঠাঁকের থকাকণ 
সূক্ষ ব্যকঙ্গর িাস্নস। থেে সকলকক থডকক ব্লকছে, জাকো থি আস্নম সককলর সব্ স্নকছুই 
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জাস্নে। আস্নম শ়েতাকের প্রস্নতভূ স্নমিঃ শযাতাো। আমার কাকছ থকাকো জাস্নরজুস্নর চলকব্ 
ো।….স্নঠক থেে একো স্নশম্পাস্নঞ্জ। 
  
 আপস্নে স্নক সকন্দি ককরে, স্নতস্নে স্নমস থমস্নরস্নডেককও থসই রকম ভ়ে থদস্নেক়েস্নছকলে, ধীর 
শান্ত ককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে থপা়োকরা। দু’থচাকে সন্ধােী দৃস্নি থডসপাকডদর মুকের ওপর 
স্নেব্দ্ধ। স্নমস থমস্নরস্নডে! থডসপাডদ স্নব্স্নস্মত িকলে। তাঁর কো আস্নম ভাব্স্নছ ো। আর 
শযাতাোর মকতা জঘেয চস্নরকত্রর থলাককক উস্নে স্নক দুিঃকেই ব্া ভ়ে থপকত োকব্ে। 
  
মাি করকব্ে। আপস্নে স্নক স্নমকসস লস্নরমাকরর কো ব্লকত চাইকছে? 
  
আকর ো, ো। আপস্নে ভুল বু্ঝকছে। স্নব্কশষ কাউকক উকেশয ককর ো, আস্নম 
সাধারণভাকব্ তার চস্নরকত্রর কো ব্যি করস্নছ। স্নমকসস লস্নরমারকক ভ়ে থদোকো 
সিজসাধয ে়ে। আর স্নতস্নে থস ধরকের মস্নিলাও েে োর অতীত জীব্কে থকাকো অপরাধ 
োককত পাকর। 
  
আপস্নে শুধু একো সাধারণ পদ্ধস্নতর কো ব্লকছে? 
  
 িযাঁ তাই। 
  
স্নতস্নে থে থমক়েকদর মকের গস্নত প্রকৃস্নত ভাকলা ভাকব্ই বু্ঝকতে তাকত থকাকো স্নদ্বমত থেই। 
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থপা়োকরা শান্তস্বকর তার অস্নভমত ব্যি করকলে। থকমেভাকব্ তাকদর কাছ থেকক কো 
আদা়ে করা ো়ে স্নতস্নে জােকতে। স্নতস্নে তাকদর থগাপে কো ব্যি করব্ার জকেয 
থকৌশকল প্রকরাস্নচত করকতে। 
  
থপা়োকরা মাঝপকে থেকম থগকলে। থডসপাকডদর ককণ্ঠ অনধকেদর থছাঁও়ো। সস্নতযই 
অস্নব্বাসয। থলাকো স্নছল পব্দতপ্রমাণ স্নেকব্দাধ। এমে স্নকছু স্নব্পজ্জেকও ে়ে। তা সকেও 
থমক়েরা তাকক থকে থে এত ভ়ে থপত।…..ভাব্কল এেে িাস্নস পা়ে। 
  
কো ব্লকত ব্লকত অকস্মাৎ উকঠ দাঁডাকলে থডসপাডদ। আকর আকর মকের ভুকল েেে 
আমার স্টকপজ থপস্নরক়ে চকল একসস্নছ। আো, এেে উস্নঠ পকর আব্ার থদো িকব্ মঁস্নসক়ে 
থপা়োকরা। জাোলা স্নদক়ে লক্ষয করকলও থদেকত পাকব্ে আমার অেুসরণকারীও আমার 
সকঙ্গ সকঙ্গই ব্াস থেকক অব্তরণ করকব্ে। 
  
দ্রুত পাক়ে স্নসঁস্নড থব্ক়ে েীকচ থেকম থগকলে ভদ্রকলাক। তারপর ছুেন্ত ব্াস থেককই রাস্তা়ে 
লাস্নিক়ে পডকলে। থপা়োকরা জাোলা স্নদক়ে তাস্নকক়ে থদেকলে থমজর থডসপাডদ লম্বা লম্বা 
পা থিকল িুকের স্নদকক এস্নগক়ে োকেে। অব্শয স্নতস্নে তার অেুসরণকারীকক েুঁকজ 
থদেব্ার থকাকো থচিা করকলে ো। থকউ একজে ি়েকতা িকব্! 
  
তাঁর মাোর মকধয তেে অেয স্নচন্তা পাক োকে। স্নব্কশষ কাউকক উকেশয ককর 
ে়ে।….মৃদুস্বকর কোো স্নব্ডস্নব্ড করকলে স্নতস্নে। সস্নতযই েুব্ আশ্চকেদর। 
  
. 
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১৪. 
  
 সাকজদন্ট ওককাোকরর একো স্নব্কশষ ক্ষমতার জকেয তার অেযােয সিকমদী তাকক স্নিংকস 
করত। গৃিস্থব্াস্নডর থমক়েও স্নঝ-দাসীকদর মে থভালাকত ওককাোকরর জুস্নড থেই। 
  
ওককাোর থদেকত শুেকত েুব্ই সুদশদে। েরম কস্নচ মুে তারুকণযর আভা়ে উজ্জ্বল। চওডা 
কাঁধ, দীঘদ থদি। কোব্াতদার মকধয একো সাব্লীল উদ্ধত ভস্নঙ্গ। দু’থচাকে িাস্নসর উচ্ছ্বাস। 
থমক়েরা তাকক থদো মাত্র একো অদময আকষদণ অেুভব্ করত। তার িকল ওককাোর 
তার কাজ উদ্ধার করকত পারকতে থব্শ ভাকলা এব্ং দ্রুতগস্নতকত। 
  
স্নমিঃ শযাতাোর েুকের চারস্নদে পকরই তাকক একো সস্তা দকরর থরকস্তারাঁ়ে স্নমস এস্নলো 
ব্যাকেল-এর পাকশর থচ়োকর ব্কস োককত থদো থগল। স্নমস এস্নলো থব্শ স্নকছুস্নদে স্নমকসস 
ক্রযাডককর ব্াস্নডকত স্নঝক়ের কাজ ককরস্নছল। ওককাোর থসই স্নদককই কোর থমাড 
থঘারাকলে। 
  
এই মাত্র রাস্তা স্নদক়ে এক ভদ্রকলাককক থিঁকে থেকত থদেলাম। তাকক থদকে আমার এক 
পুরাকো মস্নেব্ স্নমিঃ ক্রযাডককর কো মকে পকড থগল, ভদ্রকলাককক অস্নব্কল তাঁর মকতা 
থদেকত। 
  
ক্রযাডক! এস্নলোও থকৌতূিলী িক়ে উঠল। আস্নমও থতা অকেক স্নদে আকগ এক ক্রযাডক 
দম্পস্নতর ব্াস্নডর কাজ ককরস্নছলাম। 
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ব্যাপারো ভারী আশ্চকেদর থতা। আমরা দুজকেই স্নক তািকল একই ভদ্রকলাককর ব্াস্নড 
চাকস্নর করতাম? 
  
আমার ক্রযাডক থতা েেদ অডকল স্নেকে োককতে, পকর থসোে থেকক থকাো়ে থেে চকল 
োে। 
  
আমার ভদ্রকলাকও ওই রাস্তাকতই োককতে। েম্বরো সস্নঠক মকে আসকছ ো। ভদ্রকলাককর 
স্ত্রীর জ্বালা়ে একস্নদকের জেযও স্বস্নস্তকত কাজ করকত পাকরস্নে। 
  
তািকল আর থকাকো ভুল থেই। ভাগযচকক্র আমরা দুজকে একই ব্াস্নডকত চাকস্নর ককর 
একসস্নছ। স্নমকসস ক্রযাডক আমাককও সারাক্ষণ জ্বাস্নলক়ে পুস্নরক়ে মারকতে। সব্ সম়ে 
সকন্দি অস্নব্বাস আর স্নেস্নেস্নমস্নে। শি সমেদ পুরুষ থদেকল থতা তার মুে স্নদক়ে লালা 
ঝডকত শুরু করত। 
  
ভদ্রমস্নিলার আচার ব্যব্িাকরর জকেয তার স্বামীককও েুব্ ঝাকমলা থপািাকত িত। স্নমকসস 
ক্রযাডক। সব্দদাই অস্নভকোগ ককর থব্ডাকতে, তাঁর স্বামী একব্াকরই তার স্নদকক েজর 
স্নদকেে ো। স্নদে স্নদে তার শরীর থভকঙ পডকছ। আর সব্ িাজার রককমর উপসকগদর 
স্নিস্নরস্নস্ত। আমার মকে ি়ে সমস্ত ব্াকজ কো। ভদ্রমস্নিলা স্নদস্নব্য সুস্থ স্নছকলে। 
  
োককগ।….একব্ার এক ডািাকরর সকঙ্গ ভদ্রমস্নিলার োম জস্নডক়ে স্নক থেে একো কো 
উকঠস্নছল। েুব্ রসাকলা ধরকের স্নকছু, তাই ো? 
  
ডািার রব্ােদকসর কো ব্লছ থতা, স্নকন্তু স্নতস্নে অস্নতশ়ে ভদ্রকলাক। 
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থরকে দাও থতামার ভদ্রকলাক, সককৌতুকক ব্কল উঠকলে ওককাোর। থমক়েকদর কো আমার 
জাো আকছ। থকাকো থলাককর োরাপ োম ছডাকলই থমক়েরা তার কাকছ থব্স্নশ স্নভড করকত 
ভাকলাব্াকস, তাছাডা ওই ধরকের ভদ্রকলাককর স্বভাব্-চস্নরকত্রর সকঙ্গও আস্নম েুব্ পস্নরস্নচত। 
  
ো ো, তুস্নম তািকল ভদ্র থলাককক স্নচেকত ভুল ককরছ। ওঁর থকাকো থদাষ থেই। স্নমকসস 
ক্রযাডক সব্ সম়ে তাকক থডকক পাঠাকতে। ডািাকরর আর করব্ার স্নক আকছ ব্কলা। 
স্নতস্নে ভদ্রমস্নিলাকক তার একজে থপকশন্ট স্নিকসকব্ই থদেকতে, থসই রকম ভাকব্ই ব্যব্িার 
করকতে। স্নমকসস ক্রযাডক স্নকন্তু তাকক ছাডকত চাইকতে ো। 
  
থছকড দাও। আমাকদর আর পকরর কো আকলাচো ককর লাভ স্নক এস্নলো। থতামার োম 
ধকর ডাকস্নছ ব্কল স্নকছু মকে ককরা ো। এই মুিূকতদ মকে িকে থতামার সকঙ্গ থেে আমার 
কত েুগ েুগাকন্তর পস্নরচ়ে। 
  
এস্নলসা থছাট্ট থমক়ের মকতা মাো ঝকাল। ো ো, আস্নম স্নকছু মকে করস্নছ ো, থতামার মুকে 
আমার োম েুব্ ভাকলা লাগকছ। 
  
ওককাকোর একব্ার স্নতেদক দৃস্নিকত এস্নলোকক থদকে স্নেকলে। আস্নম েতদূর জাস্নে 
থশষকাকল স্নমিঃ ক্রযাডক তার ব্উ-এর ওপর থক্ষকপ স্নগক়েস্নছকলে। এ স্নব্ষক়ে থতামার স্নক 
ধারণা? 
  
িযাঁ, একস্নদে ভদ্রকলাক থরকগকমকগ ডািাকরর সামকেই েুব্ থচঁচাকমস্নচ শুরু ককর স্নদকলে। 
স্নকন্তু তেে স্নতস্নে অসুস্থ স্নছকলে। মারাও থগকলে তার দু-চার স্নদকের মকধয। 
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িযাঁ িযাঁ, তাঁর মৃতুযোও থকমে অদু্ভত। স্নককস থেে মারা থগকলে থশষ কাকল। 
  
এক ধরকের সস্তা দাকমর জাপাস্নে থসস্নভং িাশ। িাশগুকলাই দূস্নষত স্নছল। থকাম্পাস্নের 
থলাককরা থকে থে তাকদর স্নজস্নেসপত্র একেু সাব্ধাকে বতস্নর ককর ো। তার পর থেকক 
েতই সস্তা থিাক জাপাস্নে স্নজস্নেস ব্যব্িার করা আস্নম এককব্াকরই থছকড স্নদক়েস্নছ। 
  
স্নকেকত িকল স্নিকেকের বতস্নর স্নজস্নেসই থকো ভাকলা। আস্নমও সকলকক থসই রকম 
পরামশদ স্নদই। 
  
তািকল ডািাকরর সকঙ্গও ভদ্রকলাককর কো কাোকাস্নে িক়েস্নছল? 
  
এস্নলো ঘাড োডল। পুরাকো কাসুস্নন্দ ঘাঁেব্ার সুকোগ থপক়ে মুের িক়ে উঠল তার রসো। 
স্নমিঃ ক্রযাডকই ঝগডাো ব্াঁধাব্ার থচিা়ে স্নছকলে। তকব্ ডািার রব্ােদস থতমে মুে 
থোকলেস্নে। স্নব্িতভাকব্ শুধু ব্কলস্নছকলে, স্নক আকব্াল তাকব্াল ব্ককছে। আপোর মাো স্নক 
একদম োরাপ িক়ে থগকছ! 
  
ব্যাপারো স্নেশ্চ়ে ব্াস্নডর মকধযই ঘকেস্নছল? 
  
িযাঁ, একস্নদে স্নমকসস ক্রযাডক থিাকে ডািার রব্ােদসকক থডকক পাঠাকলে। তার স্বামী 
তেে ঘকরর মকধযই স্নছকলে। স্নতস্নে েুব্ থচঁচাকমস্নচ শুরু ককর স্নদকলে। তাকদর দু’জকের 
ঝগডার মাঝোকে ডািার একস িাস্নজর। তেে ভদ্রকলাক ব্উকক থছকড স্নদক়ে ডািাকরর 
ওপকরই থচােপাে করকত লাগকলে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

196 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

স্নক ব্লকলে স্নতস্নে ডািারকক? এসব্ েস্নদও আমার থশােব্ার কো ে়ে, কারণ থোদ মস্নেব্ 
স্নগস্নন্নর থশা়োর ঘকরই সমস্ত োেকো জকম উকঠস্নছল। তকব্ ভাব্লাম ওপর তলা়ে স্নকছু 
একো ঘেকছ। তাই আস্নম ধুকলা ঝাডব্ার ডাস্টারো িাকত স্নেক়ে স্নসঁস্নড পস্নরষ্কাকরর কাকজ 
মে স্নদলাম। ব্যাপারো স্নক আমার থজকে রাো উস্নচত! 
  
সাকজদন্ট ওককাোর স্নেকজর থপ্রস্নমক-প্রব্করর ছদ্মকব্শস্নেকক মকে মকে অস্নভেন্দে জাোকলে। 
থস েস্নদ আজ পুস্নলকশর থপাশাকক আসত তকব্ এই আস্নড থপকত থশােব্ার কো এস্নলো 
স্নেশ্চ়ে অস্বীকার করকতা। 
  
আস্নম শুেকত থপলাম, আমার মস্নেব্ োকেতাই ভাষা়ে ডািারকক ব্কক চকলকছে। ডািার 
রব্ােদস চুপ ককর আকছ। 
  
স্নক ব্লস্নছকলে স্নতস্নে? 
  
এই স্নেক়ে স্নদ্বতী়েব্ার প্রশ্নো উত্থাপে করকলে ওককাোর। উত্তরো তাঁর পকক্ষ েুব্ জরুস্নর। 
  
মকের সুকে আশ স্নমস্নেক়ে গালাগাল স্নদস্নেকলে। এস্নলোর ককণ্ঠ পরম তৃস্নপ্তর সুর। সস্নঠক 
উত্তরো স্নক থমক়েোর মুে থেকক ব্ার ককর আো োকব্ ো? মকে মকে শস্নঙ্কত িকলে 
ওককাোর। মুকের ভাকব্ স্নকন্তু থকাকো পস্নরব্তদে ঘেল ো। স্নক ব্কল গালাগাল স্নদস্নেকলে? 
  
থস অকেক কো। সব্োর অেদ আস্নম বু্ঝকতও পাস্নরস্নে। অকপকে ব্যি করল এস্নলো। 
একব্ার ব্লস্নছকলে অকপশাদারী ব্যব্িার, আর একব্ার ব্লকলে আপস্নে আমার 
ভদ্রব্যব্িাকরর সুকোগ স্নেক়ে এই সমস্ত অপকীস্নতদ চাস্নলক়ে োকেে। স্নতস্নে এ-স্নব্ষক়ে 
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আদালকত মামলা আেকব্ে ব্কলও শাসাকলে। থমস্নডকযাল থরস্নজস্টার ো থকাো়ে ডািাকরর 
োকম অস্নভকোগ স্নলকে পাঠাকব্ে। 
  
হুঁ, থমস্নডকযাল কাউস্নন্সকল। 
  
অকব্ তাই ি়েকতা। এস্নদককর এইসব্ শুকে ভদ্রমস্নিলা থতা েুব্ োপ্পা। স্নতস্নে স্নিস্নস্টস্নর়ো 
রুস্নগর মকতা িাত পা ছুঁডকত লাগকলে। ো মুকে আকস তাই ব্কল স্বামীকক গালাগাল 
স্নদকলে। ব্লকলে তুস্নম আমার স্নদকক এককব্াকর েজর দাও ো। সব্ সম়ে আমাকক 
অব্কিলা ককরা। ডািার রব্ােদস অস্নতশ়ে সজ্জে ব্যস্নি, আমার সকঙ্গ েুব্ ভাকলা ব্যব্িার 
ককরে।  
  
এইসব্ গন্ডকগাকলর মকধয ডািার রব্ােদস ভদ্রকলাককক পাকশর ঘকর থডকক একে দরজা 
থভস্নজক়ে থদে। স্নতস্নে থব্শ শান্ত ককণ্ঠই ভদ্রকলাককক থব্াঝাকলে। আপোর স্ত্রীর থে 
স্নিস্নস্টস্নর়ো থরাগ আকছ তা স্নক আপস্নে জাকেে ো। 
  
ভদ্রমস্নিলা অকেক সম়ে স্নকছু ো থভকব্ই োম ধকর কোব্াতদা ব্কল োককে। এই থকসো 
েুব্ জস্নেল এব্ং আমার পকক্ষও অতযস্নধক ক্লাস্নন্তকর। অকেকস্নদে আকগই এোে থেকক 
জব্াব্ স্নদক়ে চকল োব্ ব্কল থভকব্স্নছলাম, স্নকন্তু স্নব্কব্কক ব্াধল। এমে ভাকব্ থকাকো 
থপকশন্টকক থছকড োও়ো উস্নচত ে়ে। ডািাকরর কো়ে স্নমিঃ ক্রযাডক স্নকছুো শান্ত িকলে। 
ডািার তাকক ব্লকলে, আপোর অস্নিকসর থদস্নর িক়ে োকে। তাডাতাস্নড বতস্নর িক়ে স্নেে। 
তুে ব্যাপার স্নেক়ে অেো মাো গরম করকব্ে ো। সমস্তোই অলীক কল্পোপ্রসূত। 
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আপোর রুগ্ন স্ত্রীর স্বপ্ন স্নব্লাস। আস্নমও সম্ভব্ত এ ব্াস্নডকত আর থকাকোস্নদে পদাপদণ 
করব্ ো। প্রক়োজে থব্াধ করকল থকাকো স্নব্কশষকজ্ঞর কাকছ স্নেক়ে থেকত পাকরে। 
  
এরপর ডািার রব্ােদস ও স্নমিঃ ক্রযাডক দুজকেই ব্াইকর থব্স্নরক়ে একলে। আস্নম েুব্ 
মকোকোগ স্নদক়ে স্নসঁস্নড পস্নরষ্কার করকত লাগলাম। স্নকন্তু স্নতস্নে থতমে লক্ষয করকলে ো। 
তাঁকক তেে েুব্ অসুস্থ ব্কল মকে িস্নেল। ডািার রব্ােদসকক থদেলাম থব্শ িাস্নসেুস্নশ। 
স্নতস্নে স্নশষ স্নদকত স্নদকত ব্ােরুকম স্নগক়ে সাব্াে স্নদক়ে িাত ধুকলে। তারপর থছাে এোস্নচদ 
থকসো িাকত ধকর স্নসঁস্নড থব্ক়ে েীকচ থেকম একলে। োব্ার সম়ে িাস্নস মুকে আমার সকঙ্গ 
কো ব্লকলে। তাঁকক তেে থব্শ প্রাকণােল মকে িল…তািকল বু্ঝকতই পারকছে 
ভদ্রকলাক সস্নতযই েুব্ ভাকলা তার থকাকো থদাষ থেই। থকব্ল ভদ্রমস্নিলার জকেযই তাকক 
এই ব্দোকমর ভাগীদার িকত িল। 
  
এর পকরই স্নক ভদ্রকলাক অযােিক্স থরাকগ আক্রান্ত িকলে? 
  
িযাঁ, তকব্ আমার মকে ি়ে ভদ্রকলাক আকগ থেককই অসুস্থ িক়ে পকডস্নছকলে। স্নমকসস 
ক্রযাডক স্নকন্তু থস সম়ে প্রাণ স্নদক়ে স্বামীর থসব্া ককরস্নছকলে। ব্াঁচাকত পারকলে ো। 
  
ভদ্রকলাককর মৃতুযর পর স্নক ডািার রব্ােদস আব্ার িাস্নজর িক়েস্নছকলে? 
  
ো, স্নতস্নে আর আকসেস্নে। থতামার স্নেশ্চ়ে ডািাকরর ওপর থকাকো আকক্রাশ আকছ। আস্নম 
থতা ব্ললাম, তাঁকদর মকধয থসরকম থকাকো সম্পকদ স্নছল ো। তািকল থতা তারা অো়োকস 
আব্ার স্নব্ক়ে করকত পারকতে। স্নকন্তু রব্ােদস থব্াকা েে। স্নমকসস ক্রযাডক অব্শয মাকঝ 
মকধয তাঁকক দু-চারব্ার থিাে ককরস্নছকলে। তার কাছ থেকক থতমে সাডা পােস্নে। এরপর 
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ভদ্রমস্নিলা িঠাৎ সমস্ত স্নকছু স্নব্স্নক্র ককর স্নদক়ে স্নমশকর চকল োে। োব্ার আকগ োইিক়েড 
থরাকগর প্রস্নতকষধক েীকা থেব্ার জেয স্নতস্নে একব্ার রব্ােদকসর থচম্বাকর স্নগক়েস্নছকলে। 
েেে স্নিকর একলে সারা িাকত আডি ব্যো। সম়েো স্নছল শীতকাল, তবু্ স্নতস্নে িাল্কা 
ধরকের থপাশাক পস্নরেদ স্নেক়ে থগকলে। ব্লকলে, স্নমশকর োস্নক এেে েুব্ গরম। 
  
তা স্নঠক। ওককাোর ঘাড থেকড সা়ে স্নদকলে। স্নমশকর মাকঝ-মকধয অতযস্নধক গরম পকড। 
ভদ্রমস্নিলা থব্াধি়ে থসোকেই মারা োে? 
  
থস েব্র সস্নঠক আস্নম জাস্নে ো। এস্নলো একো গভীর দীঘদবাস থিলল। অমে ভাকলা 
থপাশাক-পস্নরেদগুকলা স্নতস্নে থব্াধি়ে আর গাক়ে স্নদকত পাকরেস্নে। 
  
থসগুকলার ওপর থতামার থেে েুব্ থলাভ স্নছল মকে িকে? সককৌতুকক প্রশ্ন করকলে 
ওককাোর। 
  
ো, অসভয থকাোকার। এস্নলো কৃস্নত্রম থক্ষাকভ িঁুকস উঠল। 
  
তািকল এেে উস্নঠ। িাকমদর কাকজ আমাকক ি়েকতা দু-চার স্নদকের জকেয ব্াইকর থেকত 
িকব্। 
  
ক’স্নদকের জকেয োকব্? তার থকাকো স্নঠক থেই। সব্ই মাস্নলককর ইকে আমরা থতা সামােয 
কমদচারী মাত্র। েস্নেকের আকদশ িকব্ তস্নেেই োককত িকব্ ব্াইকর। 
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এস্নলো স্নব্মষদ িল। মকে মকে ভাব্ল। এই সমস্ত সুন্দর সুেী েুব্করা দু-চার স্নদকের জেয 
ধরা স্নদক়েই আব্ার থকাো়ে অদৃশয িক়ে ো়ে। একদর থচক়ে থিডই শতগুকণ ভাকলা। থস 
থকাকোস্নদে থকাোও উকড োকব্ ো। এস্নলসার সামােয অেুকম্পা লাকভর জকেয থব্চাস্নরর 
স্নক আকুল প্রকচিা। 
  
সাকজদন্ট ওককাোর থে দুস্নদকের জকেয একস এস্নলোর মকে ব্রাব্করর মকতা থকাকো গভীর 
দাগ থককে থেকত পাকরস্নে থসইেুকুই ো ব্াঁকচা়ো। 
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অরনকক্ষণ ইতস্তত কররলন টরার্া 
১৫. 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর ব্াসাব্াস্নডর স্নব্পরীত িুকে দাঁস্নডক়ে অকেকক্ষণ ইতস্তত করকলে 
থরাডা। তার মে স্নদ্বধার থদালা়ে দুলকছ। থচাকে মুকেও সকঙ্কাকচর ছাপ। থভতকর োকব্ে স্নক 
োকব্ে ো থসইোই এতক্ষকণ স্নঠক ককর উঠকত পারকলে ো স্নকছুকত। একব্ার ভাব্কছে 
োই। ভদ্রমস্নিলার কোব্াতদা়ে আন্তস্নরকতার থছাঁ়ো আকছ। পরক্ষকণই মে ব্লকছ স্নক 
দরকার! থতামার একত মাো গলাকত োও়ো থকে? থকাো থেকক স্নক ি়ে ব্লা ো়ে ো। 
  
একো োস্নল েযাস্নক্স সামকে একস আশাস্নন্বত স্নচকত্ত িণদ ব্াজাল। েযাস্নক্সর মযাডাম অসস্নিষু্ণ 
ভাকব্ মাো ঝাঁকাকলে থরাডা। 
  
একজে থপ্রৌঢ়া ভদ্রমস্নিলা েুস্নকোস্নক থদাকাে থসকর ব্যস্ত পাক়ে গৃকি স্নিরস্নছকলে আর 
একেু িকলই দন্ডা়েমাে থরাডার সকঙ্গ ধাক্কা লাগব্ার উপক্রম। স্নতস্নে একব্ার 
থরাষকষাস্ন়েত থেকত্র তার স্নদকক তাস্নকক়ে স্নেকজর পকে চকল থগকলে। তেে থরাডা মেস্নস্থর 
ককর উঠকত পাকরেস্নে। োো রকম ভাব্ো স্নচন্তা থসোকে উঁস্নকঝঁুস্নক মারকছ। 
  
স্নমকসস অস্নলভার থতা তাকক থদো করব্ার জেয স্নেমন্ত্রণ জাস্নেক়েই থরকেকছে, তকব্ তার 
এত সকঙ্কাচ থকে? স্নকংব্া স্নতস্নে ি়েকতা সকলককই এই রকম ব্কল োককে। ওো তার 
অভযাস। ওর মকধয আন্তস্নরকতা স্নকছু থেই। তাছাডা অযাোও এই ভদ্রমস্নিলার সকঙ্গ থদো 
িও়োো স্নঠক পছন্দ ককর ো। থমজর থডসপাকডদর উপকদশ মকতা থকাকো সস্নলস্নসেকরর 
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সািােয থেও়োই তার মকোগত অস্নভলাষ। ভদ্রকলাককর সকঙ্গ স্নগক়ে থস একলা 
সস্নলস্নসেকরর সকঙ্গ থদো করকত চা়ে। থরাকক স্নেক়ে থেকত চা়ে ো। কারণ থরাডা থগকল 
আব্ার অেো স্নভড ব্াডকব্। তার ওপর এো থতা থরালার থকাকো ব্যাপারই ে়ে।…..থরাডা 
অব্শয থমজর থডসপাকডদর সকঙ্গ সাক্ষাকতর অস্নভপ্রাক়ে সস্নলস্নসেকরর কাকছ োব্ার কো 
ব্কলস্নে। অযাোর অন্তরঙ্গ ব্নু্ধ স্নিকসকব্ই থস উপস্নস্থত োককত থচক়েস্নছল। থমজর থডসপাডদ 
েস্নদও েুব্ সুন্দর ভদ্রকলাক, থদেকত থব্শ সুদশদে। 
  
–অযাোকক থদকে থে স্নতস্নে মকজ থগকছে তাকত থকাকো সকন্দি থেই। পুরুষ মাত্রই ওই 
রকম। থপ্রকমর ব্যাপাকর থকাকো কি স্বীকার করকত চা়ে ো।…. 
  
একো ব্াচ্চা থছকল আপে মকে পে চলকত চলকত থরাডার গাক়ের ওপর একস পডল। 
স্নেকজর ওপর অস্নতশ়ে স্নব্রি িকলে থরাডা। আো মুশস্নকল থতা। কতক্ষণ আর এইভাকব্ 
রাস্তা়ে দাঁস্নডক়ে োককব্ে। িাকত ব্াঁধা থঘাে স্নরস্টও়োচোর স্নদকক েজর স্নদকলে। সাকড 
স্নতেকে। কাকরার সকঙ্গ থদো করব্ার পকক্ষ েুব্ই ভাকলা সম়ে। ভদ্র মস্নিলা ভাব্কত 
পারকব্ে ো লাঞ্চ োও়োর থলাকভ থরাডা তাঁর সকঙ্গ থদো করকত একসকছে। োককগ, 
এতোস্নে েেে একস পকডকছে তেে ো ি়ে একব্ার ঘুকরই োকব্ে। ভদ্রমস্নিলা থতা 
তাকক আর থেক়ে থিলকত পারকব্ে ো। 
  
ঘাে থপস্নরক়ে শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর ফ্ল্যাকের সামকে একস দাডঁাকলে থরাডা। িাত ব্াস্নডক়ে 
কস্নলং থব্কলর থব্াতাম স্নেপকলে। 
  
একজে মধযব়্েস্কা মস্নিলা একস দরজা েুকল স্নদকলা। সম্ভব্ত ব্াস্নডর দাসী। 
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স্নমকসস অস্নলভার স্নক ব্াস্নডকত আকছে? থকাকো রককম স্নেকজকক সংেত থরকে প্রশ্ন করকলে 
থরাডা। আস্নম তার সকঙ্গ একব্ার থদো করকত চাই। 
  
আসুে, থভতকর আসুে। 
  
 থরাডা দরজা থপস্নরক়ে থভতকর ঢুককলে। 
  
আপোর োম…..? 
  
স্নমস থদা়োস,…স্নমস থরাডা থদা়োস। 
  
এক স্নমস্নেে অকপক্ষা করুে, আস্নম স্নজকজ্ঞস ককর আসস্নছ। থরাডার মকে িল স্নতস্নে থেে 
কত েুগ ধকর একলা দাঁস্নডক়ে আকছে। স্নকন্তু আসকল এক স্নমস্নেে পঁ়েতাস্নল্লশ থসককন্ড। 
দাসী স্নিকর একস থরাডাকক থডকক স্নেক়ে থগল। 
  
আমার সকঙ্গ আসুে। স্নমকসস অস্নলভার আপোর জেয অকপক্ষা করকছে। 
  
থরাডা আকগর থচক়ে আরও থব্স্নশ স্নব্ব্ণদ িক়ে উঠকলে। একরাশ জডতা একস জস্নডক়ে 
ধরল পাক়ে। বু্ককর মকধয অস্নস্থর উকত্তজো আঁকুপাঁকু করকছ। থপ্রৌঢ়া দাসীর থপছে থপছে 
েেে স্নতস্নে সরু ব্ারান্দা থপস্নরক়ে শ্ৰীমস্নত অস্নলভাকরর ঘকরর মকধয একস দাঁডাকলে তেে 
তার মকে িল বু্স্নঝ আস্নিকার জঙ্গকল একস পকডকছে। সারা ঘর জুকড জাো অজাো 
িাজার রকম পাস্নের থমলা। পা়েরা, কাকাতু়ো, মযাকাও আরও সব্ ঝক ঝক স্নব্স্নভন্ন 
ধরকের পাস্নে। সব্গুকলার োমও জাকেে ো থরাডা। জীব্কে থকাকো স্নদে থদকেেস্নে 
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তাকদর। স্নচস্নড়োোোকতও থব্াধি়ে এতসব্ পাস্নের একত্র সমাকব্শ কেকো ঘকেস্নে। এই 
সমস্ত পাস্নের স্নভকডর মকধযোকে একো থছাে কাকঠর থেস্নব্ল পাতা। থেস্নব্কলর ওপর 
একো িাল্কা থসৌস্নেে োইপরাইোর। োইপ করা কাগজপত্র অকগাছাকলা ভাকব্ থেস্নব্কলর 
েীকচ পকড আকছ। কতগুকলা উকড স্নগক়ে এস্নদক ওস্নদক ছস্নডক়ে পকডকছ। থেস্নব্কলর সামকে 
একো থচ়োকর শ্ৰীমতী অস্নলভার ব্কস আকছে। তার চুল উকস্কােুকস্কা অস্নব্েযস্ত। 
  
আকর, থরাডা থে, একসা একসা থতামাকক থদকে েুব্ প্রীত িলাম। শ্ৰীমতী অস্নলভার 
উচ্ছ্বস্নসত ককণ্ঠ থরাডাকক আহ্বাে জাোকলে। থব্গুস্নে কাব্দকের দাগ লাগা-ডাে িাতো 
ব্াস্নডক়ে স্নদকলে করমদদকের অস্নভপ্রাক়ে। ব্াঁ-িাত স্নদক়ে মাোর অস্নব্েযস্ত চুলগুকলাকক ভদ্র 
সভয করব্ার থচিা করকলে। স্নকন্তু থস এক দুিঃসাধয প্রকচিা। 
  
উকঠ দাডঁাব্ার সম়ে তার িাত থলকগ একো কাগকজর ব্যাগ মাস্নেকত পকড থগল। তার 
মকধয থেকক ব্ড ব্ড লাল মসৃণ আকপল থব্স্নরক়ে একস ব্ীরদকপদ স্নব্স্নভন্ন স্নদকক থছাোছুস্নে 
শুরু ককর স্নদকলা। শ্ৰীমতী অস্নলভার থসস্নদকক হৃকক্ষপ করকলে ো। ব্লকলে, োককগ ওর 
জকেয থকাকো স্নচন্তা করব্ার দরকার থেই। থকউ ো থকউ একস একসম়ে আব্ার গুস্নছক়ে 
থরকে োকব্। তুস্নম এই সামকের থচ়োরো়ে আরাম ককর ব্কসা। 
  
থরাডা ব্সকত স্নগক়ে লাস্নিক়ে দাঁস্নডক়ে পডকলে। তার িাকত ধরা পাঁচো ব্ড আকপল। 
  
ওকিা, ওগুকলা থব্াধি়ে ব্যাকগর মকধয ভরকত ভুকল থগস্নছ। োস্নক ব্যাগোর থকাোও িুকো 
িক়ে থগকছ। স্নকছু মকে ককরা ো। আকপলগুকলা থেস্নব্কলর ওপর থরকে দাও।……িযাঁ স্নঠক 
আকছ। আর ভ়ে থেই। এব্ার তুস্নম স্নেস্নশ্চকন্ত ব্সকত পাকরা। 
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আস্নম থব্াধি়ে িঠাৎ একস আপোকক েুব্ স্নব্রি করলাম। থচ়োকর ব্সকত ব্সকত স্নব্িত 
ককণ্ঠ ব্লকলে থরাডা, আকগ থেকক েব্র স্নদক়ে আসা উস্নচত স্নছল। 
  
আকর ো ো, থতামাকক অত ব্যস্ত িকত িকব্ ো। শ্ৰীমতী অস্নলভার সিজভাকব্ ব্লকলে, 
আস্নম অব্শয থলোর কাকজ মগ্ন স্নছলাম, থস কো স্নঠক, আমার ধুরন্ধর থগাক়েন্দা থস্বাক়েে 
স্নিক়েে একো সাংঘাস্নতক রিকসযর মকধয ভীষণভাকব্ জস্নডক়ে পকডস্নছল। তকব্ থস এেে 
এক স্নডশ স্নসদ্ধ ব্রব্স্নের থভতর থেকক একো সূকত্রর িস্নদশ েুঁকজ থপক়েকছ। 
  
থলস্নেকার কাছ থেকক তাঁর সৃস্নিরিকসযর সন্ধাে থপক়ে থরাড থরামাস্নঞ্চত িক়ে উঠকলে। 
রুদ্ধককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে, স্নেশ্চ়ে স্নেকের োব্ার? 
  
তা িকত পাকর। শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর ককণ্ঠ উদাসীেতার থছাঁও়ো। তকব্ এই সমস্ত 
থছােোে ব্যাপার স্নেক়ে আস্নম স্নব্কশষ মাো ঘামাই ো। থেমে ধকরা, িুল আমার েুব্ই 
স্নপ্র়ে। আমার গকল্পর মকধযও আস্নম প্রা়ে স্নব্স্নভন্ন িুকলর উকল্লে কস্নর। স্নকন্তু পাঠককরা 
অস্নভকোগ ককর পত্র থদ়ে। এরকম িুল োস্নক তেে থসোকে থিােব্ার কো ে়ে। থেে 
শুধু এই কারকণই গল্পো মাকঠ মারা থগকছ ব্কল তাকদর ধারণা। 
  
এধরকের তুে অস্নভকোকগ আপস্নে কাে থদকব্ে ো। থরাডা অকপকে তার মকের ভাব্ 
ব্যি করকলে। তারপর উচ্ছ্বস্নসত ককণ্ঠ ব্লকলে, ইস, স্নলেকত ো জাস্নে কত মজা। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার তার কাব্দেকলস্নঙ্কত িাকত কপাল চুলককাকত চুলককাকত প্রশ্ন করকলে, 
থকে? 
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থকে? একেু অপ্রস্তুত িক়ে পডকলে থরাডা। তা থতা িকব্ই। ব্কস ব্কস একো থগাো 
উপেযাস স্নলকে থিলা স্নেশ্চ়ে েুব্ চমৎকার ব্যাপার। 
  
ব্যাপারো স্নকন্তু অত সিজ ে়ে। শ্ৰীমতী অস্নলভার ব্যাজার মুকে ব্লকলে, থলেব্ার আকগ 
থতামাকক অকেক ভাব্কত িকব্। আর ব্কস ব্কস স্নচন্তা করাো েুব্ই ক্লাস্নন্তকর ব্যাপার। 
তাছাডা আকগ থেকক সমস্তো থভকব্ স্নেকলই থে সমসযার সমাধাে িল, তা ে়ে। স্নলেকত 
ব্সকল আরও োো রকম ঝাকমলা একস িাস্নজর ি়ে। এক এক সম়ে মকে ি়ে বু্স্নঝ এই 
ঝাকমলার আর থশষ থেই। এই সমস্ত ঝাকমলা স্নমস্নেক়ে কাস্নিস্নেো থকাকোস্নদে থশষ করা 
োকব্ স্নকো, সকন্দি। তাই ব্লস্নছ থলোো েুব্ আরাকমর কাজ ে়ে, স্নব্কশষ পস্নরশ্রম 
সাকপক্ষ। 
  
স্নকন্তু ব্াইকর থেকক থদেকল থতমে কস্নঠে ব্কল মকে ি়ে ো। 
  
থতামার কাকছ তা মকে ো িব্ারই কো। িাস্নসমুকে উত্তর স্নদকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার, কারণ 
থতামাকক থতা আর স্নলেকত ি়ে ো। আমার কাকছ এো েুব্ই পস্নরশ্রকমর কাজ, মাকঝ 
মকধয থকাকো েতুে উপেযাকসর মাঝামাস্নঝ একস থলো আর একগাকত চা়ে ো। তেে 
থলোো থশষ ককর প্রকাশককর িাকত স্নদকত পারকল কত োকা পাকব্া মকে মকে তার 
স্নিকসব্ কস্নর। োকার অঙ্ক থদকে বু্কক আব্ার থপ্ররণা আকস। েকব্াদযকম কাজ শুরু কস্নর। 
  
আপস্নে থে স্নেকজর গল্প স্নেকজই োইপ ককরে থসো আমার ধারণা স্নছল ো। থভকব্ স্নছলাম 
স্নেশ্চ়ে আপোর থসকক্রোস্নর আকছ। আপস্নে তাকক স্নডককেশে স্নদক়ে োে। 
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আকগ আমার থসকক্রোস্নর স্নছল, আস্নম তাকক স্নডককেশেও স্নদতাম। স্নকন্তু থস থমক়েস্নে এত 
থব্স্নশ দক্ষ, গ্রামার পাঙ্কচুক়েশকে তার জ্ঞাে এত থব্স্নশ থে থশষকাকল আমারই থকমে স্নকন্তু 
স্নকন্তু লাগল। স্নেকজকক তার তুলো়ে অকেক থছাে মকে িত। তারপর থদকেশুকে 
আেককারা েতুে এব্ং জ্ঞােগস্নমযও অকেক কম এমে একজে থসকক্রোস্নর স্নেেুি 
করলাম। ব্লাব্াহুলয, একক স্নদক়েও থতমে সুস্নব্কধ িল ো। 
  
ব্কস ব্কস েতুে প্ল্কের কো স্নচন্তা করকত স্নেশ্চ়ে আপোর েুব্ ভাকলা লাকগ? একো 
জমাে ভাকলা গল্প িাঁদা থতা সাধারণ কো ে়ে। 
  
িযাঁ, অকেক েতুে প্ল্ে আস্নম কল্পো করকত পাস্নর, শ্ৰীমতী অস্নলভার উৎিুল্ল িক়ে উঠকলে, 
স্নকন্তু স্নলেকত থগকলই মুশস্নকল ব্াকধ। েত রককমর ক্লাস্নন্ত একস কলকমর ডগা়ে জমা ি়ে। 
ি়েকতা ভাব্লাম থলোো িক়ে থগকছ স্নকন্তু গুকণ থদেলাম মাত্র িাজার স্নত্রকশক শব্দ আস্নম 
স্নলকেস্নছ। অেচ ষাে িাজার শকব্দর ককম একো থগাো উপেযাস ছাপকত থদও়ো ো়ে ো। 
তেে পাতা ভরাব্ার জকেয থকাকো েতুে েুকের উকদযাগ করকত ি়ে অেব্া সুন্দরী 
োস্ন়েকাকক স্নকডেযাপ ককর দুগদম স্থাকে পাস্নঠক়ে স্নদই। এই অব্স্থাো এত ক্লাস্নন্তকর থে 
আর স্নক ব্লব্। 
  
থরাডা থকাকো উত্তর স্নদকলে ো। স্নতস্নে একদৃকি শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর স্নদকক তাস্নকক়ে 
রইকলে। তার দৃস্নিকত থেৌব্কোস্নচত শ্রদ্ধার সকঙ্গ স্নকস্নঞ্চৎ িতাশার ভাব্ও স্নমকশ আকছ। 
  
থদও়োকলর রঙো থতামার স্নকরকম লাগকছ?–শ্ৰীমতী অস্নলভার অেয প্রসকঙ্গর অব্তারো 
করকলে। ব্লকলে, আর পাস্নেরা আমার েুব্ স্নপ্র়ে। থদও়োকল থে সমস্ত লতা পাতা আঁকা 
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আকছ থসগুকলা সব্ গরকমর থদকশর গাছপালা। একদর স্নদকক তাকাকল আমার থরৌদ্রতপ্ত 
গ্রীকের দুপুকরর কো মকে পকড। আসকল ঘকরর ব্াইকর তেে ি়েকতা ব্রি পডকছ। 
শরীকর উষ্ণতার আস্বাদ অেুভব্ করকত ো পারকল আস্নম স্নকছু ভাব্কত ব্া স্নলেকত পাস্নর 
ো। স্নকন্তু আমার থগাক়েন্দা থস্বাক়েে স্নিক়েে কেককে ঠাণ্ডার থদকশর মােুষ। 
  
সমগ্র পস্নরকব্শোই স্নক চমৎকার! থরাডার কণ্ঠ প্রশংসা়ে মুের, তাছাডা আমার 
উপস্নস্থস্নতকত থে আপস্নে স্নব্রস্নি থব্াধ করকছে ো তার জকেযও আস্নম কৃতজ্ঞ। 
  
থতামার জকেয কস্নির ব্কন্দাব্স্ত কস্নর। শ্ৰীমতী অস্নলভার উকঠ দাঁডাকলে ব্লকলে, কাকলা 
কস্নি আর গরম থোস্ট–এ-দুকোই আমার েুব্ পছন্দ। 
  
স্নতস্নে দরজার কাকছ এস্নগক়ে স্নগক়ে দাসীকক থডকক কস্নি আর থোকস্টর অডদার স্নদকলে। 
তারপর স্নিকর একস স্নেকজর থচ়োকর ব্সকত ব্সকত ব্লকলে, আসল প্রশ্নোই এতক্ষকণ 
স্নজকজ্ঞস করা ি়েস্নে। িঠাৎ শিকর একল থকে? থকোকাোর প্রক়োজকে? 
  
িযাঁ, স্নকছু স্নজস্নেসপত্র স্নকেকত। 
  
স্নমস থমস্নরস্নডে স্নক থতামার সকঙ্গ একসকছ? 
  
িযাঁ, ও থমজর থডসপাকডদর সকঙ্গ এক সস্নলস্নসেকরর কাকছ থদো করকত থগকছ। 
  
 সস্নলস্নসের? শ্ৰীমতী অস্নলভার স্নজজ্ঞাসু থেকত্র তাকাকলে। 
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থমজর থডসপাডদই ওকক সস্নলস্নসেকরর সািােয স্নেকত পরামশদ স্নদক়েকছে। ভদ্রকলাক সস্নতযই 
থব্শ ভাকলা…. েুব্ উপকারী। 
  
আস্নমও থতা সািােয করকত প্রস্তুত স্নছলাম। কু্ষণ্ণ ককণ্ঠ ব্লকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার স্নকন্তু 
থসো থতা থতামার ব্নু্ধর থতমে ভাকলা লাকগস্নে। উপরন্তু থস আমাকক ব্াধাই স্নদকলা। 
একরকম। 
  
ো ো, আপস্নে ভুল বু্ঝকছে, ব্াধা থদও়ো তার উকেশয ে়ে। থরাডা স্নব্চস্নলত িক়ে 
উঠকলে। থসই কোোই আজ আপোকক ভাকলা ককর বু্স্নঝক়ে ব্লকত একসস্নছ। থসস্নদে 
অব্শয অযাো স্নক রকম কাোকাো ভাকব্ কোব্াতদা ব্কলস্নছল, স্নকন্তু ও থমাকেই থতমে থমক়ে 
ে়ে। েুব্ই স্নব্ে়েী। আসকল ও আপোর আগমেকক থকাকো োরাপ থচাকে থদকেস্নে। তকব্ 
আপোর মুকে একো কো শুকে ও ওইরকম িক়ে স্নগক়েস্নছল। থকে? আস্নম স্নক 
ব্কলস্নছলাম? কোো অব্শয মকে রােব্ার মকতা এমে স্নকছু ে়ে, েুব্ই তুে; স্নকন্তু… 
  
স্নকন্তু কোো স্নক? 
  
থসস্নদে আপস্নে আকলাচো প্রসকঙ্গ স্নক একো দুঘদেোর উকল্লে ককরস্নছকলে। স্নব্ষস্নক্র়ো়ে 
মৃতুয ব্া ওই ধরকের… 
  
তাই বু্স্নঝ! 
  
এেে ি়েকতা আপোর সস্নঠক মকে পডকছ ো। অযাো একব্ার এই ধরকের একো 
সাংঘাস্নতক পস্নরস্নস্থস্নতর মকধয জস্নডক়ে পকডস্নছল। থস এক সম়ে এক ভদ্রকলাককর ব্াস্নডকত 
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চাকস্নর করত। থসই ব্াস্নডর এক ভদ্রমস্নিলা ভুল ককর ওষুকধর ব্দকল এক ধরকের স্নব্ষাি 
পাস্নলশ থেক়ে থিকলে। তাকতই তার মৃতুয ি়ে। ব্যাপারো়ে অযাো েুব্ ঘাব্কড স্নগক়েস্নছল। 
তাই থস এরকম থকাকো আকলাচো়ে েবু্ অস্বস্নস্ত থব্াধ ককর। আপোর কো শুকে ওর 
ি়েকতা পুরাকো সৃ্মস্নত মকে পকড স্নগক়েস্নছল। আর এো মকে পডকলই অযাো ভ়ে স্নসঁস্নেক়ে 
ওকঠ। আপস্নেও ি়েকতা থসো লক্ষয ককর োককব্ে। ওর সামকে তেে আস্নম স্নকছু ব্স্নলস্নে। 
স্নকন্তু আপস্নে ভুল বু্ঝকব্ে ো। ও অকৃতজ্ঞ ে়ে। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার থরাডার উজ্জ্বল সুন্দর মুকের স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। ব্লকলে, তা িকব্। 
অযাো েুব্ স্পশদকাতর;আকগর কোর থজর থেকে ব্কল চলকলে থরাডা, থকাকো স্নকছুর 
সমু্মেীে িকত ও েুব্ ভ়ে পা়ে। েস্নদ থকাকো ব্যাপার ওকক স্নব্চস্নলত ককর তকব্ থস স্নব্ষক়ে 
ও সাধারণত থকাকো আকলাচোই করকত চা়ে ো। অব্শয এো থে েুব্ েুস্নিসঙ্গ–ত ে়ে 
আস্নমও তা স্বীকার কস্নর। তুস্নম আকলাচো ককরা আর ো ককরা, ঘেো থতা স্নমকেয িকত 
পাকর ো। এো থকব্ল থচাে বু্কজ ভক়ের িাত থেকক আত্মকগাপে করব্ার ব্যেদ প্রকচিা। 
থেে তাকক এস্নডক়ে চলকলই থসোর আর অস্নস্তত্ব োককব্ ো। েতই েন্ত্রণাদা়েক থিাক ো 
থকে আস্নম সমস্ত স্নকছুর মুকোমুস্নে দাঁস্নডক়ে থসাজাসুস্নজ ি়েসালা ককর থেব্ার পক্ষপাতী। 
  
হুঁ; শান্তভাকব্ মাো োডকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার। থতামাকক থদকে সস্নতযই আমার েুব্ ভাকলা 
লাগকছ। থতামার মকধয সািস আকছ। স্নকন্তু অযাোর মকধয এই সািকসর একান্তই অভাব্। 
  
থরাডা লজ্জা থপকলে। ব্লকলে, স্নকন্তু অযাো েুব্ ভাকলা থমক়ে, শান্তস্নশি েি আর েুব্ 
স্নমস্নি। 
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শ্ৰীমতী অস্নলভার মৃদু িাসকলে। থতামার কো থতা আস্নম একব্ারও অস্বীকার কস্নরস্নে। 
তকব্ থতামার মকতা দুজদ়ে সািস অযাোর থেই। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার একো দীঘদবাস থিলকলে; তারপর আচমকাই প্রশ্ন করকলে, তুস্নম স্নক 
সকতযর মূলয স্নব্বাস ককরা, ো ককরা ো? 
  
স্নেশ্চ়ে কস্নর; সকতযর ওপর আমার অগাধ আস্থা। থস থতা থতামার মুকের কো; স্নকন্তু এ 
স্নব্ষক়ে থভকব্ থদকেছ থকাকোস্নদে? সতয অকেক সম়ে ব্ড কস্নঠে িক়ে দাঁডা়ে। ব্ড স্নেষু্ঠর 
আকার ধারণ ককর। সকতযর ককঠারতার কাকছ থকাকো থমািই থব্স্নশক্ষণ থজঁকক ো। 
  
তা সকেও সতযককই আস্নম স্নচরকাল আঁককড োকব্। থরাডার ককণ্ঠ দৃঢ়তার আভাস। 
  
আমারও তাই অস্নভপ্রা়ে। তকব্ আমাকদর এই চাও়োো প্রকৃত জ্ঞােীর লক্ষণ স্নকো থস 
স্নব্ষক়ে সকন্দকির অব্কাশ আকছ। 
  
থরাডা স্নব্েীত ককণ্ঠ ব্লকলে, আপোকক ো ব্ললাম থসো স্নকন্তু অযাোর কাকছ িাঁস ককর 
থদকব্ে ো। এসব্ স্নব্ষক়ে আকলাচো ও েুব্ অপছন্দ ককর। 
  
থতামার স্নচন্তার থকাকো কারণ থেই। একো আস্নম থকাকোস্নদে থতামার ব্নু্ধর সকঙ্গ 
আকলাচো করকত োব্ ো।… আো, এো স্নক অকেক ব্ছর আকগর ঘেো? 
  
ব্ছর চাকরক িল। ব্যাপারো ভারী অদু্ভত তাই ো, থে থকাকো থলাককর কাকছ একই 
স্নজস্নেস ব্ার ব্ার ঘকে। আমার এক দূর সম্পককদর স্নপস্নসর কো জাস্নে, জীব্কে স্নতস্নে 
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অকেকব্ার জািাজ দুঘদেোর সমু্মেীে িক়েস্নছকলে। অযাোর থচাকের সামকেও দু-দুকো 
আকস্নস্মক মৃতুয ঘকে থগল। অব্শয থশকষরো আরও থব্স্নশ মারাত্মক। িতযা স্নজস্নেসো েুব্ই 
ভ়োেক, ে়ে স্নক? 
  
িযাঁ তা ব্কে। 
  
এই সম়ে থপ্রৌঢ়া দাসী কাকলা কস্নি ও গরম থোস্ট স্নেক়ে ঘকর ঢুককলা। কস্নির কাকপ 
চুমুক স্নদকত স্নদকত থব্শ উৎিুল্ল িক়ে উঠকলে থরাডা। এমে একজে েযাোমা থলস্নেকার 
সামকে ব্কস কস্নি পাে করা তার মকতা থমক়ের পকক্ষ এই প্রেম। 
  
থোস্ট আর কস্নি থশষ ককর থরাডা উকঠ দাডঁাকলে। এমেভাকব্ আচমকা িাো স্নদক়ে 
ি়েকতা আপোর কাকজর েুব্ ক্ষস্নত করলাম? আর থব্স্নশ স্নব্রি করব্ ো। েস্নদ আপোর 
থলো থকাকো ব্ই পাস্নঠক়ে স্নদই তকব্ তার ওপর আপস্নে দ়ো ককর স্নক একো স্বাক্ষর 
থদকব্ে? 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার থিকস ব্লকলে, থতামার অতো কি করব্ার থকাকো দরকার থেই। আস্নম 
স্নেকজই একো ব্যব্স্থা ককর স্নদস্নে। 
  
স্নতস্নে এস্নগক়ে স্নগক়ে একো বু্ককককসর সামকে দাঁডাকলে। থকাে ব্ইো থতামার ভাকলা 
লাকগ? থসাোস্নল মাকছর রিসযোই অব্শয আমার থব্স্নশ স্নপ্র়ে, এো অেযগুকলার মকতা 
অতো গাঁজােুস্নর ে়ে। 
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স্ব়েং থলস্নেকাকক তার স্নেকজর ব্ই সম্বকন্ধ এমে মন্তব্য করকত শুকে থরাডা স্নব্স্মক়ে স্তস্নম্ভত 
িক়ে থগকলে। শ্ৰীমতী অস্নলভার ব্ইো েুকল প্রেম পাতা়ে স্নেকজর অলঙৃ্কত িস্তাক্ষকর 
স্নলেকলে, কুমারী থরাডাকক…শ্ৰীমতী অস্নলভার। তারপর ব্ইো থরাডার স্নদকক এস্নগক়ে 
স্নদকলে। 
  
স্নক ব্কল থে আপোকক ধেযব্াদ জাোব্!…আশা কস্নর আমার আগমকে আপস্নে েুব্ 
স্নব্রিকব্াধ ককরেস্নে? 
  
