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প্রথম অ্ঙ্ক–-সজদেহ 
  
০১. 
  
কুলায় 
  
সমুদ্র তীর থথন্দক থ ান্দে পডা পাহান্দডর ওপর পাদ্বের  ীন্দডর মন্দতা থ াট্ট িাদ্বড কুলায়। 
একদ্বি পান্দয়  লা পথ সমুদ্র তীর থথন্দক উন্দে থেন্দ , কুলান্দরর দ্বিন্দক। ধূসর রন্দের 
ফ্লান্দ ল ট্রাউজাসস আর থসান্দয়িার পদ্বরদ্বহত এক সম্ভ্রান্ত সুির্স  থ হারার ভদ্রন্দলাক ঐ পথ 
ধন্দর উন্দে আসন্দ  । তার থ হারার িাাঁধুদ্ব র জ য িয়স ধরা মুর্দ্বকল। প্রথম ির্সন্দ  তান্দক 
থ ৌ িাদ্বহ ীর অদ্বিসার িন্দল মন্দ  হয়। আসন্দল দ্বতদ্ব  হন্দে  দ্বিেযাত অদ্বভন্দ তা সযার 
 ালসস কািরাইি। 
  
 ালসন্দসর িুজ  অদ্বতদ্বথ কুলান্দরর িারাোয় িন্দস দ্ব ন্দল । দ্বর্ল্প রদ্বসক ও  ািযন্দমািী শ্রীযুক্ত 
সযািাথসওন্দয়ি এিং  ামজািা ডাক্তার সযার িাথসালদ্বমউ থেঞ্জ  ডাই থিন্দয় উন্দে আসা 
 ালসসন্দক তারা থিেন্দল । তারা দ্ব ন্দজন্দির মন্দধয সযার  ালসন্দসর অদ্বভ য় জেৎ থথন্দক 
দ্বিন্দর এন্দস এই দ্ব জস  সমুদ্রতীন্দর িসিাস করার কথা আন্দলা  া করদ্ব ন্দল । প্রথন্দম 
তান্দির ধারণা দ্ব ল,  ালসস তার মন্দের থ র্া, জ তার প্রর্ংসা এই সি দ্বক ু থথন্দক িূন্দর 
থিদ্বর্ দ্বি  থাকন্দত পারন্দি   া। অথ  িুি র এোন্দ  কাদ্বিন্দয় দ্বিন্দয় প্রমাণ কন্দর দ্বিন্দলা 
তান্দির ধারণা ভুল। 
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 ালসস কািসরাইি এন্দস হাদ্বজর হন্দল –আপ ারা থকিল িন্দস িন্দস েল্প করু । আদ্বম 
আমার থ াট্ট থ ৌন্দকািা দ্ব ন্দয় দ্ব রুন্দের্ যাত্রায় থিদ্বরন্দয় দ্ব লাম। 
  
দ্ব রুন্দের্ যাত্রায় একাই দ্বেন্দয়দ্ব ন্দল ,  া দ্বক সন্দে থকউ দ্ব ন্দল ? ডাক্তার জা ন্দত 
 াইন্দল । 
  
- া, সন্দে ঐ থমন্দয়দ্বি, মান্দ  শ্রীমতী দ্বলি  থোর দ্ব ন্দল । জান্দ া িদ্বল, সযার 
িাথসালদ্বমউন্দয়র ডাক াম হন্দলা িদ্বল, এই দ্ব জস  জায়োিা আমার ভীষণ ভান্দলা লান্দে। 
সারাদ্বি  থ ৌন্দকা কন্দর থেউন্দয়র ওপন্দর ঘুন্দর থিডান্দ া। তারপর সূযসান্দে কুলায়-এ দ্বিন্দর 
আসা। থকম  সরল অ াডম্বর জীি যাত্রা। 
  
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি ভািদ্ব ন্দল , শুধু দ্বক আকার্, িাতাস, আর সমুদ্র তান্দক আকষসণ 
কন্দর?  া দ্বক ঐ দ্বকন্দর্ারী থমন্দয়দ্বির জ য জায়োিা তার এত প ে? 
  
শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর ঘন্দর এন্দস েুকন্দল ।  ালসন্দসর হান্দত একিা কােজ ধদ্বরন্দয় দ্বিন্দল । 
কােজিা থিন্দে দ্ব ন্দয় সম্মদ্বত জাদ্ব ন্দয় থসিা থিরত দ্বিন্দল । েুর্ী মন্দ  শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর 
 ন্দল থেন্দল । 
  
ি র  ন্দয়ক আন্দে শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর  ালসন্দসর থসন্দেিাদ্বর দ্বহসান্দি কান্দজ দ্ব যুক্ত হন্দয়দ্ব ন্দল । 
িতসমান্দ  ঘর েৃহস্থাদ্বলর যািতীয় ভার তার ওপর। তন্দি উদ্ব  কন্দয়কদ্বিন্দ র মন্দধয  ন্দল 
যান্দি , কারণ তার মা  াদ্বক অসুস্থ। অির্য েত   ি ন্দরর মন্দধয  ালসস তার মুন্দে মান্দয়র 
কথা একিারও থর্ান্দ  দ্ব । 
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–ওাঁর  ন্দল যাওয়ার থপ ন্দ  দ্ব শ্চয়ই থকান্দ া কারণ আন্দ । সযার িাথসালদ্বমউ-এর থোাঁন্দি 
হাদ্বস। িুন্দয় িুন্দয় থয  ার হয় থসিা তুদ্বম জান্দ া দ্বেকই। 
  
–তুদ্বম ভুল িলন্দ া! ওর মুন্দের দ্বিন্দক একিার তাকান্দল তৎক্ষণাৎ কামভাি ম  থথন্দক 
উধাও হন্দি। প্রর্ংস ীয় তাাঁর কমসিক্ষতা, দ্বকন্তু তাই িন্দল থপ্রম  ন্দল  া। 
  
শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর আিার এন্দস েুকন্দল । 
  
একিা কথা িলন্দত এলাম। আপ ান্দির সন্দে আদ্বমও দ্বড ান্দর িসন্দিা। কারণ অদ্বতদ্বথর 
সংেযা িাাঁডান্দে থতন্দরা। থতন্দরা সংেযািা অপয়া। তাই। 
  
– থির্, আপদ্ব  িসন্দি । 
  
শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর  ন্দল থেন্দল । 
  
–আপ ার অদ্বতদ্বথ যারা আসন্দ   তারা কারা? শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি জা ন্দত  াইন্দল । 
  
লণ্ডন্দ র ব্রুক েীন্দির দ্বিেযাত থপার্ান্দকর থিাকা  অযামন্দরাসাই  দ্বলদ্বমন্দিড-এর মাদ্বলক 
কযাপন্দি  থডকাসস ও তার স্ত্রী।  ািক থলদ্বেকা শ্রীমতী উইলস। শ্রীমতী এন্দঞ্জলার োদ্বতন্দর 
তান্দক দ্ব মন্ত্রণ করন্দত হন্দয়ন্দ । স্থা ীয় থলাকন্দির মন্দধয আন্দ   যাজক শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংি  ও 
তার স্ত্রী। থলদ্বড থমদ্বর থোর ও তার ক যাও আসন্দ  , এই থমন্দয়দ্বির সন্দে আদ্বম থ ৌন্দকা 
কন্দর থিডান্দত দ্বেন্দয়দ্ব লাম। মযা ডাসস  ান্দম এক তরুণ সাংিাদ্বিকও আসন্দ । 
  
–সাংিাদ্বিক? 
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–দ্ব ন্দজন্দক তাই িন্দল। থলদ্বড থমদ্বরর িাদ্বডন্দত থান্দক এিং তার ক যার িৃদ্বি আকষসণ কন্দর 
থিডায়। থলদ্বড থমদ্বর তান্দক েুি থেহ কন্দর  তন্দি তাাঁর থমন্দয় তান্দক দ্বিন্দর্ষ গুরুত্ব থিয় 
 া। 
  
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি িুঝন্দত পারন্দল   ালসন্দসর দ্বিরূপতার কারণ। ঐ সাংিাদ্বিক 
থ াকরাদ্বি হন্দলা  ালসন্দসর প্রণয় প্রদ্বতিন্দ্বী!  ালসন্দসর মত থ ন্দলদ্বির থকান্দ া দ্বক ুই থ ই। 
দ্বকন্তু থ ন্দলদ্বির আন্দ  থযৌি , থযদ্বি আর দ্বিন্দর পান্দি  া  ালসস। থসই জ য  ালসন্দসর 
মন্দ র থকান্দণ িযথা প্রকার্ পান্দে। 
  
–সযার  ালসস, গু ন্দত আপ ান্দির মন্দধয থয কান্দরা ভুল হন্দয়ন্দ , শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি 
িলন্দল , অদ্বতদ্বথর সংেযা িাাঁডান্দে িান্দরা। 
  
একিু থভন্দি  ালসস িলন্দল –ভুন্দলই দ্বেন্দয়দ্ব লাম একজন্দ র কথা িলন্দত। দ্বতদ্ব  হন্দে  
এরকুল থপায়ান্দরা, দ্বিেযাত থোন্দয়ো। জান্দত থিলজীয়। 
  
–িাদ্বডন্দত আিার সে কন্দর দ্বডন্দিকদ্বিভন্দক ডাকা থক  িাপু। সযার িাথালদ্বমউ থয েুর্ী 
হন্দত পান্দর  দ্ব  থিাঝা থেল। এক একিা মা ুষ থান্দক যান্দির কপান্দল অঘি  ঘন্দিই 
আন্দ । এরকুল থপায়ান্দরা মা ুষদ্বি দ্বেক এইরকম। উদ্ব  থযোন্দ  যান্দি  থসোন্দ ই একিা 
কাণ্ড ঘিন্দি। দ্বক জাদ্ব  িাপু, এোন্দ ও দ্বক ু ঘিন্দি িন্দল মন্দ  হয়। 
  
যত সি আজগুদ্বি ধারণা।  ালসস িলন্দল । 
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দ্বত জন্দ  হাসন্দত হাসন্দত ঘন্দর এন্দস েুকন্দল । 
  
. 
  
 ০২. 
  
ির্সন্দকর ভূদ্বমকায় 
  
সন্ধ্যার সময় থ াট্ট  ীড সুের কন্দর সাজান্দ া হন্দয়ন্দ । অদ্বতদ্বথরা এন্দক এন্দক আসন্দ  । 
তান্দির পা ীয় পদ্বরন্দির্  করা হন্দে। 
  
মা ুষ থিেন্দত ভান্দলািান্দস  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি। পুরুষ-স্ত্রী িুই-ই। দ্বতদ্ব  থিেদ্ব ন্দল  
শ্রীযুক্ত থডকাসসন্দক যার মন্দধয পযাদ্বরন্দসর থকর্দ্বি যান্দসর আধুদ্ব কতম রীদ্বতর  াপ লক্ষণীয়। 
  
অদ্বভন্দ ত্রী এন্দঞ্জ া সাি দ্বিন্দির সন্দে কথা িলদ্ব ন্দল  সযার  ালসস। এককান্দল এই জুদ্বির 
 ান্দম  ািযন্দমািী জ তা পােল হন্দয় থযন্দতা। 
  
এন্দঞ্জলার িান্ধ্িী শ্রীমতী উইলস ঐদ্বিন্দক িন্দস আন্দ  । এইসমন্দয় এন্দস েুকন্দল  সস্ত্রীক 
শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংি । থমন্দয়ন্দক সন্দে দ্ব ন্দয় উপদ্বস্থত হন্দল  থলদ্বড থমদ্বর থোর। দ্বতদ্ব  এককান্দল 
সুেরী দ্ব ন্দল । থপ্রৌঢ়ন্দত্ব হাদ্বজর হন্দয়ও তার মুন্দের ঔজ্জ্বন্দলযর ঘািদ্বত হয়দ্ব । থমন্দয় 
হারদ্বমন্দয়া  যে  দ্বত  ি ন্দরর তে  দ্বতদ্ব  স্বামীন্দক হারা । তারপর দ্বতদ্ব   ন্দল আন্দস  
এইোন্দ । 
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হারদ্বমন্দয়া  সুেরী  া হন্দলও আকষসণীয়া। সাংিাদ্বিক অদ্বলভার মযা ডান্দসসর সন্দে থস তে  
কথা িলদ্ব ন্দলা। 
  
ওন্দির িুজ ন্দক আন্দরা একজ  লক্ষয করদ্ব ন্দল । দ্বতদ্ব  হন্দল  এরকুল থপায়ান্দরা। থকান্দ া 
এক অজ্ঞাত কারন্দণ তার মুে একিু দ্বিষণ্ণ। একিা িীঘসশ্বাস থিলন্দল  দ্বতদ্ব । 
  
লম্বা  ওডা থসৌময র্ান্ত থ হারা আি ি ন্দরর থরভান্দরণ্ড দ্বিন্দি  িযাদ্বরংিন্দ র। দ্বকন্তু 
শ্রীযুক্তা িযাদ্বরংি  সুেরী হন্দলও সাজসজ্জায় অন্দো ান্দলা ভাি। 
  
পদ্বর াদ্বরকা থট্র দ্ব ন্দয় এন্দস প্রন্দতযন্দকর সামন্দ  পা ীন্দয়র গ্লাস ধরন্দলা। সকন্দলই একদ্বি 
কন্দর পাত্র তুন্দল দ্ব ন্দল । শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংি  দ্ব ন্দল   া। স্ত্রীর অ ুমদ্বত  া থপন্দল দ্বতদ্ব  
থকান্দ া কাজই কন্দর   া। অেতযা শ্রীযুক্তা িযাদ্বরংি  স্বামীন্দক পা ীয় থ ওয়ার কথা 
িলন্দল । স্ত্রী আজ্ঞা দ্বর্ন্দরাধাযস কন্দর শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংি  পা ীন্দয়র গ্লাস হান্দত তুন্দল দ্ব ন্দল । 
  
ওদ্বিন্দক শ্রীমতী হারদ্বমন্দয়া  মযা ডান্দসসর সন্দে তুমুল তকস জুন্দড দ্বিন্দয়ন্দ । িুকন্দরা িুকন্দরা 
কথা থর্া া থেল। 
  
–আমার মন্দতা সাধারণ একিা মা ুন্দষর জন্দ য থতামান্দক ভািন্দত হন্দি  া। থতামার অন্দ ক 
জ্ঞা িৃদ্ধ িনু্ধ্ আন্দ  , তান্দির কান্দ  যাও। 
  
জ্ঞা  িৃদ্ধ। মান্দ  জ্ঞা ী এিং িৃদ্ধ। সযার  ালসন্দসর কথা িলন্দ া? 
  
–আদ্বম কান্দরা  াম কদ্বরদ্ব । 
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করার প্রন্দয়াজ  থ ই। তন্দি থজন্দ  থরন্দো, ওাঁর সন্দে থতামার তুল া হয়  া। 
  
সযািাথসওন্দয়ি ওন্দির থিন্দে েুি েুর্ী হন্দল । হারদ্বমন্দয়া  থমন্দয়দ্বি থয দ্বক। এম  সুের, 
র্ান্ত থ ন্দল ওর প ে হয়  া। আশ্চযস, থমন্দয়ন্দির মদ্বহমা থিাঝা যায়! 
  
হোৎ একিা র্ব্দ শুন্দ  সযািাথসওন্দয়ি  মন্দক উেন্দল । শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংি  থ য়ান্দরর ওপর 
েন্দল পন্দডন্দ  । 
  
শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংি , ডাক্তার, দ্বর্েদ্বের এদ্বিন্দক আসু । 
  
সযার িাথসালদ্বমউ ধীন্দর ধীন্দর  াদ্বমন্দয় রােন্দল  শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংিন্দ র ধন্দর থাকা হাতদ্বি। 
শ্রীযুক্তা িযাদ্বরংিন্দ র দ্বিন্দক দ্বিষণ্ণ মুন্দে একিার তাকান্দল । মুে দ্ব  ু কন্দর দ্বিধা কাদ্বিন্দয় 
িলন্দল । িুিঃদ্বেত। উদ্ব  মারা থেন্দ  । 
  
–িদ্বল, তুদ্বম এইভান্দি পায় াদ্বর করদ্ব ন্দল  োউ িা  াদ্বপন্দয় দ্ব ন্দল  
  
. 
  
০৩. 
  
 সযার  ালসন্দসর সংর্য় 
  
এর পর থকন্দি থেন্দ  কন্দয়কিা ঘণ্টা। 
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অন্ধ্কার সমুদ্রতীর। অিসান্দির র্াদ্বন্ত দ্বঘন্দর আন্দ  র্ান্ত কুলায়ন্দক। থলদ্বড থমদ্বর থর্াকগ্রো 
িযাদ্বরংি ন্দক িাদ্বডন্দত থপৌঁন্দ  দ্বিন্দয়ন্দ  । অদ্বতদ্বথরা সিাই থয যার ঘন্দর িন্দস আন্দ  । 
  
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ন্দির শুন্দত ভান্দলা লােদ্ব ল  া। ম  ভারাোন্ত। আকদ্বিক মৃতুযর িৃর্য 
ম ন্দক ভীষণ োরাপ কন্দর থিয়। এই িয়ন্দস মৃতুযর িৃর্য সহয হয়  া। 
  
এম  সময় িরজায় থিাকা দ্বিন্দয় ঘন্দর এন্দস েুকন্দল   ালসস। 
  
– আসন্দি  একিু ও ঘন্দর। কথা আন্দ । িদ্বলও ওোন্দ  আন্দ । 
  
–থির্ থতা  লু । সযািাথসওন্দয়ি োন্দয় থেদ্বসং োউ িা  াদ্বপন্দয় দ্ব ন্দল । 
  
অদ্বস্থরভান্দি ঘন্দরর মন্দধয পায় াদ্বর করদ্ব ন্দল  সযার  ালসস। 
  
— িদ্বল, তুদ্বম এইভান্দি এত আকদ্বিক ভান্দি এত দ্রুত কাউন্দক মারা থযন্দত থিন্দেন্দ া? 
  
–আপদ্ব  দ্বক এ িযাপান্দর দ্বক ু সন্দেহ করন্দ   সযার  ালসস? দ্বজন্দজ্ঞস করন্দল  শ্রীযুক্ত 
সযািাথসওন্দয়ি। 
  
সযার  ালসন্দসর হন্দয় জিাি দ্বিন্দল  সযার িাথসালদ্বমউ ালসন্দসর ধারণা, শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংিন্দ র 
মৃতুয স্বাভাদ্বিক  য়। 
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শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুযন্দত আমরাও কম িুিঃদ্বেত হইদ্ব । দ্বকন্তু তাাঁর মৃতুয সম্পন্দকস 
আপ ার থয ধারণা থসিা আর কান্দরা কান্দ  িলন্দি   া। থসিা দ্বিলকুল হন্দত পান্দর। 
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি িলন্দল । 
  
সযার িাথসলদ্বমউন্দয়রও একমত এ িযাপান্দর। –থিন্দো  ালসস, সযার সযািাথসওন্দয়ি দ্বেক 
কথাই িন্দলন্দ  । থতামার এই কথািা  া া  জন্দ র কান্দ  কান্দ  থপৌঁন্দ  এম  একিা 
আকার ধারণ করন্দি িন্দল থতামার র্াদ্বন্ত দ্বিদ্বিত হন্দি। তুদ্বম  ুপ কন্দর থান্দকা। পুদ্বলস যা 
িন্দল িলুক। 
  
–থির্, তন্দি এইিার দ্বক একিা সদ্বি ন্দয় দ্ব ন্দিি  করন্দত পাদ্বর? 
  
দ্ব শ্চয়ই। 
  
–কথািা হন্দলা শ্রীযুক্ত এরকুল থপায়ান্দরা অদ্বতদ্বথ দ্বহসান্দি এোন্দ  এন্দসন্দ  । সযার  ালসস 
িলন্দত থান্দক । এে  শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুয রহসয সম্পন্দকস ওাঁর মতামত জা ন্দত 
 াইন্দল থসিা দ্বক দ্বর্িা ার সম্মত হন্দি? 
  
–আমার মন্দ  হয়  া, থসিা দ্বেক কাজ হন্দি। শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি িন্দল উেন্দল , এম  
সময় িরজায় মৃিু আওয়াজ। 
  
–আসন্দত পাদ্বর? 
  
–আন্দর এরকুল থপায়ান্দরা। আসু , আসু , আমরা আপ ার কথাই আন্দলা  া করদ্ব লাম। 
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–আপ ান্দির েন্দল্পর মাঝোন্দ  এন্দস থকান্দ া সমসযা সৃদ্বি করলাম  া থতা? 
  
–থমান্দিই  া, িসু । 
  
–এিার সরাসদ্বর কান্দজর কথায় আসা যাক। সযার  ালসস িলন্দল , আজন্দকর সন্দন্ধ্যন্দিলার 
ঘি ার মন্দধয থকান্দ া থোলমাল আন্দ  িন্দল দ্বক আপ ার মন্দ  হয়? 
  
থপায়ান্দরা ভুরু কুদ্বেত করন্দল । 
  
–আমার িনু্ধ্র ধারণা শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংি  েু  হন্দয়ন্দ  । তাই  ালসন্দসর ইো গ্লাস পরীক্ষা 
করা থহাক। 
  
থপায়ান্দরা একিু থভন্দি িলন্দল  হযাাঁ, ভদ্রন্দলান্দকর মৃতুয আকদ্বিকভান্দি হন্দয়দ্ব ল। গ্লাস 
পরীক্ষা করা থযন্দত পান্দর। তন্দি থসিা সময়সান্দপক্ষ িযাপার। আমার িৃঢ় দ্বিশ্বাস 
ভদ্রন্দলান্দকর আত্মহতযার সম্ভাি া থমান্দিও দ্ব ল  া। আর যদ্বি তার এম  ইো থাকন্দতা 
তাহন্দল দ্ব শ্চয়ই এম  সুের একদ্বি পাদ্বিস  ি হন্দত দ্বিন্দত  াইন্দত   া। ওাঁর মন্দতা 
অজাতর্ত্ৰু মা ুষন্দক থকউ হতযা করন্দতও  াইন্দি  া। 
  
. 
  
০৪. 
  
দ্বিদ্ব ত্ররূদ্বপণী 
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 শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ন্দির কান্দ  স্ত্রী  দ্বরত্র আজও রহন্দসযর মন্দধয রন্দয় থেন্দ । থযৌিন্দ  
এজন্দ য কম আপন্দসাস তার দ্ব ল  া। 
  
হারদ্বমন্দয়া -এর মন্দধয দ্বতদ্ব  দ্ব রযুন্দের দ্বিদ্ব ত্ররূদ্বপণী  ারীর আধুদ্ব ক রূপদ্বি প্রতযক্ষ 
করন্দল । থস স্পি িক্তা,  লাকলা জান্দ   া। আধুদ্ব কা। প্রন্দয়াজন্দ  অন্দিন্দর্ িযিহার 
কন্দর িলর্ালী অপভাষা। অথ  ধমসপ্রাণা ও সরল মন্দ র অদ্বধকাদ্বরণী। দ্বকন্তু তা িন্দল থস 
দ্বক কম আকষসণীয়া,  া কম রহসযময়ী। 
  
সদ্বতয কন্দর িলু  থতা, শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুযিা আপ ার রহসযময় িন্দল মন্দ  হয়  া? 
সমুন্দদ্রর ধান্দর িন্দস হারদ্বমন্দয়া  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি প্রশ্ন করদ্ব ল। 
  
িন্দয়স হন্দয়দ্ব ন্দলা থতা… 
  
সার সািাথসওন্দয়ন্দির কথা থর্ষ  া হন্দতই হারদ্বমন্দয়া  িন্দল ওন্দে–থামু , যত সি িান্দজ 
কথা। ডাক্তারগুন্দলাও হন্দয়ন্দ  ধাপ্পািাজ। ওাঁরা দ্বক িন্দলন্দ  তা আদ্বম জাদ্ব । একথা িলার 
জ য ডাক্তার হওয়ার িরকার দ্বক দ্ব ল শুদ্ব ? 
  
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি  ুপ কন্দর থান্দক । 
  
জান্দ  , শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংি ন্দক আদ্বম েুি শ্রদ্ধা করতাম। উদ্ব ও আমান্দক থেহ করন্দত । 
ওাঁর স্ত্রীন্দকও আদ্বম মান্দয়র মত থিদ্বে। আর রীন্দ র সন্দে থ ন্দলন্দিলায় থেলতাম। ওাঁন্দির 
একমাত্র সন্তা , যুন্দদ্ধর সময় মারা যায়। দ্ব য়দ্বমত িাইন্দিল পডা দ্বর্ন্দেদ্ব  আদ্বম শ্রীযুক্ত 
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িযাদ্বরংিন্দ র কা  থথন্দক। দ্বতদ্ব  িলন্দত , ধমস হন্দলা মা ুন্দষর দ্ব রন্ত  আশ্রয়। ভািন্দতও 
পাদ্বর  া থয দ্বতদ্ব  আজ থ ই। 
  
অন্দ কক্ষণ িুজন্দ ই  ুপ াপ। 
  
–শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুয থয স্বাভাদ্বিক  য়, তুদ্বম িুঝন্দল দ্বক কন্দর? 
  
-ওিা হয়ন্দতা দ্ব  ক অ ুমা । তন্দি একদ্বি  আপ ারা িুঝন্দি  থয আমরা দ্বেকই 
িন্দলদ্ব লাম। 
  
আমরা মান্দ ? 
  
–আদ্বম আর সযার  ালসস। এিার আপ ান্দক একিা প্রশ্ন কদ্বর। সযার  ালসস দ্বিন্দয় কন্দর দ্ব  
থক ? 
  
–তা জাদ্ব   া। মুন্দে িলন্দল  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি। এদ্বিন্দক মন্দ  মন্দ  িলন্দল , িুন্দল 
িুন্দল মধু োওয়ার অিুরন্ত সুন্দযাে দ্ব ল িন্দল। 
  
আন্দরা দ্বক ু কথািাতসা হওয়ার পর হারদ্বমন্দ  প্রায় থজার কন্দর শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়িন্দক 
তান্দির িাদ্বডন্দত দ্ব ন্দয় এন্দলা। 
  
আসার সময় পন্দথ হারদ্বমন্দয়া  একদ্বি মাত্র কথা িলন্দলা–এরকুল থপায়ান্দরান্দক দ্বিন্দয় 
থকান্দ া কাজ হন্দি  া। িন্দয়স হন্দয়ন্দ  থতা? ওাঁর িুদ্বদ্ধর ধারা থভাতা হন্দয় থেন্দ । 
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সান্দিদ্বক রুদ্ব ন্দত সাজান্দ া ওন্দির িাদ্বড। শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ন্দির থির্ প ে হন্দলা। 
  
থলদ্বড থমদ্বর এদ্বেন্দয় এন্দল । 
  
আমার থমন্দয় দ্ব শ্চয়ই আপ ান্দক েুি জ্বাদ্বলন্দয়ন্দ ? 
  
 া  া। আপ ার থমন্দয় েুি ভান্দলা। 
  
–থসিা থতা সি  য়। সহিত দ্বর্েন্দত হন্দি। সমান্দজ থমলান্দমর্া করার থযােযতা লাভ 
করন্দত হন্দি। জান্দ  , ওন্দক িুিার লণ্ডন্দ  পাদ্বেন্দয়দ্ব লাম। দ্বকন্তু আমান্দক থ ন্দড থাকন্দত 
পান্দর  া। তাই  ন্দল এন্দসন্দ । দ্বকন্তু এই িয়ন্দস ওর থির্ থিো উদ্ব ত, মা ুষ থ  া 
উদ্ব ত। আর মা ুষ দ্ব  ন্দত  া পারন্দল জীিন্দ , দ্বিন্দর্ষ কন্দর থমন্দয়ন্দির থক্ষন্দত্র অন্দ ক 
দ্বিপি হন্দত পান্দর। আমার থকিল দ্ব ন্তা, হারদ্বমন্দয়া  ওর পাত্র দ্ব িসা ন্দ র থক্ষন্দত্র একিা 
িড রকন্দমর ভুল  া কন্দর িন্দস। হয়ন্দতা থিো থেল, প্রথম থয থ ন্দলদ্বি ওর কা াকাদ্ব  
আসন্দি, শুধু প্রথম িন্দলই ও তান্দক দ্বিন্দয় করন্দত  াইন্দি। 
  
–আপদ্ব  দ্বক অদ্বলভান্দরর কথা ভািদ্ব ন্দল , থলদ্বড থমদ্বর? 
  
–দ্বেক অ ুমা  কন্দরন্দ   আপদ্ব । 
  
–দ্বকন্তু আপ ার থমন্দয় ওর িয়ন্দসর দ্বিগুণ িন্দডা কাউন্দক যদ্বি দ্বিন্দয় কন্দর তাহন্দল আপদ্ব  
দ্ব শ্চয়ই আপদ্বি করন্দি ? 
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–থসিাই থিদ্বর্ দ্ব রাপি আমার কান্দ । কারণ তার সম্পন্দকস আর্া করায় েুি থিদ্বর্ যদ্বি 
দ্বক ু  া-ও থান্দক তন্দি আর্ংকা করার দ্বক ু থ ই। 
  
থলদ্বড থমদ্বরর জিাি শুন্দ  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি তাজ্জি িন্দ  থেন্দল । 
  
. 
  
০৫. 
  
সকাল 
  
ঘন্দর উজ্জ্বল আন্দলা। জা লার কান্দ  িাইন্দরর দ্বিন্দক মুে কন্দর িাাঁদ্বডন্দয় দ্ব ন্দল  সযার 
 ালসস। শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি ঘন্দর েুকন্দল । 
  
–দ্বক থলদ্বড থমদ্বরর িাদ্বড দ্বেন্দয়দ্ব ন্দল ? 
  
