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থ্রিথ্রল গ্রারমযার প্লরর্াোঁরা 
  
০১. 
  
এরকুি রপাযামরা ভিভি গ্রামেযার ররম্াোঁরা রেমক রবভরময এমিন। ভতভন একটু তুমি 
ভদমিন তার ওিার রকামটর কিারটা র্ভদও ঠান্ডা এেন ভকছু পম়েভন তবু আজ সাবধান 
হওযা িামিা, আর রকামনা ঝুোঁভক রনওযা ভঠক নয এই বযমস বমি েমন কমরন ভতভন। 
  
রপাযামরা ঘুমের আমেজ জ়োমনা র ামে িাবভছমিন ররম্াোঁরার কো। সন্তপসমে োমঝ 
োমঝ ভজি বুভিময ভনভিমিন ভবরাট র াোঁমফর ভনম  প্রায অ্দৃেয রঠাোঁমট। রুোি পমকট 
রেমক রবর কমর ভতভন তার অ্ভত ভপ্রয রোটা র াোঁমফর ওপর বুভিময ভনমিন। 
  
হযাোঁ রবে িামিাই হমযমছ োওযাটা… ভকন্তু ভক করা র্ায এবার? 
  
আেন্ত্রমের িভি ভনময একটা টযাভি এভ ময এি রপাযামরার ভদমক। একটু ইত্ত কমরও 
রেষ পর্সন্ত ভনশ্চি রইমিন রপাযামরা। রকানও দরকার আমছ ভক টযাভি রনওযার, ভতভন 
ভনমজমক প্রশ্ন করমিন। বাভ়ে র্াবার তা়ো রনই ভকছু এবং হামত র্মেষ্ট সেয আমছ। 
  
হতােিামব স্ব মতাভি করমিন র াোঁমফর ভদমক তাভকময। সারাভদমন োত্র ভতনবারই োনুষ 
িামিািামব রেমত পামর। 
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সভতয কো বিমত র মি, রকামনাভদন জীবমন ভতভন  া পান করা বরদা্ করমত পামরন 
না। তার েমত  া পান আর ননেমিাজ এ দুমযর োমঝর সেযটুকুমত নাভক র্মেষ্ট 
ভপত্তরস ক্ষরে হয না। ননেমিামজর আনন্দটুকু োভট হওযাই নাভক  া পামনর কারে। 
সবাই জামন এ কো, একজন রিাজন রভসমকর কামছ সবম ময উপমিা য ননেমিাজ। 
  
এই হি রপাযামরার রোটােুভট িামব েতােত। ভতভন র াোঁমফ তা ভদময বমিন, ভনমজর উদর 
সম্পমকস রর্ োনুষ সম তন রসই বাধসমকয পুরসৃ্কত হয। শুধু োত্র নদভহক তৃভির জনযই 
োওযা নয–এটা আসমি একটা  মবষোর ভজভনস। 
  
োওযার বযাপামর উভন ভনমজ অ্নুসন্ধান কমরন, ভনতয নতুন েুেমরা ক তো উপামদয 
োবার ভক কমর পাওযা র্ায। 
  
 রপাযামরা স্ব মতাভি করমিন, এই রকে এক রঘময সন্ধযা কাটামনার জনয ভপ্রয বনু্ধ 
রহভটংসমক র্ভদ পাওযা রর্ত। 
  
ভতভন এরপর পাঠকেহমি অ্ভত পভরভ ত কযামেন রহভটংস ও তার েমধয বনু্ধপ্রীভতর 
সুেসৃ্মভত ররােন্থন করমত িা মিন। 
  
আোর প্রেে বনু্ধ রস, সভতয আোয কত সহমজই না আকৃষ্ট করমত পামর। িজ্জা রনই 
স্বীকার করমত আোর িামিাই িাম  ভনমজমক ভনময িাব করমত। আর রসটা রোমটই 
সুনজমর রদমে না রহভটংস। 
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রছাট একটা দীঘসশ্বাস রফমি রছাটোমটা রবিভজযান র ামযন্দা এরকুি রপাযামরা 
েযাফসমবরী অ্যাভিভনউ-এ শুরু করমিন হাোঁটমত। 
  
রকেন হয ভসমনো র মি–একবার িাবমিন। নাাঃ আজকাি র্া সব ছভব, না আমছ  মে 
বাোঁধুভন না েুভি না  ভত। দূর রোমটই ও রকে ছভব রদো রপাষায না। 
  
পমে একটা কা জ ভকনমিন টি রেমক। নতুন েবর–েযাভ নভট হতযা োেিার রায 
প্রকাভেত, তার কামছ এ েবরটা এেন ভকছু  াঞ্চিযকর নয তবুও একবার তামত র াে 
রবািামিন। বযস্কা রকামনা একজন েভহিা ভনহত হমযভছমিন। 
  
তাোঁর বাভ়ের দরজায এমস রপৌঁছমিন রপাযামরা। ভনমজর সুন্দর ভছেছাে  ার তিার ভবরাট 
ফ্ল্যাটভটমত ভিফমট র মপ রসাজা উমঠ এমিন। সমিই ভছি িযাভকটা–রিতমর দরজা েুমি 
ঢুকমত অ্সুভবমধ হি না। 
  
ঘমর পা ভদমতই পভর ারক ও তার একান্ত ভবশ্ব্ সিী জজস এভ ময এি। 
  
-েোঁভসময শুি সন্ধযা, আপনার জনয একজন রিাক অ্মপক্ষা করমছন। 
  
ওিারমকামটর রবাঝা রেমক রপাযামরামক ভক্ষি হম্ েুি করমত করমত বিি জজস। 
  
-তাই নাভক ভতভন রক? 
  
–ভোঃ রেন্স েোঁভসময। 
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–রেন্স। 
  
রপাযামরা র াোঁমফ হাত রবািামত রবািামত বসবার ঘমর ঢুকমিন। অ্িযা ত িদ্রমিাক ওমক 
রদমে দাোঁভ়েময উঠমিন। ভ নমত পারমিন রপাযামরা–এই রেন্স ভছমিন একদা ডাকসাইমট 
পুভিে অ্ভফসার। 
  
রেমত জজস দুজমনর জনয পানীয ভনময প্রমবে করি! 
  
 রপাযামরা পান করমত করমত ভজমেস করমিন, তারপর, আপভন আসমছন রকামেমক? 
  
–ভকিম টার রেমক। ভনশ্চযই আপনার েমন আমছ আোর রসই বা ামনর কো….। 
  
ভতভন হঠাৎ রেমে র মিন। আম্ আম্ বিমিন, আপনার সমি আভে ভকন্তু আজ বা ান 
সম্বমন্ধ আমিা না করমত আভসভন। আভে এমসভছ োমন….একটা েুমনর তদমন্ত সাহার্য 
 াইমত আপনার। একজন স্থানীয রপ্রৌঢ়, ভেমসস েযাভ নভট োরা র মছন। 
  
েৃদুস্বমর রপাযামরা বিমিন, ভকন্তু ভক িামব উভন োরা র মিন? 
  
–িারী, রকামনা ভজভনস ভদময ওর োোর রপছমন আঘাত করা হমযভছি। েৃতুযকািীন ওর 
সঞ্চয ভতভরে পাউণ্ডও রবপাত্তা। উভন একাই োকমতন। না না-ওর কামছ রজেস রবন্টিী 
নামে একজন রু্বক ভছি রপভযং র ট ভহমসমব।  াকরী  মি ভ মযভছি এই রবন্টিীর। রস 
দুোমসর বাভ়ে িা়ো বাভক রফমি এই ঘটনার আম । ভনহত েভহিার ভতভরে পাউণ্ড পমর 
বাভ়ের ভপছমন একটা আি া তিার ভনম  পাওযা র মছ। 
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…..রবন্টিীর রকামটর হাতায রিম  ভছি ভকছু রি আর  ুি, পমর তা ভেমসস েযাভ নভটর 
বমি প্রোভেত হমযমছ। রবন্টিীর বিবযানুর্াযী রস নাভক েৃতার ধামর কামছও ভছি না–
তমব তার জাোয ওইগুমিা ভক িামব এমিা? 
  
ভজোসা করমিন রপাযামরা, েৃতমক প্রেে আভবষ্কার কমর রক? 
  
উত্তর ভদমিন রেন্স, রুভটওযািা। ওটা তার োইমন পাবার ভদন ভছি। দরজা েুমি ভদময 
রজেস রবন্টিী তামক বমি রর্, রস ভেমসস েযাভ নভটর রোবার ঘমরর দরজায ধাক্কা ভদময 
সা়ো পাযভন রকামনা। হঠাৎ িদ্রেভহিা অ্সুস্থ হময োকমত পামরন রিমব তারা এরপর 
পামের এক 
  
প্রভতমবেী স্ত্রীমিামকর সাহার্য রনয। দরজা রিমে রফিার পর রদো র্ায সারা ঘর 
িণ্ডিণ্ড, ভবছানামতও রনই ভতভন। পারিামর ভ ময রদেমত পাওযা র ি োভটমত পম়ে 
আমছন িদ্রেভহিা েৃতাবস্থায। তেন স্বািাভবক িামবই পুভিমে েবর রদওযা হয। 
  
রপাযামরা বিমিন, এরপর হতযাপরামধ রবন্টিী রজমি র্ায, রকেন? 
  
োো রনম়ে রেন্স বিমিন, হযাোঁ ভব ামর জুরীরা োত্র কুভ়ে ভেভনট সেয রনয তামক রদাষী 
সাবয্ করমত। রবন্টিীমক হতযাপরামধ েৃতুযদণ্ড রদওযা হয। 
  
–তারপর রেন ধমর আপভন রসাজা আোর এোমন  মি আমসন ভকন্তু রকন? 
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–হযাোঁ ভঠক তাই। রসাজা আপনার এোমনই আভে এমসভছ, কারে আভে কেনই ভবশ্বাস 
কভর না রর্, এ কাজ রজেস রবন্টিী কমরমছ। রস……ভনমদসাষ। 
  
. 
  
০২. 
  
  ুপ াপ কাটি দু-এক েুহূতস। 
  
–আোর কামছ এমসমছন আপভন… 
  
অ্ধসসোি রােমিন রপাযামরা েুমের কো। 
  
েুে তুিমিন সুপাভরমন্টমন্ট রেন্স। সাধারে একজন গ্রােবাসী িদ্রমিামকর েত তার 
েুেিাব আর র াে দুমটামত ঐকাভন্তক আগ্রহ আশ্চর্স রকমের। ভতভন রর্ন েুব িামিা 
কমরই জামনন, রকানটা সভতয আর রকানটা নয। 
  
ভতভন  ম্ভীর িামব বিমিন, রদেুন, আভে বহুভদন পুভিমে কাজ কমরভছ। আভে সহমজই 
োনুমষর  ভরত্র বুঝমত পাভর। ভনশ্চযই আপনার েমন পম়ে রসই ভবেযাত ভবেযাত সব 
োেিার কো?….. অ্মনক ভকছুই রদমেভছ জীবমন আভে। ভকন্তু….. ভকছুমতই আভে িাবমত 
পারভছ না রর্, রকন রদাষী সাবয্ হময একজন ভনমদসাষ বযভি ফাোঁভস কামঠ ঝুিমব। এ 
দৃেয রদেমত ভকছুমতই রাজী নই আভে েোঁভসময রপাযামরা। 
  
ভস্থর দৃভষ্টমত রপাযামরা তার ভদমক তাভকময রইমিন। 
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বমি  িমিন রেন্স, আভে জাভন আোর কামছ আপভন এরপর ভক জানমত  াইমবন। তাই 
আপনামক সব েুমি বিভছ। সাধারে িামবই আোমক প্রেেভদমক বিা হমযভছি এ 
বযাপামর তদন্ত করমত। আভে ঘটনাপঞ্জী সংগ্রহ কমরভছিাে তদমন্তর শুরুমত। আর সে্ 
সাক্ষয প্রোে ভছি ওই রজেস রবন্টিীর ভবরুমে। সুতরাং রস রজমি র্ায রদাষী প্রোভেত 
হময। এটুকু ধারো আভে করমত রপমরভছ রর্ রবন্টিীমক সব্বাই রদাষী রজমন েুেী। 
  
রপাযামরা বিমিন, ভকন্তু আপভন নন। 
  
রছাট্ট জবাব ভদমিন। রেন্স, ভনশ্চযই না। 
  
-ভকন্তু রকন? ভজোসা করমিন রপাযামরা। 
  
 রেন্স দীঘসশ্বাস রফিমিন। 
  
–আভে তা সভতযই জাভন না। এর রকামনা র্োর্ে কারে আভে রদোমত পারব না 
আপনামক। তমব রবন্টিীর েুে রদমে বুঝমত রপমরভছ রস ভনমদসাষ, সাধারে ভব ামর র্া 
র ামে পম়েভন জুরীমদর এবং রসটা সম্ভবও নয। ভকন্তু সাধারে হতযাকারীমদর েত তার 
হাবিাব নয। ব়ে রবভে  ুপ াপ রস, ব়ে রবভে েনেরা। আভে ভক বিমত  াইভছ, েোঁভসময 
রপাযামরা বুঝমত পারমছন? 
  
–হযাোঁ, ভোঃ রেন্স, রজেস রবন্টিীর কত বযস, আর রকেনই বা তার র হারা? 
  
 –বযস রতভত্রে। সাধারে উচ্চতা, োঝাভর  ামযর রং, আর  েো আমছ র ামে। 
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–তার বযভিত্ব সম্বমন্ধও আভে ভকছু জানমত  াই। 
  
–রস বড্ড িীতু আর ভবষণ্ণ প্রকৃভতর। আসমি িাজুক, ব়ে এক আত্মীয আমছ তার রসও 
ওরকে। 
  
তার োমন রস েুব অ্কষসেীয নয সব ভেভিময। 
  
–ভনশ্চযই নয। ভকন্তু আভে তাই বমি কেমনা  াই না রর্, তার ফাোঁভস রহাক এই সব তুি 
কারমে। 
  
–আপনার ভক েমন হয সভতযই রেষ পর্সন্ত ওর ফাোঁভস হমব? 
  
–রকন হমব না বিুন? সবভকছুই রর্ তার ভবরুমে। ভর্ভন তার পমক্ষর উভকি ভতভনও েুব 
উোঁমদ নন। 
  
–সব ভকছুই ওর ভবমরাভধতা করায স্বপমক্ষ ওর বিার েত ভকছু রনই। এই রতা? 
  
–র্েন রকউ সভতযই রকামনা অ্পরাধ কমর, তার আত্মপক্ষ সেেসমনর তেনই প্রশ্ন ওমঠ, 
তাই নয ভক? 
  
ভঠকই বমিমছন। আোর ওপর ভছি সাক্ষয প্রোে সংগ্রমহর সব দাভযত্ব। আরও অ্স্বভ্মত 
পম়েভছ তামত। 
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–ভকন্তু আপভন ভক  ান আোর কামছ? 
  
আভে  াই আোর হময আপভন পূেসতদন্ত করুন এই হতযাকামণ্ডর, ভঠক পারমবন আপভন। 
র্ভদ েুনী না হয রবন্টিী তমব েষ্টতই অ্নয রকউ েুনী। আোর ভবশ্বাস প্রকৃত রদাষীমক 
ভনশ্চযই আপভন েুোঁমজ রবর করমত পারমবন। 
  
–আভে আপনার অ্নুমরাধ অ্বেযই রােব। এই অ্েণ্ড অ্বসর ব়ে রবভে ক্লাভন্তকর। আর 
রকউ র্ভদ সভতযই ভনমদসাষ হয, তমব তার োভ্ পাওযাটা ভনশ্চযই অ্নযায। ভেমসস 
েযাভ নভট কমব োরা র্ান? 
  
– ত বাইমে নমিম্বর। 
  
–তমব শুরু করা র্াক এোন রেমকই ভক বমিন? 
  
–ভনশ্চযই, আপনার জনয সব ভকছু রনাট কমর এমনভছ আভে। 
  
–িামিা কো। আিা প্রেে প্রশ্ন হি–র্ভদ েুন রবন্টিী না কমর োমক তমব রক করমত 
পামর? 
  
সভতয কো বিমত ভক, ভকছুই আভে বুঝমত পারভছ না। 
  
–ভকন্তু ভোঃ রেন্স, এটা িাববার কো। একটা না একটা উমেেয োমক প্রমতযক েুমনর 
রপছমন। এর রপছমন ভক উমেেয ভছি? 
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ভহংসা, প্রভতমোধ, পূবস েত্রুতা িয না অ্েস? আপাতত ধরা র্াক অ্মেসর কোটাই। রক রক 
উপকৃত হমব ওই িদ্রেভহিাভটর েৃতুযমত। 
  
–রকউই েুব একটা উপকৃত হমব না। ওোঁর র্াবতীয অ্েস রোট দুমো পাউণ্ড পামব ওোঁর 
িাইভঝ। 
  
–দুমো পাউণ্ড েুব রবভে নয। ভকন্তু এটাই প্রমযাজমনর সেয অ্মনক রবভে হমত পামর। 
  
-ওই িাইভঝর কোও আেরা রিমবভছ। এেন তার বযস আটভত্রে এবং ভববাভহতা রস। 
টুভকটাভক বাভ়ে রেরােত এবং বাভ়ে সাজামনার কাজ কমর তার স্বােী। একটু রবভে কো 
বিমিও িদ্রেভহিা এেভনমত তামক রবে সুেী বমিই েমন হয। 
  
-ভক হি েৃতা িদ্রেভহিার বাভ়েটার? 
  
–িাো বাভ়ে ওটা। উভন এেন োরা র্াবার পর আর ওটা িা়ো ভনমত  ায না ওোঁর 
িাইভঝ। ভনমজমদর বাভ়ে আমছ তামদর। 
  
–রবে েৃতা েভহিাভটর সম্পমকস এবামর ভকছু বিুন। 
  
বমযস ৬৪ এবং উভন ভবধবা। স্থানীয  াকুমর ভছমিন স্বােী–প্রায সাত বছর আম  োরা 
র্ান ভনউমোভনযায। িদ্রেভহিা রসই রেমক িডভহভনর স্থানীয কমযকটা বাভ়েমত  ৃহস্থািীর 
কাজ কেস রদেমতন। 
  
একজন রপভযং র ট রামেন ভতভন। 
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হযাোঁ, গ্রীষ্মকািীন অ্ভতভে আসত স্বােী োরা র্াবার আম । রবে কমযক োস রজেস 
রবন্টিী ওোমন ভছি। বাভ়ের দািাি ভছি রস। আম  অ্নযত্র োকত পিু োমযর সামে। ো 
োরা র মি রবম  রদয বাভ়ে। ভেভক্ষত রবে ভকন্তু রকামনা কামজ ভবমেষ দক্ষতা রনই। রস 
রেষ পর্সন্ত কাজ রনয ভকম টামর ও রপভযং র ট ভহমসমব োমক। এ র্াবৎ বাভ়েিা়ো 
বাবদ রকামনা  ণ্ডম াি হযভন।  াকরীটা র্াবার পর বাভক রফমিভছমিা দুোমসর 
বাভ়েিা়ো। তামক উমঠ র্াবার জনয ভেমসস েযা নভট  াপ ভদমত শুরু কমরন। 
  
-রস ভক জানত রর্, ভত্রে পাউণ্ড রাো ভছি বাভ়েমত? ভেমসস েযাভ নভট বযাঙ্ক োকা সমেও 
ওই অ্েস বাভ়েমত রােমতন রকন? 
  
-ওর ভবমেষ আস্থা ভছি না বযামঙ্কর ওপর। একটা আি া তিার ভনম  বাভ়েমতই রাো 
ভছি ওটা, অ্বেয তা রবন্টিী জানত বমি স্বীকার কমরমছ। 
  
-ওর িাইভঝও তা জানত ভক? 
  
–হযাোঁ। 
  
 –আিা, রর্ভদন উভন োরা র্ান, রসভদন ভক ভক ঘমটভছি ভঠক বিমত পামরন? 
  
-বাইমে নমিম্বর সমন্ধয সাম়ে ছটা আন্দাজ ননেমিাজ সামরন। উভন োরা র্ান পুভিে 
সামজসমনর েতানুর্াযী সাতটা রেমক দেটার েমধয। রর্ িুিাবমেষ পাওযা র্ায ওর 
পাকস্থিীমত তা পরীক্ষা কমর েৃতুযর সেয ভনমদসভেত হয আন্দাজ সাম়ে আটটা রেমক 
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নটার েমধয। রবন্টিী সমন্ধয সাতটা পমনমরামত বাভ়ের বাইমর রব়োমত রবর হয। অ্ন্ধকার 
 াঢ় হবার পর তার অ্মিযস ভছি রব়োমত র্াওযার। বাভ়ের  াভব ভছি রবন্টিীর কামছ। 
র্ভদ সভতয বমি ধরা হয তার কো তমব রস আন্দাজ রাত নটা রবভ়েময ভফমর আমস এবং 
তার ভনমজর ঘমর রসাজা  মি র্ায। আধঘন্টার েত বই পম়ে শুময পম়ে রস। রস রামত্র 
রকামনা অ্স্বািাভবক েব্দ রোমনভন বা রতেন ভকছু র ামে পম়েভন। রান্নাঘমর সকামি 
কাউমক রদেমত না রপময রস ধাক্কা রদয ভেমসস েযাভ নভটর রোবার ঘমরর দরজায। 
প্রেমে রিমবভছি, রবাধহয িদ্রেভহিা ঘুমোমিন। তারপর আমস রুভটওযািা। আপনামক 
রতা পমরর ঘটনা আম ই বমিভছ। পামের বাভ়ে রেমক রুভটওযািা ভেমসস এভিযটমক 
রডমক আমন। আর পারিামর ভতভন েৃতাবস্থায ভেমসস েযাভ নভটমক আভবষ্কার কমরন। 
োংস কাটার ব়ে ছুভরর েত রকামনা অ্স্ত্র ভদময োোর রপছমন ওমক আঘাত করা 
হমযভছি। উভন আঘাত করার সামে সামেই োরা র্ান। ঘমরর আি া তিার ভনম  রাো 
টাকাকভ়েও রবপাত্তা। 
  
সুতরাং :- হয ওমক রবন্টিী েুন কমরমছ, নয রতা রবন্টিী রবমরাবার পর ভেমসস 
েযাভ নভট ভনমজই দরজা েুমি রদন হতযাকারীমক। 
  
–ভঠক কো কাজটা ভছোঁ মক র ামরর নয। ভকন্তু উভন কামক আেন্ত্রে জানামবন? 
  
–হমত পামর রকামনা একজন প্রভতমবেীমক বা ওোঁর িাইভঝ বা িাইভঝর স্বােীমক। ভকন্তু 
তারা নাভক ওই সেয ভসমনোয ভ মযভছি রেমষর দুজমন বমিমছ। এেন হমত পামর 
ভসমনো রদোর োমঝ হি রেমক উমঠ ভ ময তারা রকউ সাইমকমি কমর ঘটনাস্থমি 
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আমস। ভকন্তু তাই বা ভক কমর হমব? তাহমি বাভ়ের বাইমর রকন টাকাটা িুভকময ররমে 
র ি? 
  
–রবন্টিীর সুমর্া ই এমক্ষমত্র সবম ময রবভে। 
  
–হযাোঁ, রবন্টিীর ভবরুমে সব সেযই প্রোে রেমক র্ামি। এেন ভক তার রকামটর হাতায 
আবার রিও পাওযা র মছ। 
  
-রস ভক নকভফযত ভদমযমছ এর জনয? 
  
–রস বমিমছ ওটা োংমসর রদাকামন জন্তুর রি। ভকন্তু রদো র মছ পরীক্ষা কমর ওটা 
রকামনা জন্তুর রি নয। 
  
–ভনমজর বিমবয রস ভক অ্ভব ি ভছি? 
  
-না, তার রকামটর হাতায রমির সামে রর্  ুি ভছি ওই েৃতা েভহিার তাও রবন্টিী 
বমিমছ, েৃতমদহ আভবষ্কামরর পর ভন ু হময তা রদোর সেয রিম  োকমব ওটা, পমর 
িময তার েমন ভছি না ভকছুই। 
  
-েুবই অ্ভবশ্বাসয বযাপার। 
  
–হযাোঁ ভকন্তু হমতও পামর তা। অ্বেয সাধারে রিাক তা ভবশ্বাস কমর না। ভবমেষত 
েৃতমদহ রদমে িয পাবার বযাপারটা ভকন্তু রসটা হমত পামর। রস বিমছ, রস কেনাও 
কমরভন সকামি িদ্রেভহিার েুন হবার কো। 
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–হযত সভতযই বমিমছ। 
  
-এও হমত পামর রর্, তার বুভেটা উভকমির রদওযা। ভকন্তু রর্ রহামটমি োমঝ োমঝ রস 
িাঞ্চ করমত র্ায রসোনকার রিাকও বমিমছ রস বরাবর রদওযামির ভদমকর ভনভরভবভি 
রটভবিই পছন্দ কমর। একটু িীরু প্রকৃভতর নাভক। 
  
একটানা রেন্স এতক্ষে কো বিার পর তাকামিন রপাযামরার ভদমক। রকামনা উত্তর 
ভদমিন না রপাযামরা রেষ কোর, িুরু দুমটা তার রকাোঁ কামনা। 
  
এরপর তারা দুজমনই ভকছুক্ষে নীরমব বমস রইমিন। 
  
. 
  
০৩. 
  
দীঘসশ্বাস রফমি রপাযামরা উমঠ দাোঁ়োমিন। 
  
-ভোঃ রেন্স, অ্মেসর কো রছম়ে ভদময েুমনর অ্নয উমেেয ভনময আমিা না করা র্াক 
এবার। ভেমসস েযাভ নভটর ভক েত্রু ভছি? 
  
–রস রকে রকামনা প্রোে রনই। 
  
–ভক বমিন ওোঁর প্রভতমবেীরা। 
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–রতেন ভকছু নয। েমন হয না রতা আোর ভকছু তারা র াপন কমরমছন। প্রভতমবেীমদর 
েমধয েুব ঘভনষ্ঠতা রনই। 
  
–ওোমন ভেমসস েযাভ নভট কতভদন ভছমিন? 
  
–প্রায কুভ়ে বছর। 
  
–আর তার আম র  ভিে বছর? 
  
-উত্তর রডমিমনর এক  াষীর রেময ভছমিন উভন। স্বােীর সমি ভবমযর পর প্রেমে 
ইিফ্রামব ম্ব-এ ভছমিন। এোমন পমর আমসন। োনুষ ভহমসমব ওর স্বােী িামিাই ভছমিন। 
  
-ভেমসস েযাভ নভট এসব সমত্বও ভনহত হন। আিা পূবসেত্রু ভহমসমব ওর িাইভঝ কাউমক 
র মন ভকনা জামনন? 
  
–রস রতা বমিমছ তার রতেন রকউ আমছ বমি জানা রনই। 
  
–েুব িামিা হত র্ভদ ভেমসস েযাভ নভট প্রকৃতই এেন ধরমনর েভহিা হমতন র্ার 
রহসযেয রকামনা অ্তীত আমছ। অ্েসাৎ বিমত  াইভছ অ্নয প্রকৃভতর েভহিা র্ভদ উভন 
হমতন। 
  
-রসরকে রকামনা সম্ভাবনা রনই। সভতযই উভন ভেমসস েযাভ নভট–হাজার হাজার সাধারে 
েভহিামদর একজন। 
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–ভকন্তু সকমিই তারা ভনহত হন। 
  
–না, অ্বেয তা নয। 
  
–তমব রকন ভনহত হমিন উভন? আর রকনই বা সাধারে একজন তরুমের ঘাম়ে রদাষ 
প়েি সব। 
  
–আপনামক রতা আভে আম ই বমিভছ রর্, সব প্রোে ওই রবন্টিীর ভবরুমে র্ামি। 
  
–ভকন্তু রসগুমিা ভক সভতয প্রোে না সাজামনা? 
  
–সাজামনা? 
  
-হযাোঁ, তাই র্ভদ ভনশ্চযই ভনমদসাষ হয রবন্টিী তমব বযাপারটা সাজামনা হমযভছি এেনিামব 
র্ামত তার ভবপমক্ষ র্ায সব ভকছুই! 
  
–হযাোঁ, এবার আভে আপনার কো বুঝমত রপমরভছ। 
  
–তার রকামট হযত রি আর  ুি িা ার কোয র্া বমিমছ রসটাই ভঠক। োমন, ইমি 
কমর রকউ তা কমরমছ। এবার রব়োমত র্ায রবন্টিী এবং র্েন রস রব়োমত রবভরমযভছি 
রসই সেযই েুন হন িদ্রেভহিা। 
  
-আোর েমন হয একটু বা়োবাভ়ে হময র্ামি এটা। 
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–হযত। ভকন্তু বযাপারটা সব ভদক রেমকই রিমব রদেমত হমব। একজন সাধারে েভহিা 
ভছমিন ভেমসস েযাভ নভট এবং ওোঁর েমধয এেন ভকছু আেরা েুোঁমজ পাভি না, রর্ কারমে 
ওমক এরকে অ্স্বািাভবক েৃতুযবরে করমত হমব। আোর েমন হয হতযাকারীর  ভরত্র ত 
নবভেষ্টই এই হতযার কারে। আোমক এই ধরমনর হতযাই রবভে না়ো রদয। েৃমতর পছন্দ 
অ্পছন্দ, িামিাবাসা, কার্সকিাপ ইতযাভদ এসব রক্ষমত্র  াভরভত্রক নবভেষ্ট অ্মনক সাহার্য 
কমর োমক রহসয উদঘাটমন। র্ভদ একবার েৃমতর প্রকৃভত ত নবভেমষ্টযর ভদকটা জানা 
হময র্ায তমবই বিা রর্মত পামর রহমসযর সূত্র হামত এমস র ি। 
  
তেন েমন হমব, েৃত বযভির রঠাোঁট রেমক এক অ্ত নাে উচ্চাভরত হমি তা হতযাকারীর 
নাে। 
  
একটু রর্ন ভিধাগ্র্ বমি েমন হি ভোঃ রেন্সমক। 
  
–ওই সব বযভিরা র্ারা বাইমর রেমক আমসন…. 
  
তার েুমের কো রকম়ে ভনময রপাযামরা বমি  িমিন, ভকন্তু আেরা এোমন ভক রদেভছ 
ভঠক ভবপরীত। এক আবছা বযভিমত্বর আিাস পাভি আেরা, এেমনা রহসযাবৃত র্ার 
অ্ভ্ত্ব। উভন রকেনিামব োরা র মিন? রকন োরা র মিন? রস রহমসযর  াভবকাভঠর 
রোোঁজ আেরা পাব না েৃতার জীবন কাভহনীর েমধয। হতযাকারীর  ভরত্র ত নবভেষ্টযর েমধয 
তার সূত্র িুভকময আমছ। আপভন ভক আোর সামে একেত? 
  
–আেরাও তাই ধারো। রপাযামরার বিবয সতকস রেন্স সেেসন কমরন। 
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–রকউ র মযভছি হয ভেমসস েযাভ নভট নয ওই রজেস রবন্টিীমক হতযা করমত। ভকন্তু 
কামক? 
  
-সভতযই ভক আপভন েমন কমরন কাউমক ফাোঁভসকামঠ রঝািাবার উমেমেযই ভেমসস 
েযাভ নভটর েত একজন ভনমদসাষ েভহিামক হতযা করা হমযমছ? 
  
–হযমতা রবন্টিীমক োভ্ ভদমতই হতযা কমরমছ রস ওই িদ্রেভহিামক। অ্তীত সম্বমন্ধ 
রছমিভটর ভকছু ভক জানমত রপমরমছন? 
  
–ভবমেষ ভকছু নয। ন বছর বযমস োরা র্ান বাবা। ডািার ভছমিন ভতভন। রছমিভট 
তারপর প়োশুনা কমর। রসনাবাভহনীমত প্রবমোভধকার পায না দুবসি স্বামস্থযর জনয। 
কতৃসত্ব ভপ্রয োমযর সমি োকত। রাষ্ট্রদিমরর রকামনা একটা ভবিাম  রু্মের সেয  াকরী 
কমরভছি। 
  
–আোর েমন হয রবন্টিীর অ্তীত সম্বমন্ধ িামিা কমর আরও রোোঁজ েবর ভনন। হযত 
তামত রবভে ফি হমব। 
  
-সভতযই ভক আপভন তাই েমন কমরন? 
  
–এেমনা আভে ভকছুই ভবশ্বাস কভর না। দুমটা পে আমছ। তার েমধয রকানটামক অ্নুসরে 
করা হমব, আোমদর েুব তা়োতাভ়ে তা ভস্থর করা দরকার। 
  
–রকান পেভতমত আপভন এম ামত  ান? আপনার রকামনা কামজ ভক আভে িা মত পাভর? 
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–আভে প্রেমে রিনু্টিীর সমি রদো করমত  াই। –রসটা সম্ভব। ওর সভিভসটামরর সাহার্য 
রনব আভে। 
  
-তারপর ঘটনার তদন্ত করমত  াই–র্ভদ রকামনা তেয পাওযা র্ায পভরমবে রেমক। 
িডভহভনর ঘটনাস্থি রদো দরকার আোর। 
  
হযাোঁ, বিা র্ায না, রকামনা সূত্র হযত আোর নজর এভ়েময ভ মযমছ। 
  
-আসমি তা নয। োনুমষর োনভসক প্রভতভিযা এক রকে হয না সকমির। অ্ভিেতাও 
তাই। হযত ঘটনার পভরমবে ভবমেষ রকামনা ইভিত রদমব আোমক, রর্ভদমক নজর ভছি 
না আোমদর। র্াক অ্নুোন আর সম্বাবনার তাভিকাভট ধীমর ধীমর আভে রছাট কমর 
রফিমত  াই। আিা, ওোমন আপনামদর রকামনা স্া অ্ে  িামিা রহামটি আমছ? 
  
–র ট হাউস আমছ একটা োমন ওইরকে আর ভক অ্মনকটা। রসটার রদো শুননা কমর 
এক তরুে দম্পভত র্ভদও েমন হয না ওটা েুব িামিা। 
  
-আর ভক করা র্ায। অ্সুভবমধ হমিও সইমত হমব। 
  
ওোমন ভক আপভন ভেেযা পভর ময র্ামবন? রর্েন ধরুে একজন অ্মপরা  াযক ভহমসমব 
ভনমজর পভর য ভদমিন বা ভবশ্রামের জনয র মছন? 
  