আকর ো ো, থমাকে ো, আস্নমই ব্রঞ্চ থতামাকদর এোকে আমন্ত্রণ জাস্নেক়ে থরকে স্নছলাম। 
একেু থেকম স্নতস্নে আব্ার শান্তককণ্ঠ ব্লকলে, তুস্নম ভাস্নর লক্ষী থমক়ে। শুভরাস্নত্র।…আর 
একো কো, েুব্ সাব্ধাকে চলাকিরা ককরা স্নকন্তু! 
  
থরাডা স্নব্দা়ে থেব্ার পর স্নতস্নে আব্ার আপে মকে স্নব্ড স্নব্ড করকলে। থশষ কোো থকে 
ওকক ব্লকত থগলাম িঠাৎ। সস্নতযই স্নক… 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার মৃদুমন্দ মাো োডকলে। তারপর অস্নব্েযস্ত চুকলর ওপর িাত থব্ালাকত 
থব্ালাকত থস্বাক়েে স্নিক়েকের সমসযার মকধযই তস্নলক়ে থগকলে ক্রকম ক্রকম। 
  
. 
  
১৬. 
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স্নমকসস লস্নরমার কক়েক মুিূকতদর জেয স্নসঁস্নডর মাো়ে চুপচাপ দাঁস্নডক়ে রইকলে। তারপকর 
েীকচ থেকম একলে ধীকর ধীকর। দরজা থপস্নরক়ে পা ব্াডাকলে রাস্তা়ে। তার সারা মুকে 
এক অদু্ভত অস্নভব্যস্নির ছাপ। দৃঢ়তার সকঙ্গ স্নদ্বধার, স্নেস্নশ্চন্ততার সকঙ্গ সংশক়ের এক 
অভূতপূব্দ সংস্নমশ্রণ। একব্ার আপো থেককই তার দীঘদ সুকজাডা কঁুচকক উঠল। থেে তার 
সমগ্র সত্তা থকাকো সুগভীর সমসযা়ে স্নেমগ্ন। 
  
স্নঠক থসই মুিূকতদ স্নব্পরীত স্নদককর িুেপাকে অযাো থমস্নরস্নডকের ওপর তার দৃস্নি পডল। 
একো গগেচুম্বী অট্টাস্নলকার সামকে অযাো দাঁস্নডক়ে আকছে। স্নমকসস লস্নরমার সামােয 
ইতস্তত করকলে। তারপর, রাস্তা থপস্নরক়ে এস্নগক়ে থগকলে। 
  
থকমে আকছে, স্নমস থমস্নরস্নডে? 
  
অযাো ব্ড ব্ড থচাে তুকল চমকক স্নিকর তাকাকলে। ওিঃ আপস্নে। অকেকস্নদে ব্াকদ আব্ার 
থদো িল। 
  
এেেও স্নক লণ্ডকেই আকছে? 
  
ো ো, স্নব্কশষ প্রক়োজকে আজ এোকে একসস্নছ। একো আইেঘস্নেত ব্যাপাকর িঠাৎ 
দরকার পকড থগল। তার দু’থচাকের অপলক দৃস্নি তেেও থসই ফ্ল্যাে ব্াস্নডর স্নদকক 
স্নেব্দ্ধ। 
  
স্নমকসস লস্নরমার প্রশ্ন করকলে, ওস্নদকক অত ঘে ঘে আসকছে থকে? ওই ব্াস্নডকত থকাকো 
প্রক়োজে আকছ বু্স্নছ? 

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

215 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

  
অযাো ধরা পকড োও়ো ককণ্ঠ ব্লকলে, ো ো, ও স্নকছু ে়ে, থতমে থকাকো প্রক়োজে 
থেই। স্নকন্তু আপোর ভাব্ভস্নঙ্গ থদকে মকে িকে থকাকো ব্যাপার আকছ? 
  
িযাঁ…ো… মাকে…. থব্াকার মকতা মুে ককর অল্প িাসকলে অযাো। ব্লকলে, আস্নম োর 
সকঙ্গ ব্াস কস্নর থসই ব্নু্ধ থরাডাকক থেে এই ব্াস্নডর মকধয ঢুককত থদেলাম। ভাব্স্নছ ও স্নক 
স্নমকসস অস্নলভাকরর সকঙ্গ থদো করকত থগল। 
  
স্নতস্নে স্নক এই ফ্ল্যাকেই োককে? আমার জাো স্নছল ো। 
  
িযাঁ, ভদ্রমস্নিলা একস্নদে আমাকদর ওোকে স্নগক়েস্নছকলে। তেেই তাঁর ফ্ল্যাকের স্নঠকাো 
আস্নম জােকত পাস্নর। আমার সকন্দি িকে, আস্নম স্নক থরাডাকক থদেলাম, ো আর কাউকক? 
  
আপস্নে স্নক থভতকর স্নগক়ে থদো করকত চাে? 
  
ো, আজ আর োব্ ো। 
  
তকব্ আসুে, আমার সকঙ্গ এক কাপ চা োকব্ে। স্নমকসস লস্নরমার তাকক আমন্ত্রণ 
জাোকলে। কাকছই একো ভাকলা থদাকাকে আকছ। 
  
অযাো একেু ইতস্তত করকলে, তারপর ব্লকলে, থব্শ চলুে। 
  
পাশাপাস্নশ িাঁেকত িাঁেকত তাঁরা দুজে একো থরকস্তারাঁ়ে ঢুককলে। জা়েগাো থব্শ 
স্নছমছাম। থলাকজকের স্নভডও থব্স্নশ থেই। একো থকস্নব্কে ঢুকক পদদা থেকে স্নদকলে অযাো। 
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এতক্ষণ দু’জকের থকউ থকাকো কো ব্কলেস্নে। থেে দু’জকেই গভীর স্নচন্তামগ্ন। অযাোই 
প্রেম েীরব্তা ভঙ্গ করকলে। স্নমকসস অস্নলভার স্নক আপোর সকঙ্গ থদো করকত 
স্নগক়েস্নছকলে? 
  
স্নমকসস লস্নরমার মাো োডকলে, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা ছাডা আর থকউ আমার ওোকে োেস্নে। 
  
আস্নম স্নঠক ও প্রশ্ন কস্নরস্নে। 
  
ককরেস্নে। স্নমকসস লস্নরমার স্নব্স্নস্মত িকলে। স্নকন্তু আমার থকমে মকে িল এোই আপোর 
প্রকশ্নর মূল উকেশয। 
  
অযাোর থচাকে চস্নককতর জকেয ভক়ের ছা়ো পডল। স্নকন্তু স্নমকসস লস্নরমাকরর থচাকে এমে 
থকাকো অস্নভব্যস্নি তার েজকর পডল ো োর মকধয ভক়ের কারণ োককত পাকর। স্নেকজকক 
সংেত ককর অযাো আব্ার পুরাকো প্রসকঙ্গ স্নিকর থগকলে। ভদ্রকলাক থতা আমার সকঙ্গ 
থদো করকত োেস্নে। কক়েক মুিূতদ েীরব্ থেকক আব্ার প্রশ্ন করকলে অযাো। 
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যােল স্নক আপোর কাকছ স্নগক়েস্নছকলে? 
  
িযাঁ স্নতস্নে আমার সকঙ্গ থদো ককর থগকছে। 
  
অযাো একেু ইতস্তত করকলে, স্নক স্নব্ষক়ে প্রশ্ন করকলে স্নতস্নে? স্নমকসস লস্নরমার একো 
দীঘদবাস থিলকলে। ো ওঁরা সচরাচর ককর োককে। স্নে়েমমাস্নিক তদন্ত আর স্নক? তকব্ 
ভদ্রকলাককর আচার-আচরণ থব্শ ভাকলা। 
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আমার মকে ি়ে ভদ্রকলাকক প্রকতযককর সকঙ্গই থদো ককরকছে। 
  
আমারও তাই স্নব্বাস। 
  
আব্ার কক়েক মুিূতদ েীরকব্ থককে থগল। 
  
আো স্নমকসস লস্নরমার আপোর স্নক মকে ি়ে থশষ পেদন্ত ওরা প্রকৃত অপরাধীকক েুঁকজ 
ব্ার করকত পারকব্? 
  
অযাোর দু’থচাকের দৃস্নি চাক়ের থপ়োলার মকধযই স্নেস্নব্ি স্নছল। থসই জকেয স্নমকসস লস্নরমার 
থচাকে থে অদু্ভত ছা়ো থেকল থগল থসো তার েজকর পডল ো। স্নতস্নে শান্তস্বকর ব্লকলে, 
স্নঠক বু্ঝকত পারস্নছ ো।… 
  
অযাো মৃদুস্বকর স্নব্ডস্নব্ড করকলে। ব্যাপারো স্নক মারাত্মক, স্নক ভ়োেক। 
  
স্নমকসস লস্নরমাকরর থচাকে আব্ার থসই অদু্ভত ছা়ো পডল, তার সকঙ্গ সমকব্দোর থছাঁও়ো। 
  
স্নজকজ্ঞস করকলে আপোর ব়্েস কত? স্নমস থমস্নরস্নডে? 
  
ব়্েস? আমার ব়্েস? অযাো থতাতলাকত শুরু করকলে। পঁস্নচশ। আর আমার থতষস্নট্ট, মৃদু 
ককণ্ঠ ব্কল চলকলে স্নমকসস লস্নরমার আপোর সামকে এেে সারা জীব্েোই পকড 
আকছ…ঈষৎ থকঁকপ উঠকলে অযাো। স্নকন্তু আস্নম থতা আজ থকাকো পে দুঘদেো়ে মারাও 
থেকত পাস্নর। 
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িযাঁ থসো এককব্াকরই অসম্ভব্ ে়ে এব্ং আস্নম ি়েকতা জীব্কে এমে ধরকের থকাকো 
দুঘদেোর সমু্মেীেই িব্ ো। স্নমকসস লস্নরমাকরর কণ্ঠস্বর এমে অদু্ভত থশাোল থে অযাো 
স্নব্স্নস্মত দৃস্নিকত থসই স্নদকক তাস্নকক়ে রইকলে স্নকছুক্ষণ। 
  
জীব্ে ব্ড জস্নেল। স্নমকসস লস্নরমার একই সুকর ব্লকলে, আমার মকতা ব়্েস িকল আপস্নে 
থস কো বু্ঝকত পারকতে পৃস্নেব্ীকত থব্ঁকচ োককত থগকল দুস্নে স্নজস্নেকসর একান্তই 
প্রক়োজে। প্রেম িকে অিুরন্ত সািস, স্নদ্বতী়ে অসীম সিযশস্নি। এব্ং থশষ লগ্ন সামকে 
একল সককলই অব্াক িক়ে ভাকব্ সস্নতযই এর স্নক থকাকো প্রক়োজে স্নছল? 
  
অমেভাকব্ ব্লকব্ে ো। ভীত ককণ্ঠ ব্াধা স্নদকলে অযাো। 
  
 স্নমকসস লস্নরমার থিকস উঠকলে। আত্মস্নব্বাকস ভরপুর ঠাণ্ডা িাস্নস। জীব্ে সম্বকন্ধ এ 
ধরকের স্নব্ষাদম়ে অস্নভব্যস্নি ি়েকতা েুব্ই সস্তা দকরর স্নজস্নেস। স্নতস্নে থব়্োরাকক থডকক 
স্নব্ল স্নমস্নেক়ে উকঠ দাডঁাকলে। 
  
রাস্তা়ে োমকত ো োমকতই একো োস্নল েযাস্নক্স পাও়ো থগল। স্নমকসস লস্নরমার িাত থেকড 
তাকক োমাকলে। 
  
আপোকক স্নক থকাকো স্নলিে থদব্? অযাোকক প্রশ্ন করকলে স্নতস্নে। 
  
ো তার প্রক়োজে িকব্ ো। উজ্জ্বল িাস্নসমুকে উত্তর স্নদকলে অযাো। ওই থে রাস্তার থমাকড 
থরাডা দাঁস্নডক়ে আকছ। আো েমস্কার। 
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স্নমকসস লস্নরমার স্নব্দা়ে স্নেকতই অযাো দ্রুতপাক়ে সামকের স্নদকক এস্নগক়ে থগকলে। অযাোকক 
থদেকত থপক়ে থরাডার মুেও িাস্নসেুস্নশ িক়ে উঠল। স্নকন্তু তীক্ষ্ণ দৃস্নিকত লক্ষয করকল 
থদেকতা থস-মুকে একো অপরাধীর ছাপও েজকর পকড। 
  
থরাডা, তুই স্নমকসস অস্নলভাকরর কাকছ স্নগক়েস্নছস্নল? দৃঢ় ককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে অযাো। 
  
িযাঁ স্নগক়েস্নছলাম, থকে? আস্নম তািকল স্নঠকই ধকরস্নছ। একত আব্ার ধরাধস্নরর স্নক আকছ? 
আস্নম চুস্নর করকত থগস্নছ োস্নক? থরাডার ককণ্ঠ ঝকঝর আভাস। তারপর সুর োস্নমক়ে 
ব্লকলে, চল, ব্াসস্টযাকন্ডর স্নদকক একগাকো োক। এতক্ষণ থতা স্নদস্নব্য থতার ব়্েকিকন্ডর 
সকঙ্গ ঘুকর থব্ডাস্নল। ভদ্রকলাক স্নেশ্চ়ে থতাকক চাক়ে আপযাস্ন়েত ককরকছে? 
  
অযাো থকাকো উত্তর ো স্নদক়ে স্নমস্নেেোকেক চুপ ককর রইকলে। তার কাকের পদদা়ে তেে 
েুককরা কোর সুর থভকস থব্ডাকে। 
  
চলুে, অপোর ব্নু্ধকক স্নেক়ে থকাোও একসকঙ্গ ব্কস চা োও়ো োক। 
  
অযাো থকাকো ভাব্ো স্নচন্তা ো ককরই দ্রুত উত্তর স্নদকলে, অসংেয ধেযব্াদ। স্নকন্তু আজ 
এক জা়েগা়ে আমাকদর দুজকের চাক়ের স্নেমন্ত্রণ আকছ। তািকল থতা আর তাকদর দুজকের 
মাঝোকে থরাডার আগমকের থকাকো প্রশ্ন উঠত ো। 
  
থরাডাকক থে অযাো চাক়ের আসকর উপস্নস্থত োককত স্নদকত চাে ো, থসোও থকমে 
স্নব্সদৃশ। এস্নদকক থমজর থডসপাডদকক থছকড োব্ারও তাঁর আকদৌ ইকে থেই। মকে মকে 
থব্াধি়ে স্নতস্নে থরাডাকক স্নিংকস ককরে। থরাডা থকমে উজ্জ্বল প্রাকণাজ্জ্বল। কত সিকজ 
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অপকরর সকঙ্গ আলাপ জমাকত পাকর। থসস্নদে সন্ধযা়ে থমজর থডসপাডদ মাকঝ মাকঝ 
এমেভাকব্ থরালার স্নদকক স্নিকর তাকাস্নেকলে োকত মকে ি়ে থরাডাকক বু্স্নঝ তার েুব্ 
ভাকলা থলকগ থগকছ। স্নকন্তু স্নতস্নে থতা অযাোর জকেযই থসোকে একসস্নছকলে থরাডার রকম 
সকমই ওই রকম। েস্নদও ওো ওর ইোকৃত ে়ে, স্নকন্তু দু’জকে একসকঙ্গ োককল তুস্নম 
থপছকে পকড থেকত ব্াধয। অেযকক ছাস্নপক়ে ও একলা সককলর দৃস্নি থককড থেকব্। থসই 
জকেযই তাকদর দু’জকের মাঝোকে থরাডার উপস্নস্থস্নত অযাোর কাকছ থমাকেই কাময ে়ে। 
  
তকব্ অযাো থে থব্াকার মকতা কাজ ককর ব্কসকছে তাকত থকাকো সকন্দি থেই। সামােয 
বু্স্নদ্ধ েরচ করকল স্নতস্নে এতক্ষণ থডসপাকডদর সকঙ্গ তাঁর ক্লাকব্ ব্া অেয থকাকো কাকিকত 
ব্কস মজা ককর চা থেকত পারকতে। থরাডার ওপর েুব্ই স্নব্রি িক়ে উঠকলে অযাো। 
থরাডা সস্নতযই অপদােদ। তাছাডা স্নক জকেযই ব্া ও স্নমকসস অস্নলভাকরর সকঙ্গ থদো করকত 
স্নগক়েস্নছল? 
  
মকের থভতকর স্নব্রস্নি থচকপ থরকে অযাো প্রশ্ন করকলে স্নমকসস অস্নলভাকরর কাকছ িঠাৎ 
থগস্নল থকে? 
  
থকে, স্নতস্নে থতা আমাকদর আমন্ত্রণ জাস্নেক়েই থরকেস্নছকলে। তা থরকেস্নছকলে। স্নকন্তু স্নতস্নে 
সস্নতযই থতমে আন্তস্নরকভাকব্ স্নকছু ব্কলেস্নে। আস্নম থভকব্স্নছলাম ও শুধু একো কোর 
কো। সকলককই ও রকম ব্কল োককে। 
  
ো ো, তুই তািকল ভদ্রমস্নিলাকক স্নচেকত ভুল ককরস্নছস। ভদ্রমস্নিলার মকধয আন্তস্নরকতার 
থকাকো অভাব্ থেই। এমে সুন্দর মস্নিলা আস্নম জীব্কে েুব্ কমই থদকেস্নছ, এই থদে 
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আমাকক তার একো ব্ইও উপিার স্নদকলে। থরাডা িাস্নসমুকে ব্ইোো ব্ার ককর 
থদেকলে। 
  
অযাোর ককণ্ঠ তেেও সকন্দি আর অস্নব্বাস। স্নক স্নব্ষ়ে স্নেক়ে কো িল? স্নেশ্চ়ে আমার 
সম্বকন্ধ স্নকছু ব্স্নলসস্নে? 
  
থব্াকা থমক়েো স্নক উদ্ভে ধারণা ককর ব্কস আকছ থদকো। 
  
ো, স্নকন্তু সস্নতযই স্নক স্নকছু ব্কলস্নছস্নল? এই..এই েুকের সম্বকন্ধ, থকাকো কো িল? 
  
তাঁর উপেযাকস থস সমস্ত েুে োরাস্নপর কো োকক থস স্নব্ষক়ে অকেক আকলাচো 
করকলে। স্নমকসস অস্নলভাকরর সকঙ্গ কো ব্কল তাকক আর পাঁচজে সাধারণ মস্নিলার 
মকতাই মকে িল, স্নতস্নে ব্লকলে, গল্প থলো কস্নঠে পস্নরশ্রকমর কাজ। থকমেভাকব্ প্ল্ে 
বতস্নর ককরে থস রিসযও িাস ককর স্নদকলে। পস্নরকশকষ কাকলা কস্নি আর গরম থোস্ট 
োও়োকলে আমাকক। 
  
থরাডার ককণ্ঠ থব্শ গকব্দর সুর ধ্বস্নেত িল। তারপর অল্প থেকম কুস্নণ্ঠত ভস্নঙ্গকত প্রশ্ন 
করকলে অযাো থতার থব্াধি়ে এেেও চা োও়ো ি়েস্নে? 
  
িযাঁ, িক়েকছ? স্নমকসস লস্নরমার আমাকক চা োও়োকলে। 
  
 স্নমকসস লস্নরমার? ভদ্রমস্নিলার োমো থেে েুব্ থচো থচো লাগকছ। স্নতস্নেও থব্াধি়ে ওই 
েুেোর সম়ে থসোকে উপস্নস্থত স্নছকলে, তাই ো? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

222 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

অযাো মাো থেকড সা়ে জাোকলে। 
  
থকাো়ে থদো িল? 
  
তুই স্নক তাঁর ব্াস্নডকত স্নগক়েস্নছস্নল? ো, িকল স্নেকে ভদ্রমস্নিলার সকঙ্গ থদো িক়ে থগল। 
  
 তাকক স্নক রকম মকে িল? 
  
 স্নঠক বু্ঝকত পারস্নছ ো; ধীর ককণ্ঠ উত্তর স্নদকলে অযাো, একেু থেে থকমে থকমে। 
আকগর ব্ার থেমে থদকেস্নছলাম এেে আর থস রকম থেই। অকেক পস্নরব্তদে ঘকেকছ। 
  
থতার স্নক মকে ি়ে েুেো স্নতস্নেই ককরকছে? 
  
অযাো অল্পক্ষণ চুপ ককর োককলে। তারপর জব্াব্ স্নদকলে আস্নম জাস্নে ো। এেে এসব্ 
আকলাচো োক। থতাকক থতা আস্নম ব্কলস্নছ থরাডা এ ধরকের আকলাচো আস্নম ভীষণ 
অপছন্দ কস্নর। 
  
আো ব্াব্া আো! তা থতার সস্নলস্নসের ভদ্রকলাককক থকমে থদেস্নল? েুব্ কাঠকোট্টা 
থগাকছর, আইকের পযাঁচপ়েজার সব্ এককব্াকর কণ্ঠস্থ? 
  
ো ো, ভদ্রকলাক থব্শ ভাকলা। দৃস্নিও েুব্ সজাগ। সব্ সম়ে মাো ঠাণ্ডা রাকেে। 
  
 তািকল থতা ভাকলাই মকে িকে। 
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একেু থেকম থোডা আব্ার প্রশ্ন করকলে, থমজর থডসপাডদকক থকমে মকে িল? 
  
ভারী দ়োলু ভদ্রকলাক। স্নেশ্চ়ে স্নতস্নে থতার থপ্রকম পকডকছে। একত আর আমার থকাকো 
সকন্দি থেই। 
  
থরাডা, আকব্াল তাকব্াল ব্স্নকস ো। 
  
স্নঠক আকছ, আমার কো সস্নতয স্নকো পকর থদকে স্নেস, থরাডা গুেগুে ককর একো স্নমস্নি 
গাকের কস্নল ভাজকত লাগকলে। তার মকের মকধয অকেক কো থঢউ থেকল থব্ডাকে। 
  
ভদ্রকলাকক স্নেশ্চ়ে আোর থপ্রকম পকডকছে। অযাো থদেকত ভারী স্নমস্নি। তকব্ একেু থব্স্নশ 
রককমর ভীতু, এই ো।……থস স্নেশ্চ়ে ভদ্রকলাককর সকঙ্গ দুগদম ব্কে জঙ্গকল থেকত চাইকব্ 
ো। সামােয একো সাপ থদেকলই থে ভক়ে েীল িক়ে ওকঠ! পুরুষ মােুষ থকে থে তাকদর 
স্নব্পরীত স্বভাকব্র থমক়েকদর থব্স্নশ পছন্দ ককর…..? তারপর অযাোকক থডকক থচঁস্নচক়ে 
উঠকলে, সামকের ওই ব্াসো পযাস্নডংেকে োকব্। চারকে পঞ্চাকশ ছাডব্ার কো। 
  
. 
  
১৭. 
  
 ঝেঝে শব্দ ককর থপা়োকলার ঘকরর থেস্নলকিােো থব্কজ উঠল। স্নরস্নসভার কাকে তুলকতই 
অপর প্রান্ত থেকক স্পি পুরুষাস্নল কণ্ঠস্বর থভকস একলা। 
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আস্নম সাকজদন্ট ওককাোর সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর স্নেকদদশ মকতা আপোকক থিাে 
করস্নছ। আজ সকাল সাকড এগাকরাো়ে েস্নদ স্কেলযান্ড ই়োকডদ তার সকঙ্গ একব্ার থদো 
ককরে তকব্ স্নতস্নে স্নব্কশষ ব্াস্নধত িকব্ে। 
  
থপা়োকরা সম্মস্নত জাস্নেক়ে থিাে োস্নমক়ে রােকলে। স্নঠক সাকড এগাকরাো়ে স্কেলযান্ড 
ই়োকডদর সামকে েযাস্নক্স থেকক অব্তরণ করকলে থপা়োকরা। এককব্াকর শ্ৰীমস্নত অস্নলভাকরর 
মুকোমুস্নে। মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। ব্ািঃ ভাকলাই িল। দ়ো ককর আমার একো উপকার 
করকব্ে? 
  
থতমে সুকোগ থপকল স্নেকজকক ধেয মকে করব্ মযাডাম, আপাতত আমার েযাস্নক্সর ভাডাো 
েস্নদ স্নমস্নেক়ে থদে। থকমেভাকব্ থে এো ঘেল স্নঠক বু্কঝ উঠকত পারস্নছ ো। ভুল ককর 
অেয একো ব্যাগ স্নেক়ে রাস্তা়ে থব্স্নরক়ে পকডস্নছ। এব্যাগো়ে অেয সব্ থদকশর মুদ্রা ভরা 
আকছ। স্নব্কদশ ভ্রমকণর সম়ে এগুকলা কাকজ লাকগ। স্নকন্তু এই ড্রাইভারো এমেই 
আিাম্মক থে িযাঙ্ক, লী়েযার ব্া মাকদ স্নকছুই স্নেকত চাইকছ ো। 
  
থপা়োকরা মৃদু থিকস েযাস্নক্সর ভাডা স্নমস্নেক়ে স্নদকলে। তারপর দুজকে স্নসঁস্নড থব্ক়ে ওপকরর 
স্নদকক রওো স্নদকলে। 
  
তাঁকদর দুজেকক মিাসামাদকর সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর ব্সব্ার ঘকর স্নেক়ে োও়ো 
িল। একো ব্কডা থগাল থেস্নব্কলর সামকে ব্যাকেল ব্কস আকছে। আকগর থচক়েও আর 
ককঠার থদোকে তাঁকক। শ্ৰীমস্নত অস্নলভার থপা়োকরার কাকে কাকে স্নিসস্নিস ককর 
ব্লকলে, স্নঠক থেে আধুস্নেক ভাস্ককরর িাকত গডা থকাকো থোদাই করা প্রস্তুরমূস্নতদ। 
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ব্যাকেল উকঠ দাঁস্নডক়ে প্রকতযককর সকঙ্গ করমদদে করকলে। তারপর স্নতেজে স্নতেকে থচ়োর 
থেকে স্নেক়ে ব্সকলে। 
  
ব্যাকেল ব্লকলে, আমার মকে ি়ে এেে আমাকদর মকধয একব্ার আলাপ-আকলাচো িও়ো 
দরকার। আমরা পরস্পর থক কতো একগাকত পারলাম থসো জােব্ার জকেযই আজককর 
এই আকলাচোচক্র। এেে শুধু ককেদল থরকসর অকপক্ষা। 
  
ব্লকত ব্লকত দরজা থঠকল ককেদল থরস ঘকর ঢুককলে। আস্নম েুব্ই দুিঃস্নেত। একেু থদস্নর 
ককর থিললাম।…..শ্ৰীমস্নত অস্নলভার, থকমে আকছে? িযাকল্লা, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। আমার 
জকেয থব্াধি়ে আপোরা অকপক্ষা ককর আকছে? এজকেয আস্নম েুব্ই লস্নজ্জত। স্নকন্তু 
আগামী কালই আমাকক সুদূর প্রাকচয রওো িকত িকে। তার জকেয অকেক প্রক়োজেী়ে 
কাজ থসকর স্নেকত িল। 
  
থকাো়ে োকেে? উৎসুক ককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে শ্ৰীমস্নত অস্নলভার। 
  
একো স্নশকার পাস্নেদর সকঙ্গ থব্লুস্নচস্থাে োব্। 
  
থপা়োকরা সিাকসয ব্লকলে কাগকজ থদেলাম থসোকে স্নক একো গন্ডকগাল থদো স্নদক়েকছ। 
সাব্ধাে োককব্ে স্নকন্তু। 
  
তাই বু্স্নঝ? থরকসর ককণ্ঠ কৃস্নত্রম আশঙ্কার সুর িুকে উঠল। স্নকন্তু তাঁর থচাকের তারা়ে 
প্রেন্ন থকৌতুক স্নমেস্নমে করকছ। 
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আমাকদর এই ব্যাপাকর স্নকছু করকত পারকলে? এব্ার প্রশ্ন করকলে ব্যাকেল। 
  
িযাঁ, থমজর থডসপাকডদর স্নব্ষক়ে স্নকছু েব্রােব্র সংগ্রি ককর একেস্নছ। এই স্নেে। ককেদল 
থরস কতকগুকলা োইপকরা কাগজ সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর স্নদকক এস্নগক়ে স্নদকলে। 
ভদ্রকলাক কেে থকাে থদকশ স্নছকলে তার সস্নঠক তাস্নরে আর জা়েগার োম থলো আকছ। 
আমার মকে ি়ে এর অস্নধকাংশই ব্তদমাে ঘেোর পকক্ষ অপ্রক়োজেী়ে। ভদ্রকলাককর 
স্নব্রুকদ্ধ থকাোও থকাকো অস্নভকোগ থেই। শি, সমেদ ব্স্নলষ্ঠ পুরুষ। থকাকো স্নেন্দেী়ে 
ঘেোর সকঙ্গও কেকো স্নেকজকক জস্নডক়ে থিকলেস্নে। সব্দদা সভয সমাকজর আইেকােুে 
থমকে চকলে। েেেই থেোকে থগকছে সব্ সমক়েই প্রস্নতকব্শীকদর স্নপ্র়ে পাত্র িক়ে উঠকত 
থপকরকছে, তারা তার ওপর আস্থাও রাকে েকেি। ভদ্রকলাক কো ব্কলে কম স্নকন্তু তার 
স্নব্চার বু্স্নদ্ধ েুব্ পস্নরষ্কার। সাদা চামডার থলাককরাও তাকক একজে পাক্কা সাকিব্ ব্কল 
মকে ককর। তার িাকতর স্নেপও েুব্ স্নেেুঁত। স্নব্পকদ মাো ঠান্ডা রােকত পাকরে। দূরদৃস্নি 
আকছ এব্ং সস্নব্কশষ স্নেভদরকোগয। 
  
এই সুস্নব্পুল প্রশংসাকতও ব্যাকেল থতমে স্নব্চস্নলত িকলে ো। স্নজকজ্ঞস করকলে, থকাকো 
দুঘদেো ব্া আকস্নস্মক মৃতুযর সকঙ্গ তার স্নক থকাকো থোগাকোগ আকছ? 
  
আপোর স্নেকদদশ মকতা আস্নম এই স্নব্ষক়ে প্রচুর অেুসন্ধাে ককরস্নছ, একব্ার স্নতস্নে স্নেকজকক 
স্নব্পকদর মকধয থঠকল স্নদক়েও তার এক ভৃতয অেুচরকক স্নসংকির স্নেস্নশ্চত োব্া থেকক 
ব্াঁস্নচক়ে স্নছকলে। 
  
ব্যাকেল দীঘদবাস থিলকলে। ব্াঁচাকোর েব্কর আস্নম এেে থতমে আগ্রিী েই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

227 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

ককেদল থরস মৃদু থিকস ব্লকলে আপস্নে থদেস্নছ েুব্ই একগুঁক়ে ভদ্রকলাক। িযাঁ, আর 
একো েব্র আকছ থেো আপোর পছন্দসই মকে িকত পাকর। 
  
ভদ্রকলাক একব্ার দস্নক্ষণ আকমস্নরকা়ে গস্নিে অরকণয স্নশকাকর স্নগক়েস্নছকলে। স্নব্েযাত 
থব্াোস্নেক্স অধযাপক লাক্সকমারও সস্ত্রীক তার সকঙ্গ স্নছকলে। এক ধরকের কালাজ্বকর 
অধযাপককর মৃতুয ঘকে। আমাজে েদীর ধাকর থসই গভীর জঙ্গকলর মকধযই তাঁকক কব্রস্থ 
করা ি়ে। 
  
কালাজ্বর? 
  
িযাঁ, কালাজ্বর। তকব্ আসল ঘেোো েুকল ব্স্নল। ওই অস্নভোকে দু-একজে স্থােী়ে 
আস্নদব্াসী ভৃতযও তাকদর সকঙ্গ স্নছল। তাকদর একজেকক চুস্নরর অপব্াকদ পকর ব্রোস্ত 
করা ি়ে। ঘেোো থসই-ই প্রেম রস্নেক়েস্নছল। তার ব্িব্য অধযাপক কালাজ্বকর মারা 
োেস্নে।  তাকক গুস্নল ককর িতযা করা িক়েস্নছল। স্নকন্তু এমে গুজকব্ থকউ থতমে কাে 
থদ়েস্নে। কারণ সককলই থমজর থডসপাডদকক েুব্ শ্রদ্ধা করত। িকল গুজব্ো থব্স্নশদূর 
ছডাকত পাকরস্নে। 
  
এো কতস্নদে আকগর ঘেোও? 
  
থরস মাো োডকলে। থেিাৎ আপোর অেুকরাকধই আস্নম এই সমস্ত তেয সংগ্রি ককরস্নছ। 
েইকল আমার থতা আকদৌ স্নব্বাস ি়ে ো থসস্নদকের িতযাকাকন্ড থমজর থডসপাকডদর থকাে 
িাত আকছ। মকে রােকব্ে, স্নতস্নে একজে পাক্কা সাকিব্। 
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তার দ্বারা থকাকো প্রকার েুে োরাস্নপ সম্ভব্ ে়ে ব্লকছে? ককণদল থরস ইতস্তত করকলে। 
আস্নম োকক েরিতযা ব্কল মকে কস্নর থস কাজ ওঁর দ্বারা সম্ভব্ ে়ে। 
  
স্নকন্তু েস্নদ স্নতস্নে মকে ককরে, কাকরা থব্ঁকচ োকা েুস্নি সঙ্গত ে়ে, মৃতুযই তার উপেুি 
শাস্নস্ত, থতমে ব্যস্নির মৃতুয ঘোকত ভদ্রকলাককর থকাকো স্নদ্বধা োককব্ ো, এই থতা আপোর 
ব্িব্য? 
  
েস্নদ থসই রকমই স্নকছু ি়ে তকব্ তার স্নসদ্ধাকন্তর থপছকে স্নেশ্চ়ে েকেি পস্নরমাণ েুস্নি 
োককব্। 
  
ব্যাকেল অনধেদভাকব্ মাো োডকলে। মােুষ তার স্নেকজর িাকত আইে তুকল থেকব্ এো 
কেকোই সভয সমাকজ চলকত থদও়ো থেকত পাকর ো। 
  
তবু্ এমে ঘেো পৃস্নেব্ীকত ব্হুব্ারই ঘকেকছ…..ভস্নব্ষযকতও ঘেকব্। 
  
আস্নম ব্লকত চাই থসো ঘো উস্নচত ে়ে। ব্যাকেল তার স্নসদ্ধাকন্ত অস্নব্চল। আপোর স্নক 
অস্নভমত, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা? 
  
আস্নমও আপোর সকঙ্গ একমত। স্নব্কশষ ককর েুকের ব্যাপাকর আস্নম েুব্ই শুস্নচব্াইগ্রস্ত। 
  
ব্ািঃ স্নক সুন্দর ভাকব্ই ো আপস্নে আপোর ব্িব্য উপস্নস্থত করকত পাকরে। তককদর গন্ধ 
থপক়ে শ্ৰীমস্নত অস্নলভার থসাজা িক়ে উকঠ ব্সকলে। থেে থকাকো শৃগাল ব্া েরকগাস 
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স্নশকাকরর কো ব্লকছে। স্নকন্তু আপস্নে স্নক মকে ককরে ো থে পৃস্নেব্ীকত এমে থলাকও 
আকছ োকদর েুে িও়োো সমাকজর পকক্ষ অতীব্ প্রক়োজে? 
  
িযাঁ, তা থতা আকছই। 
  
তািকল? 
  
আপস্নে সমগ্র পস্নরস্নস্থস্নতো স্নঠকমকতা অেুধাব্ে করকত পারকছে ো। আমার কাকছ স্নেিত 
ব্যস্নিই সব্কচক়ে ব্ড কো ে়ে, িতযাকারীর চস্নরকত্রর ওপরও এর প্রভাব্ ব্যাপক এব্ং 
সুদূরপ্রসারী। 
  
েুদ্ধকক তািকল আপস্নে থকাে অস্নভধা়ে থিলকব্ে? 
  
েুকদ্ধ মােুকষর ব্যস্নিসত্তার ওপর একো আকদকশর কস্নঠে আব্রণ চাস্নপক়ে থদও়ো ি়ে। 
থসোকে থসই স্নেকদদশোই একমাত্র সতয, ব্যস্নিসত্তা ে়ে। থসইজকেয েুদ্ধকক অতো 
সাংঘাস্নতক ব্কল অস্নভস্নিত করা চকল ো। স্নকন্তু েেেই থকাকো স্নব্কশষ ব্যস্নির মকে এই 
ধারণার উদ্ভব্ ি়ে থে পৃস্নেব্ীকত কার ব্াঁচা উস্নচত ব্া উস্নচত ে়ে থসো থব্াঝব্ার অস্নধকার 
তার িক়েকছ তেেই তাকক আংস্নশকভাকব্ েুকে উন্মাকদর সকঙ্গ গণয করা উস্নচত। পৃস্নেব্ীকত 
এমে উন্মাকদর–ও অভাব্ থেই, থে থকাকো লাকভর উকেকশয ে়ে, স্নেছক একো ধারণার 
ব্শব্তদী িক়েই েুে ককর ো়ে। থস মকে ককর, মঙ্গলম়ে ঈবকরর মিাে কতদব্য সম্পাদকের 
জকেযই ধরাধাকম তাঁর অব্তরণ ঘকেকছ। 
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ককেদল থরস উকঠ দাঁডাকলে। আপোকদর আকলাচো়ে থব্স্নশক্ষণ থোগ স্নদকত পারলাম ো 
ব্কল দুিঃস্নেত। স্নকন্তু আমার অকেক কাজ ব্াস্নক আকছ। এই ব্যাপারোর থশষ থদেব্ার 
জকেয আস্নম স্নব্কশষ আগ্রিী। এমে স্নক থশষ পেদন্ত থকাকো স্নেষ্পস্নত্ত ো ঘেকলও েুব্ আশ্চেদ 
িব্ ো। কারণ থক িতযাকারী থসো েস্নদ জাোও ো়ে তািকলও আদালকত প্রমাণ করা 
সিজসাধয ে়ে। োক, থেসব্ তেয আপোরা জােকত থচক়েস্নছকলে সাধযমকতা তা 
আপোকদর থজাগাড ককর স্নদক়েস্নছ। তকব্ আমার মকত থডসপাডদ িতযাকারী িকত পাকরে 
ো। স্নতস্নে থস ধরকের থলাক েে। শযাতাো ি়েকতা অধযাপক লাক্সকমাকরর মৃতুযর ব্যাপার 
স্নেক়ে থকাকো গুজব্ শুকে োককব্ে। এর থব্স্নশ স্নকছু ে়ে। থডসপাডদ একজে পাকা 
সাকিব্। তাঁকক আস্নম েুস্নে ব্কল কল্পোও কস্নর ো এব্ং তার মকের চস্নরত্র সম্পককদ আমার 
স্নকস্নঞ্চৎ অস্নভজ্ঞতা আকছ। 
  
ব্যাকেল প্রশ্ন করকলে। স্নমকসস লাক্সকমার স্নক ধরকের মস্নিলা? স্নতস্নে এেে স্থা়েীভাকব্ই 
লন্ডকে ব্াস ককরে। সুতরাং আপোরা স্নেকজরাই থোগাকোগ ককর স্নেকত পারকব্ে। এই 
কাগজ পকত্রর মকধয তার স্নঠকাো থলো আকছ। েতদূর স্মরণ িকে, থকেস্নসংেকের থকাকো 
জা়েগা়ে। তািকলও আব্ার ব্কল োস্নে, থডসপাডদ আপোকদর অভীি মােুষ েে। 
  
ককেদল থরস স্নব্দা়ে জাস্নেক়ে চকল থগকলে। তাঁর শব্দিীে পদস্নব্কক্ষকপর সকঙ্গ অস্নভজ্ঞ 
স্নশকারীর পে চলার সাদৃশয েুঁকজ পাও়ো ো়ে। 
  
থরস চকল োও়োর পর সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল ধীকর ধীকর মাো োডকলে। তাঁর সারা 
মুকে সুগভীর স্নচন্তার ছা়ো। ভদ্রকলাক ি়েকতা স্নঠকই ব্লকছে;স্বগকতাস্নির সুকর স্নব্ডস্নব্ড 
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করকলে ব্যাকেল। মােুকষর চস্নরত্র সম্বকন্ধ ওঁর জ্ঞাে েুব্ গভীর, স্নকন্তু তািকলও সুস্নেস্নদদি 
প্রমাণ ছাডা থকব্ল মুকের কোককই অভ্রান্ত থব্দব্াকয ব্কল থমকে থেও়ো ো়ে ো। 
  
ককেদল থরস থে েস্নেপকত্রর সূ্তপ থরকে থগকছে সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল তার মকধয থচাে 
থডাব্াকলে। মাকঝ মাকঝ তার স্নেকজর পযাকড থপস্নন্সল স্নদক়ে থোে ককর স্নেকলে স্নকছু স্নকছু। 
  
তািকল সুপাস্নরেকেেকডন্ট–শ্ৰীমস্নত অস্নলভার প্রশ্ন করকলে–আপস্নে এ স্নব্ষক়ে স্নকভাকব্ 
একগাকেে থস সম্বকন্ধ স্নক স্নকছু ব্লকব্ে ো? 
  
ব্যাকেল থচাে তুকল মৃদু িাসকলে, িাস্নসর িকল তার প্রস্তুর কস্নঠে মুকে ঈষৎ োঁজ পডল। 
একলাকমকলা োপছাডা ভাকব্ সামােয স্নকছু এস্নগক়েস্নছ। তার মকধয সুস্নেস্নশ্চত ধারাব্াস্নিকতা 
স্নকছু থেই। আশা কস্নর আপস্নেও থসো বু্ঝকত পারকছে? 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর থচাকে সকন্দকির ছা়ো িুকে উঠল। আপস্নে ো ব্লকত চাে ো। তা থে 
কেকো ব্লকব্ে ো থস আস্নম জাস্নে। 
  
 ো ো, দৃঢ়ভাকব্ মাো োডকলে ব্যাকেল, থেস্নব্কল সমস্ত তাসই পকড আকছ। তার থেকক 
আপোরা প্রভূত রিকসযর িস্নদশ ব্ার করুে। আস্নম স্নকছুই থগাপে রােকত চাই ো। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার তাঁর থচ়োরো আরও োস্নেকো কাকছ থেকে একে ব্লকলে, তািকল 
ব্লুে। 
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ব্যাকেল ধীকর ধীকর শুরু করকলে, প্রেকম আস্নম এই কোই ব্লব্ থে স্নমিঃ শযাতাোর 
িতযাকারী থক? থস সম্বকন্ধ স্নব্নু্দমাত্র আকলার স্নেশাো এেে েুঁকজ পাও়ো ো়েস্নে। তার 
ব্যস্নিগত কাগজপকত্রর মকধযও এর থকাকো সূত্র ব্া থকাকো ইস্নঙ্গত থেই। সকন্দিভাজে 
চারজকের সম্বকন্ধও সমভাকব্ একই কো প্রকোজয। আমার থলাক সারাক্ষণ একদর ওপর 
তীক্ষ্ণ েজর রােকছ। স্নকন্তু এ পেদন্ত তাকত থকাকো িল ি়েস্নে। আমার স্নব্বাস, এর 
সািাকেয থকাকো প্রতযক্ষ িল পাও়ো োকব্ ো। তকব্ মঁস্নসক়ে থপা়োকরা ো ব্কলকছে থসই 
একো পেই আমাকদর সামকে থোলা আকছ, তা িকে অতীত। প্রেকম েুঁকজ ব্ার করকত 
িকব্ অতীকত এই চারজে স্নক ধরকের অপরাধ ককরস্নছল তার সািাকেয ি়েকতা আমরা 
ব্তদমাে েুেোর থকাকো িস্নদশ থপকত পাস্নর, তকব্ একদর মকধয একো স্নব্রাে স্নকন্তু থেকক 
োকে। সস্নতযই এই চারজে থতমে থকাকো অপরাকধর সকঙ্গ জস্নডত স্নকো থসোও েকেি 
সকন্দকির ব্যাপার, স্নমিঃ শযাতাো ি়েকতা মঁস্নসক়ে থপা়োকরার সকঙ্গ থব়্োডা ধরকের থকাকো 
ঠাট্টা ককরস্নছকলে। 
  
একদর অতীত জীব্ে সম্বকন্ধ স্নক স্নকছু জােকত পারকলে? 
  
 একজকের ওপর আমার স্নকছুো সকন্দি িকে? 
  
 থস থক? 
  
ডািার রব্ােদস। 
  
থরামাস্নঞ্চত আগ্রকি শ্ৰীমস্নত অস্নলভার থেস্নব্কলর ওপর ঝঁুকক পডকলে। 
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মঁস্নসক়ে থপা়োকরা জাকেে থে আস্নম সমস্ত রকম স্নেওস্নরই িাকত কলকম পরীক্ষা ককর 
থদকেস্নছ, েব্র স্নেক়ে থজকেস্নছ ডািার রব্ােদকসর থকাকো স্নেকে আত্মী়েকদর মকধয কাকরা 
আকস্নস্মক ভাকব্ মৃতুয ঘকেস্নে। তকব্ তার অতীত জীব্ে তন্নতন্ন ককর থঘঁকে একস্নে মাত্র 
ঘেোর সন্ধাে আস্নম থপক়েস্নছ োর সকঙ্গ ব্তদমাে মামলার থকাকো থোগসূত্র োককলও 
োককত পাকর। অব্শয সম্ভাব্ো েুব্ই কম। কক়েক ব্ছর আকগ ডািার রব্ােদস তাঁর 
থকাকো মস্নিলা থপকশকন্টর সকঙ্গ অনব্ধ সম্পককদ জস্নডক়ে পকডে। ি়েকতা এো আসকল 
সস্নতয ে়ে এব্ং সতয ো িও়োর সম্ভাব্োই থব্স্নশ, মস্নিলাস্নে স্নছকলে মােস্নসক থরাগগ্রস্ত 
আর েকেি আকব্গপ্রব্ণ, োেকী়ে দৃকশযর অব্তারণা করার থঝাঁকও তার স্নছল। স্বামীস্নে 
ি়েকতা আসল সতয থের থপক়ে োে স্নকংব্া স্ত্রীই ি়েকতা থকাকো দুব্দল মুিূকতদ তার কাকছ 
প্রকৃত ঘেো স্বীকার ককর োককব্ে। ো থিাক, ডািার রব্ােদসকক থকন্দ্র ককর থসই 
পস্নরব্াকর একো গন্ডকগাকলর সূত্রপাত ঘকে। ভদ্রমস্নিলার স্বামী অস্নতশ়ে কু্রদ্ধ িক়ে 
রব্ােদসকক েুব্ শাস্নসক়ে স্নছকলে। তার োকম থমস্নডকযাল কাউস্নন্সকল স্নরকপােদ করকব্ে ব্কলও 
জাোকলে। োর িকল তার সমূি পসার স্নব্েি ি়েও়োর সম্ভাব্ো। 
  
তারপর স্নক িল? রুদ্ধবাকস প্রশ্ন করকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার। 
  
েতদূর মকে ি়ে, ডািার রব্ােদস সামস্ন়েকভাকব্ ভদ্রকলাককর উকত্তজো শান্ত করকত 
থপকরস্নছকলে, ভদ্রকলাক অব্শয এই ঘেোর অল্প স্নকছুস্নদে ব্াকদই অযােিকক্স আক্রান্ত িক়ে 
মারা োে। 
  
অযােিকক্স, স্নকন্তু এো থতা সাধারণত গব্াস্নদ পশুকদরই িক়ে োকক। 
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সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল মৃদু িাসকলে। তা স্নঠক। এো দস্নক্ষণ আকমস্নরকার থরড 
ইস্নন্ড়োেকদর স্নব্ষাি তীর ে়ে ডািাস্নর শাকস্ত্র োর থকাকো িস্নদশ পাও়ো ো়ে ো। আপোর 
ি়েকতা স্মরণ আকছ সস্তা দাকমর এক ধরকের থসস্নভং িাশ সম্বকন্ধ, এক সম়ে ব্াজাকর েুব্ 
থসারকগাল চকলস্নছল। তার মকধয অকেকগুকলাই োস্নক দুস্নষত। ওই ভদ্রকলাককর থসস্নভং 
িাশোও দুস্নষত স্নছল ব্কল প্রমাস্নণত ি়ে। 
  
ডািার রব্ােদস স্নক তার স্নচস্নকৎসা ককরস্নছকলে? 
  
ো ো, স্নতস্নে, অস্নত ধুরন্ধর ব্যস্নি। সকন্দিজেক একস্নে মাত্র সূত্র ো আস্নম থপক়েস্নছ থছাে 
িকলও তা েুব্ মূলযব্াে। থসো িল তেে ডািার রব্ােদকসর থপকশন্টকদর মকধয একজে 
অযােিকক্স ভুগস্নছকলে। 
  
আপস্নে ব্লকত চাে ডািার ব্রােসই ভদ্রকলাককর থসস্নভং িাশো দূস্নষত ককর রাকেে। 
  
থসই রকমই আমার ধারণা। তকব্ বু্ঝকতই পারকছে, এ সমস্তই অেুমাকের ওপর স্নভস্নত্ত 
ককর দাঁস্নডক়ে আকছ। আর একগাব্ার থকাকো উপা়ে থেই। সব্োই অেুমাে, তািকলও েুব্ 
একো অসম্ভব্ ব্যাপার ে়ে। 
  
স্নতস্নে স্নক স্নমকসস ক্রযাডককক পকর স্নব্ক়ে ককরস্নছকলে? 
  
আকর ো ো; আমার স্নব্বাস দুব্দলতা ো স্নকছু স্নছল তা সব্ই ওই ভদ্রমস্নিলার এক তরিা। 
ডািার রব্ােদস থতমে থপ্রমকেকমর ধার ধারকতে ব্কল মকে ি়ে ো। স্নমকসস ক্রযাডক তবু্ 
দু-একব্ার ভাঙা সম্পকদ থজাডা লাগাব্ার থচিা ককরস্নছকলে। স্নকন্তু িঠাৎ একস্নদে 

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

235 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

এোেকার পাততাস্নড গুস্নেক়ে থসই শীতকাকলই স্নমশর চকল থগকলে, থসোকেই থশষ পেদন্ত 
মারা োে। এক ধরকের সাংঘাস্নতক সংক্রামক থরাগ, োর িকল শরীকরর সমস্ত রি 
দূস্নষত িক়ে ো়ে। এই থরাকগর একো লম্বা চওডা োম আকছ। স্নমশকরই এর প্রাদুভদাব্ 
থব্স্নশ। 
  
তািকল এর মকধয ডািাকরর থকাকো িাত থেই ব্কল মকে ককরে? 
  
স্নঠক ব্লকত পাস্নর ো। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল ধীকর ধীকর মাো োডকলে। এ-স্নব্ষক়ে 
আমার একজে থরাগজীব্াণুস্নব্দ ব্নু্ধর সকঙ্গ আলাপ আকলাচো ককরস্নছ। একদর মুে থেকক 
স্পি ককর থকাকো উত্তর পাও়ো শি। তারা িযাঁ স্নক ো স্নকছুই ব্লকত চা়ে ো, এইেুকুই 
শুধু ব্কলকছ, থকাকো থকাকো পস্নরস্নস্থস্নতকত ডািাকরর িাত োকা সম্ভব্। থরাকগর অব্স্থার 
ওপকরও এো অকেকো স্নেভদরশীল। রুস্নগর ব্যস্নিগত থমজাজও এ-ব্যাপাকর স্নব্চােদ। এই 
ধরকের ভাসা ভাসা অকেক কোই আমাকক জাস্নেক়েকছ। তকব্ থশষ পেদন্ত থজরা ককর তার 
কাছ থেকক একো কো আদা়ে ককরস্নছ থেো েুব্ই গুরুত্বপূণদ। তার মকত ডািার 
রব্ােদকসর পকক্ষ স্নমকসস ক্রযাডককর ইংলন্ড তযাকগর প্রাক্কাকল তার শরীকর এই থরাকগর 
জীব্াণু থকাকো উপাক়ে প্রস্নব্ি কস্নরক়ে থদও়ো সম্ভব্। কারণ জীব্াণু থদকি প্রকব্শ করার 
থব্শ স্নকছুস্নদে ব্াকদ এই থরাকগর লক্ষণগুকলা প্রকাশ থপকত োকক। 
  
থপা়োকরা প্রশ্ন করকলে, স্নমকসস ক্রযাডক স্নক স্নমশকর োব্ার আকগ োইিক়েকডর প্রস্নতকষধক 
থকাকো ইকঞ্জকশে স্নেক়েস্নছকলে? 
  
আপস্নে স্নঠকই আন্দাজ ককরকছে, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। 
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ডািার রব্ােদসই থব্াধি়ে ইকঞ্জকশেো স্নদক়েস্নছকলে? 
  
িযাঁ স্নতস্নেই স্নদক়েস্নছকলে। স্নকন্তু ঘুকর স্নিকর আমরা থসই সকতযর সমু্মেীে িস্নে। আমাকদর 
িাকত থকাকো প্রমাণ থেই। োব্ার আকগ ভদ্রমস্নিলা ডািার রব্ােদকসর থচম্বাকর স্নগক়ে দুকো 
ইকঞ্জকশে স্নেক়েস্নছকলে, থসগুকলা থরাকগর প্রস্নতকষধক িকত পাকর আব্ার অেয স্নকছু 
িও়োও স্নব্স্নচত্র ে়ে। আমরা থকাকোস্নদেই স্নেস্নশ্চতভাকব্ তা জােকত পারব্ ো। সমস্ত 
ব্যাপারো অেুমাে স্নেভদর। শুধু এইেুকু ব্লা ো়ে আমাকদর ধারণাো সতয িকলও িকত 
পাকর। 
  
থপা়োকরা স্নচন্তাস্নন্বত ভস্নঙ্গকত মাো োডকলে। এই ঘেোো স্নমিঃ শযাতাোর একো মন্তকব্যর 
সকঙ্গ আশ্চেদভাকব্ স্নমকল োকে। স্নতস্নে সিল েুস্নেকদর কো ব্কলস্নছকলে, োকদর স্নব্রুকদ্ধ 
আদালকত থকাকো অস্নভকোগ উত্থাপে করা োকব্ ো। কারণ প্রমাকণর অভাব্। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার প্রশ্ন করকলে, স্নমিঃ শযাতাো এত সব্ েব্র থজাগাড করকলে থকাো 
থেকক? 
  