–হযাাঁ,  মৎকার মা ুষ ওাঁরা। 
  
 সযার  ালসস  ুপ কন্দর রইন্দল  কন্দয়ক দ্বমদ্ব ি। তারপর হোৎ িন্দল উেন্দল –এোন্দ  যদ্বি 
 া আসতাম তাহন্দল েুি ভান্দলা হন্দতা। 
  
সযার  ালসন্দসর জ য করুণা অ ুভি করন্দল  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি। এতদ্বি  দ্বতদ্ব  
অন্দ ন্দকর হৃিয় হরণ কন্দরন্দ  , আজ দ্বতদ্ব  দ্ব ন্দজর হৃিয় হাদ্বরন্দয়ন্দ  , দ্বকন্তু হারদ্বমন্দ  তা 
গ্রহণ কন্দরদ্ব । 
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এম  সময় থিদ্বলন্দিা  থিন্দজ উেন্দলা। শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি দ্বরদ্বসভার তুলন্দল । 
হারদ্বমন্দয়ান্দ র থিা –সযার  ালসসন্দক জাদ্ব ন্দয় থিন্দি , শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুয রহসয 
উিঘািন্দ র িযাপান্দর অদ্বলভার আমান্দির সাহাযয করুক। দ্বড ান্দরর পর আদ্বম ওন্দক দ্ব ন্দয় 
আপ ান্দির ওোন্দ  যাদ্বে। 
  
সযার  ালসসন্দক জা ান্দত দ্বতদ্ব  আপদ্বি করন্দল   া িন্দি দ্বকন্তু তার মুন্দে থিি ার  াপ 
িুন্দি উেন্দলা, থসিা শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ন্দির িৃদ্বি এডান্দলা  া। 
  
দ্বড ান্দরর পর হারদ্বমন্দয়  আর অদ্বলভার এন্দস হাদ্বজর হন্দলা। থযম  উৎসাহ দ্ব ন্দয় 
হারদ্বমন্দয়া  এই কান্দজ থ ন্দমদ্ব ল থতম  উৎসাহই কান্দরা মন্দধয থিেন্দত থপন্দলা  া। থিাঝা 
থেল, একরম থজার কন্দর থস অদ্বলভারন্দক এোন্দ  দ্ব ন্দয় এন্দসন্দ । সযার  ালসন্দসর দ্বিক 
থথন্দক থকান্দ া সাডা পাওয়া থেল  া। 
  
প্রায় সান্দড ির্িা  াোি ওরা উেন্দলা। শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি ওন্দির িারাো পযসন্ত এদ্বেন্দয় 
দ্বিন্দল । 
  
হারদ্বমন্দ  সমান্দ  অদ্বলভান্দরর সন্দে িেডা কন্দর  ন্দলন্দ ! ঝেডার সুদ্বিধার জ য থিাধ হয়, 
ওন্দক আন্দরা দ্ব ন্দজর কান্দ  থিন্দ  আ ন্দলা! থজার কন্দর অদ্বলভান্দরর মাথািা দ্ব ন্দজর দ্বিন্দক 
 াদ্বমন্দয় আ ন্দলা। অদ্বলভার তার সাধযমত িাধা থিওয়ার থ িা করন্দ । 
  
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি আিার ঘন্দর এন্দস েুকন্দল । 
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–সযািাথসওন্দয়ি, সযার  ালসন্দসর কন্দে থিি ার সুর। আদ্বম দ্বেক কন্দর থিন্দলদ্ব । কাল থভার 
হওয়ার আন্দেই, এই কুলায় এই সমুদ্রতীর থ ন্দড  ন্দল যান্দিা। আপাতত িদ্বক্ষণ ফ্রান্দে 
যান্দিা। দ্বকন্তু থকউ জান্দ   া, আমার কতোদ্ব  এোন্দ  থরন্দে থেলাম। 
  
প্রথন্দম েুি দ্বিদ্বিত হন্দল  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি। পরক্ষন্দণ থসিা কাদ্বিন্দয় িলন্দল , তাহন্দল 
আদ্বমও থভান্দরর োদ্বডন্দত লণ্ডন্দ  দ্বিন্দর যাই। 
  
 া, আমার দ্বিন্দর্ষ অ ুন্দরাধ, আপদ্ব  অন্ততিঃ আর একিা দ্বি  এোন্দ  থাকু ! কুলায় 
থ ন্দড  ন্দল যাওয়ার সময় আমার দ্বিিায় জা ািার থকউ থতা তাহন্দল থাকন্দি  া। এ আদ্বম 
ভািন্দত পাদ্বর  া িনু্ধ্। 
  
কাল রান্দত ভান্দলা ঘুম হয়দ্ব । সকান্দল সমুন্দদ্রর ধান্দর পায় াদ্বর করদ্ব ন্দল  শ্রীযুক্ত 
সযািাথসওন্দয়ি, িাদ্বডর মাদ্বলক  া থাকন্দলও পদ্বর াদ্বরকারা দ্বেক মত কাজ কন্দর  ন্দলন্দ । 
মন্দ  মন্দ  ভািদ্ব ন্দল , দ্বিন্দকন্দলর োদ্বডন্দত লণ্ড  দ্বিন্দর যান্দি। জামার হাতায় িা  পডন্দতই 
থপ   দ্বিন্দর তাকান্দল । দ্বিষণ্ণ মুন্দে হারদ্বমন্দয়া  িাাঁদ্বডন্দয়। 
  
–সযার  ালসস  াদ্বক এো  থথন্দক  ন্দল যান্দে ? হারদ্বমন্দয়া  প্রশ্ন করন্দলা। 
  
উদ্ব   ন্দল দ্বেন্দয়ন্দ   এো  থথন্দক! 
  
 অসু্ফন্দি একিা কাতন্দরাদ্বক্ত তার মুে থথন্দক থিদ্বরন্দয় এন্দলা। পরক্ষন্দণ থস েদ্বণ্ডতা  াদ্বয়কায় 
অিতীণস হন্দলা। 
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–থকা  কুিীিার সন্দে থেন্দ ? থসই  ািক দ্বলদ্বেন্দয় ধুমসীিার সন্দে  া দ্বক থিহায়া  িীিার? 
  
 –দ্বক যা তা রলন্দ া? উদ্ব   ন্দল থেন্দ   থতামার জ য হারদ্বমন্দয়া । 
  
–আদ্বম! আমার জ য উদ্ব   ন্দল থেন্দ  ! স্পল্পজদ্বডত কন্দে থস িন্দল উেন্দলা। তারপর 
দ্ব ন্দজর মন্দ  িলন্দত থান্দক, এে  দ্বক করন্দিা আদ্বম? দ্ব দ্বে দ্বলেন্দিা? পুরুষ মা ুন্দষর 
মদ্বতেদ্বত আমরা আধুদ্ব কারা একিুও িুদ্বঝ  া। ওন্দির মন্দ  থপ্রম সৃদ্বি করন্দত দ্বেন্দয় ঈষসা 
সৃদ্বি কদ্বর। িযথস, আমরা িযথস। 
  
থস িড িড থ ান্দে তাকান্দলা, শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ন্দির দ্বিন্দক। 
  
–আপ ার কথাই আদ্বম ধন্দর দ্ব দ্বে। সযার  ালসন্দসর এো  থথন্দক  ন্দল যাওয়ার জ য আদ্বম 
িায়ী। তন্দি আদ্বম প্রদ্বতজ্ঞা করদ্ব , তান্দক আদ্বমই আিার এোন্দ  দ্বিদ্বরন্দয় দ্ব ন্দয় আসন্দিা। 
থিেন্দি , আমার কথার থেলাপ হন্দি  া। 
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থ্রিতীয অ্ঙ্ক–থ্র িঃসজদেহ 
  
০১. 
  
 একদ্বি দ্ব দ্বে 
  
মান্দঝ মান্দঝ অিকার্ যাপ  করন্দত শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি িদ্বক্ষণ ফ্রান্দের সমুদ্রতীন্দরর 
একদ্বি র্হন্দর আন্দস । এিান্দরও দ্বতদ্ব  সমুন্দদ্র কা াকাদ্ব  থ াট্ট িাদ্বডদ্বিন্দত উন্দেন্দ  । 
িাোন্দ  িন্দস েিন্দরর কােজ পডদ্ব ন্দল  দ্বতদ্ব । হোৎ একজায়োয় তার িৃদ্বি আিন্দক 
থেল। পরন্দলান্দক সযার িাথসালদ্বমউ। দ্বতদ্ব  সমূ্পণস েির ম  দ্বিন্দয় পডন্দল । দ্বক দ্ব িারুণ 
িুিঃসংিাি! হাত থথন্দক কােজ পন্দড থেল।  া া  কথা িৃদ্বত হন্দয় দ্বিন্দর এন্দলা। িান্দর 
িান্দর েিন্দরর কােন্দজর কন্দয়কদ্বি কথা মন্দ  পডন্দলাতর আকদ্বিক জীি ািসা , কদ্বি 
পা  কদ্বরন্দতদ্ব ন্দল , দ্ব দ্বকৎসক আদ্বসিার পূন্দিসই তাহার মৃতুয 
  
আর একদ্বি আকদ্বিক মৃতুযর সন্দে আশ্চযস ধরন্দ র দ্বমল রন্দয়ন্দ । 
  
সযার  ালসসন্দক আসন্দত থিন্দে শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি আশ্চযস হন্দল । জা া থেল দ্বতদ্ব ও 
কােজ থথন্দক এই িুিঃসংিািদ্বি অিেত হন্দয়ন্দ  । 
  
সদ্বতয, এভান্দি িদ্বল থয  ন্দল যান্দি, ভািন্দত পাদ্বর  া শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি। 
  
–স্বেসত িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুযর সন্দে এই মৃতুযর দ্বিিয়কর সািৃর্য আন্দ । 
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িুজন্দ ই দ্বক ুক্ষণ  ুপ কন্দর রইন্দল । 
  
একসময়  ালসস িলন্দল – হারদ্বমন্দয়ান্দ র কা  থথন্দক একিা দ্ব দ্বে থপলাম। এর আন্দে 
অির্য একিা দ্ব দ্বে থপন্দয়দ্ব লাম। থসিার উির দ্বিইদ্ব । সকন্দলর পােলাদ্বমন্দত থতা সি 
সময় প্রশ্রয় থিওয়া যায়  া। তন্দি এই দ্ব দ্বেিা একিু অ যরকন্দমর। 
  
-দ্বক রকম? 
  
িলা থযন্দত পান্দর, এদ্বি একদ্বি সাহন্দযযর জ য আন্দিি ।  ালসস পন্দকি থথন্দক দ্ব দ্বেিা থির 
কন্দর দ্বিন্দল । দ্ব  , পন্দড থিেু । 
  
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি দ্ব দ্বেিা পডন্দল , তন্দি দ্ব দ্বের সারমমস দ্ব ন্দলা– 
  
িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুযর দ্বি  হারদ্বমন্দয়া  ও তার মা ইয়কসর্ায়ান্দরর িাদ্বডন্দত এক পাদ্বিসন্দত 
উপদ্বস্থত দ্ব ন্দলা। তান্দির থ ান্দের সামন্দ  ঘন্দিন্দ  থসই দ্ব িারুণ ঘি া। তার ধারণা, সযার 
িাথসালদ্বমউ এিং শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুয রহসয একই সূন্দত্র োাঁথা। তার ধারণা, একমাত্র 
সযার  ালসস এই রহসয উিঘাি  করন্দত পান্দর ? 
  
দ্ব দ্বের প্রসে দ্ব ন্দয় আর থকান্দ া আন্দলা  া হন্দলা  া। 
  
–আো, থসদ্বি কার পাদ্বিসন্দত কারা কারা দ্ব ন্দল ? 
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–থক , কােন্দজই সিার  াম দ্ব ন্দলা। সযার  ালসস েিন্দরর কােজিা তুন্দল দ্ব ন্দয় জায়োিা 
থিোন্দল । 
  
লডস ও থলদ্বড এন্দড , থলদ্বড থমদ্বর দ্বলি  থোর, সযার থজান্দসদ্বল  ও থলদ্বড কযান্দম্বল, 
কযাপন্দি  ও শ্রীযুক্তা থডকাসস, শ্রীমতী এন্দঞ্জলা সাি দ্বিি। 
  
–অদ্বলভার মযা ডান্দসসর  াম থ ই। সযার  ালসস িলন্দল । 
  
 এম  সমন্দয় পদ্বর ারক এন্দস ো কন্দয়ক দ্ব দ্বে এিং একদ্বি অধস সাপ্তাদ্বহক সংিািপত্র 
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়িন্দক দ্বিন্দয় থেল। সংিািপত্রদ্বি সযার  ালসস হাত িাদ্বডন্দয় দ্ব ন্দয় পডন্দত 
শুরু করন্দল । 
  
একিু পন্দরই প্রায়  ীৎকার কন্দর িলন্দল –শু ু  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি, কােজ দ্বক িলন্দ । 
িাথসালদ্বমউর মৃতন্দিহ ময় া তিন্ত কন্দর থিো থেন্দ  থয দ্ব ন্দকাদ্বি  জাতীয় দ্বিষদ্বেয়ায় 
তার মৃতুয হন্দয়ন্দ । এ সম্পন্দকস দ্বিোদ্বরত দ্বক ু জা া যায়দ্ব । 
  
–এে  িন্দস থাকন্দল  লন্দি  া। সযার  ালসস িলন্দল । ইংলন্দণ্ড আপাততিঃ দ্বিন্দর যান্দিা, 
তারপর দ্বক করা যায় ভািা যান্দি। 
  
তাহন্দল আদ্বমও তাই করন্দিা। ঐ অেন্দলর পুদ্বলন্দসর িডকতসা কন্দণসল জ স  আমার 
িনু্ধ্স্থা ীয় িযদ্বক্ত। আদ্বম থেন্দল হয়ন্দতা আপ ান্দির কান্দজ লােন্দলও লােন্দত পাদ্বর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


থ্রি অ্যাক্ট ট্রাজেডী । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প াযাজরা সমগ্র 

22 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

 শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি সমুদ্রতীন্দরর কান্দ  একিা জায়ো থিন্দ  দ্ব ন্দয় িন্দস পডন্দল । একিু 
িূন্দর একজ  মদ্বহলা একদ্বি সাপ্তাদ্বহকী পডন্দ  । একদ্বি দ্বর্শু িাদ্বল দ্ব ন্দয় থেলা করন্দ । 
আন্দরা একিু িূন্দর একজ  ভদ্রন্দলাক িন্দস আন্দ   থপ   দ্বিন্দর। তন্দি তান্দক থ  া মন্দ  
হন্দলা তার। 
  
দ্বর্শুদ্বির হাদ্বস শুন্দ  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি দ্বিন্দর তাকান্দল । ঐ ভদ্রন্দলাকও মুে থিরান্দল । 
িুজন্দ  থ াোন্দ াদ্বে হন্দলা। 
  
–আন্দর এরকুল থপায়ান্দরা, আপদ্ব  এোন্দ । উচ্ছ্বদ্বসত হন্দয় উেন্দল  শ্রীযুক্ত। সযািাথসওন্দয়ি। 
আধঘন্টা আন্দে সযার  ালসন্দসর সন্দে থিো হন্দলা। আিার এে  আপ ার সন্দে। দ্বক 
িযাপার িলু  থতা? 
  
 সযার  ালসস, এোন্দ  আন্দ    াদ্বক? 
  
হযাাঁ, উদ্ব  িরািন্দরর জ য লুমাউ  থ ন্দড  ন্দল এন্দসন্দ  । আপ ার থিাধ হয় জা া থ ই। 
  
– া, জা তাম  া। তন্দি লুমাউন্দ  তার থাকার একিা কারণ দ্ব ন্দলা। িলা থযন্দত পান্দর, 
একদ্বি সুেরীই থসই কারণ। দ্বকন্তু থমন্দয়দ্বি সদ্বতযই সযার  ালসসন্দক ভান্দলািাসন্দতা। তাহন্দল 
থক  পাদ্বলন্দয় আসা? অির্য থকান্দ া থমন্দয়ন্দক দ্বপ ু ধাওয়া করান্দ ার থশ্রষ্ঠ উপায় হন্দলা 
তার কা  থথন্দক পলায় । 
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থপায়ান্দিার অন্দ ক কথার মাথামুণু্ড শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি িুঝন্দত পারন্দল   া। দ্বতদ্ব  দ্বক 
থভন্দি সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুয সংিাি সম্বদ্বলত সংিািপত্রদ্বি থপায়ন্দরার হান্দত এদ্বেন্দয় 
দ্বিন্দল । 
  
েম্ভীরভান্দি দ্বতদ্ব  েিরিা পডন্দল । পলন্দকর জ য তার থ ান্দে কাদ্বে য জ্বন্দল উেন্দলা। র্ান্ত 
ভান্দি সংিািপত্রদ্বি দ্বিদ্বরন্দয় দ্বিন্দয় িলন্দল  সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুয একিু আশ্চযসজ ক, 
তান্দত থকা  সন্দেহ থ ই। 
  
–সযার  ালসন্দসর অ ুমান্দ র কথা আপ ার দ্ব শ্চয়ই মন্দ  পডন্দ  শ্রীযুক্ত থপায়ান্দরা। 
  
–হন্দত পান্দর, দ্বতদ্ব  দ্বর্ল্পী মা ুষ। দ্বর্ল্পীন্দির কল্প া ও অ ুমা র্দ্বক্ত একিু থিদ্বর্ই থান্দক। 
অির্য এর িল সিসময় মেলজ ক  াও হন্দত পান্দর। থির্, সযার  ালসন্দসর েির দ্বক? 
  
–দ্বতদ্ব  আর আদ্বম আজ রান্দতই ইংলন্দণ্ডর উন্দেন্দর্য রও া হদ্বে। 
  
–তাহন্দল দ্বতদ্ব  থর্ৌদ্বে  দ্বডন্দিকদ্বিভ হন্দত  ন্দলন্দ  ।  াদ্বক অ য থকান্দ া কারণ আন্দ ? 
  
–হারদ্বমন্দয়া  তাাঁন্দক দ্বিন্দর যাওয়ার জ য দ্বম দ্বত জাদ্ব ন্দয় দ্ব দ্বে দ্বলন্দেন্দ । 
  
–আদ্বম দ্বেক িুঝন্দত পারদ্ব   া, ভািদ্ব  অ য কথা…মা ি প্রকৃদ্বতর জ্ঞা  দ্বক সাংঘাদ্বতক। 
  
আর ভান্দলা লােদ্ব ল  া সযার সযািাথসওন্দয়ন্দির। লণ্ডন্দ র দ্বেকা াযুক্ত একদ্বি কাডস 
থপায়ান্দরান্দক দ্বিন্দয় দ্বতদ্ব  ওো  থথন্দক দ্বিিায় দ্ব ন্দল । 
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থপায়ান্দরা  ুপ কন্দর িন্দস থথন্দক একসময় উন্দে িাাঁডান্দল । দ্বিদ্বকিঘন্দরর দ্বিন্দক এন্দোন্দল । 
  
. 
  
০২. 
  
পলাতক ো সামা 
  
পুদ্বলস অদ্বিসার কন্দণসল জ স  ও তার সহকারী েস দ্বফ্রল্ড সুদ্বিেযাত অদ্বভন্দ তা সযার 
 ালসস কািসরাইিন্দক তান্দির অদ্বিস ঘন্দর েুকন্দত থিন্দে আ ন্দে আত্মহারা হন্দয় থেন্দল । 
তাাঁন্দক স্বন্দ ান্দক্ষ থিেন্দত পারন্দি  তারা তা স্বন্দেও ভান্দি দ্ব । 
  
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়িন্দক সন্দে দ্ব ন্দয় সযার  ালসস দ্বেন্দয়দ্ব ন্দল  সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুয 
সংোন্ত তথযািলী সংগ্রন্দহর উন্দেন্দর্য। 
  
–আমরা তার হতযাকারী থক জা ন্দত থপন্দরদ্ব । সযার িাথসালদ্বমউ মৃতুযর দ্বি  পন্দ ন্দরা আন্দে 
এদ্বলস  ান্দম এক ো সামান্দক কান্দজ দ্ব যুক্ত কন্দরদ্ব ন্দল । দ্বকন্তু ঐ ঘি া ঘিার পরদ্বি ই 
থস দ্ব রুন্দের্ হয়। থস পাদ্বলন্দয় দ্বেন্দয় আমান্দির সন্দেহন্দক আন্দরা ঘ  কন্দর তুন্দলন্দ । 
  
–থস পালান্দলা থক ? আপ ারা থতা িলন্দ  , পুদ্বলস তান্দক সন্দেহ কন্দরদ্ব । 
  
তার ধারণা দ্ব ল, পুদ্বলস তান্দক সন্দেহ করন্দ । আমরা িাদ্বডর প্রন্দতযকদ্বি থলাকন্দক 
দ্বজজ্ঞাসািাি কন্দরদ্ব । সযার থজান্দ দ্বল  কযান্দম্বল এিং ডািঃ থডদ্বভস সযার িাথসলদ্বমউন্দয়র 
মৃতন্দিহ পরীক্ষা কন্দরদ্ব ন্দল । 
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–েিন্দর প্রকার্ দ্ব ন্দকাদ্বি  জাতীয় দ্বিষদ্বেয়ায় সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুয হয়, তাই থতা? 
  
-হযাাঁ, ময় াতিন্দন্তর দ্বরন্দপান্দিস িলা হন্দয়ন্দ  থয মৃতুযর কন্দয়ক মুহূতস আন্দে দ্ব হত িযদ্বক্ত ঐ 
দ্বিষ থেন্দয়দ্ব ন্দল । থয সি কান্দপ অদ্বতদ্বথরা এিং সযার িাথসলদ্বমউ কদ্বি পা  কন্দরদ্ব ন্দল  
থসগুন্দলা পরীক্ষা করা হন্দয়ন্দ । দ্বকন্তু থকান্দ াদ্বিন্দতই দ্ব ন্দকাদ্বি  পাওয়া যায়দ্ব । 
  
সযার  ালসস এিার শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুযর কথা দ্বিোদ্বরতভান্দি জা ান্দল  কন্দণসল 
জ স ন্দক। 
  
–আো, কন্দণসল, আপদ্ব  সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র সমে কােজপত্র েুাঁদ্বিন্দয় থিন্দেন্দ  ? শ্রীযুক্ত 
সযািাথসওন্দয়ি দ্বজজ্ঞাসা করন্দল । 
  
–হযাাঁ, আমরা তার থসন্দেিাদ্বর শ্রীমতী দ্বলণ্ডন্দ র সহন্দযাদ্বেতায় তার সমে কােজপত্র 
পরীক্ষা কন্দর থিন্দেদ্ব । সন্দেহজ ক দ্বক ু পাওয়া যায়দ্ব , যার সন্দে এই মৃতুযর থকান্দ া 
সম্পকস আন্দ । 
  
-আো, ঐ দ্বি  ঐ সমন্দয় কারা কারা উপদ্বস্থত দ্ব ন্দল , িলন্দত পান্দর ? 
  
 একিা  াম থলো কােজ এদ্বেন্দয় দ্বিন্দল  কন্দণসল জ স । থিো থেল, থসন্দেিাদ্বর, 
পাদ্ব কা, পদ্বর াদ্বরকা পাাঁ জ , অদ্বতদ্বথ সাত জন্দ র  াম রন্দয়ন্দ । 
  
–থিেদ্ব , ঐ দ্বি  শ্রীম  অদ্বলভার মযা ভাসস হাদ্বজর দ্ব ন্দল । সযার  ালসস িলন্দল । 
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-হযাাঁ, থসদ্বি  দ্বতদ্ব  ওো  দ্বিন্দয় োদ্বড  াদ্বলন্দয় আসন্দত দ্বেন্দয় একিা পাাঁদ্ব ন্দল ধাক্কা মান্দর । 
িন্দল োদ্বড দ্বিেন্দড যায় িাইদ্বমউন্দয়র সন্দে ওর থ  া জা া দ্ব ল। তাই দ্বতদ্ব  তান্দক তাাঁর 
িাদ্বডন্দত থাকার আমন্ত্রণ জা া । তাই দ্বতদ্ব  তার িাদ্বডন্দত দ্বেন্দয় হাদ্বজর হন্দয়দ্ব ন্দল  
িুঘসি া ঘিার পর। 
  
–আো, আমরা  াই সযার িাংদ্বলদ্বমউন্দয়র িাদ্বডিা একিু পরীক্ষা কন্দর থিেন্দত। থসো কার 
থলন্দিন্দির সন্দে কন্দয়কিা কথা িলন্দিা আপ ান্দির আপদ্বি থ ই থতা? 
  
–আপদ্বি থ ই তন্দি  তু  দ্বক ু পাওয়া যান্দি িন্দল মন্দ  হয়  া! 
  
 কন্দণসল জ সন্দ র কা  থথন্দক ওাঁরা দ্বিিায় দ্ব ন্দয় দ্বিন্দর এন্দল । 
  
. 
  
০৩. 
  
থকান্ জ ? 
  
–আপদ্ব  তাহন্দল দ্বিশ্বাস কন্দর  থয িুদ্বি মৃতুযর মন্দধয একদ্বি থযােসূত্র আন্দ ? সযািাথসওন্দয়ি 
প্রশ্ন করন্দল । 
  
–হযাাঁ, থসই রকম থতা আভাস পাওয়া যান্দে। তন্দি আদ্বিষ্কার করন্দত হন্দি থসই থযােসূত্রদ্বি 
দ্বক? 
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িযাপারিা থভন্দি থিেু । িুদ্বি পাদ্বিসন্দতই উপদ্বস্থত দ্ব ন্দল  এম  থলান্দকর সংেযা দ্বকন্তু 
থিদ্বর্। এিান্দক দ্বক িলন্দি ? 
  
–সমােত । 
  
– া, আদ্বম িলন্দিা পদ্বরকল্প া। িদ্বলর, মান্দ  আপ ান্দির সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র পদ্বরকল্প া। 
আর্া কদ্বর, আদ্বম তান্দক আপ ান্দির থথন্দক থিদ্বর্ জা তাম। থকান্দ া দ্বিষয় দ্ব ন্দয় দ্ব ন্তা 
করন্দল েভীর ভান্দি ভািন্দতা। থকান্দ া কাজ শুরু করার আন্দে রীদ্বতমত  ক কন্দর কান্দজ 
 ামন্দতা। আমার িৃঢ় দ্বিশ্বাস, িযাদ্বরংি ন্দক হতযা করা হন্দয়দ্ব ল। আমার সন্দে িদ্বলও 
একমত দ্ব ন্দলা, দ্বকন্তু মুন্দে দ্বক ু প্রকার্  া কন্দর আমান্দক উন্দে সািধা  কন্দর 
দ্বিন্দয়দ্ব ন্দলা। আদ্বম জাদ্ব , থস ঐ হতযা রহসয উিঘাি  করার জ য প্রদ্বতজ্ঞািদ্ধ হন্দয়দ্ব ল। 
থসই উন্দের্য দ্ব ন্দয় থস িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুযিৃর্য পু রাদ্বভ ন্দয়র আন্দয়াজ  করন্দলা। দ্বকন্তু 
িুিঃন্দের দ্বিষয় হতযাকারী ধরা পডন্দলা  া। িরং তার মৃতুয হন্দলা। 
  
-দ্বকন্তু ো সামািা যদ্বি থিাষ  া কন্দর থাকন্দি তাহন্দল পালান্দলা থক ? 
  
–হন্দত পান্দর। ওর দ্বিরুন্দদ্ধ এর আন্দে থ ািোন্দিা থকান্দ া অপরান্দধর জ য পুদ্বলন্দসর োতায় 
 াম থলো আন্দ । তাই পুদ্বলন্দসর হাোমা এডান্দত থস পাদ্বলন্দয়ন্দ । 
  
–তাহন্দল আপ ার ধারণা, অদ্বতদ্বথন্দির মন্দধয থকউ একজ  এই জঘ য কাজ কন্দরন্দ ? 
সযার সযািাথসওন্দয়ি জা ন্দত  াইন্দল । 
  
–হাঁ! 
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কান্দক সন্দেহ হয়? 
  
–এর উির থিওয়া মুর্দ্বকল। একিু দ্ব ন্তা করন্দল থিো যায় কাউন্দকই সন্দেহ করা  ন্দল 
 া। আিার এিাও থিাঝা যান্দে, এাঁন্দির মন্দধযই হতযাকারী লুদ্বকন্দয় আন্দ । 
  
অদ্বলভার মযা ডাসস সম্পন্দকস আপ ার দ্বক মন্দ  হয়? 
  
–একথা িন্দলন্দ   থ ? সযার  ালসস িলন্দল । এ িযাপান্দর তান্দক আমার সন্দেহ হয়  া। 
কারণ থস থসদ্বি  আ মকা এন্দস পন্দডদ্ব ল। থস থমান্দিও উদ্বলর দ্ব মদ্বন্ত্রত দ্ব ল  া। 
আপাততিঃ থপন্দি দ্বক ু  া পডন্দল িুদ্বদ্ধ েুলন্দি  া। 
  
ওাঁরা িুজন্দ  একিা থিাঁন্দোরায় দ্বেন্দয় েুকন্দল । 
  
. 
  
০৪. 
  
িাথসালদ্বমউন্দয়র িাসভি  
  
ইয়কসর্ায়ান্দরর এই প্রাসান্দির মত পুন্দরান্দ া িাদ্বডদ্বি দ্বকন্দ   তু  কন্দর সংস্কার কন্দর  
স্বেসত িাথালদ্বমভ। কা াকাদ্ব  একদ্বি আন্দরােয দ্ব ন্দকত  েন্দড তুন্দলদ্ব ন্দল । 
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সযার  ালসস আর শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি িাথসালদ্বমউন্দয়র িাসভিন্দ র বিেকো ায় িন্দস 
িাদ্বডর পাদ্ব কা শ্রীযুক্তা মাহান্দলদ্বকর সন্দে কথা িলদ্ব ন্দল । পন্দ ন্দরা ি র ধন্দর দ্বতদ্ব  
এোন্দ  রান্না  াডা অ যা য কাজও কন্দর  ন্দলন্দ  । অ যা য পদ্বর াদ্বরকান্দির  াল া করার 
িাদ্বয়ত্ব দ্ব ন্দলা তার ওপর। 
  
শ্রীযুক্তা থলদ্বক থকাঁন্দি থ াে থভজান্দল । িলন্দল –এম  মা ুষিা  ন্দল থেল। থকান্দ াদ্বি  
কাউন্দক কডা কথা িলন্দত শুদ্ব দ্ব । থলান্দকর উপকার কন্দরন্দ   অন্দ ক। 
  
–আো, এদ্বলস অথসাৎ থয ো সামািা পাদ্বলন্দয় থেন্দ , তার সম্পন্দকস আপ ার দ্বক ধারণা? 
  
–ওর সম্পন্দকস দ্বিন্দর্ষ দ্বক ু জাদ্ব   া। পন্দ ন্দরা দ্বি  আন্দে এন্দসদ্ব ল, মাত্র িুমান্দসর জ য 
ওন্দক িহাল করা হন্দয়দ্ব ল। কারণ ও থিকান্দরর পদ্বরিন্দতস কাজ করন্দত এন্দসদ্ব ল। থিকার 
সাত ি র ধন্দর এোন্দ  কাজ করন্দ । হান্দল থস অসুস্থ হন্দয় পডায় কতসা ওন্দক হাওয়া 
িিন্দলর জ য পাদ্বেন্দয় থি । তাই এদ্বলস এোন্দ  কাজ করদ্ব ল। 
  
এদ্বলস সম্পন্দকস আন্দরা দ্বক ু জা ন্দত  াইন্দল দ্বতদ্ব  িন্দল , পুদ্বলস ওন্দক হতযার িান্দয় 
সন্দেহ করন্দ । দ্বকন্তু আমার থকান্দ া সন্দেহ হয়  া ওর ওপর। তন্দি ও আমান্দির সন্দে 
থিদ্বর্ কথািাতসা িা থমলান্দমর্া করন্দতা  া। হয়ন্দতা  তু  িন্দল এরকম আ রণ কন্দরন্দ । 
  
তার থ হারার বিদ্বর্িয দ্ব ল? 
  