-কেনই না। 
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-ভকন্তু! 
  
—-রকামনা ভকন্তু রনই এর েমধয। র্মেষ্ট রদভর হময র মছ অ্ে  আেরা ভবমেষ ভকছুই 
জাভন না। ভকন্তু িান করমত হমব এেন রর্ন অ্মনকটাই আোমদর জানা এ বযাপারটার 
রহসয। রসই—সতযামেষী এরকুি রপাযামরা রর্ রোমটই সন্তুষ্ট নয ভব ামরর রাময এবং 
আগ্রহী প্রকৃত রহমসয রিমদ। তদন্ত করব আভে। 
  
-তারপর? 
  
–িক্ষয করব তদমন্তর প্রভতভিযা। ভনশ্চযই ভকছু সূত্র পাব। অ্স্বভ্মবাধ করভছমিন ভোঃ 
রেন্স। ভতভন রপাযামরামক সতসক করমিন। 
  
–ঝুোঁভক রনমবন না রবভে। আপনার ভকছু ক্ষভত হয আভে  াই না। 
  
–সভতয র্ভদ রতেন ভকছু ঘমট তমব রতা পভরষ্কার রবাঝা র্ামব অ্নয রিাক হতযাকারী। 
  
–এইিামব আভে তা জানমত  াই না। 
  
. 
  
০৪. 
  
রপাযামরা িীষে অ্প্রসন্ন েুমে ঘমরর  ারধার রদেভছমিন। আমিা হাওযা র্মেষ্ট োকা 
সমত্বও অ্তযন্ত অ্পভরিন্ন ঘরটা। ভতভন ভবরস েুমে বুকমকমসর ওপর রাো ভনমজর 
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ধুমিাোো হাতটা সভরময আনমিন। একটা রসাফার ওপর  মট ভ ময বসমতই আতসনাদ 
কমর উঠি রসটার ভরংগুমিা। 
  
রবে ব়েই ঘরটা ভকন্তু সব ভেভিময রর্ন রকেন। অ্মনক ফুমটা কামপসটটায। ওটার নিাটা 
িামিা অ্বস্থামতই রর্ অ্ভত বামজ ভছি তা রবে রবাঝা র্ায, িাো পাযার রদৌিমত 
রটভবিটা ন়েব়ে করমছ। ও পামের দুমটা র যামরর অ্বস্থা অ্মপক্ষাকৃত িদ্রস্থ, ভববেস হময 
র মছ। র যামরর ঢাকনাগুমিা। একটা রিািা জানিা র্া বন্ধ করা কারও েভিমত কুমিামব 
বমি েমন হয না। অ্মধসক িাো দরজার ভেি, ভক কমর প্রমযাজমন দরজাটা বন্ধ করা 
র্ামব তা জামনন ি বানই। কতকগুমিা ভটমির রোদাই করা ঘর সাজামনার ভজভনস র্া 
রদওযামি বাোঁকািামব ঝুিমছ রসগুমিার ভবষযবস্তু অ্তযন্ত অ্সার। রতি রমের দু  ারমট 
ছভব অ্বেযই ওরই েমধয একটু র্া িামিা। এর ওপর একটা িীষে দেসন কুকুর োমঝ 
োমঝই রপাযামরার ভদমক ঘমর। ঢুমক তাকাভিি ভবরসেুমে। 
  
–ভক অ্সুভবমধই না হমি… উাঃ, এেন আোমক এইসব অ্সুভবমধ সহয করমত হমব। 
  
 রেমদর সুমর এরকুি রপাযামরা স্ব মতাভি করমিন। 
  
 দ়োে কমর দরজাটা েুমি র ি। 
  
একঝিক দেকা হাওযার সমি সমি ভেমসস সাোরমহস ঘমর ঢুকমিন। ঘমরর  ারভদমক 
িক্ষয কমর রদমে দূমরর কারও উমেমেয র োঁভ ময উমঠ রবভরময র মিন। 
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িাি  ুি িদ্রেভহিার, দাম  িরা েুে হমিও রোটােুভট আকষসেীয র হারাটা। আর 
উমিেমর্া য নবভেষ্টয র্া র ামে পম়ে রর্ন সব সেযই উভন ভকছু েুোঁজমছন। উভন ঘর রেমক 
রবভরময রর্মতই দরজাটা রপাযামরা িাভফময উমঠ বন্ধ করার বযেস র ষ্টা করমিন। 
  
িদ্রেভহিা দু-এক েুহূতস বামদই ঘমর ঢুকমিন আবার। ে্ এক জমির পাত্র আর ছুভর 
ভছি হামত। 
  
এক িদ্রমিামকর  িার আওযাজ পাওযা র ি দূর রেমক। 
  
-েভরন, আবার অ্সুে কমরমছ রব়োিটার। 
  
–আসভছ এেুভন, িামিা কমর ওমক ধমর রামো। 
  
হামতর ভজভনস দুমটা রপাযামরার ঘমরই নাভেময ররমে ছুমট রবভরময র মিন উভন। 
  
আবার রপযামরা উমঠ ভ ময রিভজময ভদমিন দরজা। োো রনম়ে হতাে িামব বিমিন, 
উাঃ রিা াভন্ত আমছ রদেভছ কপামি। 
  
কামন একটা  াভ়ের েব্দ রর্মতই ঐ কুকুরটা জানিার ধামরর রছাট রটভবমির ওপর 
িাভফময উঠি আর সেমব্দ রটভবিটা নম়ে উঠি। 
  
-অ্সহয। 
  
 আবার েুমি র ি দরজাটা আর র োঁ ামত র োঁ ামত কুকুরটাও ঘর রছম়ে রবভরময র ি। 
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েভরন সাোরমহমসর কণ্ঠস্বর র ি রোনা। 
  
-জাভন, তুভে রপছমনর দরজাটা আবার েুমি ররমেমছ। রদেছ না, ঢুমক র্ামব েুর ীগুমিা। 
  
হতােিামব রপাযামরা বিমিন, আোমক সাত ভ ভন কমর ের  করমত হমব এই  েৎকার 
পভরমবমের জনয। 
  
দ়োে কমর বন্ধ হময র ি দরজাটা। েুর ীগুমিার ভবশ্রী ভ ৎকার দূর রেমক জানিা ভদময 
রিমস আসভছি। েভরন দরজা েুমি আবার ঘমর ঢুকমিন। 
  
-ওো, রদেভছ এোমনই বভট আর ছুভর রফমি র ভছ। আোর িুমিা েন। েোঁভসময, বীনগুমিা 
এোমন বমস কাটমি আপনার ভক আপভত্ত হমব? আোঁেমট  ন্ধ রান্নাঘমরর আভে আবার 
রোমট পাভর না সহয করমত। 
  
–না না োদাে, েুব েুেী হব আভে। 
  
এটা র্ভদও রপাযামরার েমনর কো নয ভকন্তু রপৌঁছমনার ২৪ ঘন্টা বামদ এই প্রেে 
একজমনর সামে কো বিমত রপমর রর্ন বাোঁ মিন উভন। 
  
একটা র যামর ধপাস কমর বমস তরকাভর কুম ামত িা মিন িদ্রেভহিা। বিমিন। েমন 
হয আোর আপনার েুবই অ্সুভবমধ হমি এোমন। আসবাব বা অ্নয ভকছু র্ভদ বদিামত 
 ান তমব ভনশ্চযই বিমবন। আর একটু হমিই রপাযামরা বমি রফিভছমিন রর্ সম্ভব হমি 
এই  ৃহকত্রীভটমকই ভতভন বদিামত  ান। েমনর িাব র াপন কমর ভতভন বিমিন, না না, 
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রকামনা অ্সুভবমধ হমি না। আপনামক ঘমরর কামজ সাহার্য করবার েত র্ভদ কাউমক 
রর্া া়ে কমর ভদমত পারতাে তা হমি ভনমজরই িামিা িা মতা। 
  
-হাযমর, রতেন আর রকাোয পাওযা র্ামব। কপািটাই আোমদর েন্দ।  ৃহস্থাভির 
কাজকেস ভর্ভন আোমদর করমতন হঠাৎ ভতভন েুন হমযমছন। 
  
ভেমসস েযাভ নভট? েভহিার েুমের কো রপাযামরা প্রায িুমফ ভনময ভজোসা করমিন। 
  
–হযাোঁ, আভে ওোঁমক েুব পছন্দ করতাে। ওোঁমক ছা়ো আোর কাজ  ািামত েুব অ্সুভবমধ 
হমি। হঠাৎ ওরকে একটা ঘটনায রতা শুরু হময র ি দারুে রতািপা়ে। রনহাতই 
আোমদর কপাি োরাপ। ওোঁর অ্িামব আোমদরই রিাকসান। 
  
-তা হমি ওোঁমক আপভন পছন্দ করমতন? 
  
–অ্তযন্ত ভবশ্বাসী ভছমিন উভন। কাজকেস করমতন ঘভ়ের কাোঁটা ধমর। র্ামক এেন রপমযভছ 
ভতভন সংসারী োনুষ। পাোঁ ভট রছমিপুমি আর স্বােীর ঝামেিা সােভিময তার আর এোমন 
ভবমেষ সেয রদওযা  মি না আোর। ভকন্তু রসসব বািাই ভছি না ঐ িদ্রেভহিার। 
  
-উভন ভক সব সেযই ভবশ্বাসমর্া য ভছমিন। 
  
-হযাোঁ, ওর একটুও হাতটান ভছি না। তমব সাোনয রকৌতূহিপ্রবে েভহিা ভছমিন। অ্বেয 
রসটাই স্বািাভবক। একমঘময জীবন ভছি রতা। 
  
–সভতযই ভক রকামনা নবভ ত্রয ভছি না ওর জীবমন? 
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–এমকবামরই না। প্রভতভদন রিামর ওরকে পাহা়ে প্রোে কাজ করমত হমি আোর রতা 
রবোঁম  োকার ইমিই রিাপ রপময রর্ত। 
  
জানিা ভদময রেজর সাোরমহস উোঁভক োরমিন। েভরন তাোঁর ভদমক এক িামফ ছুমট ভ ময 
হাট কমর জানিাটা েুমি ভদমিন। তা়োহুম়োর র ামট রকাোঁটা তরকাভর ছভ়েময প়েি 
এভদক ওভদক। 
  
-েভরন, হতিা়ো কুকুরটা আবার রেময রফমিমছ েুর ীগুমিার োবার। 
  
সবসনাে ওর রর্ অ্সুে করমব। তার সবভজর ঝুভ়ে রদেমিন জন সাোরমহস। েভরন েুেী 
হি না োমকর পভরোে রদমে। রসভদন োছ তেমনা আমসভন। োকমত হমব ভটমনর োমছর 
িরসায। স্বােী-স্ত্রী এসব ভ ন্তায ত্র্পমদ  মি র মিন রসোন রেমক। 
  
উমঠ ভ ময রপাযামরা জানিা ভদমিন বন্ধ কমর। স্বােী-স্ত্রীর কো রিমস আসভছি দূর 
রেমক। 
  
-আিা েভরন, ভক েবর আগুন্তুক িদ্রমিামকর? আোর ওোঁমক রর্ন রকেন রকেন েমন 
হমি। নতুন এই অ্ভতভেভটর নাে ভক র া? 
  
–ভোঃ এরকুি রপাযামরা। ফরাসী উভন। 
  
–রর্ন রোনা রোনা েমন হমি নােটা। 
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–রবাধহয িদ্রমিাক রকামনা  ামির রদাকামন কাজ কমরন, র হারাটা ওর রকেই। েুে 
কুোঁ মকামিন রপাযামরা। 
  
–না না। রবাধহয আ ামরর রদাকামন। ভঠক ধরমত পারভছ না তমব র না িা মছ, বাপু 
সিামহর পুমরা টাকাটা আদায কমর ররমো। আর ওোঁমদর কো রোনা র ি না। 
  
ছভ়েময প়ো রকাটা বীনগুমিা রপাযামরা কুম়োমত িা মিন। েভরন ঘমর রঢাকা োত্র ভতভন 
রসগুমিা তার ভদমক এভ ময ভদমিন। 
  
–অ্সংেয ধনযবাদ। েমন হমি এগুমিা োরাপ হময র মছ, আর  িমব না। 
  
–অ্নুেভত র্ভদ কমরন রতা িাভ ময ভদই দরজাটা। বাতাস আসমছ। 
  
-ভোঃ রপাযামরা রকবিই দরজা বন্ধ করমত িুমি র্াই। প্রেমে এোমন আোর শ্বশুর-
শ্বাশু়েী োকমতন। তারা কেমনা বাভ়েটা রেরােত করানভন। অ্বেয তামদর রস সিভত 
ভছি না। এেন বাভ়েটার অ্বস্থা ঝরঝমর। র্েন এোমন িারতবষস রেমক এিাে, সামধয 
আোমদরও কুমিাযভন রর্ এটা রেরােত কভর। তমব র্েন রছমি রেমযরা ছুভটমত আমস 
ফুভতসমত কাভটময র্ায অ্মঢি জায া রপময। বা ানও আমছ। রপভযংম ট ররমে বাভক 
জায ায িামিািামবই কুভিময র্ায আোমদর। 
  
–আভেই রবাধ হয বতসোমন একোত্র অ্ভতভে আপনামদর? 
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-না, একজন বৃো আমছন ওপমর। রর্ভদন উভন এোমন আমসন প্রেে, রসভদন রেমকই 
ওপমর। িীষে অ্সুে নাভক র্ভদও তা আভে ভকছুই বুভঝ না। সব অ্সুে রসমর র্ায োবার 
সেয। োবার  ার রবিা রপৌঁমছ রদওযাই আোর কাজ। শুনভছ এক িা ভন বা অ্নয কামরা 
কামছ উভন কািই  মি র্ামবন। 
  
একটু রেমে ভকন্তু ভকন্তু িাব কমর আবার বিমিন, আিা আজ ভক আপনার িা়োটা 
রদমবন, এেন আবার আোর একটু অ্সুভবমধ র্ামি। ভনশ্চযই সিাহোমনক োকমছন। 
  
–সম্ভবত রবভেভদন। 
  
সাতভ ভন ভদময ভদমিন রপাযামরা, তামক ধনযবাদ জানামত বিমিন েভরন, আোর পভর য 
ভদভি আপনামক আভে এরকুি রপাযামরা। 
  
রকামনা ঔৎসুকয রদোমিন না েভরন। বিমিন, সুন্দর নাে। এটা রতা গ্রীক নাে, তাই 
না? 
  
আেুি ভনমজর বুমক রঠভকময রপাযামরা বিমিন, একজন ভডমটকভটি আভে, রবাধ হয 
দুবসিমশ্রষ্ঠ। 
  
ভবস্মময আর আনমন্দ েভরন ভ ৎকার কমর উঠমিন। রবে েজার োনুষ রতা আপভন। 
ভকমসর অ্নুসন্ধান করমছন–ভস ামরমটর ছাই না পামযর ভ হ্ন? 
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রদেুন রকামনা েজার বযাপার নয এভট। আভে এোমন এমসভছ ভেমসস েযাভ নভটর হতযার 
তদমন্ত। 
  
উাঃ রকমট র ি হাতটা। েভরন র ামের সােমন আেুি তুমি পরীক্ষা করমিন। তারপর 
বিমিন, একো ভক সভতয? ভকন্তু এেন রতা রেষ হময র মছ সব। রব ারী রপভযংম ট 
ধরাও পম়েমছ, ভব ারও রেষ। ওর রতা শুনভছ ফাোঁভস হমব বমি। হযমতা হমযও র মছ 
এতভদমন। 
  
-না োদাে, এেমনা হযভন। আর সব রেষ হময র্াযভন। 
  
 রহমসযর র্বভনকা পতন হয সতয উদঘাটমনই–কামজই এেনই ভনষ্পভত্ত হমত পামর না 
েযাভ নভট হতযা োেিার। 
  
-ও। 
  
 হঠাৎ েভরন তার রকামির ওপর রাো তরকাভরর বভটর ভদমক রকেন েমনামর্া  ভদমিন। 
  
-ইস, আেুমির রি রিম  র ি রদেভছ বীনগুমিার েমধয। র্াকম , রসে করমি োওযা 
 িমব, ভক বমিন রকামনা িয রনই রসে হমি তাই না? আপনার ভটমনর োবারও রতা 
 িমব? 
  
–আভে আজ িামঞ্চর সেয োকব না। 
  
. 
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০৫. 
  
েমন হয না আোর আপনামক আভে নতুন ভকছু েবর ভদমত পারব।–ভেমসস বা স 
বিমিন। ভোঃ রপাযামরা ভবমদেী রদমে ভতভন স্বিাবতই একটু রর্ন কু্ষণ্ণ। 
  
ভনহত হমযমছন আোর ভপসীো, েবই দুাঃমের বযাপার। এ বযাপামর আোর শ্বাশু়েী রতা 
েুবই ভবরি। কো রোনামিন সবসদাই এরকে ভবশ্রী ঘটনা ওর পভরবামর কেমনা ঘমটভন। 
অ্ে  একবার িাবুন রতা আোর ভদকটা? ভনমজর ভপসী রতা বমট। র্াক র  আোর েমন 
হয রেষ হময র মছ বযাপারটা। 
  
-ভকন্তু রজেস রবন্টিী র্ভদ ভনমদসাষ হয? 
  
-না না, তা হয ভক কমর? ওমক রতা আোর কেমনা সুভবমধর েমন হত না। রকেন 
রকেন। ভপসীমক অ্মনক আম ই বমিভছিাে ওমক বাভ়েছা়ো করমত। ভনমজর েমন 
ভব়েভব়ে করত। রকন রর্ ভপসী োকমত ভদমযভছি। ও নাভক রোমটও ঝামেিা কমর না। 
েদ ভস ামরমটর রনো রনই। এেন ভপসীর আত্মাই জানমছ রকেন ও। 
  
ভ ভন্ততিামব রপাযামরা তাকামিন েভহিাভটর ভদমক। রবে ভছেছাে উভন। বাভ়েটা রবে 
পভরষ্কার, সু ৃভহেী িদ্রেভহিা রবাঝা র্ায। একটু েুোঁতেুোঁমত তমব কারও োোটায উভন 
কেমনা আঘাত কমর হতযা করমত পারমবন না এ ভবষময স্বােীমক প্রমরাভ ত করমত 
পামরন িাবমতও অ্সুভবধা হমি। এমদর অ্তীত জীবন েুোঁভটময রদমেমছন ভোঃ রেন্স। 
এমদর ভদক রেমক হতযা করার রকামনা সিত কারে রনই বমি েমন হমযমছ তাোঁর। ভেমসস 
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রবভে বা স সম্বমন্ধ রপাযামরা রোটােুভট একটা ধারো কমর ভনভিমিন। সম্পকস িামিাই ভছি 
ভপসী িাইভঝর েমধয, রবভে জামনন রর্ ভপসীর েৃতুযর পর ভতভনই পামবন ভপসীর সভঞ্চত 
অ্েস, ভকন্তু ভতভন রসজনয রোমটই বয্ নন। 
  
রপাযামরা প্রসি পািভটময ভনহত েভহিার স্বাস্থয এবং স্বিাব সম্পমকস জানমত  াইমিন 
েুোঁভটনাভট। কামজ নাও িা মত পামর এসব তেয তবু েম়ের  াদায ছুোঁ  রোোঁজার র ষ্টা 
 ািামিন। ভতভন। 
  
কোয কোয রবাঝা র ি ভপসীর সমি ঘভনষ্ঠ রর্া ামর্া  তামদর ভবমেষ ভছি না। োমঝ 
েমধয এক আধবার র্াতাযাত হত এই পর্সন্ত এবং ব়েভদমন উপহার ভবভনেয। রর্টুকু 
পাভরবাভরক সম্পকস োকার রসটুকুই ভছি। উভন জানমতন ভপসীর েৃতুযর পর তার সভঞ্চত 
অ্েস তামকই বতসামব তমব ভতভন আগ্রহী নন তার জনয। বুনমত িামিাবাসমতন ভপসী। 
কুকুর পছন্দ করমতন না তমব একটা রব়োি ভছি তার। ভতভন কমযকটা বাভ়েমত 
টুকটাক  ৃহস্থািীর কাজ করমতন। 
  
রপাযামরা ভজোসা করমিন, সাোরমহসমদর বাভ়েমত? 
  
-হযাোঁ, ভতভন ওোমনও দুভদন রর্মতন সিামহ। ওরা  মি এমসমছন িারতবষস রেমক। এোমন 
সাহার্য করবার েত ওোঁমদর কামজর রিাক ভছি না। রছমিমেমযরা বাভ়েমত োকমি 
এমকবামর হুিুসু্থিু বাধায তারা। তবু আোর ভপসী ভেমসস সাোরমহসমক পছন্দ করমতন। 
েুব পভরষ্কার ভছমিন ভপসী। কাচ্চাবাচ্চা িামিাবাসমতন। 
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 ীজসায রর্মতন প্রভত রভববার। োমঝ োমঝ ভসমনোমতও রর্মতন, ঔৎসুকয ভছি 
ভ ত্রতারকামদর সম্বমন্ধ। এক ভেেী আর তার স্ত্রীমক এভ়েময  িমতন ভতভন র্েন জানমত 
পারমিন রর্ সাোভজক ভববাহ তামদর হযভন। রভববামরর কা জ পুমরামনা পভত্রকা সংগ্রহ 
কমর প়েমত িামিাবাসমতন। ভনমজ ভবমেষ ের  করমতন না রপাোমকর জনয। প্র ুর 
পাওযা জাো কাপ়েও ভছি আর বাভতক ভছি তা জভেময রাো। 
  
রপাযামরা বুঝমত পারমিন রর্ সভতযই সব কো। তার েৃতার সম্বমন্ধ সভতযই এরকেই 
একটা ধারো হমযভছি। উঠমত র্ামবন ভতভন ভঠক এেন সেয ভোঃ বা স বাভ়ে ভফরমিন। 
ঘমরর রিতমর এমিন একটু অ্প্রস্তুত িামব। 
  
োনুষভট রছামটাোমটা। বযাপার শুমন ওমক ওর স্ত্রীর েত েমন হি না অ্তটা ভব ভিত। 
পুভিেমক সাহার্য করমত ভতভন রর্ন রবভে আগ্রহ রদোমিন। রসটা ভোঃ রেমন্সর ভ ভঠ 
রদমেও হমত পামর। ভকন্তু ওর েমধয রকাোয রর্ন একটু অ্স্বভ্র িাব আমছ বমি েমন 
হমি। রসটা অ্নয রকামনা কারমেও োকমত পামর। এেন হমত পামর ভসমনোয র্াবার 
অ্যাভিবাই সাজামনা। হি রেমক রকামনা এক ফাোঁমক রবভরময এমস কাজ রসমর র মছন। 
ভেমসস েযাভ নভট দরজা েুমি ভদমযমছন। হতযা করার পর সব বযাপারটামক র্ামত ভনছক 
ডাকাভত বমি েমন হয, হযমতা এেনিামব সাজামনা ওরই কাজ। ধারামিা িারী অ্স্ত্রভট 
ভকন্তু ঘটনাস্থি বা আমেপামের রঝাোঁপঝা়ে, পুকুমরর েমধয রকাোও েুোঁমজ পাওযা র্াযভন। 
ভকন্তু রকন? হতযার ছাপ বা ভ হ্ন না ররমেও রতা েুন করা র্ায। রকন েুোঁমজ পাওযা র ি 
না অ্স্ত্রটা? তমব ভক রজা বা স িুভকময ররমেমছন রসটা? 
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ভনাঃসমন্দহ নন রপাযামরা ভকন্তু েমনর রকাোয তবুও সমন্দমহ রর্ন উোঁভক োরমছ। ভঠক 
োংস কুম াবার ছুভর ওই ধরমনর হমব বমি েমন হয না। তার রেমক সাোনয অ্নযরকে 
এবং ওটা কার হমত পামর ওই ভবমেষত্বটুকুই বুভঝময রদমব। 
  
ওই ধরমনর রবন্টিীর ভকছু ভছি বমি েবর রনই। এটা রবন্টিীর ভনমদসভেত তার পমক্ষ 
র্াবার েত একটা েুব রছাট রু্ভি। ভবরুমে র্াওযা অ্নযানয সব সাক্ষয প্রোমের েত 
ততটা িারী ওজন না হমিও এটা ভনাঃসমন্দমহ তার পমক্ষ র্ামব। রপাযামরা তার অ্িয্ 
 তুর র াে দ্রুত নবঠকোনার সবসত্র বুভিময ভনমিন। 
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প্লমসাসস থ্রিদার অ্যাণ্ড স্কাটল 
০৬. 
  
রেসাসস ভিদার অ্যাণ্ড স্কাটি-এর অ্ভফমস ভোঃ রপাযামরা প্রমবে করমিন। 
  
অ্তযন্ত অ্োভযক োনুষ ভোঃ স্কাটি। ভতভন হাত ঘষমত ঘষমত বিমিন, সুপ্রিাত, 
সুপ্রিাত। বিুন ভক করমত পাভর আপনার জনয েোঁভসময? 
  
িদ্রমিাক রপাযামরামক এক নজমর রদমে তার সম্বমন্ধ ধারো করমত র ষ্টা করমিন। 
  
–ভোঃ স্কাটি, ভনশ্চযই আভে আপনার সেয নষ্ট করভছ না। রজেস রবন্টিীর সম্বমন্ধ ভকছু 
েবর জানমত এমসভছ আভে। 
  
–আপভন ভরমপাটসার না পুভিে? 
  
–না। এ বযাপামর রবন্টিীর এক আত্মীয আোমক তদন্ত করমত বমিমছন। 
  
–রকামনা ভনকটাত্মীয রবন্টিীর আমছ বমি রতা শুভনভন? 
  
আর ভব ামর রদাষী সাবয্ হওযায েৃতুযদণ্ড হমযমছ রতা রবন্টিীর। আপভন জামনন না? 
  
–এেমনা কার্সকরী হযভন দণ্ড। র্তক্ষে শ্বাস, আে ততক্ষেই নয ভক? অ্বেয ওর ভবরুমে 
রতা রসই প্রোে। 
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–এই আত্মীযভট ওর রক? 
  
–ভতভন অ্বেযই ধনী। 
  
 –আপভন রদেভছ েোই অ্বাক করমিন। ধনী কোটায ভোঃ স্কাটি নম়ে ম়ে বসমিন। 
  
রপাযামরা বিমিন, রছমিমক ভনময ভেমসস রবন্টিী পভরবার রছম়ে অ্মনক দূমর  মি 
আসায রর্া ামর্া  ভবভিন্ন হময র্ায এমদর সমি। 
  
–তা হমি রতা েুবই দুাঃমের বযাপার রর্ রবন্টিীমক বাোঁ ামত রকউ এতভদন এভ ময 
আমসভন। 
  
–জানমত পারা োত্র তারা তদমন্তর িার ভদমযমছন আোমক। 
  
–ভকন্তু বুঝমত পারভছ না, আপনামদর আভে ভকিামব সাহার্য করমত পাভর? 
  
সােমনর ভদমক রপাযামরা ঝুোঁমক প়েমিন–শুনুন আপনামদর এোমন রবন্টিী কাজ করমতা 
ভোঃ স্কাটি। ভকছু বিুন ওর সম্বমন্ধ। 
  
–ভবমেষ ভকছু রনই ওর সম্বমন্ধ বিার েত। ও আোর অ্ধ্ন কেস ারীমদর েমধয 
একজন। রবে িামিাই ভছি। অ্ন্তত ভবরুমে বিবার েত ভকছু রনই। তমব ভক জামনন? 
আেরা হিাে বাভ়ে ভবভির এমজন্ট। রতেন তুমো়ে ভছি না রস এ ভবষময। আোমদর 
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বযবসায কোর  ামি েমেরমদর েত করমত হয, তামদর েন্ে বুমঝ এম ামত পারমি 
কাজ হমত হয। এভদকটা রবন্টিী ভঠক রতেনিামব কাযদা…. 
  
ভোঃ স্কাটিমক রপাযামরা কো রেষ করমত ভদমিন না। েন্ে কোটা তার সতকসতা 
বাভ়েময তুিি। 
  
-সভতযই ভক আপনার েমন হয রর্, ওই কেস ারীভট একজন েুনী? 
  
  েমক উমঠ স্কাটি বিমিন, ভনশ্চযই, তমব সভতয কো বিমত র মি তামক োনভসক ভদক 
ভদময েুনী বমি েমন কভর না আভে, বড্ড নরে প্রকৃভতর ও। 
  
–আপনারা ওমক বরো্ কমরন? 
  
–রদেুন, আোমদর তা করমত হমযভছি বযবসার োভতমর রোমটও ও জনভপ্রয ভছি না। 
  
কোগুমিা িাবমত িাবমত রপাযামরা অ্ভফস রেমক রবভরময এমিন, জনভপ্রয ভছি না 
রছমিভট অ্েসাৎ েমেরমদর দৃভষ্ট আকষসে করমত পারার েত সাধারে ভকছু গুমের অ্িাব 
ভছি তার। 
  
একো রপাযামরা রিমব োভনকটা ভনভশ্চন্ত রবাধ করমিন রর্, এ র্াবৎ রর্ সব েুনীমদর 
ভতভন রজমনমছন তামদর অ্ভধকাংেই জানাশুমনা সাধারে রিামকমদর েুগ্ধ করার ক্ষেতা 
রােত। 
  
–ক্ষো করমবন, আপনার সামে ভক একটু কো বিমত পাভর? 
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বু্ল কযাট ররম্ারাোঁর আমিা আোঁধাভর ঘমর বমস রপাযামরা র াে রবািাভিমিন রেনুকামডস। 
হঠাৎ  েমক উঠমিন নারী কণ্ঠস্বর শুমন। এক তরুেী সােমন দাোঁ়োমনা, রসানািী  ুি 
োোিভতস, একটা ঝকঝমক নীি পেেী জাো  াময, রপাযামরার েমন হি এমক ভকছুক্ষে 
আম ই ভতভন রদমেমছন। 
  
তরুেীভট বিি, ভোঃ স্কাটমির অ্ভফমস সব কোই আপনার শুমনভছ। 
  
েুমনর তদমন্তর বযাপারটা পাোঁ কান রহাক রপাযামরা রসটা েমন েমন  াইভছমিন। 
তরুেীভটর কো শুমন বমি উঠমিন, হযাোঁ, হযাোঁ, আপভন পাভটসোমনর ধামর টাইপ করভছমিন, 
আভে রদমেভছ। 
  
সম্মভতর িভিমত তরুেী ঘা়ে রহিাি। সাদা ঝকঝমক দাোঁত রবর কমর হাসিও। রবে 
স্বাস্থযবতী রস, রতভত্রে র ৌভত্রে বছর বযস হমব। 
  
–ভোঃ রবন্টিীর সম্বমন্ধ আভে ভকছু বিমত  াই। 
  
–ভক বিমত  ান? 
  
–সভতযই ভক উভন আভপি করমবন? অ্নযরকে সাক্ষয প্রোে ভকছু পাওযা র মছ বুভঝ? 
ঈশ্বর কমরন রর্ন তাই হয। আভে সভতযই ভবশ্বাস কভর না উভন এ কাজ কমরমছন। 
  
েৃদুস্বমর রপাযামরা বিমিন, আপভন তা হমি এ কো সভতযই ভবশ্বাস কমরন না? 
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–রদেুন, আভে প্রেে প্রেে ভকছুমতই ভবশ্বাস করতাে না। ভকন্তু প্রোেগুমিা রর্ সবই ওোঁর 
ভবরুমে। তাই ওমকই েুনী বিা ছা়ো উপায ভক? আোর ধারো তেন উভন োনভসক 
িারসােয হাভরময রফমিভছমিন। 
  
–একটু ভক অ্দু্ভত প্রকৃভতর রবন্টিী? 
  
–না না, বরং বিমত পামরন একটু রবভে িাজুক। আসমি আত্মভবশ্বাস রনই ওর। 
রেমযভটর ভদমক রপাযামরা তাকামিন। ওমক র্মেষ্ট আত্মভবশ্বাসী বমি েমন হি তার। 
  
–আপভন ভক পছন্দ করমতন ওমক? 
  
–হযাোঁ, তা করতাে। আোর বান্ধবী রবন্টিীমক ঠাট্টা করত। রবে ঠান্ডা প্রকৃভতর ভছমিন 
উভন ভকন্তু ওর র্মেষ্ট োন ভছি বহু ভবষময। োতৃহীন ভছমিন। রবে কমযক বছর ধমর 
র্োসাধয কমরন অ্সুস্থ োমযর জনয, েুব রেহেীিা ভছমিন ো-ও। 
  
আপভন ভক ওর বনু্ধ? 
  
–ভঠক বনু্ধ নয। টুভকটাভক  ে করতাে আেরা। এোন রেমক উভন  মি র্াবার পর আভে 
ওোঁমক একটা ভ ভঠ ভিভে, ভকন্তু রকামনা উত্তর রদনভন ভতভন। 
  
–ভকন্তু ওমক আপভন পছন্দ কমরন তাই না? 
  
হযাোঁ। 
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রজেস রবন্টিীর িীরু র াে আর ররা া র হারাটা রপাযামরা েনশ্চমক্ষ রদেমত রপমিন। 
  
ওমক সবাই র্া েমন কমর, তার েমধয ভতনজন বযভতিে। োনব ভরত্র ভবমেষমে ভনেুোঁত 
ভোঃ রেন্স, রপাযামরা আর এই তরুেীভট। 
  
–আপনার নাে? 
  
–েড উইভিযােস। আপনামক ভক আভে সাহার্য করমত পাভর। 
  
ভনশ্চযই। ভকছু রিাক আমছ এেমনা র্ারা েমন কমর ভনমদসাষ রবন্টিী, রসকো তারাই 
প্রোে করমত র ষ্টা করমছ। আভে এ বযাপামর র্মেষ্ট অ্গ্রসর হমত রপমরভছ। 
  
রপাযামরা রেমষর ভেমেয কোটা অ্মক্লমে বিমিন। ভতভন কো বিামত  ান েডমক ভদময। 
  
–আিা ভেস উইভিযােস, আপনার সামে কোবাতসা বিার সেয কেমনা ভক রবন্টিী ওর 
রকামনা েত্রুর কো উমিে কমরভছি? 
  