থপা়োকরা স্নচন্তাকুল থচাে তুকল তাকাকলে। এ প্রকশ্নর উত্তর পাব্ার আর থকাকো উপা়ে 
থেই। তকব্ স্নতস্নে এক সমক়ে স্নমশকর স্নগক়েস্নছকলে তা আমরা জাস্নে। থসোকেই স্নমকসস 
লস্নরমাকরর সকঙ্গ তারঁ সাক্ষাৎ ি়ে, স্নতস্নে ি়েকতা স্থােী়ে থকাকো ডািাকরর মুকে স্নমকসস 
ক্রযাডককর কো শুকে োককব্ে। থসই ডািার ি়েকতা তার কাকছ ভদ্রমস্নিলার থরাকগর 
লক্ষণ সম্বকন্ধ থকাকো সকন্দিজেক মন্তব্য ককরস্নছকলে। ডািার রব্ােদকসর সকঙ্গ স্নমকসস 
ক্রযাডককর অনব্ধ সম্পককদর কো স্নতস্নে স্নেশ্চ়ে আকগ থেকক জােকতে। তার িকলই 
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একো স্নকছু অেুমাে ককর স্নেক়েস্নছকলে। ডািার রব্ােদসককও এ ঘেোর থকাকো ইস্নঙ্গত 
স্নদকত পাকরে! শযাতাোর কো়ে ডািার ব্রােদস থব্াধি়ে চমকক উকঠস্নছকলে। থকাকো 
থকাকো থলাককর এক ধরকের স্নব্কশষ ক্ষমতা োকক। তার সািােয তারা অো়োকস 
অপকরর থগাপে কো থজকে স্নেকত পাকর। অব্শয এ ধরকের আকলাচো এ থক্ষকত্র 
অপ্রাসস্নঙ্গক, আমরা শুধু এইেুকু ব্লকত পাস্নর, স্নতস্নে ি়েকতা থকাকো স্নকছু সকন্দি 
ককরস্নছকলে। এেে প্রশ্ন িল তার অেুমাে ব্া সকন্দি স্নেভুদল স্নকো? 
  
আমার, থতা মকে ি়ে স্নতস্নে স্নেভুদল। ব্যাকেল ব্লকলে, আমাকদর সদািাসযম়ে অমাস্ন়েক 
ডািার ি়েকতা সব্দদা সতকদ োকত পাকরেস্নে। এই ধরকের আরও কক়েকজেকক আস্নম 
জাস্নে। একদর পরস্পকরর মকধয স্নক ককর থে এত অদু্ভত সাদৃশয োকক থসইোই সব্কেকক 
আশ্চকেদর। ভদ্রকলাক থে একজে েুস্নে থে স্নব্ষক়ে আস্নম স্নেিঃসকন্দি। স্নতস্নেই স্নমিঃ 
ক্রযাডককক েুে ককরকছে। েস্নদ স্নমকসস ক্রযাডককর জকেয তার থকাকো ব্দোম ছডাব্ার 
আশঙ্কা োকক তকব্ স্নতস্নে তাঁককও েুে ককর োককত পাকরে। স্নকন্তু স্নমিঃ শযাতাোকক স্নতস্নে 
েুে ককরকছে স্নকো থসইোই আসল প্রশ্ন। অপরাকধর ধরণ থদকে এ-স্নব্ষক়ে আমার 
থঘারতর সকন্দি আকছ। ক্রযাডককর িতযার ব্যাপাকর স্নতস্নে তাঁর অধীত স্নব্দযা কাকজ 
লাস্নগক়েস্নছকলে োর িকল সককলর থচাকে মৃতুযো স্বাভাস্নব্ক ব্কল প্রস্নতপন্ন িক়েস্নছল। 
আমার মকত, েস্নদ স্নতস্নে শযাতাোকক েুে করব্ার কো ভাব্কতে তকব্ ছুস্নরর ব্দকল এই 
ধরকের থকাকো উপা়ে উদ্ভাব্ে করকতে। 
  
এো থে তাঁর কীস্নতদ থসকো আমার কেকো মকে ি়েস্নে। শ্ৰীমস্নত অস্নলভার সুস্নচস্নন্তত 
মতামত প্রকাশ করকলে। এক মুিূকতদর জকেযও আস্নম থসকো ভাস্নব্স্নে। কারণ সকন্দিো 
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সব্দপ্রেম তার ওপর স্নগক়েই পকড। আর এো থতা স্বতিঃস্নসদ্ধ, োর ওপর প্রেম সকন্দি 
ি়ে, থস স্নকছুকতই আসল অপরাধী িকত পাকর ো। 
  
থপা়োকরা থকৌতুককর সুকর স্নব্ডস্নব্ড করকলে, তািকল ডািার রব্ােদস মুস্নি থপকলে। ব্াস্নক 
রইকলে অকেযরা। 
  
ব্যাকেকলর থচাকে মুকে অসিা়েতার ভাব্ িুকে উঠল। অেযকদর সম্বকন্ধ স্নব্কশষ থকাকো 
েব্র থেই। ব্ছর কুস্নড িল স্নমকসস লস্নরমার স্নব্ধব্া ি়েকছে। ভদ্রমস্নিলা ব্ছকরর 
অস্নধকাংশ সমক়েই লন্ডকে ব্াস ককরে। শীতকাকল মাকঝ মকধয থদশ স্নব্কদকশ থব্ডাকত 
োে। স্নরভাস্নর়ো, স্নমশর ইতযাস্নদ সভযাসভয শির তার পছন্দ। থকাকো রিসযম়ে মৃতুযর সকঙ্গ 
তাঁর থকাকো সংকোগ েুঁকজ পাও়ো ো়েস্নে। তাঁর মকতা সম্ভ্রান্ত মস্নিলার থেভাকব্ 
জীব্েোপে করা উস্নচত স্নতস্নে তাই করকছে। সমূ্পণদ স্বাভাস্নব্ক এব্ং সম্মােী়ে জীব্ে, 
প্রকতযককই তাকক শ্রদ্ধা ককর এব্ং তাঁর চস্নরত্র সম্বকন্ধও সককলর ধারণা থব্শ উঁচু। তাঁর 
থদাকষর মকধয শুধু এইেুকুই ব্লা ো়ে থে স্নতস্নে থব্াকাস্নম ব্া মূেদতা একদম সিয করকত 
পাকরে ো। ব্লকত ব্াধা থেই, সব্ স্নদককই আস্নম ব্যাপক অেুসন্ধাে ককর থদকেস্নছ স্নকন্তু 
স্নকছু েুঁকজ পাইস্নে। অেচ একো স্নকছু তার জীব্কে আকছ। শযাতাো অন্তত থসই রকমই 
মকে করকতে। 
  
ব্যাকেল িতাশভাকব্ দীঘদবাস থিলকলে। তারপর স্নমস থমস্নরস্নডে, তার ইস্নতিাসও আস্নম 
তদন্ত ককর থজকেস্নছ। সাধারণ সাদামাো গল্প। তার স্নপতা থসোব্াস্নিেীর অস্নিসার 
স্নছকলে। মৃতুযকাকল থমক়ের জকেয স্নব্কশষ স্নকছু থরকে থেকত পাকরেস্নে, তার িকল তাকক 
স্নেকজই স্নেকজর অকন্নর সংস্থাে করকত ি়ে। থকাকোরকম িাকতর কাকজও তার থকাকো 
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স্নশক্ষণ থেই। থককন্টেিযাকম তার প্রেম জীব্ে সম্পককদ আস্নম থোঁজ েব্র স্নেক়েস্নছ। সমস্তই 
সিজ সরল। প্রকতযককই িতভাগয থমক়েস্নের জকেয আন্তস্নরক ভাকব্ দুিঃস্নেত। স্নপতার মৃতুযর 
পর থমক়েস্নে প্রেকম উইে দ্বীকপ একজকের ব্াস্নডকত কাজ করত। দুস্নে থছাে থছকলকমক়েকক 
থদোকশাোর ভার থদও়ো িক়েস্নছল, তার ওপর োঁর ব্াস্নডকত থস কাজ করত থসই 
ভদ্রমস্নিলা এেে স্বামীর সকঙ্গ পযাকলস্টাইকে আকছে। তকব্ আস্নম তার থব্াকের সকঙ্গ 
কোব্াতদা ব্কল থজকেস্নছ থসই ভদ্রমস্নিলা স্নমকসস এডে থমস্নরস্নডেকক েুব্ পছন্দ করকতে। 
ব্লা ব্াহুলয থকাকো রিসযম়ে মৃতুয ব্া আকস্নস্মক দুঘদেো থসোকে ঘকেস্নে। 
  
ভদ্রমস্নিলা পযাকলস্টাইকে চকল োব্ার পর স্নমস থমস্নরস্নডে থডভেশা়োকর তার এক ব্ান্ধব্ীর 
আত্মী়োর ব্াস্নডকত একো কাজ পা়ে। সু্কল জীব্কের থসই ব্ান্ধব্ী, থরাডা থদা়োকসর সকঙ্গ 
থস এেে ব্াস ককর। থমস্নরস্নডে দু’ব্ছর থসই ভদ্রমস্নিলার ব্াস্নডকত স্নছকলে। ইদাস্নেং স্নতস্নে 
এত অসুস্থ িক়ে পকডে থে তার জকেয একজে পাসকরা োকসদর ব্কন্দাব্স্ত করকত ি়ে। 
েব্র স্নেকত জােলাম তাঁর কযান্সার িক়েকছ। ভদ্রমস্নিলা এেেও থব্ঁকচ আকছে তকব্ 
থতমেভাকব্ থব্ঁঢ় োকার থচক়ে মৃতুয থশ্র়ে। প্রা়ে সারাক্ষণই তাঁকক মস্নিদ়ো স্নদক়ে আেন্ন 
ককর রােকত ি। আস্নম তার সকঙ্গও থদো ককরস্নছ। অযাোকক তার থব্শ মকে আকছ। তাঁর 
মকত আো থব্শ ভাকলা থমক়ে। থসেোকার স্থােী়ে আরও দু-চার জে থলাককর সকঙ্গও 
আস্নম তৎকালীে ঘেোব্স্নল স্নেক়ে আকলাচো ককরস্নছ। স্নকন্তু থকাকো রিসযম়ে মৃতুযর সন্ধাে 
পা়েস্নে। 
  
তার পর সুইজারলযান্ড। ভাব্লাম থসোকে ি়েকতা থকাকো আকস্নস্মক দুঘদেোর েব্র েুঁকজ 
ব্ার করকত পারব্ স্নকন্তু তা পাস্নরস্নে। এমেস্নক উইলস্নকং থিাকডদও এ-স্নব্ষক়ে থকাকো েব্র 
থেই। 
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তািকল থমস্নরস্নডেককও আমাকদর তাস্নলকা থেকক ব্াদ থদও়ো থেকত পাকর? প্রশ্ন করকলে 
থপা়োকরা। 
  
ব্যাকেল স্নদ্বধাস্নন্বত স্নচকত্ত ব্লকলে, থসকো আস্নম ব্লকত চাই ো। থকাোও একো গন্ডকগাল 
স্নেশ্চ়ে আকছ, তার থচাকেমুকে প্রা়েশই একো স্নব্হ্বল আতকঙ্কর ছা়ো িুকে ওকঠ থেোকক 
থকাকোমকতই শযাতাোর মৃতুযজস্নেত ভ়ে ব্লা চকল ো। চাস্নরস্নদককই তার ভীতচস্নকত দৃস্নি। 
সব্দদাই থেে ব্ড থব্স্নশ সশস্নঙ্কত িক়ে আকছ। আস্নম শপে ককর ব্লকত পাস্নর, স্নেশ্চ়ে থস 
থকাকো ভ়োব্ি ঘেোর সকঙ্গ জস্নডত। স্নকন্তু ওই থে ব্ললাম থমস্নরস্নডে স্নেকদদাষ জীব্েোপে 
ককর। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর থচাকের তারা চকচক ককর উঠল। থঠাঁকের িাঁকক সব্জান্তার িাস্নস। 
ব্লকলে, স্নকন্তু তবু্ অযাো থমস্নরস্নডে এক সম়ে এমে এক ব্াস্নডকত কাজ করত, থে 
ব্াস্নডর এক ভদ্রমস্নিলা ওষুকধর ব্দকল ভুল ককর এক ধরকের স্নব্ষাি পাস্নলশ থেক়ে মারা 
োে। 
  
তাঁর কোর িল থে স্নক িল থস সম্বকন্ধ তাঁর থকাকো অস্নভকোগ করার কারণ োকল ো। 
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল অধীর উকত্তজো়ে থচ়োর থছকড প্রা়ে লাস্নিক়ে উঠকলে। স্নব্স্ম়ে 
স্নব্স্ফাস্নরত দু’থচাকের দৃস্নি শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর মুকের ওপর স্নেব্দ্ধ। স্নজকজ্ঞস করকলে তাই 
োস্নক? এ-েব্র আপস্নে থকাো থেকক সংগ্রি করকলে? 
  
আস্নমও একেু আধেু থগাক়েন্দাস্নগস্নর ককরস্নছলাম, শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর ককে গস্নব্দত 
আকমকজর  সুর, তকব্ তা থকব্ল থমক়েকদর মকধযই। ওকদর ওক়েডডে কুস্নেক়ে স্নগক়ে 
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একো আষাকঢ় গল্প িঁদলাম, ব্ললাম ডািার রব্ােদসককই আমার সকন্দি। থরাডা থমক়েো 
েুব্ ভাকলা। আমার সকঙ্গ সহৃদ়ে ব্যব্িার করল। তার ধারণা আস্নম একজে েুব্ মস্ত ব্ড 
থলস্নেকা। তকব্ স্নমস থমস্নরস্নডে আমার আগমেকক সুেজকর থদকেস্নে। এব্ং তার এই 
মকোভাব্ো স্পি ককরই আমাকক জাস্নেক়ে স্নদকলা। থমক়েো েুব্ই সকন্দিপ্রব্ণ। থগাপে 
করব্ার মকতা থকাকো স্নকছু ো োককল থস অত সকন্দিপ্রব্ণ ি়ে থকে? আস্নম তাকদর 
দু’জেককই লণ্ডকে আমার ফ্ল্যাকে আসব্ার জকেয আহ্বাে জাস্নেক়ে স্নছলাম। থকব্ল থরাডা 
একসস্নছল। তার মুে থেককই কো়ে কো়ে সমস্ত ঘেোো জােকত পারলাম। আমার প্রস্নত 
অযাোর মকোভাকব্র কো উঠল। থরাডা ব্লল, আমার একো কো়ে োস্নক অযাোর থকাকো 
থব্দোদা়েক অতীত সৃ্মস্নত মকে পকড স্নগক়েস্নছল। থসই জকেযই থসস্নদে আমাকক স্নঠক সিয 
করকত পাকরস্নে, আমার কাকছ আসল ঘেোোর ব্ণদো স্নদকলা। 
  
কেে এব্ং থকাো়ে এো ঘকেস্নছল তা জােকত থপকরকছে? 
  
স্নতে ব্ছর আকগ। থডভেশা়োকর, সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল স্নব্ডস্নব্ড ককর স্নক থেে 
ব্লকলে স্পি থশাো থগল ো। পযাকডর ওপর থপস্নন্সল স্নদক়ে েসেস ককর থোে স্নলেকলে। 
তার প্রস্তর কস্নঠে মুকে আসন্ন ঝকডর পূব্দাভাস। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার স্নেকজর থচ়োকর থিলাে স্নদক়ে সমগ্র পস্নরস্নস্থস্নতো থেে মকোকোগ সিকাকর 
উপকভাগ করকছে। থকরামস্নত থদোব্ার এই অপূব্দ সুকোগ থপক়ে স্নতস্নে গস্নব্দত। 
  
আপোকক অকশষ ধেযব্াদ স্নমকসস অস্নলভার। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল সংেত স্নচকত্ত 
তাকক অস্নভব্াদে জাোকলে। সস্নতযই আপস্নে আমাকদর ওপর একিাত থেক্কা স্নদক়েকছে। 
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স্নেিঃসকন্দকি অস্নতমূলযব্াে সংব্াদ। কত সিকজই থে থকাকো ঘেো একজকের েজর 
এস্নডক়ে থেকত পাকর এো তারই উজ্জ্বলতম স্নেদশদে। 
  
স্নতস্নে স্নকছুক্ষণ মকে মকে স্নচন্তা করকলে, তকব্ থমক়েো স্নেশ্চ়ে থসোকে েুব্ থব্স্নশ স্নদে ব্াস 
ককরস্নে। ব্ড থজার মাস দুক়েক োককত পাকর। উইে দ্বীপ আর স্নমস থদা়োকসর আত্মী়োর 
ব্াস্নড কাকজ লাগব্ার মধযব্তদী সমক়ের ঘেো। অযাো থে থসোে থেকক স্নব্দা়ে স্নেক়ে 
থডভেশা়োকর থগকছ এইেুকুই শুধু স্নমকসস এন্ডকের থব্াকের স্মরকণ স্নছল। কার কাকছ 
থগকছ তা স্নঠক ব্লকত পাকরেস্নে। 
  
থপা়োকরা িঠাৎ প্রশ্ন করকলে, স্নমকসস এডে স্নক েুব্ অকগাছাকলা স্বভাকব্র মস্নিলা? 
  
ব্যাকেকলর থচাকের তারা়ে এক আশ্চেদ স্নব্স্ম়ে িুকে উঠল। আপোর মুে থেকক একো 
শুকে আমার েুব্ অব্াক লাগকছ। মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, আকলাচো প্রসকঙ্গ স্নমকসস এডকের 
অকগাছাকলা স্বভাকব্র কো তার থব্াে একব্ার আমাকক জাস্নেক়েস্নছকলে। স্নকন্তু থস েব্র 
আপোর কাকছ থপৌঁছল স্নক ককর? 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার মন্তব্য করকলে, থেকিতু স্নতস্নে তাঁর দুই থছকল থমক়েকক থদোকশাো 
করব্ার জেয অযাোকক স্নেেুি ককরস্নছকলে তার থেককই ি়েকতা মঁস্নসক়ে থপা়োকরা এমে 
স্নসদ্ধাকন্ত একসকছে। 
  
ো ো, তা ে়ে। সমূ্পণদ অেয ব্যাপার। আমার অল্প থকৌতূিল থজকগস্নছল ব্কলই কোো 
স্নজকজ্ঞস করলাম। স্নঠক আকছ, আপস্নে ব্কল োে, সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল। 
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আস্নম থভকব্স্নছলাম–আব্ার শুরু করকলে ব্যাকেল–থে অযাো ি়েকতা থসাজা স্নমস থদা়োকসর 
আত্মী়ের ব্াস্নডকত স্নগক়েই উকঠস্নছল। থমক়েো থে এত চতুর জােতাম ো। আমাকক 
ঠস্নকক়েকছ। সব্সম়ে আমার কাকছ স্নমকেয ব্কল থগকছ। 
  
স্নমকেয ব্লাোই সব্ সম়ে অপরাকধর স্নচহ্ন ে়ে। থপা়োকরা মন্তব্য করকলে। 
  
তা আস্নম জাস্নে; ব্যাকেলও এ কো়ে সা়ে স্নদকলে। স্নমকেয ব্লা অকেককর স্বভাব্। এব্ং 
স্নমস থমস্নরস্নডে তাকদর একজে। সব্ সম়ে ো ভাকলা থশাো়ে তাই থস ব্লকব্। স্নকন্তু এই 
রকম গুরুত্বপূণদ অেদকক চাপা থদব্ার অপকচিা তার পকক্ষ একো মারাত্মক ঝঁুস্নকর কাজ 
িক়েকছ। 
  
শ্ৰীমতী অস্নলভার ব্লকলে, ও ি়েকতা জােকতা। ো,অতীত অপরাধ সম্পককদই আপোর 
থকৌতূিল থব্স্নশ। 
  
থসই জকেয এো আরও থব্স্নশ সকন্দিজেক। থকেই ব্া থস এই সতযোকক থচকপ োব্ার 
থচিা করকব্? এোকক থতা দুঘদেো ব্কলই সককল জাকে, তকব্ তার এত ভক়ের কারণ স্নক! 
অব্শয থস েস্নদ সমূ্পণদ স্নেকদদাষ ি়ে। 
  
িযাঁ, থডভেশা়োকর মৃতুযর ব্যাপাকর েস্নদ থস সমূ্পণদ স্নেকদদাষ ি়ে। থপা়োকরা ব্যাকেকলর ভ্রম 
সংকশাধে ককর স্নদকলে। 
  
ব্যাকেল থপা়োকরার স্নদকক স্নিকর তাকাকলে, আপোর কোর তাৎপেদ আস্নম বু্ঝকত পারস্নছ, 
ওই দুঘদেোো থশষ পেদন্ত িতযাকান্ড ব্কল প্রমাস্নণত িকলও তার দ্বারা এো প্রমাণ ি়ে ো 
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থে শযাতাোককও থস েুে ককরকছ। তািকলও আকগর েুেো েুেই। এব্ং প্রকতযক 
িতযাকারীর শাস্নস্তস্নব্ধােই আমার কাময। 
  
থপা়োকরা স্মরণ কস্নরক়ে স্নদক়ে ব্লকলে স্নকন্তু স্নমিঃ শযাতাোর মকত তা সাধযাতীত। 
  
িযাঁ ডািার রব্ােদকসর থব্লা়ে তা অসম্ভব্। থদো োক, স্নমস থমস্নরস্নডকের থক্ষকত্রও থসো 
সমভাকব্ প্রকোজয স্নকো। আস্নম কালই থডভেশা়োকর রওো িব্। 
  
স্নকন্তু থকাো়ে থেকত িকব্ তা স্নক আপস্নে জাকেে? শ্ৰীমতী অস্নলভার প্রশ্ন করকলে, 
থরাডাকক আস্নম এ-সম্বকন্ধ আর থব্স্নশ স্নকছু স্নজকজ্ঞস কস্নরস্নে। 
  
থসো ভাকলাই ককরকছে। থব্স্নশ ঘাঁোকল মকে থকাে সকন্দি জাগকত পারত। আমার পকক্ষ 
আসল জা়েগা েুঁকজ ব্ার করা েুব্ কিকর িকব্ ো। স্নেশ্চ়ে ব্যাপারো ককরাোকরর থকাকেদ 
উকঠস্নছল। এসব্ই থতা পুস্নলকশর বদেস্নন্দে কাজ। কাল সকাকলর মকধযই ওরা স্নেশ্চ়েই সব্ 
েস্নেপত্র িাস্নজর ককর থদকব্। 
  
থমজর থডসপাকডদর স্নক েব্র? প্রশ্ন করকলে শ্ৰীমস্নত অস্নলভার। তাঁর সম্বকন্ধ কতদূর স্নক 
জােকত পারকলে? 
  
এতস্নদে ককেদল থরকসর স্নরকপাকেদর অকপক্ষা়ে স্নছলাম। আমার থোক অব্শয সব্ সম়ে 
তাকক থচাকে থচাকে থরকেকছ। একো মজার েব্র আকছ। ভদ্রকলাক উইস্নলং থিাকডদ স্নমস 
থমস্নরস্নডকের সকঙ্গ থদো করকত স্নগক়েস্নছকলে, আপোকদর থব্াধি়ে স্মরণ আকছ, থসস্নদে 
থজরার সম়ে স্নতস্নে ব্কলস্নছকলে থমক়েস্নের সকঙ্গ তাঁর থকাকো পস্নরচ়ে থেই। 
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থপা়োকরা স্নব্ডস্নব্ড করকলে, থমস্নরস্নডে স্নকন্তু প্রকৃতই সুন্দরী! ব্যাকেল থিকস উঠকলে। 
আমার থতা মকে ি়ে থদো করকত োও়োর পকক্ষ থসইোই একমাত্র কারণ। িযাঁ, ভাকলা 
কো, থডসপাডদ স্নকন্তু থকাকো সুকোগই িাতছাডা করকত রাস্নজ েে। ইস্নতমকধয সস্নলস্নসেকরর 
পরামশদ স্নেক়েকছ। থব্াঝা োকে। স্নতস্নেও স্নব্পকদর আশঙ্কা ককরে। 
  
ভদ্রকলাক আকগ থেকক ভাব্ো স্নচন্তা ককর কাকজ িাত থদে। মন্তব্য ককর কাকজ িাত 
থদে। মন্তব্য করকলে থপা়োকরা। থে-থকাকো অব্স্থার জকেয স্নেকজকক প্রস্তুত রাকেে। 
  
ব্যাকেল দীঘদবাস থিলকলে, থসই জকেযই স্নতস্নে কাকরা বু্কক িঠাৎ একো ছুস্নর ব্স্নসক়ে 
থদকব্ে, এো ভাব্া ো়ে ো। 
  
েস্নদ ো থসোই একমাত্র অব্স্নশি উপা়ে ি়ে। থপা়োকরা কোর থেই ধরকলে, স্নতস্নে থে 
দ্রুতগস্নতকত স্নব্চক্ষণ ও তৎপরতার সকঙ্গ কাজ করকত পাকরে, দ়ো ককর থস কোোও 
মকে রােকব্ে। 
  
ব্যাকেল থপা়োকরার স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। আপোর িাকতর তাস স্নক ব্লকছ, মঁস্নসক়ে 
থপা়োকরা, আপস্নে স্নক িাত উপুড করকব্ে ো এেে স্নেকজকক লুস্নকক়ে রােকব্ে? 
  
থপা়োকরা থঠাঁকের িাঁকক মৃদু িাসকলে। আমার তাকসর ক্ষমতা েুব্ই সীস্নমত। ি়েকতা 
ভাব্কছে, আপোকদর কাছ থেকক স্নকছু থগাপে করস্নছ। স্নকন্তু তা ে়ে, স্নব্কশষ থকাকো 
তেযই আস্নম জাস্নে ো। ডািার রব্ােদস এব্ং স্নমকসস লস্নরমাকরর সকঙ্গ আস্নম থদো ককরস্নছ। 
থমজর থডসপাকডদর সকঙ্গও আমার আলাপ িক়েকছ। ব্াস্নক থকব্ল স্নমস থমস্নরস্নডে। এই 
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স্নতেজকের সকঙ্গ কো ব্কল আস্নম থকব্ল এইেুকুই থজকেস্নছ ডািার রব্ােদস চারস্নদকক 
তীক্ষ্ণ েজর থরকে চকলে। স্নমকসস লস্নরমাকরর মােস্নসক একাগ্রতা মাত্রাস্নতস্নরি থব্স্নশ এব্ং 
তারই অস্নেব্ােদ িলশ্রুস্নতস্বরূপ স্নেকজর পাস্নরপাস্নবদক অব্স্থা সম্বকন্ধ স্নতস্নে পুকরাদস্তুর অন্ধ। 
িুল তার েুব্ই স্নপ্র়ে। থডসপাডদ থেসব্ ব্স্তু পছন্দ ককরে থকব্ল থসইগুকলাই তার স্নব্কশষ 
ভাকব্ েজকর পকড রঙকব্রকঙর দাস্নম দাস্নম কম্বল, থেলা ধুলার ট্রস্নি ইতযাস্নদ। দৃস্নি তার 
থতমে ব্যাপক ে়ে; অন্তদৃস্নি ব্া মােস্নসক একাগ্রতাও কম। তাঁর দৃস্নি থক্ষকত্রস্নব্কশকষর 
মকধয সীস্নমত। থেসব্ স্নজস্নেকসর সকঙ্গ তার মকের স্নমল আকছ থকব্ল তাই স্নতস্নে লক্ষয 
ককরে। 
  
তািকল এই গুকলাককই আপস্নে ঘেো ব্লকছে? ব্যাকেকলর ককণ্ঠ কু্ষব্ধ থকৌতুক। কু্ষদ্র েগণয 
িকলও এগুকলা তেয থতা ব্কেই। 
  
স্নমস থমস্নরস্নডে সম্বকন্ধ স্নক ভাব্কছে? 
  
আমার তাস্নলকা়ে সককলর থশকষ তার োম। তকব্ তাককও আস্নম একই প্রশ্ন করব্, ওই 
ঘকরর স্নক স্নক স্নজস্নেকসর কো তার স্মরকণ আকছ। আপোর কমদপদ্ধস্নত স্নকন্তু ভাস্নর অদু্ভত। 
ব্যাকেল স্নচস্নন্তত গলা়ে ব্লকলে, ব্ড থব্স্নশ মেস্তকত্বর মারপযাঁচ। ধরুে, ওরা েস্নদ সককলই 
স্নমকেয কো ব্কল? 
  
থপা়োকরা মৃদু থিকস মাো োডকলে। ো, তা সম্ভব্ ে়ে। তারা আমাকক সািােয করুক ব্া 
ো করুক, থকাকো অব্স্থাকতই স্নেকজর মকের গস্নত প্রকৃস্নতকক থগাপে রােকত পারকব্ ো। 
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আপোর কমদপদ্ধস্নতর মকধয স্নকছু একো স্নব্কশষত্ব আকছ, তা স্বীকার কস্নর। ব্যাকেল 
ব্লকলে, স্নকন্তু আস্নম স্নঠক ওরকমভাকব্ কাজ করকত অভযস্ত েই। 
  
থপা়োকরার থচাকের থকাকণ থকৌতুককর ছো। ব্লকলে, থদেকতই পাকেে, আপোর ব্া 
স্নমকসস অস্নলভাকরর তুলো়ে আস্নম কত সামােযই একগাকত থপকরস্নছ। এমে স্নক ককেদল 
থরকসর তুলো়েও আস্নম কত েগণয। আমার িাকতর তাস আস্নম থেস্নব্কলর ওপর রােলাম, 
স্নকন্তু সব্ই দুস্নর স্নতস্নরকত ভরা। 
  
ব্যাকেল থচাে স্নমেস্নমে করকলে। স্নকন্তু মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, রকঙর দুস্নর থচিারার সামােয 
িকলও অেয থে থকাকো স্নতেকে থেক্কাকক তুরুপ ককর স্নেক়ে থেব্ার ক্ষমতা ধকর। থস ো 
থিাক, আস্নম এেে ব্াস্তব্ অকেদই আপোর িাকত একো কাকজর ভার তুকল স্নদকত চাই। 
  
কাজো স্নক? 
  
অধযাপক লাক্সকমাকরর স্নব্ধব্া স্ত্রীর সকঙ্গ সাক্ষাৎ করা। 
  
আপস্নে স্নেকজ থকে থস দাস্ন়েত্ব স্নেকেে ো? 
  
কারণ আগামী কালই আস্নম থডভেশা়োর োব্। থপা়োকরা থেে ব্যাকেকলর কো শুেকত 
পােস্নে। একইভাকব্ আব্ার প্রশ্ন করকলে। আপস্নে থকে দাস্ন়েত্বো স্নেকজ স্নেকত চাইকছে 
ো? 
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ধাপ্পা়ে আপস্নে ভুলকব্ে ো থদেস্নছ, তািকল সস্নতয কোোই ব্স্নল। আমার স্নব্বাস, আপস্নে 
তার কাছ থেকক অকেক থব্স্নশ কো আদা়ে করকত পারকব্ে ো আমার সাকধয কুকলাকব্ 
ো। 
  
স্নকন্তু আমার পদ্ধস্নত থতা আপোর মকতা সিজ সরল ে়ে। 
  
ঘুস্নরক়ে কো ব্লা আপোর অভযাস। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল মৃদু িাসকলে। ইন্সকপক্টর 
জযাকপর মুকে শুকেস্নছ, আপস্নে োস্নক থলাককর মকে েুব্ থোঁচা স্নদকত পাকরে। 
  
পরকলাকগত স্নমিঃ শযাতাোর মকতা? আপস্নে স্নক মকে ককরে স্নতস্নে ভদ্রমস্নিলার কাছ থেকক 
গুপ্ত কো আদা়ে ককর স্নেকত পকরস্নছকলে? 
  
থপা়োকরা ধীর গম্ভীর স্বকর ব্লকলে, আমার স্নব্বাস, স্নতস্নে তা স্নেক়েস্নছকলে। 
  
স্নজজ্ঞাসু দৃস্নিকত ব্যাকেল থচাে তুকল তাকাকলে। স্নক ককর আপোর এ-ধরকের স্নব্বাস িল? 
  
থমজর থডসপাকডদর একো মুকের কো়ে। 
  
স্নতস্নে থব্াধ ি়ে ভুল ককর মকের কো প্রকাশ ককর থিকলস্নছকলে। তাই ো? স্নকন্তু এো 
তাঁর স্বভাব্ ব্স্নিভূদত। 
  
তকব্ মকে রােকব্ে, মকের কো বু্ককর মকধয পুকষ রাো েুব্ শি, েস্নদ আপস্নে মুে ব্ন্ধ 
ককর ো োককে। মুকের কোই মকের গভীর থেকক থগাপে েব্র ব্াইকর ব্ার ককর 
আকে।  
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আর থলাকক েস্নদ স্নমকেয কো ব্কল? প্রশ্ন করকলে শ্ৰীমতী অস্নলভার। 
  
তািকল মযাডাম এই স্নেওস্নর স্নেভুদল। কারণ আপস্নে থে একই ধরকের স্নমকেয ব্লকছে থসো 
অস্নব্লকম্ব ধরা পকড োকব্। 
  
আপোর কো শুকে েুব্ অস্বস্নস্ত থব্াধ করস্নছ। শ্ৰীমস্নত অস্নলভার স্নব্চস্নলত ভস্নঙ্গকত উকঠ 
দাঁডাকলে। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল তাকক দরজা পেদন্ত এস্নগক়ে স্নদকলে। তার সকঙ্গ করমদদে 
করকলে আন্তস্নরকভাকব্। আপস্নে সস্নতযই একজে দক্ষ থগাক়েন্দা, স্নমকসস অস্নলভার। 
আপোর থলো গকল্পর ওই লযাপলযান্ডব্াসী থগাক়েন্দার থচক়ে অকেক ভাকলা। 
  
থস্বাক়েে স্নিক়েে স্নিেলযাকন্ডর থলাক। শ্ৰীমস্নত অস্নলভার ব্যাকেকলর ভ্রম সংকশাধে ককর 
স্নদকলে। অব্শয থস স্নকছুো থব্াকা তকব্ প্রা়ে অস্নধকাংশ থলাকই ওইরকম। আো 
শুভরাস্নত্র। 
  
আমাককও এব্ার থেকত িকব্। থপা়োকরা েকড চকড ব্সকলে। 
  
ব্যাকেল একেুককরা কাগকজ একো োম ও স্নঠকাো স্নলকে থপা়োকরার িাকত স্নদকলে। এই 
িকে স্নমকসস লাক্সকমাকরর স্নঠকাো। ভদ্রমস্নিলাকক একব্ার ভাকলা ককর ব্াস্নজক়ে থদেুে। 
  
থপা়োকরা মৃদু িাসকলে। আস্নম স্নককসর অকন্বষকণ থসোকে োব্ ব্কল আপস্নে আশা ককরে? 
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অধযাপক লযাক্সকমাকরর প্রকৃত মৃতুযরিসয আস্নম জােকত চাই। থপা়োকরা থচ়োর থছকড উকঠ 
দাঁডাকলে। স্নকন্তু মঁস্নসক়ে ব্যাকেল এই েবর পৃস্নেব্ীকত থকউ স্নক কেকো থকাকো স্নব্ষক়ের 
প্রকৃত সতয সম্বকন্ধ অব্গত িকত থপকরকছ? 
  
এই মামলার ব্যাপাকর আস্নম কাল থডভেশা়োর োস্নে। সেকত্ন দাশদস্নেক তককদর পে 
পস্নরিার করকলে ব্যাকেল। 
  
থপা়োকরা আপে মকে স্নব্ডস্নব্ড করকলে। সস্নতযই আমার েুব্ অব্াক লাকগ….. 
  
. 
  
১৮. 
  
 থে দাসীস্নে সাউে থকেস্নসংেকে স্নমকসস লযাক্সকমাকরর ব্াস্নডর ব্দ্ধ দরজা েুকল স্নদল, 
থপা়োকরাকক থদকে থস থমাকেই প্রীত িল ো। এ আপদ আব্ার থকাো থেকক একলা, 
এমেই তার মুকের ভাব্। তাকক ব্াস্নডর মকধয প্রকব্শ করকত স্নদকতও থকাকো আগ্রি 
থদোল ো থস। 
  
থপা়োকরা কাডদ থব্র ককর ব্লকলে, এো থতামার কত্রদীর কাকছ স্নেক়ে োও, আমার স্নব্বাস 
স্নতস্নে আমার সকঙ্গ থদো 
  
অপকরর েজর থককড রােব্ার মকতা তাঁর োকমর থে কো কাডদ আকছ এো িকে তাকদর 
মকধয থশ্রষ্ঠ। কাকডদর একককাকণ থব্সরকাস্নর থগাক়েন্দা? কোো থসাোস্নল অক্ষকর থলো 
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আকছ। মস্নিলাকদর থক্ষকত্র ভাকলা সুিল পাব্ার জকেয স্নতস্নে এই কো দুকো স্নব্কশষভাকব্ 
থোদাই ককর স্নেক়েস্নছকলে। 
  
প্রা়ে প্রকতযক ভদ্রমস্নিলারই থব্সরকাস্নর থগাক়েন্দার ওপর এক ধরকের দুব্দলতা োকক। 
তারা এই স্নব্কশষ ধরকের জীব্েোকক স্বচকক্ষ থদেকত চা়ে। জােকত চা়ে স্নক উকেকশয 
তার আগমে। 
  
রাস্তার ওপর দাঁস্নডক়ে দাঁস্নডক়ে থপা়োকরা দরজার গাক়ের িাতলোর স্নদকক েজর স্নদকলে। 
আপো থেককই তার ভ্রুকুস্নঞ্চত িক়ে উঠল। অকেক স্নদে পাস্নলকশর অভাকব্ থসো থকমে 
মযাডকমকড চাকস্নচকযিীে অব্স্থা়ে পকড আকছ। অেচ একো িাতল পস্নরষ্কার করকত স্নকই 
ব্া আর প্রক়োজে। স্নকছুো িাকশা আর একেুককরা কাপড। 
  
দাসীস্নে িাঁিাকত িাঁিাকত ছুকে একস থপা়োকরাকক থভতকর থডকক স্নেক়ে থগল। 
  
একতলা়ে ড্রস্ন়েংরুকম দাঁস্নডক়ে থপা়োকরা ভাকলাভাকব্ চাস্নরস্নদক তাস্নকক়ে থদেকলে। ঘরো 
থকমে অন্ধকার অন্ধকার। িুলদাস্নের িুলগুকলাও সম়েমকতা ব্দলাকো ি়েস্নে। ব্াস্নস 
িুকলর গন্ধ থপকলে োকক। থেস্নব্কলর ওপর একো ছাই-ভস্নতদ অযাসকট্র। কত স্নদেকার ছাই 
তার থভতর সস্নঞ্চত িক়ে আকছ থক জাকে? জােলার গাক়ে ব্ািাস্নর স্নসকল্কর পদদা লাগাকো 
থসগুকলাও ধুস্নল-মস্নলে। চারস্নদককর থদও়োল ঘে সবু্জ রঙ করা। ছাকতর স্নশস্নলং তামাকে 
রকঙর। 
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একজে দীঘদাকৃস্নত সুন্দরী ভদ্রমস্নিলা আগুকের চুস্নল্লর কাকছ দাঁস্নডক়েস্নছকলে। স্নতস্নে 
থপা়োকরার স্নদকক এস্নগক়ে একস ধরা-ধরা গলা়ে প্রশ্ন করকলে, আপস্নেই মঁস্নসক়ে এরকুল 
থপা়োকরা? 
  
থপা়োকরা শশব্কস্ত মাো েত ককর অস্নভব্াদে জাোকলে। তাঁর আচার ব্যব্িার এেে আর 
স্বাভাস্নব্ক ে়ে। তার ওপর একো ছদ্ম আব্রণ পরাকো আকছ। স্নতস্নে থে েোেেই 
একজে স্নব্কদস্নশ, থস কোো থব্শ সাডম্বকরই মস্নিলাস্নের সামকে থঘাষণা করকত চাে। তাঁর 
ভস্নঙ্গমা থদকে অস্পিভাকব্ পরকলাকগত শযাতাোর কো মকে পকড। 
  
আমার কাকছ আপোর স্নক প্রক়োজে? 
  
থপা়োকরা আব্ার মাো থিস্নলক়ে অস্নভব্াদকের ভস্নঙ্গকত ব্লকলে, ব্সকত পাস্নর? অব্শয েুব্ 
একো থব্স্নশ সম়ে আমার লাগকব্ ো। 
  
ভদ্রমস্নিলা অনধেদভাকব্ িাত থেকড তাকক একো থচ়োকর ব্সকত ইস্নঙ্গত করকলে। স্নেকজ 
ব্সকলে থসািার একপ্রাকন্ত। ব্লুে, স্নক চাে? 
  
আপস্নে ি়েকতা জাকেে মযাডাম, আস্নম মাকঝ মকধয অেুসন্ধাকের কাজ-োজ ককর োস্নক। 
অব্শয থসো থে সমূ্পণদ থব্সরকাস্নরভাকব্, আশা কস্নর তা ব্লা ব্াহুলয। 
  
থপা়োকরা েতই ধীর সংেত ককণ্ঠ কো ব্লকত লাগকলে ভদ্রমস্নিলার উৎকণ্ঠা ততই থব্কড 
চলল। ব্লকলে িযাঁ, বু্কঝস্নছ। আপস্নে ব্লুে। 
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আস্নম অধযাপক লযাক্সকমাকরর মৃতুযর স্নব্ষ়ে স্নকছু তদন্ত ককরস্নছ। ভদ্রমস্নিলা চমকক 
উঠকলে। স্নতস্নে থে রীস্নতমকতা ভ়ে থপক়েকছে থসো প্রমাকণর অকপক্ষা রাকে ো। স্নজকজ্ঞস 
করকলে, স্নকন্তু থকে? আপোর ব্িব্যো স্নক? ওই ব্যাপাকরর সকঙ্গ আপোর সম্পকদই ব্া 
স্নককসর? 
  
থপা়োকরা পুেরা়ে কো শুরু করব্ার আকগ সতদক দৃস্নিকত ভদ্রমস্নিলাকক লক্ষয করকলে। 
আপোর কীস্নতদমাে স্বামীর জীব্ে কাস্নিস্নে স্নেক়ে একো ব্ই থলো িকে। থলেক একক্ষকত্র 
স্বাভাস্নব্ক ভাকব্ই সমস্ত তেয অব্গত িকত চাে থেমে ধরুে, আপোর স্বামীর মৃতুযর 
ব্যাপারো…. 
  
ভদ্রমস্নিলা সকঙ্গ সকঙ্গ উত্তর স্নদকলে, আমার স্বামী কালাজ্বকর মারা োে। অযামাজে েদীর 
ধাকর তাকক কব্র থদও়ো ি়ে। 
  
থপা়োকরা থচ়োকর থিলাে স্নদক়ে জাঁস্নকক়ে ব্সকলে। আকস্ত েুব্ আকস্ত মাো থদালাকত 
লাগকলে এস্নদক-ওস্নদক। এককঘক়ে পাগল করা ভস্নঙ্গ মযাডাম….মযাডাম…., তার ককণ্ঠ 
প্রস্নতব্াকদর সুর। 
  
স্নকন্তু আস্নম সব্ই জাস্নে। তাঁর মৃতুযর সম়ে আস্নম থসোকে উপস্নস্থত স্নছলাম। 
  
িযাঁ, তা স্নঠক। আপস্নে থসোকে উপস্নস্থত স্নছকলে। আমার সংগৃিীত তেযই একোর সাক্ষী 
স্নদকে। 
  
ভদ্রমস্নিলা স্নচৎকার ককর উঠকলে, স্নক তেয সংগ্রি ককরকছে আপস্নে? 
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ভদ্রমস্নিলার থচাকে থচাে থরকে থপা়োকরা গম্ভীর স্বকর ব্লকলে, পরকলাকগত শযাতাোর 
কাছ থেকক আস্নম অকেক রকম েব্রই সংগ্রি ককরস্নছ। 
  
ভদ্রমস্নিলা এমেভাকব্ চমকক উঠকলে থেে তার মুকের ওপর থকউ চাবু্ককর আঘাত 
থিকেকছ। শযাতাো….? অস্পি ককণ্ঠ স্নব্ড স্নব্ড করকলে স্নতস্নে। 
  
পৃস্নেব্ীর অকেক েব্রই স্নতস্নে রােকতে, ব্লকলে থপা়োকরা, স্নেিঃসকন্দকি স্মরণী়ে ব্যস্নি। 
অকেক থগাপে েব্র তাঁর জাো স্নছল। 
  
আমারও তাই মকে ি়ে। কো ব্লার আকগ শুককো িযাকাকশ থঠাঁে দুকো স্নজভ স্নদক়ে 
স্নভস্নজক়ে স্নেকলে স্নমকসস লযাক্সকমার। 
  
থপা়োকরা সামকের স্নদকক ঝঁুকক পডকলে। আপোর স্বামী থে কালাজ্বকর মারা োেস্নে, তা 
স্নতস্নে জােকতে। 
  
ভদ্রমস্নিলা একদৃকি থপা়োকরার স্নদকক তাস্নকক়ে রইকলে। তাঁর দু’থচাকে ভ়ে আর িতাশার 
েুগপৎ সমন্ব়ে। 
  
থপা়োকরা ঝঁুকক পকড তাঁর কোর িলািল লক্ষয করকত লাগকলে। 
  
অকেক ককি স্নেকজ সংেত ককর থসাজা িক়ে ব্সকলে স্নমকসস লযাক্সকমার। আস্নম..আস্নম 
আপোর ব্িব্য স্নঠক বু্কঝ উঠকত পারস্নছ ো। তার ককণ্ঠ এব্ার আর প্রস্নতব্াকদর সুর 
ধ্বস্নেত িল ো, তার ব্দকল িুকে উঠল সকাতর অেুে়ে। 
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তািকল মযাডাম আপোকক সরাসস্নর প্রশ্ন করস্নছ। আস্নম অব্শয আমার সংগৃিীত সব্ তেযই 
আপোর সামকে িাস্নজর করব্। মৃদু িাসকলে থপা়োকরা, আপোর থব্াোস্নেস্ট স্বামী 
কালাজ্বকর মারা োেস্নে, মারা থগকছে ব্নু্দককর গুস্নলকত। 
  
ওিঃ! একো সকাতর আতদোদ স্নেগদত িল ভদ্রমস্নিলার কণ্ঠ স্নদক়ে। দু’িাকত মুে ঢাককলে 
স্নতস্নে। অব্রুদ্ধ আকব্কগ থকঁকপ থকঁকপ উঠকত লাগল তার সব্দাঙ্গ থেে এক সকরুণ 
থব্দোঘে 
  
তবু্ স্নতস্নে থে তার সুপ্তমকের অন্তিঃপুকর স্নেকজর এই স্নব্ষাদপ্রস্নতম অব্স্থাো পরম পুলকক 
উপকভাগ করকছে, থপা়োকরা থস-স্নব্ষক়ে স্নস্থর স্নেস্নশ্চত। তািকল বু্ঝকতই পারকছে, স্পি 
ভাষা়ে ব্লকলে থপা়োকরা, পুকরা ঘেোো েুকল ব্লকত আর থকাকো আপস্নত্ত োকব্ার কারণ 
থেই। 
  
ভদ্রমস্নিলা ধীকর ধীকর মুে থেকক িাত সরাকলে। ব্লকলে, স্নকন্তু আপস্নে ো ভাব্কছে 
ব্যাপারো থসরকম ভাকব্ ঘকেস্নে। 
  
থপা়োকরা আব্ার সামকের স্নদকক ঝঁুকক পকর সহৃদ়ে ককণ্ঠ ব্লকলে, আপস্নে আমা়ে ভুল 
বু্ঝকব্ে ো, স্নমকসস লযাক্সকমার আস্নম েুব্ ভাকলা ককরই জাস্নে গুস্নলো আপস্নে ককরেস্নে। 
গুস্নল চাস্নলক়েস্নছকলে থমজর থডসপাডদ, স্নকন্তু উপলক্ষ থতা আপস্নেই? 
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আস্নম স্নঠক জাস্নে ো। আজও ভাকলা বু্কঝ উঠকত পাস্নর ো। ি়েকতা আস্নমই এর কারণ। 
সমস্ত ব্যাপারোই এত ভ়েঙ্কর। আর সব্ থেকক আশ্চকেদর স্নক জাকেে, দুঘদেো থেে 
সব্দদাই আমার থপছে থপছে তাডা ককর থিকর। 
  
স্নকন্তু ব্যাপারো েুব্ই সস্নতযই। থপা়োকরা সমঝদাকরর ভস্নঙ্গকত মাো োডকলে। এো আস্নম 
প্রা়ে অকেকব্ারই লক্ষয ককরস্নছ। থকাকো থকাকো মস্নিলার ভাগযোই এই রকম তারা 
থেোকেই োে, দুঘদেো তাকদর থপছে থপছে ধাও়ো ককর। এো তাকদর থদাষ ে়ে। এমে 
ঘেোকক স্নে়েস্নত ছাডা আর স্নক ব্লা োকব্? 
  
স্নমকসস লযাক্সকমার একো গভীর দীঘদ স্নেিঃবাস তযাগ করকলে। আপস্নে স্নঠকই বু্ঝকত 
থপকরকছে। স্নক ককর থে এমে ি়ে। আর কত অো়োকসই ো িক়ে ো়ে। 
  
আপস্নে থব্াধি়ে ওই দকলর সকঙ্গ অস্নভোকে স্নগক়েস্নছকলে? 
  
িযাঁ, আমার স্বামী স্নছকলে উস্নদ্ভদস্নব্দ–ব্লকলে স্নতস্নে–দুষ্প্রাপয লতাগুল্ম সম্বকন্ধ স্নতস্নে তেে 
একো ব্ই স্নলেস্নছকলে। থমজর থডসপাকডদর সকঙ্গ আমাকদর পস্নরচ়ে কস্নরক়ে থদও়ো ি়ে। 
স্নতস্নে োস্নক ওই অঞ্চকলর জলিাও়ো সম্বকন্ধ েকেি ও়োস্নকব্িাল। এই অস্নভোকের 
ব্যাপাকর প্রক়োজেী়ে সািােযও করকত পারকব্ে। ভদ্রকলাককর সকঙ্গ আলাপ ককর আমার 
স্বামীর েুব্ ভাকলা থলকগ থগল। আমরা সদলব্কল োত্রা শুরু করলাম। 
  
ব্লকত ব্লকত মাঝপকে থেকম থগকলে স্নমকসস লযাক্সকমার। থপা়োকরা স্নমস্নেে োকেক তাঁকক 
েীরব্ োকব্ার সুকোগ স্নদকলে। স্নকন্তু তার পকরও ভদ্রমস্নিলা মুে েুলকছে ো থদকে স্নতস্নে 
স্নেকজই ঘেোর থেই ধকর কো শুরু করকলে। িযাঁ, ব্যাপারো কল্পো ককর থেও়ো শি 
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ে়ে। থস্রাতস্নস্বেী, ককল্লাস্নলেী পািাস্নড েদী……জঙ্গকলর উষ্ণ চস্নরত্র…….পতকঙ্গর স্নঝস্নল্লমুের 
ঐকতাে…সুঠাম স্বাস্থযব্াে পুরুষ…সুন্দরী মস্নিলা। 
  
স্নমকসস লযাক্সকমার ঘে দীঘদবাস থিলকলে। আমার স্বামী স্নছকলে ব়্েকস প্রা়ে স্নদ্বগুণ ব্ড। 
সস্নতয কো ব্লকত স্নক, তাঁর সকঙ্গ েেে আমার স্নব্ক়ে ি়ে তেে স্নব্ক়ের মমদই আস্নম 
ভাকলাভাকব্ বু্ঝকত স্নশস্নেস্নে। 
  
থপা়োকরা মাো োডকলে। ব্লকলে আস্নম জাস্নে, এমে ঘেো আজকাল িাকমশাই ঘকে 
োকক। 
  
অব্শয স্নক ঘেকছ, স্নজকজ্ঞস করকল দুজকের থকউই ি়েকতা তা স্বীকার করতাম ো; স্নমকসস 
লযাক্সকমার পুরাকো প্রসকঙ্গ স্নিকর থগকলে, ব্লকলে, জে থডসপাডদ থকাকো সম়ে মুে িুকে 
একো কোও ব্কলেস্নে। স্নতস্নে েোেই একজে ভদ্রকলাক। 
  
স্নকন্তু থমক়েরা পুরুষকদর মুকেই মকের কো বু্ঝকত পাকর। মৃদু স্বকর স্নব্ডস্নব্ড করকলে 
থপা়োকরা। 
  
স্নমকসস লযাক্সকমার থব্দো স্নব্ধুর থচাে তুকল থপা়োকরার স্নদকক তাকাকলে। আপস্নে স্নঠকই 
ব্কলকছে। থমক়েরা সস্নতযই মুে থদকে মকের কো থের পা়ে। তকব্ আস্নম থে সব্ জাস্নে 
একোো তাঁকক থকাকোস্নদে বু্ঝকত স্নদইস্নে। থমজর থডসপাডদ এব্ং স্নমকসস লযাক্সমার 
স্নিকসকব্ই আমরা পরস্পকরর কাকছ থশষ মুিূতদ পেদন্ত পস্নরস্নচত স্নছলাম। দুজকেই মকে মকে 
স্নসন্ধান্ত স্নেক়ে স্নছলাম, এই থেলাই চলুক। স্নতস্নে আব্ার েীরব্ িক়ে থগকলে। অতীত 
থপ্রকমর ধূসর সৃ্মস্নত তাকক উন্মো ককর তুলল। 
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স্নঠকই! মৃদু সুকর স্নব্ডস্নব্ড করকলে থপা়োকরা, ভব্যতাকক মােয করা উস্নচত। আপোকদর 
এক কস্নব্ই থতা ব্কল থগকছে, থি স্নপ্র়ে থতামা়ে আস্নম এমেভাকব্ ভাকলাব্াসকতই পারতাম 
ো, ভব্যতাকক ভালব্াসকত ো স্নশেকল! 
  
ো, ো, কোো ভব্যতা ে়ে; ওো িকব্ থপ্রকমর মিেী়েতা। থপা়োকরার ভ্রম সংকশাধে ককর 
স্নদকলে স্নমকসস লযাক্সকমার। 
  
িযাঁ িযাঁ, এব্ার মকে পকডকছ, থপ্রকমর মিেী়েতাকক ভালব্াসকত ো স্নশেকলা। 
  
স্নতস্নে ব্লকত লাগকলে, লাইেো থেে আমাকদর জকেযই থলো িক়েস্নছল। স্বকপ্নর থঘাকর 
ব্লকলে স্নমকসস লযাক্সকমার আমরা স্নঠক ককরস্নছলাম, থব্দো়ে হৃদস্নপন্ড স্নপি িক়ে োক, 
তবু্ মুে িুকে থসই ভ়েঙ্কর সুন্দর কোোকক উচ্চারণ করব্ ো। তারপর…. 
  
তারপর….? প্রশ্ন করকলে থপা়োকরা। 
  
থসই োরকী়ে রাস্নত্র। স্নমকসস লযাক্সকমার স্নশউকর উঠকলে ব্লকত স্নগক়ে। আমার মকে ি়ে 
ওকদর দুজকের মকধয ঝগডা থব্কধস্নছল। জে আর স্নেমস্নে। আস্নম আমার তাবু্ থেকক 
থব্স্নরক়ে এলাম…. 
  