–একিু কুাঁন্দজা, লম্বা, থ হারা োরাপ  য়। িাইন্দর থিন্দরািার সময় কান্দলা  র্মা িযিহার 
করন্দতা থ ান্দের অসুে আন্দ  িন্দল। 
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ঘি ার দ্বি  তার আ রণ থকম  দ্ব ল? সযার সযািাথসওন্দয়ি জা ন্দত  াইন্দল । 
  
–থসদ্বি  আমরা সিাই িযে দ্ব লাম। এদ্বলসও তার িযদ্বতেম দ্ব ল  া। কতসার মৃতুযন্দত 
আমরা ভীষণ থভন্দে পন্দডদ্ব লাম। কান্নাকাদ্বি কন্দরদ্ব লাম। তন্দি ওন্দক থতম  মুষন্দড 
পডন্দত থিদ্বেদ্ব । থস আমান্দির সাধযমত থসিাযত্ন কন্দরদ্ব ল। 
  
–থসদ্বি  রাদ্বত্র থথন্দক থস উধাও তাই  া? 
  
–হযাাঁ। 
  
এিার আমরা অ যা য পদ্বর াদ্বরকান্দির সন্দে একিু কথা িলন্দত  াই, আপ ার যদ্বি 
আপদ্বি  া থান্দক। 
  
–আপদ্বি করার দ্বক ু থ ই, শ্রীযুক্তা থলদ্বক িলন্দল । তন্দি মন্দ  হয়  া  তু  দ্বক ু েির 
পান্দি । থসদ্বি  োওয়ার থিদ্বিন্দলর িাদ্বয়ত্ব দ্ব ল দ্বিয়াদ্বত্রন্দ  আর অযাদ্বলন্দের ওপর। 
আপ ারা িরং ওন্দির সন্দে কথা িলন্দত পান্দর । 
  
শ্রীযুক্তা থলদ্বকর পর এিাদ্বডর সিন্দ ন্দয় পুন্দরান্দ া পদ্বর াদ্বরকা হন্দল  দ্বিয়াদ্বত্রন্দ   া স। সযার 
 ালসস তার কান্দ  জা ন্দত  াইন্দল , থসদ্বি কার ঘি া থকা  অদ্বতদ্বথর ওপর দ্বক রকম 
প্রদ্বতদ্বেয়া সৃদ্বি কন্দরদ্ব ল। 
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–রীদ্বতমন্দতা থভন্দে পন্দডদ্ব ন্দল  এন্দঞ্জলা সািদ্বিি। দ্বক ুন্দতই রান্দত দ্বক ু থেন্দল   া। মাথা 
ধরার জ য অযাসদ্বপদ্বর  থেন্দল । তাাঁর দ্বক ুন্দতই ঘুম আসদ্ব ল  া। সকান্দল দ্বেন্দয় থিদ্বে, 
অকাতন্দর ঘুমুন্দে । 
  
শ্রীযুক্তা থডকান্দসসর থকান্দ া প্রদ্বতদ্বেয়া থিেন্দত পায়দ্ব । উন্দে তার দ্বিন্দর থযন্দত থিরী হন্দয় 
যান্দি থভন্দি আপন্দসাস করদ্ব ন্দল । আর তাাঁর স্বামী রাদ্বণ্ড েলায় থেন্দল দ্ব ন্দজন্দক 
সামলাদ্বেন্দল । 
  
–থলদ্বড থমদ্বর সম্পন্দকস আপ ার মতামত দ্বক? 
  
–ভদ্রমদ্বহলার িযিহার থযম  সুের, থতমদ্ব  দ্বমদ্বি কথািাতসা। ওাঁর িান্দপর িাদ্বডর সন্দে 
আমান্দির িাদ্বডর অন্দ ককান্দলর থ  া পদ্বর য়। দ্বতদ্ব  থসদ্বি  মুষন্দড পন্দড দ্ব ন্দল  দ্বেকই, 
দ্বকন্তু থসিা প্রকার্ কন্দর দ্ব । আর তার থমন্দয় থতা ভীষণ ঘািন্দড দ্বেন্দয়দ্ব ন্দলা। থ ন্দলমা ুষ 
দ্বক া। 
  
শ্রীমতী উইলস সম্পন্দকস জা া থেল। দ্বতদ্ব  থকিল হযাংলাপ া কন্দর থিদ্বরন্দয়ন্দ  । থকম  
একিা আন্দিেলাপ া ভাি। 
  
–এিার িলু , থসদ্বি  সযার িামসালদ্বমউন্দয়র আ ার আ রণ থকম  দ্ব ল? 
  
— পাদ্বিসর আন্দয়াজ  দ্ব ন্দয় বহ বহ  লন্দ । কতসা েুি েুর্ী। এম  দ্বক একিার এদ্বলন্দসর 
সন্দে রদ্বসকতাও কন্দর থিলন্দল । কতসার কান্দ  থিদ্বলন্দিান্দ  জা ান্দ া হন্দয়দ্ব ল হাসপাতাল 
থথন্দক থয একদ্বি  তু  থরােী এন্দসন্দ । থিা িা ধন্দরদ্ব ল এদ্বলস। থরােী  য় থরােী ীর 
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 ামিা দ্ব ল ভীষণ েন্দিামন্দিা। শ্রীযুক্তা দ্বড. রাসদ্বরজার। এই  ামিা দ্ব ন্দয়ই কতসা ওর সন্দে 
মজা করদ্ব ন্দল । 
  
শ্রীমতী  া সন্দক ধ যিাি জাদ্ব ন্দয় দ্বিিায় দ্বিন্দল । 
  
ি র দ্বতদ্বরন্দর্র সাধারণ থ হারার থমন্দয় অযাদ্বলস। দ্বকন্তু র্রীন্দরর থযৌিন্দ র যািু প্রকদ্বিত। 
  
থিো থেল, এদ্বলস সম্পন্দকস তার ধারণা ভান্দলা। 
  
–ও থকম  কন্দর দ্বিষ থিন্দি? থিদ্বিন্দলর িাদ্বয়ত্ব দ্ব ন্দলা আমার ওপর। যদ্বি থস দ্বিষ দ্বিন্দতা 
তাহন্দল দ্ব শ্চয়ই আমার  জন্দর পডন্দতা। 
  
–তার মান্দ  তুদ্বম িলন্দত  াইন্দ া, প্রন্দতযন্দক থয পি থথন্দক কদ্বি থেন্দয়দ্ব ন্দল , থতামার 
কতসাও ঐ একই পান্দত্র কদ্বি পা  কন্দরদ্ব ন্দল ? 
  
–হযাাঁ, তাই। 
  
— তাহন্দল থতামার কতসান্দক থক েু  কন্দরন্দ  িন্দল থতামার মন্দ  হয়? 
  
–উদ্ব  থতা েু  হ দ্ব । হোৎ হািসন্দিল কন্দর মারা যা । 
  
– জান্দ   সযািাথসওন্দয়ি, িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুযর সন্দে িদ্বলর মৃতুযর থযাে  া থাকন্দলও িদ্বলর 
মৃতুযর জ য আদ্বম অযাদ্বলসন্দকই সন্দেহ করতাম। 
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– কারণ? 
  
–থমন্দয়িা থযম  উরৃ্ঙ্খলা, ও অদ্বত সহন্দজই দ্ব ন্দজর র্রীন্দরর দ্বিন্দক কারও িৃদ্বি আকষসণ 
কন্দর থসই অিসন্দর থকান্দ া কুমতলি হাদ্বসল করা অসম্ভি  য়। তন্দি থমন্দয় থিন্দে মজার 
মন্দতা ম  িা িয়স– থকান্দ ািাই িদ্বলর দ্ব ল  া। 
  
–দ্বকন্তু  ারীর আকষসণ মাথা োরাপ করার দ্বিপি এই িয়ন্দসই সিন্দ ন্দয় থিদ্বর্  য় দ্বক? –
দ্বক থয িন্দল , আমতা আমতা কন্দর িন্দল  সযার  ালসস। 
  
. 
  
০৫. 
  
ো সামার ঘর 
  
– লু , ো সামার ঘরিা একিার ঘুন্দর আদ্বস। সযািাথসওন্দয়ি িলন্দল , তন্দি ভািদ্ব , পুদ্বলস 
থতা একিার ঘরিা থিন্দেন্দ । তারপর আর দ্বক ু লাভ হন্দি? 
  
–পুদ্বলন্দসর কথা আর িলন্দি   া। পাকা দ্বডন্দিকদ্বিন্দভর মত থহন্দস উেন্দল  অদ্বভন্দ তা 
সযার  ালসস। ওরা েুাঁন্দজন্দ  অপরান্দধর প্রমাণ, আর আমরা েুাঁজন্দিা দ্ব ন্দিসাদ্বষতার প্রমাণ। 
  
থয ঘরদ্বিন্দত এদ্বলস দ্ব ন্দলা থসোন্দ  এন্দস েুকন্দল  িুজন্দ । িড ঘর, এদ্বিন্দক িায়ার থেস। 
থলাহার োন্দি দ্বি া া পদ্বরপাদ্বি কন্দর পাতা। আল ায় থপার্াক সুের কন্দর সাজান্দ া। 
একন্দজাডা জুন্দতাও রন্দয়ন্দ । দ্বকন্তু ো সামার উদ্বিিা আল ায় থ ই। থিদ্বিন্দলর ওপর 
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কাদ্বলভরা থিায়াত আন্দ  দ্বকন্তু কাদ্বল থ ই। ঘরিা তন্ন তন্ন কন্দর েুাঁজন্দল । থতম  দ্বক ু 
 জন্দর পডন্দলা  া। তন্দি িায়ার থেন্দসর কান্দ  থিওয়ান্দল একিু কাদ্বল দ্ব িন্দক পডার িাে 
 জন্দর পডন্দলা। 
  
– া, এোন্দ  দ্বক ু পাওয়া যান্দি  া। হাতার্ার সুর সযার  ালসন্দসর কথায়। 
  
– এরকম থিতালা কান্দণ্ডর মন্দধয েন্দল্পর থোন্দয়োরা যদ্বি পডন্দত , তাহন্দল থিেতাম 
তান্দির দ্বক হাল হন্দতা। 
  
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ন্দির কথা শুন্দ  সযার  ালসস থহন্দস উেন্দল । 
  
সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র িাদ্বডর িাোন্দ  ওাঁরা িুজন্দ  পায় াদ্বর করন্দত করন্দত আন্দলা  া 
করদ্ব ন্দল । 
  
–শ্রীমতী  া স িলদ্ব ন্দল , সযার  ালসস েুর্ীর থমজান্দজ দ্ব ন্দলা। এদ্বলন্দসর সন্দে োট্টাও 
কন্দরদ্ব ল। থরােী ীর  াম দ্বক থয  িন্দলদ্ব ল? 
  
– শ্রীযুক্তা দ্বড. রাসদ্বরজার। 
  
– থিদ্বলন্দিান্দ র েিরিা থকান্দ া সাংন্দকদ্বতক িযাপার িন্দল আমার মন্দ  হয়। ঐ সন্দঙ্কন্দতর 
প্রকৃত অথস আমান্দির জা ন্দত হন্দি। হাসপাতান্দল দ্বেন্দয় থোাঁজ দ্ব ন্দত হন্দি থয ঐ  ান্দম 
থকান্দ া থরাদ্বে ী আমান্দির জা ন্দত হান্দ  সাংন্দকদ্বতক। 
  
কন্দয়ক দ্বমদ্ব ন্দির মন্দধয ওাঁরা িুজ  আন্দরােয দ্ব ন্দকতন্দ  এন্দস হাদ্বজর হন্দল । 
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হাসপাতান্দলর থমট্রন্দ র সন্দে কথা িলদ্ব ন্দল  সযার  ালসস। 
  
–অন্দ ক কন্দি দ্বতদ্ব  এই প্রদ্বতষ্ঠা দ্বি েন্দড দ্বিন্দয় থেন্দ  , থমট্র  িন্দল , এর দ্বিরাি 
সু ান্দমর প্রায় সিিুকুই তাাঁর িা । 
  
— আপ ান্দির এোন্দ   াভস থকন্দসর দ্ব দ্বকৎসাই থিদ্বর্ হয় তাই  া? 
  
–হযাাঁ। 
  
— আো, শ্রীযুক্তা দ্বড. রাসদ্বরজার  ান্দম থকান্দ া ভদ্রমদ্বহলা এোন্দ  এন্দসন্দ  ? মদ্বহলা 
আমার থ  াজা া। ওাঁর সম্পন্দকস িদ্বলর সন্দে আমার আন্দে কথা হন্দয়দ্ব ল। 
  
–হযাাঁ, এন্দসন্দ  । সযার িাথসালদ্বমউ থযদ্বি  মারা যা  থসদ্বি  দ্বিকান্দলই উদ্ব  ওন্দয়িইদ্বণ্ডজ 
থথন্দক এোন্দ  এন্দস থপৌঁন্দ া । ওাঁর স্বামী একজ  আত্মীন্দয়র সন্দে এোন্দ  ওাঁন্দক পাদ্বেন্দয় 
দ্বিন্দয়ন্দ  । 
  
–এে  দ্বতদ্ব  থকম  আন্দ  ? 
  
— েুি ভান্দলা  য়।  াভসাস থরক ডাউ , িাইন্দরর থলাকজন্দ র সন্দে থিো করা িা দ্ব দ্বে 
থলো সি িন্ধ্। 
  
আন্দরা িু একিা সাধারণ গ্রাম প্রকার্ কন্দর ওাঁরা আন্দরােয দ্ব ন্দকত  থথন্দক থিদ্বরন্দয় 
এন্দল । 
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এরপর তারা হাদ্বজর হন্দল  স্থা ীয় থা ায়। অদ্বলভার মযা ডান্দসসর থসদ্বিন্দ র অযাকদ্বসন্দডন্দন্ট 
সম্পন্দকস থোাঁজ থ ওয়ার জ য। 
  
থা ায় থোাঁজ েির দ্বিন্দল । থযোন্দ  অযাকদ্বসন্দডন্ট হন্দয়ন্দ  জায়োদ্বিও থিেন্দল । িুধান্দর 
প্রায় ির্ িুি উাঁ ু পাাঁদ্ব ল এন্দকিান্দর থসাজা এিং প্রায় িাাঁকা রাো  ন্দল থেন্দ । থা া 
থথন্দক আর্াপ্রি থকান্দ া িল পাওয়া থেল  া। 
  
সযার  ালসন্দসর হোৎ ো সামার ঘন্দরর থিওয়ান্দল থিো কাদ্বলর িাে কথা মন্দ  পডন্দলা। 
ওিা ভান্দলা ভান্দি পরীক্ষা কন্দর থিো িরকার। 
  
. 
  
০৬. 
  
থিওয়ান্দল কাদ্বলর িাে 
  
 থিয়ান্দলর কাদ্বলর িাে থিন্দে দ্বক থিাঝা থযন্দত পান্দর থসিা থিাধেময হন্দলা  া সযার 
সযািাথসওন্দয়ন্দির কান্দ । 
  
মন্দ  হয় সযার  ালসস থসিা িুঝন্দত থপন্দরই দ্বজন্দজ্ঞস করন্দল , থিওয়ান্দলর ঐ জায়োয় 
কাদ্বলর িােিা থকম  কন্দর পডন্দলা িন্দল আপ ার মন্দ  হয়? 
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— মন্দ  হয়, কলম পডার কাদ্বলর িাে। সযািাথসওন্দয়ি িলন্দল । এ ঘন্দর অির্য থকান্দ া 
কলম পাওয়া যায়দ্ব । িুঝন্দত হন্দি এদ্বলন্দসর দ্বকংিা তার আন্দের ো সামার থকান্দ া 
িাউন্দন্ট  থপ  দ্ব ল। 
  
–দ্বকন্তু কলম পাডন্দল থিদ্বিন্দল িন্দসই পাডন্দি। িায়ার থেন্দসর থিওয়ান্দল যান্দি দ্বক কন্দর? 
  
 একদ্বি থলেিার কােজ আর থপ দ্বসল মাথসা থলদ্বকর কা  থথন্দক থ ন্দয় দ্ব ন্দল  সযার 
 ালসস। এই ঘন্দর দ্বক হন্দে থসিা জা া এিং থিোর জ য অল্প িন্দয়সী পদ্বর াদ্বরকান্দির 
থকৌতূহন্দলর থর্ষ থ ই। 
  
ঘন্দরর িরজা িন্ধ্ কন্দর দ্বিন্দয় কােজ থপ দ্বসল থিদ্বিন্দলর ওপর রােন্দল  সার  ালসস। 
তারপর িায়ার থেন্দসর কান্দ  দ্বেন্দয় ম  দ্বিন্দয় িােিা পযসন্দিক্ষণ করন্দত লােন্দল । তাাঁর 
দ্ব ন্দিসর্ মত সযার সযািাথসওন্দয়ি োন্দির ওপর  ুপ কন্দর িন্দস রইন্দল । 
  
পাাঁ  দ্বমদ্ব ি পর সযার  ালসস উন্দে এন্দল  –আদ্বম এে  এদ্বলস। আর এই থপ দ্বসলদ্বি হন্দি 
আমার কলম। অদ্বভ য় হন্দি থিািা। কন্দয়ক দ্বমদ্ব ি লােন্দি। 
  
থসই কন্দয়ক দ্বমদ্ব ন্দি সযার সযািাথসওন্দয়ি িুঝন্দত পারন্দল  থয সযার  ালসস সদ্বতযই কতিন্দডা 
অদ্বভন্দ তা। 
  
থ ান্দে মুন্দে িারুণ উন্দিজ া দ্ব ন্দয় এদ্বলস ঘন্দর েুকন্দলা। িরজা িন্ধ্ করন্দলা। দ্বক থয  
ভািন্দ । এে ই তান্দক দ্বক থয  একিা দ্বসদ্ধান্ত দ্ব ন্দত হন্দি। সারা র্রীর থরথর কন্দর 
কাাঁপন্দ । একিা র্ব্দ?  া দ্বক ু  য়। দ্বসদ্ধান্ত দ্ব ন্দয় থিন্দলন্দ । থিদ্বিন্দলর কান্দ  দ্রুত পান্দয় 
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এন্দস থ য়ান্দর িসন্দলা, কােজ কলম এদ্বেন্দয় দ্ব ন্দলা! দ্বক থয  দ্বলেন্দ  দ্রুত হান্দত। র্ন্দব্দ 
কা  োডা কন্দর। িরজার কা  থথন্দক র্ব্দিা আসন্দ । তন্দি দ্বক পুদ্বলস? ভাষণ ভয় থপন্দয় 
দ্রুত  ুন্দি থেল িায়ার থেন্দসর কান্দ । কােজিা িলা পাদ্বকন্দয় িায়ার থেন্দসর আগুন্দ  
 ুাঁন্দড থিন্দল দ্বিন্দলা। তাডাতাদ্বড করন্দত দ্বেন্দয় হান্দতর কলমিা দ্ব িন্দক দ্বেন্দয় থিওয়ান্দলর 
োন্দয় লােন্দলা। েুি স্বাভাদ্বিক মুন্দে িরজার দ্বিন্দক এদ্বেন্দয় থেল এদ্বলস। িরজা েুন্দল 
থিেন্দলা।  া, থকউ থ ই। 
  
সযার  ালসস, কাদ্বলর িান্দের রহসযিা এিার আমার কান্দ  স্পি হন্দয়ন্দ । উচ্ছ্বদ্বসত হন্দল  
সযািাথসওন্দয়ি। 
  
থপ দ্বসলিা ঘুদ্বরন্দয় থ িার জ য সযার  ালসস দ্ব  ু হন্দল । 
  
–মন্দ  হন্দে, যা থ ন্দয়দ্ব লাম তার থথন্দক থিদ্বর্ দ্বক ু থপন্দয় থেদ্ব । সযািাথসওন্দয়ি র্ীেদ্বের 
আসু । 
  
সযািাথসওন্দয়ি এদ্বেন্দয় দ্বেন্দয় ঝুাঁন্দক পডন্দল । েুি ভান্দলা কন্দর লক্ষয করন্দল , — মন্দ  
হন্দে। একিা কােজ। 
  
– কােজ  য়। িাাঁডা  একদ্বমদ্ব ি। 
  
সযার  ালসস িরজা েুন্দল িাইন্দর থিন্দরান্দল । একিু পন্দরই একিা থিা িার কাাঁিা হান্দত 
দ্ব ন্দয় আিার েুকন্দল । 
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িায়ার থেন্দসর দ্ব ন্দ  থথন্দক িলা পাকান্দ া কােজগুন্দলা থির করন্দল  সযার  ালসস। 
কন্দয়কিা দ্ব দ্বে! ম  দ্বিন্দয় িুজন্দ  পডন্দল । এগুদ্বল একই দ্ব দ্বের কন্দয়কিা েসডা মাত্র। 
অদ্বতর্য় স্পিভান্দি পত্রন্দলেক এদ্বলস তার িক্তিযদ্বি জাদ্ব ন্দয়ন্দ  — ডাক্তার দ্বকভান্দি মারা 
দ্বেন্দয়ন্দ   সি জাদ্ব । পুদ্বলসন্দক এে ও দ্বক ু িদ্বলদ্ব । দ্বর্েদ্বের আমার সন্দে থিো 
কন্দর….। 
  
হোৎ থকান্দ া কারন্দণ থলোদ্বি অসমূ্পণস রন্দয় থেন্দ । হোৎ এদ্বলস আ মকা ভয় থপন্দয় 
কােজগুন্দলা িলা পাদ্বকন্দয় িায়ার থেন্দসর দ্বিন্দক  ুাঁন্দড থিন্দল থিয়। 
  
সযার সযািাথসওন্দয়ি অদ্বভ ে  জা ান্দল  সযার  ালসসন্দক। 
  
–সযািাথসওন্দয়ি, আমরা দ্বকন্তু এেন্দ া িদ্বলর আসল হতযাকারী থক জাদ্ব   া। এদ্বলস দ্ব ন্দজ 
েু  কন্দরদ্ব  তন্দি থক কন্দরন্দ  থসিা থস জান্দ । ও থ ন্দয়দ্ব ল হতযাকারীর সন্দে ব্ল্যাকন্দমল 
করন্দত। দ্বকন্তু থেল থকাথায় থস? 
  
— পুদ্বলসন্দক তাহন্দল েিরিা জা ান্দত হয়। সযািাথসওন্দয়ি জা ান্দল । পুদ্বলন্দর্র ধারণা 
এদ্বলসই েু  কন্দরন্দ । অথ  আসল েু ী োন্দয় হাওয়া লাদ্বেন্দয় ঘুন্দর থিডান্দে। থসিা 
পুদ্বলস িুঝুক। 
  
– পুদ্বলন্দসর ওপর আমার একিুও আস্থা থ ই। তা াডা পুদ্বলন্দসর কাণ্ডকারো ায় আসল 
হতযাকারী হাঁদ্বর্য়ার হন্দয় যান্দি। অতএি থসিা করা  লন্দি  া। 
  
–দ্বকন্তু থসৌজ য িন্দলও থতা একিা িযাপার আন্দ । 
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–থির্, জাদ্ব ন্দয় দ্বি । ইোর দ্বিরুন্দদ্ধ সযার  ালসস সম্মদ্বত জা ান্দল । 
  
. 
  
০৭. 
  
মন্ত্রণা 
  
দ্ব দ্বেগুন্দলার কথা জা ান্দল  ওাঁরা লণ্ডন্দ র পুদ্বলস অদ্বিসার কন্দণসল জ স ন্দক। দ্বতদ্ব  
তান্দির ধ যিাি জা ান্দল । দ্বকন্তু মন্দ  মন্দ  েুর্ী হন্দত পারন্দল   া এই থভন্দি থয িুজ  
অন্দপর্ািার থলাক তান্দির ওপর থিক্কা দ্বিন্দে। 
  
কাদ্বলর িাে লক্ষয কন্দর তারা থকম  ভান্দি দ্ব দ্বেগুন্দলা উদ্ধার করন্দলা থসিা দ্বিোদ্বরত 
জা ান্দল  সযার  ালসস। 
  
দ্ব দ্বেগুন্দলা থপন্দয় পুদ্বলন্দসর কান্দ  একিা িযাপার স্পি হন্দলা থয যাজক িযাদ্বরংি  এিং 
ডাক্তার িাথসলদ্বমউন্দয়র মৃতুয এক অদ্বভন্ন সূন্দত্র োাঁথা। কন্দণসল জ স  জা ান্দল , দ্বতদ্ব  
লুমাউন্দ র পুদ্বলস কতৃসপন্দক্ষর সন্দে থযাোন্দযাে কন্দর িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুয সম্পন্দকস  তু  কন্দর 
অ ুসন্ধ্ান্দ র কাজ শুরু করন্দি । 
  
েিন্দরর কােন্দজ থয  এে  দ্ব দ্বেগুন্দলার কথা প্রকাদ্বর্ত  া হয় থস দ্বিষন্দয় পুদ্বলসন্দক 
সািধা  কন্দর দ্বিন্দয় সযার  ালসস ও সযািাথসওন্দয়ি থা া থথন্দক থিদ্বরন্দয় এন্দল । 
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থ লাসায় শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ন্দির িাদ্বড সাজান্দ া থো ান্দ া সুের। িাদ্বডর মাদ্বলক থয দ্বর্ল্প 
রদ্বসক, তার পদ্বর য়  দ্বডন্দয় আন্দ  সিসত্র। 
  
বিেকো া ঘন্দর িন্দস আন্দ   দ্বত জ – সযার সযািাথসওন্দয়ি, সযার  ালসস ও হারদ্বমন্দয়া । 
  
 হারদ্বমন্দয়া ন্দক একিু থরাো লােন্দ , দ্বকন্তু তার থোাঁন্দি থলন্দেন্দ  প্রদ্বতজ্ঞার কাদ্বে য, 
সযািাথসওন্দয়ি লক্ষয করন্দল । 
  
— আপদ্ব  দ্বিন্দর আসন্দি । আদ্বম জা তাম। হারদ্বমন্দয়া  সযার  ালসসন্দক লক্ষয কন্দর 
িলন্দলা। এিার আর থকান্দ া দ্ব ন্তা থ ই, সি দ্বেক হন্দয় যান্দি। 
  
ওর কথা িলার ভেীমা থিন্দে সযািাথসওন্দয়ি স্পি িুন্দঝ দ্ব ন্দল  থয হারদ্বমন্দয়া  সযার 
 ালসসন্দক েভীরভান্দি ভান্দলান্দিন্দসন্দ । আর  ালসসও হারদ্বমন্দয়া ন্দক ভান্দলান্দিন্দসন্দ  । একদ্বি 
অপরাধ,  া িুদ্বি অপরাধ মাঝোন্দ  থসতুিন্ধ্ন্দ র কাজ কন্দর  ন্দলন্দ । 
  
িদ্বক্ষণ ফ্রান্দের সমুদ্রতীন্দরর কথা, িাথসালমউন্দয়র মৃতুয সংিান্দির কথা, ইয়কসর্ায়ান্দর 
তান্দির অদ্বভজ্ঞতার কথা সদ্বিোন্দর িলন্দল  সযার  ালসস। 
  
সি শুন্দ  হারদ্বমন্দয়া  মাথা থ ন্দড িলন্দলা, আপ ারা আসল কথািাই িুঝন্দত পান্দর দ্ব । 
  
 ঘন্দরর িাদ্বক িুজ  তার দ্বিন্দক দ্বজজ্ঞাসু থ ান্দে তাদ্বকন্দয় রইন্দল । 
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–এদ্বলস আর থিাঁন্দ  থ ই। থস অন্দ ক দ্বক ু থজন্দ  থিন্দলদ্ব ল। তাই তান্দক েু  করা 
হন্দয়ন্দ । হতযাকারী তান্দক দ্ব রাপি মন্দ  কন্দরদ্ব । তার মান্দ  হতযাকান্দণ্ডর সংেযা হন্দলা 
দ্বত । 
  
একিু  ুপ কন্দর থথন্দক সযার  ালসস িলন্দল , থতামার কথা হয়ন্দতা থমন্দ  দ্ব লাম, দ্বকন্তু 
এদ্বলন্দসর মৃতন্দিহিা থকাথায় যান্দি? 
  
– আন্দ , ঐ িাদ্বডরই থকাথাও। ঐরকম প্রাসান্দির মত িাদ্বডন্দত থতা থ ারাকুেুদ্বরর অভাি 
থ ই। ভান্দলা কন্দর েুাঁজন্দল দ্ব শ্চয়ই পাওয়া যান্দি। 
  
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি ভািন্দল , হারদ্বমন্দয়ান্দ র কথা যদ্বি সদ্বতয হয় তাহন্দল হতযাকারী থয 
ভীষণ সাংঘাদ্বতক থস িযাপান্দর থকান্দ া সন্দেহ থ ই। তার মান্দ  দ্বতদ্ব ও দ্বিপন্দি পন্দডন্দ  । 
থকিল দ্বতদ্ব    , সযার  ালসস, হারদ্বমন্দয়া ও তার সন্দে আন্দ । প্রন্দয়াজ  মন্দ  করন্দল েু ী 
আর একিা েু ….. 
  
–আপ ান্দক এই দ্বত দ্বি মৃতুযর রহসয েুাঁন্দজ থির করন্দতই হন্দি। হারদ্বমন্দয়ান্দ র কন্দে 
িৃঢ়তার  াপ স্পি। এ কাজ অ য কাউন্দক দ্বিন্দয় হন্দি  া, আদ্বম জাদ্ব । আপদ্ব  দ্ব শ্চয় ভয় 
থপন্দয় থপদ্ব ন্দয় যান্দি   া। রহন্দসযর আডান্দল থয সতয লুদ্বকন্দয় আন্দ  থসিা আমরা, মান্দ  
আদ্বম আর আপদ্ব  েুাঁন্দজ থির করন্দিাই। 
  
— আর সযািাথসওন্দয়ি? 
  