-না, তা ভকছু বমিনভন তমব তরুেী রেমযমদর নাভক ওর ো েুব একটা পছন্দ করমতন 
না। 
  
োতৃিি রছমিমদর োমযরা কেমনাই পছন্দ কমরন না তরুেীমদর তা জাভন আেরা। অ্নয 
কো আভে িাবভছিাে। রর্েন ধরুন, কারও কো র্ার সামে ওমদর বমনভন বা রা ারাভ  
হমযমছ কামরা সমি এেন রকামনা ঘটনা। 
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-না, রসরকে রকামনা েত্রুতার কো ওোঁর েুমে শুভনভন। 
  
–রবন্টিী তার বাভ়েউভি োমন ভেমসস েযাভ নভট সম্পমকস ভকছু বমিমছ? 
  
–রতেন ভকছু নয, একটা রব়োি হাভরময একবার েভহিা েুব েুষম়ে পম়েভছমিন, ওর 
েুমে রস কো শুমনভছিাে। 
  
–টাকা রর্ েভহিা িুভকময রােমতন, রস সম্পমকস? 
  
–হযাোঁ বমিভছমিন, উভন েুব অ্সাধারে। আভেই রর্ রকামনা সেময ওটা ভনমত পাভর। তমব 
রতেন ভকছু রিমব ভনশ্চযই ও কো বমিনভন। 
  
–িামিা কো আভে এটাই জানমত  াইভছিাে। টাকাটা রকেন িামব সহমজ হাত করা র্ায 
রস কোও ও ভনশ্চযই বমিভছি। এিামব ভকন্তু েমনর কো পাকা েুনীরা ফাস কমর না। 
র্াক রস কো। র্ভদ ভনমদসাষ হয রবন্টিী তমব রকউ না রকউ ভনশ্চযই েুনী– রক রস? 
  
-আপভন ভক রকামনা ধারো কমরমছন? 
  
–হযাোঁ, এই শুরু তদমন্তর। 
  
-এবার আোমক ভফরমত হমব। আোমক রর্ রকামনা সেয দরকার হমি জানামবন। 
র্োসাধয আপনামক সাহার্য করমত আভে প্রস্তুত। 
  
রপাযামরা তার বতসোন ভঠকানা আর রফান নম্বর ভিমে ভদমিন েডমক। 
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রপাযামরা রফরার বাস ধরমিন। ভনমদসাষ রবন্টিী এ কো িামব। এেন একজনমক দমি 
রপময একটু েুেী ভতভন। র্েন রবন্টিীর সামে রজমি রদো কমর ভছমিন, তার সমি কো 
হমযভছি র্া র্া, েমন পম়ে র ি সব। িাবমিন, দুএকজন বনু্ধ তাহমি রবন্টিীর ভছি 
ভকন্তু ওভক তা জামন? 
  
রবন্টিী বমিভছি, ভোঃ রপাযামরা ধনযবাদ। তমব আোর েমন হয না আর এেন আপনারা 
ভকছু ধরমত পারমবন। 
  
-আিা ভোঃ রবন্টিী, রকামনা েত্রু ভছি ভক আপনার োমযর? 
  
–রোমটই না। সকমিই তামক শ্রো করত। 
  
–আর আপনার বনু্ধরা? 
  
–রকামনা বনু্ধ রনই আোর। 
  
রপাযামরা িাবমিন, এটা রতা ভেমেয কো। ওর রতা বনু্ধই েড। আত্মভবশ্বাস রর্ রবন্টিীর 
 ভরমত্র রনই েমডর েমধয তা রবে িামিাই আমছ। 
  
রপাযামরা রফিমিন দীঘসশ্বাস। তমব প্রকৃত েুনী রক? তামক েুব তা়োতাভ়ে এম ামত হমব। 
অ্মনক কাজ বাভক। 
  
. 
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০৭. 
  
ভেমসস েযাভ নভটর বাভ়ে বাস টপ রেমক োত্র কমযক পা দুমটা বাচ্চা রেিা করভছি 
দরজার ভঠক সােমনই। তামদর একজন ব়েস়ে একটা রসামিা আমপমি কাে়ে ভদভিি 
আর প্রােপমে ভ ৎকার করমত করমত অ্নযজন একটা ভটমনর রে ভদময ঘা ভদভিি 
দরজায। ভক সুেী দুজমনই। 
  
রর্েন কাণ্ড রপাযামরার এত আওযামজর েমধয আবার ভনমজও দরজায ধাক্কা ভদমত 
িা মিন। 
  
বাভ়ের পাে ভদময একজন িদ্রেভহিা রবভরময এমিন। 
  
-আভনস, এ রকে রকামরা না। োমো। 
  
–না োেব না। 
  
আবার আভনস নামের বাচ্চাটা তার ভনমজর কামজ েন ভদি। োমন োমন দরজার সােমন 
রেমক রপাযামরা সমর ভ ময উোঁভক োরমিন বাভ়ের রপছন ভদমক। 
  
 িা পাওযা র ি িদ্রেভহিার, প্রাে ওষ্ঠা ত হময র্ায বাচ্চামদর জ্বািায, তাই না? 
  
অ্বেয ভবরুে ত েত রপাষে কমরন রপাযামরা, তবু িদ্রেভহিামক ভনমজর স্বামেসই ভতভন 
ঘাটামত সাহস করমিন না। 
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–আপনার জনয আভে রিতর ভদমকর দরজাটা েুমি ররমেভছ। 
  
 তাোঁমক সাদর আহ্বান জানামিন েভহিা। 
  
সন্তপসমে রপাযামরা িীষে রনাংরা বাসনোজার জায াটা রপভরময ঢুকমিন তমতাভধক 
রনাংরা রান্নাঘমর। 
  
-শুনুন েোই, িদ্রেভহিা ভকন্তু েুন হনভন এোমন। ঐ কাণ্ডটা ঘমটভছি রবাধ হয 
নবঠকোনায। 
  
রপাযামরা হতিম্ব হময তাভকময রইমিন। 
  
েোই এই বযাপামর আপভনই রতা তদন্ত করমছন, তাই না? আপভন সাোরমহসমদর 
বাভ়েমত উমঠমছন? 
  
-ও, তাহমি আপভন সব েবরই আোর জামনন, আর তা না জানারই বা ভক আমছ 
ভেমসস…. 
  
–ভকডি, একজন রাজভেস্ত্রী আোর স্বােী। প্রায  ার োস আম  এোমন এমসভছ। জামনন, 
আম  ঐ বাম োঁর োমযর সমি োকতাে। 
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একজন বিমি, আর র্াই কর রতােরা েুমনর জায ায োকমত রর্ও না। আমর বাবা েুন 
হমযমছ রতা ভক হমযমছ? একটা বাভ়ে রতা বমট। বিুন আপভন? েুপরী ঘমর কষ্ট কমর 
র যার রজা়ো ভদময রোবার র ময এ রঢর িামিা। 
  
অ্বেয সবাই বমি–েুন হয র্ারা তামদর অ্তৃি আত্মাটা নাভক ঘুমর রব়োয। ভকন্তু এসব 
ভদক ভদময এই িদ্রেভহিার আত্মাভট েুব িামিা। তা, হা রদেমবন নাভক েুমনর জায াটা? 
  
প্রায অ্সহায রপাযামরা ভনমজর িাম যর হামত েুভ়ে সেপসে করমিন িদ্রেভহিার হামত। 
  
একটা রছাট্ট ঘমর ভেমসস ভকডি তামক ভনময এমিন। 
  
-বুঝমিন, িদ্রেভহিা এই ঘমরর রেমঝমত পম়েভছমিন। োোর রপছনটা ওর এমকবামর দু 
ফাোঁক-ওফ। ভেমসস এভিযটই ওমক ওই অ্বস্থায রদমে প্রেমে। িারভকমনর সামে 
রর্ৌেিামব রুভটর বযবসা  ািায ভেমসস এভিযট। ওপরতিা রেমক ভকন্তু  ুভর র মছ 
টাকাটা। আোর সমি আসুন আপভন, রদভেময ভদই সব। 
  
রসাজা ওপমর উমঠ এমিন ভেমসস ভকডি। একটা রোবার ঘর-ব়ে ড্রযার, রপতমির 
একটা োট, র যার কমযকটা, একরাে ভিমজ আর শুকমনা জাো বাচ্চামদর। 
  
-ভঠক এইোমন, বুঝমিন?  ারভদমক রপাযামরা তাকামিন। সভতযই েি ভবশ্বাস করা। 
িদ্রেভহিা এোমনই োকমতন, ঘুমোমতন। 
  
-ভেমসস ভকডি, ভনশ্চযই ওোঁর আসবাব নয এগুমিা? 
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-না না, রস সবই ওোঁর িাইভঝ কুিািমন ভনময র মছন। 
  
রকামনা সৃ্মভতভ হ্নই ভেমসস েযাভ নভটর আর পম়ে রনই। সবভকছু ভকডিরা দেি কমরমছ। 
জীবন সভতযই েৃতুযর পর কতোভন প্রিাব ভব্ার করমত পামর। 
  
বাচ্চার তীক্ষ্ণ ভ ৎকার রিমস এি ভনম র তিা রেমক। 
  
-এাঃ রহাঃ, উমঠ পম়েমছ বাচ্চাটা। ভকছুটা অ্নাবেযক িামবই েভহিাভট কোটা বমি ভসোঁভ়ে 
ভদময দ্রুত রনমে র মিন। রপছন রপছন রপাযামরা। এোমন তার রদোর েত সভতযই রনই 
ভকছু, পামের বাভ়ের উমেমেয ভতভন রবভরময প়েমিন। 
  
–হযাোঁ েোই, তামক আভেই প্রেে েৃত অ্বস্থায ওই িামব আভবষ্কার কভর। 
  
অ্বাক হমত হয ভেমসস এভিযমটর নাটুমকপনায। এত ভছেছাে রছাট্টোমট্টা বাভ়েমত রবে 
রবোনান উভন। 
  
িারভকন, দরজায রুভটওযািা ওই প্রেমে ধাক্কা রদয। আোমক বমি রর্, ভেমসস েযাভ নভট 
ভকছুমতই দরজা েুিমছন না। আোর প্রেমেই শুমন েমন হমযভছি, বযস হমযমছ। উভন 
ভনশ্চযই অ্সুস্থ হমযমছন। বমযস হমি ররাকমটাক হয, রস রতা জানা কো। ওর বাভ়েমত 
আভে তা়োতাভ়ে র্াই। দুজন পুরুষ োনুমষর পমক্ষ রসাজাসুভজ একজন েভহিার ঘমর 
ঢুমক প়ো একটু অ্সুভবমধজনক। রবামঝন রতা? 
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ঘা়ে না়েমিন রপাযামরা। তারপর বুঝমিন, আভে ভসোঁভ়ে ভদময তা়োতাভ়ে উমঠ র্াই। রসই 
রবন্টিী নামে রিাকটা, রস দাোঁভ়েমযভছি ভসোঁভ়ের োোয। ওমক ভক ফযাকামে রদোভিি। 
কত না জাভন িয রপমযমছ। অ্বেয তেন আভে সভতযই জাভন না ভক সবসনােই না ঘমট 
র মছ। দরজায প্রেমে রজামর রজামর ধাক্কা ভদিাে। সা়ো রপিাে না। বাধয হময হাতি 
ঘুভরময দরজা েুমি রদভে…সব ভকছু ঘমরর রিতর িণ্ডিণ্ড তিাটা রেমঝ রেমক রোিা। 
র োঁভ ময উমঠভছিাে আভে ডাকাভত বমি। ভকন্তু রকাোয র মিন বৃো েভহিা? আেরা ওমক 
বসার ঘমর ভ ময রদেমত পাই। ও….িাবমতও পাভর না আভে, এমকবামর োোটা রেতমি 
ভ মযমছ। েুন। তেুভন আভে বুমঝভছিাে এটা েুন। ডাকাভত আর েুন একসমি। তারপর 
রস ভক ভ ৎকার আোর। ওরা দুজন রতা আোমক ভনময রবে বয্ই হময প়েি। রবাধহয 
অ্োনই হময ভ মযভছিাে। িাভণ্ড রদাকান রেমক এমন োইময  ািা কমর রতামি আোমক। 
ভক সেমবদনা পুভিে সাজসমন্টরও রদাহাই আপনার, উমত্তভজত হমবন না, িয পামবন না। 
 রে  া োন বাভ়ে ভ ময? হযামনা তযামনা কত ভক। বাভ়ে ভফমর আোর স্বােী সব ভজমেস 
করমিন, আোর তেমনা রসভক কাপুভন। বযাপারটা ভক জামনন? আসমি আোর েনটা 
বাচ্চামদর েতই নরে। 
  
রপাযামরা অ্িমদ্রর েত প্রায দাব়োভন ভদমযই েভহিাভটর আত্মপ্রেংসা করা োভেময 
ভদমিন। 
  
–আিা আিা, এেভন বিুন রতা ভঠক কেন ওমক আপভন রেষ বামরর েত জীভবত 
অ্বস্থায রদমেন? 
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-রসটা হমব তার আম র ভদনই সকামি, উভন বাভ়ের রপছমনর বা ামন এমসভছমিন পুভদনা 
োক তুিমত। 
  
-আপনামক ভক উভন ভকছু বমিভছমিন? 
  
-এই টুকটাক আর ভক। রর্ন িামিা র্ায সেযটা এ ধরমনর শুিকােনা কমরভছমিন বমি 
েমন প়েমছ। 
  
-তাহমি েুন হবার আম র ভদন আপভন ওোঁমক সকামি রেষবার জীভবত রদমেন তারপর 
আর নয। 
  
-হযাোঁ, তাই তমব ঐ রবন্টিী রছাকরামক রদমেভছিাে।  িার স্বর ভেমসস এভিযমটর োমদ 
রনমে এি। এই সকাি এ ামরাটা আন্দাজ। উমেেযভবহীন িামব রা্া ভদময রহোঁমট 
র্াভিি, এমিামেমিা পা রফিমত রফিমত রর্েন ওর ধরন। 
  
 ুপ কমর রইমিন রপাযামরা ভকন্তু তারপর ভকছু বিমিন না িদ্রেভহিা। 
  
হঠাৎ রপাযামরা বিমিন, আিা জবাব ভদন রতা একটা কোর। সভতয ভক আপভন অ্বাক 
হমযভছমিন র্েন পুভিে রবন্টিীমক রগ্রিার কমরভছি? 
  
-হযাোঁ, হমযভছিাে আবার হইভনও বিমত পামরন। এটা ভঠক রর্ আোর বরাবরই 
রছাকরামক রকেন েযাপামট ধরমনর বমি েমন হত। আোর এক েু়েতুমতা িাইও 
পা িামট। রসও োমঝ োমঝ একটু আধটু উমটাপাটা কাজ কমর রফমি। আোর এমকও 
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রসরকে েমন হয। ফাোঁভসকামঠ এমক না ঝুভিময পা িা ারমদ পাঠামিও আশ্চর্স হব না 
আভে। আমর বাবা, ও র ারাই টাকাগুমিা এেন জায ায িুভকময রােি রর্ ভবশ্বসুে 
রিামক রসটা েুোঁমজ পামব। রোট কো ও ব়ে রবাকা আর সাদাভসমধ ধরমনর। 
  
–আপনার ভক রকামনা োংস কাটার ব়ে ছুভর বা ওই র ামছর ভকছু হাভরমযমছ? 
  
-না েোই, অ্বেয এ কো পুভিমের তরফ রেমকও করা হমযভছি আোমক। শুধু 
আোমকই নয, র্তজন এোমন আমছ সকিমক। আশ্চর্স িা মছ িাবমি রর্ রছাকরা ভক 
ভদময েুন করমিা েভহিামক। 
  
ডাকঘমরর ভদমক গুভটগুভট রপাযামরা এম ামিন। ভক কাণ্ড েুনী বমি পভরভ ত এই রবন্টিী 
এেন জায ায টাকা িুভকময রামে র্ামত সহমজ েুোঁমজ পাওযা র্ায অ্ে  েুমনর 
হাভতযারটা রর্ রকাোয িুকামিা। োো না়েমিন ভতভন। আমেপামের বাভক বাভ়ে 
দুমটামতও ভতভন ভ মযভছমিন র্ার বাভসন্দারা ভেমসস ভকডি বা এভিমযমটর েত নয। 
তামদর কাছ রেমক েৃতার সম্বমন্ধ র্া জানা র মছ সংমক্ষমপ তা হি : 
  
আত্মসম্মানমবাধ সম্পন্না েভহিা ভছমিন উভন। িামিাবাসমতন ভনমজর েমন োকমত। ওর 
এক িাইভঝ োমক কুিািমন–রস ছা়ো ভবমেষ রকউ ওর সমি রদো করমত আসত না। 
এই ভনরীহ েভহিার ওপর কামরা রা  োকমত পামর েমন হয না। তবুও অ্মনমকই 
সমন্দহ কমর রবন্টিীমক েুনী বমি। 
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েমন েমন রপাযামরা িাবভছমিন, আভে রতা ভকছুই বুঝমত পারভছ না। সোধামনর আমিা 
কই? ভোঃ রেমন্সর োনভসক  াঞ্চিয অ্নুিব কভর আভে। দুমদ পুভিে অ্ভফসার একজন। 
ভতভনও ভকছু করমত পারমছন না। ভকন্তু এরকুি রপাযামরা আভে–রকন বযেস হব আভে? 
  
ডাকঘমর ঢুকমিন রপাযামরা, রবে সাজামনা র াছামনা অ্মনকটা জায া। এভ ময র মিন। 
ভকছু ডাক ভটভকট রকনার উমেেয। তার ভদমক রর্ িদ্রেভহিা এভ ময এমিন ভতভন 
েধযবযস্কা বুভেদীি র াে। 
  
ভেমসস সুইভটেযান তার নাে। 
  
–ভনন। সব ভেভিময রোট বামরা রপভন। আর ভকছু িা মব? 
  
 রপাযামরার েুমের ওপর ভনবে েভহিাভটর বুভেদীি দৃভষ্ট। একভট আম াছাি  ুি িরা 
রেমযর োো ভপছমনর দরজা ভদময উোঁভক োরভছি। 
  
-এ অ্ঞ্চমি এমকবামরই নতুন আভে–রপাযামরা বিমিন। 
  
–িণ্ডন রেমক রবাধহয এমসমছন? 
  
–আিা োদাে, আোর এোমন আসার উমেেযটা ভনশ্চযই জামনন আপভন। 
  
 –রোমটই উমেেয জাভন না। 
  
ভেমসস েযাভ নভট। 
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–ও, সভতয েেসাভন্তক। 
  
–রবাধহয আপভন ওমক িামিািামবই ভ নমতন? 
  
-হযাোঁ, িডভহভনর আর পাোঁ জমনর েতই আোর পভর য ভছি ওর সমিও। ওর সামে  ে 
হত এোমন এমিই। েুবই দুাঃমের বযাপার আর র্দুর শুমনভছ রবাধহয রকামনা েীোংসা 
হযভন। 
  
পুভিমের রতা সমন্দহ রবন্টিীই েুনী। 
  
–হা জাভন। তমব িুি রতা পুভিমেরও হমত পামর। এরকে ঘটনা আকছারই ঘটমছ। 
আবার রর্ন আপভন রিমব বসমবন না তার সম্বমন্ধ আভে েুব উোঁ ু ধারো রপাষে কভর। 
আসমি শুধু সমন্দমহর বমে কাউমক েুনী িাবা উভ ত নয তাই না? 
  
রিোর কা জ  াইমিন রপাযামরা েভহিাভটর কামছ। বাোঁভদক রেমক উভন কা জ আনমিন। 
  
–রদেুন েোই, এসব অ্ঞ্চমি এমকবামরই রর্ র ার ডাকাভত হয না তা রতা নয। েমন 
হয আোর রকামনা ভছোঁ মক র ার জানিা রোিা রপময রিতমর ঢুমকভছি– তারপর সমর 
পম়েমছ টাকাকভ়ে হাভতময। ভনন আপনার কা জ। 
  
রকনাকাটা রেষ হি রপাযামরার। 
  
–আিা োদাে, কেমনা রতা উভন কামরা সম্বমন্ধ িযটয প্রকাে কমরনভন না? 
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-না রতা আোর কামছ রতা অ্ন্তত নয। ভোঃ কামপসন্টারমদর বাভ়েমত উভন প্রাযই রর্মতন। 
ওমদর ওোমন োমঝ োমঝ পাভটসটাভটস হয রসই উপিমক্ষ কামজ সাহার্য করমত। র্া রাত 
হত ভফরমত বাভ়ে রতা পাহাম়ের োোয। অ্ন্ধকার রা্া ভদময হাোঁটা হযত িয করত। 
  
–আপভন ওর িাইভঝ ভেমসস বা সমক র মনন? 
  
–হা, আিাপ হমযমছ অ্েস্বে। োমঝ োমঝ স্বােীমক ভনময আসমতন। 
  
–েভহিার টাকাকভ়ে র্া ভকছু সবই রতা পামবন উভন? 
  
তীক্ষ্ণ দৃভষ্টমত ভেমসস সুইভটেযান রপাযামরার ভদমক তাকামিন। স্বািাভবক নয ভক রসটাই? 
  
-হযাোঁ, তা রতা বমটই রতা রতা বমটই। আিা িাইভঝমক ভক ভেমসস েযাভ নভট পছন্দ 
করমতন? 
  
-হা েুব িামিাবাসমতন। তমব ব়ে  াপা স্বিামবর েভহিা ভছমিন উভন। 
  
–আর িাইভঝ জাোইমক? 
  
–র্তদূর জাভন, তামকও। 
  
–কমব, ওোঁমক আপভন কেন রেষবামরর েত জীভবতাবস্থায রদমেন? 
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দাোঁ়োন েোই রিমব রদভে। এডনা েমন আমছ রতাোর? 
  
অ্সহামযর েত দরজার রপছমন দাোঁ়োমনা এডনা তাকামিা। 
  
দাোঁ়োন, দাোঁ়োন। েৃতুযর ভদন ভক? না, তার আম র আম র ভদন। রসাোবার ভছি রসভদন 
আর বুধবার েুন হন উভন। এোমন রসােবার উভন এক রবাতি কাভি ভকনমত 
এমসভছমিন। 
  
-কাভি ভকনমত আমসন এক রবাতি! 
  
রবাধহয ভ ভঠ রিোর জনয তা হমত পামর। 
  
-আিা উভন ভক রসভদন কোবাতসা রবে স্বািাভবক বমিভছমিন? 
  
-না, আোর তা েমন হযভন। এডনা এবার আ়োি রেমক রবভরময এমস রর্া  ভদি ওমদর 
কোয। হযাোঁ, ভঠকই বমিমছন ভেমসস সুইভটেযান। রসভদন ভকছুটা অ্স্বািাভবক ভছি ওোঁর 
আ রে। োমন রবে উমত্তভজত িাব আর ভক। 
  
–এডনা ভঠক বমিমছ তমব ততটা আভে িক্ষয কভরভন। আপভন ভজমেস করামত রেযাি 
হমি এেন। 
  
–েমন করমত পামরন রসভদন উভন ভক ভবষয ভনময কোবাতসা বমিন। 
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–সবটা না পারমিও হযত ভকছু ভকছু পারব। রর্েন রবন্টিীর সম্বমন্ধ ভকছু বমিনভন। তমব 
কামপসন্টারমদর আর ভেমসস আপওযাডস সম্বমন্ধ ভকছু রবাধ হয বমিভছমিন। ওর রতা েভনব 
দুজমনই। 
  
–ও হযাোঁ, বিুন রতা উভন রকাোয রকাোয কাজ করমতন? 
  
 –রসাে আর বৃহেভতবার সাোরমহসমদর বাভ়েমত। আপভন রতা ওোমনই আমছন? 
  
–হযাোঁ, এোমন েমন হয োকবার েত আর রকামনা জায ার বযবস্থাও রনই? 
  
-না, ভঠক িডভহভনমত রকাোও রতেন িামিা পামবন না। একটু অ্সুভবমধ হমি ওোমন 
আপনার না? অ্বেয ভেমসস সাোরমহস েুবই িামিা তমব ওোঁর ঘর র রস্থািী সম্পমকস 
োন রবে কে। রসরকেই বিমতন ভেমসস েযাভ নভট। অ্ভস্থর হময রর্মতন ঘরমদার 
গুমছামত। েিিবার সকামি উভন রর্মতন ডাাঃ ররগুমির ওোমন আর ভেমসস আপওযামডসর 
বাভ়ে ভবমকমি। ভেমসস ওমযদারভব প্রভত বুধবার ওোমন রর্মতন। শুিবার ভছি র্াবার 
ভদন ভেমসস রসিকামকসর কামছ অ্বেয বতসোমন উভনই ভেমসস কামপসন্টার। ভেমসস 
আপওযাডস বৃো-উভন োমকন রছমির সামেই। একভট কামজর রেময আমছ ওমদর। ভেমসস 
ওমযদারভব বামত প্রায পিু। ভকছুই পামরন না করমত। ভেমসস কামপসন্টার আবার 
োত্রাছা়ো রেৌভেন। ভেমসস েযাভ নভটমকই সব ঝভক্ক রপাহামত হত। 
  
জানার ভছি না আর ভকছু। ডাকঘর রেমক রপাযামরা রবভরময এমিন।  ুপ াপ 
েন্থর ভতমত িংভেমডাস-এর সাোরমহমসমদর বাভ়ের ভদমক হাোঁটমত িা মিন। প্রােসনা 
করভছমিন েমন েমন ওই অ্োদয বীনমসে আর ভটমনর োবারগুমিা রর্ন সাবা়ে হময 
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ভ ময োমক েধযাহ্নমিামজ। ভকন্তু ভেমক ভক আর ভছোঁ়েমব রব়োমির িাম য? উাঃ একবামর 
র্ামিতাই ওই আ্ানাটা। 
  
রপাযামরা হাোঁটমত হাোঁটমত িাবভছমিন আজমকর ভদনটার কো। রবাধহয ভবফমি র ি। 
ভদনটা রর্সব তেয জানা র ি, রসগুমিামক েমন েমন সাজামিন : 
  
এক– একজন বান্ধবী ভছি রবন্টিীর। 
  
দুই –তার ও ভেমসস েযাভ নভটর েত্রু ভছি না রকামনা। 
  
ভতন– েভহিাভটমক েৃতুযর ভদন দুই আম  েুব উমত্তভজত েমন হমযভছি। এক রবাতি কাভি 
ভকমনভছমিন ভতভন। 
  
ভবভস্মত হমি রপাযামরা। ভকছুর ভক ইভিত ভদমি কাভি রকনার বযাপারটা? রকামনা ভ ভঠ 
রিোমটো? ভ ভঠ অ্নয সকমির রক্ষমত্র রিো েুব োেুিী বযাপার ভকন্তু তা ভনাঃসমন্দমহ ওর 
পমক্ষ োেুিী ভছি না অ্নিয্ ভছমিন ভতভন ভনশ্চযই। নইমি ভক হঠাৎ রকউ এক রবাতি 
কাভি রকমন? উভন রর্ েুব কে ভ ভঠপত্র রিোমিভে করমতন তা ভেমসস সুইভটেযামনর 
কো রেমকই রবাঝা র্ায। ভকন্তু োত্র েৃতুযর দুভদন আম  হঠাৎ ওোঁর রিোর দরকার হি–
হযত রকামনা ভ ভঠর উত্তর ভদমত কামক রকন : বযাপারটা এও হমত পামর রতেন ভকছুই 
নয। িাইভঝ বা রকামনা বনু্ধমক ভ ভঠ ভদমযভছমিন সভতযই কাভি রকনাটা রতেন গুরুত্বপূেস 
নয–ভকন্তু এটাই সবম ময গুরুত্বপূেস তেয রপাযামরার কামছ। এটামক ভিভত্ত কমরই 
এম ামত হমব তামক….এক রবাতি কাভি…. 
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. 
  
০৮. 
  
ভজমেস করমছন ভ ভঠর কো। রবভে ো স োো না়েমিন, না রতা, আভে ভপসীর কাছ 
রেমক রকামনা ভ ভঠ-পত্তর পাইভন। আর আোমক হঠাৎ ভিেমতই বা র্ামবন রকন? 
  
–আপনামক হযত ভকছু জানামত র মযভছমিন। 
  
–ভকন্তু ভতভন রোমটও রিোভিভের বযাপামর অ্িয্ ভছমিন না। প্রায বযস হমযভছি 
সত্তমরর কামছ। ওমদর সেয রিোপ়োর রতেন  িও ভছি না। 
  
–তবু উভন ভনশ্চযই ভিেমত প়েমত জানমতন। 
  
-হা, হা একজন ভবরাট প়ুেযা ভছমিন না ভতভন ভঠকই, তমব ভনউজ অ্ব দয ওযার্ল্স আর 
সানমড কম্পযাভনযন ভনময ওোঁর ভদভবয রকমট রর্ত সেয। ওোঁর কামছ একটু কষ্টকর ভছি 
রিোমিভের কাজটা। ভকন্তু আোমক জানাবার দরকার হমি রর্েন ধরুন রকামনা কারমে 
আোমদর পারেভরক রদো করবার রপ্রাগ্রােভট বাভতি করমত হমি সাধারেত আোর 
পামের বাভ়ের রকভেট িদ্রমিাক ভোঃ রবনসনমক রফামন বমি ভদমতন। আভে েবরটা 
রপময রর্তাে ওোন রেমকই। ভোঃ রবনসন এসব ভদক ভদময েুব িদ্র। কেমনা ভকছু েমন 
করমতন না। আর িডভহভনর ডাকঘর রেমক রফান করমত ভপসীর ের  হত োত্র দু 
রপভন। 
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রপাযামরা বুঝমিন ভেমসস েযাভ নভট সভতয েুব ভহমসবী আর ভেতবযযী ভছমিন। রবে 
সংর্ত টাকা পযসার বযাপামর। 
  
কো  াভিময র মিন উভন– ভকন্তু আপনামক রতা উভন ভিেমতন োমঝ োমঝ। 
  
-হযাোঁ, ব়েভদমন রর্েন কাডস পাঠামতন। 
  
–হযত ইংিমণ্ডর অ্নযত্র ওর অ্মনক বনু্ধ ভছি- র্ামদর সামে ভ ভঠমত রর্া ামর্া  রােমতন। 
  
–আভে রসটা বিমত পাভর না। এক ননদ ভছমিন ওোঁর–োরা র মছন দু বছর আম । আর 
একজন ভছমিন ভেমসস বাডসভিপ, ভকন্তু ভতভনও েৃতা। 
  
–বযাপারটা তা হমি এেন দাোঁ়োমি রর্, ভতভন র্ভদ বা কাউমক ভিমে োমকন তা কামরার 
ভ ভঠর জবাব। 
  
একটু ভ ভন্তত রদোমিা রবভে বা সমক। 
  
–ভকন্তু ভোঃ রপাযামরা, ওোঁমক রকই বা ভিেমত র্ামব? 
  
তার েুেটা পরক্ষমেই উজ্জ্বি হময উঠমিা–ভক আশ্চর্স! সরকার রেমকও রতা ভিেমত 
পামর। 
  
রপাযামরা কোটায ভবমেষ উৎসাহ রদোমিন না। 
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ভোঃ রপাযামরা বুঝমিন, ফেস িভতস করা, এক াদা আপভত্তকর প্রমশ্নর উত্তর রদওযা 
সরকামরর ভ ভঠ রপমি অ্মনক ঝামেিা হয। 
  
–তাহমি আপভন তাই িাবমছন েহাোনয সরকার বাহাদুমরর কাছ রেমক উভন রকামনা ভ ভঠ 
রপময তারই জবাব ভদমত বয্ হমযভছমিন? 
  
–েমন হয। তমব র্ভদ তা হত তাহমি ভপসী আোমদর কামছ ভনশ্চযই কা জপত্র ভনময 
একবার আসমতন। এসব সরকারী বযাপামর উভন বরাবর আনাভ়ে ভছমিন–ভবিতও রবাধ 
করমতন। 
  
–আিা ভেমসস বা স, আপনার ভক েমন আমছ ওর বযভি ত ভজভনসপমত্রর েমধয ভ ভঠ ভছি 
ভকনা রকামনা? 
  
–ভঠক েমন রনই আোর, প্রেমে পুভিে তদন্ত কমর। রবে ভকছুভদন পর আোর হামত 
তুমি রদওযা হয ভপসীোর ভজভনসপত্র। 
  
-ভক হি ভজভনসগুমিার? 
  
–ওই রর্ র টটা রদেমছন, ওটা ওোঁর। েুব িামিা, রেহ ভন কামঠর। একটা ওযাডসমরাব 
আমছ ওপমর আর িামিা ভকছু রান্নার বাসনপত্র, বাভক ভজভনসপত্র ভবভি কমর ভদমযভছ। 
এত জায ার অ্িাব বাভ়েমত। 
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–ওোঁর একান্ত বযভি ত ভজভনসপমত্রর কো আভে বিভছ। এই রর্েন–িাে, ভ রুভন 
রফামটাগ্রাফ, প্রসাধনী, কাপ়ে জাো…. 
  
ওাঃ, একটা বামি ওসব ভজভনস পুমর আভে ররমেভছ ওপমরর ঘমর। ব়েভদমন জাো 
কাপ়েগুমিা  রীবমদর েমধয রিমবভছ ভবভিময রদব। আবার পুরমনা ভজভনস অ্মনমক স্ায 
ভবভি কমরন–আোর রসটা রপার্ামব না। 
  
–ভকছু র্ভদ েমন কমরন, একবার েুমি রদেমত পাভর এই বািটা? 
  