স্নমকসস লযাক্সকমাকরর দু-থচাকের তারা স্নব্স্ফাস্নরত িক়ে উঠল। স্নতস্নে থেে থচাকের সামকে 
থসই ঘেোব্স্নল প্রতযক্ষ করকছে। শুরু করকলে, আস্নম আমার তাঁবু্ থেকক থব্স্নরক়ে এলাম। 
স্নতস্নে আব্ার পুরাকো কোর পুেরাবৃ্স্নত্ত করকলে। জে আর স্নেমস্নে…ওিঃ। সভক়ে থচাে 
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বু্জকলে স্নমকসস লযাক্সকমার-সমস্তো আমার স্নঠক স্মরণ িকে ো। আস্নম ওকদর দুজকের 
মাঝোকে স্নগক়ে দাঁডালাম, .. থচঁস্নচক়ে ব্ললাম, এ সতয ে়ে, সমূ্পণদ স্নমকেয। স্নকন্তু স্নেমস্নে 
আমা়ে ভুকক্ষপ করল ো। থস তেে প্রচন্ডভাকব্ জেকক শাসাকে। অব্কশকষ জে গুস্নল 
চালাল। আত্মরক্ষার জকেয এ ছাডা অেয থকাকো উপা়ে স্নছল ো। স্নেমস্নে ওর গলা়ে একো 
ছুস্নর ব্স্নসক়ে স্নদকত উদযত িক়েস্নছল। 
  
স্নমকসস লযাক্সকমার আব্ার দু-িাকত মুে থঢকক ঝাঁস্নকক়ে থকঁকদ উঠকলে, একো গুস্নলর 
আঘাকতই স্নেমস্নে মারা থগল। গুস্নলো ওর িৎস্নপন্ড িুকড স্নদক়েস্নছল। 
  
থপা়োকরা ধীকর ধীকর মন্তব্য করকলে, থসোই থব্াধি়ে মযাডাকমর জীব্কে সব্কচক়ে 
দুকেদাগম়ে মুিূতদ। 
  
িযাঁ। থসস্নদকের কো আস্নম জীব্কে ভুলব্ ো। তকব্ সস্নতযই মিৎ। থস স্নেকজ থেককই ধরা 
স্নদকত থচক়েস্নছল। স্নকন্তু আস্নম ওকক ব্াধা স্নদলাম। সারারাত ধকর আমাকদর পব্দ চলল। 
থশষকাকল ব্ললাম অন্তত আমার মুকের স্নদকক থচক়েও ব্যাপারো স্নব্কব্চো ককরা। পাঁচজে 
আমার োকম স্নমকেয কলঙ্ক রোকব্। কোো জকের মকে ধরল। স্বাভাস্নব্ক ভাকব্ই ও 
আমাকক কলকঙ্কর ভাগীদার িকত স্নদকত চা়ে ো। থশাক স্নেন্দা থে স্নক ভ়েঙ্কর থসো ওর 
অজাো োকব্ার কো ে়ে। সংব্াদপকত্রর স্নশকরাোমই ব্া স্নক িত। অরকণযর অন্ধকাকর দুই 
পুরুষ এক োরী। আস্নদম ব্াসোর অগু্নযদগার। 
  
সমস্তই জেকক বু্স্নঝক়ে ব্ললাম। থশষ পেদন্ত জে রাস্নজ িল। ভাডা করা কুস্নল ভৃতযরা এ-
ঘেোর স্নব্নু্দস্নব্সগদ জােকত পাকরস্নে। তাকদর তাবু্ স্নছল আমাকদর তাঁবু্ থেকক থব্শ স্নকছুো 
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তিাকত। থসই সম়ে স্নেমস্নে অল্প জ্বকর ভুগস্নছল। আমরা কুস্নলকদর থডকক ব্ললাম। স্নেমস্নে 
জ্বকর মারা থগকছ। অযামাজকের তীকর ওকক কব্র থদও়ো িল। একো গভীর েন্ত্রণাম়ে 
দীঘদবাস ভদ্রমস্নিলার সারা শরীর কাঁস্নপক়ে তুলল। তারপর আমরা সভযজগকত স্নিকর 
এলাম। স্নচরকাকলর মকতা স্নব্দা়ে জাোলাম পরস্পরকক। 
  
তার স্নক সস্নতযই থকাকো প্রক়োজে স্নছল মযাডাম? 
  
িযাঁ স্নছল। মৃত স্নেমস্নের সৃ্মস্নত আমাকদর দুজকের মাঝোকে প্রস্নতব্ন্ধক িক়ে দাঁস্নডক়েস্নছল। 
স্নেমস্নে জীস্নব্তকাকল ো স্নছল এেে থেে তার থচক়েও আর অপ্রস্নতকরাধয। থসইজকেযই 
আমরা পরস্পকরর কাছ থেকক স্নচরকাকলর জেয দূকর সকর থগলাম। এেেও অব্শয মাকঝ-
মকধয দু-একো সামাস্নজক অেুষ্ঠাকে আমাকদর থদো সাক্ষাৎ ঘকে ো়ে। থদো িকল আমরা 
থচাে তুকল মৃদু িাস্নস। ভদ্রভাকব্ কো ব্স্নল।…..আমাকদর মকধয স্নক সম্পকদ স্নছল, ব্াইকর 
থেকক থদকে থসো থকউ কল্পোকত আেকত পারকব্ ো। আমাকদর দুজকের থচাকের ভাষা 
থকব্ল আমরা দুজকেই পডকত পাস্নর। তার মকধয শুধু একস্নে কোর প্রস্নতধ্বস্নে ভুলব্ 
ো…..ভুলব্ ো। 
  
আব্ার েীরব্ িকলে স্নমকসস লযাক্সকমাক র। থচাকের থকাকণ মুকিার মকতা দু’থিাঁো জল 
েলেল করকছ। থপা়োকরাও এ েীরব্তাকক শ্রদ্ধা জাোকলে। 
  
স্নমকসস লযাক্সকমার ভযাস্নেস্নে ব্যাগ েুকল পাউডাকরর পাি ব্ার ককর োকক মুকে বু্স্নলক়ে 
স্নেকলে। তারপর আব্ার ব্কস রইকলে একভাকব্। থকাো়ে থেে ছন্দ থককে থগকছ। 
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আপোর ইস্নতিাস েুব্ই করুণ। থপা়োকরা আব্ার কো শুরু করকলে। কণ্ঠস্বকর উচ্ছ্বাকসর 
প্রব্ণতা থেই। 
  
আপস্নে স্নেশ্চ়ে অেুভব্ করকত পারকছে, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, স্নমকসস লযাক্সকমাকরর গলার 
স্বকর ব্যগ্রতা িুকে উঠল, এ ইস্নতিাস ব্াইকরর কাউকক থশাোব্ার ে়ে। 
  
িযাঁ, স্নেকজর পকক্ষ থসো েুব্ই েন্ত্রণাদা়েক। 
  
একো ব্াইকরর কাউকক ব্লা অসম্ভব্। থসই ব্নু্ধ ব্া থলেক স্নেশ্চ়ে থকাকো স্নেকদদাষ 
মস্নিলার োকম কলঙ্ক থলপে করকত চাইকব্ে ো? 
  
অেব্া থকাকো স্নেরপরাধ ব্যস্নিকক িাঁস্নসকাকঠ থঝালাকত থশষেুকু জুকড স্নদকলে থপা়োকরা। 
  
আপস্নে তািকল এস্নদক থেককও স্নচন্তা ককরকছে? এর জকেয আস্নম আেস্নন্দত। ভদ্রকলাক 
ব্াস্তস্নব্কই স্নেকদদাষ। থঝাঁককর মাো়ে একো অপরাধ ককর ব্সকলই তাকক ব্রাব্করর মকতা 
অপরাধী ব্কল গণয করা ো়ে ো। আব্ার একক্ষকত্র আত্মরক্ষার জকেযই স্নতস্নে একাজ 
করকত ব্াধয িক়েস্নছকলে। গুস্নল থছাঁডা ছাডা থসই মুিূকতদ আর থকাকো উপা়ে স্নছল ো। সব্ 
স্নদক স্নব্চার স্নব্কব্চো ককর আপস্নে স্নেশ্চ়ে এো উপলস্নব্ধ করকব্ে থে স্নেমস্নে জ্বকর মারা 
থগকছ, থসই কোোই সকলকক জাস্নেক়ে থদও়ো সব্দকতাভাকব্ থশ্র়ে। 
  
থপা়োকরা স্বগকতাস্নির সুকর স্নব্ডস্নব্ড করকলে, থলেককরা মাকঝ মাকঝ এত স্নব্পজ্জেকভাকব্ 
থকৌতূিলী িক়ে ওকঠ…আপোর থলেক ব্নু্ধ স্নক োরী স্নব্কদ্বষী? আমরা েন্ত্রণা পাই থসোই 
স্নক তাঁর কাময? স্নকন্তু আপোর একত ব্াধা থদও়ো উস্নচত। আস্নমও থতা থকাকোমকত সিয 
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করব্ ো। প্রক়োজে িকল স্নেকজর ঘাকডই সব্ অপরাকধর থব্াঝ থেকে থেব্, ব্লব্, আস্নমই 
স্নেমস্নেকক িতযা ককরস্নছ। স্নমকসস লযাক্সকমার দৃঢ় পাক়ে থসািা থছকড উকঠ দাঁডাকলে। মাো 
উঁচু ককর স্নিকর তাকাকলে সামকের স্নদকক। তার দু’থচাকের দৃস্নিকত একো স্নস্থর 
প্রস্নতজ্ঞাভাব্ জ্বল জ্বল করকছ। 
  
থপা়োকরাও সকঙ্গ সকঙ্গ উকঠ দাঁডাকলে। িাত ব্াস্নডক়ে করমদদে করকত করকত ব্লকলে, 
মযাডামিঃ এমে মিাে আকত্মাৎসকগদর থকাকো প্রক়োজে থদস্নে ো। সকরুণ সতযো োকত 
ব্রাব্করর মকতা থগাপে োকক থস স্নব্ষক়ে আস্নম আমার সাধযমকতা থচিা করব্। 
  
একো োরীসুলভ মৃদু িাস্নসর থসৌরভ স্নমকসস লযাক্সকমাকরর থচাকে মুকে ছস্নডক়ে পডল। 
ম্লাে থমকঘর িাঁকক িাঁকক থসাোস্নল থরৌকদ্রর রূপ থরো। স্নতস্নে তাঁর ডাে িাতো আর 
একেু উঁচুকত তুলকলে, োকত ইো়ে থিাক ব্া অস্নেোকতই থিাক তাঁর িাকতর তালুকত 
প্রীস্নতর চুম্বে এঁকক স্নদকত ব্াধয িকলে মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। 
  
একজে ভাগযিীে োরীর আন্তস্নরক ধেযব্াদ গ্রিণ করকব্ে, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। মৃদু সুকর 
স্নতস্নে ব্লকলে। 
  
স্নেিঃসকন্দকি স্নব্দা়ে থেব্ার ইস্নঙ্গত। 
  
রাস্তা়ে থব্স্নরক়ে মুি ব্াতাকস গভীরভাকব্ বাস স্নেকলে থপা়োকরা। 
  
. 
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১৯. 
  
অভূতপূব্দ মস্নিলা। থপা়োকরা আপে মকে স্নব্ডস্নব্ড করকলে। িতভাগয থডসপাডদ। স্নক 
দুকেদাগম়ে অস্নভোে। িঠাৎ স্নতস্নে আপেমকে িাসকত শুরু করকলে। 
  
থপা়োকরা এেে িম্পেে থরাড স্নদক়ে িাঁেকছে। এক জা়েগা়ে দাঁস্নডক়ে পককে থেকক ঘস্নড 
ব্ার করকলে। মকে মকে স্নিসাব্ ককর স্নেকলে সমক়ের। িা, িাকত এেে সম়ে আকছ। 
স্নকছুক্ষণ অকপক্ষা করকল থকাকো ক্ষস্নত িকব্ ো। এই িাঁকক অেয একো থছাে কাজ থসকর 
স্নেকত পাস্নর। অকেকস্নদে আকগ আমার পুরাকো ব্নু্ধ ইন্সকপক্টার জযাপ গুে গুে ককর একো 
গাকের সুর ভাজকতা থস আজ কতস্নদকের কো।…..প্রা়ে চস্নল্লশ ব্ছর আকগ, সব্ো স্পি 
মকে থেই-থছাট্ট পাস্নেোকক একেুককরা মেকভালাকো স্নমস্নি দাও,–প্রেম কস্নলো থেে এই 
রকম। 
  
থসই ভুকল োও়ো পুরাকো গাকের কস্নল ভাঁজকত ভাঁজকত থপা়োকরা একো ব্ডসড 
থস্টশোরী থদাকাকে ঢুকক পডকলে। চাস্নরস্নদকক তাস্নকক়ে থদকে থমাজা স্নব্স্নক্রর কাউন্টাকরর 
স্নদকক এস্নগক়ে থগকলে স্নতস্নে। থসলস কাউন্টাকর দন্ডা়েমাে তরুণীস্নে সুন্দরী ো িকলও মন্দ 
ে়ে। তার দৃস্নিকত সাব্দজেীে সমকব্দোর স্পশদ আকছ। 
  
স্নসকঙ্কর থমাজা েুঁজকছে? আসুে, আসুে, আমাকদর স্টকক ভাকলা ভাকলা থমাজা আকছ। 
শতকরা এককশা ভাগ োঁস্নে স্নসল্ক, থস-স্নব্ষক়ে গযাকরস্নন্ট থদব্ আমরা। 
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সাদামাো থমাজাগুকলাকক থপা়োকরা িাত স্নদক়ে সস্নরক়ে স্নদকলে, িরাস্নস থদকশর বতস্নর 
স্নসকল্কর থমাজা? স্নকন্তু বু্ঝকতই পারকছে, সরকারকক স্নডউস্নে স্নদক়ে তার দাম অকেক পকড 
ো়ে। কো ব্লকত ব্লকত তরুণীস্নে আর একো থমাজার ব্াক্স সামকে েুকল ধরকলা। 
  
এগুকলা স্নেিঃসকন্দকি ভাকলা। স্নকন্তু আস্নম আরও ভাকলা উৎকৃি স্নজস্নেস চাইস্নছ। 
  
এর সমস্তোই ভাকলা স্নসকল্কর বতস্নর। অব্শয এর থচক়েও ভাকলা স্নজস্নেস আমরা থদোকত 
পাস্নর, স্নকন্তু তার দাম অকেক থব্স্নশ। এক এক থজাডাই প্রা়ে পঁ়েস্নত্রশ স্নশস্নলং, এস্নদকক 
থঠকসইও থতমে ে়ে। থসৌস্নেে স্নজস্নেস সচরাচর থেমে িক়ে োকক। অকেকো মাকডসার 
জাকলর মকতা। 
  
স্নঠক….স্নঠক এই স্নজস্নেসই আস্নম চাইস্নছ। 
  
তরণীস্নে থব্শ স্নকছুক্ষকণর জকেয থভতকর অদৃশয িক়ে থগল। অব্কশকষ একো ঝকমকক 
ব্াক্স স্নেক়ে স্নিকর একলা। আস্নম একেু ভুল ব্কলস্নছলাম। এর দাম পঁ়েস্নত্রশ স্নশস্নলং ে়ে। 
সাকড সাঁইস্নত্রশ স্নশস্নলং স্নকন্তু থদেকত েুব্ই সুন্দর……তাই ো? থমক়েস্নে সুদৃশয থমাডককর 
থভতর থেকক অস্নত েত্ন সিকাকর এককজাডা থমাজা ব্ার ককর থপা়োকরার সামকে থমকল 
ধরল। 
  
সস্নতযই চমৎকার। থপা়োকরার ককণ্ঠ প্রশংসার সুর। 
  
িযাঁ, অপূব্দ। ….. কত থজাডা আপোর প্রক়োজে? 
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আমার দরকার? …. দাঁডাে, থভকব্ থদস্নে। …উস্নেশ থজাডা। 
  
থমক়েস্নে স্নব্স্ম়েকর প্রব্ল ধাক্কা়ে আর একেু িকলই কাউন্টাকরর ওপাকশ পকড োস্নেল। 
স্নকন্তু দীঘদ স্নদকের লব্ধ অস্নভজ্ঞতাই তাকক স্নব্স্ম়ে দমে ককর শান্ত িক়ে থসাজা োককত 
সািােয করল। দু’ডজে স্নেকল আপস্নে কম দাকম থপকত পাকরে। অস্পিভাকব্ কোো 
উচ্চারণ করল থস। 
  
ো, আমার উস্নেশ থজাডাই প্রক়োজে। থদেকব্ে, প্রকতযকস্নে থেে স্নভন্ন স্নভন্ন রকঙর ি়ে। 
  
থমক়েস্নে ব্াধযভাকব্ মাো থেকড স্নব্স্নভন্ন রকঙর ঊস্নেশো থমাজা থব্কছ স্নেক়ে একো পযাককে 
ককর স্নদল। থপা়োকরা স্নব্ল স্নমস্নেক়ে ধেযব্াদ জাস্নেক়ে রাস্তা়ে থব্স্নরক়ে একলে। 
  
পাকশর কাউন্টাকরর অপর একস্নে তরুণী থপা়োকরাকক লক্ষয করস্নছল। থপা়োকরা থদাকাে 
থেকক স্নেষ্ক্রান্ত িব্ার পর থস মুে েুলল। থসই থমক়েস্নের ভাগয স্নক ভাকলা। বু্কডাো স্নেশ্চ়ে 
েুব্ থোংরা প্রকৃস্নতর এতস্নদকে থমক়েো তাকক শাক়েস্তা ককর থসাজা রাস্তা়ে স্নেক়ে আসকত 
থপকরকছ। তা ো-িকল সাকড সাঁইস্নত্রশ স্নশস্নলং েরচা ককর এককজাডা থমাজা থকো সিজ 
কো ে়ে। তাও একো দুকো ে়ে….একসকঙ্গ ঊস্নেশ থজাডা। 
  
থমসাসদ িাকভদ রস্নব্েসকের থদাকাকের তরুণী কমদচারীরা তার চস্নরত্র সম্বকন্ধ থে িীে ধারণা 
থপাষণ করত থপা়োকরা থস স্নব্ষক়ে স্নব্নু্দমাত্র অব্স্নিত স্নছকলে ো। পযাককেো িাকত ধকর 
ঘাড থসাজা ককরই স্নতস্নে গৃকির অস্নভমুকে থিঁকে চলকলে। 
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ব্াস্নডকত থপৌঁছব্ার পর সকব্ আধঘন্টাও অস্নতব্াস্নিত ি়েস্নে এমে সম়ে কস্নলং থব্লো 
থব্কজ উঠল। অেস্নতস্নব্লকম্ব থমজর থডসপাডদ একস প্রকব্শ করকলে। তার থচাকে মুকে 
থক্রাকধর স্পি ছা়ো। ভদ্রকলাক থেে অকেক ককি স্নেকজকক সংেত ককর থরকেকছে। 
  
স্নক উকেশয স্নেক়ে আপস্নে স্নমকসস লযাক্সকমাকরর সকঙ্গ থদো করকত স্নগক়েস্নছকলে, ঘকর পা 
স্নদকত ো স্নদকতই কু্রদ্ধ ককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে থডসপাডদ। 
  
থপা়োকরা মৃদু িাসকলে। আমার উকেকশযর কো এতক্ষকণ স্নেশ্চ়ে আপোর অকগাচকর 
থেই। অধযাপক লযাক্সকমাকরর মৃতুযরিকসযর প্রকৃত তেয েুঁকজ থব্র করাই আমার আন্তস্নরক 
অস্নভপ্রা়ে। 
  
প্রকৃত তেয। থডসপাকডদর ককণ্ঠ কু্রদ্ধ ব্যকঙ্গর ঝঝ িুকে উঠল। আপস্নে স্নক মকে ককরে 
মস্নিলাকদর পকক্ষ সমস্ত ঘেো জাো সম্ভব্? 
  
তা ো ব্কলকছে। থপা়োকরা মাো থেকড সা়ে স্নদকলে, মাকঝ-মাকঝ এো থভকব্ আস্নম অব্াক 
িক়ে োই….. 
  
একো আপোর থব্াঝা উস্নচত। থপা়োকরা এব্ার প্রস্নতব্াদ জাোকলে। ো ো, থমাকেই তা 
ে়ে। ভদ্রমস্নিলা একেু থরামাস্নন্টক ধাঁকচর এই ো। 
  
থরামাস্নন্টকতা তার একো ধাপ্পা মাত্র। স্নতস্নে আসকল একজে ডািা স্নমকেযব্াদী। আমার 
থতা মাকঝ মাকঝ মকে ি়ে স্নতস্নে তাঁর এই স্নমকেযোককই সতয ব্কল স্নব্বাস ককরে। 
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িযাঁ, তাও এককব্াকর অসম্ভব্ ে়ে। 
  
তার ওপর স্নতস্নে েুব্ ভীরু স্বভাকব্র। ওকদর সকঙ্গ থব্স্নরক়ে থস কো স্নদে স্নক সাংঘাস্নতক 
অশাস্নন্তকতই ো থককেস্নছল। 
  
এোও আস্নম স্নব্বাসকোগয ব্কল থমকে স্নেকত পাস্নর–থপা়োকরা তার স্বভাব্সুলভ ভস্নঙ্গকত ঘাড 
োডকলে। 
  
থডসপাডদ িঠাৎ একো থচ়োর থেকে ধপ ককর ব্কস পডকলে। শুেুে মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, 
তািকল সমস্ত কাস্নিস্নেোই েুকল ব্স্নল। 
  
তার অেদ আপস্নে আপোর মুকে এই ঘেোর স্নব্ব্রণ স্নদকত চাে? 
  
স্নকন্তু আমার স্নব্ব্রণই েোেদ সতয। 
  
থপা়োকরা থকাকো উত্তর স্নদকলে ো। 
  
থডসপাডদ শুককো গলা়ে শুরু করকলে, আস্নম জাস্নে, আজ এতস্নদে ব্াকদ প্রকৃত ঘেো 
েুকল ব্লকল কাকরাও কাছ থেককই থকাকো সমকব্দো পাব্ ো। সককলই আমাকক 
সকন্দকির দৃস্নিকত থদেকব্। স্নকন্তু এই মুিূকতদ আমার সামকে এই একস্নে মাত্র পেই থোলা 
আকছ। তাই সমস্ত ঘেো েুকল ব্লকত ব্াধয িস্নে। আপস্নে স্নব্বাস করুে আর ো করুে, 
এই িকে প্রকৃত ঘেো। অব্শয এর স্বপকক্ষ থকাকো সুস্নেস্নদি প্রমাণ উপস্নস্থত করা আজ 
আর আমার দ্বারা সম্ভব্ ে়ে। 
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থমজর থডসপাডদ অল্প োমকলে। তার পর আরম্ভ করকলে তাঁর সুদীঘদ কাস্নিস্নে। 
  
অধযাপক লযাক্সকমাকরর অস্নভোকের োব্তী়ে ব্যব্স্থা আস্নমই ককরস্নছলাম। স্নতস্নে প্রকৃতই 
একজে ভদ্রকলাক। লতাগুল্ম আর গাছগাছডা স্নেক়ে সব্ সম়ে মশগুল োককতে। আর 
ভদ্রমস্নিলার েতুে স্নক পস্নরচ়ে থদকব্া। তাকক থতা আপস্নে স্বচকক্ষই থদকে একসকছে। সারা 
অস্নভোেোই আমার কাকছ এক স্নব্রাে দুিঃস্বপ্ন। ভদ্রমস্নিলার প্রস্নত আমার থকাকো দুব্দলতা 
স্নছল ো থতা ব্কেই ব্রঞ্চ তাকক অপছন্দ করতাম ব্লা চকল। স্নতস্নে এত ভাবু্ক আর 
কল্পোপ্রব্ণ থে আস্নম সব্ সম়ে থকমে থেে অস্বস্নস্ত থব্াধ করতাম। ো থিাক দু’সপ্তাি 
একরকম ভাকলা়ে ভাকলা়ে থককে থগল। তার পর আমরা স্নতেজকেই জ্বকর পডলাম। ওই 
সব্ অঞ্চকলর জল িও়ো়ে এ-ধরকের জ্বর প্রা়েই ি়ে। তকব্ ভদ্রমস্নিলা আর আস্নম অল্প 
ভুকগই থসকর উঠলাম, স্নকন্তু অধযাপক লযাক্সকমাকরর জ্বর উত্তকরাত্তর থব্কডই চলল। 
একস্নদে সন্ধযাকব্লা়ে আস্নম আমার তাঁবু্র ব্াইকর একো থচ়োর থপকত ব্কস আস্নছ। সকব্ 
জ্বর থেকক ওঠার পর শরীর েুব্ই দুব্দল। সারা থদকি অব্সাদ আর ক্লাস্নন্ত জস্নডক়ে আকছ। 
এমে সম়ে থদস্নে অধযাপক লযাক্সকমার থঝাপ জঙ্গকলর মকধয স্নদক়ে েলকত েলকত েদীর 
স্নদকক এস্নগক়ে োকেে। স্নতস্নে থে জ্বকরর থঘাকর থব্ঁহুশ িক়ে এমে পাগকলর মকতা কাজ 
করকছে তাকত আর সকন্দকির থকাকো অব্কাশ থেই। আর এক স্নমস্নেকের মকধযই 
ভদ্রকলাক েদীকত স্নগক়ে পডকব্ে। থসোকে থস্রাতও েুব্ প্রব্ল। একব্ার পডকল ব্াঁচার 
থকাকো সম্ভাব্োই োককব্ ো। এস্নদকক আমার পকক্ষ থঝাপঝাড থপস্নরক়ে এত দূর ছুকে 
স্নগক়ে তাঁকক ব্াধা থদব্ারও আর সম়ে থেই। থকব্ল একো উপা়েই অব্স্নশি আকছ। 
গুস্নলভরা ব্নু্দকো পাকশই পকডস্নছল। থসো তুকল স্নেলাম। আমার িাকতর স্নেপ এককব্াকর 
অব্যেদ আস্নম ভদ্রকলাককর পাক়ে গুস্নল থমকর আপাতত তার চলার গস্নত থরাধ করকত 
চাইলাম। কাজো আমার পকক্ষ থমাকেই দুিঃসাধয ে়ে, থস স্নব্ষক়ে মকে মকে দৃঢ় স্নব্বাস 
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স্নছল। স্নকন্তু থে মুিূকতদ আস্নম ব্নু্দক তুকল স্নেশাো স্নঠক ককরস্নছ থসই মুিূকতদই ভদ্রমস্নিলা 
থকাো থেকক ছুকে একস আমাকক ব্াধা স্নদকলে। ব্লকলে, থদািাই আপোর আমার স্বামীকক 
থেে গুস্নল ককর মারকব্ে ো। স্নতস্নে এমে ভাকব্ আমার িাত থেকে ধরকলে থে স্নেশাো 
ভুল িক়ে থগল। গুস্নলো থসাজা তার স্নপকঠ স্নগক়ে স্নব্ধকলা। ভদ্রকলাক সকঙ্গ সকঙ্গ মারা 
থগকলে। 
  
পস্নরস্নস্থস্নতো থে কত ভ়েঙ্কর স্নেশ্চ়ে তা আপস্নে উপলস্নব্ধ করকত পারকছে? স্নকন্তু ভদ্রমস্নিলা 
এমেই স্নেকব্দাধ থে এই দুঘদেোর সমস্ত দাস্ন়েত্ব মূলত তাঁরই, থস কো স্নকছুকতই স্নব্বাস 
করকলে ো। তাঁর ধারণা, আস্নম ভদ্রমস্নিলার থপ্রকম পকড তার স্বামীকক ঠান্ডা মাো়ে েুে 
ককরস্নছ। এ-স্নব্ষক়ে তাঁর সকঙ্গ অকেক তকদ িল। থশকষ স্নতস্নে ব্লকলে, এ স্নেক়ে থলাক 
জাোজাস্নের প্রক়োজে থেই;অধযাপক লযাক্সকমার জ্বকর মারা থগকছে, এই কো প্রচার ককর 
স্নদকলই চকল োকব্। ভদ্রমস্নিলার জকেয তেে আমার দুিঃে িল। স্নতস্নে স্নক ককর ব্কসকছে 
তা স্নেকজই জাকেে ো। অব্শয এ-ঘেো েস্নদ থকাকোস্নদে ব্াইকরর থলাক জােকত পাকর, 
তেে আমা়ে ব্াধয িক়ে প্রকৃত সতয প্রকাশ ককর স্নদকত িকব্, এস্নদকক আব্ার আর এক 
মুশস্নকল থদো স্নদকলা। ভদ্রমস্নিলার অভ্রান্ত ধারণা। আস্নম োস্নক তার থপ্রকম িাবু্ডুবু্ োস্নে। 
একত েুব্ স্নব্চস্নলত থব্াধ করলাম। এই ডািা স্নমকেযো ব্াইকর প্রকাশ িক়ে পডকল তার 
িল েুব্ সুদূরপ্রসারী িকব্। সব্স্নদক স্নচন্তা ককর ভদ্রমস্নিলার কোকতই রাস্নজ িলাম। এর 
িকল অন্তত শাস্নন্তো ব্জা়ে োককব্। মৃতুযো জ্বর ব্া দুঘদেো থে কারকণই থিাক, তাকক 
থতা আর স্নিস্নরক়ে আো োকব্ ো। শুধু শুধু একজে ভদ্রমস্নিলাকক অপ্রীস্নতকর পস্নরকব্কশর 
মকধয থঠকল স্নদক়ে লাভ স্নক। পকরর স্নদে সকাকল কুস্নলকদর জাস্নেক়ে স্নদলাম অধযাপক 
লযাক্সকমার জ্বকর মারা থগকছে। সককল স্নমকল তাকক আমরা েদীর ধাকর কব্র স্নদলাম। 
কুস্নলরা েস্নদও প্রকৃত ঘেো জােকতা, তকব্ তারা প্রকতযককই আমার েুব্ স্নব্বাসী। আমাকক 
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শ্রদ্ধাও করকত েকেি। তারা এ-ঘেো থকাকোস্নদে ব্াইকর প্রকাশ করকব্ ো ব্কল আমার 
কাকছ প্রস্নতজ্ঞা করল। আমরা আব্ার সভয জগকত স্নিকর এলাম। তার পর থেকক 
অকেকব্ারই আমাকদর থদো সাক্ষাৎ ঘকেকছ। থদো িকলই আস্নম তাকক সভক়ে এস্নডক়ে 
চলকত থচিা কস্নর। 
  
থমজর থডসপাডদ স্নমস্নেেোকেক থমৌে িক়ে রইকলে। অব্কশকষ শান্ত ককণ্ঠ ব্লকলে, এই 
িকে আমার কাস্নিস্নে, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। 
  
থপা়োকরা এতক্ষণ গভীর মকোকোগ সিকাকর সমস্তো শুকে োস্নেকলে। ধীকর ধীকর থচাে 
তুকল তাকাকলে। স্নজকজ্ঞস করকলে, আপোর স্নক মকে ি়ে, থসস্নদে সন্ধযা়ে স্নডোর থেস্নব্কল 
স্নমিঃ শযাতাো এই ঘেোরই থকাকো ইস্নঙ্গত স্নদক়েস্নছকলে? 
  
থডসপাডদ মাো থেকড সমেদে জাোকলে, ব্লকলে, ভদ্রকলাক ি়েকতা স্নমকসস লযাক্সকমাকরর 
কাছ থেকক এ কাস্নিস্নে শুকে োককব্ে। 
  
কাস্নিস্নেো স্নকন্তু আপোর পকক্ষ স্নব্পজ্জেক। স্নব্কশষ ককর স্নমিঃ শযাতাোর মকতা থলাক েেে 
এর সন্ধাে থপক়েস্নছকলে….. 
  
থডসপাডদ অব্কিলা ভকর মাো ঝাঁকাকলে। আস্নম শযাতাোকক ভ়ে পাই ো। 
  
থপা়োকরা থকাকো জব্াব্ স্নদকলে ো। থডসপাডদ আব্ার ব্লকলে এ-স্নব্ষক়ে আস্নম থকাকো 
প্রমাণ িাস্নজর করকত পারব্ ো। আমার মুকের কোককই সতয ব্কল থমকে স্নেকত িকব্। 
শযাতাোকক িতযা করব্ার থপছকে আমার থকাকো থগাপে উকেশয োকা সম্ভব্, এ সকন্দি 
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মকে জাগা অস্বাভাস্নব্ক ে়ে। থসই জকেযই প্রকৃত ঘেো েুকল ব্ললাম, ইকে িকল স্নব্বাস 
করকব্ে, ো ি়ে করকব্ে ো। 
  
থপা়োকরা করমদদকের অস্নভপ্রা়ে স্নেক়ে িাত ব্াস্নডক়ে স্নদকলে। আপোর মুকের কো সমূ্পণদই 
স্নব্বাস করস্নছ থমজর থডসপাডদ। ব্যাপারো স্নেশ্চ়ে এই রকমই ঘকেস্নছল। 
  
থডসপাকডদর মুে থচাে উজ্জ্বল িক়ে উঠল। অসংেয ধেযব্াদ। থছাট্ট ককর জব্াব্ স্নদকলে 
স্নতস্নে। 
  
তারপর আন্তস্নরক কৃতজ্ঞতা়ে দু’িাত স্নদক়ে থপা়োকরার সকঙ্গ করমদদে করকলে। 
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সু াদরনরেনরর্ন্ে িযারেল 
২০. 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল পুস্নলশ থস্টশকের একস্নে সুসস্নজ্জত ককক্ষ ব্কসস্নছকলে। তার 
সামকের থচ়োকর ইন্সকপক্টর িাপদার। িাপাকরর ব়্েস কম, মুে ঈষৎ লালকচ। মৃদুস্বকর 
থডভেশা়োস্নর ভাষা়ে স্নতস্নে কো ব্লস্নছকলে। 
  
এই িকে সযার, প্রকৃত ঘেো এর মকধয থকাকো অস্পি ব্া থধাঁ়োকে ভাব্ থেই। সরকাস্নর 
ডািারও সন্তুি স্নচকত্ত স্নরকপােদ স্নদক়েস্নছকলে। কাকরা মকেই থকাে অসকন্তাষ স্নছল ো। আর 
থকেই ব্া োককব্? 
  
ওই থব্াতল দুকো সম্বকন্ধ প্রকৃত তেয েুকল ব্লুে। আস্নম সমস্তো স্নব্শদভাকব্ জােকত 
চাই। 
  
একো স্নছল স্নসরাকপর থব্াতল। সস্নদদকাস্নশর প্রস্নতকষধক স্নিকসকব্ স্নতস্নে স্নে়েস্নমত থসো পাে 
করকতে, আর একো স্নছল েুস্নপর পাস্নলশ। স্নজস্নেসো েুব্ই স্নব্ষাি। তাঁর তরুণী 
পস্নরচাস্নরকাই থসো োডাচাডা করত। এমেস্নক থসই থমক়েস্নে ভদ্রমস্নিলার কতকগুকলা 
েুস্নপও পাস্নলশ ককরস্নছল। অকেকোস্নে পাস্নলশ অব্স্নশি োককত োককতই একসম়ে 
থব্াতলো ধাক্কা থলকগ স্নচড থেক়ে ো়ে। তেে ভদ্রমস্নিলাই থমক়েস্নেকক ব্কলে, একো 
পুরাকো স্নসরাকপর থব্াতকল ব্াস্নক পাস্নলশো থঢকল থরকে দাও। এো স্নমকেয ে়ে, কারণ অেয 
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দু’একজে দাসদাসীও তেে সামকে িাস্নজর স্নছল। তারা সককলই কোো শুকেকছ। 
পাস্নলশো একো োস্নল স্নসরাকপর থব্াতকল ভকর সব্কচক়ে উচুঁ তাকক তুকল রাো িল। 
  
থব্াতকলর গাক়ে েুস্নপর পাস্নলশ ব্কল থকাকো থলকব্ল আঁো ি়েস্নে। 
  
ো, সাব্ধােতার অভাব্ আর স্নক। ককরাোরও থসই রকম মন্তব্য ককরস্নছকলে। 
  
 তারপর? 
  
ঘেোর স্নদে রাকত্র ভদ্রমস্নিলা একো পাকত্র থব্শ স্নকছুো স্নসরাপ থঢকল পাে ককরে, স্নকন্তু 
থসো স্নসরাপ ে়ে, েুস্নপর পাস্নলশ। সকঙ্গ সকঙ্গ ডািারকক েব্র পাঠাকো ি়ে। দুভদাগযক্রকম 
ভদ্রকলাক তেে একো রুস্নগ থদেকত গ্রাকমর ব্াইকর স্নগক়েস্নছকলে, স্নতস্নে স্নিকর আসব্ার 
আকগই ভদ্রমস্নিলা মারা োে। ব্াস্নডর থলাককরা আপ্রাণ থচিা ককরস্নছল স্নকন্তু তাকক ব্াঁস্নচক়ে 
রাো সম্ভব্ ি়েস্নে। 
  
ভদ্রমস্নিলা স্নেকজও স্নক এোকক দুঘদেো ব্কল মকে ককরস্নছকলে? 
  
িযাঁ, স্নেশ্চ়ে। সককলই তাই থভকব্স্নছল। থকাকো রককম থব্াতল দুকো উকল্টা-পাল্টা িক়ে 
থগকছ। থলাককর ধারণা, তাঁর পস্নরচাস্নরকাই ঘরকদার পস্নরষ্কাকরর সম়ে অেযমেস্ক ভাকব্ 
থব্াতলো গন্ডকগাল ককর থিকল। থমক়েস্নে অব্শয শপে ককর ব্কলকছ, তা থস ককরস্নে। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল আপে মকে স্নচন্তা করকত লাগকলে। ব্যাপারো কতই সিজ। 
ওপর তাককর থব্াতলো েীকচ োস্নমক়ে থরকে েীকচরো ওপকর থরকে দাও। ভুলো কার 
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দ্বারা থকমেভাকব্ িল থসোও ধরব্ার থকাকো উপা়ে থেই। অপরাধো ইোকৃত িকলও 
স্নেশ্চ়ে িাকত দস্তাো পকর স্নেক়েস্নছল। তাছাডা থব্াতকলর ওপর স্নমকসস থব্েসকেরই 
আঙুকলর ছাপ োকার কো। সমস্তোই কত সিজ, কত সরল। কত স্নেেুঁত স্নেপুণ একো 
েুে। 
  
স্নকন্তু থকে? এই প্রশ্নোই তাঁকক জস্নেল ধাঁধার মকধয থিকল স্নদক়েকছ, থকে? 
  
স্নমকসস থব্েসকের মৃতুযকত তার তরুণী পস্নরচাস্নরকা স্নমস থমস্নরস্নডকের স্নক থকাকো আস্নেদক 
লাভ িক়েস্নছল? 
  
ো, থমক়েস্নে মাত্র দু’মাস আকগ কাকজ থোগ স্নদক়েস্নছল। তকব্ স্নমকসস থব্েসকের কাকছ 
চাকস্নর করা েুব্ শি। অল্পব়্েস্নস থমক়েরা থব্স্নশস্নদে তাঁর কাকছ স্নেককত পারত ো। 
  
ব্যাকেকলর সকন্দি ঘেীভূত িল। তাঁর প্রস্নত অল্পব়্েস্নস থমক়েকদর এই অেীিার কারণ স্নক? 
স্নেশ্চ়ে ভদ্রমস্নিলা েুব্ স্নেেস্নেকে স্বভাকব্র স্নছকলে। অযাোককই এই থমজাজ সিয ককর 
োককত িত। স্নকন্তু থস থতা অো়োকসই এই চাকস্নরকত জব্াব্ স্নদক়ে অেয থকাোও চকল 
থেকত পারত। তার জকেয েুকের ঝঁুস্নক থেব্ার থকাকো প্রক়োজে স্নছল ো। প্রস্নতস্নিংসা 
চস্নরতােদই স্নক এর একমাত্র উকেশয? ব্যাকেল মাো োডকলে। থসোও স্নঠক স্নব্বাসকোগয 
ব্কল মকে িকে ো। 
  
স্নমকসস থব্েসকের োকাকস্নড ব্া স্নব্ষ়ে সম্পস্নত্ত কারা থপক়েকছ? 
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আস্নম সস্নঠক ব্লকত পারব্ ো। তার ভাইকপা ভাইস্নঝকদরই পাও়ো উস্নচত। তাছাডা স্নতস্নে 
এমে স্নকছু স্নব্ত্তব্াে স্নছকলে ো। সম্পস্নত্তোকক কক়েক অংকশ ভাগ করকল তার মূলয েুব্ 
সামােযই দাঁডাকব্। তাঁর আক়ের অস্নধকাংশই একো ব্াস্নষদক বৃ্স্নত্ত থেকক আসত। 
  
সকন্তাষজেক স্নকছুই পাও়ো থগল ো। ব্যাকেল মকে মকে ভাব্কলে। তািকলও স্নমকসস 
থব্েসে মারা থগকছে। আর অযাো থমস্নরস্নডে থে এক সম়ে এোকে োককতা থস কোোই 
ব্া থগাপে করকত থগল থকে? সমস্ত স্নব্ষ়েোর মকধযই একো গভীর অসকন্তাকষর কারণ 
লুস্নকক়ে আকছ। থেে একো স্নব্রাে থিঁ়োস্নল। স্নতস্নে প্রচুর পস্নরশ্রম ও েত্নসিকাকর সমস্ত 
তেয অেুসন্ধাে ককর থদকেকছে। ডািার ভদ্রকলাক থতা থব্শ থজাকরর সকঙ্গই ব্লকলে, 
এোকক আকস্নস্মক দুঘদেো ছাডা অেয স্নকছু মকে করব্ার থপছকে থকাকো েুস্নিসঙ্গত কারণ 
োককত পাকর ো। স্নমস থমস্নরস্নডকের োমো তার স্নঠক স্মরকণ স্নছল ো, তকব্ থমক়েস্নে থে 
প্রকৃতই ভাকলা, স্নতস্নে অকপকেই থসই সাস্নেদস্নিককে স্নদক়ে স্নদকলে, েুব্ শান্তস্নশি আর েি 
স্বভাকব্র, স্নমকসস থব্েসকের সকঙ্গ প্রা়েই স্নগজদা়ে থেত। অব্শয স্নমকসস থব্েসে স্নেেস্নেকে 
স্বভাকব্র স্নছকলে। অল্পব়্েস্নস থমক়েকদর সুেজকর থদেকত পারকতে ো। তাকক অকেকো 
সাকব্ স্নক ধরকের থগাঁডা প্রকৃস্নতর মস্নিলা ব্লা ো়ে। 
  
ব্যাকেল তকেযর সন্ধাকে আরও দু-চার জা়েগা়ে থঘারা থিরা করকলে। স্নকন্তু থকাকো 
প্রক়োজেী়ে েব্র সংগ্রি করকত পারকলে ো। অযাো থমস্নরস্নডেকক কদাস্নচৎ দু-একজে 
মকে থরকেকছে, মাত্র মাস কক়েককর জকেয থমক়েো থসোকে স্নছল। তার ওপর অযাোর 
ব্যস্নিত্বও এমে ে়ে থে থলাককর মকে ছাপ থরকে োকব্। সাদাস্নসকধ েি স্বভাকব্র থমক়ে 
আর থদেকতও েুব্ স্নমস্নি, এইেুকুই শুধু তাকদর মকে আকছ। 
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স্নমকসস থব্েসেকক অব্শয অকেককই মকে করকত পারকলে। স্নতস্নে থব্শ দাস্নম্ভক আর রাস্নগ 
স্বভাকব্র স্নছকলে। স্নঝ-চাকরকদর সব্দদা ককঠার শাসকে রােকতে। থসইজকেযই থকউ তার 
কাকছ থব্স্নশস্নদে কাজ করকত পারত ো। পাডা প্রস্নতকব্শীরাও থে ভদ্র মস্নিলাকক স্নব্কশষ 
প্রীস্নতর থচাকে থদেকতে ো থস কো ব্লাই ব্াহুলয। 
  
েতোস্নে আশা বু্কক স্নেক়ে সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল থডভেশা়োকর ছুকে স্নগক়েস্নছকলে 
ততোস্নে অব্শয পূরণ িল ো, স্নকন্তু স্নতস্নে থিরব্ার সম়ে মকে মকে এই ধারণা স্নেক়েই 
স্নিরকলে থে অযাো থমস্নরস্নডে ইোকৃতভাকব্ স্নমকসস থব্েসেকক েুে ককরকছ। েুকের 
কারণো আপাতত অজাো থেকক থগকলও ব্যাপারোর সতযতা সম্বকন্ধ স্নতস্নে এেে সমূ্পণদ 
ভাকব্ই স্নেস্নশ্চত। এর মকধয আর থকাকো সংশ়ে থেই। 
  
. 
  
২১. 
  
 সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল েেে থট্রকে থচকপ থডভেশা়োকর থেকক লন্ডকে স্নিকর 
আসস্নছকলে, অযাো থমস্নরস্নডে এব্ং থরাডা থদা়োস তেে থপা়োকরার ড্রস্ন়েংরুকম ব্কস তার 
সকঙ্গ গকল্প ব্যস্ত। 
  
সকাকলর ডাককই থপা়োক়োর আমন্ত্রণপত্র অযাোর িাকত থপৌঁকছস্নছল। তাঁর আসব্ার আকদৌ 
ইো স্নছল ো। থরাডাই একরকম থজার ককর থেকে স্নেক়ে একলে। 
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অযাো…তুই একো ভীতু…মস্ত ভীতু। উেপাস্নের মকতা ব্াস্নলর মকধয মুে ডুস্নব্ক়ে থেকক 
লাভ স্নক। থেোকে একো েুে স্নেক়ে কো, আর সকন্দিভাজেকদর মকধয তুইও েেে 
একজে। অব্শয সম্ভাব্যতার স্নদক স্নদক়ে স্নব্চার করকল সকন্দিো থতার ওপরই সব্কচক়ে 
কম িকব্। 
  
স্নকন্তু থসোই থতা সব্কচক়ে োরাপ স্নজস্নেস। অযাো ঠাট্টার সুকর ব্লকলে, রিসয থগাক়েন্দা 
উপেযাকস থদস্নেস ো। োর ওপর আকদৌ থকাকো সকন্দি জাকগ ো থসই স্নকন্তু প্রকৃত 
অপরাধী। তািকলও মকে রাস্নেস সকন্দিভাজেকদর মকধয তুই একজে। থরাডা অযাোর 
ঠাট্টা়ে কাে স্নদকলে ো। স্নেকজর কোর থেই ধকর ব্কল চলকলে, এেে েুকের কো সিয 
করকত পাস্নর ো, রকির গকন্ধ জ্ঞাে িাস্নরক়ে থিস্নল। এ ধরকের েযাকাস্নম ব্রদাস্ত করা 
উস্নচত ে়ে। 
  
স্নকন্তু এই ঘেোর সাকে আমার থকাে সম্পকদ থেই, তাকক থব্াঝাব্ার থচিা করকলে, 
পুস্নলকশর কাকছ আস্নম থে থকাকো প্রকশ্নর উত্তর স্নদকত রাস্নজ আস্নছ, স্নকন্তু এই ভদ্রকলাক 
এরকুল থপা়োকরা, থস থতা সমূ্পণদ ব্াইকরর থলাক। 
  
তািকল থভকব্ থদে, ভদ্রকলাককক এস্নডক়ে চলব্ার থচিা করকল স্নতস্নে স্নকভাকব্ ব্যাপারো 
গ্রিণ করকব্ে? ি়েকতা থতাককই অপরাধী ব্কল সকন্দি ককর ব্সকব্ে থশষকাকল। এই 
সমস্ত, স্নব্কদশী থলাককদর স্নব্বাস থেই। এরা ো েুস্নশ করকত পাকর। 
  
স্নকন্তু আস্নম অপরাধী েই। অযাোর ককণ্ঠ শান্ত শীতলতা। 
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থসকো আস্নমও জাস্নেকর অযাো, িাজার থচিা করকলও তুই কাউকক থকাকোস্নদে েুে করকত 
পারস্নব্ ো। তকব্ সকন্দিপ্রব্ণ স্নব্কদশীর পকক্ষ থস-সতয উপলস্নব্ধ করা সিজ ে়ে। তাই 
আমার মকে ি়ে, সভযভব্য িক়ে ভদ্রকলাককর সকঙ্গ থদো করকত োও়োই ভাকলা। আমরা 
ো থগকল স্নতস্নে েস্নদ সশরীকর এোকে একস িাস্নজর িে তেে আরও থগালমাকলর সৃস্নি 
িকত পাকর। ভদ্রকলাক ি়েকতা স্নঝ-চাকরকদর কাছ থেকক থগাপে সূকত্র থোঁজেব্র সংগ্রি 
করকব্ে। 
  
আমাকদর স্নঝ-চাকর আর থক আকছ? 
  
থকে, স্নঠকক স্নঝ স্নমকসস অস্টওক়েল। ওকক কম মকে থকাকরা ো। গল্প জুডকত ওর জুস্নড 
থেই। আমার কো থশাে অযাো, চল আমরা থব্স্নশ থদস্নর িক়ে োব্ার আকগই ভদ্রকলাককর 
সকঙ্গ থদো কস্নর। তার ওপর সমস্ত ঘেোোর মকধযও একো মজা আকছ। 
  
স্নক জকেয থে ভদ্রকলাক আমার সকঙ্গ থদো করকত চাইকছে….? অযাোর ককণ্ঠ কু্ষণ্ণ 
অস্নভকোকগর সুর। 
  
বু্ঝকত পারস্নছস ো, পুস্নলকশর ওপর একিাত থেক্কা স্নদকত চাে, আর স্নক। বু্স্নদ্ধ ব্লকত 
স্নকছু থেই। 
  
থপা়োকরাকক থতার স্নক থব্শ চালাক চতুর ব্কল মকে ি়ে? 
  
ভদ্রকলাককক থমাকেই শালদক থিাকমকসর মকতা থদেকত ে়ে। থরাডা স্নেস্নদ্বদধা়ে তার োম 
ডাকস্নছল ব্কল থশাো ো়ে। এেে স্নেশ্চ়ে অকেক বু্কডা িক়ে থগকছে। ব়্েস ষাে-পঁ়েষস্নট্টর 
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কম িকব্ ো……চল চল, ভদ্রকলাককর সকঙ্গ থদো ককর আস্নস। স্নতস্নে ি়েকতা অেয কাকরা 
সম্পককদ থকাকো উকত্তজক েব্র স্নদকত পারকব্ে। 
  
তািকল চল। স্নব্ষণ্ণ সুকর স্বীকৃস্নত জাোকলে অযাো, থতার েেে এতই ইকে….. 
  
িযাঁ ইকে….ঝাঁঝাকলা ককণ্ঠ ব্লকলে থরাডা। কারণ আস্নম থতা আর থতার কব্র েুডঁকত 
োস্নে ো। তুই ভীষণ থব্াকা অযাো, ব্ড থব্স্নশ সিজ সরল। আসল সম়ে স্নঠক জা়েগা়ে 
েজর স্নদকত জাস্নেস ো। থতার েস্নদ থস ক্ষমতা োকত তকব্ থকব্ল ব্ল্যাককমল ককর সারা 
জীব্ে রাজরােীর মকতা থব্ঁকচ োককত পারস্নতস। 
  
থরাডা আর অযাো েেে থপা়োকরার ব্াস্নডকত িাস্নজর িকলে তেে স্নব্ককল স্নতেকে। 
থপা়োকরা তাকদর সাদর সম্ভাষকণ থডকক স্নেক়ে স্নগক়ে ড্রস্ন়েংরুকমর থসািা়ে ব্সাকলে। 
সাকব্স্নক ককর ব্ড ব্ড গ্লাকস কাকলাজাকমর সরব্ত স্নদকলে মিাসমাকরাকি। কাকলাজাকমর 
সরব্তো তাকদর দু’জকের থকউই থতমে পছন্দ ককরে ো, তবু্ ভদ্রতা রক্ষার োস্নতকর 
িাস্নসমুকে িাত ব্াস্নডক়ে স্নেকত িল। 
  
আপোরা থে আমার আমন্ত্রণ পাও়ো মাত্র একস িাস্নজর িকব্ে, এতো থসৌভাগয আশা 
করকত পাস্নরস্নে। শান্ত স্নব্েক়ের ভস্নঙ্গকত কো শুরু করকলে থপা়োকরা। অযাোকক থে থকাকো 
ভাকব্ সািােয করকত পারকল েুস্নশ িব্। অস্পি ককণ্ঠ স্নব্ডস্নব্ড করকলে অযাো। 
  
আস্নম শুধু আপোর সৃ্মস্নতশস্নির সািােয চাই। 
  
সৃ্মস্নতশস্নি…..। 

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

280 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

  
িযাঁ, ইস্নতপূকব্দ স্নমকসস লস্নরমার, ডািার রব্ােদস এব্ং থমজর থডসপাডদ প্রকতযকককই আস্নম 
ওই প্রশ্ন ককরস্নছ। স্নকন্তু থকউই আমার অভীস্নিত উত্তর স্নদকত পাকরেস্নে। 
  
অযাো স্নজজ্ঞাসু দৃস্নিকত তাস্নকক়ে রইল। 
  
মযাডাম, আপস্নে একেু কি ককর থসস্নদে সন্ধযা়ে স্নমিঃ শযাতাোর ড্রস্ন়েংরুমো স্মরকণ 
আেব্ার থচিা করুে। 
  
অযাোর থচাকে চস্নককতর জকেয একো কাকলা ছা়ো থেকল থগল। থস স্নক থকাকোস্নদে এই 
অস্নভশপ্ত দুিঃস্বকপ্নর িাত থেকক মুস্নি পাকব্ ো? 
  
থপা়োকরা তার মুকের থচিারা লক্ষয করকলে। ব্লকলে, সৃ্মস্নতস্নে গভীর, েন্ত্রণাদা়েক, েুব্ই 
স্নব্ভ্রাস্নন্তকর, তাই িও়োই স্বাভাস্নব্ক। আপোর মকতা এত অল্পব়্েস্নস একজে থমক়েকক 
জীব্কে সব্দপ্রেম এমে একো ব্ীভৎস ঘেোর মকধয থেকে আো….থব্াধি়ে আকগ 
থকাকোস্নদে আপস্নে এমে ভ়েঙ্কর মৃতুযর সমু্মেীে িেস্নে। 
  
থরাডা ঈষৎ অস্বস্নস্তভকর থচ়োকরর উপর েকড চকড ব্সকলে। 
  
অযাো ব্লকলে, স্নঠক আকছ, ব্লুে……? 
  