— হযাাঁ। 
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শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি মন্দ  মন্দ  থহন্দস উেন্দলা, হারদ্বমন্দয়া   া  াইন্দলও দ্বতদ্ব  ওন্দির সন্দে 
থাকন্দি । কারণ দ্বতদ্ব  রহসয ভান্দলািান্দস । ভান্দলািান্দস  ম ুষয প্রকৃদ্বতর সমীক্ষা। এই 
সুিণস সুন্দযাে দ্বতদ্ব  কেন্দ াই  াডন্দি   া। 
  
অন্দ কক্ষণ ধন্দর  ুপ কন্দর িন্দস দ্বক থয  ভািন্দল  সযার  ালসস। থিাঝা যান্দে, দ্বতদ্ব  এে  
পদ্বর ালন্দকর ভূদ্বমকা গ্রহণ করন্দি । 
  
–আমরা দ্বিশ্বাস কদ্বর থয দ্বিতীয় হতযাকাণ্ডদ্বি প্রথম হতযাকাণ্ডদ্বির থথন্দকই উদূ্ভত। অথসাৎ 
িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুয রহসয সম্পন্দকস িাথসালদ্বমউ যা থজন্দ দ্ব ন্দল , থসিা থয  আর থকউ  া 
জা ন্দত পান্দর থসইজ য হতযাকারীদ্বি দ্ব রদ্বিন্দ র জন্দ য তার মুে িন্ধ্ কন্দর দ্বিন্দয়দ্ব ল, তাই 
থতা? 
  
হারদ্বমন্দয়া  ও সযািাথসওন্দয়ি ঘাড কাত কন্দর তান্দির মত জা ান্দলা। 
  
— অতএি হতযাকারীর উন্দের্য দ্বক দ্ব ল থসিা জা ন্দত হন্দি? প্রথমতিঃ িযাদ্বরংি ন্দক হতযা 
কন্দর থকউ আদ্বথসক দ্বিক দ্বিন্দয় লাভিা  হন্দি এম  থকান্দ া সম্ভাি া দ্বক আন্দ ? 
  
–মন্দ  থতা হয়  া। সযািাথসওন্দয়ি িলন্দল । 
  
–দ্বতদ্ব  তার অজ্ঞাতসান্দর থকান্দ া ক্ষদ্বত কান্দরা কন্দরদ্ব ন্দল  দ্বক া থসিা জা ন্দত হন্দি। 
তৃতীয় কারণ ধরা থযন্দত পান্দর দ্বজঘাংসািৃদ্বি। এিাও একধরন্দ র পােলাদ্বম। এন্দক্ষন্দত্র 
থসিাও প্রন্দযাজয  য়। 
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একিু থথন্দম সযার  ালসস আিার িলন্দত থান্দক – ভয়ও আর একদ্বি কারণ হন্দত পান্দর। 
মন্দ  করু , িযাদ্বরংি  থকান্দ া একদ্বি থলাকন্দক থকান্দ া এক দ্বিন্দর্ষ সমন্দয় থকান্দ া একদ্বি 
জায়োয় থিন্দেদ্ব ন্দল । হয়ন্দতা থলাকদ্বি এম  একদ্বি অযাদ্বলিাই সৃদ্বি কন্দর থরন্দেন্দ  থয 
থসই সমন্দয় থস থসো  থথন্দক র্োন্দ ক মাইল িূন্দর আন্দ । যদ্বি িযাদ্বরংি  সরল, মন্দ  
থলাকদ্বির সন্দে তার থিো হওয়ার কথা কান্দরান্দক িন্দল থিন্দল  তাহন্দল? 
  
– হযাাঁ, িুঝন্দত থপন্দরদ্ব । সযািাথসওন্দয়থ িলন্দল । 
  
থর্ষ পযসন্ত দ্বেক হন্দলা, িুই পাদ্বিসন্দত যাাঁরা দ্ব মদ্বন্ত্রত দ্ব ন্দল  তান্দির  ান্দমর একদ্বি তাদ্বলকা 
বতদ্বর কন্দর কান্দক দ্বক কারন্দণ সন্দেহ করা যায় থস দ্বিষন্দয় দ্বিন্দি  া কন্দর থিো। 
  
তাদ্বলকা দ্বলেন্দত িসন্দলা হারদ্বমন্দয়া , কার  াম আন্দে দ্বলেন্দি, কার  াম দ্বলেন্দি  া এসি 
দ্ব ন্দয় সযার  ালসন্দসর সন্দে প্রায় তকস থলন্দে থেল। একিা েণ্ড প্রলয় শুরু হওয়ার সম্ভাি া 
কন্দর শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি থিল িাদ্বজন্দয় কদ্বির হকুম দ্বিন্দল । সযার  ালসস উন্দে 
িাাঁডান্দল । এদ্বেন্দয় থেন্দল  একিা দ্ব ন্দগ্রা-ভাস্কন্দযসর সামন্দ । েম্ভীর মুন্দে িন্দস রইন্দলা 
হারদ্বমন্দয়া । 
  
কদ্বি পা  করার পর সিার থমজাজ স্বাভাদ্বিক হন্দলা। এিার দ্বেক হন্দলা –সযার  ালসস 
কুলায় দ্বিন্দর যান্দি  আর হারদ্বমন্দয়া  তার মান্দক দ্ব ন্দয় লুমাউন্দথর িযাদ্বরংিন্দ র সন্দে 
কথািাতসা িলন্দি। 
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তৃতীয অ্ঙ্ক–আথ্রিষ্কার 
  
০১. 
  
 শ্রীযুক্তা িযাদ্বরংি  
  
 দ্বেজসার লান্দোয়া যাজন্দকর িাদ্বডদ্বিন্দত সন্দতন্দরা ি র ধন্দর িাস করদ্ব ন্দল  িযাদ্বরংি  
িম্পদ্বত। স্বামীর আকদ্বিক মৃতুযন্দত শ্রীমতী িযাদ্বরংি  মন্দ  মন্দ  ভীষণ ভান্দি থভন্দে 
পডন্দল । দ্বেক করন্দল , এই িাদ্বড থ ন্দড সমুন্দদ্রর কা াকাদ্ব  একদ্বি থ াি িাদ্বড দ্বকন্দ  
থ ন্দি , এিং দ্বসদ্ধান্ত অ ুযায়ী িাো  সন্দমত একদ্বি িাদ্বড দ্বকন্দ  থিলন্দল । 
  
সযার  ালসস আর হারদ্বমন্দয়া  যে  ঐ িাদ্বডন্দত প্রন্দির্ করন্দল  তে  শ্রীমতী িযাদ্বরংি  
িাোন্দ  কাজ করদ্ব ন্দল । ওন্দিরন্দক দ্ব ন্দয় দ্বতদ্ব  িসার ঘন্দর এন্দল । 
  
–আপ ান্দক এ অিস্থায় দ্বিরক্ত করার জ য িুিঃদ্বেত। সযার  ালসস িলন্দল , পুদ্বলন্দসর কা  
থথন্দক থকান্দ া দ্বরন্দপািস িা দ্ব দ্বেপত্র থপন্দয়ন্দ   শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুযর কারণ সম্পন্দকস। 
  
–হযাাঁ, থপন্দয়দ্ব । পুদ্বলস জাদ্ব ন্দয়ন্দ , দ্ব ন্দকাদ্বি  জাতীয় দ্বিষদ্বেয়ায়…িলন্দত িলন্দত শ্রীযুক্তা 
িযাদ্বরংি  থ ান্দের জল মু ন্দল । হারদ্বমন্দয়া  ওাঁন্দক জদ্বডন্দয় ধরন্দলা। 
  
— আর একিা কথা আপ ান্দক জা াই, এো  থথন্দক আদ্বম  ন্দল দ্বেন্দয়দ্ব লাম িদ্বক্ষণ 
ফ্রান্দে। ওোন্দ  িন্দস আদ্বম েিন্দরর কােজ থথন্দক আমার িনু্ধ্ ডাক্তার িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুয 
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সংিাি জা ন্দত পাদ্বর। তন্দি মৃতুযিা স্বাভাদ্বিক  য় এিং িুদ্বি মৃতুযর ঘি া একই রকম। 
তারও মৃতুযর কারণ দ্বহসান্দি পুদ্বলস দ্ব ন্দকাদ্বি  জাতীয় দ্বিষদ্বেয়ার কথা উন্দেে কন্দরন্দ । 
  
– শ্রীযুক্তা িযাদ্বরংি , আপ ার কান্দ  আদ্বম প্রদ্বতজ্ঞা করদ্ব , এই রহসয উিঘাি  করন্দিাই। 
  
–প্রাথস া কদ্বর, আপ ার থ িা থয  সাথসক হয়। 
  
— থসই জ য আপ ার সাহাযয প্রন্দয়াজ । 
  
— িলু , দ্বক ধরন্দ র সাহাযয আর্া কন্দর ? 
  
সযার  ালসস এন্দকর পর এক প্রশ্ন কন্দর থজন্দ দ্ব ন্দল , শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংি  দ্বসোন্দরি থেন্দত  
দ্বক া, থকান্দ া র্ত্ৰু তাাঁর দ্ব ল দ্বক া, আদ্বথসক সেদ্বত থকম  দ্ব ন্দলা ইতযাদ্বি িযাপান্দর। 
  
শ্রীযুক্তা িযাদ্বরংি , আপ ার দ্বক মন্দ  পন্দড, ঘি ার আন্দের দ্বি  পাদ্বিসর থকান্দ া থলান্দকর 
সন্দে আপ ান্দির থিো হন্দয়দ্ব ল দ্বক া? 
  
–তার আন্দের দ্বি  হারদ্বমন্দয়া  আর অদ্বলভার এন্দসদ্ব ল। হারদ্বমন্দয়ান্দ র মা-ও 
এন্দসদ্ব ন্দল । এিা থতা প্রায়ই থরান্দজর আসা। আর থকউ আন্দসদ্ব । 
  
— পাদ্বিসর কান্দক কান্দক দ্ব  ন্দত ? 
  
–দ্বিন্দর্ষ কাউন্দক দ্ব  তাম  া। তন্দি ডাক্তার িাথসালদ্বমউ, অদ্বভন্দ ত্রী এন্দঞ্জলা সািদ্বিি আর 
 ািক থলদ্বেকা শ্রীমতী উইলন্দসর  াম শুন্দ দ্ব লাম। 
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– দ্বেদ্বলংন্দয়, মান্দ  থযোন্দ  আপ ান্দির দ্বিন্দয় হন্দয়দ্ব ন্দলা, থসোন্দ ও থোাঁজ েির দ্ব ন্দত 
হন্দি। আসল রহসয আমান্দক জা ন্দতই হন্দি। 
  
. 
  
০২. 
  
থলদ্বড থমদ্বর 
  
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি সযার  ালসন্দসর অদ্বতদ্বথ দ্বহসান্দি কুলায় অিস্থা  করদ্ব ন্দল , 
হারদ্বমন্দয়া  আর সযার  ালসস থিদ্বরন্দয় থযন্দতই দ্বতদ্ব  পান্দয় পান্দয় এন্দস হাদ্বজর হন্দল  
হারদ্বমন্দয়া ন্দির িাদ্বডন্দত। 
  
থলদ্বড থমদ্বর শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়িন্দক সািন্দর অভযথস া জা ান্দল ।  া পদ্বরন্দির্  করন্দল । 
ধীন্দর ধীন্দর িুজন্দ  জদ্বমন্দয় েল্প শুরু করন্দল । ওাঁরা িুজন্দ ই একই রকম জীি ির্সন্দ  
দ্বিশ্বাসী। তাই শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়িন্দক পাদ্বরিাদ্বরক িনু্ধ্ দ্বহসান্দি থমন্দ  দ্ব ন্দত থলদ্বড থমদ্বরর 
থিরী হন্দলা  া। 
  
কথায় কথায় হারদ্বমন্দয়ান্দ র কথা উেন্দলা। থলদ্বড থমদ্বর িলন্দল – থমন্দয়িা দ্বক থয 
রহসযন্দভন্দির থ িায় থমন্দতন্দ  জাদ্ব   া। িড্ড থেয়ালী থমন্দয়। তন্দি সযার  ালসস সন্দে 
আন্দ   থজন্দ  একিু িাাঁন্দ ায়া। 
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সযার সযািাথসওন্দয়ি  ুপ কন্দর থথন্দক ভািন্দত থান্দক , হারদ্বমন্দয়া  দ্বক সদ্বতযই িুদ্বি 
হতযাকান্দণ্ডর রহসযন্দভন্দিই িযে রন্দয়ন্দ ? 
  
–শ্রীমতী িযাদ্বরংিন্দ র কথা থভন্দি ভীষণ িুিঃে হয়। িলন্দত থান্দক  থলদ্বড থমদ্বর। অিস্থা 
ওাঁন্দির থকান্দ াদ্বি  ভান্দলা দ্ব ল  া। যুন্দদ্ধ ওাঁন্দির একমাত্র থ ন্দল মারা যায়। তিু তান্দির 
সংসান্দর সুে দ্ব ন্দলা। সি সময় ওাঁন্দির থোাঁন্দি হাদ্বস থিন্দেদ্ব । হাদ্বরমন্দযা ন্দক ওাঁরা িুজন্দ ই 
ভান্দলািাসন্দত । 
  
 কথায় কথায় শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি জা ন্দত পারন্দল  থয দ্বিিাদ্বহত জীিন্দ  থলদ্বড থমদ্বর 
দ্বকন্তু সুেী দ্ব ন্দল   া। অির্য ভান্দলান্দিন্দস িাদ্বডর অমন্দত দ্বতদ্ব  দ্বিন্দয় কন্দরদ্ব ন্দল । 
  
এিার সযািাথসওন্দয়ি অদ্বলভার সম্পন্দকস িু  ারদ্বি প্রশ্ন করন্দল । 
  
–থ ন্দলদ্বি এমদ্ব ন্দত িুদ্বদ্ধমা । তন্দি ও এম  সি কথািাতসা িন্দল যান্দত মন্দ  হয় থয, 
ঐদ্বতহয িন্দল থকান্দ া দ্বক ু জা ন্দত থস রাজী  য়। স্বেসত িযাদ্বরংি ন্দক থস কিু কথা 
িলন্দতও থপ পা দ্ব ল  া। ওর ধারণা দ্ব ল, ধমস অদ্বত িান্দজ দ্বজদ্ব স। দ্বেজসাগুন্দলার 
প্রন্দয়াজ  থ ই। 
  
–থসদ্বক িযাদ্বরংি  থরন্দে থযন্দত   া? 
  
– া, একিু দ্বিরক্ত হন্দত   া, িরং িলন্দত , পৃদ্বথিীর সমে দ্বেজসা যদ্বি তুদ্বম িন্ধ্ কন্দর 
িাও, সি যাজকন্দির িেী কন্দরা, তারপন্দরও ঈশ্বর থযম  আন্দ   থতমদ্ব ই থাকন্দি । 
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– সুের কথা। 
  
–হাাঁ, তন্দি মন্দ  হয় কাকা-কাদ্বকমার থিদ্বর্ আিন্দরই অদ্বলভান্দরর এই হাল হন্দয়ন্দ । কারণ 
ও জন্মান্দ ার পন্দরই ওর মা মারা যা । তারপর থথন্দক কাকার কান্দ  মা ুষ হয়। 
  
–আপদ্ব  তাহন্দল জামাই দ্বহসান্দি অদ্বলভারন্দক দ্ব িসা   করন্দ    া? থহন্দস িলন্দল  
সযািাথসওন্দয়ি। 
  
—  া, থলদ্বড থমদ্বর িৃঢ়তার সন্দে িলন্দল । অির্য থমন্দয় যদ্বি থমন্দ  দ্ব ন্দতা তাহন্দল আদ্বম 
হয়ন্দতা আপদ্বি করতাম  া। দ্বকন্তু এে  আমার িৃঢ় দ্বিশ্বাস, হারদ্বমন্দয়া  এম  করন্দি 
িন্দল মন্দ  হয়  া। 
  
. 
  
০৩. 
  
থপায়ান্দরার পু িঃপ্রন্দির্ 
  
কুলান্দরর বিেকো া ঘর। আরামপ্রি উচ্চ। সযার  ালসস, শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি ও 
হারদ্বমন্দয়ান্দ র মন্দধয কথা হদ্বেল। 
  
হারদ্বমন্দয়া  িলন্দলা –আমরা এেন্দ া আপরাধী থক, জা ন্দত পাদ্বরদ্ব  দ্বেকই। দ্বকন্তু রহসযিা 
আমান্দির কান্দ  আন্দের মত ঝাপসা আর থ ই। এিাই আমান্দির লাভ। 
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সযার  ালসস ওর িক্তিয িুঝন্দত  া থপন্দর তাদ্বকন্দয় রইন্দল । 
  
–িযাদ্বরংিন্দ র হতযার থপ ন্দ  কন্দয়কদ্বি কারণ আন্দ  িন্দল আমরা ধন্দর দ্ব ন্দয়দ্ব লাম। 
থসগুদ্বল হন্দতা, অথসলাভ, প্রদ্বতদ্বহংসা এিং ত্রাস। 
  
– হারদ্বমন্দয়া , তুদ্বম েুি ভান্দলা িন্দলন্দ া, সযার  ালসস িলন্দল । এে  প্রথম িুন্দিা আমরা 
িাি দ্বিন্দত পাদ্বর। তাহন্দল পন্দর থয কারণদ্বি থসদ্বি হন্দলা ভয়। িযাদ্বরংি ন্দক  া থমন্দর থিলা 
পযসন্ত থকউ একজ  দ্ব রাপি থিাধ করদ্ব ল  া। এে  দ্ব শ্চয়ই িুঝন্দত পারন্দ   থয 
আমরা দ্বকভান্দি ধীন্দর ধীন্দর সন্দতযর দ্বিন্দক এদ্বেন্দয় যাদ্বে। 
  
— হযাাঁ, এিার িুঝন্দত পারদ্ব । সযার  ালসস থহন্দস জিাি দ্বিন্দল । 
  
ওাঁন্দির কথার মাঝোন্দ  সহাসয িিন্দ  শ্রীযুক্ত থপায়ান্দরা এন্দস েুকন্দল । তার আকদ্বিক 
আদ্বিভসান্দি ঘন্দরর অ যা যরা মন্দ  হয় দ্বিদ্বিত ও দ্ব িসাক হন্দয় দ্বেন্দয়ন্দ  । 
  
–আদ্বম লণ্ডন্দ  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ন্দির িাদ্বডন্দত থোাঁজ দ্ব ন্দয় জা ন্দত পারলাম থয উদ্ব  
লুমাউন্দ  আন্দ  । তাই থিরী  া কন্দর  ন্দল এলাম। আপ ান্দির মন্দধয দ্ব শ্চয়ই একিাই 
আন্দলা  া  লদ্ব ল, হারদ্বমন্দয়া  িলন্দলদ্ব । থপায়ান্দরা কথার্ কন্দরদ্ব ন্দল । আ ন্দি, দ্বকন্তু 
  
–দ্বকন্তু আপদ্ব , হারদ্বমন্দয়া  িলন্দলা, দ্বিন্দর্ষ থকান্দ া কারন্দণ দ্ব শ্চয়ই এন্দসন্দ  ? 
  
— হযাাঁ, ভুল স্বীকার করন্দত এন্দসদ্ব । থপায়ান্দরা কথািা িন্দল সযার  ালসন্দসর দ্বিন্দক 
তাকান্দল । িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুয সম্পন্দকস সযার  ালসস সন্দেহ প্রকার্ কন্দরদ্ব ন্দল । আদ্বম 
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থসিান্দক গুরুত্ব দ্বিইদ্ব । কারণ আদ্বম জা তাম িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুয হন্দয়ন্দ  আকদ্বিক ভান্দি, 
দ্বকন্তু অস্বাভাদ্বিক  য়। দ্বকন্তু সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুয আমার ধারণা পান্দে দ্বিন্দয়ন্দ । 
আপ ারা যদ্বি অ ুমদ্বত কন্দর  তাহন্দল আদ্বম আপ ান্দির সাহাযয করন্দত রাজী আদ্ব । আর 
আপ ারা যদ্বি আপদ্বি কন্দর  তাহন্দল আদ্বম আিার দ্বিন্দর যান্দিা। 
  
— দ্বিন্দর যান্দি  থক ? হারদ্বমন্দয়া  িান্দি িাদ্বক িুজ  একসন্দে িন্দল উেন্দল । 
  
–তুদ্বম দ্বক ু িলন্দল  া? থপায়ান্দরা হারদ্বমন্দয়া ন্দক দ্বজন্দজ্ঞস করন্দল । 
  
থস  ুপ কন্দর মাথা  াদ্বমন্দয় িন্দস রইন্দলা। তার  ীরিতা িুদ্বঝন্দয় দ্বিন্দলা থয থস থপায়ান্দরার 
সাহাযয  ায়  া। 
  
সযািাথসওন্দয়ি কারণিা িুঝন্দল । রহন্দসযর িান্দ  হারদ্বমন্দয়া  আন্দসদ্ব । থস এই সুন্দযান্দে 
সযার  ালসন্দসর ম  জয় কন্দর দ্ব ন্দত  ায়। এিা হারদ্বমন্দয়ান্দ র সাধ া, তৃতীয় িযদ্বক্ত এন্দস 
তার সাধ ায় িযাঘাত ঘিান্দি থসিা থস হন্দত দ্বিন্দত  ায়  া। অির্য থস জান্দ , 
সযািাথসওন্দয়ি আন্দ  ির্সন্দকর ভূদ্বমকায়। তার কান্দজ থকান্দ া িাধা থিন্দি  া। আসল ভূদ্বমকা 
গ্রহণ করন্দি থপায়ান্দরা, িন্দল হারদ্বমন্দয়ান্দ র সি পদ্বরকল্প া থভন্দে যান্দি। 
  
ধীন্দর ধীন্দর একসময় মাথা তুলন্দলা হারদ্বমন্দয়া । থস দ্বক িলন্দি, আমার স্বেন্দক সাথসক 
কন্দর তুলন্দত দ্বি । আপদ্ব  এে ই  ন্দল যা । দ্বকন্তু থস কথা িলন্দত পারন্দলা  া। 
দ্বর্িা ান্দর িাধন্দলা। থহন্দস িলন্দলা, আমান্দির সন্দে আপদ্ব  থাকন্দল আদ্বম েুর্ী হন্দিা। 
  
. 
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০৪. 
  
থপায়ান্দরার ভূদ্বমকা 
  
–এে  থথন্দক আমরা তাহন্দল পরস্পন্দরর সহকমসী হলাম। থপায়ান্দরা িলন্দল । এিার 
হান্দলর েিরগুন্দলা আমার জা া িরকার। 
  
শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি আপ ান্দক সি িুদ্বঝন্দয় িলন্দত পারন্দি । হারদ্বমন্দয়া  িলন্দলা। 
  
অতএি শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি সুের ভান্দি গুদ্ব ন্দয় সি দ্বক ু িলন্দল । দ্বক দ্বক থজন্দ ন্দ  , 
দ্বক দ্বক থিন্দেন্দ   ইতযাদ্বি। 
  
সি শুন্দ  থপায়ান্দরা েুি েুর্ী হন্দল । সযািাথসওন্দয়িন্দক ধ যিাি জা ান্দল । িলন্দল , যদ্বি 
আন্দে িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুয হন্দতা, পন্দর িযাদ্বরংি  মারা থযন্দত  এই রহসয সমাধান্দ র 
কাজ অন্দ ক থসাজা হন্দয় থযন্দতা। 
  
–একথা িলার কারণ? 
  
–কারণ হন্দলা, সযার িাথসালদ্বমউ একজ   ামকরা  াভস থস্পর্াদ্বলি দ্ব ন্দল । তান্দির 
অজ্ঞাতসান্দর অন্দ ক র্ত্ৰু সৃদ্বি হন্দয় থান্দক। ডাক্তান্দরর একদ্বি কথার ওপর থরােীর 
সিদ্বক ু দ্ব ভসর কন্দর। থকান্দ া থরােীর আকদ্বিক মৃতুযর থপ ন্দ  যদ্বি থকান্দ া রহসয থান্দক, 
তাহন্দল ডাক্তার সহন্দজই তা ধরন্দত পান্দর । িন্দল ডাক্তারন্দির অন্দ ক থক্ষন্দত্র দ্ব ন্দজন্দির 
জীি  দ্বিপন্ন হন্দয় ওন্দে। এিার ধন্দর থ ওয়া থযন্দত পান্দর হতযাকারী প্রথম পাদ্বিসন্দত 
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িাথসালদ্বমউন্দক েু  করন্দত থ ন্দয়দ্ব ল এিং থসই মত পা ীয়ন্দত দ্বিষ দ্বমদ্বর্ন্দয়দ্ব ল। দ্বকন্তু 
ঘি া ন্দে ঐ গ্লাসদ্বি তুন্দল দ্ব ন্দয়দ্ব ন্দল  িযাদ্বরংি । িন্দল তার মৃতুয ঘিন্দলা। 
  
— আপ ার িযােযা অদ্বত  মৎকার। সযার  ালসস িলন্দল । দ্বকন্তু এোন্দ  একিা িযাপার 
লক্ষণীয়। পা ীন্দয়র গ্লাস যে  পদ্বরন্দির্  করা হয় তে  থট্র থথন্দক অন্দ ন্দকই েুর্ী মন্দতা 
গ্লাস তুন্দল থ  । এন্দক্ষন্দত্র দ্ব দ্বিসি িযদ্বক্তর কান্দ  থপৌঁ ন্দ া দ্বক সম্ভি? 
  
একিু  ুপ কন্দর থথন্দক থপায়ান্দরা িলন্দল – আপ ার যুদ্বক্ত দ্বেক। আো, থসদ্বি  পা ীয় 
পদ্বরন্দির্  থক কন্দরদ্ব লল ? 
  
পা ীয় প্রস্তুত কন্দরদ্ব লাম আদ্বম। আর থিম্পল  ান্দম একজ  পদ্বর াদ্বরকা পদ্বরন্দির্  
কন্দরদ্ব ন্দলা। 
  
–পা ীয় প্রস্তুন্দতর কান্দজ, িলন্দত পান্দর  দ্বমশ্রন্দণর কান্দজ সযার  ালসন্দসর জুদ্বড থমলা ভার। 
এই দ্বিন্দিয রপ্ত কন্দর এন্দসন্দ   দ্বতদ্ব  ফ্রাে থথন্দক। িলন্দল – শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি। 
  
– আপ ার কথা দ্বিশ্বাস করন্দত পারলাম  া শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি। েম্ভীর ভান্দি থপায়ান্দরা 
িলন্দল । 
  
–তার মান্দ ? 
  
–সযার  ালসস থয অদ্বত সুের পা ীয় বতদ্বর করন্দত পান্দর  থসিা থ ান্দে থিন্দে এিং থ ন্দে 
থিেন্দত  াই। 
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সকন্দল একসন্দে থহন্দস উেন্দল । 
  
–এিার িলু  থিম্পল  ান্দমর পদ্বর াদ্বরকাদ্বি এ িাদ্বডন্দত দ্বকভান্দি িহাল হন্দলা? 
  
–আমার থসন্দেিাদ্বর শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর এ সি থিোন্দর্া া কন্দর । থিম্পলন্দক দ্বতদ্ব ই কান্দজ 
দ্ব যুক্ত কন্দরদ্ব ন্দল । 
  
–থসদ্বি  োিার থিদ্বিন্দল দ্বতদ্ব  থতা িন্দসদ্ব ন্দল  তাই  া? 
  
সাধারণতিঃ উদ্ব  দ্বক িন্দস ? 
  
– া, দ্বতদ্ব  থসদ্বি  দ্ব ন্দজ থথন্দকই থিদ্বিন্দল িসন্দত থ ন্দয়দ্ব ন্দল । তাাঁর অ ুপদ্বস্থদ্বতন্দত 
থিদ্বিন্দল অদ্বতদ্বথর সংেযা হন্দতা থতন্দরা। 
  
এিার থিম্পন্দলর সন্দে কথা িলার জ য তান্দক ডাকা হন্দলা। 
  
িাইর্-থতইর্ ি ন্দরর দ্ব ম াম থ হারার থিম্পল ঘন্দর এন্দস েুকন্দলা। সকলন্দক অদ্বভিাি  
জাদ্ব ন্দয় সযার  ালসন্দসর দ্বিন্দক তাদ্বকন্দয় রইন্দলা। 
  
ইদ্ব  এরকুল থপায়ান্দরা। সযার  ালসস িলন্দল , থতামান্দক কন্দয়কিা প্রশ্ন করন্দি । থপায়ান্দরা 
প্রথন্দম তান্দক কন্দয়কদ্বি মামুদ্বল প্রশ্ন করন্দল । তারপর দ্বতদ্ব  জা ন্দত  াইন্দল , থট্র থথন্দক 
স্বেসত িযাদ্বরংি  দ্ব ন্দজ হান্দত গ্লাস তুন্দল দ্ব ন্দয়দ্ব ন্দল  দ্বক া? 
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–আমার স্পি মন্দ  আন্দ , আদ্বমই তার হান্দত গ্লাস তুন্দল দ্বিন্দয়দ্ব লাম। উদ্ব  গ্লাসদ্বি হান্দত 
দ্ব ন্দয় সামন্দ র থিদ্বিন্দল  াদ্বমন্দয় থরন্দেদ্ব ন্দল । 
  
–থসই থিদ্বিন্দলর কা াকাদ্ব  তে  থকউ যায়দ্ব ? 
  
 া, থকউ থেন্দল আমার  জন্দর পডন্দতা। 
  
–তুদ্বম এে  আসন্দত পান্দরা। 
  
সকলন্দক অদ্বভিাি  জাদ্ব ন্দয় থিম্পল ঘর থথন্দক থিদ্বরন্দয় থেল। 
  
ময় া তিন্দন্ত জা া থেন্দ  থয মৃতন্দিন্দহ দ্বিষ দ্ব ল, তাই সন্দেহ হয়, গ্লাসিায় দ্ব শ্চয়ই থকউ 
দ্বিষ দ্বিন্দয়দ্ব ল। কে  থসই দ্বিষ থমর্ান্দ া হন্দয়দ্ব ল থসিা জা ন্দতই হন্দি। িলন্দল  
সযািাথসওন্দয়ি। 
  
–দ্বেক িন্দলন্দ   আপদ্ব । থপায়ান্দরা িলন্দল । তন্দি দ্বিষ থিওয়ার িন্দল আমান্দির সন্দেন্দহর 
 েিা থ াি হন্দয় থেল। অথসাৎ পাদ্বিসর িাইন্দরর কাউন্দক এ িযাপান্দর সন্দেহ করার থকান্দ া 
কারণ থ ই। 
  
– যদ্বি দ্ব ন্দকাদ্বি   া হন্দয় অ য থকান্দ া দ্বিষ হন্দতা তাহন্দল আপদ্ব  দ্বক সন্দেহ করন্দত ? 
  