–ভনশ্চযই। রসজনয এত ভকন্তু ভকন্তু করমছন রকন? অ্বেয আোর েমন হয না আপভন 
এেন ভকছু তামত পামবন র্া সাহার্য করমব তদমন্তর কামজ। সবই রতা পুভিে রদমেমছ। 
তবু আপভনও রদেুন। 
  
তৎপরতার সামে ভেমসস বা স রপামযামরামক ভনময  মি এমিন রছাট্ট একটা রোবার ঘমর। 
রপাযামরার েমন হি বাভ়ের রিামকমদর জাো কাপ়ে নতভর করা হয ঘরটামত। একটা 
সুযটমকস োমটর ভন  রেমক রবর কমর ভেমসস বা স বিমিন, এই ভনন। রান্না  াভপময 
এমসভছ আভে, বড্ড বয্। ভনমজই আপভন রদমেশুমন ভনন। 
  
অ্তযন্ত কৃতেিামব রপাযামরা তামক ভবদায জানামিন। ভেমসস বাম সর ভসোঁভ়ে ভদময রনমে 
 মি র্াবার েব্দ রপমিন। উভন সুযটমকমসর ডািা েুিমিন। 
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ঝুমি িভতস রিতরটা, প্রেমেই রবমরামিা রছোঁ়ো একটা রকাট। রসই েৃতা েভহিার এভট। 
উমির দুমটা রসামযটার, আরও একোনা রকাট, স্কাটস আর িম্বা রোজা। একটাও পাওযা 
র ি 
  
অ্ন্তসবাস র্েন, িাইভঝই রবাধহয বযবহামরর জনয ভনমযমছ।  ুমির একটা িাস, একটা 
ভ রুভন িাো ভকন্তু পভরষ্কার, একোনা রুমপার ভ ভট করা আযনা। েভহিা আর তার 
স্বােীর রু্ ি রফামটা। ভপক ার রপাটকাডস দুমটা, একটা ভ মনোভটর কুকুর, পক প্রোিীর 
রছোঁ়ো পাতা উ়েন্ত  াকীর ওপর, েবমরর কা মজর একটা কাভটং, একোনা বাইমবি 
প্রােসনার বই–এই ধরমনর েুোঁভটনাভট ভজভনস। 
  
পাওযা র ি না রকামনা দ্ানা বা হাতবযা । হযত রসগুমিাও ভেমসস বা স ভনমজ 
ভনমযমছন বা কাউমক ভদমযমছন। র্া জাোকাপ়ে আমছ তা িাইভঝর  াময হত না। রবে 
রছামটাোমটা েভহিা ভছমিন। রবাঝা র্ামি। 
  
একটা জুমতার রো়েক রপময রসটা রপাযামরা েুিমিন। রবে দােী জুমতা অ্বস্থাও িামিাই 
রমযমছ জুমতার। তমব পাময হত না ভেমসস বাম সর। জুমতা রজা়ো রর্ কা মজ রো়ো ভছি 
তা ভদময রপাযামরা আবার জুমতা েুভ়েময রােমত র্াভিমিন, হঠাৎ রহড িাইমনর ভদমক 
রসটা ওর নজর র ি, সানমড কম্পযাভনযন। 
  
উভনমে নমিম্বমরর কা মজ। ভনহত হন িদ্রেভহিা ঐ োমসরই বাইে তাভরমে। তাহমি 
এই কা জোনা উভন োরা র্াবার দু-ভতন ভদন আম  ভকমনভছমিন। একোনা পম়েভছি 
ওর ঘমরই পমর ভনশ্চযই এভট ভেমসস বা স জুমতা েুভ়েময রামেন। 
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রভববার উভনমে নমিম্বর, রসােবার ভবে তাভরমে ভেমসস েযাভ নভট ডাকঘমর র্ান এক 
রবাতি কাভি ভকনমত। তাহমি ভক আকভস্মকিামবই রকামনা ভকছুর ওপর নজর পম়েভছি? 
  
অ্নয জুমতা রজা়োর রো়েক েুিমিন রপাযামরা। রসোমন ভনউজ অ্ব দয ওযার্ল্স 
ভেমরানামের কা মজর পাতা। এটার তাভরেও উভনমে নমিম্বর। 
  
র ামের সােমন দুোনা কা জই টান টান কমর রেমি ধরমত রপাযামরা আভবষ্কার করমিন, 
সানমড কম্পযাভনযমনর পৃষ্ঠার ভকছুটা অ্ংে রকমট রনওযা হমযমছ পভরষ্কার িামব। তন্নতন্ন 
কমর, কা জ দুোনা েুোঁমজও রকৌতূহমিােীপক ভকছু েুোঁমজ রপমিন না। ভনম  র মিন 
সুটমকস গুভছময ররমে তেমনা ভেমসস বা স বয্ রান্নাঘমর। 
  
ভনশ্চযই আপভন রতেন ভকছু েুোঁমজ রপমিন না? 
  
দাযসারা িামব রপাযামরা বিমিন, ভেমসস বা স, আপনার ভপসীোর হাত বযা  বা পামসস ভক 
আপভন কা মজর রকামনা কাভটং রদমেভছমিন। 
  
-কই েমন রতা প়েমছ না, হযত পুভিে ভনময র মছ। 
  
ভকন্তু না, রেমন্সর রদওযা কা জপত্র রপাযামরা রঘোঁমট বুঝমিন রসরকে ভকছু পাযভন 
পুভিে। তারা বামজযাি কমরমছ হাতবযা  ভকন্তু কা মজর রকামনা কাভটং ভছি না তামত। 
  
-হুে, দুমটা ভজভনস হমত পামর। হয ভকছুই নয ঘটনাটা, অ্েবা আোর নতুন পদমক্ষমপর 
সূ না। 
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পুরমনা েবমরর কা মজর ফাইমির সােমন ভনের হময বমস োকা রপাযামরা িাবমিন 
ভেমসস েযা নভটর কাভি রকনার বযাপারটা তার েমন রর্ ধাোঁধাোঁ িাভ মযভছি তা ভনছক 
অ্েসহীন নয। সানমড কম্পযাভনযন পুরমনা ভদমনর ঘটনার ভ ত্তাকষসক ভববরে প্রকাে করার 
জনয ভবেযাত। উভনমে নমিম্বমরর সানমড কম্পযাভনযমনর পাতা রোিা রপাযামরার সােমন। 
োমঝর পাতার এমকবামর ওপর ভদমক ব়েব়ে হরমফ রিো : 
  
ভব ত ভদমনর নৃেংস ঘটনার সমি জভ়েত এই েভহিারা এেন রকাোয? 
  
 এর ভঠক ভনম   ারমট পুরমনা ঝাপসা ছভব র্া রদমেই রবাঝা সম্ভব নয। তমব পুরমনা 
ভদমনর রপাোমক সভজ্জতা েভহিামদর ছভব রতা। তাই অ্দু্ভত িা ভছমিা। একভট কমর নাে 
ছাপা প্রমতযক ছভবর ভনম । 
  
ইিা রকন-কুেযাত রগ্রস োেিার অ্পর েভহিাভট। রজভনস রকাটসিযাণ্ড–রসই দুিা  েভহিা 
র্ার স্বােীর নৃেংসতা ভছি নভজরভবহীন। 
  
-রছাট ভিভি  যাম্বি-সাোভজক ভবভধভনমষমধর ভেকার এই ভেশুভট। 
  
রিরা রব্লক–কেমনা িদ্রেভহিাভট সমন্দহ কমরনভন রর্ একজন হতযাকারী তার স্বােী। 
এেন এোঁরা রকাোয। 
  
এবার রপাযামরা েনাঃসংমর্া  করমিন ছভবর ভনম  রদওযা এমদর জীবমনর সংভক্ষি 
ররােহষসক ভববরমে। 
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তার েমন প়েি ইিা রকমনর নাে। রসই সেমযর অ্নযতে  াঞ্চিযকর োেিা ভছি রসটা। 
একটা রছাট েহমর র্ার নাে পারভেনটার তামত আিমফ্রড রি  রকরানীর কাজ করত। 
সাদাোটা র হারার িদ্র োভজসত রিাক ভছি রস। ভকন্তু তার স্ত্রী দুিসা যবেত ভছি রুক্ষ 
বদমেজাজী স্বিামবর। এক েুহূমতসর জনযও রি মক স্বভ্ ভদত না। স্ত্রীর রদৌিমত ডুমব 
র ি রি , ভনমজমক অ্সুস্থ বমি জাভহর করত ভকন্তু রিামক বিত সবই েন ়ো 
অ্সুেভবসুে। ইিা রকন এমদর বাভ়েমত  িমনসমসর কাজ করত। এই উভনে বছমরর ইিা 
ভেভষ্ট র হারার নরে প্রকৃভতর অ্সহায একভট রেময। আিমফ্রড এবং ইিা ভদমন ভদমন 
পরেমরর প্রভত আকৃষ্ট হয এবং  িীরিামব দুজন দুজনমক িামিাবামস। 
  
একভদন প্রভতমবেীরা রোমন রর্, ভেমসস রি মক স্বামস্থযর উন্নভতর জনয বাইমর র্াবার 
ভনমদসে ভদমযমছন ডািার। সবাইমক রি  রসইরকেই বমিভছি। রস স্ত্রীমক িন্ডমন রপৌঁমছ 
ভদময আমস  াভ়ে কমর এবং রসোন রেমক ভেমসস রি  নাভক র্াত্রা কমরন ফ্রামন্সর 
দভক্ষমে। রি  পারভেনটামর ভফমর আমস। রস প্রভতমবেীমদর প্রাযই কো প্রসমি জানাত 
রর্, স্ত্রী ভ ভঠমত ভিমেমছ তার েরীর িামিা র্ামি না বমি। ঘমরর কাজকেস রদোশুমনা 
করমত ইিা রময র্ায রিম র বাভ়েমতই। দুজমনর ঘভনষ্ঠতামক রকন্দ্র কমর েৃতুয সংবাদ 
পায তার স্ত্রীর। েবর রপময এক সিাহ ছুভট ভনময রস  মি র্ায এবং স্ত্রীর রেষ কাজ 
কমর ভফমর আমস। 
  
একটা ে্ িুি কমর ভকন্তু রি । রর্ জায ায তার স্ত্রীর েৃতুয হমযমছ বমি রস বমিভছি, 
রসটা েুবই পভরভ ত অ্ঞ্চি। ফ্রামন্সর এক জন প্রভতমবেী ঐ অ্ঞ্চমির বাভসন্দা তার এক 
আত্মীযমক রিো ভ ভঠমত ভেমসস রিম র েৃতুযর কো উমিে কমরভছি। ভকন্তু ভ ভঠর উত্তর 
োরফত রস জানমত পামর এরকে রকামনা েৃতুয ঘমটভন রসোমন। এর কমযকভদন বামদ 
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পুভিভে তদন্ত হয। সকমিই জামন তার পমরর ঘটনা। আমদৌ ভেমসস রি  ফ্রামন্স 
র্াযভন। েযনাতদমন্ত জানা র্ায রিষজ ভবমে তামক হতযা কমর েণ্ড েণ্ড কমর পভরষ্কার 
িামব রকমট রফমি রিম র বাভ়ের ভ মিমকাঠায িুভকময রাো হমযভছি। হতযাপরামধ রি  
অ্ভিরু্ি হয। ইিা রকনও ধরা পম়ে ভকন্তু প্রোোিামব ছা়ো পায। কারে এ সমবর 
ভকছুই রস জানত না। ভনমজর অ্পরাধ রি  স্বীকার কমর োভ্ পায। ইিা রসই সেয 
সন্তানসম্ভবা ভছি রস পারভেনটার রছম়ে  মি র্ায। রকামনা সহৃদয আত্মীয তামক আশ্রয 
রদন। ভনমজর নাে ইিা পভরবতসন কমর নৃেংস হতযাকারী রিম র আওতা েুি হময 
জীবন শুরু কমর নতুন িামব। ভনমজর আত্মজার কামছও এই ঘটনা রস এবং তার 
জন্মদাতার নাে র াপন রামে। রস বমি, আোর রেময সুন্দর সুস্থ জীবনর্াপন করুক তা 
 াই আভে আোর অ্তীমতর ছাযা রর্ন না পম়ে তার জীবমন। আোর কিঙ্ক, দুাঃে রস 
আোরই োক, রর্ন এমত তার রকামনা ক্ষভত না হয। 
  
রব ারা ইিা। কত অ্ে বযমস তার ভনমজর জীবনটা নষ্ট হময র ি। এেন রস রকাোয? 
হযত রকামনা রছাট্ট েহমর, একজন বৃো শ্রমেযা েভহিা ভহমসমব সকমির কামছ পভরভ ত 
হময োন্ত ভনরুপদ্রব জীবন কাটামি। হযত বা তার রেময স্বােী সন্তান ভনময সুেী 
হমযমছ, ভনমজর জীবমনর েুোঁভটনাভট সুেদুাঃমের কো োমক জানায রস, ভকন্তু রকামনাভদন 
ভনমজ জানমত পামর না তার ো কত দুাঃেী। 
  
-হুে। 
  
পমরর ছভবমত রপাযামরা নজর ভদমিন। 
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রজভনস রকাটসিযামণ্ডর এই ছভব, সভতযই িদ্রেভহিা দুিসাম যর ভেকার। অ্তযন্ত েন্দ প্রকৃভতর 
োনুষ ভছমিন ওর স্বােী। েভহিাভট দীঘস সভতযই আট বছর নরকর্ন্ত্রো রিা  কমর। 
তারপর ওর সমি এক িদ্র রু্বমকর বনু্ধত্ব হয। িদ্র ও আদেসবাদী এই রু্বকভট 
রজভনমসর ওপর একভদন তার স্বােীর অ্কেয অ্তযা ার রদমে ররম  ওমঠ এত রর্, তার 
অ্তযন্ত করুে পভরেভত হয। োমবসি পােমরর ফাযার রেমস রস রজভনমসর স্বােীর োো 
ঠুমক ঠুমক ফাভটময রদয। ফমি পাোঁ  বছমরর রজি হয তার। অ্সহায রজভনস সব ভকছু 
িুমি োকার জনয ভবমদে  মি র্ায। 
  
ভকন্তু সভতযই রস ভক সব িুমি র মছ? রসইটুকু আো কভর আেরা স্বােী সংসার পভরবৃতা 
হময, হযত ভনমজর দুাঃে েমন র মপ ররমে আপাত দৃভষ্টমত রস সুেী জীবন র্াপন করমছ। 
ভিভি  যাম্বমির ছভবভট হি তৃতীয ছভব। 
  
রর্ পভরবামরর সন্তান ভিভি তামত পভরবামরর রিাক সংেযা অ্নুপামত আমযর অ্ংক অ্তযন্ত 
কে হওযায ওর এক ভপসী ভনমজর কামছ ওমক ভনময আমসন। ভসমনো রর্মত  াইমি 
ভিভিমক ভতভন বাধা ভদমতন। এরকে প্রাযই বাধা পাওযামত ভিভি ভক্ষি হময একভদন 
োংস কাটার ছুভর ভদময প্র ণ্ড আঘাত কমর েভহিামক। এই আঘামত ররা া এবং 
রছাটোমটা র হারার ভপসীভট োরা র্ান। তেন ভিভির বছর বামরা বমযস, অ্ে বমযসী 
কমযদীমদর সু্কমি স্থান পায ভিভি ও রিাক কু্ষর আ়োমি  মি র্ায। 
  
এেন ভনশ্চযই একজন েভহিা ভিভি আবার তার পুরমনা জীবন রস ভফমর রপমত পামর। 
তার আ রে েুব সমন্তাষজনক ভছি। রস র্তটা অ্পরামধর জনয ভনমজ দাযী, তার র ময 
সোমজর ভবভধ ভনমষধও ভকছু কেদােী নয। ভিভি সোমজর নানারকে ভনযমের ভেকার 
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হমযভছি। রস হযত আজ কামরা সুেী স্ত্রী; রকামনা সন্তামনর সুেী ো। হায রছাট্ট ভিভি 
 যাম্বি। 
  
রপাযামরা োো না়েমিন। বামরা বছমরর ভিভি, রর্ নাভক ভপসীমক আঘাত কমর োংস 
কাটার ছুভর ভদময রস কেমনাই েুব িামিা হমত পামর না। রপাযামরা ভকন্তু এমক্ষমত্র 
হতিা য ভপসীর পক্ষই অ্বিম্বন করমবন। 
  
রিরা রব্লমকর রেষ ছভবোনা : 
  
এেন এক রশ্রেীর েভহিা হি রিরা–ভ রভদনই র্ামদর িা য োরাপ। রর্ রছমিভটর সমি 
প্রেমে তার বনু্ধত্ব ভছি, জানমত পারা র্ায বযামঙ্কর দামরাযানমক েতে কমর ডাকাভত 
করায রস নজরবন্দী পুভিমের। পরবতসীকামি রিরা ভবময কমর একজন সম্ভ্রান্ত 
বযবসাযীমক। র ারাই োমির বযবাসা ভছি নাভক তার আবার। পুভিমের রনকনজর রেমক 
ররহাই পাযভন রিরার দুই সন্তানও োমযর সমি তারা েভনহাভর রদাকামন র মি এটা রসটা 
রদাকামনর ভজভনস সরাত। রিরার অ্ভিেি জীবন রেষ পর্সন্ত েুভি পায। এক সহৃদয 
িদ্রমিাক আশ্রয রদন রিরামক তার দুভট সন্তানসহ। পর পর িাম যর হামত োর োবার 
পর সুভদন এমসমছ রিরার। 
  
আপন েমন রপাযামরা বিমিন, এমতও সমন্দহ আমছ আোর। রক বিমত পামর হযত 
রিরা রকামনা এক ধাপ্পাবামজর েপ্পমর পম়েমছ এবার। 
  
িামিা কমর র যামর রহিান ভদময বমস েুোঁভটময েুোঁভটময রপাযামরা ছভব  ারভট রদেমত 
িা মিন। 
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ইিা রকমনর োোয রকাক়ো রকাোঁক়ো  ুি–রনমে এমসমছ কামনর দুপাে ভদময। ে্ টুভপ 
োোয। রটভিমফামনর ভরভসিার কামন রদবার েত কমর এ হামত ধরা একগুি র ািাপ 
কামনর পামে। 
  
কান ঢাকা টুভপ রজভনস রকাটসিযামণ্ডর োোয। রকােমর রকাের বন্ধনী। 
  
েুব সাধাভসমধ র হারার ভিভি  যাম্বি। হাোঁ কমর আমছ, র ামে রোটা কাোঁম র  েো। এতই 
অ্েষ্ট রিরা রব্লমকর ছভব রর্ প্রায ভকছু রবাঝাই র্ায না। 
  
ভেমসস েযাভ নভট রকামনা কারমে এগুমিা কা জ রেমক রকমট ররমেভছমিন, রবাঝা র ি। 
এই েবরগুমিার অ্ংে জুতার রো়েমকর কা জটামত তাই পাওযা র্াযভন। ভকন্তু রকন? 
রস ভক, কারে? এসব ভক ওর শুধুই রকৌতূহি উমদ্রক কমরভছি? 
  
আদমপই তা েমন হয না রপাযামরার। এই ষাট বছমরর েভহিা জীবমন েুব কে ভজভনসই 
বযভি ত সংগ্রমহ ররমেমছন। পুভিমের ররকডস রদমেই তা রবাঝা র্ায। কা জ রেমক 
রভববার িদ্র েভহিা রকমট রামেন এগুমিা। ডাকঘমর রসােবার র্ান এক রবাতি কাভি 
ভকনমত সুতরাং অ্নুোন করা কভঠন নয রর্ উভন, র্াোঁর ভ ভঠ রিোর অ্মিযস ভছি না, 
ভিেমত র্াভিমিন একটা ভ ভঠ। র্ভদ আইন সংিান্ত ভ ভঠ হত এটা তাহমি উভন সাহার্য 
ভনমতন ভোঃ বাম সর। সুতরাং তা র্েন রননভন, রস সম্ভাবনা রনই- তাহমি? 
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আবার ছভব  ারমটর ভদমক রপাযামরা তাকামিন। এেন এরা রকাোয? একটা কো ভতভন 
িাবমিন–রক বিমত পামর এমদর রর্ রকউ হযত একজন  ত নমিম্বমর এই িডভহভনমতই 
ভছমিন। 
  
অ্বেয রপাযামরা পমরর ভদমনর আম  ভেস পামেিা হসফমির সংম  রর্া ামর্া  কমর 
উঠমত পারমিন না। ভেস হসফি ভকন্তু বমি ররমেভছমিন ভতভন েুব রবভে সেয ভদমত 
পারমবন না, কারে তাোঁমক রেভফর্ল্ রর্মত হমি ভবমেষ কামজ। 
  
দীঘসকায পামেিা র হারায পুরুষাভি ধাম র, পানাসি এবং ধূেপামন অ্িয্। তামক রদমে 
রবাঝা রবে েি রর্ কা মজর এরকে রসভন্টমেন্টাি রিোভটর রিভেকা ভতভন। 
  
-েোঁভসময রপাযামরা র্া বিার তা়োতাভ়ে বিুন। আোর আবার বড্ড তা়ো আমছ। 
  
-ও হযাোঁ, আপনারই একটা রিোর বযাপামর কোটা সানমড কম্পযাভনযমন …. ত 
নমিম্বমর…. নৃেংস ঘটনার ভেকার  ারজন হতিা য েভহিার বযাপামর…. 
  
-হা হা। ঘটনাটা রবে রসামিা ভক বমিন? 
  
–অ্পরাধ সংিান্ত ঘটনাগুমিার কোই আভে ভবমেষিামব বিমত  াইভছ।  ত উভনমে 
নমিম্বমরর প্রবন্ধটা।  ারজন েভহিা হমিন ইিা রকন, রিরা রব্লক, রজভনস রকাটসিযাণ্ড 
আর ভিভি  যাম্বি। 
  
েু ভক হাসমিন পামেিা-হা, হা এেন রকাোয এই সব েভহিারা?…েমন পম়েমছ। 
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–েমন হয আোর ভনশ্চযই আপভন এসব বযাপামর োমঝ োমঝ উদ্ভট উদ্ভট ভ ভঠপত্র রপময 
োমকন। 
  
–ওহ ভনশ্চযই। কামরা কামরার রতা আজগুভব ভ ভঠ রিো ছা়ো কাজ োমক না রকামনা। 
রর্েন ধরুন, রকউ নাভক েুনী রি মক রহোঁমট রর্মত রদমেমছ রা্া ভদময। আবার রকউ 
রকউ ভনমজর জীবমনর আরও করুে আর আষামঢ়  ে ফাোঁমদ। 
  
কা মজ এই ভফ ারটা ছাপা হবার পর িডভহভন রেমক রকামনা এক ভেমসস েযাভ নভটর 
রিো একটা ভ ভঠ ভক রপমযভছমিন আপভন। 
  
ওাঃ রহা েোঁভসময রপাযামরা, তা রকেন কমর জানব বিুন? আভে ভদম্ ভদম্ ররাজ ভ ভঠ 
পাই। অ্ত ভ ভঠর েমধয রেমক একটা ভবমেষ রকামনা নাে রকেন কমর আোর েমন 
োকমত পামর আপভন বিুন। 
  
–তা ভঠক। তবুও েমন হয আোর েমন রাো উভ ত ভছি আপনার; কারে তার 
কমযকভদন পমরই েুন হন উভন। 
  
–আপভন এতক্ষমে রঝম়ে কাসমছন েোঁভসময। েযাভ নভট, েযাভ নভট…. রর্ন র না র না 
িা মছ নােটা…। হযাোঁ, েমন পম়েমছ এইবার। োোয বাভ়ে রেমর ওর বাভ়ের িা়োমট ওমক 
েুন কমরভছি, ভঠক ভকনা, অ্বেয উমত্তজক েুন ওটা ভছি না। আপভন বিমছন ঐ 
িদ্রেভহিা আোয রকামনা ভ ভঠ ভিমেভছমিন? 
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না, আপনামক ভঠক ভকনা জাভন না। তমব সানমড কম্পযাভনযন এর ভ ভঠপত্র ভবিাম  
হযত…। 
  
একই বযাপার আোর কামছই আসত রস ভ ভঠ। েুন হমিন িদ্রেভহিা–ভতভনই ভ ভঠ 
ভিমেভছমিন–তাহমি রতা আোর েমন রাোর কো। দাোঁ়োন, দাোঁ়োন-িডভহভন রেমক ওটা 
নয, িডওময রেমক রিো। 
  
-তাহমি েমন পম়েমছ? 
  
-না, েুব সভঠকিামব ভকছু েমন প়েমছ না… তমব েযাভ নভট…এ সবই এত েজার েমন 
হয শুনমত েমন হমি রর্ন অ্নযরকে পদবী। েুব ভবশ্রী জভ়েময জভ়েময রিো। সম্ভবত 
িদ্রেভহিা রতেন ভেভক্ষতা নন। তমব আভে ভনভশ্চত রর্ িডওময রেমকই ওটা এমসভছি। 
  
ভকন্তু ভনমজই রতা আপভন বিমিন জ়োমনা রিোটা। িডভহভন, িডওময বানামনর সাোনয 
এধার ওধার রতা, আপভন ভঠকেত হযত প়েমত পামরনভন। 
  
–হযাোঁ, তাও হমত পামর। রছামটাোমটা েফস্বমির জায ার নাে রতা িুিও হমত পামর। 
েযাভ নভট হা হা, আভে এবার ভনভশ্চত। েুনটা হমযভছি বমিই েষ্ট েমন প়েমছ নােটা। 
  
–আিা উভন ভক ভিমেভছমিন ভ ভঠমত েমন আমছ আপনার? –রকামনা একটা ছভবর 
বযাপামর ভকছু। সম্ভবত কা মজর ছভবর েত উভন রকামনা একটা ফমটাগ্রাফ রকাোও 
রদমেভছমিন। তাই জানমত র মযভছমিন রসটার জনয আেরা ওমক কত টাকা ভদমত পাভর। 
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এবং উত্তর ভদমযভছমিন আপভন? 
  
-রদেুন, আোমদর এ ধরমনর রকামনা ফমটার প্রমযাজন ভছি না। ভ রা ভরত প্রোয 
ধনযবাদ জাভনময ওর প্র্াব গ্রহমে অ্সেেস আেরা –একো ভিমে জাভনময ভদমযভছিাে 
ওোঁমক। ভকন্তু িডওমযর ভঠকানায রতা রর্ উত্তর রিো হমযভছি, র্া বুঝমত পারভছ এেন। 
হযত রকামনাভদনই উভন রস উত্তর রপমতন না। 
  
-উভন জানমতন রকাোও ওরকে ছভব আমছ একটা ….েমন প়েি রপাযামরার েভরন 
সাোরমহমসর কো। েভরন বমিভছি, একটু রছাোঁক রছাোঁক করার অ্মিযস ভছি ভেমসস 
েযাভ নভটর। সৎ ভছমিন িদ্র েভহিা ভকন্তু একটু রর্ন রবভে রকৌতূহি ওোঁর। অ্তীমতর 
সৃ্মভত ভবজভ়েত আমজবামজ তুি ভজভনষ োনুষ অ্মনমকই ররমে রদয? হয ভনছক 
রসভন্টমেমন্টর দাময নয ভকছু না রিমবই পুরমনা ভববেস এরকে একটা ছভব কারও বাভ়েমত 
উভন রদমেভছমিন, রসটা পমর কা মজর রকামনা একটা ছভবর সামে এক বমি সনাি 
কমর। এেন কোও উভন রিমবভছমিন এ রেমক ভকছু টাকা পযসা র্ভদ পাওযা র্ায েন্দ 
ভক? 
  
উমঠ দাোঁ়োমিন রপাযামরা, ভেস হসসফি ধনযবাদ! ক্ষো করমবন আোমক ভকন্তু র্া র্া 
আপভন ভিমেভছমিন তা ভক সবই সভঠক তমেযর ওপর ভিভত্ত কমর? রর্েন ধরুন, আভে 
জাভন রর্ রি  োেিার সািটা িুি উমিে করা হমযমছ। ওটা এক বছর পমরর োেিা 
ভছি। রজভনমসর স্বােীর নাে হার বাম সর বাদমি হু বা স ছাপা হমযমছ। বাভকসংহােসাযামরর 
বাভসন্দা ভছমিন ভিভির ভপসী, বাকসোযামরর নন। 
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ভস ামরট সমেত হাতটা পামেিা অ্সভহষু্ণিামব না়েমিন। 
  
–রদেুন েোঁভসময, ভবমেষ ভকছু এমস র্ায না সভঠক তমেয। ররাোভন্টক রসভন্টমেমন্ট িরা 
রিোর সবটাই। রোটােুভট ঘটনাটুকু ভঠক ররমে পাঠকমদর েমনারঞ্জমনর র ষ্টা কমরভছ 
োত্র। 
  
–না, োমন বিমত  াইভছ রর্িামব ঐ েভহিামদর  ভরত্রগুমিা আপভন বেসনা কমরমছন, 
আদমপই হযমতা তা নয। 
  
আবার অ্ধধর্স হময পামেিা  িার ককসে আওযাজ  ুিমিন, ভনশ্চযই, আভে আপনার 
সমি এ ভবষময একেত। আোর রতা সমন্দহ রনই রর্, ইিা রকন কুকুরীরও অ্ধে এবং 
রস একটুও সরি ভছি না। ভক েতিমবই বা রজভস নামের েভহিাভট আট-আটটা বছর 
স্বােীর অ্তযা ার সহয করি  ুপ াপ; স্বােীর অ্মঢি অ্েস ভনশ্চযই ভছি আর তার পুরুষ 
বনু্ধভট ভছি কপদসকহীন। 
  
–আর ভিভি? 
  
–অ্বেয আভে ওমক আোর  ারভদমক ছুভর ভনময রঘারাঘুভর করমত রদেমিও গ্রাহয করব 
না। ভনমজর হামতর আেুি না়ো া়ো করভছমিন রপাযামরা। 
  
রদেুন ভেস হসসফি, এেন হমত পামর রর্ সবাই ওরা অ্নয রদমে  মি র মছ, নতুন িামব 
জীবন শুরু করমত, ভকন্তু তার োমন এই নয রর্ তামদর রকউই এমদমে আবার ভফমর 
আমসভন। 
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-না, রস রতা হমতই পামর। আোয এবার ছুভট ভদন েোঁভসময উঠমতই হমি আোমক। 
  
রপাযামরা সুপাভরমন্টমন্ট ভোঃ রেন্সমক রবে রামত রফান করমিন। 
  
–ভোঃ রপাযামরা আপনার কোই আভে িাবভছিাে রকামনা তেয রপমিন? র্া রহাক ভকছু? 
নতুন? 
  
-তদন্ত কমরভছ আভে,- ম্ভীর রপাযামরার  িা রোনা র ি। 
  
–এবং? 
  
 –একভটই তার ফি, সকমিই িডভহভনর বাভসন্দারা েুব  েৎকার রিাক। 
  
–েোঁভসময ভক রবাঝামত  াইমছন আপভন? 
  
বনু্ধ আোর, ভ ন্তা করুন কোটা েুব  েৎকার রিাক–তাই-ই রতা তারা…. েুমনর 
উমেেযটা র্তক্ষে না জানা র্ামি। 
  
. 
  
০৯. 
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রপাযামরা রটেমনর কামছ িেওমযি র ট রপমরামত রপমরামত আপন েমন েন্তবয 
করমিন, েুব িামিা রিাক সবাই। 
  
একটা রপতমির ফিক দরজাটার সােমন জানান ভদভিি রর্, এোমনই ডাাঃ ররগুি 
োমকন। 
  
– ভিমোত্তীেস ডাাঃ ররগুি িম্বা- ও়ো হাভসেুেী োনুষ। ভতভন সাদর অ্িযেসনা জানামিন 
অ্ভতভে রপাযামরামক। 
  
-ধনয হমযমছ আোমদর গ্রাে আপনার আ েমন, েোঁভসময রপাযারা। 
  
আত্মতুভষ্টমত িরপুর রপাযামরা। তাহমি আপভনও আোর নাে শুমনমছন? 
  
–ভনশ্চযই শুমনভছ। রক না জামন বিুন আপনার কো। এবার রপাযামরা সংর্ত হমিন। 
ডাাঃ ররগুি; আোর রসৌিা য রর্ আপনামক বাভ়েমতই রপমযভছ। 
  
বাভ়েমতই ডািারমক পাওযার সমি রসৌিাম যর আমদৌ রকামনা সম্পকস রনই। উভন এ 
সেয বাভ়েমতই োমকন। েুেীেমন উভন উত্তর ভদমিন, হযাোঁ, ভঠক সেমযই আপভন 
এমসমছন। অ্বেয আোমক ভেভনট পমনমরার েমধযই রবমরামত হমব। বিুন আপনার জনয 
ভক করমত পাভর? েোই আভে রতা রকৌতূহমি েমর র্াভি রর্, এোমন আপনার েত রিাক 
রকন? ভনছক ভবশ্রামের জনয না েুনটুমনর বযাপার। 
  
–অ্তীমতর অ্পরাধ। 
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–অ্তীমতর? ভকছুই রতা আোর োোয ঢুকমছ না। 
  
ভেমসস েযাভ নভট। 
  
–ও হা হা। িুমিই ভ মযভছিাে আভে। তা এতভদন বামদ োো ঘাোমিন আপনারা। 
বযাপার ভক বিুন রদভে? 
  
তা হমি শুনুন, আভে এমসভছ পুভিমের তরফ রেমক, পূেসতদমন্তর জনয। 
  
তীক্ষ্ণস্বমর ডািার ভজমেস করমিন, ভকন্তু নতুন তেযই বা ভক োকমত পামর? 
  
–আপনামক রসটা এেুভন জানাবার অ্ভধকার রনই ররগুি। 
  
–ও, োপ করমবন আোয। 
  
–আপনামক অ্বেযই এটুকু বিমত বাধা রনই রর্ এেন অ্মনক তমেযর সন্ধান আভে 
রপমযভছ র্া র্মেষ্ট গুরুত্বপূেস। ডাঃ ররগুি, আপনার কামছ এমসভছ কারে আভে শুমনভছ রর্ 
ভেমসস েযাভ নভট টুভকটাভক কামজর জনয আপনার এোমন োমঝ োমঝ আসমতন। 
  
দুজমনর জনয ডাঃ ররগুি দু গ্লাস রেরী ভনময এমিন। 
  
সিামহ একভদন কমর উভন আোর এোমন আসমতন। ঘমরর কাজ করার জনয আোমদর 
অ্নয রর্ রেমযভট আমছ রস রবে িামিা ভকন্তু রপতমির ভজভনস, রান্নাঘমরর রেমঝ ইতযাভদ 
পভরষ্কার করার জনয আেরা ভনমযা  কমরভছিাে ভেমসস েযাভ নভটমক। 
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–আিা ভক েমন হয আপনার িদ্রেভহিা সভতয কো বিমতন? 
  