শযাতাোর ড্রস্ন়েংরুমো একব্ার স্মরকণ আেব্ার থচিা করুে। থসোকে স্নক স্নক আপস্নে 
থদকেকছে ব্া থকাে থকাে ব্স্তুর কো সস্নঠক আপোর মকে পডকছ, এই আর স্নক। 
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অযাোর থচাকে সকন্দি থঘারতর িল। আস্নম আপোর কোর মমদােদ স্নঠক করকত পারস্নছ ো। 
  
ো ো, আমার প্রশ্ন স্নকছু জস্নেল ে়ে। থেমে ধরুে, থচ়োর, থেস্নব্ল, প্রাচীে অলংকার, 
দাস্নম দাস্নম পদদা-এই থতা আপস্নে থসোকে থদকেস্নছকলে। আস্নম থকব্ল এই সমস্ত স্নজস্নেকসর 
একো ব্ণদো চাইস্নছ। 
  
ওিঃ-এই কো। অযাোর থচাকে সকন্দকির ছা়ো তবু্ সমূ্পণদ স্নব্দূস্নরত িল ো। কঁুচকক 
ব্লকলে, ব্যাপারো েুব্ই কস্নঠে, সব্ো মকে করকত পারব্ ব্কল স্নব্বাস িকে ো। 
এমেস্নক ঘকরর থদও়োলগুকলা স্নক রকঙর স্নছল তাই এেে ভুকল োস্নে। তকব্ থদও়োকলর 
মাকঝ মাকঝ কাজ করা স্নছল, স্নকন্তু এমেই তার রঙ স্নঠক থচাকে ধকর ো। থমকঝর ওপকর 
অকেক মূলযব্াে কম্বল পাতা স্নছল, একপাকশ একো ব্কডা আকাকরর স্নপ়োকো স্নছল, 
িতাশভাকব্ মাো োডকলে অযাো, ো, আপাতত আর স্নকছু মকে পডকছ ো। 
  
স্নকন্তু মযাডাম, আপস্নে েোেদ বধেদ সিকাকর থচিা করকছে ো। স্নকছু স্নকছু স্নজস্নেকসর কো 
স্নেশ্চ়ে আপোর মকে পডকব্। থকাকো প্রাচীে অলংকার, থকাকো আসব্াপত্র অেব্া 
আকষদণী়ে অেয থকাকো ব্স্তু….। 
  
জােলার পাকশ থব্াধি়ে একো স্নমশরী়ে অলঙ্কাকরর ব্াক্স স্নছল। েুব্ আকস্ত ব্লকলে অযাো, 
এেে আমার মকে পকডকছ। 
  
িযাঁ িযাঁ, এককব্াকর ঘকরর থশষ প্রাকন্ত জােলার ধাকর। আর স্নঠক তার স্নব্পরীত স্নদককর 
থেস্নব্কল ছুস্নরো পেস্নছল। 
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অযাো থচাে তুকল তাকাকলে, থকাে থেস্নব্কল ছুস্নরো স্নছল তা আস্নম জাস্নে ো। 
  
তাই োস্নক।–মকে মকে মন্তব্য করকলে থপা়োকরা, তািকল আস্নম আর এরকুল থপা়োকরা 
েই। আমার সম্বকন্ধ সমযক অব্গত োককল বু্ঝকত পারকত। থকাকো স্নব্ষ়ে সমূ্পণদ 
স্নেিঃসকন্দি ো িক়ে আস্নম এমেধারা িাঁদ পাস্নত ো। 
  
মুকে ব্লকলে, স্নমশরী়ে অলঙ্কাকরর ব্াক্স স্নছল, তাই ো? গলা়ে একেু উৎসাি আেকলে 
অযাো। িযাঁ কতকগুকলা ভারী সুন্দর েীল আর লাকলর সংস্নমশ্রণ। একো দুকো িীকরর 
আংস্নে। আর স্নকছু কঙ্কে। তকব্ থসগুকলা আমার থতমে পছন্দ ি়েস্নে। 
  
স্নমিঃ শযাতাো একজে স্নব্েযাত সংগ্রািক স্নছকলে। মৃদু সুকর জাোকলে থপা়োকরা। 
জীব্েকভার োো অদু্ভত দুষ্প্রাপয স্নজস্নেস সংগ্রি ককর থগকছে। 
  
িযাঁ, স্নেশ্চ়ে। অযাোও ঘাড থেকড সক়ে স্নদকলে। ঘরো থতা িাজার রককমর স্নজস্নেসপকত্র 
ঠাসা, সব্স্নকছু থদকে থশষ করা ো়ে ো। 
  
তািকল আপস্নে এমে থকাকো ব্স্তুর োম করকত পারকছে ো ো স্নব্কশষভাকব্ আপোর 
েজকর পকডস্নছল। 
  
অযাো মৃদু িাসকলে। থকব্ল একো িুলদাস্নেকত কতকগুকলা থগালাপ স্নছল। তকব্ 
সম়েমকতা তাকদর জল পাল্টাকো ি়েস্নে। 
  
হুঁ, স্নঝ-চাককররা এইসব্ থছােোকো ব্যাপার প্রা়েই অব্কিলা ককর। 
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অযাো েীচু গলা়ে ব্লকলে আশঙ্কা িকে। আস্নমও ি়েকতা আপোর অভীি ব্স্তুস্নেকক স্নঠক 
মকতা েজর স্নদক়ে থদস্নেস্নে। 
  
মৃদু িাসকলে থপা়োকরা। তাকত স্নকছু ো়ে আকস ো। 
  
আর স্নজস্নেসো সিকজ েজকর পডব্ার সুকোগও েুব্ কম। িযাঁ ভাকলা কো, থমজর 
থডসপাকডদর সকঙ্গ সম্প্রস্নত আপোর সাক্ষাৎ িক়েকছ? 
  
থপা়োকরা লক্ষয করকলে, অযাোর গাকল িঠাৎ এক ঝলক থগালাস্নপ আভা িুকে উঠল। 
  
ভদ্রকলাক ব্কলস্নছকলে, স্নশগস্নগরই একস্নদে একস আমাকদর সকঙ্গ থদো করকব্ে। 
  
থরাডা িঠাৎ থজার স্নদক়ে ব্লকলে, এ কাজ স্নকন্তু উস্নে ককরেস্নে। আস্নম আর অযাো এ-
স্নব্ষক়ে এককব্াকর স্নেিঃসকন্দি। 
  
থপা়োকরার থচাকের তারা স্নমেস্নমে ককর থেকচ উঠল, স্নেকজর স্নেকদদাস্নষতা দু’জে সুন্দরী 
তরুণীকক স্নব্বাস করাকো কতই ো ভাকগযর কো। 
  
িা়ে ভগব্াে। থরাডা ভাব্কলে, ভদ্রকলাক স্নেশ্চ়ে জাস্নতকত িরাস্নস। থসইজকেযই মকে মকে 
এত অস্বস্নস্ত থব্াধ করস্নছ। 
  
থরাডা থচ়োর থছকড উকঠ দাঁডাকলে। ঘুকর থদও়োকল োঙাকো ছস্নব্গুকলা থদেকত লাগকলে 
মে স্নদক়ে। সস্নতযই এগুকলা থব্শ সুন্দর। স্বগকতাস্নির সুকর স্নব্ডস্নব্ড করকলে থরাডা। 
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থেিাৎ োরাপ ে়ে। থপা়োকরা মন্তব্য করকলে। স্নতস্নে একেু ইতস্তত ককর অযাোর স্নদকক 
স্নিকর তাকাকলে। মযাডাম েস্নদ আপস্নে আমার একো উপকার ককরে, েুব্ই কৃতজ্ঞ 
োকব্। অব্শয এর সকঙ্গ ব্তদমাে েুকের থকাকো সম্পকদ থেই। সমূ্পণদই আমার ব্যস্নিগত 
ব্যাপার। 
  
অযাো একেু অব্াক িকলে, থপা়োকরা স্নব্িত ভস্নঙ্গকত ব্লকলে, স্নব্ষ়েো আর স্নকছু ে়ে, 
ব্ডস্নদে আগত প্রা়ে; এই উপলকক্ষ আমার সব্ োতস্নেকক একো ককর উপিার পাঠাকত 
িকব্। আর আজকালকার তরুণী থমক়েকদর স্নক রকম পছন্দ থসো আমার মকতা বৃ্কদ্ধর 
পকক্ষ বু্কঝ ওঠা মুশস্নকল। কারণ আস্নম স্নকস্নঞ্চৎ সাকব্স্নক ধরকের। 
  
তা স্নঠক। থকামল ককণ্ঠ উত্তর স্নদকলে অযাো। 
  
 আো, স্নসকল্কর থসাজা…..? স্নসকল্কর থমাজা স্নক আজকাল উপিার থদব্ার রীস্নত আকছ? 
  
িযাঁ, স্নেশ্চ়ে। উপিার স্নিকসকব্ স্নসকল্কর থমাজা থতা েুব্ই চকল। োক, আপোর কো শুকে 
এতক্ষকণ স্নেস্নশ্চন্ত িলাম। এব্ার আর একেু সািােয করকত িকব্। পাকশর ঘকরর থেস্নব্কলর 
ওপর পকেকরা স্নক থষাল থজাডা থমাজা আকছ। সব্গুকলাই স্নব্স্নভন্ন রকঙর। েস্নদ আপস্নে 
থদকে শুকে তার থভতর থেকক আলাদা ককর ছ’থজাডা থমাজা থব্কছ রাকেে। 
  
অযাো মৃদু থিকস উকঠ দাঁডাকলে। স্নঠক আকছ, আস্নম পছন্দ ককর থব্কছ স্নদস্নে। থপা়োকরা 
তাকক সকঙ্গ ককর পাকশর ঘকরর একো থেস্নব্কলর সামকে স্নেক়ে একলে। 
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স্নসকল্কর থমাজার সুদৃশয পযাককেগুকলা মাঝোকে জকডা িক়ে পকড আকছ। একপাকশ থগাো 
চাকরক পুরু পশকমর দস্তাো, স্নকছু োস্নল চককাকলকের ব্াক্স। 
  
উপিাকরর পাকশদলগুকলা আস্নম তাডাতাস্নড পাঠাকোই পছন্দ কস্নর। থপা়োকরা ব্যােযা ককর 
ব্লকলে, ডাকঘকরর কাজকমদ আজকাল থে রকম স্নঢকল থমজাকজ চলকত শুরু ককরকছ 
তাকত ককব্কার স্নজস্নেস ককব্ স্নগক়ে থপৌঁছকব্ তা একমাত্র সব্দজ্ঞ ঈবরই ব্লকত পাকরে! 
এই থসই থমাজার ব্াস্নন্ডল। এর থেকক ছো আমাকক পছন্দ ককর স্নদে। 
  
থরাডাও পাক়ে পাক়ে তাঁকদর থপছকে একস িাস্নজর িকলে। থমাজার ব্যাপাকর তাঁর 
থকৌতূিলও কম ে়ে। থপা়োকরা তার স্নদকক ঘুকর দাঁস্নডক়ে ব্লকলে, চলুে স্নমস থদা়োস, এই 
িাঁকক আপোকক একো স্নজস্নেস থদস্নেক়ে আস্নে। এস্নে আব্ার আপোর ব্নু্ধ থতমে সুেজকর 
থদেকব্ে ো। 
  
স্নজস্নেসো স্নক? থকৌতূিলী ককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে থরাডা। 
  
থপা়োকরা েীচু সুকর ব্লকলে, একো থছারা। এই থছারাোর সািাকেয ব্াকরাজে থলাককক 
িতযা করা িক়েস্নছল। আন্তজদাস্নতক েযাস্নতসম্পন্ন এক থিাকেকলর মাস্নলক আমাকক এো 
সৃ্মস্নতস্নচহ্ন স্নিকসকব্ উপিার স্নদক়েস্নছকলে। 
  
ব্ীভৎস। আতদককণ্ঠ স্নচৎকার ককর উঠকলে অযাো। ভাব্কতই আমার সব্দাঙ্গ স্নশউকর উঠকছ! 
  
থরাডা স্নকন্তু রীস্নতমকতা উকত্তস্নজত। চলুে থতা থদকে আস্নস। 
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থপা়োকরা তাকক স্নেক়ে ড্রস্ন়েংরুকম স্নিকর একলে। আলমাস্নর েুকল ছুস্নরো থদোকত-থদোকতই 
স্নমস্নেে স্নতকেক থককে থগল। স্নতস্নে েেে থরাডাকক সকঙ্গ স্নেক়ে পুেরা়ে পাকশর ঘকর িাস্নজর 
িকলে তেে অযাোর ব্াছাই পব্দ থশষ িক়ে থগকছ। 
  
তাঁকদর ঢুককত থদকে অযাো এস্নগক়ে একলে। এই ছোই আমার থচাকে সব্কচক়ে ভাকলা 
ব্কল মকে িল, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। গাঢ় রকঙ থমাজাগুকলা সান্ধয থপাষাককর সকঙ্গ ভাকলা 
মাোকব্। আর থেগুকলার রং িালকা থসগুকলা গ্রীেকাকলর জকেয। সন্ধযাকব্লাকতও পকর, 
েেে আকাকশ পস্নরষ্কার স্নদকের আকলা োকক। 
  
অসংেয ধেযব্াদ, মযাডাম। স্নতস্নে তাকদর আর এক পাত্র স্নসরাপ পাকের অেুকরাধ 
জাোকলে, এব্ার তারা সস্নব্ে়ে প্রতযােযাে করকলে থস অেুকরাধ। স্নব্দা়ে থেব্ার সম়ে 
থপা়োকরা িাস্নসমুকে দরজা পেদন্ত এস্নগক়ে স্নদকলে। তারপর তারা স্নিকর থেকতই স্নতস্নে 
থসাজা ঘকর ঢুকক থেস্নব্কলর সামকে একস দাঁডাকলে। থমাজার পযাককেগুকলা আকগর মকতাই 
একলাকমকলা ভাকব্ পকড আকছ। ব্াছাই করা ছো পযাককে আলাদা সস্নরক়ে থরকে ব্াস্নকগুকলা 
গুকে থদেকলে। 
  
স্নিকসকব্ স্নমলল ো। থমাে উস্নেশো পযাককে স্নককেস্নছকলে, সকতকরাো অব্স্নশি আকছ। 
থপা়োকরা মৃদু থিকস মাো থদালাকলে কক়েকব্ার। 
  
. 
  
২২. 
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লন্ডকে স্নিকর সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল সব্দপ্রেম থপা়োকরার সকঙ্গ থদো করকলে। সকব্ 
ঘন্টাোকেক িল অযাো আর থরাডা স্নব্দা়ে স্নেক়েকছে। 
  
ব্যাকেল থব্স্নশ ভস্নেতা করকলে ো। সরল ভাষা়ে তাঁর থডভেশা়োর অস্নভোকের আগাকগাডা 
ইস্নতবৃ্ত্ত েুকল ব্লকলে। সব্কশকষ ব্লকলে স্নমিঃ শযাতাো থসস্নদে সন্ধযা়ে এই ধরকের 
ঘেোর একো ইস্নঙ্গত স্নদক়েস্নছকলে। এব্ং থসো থে স্নমস থমস্নরস্নডেকক উকেশয ককরই এেে 
আর তাকত থকাকো সকন্দি থেই। স্নকন্তু আমার প্রশ্ন থমাস্নেভ। থকে থস স্নমকসস থব্েসেকক 
েুে ককরস্নছল? 
  
এ স্নব্ষক়ে ি়েকতা আপোর স্নকছু উপকাকর লাগকত পাস্নর। 
  
থকমে ভাকব্, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, আজ স্নব্কককল আস্নম একো থছাট্ট পরীক্ষা চাস্নলক়েস্নছ। ওই 
দুস্নে থমক়েকক আমার সকঙ্গ থদো করব্ার কো জাস্নেক়ে স্নচস্নঠ স্নদক়েস্নছলাম, স্নমস 
থমস্নরস্নডেকক পুরাকো প্রশ্নই স্নজকজ্ঞস করলাম। শযাতাোর ড্রস্ন়েংরুকম স্নক স্নক থদকেস্নছকলে? 
  
ব্যাকেল অব্াক থচাকে তাকাকলে, এই প্রশ্নোর ব্যাপাকর আপস্নে থদেস্নছ অস্নতমাত্রা়ে 
উৎসািী। 
  
িযাঁ, কারণ এো অতযন্ত জরুস্নর, এর সািাকেয আস্নম অকেক স্নকছুই জােকত পাস্নর। স্নমস 
থমস্নরস্নডে েুব্ই সকন্দিপ্রব্ণ। থকাকো স্নকছুককই সিজভাকব্ গ্রিণ ককর ো। থসই জকেয 
বৃ্দ্ধ এরকুল থপা়োকরাকক একো চমৎকার িাঁদ পাতকত িল। স্নমস থমস্নরস্নডে গ়েোর 
ব্াক্সর কো ব্লকতই আস্নম তার কাকছ ছুস্নরোর স্নব্ষ়ে জােকত চাইলাম। এর স্নব্পরীত 
স্নদককর থেস্নব্কলই থে ছুস্নরো পকডস্নছল, থসো তার দৃস্নিকগাচর িক়েস্নছল স্নকো। সুককৌশকল 
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আমার িাঁদ এস্নডক়ে থগল থমস্নরস্নডে। এব্ং এোকক এত অো়োকস এস্নডক়ে থেকত থপকরকছ 
ব্কল মকে মকে েুব্ আত্মপ্রসাদ লাভ করল। এর িকল স্বাভাস্নব্ক ভাকব্ই তার আত্মরক্ষার 
শস্নিও স্নকছুো অসাড িক়ে পডল। তািকল তাকক এোকে থডকক আোর এই আসল 
উকেশয? থকাকোরককম স্বীকার কস্নরক়ে থেও়ো থে ছুস্নরো থস থদকেস্নছল, স্নকন্তু থপা়োকরার 
থস আশা অযাো ব্যেদ ককর স্নদক়েকছ। থপা়োকরা তার কাকছ পরাস্নজত, থসই কো থভকব্ই 
অযাো িাস্নসেুস্নশ িক়ে উঠল। সিজভাকব্ গ়েোর ব্াকক্সর গল্প করল তার কাকছ। ঘকরর 
আর স্নকছু তার মকে পকড ো। থশকষ এক গুে থগালাপ িুকলর কো স্মরকণ একলা। 
িুলদাস্নেোর জল। পাল্টাকো ি়েস্নে। 
  
তাকত িলো স্নক? ব্যাকেকলর ককণ্ঠ স্নব্স্ম়ে। 
  
বু্ঝকছে ো, এো একো গুরুত্বপূণদ স্নব্ষ়ে। মকে করুে থমক়েস্নের সম্বকন্ধ আমরা স্নকছুই 
জাস্নে ো। তকব্ তার কোব্াতদার মকধয স্নদক়ে তার চাস্নরস্নত্রক গডকের একো আভাস 
পাও়ো ো়ে। িুকলর কো তার মকে আকছ। তার মাকেই এই ে়ে থে িুল থস েুব্ 
ভাকলাব্াকস। তািকল ে়েোস্নভরাম স্নেউস্নলপগুেই তার আকগ েজকর পডত। এো িল 
মাইকে করা পস্নরচাস্নরকার কো। িুলদাস্নের জল পাল্টাকো োর একো কাজ। এ ছাডাও 
তার মকধয একো োরীশস্নি আকছ, অলংকার োর েুব্ স্নপ্র়ে।…এর সািাকেযও স্নক থকাকো 
ইস্নঙ্গত পাও়ো োকে ো? 
  
হুঁ, গভীর ভাকব্ মাো োডকলে ব্যাকেল। আপোর ব্িব্য ক্রকম ক্রকম আমার মগকজ 
ঢুককত শুরু ককরকছ। 
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চমৎকার….আকগর স্নদে আপোকক ো ব্কলস্নছলাম, আস্নম আমার সমস্ত তাসই থেস্নব্কলর 
ওপর থমকল রােস্নছ। আপোর মুে থেকক থমক়েস্নের ইস্নতবৃ্ত্ত েেে জােকত পারলাম এব্ং 
থসই সকঙ্গ অস্নলভারও েেে অদু্ভত ঘেোোর কো থশাকোলে তেেই আস্নম মকে মকে 
একো জরুস্নর স্নব্ষ়ে স্নেক়ে ভাব্কত শুরু করলাম। আস্নেদক থকাকো লাকভর আশা়ে স্নেশ্চ়ে 
থসই িতযাকান্ড সংঘস্নেত ি়েস্নে। কারণ, স্নমস থমস্নরস্নডেকক এেেও চাকস্নর ককর থেকত 
ি়ে। তািকল প্রকৃত উকেশযো স্নক? ওপর ওপর েতো সম্ভব্ স্নমস থমস্নরস্নডকের মােস্নসক 
গস্নত প্রকৃস্নতর কো থভকব্ থদেলাম। সাদামাো শান্তস্নশি তরুণী। গস্নরব্ স্নকন্তু থশৌস্নেে, 
সাজ থপাশাক করকত ভাকলাব্াকস। থছাে থছাে সুন্দর ব্স্তুর ওপর দারুণ থলাভ। মকের 
গডেো িতযাকারীর ে়ে, ব্রঞ্চ থচাকরর সকঙ্গই থব্স্নশ োপ ো়ে। থসই জকেযই স্নমকসস 
এডে অকগাছাকলা স্বভাকব্র মস্নিলা স্নকো একব্ার স্নজকজ্ঞস ককরস্নছলাম। আপস্নে আমার 
কো়ে সা়ে স্নদক়েস্নছকলে। তেেই থভকব্স্নচকন্ত একো ধারণা োডা করলাম। ধরা োক, স্নমস 
থমস্নরস্নডকের চস্নরকত্র একো দুব্দলতা আকছ। থমক়েস্নে থসই ধরকের, োরা ব্ডসড থস্টশোরী 
থদাকাে থেকক েুস্নকোস্নক স্নজস্নেসপত্র চুস্নর ককর। ি়েকতা স্নমকসস এন্ডকের ঘর থেকক 
এইভাকব্ স্নজস্নেস সরাকোর অভযাস তার স্নছল। দুল জাতী়ে থছােোকো থকাকো গ়েো ব্া 
একো দুকো স্নশস্নলং থস সুকোগ থপকল সস্নরক়ে রােত। স্নকন্তু স্নমকসস এডে স্নছকলে 
অসাব্ধােী। এসব্ ব্যাপার তার থতমে েজকর পডত ো। স্নকংব্া ভাব্কতে, স্নতস্নে স্নেকজই 
থকাোও ি়েকতা িাস্নরক়ে থিকল োককব্ে। এো থে তার শান্তস্নশি স্বভাকব্র সুন্দরী 
পস্নরচাস্নরকার কাজ থসরকম থকাকো সকন্দি মকে আকসস্নে। স্নকন্তু স্নমকসস থব্েসে স্নছকলে 
স্নব্পরীত ধরকের মস্নিলা। তার সাব্ধােী থচােকক িাঁস্নক থদও়ো অত সিজ ে়ে। অযাো 
তার কাকছ ধরা পকড থগল। স্নতস্নে তাকক চুস্নরর অস্নভকোকগ অস্নভেুি করকলে। তেে এই 
িতযার থপছকে একো কােদকারণ সম্বন্ধ েুঁকজ পাও়ো ো়ে। আকগই আপোকক 
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জাস্নেক়েস্নছলাম একমাত্র ভ়ে থপক়েই থমক়েো কাউকক েুে করকত পাকর, থস জােকতা 
স্নমকসস থব্েসে তাঁর স্নব্রুকদ্ধ চুস্নরর অস্নভকোগ প্রমাণ করকত সক্ষম িকব্ে। ব্াঁচব্ার তার 
একস্নে মাত্র পেই অব্স্নশি আকছ। থসস্নে িল তার কত্রদীর মৃতুয। থসইজকেযই থস থব্াতল 
দুকো উকল্টাপাকল্ট রােল। োর িকল স্নমকসস থব্েসে মারা থগকলে, আর স্নে়েস্নতর স্নক 
স্নব্স্নচত্র গস্নত থদেুে, মৃতুযকাকলও ভদ্রমস্নিলা ভাব্কলে তার স্নেকজর ভুকলর জেযই এমে 
কান্ডো ঘকেকছ। একব্ারও সকন্দি করকলে ো ওই থগাকব্চাস্নর ভীরু থমক়েোর এব্যাপাকর 
থকাকো িাত োককত পাকর। 
  
হুঁ, এো সম্ভব্, সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল স্নচস্নন্তত ককণ্ঠ মাো োডকলে। েস্নদও সমস্তোই 
স্নেছক অেুমাে। 
  
শুধু অেুমাে ে়ে মশাই, তার থচক়েও স্নকছু থব্স্নশ, …প্রা়ে স্নেস্নশ্চত, ব্লকত পাকরে। আজ 
স্নব্কককল আস্নম একো িাঁদ থপকতস্নছলাম প্রেমো স্নছল থলাক-ঠকাকো ছদ্ম িঁদ, পকররোই 
আসল। আমার সকন্দি েস্নদ সস্নতয ি়ে তকব্ অযাো থমস্নরস্নডে স্নকছুকতই এই থসৌস্নেে 
স্নসকল্কর থমাজার প্রকলাভে এডাকত পারকব্ ো। আমাকক সািােয করব্ার জেয তাকক 
আহ্বাে জাোলাম। তার আকগ সুককৌশকল জাস্নেক়ে স্নদলাম, থেস্নব্কলর ওপর কত থজাডা 
থমাজা আকছ থস সম্বকন্ধ আমার থকাকো সস্নঠক স্নিকসব্ থেই। তারপর তাকক একলা 
োকার সুকোগ স্নদক়ে ঘর থছকড থব্স্নরক়ে থগলাম। িকল স্নক িল জাকেে, উস্নেশ থজাডার 
জা়েগা়ে এেে সকতকরা থজাডা অব্স্নশি আকছ। ব্াস্নক দু’থজাডা অযাো থমস্নরস্নডকের 
িাতব্যাকগর সকঙ্গই অদৃশয িক়ে থগকছ। 
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স্নক সব্দোশ! সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল স্নব্স্নস্মত িকলে। সাংঘাস্নতক ঝঁুস্নক স্নেক়েকছ থতা 
থমক়েো। 
  
মেস্তেো লক্ষয করুে। তার ধারণা, স্নককসর জকেয আস্নম তাকক সকন্দি কস্নর। েুকের 
ব্যাপাকর। কাকজই দু-এক থজাডা স্নসকল্কর থমাজ চুস্নরর মকধয স্নব্কশষ ঝঁুস্নক আকছ ব্কল থস 
মকে ককর ো। আস্নম থতা আর থকাকো থচাকরর থোঁজ করস্নছ ো। তাছাডা এই জাতী়ে 
থচার ও মােস্নসক স্নব্কারগ্রস্তরা সব্ সম়ে স্নব্বাস ককর তারা স্নেকজকদর কাজ িাস্নসল ককর 
অো়োকস সকর পডকত পারকব্। 
  
ব্যাকেল মাো োডকলে। কাজোর মকধয অসম্ভব্ থব্াকাস্নমর পস্নরচ়ে োককলও ব্যাপারো 
সস্নতয। থদো থগকছ েযাডারা ব্রাব্রই থব্লতলার স্নদকক থঝাঁকক। তািকল মকে ি়ে আমরা 
পস্নরষ্কারভাকব্ একো সকতয উপেীত িকত থপকরস্নছ। চুস্নর করকত স্নগক়ে অযাো ধরা 
পকডস্নছল, তার িকলই থস থব্াতল দুকো পাকল্ট থরকে থদ়ে। স্নেিঃসকন্দকি এো একো 
িতযাকান্ড, তকব্ আদালকত প্রমাণ করা সাধযাতীত। এোই িকে দুেম্বকরর সিল িতযা। 
রব্ােদসও ধরা পকডেস্নে। অযাো থমস্নরস্নডেও সুন্দরভাকব্ সকন্দি এডাকত থপকরকছ। স্নকন্তু 
ব্তমদাকে আমাকদর প্রধাে স্নব্কব্চয, শযাতাোর িতযাকারী থক? থসোও স্নক অযাো 
থমস্নরস্নডকের কাজ? 
  
ব্যাকেল স্নমস্নেে দুক়েক চুপ ককর থেকক আব্ার মাো োডকত শুরু করকলে। 
  
স্নকন্তু স্নঠক োপ োকে ো। িতাশভাকব্ স্নতস্নে ব্লকলে। ঝঁুস্নক থেব্ার মকতা থমক়ে থস ে়ে। 
থব্াতল দুকো ব্দকল থদও়ো তার পকক্ষ সম্ভব্। কারণ থস জাকে এো তার কীস্নতদ ব্কল 
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থকউ প্রমাণ করকত পারকব্ ো। তার উকেশয সিল োও িকত পারত। স্নমকসস থব্েসে 
ভাকলা ককর তাস্নকক়ে থদেকল বু্ঝকত পারকতে, স্নতস্নে স্নক পাে করকত োকেে। এো 
একো চান্স আর স্নক। সিল িকল ভাকলা ো িকল আর স্নক করা োকব্। প্রকৃতপকক্ষ থস 
উকেশয সিল িক়েস্নছল। স্নকন্তু শযাতাোর ব্যাপারো সমূ্পণদ অেয রকম। থকউ সকচতে 
ভাকব্ সাংঘাস্নতক ঝঁুস্নক স্নেক়ে আত্মস্নব্বাকসর ওপর স্নেভদর ককর েুে ককরকছ। 
  
থপা়োকরা থস কো়ে সা়ে স্নদকলে। িযাঁ, আস্নমও এস্নব্ষক়ে একমত। দুকো অপরাকধর প্রকৃস্নত 
সমূ্পণদ স্নভন্ন। 
  
রুমাল ব্ার ককর মুে মুছকলে ব্যাকেল। তািকল থদো োকে স্নমিঃ শযাতাোকক িতযার 
ব্যাপাকর থমক়েোর থকাকো িাত থেই। ডািার রব্ােদস এব্ং স্নমস থমস্নরস্নডে দু’জেককই 
আমাকদর তাস্নলকা থেকক ব্াদ থদও়ো থেকত পাকর। থমজর থডসপাকডদর স্নক েব্র? স্নমকসস 
লযাক্সকমাকরর সকঙ্গ থদো ককর স্নকছু সুস্নব্কধ িল? 
  
গত সন্ধযা়ে ইস্নতবৃ্ত্ত সস্নব্ে়ে স্নেকব্দে করকলে থপা়োকরা। 
  
ব্যাকেল ভ্রু থকাঁচকাকলে। এ ধরকের চস্নরকত্রর সকঙ্গ আমাকদর পস্নরচ়ে আকছ। একদর 
মুকের স্নব্ব্রণ শুকে আপস্নে থকােো সস্নতয থকােো কল্পো স্নকছুকতই বু্কঝ উঠকত পারকব্ে 
ো। 
  
থপা়োকরা এরপর থমজর থডসপাকডদর কাস্নিস্নে থশাোকলে। 
  
এ থতা থদেস্নছ রীস্নতমকতা োেক। ভদ্রকলাককর কো আপোর স্নব্বাস ি়ে? 
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িযাঁ ি়ে। 
  
ব্যাকেল স্নেিঃবাস থিলকলে। আমারও তাই মকে ি়ে। পর স্ত্রীর থলাকভ তার স্বামীকক েুে 
করব্ার মকতা থলাক স্নতস্নে েে। তাছাডা স্নব্ব্াি স্নব্কেদই থতা সিজতম পন্থা। এর জকেয 
িাজার িাজার থলাক আজকাল আদালকত স্নগক়ে দাঁডাকে। স্নতস্নে থকাকো থপশাদার থলাকও 
েে থে এ-ব্যাপাকর তার পশার ককম োকব্। তাই আমার স্নব্বাস িতভাগয শযাতাো 
একমাত্র ভুল ককরস্নছকলে। স্নতে েম্বর েুেো আসকল েুে ে়ে। স্নতস্নে থপা়োকরার স্নদকক 
স্নিকর তাকাকলে। তািকল অব্স্নশি োককে…। 
  
স্নমকসস লস্নরমার। থপা়োকরা থশষ করকলে কোো। 
  
এমে সম়ে শব্দ ককর থিােো থব্কজ উঠল। উকঠ স্নগক়ে স্নরস্নসভার তুলকলে থপা়োকরা। 
স্নকছুক্ষণ কোও ব্লকলে দাঁস্নডক়ে দাঁস্নডক়ে তারপর স্নরস্নসভার োস্নমক়ে থরকে স্নিকর একস 
স্নেকজর থচ়োকর ব্সকলে। তার থচােমুে গম্ভীর, েমেকম। 
  
স্নমকসস লস্নরমার থিাে করস্নছকলে। ব্লকলে থপা়োকরা। ভদ্র মস্নিলার ইকে আস্নম একব্ার 
স্নগক়ে তার সকঙ্গ থদো কস্নর। 
  
দু’জকে দু’জকের থচাকের স্নদকক তাকাকলে। ব্যাকেকলর থচাকে সকন্দকির স্নঝস্নলক। মকে 
িকে আপস্নে থেে এই থিােোরই প্রতীক্ষা়ে স্নছকলে। 
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স্নক জাস্নে। উদাস ককণ্ঠ ব্লকলে থপা়োকরা। তাই ি়েকতা িকব্। আস্নম থভকব্ অব্াক িক়ে 
োস্নে। 
  
তািকল আর থদস্নর করকব্ে ো। উৎসাি স্নদকলে ব্যাকেল আপস্নেই ি়েকতা থশষ পেদন্ত 
সস্নতয কোো উদ্ধার ককর আেকত পারকব্ে। 
  
. 
  
২৩. 
  
স্নদেো অব্শয েস্নদও থতমে উজ্জ্বলু স্নছল ো, স্নকন্তু স্নমকসস লস্নরমাকরর কসব্ার ঘরো 
আরও থব্স্নশ অন্ধকারােন্ন, আর থব্স্নশ স্নব্ষাদভারাতুর ব্কল মকে িল। ভদ্রমস্নিলাককও েুব্ 
জরাজীণদ থদোকে। এই কস্নদকের মকধযই তার ব়্েস থেে আকগর থচক়ে অকেক থব্কড 
থগকছ। 
  
তকব্ স্নতস্নে স্বাভাস্নব্ক িাস্নস িাস্নস মুকেই থপা়োকরাকক স্বাগত জাোকলে। আসুে আসুে, 
মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। আপস্নে থে এত শীঘ্র থদো থদকব্ে ভাব্কত পাস্নরস্নে। কত রকম কাকজর 
ঝাকমলাই ো আপোর োকক। 
  
আপোর সািাকেয লাগকত পারকল স্নেকজকক কৃতােদ জ্ঞাে করব্। মাো েুইক়ে অস্নভব্াদে 
জাোকলে থপা়োকরা। 
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স্নমকসস লস্নরমার ঘস্নন্ট স্নেপকলে, ব্লকলে দাঁডাে, আকগ চাক়ের ব্যব্স্থা কস্নর। এ-স্নব্ষক়ে 
আপস্নে স্নক ভাকব্ে জাস্নে ো, তকব্ আমার মকে ি়ে পস্নরচক়ের থসতুো ভাকলভাকব্ বতস্নর 
ককর ো স্নেক়ে আকগ থেককই কাকরা কাকছ থগাপে কো প্রকাশ করা উস্নচত ে়ে। 
  
সস্নতযই তািকল ব্লব্ার মকতা থকাকো থগাপে কো আকছ? 
  
স্নমকসস লস্নরমার থকাকো উত্তর থদব্ার আকগই দাসী একস িাস্নজর িল। স্নতস্নে তাকক থডকক 
আেব্ার আকদশ স্নদকলে। ঘর থছকড থস চকল োব্ার পর শুষ্ক স্বকর ব্লকলে, প্রেম থেস্নদে 
আমার এোকে পাক়ের ধুকলা থদে, থসস্নদকের কো স্নেশ্চ়ে আপোর স্মরকণ আকছ? তেে 
ব্কলস্নছকলে, আস্নম থডকক পাঠাকলই আপস্নে আসকব্ে। আমার দৃঢ় স্নব্বাস, স্নক প্রক়োজকে 
আস্নম আপোকক থডকক পাঠাব্ থসো ি়েকতা আপস্নে আকগই আঁচ করকত থপকরস্নছকলে। 
  
ইস্নতমকধয চা একস পডল। স্নমকসস লস্নরমার কাকপ চা ঢালকত ঢালকত সুককৌশকল অেয 
প্রসকঙ্গর অব্তারণা করকলে। প্রাতযস্নিক েব্করর কাগজগুকলা স্নতস্নে থব্শ মকোকোগ 
সিকাকরই। পকডে থব্াঝা থগল। 
  
কো প্রসকঙ্গ থপা়োকরা আচমকা মন্তব্য করকলে, শুেলাম, দু-একস্নদে আকগ আপস্নে োস্নক 
স্নমস থমস্নরস্নডকের সকঙ্গ ব্কস চা থেক়েস্নছকলে? 
  
িযাঁ। আপোর সকঙ্গ তার সম্প্রস্নত থদো িক়েকছ। 
  
 আজ স্নব্কককলই। 
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স্নমস থমস্নরস্নডে স্নক লন্ডকে একসস্নছকলে? ো আপস্নেই উইস্নলংকিাকডদ স্নগক়ে তার সকঙ্গ থদো 
ককরকছে? 
  
স্নমস থমস্নরস্নডে আর তার ব্নু্ধ অেুগ্রি ককর আমার ব্াসা়ে একসস্নছকলে অব্শয আস্নমই 
তাকদর স্নচস্নঠ স্নলকে আহ্বাে জাস্নেক়েস্নছলাম। 
  
তার ব্ান্ধব্ী…? তার থকাকো ব্ান্ধব্ীর সকঙ্গ আমার কেকো পস্নরচ়ে ি়েস্নে। 
  
থপা়োকরা মৃদু িাসকলে। এই িতযাকান্ডকক থকন্দ্র ককর স্নকন্তু অকেককর মকধযই থব্শ 
ঘস্নেষ্ঠতা গকড উকঠকছ, থদেকত পাস্নে। আপস্নে এব্ং স্নমস থমস্নরস্নডে একসকঙ্গ ব্কস চা। 
থেক়েকছে। থমজর থডসপাডদও স্নমস থমস্নরস্নডকের সকঙ্গ দু’চারব্ার থদো সাক্ষাৎ ককরকছে। 
থকব্ল ডািার রব্ােদসই থব্াধি়ে ব্াইকর ব্াইকর রক়ে থগকছে। তার সকঙ্গ অেয কাকরা 
কোব্াতদা িক়েকছ ব্কল থশাো ো়েস্নে। 
  
স্নকছুস্নদে আকগ এক স্নিজ থেস্নব্কল ভদ্রকলাককর সকঙ্গ থদো িল। স্নমকসস লস্নরমার ব্লকলে, 
তাকক থতা আকগর মকতাই িাস্নসেুস্নশ থদেলাম। 
  
এেে থসই রকম স্নিকজর থপ্রকমই মশগুল? 
  
িযাঁ, আকগর মকতাই মারাত্মক মারাত্মক সব্ ডাক থদে। অেচ স্নক আশ্চেদ, সিকজ স্নব্পকদ 
পকডে ো! 
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দু-এক মুিূতদ েীরব্ থেকক স্নমকসস লস্নরমার আব্ার প্রশ্ন করকলে, সম্প্রস্নত স্নক 
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর সকঙ্গ আপোর থদো িক়েকছ? 
  
আজ স্নব্কককলই স্নতস্নে আমার ব্াসা়ে একসস্নছকলে। এমেস্নক েেে আপোর থিাে থপলাম 
তেে স্নতস্নে আমার থচ়োকর ব্কস। 
  
স্নমকসর লস্নরমার একো িাত স্নদক়ে আগুকের তাত থেকক স্নেকজর মুেো আডাল করব্ার 
থচিা করকলে। স্নজকজ্ঞস করকলে, তার কাজকমদ থকমে চলকছ? 
  
থপা়োকরার গলার স্বর গম্ভীর। ব্লকলে, ভদ্রকলাক থতমে দ্রুত েে, ধীকর সুকস্থ অগ্রসর 
িও়োই পছন্দ ককরে। তকব্ থশষ পেদন্ত স্নঠক স্নেকজর লকক্ষয থপৌঁকছ োে। 
  
ি়েকতা তাই িকব্। তার থঠাঁকে একেুককরা স্নব্দ্রুকপর ব্াঁকা িাস্নস িুকে উঠল। আমার প্রস্নত 
তার দৃস্নি থব্শ তীক্ষ্ণ। ব্াস্নলকা ব়্েস থেকক শুরু ককর আমার সারা জীব্কের ইস্নতিাস 
সম্বকন্ধ ব্যাপকভাকব্ অেুসন্ধাে চাস্নলক়ে োকেে। আমার পুরাকো ব্নু্ধকদর সকঙ্গ থদো 
ককরকছে, পুরাকো স্নঝ-চাকরকদর সকঙ্গ কোব্াতদা ব্কলকছে। ব্তদমাকে থে দাসী কাজ 
করকছ তার কাছ কাছ থেককও আমার স্নব্ষক়ে িাজার রকম থোঁজেব্র স্নেক়েকছে। স্নতস্নে 
স্নক জােকত চাইকছে আস্নম জাস্নে ো, তকব্ তার জ্ঞাতব্য স্নব্ষ়েেুকু স্নেশ্চ়ে এেেও থজকে 
উঠকত পাকরেস্নে। আমার কো সতয ব্কল থমকে স্নেকলই থব্াধি়ে ভদ্রকলাক ভাকলা 
করকতে, কারণ আস্নম তাকক, সস্নতয কোই ব্কলস্নছলাম। স্নমিঃ শযাতাোর সকঙ্গ আমার 
পস্নরচ়ে েুব্ই েৎসামােয। আমাকদর প্রেম আলাপ ি়ে লাক্সকমাকর। তারপর থেকক থে দু-
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একব্ার আমাকদর থদোসাক্ষাৎ ঘকেকছ তার মকধয সাধারণ থসৌজকেযর প্রকাশ ছাডা আর 
স্নকছুই স্নছল ো। ব্যাকেকলর পকক্ষও এ তেযকক অস্বীকার করা সম্ভব্পর িকব্ ো। 
  
ি়েকতা সম্ভব্ িকব্ ো! মৃদু ককণ্ঠ মন্তব্য করকলে থপা়োকরা। 
  
মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, আপস্নে…..স্নক স্নকছু অেুসন্ধাে ককরেস্নে? 
  
 আপোর সম্বকন্ধ, মযাডাম? 
  
িযাঁ, থসোই আমার ব্িব্য। 
  
 থপা়োকরা ধীকর ধীকর মাো োডকলে। তাকত থকাকো লাভ িত ো। 
  
একো ব্কল আপস্নে স্নক থব্াঝাকত চাইকছে, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা? 
  
তািকল মযাডাম স্পি ভাষা়ে সব্স্নকছু েুকল ব্লাই ভাকলা। একো কো আস্নম প্রেম 
থেককই উপলস্নব্ধ ককরস্নছলাম থে থসস্নদে রাকত্র স্নমিঃ শযাতাোর ঘকর োরা উপস্নস্থত স্নছকলে 
তাকদর মকধয োর বু্স্নদ্ধ সব্কচক়ে তীক্ষ্ণ, স্নেস্নে সব্দাকপক্ষা েুস্নিপ্রব্ণ ও স্নস্থর মস্নস্তষ্ক, স্নতস্নে 
িকেে মযাডাম আপস্নে। েস্নদ আমাকক ব্াস্নজ ধরকত ব্লা ি়ে থে, এই চারজকের মকধয থক 
থকাকো প্রমাণ ো থরকে স্নেেুঁতভাকব্ েুে করকত সক্ষম, তেে আস্নম আপোর ওপকরই 
ব্াস্নজর োকা আকরাপ করব্। 
  
স্নমকসস লস্নরমাকরর ভ্রু কুস্নঞ্চত িক়ে উঠল। শুষ্কস্বকর প্রশ্ন করকলে আপোর এই উস্নিকক 
স্নক আস্নম প্রশংসাসূচক ব্কল গণয করকত পাস্নর? 
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থপা়োকরা থস কো়ে থকাকো কাে ো স্নদক়ে ব্কল চলকলে, একো অপরাধকক েস্নদ 
সািলযমস্নন্ডত ককর তুলকত ি়ে তকব্ সব্দাকগ্র তার অগ্রপশ্চাৎ পুিােুপুিভাকব্ থভকব্ থদো 
প্রক়োজে। সম্ভাব্য সমস্ত স্নব্ষ়েই স্নব্কব্চোর মকধয আেকত িকব্, স্থাে এব্ং কাল স্নেব্দাচকের 
মকধয সামােযতম ক্রস্নে ঘেকল সমস্ত পস্নরকল্পোই ব্যেদ িক়ে থেকত ব্াধয। ডািার রব্ােদস 
অস্নতস্নরি আত্মস্নব্বাকসর দরুে থব্ঁককর মাো়ে স্নকছু একো ককর ব্সকত পাকরে। থমজর 
থডসপাডদ ভস্নব্ষযৎ িলািল স্নচন্তা ককর তকব্ই কাকজ িাত থদে। তাই স্নতস্নে এমে কাজ 
করকব্ে ব্কল মকে ি়ে ো। স্নমস থমস্নরস্নডে ি়েকতা ভ়ে থপক়ে এমে স্নকছু ককর ব্সকত 
পাকরে, স্নকন্তু স্নতস্নে থতমে দক্ষ েে। থশষ মুিূকতদ োভদাস িক়ে স্নগক়ে ি়েকতা ধরা পকড 
োকব্ে। স্নকন্তু মযাডাম আপস্নে এ ধরকের থকাকো স্নকছুই করকব্ে ো। আপোর বু্স্নদ্ধ স্বে, 
মস্নস্তষ্ক স্নস্থর এব্ং আপস্নে দৃঢ়কচতা। 
  
স্নমকসস লস্নরমার স্নমস্নেে দুক়েক স্নেশু্চপভাকব্ ব্কস রইকলে। তাঁর থঠাঁকের থক এক ধরকের 
অদু্ভত িাস্নস থেলা করকছ, অব্কশকষ মুে েুলকলে। তািকল মঁস্নসক়ে থপা়োকরা আমার 
সম্পককদ এই আপোর ধারণা। তার অেদ, আস্নম িলাম থসই ধরকের মস্নিলা থে স্নেেুঁত 
পস্নরকল্পো়ে একজেকক েুে করকত পাকর? 
  
অন্তত এই পস্নরকল্পোকক ব্াস্তকব্ রূপদাে করব্ার ক্ষমতা আপোর আকছ। আমার েুব্ 
মজা লাগকছ। তািকল এই আপোর মূল ব্িব্য। একমাত্র আস্নমই স্নমিঃ শযাতাোকক 
সিলতার সকঙ্গ েুে করকত পাস্নর? 
  
থপা়োকরা শান্তস্বকর ব্লকলে, এোকে একেু অসুস্নব্কধ আকছ, মযাডাম। 
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তাই োস্নক? স্নক অসুস্নব্কধ? 
  
এইমাত্র আস্নম থে মন্তব্য ককরস্নছ থসো ি়েকতা আপোর থে়োল আকছ। থকাকো অপরাধকক 
সািলযমস্নন্ডত ককর তুলকত িকল সচরাচর তার সামস্নগ্রক পস্নরকল্পো পূব্দাকহ্নই স্নব্শদভাকব্ 
স্নচন্তা ককর স্নেকত ি়ে। সচরাচর কোোর ওপর স্নব্কশষভাকব্ লক্ষয রােকব্ে। কারণ আর 
এক ধরকের সিল অপরাধ সংঘস্নেত িকত পাকর। আপস্নে আচমকা থকাকোস্নদে কাউকক 
এ কো স্নক ব্কলকছে, এই স্নঢলো ছুঁকড মারুে থতা থদস্নে দূকরর ওই গাকছর গুঁস্নডোর গাক়ে 
লাগাকত পাকরে স্নকো? মকে করুে, থসই ব্যস্নি স্নকছু ভাব্ো স্নচন্তা ো ককরই দ্রুত স্নঢলো 
ছুঁকড স্নদকলে এব্ং থদো থগল স্নব্স্ম়েকরভাকব্ স্নতস্নে লক্ষযকভদ ককরকছে। স্নকন্তু এই 
ঘেো়ে অেুপ্রাস্নণত িক়ে স্নতস্নে েস্নদ আব্ার স্নঢল ছুঁডকত োে, থদো োকব্ তেে আর থসো 
তত সিজসাধয িকে ো। কারণ স্নতস্নে তেে স্নচন্তা করকত শুরু ককরকছে,–েুব্ই কস্নঠে 
দুরূি কাজ, একেু ডােস্নদকক….ো ো, ব্াঁস্নদক থঘকষই থছাঁডা উস্নচত। প্রেম থক্ষকত্র থসো 
স্নছল একো অব্কচতে প্রস্নক্র়োমাত্র। শরীর থসোকে মকের হুকুম তাস্নমল করকছ, ইতর 
প্রাণীকদর থব্লা়ে স্বভাব্ত থেমে ঘকে োকক। এই িল এক ধরকের ক্রাইম, মুিূকতদর 
থঝকক ো ঘকে ো়ে। একো ক্ষস্নণক অেুকপ্ররণাপ্রস্নতভার একো সু্ফস্নলঙ্গ–থেকম থেকম 
থদেব্ার থকাকো অব্কাশ থেই তার মকধয, এব্ং মযাডাম, স্নমিঃ শযাতাোর িতযার থপছকে 
এই ধরকের একো মকোভাব্ই সস্নক্র়ে িক়ে উকঠস্নছল। আকস্নস্মকভাকব্, একো প্রক়োজে 
উদু্ভত িল, সকঙ্গ সকঙ্গ ঝলকস উঠল দীস্নপ্ত। কাজোও দ্রুত ঘকে থগল। 
  
থপা়োকরা ঘে ঘে মাো োডকলে। আপোর স্বভাব্ স্নকন্তু এ ধরকের ক্রাইকমর অেুকূল 
ে়ে। আপস্নে েস্নদ শযাতাোকক েুে করকত চাইকতে তকব্ তা িত সুচারুরূকপ 
পূব্দপস্নরকস্নল্পত। 
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তাই বু্স্নঝ। স্নমকসস লস্নরমাকরর থঠাঁকের িাঁকক আব্ার থসই অদু্ভত িাস্নস িুকে উঠল। 
আগুকের আঁচ থেকক মুেো আডাল করকলে স্নতস্নে। থেকিতু এো পূব্দপস্নরকস্নল্পত িতযাকান্ড 
ে়ে, অতএব্ আস্নম তাকক েুে কস্নরস্নে। এই স্নক আপস্নে ব্লকত চাইকছে, মঁস্নসক়ে 
থপা়োকরা? 
  
িযাঁ মযাডাম। থপা়োকরা সস্নব্ে়ে ঘাড থেকড সা়ে স্নদকলে। 
  
 স্নকন্তু তবু্ও….স্নমকসস লস্নরমার সামকের স্নদকক ঈষৎ ঝঁুকক পডকলে। তার সারা শরীর 
স্নস্থর স্নেস্পন্দ, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, শযাতাোকক আস্নমই েুে ককরস্নছ! 
  
. 
  
২৪. 
  
অকেকক্ষণ কাকরা মুকে থকাে কো থেই। একো অস্বস্নস্তকর েমেকম েীরব্তা, সন্ধযার 
আঁধার ক্রকমই আরও ঘস্নেক়ে আসকছ। ঘকরর মকধয তার কাকলা ছা়ো থকব্ল। আগুকের 
চুস্নল্লর থভতর থেকক দু-স্নতেকে েীল স্নশো পতপত ককর ডাো ঝাঁপোকছ। 
  
স্নমকসর লস্নরমার এব্ং এরকুল থপা়োকরা থকউ কাউকক লক্ষয করস্নছকলে ো। দুজকের 
দৃস্নিই একভাকব্ অস্নগ্নস্নশোর ওপর স্নেব্দ্ধ। মকে িকে চলমাে সম়েও থেে িঠাৎ এোকে 
একস দাঁস্নডক়ে পকডকছ েমকক। 
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অব্কশকষ এরকুল থপা়োকরা ধীকর ধীকর স্নেিঃবাস থিকল থজকগ উঠকলে। তািকল এোই িল 
এককব্াকর প্রকৃত ঘেো। স্নকন্তু মযাডাম, থকে আপস্নে শযাতাোকক েুে ককরকছে? 
  
আমার স্নব্বাস, কারণ সম্বকন্ধ আপস্নে অব্গত আকছে, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। 
  
শযাতাো তািকল আপোর থকাকো থগাপে কো জােকতে, সুদূঢ় অতীত জীব্কের থকাকো 
ঘেো? 
  
িযাঁ। 
  
এব্ং থসই থগাপে ঘেো িল অেয থকাকো মৃতুয, তাই ো মযাডাম? 
  
স্নমকসস লস্নরমার থকাে কো ব্লকলে ো। ব্ঝা থগল থমৌেতাই সম্মস্নতর লক্ষণ। 
  
একো থকে আমার কাকছ অকপকে প্রকাশ করকলে? থকেই ব্া থডকক পাঠাকলে আজ 
আমাকক? 
  
একস্নদে আপস্নেই ইস্নঙ্গত স্নদক়েস্নছকলে থকাকো সম়ে আস্নম ি়েকতা আপোকক থডকক 
পাঠাকত পাস্নর। 
  
িযাঁ, স্নঠকই। আস্নম থসই রকমই থভকব্স্নছলাম। আম জােতাম মযাডাম, আপোর সম্বকন্ধ 
প্রকৃত সতয অব্গত িও়োর একস্নে মাত্র উপা়ে আকছ। তা িল আপোর স্নেকজর থদও়ো 
স্বীকাকরাস্নি। স্নেকজর সম্বকন্ধ আপস্নে স্নেকজ েস্নদ থকাে কো ো ব্কলে তািকল আপোর 
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স্নব্ষ়ে থকউ থকাকোস্নদে জােকতও পারত ো। স্নকন্তু একো সুদূর সম্ভাব্ো স্নছল–ি়েকতা 
থকাকোস্নদে স্নেকজর সম্বকন্ধ কো ব্লব্ার ইকে আপোর মকধয থজকগ উঠকব্! 
  
স্নমকসস লস্নরমার স্নব্মষদভাকব্ মাো োডকলে। আপস্নে চতুর এব্ং দূরদশদী, তাই ভস্নব্ষযৎকক 
থদেকত থপক়েস্নছকলে। আমার এই অপস্নরসীম উৎকণ্ঠা উকদ্বগ…এই দুিঃসি একাকীত্ব 
ব্লকত ব্লকত আপো থেককই মেস্নব্ষাকদ ডুকব্ থগল তাঁর কণ্ঠস্বর। 
  
থপা়োকরা অদু্ভত দৃস্নিকত তাঁর স্নদকক তাস্নকক়ে রইকলে। তারপর ব্লকলে, তািকল এই িল 
আমাকক থডকক পাঠাকোর প্রকৃত উকেশয? িযাঁ পস্নরস্নস্থস্নতো আস্নম উপলস্নব্ধ করকত পারস্নছ। 
  
একলা সমূ্পণদ একলা। স্নমকসস লস্নরমার আব্ার কো শুরু করকলে। একাকীকত্বর েন্ত্রণা 
থে স্নক ভীষণ আমার মকতা জীব্েোপে ো করকল থকউ তা থকাকোস্নদে হৃদ়ে স্নদক়ে 
অেুভব্ করকত পারকব্ ো। সকব্দাপস্নর দুিঃসি িল স্নব্গত জীব্কের কৃতককমদর মৃতুযিীে 
সৃ্মস্নত। 
  
থপা়োকরা শান্তস্বকর ব্লকলে, আপোর দুিঃকে সমকব্দো প্রকাশ করকল আপস্নে স্নক থসো 
ধৃিতা ব্কল মকে করকব্ে? 
  
স্নমকসস লস্নরমার থচাে তুকল থপা়োকরার স্নদকক তাকাকলে। অসংেয ধেযব্াদ মঁস্নসক়ে 
থপা়োকরা। 
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আব্ার অল্পক্ষকণর েীরব্তা। তারপর থপা়োকরা ঈষৎ গম্ভীর স্বকর প্রশ্ন করকলে স্নমিঃ 
শযাতাো থসস্নদে স্নডোর থেস্নব্কল থে উস্নি ককরস্নছকলে থসো স্নক আপোকক উকেশয ককরই 
ব্কল আপোর ধারণা? 
  