–তাহন্দল ধন্দর দ্ব তাম থয এম  থকান্দ া দ্বিষ প্রন্দয়াে করা হন্দয়ন্দ  থযিা থিরীন্দত কাজ হয়। 
এম ভান্দি সময় দ্বহন্দসি কন্দর থসিা থিওয়া হন্দয়দ্ব ন্দলা থয পাদ্বিসন্দত আসার পর দ্বিন্দষর 
কাজ শুরু হয়। 
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– তাহন্দল কান্দক সন্দেহ করন্দত ? 
  
 –একজ যন্দক সিন্দ ন্দয় আন্দে সন্দেহ করতাম। দ্বতদ্ব  হন্দে  শ্রীযুক্তা িযাদ্বরংি । 
হারদ্বমন্দয়া  থোঁদ্বকন্দয় উেন্দলা– আপদ্ব  আর থোন্দয়োদ্বেদ্বর করন্দি   া। জান্দ  , ওাঁন্দির 
সম্পকস কত সুের দ্ব ন্দলা। 
  
-হতযা দ্বজদ্ব সিা এম ই দ্বিশ্রী থয সতয হন্দলও সুের  য়। তন্দি হারদ্বমন্দয়া , তুদ্বম িৃথাই 
রাে করন্দ । এন্দক্ষন্দত্র িযাদ্বরংি  থযভান্দি মারা দ্বেন্দয়ন্দ   তান্দত শ্রীযুক্তা িযাদ্বরংি ন্দক 
সন্দেহ। করা  ন্দল  া। 
  
যাক, ওসর কথা িাি দ্বি । হারদ্বমন্দয়া  িলন্দলা, এিার িলু , আপদ্ব  দ্বকভান্দি কাজ 
করন্দত  া । 
  
–থয ভান্দি কাজ করন্দল শ্রীমতী হারদ্বমন্দয়া  আমার ওপর েুর্ী থাকন্দি থসই ভান্দি আদ্বম 
কাজ করন্দত  াই। 
  
–িান্দর, আপ ান্দক আদ্বম…হারদ্বমন্দয়া  ইতেতিঃ কন্দর জিাি দ্বিল। 
  
–থর্ান্দ া, প্রধা  ভূদ্বমকায় থাকন্দি তুদ্বম আর সযার  ালসস। আর আদ্বম থাকন্দিা থ পন্দথয। 
িলা থযন্দত পান্দর, পদ্বর ালন্দকর ভূদ্বমকায় থাকন্দি  সযার  ালসস, আর তুদ্বম ও সযািাথসওন্দয়ি 
হন্দি সহকারী পদ্বর ালক। আমার প্রদ্বতজ্ঞা আদ্বম কেন্দ াও প্রকান্দর্য কাজ করন্দিা  া। 
আমার ধারণা, পৃদ্বথিীন্দত এম  থকান্দ া সমসযা থ ই যা দ্ব ন্তা দ্বিন্দয় সমাধা  করা যায়  া। 
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িুঝলাম  া। 
  
–সময় মত িুঝন্দি। 
  
–আপদ্ব  ভীষণ থহাঁয়াদ্বল কন্দর কথা িন্দল । হারদ্বমন্দয়া  িলন্দলা। তারপর ঘদ্বডর দ্বিন্দক 
তাদ্বকন্দয় লাদ্বিন্দয় উেন্দলা, িড্ড থিরী হন্দয় থেন্দ । 
  
হারদ্বমন্দয়া ন্দক সন্দে দ্ব ন্দয় সযার  ালসস থিদ্বরন্দয় থেন্দল । 
  
. 
  
০৫. 
  
শ্রমদ্বিভাে 
  
অিন্দর্ন্দষ আপ ার জান্দল মা  ধরা পডন্দলা। থপায়ান্দরা িলন্দল , তার মান্দ  আপদ্ব  
থ ন্দয়দ্ব ন্দল  থয এই থকসিা আদ্বম তিারদ্বক কদ্বর তাই থতা? 
  
–হযাাঁ, সযািাথসওন্দয়ি জিাি দ্বিন্দল । 
  
–আর থসই উন্দের্য দ্ব ন্দয়ই আপদ্ব  থসদ্বি  আমায় পুন্দরান্দ া েিন্দরর কােজ থথন্দক সযার 
িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুয সংিাি থিদ্বেন্দয়দ্ব ন্দল । দ্বেক িন্দলদ্ব ? 
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–হযাাঁ। দ্বকন্তু এই িুন্দিা হতযা রহন্দসযর িা এই িুন্দিা অপরাধ সম্বন্দন্ধ্ আপ ার ধারণা দ্বক, 
শ্রীযুক্ত থপায়ান্দরা? 
  
এন্দক্ষন্দত্র রহসয িা অপরাধ একিাই। এন্দক অপন্দরর পদ্বরপূরক। এই িুদ্বি হতযাকান্দণ্ডর 
দ্বপ ন্দ  দ্বক উন্দের্য আন্দ  এিং অপরাধী দ্বকভান্দি থসই কাজ হাদ্বসল কন্দরন্দ  থসিা 
আমান্দির েুাঁন্দজ থির করন্দত হন্দি। 
  
তন্দি আমান্দির মন্দ  রােন্দত হন্দি থয গ্লাস িা কাপ পরীক্ষা কন্দর থকান্দ া থক্ষন্দত্রই দ্বিষ 
পাওয়া যায়দ্ব , অথ  মৃতন্দিন্দহ দ্বিষ দ্ব ল। মজার িযাপার থিেু , একই দ্বজদ্ব স সকন্দল 
থেন্দয়দ্ব ন্দল , অথ  আর কান্দরা দ্বক ু হয়দ্ব । 
  
–প্রথম ও দ্বিতীয় হতযাকান্দণ্ডর মন্দধয একিু তিাৎ আন্দ  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি। থপায়ান্দরা 
িলন্দত থান্দক , প্রথম থক্ষন্দত্র মন্দ  হয়  া, থয থকউ িযাদ্বরংি ন্দক েু  করন্দত পারন্দতা। 
ইন্দে করন্দল সযার  ালসস থয থকান্দ া একজ  অদ্বতদ্বথন্দক হতযা করন্দত পারন্দত  িা 
থিম্পল ইন্দে করন্দল থর্ন্দষর গ্লাসদ্বিন্দত দ্বিষ দ্বমদ্বর্ন্দয় দ্বিন্দত পারন্দতা। দ্বকন্তু িযাদ্বরংি  থর্ষ 
গ্লাসদ্বি থ  দ্ব । যত ভািন্দি  তত মন্দ  হন্দি িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুয আকদ্বিক এিং স্বাভাদ্বিক। 
দ্বকন্তু ময় া তিন্দন্তর দ্বরন্দপািস সি জি পাদ্বকন্দয় দ্বিন্দয়ন্দ । 
  
..দ্বিতীয় থক্ষন্দত্র থয থকউ িাথসালদ্বমউন্দয়র কদ্বির কান্দপ দ্বিষ দ্বমদ্বর্ন্দয় দ্বিন্দত পারন্দতা, এিা 
আপ ান্দক একিা পরীক্ষার সাহান্দযয পন্দর িুদ্বঝন্দয় থিন্দিা। তার আন্দে আপদ্ব  একিা কথা 
থজন্দ  রােু । আপদ্ব  আমার কথািা িুঝন্দি  কারণ আপ ার ম েত্ত্ব ও সহা ুভূদ্বতপ্রিণ 
ম  আন্দ । 
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–িুঝলাম। এে  কথািা দ্বক িলু ? 
  
–এই থকন্দসর অ ুসন্ধ্ান্দ র িযাপান্দর মুেযভূদ্বমকা আদ্বম দ্ব ন্দত  াই  া। ওিা সযার  ালসন্দসর 
মন্দতা অদ্বভন্দ তার জ য থাক। এন্দত উদ্ব  অভযাে। তা াডা আর একজ ও েুর্ী হন্দি। 
  
–িািঃ, ভাদ্বর  মৎকার িন্দলন্দ  । সযািাথসওন্দয়ি হাসন্দত হাসন্দত িলন্দল । 
  
–আসন্দল থপ্রদ্বমক-থপ্রদ্বমকান্দির ওপর আমার একিু িুিসলতা ও সহা ুভূদ্বত আন্দ । এ 
িযাপান্দর কাউন্দক সাহন্দযয করন্দত পারন্দল েুর্ী হই। শ্রীমতী হারদ্বমন্দয়ান্দ র মন্দ াভাি 
আমার অজা া  য়। এিং তার প্রদ্বত কার হৃিয় সমদ্বপসত, তাও আদ্বম িুদ্বঝ। 
  
তাই িলদ্ব , এই রহন্দসযর সমাধা  যে  হন্দয় যান্দি তে  আপ ারা থিেন্দি , সযার 
 ালসসই এর সমাধা  কন্দরন্দ  । আদ্বম মান্দঝ মান্দঝ িু-একিা কথা িলন্দিা। ইদ্বেত থিন্দিা 
এই পযসন্ত। আসন্দল জীিন্দ  অন্দ ক সম্মা  ও যর্ থপন্দয়দ্ব । এই িুদ্বির প্রদ্বত আমার আর 
থকান্দ া থমাহ থ ই। 
  
থপায়ান্দরার কথা শুন্দ  সযািাথসওন্দয়ি ভািন্দল , ভদ্রন্দলাক দ্ব শ্চয়ই িাদ্বম্ভক দ্বকন্তু সতযিািী। 
মুন্দে িলন্দল , একিা কথা দ্বজন্দজ্ঞস করন্দিা আপ ান্দক? 
  
– িলু । 
  
— আপদ্ব  থকিল থকৌতূহন্দলর িান্দ  এই পযসন্ত  ুন্দি এন্দসন্দ  ? 
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থকৌতূহল থতা আন্দ ই। তা াডা আন্দ  সতযান্দেষন্দণর থ র্া। সন্দতযর মন্দতা এম  
থকৌতূহন্দলােীপক, এম  দ্বিদ্ব ত্র, এম  সুের আর দ্বক ুই থ ই। 
  
থপায়ান্দরা সামন্দ র থিদ্বিন্দলর ওপর থথন্দক একিা কােজ তুন্দল দ্ব ন্দল  যার ওপন্দর 
সযািাথসওন্দয়ি সাতজন্দ র  াম পর পর দ্বলন্দে থরন্দেদ্ব ন্দল । 
  
 ামগুন্দলা থয ভান্দি সাজান্দ া হন্দয়ন্দ , তার মন্দধয একিা তাৎপযস আন্দ । 
  
–তাৎপযস? সযািাথসওন্দয়ি িন্দল উেন্দল । আদ্বম কী থসরকম দ্বক ু থভন্দি দ্বলদ্বেদ্ব । 
  
–আদ্বমও তাই িলদ্ব । দ্বকন্তু  ামগুন্দলা থলোর সময় আপ ার অিন্দ ত  ম  কাজ 
কন্দরন্দ । থযম  ধরু , প্রথন্দম শ্রীযুক্তা থডকান্দসসর  াম রন্দয়ন্দ । তার মান্দ  আপ ার 
অিন্দ ত  ম  িলন্দ , ইদ্ব ই আসল হতযাকারী। অথসাৎ আপদ্ব  আর্া করন্দ   শ্রীমতী 
থডকাসসই থয  অপরাধী িন্দল ধরা পন্দড । 
  
একিু  ুপ কন্দর থথন্দক সযািাথসওন্দয়ি িলন্দল  –হযাাঁ আপদ্ব  দ্বেকই িন্দলন্দ  । 
  
–আো, শ্রীমতী িযাদ্বরংিন্দ র সন্দে সযার  ালসস আর হারদ্বমন্দয়া  থিো করন্দত দ্বেন্দয়দ্ব ন্দলা? 
  
হযাাঁ। 
  
আপদ্ব  যা দ্ব  থক ? 
  
দ্বভড িাদ্বডন্দয় লাভ দ্বক? 
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 দ্বকন্তু তন্দথযর সন্ধ্ান্দ , থকৌতূহন্দলর প্রন্দরা  ায় আপদ্ব  অ য থকাথাও দ্বেন্দয়দ্ব ন্দল । তাই 
 া? 
  
 –হযাাঁ, থলদ্বড থমদ্বরর িাদ্বড দ্বেন্দয়দ্ব লাম। আমান্দির মন্দধয দ্বক ু ঘন্দরায়া কথা হন্দয়দ্ব ল। 
  
– অদ্বলভার সম্পন্দকসও আপ ান্দির মন্দধয কথা হন্দয়দ্ব ল। আপদ্ব  ভািন্দ  , আদ্বম জা লাম 
দ্বক কন্দর? ওর সম্পন্দকস কথা িলার জ যই আপদ্ব  থসদ্বি  থলদ্বড থমদ্বরর িাদ্বড 
দ্বেন্দয়দ্ব ন্দল । আপদ্ব  আর্া করন্দ   থয শ্রীযুক্তা থডকাসস িা তার স্বামী হতযাকারী িন্দল 
প্রমাদ্বণত হ । দ্বকন্তু আপ ার আর্ঙ্কা এই থয, অদ্বলভারই প্রকৃত হতযাকারী। 
  
…শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি আপদ্ব  অতযন্ত  াপা স্বভান্দির থলাক। পাাঁ জন্দ র কান্দ  িন্দল  া 
থিদ্বডন্দয় দ্ব ন্দজই দ্ব ন্দজর ধারণার স্বপন্দক্ষ সতয থোাঁন্দজ । এ িযাপান্দর আপ ার সন্দে আমার 
েুি দ্বমল আন্দ । 
  
–দ্বকন্তু আমার থকান্দ া সন্দেহ হয়দ্ব  ওন্দক দ্ব ন্দয়। সযািাথসওন্দয়ি িলন্দল । তন্দি ওর 
সম্পন্দকস জা ার আগ্রহ দ্ব ল। 
  
–তার মান্দ  থকৌতূহল থজন্দেদ্ব ল আপ ার। আদ্বমও সযার  ালসন্দসর পাদ্বিসর দ্বি  ওন্দক লক্ষয 
কন্দরদ্ব লাম। থসদ্বি  অন্ততিঃ িুজ  অদ্বভ য় কন্দর যাদ্বেন্দল । এক, সযার  ালসস। 
থ ৌিাদ্বহ ীর অদ্বিসান্দর ভূদ্বমকায় অদ্বভ য় করদ্ব ন্দল । তন্দি উদ্ব  করন্দত পান্দর । কারণ 
অদ্বভ য় তার থ র্া। দ্বকন্তু থসদ্বি  অদ্বলভার থমান্দিও িান্ত িা দ্বিরক্ত দ্ব ন্দলা  া। দ্বকন্তু 
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এম  ভাি িুদ্বিন্দয় তুন্দলদ্ব ল। িাদ্বন্তর অদ্বভ ন্দয়র আডান্দল তার প্রাণ েল ভািিা প্রকার্ 
হন্দয় পডদ্ব ন্দলা িান্দর িান্দর। 
  
–আপদ্ব  দ্বক কন্দর িুঝন্দল  থয অদ্বলভার সম্পন্দকস আদ্বম থকৌতূহলী? 
  
–সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র িাদ্বডর পাদ্বিসন্দত আকদ্বিকভান্দি অদ্বলভান্দরর আদ্বিভসাি আপ ান্দক 
দ্বিদ্বিত কন্দরদ্ব ন্দলা, কাউন্দক দ্বক ু  া জাদ্ব ন্দয় আপদ্ব  সকন্দলর অন্দো ন্দর থলদ্বড থমদ্বরর 
কান্দ  যা , অদ্বলভার সম্পন্দকস জা ন্দত। আিার সন্দেহভাজ  িযদ্বক্তন্দির  ান্দমর তাদ্বলকায় 
এন্দকিান্দর থর্ন্দষ থরন্দেন্দ   অদ্বলভান্দরর  াম। আপদ্ব  ইন্দে কন্দর ঐ  ামদ্বিন্দক আডাল 
করন্দত  া । 
  
…পযসন্দিক্ষন্দণর র্দ্বক্ত এিং দ্বি ারিুদ্বদ্ধ–এই িুদ্বি আপ ার মহৎ গুণ। মন্ত্রগুদ্বপ্তর থকৌর্লও 
আপ ার জা া আন্দ । 
  
িারাোয় পান্দয়র র্ব্দ শুন্দ  এরকুল থপায়ান্দরা  ুপ কন্দর থেন্দল । 
  
ঘন্দর এন্দস প্রন্দির্ করন্দল  সযার  ালসস। 
  
–আপ ারা দ্বিদ্বিয িন্দস েল্প করন্দ  । আর িাইন্দর যা োন্ডা। এক থপয়ালা কদ্বি  া থেন্দল 
 লন্দি  া। 
  
অতএি দ্বত জন্দ  কদ্বি থেন্দত থেন্দত কথা শুরু করন্দল । 
  
–আমান্দির কান্দজর একিা  ক কন্দর থিলা িরকার। সযার  ালসস িলন্দল । 
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–সযািাথসওন্দয়ি একিা  ান্দমর তাদ্বলকা বতদ্বর কন্দরন্দ  । থসিা থিেন্দল আমান্দির পদ্বরকল্প া 
কন্দর দ্ব ন্দত সুদ্বিধা হন্দি। 
  
এই িন্দল থপায়ান্দরা  ান্দমর তাদ্বলকাদ্বি সযার  ালসন্দসর দ্বিন্দক এদ্বেন্দয় দ্বিন্দল । দ্বেক হন্দলা 
শ্রীমতী থডকাসস সম্পন্দকস যা দ্বক ু জা ার থসিা সংগ্রহ করন্দি হারদ্বমন্দয়া । কযান্দে  
থডকাসস এিং শ্রীমতী উইলন্দসর িাদ্বয়ত্ব রইন্দলা সযার  ালসন্দসর ওপর। অদ্বলভান্দরর ভাি 
থ ন্দি  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি। এিং থলদ্বড থমদ্বর ও হারদ্বমন্দয়া  রইন্দলা সন্দেন্দহর িাইন্দর। 
  
শ্রীযুক্ত থপায়ান্দরা, আপদ্ব  আর দ্বক ু িলন্দি ? 
  
  া। তন্দি আপ ারা থক কতিা অগ্রসর হন্দল  থসিা আদ্বম জা ন্দত  াইন্দিা। 
  
–থসিা দ্বেকই আন্দ । তন্দি আদ্বম এই কজন্দ র একিা কন্দর িন্দিা  াই। তাহন্দল দ্বেদ্বলং 
জায়োিার সন্দে এাঁন্দির কান্দরা থকান্দ া থযাোন্দযাে আন্দ  দ্বক া জা া সহজ হন্দি। 
  
-েুি ভান্দলা কথা। থপায়ান্দরা িলন্দল । 
  
. 
  
০৬. 
  
দ্বসদ্বম্বয়া থডকাসস 
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িযদ্বক্তত্বন্দক িুদ্বিন্দয় থতালা হন্দলা থপার্ান্দকর কাজ। আর কার িযদ্বক্তত্ব থকা  ধরন্দ র 
থপার্ান্দক সিন্দ ন্দয় ভান্দলাভান্দি িুিন্দি, এিা দ্বযদ্ব  যত ভান্দলাভান্দি িুঝন্দত পারন্দি  দ্বতদ্ব  
হন্দল  তত উাঁ ু িন্দরর থপার্াক দ্বর্ল্পী। 
  
থযম  আপদ্ব , তাই  া শ্রীযুক্তা থডকাসস? হারদ্বমন্দয়া  িলন্দলা। সিার িাদ্বডন্দত পাদ্বিসন্দত শুদ্ব  
এককথা–অযামন্দরাসাইন্দ র থপার্াক সকন্দলর  জর থকন্দড থ য়। পর পর িুদ্বি পাদ্বিসন্দত 
আপ ার সন্দে আলাপ হন্দয় েুি ভান্দলা থলন্দেদ্ব ল। আজ থতা ভন্দয় ভন্দয় আপ ার থিাকান্দ  
েুকলাম। প্রথমতিঃ দ্ব  ন্দত পারন্দি  দ্বক া, দ্বিতীয় কারণ হন্দলা, এত িড থিাকা , আপদ্ব  
কান্দজ িযে। এোন্দ  িন্দস কথা িলা মান্দ  সময়  ি করা। 
  
- া  া, তুদ্বম সময় সুন্দযাে মত আমার িাদ্বডন্দত িা থিাকান্দ   ন্দল আসন্দি। তুদ্বম ভারী 
লক্ষ্মী থমন্দয়। তুদ্বম এন্দল আদ্বম েুর্ী হন্দিা। 
  
এর মান্দঝ একজ  কমস াদ্বরণী থকান্দকা দ্বিন্দয় থেল। 
  
থকান্দকা থেন্দত থেন্দত আলাপ আন্দরা জন্দ  উেন্দলা। শ্রীমতী থডকাসস এরই মান্দঝ সতকস 
িৃদ্বি রােন্দ    তুদ্বিসন্দক। মে িড থিাকা । আধুদ্ব কতম ধরন্দ  সাজান্দ া থো ান্দ া। 
িাইন্দর ইউদ্ব িমস পরা িান্দরায়া  দ্বভতন্দর সুসদ্বজ্জত কমস াদ্বরণীর িল। 
  
কথায় কথায় হারদ্বমন্দয়া  প্রশ্ন করন্দলা– থসদ্বিন্দ র পাদ্বিসর আন্দে আপদ্ব  যাজক 
িযাদ্বরংি ন্দক আন্দে থকাথাও থিন্দেদ্ব ন্দল ? 
  
 া থতা? 
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–আপদ্ব  দ্বেদ্বলংন্দয় দ্ব ন্দল  কেন্দ া? 
  
দ্বেদ্বলং?  া। 
  
–আো, ডাক্তার িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুযিাও আশ্চযস রকন্দমর তাই  া? 
  
 –দ্বেকই িন্দলন্দ া। 
  
–েিন্দরর কােন্দজ থিদ্বরন্দয়দ্ব ল দ্বক দ্বক কারন্দণ তাাঁর মৃতুয হন্দয়ন্দ । আপদ্ব  দ্ব শ্চয়ই 
পন্দডন্দ  ? 
  
– া, সময় হয়দ্ব । যা কান্দজর  াপ। দ্বক থিদ্বরন্দয়দ্ব ল কােন্দজ? 
  
ডাক্তার িাথলদ্বমউ দ্বিষদ্বেয়ায় মারা দ্বেন্দয়দ্ব ন্দল । 
  
 –দ্বিষ!!! শ্রীযুক্তা থডকাসস িড িড থ াে থমন্দল তাকান্দল । 
  
এম  সময় একজ  থপ্রৌঢ় ভদ্রন্দলাক স্ত্রীন্দক সন্দে দ্ব ন্দয় থিাকান্দ  েুকন্দল । থিাঝা থেল 
েুি ধ ী এিং দ্ব য়দ্বমত এোন্দ  আন্দস । শ্রীমতী থডকাসস িযে হন্দয় তার দ্বিন্দক এদ্বেন্দয় 
থেন্দল । হারদ্বমন্দয়া  ওোন্দ  আর িাাঁদ্বডন্দয়  া থথন্দক থিাকা  থথন্দক থিদ্বরন্দয় এন্দলা। 
  
থস ঐ িন্দ িী থিাকা  পাডান্দত থর্া থকস থিন্দে থিন্দে থির্ দ্বক ুক্ষণ সময় কাদ্বিন্দয় 
দ্বিন্দলা। 
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ঘদ্বডর দ্বিন্দক তাকান্দল। একিা িাজন্দত পন্দ ন্দরা। তার মান্দ  লাে হন্দত এেন্দ া পন্দ ন্দরা 
দ্বমদ্ব ি িাদ্বক। 
  
এ তোন্দির সিন্দ ন্দয় িড অদ্বভজাত থরিুন্দরন্ট রীন্দজর উন্দোদ্বিন্দকর িুিপান্দথ পান্দয় পান্দয় 
এন্দস িাাঁডান্দলা। 
  
শ্রীযুক্তা থডকান্দসসর থিাকান্দ  থয থমন্দয়দ্বিন্দক থকান্দকা দ্বিন্দয় থযন্দত থিন্দেদ্ব ল তান্দক থস লক্ষয 
করন্দলা। থডাদ্বরস একিা সো থরিুন্দরন্দন্টর দ্বিন্দক এন্দোন্দে। 
  
হারদ্বমন্দয়া  তার সামন্দ  এন্দস িাাঁডান্দলা। 
  
–তুদ্বম আমান্দক থ ন্দ া  া, থডাদ্বরস।  ন্দলা রীন্দজ যাই। থপি ভন্দর োওয়া যান্দি আিার 
পদ্বর য়ও হন্দি। 
  
থডাদ্বরস আপদ্বি করন্দলা  া। িীন্দজর মত থরিুন্দরন্দন্ট োওয়ার আকষসণ। এ াডা থকৌতূহল 
থতা আন্দ ই। 
  
থেন্দত থেন্দত হারদ্বমন্দয়া  দ্ব ন্দজন্দক থডাদ্বরন্দসর মত থেন্দি োওয়া সাধারণ থমন্দয় িন্দল 
পদ্বর য় দ্বিন্দলা। একিু আধিু থলন্দে। থিাকা  কমস াদ্বরণীন্দির দ্ব ন্দয় একিা থলোর িযাপান্দর 
থস িযে। তাই থডাদ্বরন্দসর সাহাযয থস আর্া কন্দর। 
  
আন্দলা  া অন্তরেতায় এন্দস থপৌঁন্দ ান্দল শ্রীমতী থডকান্দসসর িযিহার সম্পন্দকস জা ন্দত 
 াইন্দল, থডাদ্বরস জা ান্দলা, ভদ্রমদ্বহলার মুন্দে মধু িুন্দক দ্বিষ। সিসময় আমান্দির থপ ন্দ  

http://www.bengaliebook.com/


থ্রি অ্যাক্ট ট্রাজেডী । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প াযাজরা সমগ্র 

67 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

থলন্দে থাকন্দি। এক দ্বমদ্ব ি থিরী কন্দর েুন্দকন্দ া থতা দ্বক থরন্দে আগু । পয়সা কন্দরন্দ   
যন্দথি তন্দি 
  
তন্দি দ্বক? 
  
তুদ্বম আিার কাউন্দক িন্দল দ্বিন্দয়া  া। থিাকান্দ র মযসািা িাডান্দ ার জন্দ য ঘিা কন্দর 
কন্দয়কিা  তু  দ্বিভাে েুন্দলন্দ  । িন্দল আদ্বথসক িযাপান্দর িা ািাদ্ব  পন্দডন্দ । 
  
–তাাঁর স্বামীর সন্দে থকম  সম্পকস? 
  
েুি োরাপ। পা ন্দিাষ থতা আন্দ ই। এ াডা আর একিা থিাষ আন্দ  যা দ্ব ন্দয় সম্প্রদ্বত 
িুজন্দ র মন্দধয অর্াদ্বন্ত  রন্দম উন্দেদ্ব ল। তুদ্বম কাউন্দক িন্দলা  া। তাহন্দল আমার  াকদ্বর 
আর থাকন্দি  া। 
  
–তুদ্বম এ দ্ব ন্দয় একিম দ্ব ন্তা কন্দরা  া থডাদ্বরস। তুদ্বম িল। 
  
–কতসার ওপর থর্াধ থ ওয়ার জ য কতসী থির্ িড ঘন্দরর, িয়ন্দস তাাঁর থ ন্দয় থ াি এক 
িনু্ধ্ জুদ্বিন্দয় থিলন্দল । কতসা মুে ভার কন্দর রইন্দল । ভদ্রন্দলাক থরাজ িাদ্বডন্দত থিাকান্দ  
আসন্দতা। তারপর, আসা িন্ধ্ হন্দয় থেল। শু লাম  ান্দভসর অসুন্দে দ্বতদ্ব  ভুেন্দ  ।  াভস 
থস্পর্যাদ্বলি সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র উপন্দির্ মন্দতা তান্দক দ্বিন্দিন্দর্ পাদ্বেন্দয় দ্বিন্দয়ন্দ  । 
সম্প্রদ্বত এ ডাক্তার মারা দ্বেন্দয়ন্দ   একিা পাদ্বিসন্দত। আমান্দির কতসা ও কত্রী িুজন্দ ই থসই 
পাদ্বিসন্দত দ্ব ন্দল । 
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একসময় ঘদ্বডর দ্বিন্দক তাদ্বকন্দয় থডাদ্বরস দ্বিিায় দ্ব ন্দলা– থতামার সন্দে আলাপ কন্দর েুি 
ভান্দলা লােন্দলা। থিাকান্দ  এন্দসা, এে   দ্বল। 
  
হারদ্বমন্দয়া  তার থ াি িইন্দয় সংন্দক্ষন্দপ সি দ্বলন্দে দ্ব ন্দলা। এইসি দ্বক ু থপায়ান্দরান্দক 
জা ান্দত হন্দি। তার আন্দে কযান্দে  থডকান্দসসর সন্দে থিো করন্দত হন্দি। 
  
. 
  
০৭. 
  