-রসটাও ভঠক বিমত পারব না। ওমক রসরকে িামব জানবার সুমর্া  কেমনা হযভন 
আোর। তমব র্তদূর েমন হয সভতয কোই উভন বিমতন। 
  
তার োমন র্ভদ উভন কামরা কামছ রকামনা ভবষময েন্তবয কমরন তমব তা সভতয হমতও 
পামর, রকেন? 
  
একটু ভবিত রদোমিা ডািারমক। 
  
–অ্তটা রতা ভঠক আভে বিমত পারব না। অ্নুেভত র্ভদ কমরন বরং আভে আোমদর 
কামজর রেমযভটমক ভজমেস কমর রদেমত পাভর। 
  
-না না, রকামনা দরকার রনই তার। 
  
–আপভন রতা েোই আোর রকৌতূহি বাভ়েমযই তুিমছন, ভক বমিভছমিন িদ্রেভহিা বিুন 
রতা? ভনশ্চযই আমজবামজ কো? 
  
োো না়েমিন রপাযামরা, দুাঃভেত ডািার। ভকছু বিার হুকুে রনই আোর ওপর। অ্তযন্ত 
র াপনীয সব বযাপারটাই আর সমব তদন্ত শুরু কমরভছ আভেও। 
  
ডাঃ ররগুি শুকমনা  িায বিমিন, তা়োতাভ়ে রতা আপনামক তদন্ত করমত হমব। 
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 –ভঠক বমিমছন, ভবমেষ সেয রনই হামত। 
  
–একো স্বীকার করমত আভে বাধয রর্, আোয অ্বাক কমরমছন আপভন। এোনকার 
সকমি রতা আেরা ধমরই ভনমযভছিাে রর্ এ কাজ রবন্টিীই কমরমছ। এমত রকামনা 
সমন্দহ আমছ বমি রতা শুভনভন? 
  
–আপনামদর সকমির েমত এটা একটা সাধারে ঘটনা োত্র? 
  
–রস রকেই রতা রিমবভছিাে। 
  
–আপভন রজেস রবন্টিীমক র মনন? 
  
রছামটাোমটা অ্সুমের বযাপামর আোর কামছ কেমনা কেমনা এমসমছ। ও েুব িীতু ভছি 
স্বামস্থযর বযাপামর। ওর ো ওমক অ্ভতভরি আহ্লাদ ভদমযমছন আর ভক। এোমন আরও 
এরকে নজীর আমছ একভট। 
  
-ভক রকে? 
  
ভেমসস িরা আপওযাডস। ওাঃ ভক আহূদই না রদন রছমিমক। বুভেোন রছমিভট, ভকছুটা 
প্রভতিাবানও বমট। উঠভত নাটযকারমদর েমধয একজন ওই রভবন আপওযাডস। 
  
–এোমন ভক ওরা অ্মনকভদন আমছন? 
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–ভতন- ার বছর হমব। এ অ্ঞ্চমি রকউই আেরা েুব রবভে ভদন আভসভন। বরং িং 
ভেমডাস-এর  ারভদমক কমযকটা োত্র বাভ়েমত পুরমনা কমযক ঘর বাভসন্দা আমছন। 
ওোমনই রতা আপভন আমছন? 
  
-হযাোঁ। 
  
রকৌতুক ভপ্রয ডাঃ ররগুি রহমস বিমিন, অ্ভতভেোিা। ভকন্তু র্া ত়েবম়ে স্বিামবর 
েভহিাভট। আসমি ভববাভহত জীবমন রবভেরিা  সেযটাই িারতবষস কাটান ওরা–দাসদাসী 
পভরবৃত হময আভে রতা েোই বাভজ রফমি বিমত পাভর আপনার রবে অ্সুভবমধই হমি 
ওোমন। ওোমন রবভেভদন োকমত পামর না রকউ। রেজর সাোরমহস রিাক িামিা ভকন্তু 
রতেন রবামঝন না বযবসাপত্র, আজকাি রসটা েুব দরকার। ওমদর দুজনমকই অ্বেযই 
আভে র্মেষ্ট পছন্দ কভর। েুব রােিারী রেজামজর োনুষ ভছমিন রেজমরর বাবা। োরা 
র্াবার সেময ভবমেষ টাকাকভ়ে ররমে রর্মত পামরনভন। তমব নানা অ্সুভবমধ সমেও 
এোমনই রেষ পর্সন্ত সাোরমহসরা রময র মিন। 
  
ঘভ়ের ভদমক তাকামিন ডািার। রপাযামরা বিমিন, আপনার সেয আভে আর নষ্ট করব 
না। 
  
-না না, আর ভকছুক্ষে আভে োকমত পাভর। আোর স্ত্রীর সামে আিাপ করমি েুেী হমবন 
আপভন। ওর েুব রকৌতূহি আমছ আপনার সম্বমন্ধ। োমন, রকন এোমন এমসমছ আপনার 
েত োনুষ। দুজমনই আেরা র ামযন্দা কাভহনীর দারুে িি। 
  
–অ্পরাধ ভবোন, রহসয কাভহনী না ভক রভববামরর পভত্রকাগুমিা পম়েন? 
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–ভতনমটই। 
  
–সানমড কম্পযাভনযন-এর েত বামজ পভত্রকাও? 
  
–তা রকনই বা বাদ র্ায ওটা? 
  
–ওরা একটা ভববরে োস পাোঁম ক আম  ছাভপমযভছি অ্তীমতর অ্পরাধ জ মতর সামে 
সংভেষ্ট কমযকজন েভহিা সম্পমকস। 
  
-হা হা, েমন পম়েমছ। তমব েুব অ্েষ্ট ভববরে পুমরাটাই। 
  
–তাই েমন হয আপনার? অ্বেয রি  োেিার ভবষযটা কা জ পম়েই জানমত পাভর 
প্রেে। ভকন্তু রকাটসিযামণ্ডর বযাপারটা হিফ কমর আপনামক বিমত পাভর রোমটই সরি 
ভছমিন িদ্র েভহিা। আভে ঘটনাটার ভকছুটা জাভন কারে আোর এক কাকার সমি 
রকামনা বযাপামর ওই িদ্রমিামকর রর্া ামর্া  ভছি। রতেন সুপুরুষ ভছমিন না িদ্রমিাক। 
ওোঁর স্ত্রীও তধেব । স্ত্রীই তরুেভটমক প্রমরাভ ত কমরন স্বােীমক েুন করার জনয। তারপর 
হাজমত র্ায তরুেভট আর িদ্রেভহিা, পমর আবার ঐ ধনী ভবধবা অ্নযত্র ভবময কমরন। 
  
এত েবর রতা সানমড কম্পযাভনযন ভকছুই রদযভন। একটু েমন কমর আপভন বিমত 
পামরন পমর কামক উভন ভবময কমরন? 
  
-নাাঃ কেমনা রসটা শুমনভছ বমি েমনও পম়ে না। ভকন্তু এটুকু শুমনভছিাে রর্, রিাক 
িামিাই ভছমিন ভতভন। 
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অ্বাক হময সকমি িাবমছ এই  ারজন েভহিা রকাোয আমছন এেন। 
  
-বুঝমত পারভছ। হযত রকামনা পাভটসমত এোঁমদরই কামরা সামে আপনার হঠাৎ রদো হময 
র ি। আর বাভজ রফমি বিমত পাভর ভনমজমদর অ্তীত র াপন ররমেমছন এরা সকমিই। 
এত ভববেস ছভবগুমিা রস েুব েি র না। 
  
উমঠ দাোঁ়োমিন রপাযামরা। ডাঃ ররগুি, এবার আভে উঠভছ। আপভন আোর জনয অ্মনক 
েূিযবান সেয নষ্ট করমিন। 
  
–ভকন্তু রবাধহয ভবমেষ কামজ িা ামত পারিাে না। একটু অ্মপক্ষা করুন আোর স্ত্রীমক 
ডাকভছ। তার রদোর েুব ইমি আপনামক। 
  
–রেিা, রেিা, হিঘমর ভ ময ডািার ডাক ভদমিন, েৃদু সা়ো পাওযা র ি ওপর রেমক। 
  
–রদে রক এমসমছন। 
  
ররা া ফসসা হািকা রংমযর  ুমির একজন েভহিা রনমে এমিন ভসোঁভ়ে ভদময। 
  
-রেিা, ইভন েোঁভসময এরকুি রপাযামরা। 
  
ওহ, এত অ্বাক হময র মিন ভেমসস ররগুি রর্ রকামনা কো রর্া ামিা না ওোঁর েুমে। 
ওমক অ্ভিবাদন জানামিন রপাযামরা। রেিা বিমিন, আেরা জানতাে এোমন আপভন 
এমসমছন ভকন্তু…. 
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স্বােীর ভদমক  ভকমত রেিা তাকামিন। 
  
েমন েমন রপাযামরা িাবমিন েভহিা ভনতান্তই স্বােীর অ্নু ত। উভন ভবদায ভনমিন আরও 
দু  ার কোর পর। রপাযামরা হান্টাসস রেস এমস ওমযদারভবর রোোঁজ করমিন। তরুেী 
ভবমদেী পভর াভরকাভট তামক হমি ভনময ভ ময বভসময ররমে েবর ভদমত র ি রিতমর। 
ঘরটা রদেী ভবমদেী নানা ভজভনমস রবাঝাই। সর্মের ছাপ রনই রকামনা ভকছুমতই। একভট 
রেময ভকছুক্ষে বামদ ঘমর ঢুকি। 
  
-শুময আমছন আোর ো। বিুন আপনামক ভক িামব সাহার্য করমত পাভর? 
  
–আপভন ভেস ওমযদারভব? 
  
–রহণ্ডারসন, আোর সৎভপতা ভোঃ ওমযদারভব। 
  
ভত্রমের কাছাকাভছ বযস রেমযভটর। অ্তযন্ত সাদাোটা র হারা ভকন্তু রবে উভিগ্ন র ামের 
দৃভষ্ট। 
  
ভেস রহণ্ডারসন, এোমন আভে এমসভছ, আপনামদর পভরভ তা ভেমসস েযাভ নভটর সম্বমন্ধ 
ভকছু র্ভদ বিমত পামরন, তা জানমত। আপনামদর  ৃহস্থাভির কাজকেস উভন করমতন 
শুমনভছ। 
  
-ভেমসস েযাভ নভট, ভকন্তু ভতভন রতা োরা র মছন। 
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োন্তস্বমর রপাযামরা উত্তর ভদমিন, আভে জাভন। ভকন্তু ভকছু জানমত  াই তার সম্বমন্ধ। 
  
-ও। জীবনবীো সংিান্ত বযাপার? 
  
–না। এোমন পূেসতদমন্তর জনয এমসভছ। 
  
–পূেসতদন্ত? োমন ওর েৃতুযর বযাপামর? 
  
সরকার পক্ষ রেমক রজেস রবন্টিীর অ্পরামধর সতযতা র্া াই করমত ভনমযা  করা 
হমযমছ আোমক। 
  
–ভকন্তু রস ভক অ্পরাধী নয? 
  
-তাই রিমবমছ পুভিে। ভকন্তু িুিও রতা হমত পামর। 
  
–তাহমি এেন ভক হমত পামর রর্, অ্নয রকউ িদ্রেভহিামক েুন কমরমছ? 
  
হমত পামর। 
  
আ েকা রেমযভট ভজমেস করি, ভকন্তু রক? 
  
–রসটাই রতা ভজোসয। েৃদুস্বমর রপাযামরা জবাব ভদমিন। 
  
–ভকছুই রতা আভে বুঝমত পারভছ না। 
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–ভকন্তু আপভন ভেমসস েযাভ নভট সম্বমন্ধ ভকছু রতা বিমত পামরন? 
  
–হযাোঁ, ভকন্তু আপভন ভক জানমত  ান? 
  
–এই ধরুন, ওোঁর সম্বমন্ধ আপভন ভক িাবমতন? 
  
 –রতেন ভকছু নয। উভন ভছমিন আর পাোঁ জমনর েতই। 
  
-েুব কোবাতসা বিমতন, না  ুপ াপ? রকৌতূহিী না ভনভবসকার? হাভসেুেী না দুাঃেী দুাঃেী, 
েুব িামিা না অ্নয রকে িদ্রেভহিা? একটু ভ ন্তা করমিন ভেস রহণ্ডারসন। 
  
-উভন িামিাই কাজকেস করমতন। তমব কো বিমতন ব়ে রবভে। এেন সব অ্দু্ভত অ্দু্ভত 
কো….। সভতয বিমত ভক ওমক আভে রতেন পছন্দ করতাে না। 
  
–ওমদর পভর াভরকাভট দরজা েুমি েুে বা়োমিা। 
  
–ভেস, আপনার ো বিমছন তার কামছ িদ্রমিাকমক ভনময রর্মত। 
  
 রপযারার ভদমক তাকামিন ভেস রহণ্ডারসন। 
  
–রদো করমত  ান আোর োমযর সামে? 
  
 –ভনশ্চযই। 
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ভেস ডীডার রহণ্ডারসন ভসোঁভ়ে ভদময উঠমত উঠমত রপাযামরামক বিি, এইসব ভবমদেীরা… 
  
বুঝমত পারমিন রপাযামরা রর্, তামদর কামজর রেমযভটর কো বিমছ ডীডার। তাই ভনমজ 
ভবমদেী হওযা সমেও রা  করমিন না ভতভন। তার েুব সহজ সরি রেময বমিই েমন 
হি ডীডারমক। 
  
নানা টুভকটাভক ভজভনমস িভতস ওপমরর ঘরটা। রদেমিই রবাঝা র্ায অ্মনক রদে ঘুমর 
রবভ়েমযমছন িদ্রেভহিা এবং রঝাোঁক েুব রবভে পছন্দসই ভজভনস রকনার ভদমক। রর্ন 
আসবাবপত্রও রবভে রবভে ঘমর। একটা রসাফায ভেস ওমযদারভব আমযস কমর শুময 
ভছমিন।  ার পামে তার বই রকনার সরঞ্জাে, কেিামিবুর রস গ্লামস আর  মকামিট আর 
এক গ্লাস। 
  
িদ্রেভহিা বিমিন, ভনমজ আভে উমঠ ভ ময আপনামক অ্িযেসনা করমত পাভরভন রসজনয 
ক্ষো করমবন। আোমক ডািার আজ পূেস ভবশ্রাে ভনমত বমিমছন। আর কো না শুনমি 
আোয বাভ়ের রিাক বকাঝকা কমর। 
  
রপাযামরা তার সামে করেদসন করমিন। ডীডার রপছন রেমক বমি উঠি, উভন জানমত 
 ান ভেমসস েযাভ নভট সম্বমন্ধ ভকছু। 
  
রপাযমরার হামতর েমধয ধরা ভেমসস ওমযদারভবর হাত েি হময উঠি েুহূমতসর জনয। 
িদ্রেভহিাই তারপরই হাসমিন। 
  
–ডীডার, তুভে ভক অ্দু্ভত কোবাতসা বিছ, ভেমসস েযাভ নভট আবার রক? 
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–ওহ ো, েমন প়েমছ না রতাোর, আোমদর বাভ়েমত উভন কাজ করমতন… আমর ভর্ভন 
েুন হমিন। 
  
র াে বন্ধ কমর িদ্রেভহিা একটু ভেউমর উঠমিন। 
  
-আোমক আর ও কো েমন কভরময ভদও না। আভে িামিািামব কতভদন পর্সন্ত ঘুমোমত 
পাভরভন। রব ারা বৃো িদ্রেভহিা। রকউ রেমঝর ভনম  ওিামব টাকা রামে? বযামঙ্ক রাো 
উভ ত ভছি। এইবার সব েমন পম়েমছ আোর। আসমি েমন করমত পারভছিাে না ওর 
নােটা। 
  
ডীডার বিি, ো, রস বযাপামরই উভন ভকছু জানমত এমসমছন। ভেমসস ওমযদারভব 
বিমিন, েোঁভসময রপাযামরা বিুন। িীষে রকৌতূহি হমি আোর। এইোত্র ভেমসস ররগুি 
রফামন বিমিন ভবেযাত একজন অ্পরাধ ভবমেষে এোমন এমসমছন আপনার বেসনাও 
ভদমিন। তারপরই ভফ্রডা র্েন আোমদর কামজর রেমযভট এমস বিি আোর সামে রদো 
করমত এমসমছ একজন িদ্রমিাক তেনই বুঝিাে আপভন এমসমছন। একবার বিুন রতা 
ভক হমযমছ? 
  
–ওই, আপনার রেময র্া বিি আপনামক। েৃতা েভহিার সম্বমন্ধ আভে জানমত  াই ভকছু। 
উভন প্রভত বুধবার এোমন কামজ আসমতন এবং উভন োরা র্ান রকামনা এক বুধবার। 
োরা র্ান রর্ভদন রসভদনও কামজ এমসভছমিন। তাই না? 
  
–হযাোঁ, েমন রতা হমি তাই। ঘটনাটা এমতাভদন আম র রর্ আোর সভঠক েমন রনই। 
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 –রস রতা ভঠকই। আিা, উভন ভক রকামনাভদন ভবমেষ রকামনা ঘটনার কো বমিভছমিন? 
  
ভবরি স্বমর ভেমসস ওমযদারভব বিমিন, এ ধরমনর েভহিারা ব়ে রবভে বামজ বমকন। 
আর রক কত কান রদয বিুন। আর এমতা উভন আম  রেমক বিমত পামবন না রর্, সবসস্ব 
ওোঁর  ুভর র্ামব এবং েুন হমবন উভন। 
  
–েুন হবার ওোঁর কারে আমছ। 
  
 ভ্রূ কুোঁ কামিন ভেমসস ওমযদারভব। 
  
-েোঁভসময, বুঝমত পারভছ না আভে, আদমপ ভক বিমত  াইমছন আপভন? 
  
–আভে ভনমজও এেন পর্সন্ত ভঠক বুমঝ উঠমত পাভরভন। র্াক র , আপনারা রভববামর ভক 
ভক কা জ রনন? 
  
নীি র াে িদ্রেভহিার ঈষৎ ভবস্ফাভরত হি। 
  
–দয অ্বজারিার আর সানমড টাইেস ভনই। রকন বিুন রতা? 
  
–এেভন। ভেমসস েযাভ নভট সানমড কযাভনযন আর ভনউজ অ্ব দয ওযার্ল্স ভনমতন। 
  
রপাযামরার এ কোয রকউ রকামনা েন্তবয করি না। োভনকক্ষে বামদ ভেমসস ওমযদারভব 
দীঘসশ্বাস রফমি বিমিন, এত নৃেংস পুমরা বযাপারটা। রস িাবমত রপমরভছি এ রকে 
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িা়োমট রছমিভট। োনভসক ভদক ভদময হযত ও অ্সুস্থ। অ্ে  এত ভেভক্ষত…. িাবমি 
োরাপ িাম  েুব। 
  
–হুোঁ। 
  
–সভতয। েুনটা এত ভনষু্ঠর িামব করা হমযমছ–রেষমেে ভকনা োংস কাটার ছুভর। ওফ! 
  
–পুভিে ভকন্তু রেষ পর্সন্ত পাযভন অ্স্ত্রটা। 
  
–রক জামন, হযত রফমি ভদমযমছ কাছাকাভছ রকামনা পুকুমর বা রডাবায। 
  
 ডীডার বমি উঠি, রসসব জায ামতও সব েুোঁমজমছ পুভিে, আভে রদমেভছ। 
  
–ডীডার, এেন োক এসব কো। অ্সুস্থ রবাধ করভছ আভে। আোর োযু রতা দুবসি তা 
জামনা। 
  
রপাযামরার ভদমক ঘুমর দাোঁভ়েময ডীডার বিি,  িুন র্াওযা র্াক, ব়ে দুবসি প্রকৃভতর োনুষ 
হমিন ো। র ামযন্দা  ে প়োটুকুও রপাষায না োমযর। 
  
-সভতয আভে দুাঃভেত। রপাযামরা একো বমি উমঠ দাোঁ়োমিন, ভেমসস ওমযদারভব, বাধয 
হমযই কতকটা ভবরি করমত এমসভছিাে কারে রবন্টিী হযত ভকছুভদমনর েমধযই ফাোঁভস 
কামঠ ঝুিমব। অ্ে  র্ভদ রস প্রকৃত অ্পরাধী না হয.. 
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কনুইমত ির ভদময ভেমসস ওমযদারভব আধমোওযা হময র োঁভ ময বিমিন, ভকন্তু সভতযই 
রস রতা েুনী। 
  
–ভকন্তু োদাে, আভে রর্ তামত এেমনা ভনভশ্চত নই। 
  
 দ্রুতপাময, রপাযামরা ঘর রেমক রবভরময এমিন। 
  
ডীডার ভসোঁভ়ে ভদময নােমত নােমত তামক ভজমেস করি, ভঠক ভক রবাঝামত  াইমছন 
আপভন? 
  
-র্া আভে বিিাে, োদমোযামজি। 
  
–হযাোঁ ভকন্তু….রেমে র ি ডীডার।  ুপ কমর রইমিন রপাযামরা। আবার ডীডার বিি, োমক 
অ্ভস্থর কমর তুমিমছন আপভন। উভন েুন, ডাকাভত এসব িীষে রঘন্না কমরন নৃেংসতাও। 
  
–ভেস েযাভ নভট রতা তা হমি োরা রর্মত উভন েুবই আঘাত রপমযমছন বিমত হমব। 
িদ্রেভহিা হাজার রহাক কাজ করমতন এোমন। 
  
-রস রতা একমোবার। 
  
–রবাধহয োমক সব কো বমিনও ন আপনারা? 
  
–না, আসমি কে উমত্তভজত করা র্ায র্তটা এই আরভক। 
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–রু্মের সেয? 
  
–ভবমেষ রবাোমটাো পম়েভন এোমন। 
  
–আপভন তেন ভক করমতন? 
  
–সাহার্যকারীমদর দমি ভছিাে আভে। বাভ়ে রেমক দূমর রকাোও রর্মত পাভরভন। আোমক 
সবসদা দরকার হয োমযর। ভঠকেত কামজর রিাকও ভছি না। রসজনয েুব সুভবমধ হয 
আোমদর ভেমসস েযাভ নভটমক পাওযামত। রবে িামিাই কাজকেস করমতন উভন। অ্বেয 
পভরভস্থভতই রতা রু্মের জনয কত বদমি র মছ। 
  
–রসটা আপভন পছন্দ কমরন না। না? 
  
–ভনশ্চযই না। অ্বেয োমযর রকামনা ভবকার রনই সবসক্ষেই উভন অ্তীমতর েমধয ডুমব 
আমছন। 
  
রপাযামরার নজমর পম়েভছি ভেমসস ওমযদারভবর ঘমর নানা পুরমনা ভজভনমস িভতস 
রদরাজটা। 
  
েৃদুস্বমর বিমিন রপাযামরা, পুরমনা ভজভনসপত্র অ্মনমক জোমত িামিাবামস, বামজ 
ভজভনসও। তামত আরও রবভে পুরমনা ভদমনর কো েমন পম়ে। 
  
–তা হমব। এ সমবর োমন আভে বুভঝ না ভকন্তু জভেময রাভে না ভনমজ। রফমি ভদই সব। 
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–তাহমি আপভন িভবষযমতর ভদমকই তাভকময োমকন, অ্তীমতর ভদমক নয? 
  
আম্ আম্ ডীডার বিি, আভে বুঝমত পাভর না আভে ভঠক রকানভদমক তাভকময আভছ। 
র্মেষ্ট বতসোনই তাই না? 
  
েুমি র ি সােমনর দরজাটা। িম্বা বযস্ক একজন িদ্রমিাক রপাযামরামক রদমে িীডামরর 
ভদমক সপ্রশ্ন দৃভষ্টপাত করমিন। 
  
ডীডার বিি, আোর সৎভপতা ইভন। 
  
–আভে এরকুি রপাযামরা। র ামে েুমে ভোঃ ওমযদারভবর রকামনা িাবিক্ষে রদো র ি না। 
ও আিা, এই বমি ভতভন ভনভবসকার িামব  ামযর রকাটটা েুমি হযাোঁোমর ঝুভিময রােমিন। 
  
এবার ডীডার বিি, ভেমসস েযাভ নভট সম্পমকস ইভন ভজোসাবাদ করমত এমসমছন। 
  
দু-এক েুহূতস  ুপ কমর োকার পর ভোঃ ওমযদারভব বিমিন, রবে কমযক োস আম  উভন 
োরা র মছন। ওর সম্বমন্ধ আেরা ভকছুই জাভন না। জানমি তা ভনশ্চযই পুভিেমক 
বিতাে। 
  
এবার ঘভ়ের ভদমক তাকামিন ভোঃ ওমযদারভব। 
  
-ডীডার, আো কভর আর পমনমরা ভেভনমটর েমধয দুপুমরর োওযা আেরা শুরু করমত 
পারব? 
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–না, রবাধহয আজ একটু রদভর হমব। 
  
–রকন? 
  
–ফ্রী়ো েুব বয্ ভছি। 
  
-ডীডার, রতাোমক আভে েমন কভরময ভদমত  াই রর্ ঘমরর কাজকেস ভঠকেত হমি ভকনা 
তা রদোর দাভযত্ব রতাোর। রতাোর কামছ আর একটু রবভে সেয োন আো কভর 
আভে। 
  
দরজা েুমি রপাযামরা রবভরময এমস রপছন ভফমর তাকামিন। ভোঃ ওমযদারভবর দৃভষ্টমত সৎ 
রেমযর প্রভত ভবতৃষ্ণা ছা়ো আর ভকছুই রদেমত রপমিন না। আর অ্নয জমনর দৃভষ্টমত র্া 
ভছি তা সৎভপতার প্রভত ভনছক ঘৃো। 
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তৃতীয সফর 
১০. 
  
রপাযামরা েধযাহ্ন রিাজমনর জনয তার তৃতীয সফরটা েুিতুবী ররমেভছমিন। আধমসে 
োংস, নরে জি জি আিুমসে আর পযানমকক অ্বেয েভরমনর কো র্ভদ োনমত হয 
োবামরর তাভিকায। ভক রর্ অ্দু্ভত রেমত। 
  
রপাযামরা ভটিা রবময উঠমত িা মিন। িযাবারনাে এমস র ি ভকছুক্ষমের েমধযই। দুমটা 
কমটজ ভেভিময একটা করা হমযমছ, আধুভনক রোটােুভট। রুভ সম্মত িামব নতভর ভেমসস 
আপওযাডস এবং তার পুত্র উদীযোন নাটযকার রভবন আপওযাডস োমকন এোমন। 
  
রিতমর র ট ভদময রঢাকবার আম  এক েূহুতস োেমিন রপাযামরা। র াোঁফটা একবার হাত 
ভদময ভঠক কমর ভনমিন। ভঠক এই সেয েুব ধীমর ধীমর ভটিা রেমক একটা  াভ়ে 
নােভছি আর একটা আধোওযা আমপি উ়েন্তবস্থায এমস ভঠক কমর তার  ামি িা ি। 
  
হত ভকত রপাযামরা ভ ৎকার কমর প্রভতবাদ জানামতই রেমে র ি  াভ়েটা আর  াভ়ের 
জানিা ভদময রবভরময এি একজমনর োো। 
  
-ওহ িীষে দুাঃভেত। েুব ভক রিম মছ আপনার? উমত্তভজত িামব উত্তর ভদমত র্াবার 
েুহূমতস প্রশ্নকাভরেীর ভদমক রপাযামরা তাকামিন। 
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র ামব ারা, েুে ঘন িুরু, ধূসর রংমযর একরাে  ুি রদমেই ভ নমত পারমিন ভতভন 
েভহিাভটমক (অ্বেয োওযা আমপি ছুোঁম়ে রফিার অ্মিযসটাও এই র নার বযাপামর র্মেষ্ট 
িূভেকা ভনমযভছি)। 
  
–আমর আপভন? ভেমসস অ্ভিিার। 
  
সভতযই তাই। িদ্রেভহিা হমিন ভবেযাত রহসযকাভহনী রিভেকা ভেমসস অ্ভিিার। 
  
উচ্ছ্বভসতা অ্ভিিার  াভ়ে রেমক নােমত উদযত হমিন। রছাট  াভ়েটা অ্ে  ভেমসস 
অ্ভিিার ভবোিবপু। রপাযামরা ওর দুদসো রদমে সাহার্য করমিন ওোঁমক। 
  
ভেমসস অ্ভিিার নকভফযত রদবার সুমর বিমিন, ভেি ধমর র মছ হামত পাময  াময, 
অ্মনকক্ষে  াভ়েমত রতা। 
  
একরাে আমপি ওর নাোর সমি সমি  ়োমত  ়োমত োভটমত প়েি। 
  
–রফমট র ি বযা টা, বুঝমিন েোঁভসময। 
  
জাো রঝম়েঝুম়ে আরও ভতভন কমযক টুকমরা আমপি রবর কমর রবে  ভবসত িামব 
তাকামিন রপাযামরার ভদমক। 
  
–এগুমিা বামির আমপি ভছি। র্াকম , ভনশ্চযই আমপমির অ্িাব এভদমকও োকমব না। 
আবার র্া কপাি আোর, হযত অ্নয জায ায সবই  ািান হময র ি। োক ওসব, বিুন 
রকেন আমছন? আপভন ভনশ্চযই এভদমক র্ামিন না? রকামনা েুনটুমনর বযাপামর রর্ 
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আপভন এমসমছন তামত রকামনা সমন্দহ রনই আোর। রর্ বাভ়েমত আভে অ্ভতভে আো 
কভর রসই বাভ়ের  ৃহকত্রী নন? 
  
–রক ভনেন্ত্রে কমরমছন আপনামক? 
  
-ওই রর্ একটা বাভ়ে রদেমছন ভটিার ওপর িযাবারনাে– একটু রনমে ভ ময  াম সর পামে, 
আভে ওই বাভ়েমত র্াব। রকেন িদ্রেভহিা? 
  
র মনন না আপভন? 
  
–না, একান্ত নবষভযক কামজই এমসভছ আভে রভবন আপওযাডস আোর একটা বইমযর 
নাটযরূপ ভদমি ভকছু ভকছু কাজ আমছ আোমদর একসমি। 
  
-আিা, োদাে েুবই আনমন্দর কো। 
  
-না, রসরকে সুেকর ভকছু বযাপার নয। র্মেষ্ট দুাঃেজনক পভরভস্থভত–িাবমতই পাভরভন 
আভে। রকন রর্ নাক  িামত এিাে এ সমবর রিতর। আোর র্মেষ্ট আয হয বই 
রেমকই আর আয বা়ো োমনই কর বা়ো। কেমনাই রসজনয অ্ভতভরি আমযর ভদমক 
রঝাোঁক রনই আোর। ভকন্তু আপভন ধারোই করমত পারমবন না রর্ সৃভষ্ট করা আপনার 
 ভরত্র বা এেন সব কো বিমছ েূি বইমত আদমপই ভছি না। বিমত র্ান ভকছু শুনমত 
হমব এসব উৎকৃষ্ট নাটমকর জনয দরকার। এই সবই কমর রভবন আপওযাডস। ও নাভক 
েুব  ািাক সকমির ধারো। এটা রতা আোর োোয ভকছুমতই রঢামক না রর্ ও র্ভদ 
র্মেষ্ট বুভেোনই হয তমব একটা রেৌভিক নাটক ও ভনমজ রকন রিমে না? ভফনিযাণ্ডীয 
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আোর র ামযন্দাভটমক অ্বযাহভত ভদমিই রতা পামর। ওাঃ, এেন রস রতা আবার 
ভফনিযামণ্ডর রিাকও নয। নরওমযর প্রভতমরাধ বাভহনীর সদসয একজন। ওহ রহা, টুভপটা 
রর্ রকাোয রফিিাে। োোয হাত ভদমিন ভেমসস অ্ভিিার। 
  
 াভ়ের রিতর রপাযামরা উোঁভক রেমর বিমিন, োদাে আোর েমন হয ওটার ওপর আপভন 
বমসভছমিন। 
  
টুভপটা পর্সমবক্ষে কমর ভেমসস অ্ভিিার সেেসন সূ ক  িায বিমিন, সভতযই তাই। 
র্াকম । শুনুন, র্া বিভছিাে। আভে  ীজসায র্াই প্রভত রভববার আর ভবেপ র্াই বিুন না 
রকন, রসটা টুপী পরার রেমকও রবভে রসমকমি বযাপার। রসসব কো োক এেন। বিুন 
রতা রদভে এবার েুমনর বযাপারটা। েমন আমছ আপনার রসই আোমদর েুমনর তদমন্তর 
কো? 
  
ভনশ্চযই, েুব িামিা কমর। 
  
–েজা হমযভছি রবে, না? 
  
–োমন েুন হবার পমরর ঘটনাগুমিার কো বিভছ আর ভক। রক েুন হি এবার? 
  
–ভোঃ েযাতানার েত নােীদােী অ্ত রকউ নয। বযস্কা একজন েভহিা। টাকাকভ়েও তাোঁর 
রোযা র মছ। প্রায পাোঁ  োস আম র ঘটনা। হযত আপভন কা মজও পম়েমছন। ভেমসস 
েযাভ নভট….অ্পরাধী সমন্দমহ একভট রু্বক রগ্রিার হমযমছ এবং োভ্ স্বরূপ তার ফাোঁভসর 
হুকুে জারী কমরমছ আদািত। 
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এবং েুন রস কমরভন। এক ভনাঃশ্বামস ভেমসস অ্ভিিার বমি  িমিন, েুন রস কমরভন রক 
কমরমছ আপভন জামনন এবং তা প্রোেও করমবন।  েৎকার  েৎকার। 
  
রপাযামরা দীঘসশ্বাস রফমি বিমিন, ব়ে দ্রুত ভসোন্ত ভনমিন আপভন োদাে। আভে 
এেমনা পর্সন্ত জাভন না রক কমরমছ এই েুনটা আর জানা র মিও তা প্রোে করা 
কষ্টসাধয এবং সেয সামপক্ষ। 
  
অ্ধধর্সিামব ভেমসস অ্ভিিার বিমিন, এত ধীমর ধীমর আপনারা পুরুমষরা সব কাজ 
কমরন। আপনামক েুব েী ভ রই জাভনময রদব এ কাজ রক কমরমছ? রবাধহয 
এোনকারই রকামনা একজন বাভসন্দা। আোয দু-একভদন একটু ঘুমর রদোর সেয ভদন। 
ভঠক ভ মন রনব েুনীমক। ষষ্ঠ ইভন্দ্রয র্া তীক্ষ্ণ একজন েভহিার… রসটাই অ্িাব 
আপনামদর। আভে রতা ভঠকই আোঁ  কমরভছিাে েযানার েুমনর োেিায। 
  
রপাযামরা িদ্রেভহিামক েমন কভরময ভদমিন রর্, তেন কত দ্রুত উভন ভনমজর ভসোন্ত 
বদিামতন। 
  
–আপনারা পুরুমষরা। রকামনা েভহিা র্ভদ আজ স্কটিযাণ্ড ইযামডসর প্রধান হমতন তমব…. 
  