িযাঁ, আস্নম তেেই বু্ঝকত থপকরস্নছলাম থস স্নমিঃ শযাতাো একজেকক লক্ষয ককরই 
কোগুকলা ব্লকছে। এব্ং থসই একজেও থে থসো বু্ঝকত পারকছে তা স্নতস্নে স্নেকজ। 
স্নব্ষই িকে থমক়েকদর প্রধাে অস্ত্র–একো আমাকক উকেশয ককরই ব্লা। স্নতস্নে প্রকৃত 
ঘেো জােকতে। এ সকন্দি আমার মকে আকগই উদ়ে িক়েস্নছল। কো প্রসকঙ্গ অকেককর 
মাঝোকে স্নতস্নে একব্ার এই ধরকের একো স্নব্েযাত মামলার কাস্নিস্নে ব্কলস্নছকলে। তেে 
থদকেস্নছলাম তার দৃস্নি স্নব্কশষভাকব্ আমাককই লক্ষয করকছ। থসই দৃস্নির মকধয থকমে এক 
অশুভ থকৌতুক তকব্ থসস্নদে রাকত্র স্নেস্নশ্চত ভাকব্ই বু্ঝকত থপকরস্নছলাম, আমার ব্যাপারো 
তার অজাো থেই। 
  
ভদ্রকলাককর ভস্নব্ষযৎ অস্নভপ্রা়ে স্নেক়েও স্নক আপস্নে প্রকৃতই অব্গত স্নছকলে? 
  
স্নমকসস লস্নরমার উদাস ককণ্ঠ ব্লকলে সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল এব্ং আপোর উপস্নস্থস্নত 
থে থেিাত বদব্ দুঘদেো, এমে ধারণা থপাষণ করা শি। আস্নম অেুমাে করলাম, 
পস্নরকশকষ স্নতস্নে আপোকদর সামকে স্নেকজর ব্ািাদুস্নরর স্নব্জ্ঞাপে স্নদক়ে ব্লকব্ে, এই 
থদেুে, থকউ ো থকাকোস্নদে কল্পোকতও আেকত পাকরস্নে আস্নম তাই আস্নব্ষ্কার ককরস্নছ। 
  
কেে আপস্নে তাকক িতযার স্নসদ্ধান্ত স্নেকলে? 
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 স্নমকসর লস্নরমার অল্প ইতস্তত করকলে। ব্লকলে স্নসদ্ধান্তো সস্নঠক কেে মাো়ে একলা 
স্মরণ করা শি। তকব্ স্নডোকর ব্সব্ার আকগই থছারাো আমার েজকর পকডস্নছল। 
স্নডোকরর পর আব্ার েেে আমরা ড্রস্ন়েংরুকম স্নিকর এলাম তেেই সককলর অলকক্ষয 
থছারাো আমার জামা়ে আস্নস্তকের থভতর লুস্নকক়ে রােলাম। থকউ থে আমাকক থদেকত 
পা়েস্নে থস স্নব্ষক়ে স্নেস্নশ্চত। 
  
এমে িাত সািাই থে েুব্ই স্নেপুে স্নশল্পীর কাজ তাকত আমার থকাকো সকন্দি থেই। 
  
তেেই আস্নম আমার ভস্নব্ষযৎ কতদব্য সম্বকন্ধ মেস্নস্থর ককর থিললাম। থকব্ল আসল 
কাজো িাস্নসল করকত ো ব্াস্নক। স্নেিঃসকন্দকি েুব্ই ঝঁুস্নকর কাজ। স্নকন্তু এ ঝঁুস্নক থেও়ো 
ছাডা তেে আমার সামকে অেয থকাকো উপা়ে স্নছল ো। 
  
ধীর স্নচন্তাশস্নিই আপোর সািকলযর চাস্নব্কাস্নঠ। ঝঁুস্নকোর গুরুত্ব আপস্নে সমযক উপলস্নব্ধ 
করকত থপকরস্নছকলে। 
  
তারপর স্নিকজর আসর ব্সল। স্নমকসস লস্নরমার পুরাকো কোর থেই ধকর ব্কল চলকলে 
তার কণ্ঠস্বর শীতল এব্ং আকব্গস্নব্িীে–অব্কশকষ প্রতযাস্নশত সুকোগ একস উপস্নস্থত িল। 
তেে আস্নম ডাস্নম। উকঠ দাঁস্নডক়ে ইতস্তত পা়েচাস্নর করব্ার অস্নছলা়ে িা়োর থপ্ল্কসর 
কাকছ। স্নগক়ে িাস্নজর িলাম। শযাতাো তেে তন্দ্রাস্নব্জস্নডত থচাকে থচ়োকর ব্কস 
স্নঝমুস্নেকলে। আস্নম থচাে তুকল অেয স্নতেজকের স্নদকক স্নিকর তাকালাম। সককলই স্নেকজর 
স্নেকজর তাস স্নেক়ে তন্ম়ে িক়ে আকছ। ব্যাস, এ সুকোগ আর িাতছাডা িকত স্নদলাম ো। 
সামকের স্নদকক ঈষৎ ঝঁুকক পকড তাঁর হৃৎস্নপন্ড লক্ষয ককর ছুস্নর চালালাম। 
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কো ব্লকত ব্লকত স্নমকসস লস্নরমাকরর কণ্ঠস্বর অল্প থকঁকপ উঠল। স্নকন্তু থস থকব্ল 
ক্ষণকাকলর জকেয। স্নঠক তেেই স্নমিঃ শযাতাোর সকঙ্গ ককোপকেকের ভাে করলাম। 
মতলব্ো িঠাৎই মাো়ে থেকল থগল। স্নেকজকক অকেযর সকন্দকির িাত থেকক ব্াঁচব্ার 
একো অজুিাত েুঁকজ থপলাম। স্নমিঃ শযাতাোকক উকেশয ককর সাকব্স্নক ঢংক়ের আগুকের 
চুস্নল্লর স্নব্ষক়ে একো মন্তব্য ছুঁকড স্নদলাম। তারপর দু-চার মুিূতদ েীরব্ রইলাম। সককল 
জােুক আস্নম তার উত্তকরর জকেয অকপক্ষা করস্নছ। অব্কশকষ ব্ললাম, িযাঁ, আস্নমও 
আপোর সকঙ্গ একমত ঘর গরম ব্া োব্ার জকেয আধুস্নেক ধাঁকচর থরস্নডক়েেকরর চাইকত 
পুরাকো আমকলর এই চুস্নল্লই অকেক ভাকলা। 
  
স্নতস্নে স্নক থস সম়ে স্নচৎকার ককর ওকঠেস্নে? 
  
ো, থকব্ল তার গলা স্নদক়ে একো মৃদু ঘডঘড শব্দ থব্স্নরক়ে একলা। অেয থেকলা়োডরা দূর 
থেকক মকে করকত পাকরে, শযাতাো থেে আমার কোর উত্তর স্নদকেে। 
  
তারপর? 
  
তারপর আস্নম আব্ার স্নিকজর থেস্নব্কল স্নিকর থগলাম। তেে থসোকে থশষ তাসো থেলা 
িকে। 
  
আপস্নে স্নগক়ে থসাজা থেলকত শুরু করকলে? 
  
িযাঁ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

307 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

এব্ং এমে গভীর একাগ্রতার সকঙ্গ থেলকলে থে এই ঘেোর দুস্নদে পকরও আমার কাকছ 
সমস্ত তাস ছস্নব্র মকতা ব্কল থেকত থকাকোরকম অসুস্নব্ধা িল ো? 
  
িযাঁ, তাকসর কো আস্নম সিকজ ভুস্নল ো। মৃদুস্বকর জব্াব্ স্নদকলে স্নমকসস লস্নরমার। 
চমৎকার, অভূতপূব্দ উচ্ছ্বস্নসত ভস্নঙ্গকত থচঁস্নচক়ে উঠকলে থপা়োকরা। গা এস্নলক়ে থচ়োকরর 
থপছকে থঠসাে স্নদক়ে ব্সকলে। গভীর স্নচন্তা়ে তার মাোো ঈষৎ দুলকত শুরু করল। 
তারপর প্রস্নতব্াকদর সুকর ঘাড োডকলে। স্নকন্তু মযাডাম, এেে একো প্রশ্ন থেকক োকে। 
  
আস্নম সস্নঠক বু্কঝ উঠকত পারস্নছ ো….. 
  
স্নক প্রশ্ন, ব্লুে? 
  
একো সূকত্রর এেেও থকাকো িস্নদশ েুঁকজ পাস্নে ো। মকে িকে আস্নম থেে থকাোও ভুল 
করস্নছ! আপস্নে স্নস্থর মস্নস্তকষ্কর স্নচন্তাশীল মস্নিলা। সমস্ত স্নকছু ভালভাকব্ স্নব্চার স্নব্কব্চো 
ককর থদোই আপোর স্বভাব্। আপস্নে িঠাৎ স্নসদ্ধান্ত স্নেকলে, আপোকক একো সাংঘাস্নতক 
ঝঁুস্নক স্নেকত িকব্। এছাডা অেয থকাকো পে থেই। ঝঁুস্নকও আপস্নে স্নেকলে, এব্ং েুব্ 
আশ্চেদভাকব্ সািলয লাভ করকলে। অেচ স্নঠক এর দু’সপ্তাি ব্াকদ আপোর মত পাকল্ট 
থগল। আপস্নে এেে স্নেকজ থেককই ধরা থদব্ার জেয প্রস্তুত। সস্নতয কো ব্লকত স্নক, 
ব্যাপারো স্নঠক স্নব্বাসকোগয ব্কল মে মােকত চাইকছ ো। 
  
স্নমকসস লস্নরমাকরর থঠাঁকের িাঁক স্নদক়ে এক ধরকের ব্াঁকা িাস্নস স্নব্েুস্নরত িল। ব্লকলে, 
আপস্নে স্নঠকই ব্কলকছে মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। আরও একো ব্যাপার আকছ ো আপোর জাো 
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থেই। থসস্নদে থকাে জা়েগা়ে স্নমস থমস্নরস্নডকের সকঙ্গ আমার থদো িক়েস্নছল তা স্নক আপস্নে 
শুকেকছে? 
  
েতদূর স্মরণ িকে, শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর ব্াস্নডর সামকে। 
  
িযাঁ, স্নঠকই শুকেকছে। তকব্ আস্নম থসই রাস্তার প্রকৃত োমো থব্াঝাকত চাইস্নছ। অযাো 
থমস্নরস্নডকের সকঙ্গ আমার সাক্ষাৎ িক়েস্নছল িকলদ স্নেকে। 
  
হুঁ! থপা়োকরা অেুসন্ধােী দৃস্নিকত ভদ্রমস্নিলার মুকের স্নদকক তাস্নকক়ে রইকলে। আস্নম এেে 
থেে স্নকছুো অেুধাব্ে করকত পারস্নছ। 
  
আমার স্নব্বাস আপস্নে বু্ঝকত পারকব্ে। থসোকে আস্নম এক স্নব্কশষকজ্ঞর সকঙ্গ থদো 
করকত স্নগক়েস্নছলাম। আভাকস ইস্নঙ্গকত স্নতস্নে ো ব্যি করকলে আকগ থেককই আমার মকে 
থস সকন্দি দাো ব্াঁধস্নছল। স্নমকসস লস্নরমাকরর মুকের িাস্নস আরও স্নব্সৃ্তত িল। থস িাস্নসর 
মকধয এেে আর ব্ক্রতা ব্া স্নতিতার থকাকো স্পশদ থেই। তার ব্দকল স্নব্ষাদ থকামল 
শান্ত মধুর স্নচহ্ন, ব্লকত লাগকলে, আর থব্স্নশ স্নিজ আস্নম থেলব্ ো, অব্শয ডািারব্াবু্ 
এত স্পি ভাষা়ে সব্স্নকছু ব্যি ককরেস্নে। সকতযর স্নতিতা শকদরার আব্রণ স্নদক়ে থঢকক 
রােব্ার থচিা ককরকছে। সিজাত থপশাদাস্নর ভাষা়ে স্নতস্নে জাোকলে, েকেি সাব্ধােতা 
অব্লম্বে করকল আস্নম ি়েকতা এেে কক়েক ব্ছর থব্ঁকচ োককত পাস্নর। তকব্ আস্নম তা 
গ্রািয কস্নর ো। থস রকম স্বভাব্ই ে়ে আমার। 
  
তা স্নঠক থপা়োকরা স্নব্মষদ স্নচকত্ত মাো োডকলে। আস্নম সমস্ত বু্ঝকত পারস্নছ…… 
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স্নে়েম থমকে সাব্ধাকে চলাকিরা করকল ি়েকতা ব্ডকজার একমাস স্নক দু’মাস থব্স্নশ থব্ঁকচ 
োকব্। তার থব্স্নশ থতা আর ে়ে, থস রকম ভাকব্ থব্ঁকচ োকা আমার পকক্ষ মৃতুযরই 
সাস্নমল। তারপর স্নব্কশষকজ্ঞর থচম্বার থেকক থব্স্নরক়েই স্নমস থমস্নরস্নডকের সকঙ্গ থদো িক়ে 
থগল। আস্নম তাকক একো থরকস্তারাঁ়ে চা পাকের আহ্বাে জাোলাম। স্নমকসস লস্নরমার 
স্নমস্নেে োকেক েীরব্ রইকলে। তারপর একো গভীর দীঘদবাস থিকল পুেরা়ে শুরু 
করকলে, অসাধু মস্নিলা ব্লকত ো থব্াঝা়ে আস্নম স্নঠক তা েই। থসস্নদে স্নব্কককল 
থমস্নরস্নডকের সকঙ্গ ব্কস চা থেকত থেকত অকেক স্নচন্তা করলাম। আমার কৃতককমদর িকল 
আস্নম থে থকব্ল স্নমিঃ শযাতাোককই জীব্ে থেকক ব্স্নঞ্চত করলাম তা ে়ে, অপর 
স্নতেজকের জীব্েও সুগভীর দুস্নব্দপাককর মকধয থেকে আেলাম, শযাতাোর কো ো ি়ে 
থছকডই স্নদে, ো ঘকে থগকছ তার আর থকাকো প্রস্নতকাকরর উপা়ে থেই। স্নকন্তু ডািার 
রব্ােদস, থমজর থডসপাডদ ব্া অযাো থমস্নরস্নডে, োরা থকাকোস্নদে থকাকো ভাকব্ই আমার 
থকাে ক্ষস্নত ককরস্নে তাকদর এই দুিঃসি অস্নগ্নপরীক্ষার সামকে দাঁড করাই থকে? আমার 
স্বীকাকরাস্নির িকল তারা অন্তত রাহুমুি িকব্। অব্শয প্রেম দু’জকের জকেয আমার 
থতমে থকাকো মাোব্যো স্নছল ো। কারণ তারা শিসমেদ পুরুষমােুষ। স্নব্পকদর িাত 
থেকক আত্মরক্ষা করকত সক্ষম। স্নকন্তু অযাো থমস্নরস্নডকের স্নদকক েেে তাকালাম….একেু 
ইতস্তত করকলে স্নমকসস লস্নরমার, অযাো থমস্নরস্নডেকক থেিাতই ব্াস্নলকা ব্লা চকল। সমস্ত 
জীব্েোই এেে তার সামকে পকড আকছ। এই অপ্রীস্নতকর ঘেো়ে তার ভস্নব্ষযত 
এককব্াকর ধ্বংস িক়ে থেকত পাকর। এো আস্নম স্নকছুকতই থমকে স্নেকত পারলাম ো। 
এইসব্ ভাব্ো স্নচন্তার পরই মকে িল আপস্নে থসস্নদে ো ইস্নঙ্গত স্নদক়েস্নছকলে তাই ি়েকতা 
অব্কশকষ সস্নতয িকত চকলকছ। দুিঃসি পাষাণভার আর থব্স্নশস্নদে বু্ককর মকধয থচকপ থরকে 
থদও়ো সম্ভব্ ে়ে। থসইজকেয আজ স্নব্কককল আপোকক থিাে করলাম। 
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ঘকরর মকধয আব্ার থসই ক্ষণপূকব্দর েমেকম েীরব্তা থেকম একলা। কাকরা মুকে থকাকো 
কো থেই। এরকুল থপা়োকরা সামকের স্নদকক ঝঁুকক পকড অপলক দৃস্নিকত স্নমকসস 
লস্নরমাকরর স্নব্ষণ্ণ স্নব্ধুর মুকের স্নদকক তাস্নকক়ে রইকলে। স্নমকসস লস্নরমাকরর মকধয থকাকো 
ভাব্ান্তর থদো স্নদকলা ো। স্নতস্নে আকগর মকতাই অস্নব্চস্নলত স্নচকত্ত থচ়োকরর ওপর স্নস্থর 
িক়ে ব্কস আকছে। 
  
থশষকাকল থপা়োকরাই আব্ার কো শুরু করকলে। তার ককণ্ঠ উকত্তজোর থছাঁও়ো–স্নমকসস 
লস্নরমার আপস্নে স্নক স্নঠক ব্লকছে? আপস্নে স্নক এককব্াকরই স্নেিঃসকন্দি থে শযাতাোর 
িতযাো আকদৌ পূব্দপস্নরকস্নল্পত ে়ে? 
  
আপস্নে স্নেশ্চ়ে আমাকক সস্নতয কোই ব্লকব্ে, ে়ে স্নক? এো স্নক সস্নতয ে়ে থে আপস্নে ব্হু 
আকগ থেককই এই িতযার পস্নরকল্পো মাোর মকধয ছকক স্নেক়ে থসস্নদে সান্ধয থভাকজর 
আসকর িাস্নজর িক়েস্নছকলে? 
  
স্নমকসস লস্নরমার একমুিূকতদর জকেয থপা়োকরার থচাকের স্নদকক তাস্নকক়ে রইকলে। তারপর 
দৃঢ়ভাকব্ মাো োডকলে, ো। 
  
এই িতযাকান্ডো তািকল পূব্দপস্নরকস্নল্পত ে়ে? 
  
 ো; স্নেশ্চ়ে ো। 
  
তািকল,…তািকল েুব্ দুিঃকের সকঙ্গ জাোকত ব্াধয িস্নে আপস্নে আমা়ে স্নমকেয 
ব্লকছে।…স্নেশ্চ়ে স্নমকেয ব্লকছে। 
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স্নমকসস লস্নরমাকরর কণ্ঠস্বর ব্রকির মকতা ঠাণ্ডা থশাোকলা। সস্নতযই মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, 
আপস্নে স্নেকজকক ভুকল োকেে। 
  
থপা়োকরা অনধেদভাকব্ থচ়োর থছকড উকঠ দাঁডাকলে। আপেমকে স্নব্ডস্নব্ড করকত করকত 
উকত্তস্নজত ভস্নঙ্গকত ঘকরর মকধয ঘুকর থব্ডাকলে দু-চার পাক। তারপর অকস্মাৎ থদও়োকলর 
স্নদকক এস্নগক়ে স্নগক়ে সুইচ স্নেকপ আকলা জ্বালাকলে। উজ্জ্বল আকলা়ে ঝলমল ককর উঠল 
সারা ঘর। স্নিকর একস স্নতস্নে আব্ার স্নেকজর থচ়োকর ব্সকলে। দুিাঁেুর ওপর িাকতর ভর 
স্নদক়ে থসাজাসুস্নজ তাস্নকক়ে রইকলে স্নমকসস লস্নরমাকরর স্নদকক। তারপর স্নজকজ্ঞস করকলে, 
এেে প্রশ্নো িকে, এরকুল থপা়োকরা স্নক ভুল করকত পাকর? 
  
সব্ সমক়েই থকউ স্নেভুদল িকত পাকর ো। ঠাণ্ডা গলা়ে জব্াব্ স্নদকলে স্নমকসস লস্নরমার। 
  
আস্নম পাস্নর। থপা়োকরার কণ্ঠস্বর গম্ভীর, রিসযম়ে। সব্দদাই আস্নম স্নেভুদল। এব্ং এো এতই 
অস্নেব্ােদ থে মাকঝ মাকঝ আস্নম স্নেকজই একো থভকব্ অব্াক িক়ে োই। স্নকন্তু এেে মকে 
িকে, স্নেস্নশ্চতভাকব্ই মকে িকে এ-স্নব্ষক়ে আস্নম একো স্নব্রাে রককমর ভুল ককর 
ব্কসস্নছ। এোই আমার ব্তদমাে মােস্নসক স্নব্পেদক়ের কারণ। মকে ি়ে আপস্নে ো ব্লকছে 
তার অেদ আপোর অজাো ে়ে। আপস্নে ব্লকত চাে, এো আপোর িতযাকান্ড। স্নকন্তু তা 
অসম্ভব্। তািকল স্নকভাকব্ আপস্নে এই েুেো ককরকছে থসো আপোর চাইকত এরকুল 
থপা়োকরা আরও ভাকলাভাকব্ই জােকতা। 
  
স্নক সব্ আকব্াল তাকব্াল অসম্ভব্ কো ব্লকছে। স্নমকসস লস্নরমাকরর কণ্ঠস্বর আরও ঠাণ্ডা 
থশাোকলা। 
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েস্নদ তাই ি়ে তািকল আস্নম উন্মাদ। সকন্দিাতীতভাকব্ উন্মাদ। স্নকন্তু ো, ঈবকরর পস্নব্ত্র 
োকম শপে স্নেক়ে ব্লস্নছ, আস্নম উন্মাদ েই। আস্নম স্নেভুদল, আস্নম অভ্রান্ত। স্নমিঃ শযাতাোকক 
আপস্নে েুে ককরকছে, একো আস্নম স্নব্বাস করকত রাস্নজ আস্নছ। স্নকন্তু আপস্নে থেভাকব্ 
ব্লকছে থসভাকব্ তাকক েুে করকত পাকরে ো। স্নেকজর চস্নরকত্রর প্রস্নতকূল থকাকো কাজ 
করা কাকরা পকক্ষই সম্ভব্ ে়ে। থপা়োকরা অল্পক্ষকণর জেয চুপ করকলে, কু্রদ্ধ ভস্নঙ্গকত 
একব্ার থঠাঁে কামডাকলে, স্নমকসস লস্নরমার। স্নতস্নে স্নক একো ব্লকত োস্নেকলে, স্নকন্তু 
থপা়োকরা তাকক োস্নমক়ে স্নদকলে। স্নমিঃ শযতাোকক িতযার ব্যাপারো ি়ে পূব্দপস্নরকস্নল্পত আর 
তা ো িকল এ েুে আপোর দ্বারা আকদৌ সাস্নধত ি়েস্নে। 
  
স্নমকসস লস্নরমার তীক্ষ্ণককণ্ঠ ব্কল উঠকলে, আপস্নে সস্নতযই ব্দ্ধ উন্মাদ মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। 
এই িতযার ব্যাপাকর েেে আস্নম থস্বো়ে স্বীকাকরাস্নি স্নদস্নে তেে স্নকভাকব্ তাকক েুে 
ককরস্নছ থস স্নব্ষক়েই ব্া অেো স্নমকেয ব্লকত োব্ থকে? একত আমার স্নক স্বােদ? 
  
থপা়োকরা আব্ার থচ়োর থছকড উকঠ দাঁস্নডক়ে ঘকরর মকধয পা়েচাস্নর শুরু করকলে। স্নিকর 
একস েেে স্নতস্নে স্নেকজর আসকে ব্সকলে তেে তার আচার আচরকণর মকধয আমূল 
পস্নরব্তদে ঘকে থগকছ। ক্ষণপূকব্দর মােস্নসক উকত্তজোর ভাব্ো এেে অন্তস্নিদত, ককণ্ঠ 
সমকব্দোর থকামল স্পশদ। 
  
তারপর ধীকর ধীকর ব্লকলে, আপস্নে শযাতাোকক েুে ককরেস্নে। এেে থসো আস্নম বু্ঝকত 
পারস্নছ, সমস্তই আমার থচাকে স্পি িক়ে উঠকছ। প্রেকম িকলদ স্নেে, তারপর রাস্তার ওপর 
দন্ডা়েমাে িতভাগয অযাো থমস্নরস্নডকের স্নব্ধুর স্নব্ষণ্ণ মূস্নতদর পস্নরকপ্রস্নক্ষকত অপর একস্নে 
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থমক়ের ছস্নব্ও আস্নম কল্পো ককর স্নেকত পাস্নর। থস থমক়েস্নে স্নচরো কাল একক স্নেিঃসঙ্গ 
ভাকব্ সমক়ের সাঁককা থপস্নরক়ে আজ জীব্কের থশষ প্রাকন্ত একস দাঁস্নডক়েকছ। িযাঁ, এেে 
আস্নম সব্স্নকছুই পস্নরষ্কার থদেকত পাস্নে। শুধু একো ব্যাপাকরই স্নকছু সকন্দি থেকক োকে। 
অযাো থমস্নরস্নডেই থে শযাতাোকক েুে ককরকছ থস স্নব্ষক়ে আপস্নে এতো স্নেিঃসকন্দি িকলে 
স্নকভাকব্? 
  
স্নকন্তু মঁস্নসক়ে থপা়োকরা…আর প্রস্নতব্াদ করা স্নেরেদক। আমাকক স্নমকেয ব্কল থকাকো লাভ 
থেই মযাডাম। আস্নম আপোকক ব্লস্নছ, প্রকৃত সতয আস্নম জাস্নে। থসস্নদে িকল স্নেকে 
দাঁস্নডক়ে থে মােস্নসক ভাব্াকব্কগ আপস্নে আপু্ল্ত িক়ে উকঠস্নছকলে তাও সস্নঠকভাকব্ আস্নম 
উপলস্নব্ধ করকত পাস্নর। ডািার রব্ােদকসর জকেয আপস্নে এমে কাজ করকত োকব্ে ো। 
থমজর থডসপাকডদর জকেযও আপোর থতমে স্নকছু মাোব্যো থেই। এ সব্ই 
প্রস্নণধােকোগয। স্নকন্তু অযাো থমস্নরস্নডকের কো স্বতন্ত্র। তার জকেয আপোর অপস্নরসীম 
সমকব্দো আকছ। কারণ থস ো ককরকছ আপস্নেও অতীকত একব্ার তাই ককরস্নছকলে। 
আপস্নে ি়েকতা জাকেে, অন্তত আমার তাই স্নব্বাস, থে এই িতযার থপছকে অযাোর স্নক 
উকেশয স্নছল। স্নকন্তু এো থে তার কাজ থস স্নব্ষক়ে আপস্নে স্নেস্নশ্চত, এমে স্নক থসস্নদে 
রাকত্র িতযাকান্ড সংঘস্নেত িব্ার পর সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল েেে আপোকক স্নজকজ্ঞস 
করকলে কাকক আপোর িতযাকারী ব্কল সকন্দি ি়ে। তেে একো আপস্নে জােকতে, 
তািকল বু্ঝকতই পারকছে, সমস্ত ইস্নতবৃ্ত্তই আমার আ়েকত্ত। আর স্নমকেয ব্কল থকাকো লাভ 
থেই। তাই ে়ে স্নক স্নমকসস লস্নরমার? উত্তকরর প্রস্নতক্ষার থপা়োকরা চুপ করকলে। স্নকন্তু 
থকাকো প্রতযাস্নশত উত্তর থভকস একলা ো। পরম সকন্তাষ সিকাকর স্নতস্নে মাো োডকত 
লাগকলে। িযাঁ, আপোর থব্াঝব্ার ক্ষমতা আকছ। েুব্ ভাকলা কো। অপকরর অপরাকধর 
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থব্াঝা স্নেকজর ঘাকড থেকে স্নেক়ে আপস্নে থেভাকব্ অল্পব়্েস্নস থমক়েস্নেকক ব্াচঁাব্ার থচিা 
ককরস্নছকলে, থসো ব্রাব্করর মকতা একো মিৎ দৃিান্ত িক়েই োককব্। 
  
আপস্নে ভুকল োকেে থকে, শুষ্ক ককণ্ঠ ব্লকলে স্নমকসস লস্নরমার, আস্নমও একজে 
স্নেরপরাধ মস্নিলা েই। অকেকস্নদে আকগ আস্নম স্নেকজর িাকত আমার স্বামীকক েুে 
ককরস্নছলাম। 
  
েীরব্তার মধয স্নদক়ে স্নকছু সম়ে অস্নতব্াস্নিত িক়ে থগল। অব্কশকষ থপা়োকরা মুে েুলকলে। 
সকরুণ শান্ত কণ্ঠস্বর। এই িকে স্নব্চার! স্নব্বস্নব্ধাতার অকমাঘ স্নব্চার। আপোর মে 
স্নব্কব্ক বু্স্নদ্ধসম্পন্ন। স্বকৃত অপরাকধর জকেয আপস্নে শাস্নস্ত থপকত প্রস্তুত। েুেো সব্দদা 
েুেই। স্নেিত ব্যস্নিই এর একমাত্র লক্ষয ে়ে। আপোর সািস আকছ মযাডাম, আপোর 
দৃস্নি শস্নিও েুব্ স্বে। স্নকন্তু আস্নম আপোকক আব্ার প্রশ্ন করস্নছ, আপস্নে এতো স্নেস্নশ্চত 
িকলে স্নকভাকব্? আো থমস্নরস্নডেই থে শযাতাোর িতযাকারী থস কো আপস্নে জােকত 
পারকলে থকমে ককর? … একো গভীর দীঘদবাস থিলকলে স্নমকসস লস্নরমার। থপা়োকরার 
দৃঢ়তা়ে প্রস্নতকরাধ ক্ষমতার থশাকেুকু পেদন্ত তার থদি থেকক অপহৃত িক়ে থগকছ। এেে 
তার কণ্ঠস্বর সরল স্নশশুর মকতাই থশাোকলা। 
  
কারণ…..কারণ আস্নম থে তাকক েুে করকত থদকেস্নছ। 
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আিমকা উচ্িস্বরর টিরস 
২৫. 
  
থপা়োকরা আচমকা উচ্চস্বকর থিকস উঠকলে। থকােরককম স্নতস্নে আর স্নেকজকক সংেত 
রােকত পারকলে ো। তার মাো থপছেস্নদকক থিকল পকডকছ। দু-চকু্ষ মুস্নদ্রত িরাস্নস 
থদশসুলভ প্রাণকোলা উচ্চ িাস্নসর দমকক গম গম ককর উঠল সমস্ত িলঘরো। মাি 
করকব্ে, স্নতস্নে থচাে মুছকত মুছকত ব্লকলে, থকাকো রককমই িাস্নসর থব্গোকক সামকল 
রােকত পারলাম ো। মজা স্নক জাকেে, এই ব্যাপারো স্নেক়ে আমরা কত তকদ করলাম, 
েুস্নি থদোলাম, কত প্রকশ্নর অব্তারণা িল, মেস্তকত্বর থদািাই পাডলাম, অেচ সব্ 
সমক়েই এ ব্যাপাকর এমে একজে প্রতযক্ষদশদী থেকক থগকছে, োর একজকের থচাকের 
সামকেই এই রিসযমাে িতযাকান্ডো সংঘস্নেত িক়েকছ। আমার স্নব্েীত অেুকরাধ, স্নক 
থদকেকছে দ়ো ককর েুকল ব্লুে। 
  
তেে থব্শ রাত িকব্। অযাো থমস্নরস্নডে স্নছল ডাস্নম। ও উকঠ দাঁস্নডক়ে পােদোকরর িাকতর 
তাসো উঁস্নক থমকর একব্ার থদকে স্নেকলা। তারপর ঘকরর মকধয ইতস্তত ঘুকর থব্ডাকত 
লাগল। তাসো থতমে থঘারপযাঁকচর ে়ে, স্নক িকব্ সমস্তই স্পি থদো োকে। তাই থেলার 
স্নদকক আমারও থতমে মে স্নছল ো। থেলাো প্রা়ে থশষ িক়ে একসকছ এমে সম়ে স্নমিঃ 
শযাতাো থেস্নদকক ব্কসস্নছকলে িঠাৎ থসস্নদকক আমার েজর থগল। অযাো থমস্নরস্নডে 
শযাতাোর থচ়োকরর ওপর ঝঁুকক পকড স্নক থেে করকছ। তারপর ধীকর ধীকর থসাজা ভাকব্ 
উকঠ দাঁডাকলা। তার িাতো ভদ্রকলাককর বু্ককর ওপর েযস্ত। থচাকে মুকে ভীতসন্ত্রস্ত ভাব্। 
চস্নকত দৃস্নিকত থস একব্ার আমাকদর স্নদকক স্নিকর তাকাকলা। থসই মুিূকতদ তার থচাকে 
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অপরাকধর ছা়ো লক্ষয করস্নছলাম। প্রকৃত ব্যাপারো স্নক তেে থসো অেুমাে করকত 
পাস্নরস্নে। পকর সমস্ত পস্নরষ্কার িক়ে থগল। সব্ই বু্ঝকত পারলাম। 
  
থপা়োকরা গম্ভীরভাকব্ মাো োডকলে। ব্লকলে, স্নকন্তু আপস্নে থে থদকে থিকলকছে থসো 
স্নেশ্চ়ে ও জাকে ো? আপস্নে তেে ওকক লক্ষয ককরস্নছকলে তা থব্াধি়ে ওর েজকর 
পকডস্নে? 
  
আিা থব্চাস্নর। সমকব্দো়ে আতদ িক়ে উঠকলে স্নমকসস লস্নরমার। ব্ডই ভ়ে থপক়ে থগকছ। 
কতোস্নে শঙ্কা বু্কক স্নেক়েই ো থব্ঁকচ আকছ পৃস্নেব্ীকত! থকে আস্নম সমস্ত স্নকছু থগাপে 
ককরস্নছলাম থসকো থভকব্ স্নেশ্চ়ে আপস্নে অব্াক িক়ে োকেে? 
  
ো ো, আস্নম থমাকেই অব্াক িইস্নে। 
  
 স্নব্কশষত আপস্নে েেে জাকেে থে আস্নম……আস্নম…উদাসীে ভস্নঙ্গকত মাো থেকড ব্াস্নকো 
থশষ করকলে স্নমকসস লস্নরমার। অস্নভকোগকারী স্নিসাকব্ দাঁডাব্ার থোগযতাও স্নেশ্চ়ে আমার 
থেই। থস দাস্ন়েত্ব থকব্লই পুস্নলকশর। 
  
তা স্নঠক। স্নকন্তু আপস্নে তার থেককও অকেক দূর এস্নগক়ে স্নগক়েস্নছকলে। 
  
স্নমকসস লস্নরমার স্নব্মষদভাকব্ ব্লকলে, আস্নম এতো েরম হৃদ়ে ব্া সংকব্দেশীল স্নছলাম 
ো। তকব্ ব়্েকসর সকঙ্গ সকঙ্গই মােুকষর মকে এসব্ অভযাস জন্ম থে়ে। তা ো-িকল দ়ো 
স্নজস্নেসো থকাকোস্নদেই আমাকক এতো স্নব্চস্নলত ককর থতাকলস্নে। 
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সংকব্দেশীল কোো থব্শ শ্রুস্নতমধুর। উচ্চারণও থব্শ গালভরা। থপা়োকরা মন্তব্য 
করকলে, তকব্ মযাডাম, এর েকেো প্রক়োগ সমাকজর আর পাঁচজকের পকক্ষ সব্দদা 
স্নেরাপদ ে়ে। অযাো থমস্নরস্নডকের ব়্েস েুব্ই অল্প, থচাকে মুকে একো ভীত চস্নকত ভাব্। 
থদেকল মকে ি়ে, একেু ককঠার কো ব্লকলই একু্ষস্নণ বু্স্নঝ থভকঙ পডকব্।–িযাঁ স্নঠকই, 
সমকব্দো পাব্ার আদশদ পাত্রী স্নিসাকব্ সককলর কাকছই স্নব্কব্চয িকত পাকর। আস্নম স্নকন্তু 
তাকদর সকঙ্গ একমত েই। থসস্নদে অযাো থমস্নরস্নডে থকে স্নমিঃ শযাতাোকক িতযা ককরস্নছল 
জাকেে? কারণ স্নতস্নে জােকতে অতীকত অযাো এক বৃ্দ্ধ ব়্েস্নস মস্নিলাকক েুে ককরস্নছল। 
থসই মস্নিলার কাকছই তেে থস কাজ করত। একব্ার চুস্নর করকত স্নগক়ে অযাো এই 
ভদ্রমস্নিলার কাকছ ধরা পকড ো়ে। তার িকলই অযাো তাকক েুে ককর। স্নচরকাকলর জেয 
ভদ্রমস্নিলার মুে ব্ন্ধ ককর থদও়োই স্নছল তার উকেশয। 
  
এসব্ স্নক সস্নতয থপা়োকরা? 
  
এর সতযতা সম্বকন্ধ আমার মকে স্নব্নু্দমাত্র সকন্দি থেই। থলাকক তাকক থদকে ব্লকব্, স্নক 
ভদ্র, স্নকেি থমক়ে। স্নকন্তু প্রকৃতপকক্ষ ওই থছাে শান্তস্নশষ্ঠ অযাো থমস্নরস্নডে েুব্ই 
সাংঘাস্নতক, েুব্ই স্নব্পজ্জেক। থেোকেই তার সুে ব্া স্নেরাপত্তার প্রশ্ন জস্নডত োককব্ 
থসোকেই থস ভ়োব্িভাকব্ স্নিংস্র ব্েয িক়ে উঠকব্। উন্মকত্তর মকতা কস্নল্পত শত্রুকক থছাব্ল 
মারকত স্নব্নু্দমাত্র স্নদ্বধা করকব্ ো। কাকরার ওপরই তেে তার স্নব্বাস থেই। আর ওই 
দুকো অপরাধই তার জীব্কের থশষ অপরাধ ে়ে। এর িকল থস ক্রমশ আত্মস্নব্কাশ লাভ 
করকব্। ভাব্কব্ েুেো েুব্ই অো়োস সিজসাধয। 
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স্নমকসস লস্নরমাকরর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ িক়ে উঠল। স্নতস্নে থে মকে মকে ভ়ে থপক়েকছে, বু্ঝকত 
থদস্নর ি়ে ো। আপস্নে থতা মারাত্মক সাংঘাস্নতক সব্ কো ব্লকছে, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। 
অস্নব্বাসয…..অকল্পেী়ে…। 
  
থপা়োকরা উকঠ দাঁডাকলে। তািকল আস্নম এেে স্নব্দা়ে স্নেস্নে, মযাডাম। ো ব্ললাম, থভকব্ 
থদেকব্ে। 
  
স্নমকসস লস্নরমাকরর থচাকেমুকে একো অস্নেশ্চ়েতার ভাব্ উঁস্নক স্নদল। পকর স্নেকজকক সামকল 
স্নেকলে। েস্নদ আমার থতমে মকে ি়ে, তািকল মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, আস্নম স্নকন্তু আজককর 
এইসব্ কোব্াতদা এককব্াকর অস্বীকারও করকত পাস্নর। মকে রােকব্ে, আপোর থকাকো 
সাক্ষী থেই। থসই সব্দোশা সন্ধযা়ে আস্নম ো থদকেস্নছ ব্কল এইমাত্র আপোকক জাোলাম 
তা স্নকন্তু আপোর আমার ব্যস্নিগত স্নব্ষক়ের মকধযই সীমাব্দ্ধ োককব্। 
  
থপা়োকরা সরল সুকর তাকক আবস্ত করকলে। থকাকো ভ়ে থেই মযাডাম, আপস্নে সমূ্পণদ 
স্নেস্নশ্চন্ত োককত পাকরে। আপোর অেুমস্নত ো স্নেক়ে এই স্নব্ষক়ে আস্নম স্নকছুই ব্লব্ ো। 
আমার স্নেজস্ব একো কমদপদ্ধস্নত আকছ তাছাডা এেে েেে জাস্নে থকাে স্নদকক আস্নম 
একগাস্নে। 
  
গভীর আন্তস্নরকতা়ে স্নতস্নে স্নমকসস লস্নরমাকরর দু’িাত থচকপ ধকর করমদদে করকলে। 
ব্লকত ব্াধয িস্নে আপস্নে প্রকৃতপকক্ষ একজে স্মরণী়ে মস্নিলা। আপোর প্রস্নত আমার 
সশ্রদ্ধ স্বীকৃস্নত রইল। এমে মস্নিলা িাজাকর একো থমকল স্নকো সকন্দি, থকে ো, একক্ষকত্র 
িাজাকরর মকধয েকশা স্নেরােব্বই মস্নিলা ো করকতে আপস্নে তা ককরেস্নে। 
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থসো স্নক? 
  
থকে আপস্নে আপোর স্বামীকক িতযা ককরস্নছকলে, এব্ং থসো কতোস্নেই ব্া েুস্নিপূণদ স্নছল, 
থস ইস্নতবৃ্ত্ত ব্ণদো করব্ার থলাভ অেয থকাকো মস্নিলার পকক্ষ সামলাকো শি িত। 
  
স্নমকসস লস্নরমার থসাজা িক়ে দাঁডাকলে। তার কণ্ঠস্বর দৃঢ়তা়ে ককঠার। মঁস্নসক়ে থপা়োকরা, 
আমার েুস্নি সমূ্পণদই আমার ব্যস্নিগত ব্যাপার। তাঁর সশ্রদ্ধ মকোভাব্ ব্যি করকলে। 
  
ঠান্ডাো থব্শ জাঁস্নকক়ে পকডকছ। ব্াস্নডর ব্াইকর পা স্নদকতই থসো থের পাও়ো থগল। একো 
োস্নল েযাস্নক্সর থোঁকজ চারধাকর থচাে থিরাকলা। স্নকন্তু থস মুিূকতদ একো েযাস্নক্সও দৃস্নিকগাচর 
িল ো। অগতযা স্নকংসকরাড অস্নভমুকেই িাঁেকত শুরু করকলে স্নতস্নে। 
  
তাঁর সমস্ত মে তেে গভীর ভাব্ো়ে আেন্ন। মাকঝ মাকঝ মাো োডস্নছকলে স্নেকজর 
থে়োলমকতা। 
  
স্নেকজর ব্াস্নডকত স্নিকর একস থদেকলে ব্যাকেল স্নব্দা়ে স্নেক়ে চকল থগকছে। ভদ্রকলাক তার 
জেয থকাকো েব্রও থরকে োেস্নে। 
  
স্নতস্নে স্নরস্নসভার তুকল সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেলকক থিাে করকলে। 
  
িযাকল্লা। ব্যাকেকলর ভরাে কণ্ঠস্বর থভকস একলা। স্নকছু থপকলে? 
  
আস্নম ো ব্লস্নছ মশাই শুেুে; স্নমস থমস্নরস্নডকের সকঙ্গ অেস্নতস্নব্লকম্ব একব্ার থদো করা 
প্রক়োজে। এব্ং থসো েুব্ই জরুস্নর। 
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িযাঁ, তার সকঙ্গ থোগাকোকগর কো আস্নমও ইস্নতমকধয স্নচন্তা ককরস্নছ। স্নকন্তু িঠাৎ থসো এত 
জরুস্নর িক়ে উঠল স্নক কারকণ। 
  
কারণ মঁস্নসক়ে ব্যাকেল, থস আরও সাংঘাস্নতক স্নব্পজ্জেক িক়ে উঠকত পাকর। থস 
সম্ভাব্োো অব্কিলা ককর উস্নডক়ে থদকব্ে ো। 
  
সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল স্নমস্নেেোকেক স্নেব্দাক থেকক পুেরা়ে কো শুরু করকলে। 
আপোর ব্িব্য আস্নম বু্ঝকত পারস্নছ। স্নকন্তু আর থতা থকউ থেই…অব্শয আমাকদর 
থসজেয িাত পা গুস্নেক়ে ব্কস োকা উস্নচত ে়ে। সস্নতয ব্লকত স্নক আস্নম ইস্নতমকধযই তার 
কাকছ সরকাস্নরভাকব্ স্নচস্নঠ পাস্নঠক়েস্নছ। স্নলকেস্নছ, আগামী কাল তার সকঙ্গ উইস্নলং থিাকডদ 
থদো করব্। আমার মকে ি়ে, আকগ থেকক এইভাকব্ স্নচস্নঠ পাঠাব্ার িকল থস থব্শ স্নকছুো 
োভদাস িক়ে পডকত পাকর। তাকত তাকক কা়েদা করা সিজ িকব্। 
  
িযাঁ, সম্ভাব্োো অমূলক ে়ে। আপস্নত্ত ো োককল আস্নমই আপোর সকঙ্গ থেকত পাস্নর। 
  
 স্নেশ্চ়ে স্নেশ্চ়ে। আপস্নত্ত স্নক মশাই, আপোকক সকঙ্গ থপকল আস্নম েুব্ই েুস্নশ িব্। স্নেকজকক 
অতযন্ত সম্মাস্নেত থব্াধ করব্। 
  
থপা়োকরা স্নচন্তাস্নন্বত স্নচকত্ত স্নরস্নসভার োস্নমক়ে রােকলে। তার মেো থেে আজ স্নকছুকতই 
স্নস্থর োককত চাইকছ ো। সব্দদাই এক জ্বালাম়ে অস্বস্নস্ত। স্নঠক থকাো থেকক থে এর উৎস। 
একা একা অকেকক্ষণ আগুকের চুস্নল্লোর পাকশ একো থচ়োর থেকে স্নেক়ে চুপচাপ ব্কস 
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রইকলে। কপাকল স্নচন্তার থরো থঢউ থেকল োকে। অব্কশকষ সমূি ভ়ে ভাব্ো দূকর থঠকল 
ঘুমকচাকে স্নব্ছাোর স্নদকক একগাকলে। 
  
কাল সকাকলই থদো োকব্। মকে মকে স্নব্ডস্নব্ড করকলে স্নতস্নে। 
  
স্নকন্তু আগামী প্রভাত তার সামকে স্নকরূকপ িাস্নজর িকব্ তার থকাকো স্পি ধারণা ককর 
উঠকত পারকলে ো। 
  
. 
  
২৬. 
  
থপা়োকরা েেে প্রভাতী কস্নি আর থভস্নজকেস্নব্ল থরাল সিকোকগ থিকিাকস্টর জেয প্রস্তুত 
িকেে, এমে সম়ে থেস্নলকিাকে শমে একস িাস্নজর িল। স্নরস্নসভার কাকে তুলকত ো 
তুলকতই ব্যাকেকলর উৎকস্নণ্ঠত কণ্ঠস্বর, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। 
  
িযাঁ স্নকন্তু আপোর স্নক েব্র? সুপাস্নরেকেেকডকন্টর কণ্ঠস্বর কাকে ব্াজব্ার সকঙ্গ সকঙ্গই 
থপা়োকরা বু্ঝকত থপকরকছে স্নকছু একো ঘকেকছ। তার বু্ককর মকধয গত সন্ধযার 
িতাশাধূসর ছা়োো আব্ার েতুে ককর জুকড ব্সল। স্নতস্নে ব্যস্তভাকব্ তাডা স্নদকলে, চুপ 
ককর আকছে থকে, ব্লুে। 
  
স্নমকসস লস্নরমার…… 
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স্নক েব্র স্নমকসস লস্নরমাকরর, গতকাল আপস্নে তাকক স্নক ব্কলস্নছকলে? োস্নক স্নতস্নেই 
আপোর কাকছ থকাকো স্বীকাকরাস্নি স্নদক়ে থগকছে?….স্নকন্তু আপোর কো শুকে মকে িল 
স্নমস থমস্নরস্নডে সম্বকন্ধই থেে আপস্নে থব্স্নশ সজাগ। 
  
ঠাণ্ডা গলা়ে প্রশ্ন করকলে থপা়োকরা, ঘেোো স্নক? 
  
 আত্মিতযা। 
  
স্নমকসস লস্নরমার আত্মিতযা ককরকছে? 
  
িযাঁ, তাই। োো কারকণ ভদ্রমস্নিলা ইদােীং েুব্ থভকঙ পকডস্নছকলে। তাঁর শরীরও স্নব্কশষ 
ভাকলা োস্নেল ো। স্নচস্নকৎসক তাকক অল্পস্বল্প ঘুকমর ব্স্নড ব্যব্িাকরর স্নেকদদশ স্নদক়েস্নছকলে। 
গতরাকত্র একসকঙ্গ অকেকগুকলা ব্স্নড োও়োর িকল তাঁর মৃতুয ি়ে। 
  
থপা়োকরা গভীর একো দীঘদবাস থিলকলে। থকাকো দুঘদেো ব্া অেয স্নকছু…..? 
  
ো ো, এককব্াকর জকলর মকতা সিজ সরল ব্যাপার। ভদ্রমস্নিলা স্নতে-স্নতেজকের কাকছ 
স্নচস্নঠ স্নলকে জাস্নেক়ে থগকছে। 
  
থকাে স্নতেজে? 
  
 ব্াস্নক োরা আকছে…ডািার রব্ােদস, থমজর থডসপাডদ আর স্নমস থমস্নরস্নডে। পস্নরষ্কার 
থসাজা স্নচস্নঠ। তার মকধয জস্নেলতার স্নচহ্নমাত্র থেই। সমস্ত ঝঞ্জাে ঝাকমলা চুস্নকক়ে থিলব্ার 
এই একস্নেমাত্র পেই প্রশস্থ ব্কল স্নতস্নে মকে ককরে। থসো িল তার আত্মিতযা। কারণ 
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স্নতস্নেই শযাতাোর িতযাকারী। এব্ং এই ঘেোর িকল অপর স্নতেজেকক থে স্নেদারুে 
দুকভদাগ থপািাকত িক়েকছ তার জেয স্নতস্নে প্রকতযককর কাকছ স্নব্েীতভাকব্ ক্ষমাপ্রােদী। স্নেেুঁত 
স্নিকসস্নব্ স্নচস্নঠ। অল্প কো়ে সব্স্নকছু পস্নরষ্কার ব্যােযা করা আকছ। ভদ্রমস্নিলার চস্নরকত্রর সকঙ্গ 
এর ভাষা অদু্ভত স্নমকল ো়ে। 
  
স্নমস্নেে দুক়েক থপা়োকরা থকাকো কো ব্লকলে ো। স্নরস্নসভার ধকর স্নস্থর িক়ে ব্কস রইকলে। 
  
তািকল এই িল স্নমকসস লস্নরমাকরর অস্নন্তম স্নসদ্ধান্ত। অযাো থমস্নরস্নডেকক স্নব্পদ ও 
থলাকলজ্জার িাত থেকক ব্াঁচাব্ার সংককল্পই স্নতস্নে থশষ পেদন্ত অস্নব্চস্নলত রইকলে। 
দীঘদাস্ন়েত থব্দোতুর মৃতুযর চাইকত এই মৃতুযই তার কাকছ কাময িক়ে উঠল। তকব্ এই 
স্নসদ্ধাকন্তর থপছকে স্বােদিীে আকত্মাৎসকগদর থছাঁও়ো আকছ। অযাো থমস্নরস্নডকের জেয 
ভদ্রমস্নিলার অন্তকর একো মমতাম়েী সিমস্নমদতার ভাব্ থদো স্নদক়েস্নছল। সমস্ত ব্যাপারোই 
স্নতস্নে স্নেেুঁত পস্নরকল্পো়ে সুচারুভাকব্ সম্পন্ন করকলে। একস্নে আত্মিতযা…..অপর স্নতেজে 
সকন্দিভাজে ব্যস্নির কাকছ সরল ভাষা়ে স্বীকাকরাস্নি থপ্ররণ করা, সস্নতযই অসাধারণ 
ভদ্রমস্নিলা। স্নমকসস লস্নরমাকরর প্রস্নত থপা়োকরার শ্রদ্ধা আরও স্নেস্নব্ড িল। তার চস্নরত্রােুগ 
কাজই স্নতস্নে ককরকছে। সংককল্প অস্নব্চস্নলত এব্ং স্নেকজর পস্নরকল্পোর সােদক রূপা়েকণও 
স্নতস্নে অস্নত মাত্রা়ে দক্ষ। 
  
থপা়োকরা থভকব্স্নছকলে স্নতস্নে তাঁকক থব্াঝাকত থপকরকছে। স্নকন্তু স্নেকজর প্রতযক়ে আস্থা 
রাোই স্নতস্নে পছন্দ ককরে। ভদ্রমস্নিলার মােস্নসক দৃঢ়তা েুব্ই প্রব্ল। 
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ব্যাকেকলর কণ্ঠস্বকর থপা়োকরার ধযাে ভঙ্গ িল। স্নজকজ্ঞস করকলে, গত সন্ধযা়ে স্নক 
ব্কলস্নছকলে ভদ্রমস্নিলাকক? তাককই আমরা সকন্দি ককরস্নছ ব্কলই স্নক স্নকছু ইস্নঙ্গত 
স্নদক়েস্নছকলে? স্নকন্তু থিাকে ো ব্লকলে তাকত মকে িল স্নমস থমস্নরস্নডকের ওপকরই আপোর 
েজর। 
  
থপা়োকরা সকঙ্গ সকঙ্গ থকাকো উত্তর স্নদকলে ো। পরকলাকগতা স্নমকসস লস্নরমার তাঁকক। 
থকাণঠাসা ককর থরকে থগকছে। সব্স্নকছু থগাপে রােকব্ে ব্কল স্নতস্নে তার কাকছ প্রস্নতশ্রুস্নত 
স্নদক়েস্নছকলে। অব্কশকষ মৃদুককণ্ঠ স্নব্ডস্নব্ড করকলে, তািকল ি়েকতা আমারই ধারণা়ে 
থকাকো ভ্রাস্নন্ত স্নছল! 
  
এর থব্স্নশ স্নকছু স্নতস্নে ব্লকত পারকলে ো। অেভযস্ততার জকেয ককণ্ঠ জডতা ঘস্নেক়ে 
একলা। এই ধরকের ভাষা কদাস্নচৎ ব্যব্িার ককরকছে জীব্কে। 
  
আপস্নে ভুল ককরস্নছকলে? প্রশ্ন করকলে ব্যাকেল। তািকল থকাকো কোর সূকত্র স্নতস্নে ি়েত। 
ভ়ে থপক়ে স্নগক়েস্নছকলে। স্নকন্তু এমেভাকব্ আমাকদর িাকতর িাঁস্নক স্নদক়ে উকড পালাকত 
থদও়ো স্নঠক েুস্নিেুি িল ো। 
  
তার স্নব্রুকদ্ধ থকাকো অস্নভকোগও প্রমাণ করব্ার ক্ষমতা স্নছল ো আপোর। 
  
তা অব্শয স্নছল ো, …. থসইজেয মকে ি়ে, এইভাকব্ পস্নব্সম্পাতই সব্কচক়ে ভাকলা 
িক়েকছ। তকব্ ব্যাপারো এই রকমই ঘেুক থসো স্নক আপোর কাময স্নছল ো, মঁস্নসক়ে 
থপা়োকরা? 
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মুকে স্নকছু ো ব্লকলও সমস্ত ঘেোোই থে তাঁর েুব্ অপেকন্দর থসো তার িাব্ভাকব্ই 
থব্াঝা থগল। ব্লকলে, স্নঠক স্নক ঘকেকছ পস্নরষ্কার ককর েুকল ব্লুে থতা? 
  