কযান্দে  থডকাসস 
  
থসন্ট থজমস হাউন্দসর দ্বত   ম্বর ফ্লযান্দি থান্দক  থডকাসস িম্পদ্বত। 
  
সান্দড পাাঁ িা  াোি োদ্বড থথন্দক থ ন্দম কযান্দে  থডকাসসন্দক তার ফ্লযান্দি েুকন্দত থিন্দে 
হারদ্বমন্দয়া  এদ্বেন্দয় থেন্দলা। 
  
হারদ্বমন্দয়া ন্দক  যান্দে  থডকাসস দ্ব  ন্দত পারন্দল । তান্দক ঘন্দর থডন্দক িসন্দত িলন্দল । 
তারপর দ্বতদ্ব  থভতন্দর থেন্দল । 
  
হারদ্বমন্দয়া  আপ মন্দ  ভািদ্ব ল, ভদ্রন্দলান্দকর স্বন্দর মন্দ  হন্দে উদ্ব  মিযপ। তার মান্দ  
মিযপান্দ র কালাকাল থ ই তাাঁর কান্দ । মাত্র িুিার তান্দক দ্বতদ্ব  থিন্দেন্দ  । তান্দতই তান্দক 
দ্বক কন্দর স্পি ভান্দি মন্দ  রােন্দল ? 
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 িা িন্দর্ দ্বতদ্ব  হাত মুে ধুন্দয় সান্ধ্য থপার্াক পন্দর িসার ঘন্দর এন্দস েুকন্দল । 
  
– িা থিন্দজ থেন্দ । দ্বসদ্বন্ধ্য়া এেন্দ া এন্দলা  া। আদ্বম িরং ওন্দক একিা থিা  কদ্বর। 
  
- া  া, তান্দক িযে কন্দর লাভ থ ই। আদ্বম িরং আর একদ্বি  এন্দস ওাঁর সন্দে থিো 
করন্দিা। 
  
–থির্, তন্দি থতামান্দক একিা কথা িলন্দত  াই। তুদ্বম এই প্রথম আমান্দির িাদ্বডন্দত 
এন্দল। এক কাপ  া-ও যদ্বি  া থেন্দয়  ন্দল যাও, তাহন্দল আমার ভীষণ োরাপ লােন্দি। 
তাই যদ্বি দ্বক ু  া মন্দ  কন্দরা, তাহন্দল আমার সন্দে িান্দি থযন্দত পান্দরা। 
  
–অির্য োওয়ার িরকার থ ই আমার। তন্দি আপ ার সম্মা  রক্ষার জ য আদ্বম আপ ার 
সন্দে িান্দি থযন্দত রাদ্বজ। হারদ্বমন্দয়া  থহন্দস জিাি দ্বিন্দলা। 
  
িান্দির একিা ঘন্দর দ্বেন্দয় ওরা িুজন্দ  িসন্দলা। কযান্দে  থডকাসস োিার অডসার দ্বিন্দল  
এিং থসই সন্দে দ্ব ন্দজর জন্দ য কডা এিং হারদ্বমন্দয়ান্দ র জ য োন্ডা পা ীয় আ ন্দত 
িলন্দল । 
  
িুজন্দ র  া াধরন্দ র কথার মাঝোন্দ  স্বাভাদ্বিক ভান্দি িুদ্বি মৃতুযর ঘি া এন্দস পডন্দলা। 
  
–যাজক ভদ্রন্দলান্দকর মৃতুযর িযাপারিা আকদ্বিক হন্দলও দ্বিিয়জ ক িন্দি। কযান্দে  
থডকাসস িলন্দল । 
  
–আর ডাক্তান্দরর মৃতুযও থতা অিাক হওয়ার মত দ্ব ল, তাই  াদ্বক? 
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হারদ্বমন্দয়া , ডাক্তারন্দির েু  হওয়ািা আশ্চন্দযসর  য়। অন্দ ক কারন্দণ ওন্দির অন্দ ক র্ত্ৰু 
সৃদ্বি হয়। অ যায় তারাও কন্দর। আর ডাক্তার িাথসালদ্বমউ থমান্দিও ভান্দলামা ুষ দ্ব ন্দল   া। 
আর ওর থয সযান্দিদ্বরয়াম  া হাসপাতাল, ওিা আসন্দল দ্বক? ওিা একিা কন্দয়িো া। 
  
–একথা িলন্দ   থক ? 
  
–কারণ ওোন্দ  থরােী  াম দ্বিন্দয় কতকগুন্দলা সুস্থ মা ুষন্দক দ্ব ন্দয় আিন্দক রান্দে। তান্দির 
ওপর  ন্দল মা দ্বসক উৎপীড । তারপর ধীন্দর ধীন্দর দ্ব ন্দজন্দির স্বাভাদ্বিকত্ব হাদ্বরন্দয় থিন্দল। 
তারা মন্দ  কন্দর, তারা সদ্বতযই অসুস্থ। থমন্দ  থ ওয়া  াডা ওন্দির দ্বক ু করার থান্দক  া। 
তুদ্বম দ্ব শ্চয় অিাক হন্দো? আন্দর আদ্বম সি জাদ্ব , আমান্দকও  ান্দভসর থরােী িন্দল আমার 
স্ত্রী আর ডাক্তার িাথসালদ্বমউ দ্বমন্দল ষডযন্ত্র কন্দর ঐ কন্দয়িো ায় আিক করন্দত 
থ ন্দয়দ্ব ন্দলা। দ্বকন্তু আদ্বম থতা থিাকা থ ন্দল  ই। 
  
দ্বতদ্ব  কথা িলন্দত িলন্দত পা ীয় পা  করদ্ব ন্দল । েমর্িঃ তার িৃদ্বি হন্দয়ন্দ  লালিণস, 
েলায় জডতা। 
  
—-আমার ওপর আিার থমন্দয় থোন্দয়ো লাদ্বেন্দয়দ্ব ল।  ািক থলন্দে   াদ্বক। েুি ভান্দলা 
কথা। দ্বকন্তু থসদ্বি  িাথসালদ্বমউন্দয়র িাদ্বডন্দত থভার রান্দত্র আমার ঘন্দর মরন্দত েুন্দকদ্ব দ্বলস 
থক ? 
  
আন্দরা কন্দয়কিা মামুদ্বল কথািাতসা িন্দল হারদ্বমন্দয়া  ওো  থথন্দক  ন্দল এন্দলা। 
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থস িাস ধরন্দি িন্দল হাাঁিন্দত লােন্দলা। সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুয রহসয তে  তার মন্দ  
ঘুরপাক োন্দে। 
  
িন্দডা রাোয় বহ ব  শুন্দ  হারদ্বমন্দয়া  স দ্বকত হন্দলা। সাপ্তাদ্বহক সংিািপদ্র দ্বিদ্বে হন্দে। 
কান্দ  এন্দলা কন্দয়কিা র্ব্দ। থস একিা কােজ দ্বকন্দ  দ্ব ন্দলা। িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুযর সন্দে 
িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুয জদ্বডন্দয় থির্ রসান্দলা েির পদ্বরন্দির্  কন্দরন্দ   কােন্দজর দ্বিন্দর্ষ 
প্রদ্বতদ্ব দ্বধ। 
  
িান্দস উন্দে এক মদ্বহলার পান্দর্ থস িসন্দলা। তার দ্ব  ন্দত থিরী হন্দলা  া থয ইদ্ব  শ্রীমতী 
দ্বমলাদ্বর। তার থ ান্দে জল, থকান্দলর ওপর ঐ কােজ, িাইন্দর িৃদ্বি। হারদ্বমন্দয়া ন্দক থিন্দে 
দ্বতদ্ব  দ্ব  ন্দত পারন্দল । থ াে মুন্দ  দ্বতদ্ব  বকদ্বিয়ত দ্বহসান্দি জা ান্দল  থয, স্বেসত 
িযাদ্বরংি ন্দক আদ্বম অন্দ কদ্বি  ধন্দর জাদ্ব । আমার মা এে ও দ্বেদ্বলং-এ থান্দক । থসো  
থথন্দকই িযাদ্বরংিন্দ র যাজক জীি  শুরু হয়। থসই সূন্দত্র ওন্দির সন্দে আমান্দির একিা 
সম্পকস সৃদ্বি হয়। 
  
দ্বক ুক্ষণ পর শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর িাস থথন্দক থ ন্দম থেন্দল । 
  
দ্ব শ্চয়ই এই কান্নার থপ ন্দ  অ য থকান্দ া কারণ আন্দ , হারদ্বমন্দয়া  ভান্দি।  তুিা যা র্ক্ত 
প্রকৃদ্বতর মদ্বহলা দ্বতদ্ব , তীর আঘাত  া থপন্দল কাণ্ডজ্ঞা  রূ্ য হন্দয় থকাঁন্দি থিলন্দত   া। 
  
. 
  
০৮. 
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এন্দঞ্জলা সািদ্বিি 
  
 শ্রীমতী এন্দঞ্জলার  িুল  াউদ্ব , হাসয ও লান্দসয শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়িন্দক িডই অস্বদ্বেন্দত 
থিন্দল দ্বিন্দয়দ্ব ল। োদ্বতর কন্দর তান্দক দ্ব ন্দয় িসান্দল  িসার ঘন্দর। 
  
–একিা িরকান্দর আপ ার কান্দ  এন্দসদ্ব লাম। সযািাথসওন্দয়ি িলন্দল । 
  
িরকান্দর? িযথা থপলাম মন্দ । থভন্দিদ্ব লাম, আপদ্ব  আমার  াাঁন্দির মত মুেদ্বি থিোর জ য 
এন্দসন্দ  । দ্বেল দ্বেল কন্দর থহন্দস উেন্দল  এন্দঞ্জলা। 
  
–একিা েুন্দ র িযাপান্দর আপ ান্দক কন্দয়কিা কথা দ্বজন্দজ্ঞস করন্দিা। অির্য এন্দত আপ ার 
ভন্দয়র থকান্দ া কারণ থ ই। 
  
-েু ? ভয় পান্দিা  া? তার মান্দ ? এে  িুঝন্দত পারদ্ব , আপদ্ব  থোন্দয়োদ্বেদ্বর করন্দত 
এন্দসন্দ  । হয়ন্দতা আমান্দকই েু ী িন্দল ধন্দর দ্ব ন্দয়ন্দ  , এন্দঞ্জলা অথসপূণস হাদ্বস হাসন্দল । 
তা াডা আপ ার মত মা ুন্দষরা ওপন্দর র্ান্ত আর ভান্দলা। থভতন্দর উোম,  েল। 
  
লজ্জায় লাল হন্দয় উেন্দল  সযািাথসওন্দয়ি। কদ্বি থেন্দত থেন্দত ওাঁরা সযার  ালসসন্দক দ্ব ন্দয় 
আন্দলা  া শুরু করন্দল । 
  
– ালসন্দসর সন্দে আমার পদ্বর য় অন্দ ক দ্বিন্দ র। এন্দঞ্জলা িলন্দত থান্দক । মন্দের িাইন্দরও 
আমান্দির থপ্রম দ্ব ল। দ্বকন্তু থসদ্বি  ওাঁর মন্দধয সংসার করার ইন্দে থিদ্বেদ্ব । তন্দি তার 
যদ্বি ইন্দে হন্দতা তাহন্দল আদ্বমও ঘর, ির, সন্তা  থপতাম। ঐিুকু পুাঁ ন্দক থমন্দয় 
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হারদ্বমন্দয়ান্দ র ওপর আমার সদ্বতযই দ্বহংসা হয়। হারদ্বমন্দয়া ও আমান্দক প ে কন্দর  া 
থসিা ওর িৃদ্বি থিন্দে িুঝন্দত পাদ্বর। আদ্বম ওর কান্দ  থহন্দর দ্বেন্দয়দ্ব । এন্দঞ্জলার থ াে দ্বিন্দয় 
জল েদ্বডন্দয় পডন্দত থান্দক। 
  
োদ্ব কিান্দি দ্ব ন্দজন্দক সামন্দল দ্ব ন্দয় এন্দঞ্জলা িলন্দল , িলু , আপদ্ব  দ্বক জা ন্দত 
এন্দসদ্ব ন্দল ? 
  
–থযদ্বি  িাথসালদ্বমউ মারা যা  থসদ্বি  ওাঁর ঐ পাদ্বিসন্দত আপদ্ব  উপদ্বস্থত দ্ব ন্দল । থসদ্বি  
আপ ার  জন্দর এম  দ্বক ু দ্বক পন্দডদ্ব ন্দলা যা থথন্দক তার মৃতুয কান্দণ্ডর রহসয থিাঝা যায়? 
  
–এ প্রসন্দে যা িলার পুদ্বলসন্দক িন্দলদ্ব ।  তু  কন্দর দ্বক ু িলার িরকার থ ই। 
  
–িাথসালদ্বমউন্দয়র ম ন্দমজাজ থসদ্বি  থকম  দ্ব ল? 
  
–েুি ভান্দলা। 
  
আন্দরা কন্দয়কদ্বি প্রশ্ন করন্দল  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি। দ্বকন্তু আর্া করার মত জিাি দ্বতদ্ব  
থপন্দল   া এন্দঞ্জলার কা  থথন্দক। 
  
. 
  
০৯. 
  
শ্রীমতী জুদ্বরন্দয়ল উইলস 
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র্হর থথন্দক িূন্দর থ াি একিা িাদ্বডন্দত থান্দক   ািযকার শ্রীমতী উইলস। িযে  ািক 
র  া কন্দর দ্বতদ্ব  যন্দথি েযাদ্বত ও অথস লাভ কন্দরন্দ  । 
  
দ্বকন্তু দ্বতদ্ব  থিেন্দত সুশ্রী   । মুন্দে সিসিা একিা িাাঁকা হাদ্বস। সংসার সম্পন্দকস দ্বতদ্ব  
িীতশ্রদ্ধ। থয পৃদ্বথিীন্দক দ্বতদ্ব  ভান্দলািাসন্দত পান্দর দ্ব  এিং থয পৃদ্বথিী তান্দক ভান্দলািাসন্দত 
পান্দরদ্ব  তান্দক দ্বতদ্ব  িযন্দের  ািুক থমন্দর জজসদ্বরত কন্দর দ্বিন্দয়ন্দ   তার  ািকগুদ্বলন্দত। 
  
সযার  ালসসন্দক থিন্দে স্বােত জা ান্দল  দ্বতদ্ব । তাাঁর হাদ্বড্ডসার থ হারায় লাদ্বলন্দতযর অভাি। 
তার মন্দধয থ ান্দে পন্দডন্দ   পযাসন্দ   র্মা। িন্দল তান্দক আন্দরা হাসযকর মন্দ  হন্দে। 
  
আজকাল  তু  থকান্দ া থলো শুরু কন্দরন্দ    াদ্বক? 
  
–হযাাঁ, একিা রহসয  ািক দ্বলেদ্ব , সমূ্পণস  তু  ধরন্দ র। 
  
হোৎ এম  ইন্দে হন্দলা থক ? 
  
মন্দ  হয় িু িুন্দিা রহসযময় মৃতুয েুি কা  থথন্দক থিোর জন্দ য। 
  
 –দ্বকন্তু ও িুন্দিার রহন্দসযর থকান্দ া দ্বক ারা থতা এে ও হয়দ্ব । 
  
–তান্দত দ্বক হন্দয়ন্দ ? আদ্বম যা থিন্দেদ্ব  ও থজন্দ দ্ব  থসইিুকু  ািক থলোর পন্দক্ষ যন্দথি। 
তারপর িােন্দির সন্দে কল্প ার দ্বমন্দর্ল ঘিন্দি।  ািক তার দ্ব জস্ব ধারায় এদ্বেন্দয় যান্দি। 
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শ্রীমতী উইলস, সযার  ালসস েম্ভীর ভান্দি িলন্দল , থসদ্বিন্দ র ঘি া সম্পন্দকস আপ ার 
এম  দ্বক ু যদ্বি জা ািার থান্দক যা জা ন্দত পারন্দল সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুয রহন্দসযর 
দ্বক ারার িযাপান্দর সাহাযয হয়, তা হন্দল তা জা ান্দল েুর্ী হন্দিা। 
  
একিু  ুপ কন্দর থথন্দক শ্রীমতী উইলস িলন্দল –হযাাঁ, কথািা আন্দে মন্দ  পন্দডদ্ব  আমার। 
পুদ্বলসন্দক তাই জা ান্দ া হয়দ্ব । থসই ো সামািা থয পন্দর পাদ্বলন্দয়ন্দ – 
  
–হযাাঁ, এদ্বলস। 
  
–ওর হান্দতর কিদ্বজন্দত একিা জডুল দ্ব ল। সম্ভিতিঃ িাাঁ হান্দত। থ ান্দিা পয়সার মান্দপর 
মন্দতা িােিা। 
  
সদ্বতয, আপ ার পযসন্দিক্ষণ র্দ্বক্তন্দক প্রর্ংসা করন্দত হয়। এই দ্ব হ্নিার কথা আপদ্ব ই 
প্রথম িলন্দল । থকান্দ া মা ুষন্দক আমরা সদ্বতযই ভান্দলা কন্দর লক্ষয কদ্বর  া। মন্দ  করু , 
স্বেসত িযাদ্বরংিন্দ র কথা। ওাঁর মন্দধয দ্বক এম  বিদ্বর্িয দ্ব ল? 
  
–স্বেসত িযাদ্বরংিন্দ র হাত িুদ্বি দ্ব ল পদ্বণ্ডন্দতর উপযুক্ত। িান্দতর জ য ঈষৎ আডি। দ্বকন্তু 
তার আেুন্দলর েড গুদ্বল দ্ব ল অপরূপ আর  েগুদ্বল সুের। 
  
-দ্বক অভাি ীয় আপ ার পযসন্দিক্ষণ র্দ্বক্ত! আপদ্ব  দ্ব শ্চয়ই আন্দে তান্দক দ্ব  ন্দত ? 
  
 া। 
  
 –তান্দক দ্বক হতযা করা হন্দয়দ্ব ল িন্দল মন্দ  হয়? 
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– া, তা মন্দ  হয়  া। 
  
অদ্বতদ্বথন্দির সম্পন্দকস আপদ্ব  দ্বক ু িলন্দি ? সযার  ালসস একিা একিা কন্দর  ামগুন্দলা 
িলন্দত থান্দক । 
  
– া, আমার এ দ্বিষন্দয় আর দ্বক ু িলার থ ই। িাাঁকা হাদ্বস িুন্দি উেন্দলা তার থোাঁন্দি। 
  
শ্রীমতী উইলন্দসর হাদ্বসিা সযার  ালসন্দসর থমান্দিও সহয হয়  া। 
  
–ভান্দলা কথা, শ্রীমতী উইলস িলন্দল , আপ ার থসন্দেিাদ্বর শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর থকম  
আন্দ  ? ভাদ্বর ভান্দলা ভদ্রমদ্বহলা, তন্দি িড্ড থিদ্বর্ আন্দিেপ্রিণ। 
  
-আন্দিেপ্রিণ? দ্ব ন্দি থিাাঁিাও আন্দিে থ ই তার মন্দধয। 
  
–মা ুষ আদ্বম দ্ব দ্ব । যা িন্দলদ্ব  তা দ্বেক িন্দলদ্ব । আিার িাাঁকা হাদ্বস থেন্দল থেল তার 
থোাঁন্দি। 
  
–আো, আপদ্ব  দ্বেক কন্দর থভন্দি িলু  থতা, ো সামার থকা  হান্দত জডুলিা 
থিন্দেদ্ব ন্দল ? 
  
অন্দ ক থভন্দি দ্ব ন্দন্ত িলন্দল , দ্বেক মন্দ  পডন্দ   া। হা, হা মন্দ  পন্দডন্দ , ডা  হান্দতই 
িােিা থিন্দেদ্ব লাম। 
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সযার  ালসন্দসর কাজ থর্ষ। দ্বতদ্ব  এিার থিদ্বরন্দয় পডন্দল । একিার থপ   দ্বিন্দর 
তাকান্দল । শ্রীমতী উইলন্দসর থোাঁন্দি থসই িাাঁকা হাদ্বস তন্দি তৃদ্বপ্তপূণস। মন্দ  হয় থকান্দ া 
কাজ হাদ্বসল হন্দয়ন্দ  তাই তার মুন্দে প্রসন্নতার  াপ। ওাঁর িাাঁকা হাদ্বসর একিা অথস আন্দ  
দ্বেকই। দ্বকন্তু থসিা দ্বক? 
  
. 
  
১০. 
  
অদ্বলভার মযা ডাসস 
  
দ্বিরাি অদ্বিস িাদ্বডর দ্বলিন্দি কন্দর শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি দ্বত তলায় থস হাদ্বজর হন্দল । 
অদ্বলভান্দরর কাকা এই অদ্বিন্দসর মাদ্বলক। ভদ্বিষযন্দত অদ্বলভার তার জায়োয় িসন্দি। 
অদ্বলভান্দরর সুসদ্বজ্জত অদ্বিস কামরায় এন্দস প্রন্দির্ করন্দল  সযািাথসওন্দয়ি। 
  
সযািাথসওন্দয়িন্দক যন্দথাদ্ব ত দ্বর্িা ান্দরর সন্দে অদ্বলভার স্বােত জা ান্দলা। 
  
–তুদ্বম দ্ব শ্চয়ই মান্দ া থয িযাদ্বরিন্দ র মৃতুয দ্বিষদ্বেয়ার িন্দলই হন্দয়দ্ব ল িন্দল 
সন্দেহাতীতভান্দি প্রমাদ্বণত হন্দয়ন্দ । এ দ্বিষন্দয় থতামার দ্বক ধারণা? 
  
কােন্দজ েিরিা থিন্দেদ্ব লাম িন্দি। দ্বকন্তু এ িযাপান্দর আমার রুদ্ব  সু্কল  য়। একিু কাাঁধ 
ঝাাঁদ্বকন্দয় অদ্বলভার িলন্দলা, এসি দ্বিশ্রী িযাপার। 
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–তা িন্দি। তন্দি সূক্ষ্ম ধরন্দ র হতযাকাণ্ডও থয হয়, এিা থিাধ হয় জা ন্দি। এিার দ্বতদ্ব  
েম্ভীর কন্দে থপায়ান্দরার থর্োন্দ া কথািা িলন্দল , থসদ্বি  তুদ্বম থয অযাকদ্বসন্দডন্টিা 
িাদ্ব ন্দয়দ্ব ন্দল থসিা থমান্দিও দ্বকন্তু সূক্ষ্ম হয়দ্ব । 
  
 ীরিতা থ ন্দম এন্দলা। অদ্বলভান্দরর হাত থথন্দক কলমিা পন্দড থেল মাদ্বিন্দত। 
  
পুদ্বলস দ্বক সন্দেহ করন্দ ? ধরা েলায় অদ্বলভার িলন্দলা। 
  
তান্দতা করন্দ ই। তন্দি আসল িযাপারিা দ্বক েুন্দল িন্দলা থতা। 
  
-িলন্দিা, সদ্বতয কথাই িলন্দিা। তন্দি দ্বিশ্বাস করা  া করা আপ ান্দির ওপর দ্ব ভসর 
করন্দ । আপ ারা ভািন্দ  , আদ্বম েল্পিা দ্ব ন্দজই িাদ্ব ন্দয়দ্ব লাম। দ্বকন্তু  া, সযার 
িাথসালদ্বমউন্দয়র দ্ব ন্দিসন্দর্ এিং অ ুন্দরান্দধ আদ্বম একাজ কন্দরদ্ব লাম। 
  
–আশ্চযস। সযািাথসওন্দয়ি রীদ্বতমত অিাক হন্দল । 
  
-হযাাঁ, দ্বতদ্ব  আমান্দক একিা দ্ব দ্বে দ্বিন্দয় জাদ্ব ন্দয়দ্ব ন্দল  থয একিা দ্বিন্দর্ষ থোপ  কারন্দণ 
আমান্দক একাজ করন্দত িলন্দ  । কারণিা আমান্দক পন্দর িলন্দি  জাদ্ব ন্দয়দ্ব ন্দল । োদ্বড 
দ্বকভান্দি অযাকদ্বসন্দডন্ট হন্দি থসিাও তার পদ্বরকল্প া মাদ্বিক হন্দয়দ্ব ল। তন্দি দ্বতদ্ব  কারণিা 
আমান্দক জাদ্ব ন্দয় যাওয়ার সুন্দযাে পা দ্ব । 
  
–দ্ব দ্বেিা থকাথায়? 
  
–থসিা পন্দড দ্ব াঁন্দড থিন্দল দ্বিন্দয়দ্ব লাম। 
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–এম  দ্বিদ্ব ত্র দ্ব ন্দিসর্ তুদ্বম পাল  করন্দত থেন্দল থক ? 
  
 –থকৌতূহন্দলর িন্দর্। 
  
—আর দ্বক ু ঘন্দিদ্ব ল যা থতামার দ্বিরুন্দদ্ধ থযন্দত পান্দর? 
  
–একিা তুে ঘি া। িাথসালদ্বমউন্দয়র িাদ্বডন্দত থয ঘন্দর আদ্বম রান্দত দ্ব লাম পন্দরর দ্বি  
সকান্দল ওোন্দ  িন্দস আমার দ্বজদ্ব সপত্রগুন্দলা গুদ্ব ন্দয় দ্ব দ্বেলাম। একজ  পদ্বর াদ্বরকা 
আমায় সাহাযয করদ্ব ল। এম  সময় আমার ডান্দয়রী থথন্দক একিা েিন্দরর কােন্দজর 
কাদ্বিং থমন্দঝন্দত পন্দড যায়। থসদ্বি পদ্বর াদ্বরকাদ্বি আমার হান্দত তুন্দল থিয়। তন্দি থসদ্বির 
একদ্বপন্দে মা ুন্দষর থিন্দহ দ্ব ন্দকাদ্বি  জাতীয় দ্বিন্দষর দ্বেয়া সম্পন্দকস একদ্বি প্রিন্ধ্ দ্ব ল। এই 
দ্বিকিা পদ্বর াদ্বরকাদ্বি থিন্দে থিন্দলদ্ব ল। আর অ য দ্বপন্দে রাজল দ্বতক িইন্দয়র দ্বিজ্ঞাপ  
দ্ব ল। 
  
–থসদ্বি দ্বক আন্দ ? 
  
 –আন্দ । এই থিেু । 
  
 কােজদ্বি থিেন্দল  সযািাথসওন্দয়ি তারপর দ্বিদ্বরন্দয় দ্বিন্দল । 
  
–আপদ্ব  দ্ব শ্চয়ই আমান্দক সন্দেহ করন্দ  ? আপদ্ব   া হন্দল আমার কান্দ  এন্দসন্দ   
থক ? তন্দি দ্বিশ্বাস করু , আদ্বম দ্ব রাপরাধ। অদ্বলভান্দরর দ্বিষণ্ণ মুে। 
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–আদ্বম এন্দসদ্ব  একজ  িনু্ধ্র দ্ব ন্দিসন্দর্, দ্বতদ্ব  হন্দল  এরকুল থপায়ান্দরা। 
  
–দ্বতদ্ব  থক  দ্বিরন্দল ? 
  
–দ্বর্কারী থতা দ্বর্কান্দরর থপ ন্দ   ুিন্দিই। 
  
–অদ্বলভান্দরর মুে দ্বিন্দয় আর কথা থিন্দরান্দলা  া। 
  
. 
  
১১. 
  
থপায়ান্দরার পাদ্বিস 
  
আরামন্দকিারায় িন্দস আন্দ   এরকুল থপায়ান্দরা ঐ থ য়ান্দরর হাতন্দলর ওপর িন্দসদ্ব ল 
হারদ্বমন্দয়া । সযার  ালসস এিং শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি কা াকাদ্ব  থ য়ান্দর িন্দসদ্ব ন্দল । 
  
–অদ্বলভান্দরর অযাকদ্বসন্দডন্ট সম্পন্দকস আপ ার ধারণা দ্বক শ্রীযুক্ত থপায়ান্দরা? সযািাথসওন্দয়ি 
প্রশ্ন করন্দল । 
  
–আদ্বম মন্দ  কদ্বর, িাথসলদ্বমউ এম  থকান্দ া দ্ব দ্বে পাো দ্ব  থযদ্বি থপন্দয় অদ্বলভার তার 
িাদ্বডন্দত দ্বেন্দয়দ্ব ল। কারণ এরকম দ্বিদ্ব ত্র দ্ব দ্বে সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র পন্দক্ষ পাোন্দ া 
অসম্ভি। আিার একথাও দ্বিশ্বাসন্দযােয থয অদ্বলভার ঐ ধরন্দ র একদ্বি দ্ব দ্বে থপন্দয়দ্ব ল। 
আো, শ্রীমতী উইলস একিা  তু   ািক দ্বলেন্দ  , তাই  া? 
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–হযাাঁ, রহসয  ািক। 
  
এরপর দ্বক ুক্ষণ  ীরিতার মন্দধয কািন্দলা। 
  
এে  আমরা দ্বক করন্দিা িলু ? দ্ব েব্ধতা থভন্দে হারদ্বমন্দয়া  িন্দল উেন্দলা। 
  
–দ্ব ন্তা করন্দত পান্দরা। আর থকান্দ া কাজ থ ই এে । তন্দি তুদ্বম দ্বেদ্বলংন্দয় থযন্দত পান্দরা। 
থসোন্দ  শ্রীমতী দ্বমলাদ্বরর মা আন্দ  । তার সন্দে থিো করন্দত পান্দরা। হয়ন্দতা থকান্দ া 
ভান্দলা েির থপন্দয় থযন্দত পান্দরা। 
  
–আর আপদ্ব  দ্বক করন্দি ? আপদ্ব  দ্বক থকিল এই ঘন্দরর মন্দধয িন্দস থাকন্দি ? 
  
–দ্বেকই িন্দলন্দ । আদ্বম একিা পাদ্বিস থিন্দিা। থসোন্দ  উপদ্বস্থত থাকন্দি  শ্রীযুক্তা থডকাসস, 
কযাপন্দি  থডকাসস, শ্রীমতী উইলস, শ্রীমতী এন্দঞ্জলা, অদ্বলভার আর থতামার মা থলদ্বড 
থমদ্বর। এ াডা আমরা এোন্দ  যাাঁরা আদ্ব  তারাও থাকন্দি । 
  
উিঃ, ভীষণ মজা হন্দি, হারদ্বমন্দয়া  েুর্ীন্দত উপন্দ  উেন্দলা। দ্বেক থয  দ্বডন্দিকদ্বিভ েল্প। 
সিার মাঝো  থথন্দক আপদ্ব  েু ীন্দক ধরন্দি । 
  
–তুদ্বম িুদ্বদ্ধমতী থমন্দয় দ্ব িঃসন্দেন্দহ। দ্বকন্তু থিদ্বর্ আর্া কন্দর থিন্দলন্দ । তারপর থপায়ান্দরা 
সযার  ালসন্দসর দ্বিন্দক তাদ্বকন্দয় িলন্দল , আপ ার সন্দে একিু থোপ  পরামর্স আন্দ । 
  
ইদ্বেতিা িুঝন্দত থপন্দর হারদ্বমন্দয়া  আর সযািাথসওন্দয়ি ঘর থথন্দক থিদ্বরন্দয় এন্দল । 
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 একদ্বি সুের সন্ধ্যা। সকন্দলই আমন্ত্রণ গ্রহণ কন্দরন্দ  । 
  
পদ্বর ারক পা ীন্দয়র থট্র দ্ব ন্দয় এন্দলা। থপায়ান্দরা দ্ব ন্দজর হান্দত প্রন্দতযকন্দক পা ীয় 
পদ্বরন্দির্  করন্দল –আজ আদ্বম দ্ব তান্তই একদ্বি সান্ধ্য সদ্বম্মলদ্ব র আন্দয়াজ  কন্দরদ্ব । 
হালকা মন্দ  দ্বক ুক্ষণ একসন্দে সময় কািান্দিা িন্দল। আজ আর থকউ েু , হতযা, দ্বিষ, 
এসি আন্দলা  া করন্দি   া। এন্দত দ্বেন্দিও  ি হয়। 
  
 ািযকার শ্রীমতী উইলস েম্ভীর মুন্দে অ যম স্ক হন্দয় একিু তিান্দত িন্দসদ্ব ন্দল । ঘন্দরর 
আর এক থকান্দণ দ্বিষণ্ণ মুন্দে িন্দসদ্ব ন্দল  শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর। 
  
সিাই কথা িলার মাধযন্দম স্বাভাদ্বিক হওয়ার থ িা কন্দরন্দ  , দ্বকন্তু থপায়ান্দরা দ্ব ল এর 
িযদ্বতেম। 
  
সকন্দলর সন্দে ঘুন্দর ঘুন্দর কথা িলদ্ব ন্দল  সযার  ালসস। হোৎ তার পা িলন্দত লােন্দলা। 
কথা থয  জদ্বডন্দয় এন্দলা। কান্দপসন্দির ওপর পন্দড থেন্দল  দ্বতদ্ব , হান্দতর গ্লাস দ্ব িন্দক 
পডন্দলা। 
  
ঘি ার আকদ্বিকতায় প্রথন্দম সকন্দলই হক দ্বকন্দয় থেল। 
  
একসময় তীরকন্দে আতস াি কন্দর উেন্দলা হারদ্বমন্দয়া – ালসস। 
  
এন্দঞ্জলা ঝাাঁদ্বপন্দয় পডন্দল  সযার  ালসন্দসর িুন্দক। অজ্ঞা  হন্দয় থেন্দল  সন্দে সন্দে। শ্রীমতী 
দ্বমলাদ্বর দ্ব ন্দজর থ য়ান্দর িন্দস কাাঁিন্দ  । থ ান্দের জন্দল িুক থভন্দস যান্দে। 
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থপায়ান্দরা এদ্বেন্দয় এন্দস সযার  ালসন্দসর  াডী থিেন্দল । তারপর েম্ভীর মুন্দে উন্দে 
িাাঁডান্দল । 
  
িনু্ধ্েণ..দ্বক থয  িলন্দত দ্বেন্দয় থপায়ান্দরা থমন্দক থেন্দল । 
  
েিরিার, আপদ্ব  একিা কথাও িলন্দি   া। হারদ্বমন্দয়া  দ্ব ৎকার কন্দর উেন্দলা। 
আপ ান্দক পুদ্বলন্দস থিওয়া উদ্ব ত। আপদ্ব   ালসসন্দক েু  কন্দরন্দ  । আপদ্ব …. 
  