একটা েব্দ হঠাৎ শুমন ভনমজর এই বেেূি ধারো আর অ্ন্তত কমযকমো বার বিা 
কোভট োভেময ভদমিন োঝপমেই। 
  
–হযামিা। ভেমসস অ্ভিিার। 
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-এই রর্ আভে, ভেমসস অ্ভিিার এই বমি রপাযামরার ভদমক তাভকময ভফসভফস কমর 
বিমিন, সংমক্ষমপই সারব আভে। 
  
-না োদাে না, বয্তা রদোমিন রপাযামরা। বরং আপভন ভঠক উমটাটাই করুন। 
  
র ট েুমি রভবন আপওযাডস রা্া ভদময রনমে এি। তার  াময বহু পুরমনা প্রায ভববেস 
ধূসর রংমযর ফ্ল্ামনমির োউজাসস আর রোটস রকাট। টুভপ রনই োোয। রবে সুপুরুষ 
র হারা। 
  
এভরমযন রভবন উষ্ণ আভিিন করি ভেমসস অ্ভিিারমক। তার র ামে প্রেংসার দৃভষ্ট। 
েভহিার কাোঁমধ হাত দুমটা ররমে বিি এভরমযন, আপনার কাভহনীর জনয নাটমকর ভিতীয 
অ্ংক রিোর  েৎকার একটা পভরকেনা োোয এমসমছ আোর। 
  
-তাই নাভক? ভবমেষ উৎসাহ রদোমিন না ভেমসস অ্ভিিার। এই রর্ রভবন, ইভন েোঁভসময 
এরকুি রপাযামরা। 
  
–আিা বাাঃ রবে রতা, ভেমসস অ্ভিিার ভনশ্চযই আপনার সামে োিপত্র আমছ? 
  
–হা  াভ়ের রপছমন।  াভ়ের রপছমনর বুট রেমক রভবন দুমটা সুযটমকস ভনময এি। 
  
–এত ভবরভিকর। ভনমজর রিাক বিমত ভঠক র্া রবাঝায তা রনই আোমদর, শুধু ঐ বুভ়ে 
জযামনট। একটা না একটা ভকছু সব সেয তার রিম ই আমছ। র্ামিতাই এমকবামর। 
ওাঃ রবে রতা িারী সুযটমকস। রবাোমটাো রিতমর পুমর ররমেমছন নাভক? 
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রভবন ো়ো রা্া ভদময উঠমত উঠমত ঘা়ে রফরামিা। 
  
-আসুন না, একসমি ভকছু পান করা র্াক। 
  
–আপনামক রভবন বিমছ সমি রর্মত, োভসময,  াভ়ের সােমনর আসন রেমক ভেমসস 
অ্ভিিার হাতবযা , একটা বই আর পুরমনা একমজা়ো জুমতা রবর করমত করমত বমি 
 িমিন, একটু আম  ভক আপভন কাঠমোট্টা কোবাতসা রভবমনর সামে বিমত বারে 
করমিন আোয? 
  
–হযাোঁ ভেমসস অ্ভিিার। র্ত আন্তভরকতা আপভন রদোমবন ততই িামিা। 
  
-র্ভদ আভে আপভন হতাে তমব এ ধরমনর কো বিতাে না। র্া রহাক, এটা রতা 
আপনার বযাপার। আপনামক সাহার্য করব আভে। 
  
রভবন আপওযাডসমক রদো র ি তার বাভ়ের দরজায। 
  
– মি আসুন,  মি আসুন। পমর করা র্ামব  াভ়ের বযবস্থাটা আপনামদর রদোর জনয 
োেভন অ্ভস্থর হময উমঠমছন। 
  
ভেমসস অ্ভিিার দ্রুতপাময এম ামিন, ওমক অ্নুসরে করমিন রপাযামরা। 
  
েুব েমনারেিামব সাজামনা িযাবারনাে কুভটমরর রিতরটা। অ্নুোন করমিন রপাযামরা 
এর জনয র্মেষ্ট অ্েসবযয করা হমযমছ। ভকন্তু রস অ্েসবযয সােসক হমযমছ। স্বািাভবকতা 
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আর রসৌন্দমর্সর সুষে সংভেশ্রে ঘমটমছ  ৃহসজ্জায অ্কৃভত্রে ওক কামঠর নতভর প্রভতভট 
আসবামব। 
  
ভেমসস িরা আপওযাডস ফাযারমেমসর পামে একটা হুইি র যামর বমসভছমিন। ভতভন 
সুভেষ্ট অ্িযেসনার হাভস হাসমিন। ষাট বছর বযস, ধূসর কািম   ুি। এক নজমরই 
রবাঝা র্ায, র্মেষ্ট উদযেী। 
  
িরা এক াি রহমস বিমিন, আপনার সমি পভর মযর সুমর্া  হওযায অ্তযন্ত আনভন্দত 
আভে ভেমসস অ্ভিিার। েমন হয আোর, হামতর কামছ আপনামক রপমিই র্ারা বই ভনময 
আপনামক ভবরি কমর, আপভন তামদর অ্পছন্দ কমরন। ভকন্তু দীঘসভদন আভে বামত 
অ্সেেস তাই আপনার ভবরভি উৎপাদন কমরও বিমত পাভর আপনার বইগুমিাই আোর 
অ্বসর ভবমনাদমন প্রধান সিী। 
  
–ভেমসস আপওযাডস, আোর রতা এ রসৌিা য। (বাচ্চা রেমযর েত ভেমসস অ্ভিিার হাত 
ওটামিন) এই িদ্রমিাক েোঁভসময রপাযামরা, বহুকামির বনু্ধ আোর। হঠাৎই বহুভদন বামদ 
আপনার বাভ়ের সােমন রদো হময র ি। আসমি ওর  াময ভ ময রিম ভছি আোর 
আধোওযা আমপমির টুকমরা…. অ্মনকটা রসই উইভিযে রটমির েমতা বযাপারটা… 
  
–েোঁভসময রপাযামরা, আপনার সামে পভরভ ত হময েুেী হিাে েুব। রভবন 
  
 –ভক োেভন? 
  
–পানীয ভনময এস ভকছু। রকাোয ভস ামরটগুমিা? 
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–ওপমরই আমছ রটভবমির। 
  
-েোঁভসময, আপভনও রিেক, ভেমসস অ্ভিিার বমি উঠমিন, না না, একজন ভবেযাত 
র ামযন্দা উভন োিসক রহােমসর েমতা। েুব ভবেযাত। একটা েুমনর তদমন্ত এমসমছন 
এোমন। 
  
একটা ঠুং কমর েব্দ হি–হািকা গ্লাস িাোর েমব্দর েমতা। 
  
িরা বিমিন, রভবন সাবধামন কাজ কর। এরপর তাকামিন রপাযামরার ভদমক। –তাই 
নাভক েোঁভসময রপাযামরা? 
  
ভবভস্মতিামব রভবন বিি, তাহমি রতা েভরন সাোরমহস ভঠকই বমিমছ। ও বমিভছি 
কভদন আম । একজন র ামযন্দা এমসমছন এোমন অ্বেয ওর কামছ একটা েুব েজার 
বযাপার। ভকন্তু সভতযই রতা বযাপারটা গুরুতর তাই না? 
  
ভেমসস অ্ভিিার বিমিন, ভনশ্চযই, একজন অ্পরাধী আপনামদর েমধযই িুভকময বমস 
আমছ। 
  
-হযাোঁ, ভকন্তু েুন হি রক? নাভক ভকছু পাওযা র মছ োভট েুোঁম়ে? এসব ভনময ভক পুভিে 
র াপমন কাজ  াভিময র্ামি? 
  
-রোমটই না, রকামনা র াপনীযতার কারেই রনই। আপনারা েুমনর ঘটনাটা সকমিই 
জামনন। 
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–ভেমসস েযাভ …., ওই রকে ভক রর্ন নােটা বৃো কেস াভরেীর র ামছর একজন রকউ 
ভেমসস অ্ভিিার বিমিন। 
  
হতাোর সুর রভবমনর  িায–ভকন্তু রস রতা ভেমট র মছ কমবই। আবার ভেমসস অ্ভিিার 
বিমিন রোমটই রেমটভন। িুি রিাকমক ধমরমছ ওরা। আসি েুনীমক েোঁভসময রপাযামরা 
ধরমত না পারমি ফাোঁভসমত ওই রব ারীমকই িটকামনা হমব। িযঙ্কর এবং উমত্তজনাপূেস 
সবটাই। 
  
পানীয ভবভি করি রভবন–োেভন, রতাোর জনয রহাযাইট রিভড। 
  
–রভবন ধনযবাদ িক্ষ্মী রছমি। সাোনয িুরু কুোঁ কামিন রপাযামরা। 
  
 ভেমসস অ্ভিিার এবং তামকও পানীয ভদি রভবন। তারপর বিি, আসুন, আপনার 
সাফিয কােনা কমর পান করা র্াক। 
  
রভবন পান করমত করমত হঠাৎ বিি, আোমদর এোমন উভন কাজ করমতন। 
  
-ভেমসস েযাভ নভট? ভেমসস অ্ভিিার ভজমেস করমিন। 
  
–হযাোঁ, তাই না োেভন? 
  
–হযাোঁ, অ্বেয তামক র্ভদ কাজ বি। সিামহ একভদন রস আসত। দুপুমরর ভদমক কেমনা 
কেমনা এমস হাভজর হত, অ্সেময। 
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-উভন রকেন ভছমিন? ভেমসস অ্ভিিার ভজোসা করমিন। 
  
-র্মেষ্ট প্রেংসা করবার েত। আর ব়ে পভরষ্কার, পভরষ্কার বাভতক ভছি। েুব গুভছময 
রােমতন সব ভজভনস। র্া রপমতন হামতর কামছ  ািান ভদমতন রদরামজর েমধয, কামজর 
ভজভনস েুোঁমজ রবর করা েুেভকি হত। 
  
ভেমসস আপওযাডস বিমিন, ভকন্তু র্ভদ সিামহ একভদনও ঘর না পভরষ্কার করা হয, তমব 
আর ঘমর পা রফিা র্ামব না। 
  
–হযাোঁ োেভন। ভকন্তু দরকারী কা জপত্র সব আোর ওিট পািট হময র্ায। 
  
–তা অ্বেয ভঠক। তমব পুরমনা কামজর রেমযভট আোমদর শুধু রান্নাই করমত পামর। 
  
–আপনার ভক আেসারাইভটস আমছ? ভেমসস অ্ভিিার ভজোসা করমিন। 
  
হযত িভবষযমত নামের ওপর  ভব্বে ঘন্টাই ভনিসর করমত হমব অ্ে  েমন প্রামে আভে 
স্বভনিসর হমত  াই। আোর এমকবামর রেমযর েত রভবন। আোর সব কাজ ও কমর 
রদয। 
  
উমঠ প়েমিন রপাযামরা। এবার আোয রর্মত হমব আর একজমনর বাভ়ে হময রেন ধরব 
ভেমসস আপওযাডস, ধনযবাদ আপনার আভতমেযতার জনয। 
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ভেমসস অ্ভিিার বিমিন, শুমিিা রইি েুমনর তদমন্তর জনয। রভবন বিি, এটা ভক 
সভতয েুব দরকারী না ঠাট্টা করমছন আপভন? 
  
-না না, েুবই দরকারী এটা। েুনীর নােটাও উভন জামনন, ভকন্তু বিমবন না। 
  
-আমর না না। সভতযই আভে অ্তদূর এম াইভন। েৃদু আপভত্ত তুিমিন রপাযামরা। ভেমসস 
অ্ভিিার বিমিন, বিমছন বমট আপভন তমব আোর ধারো সবই জামনন আপভন। 
আপনার র াপন করা স্বিাব…. 
  
ভেমসস আপওযাডস ভজোসা করমিন, এটা ভক সভতয না শুধুই রকৌতুক? 
  
–না, রকৌতুক নয এটা–রপাযামরা অ্ভিবাদন কমর ভবদায ভনমিন। 
  
ভতভন পমে নােমত নােমত রভবমনর কো শুনমত রপমিন। 
  
–ভকন্তু এভরমযন, সবই িামিা অ্ে  ঐ র াোঁফমটাফ রদেমি ইমি কমর না ভবশ্বাস করমত। 
ভক বিছ তুভে, সভতয উভন কামজর রিাক? 
  
ভনমজর েমন রপাযামরা হাসমিন। সরু রা্াটা পার হমত ভ ময োেমিন। ভোঃ 
সাোরমহমসর রটেন ওযা নটা এমস পম়েমছ।  িা পাওযা র ি ওোঁর রর্মত হমব 
রটেমন, কনমিন্ট  ামডসমনর রেনটা ধরা দরকার। 
  
রেন ধরারও তা়ো ভছি রপাযামরার। রেমন্সর সমি রদো করার জনয উৎসুক ভতভন। 
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পাহাম়ের  া ভদময হাোঁটমত হাোঁটমত ভতভন একটা রছাট্ট আধুভনক ফযােমনর বাভ়ের সােমন 
এমস োেমিন। ভোঃ আর ভেমসস কামপসন্টামরর বাভ়ে এটাই। রবে ধনী এবং ভবেযাত 
িদ্রমিাক ভতভন। কামপন্টার ইভঞ্জনীযাভরং ওযাকসস-এর োভিক। িদ্রমিাক এেন রাজনীভত 
কমরন। সদয ভববাভহত। 
  
একজন িৃতয বাভ়ের দরজা েুমি ভদি। রকামনা ভজভনস ভবভি করমত এমসমছ রিমব রকউ 
রনই বাভ়েমত বমি রপাযামরার েুমের ওপর বন্ধ কমর ভদি দরজা। 
  
রপাযামরা রডমক বিমিন, তাহমি আভে অ্মপক্ষা করভছ। 
  
–ওোঁরা ভফরমবন কেন আভে জাভন না। 
  
রপাযামরা ভনরাে হময ভফমর হাোঁটমত আরম্ভ করমিন। তার নজমর প়েি একজন 
িদ্রেভহিা। ভপংক রকাট েভহিার পরমন। 
  
–হযামিা, ভক  ান আপভন? 
  
–ভোঃ আর ভেমসস কামপসন্টামরর সামে রদো করমত এমসভছিাে। আপভনই ভেমসস 
কামপসন্টার? 
  
-হযাোঁ। 
  
 –আভে এরকুি রপাযামরা। 
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েভহিার েমন নােভট েুব রবভে ররোপাত করি না। ভতভন জানমতন না রর্, ভেমসস 
সাোরমহমসর অ্ভতভে রপাযামরা। 
  
–বিুন, ভক দরকার আপনার? 
  
–সাংসাভরক ভবষময আভে কতকগুমিা েবর জানমত  াই। 
  
–আেরা ভকন্তু ভকছু ভকনমত  াই না। 
  
 –িুি বুমঝমছন আপভন, শুধু কমযকভট প্রশ্ন করমত  াই আভে। 
  
–আিা, রিতমর আসুন আপভন। 
  
রর্ ঘমর রপাযামরা ঢুকমিন, রুভ সম্মতিামব রসটা সাজামনা। রকাোও আসবাবপমত্রর 
বাহুিয রনই। 
  
-বসুন ভোঃ রপাযামরা। 
  
–জানমত এমসভছ ভেমসস েযাভ নভটর সম্বমন্ধ। উভন  ত নমিম্বমর োরা র মছন। 
  
–ভেমসস েযাভ নভট, ভকছুই আভে বুঝমত পারভছ না। 
  
–েমন করমত পারমছন না? 
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–না। 
  
–েুন হমযভছমিন উভন। 
  
–ও হযাোঁ, আভে িুমি ভ মযভছিাে ওোঁর নােটা। 
  
–এোমন উভন কাজ করমতন? 
  
–না, আভে জাভন না। োত্র ভতন োস আম  আোর ভবময হমযমছ। 
  
-উভন ভকন্তু কাজ করমতন আপনার বাভ়েমতও, প্রভত শুিবার সকামি। ররাজ কমটমজ –
তেন আপনার পভ য ভছি ভেমসস রসিকাকস। 
  
-র্ভদ আপভন সবই জামনন, তমব রকন শুধু শুধু ভজমেস করমছন? আর রকনই বা এত 
সব জানমতন বা  াইমছন? 
  
তদন্ত করভছ আভে। 
  
–রকন এমসমছন আোর কামছ? 
  
–হযত আপভন ভকছু জানমত পামরন এই রিমব। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

106 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

–ভকছু জাভন না আভে। উভন ভনতান্তই ভনমবসাধ ভছমিন। রকউ টাকা রামে োভটর ভনম ? 
রসজনযই রতা ওোঁমক রকউ েুন করি। রভববামরর কা মজর েবমরর েত আজগুভব র্ত 
কাণ্ড। 
  
-রভববামরর কা জ োমন, সানমড কম্পযাভনযন? 
  
 িাভফময উঠমিন িদ্রেভহিা। র োঁ ামত িা মিন জানিার কামছ ভ ময  ীই  ীই….. 
  
–ইি, ভক বিছ? 
  
 –একবার এস েী ভ র। 
  
বযস বছর পোঁযভত্রে হমব জানিার কামছ এমিন এক িদ্রমিাক। 
  
ইি বিমিন, ভবমদেী িদ্রমিাক এমসমছন একজন। রর্ িদ্রেভহিা  ত বছমর েুন 
হমযভছমিন রসই বযাপামর ভক সব আমজবামজ প্রশ্ন করমছন আোয। এসব আভে অ্পছন্দ 
কভর তুভে জামনা। 
  
িদ্রমিাক জানিা টপভকময ঘমর এমিন। 
  
–ভক েোই, ভবরি করমছন আোর স্ত্রীমক? 
  
–না, না, ভছাঃ। তদমন্তর বযাপামর আভে রিমবভছিাে উভন আোয সাহার্য করমবন। 
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–ভকমসর তদন্ত? 
  
 –ভেমসস েযাভ নভটর হতযার ঘটনার। পূেসতদন্ত হমি। 
  
–ভকন্তু রস রতা  ুমক র মছ। 
  
–না, র্াযভন। 
  
–পুভিে করমছ। ভকন্তু আপভন রতা েমন হমি পুভিে পমক্ষর নন বমিই। 
  
–আভে ভনরমপক্ষ তদমন্ত রনমেভছ পুভিমের অ্নুমরামধ। 
  
–রদে, ভনশ্চযই রকামনা রপ্রস রেমক এই িদ্রমিাক এমসমছন, রকামনা রভববাসরীয 
পভত্রকার তরফ রেমক। 
  
সতকসতার আিাস ভোঃ কামপসন্টামরর র ামে। 
  
-আোর স্ত্রী েুব নরে প্রকৃভতর োনুষ। ওই িদ্রেভহিামক উভন প্রায ভ নমতনই না। 
  
ইি বিমিন, উভন ভনমবসাধ ভছমিন আর েুব ভেমেযবাদী। 
  
–তাহমি ভেমেযবাদী ভছমিন উভন? েুব দরকারী তেয এটা। রপাযামরা বিমিন। 
  
–ভক ভহমসমব? 
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–েুমনর কারে ভহমসমব। এ পমেই এম াভি আভেও। 
  
–ভকন্তু শুমনভছ টাকাকভ়ের জনয উভন োরা র্ান। 
  
–তাই ভক? ভেমসস কামপসন্টারমক আভে অ্স্বভ্মত রফিার জনয দুাঃভেত। 
  
–আেরা দুাঃভেত, রকামনা তেয আপনামক সরবরাহ করমত না পারার জনয। 
  
–ভকন্তু তা আপনারা কমরমছন। 
  
–আপভন ভক বিমছন? 
  
–ওই রর্ বিমিন ভেমেয বিমতন উভন। আিা, ভক ধরমনর ভেমেয? 
  
–ভক জাভন, সভঠক েমন রনই আোর। সব রবভের িা ই আর্সামঢ়  ে, নানা রিামকর 
সম্বমন্ধ। 
  
–ওোঁর কোবাতসা তাহমি েুব সাংঘাভতক ভছি, বিুন। 
  
–না, তা ভঠক নয।  েিমি বিমতন।  েিমি? 
  
ভবদায ভনময উঠমিন রপাযামরা, হি পর্সন্ত ভোঃ কামপসন্টার সমি এমিন। 
  
–রভববামরর পভত্রকা আপনার রকানটা? 
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আপনার স্ত্রীমক রসটার কো বমিভছিাে। তা সানমড কযাভনযন। 
  
–সানমড কম্পযাভনযন, আভে ওটা ভবমেষ পভ়ে না। 
  
-োমঝ োমঝ ওটামত রবে নতুন ধরমনর ঘটনার উমিে োমক। আোমক এবার ভবদায 
ভদন। আপনামদর ভবরি করার জনয দুাঃভেত। 
  
রপাযামরা ভফমর রর্মত রর্মত বাভ়েটার ভদমক তাভকময িাবমিন, অ্বাক হভি আভে, সভতয 
অ্বাক হভি। 
  
. 
  
১১. 
  
সুপাভরমন্টমডন্ট রেন্স ভর্ভন রপাযামরার সােমন বসা ভতভন দীঘসশ্বাস রফিমিন। 
  
ভোঃ রপাযামরা, আভে বিভছ না রর্, রকামনা তেয পানভন আপভন। আভে বযভি ত িামব 
েমন কভর হযত ভকছু রপমযমছন আপভন ভকন্তু তা রবাধহয েুবই সাোনয। দরকার আরও 
তেয। ওই রভববামরর কা জটা অ্মনক আম ই আোর বা আোর সহকারীর নজমর আসা 
উভ ত ভছি। 
  
–আপভন ভনমজমক এ জমনয রদাষামরাপ করমত পামরন না। রর্ রকে পাভরপাভশ্বসক অ্বস্থা 
ভছি, তামত কা জ রদোর কো েমনও আমস না। 
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-তবুও আোমদর ওটা রদো উভ ত ভছি। আর কাভির রবাতিটা? 
  
–আভে নদবাৎ ওটার কো জানমত পাভর। 
  
–ওটাও ভক কামজর পমক্ষ আপনার দরকারী? 
  
–রসটা শুধু ভ ভঠ রিোর কো রিমব। 
  
–ঐ  ারজন কা মজর েভহিার পুরমনা ছভব রেমক কাউমক সনাি করা েি হমব বমি 
েমন হয। ভদনকাি সব ভদক ভদমযই র্া পাটামি। 
  
–আপনারও ভক েমন হয আোর েত রর্ রিরা রব্লকমক বাদ ভদমত পাভর। 
  
–হযাোঁ। র্ভদ রিরা রব্লক এোমন আসত, তমব তার কাভহনী সবাইমক শুভনময রব়োত। 
  
 –আর অ্নয ভতনজন? 
  
 –রকন রদেতযা ী হমযভছি ইিা। রস নাে ভনমযভছি ইিভিন রহাপ। 
  
–এরকে ররাোভন্টক নাে কভবতায পাওযা র্ায। 
  
–তাহমি ভক আসি নাে তার ইিাভিন ভছি? 
  
–হযাোঁ, তমব রস রবভে পভরভ ত ভছি ইিা নামেই। 
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–ইিা রকন সম্বমন্ধ ভক েমন কমর পুভিে। 
  
–তেন অ্ে বমযস আোর। আমিা না শুমন বুঝতাে রকামনা প্রোে না োকমিও রোমটও 
ভনমদসাষ নয ইিা রকন। সম্ভবত হতযার পভরকেনাটা তারই ভছি। ভোঃ রিম র 
অ্নুপভস্থভতর সুমর্াম  ভনমযই হযত রস হতযা কমরভছি িদ্রেভহিামক। তারপর বাভ়ে ভফমর 
ভোঃ রি  বযাপার রদমে তা়োতাভ়ে সবভকছু  াপা রদবার র ষ্টা করমত ভ ময ধরা পম়ে 
র্ায ভনমজ। 
  
–রজভনস রকাটসিযাণ্ড? এভডে োপসনমক েুমনর দাময োভ্ ভদমিও উভ ত হযভন 
রজভনসমক রছম়ে রদওযা। 
  
আর রসও সম্ভবত সভরময ভদমত র মযভছি স্বােীমক। 
  
–আবার ভক পমর রজভনস ভবময কমর? 
  
সভঠক জানা রনই। 
  
–রস ভবমদমে র্ায, তারপর? –রস স্বাধীনিামব বসবাস করার অ্ভধকার রপমযভছি। 
  
–একটা ককমটি পাভটসমত রকামনা সেয রর্ রকউ তার সাক্ষাৎ হঠাৎ রপমত পামর। 
  
ভনশ্চযই। 
  
–আর ভিভি  যাম্বি? 
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–োভ্ পাবার পমক্ষ রছাট ভছি র্মেষ্ট। ও সু্কমি র্ায এরপর  াকভর রর্া া়ে কমর 
েটসহযাণ্ড, টাইভপং ভেমে। আর ভকছু তার পমরর েবর জানা রনই। েমন হয আোর 
ওমকও বাদ রদওযা রর্মত পামর। ও একটা েুন কমর রফমিভছি রাম র োোয। 
  
–বাদ ভদমত পারতাে। ভকন্তু বাদ সাধমছ োংস কাটার ব়ে ছুভরটাই। প্রায একই ধরমনর 
অ্স্ত্র ভদময আঘাত কমর ভেমসস েযাভ নভটমকও ভিভির ভপসীোর েত হতযা করা হমযমছ। 
  
–হযত ভঠকই বিমছন আপভন। আিা, ঘটনাস্থমির প্রভতমবেীমদর সমি এই  ারজনমক 
রেিামত র মি রকেন হয? 
  
–এেন রবোঁম  োকমি ইিা রকমনর বযস ষামটর কাছাকাভছ হত। ভত্রমের রকাঠায তার 
রেমযর বযস। ভিভি  যাম্বমিরও রসই বযস। রজভনস রকাটসিযামণ্ডর প্রায পঞ্চাে ছুোঁই ছুোঁই 
হবার কো। 
  
–হযাোঁ, ভহমসবটা ভঠকই কমরমছন। 
  
–এেন রদেমত হমব ভেমসস েযাভ নভট কার কার বাভ়েমত কাজ করমতন। 
  
ফমটার সমি ভেভিময রদমেমছন? 
  
–হযাোঁ রদেমত হমব। র্ামদর বাভ়েমত উভন কাজ করমতন তামদর েুোঁভটময রদেমত হমব। 
  
–ভনশ্চযই। 
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োরা র্ান রর্ভদন, রসভদন ওমযদারভবমদর বাভ়েমত কাজ করমত ভ মযভছমিন। ইিা রকমনর 
েতই ভেমসস ওমযদারভবর বযস আর তার রেমযও ইিার রেমযর বযসী হমব। আবার 
রদো র্ামি ইিার রেমযও তার আম র পমক্ষর রেময ভছি। 
  
ফমটার সমি ভেভিময বিমছন? 
  
–বনু্ধ, ফমটার সামে ভেভিময ভঠক ভঠক বিা কেমনাই সম্ভব নয। আোর েমন হয র্তদূর 
এককামি ভেমসস ওমযদারভব সুন্দরী ভছমিন। হযত আপনারা িাবমছন উভন অ্েি 
েভহিা। ভকন্তু আেরা র্তক্ষে না জানমত পারভছ সভঠকিামব রর্ রকান অ্স্ত্রটা ভদময েুন 
করা হমযমছ ততক্ষে কারও োরীভরক েভি সম্বমন্ধ ভনাঃসমন্দহ হওযা র্ায না। 
  
–হযাোঁ, অ্স্ত্রটা সম্বমন্ধ ভনভশ্চত হওযা র্ামি না। তারপর? 
  
–রদেুন, স্বােীর কামন র্ামত অ্তীমতর কিঙ্ক রপৌঁছয, রসজনযও িদ্রেভহিা েুন করমত 
পামরন। আবার ঐ একই কারমে েুনী হমত পামর রেমযভটও। অ্নযভদমক পাভরবাভরক 
কিঙ্ক  াপা রদবার জনয স্বােী িদ্রমিাকভটও হতযা করমত পামরন। একটা ভজভনস ওমদর 
বাভ়েমত ভ ময পভরষ্কার বুমঝভছ রেমযভট োমক র্মেষ্ট িামিাবাসমিও িীষে অ্পছন্দ কমর 
সৎভপতামক। 
  
সানমড কম্পযাভনযন-এর কো ভ ন্তা করমি সবম ময সমন্দহজনক  ভরত্র ওরাই। 
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-হযাোঁ। ইিা রকমনর বযসী আর োত্র একজনই আমছন এোমন। ভতভন ভেমসস আপওযাডস। 
ভকন্তু দুমটা কো রেমক র্ামি ভবপমক্ষ। এক উভন আেসারাইভটমসর রু ী হুইি র যামর 
রঘামরন সবসক্ষেই…. 
  
–সভতয না হময হুইি র যামরর বযাপারটা অ্ভিনযও হমত পামর। 
  
–ভিতীযত, হাবিাব সবই ওোঁর ইিা রকমনর ভঠক ভবপরীত। 
  
–তা ভঠক। েুনী হওযা রর্েন ভেমসস আপওযামডসর পমক্ষ অ্সম্ভব নয। ভকন্তু 
ভবশ্বাসমর্া যতাও রতেন নয। আর রজভনস রকাটসিযাণ্ড? 
  
–ভঠক ওই বযমসর রকউ রনই। র্ভদ না নাক উোঁ ু িদ্রেভহিার রকউ হন। 
  
এোমন ভতনজন ভত্রমোত্তীেস বা ভত্রমের কাছাকাভছ িদ্রেভহিা আমছন। একজন, ডাঃ 
ররগুমির স্ত্রী, আমরকজন ভেমসস কামপসন্টার, রেষজন ডীডার রহণ্ডারসন। এমদর েমধয 
আবার রর্ রকউই ভিভি  যাম্বি হমত পামর। িম্বা না রবোঁমট ইিা রকমনর রেময, রকেন 
 ামযর রং আেরা রস সব ভকছুই জাভন না। আোর েমন হয রকামনা কারমে ভেমসস 
ররগুি িয রপমযমছন। 
  
-আপনার সম্পমকস? 
  
–তাই রতা েমন হয। ভনশ্চযই এর রকামনা তাৎপর্স আমছ। হযত উভন ইিার রেময বা 
ভিভি। ওোঁর  ুমির রং  াঢ় না হািকা? 
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-হািকা। 
  
–ভিভিরও তাই। 
  
–ভেমসস কামপসন্টামরর  ুমির রেও হািকা। সবম ময আকষসেীয ওোঁর র াে। ব়ে ব়ে  াঢ় 
সুন্দর নীি র াে। র্েন উভন দুহাত বাভ়েময ডাকভছমিন স্বােীমক, ওমক রদোভিি ভঠক 
রর্ন ভবরাট এক প্রজাপভত।  
  
–ভোঃ রপাযামরা ব়ে িাবপ্রবে আপভন। 
  
–রোমটই না। আোর বনু্ধ রহভটংস, বরং িাবপ্রবে রস আর কেনাভবিাসী। বিমত  াইভছ 
আভে রর্ একজন নারীর প্রকৃত রসৌন্দর্স তার র ামে। আিা… 
  
রপাযামরা এই পর্সন্ত বমি ভিভির  েো পরা ছভবর ওপর হাত ভদমিন। 
  
–ভোঃ রপাযামরা তাহমি আপভন বিমত  ান ভিভি  যাম্বিই…. 
  
-না, শুধু সম্ভাবনার ভদকটা আভে ভব ার করভছ। র্েন ভেমসস েযাভ নভট োরা র্ান, তেন 
ভেমসস কামপসন্টার ভছমিন ভবধবা, র্ামক ভবময করমত েনস্থ কমরন ভোঃ কামপসন্টার। ভকন্তু 
উভন র্ভদ ভিভি হন, অ্েবা ইিা রকমনর রেময তমব রোোঁজেবর রনবার পর ভক ওমক ভোঃ 
কামপসন্টার ভবময করমত রাজী হমতন? িামিাবাসার প্রশ্ন হযত তুিমবন আপনারা। ভকন্তু 
রর্ প্রকৃভতর োনুষ ভোঃ কামপসন্টার তামত েমন হয ওর কামছ ের্সাদামবামধর তুিনায 

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

116 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

িামিাবাসা তুি। তমব এটা েুব স্বািাভবক হমব রর্, িদ্রেভহিা সবসদাই কান বাোঁভ ময 
 মিমছন ওর স্বােীর। 
  
–তাহমি আপভন ওোঁমকই সমন্দহ কমরন? 
  
-বারবার রতা আপনামক বিভছ রর্, এেমনা আভে জাভন না। শুধু আমিা না করভছ 
সম্ভাবনার কো। অ্তযন্ত সতসক ভেমসস কামপসন্টার এবং আোয সমন্দমহর র ামে রদমেন। 
  
–রসটা েুব োরাপ। 
  
-হযাোঁ। ভেকারীর েত হমযমছ আোর অ্বস্থা। ভেমসস কামপসন্টার রর্ বিমিন ভেমেযবাদী 
ভেমসস েযাভ নভট হযত এ কোরও রকামনা সিত কারে আমছ। 
  
–সভতয সভতয ভক েমন হয আপনার? 
  
 –ভক েমন হয তার র মযও ব়ে কো ভক জানমত হমব আোয। 
  
–আেরা রর্টামক েুমনর কারে বমি িাবভছ, রসটা ভক সভতযই েুমনর কারে? 
  