সকাল আেোর ডাকক রব্ােদস এই স্নচস্নঠ পাে। স্নতস্নে আর কালস্নব্লম্ব ো ককর তার 
স্নেকজর গাস্নডকত চকড স্নমকসস লস্নরমাকরর ব্াস্নডর উকেকশয রওো িক়ে পকডে। তার 
পস্নরচাস্নরকাকক আমাকদর সকঙ্গ থোগাকোগ করার স্নেকদদশ স্নদক়ে োে। থস তার কতদব্য 
েোেে পালে ককর। এস্নদকক রব্ােদস স্নমকসস লস্নরমাকরর ব্াস্নড স্নগক়ে থশাকেে, ভদ্রমস্নিলা 
তেেও ঘুম থেকক ওকঠস্নে। স্নতস্নে দ্রুত পাক়ে তার থশাব্ার ঘকর স্নগক়ে িাস্নজর িে। স্নকন্তু 
তেে আর করব্ার স্নকছু স্নছল ো। সব্ থশষ। আমাকদর স্নডস্নভশোল সাকজদেও প্রা়ে সকঙ্গ 
সকঙ্গ িাস্নজর িক়েস্নছকলে। স্নতস্নেও রব্ােদকসর কোকতই সা়ে থদে। 
  
ঘুকমর েযাব্কলেই এই মৃতুযর কারণ? 
  
িযাঁ, ভদ্রমস্নিলার মাোর স্নশ়েকরই একস্নে থভাকরাোকলর িাইল পাও়ো থগকছ। এক ধরকের 
ঘুকমর েযাব্কলে। তার প্রা়ে অকধদকোই োস্নল। 
  
অেয দু’জকের স্নক েব্র? তারা স্নক ইস্নতমকধয আপোর সকঙ্গ থোগাকোগ ককরেস্নে? 
  
 থডসপাডদ শিকরর ব্াইকর থগকছে। আজ সকাকলর ডাক তার িাকত এেেও থপৌঁছ়েস্নে। 
  
আর স্নমস থমস্নরস্নডে? 
  
অল্প আকগ তাকক থিাে ককরস্নছলাম। স্নক েব্র? 
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আমার থিাে পাব্ার মাত্র দু’স্নমস্নেে আকগ থস স্নমকসস লস্নরমাকরর স্নচস্নঠ থপক়েকছ। স্নচস্নঠো 
তার িাকত একেু থদস্নরকতই থপৌঁকছস্নছল, থব্াঝা োকে। 
  
স্নচস্নঠ পাব্ার পর তার িলািল স্নকছু লক্ষয করকলে? 
  
আমার সকঙ্গ েুব্ শান্ত স্বকরই কো ব্লল। থেে েুব্ দুিঃে থপক়েকছ এমেই একো ভাব্। 
তকব্ এই ঘেোর িকল থে থস েুব্ স্বস্নস্তকব্াধ করকছ থসো তার গলার স্বকরই থের পাও়ো 
ো়ে। 
  
আপস্নে এেে থকাো থেকক থিাে করকছে? 
  
স্নমকসস লস্নরমাকরর ব্াস্নড থেকক। একেু অকপক্ষা করুে আস্নম স্নশগস্নগস্নর থপৌঁছস্নে। 
  
 থপা়োকরা েেে অকুস্থকল িাস্নজর িকলে ডািার রব্ােদস তেে প্রস্থাকের উপক্রম 
করকছে। তার সদািাসযম়ে মুে এেে অদৃশয িক়ে থগকছ। তার ব্দকল িুকে উকঠকছ 
স্নেস্নষ্ক্র়ে স্নেরাসস্নি। তাকক এেে েুব্ ম্লাে আর স্নব্ব্ণদ মকে িকে। 
  
স্নক জঘেয কান্ড, মসঁ্নসক়ে থপা়োকরা। ব্যাপারো ঘকে োও়োর িকল আস্নম থে েুব্ স্বস্নস্ত 
থপলাম ভাব্কব্ে ো। সস্নতয ব্লকত স্নক, আস্নম েুব্ই মমদািত। স্নমকসস লস্নরমারই থে 
শযাতাোকক েুে ককরকছ তা আকগ এক মুিূকতদর জেযও আমার মকে ি়েস্নে। এোই িল 
সব্কচক়ে ব্ড স্নব্স্ম়ে। 
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আস্নমও েুব্ কম অব্াক িইস্নে। শান্ত স্বভাকব্র সম্ভ্রান্ত ঘকরর আত্মস্নেভদর মস্নিলা। স্নতস্নে থে 
এমে একো ব্ীভৎস কাজ করকত পাকরে থস কো কল্পো করাও কিসাধয। এর উকেশয 
ই ব্া স্নক? অব্শয এেে আর থসো জােব্ার থকাকো উপা়ে থেই। স্নকন্তু বু্ককর মকধয 
অদময থকৌতূিল থেকক োকে। 
  
তকব্ এই ঘেোো স্নেিঃসকন্দকি আপোর মকের থব্াঝা অকেকোস্নে িাল্কা ককর স্নদক়ে 
স্নগক়েকছ। 
  
িযাঁ, তা আস্নম অস্বীকার করব্ ো। স্বীকার ো করাো ভন্ডাস্নমরই োমান্তর। থলাকক আমাকক 
েুস্নে ব্কল সকন্দি করকছ, এমে অব্স্থাো স্নেশ্চ়ে েুব্ সুেব্র ে়ে। তকব্ িতভাগয স্নমকসস 
লস্নরমাকরর কো েস্নদ ব্কলে তািকল ব্লব্ এই ধরকের আত্মিতযাই তাঁর স্নেষৃ্কস্নত লাকভর 
সব্দকশ্রষ্ঠ পে। 
  
স্নতস্নে স্নেকজও তাই থভকব্স্নছকলে। রব্ােদস মাো োডকলে। তার স্নব্কব্কই থব্াধি়ে তাকক 
একাকজ প্রকরাস্নচত ককরকছ। স্নব্দা়ে স্নেক়ে চকল থগকলে ডািার রব্ােদস, থপা়োকরা থসোকে 
দাঁস্নডক়ে দাঁস্নডক়েই স্নচন্তা করকলে স্নকছু সম়ে। রব্ােদস ঘেোো সমযক উপলস্নব্ধ করকত 
পাকরেস্নে। অেুকশাচোর জ্বালা়ে এ পে থব্কছ থেেস্নে স্নমকসস লস্নরমার। 
  
স্নসঁস্নড থব্ক়ে ওপকর ওঠব্ার মুকে থপ্রৌঢ়া পস্নরচাস্নরকার সকঙ্গ থদো িক়ে থগল। থস তেে 
এক থকাকণ দাঁস্নডক়ে িুস্নিক়ে িুস্নিক়ে কাঁদকছ। থপা়োকরা তাকক স্নকছু সান্ত্বোর ব্াণী 
থশাোকলে। তাকত তার থমাক থেে আর উেকল উঠল। 
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স্নক ভ়েংকর স্নক ব্ীভৎস ব্যাপার। আমরা সককলই তাকক েুব্ শ্রদ্ধা করতাম। গতকাল 
সন্ধযাকব্লা আপস্নে তার সকঙ্গ ব্কস চা থেকলে। কত সুন্দর ভদ্র ব্যব্িার করকলে স্নতস্নে। 
আর আজ সকাকলই আমাকদর সকলকক থছকড চকল, থগকলে এই থশাচেী়ে ঘেোর কো 
আস্নম জীব্কে ভুলব্ ো। ভদ্রকলাক থভাকর একস দরজা়ে েক করকলে, আস্নম স্নগক়ে সদর 
দরজা েুকল স্নদকতই স্নতস্নে আমাকক উকত্তস্নজত ককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে স্নমকসস লস্নরমার 
থকাো়ে? তার উকত্তস্নজত ভাব্ভস্নঙ্গ থদকে আস্নম এত অব্াক িক়ে পকডস্নছলাম থে স্নঠকমকতা 
গুস্নছক়ে উত্তর স্নদকত পারলাম ো। থকাকোরককম জাোলাম, স্নতস্নে ঘুম থেকক উকঠ ঘস্নন্ট ো 
ব্াজাকল আমরা থকউ স্নগক়ে তাকক স্নব্রি কস্নর ো। এোই তার আকদশ। আমার কো 
শুকে ভদ্রকলাক আব্ার প্রশ্ন করকলে, তার থশাব্ার ঘর থকােো? কো ব্লকত ব্লকতই 
স্নতস্নে স্নসঁস্নড থব্ক়ে তরতর ককর ওপকর উঠকত লাগকলে। আস্নমও তার থপছে থপছে 
থদৌডালাম। দূর থেকক তার শ়েেকক্ষো ইস্নঙ্গকত থদোকতই স্নতস্নে দরজা থঠকল ঘকরর মকধয 
ঢুকক পডকলে। তারপকরই থচঁস্নচক়ে উঠকলে, িা়ে িা়ে, ব্ড থদস্নর িক়ে থগকছ। আস্নমও 
ততক্ষকণ থসোকে থপৌঁকছ। থগস্নছ। থদেলাম, স্নতস্নে স্নস্থর িক়ে োকের ওপর পকড আকছে। 
থদকি প্রাকণর থকাকো স্নচহ্ন থেই। ডািার ভদ্রকলাক তবু্ তার হৃদস্পন্দে চালু করব্ার 
জেয েোেে থচিা করকলে। 
  
আমাকক ব্লকলে গরম জল আর িযাস্নন্ড স্নেক়ে আসকত। স্নকন্তু সমস্ত প্রকচস্টাই বৃ্ো িল। 
ইস্নতমকধয পুস্নলকশর গাস্নডও একস পকডকছ। তারপকরই এই অশাস্নন্ত আর গন্ডকগাল। স্নকন্তু 
এো সযার স্নঠক ভাকলা কাজ িকে ো। আমার কত্রদী এসব্ েুব্ই অপছন্দ করকতে। আর 
োই থিাক, থগরস্ত ব্াস্নডকত পুস্নলশ ঢুককব্ থকে? এ ব্যাপাকর তাকদর এত মাো গলাব্ার 
স্নক দরকার? স্নতস্নে েস্নদ ভুল ককর দু-একো ব্স্নড থব্স্নশ থেক়ে মারা স্নগক়ে োককে, 
তািকলও থসো দুঘদেো ছাডা অেয স্নকছু ে়ে? 
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থপা়োকরা একোর থকাকো জব্াব্ স্নদকলে ো। প্রশ্ন করকলে, গতকাল রাকত্র স্নমকসস 
লস্নরমার স্নক অেযস্নদকের মকতা সমূ্পণদ স্বভাস্নব্ক স্নছকলে? তাকক স্নক থকাকো কারকণ স্নব্কশষ 
উস্নদ্বগ্ন ব্া স্নচস্নন্তত ব্কল মকে িস্নেল? 
  
ো, আমার থতমে স্নকছু েজকর পকডস্নে। তকব্ তাকক েুব্ ক্লান্ত থদোস্নেল। তাছাডা মকে 
ি়ে, স্নতস্নে েুব্ েন্ত্রণা পাস্নেকলে। ইদােীং তার শরীর স্নব্কশষ ভাকলা োস্নেল ো। 
  
িযাঁ, থস আস্নম জাস্নে। 
  
থপা়োকরার ককণ্ঠ সমকব্দোর স্পশদ থপক়ে থপ্রৌঢ়া দাসী আরও মুের িক়ে উঠল। স্নতস্নে 
কেকো তার অসুে স্নব্সুকের জেয থকাকো অস্নভকোগ করকতে ো। তা সকেও আস্নম আর 
রাঁধুস্নে-স্নঝ দু’জকেই তার ব্তদমাে শারীস্নরক অব্স্থার কো থভকব্ েুব্ স্নচন্তা়ে পকডস্নছলাম। 
স্নতস্নে আর আকগর মকতা কমদক্ষম স্নছকলে ো। অকল্পই পস্নরশ্রান্ত থব্াধ করকতে। গতকাল 
আপস্নে স্নব্দা়ে থেব্ার পর আর এক অল্পব়্েস্নস মস্নিলা তার সকঙ্গ থদো করকত 
একসস্নছকলে। মকে ি়ে থসই কারকণও স্নতস্নে স্নকছুো উস্নদ্বগ্ন িক়ে পডকত পাকরে। 
  
থপা়োকরা স্নসঁস্নড থব্ক়ে উপকর উঠকত উঠকত দাঁস্নডক়ে পডকলে। স্নপছকে স্নিকর তাস্নকক়ে তীক্ষ্ণ 
ককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে, তরুণী মস্নিলা? গত সন্ধযা়ে থকউ স্নক থতামার কত্রদীর সকঙ্গ থদো 
করকত একসস্নছল? 
  
িযাঁ সযার। আপস্নে চকল োব্ার স্নঠক পকরই স্নতস্নে একলে োম ব্লকলে স্নমস থমস্নরস্নডে। 
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 কতক্ষণ স্নছকলে স্নতস্নে? 
  
প্রা়ে ঘন্টা োকেক। 
  
থপা়োকরা ক্ষণকাল েীরব্ থেকক প্রশ্ন করকলে, তারপর? 
  
তারপর উস্নে শুকত থগকলে। সন্ধযার স্নডোরো থশাব্ার ঘকরই স্নদক়ে থেকত ব্লকলে। 
ব্লকলে, এেে েুব্ পস্নরশ্রান্ত থব্াধ করকছে। 
  
থপা়োকরা আব্ার স্নকছু সম়ে েীরকব্ দাঁস্নডক়ে রইকলে। গতকাল সন্ধযা়ে থতামার কত্রদী 
থকাকো স্নচস্নঠপত্র স্নলকেস্নছকলে? 
  
শুকত োব্ার পর স্নতস্নে থকাকো স্নচস্নঠ স্নলকেস্নছকলে স্নকো জােকত চাইকছে? তকব্ আমার তা 
মকে ি়ে ো। 
  
স্নকন্তু তুস্নম সমূ্পণদ স্নেস্নশ্চত েও, এই থতা? 
  
ব্সব্ার ঘকরর থেস্নব্কলর ওপর ডাকক পাঠাব্ার জেয থগাো কতক স্নচস্নঠ পকডস্নছল। রাকত্র 
ব্াইকরর থগে ব্ন্ধ করার আকগ আস্নম থসগুকলা স্নেক়ে স্নগক়ে ডাকক স্নদক়ে আস্নস। স্নকন্তু থস 
স্নচস্নঠগুকলা থতা অকেক আকগ থেককই থেস্নব্কলর ওপর রাো স্নছল। 
  
থমাে কতগুকলা স্নচস্নঠ স্নছল? 
  
সস্নঠক ব্লকত পারব্ ো। দুকো স্নক স্নতেকে। স্নতেকেই িকব্ ি়েকতা। 
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 স্নচস্নঠ ডাকক থদব্ার আকগ তাকদর স্নঠকাো স্নকছু লক্ষয ককরাস্নে? থভকব্স্নচকন্ত আমার প্রকশ্নর 
জব্াব্ দাও। স্নব্ষ়েো েুব্ জরুস্নর। 
  
আস্নম স্নেকজই স্নচস্নঠগুকলা থগকের পাকশ ডাকব্াকক্স থিকলস্নছলাম। থসই সম়ে ওপকরর স্নচস্নঠর 
স্নঠকাোো আমার েজকর পকডস্নছল। থসো িকে থিােদেম অযান্ড মযাসে। তকব্ অেয গুকলার 
কো আস্নম ব্লকত পারব্ ো। 
  
তার গলার সুকর মকে িল থস সস্নতয কোই ব্লকছ। 
  
 স্নচস্নঠ থে স্নতেকের থব্স্নশ স্নছল ো তাকত থকাকো সকন্দি থেই থতা? 
  
িযাঁ সযার, এ স্নব্ষক়ে আস্নম সমূ্পণদ স্নেস্নশ্চত। 
  
থপা়োকরা গম্ভীরভাকব্ ব্ারকক়েক মাো োডকলে। শূেয দৃস্নিকত স্নসঁস্নডর স্নদকক তাস্নকক়ে 
রইকলে স্নকছুক্ষণ। থতামার কী থে ওষুধ স্নিসাকব্ ঘুকমর ব্স্নড ব্যব্িার করকতে তা তুস্নম 
স্নেশ্চ়ে জাকো? 
  
িযাঁ, ডািঃ লঙ-ই তাঁকক এই ব্স্নড োও়োর জেয স্নেকদদশ স্নদক়েস্নছকলে। ঘুকমর ব্স্নডর স্নশস্নশো 
থকাো়ে োকত। 
  
তাঁর থশাব্ার ঘকরর থছাে জাল আলমাস্নরর মকধয। 
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থপা়োকরা আর থকাকো প্রশ্ন ো ককর স্নসঁস্নড থব্ক়ে ওপকর উকঠ থগকলে। তার মুকের ভাব্ 
েমেকম গম্ভীর। থেে আসন্ন ঝকডর পূব্দাভাস। 
  
থদাতলা়ে সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল তাকক মাো থেকড স্বাগত জাোকলে। ব্যাকেকলর মুকে 
থচাকেও স্নচন্তা আর অস্বস্নস্তর ছাপ। আপস্নে একসকছে ব্কল আস্নম েুব্ই আেস্নন্দত, মঁস্নসক়ে 
থপা়োকরা। আসুে, আপোর সকঙ্গ ডািঃ থডস্নভডসকের পস্নরচ়ে কস্নরক়ে স্নদই। 
  
স্নডস্নভসোল সাজদে িাত ব্াস্নডক়ে থপা়োকরার সকঙ্গ করমদদে করকলে। স্নতস্নে থব্শ দীঘদকা়ে। 
মুকে স্নব্ষাদমুের ভাব্। 
  
ভাগয আমাকদর স্নব্রুকদ্ধ। িতাশভাকব্ স্নতস্নে ব্লকলে। ঘন্টাোকেক স্নক ঘন্টা দুক়েক আকগ 
থের থপকল ভদ্রমস্নিলাকক ব্াঁচাকত পারতাম। 
  
হুঁ, মাো োডকলে ব্যাকেল। সরকাস্নরভাকব্ আস্নম অব্শয স্নকছু মন্তব্য করস্নছ ো। তকব্ 
ব্যস্নিগতভাকব্ এ ব্যাপাকর আস্নম থতমে দুিঃস্নেত েই। 
  
সস্নতযকাকরর ভদ্রমস্নিলা ব্লকত ো থব্াঝা়ে স্নতস্নে স্নছকলে তার প্রকৃি উদািরণ। স্নক জেয 
স্নতস্নে স্নমিঃ শযাতাোকক েুে ককরস্নছকলে তা জাস্নে ো, স্নেশ্চ়ে থকাকো সঙ্গত কারণ স্নছল। 
  
তকব্….থপা়োকরা ব্লকলে, স্নতস্নে তার স্নব্চার থশষ িও়ো পেদন্ত থব্ঁকচ োককতে স্নকো 
সকন্দি। ইদােীং স্নতস্নে েুব্ই অসুস্থ িক়ে পকডস্নছকলে। 
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স্নডস্নভশোল সাজদেও এ কো়ে সা়ে স্নদকলে। আপস্নে স্নঠকই ব্কলকছে স্নসক়ে, ভদ্রমস্নিলার 
আ়ুে আর থব্স্নশস্নদে অব্স্নশি স্নছল ো। ি়েকতা এইভাকব্ থশষ িও়োোই তার পকক্ষ 
সব্কচক়ে ভাকলা িল। 
  
স্নতস্নে স্নসঁস্নড থব্ক়ে েীকচ োমব্ার উকদযাগ করকলে। 
  
এক স্নমস্নেে ডািার…..থপছে থেকক থডকক উঠকলে ব্যাকেল। 
  
থপা়োকরা স্নমকসস লস্নরমাকরর শ়েেককক্ষর স্নদকক এস্নগক়ে থগকলে, আস্নম স্নক থভতকর ঢুকক 
একব্ার মৃতকদিো থদেকত পাস্নর? 
  
স্নেশ্চ়ে স্নেশ্চ়ে। ব্যাকেল মাো থেকড সম্মস্নত জাোকলে। আমাকদর পরীক্ষা েীস্নরক্ষার কাজ 
সাডা িক়ে থগকছ। 
  
থপা়োকরা থভতকর ঢুকক দরজা থভস্নজক়ে স্নদকলে। স্নমকসস লস্নরমাকরর প্রাণিীে থদিো 
স্নব্ছাোর ওপর স্নস্থর িক়ে পকড আকছ। স্নতস্নে ঝঁুকক পকড এক দৃস্নিকত থসই শান্ত স্নেের 
মুকের স্নদকক তাস্নকক়ে রইকলে। 
  
তার বু্ককর মকধয একো ঘে জমাে অশাস্নন্ত ক্রমশই পুঞ্জীভূত িক়ে উঠকত শুরু করল। 
সস্নতযই স্নক স্নমকসস লস্নরমার একস্নে তরুণীকক অপমাে এব্ং মৃতুযর িাত থেকক ব্াঁচাকোর 
জেযই থশষ পেদন্ত এই পে থব্কছ স্নেকলে? ো এর থপছকে অেয থকাকো রিসযম়ে অশুভ 
কারণ স্নেস্নিত আকছ? 
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অন্তত কক়েকস্নে তেয….অকস্মাৎ স্নতস্নে োকের ওপর আরও স্নকছুো ঝঁুকক পডকলে। 
মৃতকদকির ব্াঁ িাকতর মাঝোকে এক থিাঁো অস্নত সূক্ষ্ম স্নব্ব্ণদ রিস্নচহ্ন। 
  
থসাজা িক়ে উকঠ দাঁডাকলে থপা়োকরা। এক ধরকের অদু্ভত সবু্জ আকলা তার থচাকের 
মকধয চচদ করকছ। স্নশকাকরর ওপর ঝাঁস্নপক়ে পডব্ার পূব্দমুিূকতদ স্নশকারী থব্ডাকলর থচাকে 
থে ধরকের আকলা জ্বকল ওকঠ অকেকো থসই রকম। থপা়োকরাকক োরা গভীরভাকব্ থচকেে 
তারা সককলই তার এ দৃস্নির সকঙ্গ স্নব্কশষভাকব্ পস্নরস্নচত। 
  
স্নতস্নে দ্রুত পাক়ে ঘর তযাগ ককর েীকচ একলে। ব্যাকেল তেে তার এক অধীেস্থ 
কমদচারীর সকঙ্গ থিাকের পাকশ দাঁস্নডক়ে আকছে। কমদচারীস্নে স্নরস্নসভার োস্নমক়ে রােকত 
রােকত স্নব্েীতভস্নঙ্গকত মাো োডকলে, ো সযার, স্নতস্নে এেেও তার ফ্ল্যাকে স্নিকর 
আকসেস্নে। 
  
থপা়োকরাকক লক্ষয ককর ব্যাকেল ব্লকলে অকেকক্ষণ থেকক থডসপাডদকক থিাকে ধরব্ার 
থচিা করস্নছ। থচলস্নস ডাকঘকরর ছাপমারা তার োকম একো স্নচস্নঠ আকছ। 
  
িঠাৎ একো অদু্ভত প্রশ্ন করকলে থপা়োকরা। ডািার রব্ােদস স্নক এোকে আসব্ার আকগ 
থিকিাস্ট থসকর থব্স্নরক়েস্নছকলে? 
  
ব্যাকেল অব্াক থচাকে তাকাকলে। ো, ভদ্রকলাক একব্ার ব্লস্নছকলে থে থিকিাস্ট ো 
থসকরই স্নতস্নে তাডাতাস্নড থব্স্নডক়ে পকডকছে। 
  
 তািকল তাকক স্নেশ্চ়ে এেে ব্াস্নডকতই পাও়ো োকব্? 
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স্নকন্তু থকে…..? 
  
থপা়োকরা ততক্ষকণ স্নরস্নসভার তুকল ডা়োল থঘারাকত শুরু ককরকছে। 
  
একেু পকরই তার গলা থশাো থগল। থক ডািার রব্ােদস? সুপ্রভাত। আস্নম এরকুল 
থপা়োকরা কো ব্লস্নছ। একো কো জােব্ার আকছ। আপস্নে স্নক স্নমকসস লস্নরমাকরর 
িস্তাক্ষকরর সকঙ্গ সুস্নব্কশষ পস্নরস্নচস্নত? 
  
স্নমকসস লস্নরমাকরর িস্তাক্ষর? ো, আকগ কেকো থদকেস্নছ ব্কল মকে পকড ো। 
  
ধেযব্াদ, অকশষ ধেযব্াদ। থপা়োকরা আর অকপক্ষা ো ককর স্নরস্নসভার োস্নমক়ে রােকলে। 
  
ব্ড ব্ড থচাে তুকল থপা়োকরার কাজকমদ লক্ষয করস্নছকলে ব্যাকেল। স্নব্স্মক়ের সুকর 
ব্লকলে, আপোর মতলব্ো স্নক মঁস্নসক়ে থপা়োকরা? 
  
থপা়োকরা ব্যাকেকলর স্নদকক স্নিকর তাকাকলে, গতকাল সন্ধযা়ে আস্নম এোে থেকক স্নব্দা়ে 
থেব্ার পর স্নমস থমস্নরস্নডে িাস্নজর িক়েস্নছকলে। প্রকৃতপকক্ষ আস্নম তাকক এ ব্াস্নডকত 
ঢুককত থদকেস্নছলাম, স্নকন্তু থসই থে স্নমস থমস্নরস্নডে থস স্নব্ষক়ে অতো স্নেস্নশ্চত স্নছলাম ো। 
স্নমস থমস্নরস্নডে স্নব্দা়ে থেব্ার পর স্নমকসস লস্নরমার শুকত োে। থসই সম়ে এ ব্াস্নডর স্নঝ 
তাকক থকাকো স্নচস্নঠপত্র স্নলেকত থদকেেস্নে। এব্ং গত সন্ধযা়ে আমার সকঙ্গ আলাপ 
আকলাচোর আকগ স্নতস্নে থে এই স্নচস্নঠগুকলা স্নলকে থরকেস্নছকলে থসোও স্নঠক স্নব্বাসকোগয 
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ে়ে। কারণ তািকল আভাকস ইস্নঙ্গকত এস্নব্ষক়ে স্নকছু ো স্নকছু জােকত পারতাম। তািকল 
এই স্নচস্নঠ স্নেকে কেে স্নতস্নে স্নলেকলে? 
  
থকে? স্নঝ-চাকররা শুকত োও়োর সম়ে স্নতস্নে ি়েকতা ব্াইকর থব্স্নডক়ে এগুকলা ডাকক স্নদক়ে 
একসস্নছকলে। 
  
িযাঁ, তা সম্ভব্। মাো োডকলে থপা়োকরা। আব্ার এও িকত পাকর থে স্নতস্নে আকদৌ 
স্নচস্নঠগুকলা থলকেেস্নে। 
  
প্রচন্ড স্নব্স্মক়ে ব্যাকেল িতব্াক িক়ে থগকলে। িা়ে ভগব্াে। আপস্নে ব্লকত চাে। 
  
ইস্নতমকধয ঝেঝে শব্দ ককর থেস্নলকিােো থব্কজ উঠল। কতদব্যরত কমদচারীস্নে এস্নগক়ে 
স্নগক়ে থিাে ধরকলে। তারপর স্নরস্নসভার োস্নমক়ে থরকে ব্যাকেকলর স্নদকক ঘুকর দাঁডাকলে। 
সাকজদন্ট ওককাোকরর থিাে, সযার থমজর থডসপাকডদর ফ্ল্যাে থেকক থিাে করকছ। 
ওককাোর জাোকে থে থডসপাডদ আজ সকাকল উইস্নলংকিাকডদর স্নদকক থেকত পাকর। থসই 
রকমই কো ব্লকছ। 
  
থপা়োকরাকক রীস্নতমকতা উকত্তস্নজত মকে িল। স্নতস্নে ব্যাকেকলর িাত ধকর মৃদু আকষদণ 
করকলে। আমাকদর আর এক মুিূতদও সম়ে েি করা অেুস্নচত। এেস্নে উইস্নলংকিাকডদ 
োব্ার ব্যব্স্থা করুে। মেো স্নকছুকতই সুস্নস্থর িকত চাইকছ ো। একো অমঙ্গকলর আশঙ্কা়ে 
বু্ককর থভতরো ছেপে করকছ। ি়েকতা এো থশষ ে়ে। আস্নম আপোকক স্নব্কশষভাকব্ 
সাব্ধাে ককর স্নদস্নে। সুন্দরী থমস্নরস্নডে ব়্েকস তরুণী িকলও থমক়ে স্নিসাকব্ েুব্ই 
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স্নব্পজ্জেক ও সাংঘাস্নতক প্রকৃস্নতর। এই স্নব্ষক়ে আমাকদর অস্নতমাত্রা়ে সকচতে িও়ো 
প্রক়োজে। 
  
. 
  
২৭. 
  
অযাো, ডাককলে থরাডা। 
  
উ, অযাোর ককণ্ঠ অেযমেস্কতার থছাঁও়ো। স্নতস্নে তেে থেস্নব্কলর ওপর ঝঁুকক পকড একো 
ক্রশও়োডদ পাজকলর সমাধাকে ব্যস্ত। 
  
থরাডা থরকগ উঠকলে। ওসব্ পাজল োজল রাে থতা। সব্তাকতই থতার আলকসস্নম। এেে 
ো ব্লস্নছ, মে স্নদক়ে থশাে। 
  
শুেস্নছ, ব্াব্া শুেস্নছ। অযাো বদস্নেক পস্নত্রকাো ভাজ ককর মুকড থরকে থচ়োকরর ওপর 
থসাজা িক়ে উকঠ ব্সকলে। স্নক ব্লস্নছস ব্ল? 
  
িযাঁ, থশাে। আস্নম ব্লস্নছ–থরাডা অল্প ইতস্তত করকলে, ওই ভদ্রকলাক থতা আব্ার এোকে 
আসকছে। থক? সুপাস্নরেকেেকডন্ট-ব্যাকেল? 
  
িযাঁ……আমার মকে ি়ে স্নমকসস থব্েসকের ব্যাপারো তাকক েুকল ব্লাই ভাকলা। 
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তুই স্নক পাগল িক়েস্নছস? শীতলককণ্ঠ জব্াব্ স্নদকলে অযাো। এেে তাকক ব্লকত োব্ স্নক 
দুিঃকে? 
  
কারণ…..কারণ স্নতস্নে মকে করকত পাকরে তুই ি়েকতা এই ঘেোো লুককাব্ার থচিা 
করস্নছস। এত ঝঞ্ঝাকে কাজ স্নক? প্রকৃত ো ঘকেকছ ভদ্রকলাককর কাকছ েুকল ব্ল ো 
থকে? 
  
এেে আর তা ব্লা ো়ে ো। অযাোর কণ্ঠ পূকব্দর মকতাই শীতল। 
  
 হুঁ, প্রেকম ব্লকলই সব্কচক়ে ভাকলা করস্নতস। 
  
 স্নকন্তু এতস্নদে ব্াকদ তা স্নেক়ে মাো ঘাস্নমক়ে লাভ থেই। 
  
তা স্নঠক। থরাডার ককণ্ঠ সংশক়ের সুর। 
  
অযাো এব্ার স্নব্রি িক়ে উঠকলে। ব্লকলে,আস্নম থতার কোর মাোমুন্ড স্নকছুই বু্ঝকত 
পারস্নছ ো। থসই ঘেোর সকঙ্গ ব্তদমাে ঘেোর সম্পকদ স্নক? 
  
ো, তা অব্শযই থেই…..তাছাডা আমার স্বভাব্ চস্নরত্র সম্বকন্ধ থোঁজেব্র সংগ্রি করাই 
ভদ্রকলাককর প্রধাে উকেশয। আস্নম থসোকে স্নছলাম মাত্র দু-মাস। দু-মাকস তারা আমার 
কতেুকু পস্নরচ়েই ব্া পাকব্? 
  
থতার েুস্নি েুব্ই োঁস্নে, আস্নমই ি়েকতা থব্াকার মকতা কো ব্লস্নছ। তবু্ও থকমে থেে 
একো অস্বস্নস্ত থেকক োকে। সব্স্নকছু েুকল ব্লাই থতার উস্নচত। থকে ো, পকর েস্নদ স্নতস্নে 
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থকাকোস্নদে এই ঘেোর কো জােকত পাকরে তািকল থভকব্ ব্সকব্ে তুই ইকে ককরই 
ব্যাপারো তার কাকছ থগাপে করকত থচক়েস্নছস। অেো সকন্দি ব্াস্নডক়ে লাভ স্নক? 
  
একো স্নজস্নেস স্নকছুকতই আমার থব্াধগময িকেো একো ব্াইকর প্রকাশ পাকব্ 
থকমেভাকব্? থকব্ল তুই আর আস্নম ছাডা আর থতা থকউ জাকে ো। 
  
ো, তা েস্নদও জাকে ো….থরাডা থতাতলাকত শুরু করকলে। 
  
অযাো তীক্ষ্ণ দৃস্নিকত থরাডার স্নদকক তাকাকলে। থরাডার ককণ্ঠ ঈষৎ সংশক়ের সুর তার 
কােকক িাঁস্নক স্নদকত পাকরস্নে। থকে, আর থক জাকে ব্কল তুই মকে কস্নরস? 
  
কক়েক মুিূতদ েীরব্ থেকক থরাডা উত্তর স্নদকলে। অকেককই জাকে। থকাম্বীকাকরর 
ব্াস্নসন্দারা স্নেশ্চ়ে ঘেোো অত সিকজ ভুকল োকব্ ো? 
  
ওিঃ তাই ব্ল। অযাো িাঁি থছকড ব্াঁচকলে। থসোেকার থকাকো থলাককর সকঙ্গ 
সুপাস্নরেকেেকডকন্টর থদো িকব্ স্নকো সকন্দি। ব্যাপারো েুব্ই অসম্ভব্। 
  
স্নকন্তু অসম্ভব্ ব্যাপারও পৃস্নেব্ীকত অকেক ঘকে োকক। 
  
থরাডা, তুই স্নকন্তু এই সামােয ব্যাপারো স্নেক়ে ব্ড ব্াডাব্াস্নড আরম্ভ ককরস্নছস। থকব্ল 
িযাচ িযাচ িযাচ। 
  
সস্নতযই েুব্ দুিঃস্নেত, অযাো। তকব্ কোো েস্নদ একব্ার পুস্নলকশর কাকে ো়ে তকব্ তারা 
অেয থকাকো সকন্দি ককর ব্সকত পাকর। মকে করকব্ তুই ি়েকতা স্নকছু লুককাস্নেস। 
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তারা জােকতই পারকব্ ো। থকইব্া তাকদর ব্লকব্? তুই আর আস্নম ছাডা আর থতা থকউ 
জাকে ো। এই স্নেক়ে স্নদ্বতী়েব্ার কোো উচ্চারণ করকলে অযাো। স্নকন্তু এব্াকর তার গলার 
স্বর থকমে পাকল্ট থগকছ। উচ্চারকণর ভস্নঙ্গো থব্শ অদু্ভত। কাকের মকধয থেে একো 
স্নশরস্নশর স্নশিরণ ব্ক়ে আকে। 
  
থরাডা ব্যাজার মুকে ব্লকলে, তািকলও থতার ব্লা উস্নচত। 
  
অযাোর স্নদকক এক ধরকের অপরাধী দৃস্নি স্নেক়ে স্নিকর তাকাকলে থরাডা। স্নকন্তু থসস্নদকক 
থকাকো েজর থেই অযাোর। স্নতস্নে তেে স্নেকজর স্নচন্তা়ে স্নব্কভার। তার দীঘদ ভ্রুকজাডা়ে 
অস্নস্থর কুঞ্জে। থেে স্নতস্নে মকে মকে গভীরভাকব্ স্নিকসব্ করকছে থকাকো স্নকছুর। 
  
থমজর থডসপাডদও আজ আসকছে। থব্শ মজাই িল থদেস্নছ। থরাডার ককণ্ঠ এব্ার 
উৎসাকির সুর ধ্বস্নেত িল। 
  
স্নক?…ও িযাঁ…. 
  
ভদ্রকলাক স্নকন্তু েুব্ই সুদশদে।….তুই েস্নদ, একান্তই তাকক ো চাস থতা আমাককই ো। ি়ে 
স্নদক়ে থদ। 
  
পাগকলর মকতা ব্স্নকস ো থরাডা। আমার জেয তাঁর থকাকোই মাোব্যো থেই। 
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তাই োস্নক। তািকল থকে স্নতস্নে ব্ার ব্ার এোকে থঘারাকিরা করকছে, স্নতস্নে স্নেশ্চ়ে 
থতাকক ভাকলাব্াকসে। তুই িস্নেস থেে একজে ভাগযিতা সুন্দরী তরুণী, োকক উদ্ধার 
করব্ার সুকোগ থপকল ভদ্রকলাককর থপৌরুষ উকদ্বল িক়ে উঠকব্। 
  
থতার মকধয পরভৃস্নত্তকা লতার মকতা এমে একো সুন্দর অসিা়ে ভাব্ আকছ ো প্রকতযক 
পুরুষককই আকষদণ ককর। 
  
থকে স্নতস্নে থতা আমাকদর দু’জেকক একই দৃস্নিকত থদকেে। দু’জকের সকঙ্গই সমােভাকব্ 
িাস্নসমুকে কো ব্কলে। 
  
থসো থকব্ল তার ভদ্রতা। তকব্ তুই েস্নদ ব্াস্তস্নব্কই তাঁকক ো চাস থতা আস্নম তেে 
সমকব্দো়ে স্নব্গস্নলত ব্নু্ধর ভূস্নমকা়ে অব্তীণদ িকত পাস্নর। তার ভগ্নহৃদক়ে স্বান্তোর স্নসন্ধ 
ব্াণী ছস্নডক়ে েতুে ককর আব্ার তাকক ভস্নরক়ে তুলকত থচিা করব্। থক ব্লকত পাকর 
ি়েকতা থপ্রম স্নেকব্দেই ককর ব্সব্ থশষ কাকল। 
  
অযাো থিকস উঠকলে। 
  
স্নেশ্চ়ে স্নেশ্চ়ে, স্নতস্নে থতাকক স্বাগত জাোকব্ে ওকত থকাকো সকন্দি থেই। 
  
ভদ্রকলাক থদেকত এত সুন্দর। দীঘদবাস থিলকলে থরান্ডা, স্নক সুঠাম আর সাব্লীল 
  
তুই স্নক সস্নতযই তাকক ভাকলাব্াস্নসস, অযাো? 
  
 িযাঁ, স্নেশ্চ়ে। 
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স্নকন্তু তুই ব্ড থব্স্নশ শান্ত স্নেরুত্তাপ, ভদ্রকলাক আমাককও স্নকছুো পছন্দ ককরে তকব্ থতার 
মকতা এতো ে়ে,েুব্ই েৎসামােয ো থর, ভদ্রকলাক থতাককও েুব্ পছন্দ ককরে। 
  
অযাোর ককণ্ঠ আব্ার থসই আকগর সুর ধ্বস্নেত িল। থকমে একো স্নশরস্নশকর স্নিমশীতল 
ভাব্। থরাডা থসস্নদকক মে স্নদকলে ো। স্নতস্নে প্রশ্ন করকলে, থগাক়েন্দা-প্রব্র ব্যাকেল কেে 
এোকে পাক়ের ধুকলা স্নদকেে। 
  
থব্লা ব্াকরাো়ে। উত্তর স্নদকলে অযাো। স্নকছুক্ষণ চুপ ককর োকার পর আব্ার মুে 
েুলকলে, এেে থতা সকব্ সাকড দশো। চল েদী থেকক িাে ককর আস্নস। 
  
স্নকন্তু…স্নকন্তু থমজর থডসপাডদও থতা এগাকরাো োগাদ একস থপৌঁকছাকব্ে ব্কল স্নচস্নঠকত 
জাস্নেক়েকছে। তাই ো? 
  
আমরা থসজেয ব্কস োককত োব্ থকে? স্নমকসস অিওক়েকলর কাকছ একো স্নচরকুে স্নলকে 
থরকে থগকলই চলকব্। তার থতমে জরুস্নর প্রক়োজে োককল স্নতস্নে েদীর ধাকরই আমাকদর 
সকঙ্গ থদো করকত পাকরে। 
  
থসই ভাকলা, থপ্রস্নমককদর কাকছ কেকো স্নেকজকক থেকলা করকত থেই। মাক়েরা ব্রাব্র 
থমক়েকদর এই উপকদকশই স্নদক়ে থগকছে। থরাডা মৃদু িাসকলে। তািকল চল, েদী থেকক 
ঘুকর আস্নস। ঠান্ডা িাও়ো়ে প্রাণো জুকডাকত পাকর। 
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ব্াগাকের মাঝোকে স্নদক়ে পাক়ে চলা সরু থমকঠা পে ধকর েদীর স্নদকক পা ব্াডাকলে 
থরাডা, অযাো তার থপছে থপছে অেুসরণ করকলে। 
  
দশ স্নমস্নেে ব্াকদই থমজর থডসপাডদ িাস্নজর িকলে। ভদ্রকলাক তার স্নেস্নদদি সমক়ের অকেক 
আকগই একস থপৌঁকছকছে। তাই দু’জকেই থব্স্নরক়ে থগকছ শুকে, থব্শ স্নকছুো অব্াক িক়ে 
থগকলে। থমকঠা পে ধকর েদীর অস্নভমুকেই িাঁেকত শুরু করকলে স্নতস্নে। 
  
স্নমকসস অস্টওক়েল থপছে থেকক থব্শ স্নকছুক্ষণ থমজর থডসপাকডদর চলমাে মূস্নতদর স্নদকক 
তাস্নকক়ে রইল। দু’জকের থকাকো একজেকক স্নেশ্চ়ে উস্নে ভাকলাব্াকসে, মকে মকে 
স্নব্ডস্নব্ড করল থস। তকব্ থসস্নে থকাে জে, মুে থদকে থব্াঝব্ার উপা়ে থেই। দু’জকের 
সকঙ্গও একই রকম ব্যব্িার ককরে। থমক়ে দুকো প্রকতযককই থে ভদ্রকলাককক ভাকলাব্াকস, 
থস সম্বকন্ধ স্নেস্নশ্চতভাকব্ স্নকছু ব্লা অসম্ভব্। েস্নদ সস্নতযই থতমেো ঘকে োকক, তকব্ ওকদর 
এই গভীর ব্নু্ধত্ব আর থব্স্নশস্নদে অেুে োককব্ ো। স্নশগস্নগর িােল থদো থদকব্। দু’জে 
অল্পব়্েস্কা তরুণীর মাঝোকে একজে েুব্ক একস দাঁডাকল কত গন্ডকগালই থে ঘেকত 
শুরু ককর। 
  
বু্ককর মকধয প্রচুর উকত্তজোর থোরাক স্নেক়েই অস্টওক়েল আব্ার রান্নাঘকর স্নিকর থগল। 
স্নেষ্কমদার মকতা দাঁস্নডক়ে োককল চলকব্ ো। এেেও তার অকেক কাজ ব্াস্নক। থিকিাকস্টর 
কাপ স্নডশগুকলা ধুকত িকব্। তারপর ঘরকদার পস্নরষ্কার করা আরও অকেক রককমর 
েুস্নকোস্নক িাকতর কাজ। ইস্নতমকধয কস্নলং থব্লো আব্ার শব্দ ককর থব্কজ উঠল। 
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থক আব্ার স্নদে দুপুকর জ্বালা করকত একলা? েুব্ই স্নব্রি িল অস্টওক়েল। ওরা থেে 
ইকে ককরই এই সম়েো থব্কছ থে়ে। স্নেশ্চ়ে থকাকো পাকশদল। থেস্নলগ্রাম িও়োও স্নব্স্নচত্র 
ে়ে। 
  
ব্যাজার মুকে গজ গজ করকত করকত দরজা েুকল স্নদল থস। 
  
দু’জে ভদ্রকলাক ব্াইকর দাঁস্নডক়ে আকছে। একজে থছাে োকো থচিারার স্নব্কদশী। 
অপরজে দীঘদকা়ে ব্স্নলষ্ঠ আকৃস্নতর ইংকরজ। 
  
থশকষর এই ভদ্রকলাকস্নেকক থস থেে ইস্নতপূকব্দ থকাো়ে থদকেকছ। 
  
স্নমস থমস্নরস্নডে স্নক ব্াস্নডকত আকছে? দীঘদকা়ে ভদ্রকলাক এস্নগক়ে একস প্রশ্ন করকলে। 
  
অিওক়েল মাো োডকলে। একেু আকগ থব্স্নডক়ে থগকছে। 
  
 তাই োস্নক! থকাে স্নদকক থগকছে? 
  
আসব্ার সম়ে থতা পকে থদো িল ো। 
  
স্নমকসস অস্টওক়েল আডকচাকে স্নব্কদশী ভদ্রকলাককর মজাদার থগাঁি থজাডাো স্নেরীক্ষণ 
করস্নছল। এরা থে থমক়ে দুস্নের ব্নু্ধস্থােী়ে ে়ে থসো স্পিই থব্াঝা ো়ে। তাই স্নেস্নশ্চন্ত মকে 
উত্তর স্নদল, েদীকত িাে করকত থগকছে। 
  
স্নব্কদশী ভদ্রকলাক প্রশ্ন করকলে, আর স্নমস থদা়োস–? 
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দু’জকেই একসকঙ্গ আকছে। 
  
ধেযব্াদ, ব্যাকেল ব্লকলে, েদীর ঘাকে োব্ার রাস্তা থকােো? 
  
প্রেকম ব্াঁ স্নদককর পে ধকর থসাজা এস্নগক়ে োকব্ে তাডাতাস্নড জব্াব্ স্নদল অস্টওক়েল, 
স্নকছুদূর োব্র পর থদেকব্ে রাস্তাো দু’ভাগ িক়ে দু’স্নদকক থব্ঁকক থগকছ। ডাে স্নদককর 
রাস্তাো ধকর অল্প িাঁেকলই েদীর ধাকর স্নগক়ে পডকব্ে। মাত্র স্নমস্নেে পকেকরা আকগ ওরা 
থব্স্নডক়েকছে। েদীর ঘাকেই স্নেশ্চ়ে থদো িকব্। 
  
েুব্ই অব্াক ব্যাপার। অস্টওক়েকলর মকে আব্ার েতুে থকৌতূিল উঁস্নকঝঁুস্নক মারল। 
থতামাকদর থতা স্নঠক স্নচেকত পারলাম ো ব্াপু। থতামরা থে থক তা অেুমাে করাও 
দুিঃসাধয। 
  
স্নমকসস অস্টক়েল েেে রান্নাঘকর ব্কস ব্কস এইসব্ সাত পাঁচ ভাব্কছে থপা়োকরা আর 
ব্যাকেল তেে ব্া ঁিাস্নত পে ধকর অকেক এস্নগক়ে থগকছে। থপা়োকরাকক উকত্তস্নজত ভস্নঙ্গকত 
দ্রুত পাক়ে িাঁেকত থদকে ব্যাকেল থকৌতূিলী ককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে। অত তাডা স্নককসর 
মঁস্নসক়ে থপা়োকরা? মকে িকে আপস্নে থেে েুব্ ব্যস্ত িক়ে পকডকছে? 
  
তা স্নঠক; থকে জাস্নে ো, আস্নম স্নেকজ েুব্ অস্বস্নস্ত থব্াধ করস্নছ। 
  
স্নককসর আশঙ্কা করকছে? 
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থপা়োকরা মাো োডকলে। স্নেস্নদদি ককর স্নকছু ব্লা ো়ে ো; থেিাতই একো সম্ভাব্ো মাত্র। 
তািকলও থক ব্লকত পাকর…স্নকছু একো স্নেশ্চ়ে আপোর মাো়ে আকছ। তা ো িকল 
সকাল থব্লা এক মুিূকতদ সম়ে েি ো ককর এোকে চকল একলে থকে? এব্ং আপোর 
কোকতই আস্নম কেকস্টব্ল োেদারকক স্নেকদদশ স্নদক়ে পাঠালাম, এ অঞ্চকলর গযাস সরব্রাি 
থেে স্নকছুক্ষকণর জেয ব্ন্ধ রাো ি়ে। থমক়েো স্নক সাংঘাস্নতক স্নকছু একো ককর ব্সকত 
পাকর ব্কল আপস্নে সকন্দি করকছে? 
  
থপা়োকরা থকাকো উত্তর স্নদকলে ো। 
  
স্নক আশঙ্কা করকছে আপস্নে? আব্ার প্রশ্ন করকলে ব্যাকেল। 
  
এই পস্নরস্নস্থস্নতকত অেয স্নক আশঙ্কা করব্ ব্লুে? 
  
 ব্যাকেল মাো োডকলে। তা স্নঠক..আস্নম ভাব্স্নছ 
  
ব্যাকেল মৃদু স্বকর ব্লকলে, ভাব্স্নছ থমস্নরস্নডে স্নক জাকে থে তার ব্নু্ধ স্নমকসস অস্নলভাকরর 
কাকছ একো থগাপে তেয িাঁস ককর স্নদক়েকছ? 
  
তাস্নরি করব্ার ভস্নঙ্গকত মাো ঝাঁকাকলে থপা়োকরা। থসই জেযই ব্লস্নছ তাডাতাস্নড চলুে। 
এক মুিূতদ সম়েও এেে অকেক মূলযব্াে। 
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দু’জকে দ্রুত পাক়ে থিঁকে চলকলে। েদীকত থেৌকা ব্া স্টীমাকরর থকাকো স্নচহ্ন থেই। স্নকন্তু 
ব্াঁ স্নদকক ব্াঁক স্নেক়েই থপা়োকরা স্নস্থর িক়ে দাঁস্নডক়ে রইকলে। ইস্নতমকধয ব্যাকেকলরও 
থসস্নদকক েজর পকডকছ। 
  
তাকদর থেকক শ-দুক়েক গজ দূকর থমজর থডসপাডদ। ভদ্রকলাক েদীর স্নদকক একগাকেে। 
  
আরও স্নকছু দূকর েদীর মাঝ ব্রাব্র একো স্নডস্নজ্ঞ ওপর থরাডা আর অযাো ব্কস আকছে। 
থরাডা দাঁড োেকছ, আর সামকে ব্কস থিকস থিকস গল্প করকছ অযাো। দুজকেই থকউই 
তাঁকদর এই থলাকগুকলাকক লক্ষয ককরেস্নে। তাকদর দৃস্নি অেয স্নদকক স্নেব্দ্ধ। 
  
স্নঠক থসই মুিূকতদ সককলর থচাকের সামকে অভাব্েী়ে একো ব্যাপার ঘেল। অযাো দু’িাত 
ব্াস্নডক়ে সকজাকর ধাক্কা মারকলে থরাডাকক। থরাডা পকড থেকত থেকত অযাোর জামার প্রান্ত 
ধকর োল সামলাব্ার থচিা করকলে। ঝকাস্নেকত উকল্ট থগল থছাে স্নডস্নঙ থেৌকা। দু’জকে 
জডাজস্নড ককর জকলর মকধয স্নগক়ে পডল। 
  
থদেুে থদেুে। থদৌডকত থদৌডকত থচঁস্নচক়ে উঠকলে ব্যাকেল। স্নমস থমস্নরস্নডে ইকে ককর 
ধাক্কা থমকর তার ব্নু্ধকক জকল থিকল স্নদল। িা়ে ভগব্াে এো স্নেশ্চ়ে তার চতুেদ 
িতযাকান্ড। 
  
তারা দুজকেই েুব্ দ্রুত থদৌডকত শুরু করকলে। স্নকন্তু থমজর থডসপাডদ স্নছকলে তাকদর 
অকেক আকগ। থমক়ে দুইস্নের একস্নেও থে সাঁতার জাকে ো থসো তাকদর রকম থদকেই 
থব্াঝা োকে। ইস্নতমকধয থডসপাডদ েদীর তীকর থপৌঁকছ থগকছে। স্নতস্নে জকল ঝাঁস্নপক়ে 
পডকলে। 
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ব্যাপারো থতা থব্শ স্নচত্তাকষদক! স্নব্ড স্নব্ড করকলে থপা়োকরা। কার স্নদকক স্নতস্নে প্রেম 
একগাকব্ে। 
  
থমক়ে দুস্নে েেে আর এক জা়েগা়ে থেই। থস্রাকতর োকে তারা পরস্পকরর কাছ থেকক 
ব্াকরা থচাে িাত তিাকত সকর থগকছে। 
  
থমজর থডসপাডদ দ্রুত সাঁতার থককে তাকদর স্নদকক একগাকলে। তাঁর গস্নতর মকধয থকাে 
স্নব্রস্নতর লক্ষণ িুকে উঠল ো। স্নতস্নে থসাজা থরাডার স্নদককই এস্নগক়ে থগকলে। 
  
ব্যাকেকলও ইস্নতমকধয জকল ঝাঁস্নপক়ে পকডকছে। 
  
থডসপাডদ ততক্ষকণ থরাডাকক উদ্ধার ককর তীকর স্নেক়ে একস একো পস্নরষ্কার জা়েগা থদকে 
শুইক়ে স্নদকলে। স্নতস্নে আব্ার স্নিকর স্নগক়ে জকল ঝাঁস্নপক়ে পডকলে। এব্ার তার েজর থসই 
স্নদকক থেোকে অল্প আকগও অযাোকক িাঁক পাঁক করকত থদো স্নগক়েস্নছল। স্নকন্তু এেে আর 
তার থকাকো স্নচহ্ন পাও়ো োকে ো। 
  
সাব্ধাে! থচঁস্নচক়ে উঠকলে ব্যাকেল। ওোকে অকেক বু্কো আগাছা আকছ। পাক়ে জস্নডক়ে 
থগকল স্নব্পদ িকত পাকর। 
  
তারা দুজকে প্রা়ে একইসকঙ্গ জা়েগাোর কাকছ স্নগক়ে থপৌঁছকলে স্নকন্তু তার আকগই অযাো 
অসিা়েভাকব্ জকলর তলা়ে তস্নলক়ে থগকছে। 
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অব্কশকষ অকেক পকর ব্যাকেল আর থডসপাকডদর সমকব্ত প্রকচিা়ে অযাোকক েুঁকজ পাও়ো 
থগল। 
  
তাঁরা দুজকে ধরাধস্নর ককর তাকক তীকর স্নেক়ে একলে। 
  
থপাক়োকরার থসব্া সুশ্রুষা়ে ইস্নতমকধয জ্ঞাে স্নিকর একসকছ থরাডার। স্নতস্নে এেে দু’িাকত 
ভর স্নদক়ে উকঠ ব্কসকছে ধীকর ধীকর। বাস প্রবাসও প্রব্াস্নিত িকে স্বাভাস্নব্ক ভাকব্। 
  
থরাডার থেকক িাত স্নতকেক তিাকত অযাোকক থশা়োকো িল। 
  
কৃস্নত্রম প্রস্নক্র়ো়ে বাস প্রবাস স্নিস্নরক়ে আেব্ার থচিা করা ছাডা এেে আর অেয থকাকো 
উপা়ে থদেস্নছ ো। িাঁপাকত িাঁিাকত ব্লকলে ব্যাকেল। তকব্ আমার মকে ি়ে থস থচিা 
বৃ্ো িকব্। সম্ভব্ত ইস্নতমকধযই থমক়েস্নের মৃতুয ঘকেকছ। 
  
ব্যাকেল েকেি তৎপরতার সকঙ্গ কৃস্নত্রম উপাক়ে বাস প্রবাস চালু করব্ার প্রকচিা়ে িতী 
িকলে। তাকক প্রক়োজকে সািােয করব্ার জেয প্রস্তুত িক়ে পাকশ দাঁস্নডক়ে রইকলে 
থপা়োকরা। 
  
থমজর থডসপাডদ থরাডার পাকশ সকর একস উকদ্বগ আকুল ককণ্ঠ প্রশ্ন করকলে, এেে 
স্নকছুো সুস্থ থব্াধ করকছে থতা? 
  