থপায়ান্দরা দ্বস্থর িৃদ্বিন্দত তার দ্বিন্দক তাদ্বকন্দয় রইন্দল –তুদ্বম আমান্দক েু ী িন্দল দ্বেকই 
কন্দরন্দ । তন্দি আদ্বম সাধারণ েু ী  ই। 
  
এিার দ্বতদ্ব   ালসন্দসর কান্দ  এদ্বেন্দয় দ্বেন্দয় িলন্দল  সযার  ালসস, আপ ার অদ্বভ য় অপূিস 
হন্দয়ন্দ । আমার আন্তদ্বরক অদ্বভ ে  গ্রহণ করু । 
  
সযার  ালসস লাি দ্বিন্দয় উন্দে িাাঁডান্দল । উপদ্বস্থত অদ্বতদ্বথন্দির উন্দেন্দর্য দ্বমদ্বি থহন্দস 
অদ্বভ ে  জা ান্দল । 
  
হারদ্বমন্দয়া  হাাঁ কন্দর তাদ্বকন্দয় রইন্দলা। শ্রীমতী দ্বমলাদ্বরর মুন্দে হাদ্বস িুিন্দলা। শ্রীমতী 
এন্দঞ্জলার জ্ঞা  দ্বিন্দর এন্দলা। 
  
–িনু্ধ্েণ…থপায়ান্দরার গুরু েম্ভীর আওয়ান্দজ ঘন্দরর সিাই স দ্বকত হন্দয় উেন্দলা। সযার 
 ালসস এিং আদ্বম, িুজন্দ  দ্বমন্দল আমরা এই থ াট্ট সান্ধ্য অদ্বভ ন্দয়র আন্দয়াজ  
কন্দরদ্ব লাম। এই অদ্বভ ন্দয় সযার  ালসন্দসর কৃদ্বতত্ব সিিুকু। এিং তার ভূদ্বমকা দ্বক দ্ব ল 
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তা-ও আপ ারা িুঝন্দত থপন্দরন্দ  । এই পালায় আমারও একদ্বি ভূদ্বমকা দ্ব ল। আপ ান্দির 
থসিা জা া িরকার।  াহন্দল আজন্দকর এই আন্দয়াজন্দ র উন্দের্য আপ ারা িুঝন্দত 
পারন্দি   া। 
  
এিার থপায়ান্দরা থমন্দঝন্দত পন্দড থাকা গ্লাসিা হান্দত তুন্দল দ্ব ন্দল । তারপর িলন্দল , 
আপ ারা িলন্দ  , এদ্বি সযার  ালসন্দসর গ্লাস, তাই থতা? দ্বকন্তু আদ্বম িলন্দিা,  া। কারণ, 
পন্দকি থথন্দক অ য একদ্বি থগ্লাস থির কন্দর িলন্দল , এদ্বি হন্দলা সযার  ালসন্দসর গ্লাস। 
যে  আপ ারা সিাই সযার  ালসসন্দক দ্ব ন্দয় িযে তে  েু ী অথসাৎ আদ্বম হাতসািাই কন্দর 
গ্লাসিা পান্দে দ্বিন্দয়দ্ব লাম। আপ ারা থকউ থসিা থিেন্দত পা দ্ব । 
  
–এন্দত দ্বক প্রমাদ্বণত হন্দলা? হারদ্বমন্দয়া  জা ন্দত  াইন্দলা। 
  
–এর িন্দল থিাঝা যান্দে থয িযারংদ্ব ি  এিং িাথসালদ্বমউন্দয়র গ্লান্দস িা কান্দপ থক  
থকান্দ া দ্বিষ পাওয়া যায়দ্ব  অথ  তাাঁন্দির িুজন্দ র মৃতন্দিন্দহ দ্বিষ পাওয়া থেন্দ । তার মান্দ  
এই িুদ্বি থক্ষন্দত্রই হাতসািাইন্দয়র িন্দল কাজ িা গ্লাস িিল হন্দয়দ্ব ল। দ্বকন্তু থক িিল 
কন্দরদ্ব ল, থসিাই জা ন্দত হন্দি। 
  
পাদ্বিস থর্ষ হন্দলা। হতার্া, িাদ্বন্ত এিং দ্বিরদ্বক্ত দ্ব ন্দয় অদ্বতদ্বথরা দ্বিন্দর যাওয়ার উন্দিযাে 
করন্দলা। থপায়ান্দরা তান্দির উন্দেন্দর্য থর্ষিান্দরর মত অ ুন্দরাধ করন্দল , যদ্বি তারা িুদ্বি 
হতযাকাণ্ড সম্পন্দকস সন্দেহজ ক দ্বক ু থজন্দ  থান্দক  তাহন্দল অির্যই তারা থয  িন্দল । 
কারণ তার আর্ঙ্কা, হতযাকারী তৃতীয় িার আঘাত হা ার থ িা করন্দ । 
  
অদ্বতদ্বথরা এ িযাপান্দর থকউ দ্বক ু িলন্দলা  া। তারা এক এক কন্দর দ্বিিায় দ্ব ন্দল । 
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–দ্ব  ক হাত সািাইন্দয়র িযাপারিা পরীক্ষা করার জন্দ যই দ্বক আপদ্ব  আজন্দকর 
অদ্বভ ন্দয়র আন্দয়াজ  করদ্ব ন্দল ,  া দ্বক অ য থকান্দ া উন্দের্য দ্ব ল? 
  
–আন্দরা একিা উন্দের্য দ্ব ল। ঐ সময় আদ্বম দ্বিন্দর্ষ একজন্দ র মুন্দের ভাি লক্ষয করন্দত 
থ ন্দয়দ্ব লাম। 
  
–থস থক? হারদ্বমন্দয়া  িন্দল উেন্দলা। 
  
–মাপ কন্দরা। এই প্রন্দশ্নর উির আদ্বম এে  দ্বিন্দত পারন্দিা  া। তন্দি এিুকু িলন্দত পাদ্বর। 
তার মুন্দে দ্ব িারুণ দ্বিিন্দয়র ভাি িুন্দি উন্দেদ্ব ল। 
  
একিা থিদ্বলগ্রাম পন্দড সযার  ালসসন্দক দ্বিন্দল । তারপর আিার সযািাথসওন্দয়ন্দির কা  হন্দয় 
থপায়ান্দরার কান্দ  দ্বিন্দর থেল। 
  
িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুয রহসয সম্পন্দকস মূলযিা  তথয জা ান্দত  াই। দ্বর্েদ্বের আমার সন্দে 
থিো করু । –মােসান্দরি রাসদ্বরজার। 
  
. 
  
১২. 
  
দ্বেদ্বলংন্দয় একদ্বি  
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শ্রীযুক্ত থপায়ান্দরা, হারদ্বমন্দয়া  িলন্দলা, আপ ার যত তাডাতাদ্বড সম্ভি ইয়কসর্ায়ান্দরর 
 াদ্বসসংন্দহান্দম দ্বেন্দয় ঐ ভদ্রমদ্বহলার সন্দে থিো করা উদ্ব ত। 
  
–কাল সকান্দলর থট্রন্দ  যান্দিা িন্দল দ্বেক কন্দর থরন্দেদ্ব । থপায়ান্দরা িলন্দল , শ্রীযুক্ত 
সযািাথসওন্দয়ি, আপদ্ব ও আমার সন্দে  লু । 
  
সযািাথসওন্দয়ি রাজী হন্দয় থেন্দল । 
  
আন্দরা দ্বক ুক্ষণ ওন্দির মন্দধয কথািাতসা  লন্দলা। 
  
সযার  ালসন্দসর থমাির হারদ্বমন্দয়া ন্দক দ্ব ন্দয় থিদ্বরন্দয় পডন্দলা দ্বেদ্বলং-এর উন্দেন্দর্য। থভান্দরর 
িাতান্দসর দ্বমদ্বি হাওয়া লােন্দ  তান্দির োন্দয়। থিলা এোন্দরািা  াোি ওংরা দ্বেদ্বলংন্দয় এন্দস 
থপৌঁন্দ ান্দল । 
  
গ্রান্দমর মন্দধয িাদ্বড। শ্রীমতী দ্বমলাদ্বরর মা ওাঁন্দির থিন্দে েুি েুর্ী হন্দল । িন্দয়স হন্দয়ন্দ । 
জা লার ধান্দর আরামন্দকিারায় িন্দস তার দ্বি  কান্দি। 
  
দ্বক ুক্ষণ এাঁন্দির মন্দধয শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর সম্পন্দকস আন্দলা  া হন্দলা। সযার  ালসন্দসর মুন্দে 
শ্রীমতী দ্বমলাদ্বরর প্রর্ংসা শু ন্দত ভান্দলা লােদ্ব ল  া হারদ্বমন্দয়ান্দ র। তাই থস প্রসে পান্দে 
প্রশ্ন করন্দলা–আপদ্ব  শ্রীযুক্ত িযাদ্বরংি ন্দক থতা দ্ব  ন্দত , তাই  া? এোন্দ  একসময় দ্বতদ্ব  
যাজক দ্ব ন্দল । দ্বতদ্ব  মারা দ্বেন্দয়ন্দ  , এিা দ্ব শ্চয়ই শুন্দ ন্দ  । 
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দ্ব শ্চয় দ্ব  তাম। দ্বক ভান্দলা থলাক দ্ব ন্দল । থিৌদ্বিও থির্ ভান্দলা। ওাঁন্দির এোন্দ ই দ্বিন্দয় 
হন্দয়দ্ব ল। থমন্দয় দ্ব দ্বে দ্বলন্দে জাদ্ব ন্দয়দ্ব ল, থেন্দত দ্বেন্দয় দ্বিষম থলন্দে দ্বতদ্ব  মারা দ্বেন্দয়ন্দ  । 
  
– া, ওিা ভুল। ওাঁন্দক পা ীন্দয়র সন্দে দ্বিষ োইন্দয়… 
  
শ্রীমতী দ্বমলাদ্বরর মা আাঁৎন্দক উেন্দল । 
  
–আমরা অপরাধীন্দক ধরার থ িা করদ্ব । এ িযাপান্দর আপদ্ব  যদ্বি সাহাযয কন্দর — 
  
–দ্বক সাহাযয করন্দিা িন্দলা থতা। পন্দ ন্দরা ি র আন্দে আদ্বম ওাঁন্দক থর্ষিার থিন্দেদ্ব লাম। 
  
দ্বতদ্ব  শ্রীযুক্তা রাসদ্বরজারন্দক থ ন্দ   দ্বক া িলান্দত জা ান্দল  এ  াম কেন্দ া থর্ান্দ  দ্ব । 
অদ্বতদ্বথন্দির কন্দয়কজন্দ র িন্দিা তান্দক থিোন্দ া হন্দলা। দ্বকন্তু িৃদ্ধা কাউন্দকই দ্ব  ন্দল   া। 
  
অতিঃপর ওাঁরা িৃদ্ধার কা  থথন্দক দ্বিিায় দ্ব ন্দল । 
  
িুজন্দ  ওো  থথন্দক থিদ্বরন্দয় একিা থরন্দোরাাঁয় সামা য দ্বক ু থেন্দয় দ্ব ন্দয় দ্বেজসার কান্দ  
এন্দল । ঘুন্দর দ্বিন্দর থিেন্দল । তারপর দ্বেজসার লান্দোয়া িাোন্দ  দ্ব জস  িুপুন্দর িুজন্দ  
থিডান্দত লােন্দল । 
  
–দ্বক অদু্ভত পিিী থিেু । একদ্বি সমাদ্বধ িলন্দক উৎকীণস একদ্বি  ান্দমর প্রদ্বত সযার। 
 ালসন্দসর িৃদ্বি আকষসণ করন্দলা হারদ্বমন্দয়া –থমদ্বর অযা  দ্বিকলপাথ। 
  
–আমার আসল পিিী শু ন্দল থতা তুদ্বম এই ভান্দিই হাসন্দি। 
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 –থক ? আপ ার পিিী থতা কািসরাইি। কত গুরুেম্ভীর সম্ভ্রান্ত পিিী িলু  থতা। 
  
 া, ওিা আমার আসল পিিী  য়। 
  
–তন্দি আসল পিিী দ্বক? িলু । 
  
হারদ্বমন্দয়া   ান্দ াডিাো, থস শু ন্দিই। 
  
–এে ও যদ্বি  া িন্দল  তাহন্দল এম  মজা থিোন্দিা–হারদ্বমন্দয়ান্দ র কন্দে কৃদ্বত্রম থকাপ। 
  
–থর্া  তাহন্দল। আমার আসল পিিী দ্ব ল–মাে। 
  
মাে? তা িিলান্দল  থক ? 
  
–থস এক হাদ্বসর িযাপার। অদ্বভ য় জেন্দত েুন্দকদ্ব । কতৃসপক্ষ আমার কাজ কন্দমস েুি 
েুর্ী। একদ্বি  মযান্দ জার থডন্দক পাোন্দল । িলন্দল , অদ্বভ য় কন্দর তুদ্বম যদ্বি থেন্দত  াও 
তাহন্দল থতামার পিিী পালিাও। দ্বতদ্ব  অদ্বভধা  েুন্দল ধরন্দল  আমার সামন্দ । থিন্দেন্দ া, 
মাে মান্দ  দ্বক? মাে মান্দ  িুনু্ধ্। থিাকারাম  ায়ন্দকর অদ্বভ য় থকউ পয়সা ের  কন্দর 
থিেন্দি  া। থতামার পিিী পান্দে রাো হন্দলা কািসরাইি। 
  
একিুক্ষণ  ুপ কন্দর থথন্দক সযার  ালসস িলন্দল , হারদ্বমন্দয়া , আদ্বম এতদ্বি  দ্বিধার মন্দধয 
দ্ব লাম। কারণ তুদ্বম আমার থথন্দক িয়ন্দস অন্দ ক থ াি। থভন্দিদ্ব , তুদ্বম অদ্বলভারন্দকই 
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থিদ্বর্ ভান্দলািান্দসা। কাল প্রথম আমার মন্দ  হন্দলা থয তুদ্বম আমান্দকই, যে  তুদ্বম আমান্দক 
 ালসস িন্দল থডন্দক উন্দেদ্ব ন্দল। 
  
-আপদ্ব  দ্বেকই িন্দলন্দ  । 
  
 –হারদ্বমন্দয়া  আমার হারদ্বমন্দয়া । 
  
হারদ্বমন্দয়া  িাধা দ্বিন্দলা–এিা দ্বেজসার জায়ো। এোন্দ   য়। 
  
–থযোন্দ  েুর্ী আদ্বম থতামান্দক আির করন্দিা। 
  
োদ্বড দ্বেন্দয় থামন্দলা সযার  ালসন্দসর ফ্লযান্দি।  ান্দয়র সময় হন্দয় থেন্দ । 
  
 শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর ওাঁন্দির অভযথস া জা ান্দল । 
  
শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর, একিা সুেির আন্দ । আপ ান্দক প্রথম জা াদ্বে। েুি দ্বর্েদ্বেরই আদ্বম 
আর হারদ্বময়া  দ্বিিাহিন্ধ্ন্দ  আিদ্ধ হদ্বে। 
  
কথািা শুন্দ  শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর দ্বিদ্বিত হন্দল । দ্বকন্তু মুন্দে িলন্দল –েুি ভান্দলা, আপ ারা 
সুেী থহা । 
  
তারপর দ্বতদ্ব  একিা থিদ্বলগ্রাম সযার  ালসন্দসর দ্বিন্দক এদ্বেন্দয় দ্বিন্দল । পাদ্বেন্দয়ন্দ  , শ্রীযুক্ত 
সযািাথসওন্দয়ি। 
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সযার  ালসস হারদ্বমন্দয়ান্দ র হান্দত ওদ্বি দ্বিন্দয় িলন্দল – থিেন্দত হারদ্বমন্দয়া । 
  
থিদ্বলগ্রামদ্বি পন্দড হারদ্বমন্দয়ান্দ র থ াে দ্ব িারুণ দ্বিিন্দয় িড িড হন্দয় উেন্দলা। 
  
. 
  
১৩. 
  
শ্রীযুক্তা রাসদ্বরজার 
  
থিলা িান্দরািা  াোি এরকুল থপায়ান্দরা শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়িন্দক সন্দে দ্ব ন্দয় ইয়কসর্ায়ান্দরর 
সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র আন্দরােয দ্ব ন্দকতন্দ  এন্দস হাদ্বজর হন্দল । একদ্বি কাডস থির কন্দর 
সযািাথসওন্দয়ি থসদ্বি থমট্রন্দ র কান্দ  পাদ্বেন্দয় দ্বিন্দল । 
  
দ্বমদ্ব ি পাাঁন্দ ন্দকর মন্দধয থমট্র  এন্দস হাদ্বজর হন্দল –আপ ারা থিদ্বলগ্রাম থপন্দয় এন্দসন্দ  ? 
সমে িযাপারিাই থকম  রহসযময় িন্দল মন্দ  হন্দে। পুদ্বলসও ঘণ্টা িুই আন্দে এন্দস 
পন্দডন্দ । 
  
–পুদ্বলস? থক ? থপায়ান্দরা প্রশ্ন করন্দল । 
  
–থসদ্বক, আপ ারা জান্দ    া? শ্রীযুক্তা রাসদ্বরজার মারা দ্বেন্দয়ন্দ  । 
  
-িন্দল  দ্বক, আমরা থতা তার তার থপন্দয় এন্দসদ্ব লাম। কন্দয়কিা কথা িন্দলই  ন্দল 
থযতাম। সযািাথসওন্দয়ি িলন্দল । 
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–দ্বতদ্ব  দ্বকভান্দি মারা থেন্দল ? 
  
থপায়ান্দরা জা ন্দত  াইন্দল । 
  
–কাল ডান্দক ওাঁর  ান্দম একিা থকান্দকার থকৌন্দিা এন্দসদ্ব ল। আজ সকান্দল দ্বতদ্ব  দ্ব ন্দজর 
হান্দত থকান্দকা বতদ্বর কন্দর  ুমুক থি । মন্দ  হয় দ্বিস্বাি থলন্দেদ্ব ল। তাই দ্বতদ্ব  কাপিা 
সদ্বরন্দয় রান্দে । দ্বকন্তু মুন্দের দ্বজদ্ব স থু কন্দর থিন্দল থিওয়া দ্বর্িা ার দ্বিন্দরাধী িন্দল হয়ন্দতা 
মন্দ  কন্দর দ্বেন্দল থিন্দলদ্ব ন্দল । দ্বমদ্ব ি িুইন্দয়র মন্দধয তার মৃতুয হয়। 
  
–থকান্দকার থকৌন্দিা এিং কাপ দ্ব শ্চয়ই পরীক্ষা করা হন্দয়ন্দ । দ্বক পাওয়া থেন্দ ? 
  
–দ্ব ন্দকাদ্বি  জাতীয় দ্বিষ। 
  
শ্রীযুক্ত রাসদ্বরজার যা িলন্দত থ ন্দয়দ্ব ন্দল  থসিা যদ্বি এো কার কাউন্দক িন্দল যা  এিা 
থভন্দি আন্দরােয দ্ব ন্দকতন্দ র সমে  াসস এিং ডাক্তারন্দির সন্দে ওাঁরা কথা িলন্দল । দ্বকন্তু 
শ্রীযুক্তা রাসদ্বরজার কাউন্দক দ্বক ু িন্দল যা দ্ব । 
  
 ুপ কন্দর িন্দস আন্দ  থপায়ান্দরা। তার মুে ভার। 
  
হোৎ একসময় িন্দল উেন্দল  থপায়ান্দরা  লু , সযািাথসওন্দয়ি, এোন্দ  িন্দস থথন্দক লাভ 
থ ই। অন্দ ক কাজ করার কান্দ । 
  
আন্দরােয দ্ব ন্দকত  থথন্দক থিদ্বরন্দয় সযািাথসওন্দয়ি প্রশ্ন করন্দল –দ্বক কাজ করার আন্দ ? 
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আর একদ্বি হতযাকাণ্ড যান্দত  া ঘন্দি থসদ্বিন্দক প্রথন্দম  জর রােন্দত হন্দি। 
  
 –মান্দ , আপদ্ব  জান্দ  … 
  
–আদ্বম অন্দ ক দ্বক ুই জাদ্ব । তন্দি িুঝন্দত পাদ্বরদ্ব , হতযাকারী এত ভয়ঙ্কর, এত 
দ্বিপজ্জ ক হন্দয় উেন্দি। 
  
ওাঁরা থামার এন্দল । তান্দির পূিস পদ্বরদ্ব ত সুপাদ্বরন্দন্টন্দন্ট েসদ্বিল্ডন্দক সন্দে দ্ব ন্দয় 
থপািঅদ্বিন্দস এন্দল ? জা া থেল একদ্বি থ াি থ ন্দল থিদ্বলগ্রামদ্বি করন্দত এন্দসদ্ব ল। 
সন্ধ্া  কন্দর সন্ধ্যার সময় থ ন্দলদ্বিন্দক পাওয়া থেল। থস জা ান্দলা, একদ্বি আধময়লা 
থপার্াক পরা থলান্দকর কথান্দত থিদ্বলগ্রামদ্বি কন্দরন্দ । পদ্বরিন্দতস  ন্দকান্দলি োওয়ার জ য 
পাাঁ িা িাকা পায়। থিদ্বলগ্রাম কন্দর রদ্বসিিা থস থপািাদ্বিন্দসর িাইন্দর িাাঁদ্বডন্দয় থাকা 
থলাকদ্বিন্দক দ্বিন্দয় থিয়। থলাকদ্বি থিেন্দত লম্বা, অল্প িাদ্বড, থ ান্দে কান্দলা  র্মা,  াই রন্দের 
থপার্াক। অন্দ কিা থমািরা কারো ার দ্বমদ্বস্ত্রর মন্দতা। 
  
সুপাদ্বর ন্দি ন্দডন্ট েসদ্বিল্ড থলাকদ্বিন্দক সন্ধ্া  করার দ্ব ন্দিসর্ দ্বিন্দল ।  
  
প্রায় মধযরাদ্বত্র। 
  
এরকুল থপায়ান্দরা ও শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি লণ্ডন্দ  দ্বিন্দর এন্দল । সযার  ালসস ওাঁন্দির জ য 
অন্দপক্ষা করদ্ব ন্দল । 
  
দ্বক ুক্ষণ দ্বত জন্দ র মন্দধয  তু  কন্দর আন্দলা  া হন্দলা। 
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–আপ ারা িরং িযাপারিা আমার ওপর থ ন্দড দ্বি । সমে ঘি াগুন্দলা এে  েভীরভান্দি 
দ্ব ন্তা করন্দত হন্দি। প্রকৃত িযাপারিা এইভান্দিই জা া যান্দি। 
  
–থির্, আপ ার থযম  েুর্ী করু । দ্বকন্তু আমার কান্দ  অসম্ভি িন্দল মন্দ  হয়। তন্দি 
থকিল দ্ব ন্তা কন্দরই যদ্বি আপদ্ব  রহন্দসযর জাল েুলন্দত পান্দর  তাহন্দল আপ ান্দক আদ্বমই 
প্রথন্দম অদ্বভ ে  জা ান্দিা। 
  
দ্বিন্দর আসার জ য সযার  ালসস পা িাদ্বডন্দয়ও থমন্দক িাাঁডান্দল –শ্রীমতী উইলন্দসর জ য 
আদ্বম েুি দ্ব দ্বন্তত। 
  
-থক ? থপায়ান্দরা  মন্দক উেন্দল । 
  
–দ্বতদ্ব  কাউন্দক দ্বক ু  া িন্দল থকাথায়  ন্দল দ্বেন্দয়ন্দ  । আপ ান্দির থিা  থপন্দয় আদ্বম তার 
িাদ্বডন্দত দ্বেন্দয়দ্ব লাম। উদ্ব  একিা দ্বক ু থ ন্দপ যান্দে  এিা প্রথম দ্বি ই িুঝন্দত 
থপন্দরদ্ব লাম। এন্দত তার দ্বিপি হন্দত পান্দর। আর একিার থিাঝািার থ িায় তার িাদ্বড 
দ্বেন্দয় শুদ্ব , উদ্ব  আজ সকান্দল  ন্দল দ্বেন্দয়ন্দ  । দ্বিন্দকন্দল ওর পদ্বর াদ্বরকা একিা থিদ্বলগ্রাম 
থপন্দয়ন্দ   থয শ্রীমতী উইলস িুএকদ্বিন্দ র মন্দধয লণ্ডন্দ  দ্বিরন্দি   া। দ্বতদ্ব  থকাথায় 
আন্দ   তার থকান্দ া হদ্বিস দ্ব ল  া থিদ্বলগ্রান্দমর মন্দধয। তা াডা থকান্দ াদ্বি  এভান্দি দ্বতদ্ব  
থকাথাও যা   া িন্দল পদ্বর াদ্বরকাদ্বি দ্ব দ্বন্তত হন্দয় পন্দডন্দ । 
  
সযার  ালসন্দসর কথা েুি ম  দ্বিন্দয় শু ন্দল  থপায়ান্দরা। তারপর িলন্দল , আদ্বম তান্দক িার 
িার সািধা  কন্দর দ্বিন্দয়দ্ব লাম। িার িার িন্দলদ্ব লাম থকান্দ া দ্বক ু থয  থোপ   া কন্দর। 
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আমার কথা দ্বতদ্ব  শু ন্দল   া। যাই থহাক, আদ্বম একদ্বি  সময়  াইদ্ব  আপ ান্দির 
কান্দ । 
  
–থির্, আপদ্ব  দ্ব দ্বরদ্বিদ্বলন্দত িন্দস দ্ব ন্তা করু । আদ্বম এে  আদ্বস। সযার  ালসস িলন্দল । 
  
 দ্বসাঁদ্বড দ্বিন্দয়  ামন্দত  ামন্দত সযার  ালসস িলন্দল – থপায়ান্দরা দ্ব ন্দজন্দক একিা মে মা ুষ 
িন্দল মন্দ  কন্দর , তাই  া সযািাথসওন্দয়ি? 
  
–ভদ্রন্দলাক একিু অদু্ভত ধরন্দ র মা ুষ। সযািাথসওন্দয়ি এিার প্রসে পান্দে িলন্দল – 
আপদ্ব  তে  আপ ার থকান্দ া দ্ব ন্তার কথা িলদ্ব ন্দল , জা ন্দত পাদ্বর? 
  
–মন্দ  থরন্দেন্দ   থসিা। মান্দ …লজ্জাও থপন্দল  থয  সযার  ালসস, আদ্বম আর হারদ্বমন্দয়া … 
  
–এ থতা সুন্দের েির। আদ্বম আপ ান্দির অদ্বভ ে  জা াদ্বে, সযার  ালসস। 
  
. 
  
১৪. 
  
শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর 
  
পন্দরর দ্বি  সকান্দল থপায়ান্দরার ঘন্দর েুন্দক অিাক হন্দলা হারদ্বমন্দয়া । থিদ্বিন্দলর ওপর এক 
পযান্দকি তাস দ্ব ন্দয় িাদ্বড বতদ্বর করন্দ  । 
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–ভািন্দ া, আদ্বম থ ন্দলমা ুষ হন্দয় থেদ্ব । আসন্দল দ্বক জান্দ া হারদ্বমন্দয়া , তান্দসর িাদ্বড 
বতদ্বর করা থেলািা আমার দ্ব ন্তায় ভীষণ সাহাযয কন্দর। সামন্দ র থিাকা  থথন্দক এক 
পযান্দকি তাস দ্বকন্দ  দ্ব ন্দয় এলাম। দ্বকন্তু এন্দ  থিেদ্ব , এগুন্দলা থকিল মজার  দ্বিন্দত ভরা, 
এগুন্দলান্দত তান্দসর দ্ব হ্ন পযসন্ত থ ই। যাই থহাক, এন্দতই কাজ  ন্দল যান্দি। 
  
–থিদ্বে  দ্বিগুন্দলা, হারদ্বমন্দয়া  হাত িাদ্বডন্দয় তাসগুন্দলা দ্ব ন্দলা। এগুন্দলা দ্বিন্দয় একিা মজার 
থেলা হয়। থেলিার  াম সুেী পদ্বরিার। কন্দয়কিা  দ্বি দ্ব ন্দয় একিা পদ্বরিার হন্দি। 
থযম , থিেু  ডাক্তার থকায়াক, এই  দ্বিিা শ্রীযুক্ত মান্দের। আর দ্বিশ্রী থ হারার ভদ্রমদ্বহলা 
হন্দল  শ্রীমতী মাে। তার মান্দ  আদ্বম? হারদ্বমন্দয়া  থহন্দস লুদ্বিন্দয় পডন্দলা। 
  
পন্দর হাদ্বস থাদ্বমন্দয় থস জা ান্দলা, সযার  ালসন্দসর সন্দে তার আসন্ন দ্বিন্দয়র কথা এিং 
অদ্বভ য় জেন্দত এন্দস সযার  ালসন্দসর পিিী পদ্বরিতসন্দ র কথা। 
  
–আপ ান্দক একিা কথা জা ান্দত এন্দসদ্ব লাম। আপ ারা অদ্বলভারন্দক সন্দেহ করন্দ  । 
এম  দ্বক পুদ্বলসও। দ্বকন্তু আপদ্ব  দ্বিশ্বাস করু , ও দ্ব ন্দিসাষ। 
  
–দ্বিশ্বাস করলাম। 
  
–আপদ্ব  আমান্দক কথা দ্বি , অদ্বলভার থয  থকান্দ া দ্বিপন্দি  া পন্দড আপদ্ব  থিেন্দি ? 
  