–পাভরবাভরক বযাপামরর ওপর তা ভনিসর করমছ। বযভি ত কো সকমিই র াপন করমত 
 ায। হযত রসইজনযই প্রমযাজন হমযভছি ভেমসস েযাভ নভটমক হতযা করার। 
  
–ওমযদারভবমদর সমন্দহ কমরন আপভন? 
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-না, তামদর র্ভদও সব ভকছুই সমন্দহজনক। স্বিামবর ভদক িাবমি ভেমসস ওমযদারভবর 
র ময ভেমসস আপওযামডসর ওপর রবভে হয সমন্দহটা। অ্তীত জীবমন হমত পামর এেন 
রকউ ভতভন ভছমিন র্া রছমিমক জানমত ভদমত  ান না। 
  
–রভবন ভক ভকছু েমন করমব রতেন ভকছু হমি? 
  
–রতেন েমন হয না আোর। আধুভনক তার দৃভষ্টিিী। তার োমযর প্রভত ততটা টান 
আমছ বমি েমন হয না র্তটা আমছ তার প্রভত তার োমযর। 
  
-ভকন্তু োমযর কিভঙ্কত অ্তীত র াপন রাোর জনয েুন ভক রভবন করমত পামর না? 
  
–না। আোর রতা েমন হয রস বরং এটামক ভনময নাটক ভিেমত বসমব, োমন কামজ 
িা ামব েটটামক। 
  
েুব েি বযাপারটা রবাঝা সব রকমের সম্ভাবনা আমছ। 
  
–আম্ আম্ হযত এম ামত পারব। 
  
রেমন্সর ঘর রেমক রপাযামরা রবভরময এমিন। 
  
ভতভন রেমনর জনয ভকিম ষ্টার েযাটফমেস দাোঁভ়েময অ্মপক্ষা করভছমিন। একটু ঝুোঁমক 
রদেমত রপমিন রেন আসমছ। ভপমঠ হঠাৎ ধাক্কা রেমিন। িাইমনর ওপর একটু হমিই 
প়েমতন। পামে দাোঁ়োমনা এক িদ্রমিাক ভঠক সেময তাক ধমর রফমি সােমি ভদমিন। 
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-ভক হি আপনার? আর একটু হমিই রতা রেমনর তিায পম়ে রোযামত হত প্রােটা। 
  
–অ্জস্র ধনযবাদ আপনামক। 
  
–আসুন, সাহার্য কভর আপনামক। রেমনর কােরায রপাযামরামক িদ্রমিাক তুমি ভদমিন। 
  
বুঝমত পারমিন রপাযামরা তামক রকউ রঠমি রফমি রদবার র ষ্টা কমরভছি। েষ্ট রবাঝা 
র্ামি তদমন্ত ভনরু্ি হওযামত ভতভন রকউ একজন িয রপমযমছ, রর্ তামক আজ হতযা 
করমত র ষ্টা কমরভছি। 
  
রপাযামরা রটেমন রপৌঁমছ রেন্সমক রফান করমিন। 
  
–ভোঃ রেন্স, েবর আমছ, আোমক একটু আম  রেমর রফিবার র ষ্টা কমরভছি রকউ 
একজন। 
  
না না, রকামনা আঘাত িাম ভন আোর তমব আর একটু হমিই োরা প়েতাে। র ষ্টা রক 
কমরভছি জাভন না। তমব জানবই। েষ্ট রবাঝা র ি এবার ভঠক পমেই আেরা এম াভি। 
  
. 
  
১২. 
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নবদুযভতক র ািমর্া  রেরােমতর জনয  ী কামপসন্টামরর বাভ়েমত ভেস্ত্রী এমসভছি।  ৃহ 
িৃতযভট তার কামজ নজর রােভছি। কামজর ফাোঁমক ফাোঁমক তামদর দুজমনর েমধয কোবাতসা 
 িভছি। 
  
–ভেভটমে ভ মযভছমিন কাি আপভন? 
  
–না। 
  
–আপনার েভনব ভোঃ কামপসন্টার বিৃতা ভদমযমছন েুব  েৎকার। ওোঁর  াভ়ে ভেভটমে 
র্াওযার সেয সব সেযই আপভনই  ািান তাই না? 
  
–না, ভনমজ উভন  ািামত িামিাবামসন। একটা ররািস রবন্টমি  াভ়ে আমছ ওোঁর। 
  
 –েুব িামিা  াভ়ে। ওোঁর স্ত্রীও ভক ভনমজ  ািান? 
  
–হযাোঁ, তমব ব়ে রজামর। 
  
–ওোঁর স্ত্রী ভছমিন কািমকর ভেভটমে? নাভক উভন রাজনীভত পছন্দ কমরন না? 
  
–িাব রদোন রর্ন েুবই পছন্দ কমরন। োো ধমরভছি বমি ভেভটমের োঝোমনই উমঠ 
 মি এমসভছমিন  তকাি। 
  
-আোর কাজ রেষ হময র মছ। 
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 ভেস্ত্রী  মি র্াবার পমে রনাটবই একটা েুমি ভিেি : 
  
 তকাি রামত্র ভে একা  াভ়ে  াভিময রাত সাম়ে দেটায বাভ়ে ভফমরমছ। ওই ভবমেষ 
সেযটামত কামজই তার ভকিম ষ্টার রটেমন উপভস্থভতর সম্ভাবনার কো উভ়েময রদওযা 
র্ায না। অ্মনক আম  ভেমসস ভে ভেভটে রেমক উমঠ রওনা রদন এবং ভে র োত্র দে 
ভেভনট আম  বাভ়ে ভফমরমছন রেমন কমর। 
  
রনাটবইমযর আম র পৃষ্ঠায রিো ভছি : 
  
ডাঃ আর কাি রামত্র ভকিম ষ্টামরর ভদমক রু ী রদেমত ভ মযভছমিন। সুতরাং ওই সেময 
ভকিম ষ্টার রটেমন উপভস্থত হওযা অ্সম্ভব ভছি না তার পমক্ষ। ভেমসস আর সারাক্ষে 
বাভ়েমত ভছমিন। পভর াভরকা কভফ এমন রদবার পর ভেমসস স্কামটর ভকন্তু তার সামে 
রদো হযভন। ভনমজর  াভ়ে আমছ িদ্রেভহিার। 
  
. 
  
পুমরাদমে নাটক ভনময রভবনমদর বাভ়েমত কাজ  িমছ। 
  
–এভরমযন, নাটমকর এই িাইনটা আপভন বুঝমতই পারমছন না। ভক  েৎকার! 
  
–হযাোঁ রভবন। 
  
-ভকন্তু আপনার সুেী িাবা উভ ত ভছি ভনমজমক। নাযক এোমন একজন পোঁযভত্রে বছমরর 
রু্বক। 
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-না, ষাট বছমরর িদ্রমিাক…. 
  
–না না, 
  
–হা ভনশ্চযই। 
  
–ভকন্তু আোর রতা েমন হয পোঁযভত্রে বছমরর একটুও রবভে হওযা উভ ত নয। 
  
– ত ভতভরে বছর ধমর িুমি র্াি রকন তামক ভনময বই ভিেভছ। আোর প্রেে বইমযর 
এই  ভরমত্র তার বযস পোঁযভত্রমের কামছ ভছি। 
  
–ভকন্তু ষাট বছমরর িদ্রমিাকভট হমি সব বযাপারটাই গুভিময র্ামি রকেন। 
  
–তাই রতা  াই। 
  
–না না, পোঁযভত্রে বছমরর রবভে করা  িমব না ওমক। 
  
–তা হমি তার আর র্ন জারসন হওযা  িমব না, সাধারে রকামনা রিাক হমত হমব। –
ভকন্তু বইমতা নাযমকর নামেই কাটমব। 
  
-তা বিমি  িমব রকন? র্ারা আোর বই পম়ে সবাই তারা জামন  মের নাযক আোর 
রকেন। ভনশ্চযই নতুন কমর তুভে নাযক বানামত পামরা না। 
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–এটা ভকন্তু বই নয, নাটক। দেসমকর রতা আোমদর িামিা িা া দরকার। 
  
–একটু বাইমর রেমক আভে ঘুমর আসভছ। 
  
–আভে সামে র্াব? 
  
–না োক। 
  
–একটু ভ ন্তা করমবন নাটকটার কো। 
  
ভেমসস অ্ভিিার পে  িমত  িমত আ াম া়ো েুোঁভটময িাবমত িা মিন। এরকুি 
রপাযামরামক সাহার্য করা েুব দরকার। 
  
ভতভন রপাট অ্ভফমস এমস আিাপ জোমিন ভেমসস সুইভটেযামনর সমি। 
  
–আভে আপনামক ভ ভন। ভতনোনা বই আমছ আপনার আোর কামছ। এই রদেুন না, 
এোমনই আমছ। হতযা রহমসযর কাভহনী আপভন রিমেন, তাই না? 
  
বইগুমিার ভদমক ভেমসস অ্ভিিার নজর ভদমিন। ভিতীয রসানািী োমছর কীভতস-বইটা 
েন্দ নয। রব়োমির েৃতুয বইটারও েুব কাটভত হমযভছি। 
  
–সবই েুব িামিা বইগুমিা, ভেমসস সুইভটেযান বিমিন, এর একোনাও র্ভদও িামিা 
কমর প়োর সেয হযভন আোর। 
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–আপনামদর এোমনই রতা একটা েুন হমযমছ? 
  
–হযাোঁ,  ত নমিম্বমর। বিমত র মি এমকবামর পামেই। 
  
–একজন র ামযন্দা এমসমছন। 
  
–ও, রছামটাোমটা রসই ভবমদেী িদ্রমিাক?  তকাি উভন এোমন এমসভছমিন আর… 
  
ভেমসস সুইভটেযান অ্নয েভরোর সােিামত বয্ হময উঠমিন। একজন তরুেী রপাট 
অ্ভফমস ঢুকমতই ভতভন বিমিন, ভেস রহণ্ডারসন গুড েভনসং, রবে  রে আজ না? রকেন 
আমছন আপনার ো ভেমসস ওমযদারভব? 
  
-িামিাই। েুব একটা বাইমর রবমরান না আজকাি। 
  
–একটা দারুে ছভব (ভসমনাো) এমসমছ ভকিম টামর। 
  
–রিমবভছিাে কাি র্াব, ভকন্তু আর হময উঠি না। 
  
রপাট অ্ভফস রেমক রেমযভট রবভরময র মি ভেমসস অ্ভিিার বিমিন, ভেমসস ওমযদারভব 
পিু, না? 
  
–সম্ভবত। এমদর হাত পা একটু  ািনা করা দরকার। 
  
–হযাোঁ, আভেও ও কো বিমবা িাবভছ ভেমসস আপওযাডসমক। 
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সবাই ইমি করমিই এোঁরা উঠমত পামরন। 
  
–সভতয নাভক? 
  
র্াবার জমনয ভেমসস অ্ভিিার পা বা়োমিন। ডীডার রহণ্ডারসমনর সামে পমেই রদো 
হি। ডীডামরর সমি ভছি তার কুকুর। 
  
-ভক সুন্দর কুকুর! 
  
–সভতয েুব সুন্দর না? রবন, েুব সুন্দর তুভে। আহ্লামদ কুকুরটা িযাজ না়েমত িা ি। 
  
–রতাোর রবন ভক ঝ ়ো কমর? েুব ঝ ়োমট হয এই জামতর কুকুররা। 
  
–ভঠক বমিমছন। রসজনয আভে ওমক সমি ভনময রবমরাই। 
  
–তাই িাবভছিাে আভেও। হঠাৎ ডীডার বমি উঠি, এভরমযন অ্ভিিার আপভন তাই না? 
  
–হযাোঁ। ভেমসস আপওযামডসর ওোমন আভে আভছ। 
  
–আপভন আসমছন রভবন বমিভছি। আোর েুব িামিা িাম  আপনার বই। 
  
ভেমসস অ্ভিিার িজ্জায িাি হময র মিন। 
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–জামনন, এই ধরমনর বই প়েমত আভে েুব িামিাবাভস ভকন্তু োযুর ওপর  াপ পম়ে 
বমি ো ভবমেষ প়েমত রদন না। 
  
-আপনামদর এোমন রতা সভতযকামরর েুন হমযমছ। 
  
–হযাোঁ, ওই বাভ়েটায। 
  
ভেমসস অ্ভিিার তাকামিন ভেমসস েযাভ নভটর বাভ়ের ভদমক। একটা রব়োিমক দুভট 
বাচ্চা জ্বািাতন করভছি। রব়োিটা সুমর্া  রপময আোঁ ়ে ভদময পািামিা। 
  
রবে হমযমছ। স্বম ামতাভি করমিন ভেমসস অ্ভিিার। 
  
-েমনই হয না এই বাভ়েটা রদমে রকউ েুন হমযমছ এোমন, তাই না? 
  
—র্া বমিমছন। 
  
-বৃো একজন েভহিা। না? আর রবাধহয ওর টাকাও েুনী  ুভর কমরভছি? 
  
–ওোঁর রপভযংম ট। টাকা ভছি োভটর ভনম । 
  
–ও। 
  
হঠাৎ ডীডার বমি উঠি, হযত ও রোমটই েুন কমরভন। এক ভবমদেী রছামটাোমটা 
র হারার িদ্রমিাক। এরকুি রপাযামরা এই সব বিভছমিন। 
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–এরকুি রপাযামরা? আভে েুব িামিািামব ওমক জাভন? 
  
–সভতয ভক উভন ভডমটকভটি? 
  
উভন েুব  ািাক আর অ্সম্ভব জনভপ্রয। 
  
-উভন হযত তাহমি সভতযই প্রোে করমত পারমবন রর্ ও েুনটা কমরভন। 
  
রক? 
  
 –ওই রজেস রবন্টিী। েমনপ্রামে আভে  াই রর্ন ও েুভি পায। 
  
 –তুভে  াও, ভকন্তু রকন? 
  
 –আভে  াই না রর্ ও েুনী প্রভতপন্ন রহাক। এ ধরমনর োনুষ নয ও ভঠক। 
  
–ওমক তুভে র ন? 
  
-না, ওর ভঠক পভরভ ত নই আভে, আোর কুকুর রবন একবার আটকা পম়েভছি ফাোঁমদ। 
রবনমক েুি করার সেয আোমক ও সাহার্য কমরভছি। অ্েক্ষে কোবাতসা হমযভছি। 
আোমদর েমধয। 
  
-রকেন রছমিভট? 
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–েুব ভনাঃসি। রিমে পম়েভছি োমযর েৃতুযর পর। েুব রবভে রর্া  ভছি োমযর সমি। 
  
–রতাোর োমক তুভেও েুব িামিাবামসা। 
  
–হযাোঁ, তাই আভে বুঝমত রপমরভছিাে ওর েমনর কষ্টটা। শুধু আভে আর ো পরেরমক 
ভনময রবোঁম  আভছ। 
  
-আোমক রভবন বমিভছি রতাোর সৎভপতা আমছন? 
  
–হযাোঁ, সৎভপতা। 
  
-জাভন আভে; এর অ্মনক তফাত ভনমজর বাবার সমি। ভনমজর বাবার কো ভক রতাোর 
েমন পম়ে? 
  
-না। আোর বাবা োরা র্ান আভে জন্মাবার আম ই। র্েন আভে  ার বছমরর ভিতীযবার 
আোর ো ভবময কমরন। আভে ঘৃো কভর আোর সৎভপতামক। আোর ো….রকামনাভদন 
ওোঁর কাছ রেমক একমফাোঁটা সহানুিূভত পানভন, ব়ে ভনষু্ঠর কভঠন উভন। 
  
–রজেস রবন্টিী তাহমি রতাোর েমত েুনী প্রকৃভতর নয? 
  
–আভে রতা িাবমতই পাভরভন ওমক পুভিে ধরমব। 
  
হযত রপাযামরা পারমবন প্রকৃত সতয উদ্ঘাটন করমত। 
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-হযাোঁ, হযত উভন তা পারমবন। ডীডার  মি র্াবার পর ভেমসস এভরমযন অ্ভিিার তার 
রনাটবই েুমি ভিেমিন, ডীডার রহণ্ডারসন নয। রেমষর নযকোভটর ভনম  দা  ভদমিন 
এত রজামর রর্ রিমে র ি রপনভসিটা। বাভ়ে রফরার পমে এভরমযমনর সামে রভবন ও 
একজন সুন্দরী তরুেীর রদো হময র ি। 
  
রভবন বিি, এই িদ্রেভহিা হমিন ভবেযাত এভরমযন অ্ভিিার। এত দযািু ধরমনর এর 
র হারাটা রর্ রবাঝাই র্ায না ইভন রহসয  ে রিমেন। আর ইি কামপসন্টার ইভন। 
আোমদর পরবতসী রিাকসিার সদসয এর স্বােী। ভর্ভন বতসোমন ভনবসাভ ত সদসয আমছন 
ভতভন একভট বুম়ো িাে। 
  
ইি বিি, অ্মনক সেয তুভে ব়ে বামজ কো বি। দিভবমরাধী এসব কো। 
  
–তামত ভক? আভে রতা ভনদসিীয। এভরমযন ইি আজ সমন্ধমবিা আোমদর সমি  ে 
করমত  ায। এোমন আপনার আসা উপিমক্ষয েুেী হময অ্মযাজন কমরভছ একটা রছাট্ট 
পাভটসর বরং আপভন পমরর বইটা আোমদর ভিেুন এই িডভহভনর পটিূভেকায। 
  
-হযাোঁ, হযাোঁ, ভিেুন। ইি বিি। রভবন বিি, একবার র্নজারসনমক এোমন আনুন। 
র্াকম , ভোঃ রপাযামরামক আেরা ভনেন্ত্রে করমত র্াভি। ইি বিভছি, ও কাি 
িদ্রমিামকর সমি েুব রূঢ় বযবহার কমরমছ, তাই ক্ষো  াওযা দরকার। ভকন্তু আপভন 
সভতয পমরর বইমত এ জায ার সম্বমন্ধ ভিেমবন। 
  
-হা ভেমসস অ্ভিিার। রভবন বিি, েুনী হমব রক আর কামকই বা েুন করা হমব? 
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ভেমসস অ্ভিিার ভজোসা করমিন, এোমন ভেমসস েযাভ নভটর জায ায রক এমসমছ 
বতসোমন? 
  
-না না, ও ধরমনর নয বরং েুমনর জনয ইিমক ভনবসা ন করুন। ওর রবে ভনমজর  িায 
ভনমজর রোজামতই ফোঁস আটভকময েৃতুয হমব। 
  
-না রভবন আভে না, বরং তুভে েুন হও। গ্রামের কুভটমর তরুে নাটযকারমক হতযা। 
  
রভবন বিি, রক হমব হতযাকারী? 
  
 আোর ো হমত পামরন। হুইি র যামর বমস েুন করমি পামযর ছাপ োকমব না। 
  
–ইি বিি রতাোর ো রতা আর েুন করমত পামরন না রতাোমক। 
  
–না, তা পামরন না। তমব ধর রতাোমক র্ভদ েুন কমরন! 
  
-না, রতাোমক েুন করা রহাক আর বরং ভেস রহণ্ডারসন হি েুনী তামক রকউ রকামনাভদন 
েুনী িাবমতই পারমব না। 
  
রভবন বিি, রদেুন এভরমযন আপনার বইমযর েট েজুত। ও বাবা, ভক িযংকর েভরমনর 
কুকুরগুমিা। 
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দুমটা আইভরে রনকম়ে কুকুর ছুমট আসমছ র োঁ ামত র োঁ ামত সকমি তাভকময রদেমিন। 
একটা বািভত হামত রবভরময এি েভরন। ডাক ভদি কুকুরমদর, ভফ্ল্ন, করভেক, এভদমক 
এস। ও আপনারা, এতক্ষে শুমযারগুমিার ঘর আভে পভরষ্কার করভছিাে। 
  
রভবন বিি, তা জাভন আেরা। রসই  ন্ধ পাওযা র্ামি রতাোর  াময। তা রকেন আমছ 
শুমযারগুমিা? 
  
ওমদর ভনময আেরা কাি েুব িময ভছিাে। ভকছু রেমত  াযভন। তমব িামিাই আমছ 
আজ। জভনমক রতা আজ প্রায গুোঁভ়েময রফমিভছি। 
  
রভবন বিি, রতােরা ভক দারুে উমত্তজনাপূেস জীবনর্াপন করছ। 
  
–জভনমক ভনময তুভে আজ সমন্ধযমবিার পাভটসমত আসছ রতা, ভজোসা করি ইি। 
  
–হযাোঁ। 
  
–আিাপ করমত  াও ভেমসস অ্ভিিামরর সামে? ইভনই ভেমসস অ্ভিিার। 
  
–নেস্কার। একটা নাটক ভনমযমছন না আপভন আর রভবন একসমি? 
  
– েৎকার এম ামি কাজটা, রভবন বিি, জামনন এভরমযন,  ভরত্রগুমিা ভকিামব বন্টন 
করমি িামিা হয তা ভনময আভে রিমবভছ আপভন রবমরাবার পরই। 
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স্বভ্র ভনাঃশ্বাস রফিমিন ভেমসস অ্ভিিার। –ও  ভরত্র বন্টন রভবন বিি, ভসভসি িী মক 
েুব োনামব এভরমকর  ভরমত্র, এেন ও ভনটিমরপ এ অ্ভিনয করমছ। ভ ময রদমে আোর 
একভদন। 
  
ইি বিি, েভরন, আেরা রতাোর রপভযংম টমকও ভনেন্ত্রে করব। রকাোয উভন? 
  
–ভঠক আমছ। আেরা ওোঁমক সমি ভনময র্াব। 
  
–না ওোঁমক আভে ভনমজ করমত  াই। কারে ওোঁর সমি রূঢ়িামব আভে কো বমিভছিাে। 
  
-রবাধহয বা ামনই আমছন উভন। করভেক, ভফ্ল্ন, ভক হমিটা ভক? েভরন বািভত রফমি 
ছুমট র ি পুকুমরর ভদমক। ঐ পুকুমরর ভদক রেমক হাোঁমসমদর রকািাহি রিমস এি 
কামন। 
  
. 
  
১৩. 
  
পাভটস প্রায রেষ হবার েুমে। হামত পানীয ভনময ভেমসস অ্ভিিার এভ ময র মিন 
রপাযামরার ভদমক। এতক্ষে সান্ধয সোমবমে তামদর দুজনমক ভঘমরই োতাোভত হভিি। 
স রা র হয, পভরভ মতরা পা়োর রকিা, নানা রকে স্থানীয তেয সরবরাহ করা শুরু 
করমিন ভনমজমদর েমধয। 
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এই সুমর্াম  রপাযামরা এবং ভেমসস অ্ভিিার ভনমজমদর েমধয ভনভশ্চমন্ত কো বিার 
সুমর্া  রপমিন। ওোঁরা কো বিমত বিমত বাইমর বা ামন রবভরময এমিন। 
  
একটা কা জ ভছি ভেমসস অ্ভিিামরর হামত।  ুভপ ুভপ উভন রসটা গুোঁমজ ভদমিন 
রপাযামরার হামত। রসটা রপাযামরা েুমি রদেমিন। তামত ডাঃ ররগুি রিো আমছ। 
  
ভেমসস অ্ভিিামরর ভদমক ভজোসু দৃভষ্টমত তাকামতই উভন বিমিন, ডাঃ ররগুিই েুনী। 
  
–জানমিন ভক কমর? 
  
 –ওোঁর ধরন রদমে। 
  
–হমত পামর ভকন্তু েুমনর কারেটা ভক? 
  
–রপোসুিি আ রমের অ্িাব। রসটা বুঝমত রপমরভছমিন ভেমসস েযাভ নভট। ভকন্তু কারে 
র্াই রহাক না রকন, েুনী উভনই। 
  
–জামনন, ভকিম টার রটেমন কাি রামত্র রকউ আোমক রপছন রেমক ধাক্কা ভদময র ষ্টা 
কমরভছি ররি িাইমনর ওপর রফমি ভদমত। 
  
-রহ ি বান! োমন আপনামক েুন করার েতিমব? 
  
–হযাোঁ, আোর রস ভবষময রকামনা সমন্দহ রনই। 
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–ডাঃ ররগুি ভকন্তু বাইমর ভ মযভছমিন রু ীর কি রপময কাি রামত্র, আভে রস েবর . 
জাভন। 
  
-হযাোঁ, উভন কাি রামত্র বাভ়ের বাইমর ভ মযভছমিন। 
  
–তা হমি রতা েুনী উভনই। 
  
–নাও হমত পামরন কাি রামত্র কামপসন্টার দম্পভতও ভকম ষ্টামর ভছমিন। ভকন্তু একসমি না 
এমস আিাদা আিাদা িামব ওোঁরা বাভ়ে ভফরভছমিন। ভেমসস ররগুি বমিমছন কাি 
সারাভদন উভন বাভ়েমত ভছমিন। ভকন্তু রস কোর ভনশ্চযতা ভক? োমঝ োমঝ ভেস 
রহণ্ডারসনও ভসমনো রদেমত র্ান ভকিম টার-এ। 
  
-কাি রামত্র ভেস রহণ্ডারসন র্াযভন, বাভ়েমত ভছি। আোমক ও বমিমছ। 
  
–আপনার ভবশ্বাস করা উভ ত নয সকমির কো। কাি রামত্র ওমদর পভর াভরকা ভফজা 
ভসমনোয ভ মযভছি। তাই বাভ়ের রকউ বাইমর ভ ময োকমি ওর রতা জানমত পারার কো 
নয। 
  
ঐ বযাপারটা রটেমন কটা আন্দাজ ঘমটভছি? 
  
–নটা রবমজ পোঁযভত্রে ভেভনমট। আেরা, োমন আভে, রভবন আর তার ো, তাস রেিভছ রাত 
আটটা রেমক সাম়ে দেটা পর্সন্ত। 
  
–হযত আপভন আর রভবন দুজমনই রেিামত রেমতভছমিন বড্ড রবভে। 
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–আর ভেমসস আপওযাডস আোমদর অ্নযেনস্কতার সুমর্া  ভনময বাইমর ভ মযভছমিন। 
আপভন না েোঁভসময রপাযামরা পা ি হমি না আোমদর র ামের সােমন উভন বরাবর 
ভছমিন। আপভন রবাধহয স্বপ্ন রদেমছন। র্ভদ ভোঃ রেমন্সর েুমে এেন ভবরাট কামিা 
একমজা়ো র াোঁফ িাভ ময বিা হয ইভনই েোঁভসময রপাযামরা তাহমি র্া হয, আপনার 
কেনাও ভঠক রতেনই অ্বা্ব। রকামনা কারমে রবাধ হয আপভন োরীভরক বা োনভসক 
িামব অ্সুস্থ হময পম়েমছন। 
  
–হযাোঁ হমযভছ েভরন সাোরমহমসর রান্না রেময। শুধু রর্ রেময তাই নয, নানা ভজভনস 
রদমেও। সবসত্র ফাটি রদওযামি, ঠান্ডা হাওযা, রপমটর  ণ্ডম াি, রব়োি, রিােওযািা 
কুকুর, হাতিিাো পাযািাো র যার, আোর ভবছানা-বড্ড পী়োদাযক এ সবই। 
বােরুমের কি, ফুমটা কামপসট, বামজ কভফ–এ সে্ই রর্ ভক োরাপ, ভবশ্বাস করা র্ায 
না, না রদেমি। 
  
-ওাঃ। ভকন্তু সভতযই েভরন সাোরমহস সরি প্রকৃভতর েভহিা। 
  
–হযাোঁ, বড্ড িামিা োনুষ। আোমক রসটাই আরও র ািোমি রফমিমছ। 
  
–ওই রর্, এভদমকই আসমছন রদেভছ উভন। 
  
একটা গ্লাস েভরমনর হামত ধরা। রপাযামরা আর এভরমযনমক রদেমত রপময ভেগ্ধ হাভস 
হাসমিন। বিমিন, আোর ভকন্তু অ্ে রনো হমযমছ। আভে পাভটস িামিাবাভস। এোমন 
আোমদর এসব ব়ে একটা হয না। এটা আজ হমি আপনামদর আসা উপিমক্ষ। 

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

135 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

আপনারা কত ভবেযাত। ইস, র্ভদ–আভেও বই ভিেমত পারতাে। আসমি েুেভকি হি 
রকামনা কাজই আভে ভনেুোঁতিামব করমত পাভর না। 
  
–একজন আদেস স্ত্রী এবং ো আপভন, রপাযামরা তামক বিমিন। 
  
র াে দুভট েভরমনর ভবস্মময ভবস্ফাভরত হি র াে তার ব়ে সুন্দর। আন্দাজ করমিন 
ভেমসস অ্ভিিার েভরমনর বমযস ভত্রমের সাোনয ওপমর। 
  
েভরন বিমিন, সভতয? র্ভদও আভে স্বােী আর সন্তানমদর সকিমক িীষে িামিাবাভস 
ভকন্তু র্মেষ্ট ভক রসটাই? 
  
রপাযামরা বিমিন, রদেুন, আোর েমন হয রর্ সভতয স্ত্রী তার স্বােীমক িামিাবামসন, তাোঁর 
উভ ত স্বােীর রপমটর প্রভত র্ে রনওযা। 
  
-ভকন্তু রপট রতা জভনর েুব িামিা, এমকবামর  ভবস রনই। বিমত পামরন ওর রপটই রনই। 
অ্বাক হময েভরন বিমিন। 
  
–না, না। োবারদাবামরর কো আভে বিভছ। 
  
–ও বুমঝভছ। আোর রান্নাবান্নার কো আপভন বিমত  াইমছন। আভে আবার 
োবারটাবামরর বযাপামরও এমকবামর ভ ন্তাই কভর না। রপাোক-আোমকর বযাপামরও 
তাই। 
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েভরন দু- ার েুহূতস  ুপ কমর রইমিন। অ্ে রনোগ্র্ র ামে রর্ন তাভকময আমছন দূমর। 
হঠাৎ কো বিমত শুরু করমিন আবার। 
  
একটা ভ ভঠ প়েভছিাে রসভদন কা মজ। রকেন রবাকা রবাকা িা ি ভ ভঠটা। র্ভদ বাচ্চামক 
োনুষ করমত বাবাোমযর অ্সুভবমধ োমক অ্ে  দত্তক ভদমি রসই বাচ্চার োনুষ হওযার 
সবরকে সুমর্া  পাবার সম্ভাবনা রষামিা আনার ওপর আঠামরা আনা তমব দত্তক রদওযা 
উভ ত ভক অ্নুভ ত রসই সম্বমন্ধ ভ ভঠমত আমিা না করা হমযমছ। েমন হয আোর এটা 
বা়োবাভ়ে। আোর েমত সবম ময রবভে দরকার রপট িমর বাচ্চামক রেমত রদওযা। তা 
পারমিই ভেমট র ি সেসযা। 
  
েূনয গ্লামসর ভদমক েুে ভন ু কমর তাভকময েভরন েৃদুস্বমর বমি  িমিন, একজমনর দত্তক 
কনযা ভছিাে আভে। আোয আোর ো তযা  করা সমেও সে্ সুভবমধ রপমযভছ আভে, 
তবু এেমনা িাবমি আোর কষ্ট হয রর্, আোর োমযর কামছ আভে বভঞ্চত ভছিাে না। 
  
-হযত রসটা আপনারই েিমির জনয করা হমযভছি। রপাযামরা বিমিন। 
  
েভরন রপাযামরার র ামে র াে ররমে বিমিন, আোর ভকন্তু তা রোমটই েমন হয না। 
অ্বেয সোমজর কামছ এরকে জবাবভদভহ করা রসাজা। র্ামদর সন্তানমক রছম়ে োকমত 
কষ্ট হয না, তারাই এরকে করমত পামর। আভেও ো, আভে ভকন্তু জ মতর সে্ 
সম্পমদর ভবভনেমযও কাছছা়ো করমত পারব না আোর সন্তানমদর। 
  
–আপনামক সবসান্তকরমে আেরা সেেসন কভর। রপাযামরা এবং ভেমসস অ্ভিিার দুজমনই 
একো বিমিন েভরনমক। 
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রভবন ইভতেমধয এভ ময এি। আপনামদর ভক কো হমি? 
  
েভরন বিি, দত্তক রনওযা সম্বমন্ধ। আোর িামিা িাম  না ভনমজমক দত্তক িাবমত। 
রতাোর িাম ? 
  
রভবন বিি, কারও দত্তক সন্তান হওযা ভনশ্চযই িামিা অ্নাে হওযার রেমক। র্াকম , 
এবার র্াওযা র্াক  ি। 
  
সবাই উঠমিন অ্ভতভেরা এর েমধযই ডাঃ ররগুি  মি ভ মযমছন। ঢািু পে ধমর সকমি 
এম ামত শুরু করমিন। 
  
রভবন িযাবারিাে-এর র মট রপৌঁছমত বমি উঠি, একটু রিতমর  িুন আপনারা, োমক 
বমি র্ামবন। উভন ব়ে অ্সহায অ্ে  আনন্দ রপমত  ান সাবইমক ভনময। 
  
সবাই নহ নহ কমর রিতমর ঢুকি। ওমদর সকিমক রদমে ভেমসস আপওযাডস েুেী হমিন 
বমি েমন হি। 
  
উভন ভজমেস করমিন, আর রকউ এমসভছমিন, ওমযদারভব পভরবামরর ওরা? 
  
-না, েরীরটা ভেমসস ওমযদারভবর িামিা না োকায উভন আমসনভন। তাই ওোঁর রেমযও 
আমসনভন। 
  
–একটু সংমবদনেীি রেমযভট, না? রেিা ররগুি বিমিন। 
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–একটু নয। েুবই রবভে েমন হয আোর। রভবন েন্তবয করি। 
  
–রসজনয ভনমজই রেমযভটর ো দাযী। অ্মনক ো আমছন, এইিামব র্ারা রছমিমেমযর 
োোভট োমিন। হঠাৎ কোটা বমি রফমিই েভরন িজ্জা রপময  ুপ কমর র মিন। 
  
–রভবন, রতাোর োোভট ভক আভে োভি? ভেমসস আপওযাডস ভজমেস করমিন। 
  
–এ ভক বিছ োেভন? রতাোর কোই হমি না। 
  
অ্প্রস্তুত হময েভরন কোর রো়ে ঘুভরময ভদমত র ষ্টা করমিন। ভনমজর আইভরে উিফ 
হাউমণ্ডর বাচ্চার প্রসি তুিমিন উভন। 
  
–োনুষ কুকুরমদর েত বংে পরম্পরায ভপতৃপুরুমষর গুে পায। ভেমসস আপওযাডস 
সুভনভশ্চত ধারো বযি করমিন। 
  
আেতা আেতা কমর রেিা বিমিন, এটা ভক ভঠক? েমন হয আোর পভরমবেও দাযী 
তামত অ্মনকটা। 
  
–না বৎমস। র্ভদ পভরমবমের প্রিাব ভকছু োমক, তমব তা ওপর ওপর। রকন োনুষ হমব 
তা রবাঝা র্ামব না তার বংে পভর মযই। 
  
অ্মহতুক রেিা রজার  িায বিমিন, েুব অ্নযায এটা। োনুমষর ভব ার করা ভঠক নয। 
এিামব। একটু িাি রদোমিা রেিার েুে। 
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রকৌতূহি িমর রপাযামরা রেিার েুমের ভদমক তীক্ষ্ণ নজর রােমিন। 
  
–জীবনটাই রতা অ্নযাময  ়ো, রোনা র ি িরার কো। 
  
ধীমর ধীমর জভন সাোরমহস বিমিন, ভেমসস আপওযামডসর কো আভে সেেসন কভর। 
োনুমষর বংেধারার ধাত বযাপারটা েুব োভন আভে। 
  
প্রশ্ন করমিন ভেমসস অ্ভিিার, আপনার ভক েমন হয সব গুোগুেই োনুমষর েমধয 
উত্তরাভধকার সূমত্র বতসায, ভতন  ার পুরুষ পমরও? 
  