থরাডা স্বপ্নােন্ন ককণ্ঠ উত্তর স্নদকলে, আপস্নে…আপস্নে আমা়ে ব্াঁস্নচক়েকছে। তারপর আকুল 
দু’িাত ব্াস্নডক়ে স্নদকলে থডসপাকডদর স্নদকক। থডসপাডদ পরম আগ্রকি–তার সুঠাম থকামল 
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িাত দুকো স্নেকজর িাকতর মকধয থেকে স্নেকতই িঁুস্নপক়ে থকঁকদ উঠকলে থরাডা। থডসপাডদ 
ডাককলে, থরাডা…..থডাডা আরও থজাকর আঁককড ধরকলে তাঁর িাতদুকো। 
  
থডসপাকডদর থচাকের সামকে একো অকলৌস্নকক ছা়োছস্নব্ থভকস উঠল। লতাগুল্ম সমােন্ন 
আস্নিকার ঘে সবু্জ প্রান্তর; আর চঞ্চল উোম কলিাকসয মুের থরাডা স্নঠক পাকশই 
দাঁস্নডক়ে আকছে। 
  
. 
  
২৮. 
  
আপস্নে স্নক ব্লকত চাে–সংশক়ের সুকর প্রশ্ন করকলে থরাডা–থে অযাো আমা়ে ধাক্কা থমকর 
জকল থিকল স্নদক়েস্নছল? অব্শয ব্যাপারো আমারও থসই রকম মকে িল এব্ং ও জােত 
থে আস্নম সাঁতার জাস্নে ো, স্নকন্তু…সস্নতযই স্নক এো ইোকৃত? 
  
িযাঁ এো সমূ্পণদ ইোকৃত এব্ং পূব্দ পস্নরকস্নল্পত। থপা়োকরার কণ্ঠস্বর গম্ভীর। তারা তেে 
লন্ডকের সীমান্ত স্নদক়ে গাস্নড ছুস্নেক়ে োস্নেকলে। স্নকন্তু…স্নকন্তু থকে? 
  
থপা়োকরা স্নমস্নেে দুক়েক থকাকো উত্তর স্নদকলে ো। অযাোকক এই অপককমদ প্রকরাস্নচত 
করার থপছকে থমজর থডসপাডদও থে স্নেকজর অজাকন্ত একো মস্ত ব্ড উকেশয িক়ে 
দাঁস্নডক়েকছে তা স্নতস্নে জাস্নেক়েকছে। 
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সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল অল্প থককশ গলা পস্নরষ্কার করকলে, ব্লকলে আপোকক 
মােস্নসকভাকব্ প্রস্তুত িক়ে স্নেকত িকব্ স্নমস থদা়োস। কারণ এব্াকর ো ব্লব্ তাকত আপস্নে 
মকে স্নেদারুণ আঘাত পাকব্ে। আপোর ব্নু্ধ থে স্নমকসস থব্েসকের ব্াস্নড কাজ করকতে 
স্নতস্নে দুঘদেো়ে মারা োেস্নে। তাকক সুপস্নরকস্নল্পতভাকব্ িতযা করা িক়েস্নছল। অন্তত 
আমাকদর তাই ধারণা। এব্ং এই ধারণা গকড ওঠব্ার থপছকে েুস্নিও স্নছল েকেি। অযাো 
থমস্নরস্নডেই তাঁকক িতযা ককরস্নছকলে। 
  
এসব্ আপস্নে স্নক ব্লকছে? 
  
আমাকদর স্নব্বাস থপা়োকরা ব্লকলে, অযাোই থব্াতল দুকো থরকেস্নছল। 
  
ো ো,…….স্নক সাংঘাস্নতক, এ অসম্ভব্। অযাো একাজ করকতই পাকর ো। থকেই ব্া থস 
েুে করকত োকব্? 
  
তাঁর থপছকেও েুস্নি স্নছল। 
  
এব্ার সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল কো শুরু করকলে। থস োই থিাক, অযাোর ধারণা 
একমাত্র আপস্নেই আমাকদর কাকছ এই ঘেোর িস্নদশ স্নদকত পাকরে। ইস্নতমকধয শ্ৰীমস্নত 
অস্নলভাকরর কাকছ থে আপস্নে এই স্নব্ষ়ে স্নেক়ে গল্প ককরকছে থস কো স্নেশ্চ়ে আপোর 
ব্নু্ধকক জাোেস্নে? 
  
ো, মৃদু সুকর জব্াব্ স্নদকলে থরাড, আস্নম থভকব্স্নছলাম তাকত ও আমার ওপর স্নব্রি িকব্। 
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তা িত, েুব্ই স্নব্রি িত; গম্ভীর ককণ্ঠ মন্তব্য করকলে ব্যাকেল। তকব্ ও থভকব্স্নছল 
একমাত্র আপোর স্নদক থেককই স্নব্পদ আসব্ার সম্ভাব্ো আর থসইজেযই আপোকক 
পৃস্নেব্ী থেকক সস্নরক়ে স্নদকত চাইস্নছল। 
  
সস্নরক়ে স্নদকত? আমাকক? স্নক অমােুস্নষক কান্ড। আমার স্নকন্তু এেেও থেে স্নঠক স্নব্বাস 
িকে ো। োক, থস েেে মারা থগকছ তেে আর এ স্নব্ষক়ে থব্স্নশ আকলাচো ো করাই 
উস্নচত। স্নকন্তু স্নমস থদা়োস, ব্নু্ধ স্নিসাকব্ স্নমস থমস্নরস্নডে থে েুব্ ভাকলা স্নছল ো তাকত আর 
থকাকো সকন্দকির অব্কাশ থেই। 
  
গাস্নডো একো ব্াস্নডর থদার থগাডা়ে একস োমকলা। 
  
এো িকে মঁস্নসক়ে থপা়োকরার ব্াস্নড। চলুে, আমরা সককল এোকে ব্কসই সমস্ত স্নব্ষ়েো 
সম্পককদ স্নকছু আলাপ আকলাচো করব্। 
  
থপা়োকরার ড্রস্ন়েংরুকম ঢুককত ো ঢুককতই শ্ৰীমতী অস্নলভার তাকদর স্বাগত জাোকলে। 
ইস্নতপূকব্দ ডািার রব্ােদসও থসোকে িাস্নজর িক়েকছে। তারা দু’জকে এতক্ষণ থসািা়ে ব্কস 
থশরী পাে করস্নছকলে। শ্ৰীমতী অস্নলভাকরর মাো়ে েতুে িযাশাকের িালকা থসালার েুস্নপ। 
পস্নরধাকে জমকাকলা থভলকভকের জামা। জামার বু্ককর কাকছ একো পকককের মকধয লাল 
রকঙর ব্ড একো আকপল উঁস্নকঝঁুস্নক মারকছ। 
  
আসুে আসুে; শ্ৰীমতী অস্নলভার এমে অমাক়েক সাব্লীল ভস্নঙ্গমা়ে সকলকক আহ্বাে 
জাোকলে োকত মকে ি়ে এো থেে তারই স্নেকজর ব্াস্নড, থপা়োকরার ে়ে। আপোর 
থেস্নলকিাে পাও়ো মাত্রই আস্নম ডািার রব্ােদকসর সকঙ্গ থোগাকোগ কস্নর। তারপর দুজকে 
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একসকঙ্গ এোকে একস িাস্নজর িই, রব্ােকসদর থপকশন্টরা স্নেশ্চ়ে েুব্ ব্যস্ত িক়ে উকঠকছে, 
তকব্ এই মুিূকতদ থস স্নব্ষক়ে তার থকাকো মাোব্যো থেই। এই ঘেোর আগাকগাডা সমস্তো 
থশােব্ার জকেযই আমরা উদগ্রীব্ িক়ে ব্কস আস্নছ। 
  
িযাঁ, স্নেশ্চ়ে। ডািার রব্ােদসও এ-কো়ে সা়ে স্নদকলে, আমার কাকছ থতা সমস্ত ব্যাপারোই 
এেেও অস্পি থধা়ঁোকে িক়ে আকছ। 
  
ঈবরকক স্নব্কশষ ধেযব্াদ। থপা়োকরা মৃদু স্বকর ব্লকলে, এই রিসযম়ে মামলাোর 
পস্নরসমাস্নপ্ত ঘকেকছ। অব্কশকষ আমরা স্নমিঃ শযাতাোর িতযাকারীকক আস্নব্ষ্কার করকত 
থপকরস্নছ। 
  
স্নমকসস অস্নলভারও আমাকক থসকো জাোকলে। সুন্দরী থমস্নরস্নডেই থে এই অপকীস্নতদর 
মূল থসো কল্পো করাও দুিঃসাধয। তাকক থতা েুস্নে ব্কল আস্নম থকাকোস্নদে ভাব্কতই 
পাস্নরস্নে। 
  
থস থে একজে েুস্নে, তাকত থকাকো ভুল থেই। ব্যাকেল মন্তব্য করকলে, ইস্নতপূকব্দ স্নতে-
স্নতেকে েুকের সািাকেয থস স্নেকজর িাত কলস্নঙ্কত ককরকছ। চতুেদস্নের থব্লা়ে থস থে 
সিলকাম িকত পাকরস্নে তার জকেয তাকক েুব্ থদাষ থদও়ো ো়ে ো। 
  
অস্নব্বাসয! স্নব্ডস্নব্ড করকলে রব্ােদস। 
  
তা থমাকেই ে়ে, শ্ৰীমতী অস্নলভার এব্ার আকলাচো়ে থোগ স্নদকলে, এ তত সিজ অকঙ্কর 
স্নিকসব্। েুস্নে স্নিকসকব্ সকন্দিো তার ওপরই সব্কচক়ে কম িব্ার কো। অতএব্ থসই 
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প্রকৃত েুেী। থগাক়েন্দা গকল্পর থব্লা়ে থে রকম ঘকে োকক, থদো োকে ব্াস্তব্ থক্ষকত্রও 
থসই একই সূত্র প্রকোজয। 
  
আজককর স্নদেো আমার ডাক়েস্নরকত একো স্মরণী়ে স্নদে িক়ে োককব্। রব্ােদস ব্লকলে। 
প্রেকম স্নমকসস লস্নরমাকরর পত্র। থসস্নে স্নেশ্চ়ে জাল স্নচস্নঠ, তাই ো? 
  
স্নেিঃসকন্দকি, স্নতেকে স্নচস্নঠই জাল। 
  
স্নমস থমস্নরস্নডে স্নক স্নেকজর োকমও একো স্নচস্নঠ পাস্নঠক়েস্নছকলে? 
  
থসো েুব্ই স্বাভাস্নব্ক ব্যাপার। েকলোও েকেি দক্ষতার সকঙ্গ করা িক়েস্নছল। অব্শয 
স্নব্কশষজ্ঞরা স্নেশ্চ়ে এই ভাওতা়ে ভুলকতে ো, স্নকন্তু একক্ষকত্র স্নব্কশষকজ্ঞর সািােয থেব্ারও 
থকাকো প্রশ্ন উঠত ো। স্নমকসস লস্নরমার থে আত্মিতযা ককরকছে, পাস্নরপাস্নবদক সমগ্র ঘেো 
আমাকদর থসই স্নদককই ইস্নঙ্গত স্নদকে। 
  
আমার অোস্নচত থকৌতূিল মাি করকব্ে, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। স্নমকসস লস্নরমাকরর মৃতুযো থে 
আত্মিতযা ে়ে সুপস্নরকস্নল্পত িতযাকান্ড থস কো আপস্নে প্রেম সকন্দি করকলে স্নকভাকব্? 
  
থচইে থলকে তাঁর ব্াস্নডর থপ্রৌঢ়া দাসীর সকঙ্গ কো ব্কল। 
  
অযাো থমস্নরস্নডে থে আকগর স্নদে সন্ধযা়ে স্নমকসস লস্নরমাকরর সকঙ্গ থদো করকত আকসে এ-
েব্র থব্াধি়ে তার কাছ থেককই প্রেম জােকত পাকরে? 
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িযাঁ, অেযােয েব্করর সকঙ্গ এ তেযোও থস সরব্রাি ককরস্নছল। আর তাছাডা প্রকৃত 
অপরাধী থক থস সম্বকন্ধও আস্নম মকে মকে স্নস্থর স্নসদ্ধাকন্ত থপৌঁকছস্নছলাম। অেদাৎ স্নমিঃ 
শযাতাোর িতযাকারী থক তা আস্নম জােতাম। এব্ং থস ব্যস্নি লস্নরমার েে। 
  
স্নমস থমস্নরস্নডকের ওপর আপোর সকন্দি জাগল স্নক জেয? 
  
থপা়োকরা িাত তুকল ডািার রব্ােদসকক ব্াধা স্নদকলে। অল্প বধেদ ধরুে, ক্রকম ক্রকম সমস্ত 
স্নকছুই আস্নম েুকল ব্লস্নছ, তকব্ স্নেজস্ব পদ্ধস্নতকত ব্িব্য রাোই আমার ব্রাব্করর অভযাস। 
থসো িকে এক এক ককর ব্াছাই করা। স্নমকসস লস্নরমার শযাতাোর িতযাকারী েে, 
থমজর থডসপাডদও তাকক েুে ককরেস্নে এব্ং শুেকল অব্াক িকব্ে এই িতযাকান্ডোর 
থপছকে স্নমস থমস্নরস্নডকেরও থকাকো িাত স্নছল ো। 
  
সামকের স্নদকক স্নকছুো ঝঁুকক পডকলে স্নতস্নে। তাঁর মৃদু থকামল কণ্ঠস্বকর স্নশকারী থব্ডাকলর 
আকমজ। তািকল বু্ঝকতই পারকছে, ডািার রব্ােদস একমাত্র আপস্নেই অব্স্নশি োককে। 
আপস্নেই স্নমিঃ শযাতাোকক িতযা ককরকছে এব্ং স্নমকসস লস্নরমারককও। 
  
কম ককরও স্নমস্নেে স্নতকেক কাকরা মুকে থকাকো কো িুেল ো, ঘকরর মকধয একো 
অস্বস্নস্তকর েমেকম েীরব্তা। অব্কশকষ েীরব্তা ভঙ্গ ককর ডািার রব্ােদস ব্ীভৎস 
ভস্নঙ্গকত থিা থিা ককর থিকস উঠকলে। আপস্নে স্নক পুকরাদস্তুর পাগল, মঁস্নসক়ে থপা়োকরা? 
ব্লা ব্াহুলয, স্নমিঃ শযাতাোকক আস্নম েুে কস্নরস্নে। স্নমকসস লস্নরমারকক েুে করাও আমার 
পকক্ষ অসম্ভব্। স্নমিঃ ব্যাকেল স্নতস্নে সুপাস্নরেকেেকডকন্টর স্নদকক ঘুকর দাঁডাকলে। আপস্নে স্নক 
এই সব্ আজগুস্নব্ প্রলাপ থশাোব্ার জকেয আমাকক থডকক একেকছে? 
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সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল শান্তভাকব্ ব্লকলে, স্নস্থর িক়ে মঁস্নসক়ে থপা়োকরার সমূ্পণদ 
ব্িব্যো শুেকলই থব্াধি়ে আপস্নে ভাকলা করকব্ে। 
  
থপা়োকরা ব্লকলে, েস্নদও স্নকছু স্নদে আকগই আস্নম উপলস্নব্ধ করকত থপকরস্নছলাম থে আপস্নে 
একমাত্র আপোর পকক্ষই স্নমিঃ শযাতাোকক িতযা করা সম্ভব্ স্নকন্তু তা সকেও আমার িাকত 
থকাকো সুস্নেস্নদদি প্রমাণ স্নছল ো। তকব্ স্নমকসস লস্নরমাকরর ব্যাপারো সমূ্পণদ আলাদা। স্নতস্নে 
তীক্ষ্ণ দৃস্নিকত ডািার রব্ােদকসর স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। এোকে আমার উপলস্নব্ধর থকাকো 
প্রশ্ন ওকঠ ো। এো তার থচক়েও আরও সিজ, এই ঘেোর একজে প্রতযক্ষদশদী থেকক 
থগকছ থস আদালকত দাঁস্নডক়ে আপোর অপকীস্নতদর সাক্ষী স্নদকত পারকব্। 
  
রব্াকেদর িাব্ভাব্ ক্রমশ স্নস্থর শান্ত িক়ে একলা। থচাকের দৃস্নিকত একো উজ্জ্বল চঞ্চকক 
আভা। স্নতস্নে দৃঢ়ককণ্ঠ থপা়োকরার কোর প্রস্নতব্াদ জাোকলে, আপস্নে ব্কডা আকব্াল 
তাকব্াল ব্ককছে মঁস্নসক়ে থপা়োকরা। 
  
ো ো, থমাকেই তা ে়ে। একব্ণদও ভুল ব্কস্নছ ো আস্নম। আজ থভাকরর ঘেো। ভাকলা 
ককর সকাল ি়েস্নে তেেও। আপস্নে স্নঝক়ের কাকছ ব্াকজ ভাঁওতা স্নদক়ে স্নমকসস লস্নরমাকরর 
থশাব্ার ঘকর প্রকব্শ করকলে। গত রাকত্র কডা থভাকজর ঘুকমর ওষুধ োও়োর িকল স্নতস্নে 
তেে গভীর স্নেদ্রা়ে অকচে। আপস্নে আব্ার থপ্রৌঢ়া স্নঝকক ব্াকজ ভাওতা স্নদকলে। ব্লকলে, 
তার কত্রদী স্নমকসস লস্নরমার েুব্ সম্ভব্ত মারা থগকছে। তবু্ একব্ার থশষ থচিা ককর 
থদেব্ার জকেয তাকক িযাস্নন্ড আর গরম জল আেকত পাঠাে। থসই সম়ে ঘকরর মকধয 
তৃতী়ে থকাকো প্রাণী উপস্নস্থত স্নছল ো। িতচস্নকতা থপ্রৌঢ়া স্নঝ একব্ার মাত্র উঁস্নক স্নদক়ে 

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

357 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

তার কীর স্নদকক তাস্নকক়ে থদকেস্নছল। তাই স্নতস্নে জীস্নব্ত স্নক মৃত থসো তার পকক্ষ সস্নঠক 
ভাকব্ বু্কঝ ওঠা সম্ভব্ ি়েস্নে। আর তারপর স্নক ঘেল?….. 
  
আপস্নে ি়েকতা জাকেে ো থে ডািার রব্ােদস জাোলা়ে জকম োকা ব্রি পস্নরষ্কার 
করব্ার জকেয থে সমস্ত থকাম্পাস্নে আকছ তাকদর থকউ থকউ েুব্ থভাকরই কমদচারীকদর 
কাকজ পাস্নঠক়ে থদ়ে। আপস্নে েেে স্নমকসস লস্নরমাকরর ঘকরর মকধয প্রকব্শ ককরে থসই 
সম়ে একজে কমদচারীও তার মই স্নেক়ে িাস্নজর িক়েস্নছল। ঘেোচকক্র স্নমকসস লস্নরমাকরর 
শ়েে ককক্ষর জাোলাোই থস প্রেম থব্কছ থে়ে। তার িকলই একো দুলদভ দৃশয তার 
েজকর পকড। তাকক এোকে থডকক আো িক়েকছ। তার স্নেকজর মুে থেককই সমস্ত 
ঘেোো থশাো োক। 
  
থপা়োকরা মৃদু পাক়ে দরজার স্নদকক এস্নগক়ে স্নগক়ে ডাককলে, স্টীকিন্স থভতকর একসা। 
  
অেস্নতস্নব্লকম্ব দশাশই থচিারার শ্রস্নমককশ্রস্নণর একজে থতাক ঘকরর মকধয প্রকব্শ করল। 
তার মাোর চুল লাল। ডাে িাকত ধরা একো কযাস্নম্বকসর েুস্নপ। েুস্নপর গাক়ে থগাল ককর 
থলো-থচলস্নস উইকন্ডা ক্লীোসদ অযাকসাস্নসক়েশে। 
  
থপা়োকরা প্রশ্ন করকলে, ঘকরর মকধয োরঁা ব্কস আকছে, তুস্নম স্নক তাকদর কাউকক স্নচেকত 
পারছ? 
  
থলাকস্নে থচাে তুকল একব্ার সকলকক পেদকব্ক্ষণ ককর স্নেকলা। তারপর অপ্রস্নতভ ভস্নঙ্গকত 
ডািার রব্াকেদর স্নদকক ইস্নঙ্গত করল। এই ভদ্রকলাককক স্নচেকত পারস্নছ। 
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থশষ কেে তুস্নম ভদ্রকলাককক থদকেছ? এব্ং উস্নে তেে স্নক করস্নছকলে? 
  
আজ থভারকব্লার ঘেো সযার। তেে আেোও ব্াকজস্নে, আস্নম থচইে থলকে এক 
ভদ্রমস্নিলার ঘকরর জাোলা়ে জকম োকা ব্রি সাি করস্নছলাম। ভদ্রমস্নিলা স্নব্ছাো়ে 
শুক়েস্নছকলে, তাঁকক েুব্ অসুস্থ থদোস্নেল, স্নতস্নে ঘুকমর থঘাকরই একব্ার থচাে থমকল 
তাকাকলে, এই ভদ্রকলাকককও আস্নম তেে তার স্নব্ছাোর পাকশ দাঁস্নডক়ে োককত 
থদকেস্নছলাম। আস্নম তাকক, একজে ডািার ব্কলই মকে কস্নর। তার িাকত একো 
ইকঞ্জকশাকের স্নসস্নরঞ্জ স্নছল। স্নতস্নে েুব্ দ্রুত ভদ্রমস্নিলার িাকতর ওপর ইকঞ্জকশাে ছুঁকড 
স্নদকলে, ভদ্রমস্নিলা আব্ার ঘুস্নমক়ে পডকলে থচাে বু্কজ। আস্নম থসোকে আর থব্স্নশক্ষণ 
অকপক্ষা ো ককর স্নেিঃশকব্দ অেয জাোলার স্নদকক একগালাম…মকে ি়ে, আস্নম স্নেশ্চ়ে থকাকো 
অেযা়ে কস্নরস্নে? 
  
ো ো, অেযা়ে ে়ে, থপা়োকরা কোর মাঝোকে ব্াধা স্নদকলে। সাধারণ শস্নিব্ধদক।…এে 
স্নমোইল সাইকক্লা থিক্সাস্নেল-স্নমোইল-মযাকলস্নেল ইউস্নর়ো। থককে থককে প্রস্নতস্নে শব্দ 
স্পিভাকব্ উচ্চারণ করকলে স্নতস্নে, সাধারণ ভাষা়ে একক এস্নভপযাে ব্লা ি়ে। থছােোকো 
অপাকরশকের সম়ে থসই জা়েগাো অসাড ককর থদব্ার জকেয এর প্রক়োজে লাকগ। স্নশরার 
মকধয থব্স্নশ পস্নরমাণ এস্নভপযাে ইেকজক্ট ককর স্নদকল থস সকঙ্গ সকঙ্গ অজ্ঞাে িক়ে পডকত 
ব্াধয। থভকরাোল ব্া ওই জাতী়ে ঘুকমর ওষুধ ব্যব্িাকরর পর এই এস্নভপযাকের প্রক়োগ 
েুব্ই স্নব্পজ্জেক। স্নমকসস লস্নরমাকরর ব্াহুর ওপর আস্নম একো ইকঞ্জকশাকের স্নচহ্ন লক্ষয 
ককরস্নছলাম। পুস্নলশ সাকজদেকক ঘেোো জাোব্ার পর তারা ব্যাপারো পরীক্ষা ককর 
থদকেে। এব্ং পুস্নলশ সাকজদে চালদস ইকস্কস্নরই আমাকক এই তেয সরব্রাি ককরকছে। 
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একতই আপাতত আমাকদর কাজ চকল োকব্ ব্কল মকে ি়ে। সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল 
মুে েুলকলে, শযাতাোর িতযার ব্যাপাকর অত মাো ঘামাব্ার প্রক়োজে িকব্ ো। অব্শয 
দরকার পডকল স্নমিঃ ক্রযাডককক িতযার দাক়েও আমরা আপোকক অস্নভেুি করকত পাস্নর। 
েুব্ সম্ভব্ত তাঁর স্ত্রীককও আপস্নে িতযা ককরকছে। 
  
স্নমিঃ এব্ং স্নমকসস ক্রযাডককর োকমাকল্লে মাত্রই িতাশভাকব্ মুষকড পডকলে ডািার 
রব্ােদস। তার মুকে আর থকাকো প্রস্নতব্াকদর ভাষা থজাগাল ো। অব্শ িক়ে থিকল পডকলে 
থচ়োকরর ওপর। 
  
স্নঠক আকছ, আস্নম-আস্নম িাত ব্াস্নডক়ে স্নদস্নে; ক্লান্ত ককণ্ঠ স্নতস্নে ব্লকলে, আর থকাকো ব্াধা 
থদব্ ো, আমা়ে থগ্রপ্তার করুে। মকে ি়ে, শ়েতাে শযাতাোই এস্নব্ষক়ে আপোকদর স্নকছু 
ইস্নঙ্গত স্নদক়েকছে। আমারও থসই রকম সকন্দি িক়েস্নছল। থভকব্স্নছলাম েুব্ সুন্দর ভাকব্ই 
স্নচরকাকলর জেয শযাতাোর মুে ব্ন্ধ করকত থপকরস্নছ। স্নকন্তু 
  
ো, শযাতাোর ে়ে; ধীর ককণ্ঠ ব্যি করকলে ব্যাকেল। সমস্ত কৃস্নতত্ব মঁস্নসক়ে থপা়োকরার। 
স্নতস্নে দরজার স্নদকক এস্নগক়ে থেকতই ইউস্নেিমদ পরা দুজে পুস্নলশ ঘকরর মকধয প্রকব্শ 
করল। স্নতস্নে তাকদর শান্ত গম্ভীর ককণ্ঠ ডািার রব্ােদসকক থগ্রপ্তার করব্ার আকদশ 
স্নদকলে। 
  
রব্ােদসকক স্নেক়ে কমদচারী দু’জে ঘর থছকড চকল োব্ার পর শ্ৰীমতী অস্নলভার েুস্নশ েুস্নশ 
থচাে তুকল থপা়োকরার স্নদকক স্নিকর তাকাকলে। ব্লকলে, আস্নম তেেই ব্কলস্নছলাম এো 
ওরই কীস্নতদ। তকব্ তাঁর কণ্ঠস্বকর স্নকছুো সংশক়ের সুরও স্নমকশস্নছল। 
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. 
  
২৯. 
  
আজককর স্নদেো থেে স্নব্কশষভাকব্ থপা়োকরার ব্যস্নিগত। স্নতস্নে গম্ভীরভাকব্ স্নেকজর 
আরামককদারা়ে থিলাে স্নদক়ে ব্কস আকছে। সককলর উদগ্রীব্ থচাকের দৃস্নি ব্যাকুল 
প্রতীক্ষা়ে তার মুকের ওপর স্নেব্দ্ধ। 
  
আপোরা প্রকতযককই েি, অস্নত ভদ্র। মৃদু িাসকলে স্নতস্নে। আপোরা জাকেে ব্িৃতা 
থদব্ার সুকোগ থপকল আস্নম মকে মকে েুব্ই আত্মপ্রসাদ লাভ কস্নর। এো আমার 
একরককমর অিংকারও ব্লকত পাকরে। তবু্ বৃ্কদ্ধর এই ক্লাস্নন্তকর ব্িৃতা থশােব্ার জকেয 
আপোরা েকেি থসৌজেয সিকাকর প্রতীক্ষা ককর আকছে। এর জকেয আস্নম আন্তস্নরকভাকব্ 
কৃতজ্ঞ। 
  
আস্নম জীব্েকভার েতগুকলা রিসযম়ে মামলার সমু্মেীে িক়েস্নছ তার মকধয এই মামলাোই 
সব্কচক়ে জস্নেল এব্ং অতযস্নধক চমকপ্রদ। থকে ো, এস্নগক়ে োব্ার মকতা সামােযতম 
থকাকো সূকত্রর স্নচহ্ন এোকে থেই। চারজে মাত্র থলাক, এব্ং তাকদর মকধযই একজে এই 
অপকীস্নতদর ো়েক। স্নকন্তু থস থকাে জে, থকাকো সূত্র ধকর স্নক আমরা তাকক স্নচস্নহ্নত 
করকত পাস্নর? ব্স্তককস্নন্দ্রক স্নব্চাকর ব্লকত ি়েো, তা পাস্নর ো। ধরা থছাঁও়ো ো়ে এমে 
থকাকো সূত্র থেই। ো পাও়ো থগকছ থকাকো আঙুকলর ছাপ। অস্নভকোগমূলক থকাকো 
কাগজপত্র ব্া দস্নলকলরও িস্নদশ এোকে পাও়ো ো়েস্নে। সকন্দিভাজে চারজে ব্যস্নিই 
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থকব্ল আমাকদর সামকে উপস্নস্থত আকছে, আর ব্স্তুগত সূত্র ব্লকত একস্নে মাত্র ো 
পাও়ো োকে–থসো িল স্নিজ থেলার চারকে থস্কারশীে। 
  
আপোকদর ি়েকতা স্মরণ আকছ, এই মামলার এককব্াকর প্রেম থেককই আস্নম এই 
থস্কারশীেগুকলার ওপর স্নব্কশষভাকব্ েজর স্নদক়েস্নছলাম। কারণ এর মকধযই ওই চারজে 
েরোরীর মােস্নসক গস্নতপ্রকৃস্নতর স্নকছুো ইস্নঙ্গত স্নেস্নিত আকছ। ঈবরকক ধেযব্াদ থসগুকলা 
আমার আশার অস্নতস্নরি সািােয ককরস্নছল। স্নব্কশষভাকব্ একো মিামূলযব্াে সংব্াদ এর 
মকধয থেকক আস্নম েুঁকজ পাই। থদেলাম তৃতী়ে রাব্াকরর থস্কারশীকে এক স্নদককর কলকম 
১৫০০ সংেযাস্নে থলো আকছ। এই সংেযাস্নে থদকে স্নসদ্ধাকন্ত আসকত থদস্নর লাকগ ো থে 
থেলাস্নে গ্রান্ডলযাকমর। এেে থসস্নদে সন্ধযা়ে স্নিজ থেস্নব্কলর থসই পস্নরকব্কশর কো স্নচন্তা 
করুে। থসই অস্বাভাস্নব্ক পস্নরকব্কশর মকধযই থকাকো একজে স্নমিঃ শযাতাোকক িতযা করার 
মতলব্ আঁেকছ। স্নেশ্চ়ে তাকক অন্তত দুকো অস্নত মারাত্মক ঝঁুস্নকর সমু্মেীে িকত িকব্। 
প্রেমত, মারা োব্ার আকগ ভদ্রকলাক থচঁস্নচক়ে উঠকত পাকরে। আর স্নদ্বতী়েস্নে িল, স্নতস্নে 
েস্নদ থচঁস্নচক়ে োও ওকঠে তািকলও থসই চরম মুিূকতদ ঘকরর অেয থকউ তাকক থদকে 
থিলকত পাকরে। 
  
স্নচন্তা ককর থদেুে প্রেম ঝঁুস্নকো সম্বকন্ধ আপোর স্নকছু করণী়ে থেই। এোকক জু়োর মকতা 
সমূ্পণদ ভাকগযর িাকত থছকড স্নদকত িকব্। স্নকন্তু স্নদ্বতী়েোর সম্বকন্ধ থস কো প্রকোজয ে়ে। 
থচিা করকল এর স্নকছুো প্রস্নতকাকরর ব্যব্স্থা করা থেকত পাকর। সাধারণ সাদামাো তাস 
পডকল স্নিজ থেকলা়োডরা থতমে মকোকোগ স্নদক়ে থেকলে ো। তারা স্নেকজকদর এস্নদক 
ওস্নদক তাস্নকক়ে থদকেে। স্নেকজকদর মকধয সিজ িাল্কা সুকর কোব্াতদা ব্কলে। স্নকন্তু 
থকাকো জস্নেল তাস ব্া থব্স্নশ ডাককর থেলা িকল তেে সককলই রীস্নতমকতা উকত্তস্নজত িক়ে 
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ওকঠে। সমস্ত মেো একাগ্রভাকব্ তাকসর স্নদককই স্নেব্দ্ধ োকক। এেে গ্রযান্ডলযাকমর থেলা 
স্বাভাস্নব্কভাকব্ই েুব্ উকত্তজোপূণদ এব্ং রাব্ার স্নিকজর প্রা়ে প্রস্নতকক্ষকত্রর প্রস্নতপক্ষ এই 
ডাকক ডব্ল স্নদক়ে োককে। একক্ষকত্রও তাই ঘকেকছ স্নজে থেকলা়োড গভীর মকোকোগ 
স্নদক়ে তাস থেলকছ। একজকের স্নচন্তা, স্নকভাকব্ থতকরাো স্নপে-ই ঘকর থতালা ো়ে। 
স্নব্রুদ্ধপক্ষ আপ্রাণ থচিা করকছ থকাকো সুকোকগ একো স্নপে অন্তত তাকদর স্নছস্নেক়ে স্নেকত 
িকব্। তাকদর তাস থিলার মকধয থেে থকাকো ভুল ো ি়ে পােদোর থকাে রকঙ উৎসাি 
থদোকে থকাে রকঙ থদোকে ো, তীক্ষ্ণ দৃস্নিকত েজর রােকত ি়ে সব্স্নকছুর। থভকব্ 
থদেলাম, থসই পস্নরকব্কশ কাউকক েস্নদ েুে করকত ি়ে তকব্ ডাস্নমর পকক্ষ িকে এই সুব্ণদ 
সুকোগ। থোঁজ স্নেক়ে জােলাম থসই স্নব্কশষ স্নডলো়ে ডাস্নম স্নছকলে ডািার রব্ােদস। 
  
একো মকে থরকেই মেস্তাস্নত্বক দৃস্নিককাণ থেকক েতুেভাকব্ মামলাোর স্নদকক অগ্রসর 
িলাম। সকন্দিভাজে চারজকের মােস্নসক গঠে স্নব্চার স্নব্কেষণ ককর আমার মকে িল এর 
মকধয একমাত্র স্নমকসস লস্নরমারই স্নেেুতঁভাকব্ থকাকো িতযার পস্নরকল্পো করকত পাকরে, 
এব্ং তাকক সািলযমস্নন্ডত ককর থতালার ক্ষমতাও তার আকছ। স্নকন্তু মুিূকতদর উকত্তজো়ে 
স্নতস্নে থকাকো েুে ককর ব্সকব্ে এ কো স্নব্বাস করকত আস্নম আকদৌ প্রস্তুত েই। 
অপরপকক্ষ স্নমিঃ শযাতাো থেস্নদে স্নেিত িে থসস্নদে স্নমকসস লস্নরমাকরর িাব্ভাব্ ব্া 
কোব্াতদা আমার মকে গভীর সকন্দকির উকদ্রক ককর। ি়ে স্নতস্নেই স্নমিঃ শযাতাোকক েুে 
ককরকছে অেব্া থক িতযাকারী তা স্নতস্নে জাকেে। স্নমস থমস্নরস্নডে, থমজর থডসপাডদ এব্ং 
ডািার রব্ােদস। একদর পকক্ষও শযাতাোকক েুে করা সম্ভব্। তকব্ আকগই ব্কলস্নছ, একদর 
প্রকতযককর মােস্নসক গঠে স্নভন্ন স্নভন্ন ধরকের। তাই এরা কাউকক েুে করকত থগকল তার 
মকধয স্নভন্ন স্নভন্ন মকোভাব্ সস্নক্র়ে িক়ে উঠকব্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 কার্ডস্ অন্ দি টেদিল । আগাথা দিদি । এরকুল ট াযাররা সমগ্র 

363 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

এরপর আস্নম স্নদ্বতী়ে পরীক্ষা করলাম। প্রকতযককর সকঙ্গ আলাদা আলাদা থদো ককর প্রশ্ন 
করলাম থসই ঘকরর মকধয স্নক স্নক স্নজস্নেস তাকদর েজকর পকডকছ। স্নব্কশষ ভাকব্ ডািার 
রব্ােদকসর ইছুস্নরো থচাকে পডব্ার কো। থকেো, স্নতস্নে িকেে থসই প্রকৃস্নতর োঁরা 
তুোস্নততুে সব্ স্নকছুই েজর স্নদক়ে থদকে োককে। ভাকলা ডািাকরর এই গুণস্নে 
সিজাত। স্নকন্তু থসস্নদকের স্নিজ থেলা়ে তাকসর সম্বকন্ধ ভদ্রকলাক প্রা়ে থকাকো কোই 
ব্লকত পারকলে ো। আস্নম অব্শয তার কাছ থেকক েুব্ থব্স্নশ স্নকছু আশা কস্নরস্নে সস্নতয, 
তকব্ তাঁর এতো স্নব্সৃ্মস্নতর কারণ স্নক ঘেকত পাকর। স্নেশ্চ়ে তেে তার মেো অেয থকাকো 
স্নচন্তা়ে মগ্ন স্নছল এস্নদক থেককও সকন্দিোও ডািার রব্ােদকসরই স্নদকক ইস্নঙ্গত করকছ। 
  
তাকসর ব্যাপাকর স্নমকসস লস্নরমাকরর সৃ্মস্নতশস্নি স্নকন্তু আশ্চেদভাকব্ তীক্ষ্ণ। এব্ং স্নতস্নে থে 
গভীর মকোস্নেকব্শ সিকাকর তাস থেকলে তাকত তাঁর পাকশ দাঁস্নডক়ে একজে অেয 
কাউকক েুে করকলও ভদ্রমস্নিলা থচাে তুকল থদেকব্ে ব্কল মকে ি়ে ো। তার কাছ থেকক 
আস্নম আর একস্নে মিামূলয সংব্াদ পাই। ডািার রব্ােদস গ্রযান্ডলযাকমর ডাক স্নদক়েস্নছকলে, 
ব্লা ব্াহুলয েুব্ই অকেৌস্নিকভাকব্। এব্ং স্নতস্নে তার পােদোর স্নমকসস লস্নরমাকরর রকঙই 
ডাক থদে োর িকল ভদ্রমস্নিলাককই তাসো থেলকত ি়ে। 
  
তৃতী়ে পরীক্ষা, থে স্নব্ষক়ে সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেল এব্ং আস্নম দু’জকে স্নমকল গভীরভাকব্ 
আলাপ আকলাচো ককরস্নছলাম, থসো িকে ওই চারজকের পূব্দ জীব্কের কৃত অপরাধ 
সম্পককদ সমযকরূকপ অব্গত িও়ো। থকাে পস্নরস্নস্থস্নতকত স্নক উপাক়েই ব্া তাঁরা তাঁকদর 
িতযাকান্ড সম্পন্ন ককরস্নছকলে, ব্তদমাে থক্ষকত্রও থসই পদ্ধস্নতর প্রক়োগ ঘকেকছ স্নকো, থসো 
লক্ষয করাই স্নছল আমাকদর মুেয উকেশয। তাকদর পূব্দজীব্কের ইস্নতিাস উদ্ধাকরর ো স্নকছু 
কৃস্নতত্ব তা সব্ই সুপাস্নরেকেেকডন্ট ব্যাকেকলর প্রশ্ন স্নকন্তু ব্তদমাে রিকসযর থকাকো িস্নদশ 
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েুঁকজ থপকলে ো। তাঁর ধারণা পূব্দব্তী েুেগুকলার থব্লা়ে থে সমস্ত পদ্ধস্নত অব্লম্বে করা 
িক়েস্নছল তাকদর থকাকোোর সকঙ্গই ব্তদমাে েুকের থকাকো সামঞ্জসয থেই। স্নকন্তু 
প্রকৃতপকক্ষ তা সতয ে়ে। ডািার রব্ােদস আকগ থে দুকো েুে ককরকছ ব্কল আমরা জাস্নে 
তার সকঙ্গ ব্তদমাে েুেোর থকাকো ব্াস্নিযক সাদৃশয ি়েকতা থেই, স্নকন্তু মেস্তাস্নেক স্নব্কেষকণ 
বু্ঝকত পারা ো়ে একদর মকধয চাস্নরস্নত্রক স্নমল কত সুদৃঢ়। স্নতস্নে থেে বু্ক িুস্নলক়ে 
সককলর থচাকের ওপর স্নদক়েই অো়োস ভস্নঙ্গকত েুে করকত থগকছে। রুস্নগকক পরীক্ষা 
ককর থদোর পর ব্ােরুকম স্নগক়ে সাব্াে স্নদক়ে িাত ধুক়ে আসা ডািারকদর স্নচরাচস্নরত 
স্নব্স্নধ। থসই অব্সকর একজকের থশস্নভং িাকস অযােিক্স থরাকগর দূস্নষত জীব্াণু মাস্নেক়ে 
থরকে আসা কত সিজ। স্নমকসস ক্রযাডককক েুে করা িল োইিাক়েড থরাকগর প্রস্নতকষধক 
ইকঞ্জকশাে থদব্ার অস্নছলা়ে। থকাকো লুককাচুস্নরর ব্যাপার থেই। সককলর সামকেই িাসকত 
িাসকত ঘকে থগল ব্যাপারো। এব্ার শযাতাোকক েুকের কোো স্নচন্তা করুে। ডািার 
রব্ােদস িঠাই স্নচন্তা করকলে, স্নতস্নে গভীর জাকল জস্নডক়ে পকডকছে। তার িাকত সম়েও 
থেই। অস্নত অল্প সমক়ের মকধয স্নচরকাকলর জেয শযাতাোর মুে ব্ন্ধ ককর স্নদকত ো পারকল 
তার সমস্ত অপকীস্নতদর কো ব্াইকর প্রকাশ িক়ে পডকব্। সকঙ্গ সকঙ্গ স্নতস্নে মেস্নস্থর ককর 
থিলকলে। তাকক একো প্রচন্ড ঝঁুস্নক স্নেকত িকব্। অব্শয স্নিজ থেস্নব্কল ঝঁুস্নক থেব্ার 
অভযাস তার আকছ। এব্ং থসোকে থেমে স্নেপুণ। পারদস্নশদতা়ে স্নতস্নে তার তাস থেকল 
োককে এোকেও থসই একই দক্ষ িাকত স্নতস্নে তার কাজ সম্পন্ন করকত থপকরকছে। 
অদু্ভত সূক্ষ্ম স্নিসাব্ ককর স্নঠক সম়েস্নেকতই চরম আঘাত থিকেস্নছকলে। 
  
েেে আস্নম মকে মকে প্রা়ে স্নেস্নশ্চত িক়ে উঠস্নছলাম থে ডািার রব্ােদসই প্রকৃত অপরাধী 
স্নঠক থসই সম়েই স্নমকসস লস্নরমার আমাকক থডকক পাঠাকলে এব্ং আমাকক স্নব্স্নস্মত ককর 
স্নদক়ে স্পি ভাষা়ে জাোকলে, এই েুেো স্নতস্নেই ককরকছে। আস্নম আর একেু িকলই তার 
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কো স্নব্বাস ককর ব্কসস্নছলাম থে, এই েুেো স্নতস্নে-ই ককরকছে। স্নকন্তু পরক্ষকণই আমার 
মাোর ধূসর থকাষগুকলা পুেরা়ে সকতজ িক়ে উঠল। ো–এো কেকো সতয িকত পাকর 
ো। তাই এো সস্নতয ে়ে। 
  
স্নকন্তু এরপর স্নতস্নে ো ব্লকলে তা আরও জস্নেল। ব্লকলে থে অযাো থমস্নরস্নডেকক স্নতস্নে 
স্বচকক্ষ এই েুেো করকত থদকেকছে। 
  
পকরর স্নদে সকাকল স্নব্ছাো়ে শাস্ন়েত স্নমকসস লস্নরমাকরর মৃতকদকির স্নদকক তাস্নকক়ে আস্নম 
এই ঘেোর স্নেগুঢ় তাৎপেদ সব্দপ্রেম উপলস্নব্ধ করকত পারলাম। ব্াস্তস্নব্ক পকক্ষ স্নতস্নে ো 
ব্কলকছে তাও থেমে সস্নতয, আমার স্নসদ্ধান্তও স্নঠক থতমেই অভ্রান্ত। 
  
আসকল ো ঘকেস্নছল তা এই। একব্ার আস্নম োকাকালীে স্নমস থমস্নরস্নডে ঘুরকত ঘুরকত 
িা়োর থপ্ল্কসর সামকে স্নগক়ে দাঁডা়ে। থসই সম়ে স্নমিঃ শযাতাোর স্নদকক তার েজর পকড 
এব্ং ভদ্রকলাক থে মারা থগকছে থস কোোও বু্ঝকত তার থদস্নর লাকগ ো। থমস্নরস্নডে 
তেে শযাতাোর আরও কাকছ এস্নগক়ে ো়ে। থসই মুিূকতদ তার িাতদুকোও মৃত শযাতাোর 
থকাকের বু্ক পকককের কাকছ উজ্জ্বল চকচকক ব্স্তুোর জেয প্রলুব্ধ িক়ে ওকঠ। স্নকন্তু সকঙ্গ 
সকঙ্গ ব্স্তুস্নেও থে স্নক থসো থস উপলস্নব্ধ করকত পাকর। 
  
এই ঘেো়ে িতচস্নকত িক়ে থমস্নরস্নডে থচঁস্নচক়ে উঠকত স্নগক়েস্নছল, থকাকো রককম থসো 
সামকল থে়ে। কারণ স্নকছু আকগ স্নডোর থেস্নব্কল ভদ্রকলাক থে মন্তব্য ককরস্নছকলে থসো 
তার স্মরণ আকছ। স্নতস্নে ি়েকতা কাগজপকত্রও এই ঘেো সম্বকন্ধ থকাকো তেয থরকে 
থেকত পাকরে। তাকত প্রমাস্নণত িকব্, শযাতাোকক িতযার থপছকে অযাো থমস্নরস্নডকেরও 
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থকাকো উকেশয স্নছল। সককল মকে করকব্ থে থস স্নেকজই শযাতাোকক েুে ককরকছ। ভক়ে 
এব্ং আশঙ্কা়ে কাঁপকত কাঁপকত থস তেে আব্ার স্নিজ থেস্নব্কল স্নিকর আকস। 
  
সুরাং স্নমকসস লস্নরমার সস্নতয কোই ব্কলকছে, কারণ েুেো স্নতস্নে স্বচকক্ষ থদকেকছে ব্কল 
স্নব্বাস ককরে। আর আমার স্নসদ্ধান্তও অভ্রান্ত। কারণ স্নতস্নে তা থদকেেস্নে। 
  
ডািার রব্ােদস েস্নদ এই েুেোর পর চুপচাপ ব্কস োককতে তািকল এই ব্যাপাকর 
অস্নভেুি করা থেত স্নকো থস স্নব্ষক়ে থঘারতর সকন্দি আকছ। েস্নদও স্নেপুণ ভাওতা ও 
সুচতুর িাঁদ এঁকে আমরা তার মুে থেকক প্রকৃত সতয স্বীকার কস্নরক়ে থেব্ার থচিা 
করতাম। আস্নম অন্তত এত সিকজ িাল থছকড স্নদতাম ো, তা স্নঠক। 
  
শযাতাোকক িতযা করার পর ডািার রব্ােদসও েুব্ অস্বস্নস্তর মকধয স্নদে কাোস্নেকলে তাকত 
থকাকো স্নদ্বমত থেই। কারণ স্নতস্নে জােকতে ব্যাকেল তার থপছকেও ঘুকর থব্ডাকে। এব্ং 
এো অস্নেস্নদদিকাল ধকরই চলকব্। এই রিকসযর স্নেষ্পস্নত্ত ো িও়ো পেদন্ত পুস্নলশ এই 
অেুসন্ধাকের কাজ চাস্নলক়ে োকব্। তার িকল তারা ি়েকতা রব্ােদকসর প্রকৃত অপরাকধর 
থকাকো িস্নদশ েুঁকজ থব্র করকত পাকর। থসইজেয স্নতস্নে একো চমৎকার মতলব্ 
আেকলে। তারঁ অস্নভজ্ঞ থচাকে ধরকত থপকরস্নছকলে থে স্নমকসস লস্নরমার থভতকর থভতকর 
েুব্ই অসুস্থ। ভদ্রমস্নিলার আ়ুে আর থব্স্নশস্নদে অব্স্নশি থেই। এই পস্নরস্নস্থস্নতকত থরাগ 
েন্ত্রণার জ্বালা থেকক মুস্নিলাকভর উকেকশয তার পকক্ষ আত্মিতযার পে থব্কছ থেও়ো েুব্ই 
সাধারণ ঘেো। এব্ং আত্মিতযার পূব্দমুিূকতদ অেুকশাচো়ে দগ্ধ িক়ে স্বকৃত অপরাকধর 
স্বীকাকরাস্নি স্নদক়ে োও়োও স্নব্কশষ অস্বাভাস্নব্ক ে়ে। থসইজেয স্নতস্নে থকাকো উপাক়ে 
ভদ্রমস্নিলার িস্তাক্ষর থজাগাড ককর থসই থলোর েককল স্নতেস্নে স্নচস্নঠ স্নলেকলে। তারপর 
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থভারকব্লা কাক-পক্ষী ওঠার আকগ থসই স্নচস্নঠর ছুকতা ককর স্নমকসস লস্নরমাকরর ব্াস্নড ছুকে 
একলে। রওো িও়োর আকগ স্নেকজর পস্নরচাস্নরকাকক থডকক পুস্নলকশর কাকছ েব্র 
পাঠাকতও ভুলকলে ো। তার প্রক়োজে শুধু স্নকছুো সমক়ের এব্ং থস সম়ে স্নতস্নে থকৌশকল 
তার কাজ িাস্নসল ককর থিলকলে। সমস্ত প্ল্যােোই েুব্ স্নেেুঁতভাকব্ ছক থককে প্রস্তুত করা 
িক়েস্নছল। 
  
অযাো থমস্নরস্নডকের ওপর সকন্দি উকদ্রক করব্ার তার থকাকো ব্াসো স্নছল ো। এমে স্নক 
থমক়েস্নে থে আকগর স্নদে সন্ধযা়ে মস্নিলার ব্াস্নডকত িাস্নজর িক়েস্নছল তাও স্নতস্নে জােকতে 
ো। স্নমকসস লস্নরমাকরর মৃতুয এব্ং স্নেকজর স্নেরাপত্তা, এইেুকু শুধু তার কাময। তাই আস্নম 
েেে তাকক স্নজকজ্ঞস করলাম, স্নমকসস লস্নরমাকরর িাকতর থলোর সকঙ্গ স্নতস্নে পস্নরস্নচত 
স্নকো তেে ভদ্রকলাক েুব্ অপ্রস্তুকত পকডস্নছকলে। কারণ সস্নতযই েস্নদ থকাকো সম়ে এই 
েককলর ব্যাপাকর ধরা পকড তেে স্নমকসস লস্নরমাকরর িস্তাক্ষকরর সকঙ্গ স্নতস্নে পস্নরস্নচত েে, 
এই অজুিাকতর সািাকেযই তাঁকক আত্মরক্ষা করকত িকব্। ভদ্রকলাক েস্নদও প্রা়ে সকঙ্গ 
সকঙ্গই আমার প্রকশ্নর উত্তর স্নদক়েস্নছকলে স্নকন্তু ততো তৎপরতার সকঙ্গ স্নদকত পাকরেস্নে। 
  
উইস্নলংকিাডদ থেকক আস্নম শ্ৰীমস্নত অস্নলভারকক থিাে করলাম। স্নতস্নে অকেক ককি স্নেকজর 
থকৌতূিল ও উকত্তজো দমে ককর ডািার রব্ােদসকক স্নেক়ে আমার ব্াস্নডকত িাস্নজর 
িকলে। ডািার রব্ােদস েেে সব্ ঝুে ঝাকমলা স্নমকে থগকছ থভকব্ মকে মকে স্নেকজকক েুব্ 
তাস্নরি করকছে, অব্শয স্নতস্নে থে রকম পস্নরকল্পো ককরস্নছকলে স্নঠক থসভাকব্ ব্যাপারো 
গডা়েস্নে–স্নঠক তেেই আকস্নস্মকভাকব্ চরম আঘাত একস পডল। এ থেে স্নব্ো থমকঘ 
ব্জ্রপাত। 
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এরকুল থপা়োকরা স্নব্দুযৎ গস্নতকত স্নশকাকরর ওপর ঝাঁস্নপক়ে পডকলে। তার িকল স্নতস্নে 
আর েতুে থকাকো থকৌশল প্রদশদকের সুকোগ থপকলে ো। অসিা়েভাকব্ ধরা স্নদকত ব্াধয 
িকলে। সকঙ্গ সকঙ্গ এই রিসযম়ে মামলার পস্নরসমাস্নপ্ত ঘেল। 
  
স্নকছুক্ষণ সককল ভাষা িাস্নরক়ে স্নেব্দাক িক়ে রইকলে। অব্কশকষ েীরব্তা ভঙ্গ করকলে 
থরাডা। ভাস্নগযস জােলার ব্াইকর দাঁস্নডক়ে থলাকো সমস্ত থদেকত থপক়েস্নছল, তা ো িকল 
ডািার রব্ােদকসর স্নব্রুকদ্ধ অস্নভকোগ প্রমাণ করা েুব্ শি িত। 
  
ো, ো, থসো থকাকো ভাকগযর ব্যাপার ে়ে মযাডাম। সমস্তোই এরকুল থপা়োকরার উব্দর 
মস্নস্তকষ্কর কৃস্নতত্ব। স্নতস্নে উকঠ দাঁস্নডক়ে দরজার স্নদকক এস্নগক়ে থগকলে। ব্লকলে, একসা ব্নু্ধ, 
একসা, আর লুস্নকক়ে োকব্ার প্রক়োজে থেই। থতামার ভূস্নমকােুকু তুস্নম েুব্ চমৎকার 
ভাকব্ই অস্নভে়ে ককরছ। 
  
থপা়োকরা পূব্দ পস্নরস্নচত উইকন্ডা ক্লীোরকক সকঙ্গ স্নেক়ে ঘকর প্রকব্শ করকলে। এেে থসই 
ভদ্রকলাকস্নেকক সমূ্পণদ অেযরকম মকে িকে। আমার ব্নু্ধ, স্নমিঃ থজরাড থিস্নমংওক়ে। 
একজে সম্ভাব্োপূণদ েতুে অস্নভকেতা। 
  
তািকল সমস্ত ব্যাপারোই একো প্রচন্ড রককমর ভাঁওতা। থরাডা স্নব্স্মক়ে থচঁস্নচক়ে উঠকলে, 
রব্ােদসকক সস্নতযই থকউ তেে থদকেস্নে। 
  
আস্নম থদকেস্নছলাম, থপা়োকরার কণ্ঠস্বকর গভীর আত্মপ্রসাকদর সুর। মকের থচাে স্নদক়ে 
অকেক স্নকছুই থদেকত পাও়ো ো়ে ো ঈবরপ্রদত্ত এই পাস্নেদব্ থচাে দুকো়ে ধরা পকড ো। 
থচ়োকর থিলাে স্নদক়ে ব্কস থচাে বু্কজ অল্প স্নচন্তা করকলই… 
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থডসপাডদ সককৌতূিকল ব্লকলে, একসা থরাডা, আমরা এই বৃ্দ্ধ ভদ্রকলাকস্নেকক েুে কস্নর। 
তারপর থদস্নে এই বৃ্কদ্ধর থপ্রতাত্মা প্রকৃত িতযাকারীকক েুঁকজ ব্ার করকত পাকর স্নকো। 
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