–দ্বিলাম। 
  
এিার আদ্বম দ্ব দ্বশ্চন্ত। আদ্বম এে  উদ্বে। 
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হারদ্বমন্দয়া   ন্দল যাওয়ার পর থপায়ান্দরা আিার তান্দসর িাদ্বড বতদ্বর করায় ম  দ্বিন্দল । 
একসময় সুের িাদ্বড বতদ্বর হন্দলা। দ্বতদ্ব  িাচ্চা থ ন্দলর মন্দতা আ ন্দে লাদ্বিন্দয় উেন্দল  
থকসিা থয দ্বিদ্ব ত্র; থস দ্বিষন্দয় সন্দেহ থ ই। তন্দি সমসযার সমাধা  আদ্বম থপন্দয়দ্ব । এিার 
দ্ব ন্তা থ ন্দড কাজ শুরু করার পালা। 
  
 িপি থপার্াক পন্দর থপায়ান্দরা বতদ্বর হন্দয় রাোয় থিদ্বরন্দয় এন্দল । একিা িযাদ্বি ধরন্দল । 
  
সযার  ালসন্দসর িাদ্বডন্দত েুকন্দত দ্বেন্দয়  মন্দক উেন্দল  থপায়ান্দরা। শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর হান্দত 
একিা থ াি সুিন্দকস দ্ব ন্দয় থিদ্বরন্দয় আসন্দ  । 
  
থপায়ান্দরান্দক সাম াসামদ্ব  থিন্দে একিু হক দ্বকন্দয় থেন্দল । 
  
–আপদ্ব । দ্বকন্তু সযার  ালসস থতা শ্রীমতী হারদ্বমন্দয়া ন্দক দ্ব ন্দয় থকাথায় থিদ্বরন্দয়ন্দ  । 
  
আমার ওাঁন্দক িরকার থ ই। কদ্বি  আন্দে আমার  দ্বডিা এোন্দ  থিন্দল থরন্দে দ্বেন্দয়দ্ব লাম। 
থসিা দ্ব ন্দত এন্দসদ্ব । 
  
–তা থির্। আপদ্ব  তাহন্দল থভতন্দর যা । আদ্বম আর থিরী করন্দত পারদ্ব   া। দ্বক ু মন্দ  
করন্দি   া থয । আদ্বম আমার মান্দয়র সন্দে থিো করন্দত দ্বেদ্বলংন্দয় যাদ্বে। 
  
শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর থিরী  া কন্দর দ্রুত রাোয় থ ন্দম একিা িযাদ্বি ধরন্দল । থপায়ান্দরাও আর 
একদ্বি িযাদ্বি দ্ব ন্দয় তান্দক অ ুসরণ করন্দল । 
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পযাদ্বডংি  থির্ন্দ  থ ন্দম শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর দ্বিদ্বকি ঘন্দর থেন্দল । তারপর লুমাউন্দথ যাওয়ার 
একদ্বি োদ্বডন্দত উন্দে িসন্দল । 
  
থপায়ান্দরাও প্রথম থশ্রণীর একদ্বি দ্বিদ্বকি থকন্দি ঐ একই োদ্বডন্দত উন্দে িসন্দল । 
  
সন্ধ্যা  িা  াোি লুমাউন্দথ থপৌঁন্দ  শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর থহাঁন্দি রও া হন্দল  কুলার-এর দ্বিন্দক। 
দ্ব িঃর্ন্দব্দ থপায়ান্দরা তার থপ   ধরন্দল । 
  
শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর কুলায় েুকন্দল । পাাঁ  দ্বমদ্ব ি পর দ্বতদ্ব  থিদ্বরন্দয় এন্দল  একদ্বি ি স এিং 
একিা থিেপ ধরন্দ র  াদ্বি হান্দত দ্ব ন্দয়। থপায়ান্দরা একিা োন্দ র আডান্দল িাাঁদ্বডন্দয় সি 
লক্ষয করন্দত লােন্দল । 
  
একিা থ াট্ট থঘরা মান্দে এন্দস িিক েুন্দল থভতন্দর েুকন্দল । থঝাাঁপঝান্দড ভরা, পুন্দরান্দ া 
ধরন্দ র পাথন্দরর দ্বম ান্দরর দ্ব ন্দ  মেিড িরজািা  াদ্বি দ্বিন্দয় েুলন্দল । থভতন্দর েুন্দক 
আিার িরজা থভদ্বজন্দয় দ্বিন্দল । ি স থজ্বন্দল দ্বসাঁদ্বড থিন্দয় ওপন্দর উেন্দল । 
  
থ াট্ট একদ্বি ঘর।  ারদ্বিন্দক জা ালা। এদ্বিন্দক থিেন্দল মন্দ  হন্দি থ ািোন্দিা একদ্বি 
রাসায়দ্ব ক পরীক্ষাোর। তারপর অন্দ ক েুাঁন্দজ থপন্দত একিা দ্বর্দ্বর্ থির করন্দল । আন্দরা 
িুদ্বকিাদ্বক সি একজায়োয় জন্দডা কন্দর একিা পুাঁদ্বিদ্বলন্দত িাাঁধন্দল । তারপর একিা 
হাতুদ্বড দ্বিন্দয় পুাঁিুদ্বলিার ওপর 
  
দ্বেক থসই মুহূন্দতস একিা িজ্রমুদ্বি শ্রীমতী দ্বমলাদ্বরর হাত ধন্দর থিলন্দলা।  মন্দক ঘাড 
থঘারান্দল  শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর। 
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–আপ ান্দক আদ্বম অপরান্দধর সাক্ষয প্রমাণ  ি করন্দত থিন্দিা  া শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর, িলন্দল  
থপায়ান্দরা। 
  
. 
  
১৫. 
  
যিদ্ব কা 
  
একদ্বি আরাম থকিারায় িন্দস আন্দ   এরকুল থপায়ান্দরা। সযার  ালসস, শ্রীযুক্ত 
সযািাথসওন্দয়ি আর হারদ্বমন্দয়া  িন্দস আন্দ   রহসয সমাধান্দ র প্রতযার্ায়। 
  
আপ মন্দ  থপায়ান্দরা িন্দল  লন্দল –প্রথন্দম িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুয দ্বিন্দয় শুরু কদ্বর। দ্বতদ্ব  থয 
সন্ধ্যায় মারা যা  থসদ্বি ই সযার  ালসস জাদ্ব ন্দয়দ্ব ন্দল  থয এ মৃতুয স্বাভাদ্বিক  য়। দ্বকন্তু 
আদ্বম থসদ্বি  ভুল কন্দরদ্ব লাম। অথসাৎ থয িৃদ্বিন্দকাণ দ্বিন্দয় থসদ্বি  থিন্দেদ্ব লাম, থসিা দ্ব ল 
ভুল। মাত্র  দ্বির্ ঘণ্টা আন্দে আদ্বম থসই িৃদ্বিন্দকাণদ্বি েুাঁন্দজ থপন্দয়দ্ব । 
  
..তারপর িদ্বক্ষণ ফ্রান্দে সমুদ্রতীন্দর থযদ্বি  শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি সযার িাথসালদ্বমউন্দয়র মৃতুয 
সংিাি প্রকাদ্বর্ত পুন্দরান্দ া েিন্দরর কােজদ্বি থিোন্দল  থসদ্বি  িুন্দঝদ্ব লাম, সযার  ালসস 
দ্বেকই িন্দলদ্ব ন্দল । একই সূন্দত্র োাঁথা হন্দয়ন্দ  িযাদ্বরংি ন্দক, সযার িাথসালদ্বমউন্দক, এিং 
শ্রীযুক্তা রাসদ্বরজারন্দক। এর থথন্দক থিাঝা যান্দে, একই থলাক আন্দ  এই দ্বত দ্বি 
হতযাকান্দণ্ডর আডান্দল। 
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…রহসয সম্পদ্বকসত অ ুসন্ধ্ান্দ র িযাপার আমার  ীদ্বত হন্দলা, সিন্দ ন্দয় সরল এিং সুস্পি 
ধারণা দ্ব ন্দয় এদ্বেন্দয় যাওয়া। এন্দক্ষন্দত্রও থসই  ীদ্বত প্রন্দয়াে কন্দরদ্ব । আপ ান্দির বতদ্বর 
করা সন্দেহভাজ   ান্দমর তাদ্বলকা থথন্দক আদ্বম প্রথম  ারজ ন্দক এন্দকিান্দরই িাি 
দ্বিন্দয়দ্ব লাম। তারা হন্দল , থডকাসস িম্পদ্বত, অদ্বভন্দ ত্রী এন্দঞ্জলা আর  ািক থলদ্বেকা 
শ্রীমতী উইলস। এ াডা তাদ্বলকায় আন্দরা দ্বত দ্বি  াম দ্ব ল– থলদ্বড থমদ্বর, হারদ্বমন্দয়া  ও 
অদ্বলভার। এন্দিরন্দক সন্দেহ কদ্বরদ্ব  দ্বেকই আিার সন্দেন্দহর িাইন্দরও রাদ্বেদ্ব । পন্দর 
অির্য প্রমান্দণর অভান্দি থসই সন্দেহ থথন্দক ওাঁরা মুদ্বক্ত থপন্দয়দ্ব ল। 
  
…সযািাথসওন্দয়ি অদ্বলভারন্দক সন্দেহ কন্দরদ্ব ন্দল । অির্য তার সন্দেহ করার যন্দথি কারণ 
দ্ব ন্দলা, থসিা আপ ারা জান্দ  । 
  
হতযাকারী জা ন্দতা থয ঐ সাতজ ন্দক অদ্ব িাযসভান্দি সন্দেহ করা হন্দি। তাই থস িুদ্বদ্ধ 
োাঁদ্বিন্দয় িুদ্বি পাদ্বিসন্দতই এম ভান্দি উপদ্বস্থত দ্ব ন্দলা যান্দত থস িুজায়োন্দতই হাদ্বজর দ্ব ন্দলা 
থসিা ধরা  া পন্দড যায়। 
  
…এিার থিো যাক, কারা কারা প্রথম পাদ্বিসন্দত উপদ্বস্থত দ্ব ন্দল  দ্বকন্তু দ্বিতীয় পাদ্বিসন্দত 
দ্ব ন্দল   া। তারা হন্দল , সযার  ালসস, শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি, শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর, শ্রীযুক্তা 
িযাদ্বরংি , এিং স্বেসত িযাদ্বরংি । 
  
এাঁন্দির মন্দধয দ্বিতীয় পাদ্বিসন্দত  দ্মন্দিন্দর্ িা দ্ব ন্দজর পদ্বর য় থোপ  থরন্দে হাদ্বজর থাকার 
সম্ভাি া দ্ব ল কার কার মন্দধয থসিা লক্ষযণীয়। িদ্বক্ষণ ফ্রান্দে তে  দ্ব ন্দল  সযার  ালসস 
এিং শ্রীযুক্ত সযািাথসওন্দয়ি। শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর দ্ব ন্দল  লণ্ডন্দ । শ্রীযুক্তা িযাদ্বরংি  দ্ব ন্দল  
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লুমাউন্দথ। এই িুজন্দ র  দ্মন্দিন্দর্ দ্বিতীয় পাদ্বিসন্দত উপদ্বস্থত থাকার সম্ভাি া দ্ব ন্দলা  া। 
সযািাথসওন্দয়ন্দির পন্দক্ষ  দ্মন্দির্ ধরা অসম্ভি  য়। দ্বকন্তু  া া কারন্দণ থসিা সম্ভি  য়। 
এিার িাদ্বক রইন্দল  সযার  ালসস। দ্বতদ্ব  অদ্বভন্দ তা।  দ্মন্দির্ ধারন্দণ অভযে। 
 দ্বরত্রাদ্বভ ন্দয়ও তার িক্ষতার কথা সিাই জান্দ  । এিার থিেু  দ্বিতীয় পাদ্বিসন্দত দ্বতদ্ব  
থকা   দ্বরত্র রূপায়ন্দণর জ য অিতীণস হন্দয়দ্ব ন্দল ? 
  
….এিার আদ্বস, এদ্বলন্দসর কথায়। এদ্বলস  ান্দমর থকান্দ া িযদ্বক্তর অদ্বেত্ব কেন্দ া দ্ব ন্দলা 
 া। থস িা ান্দ া িােি। অথসাৎ এদ্বলস িােি  য়। তা াডা প্রদ্বতদ্বি পদ্বর ারক িা 
পদ্বর াদ্বরকাই সান্দক্ষয িন্দলন্দ , এদ্বলন্দসর  াল ল  দ্ব ন্দলা ভদ্রন্দলান্দকর মত। অ য থকান্দ া 
ো সামার সন্দে তার তুল া হয়  া। 
  
…আন্দরা প্রমাণ আন্দ । দ্বিয়াদ্বত্রন্দ  তার সান্দক্ষয জাদ্ব ন্দয়ন্দ  থয এদ্বলস যে  থিদ্বলন্দিান্দ  
আসা একিা েির িাথসালদ্বমউন্দক োওয়ার থিদ্বিন্দল দ্বেন্দয় জাদ্ব ন্দয়দ্ব ল তে  দ্বতদ্ব  মজা 
কন্দর িন্দলদ্ব ন্দল –আো কান্দজর থলাক আমান্দির এদ্বলস…থমাি কথা সযার  ালসস এিং 
িাথসালদ্বমউ িুজন্দ  একদ্বি থোপ  ও থকৌতুকজ ক পদ্বরকল্প ার প্রকৃত উন্দের্য জা ন্দত । 
  
..যাই থহাক এরপর িাথসালদ্বমউ মারা থেন্দল । এদ্বলস এিং অ যা য সকলন্দক পুদ্বলস 
দ্বজজ্ঞাসািাি করন্দলা। তারপন্দরই এদ্বলস হাওয়া হন্দয় থেল। অতিঃপর এদ্বলস- দ্মন্দির্ 
তযাে কন্দর আপ  রূপ ধারণ কন্দর িদ্বক্ষণ ফ্রান্দের সমুদ্রতীন্দর হাওয়া থেন্দত এিং িনু্ধ্র 
মৃতুয সংিাি পুন্দরান্দ া েিন্দরর কােন্দজ থিন্দে িযদ্বথত হওয়ার জ য প্রস্তুত হন্দত লােন্দল । 
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…এর পর এদ্বলন্দসর ঘর থথন্দক দ্ব দ্বেগুদ্বল আদ্বিষ্কার কন্দরদ্ব ন্দল  সযার  ালসস স্বয়ং। 
িাথসালদ্বমউন্দয়র  াম দ্বিন্দয় সযার  ালসস-ই অদ্বলভারন্দক রহসযময় দ্ব দ্বেিা পাদ্বেন্দয় দ্ব ন্দল । 
  
…শ্রীযুক্তা রাসদ্বরজার একজ  থরাদ্বে ী দ্ব ন্দল  এিং সযার  ালসন্দসর অপদ্বরদ্ব তা। সযার 
 ালসস থ ন্দয়দ্ব ন্দল  আমান্দির ম ন্দক িাথসালদ্বমউ ও এদ্বলন্দসর কা  থথন্দক রাসদ্বরজার 
রহন্দসযর প্রদ্বত আকৃি থহাক। 
  
…এরপর আসদ্ব  শ্রীমতী উইলন্দসর ভূদ্বমকায়। দ্বতদ্ব  কুরূপা হন্দল িুদ্বদ্ধমতী দ্ব ন্দল । আর 
আন্দ  তার পযসন্দিক্ষণ ক্ষমতা। িাথসালদ্বমউর পাদ্বিসন্দত দ্বতদ্ব ই একমাত্র ো সামাদ্বিন্দক ভান্দলা 
কন্দর লক্ষয কন্দরদ্ব ন্দল  এিং তান্দক অসাধারণ মন্দ  হন্দয়দ্ব ল। শ্রীমতী উইলস এদ্বলন্দসর 
হান্দতর জডলিার উন্দেে করায় েুি েুর্ী হন্দয়দ্ব ন্দল  সযার  ালসস। কারণ ঐ দ্ব হ্ন থিন্দে 
থকান্দ াদ্বি ই ঐ থলাকন্দক েুাঁন্দজ পাওয়া যান্দি  া। দ্বকন্তু সযার  ালসন্দসর সন্দে কথা িলন্দত 
িলন্দত তার মন্দ  থকম  সন্দেহ জােন্দলা। তে  দ্বতদ্ব  তরকাদ্বর পদ্বরন্দির্  করার  ুন্দতায় 
সযার  ালসন্দসর হাতিুদ্বি ভান্দলা কন্দর পরীক্ষা কন্দরদ্ব ন্দল । থিেন্দত থ ন্দয়দ্ব ন্দল , সযার 
 ালসন্দসর হাত িুদ্বিই ো সামা এদ্বলন্দসর হাত দ্বক া থসিা থ ন্দপ থরন্দে দ্বিন্দল  মন্দ র 
মন্দধয। সযার  ালসস তার িাাঁকা হাদ্বস লক্ষয কন্দর দ্বক ু একিা আোজ কন্দরদ্ব ন্দল । দ্বকন্তু 
দ্বক ুিা দ্বক থসিা উদ্ধার করন্দত পান্দর দ্ব । 
  
…এিার সযার  ালসস  তু  একদ্বি রহসয সৃদ্বি করার জ য আিার  দ্মন্দির্ ধারণ 
করন্দল । একদ্বি থ াি থ ন্দলন্দক দ্বিন্দয় শ্রীযুক্তা রাসদ্বরজান্দরর  াম কন্দর আমান্দক একদ্বি 
থিদ্বলগ্রাম পাোন্দল  এিং একদ্বি থকান্দকার থকৌন্দিা ডাকন্দযান্দে তান্দক পাোন্দল  উপহার 
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দ্বহন্দসন্দি যাাঁর সন্দে সযার  ালসন্দসর থকান্দ া পদ্বর য় দ্ব ল  া। এিং তান্দক থকান্দ াদ্বি  দ্বতদ্ব  
থিন্দে দ্ব । 
  
…তারপর আমার ডাকা পাদ্বিসন্দত সযার  ালসস মৃতুযিৃর্য অদ্বভ য় কন্দরদ্ব ন্দল । আদ্বম তে  
শ্রীমতী উইলসন্দক েুি ভান্দলা ভান্দি লক্ষয কন্দরদ্ব লাম। ঐ সময় তার থ ান্দে  রম দ্বিিয় 
িুন্দি উন্দেদ্ব ল। তে ই আমার িুঝন্দত থিরী হন্দলা  া থয শ্রীমতী উইলস সযার  ালসসন্দক 
হতযাকারী দ্বহসান্দি সন্দেহ করন্দত শুরু কন্দরদ্ব ন্দল । 
  
…িন্দল শ্রীমতী উইলন্দসর সমূহ দ্বিপি িুন্দঝ আদ্বম তান্দক িাদ্বড থ ন্দড কন্দয়ক দ্বিন্দ র জ য 
অ যত্র থাকার উপন্দির্ দ্বিন্দয়দ্ব লাম। দ্বকন্তু আমার আর্ঙ্কা থয দ্বেক দ্ব ল তার প্রমাণ পন্দরর 
দ্বি  সন্ধ্যায় শ্রীমতী উইলন্দসর সন্দে থিাঝাাঁপডা করার উন্দের্য দ্ব ন্দয় সযার  ালসস তার 
িাদ্বডন্দত দ্বেন্দয় হাদ্বজর হ । দ্বকন্তু তান্দক দ্বতদ্ব  পা   া। 
  
..সযার  ালসন্দসর মন্দতা িুদ্বদ্ধমা  থলাক একিা ভুল কন্দরদ্ব ন্দল । দ্বতদ্ব  শ্রীযুক্তা 
রাসদ্বরজান্দরর  ান্দম আমান্দক থিদ্বলগ্রাম পাদ্বেন্দয়দ্ব ন্দল । দ্বকন্তু এই থকসিা থয আদ্বম হান্দত 
দ্ব ন্দয়দ্ব  থসিা শ্রীযুক্তা রাসদ্বরজার জা ন্দত   া কারণ থস সম্ভাি া থমান্দিই দ্ব ল  া। 
  
সযার  ালসস েম্ভীর মুন্দে উন্দে িাাঁডান্দল । ঘন্দরর মন্দধয পায় াদ্বর করন্দল  দ্বক ুক্ষণ। তারপর 
িলন্দল  শ্রীযুক্ত থপায়ান্দরা, আপ ার কল্প ার্দ্বক্ত অপূিস। আপ ার ধারণা আদ্বমই 
হতযাকারী। দ্বকন্তু িয়া কন্দর দ্বক িলন্দি , আমার আজীিন্দ র িনু্ধ্ িাথসালদ্বমউন্দক থক  
আদ্বম হতযা করলাম? 
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–আদ্বম জাদ্ব , এ প্রশ্ন আপদ্ব  করন্দি । উিরও আমার জা া আন্দ । সযার  ালসস, িহ 
 ারী সম্পন্দকস আপ ার অদ্বভজ্ঞতা আন্দ  যন্দথি। িুন্দল িুন্দল মধু থেন্দয়ন্দ   অন্দ ক। 
হারদ্বমন্দয়া  আপ ার থপ্রন্দম হািুডুিু োন্দে, এিা আমার অজা া দ্ব ল  া। থস আসন্দল 
ভান্দলান্দিন্দসদ্ব ল আপ ার েযাদ্বতন্দক। আপদ্ব  হারদ্বমন্দয়া ন্দক দ্বিন্দয় করন্দত থ ন্দয়দ্ব ন্দল  দ্বকন্তু 
দ্বিন্দয় করন্দত পান্দর দ্ব । কারণ আপদ্ব  দ্বিিাদ্বহত দ্ব ন্দল । দ্বিেযাত হওয়ার আন্দে আপদ্ব  
দ্বিন্দয় কন্দরদ্ব ন্দল । তাই আপদ্ব  দ্বিিাহ দ্বিন্দেি  া কন্দর দ্বিন্দয় করন্দত পারদ্ব ন্দল   া। 
আই  অ ুসান্দর দ্বিিাহ দ্বিন্দেি মঞু্জর হয়  া িুদ্বি থক্ষন্দত্র, এক, স্ত্রী যদ্বি িীঘস থময়ািী 
কারািন্দণ্ড িদ্বণ্ডত হন্দয় কারাোন্দর থান্দক এিং িুই হন্দলা, থস যদ্বি পােলা োরন্দি থান্দক। 
  
…আপ ার থক্ষন্দত্র এই িুদ্বির একদ্বি ঘন্দিদ্ব ল। একথা একমাত্র সযার িাথসালদ্বমউ 
জা ন্দত । দ্বতদ্ব  এ িযাপান্দর কাউন্দক দ্বক ু িন্দল দ্ব , িলন্দত ও  া। িহ থমন্দয়র সন্দে 
আপ ার অদ্বতদ্বরক্ত থমলান্দমর্া দ্বতদ্ব  মুে িুন্দজ থমন্দ  দ্ব ন্দয়দ্ব ন্দল । দ্বকন্তু হারদ্বমন্দয়ান্দ র 
থক্ষন্দত্র দ্বতদ্ব  থসিা হন্দত দ্বিন্দত   া। আমার ধারণা, দ্বতদ্ব  এ িযাপান্দর আপ ান্দক সািধা  
কন্দর দ্বিন্দয়দ্ব ন্দল । 
  
..তাই হারদ্বমন্দয়া ন্দক দ্বিন্দয় করার জ য িাথসালদ্বমউন্দক সদ্বরন্দয় দ্বিন্দত িাধয হ । 
  
..িযাদ্বরংিন্দ র মৃতুয হন্দলা দ্বিতীয় মৃতুযর মহলা িা দ্বরহাসসাল। সযার  ালসস জা ন্দত  অদ্বভ য় 
মেস্থ করার আন্দে মহলা দ্বিন্দর দ্ব ন্দত হয়। মহলা দ্ব েুাঁত হন্দলা। সযার  ালসস ধন্দর দ্ব ন্দল  
থয মন্দে  ািকিা উতন্দর যান্দি! 
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…একজ  দ্বকন্তু সযার  ালসসন্দক হতযাকারী দ্বহসান্দি দ্ব  ন্দত থপন্দরদ্ব ন্দল । দ্বতদ্ব  হন্দল  
শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর। দ্বতদ্ব  মন্দ  মন্দ  সযার  ালসসন্দক ভান্দলািাসন্দত । দ্বকন্তু দ্বতদ্ব  জা ন্দত , 
দ্বতদ্ব  কুরূপা। তাই মন্দ র ভান্দলািাসা দ্ব ন্দজর অন্তন্দরর মন্দধয লুদ্বকন্দয় থরন্দেদ্ব ন্দল । দ্বতদ্ব  
জা ন্দত , রাসায়দ্ব ক দ্বজদ্ব সপত্র দ্ব ন্দয় সযার  ালসস পরীক্ষা দ্ব রীক্ষা করন্দত । িাোন্দ র 
ো পালার জ য  া ারকম রাসায়দ্ব ক পিাথস দ্বতদ্ব  আ ন্দত । থোলাপ োন্দ র জ য এক 
ধরন্দ র থে আ ন্দত । শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর থোাঁজ দ্ব ন্দয় জা ন্দত পান্দর  থয এই দ্বজদ্ব সদ্বি 
দ্ব ন্দকাদ্বি  থথন্দক বতদ্বর হয়। দ্বতদ্ব  সি দ্বক ু আোজ কন্দর সযার  ালসসন্দক দ্বিপিমুক্ত 
করন্দত  াইন্দল , হারদ্বময়য়া ন্দক দ্বিন্দয় কন্দর দ্বতদ্ব  যান্দত সুেী হ  এিা থ ন্দয়দ্ব ন্দল । তাই 
সযার  ালসন্দসর অপরান্দধর প্রমাণ থলাপ করার জ য শ্রীমতী দ্বমলাদ্বর কাউন্দক দ্বক ু  া 
জাদ্ব ন্দয় লুমাউন্দথ  ন্দল যা । আদ্বম তান্দক অ ুসরণ কদ্বর এিং িলা িাহলয, তান্দক হান্দত 
 ান্দত ধন্দর থিদ্বল। 
  
..এ াডা সযার  ালসন্দসর অপরান্দধর দ্বিরুন্দদ্ধ আন্দরা প্রমাণ আন্দ । ইংলযাণ্ড থথন্দক ফ্রান্দে 
আপ ার আসা যাওয়ার দ্বহন্দসি আপ ার পার্ থপািস থথন্দক পাওয়া যান্দি। এ াডা 
এন্দিন্দর্র একপ্রান্দন্ত একদ্বি পােলা োরন্দি িীঘসদ্বি  ধন্দর িাস করন্দ   শ্রীযুক্তা গ্লযাদ্বডস 
থমদ্বর মাে।  ালসস মাে  ান্দমর একদ্বি থলান্দকর স্ত্রী দ্বতদ্ব । 
  
হারদ্বমন্দয়া  কাাঁিন্দত লােন্দলা। থস থরথর কন্দর কাাঁপন্দ । থপায়ারার একদ্বি হাত ধন্দর 
িলন্দলা আপদ্ব  দ্বেক িলন্দ  ? 
  
–হযাাঁ, হারদ্বমন্দয়া , আদ্বম সদ্বতয িলদ্ব , হারদ্বমন্দয়া  অজ্ঞা  হন্দয় থেল। 
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সযার  ালসস থয  হোৎ িুন্দডা হন্দয় থেন্দ  । তার মুন্দে সিসস্ব হারান্দ ার  াপ িুন্দি উন্দেন্দ । 
থর্ষিান্দরর মত হারদ্বমন্দয়ান্দ র দ্বিন্দক তাকান্দল । তারপর থপায়ান্দরান্দক লক্ষয কন্দর ধীর 
পান্দয় ঘর থথন্দক থিদ্বরন্দয় থেন্দল । 
  
ওাঁর এে  মহাপ্রস্থান্দ র পালা। দ্বকভান্দি থসিা সম্পন্ন হন্দি থসিা দ্ব ন্দজই উদ্ব  দ্বেক কন্দর 
থ ন্দি , থপায়ান্দরা িলন্দল । 
  
ইদ্বতমন্দধয হারদ্বমন্দয়ান্দ র জ্ঞা  দ্বিন্দর এন্দসন্দ । থপায়ান্দরা তান্দক আন্দরা দ্বক ুক্ষণ শুন্দয় 
থাকন্দত িলন্দল । দ্ব  ু েলায় কথািাতসা িলদ্ব ন্দল  থপায়ান্দরা এিং সযািাথসওন্দয়ি। 
  
এম  সময় িরজায় থিাকা দ্বিন্দয় থভতন্দর এন্দস েুকন্দলা অদ্বলভার। 
  
 হাাঁপান্দত হাাঁপান্দত িলন্দলা, আপ ার থিা  থপন্দয় এন্দসদ্ব । হারদ্বমন্দয়ান্দ র দ্বক হন্দয়ন্দ ? 
  
–দ্বক ু হয়দ্ব । থপায়ান্দরা হারদ্বমন্দয়ান্দ র কান্দ  এদ্বেন্দয় থেন্দল । তার থ ান্দে জল িলিল 
করন্দ । তার মাথায় হাত িুদ্বলন্দয় দ্বিন্দত দ্বিন্দত থপায়ান্দরা িলন্দল , হারদ্বমন্দয়া , আদ্বম  াই, 
তুদ্বম র্ক্ত মাদ্বির ওপর সুন্দের িাসা বতদ্বর কন্দরা। 
  
অদ্বলভান্দরর িুঝন্দত িাদ্বক রইন্দলা  া দ্বক ু। থস থপায়ান্দরার কান্দ  এদ্বেন্দয় এন্দস িলন্দলা– 
আপ ার কথার অিাধয হন্দিা  া আদ্বম। 
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তারপর হারদ্বমন্দয়ান্দ র দ্বিন্দক হাত িাদ্বডন্দয় দ্বিন্দলা। হারদ্বমন্দয়া  তার হাত র্ক্ত কন্দর 
ধরন্দলা। ওরা  ন্দল থেল। থপায়ান্দরা আর সযািাথসওন্দয়ি মুগ্ধ িৃদ্বিন্দত থর্ষ িৃর্যদ্বি থিেন্দল , 
দ্বমদ্বি হাদ্বস থিো দ্বিন্দলা তান্দির থোাঁন্দির থকান্দণ। 
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