েভরন তার স্বািাভবক সুভেষ্ট স্বমর বিমিন, ভকন্তু প্রবাদ আমছ, র্ত োরাপই রহাক না 
রকন একজন তামক করুো করা উভ ত। 
  
িমেই ভবষযবস্তু  িীরতার ভদমক এম ামি রদমে সকমি প্রসিান্তমর র মিন। 
রপাযামরামক িক্ষয কমর বিা হি, এবার আপভন বরং ভেমসস েযাভ নভটর হতযার বযপামর 
ভকছু বিুন। রকন ওই রপভযংম টমক আপনার েুনী বমি েমন হয না? 
  
রভবন বিি, জামনন, রা্ায পায ারী করবার সেয ওই রিাকটা ভনমজর েমন বকবক 
করত। আভে প্রাযই ওমক রদেতাে। রকেন রর্ন অ্দু্ভত। 
  
-ও রর্ েুন কমরভন তার স্বপমক্ষ আপভন ভনশ্চযই রকামনা প্রোে রপমযমছন। একটু েুমি 
বিুন দযা কমর। 
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রপাযামরামক সবাই ধমর বসি। রপযামরা েৃদু রহমস র াোঁমফ হাত রবািামত িা মিন। 
বিমিন, ও না কমর োকমি েুনটা রক কমরমছ? 
  
-হযাোঁ, হযাোঁ। বিুন আপভন। ও না কমর োকমি েুন কমরমছ রক? 
  
িরা আপওযাডস নীরস স্বমর বিমিন, আপনামদর প্রমশ্ন উভন ভক রকে ভবিতমবাধ 
করমছন। আোমদর েমধয হযত রকামনা একজনমকই েুনী বমি উভন সমন্দহ কমরন। 
  
ওমর বাবা আোমদর রকউ। র োঁভ ময উঠি সকমি। 
  
ভেমসস আপওযামডসর র াোম াভে হি রপাযামরার সমি, িদ্রেভহিার র ামে রকৌতুক ছা়ো 
আরও ভকছু ভছি ভক?  যামিঞ্জ? 
  
রভবন রর্ন েজার স্বমর বিি, আোমদর েমধয কাউমক? বাাঃ েন্দ নয তা। আিা েভরন, 
বি রদভে এবার তুভে রসভদন রকাোয ভছমি? 
  
রপাযামরা তাভরেটা েমন কভরময ভদমিন-বাইমে নমিম্বর রামত্র। 
  
–তা রতা েমন রনই আোর। েভরন বিমি। 
  
–এতভদন বামদ সভঠক িামব তা রকউই েমন করমত পামর না। সেেসন জানামিা রেিা। 
  
রভবন বিি, েমন আমছ আোর। আভে রসভদন রকািমপাটস ভেমযটামর বয্ ভছিাে নাটক 
ভনময আমিা নায। রসই আমিা না  িভছি বহুক্ষে। আমিা নার ভবষযবস্তু ভছি 
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 িসওযাভদসর নাটক ভসিিারবি-এর পভর াভরকার  ভরত্র। ভেমসস েযাভ নভটর 
েৃতুযসংবাদ পরভদন বারবার আোমক নাটমকর ঐ  ভরত্রটার কো স্মরে কভরময ভদভিি। 
  
-হযাোঁ, হা, েমন প়েমছ আোরও, রেিা বিমিন। তুভে রসভদন বমিভছমি একা োকমবন 
রতাোর ো কারে রস রামত্র জযামনট বাভ়ে োকমব না। তাই আভে রামত্রর োওযা রসমর 
ওোঁমক োভনক সি ভদমত এমসভছিাে। র্ভদও রডমক রডমক রকামনা সা়ো পাযভন ওর। 
  
িরা োভনকটা রিমব ভনময বিমিন, রসভদন তা়োতাভ়ে শুময পম়েভছিাে োোর র্ন্ত্রো 
হভিি বমি। আোর আবার ঘরটা রপছমন, বা ামনর ভদমক। 
  
আবার শুরু হি রেিার কো। 
  
েুন হবার কো পরভদন জানমত রপমর আোর রকেন িয িয করভছি। এেন রতা হমত 
পামর রর্ আভে রা্ায হতযাকারীমক রদমেভছ। 
  
-এেমনা আোর েমন প়েমছ না রর্, আভে ভঠক ভক ভক কমরভছিাে রসভদন। বমি  িমিন 
েভরন, রুভটওযািা পরভদন সকামি আোমক বিভছি ভেমসস েযাভ নভটর একটা ভকছু 
হমযমছ। তার আম  রদভর রদমে র্োরীভত িাবভছিাে উভন কামজ আসমছন না রকন? উাঃ 
ভক সাংঘাভতক। প্রায ভেউমর উঠি েভরন। 
  
তেমনা িরার র াে রপাযামরার েুমের পর। 
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ভনমজর েমন রপাযামরা িাবভছমিন। অ্তযন্ত বুভেেতী িদ্রেভহিা, ভনেসে প্রকৃভতর এবং 
স্বােসপরও। রকামনা ভকছু করমত বসমি তা দৃঢ়তার সমি করার েত ওর েমনর রজার 
আমছ। 
  
রেিা েৃদুস্বমর ভজমেস করমিন, রকামনা সূত্র রপমযমছন আপভন? 
  
উৎসাভহত হমিন জভন সাোরমহস-হা, ভঠক। রকামনা সূত্র? এটাই রতা র ামযন্দা  মে 
আসি। একোত্র র ামযন্দা ছা়ো সূত্র রেমক আসি তেয আর রকউ উোর করমত পামর 
না।েোই বিুন না রর্ রকামনা একটা সূত্র, র্া রজমনমছন আপভন। 
  
হাভসেুমে সকমি রপাযামরার ভদমক তাকামিন তামদর কামছ এটা রর্ন অ্মনকটা েজার 
বযাপার (ভনশ্চযই হতযাকারী তা িাবমছ না)। ভকন্তু আসমি এটা রতা আর েজার বযাপার 
নয। ব়ে িযংকর ভজভনস হতযা। 
  
রপাযামরা হঠাৎ পমকট রেমক রসই  ারোনা ফমটা রবর কমর রােমিন রটভবমির ওপর। 
সূত্র  াইভছমিন আপনারা তাই না? এই রসই সূত্র। ভতভন নাটকীযিামব বিমিন, একসমি 
সবাই রটভবমির ওপর ঝুোঁমক প়েি। ভবভিন্ন ধরমনর েন্তবয রোনা র ি। 
  
–রদে রদে। 
  
–ভক ভবশ্রী ফমটা। 
  
 —টুভপটাও ভবশ্রী। 
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-আমর, র ািামপর ছ়োছভ়ে রদমেছ? 
  
–কারা এরা? 
  
–ভক ভবভিভর বাচ্চাটা। 
  
–রকেন অ্দু্ভত সব ভকছুই। 
  
এককামি ভকন্তু এই ফমটার িদ্রেভহিা রদেমত িামিাই ভছমিন। 
  
–রকেন কমর এ ফমটাগুমিা সূত্র হমত পামর? 
  
 ারভদক রেমক ঝুোঁমক প়ো েুেগুমিার ওপর রপাযামরা ভনমজর দৃভষ্ট বুভিময ভনমিন। 
ভজমেস করমিন, রকউ ভক আপনারা ফমটার কাউমক ভ নমত পারমছন? রর্ রকামনা 
একজনমকও, সনাি করমত পারমছন? 
  
সনাি? 
  
–বিমত  াইভছ আভে, এই ফমটার েত রকামনা ফমটা বা র হারা আম  রকাোও রদমেমছন 
বমি ভক কারও েমন হমি আপনামদর? হা, ভেমসস আপওযাডস, ভকছু বিমবন আপভন, 
এই ফমটা সম্বমন্ধ? 
  
ভিভি একটু ভিধাগ্র্িামব  যাম্বমির ছভবোনার ওপর আেুি ররমে িরা বিমিন, এই 
ধরমনর, … েমন হমি রর্ন রকাোয রদমেভছ….. ভকন্তু রকাোয? 
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–আপভন রদমেমছন এরকে ফমটা? কমব? 
  
–েুব সরভত… ভকন্তু রকাোয, েমন হমি রর্ন রকাোয রদমেভছ… ভকন্তু রকাোয? েমন 
করমত পারভছ না। ভকন্তু ভনভশ্চত আভে, এই রকেই ভঠক রদমেভছ। 
  
কুঞ্চন রদো র ি ভেমসস অ্ভিিামরর কপামি। উমঠ দাোঁভ়েময রেিা বিমিন, আোমক 
এবার রর্মত হমব ভেমসস আপওযাডস। আোর ওোমন আপনার  ামযর ভনেন্ত্রে রইি। 
একভদন ভকন্তু আসমত হমব। 
  
–ভনশ্চযই, র্ভদ আোমক রভবন ভনময রর্মত পামর। 
  
–ভনশ্চযই ো, রসটুকু রজার আমছ আোর  াময। তমব ওমযদারভবমদর বাভ়েমত র্াবার ভদন 
হঠাৎ ভপছমি ভ মযভছিাে, পমে রবে কাদা ভছি। 
  
–আাঃ, বমি িরা হঠাৎ েব্দ কমর উঠমিন। 
  
–োেভে ভক হি? 
  
–ভকছু না, োেমি রকন? 
  
বযাপারটা পাহাম়ের  া রবময ওঠার সেয ঘমটভছি। রতাোর হুইি র যারটা প্রেমে 
ভপছমি র ি, তারপর আভে, উাঃ িাভবভন, রক্ষা পাব রস র্াত্রা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

145 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

হাসমত হাসমত সকমি ভবদায ভনমিন। ভ ন্তাভেতিামব রপাযামরা হাোঁটা ভদমিন। ভতভন ভক 
ফমটাগুমিা রদভেময িুি করমিন? অ্মনকর েুে ভদমযই রনোর রঝাোঁমক রবফাোঁস কো ভকছু 
রবভরময রর্মত পামর। ভতভন রর্ নাটকীযিামব সকমির সােমন ফমটাগুমিা রবর কমর 
রদোমিন, তার রপছমনও ভক রঝাোঁক ভছি রনোর? রক জামন। 
  
ভক রিমব আবার ভতভন উমটাভদমক হাোঁটমত শুরু করমিন। রিতমর র ট েুমি ঢুমক আবার 
বাভ়েটামত ভফমর এমিন। রপাযামরার কামন এি রভবন আর ভেমসস অ্ভিিামরর 
আমিা না। রভবনই রর্ন দুজমনর েমধয রবভে কো বিভছি। 
  
ভতভন ডানভদমকর দরজা রঠমি ভেমসস আপওযামডসর ঘমর প্রমবে করমিন। আর সকমির 
সামে োভনক আম ই ভতভনও ভকছু সেয এ ঘমর কাভটময র মছন। ফাযার রেমসর সােমন 
িদ্রেভহিা বমসভছমিন, ভ ন্তায েগ্ন। সাোনয  িা োকাভর ভদমিন রপাযামরা। উভন রসই 
েমব্দ স ভকত হময ভফমর তাকামিন। 
  
–ও, আপভন, তাই বিুন। এমকবামর আভে  েমক ভ মযভছিাে। 
  
–আভে দুাঃভেত। অ্নয কাউমক ভক আপভন আো কমরভছমিন? রস রক? 
  
 িরা এভ়েময র মিন প্রশ্নটা–আপভন ভক ভকছু রফমি র মছন, ভোঃ রপাযামরা? 
  
-র্া আভে এোমন রফমি র ভছ, তা হি ভবপদ। আপভন ফমটাটা কার হমত পামর বমি 
সমন্দহ কমরন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

146 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

–ভবপদ? 
  
-হযাোঁ, আপনার ভবপদ, কারে আপভন একটা ফমটা রদমে রকামনা একজনমক ভ নমত 
রপমরমছন। ভঠক রর্ ভ নমত রপমরমছন তা নয, পুরমনা সব ফমটাই প্রায এক ধরমনর 
িাম । 
  
োদাে শুনুন, এ বযাপামর র্মেষ্ট গুরুত্ব রদওযা আোমদর উভ ত। একটা ফমটা রদমে 
ভেমসস েযাভ নভটও কাউমক ভ নমত রপমরভছমিন এবং তামক রসজনয প্রাে হারামত হয। 
  
–ভক বিমত  ান আপভন? আোর রক্ষমত্রও েমন হমি তাই ঘটমব বমি? 
  
-হযাোঁ। র্া জানমত রপমরমছন আপভন, এেনই বিুন। ভনরাপদ সেয এটাই। রসটাই শুি 
হমব আপনার পমক্ষ। 
  
–রদেুন, এত সহজ নয সব ভকছু। আভে রতা সভঠক ভকছু জাভন না। র্া আবছা আবছা 
েমন পম়ে তা িুিও হমত পামর। রকাোয, কেন, কমব, সবভকছুরই রবে েষ্ট ছভব আসা 
দরকার েমনর সােমন, র্া বিভছ, বুমঝমছন ভনশ্চযই? 
  
–ভকন্তু েমন হয আোর েুব িামিািামবই জামনন আপভন। 
  
-আপভন আোয ঘাবম়ে ভদমত  ান? জামনন, অ্মনক ভকছুই েুোঁভটময িাবা দরকার। ছুমট 
এমস আোর কামছ রকামনা িাি হি না আপনার। র্া জাভন আভে তা আোর ভনমজর 
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কামছই জানা োক। আভে তভ়েঘভ়ে রকামনা ভসোন্ত ভনই না। ধীরিামব এম াই। ভস্থর 
ভসোমন্ত আসার জনয রর্টুকু দরকার রসটুকু সেয ভনমত আভে কাপসেয কভর না। 
  
-সব ভকছু আপভন িুমকামত  ান। 
  
–হযত ভঠকই বুমঝমছন আপভন। োনুমষর েভি জানার ক্ষেতাই োনুষমক রসটাই সভঠক 
পে ভনমদসে কমর। এরকে হাি াি আোমদর রদমের োনুমষর রবাধহয পছন্দ হয না। 
না, ভোঃ রপাযামরা। 
  
ভবমদেী বমিই হযত আভে, আপভনও আপনার। 
  
–তা ভকন্তু আভে বিমত  াইভন র্ভদ রাজী োমকন আপভন, তমব রেন্সমক সুপাভরমন্টমডন্ট 
িাবা রর্মত পামর। 
  
–পুভিে? না ভোঃ রপাযামরা। তার দরকার একু্ষভন আমছ বমি েমন কভর না আভে। 
  
রপাযামরা ভনরুপায িামব কাোঁধ ঝাোঁকামিন। 
  
–আভে আপনামক সতকস কমর ভদিাে োত্র। রপাযামরা ভফমর রর্মত রর্মত ভনভশ্চত হমিন 
রর্ ভেমসস আপওযাডস ফমটাোনা সুভনভশ্চতিামব সনাি করমত রপমরমছন। 
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প্লেষ  র্সন্ত বসন্ত এল 
১৪. 
  
রপাযামরা সকািমবিা েমন েমন বিমিন, তাহমি রেষ পর্সন্ত বসন্ত এি। তার ভবফমি 
র মছ কািমকর রাতটা। অ্তযন্ত বুভেেতী েভহিা ভেমসস আপওযাডস আর র্মেষ্ট সম তন 
আত্মরক্ষা সম্বমন্ধ। রপাযামরা তার িাবিভি ভকছুই বুঝমত পামরনভন। িদ্রেভহিা আসমি 
তামক বুঝমত রদনভন। ভতভন ভ নমত রপমরমছন  যাম্বা র ফমটাটা এবং ভনমজই রস সম্পমকস 
বযবস্থা রনমবন।  তকামির ঘটনাটা বা ামন রব়োমত রব়োমত আ াম া়ো ভনমজর েমন 
রপাযামরা ভবমেষে করভছমিন। 
  
হঠাৎ এমকবামর ভঠক রপছমন রোনা র ি কারও কণ্ঠস্বর। 
  
-ভোঃ রপাযামরা। িঘুপমদ ভেমসস ররগুি সােমন এমস দাোঁ়োমিন। 
  
রোমটও ভোঃ রপাযামরা তাোঁর পদেব্দ শুনমত পানভন। বড্ড নািসাসমবাধ করমছন কাি 
রেমকই। 
  
ক্ষো করমবন। আপভন এমসমছন, রটর পাইভন আভে এমকবামর। 
  
 একটু হাসমিন রেিা। ভতভন রপাযামরার রেমক রবভে নািসাস হময পম়েমছন। কাোঁপমছ। 
র ামের পাতা। অ্ভস্থর িামব বারবার দুহাত েুমঠা করমছন। 
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ভনশ্চযই আপনামক আভে েুব ভবরি করভছ না? আপভন ভক এেন বয্? 
  
-না, না, রোমটও বয্ নই। বসমন্তর রসৌন্দর্স একটু উপমিা  করভছ বাইমর রবভ়েময। 
িীষে হওযা এ বাভ়েটায। 
  
–তা র্া বমিমছন।-জানিা রকামনা সেয বন্ধ করা র্ায না। আর েুমি েুমি র্ায 
দরজাটাও। 
  
-বামজ বাভ়েটা। ওোঁরা র্ে রনন না বাভ়েটার। অ্বেয সােেসযও রনই সভতয। তাহমি রাো 
রকন বাভ়েটা, আভে হমি ভবভি কমর ভদতাে এটা। এেন বামজ রসভন্টমেমন্টর োমন হয 
না রকামনা। 
  
–আেরা আজকাি রকউই সংমবদনেীি নই। 
  
–হমব। আ়েম ামে রপাযামরা িদ্রেভহিার অ্ভস্থর হাত দুমটার ভদমক তাকামিন। রেিাই 
প্রেে কো শুরু কমরন, েমন েমন ভতভন তাই  াইভছমিন। 
  
–আিা, র্েন রকাোও তদন্ত করমত র্ান আপভন, রকন এমসমছন এোমন? একোর 
নকভফযত ভক আপনামক ভদমত হয রসোমন? 
  
েভহিার ভদমক র াে না ররমেও রপাযামরা বুঝমিন রর্ তামক তীক্ষ্ণিামব রেিা ভনরীক্ষে 
করমছন। 
  
রপাযামরা বিমিন, হযাোঁ, বমি ভনমি সুভবমধ হয অ্মনক রক্ষমত্র। 
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বড্ড ভবরভিকর। 
  
–ভকন্তু আোর তা েমন হয না। কাজ এমত রবে তা়োতাভ়ে এম ায বমি ধারো আোর। 
  
 –তাহমি এেন বিুন, এোমন রকন ভোঃ রপাযামরা আপভন এমসমছন। এই িডভহভনমত? 
  
–রস কারেটা রতা আভে আপনামদর বমিভছ। ভেমসস েযাভ নভটর েুমনর ভকনারা করমত 
এোমন এমসভছ। 
  
–আপভন তাই বিমছন বমট ভকন্তু তা অ্ভবশ্বাসয। 
  
–তাই নাভক? 
  
–হযাোঁ, রক এ কো ভবশ্বাস কমর না। 
  
–ভকন্তু সভতয এটাই। একটা কো বিমবন? 
  
–বিুন। 
  
–আভে উম়োভ ভঠর সম্বমন্ধ ভকছু বিমত  াই। 
  
–রবে রতা। 
  
–সব সেয এগুমিা ভেমেয হয, তাই না? 

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

151 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

  
–অ্মনক সেয। 
  
 –না সব সেয। 
  
–আভে তা বিমত পাভর না। 
  
–এ ধরমনর ভ ভঠগুমিা িীরুতা, ভবশ্বাসঘাতকতা আর ভন ু েমনর িক্ষে। 
  
–আভে আপনার কো সেেসন কভর। 
  
ভনশ্চযই আপভন এগুমিার ভবষযবস্তু ভবশ্বাস কমরন না? 
  
 –েুব কভঠন প্রশ্ন। না। আর আভে একবেসও ভবশ্বাস কভর না এইসব ভবষমযর। 
  
রেিা প্রবিিামব আপভত্ত জাভনময হঠাৎ ভবদায ভনমিন। িুরু কুোঁ কামিন রপাযামরা। 
  
সব বযাপারটাই র ািমেমি। রেিা তার আ েমনর কারে ভবশ্বাস কমরন না। তার োমন 
একটা অ্জুহাত এটা। ভকন্তু িয রদোমনা উম়োভ ভঠর সম্পকস ভক এর সমি? রেিাই ভক 
িরা আপওযামডসর সনাি করা ছভবর োনুষ? তাহমি ভক রেিা ভিভি  যাম্বি? ভিভির 
সম্বমন্ধ সবসমেষ েবর রস আযািসযামণ্ড ভছি। তার পভর য ভছি একজন রটমনাগ্রাফার। 
তমব ভক রসই সূমত্রই রসোমন ডািামরর সামে পভর য তার? ডািার ভিভির অ্তীত 
ইভতহাস না রজমন ভববাহ কমরমছন তামক? এ সবই সম্ভাবনার কো। ভকন্তু সভতয হমতও 
পামর। হঠাৎ ঠান্ডা হাওযা বইমত শুরু করায রপাযামরা বাভ়েমত ঢুকমিন। ইস, ভতভন র্ভদ 
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েুমনর হাভতযারটা েুোঁমজ রবর করমত পারমতন। হঠাৎ ভবদুযৎ  েমকর েত তার েমন হি, 
রর্ন অ্স্ত্রটা ভতভন রকাোও রদমেমছন। রকাোয? 
  
. 
  
রপাযামরা রিমব অ্বাক হভিমিন ভক কমর র ামের এত সােমন রেমকও অ্স্ত্রটা তার নজর 
এভ়েময ভ মযভছি এতভদন আশ্চর্স। বইমযর আিোভরর ওপমরই ওই রতা ওটা রাো 
আমছ। ভঠক জানিার ধামর। িং ভেমডাস-এ আসার পরই রতা ওোমন ওটা তার রদোর 
কো। ওোমন আমছ র া়ো রেমকই। 
  
হামত তুমি রপাযামরা পরীক্ষা করমিন। ধার আমছ, রবে িারীও। বাভ়েোরার িভি 
করমছন হামত তুমি এেন সেয কুকুর দুমটার রপছন রপছন েভরন ঘমর ঢুকমিন, 
রপাযামরামক হািকা  িায বিমিন, আপভন ভক রেিা করমছন ভোঃ রপাযামরা ভ ভন 
গুম়োবার র্ন্ত্রটা ভনময? 
  
–এটা বুভঝ ভ ভন গুোঁম়োবার র্ন্ত্র? 
  
-হযাোঁ, অ্েবা বিমত পামরন হাতুভ়েও, ভঠক আভে জাভন না। রদেমত ভকন্তু েজার। হাতমি 
ঐ পাভেটা োকার জনয, তাই না? 
  
রপাযামরা র্ন্ত্রটা ঘুভরময ঘুভরময রদেভছমিন–রপতমির নতভর িারী বাটাভির েত। র্মেষ্ট 
ধার আ ায। হািকা নীি, িাি পাের বসামনা আমছ জায ায জায ায। হাতমি রছাট্ট 
পাভেটার র াে দুমটা  ক ক করমছ। 
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র্ন্ত্রটা েভরন হামত ভনময তুমি কাউমক োরার েত িভি করমিন। 
  
–কাউমক এটা ভদময োরা েুব সহজ, না? 
  
রপাযামরা তীক্ষ্ণদৃভষ্টমত েভরমনর ভদমক তাকামিন, ভেশুর সরিতা আর রকৌতুক োোমনা 
েভরমনর র ামে। 
  
েভরন আবারও বিমিন, েভ্ষ্ক পর্সন্ত এটা ভদময ভবভধময রফিা র্ায, ভক বমিন? জভনমক 
আজই বিভছিাে জীবমন র্ভদ আোর ক্লাভন্ত আমস তমব এটাই আোর বনু্ধর কাজ 
করমব। 
  
এবার েভরন হাসমত হাসমত ওটা ররমে ভদমিন। 
  
–আভে রকন রর্ন এঘমর এমসভছিাে? দূর ছাই, েমন প়েমছ না। র্াক র , রদভে হযত 
জি িা মব আবার পুভডং-এ। 
  
ঘর রেমক েভরন রবভরময র্াবার আম ই তাভ়েতাভ়ে রপাযামরা ভজমেস করমিন, িারতবষস 
রেমক রফরার সেয রবাধহয এটা ভনময এমসমছন? 
  
-না রতা। ওটা ভব অ্যাণ্ড ভব রেমক ব়েভদমনর সেয রকনা। 
  
–ভব অ্যাণ্ড ভব? রসটা আবার ভক? 
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-োমন ভিং অ্যাণ্ড বাই। অ্েসাৎ আপনার রকামনা প্রমযাজমন িাম  না এেন ভজভনস ওোমন 
ভনময ভ ময তার বদমি ভনমজর প্রমযাজনীয ভজভনস ভকমন ভনমিন। অ্বেয ওোমন রসরকে 
দরকারী ভজভনস অ্বেয ভকছু োমক না। আভে একটা কভফ পটও এটার সমি এমনভছিাে। 
আসমি আোর পমটর নি ও বাটাভির হাতমির পাভেটা েুব পছন্দ হময ভ মযভছি। 
সম্ভবত কভফ পটটা বা দাদ রেমক রকনা, ওমযদারভবরা রসরকেই বমিভছমিন। অ্েবা 
পারমসযর ভজভনসও হমত পামর। 
  
-তাহমি ওমযদারভব পভরবামরর সম্পভত্ত ভছি এটা? 
  
-হযাোঁ। এরকে অ্মনক ভজভনস আমছ ওমদর। র্াকম  এবার র্াই, রদেমত হমব পুভডংটা। 
রবে রছাট কভফ পটটা। তাোর নতভর। পমটর আকামরর তুিনায রবভে রকে িম্বা নিটা 
র্া রপাযামরামক রকামনা পুরমনা ভকছু ভবষয েমন কভরময ভদি রর্ন। 
  
েভরন রবভরময র মি বাটাভিটা ভনময রপাযামরা র মিন জানিার ধামর। আ ার ধারামিা 
েুেটা একটু রর্ন ভববেস হময র মছ বমি েমন হি তার। অ্স্ত্রটা ভনময একটু ভিধা কমর 
রসাজা  মি এমিন ভনমজর রোবার ঘমর। একটা বামি ওটামক পুমর সুন্দর কমর কা জ 
ভদময পযাক কমর বাভ়ে রেমক রবভরময র মিন। ভতভন ভনভশ্চত রর্ এ ভজভনসটার রকউ 
রোোঁজ করমব না কারে এ বাভ়ের ভজভনস ব়ে আম াছামিা। ভেমসস আপওযামডসর বাভ়েমত 
ভেমসস অ্ভিিামরর রজার আমিা না  িমছ রভবমনর সমি। 
  
-এভরমযন, ভকছুমতই আভে বুঝমত পারভছ না, আপনার র ামযন্দামক হঠাৎ আপভন 
ভনরাভেষােী করমত র মিন রকন। 
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ভক কমর বিব? জাভন না রকন এরকে অ্দু্ভত একটা রিামকর কো আভে িাবিাে। 
ভফনিযামণ্ডর অ্ভধবাসীমদর সম্বমন্ধ আভে ভকছুই জাভন না, অ্ে  ওমদরই একজনমক 
র ামযন্দা বানািাে না। র্ভদ একবার পাঠক রিেকমক পছন্দ কমর রফমি তেন আর 
োো র্ায না। আোর রতা েমন হয আোর বইমত রর্েন ধরমনর েুন হয আভে তার 
র ময ভনমজই রঢর িামিা েুন করমত পাভর। আোর বই তবুও সবাই পছন্দ কমর। 
  
–এটা ভকন্তু িামিা েট হমব। একজন োোঁভট র ামযন্দা সমিন জারসন রক েুন করমিন 
আপভন আর আপনার েৃতুযর পর রসই বই প্রকাভেত হি। 
  
-ভকন্তু ভক হমব টাকাটার শুভন? েুমনর ঘটনা ঘমট র মিই রর্ আোর টাকাটা  াই? 
  
 –হযাোঁ, রস ভঠক কো। তমব এর রেমক রবভে আভে আর ভক বিমত পাভর? র্ামত 
িামিািামব নাটক ওতরায শুধু রসই ভ ন্তা রভবমনর। অ্সন্তুষ্ট িামব রস ভেমসস 
অ্ভিিামরর ভদমক তাকাি। 
  
ভেমসস অ্ভিিার রসভদন সকািমবিা েুব েমনামর্া  ভদময  ুমি কিপ িা াভিমিন। উোঁ ু 
কপাি তাোঁর, ভবোি  েো এবং  ম্ভীর িাব িভি রদমে েমন হভিি রভবমনর সু্কমির 
ভদভদেভের কো। 
  
রভবন বমি উঠি, আোর কামজ েন িা মছ না। বরং ভঠক কমর রফিা র্াক কামক রকান 
 ভরমত্র অ্ভিনয করমত রদওযা র্ায। রডভনস কযািভরমক র্ভদ পাওযা র্ায, ও আবার বয্ 
ভসমনো ভনময, আর তার সামে জীন রবভিউসমক তাহমি িামিা হয সবম ময। আেরা 
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আজ রামত্র একবার ভসভসমির সমি রদো করব। রকেন োনামব ওমক, িামিা কমর 
একবার রেযাি কমর রদেমবন ভকন্তু। 
  
সম্মভত ভনময ভেমসস অ্ভিিামরর রটভিমফামন রভবন সব বমন্দাব্ কমর রােি। 
  
. 
  
সকািটা রদমে রর্েন েমন হমযভছি সারাভদন আবহাওযা িামিাই র্ামব। তা কার্সমক্ষমত্র 
হি না। আকাে োভনক বামদই রেমঘ আিন্ন হময র ি। বৃভষ্ট নােমব েমন হি। 
  
িতা পাতার এক াদা ঝা়ে সভরময হান্টাস রক্লাস এ ঢুকমত ঢুকমত েমন হি রপাযামরার, 
তার এরকে জায ায োকা রপাষায না। বাভ়ে ভঘমর  াছপািা, রদওযাি রেমক 
আইভিিতা। 
  
বাপমর বাপ। একটা  াছ কাটার কুঠার সমি োকমি িামিা হয। (কুঠার? ভ ভন গুোঁম়োবার 
র্ন্ত্র?) ঐ ধারামিা বাটাভিটার কো হঠাৎ েমন প়েি তার। 
  
ওমযদরভবমদর দরজায এমস দাোঁ়োমিন রপাযামরা। ডীডার রবি শুমন েুমি ভদি দরজা। 
  
–আপভন? 
  
–হযাোঁ, কো বিমত পাভর আপনার সমি? 
  
ভনশ্চযই। আসুন। 
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রপাযামরা বসার ঘমর প্রমবে করমিন। 
  
েভরমনর রকনা কভফর পমটর েত হুবহু এক রকে কভফ পট তামকর ওপর রদেমত 
রপমিন। এটা অ্বেয একটু ব়ে। প্রা যমদেীয আবহাওযা ঘমরর সবসত্রই। 
  
-একটু বয্ ভছিাে আেরা। ভফ্রডা, এোমন রর্ কাজ করত,  মি র্ামি আজ। এক োস 
ভছি রোমট। আোর েমন হয ও রর্ কাজটা রছম়ে অ্নযত্র র্ামি তার একোত্র কারে ও 
র্ামক ভবময করমব রস োমক রসোমন। ভঠকঠাক সব হময র্াওযামত ও আজই  মি 
র্ামি। 
  
–এ েুব অ্নযায। 
  
–ভঠক বমিমছন। আোর সৎভপতাও তাই বিমছন। ভকন্তু আোর েমন হয ওর একান্ত 
বযভি ত বযাপার এটা। আোমদর ভকছু বিার রনই। ও জাোকাপ়ে গুমছাবার সেয রদমে 
রফমিভছ আভে তাই। নইমি আোমদর না জাভনমযই ও  মি রর্ত। রটরও রপতাে না 
রকউ। 
  
-নযাযসিত নয কাজটা। তমব অ্ত ভবমব না োকার কো নয এ বযমস। 
  
 –হযাোঁ। আভে আজ েুব ক্লান্ত। 
  
–রদমে তাই েমন হমি বমট। 
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–ভক জানমত  ান আোর কামছ? 
  
–ভ ভন গুোঁম়ো করবার একটা হাতুভ়ে সম্পমকস। 
  
–ভ ভন গুোঁম়ো করার হাতুভ়ে? 
  
-রপতমির নতরী। একটা পাভে বসামনা হাতমি। র াটা ভজভনমসর  াময িাি নীি পাের 
আমছ। 
  
–ও হা েমন পম়েমছ। ভেস রহণ্ডারসন ভনরুৎসুক স্বমর বিি। রবাধহয ওটা এককামি এ 
বাভ়েমতই ভছি? 
  
–হযাোঁ। ওটা বা দাদ রেমক আোর ো ভকমনভছমিন। ওটা পমর ভবভি করমত ভনময র্াওযা 
হয। 
  
–ওই ভিং অ্যাণ্ড বাই রসমি না? 
  
–হযাোঁ, ওটা রবে সুভবধাজনক। 
  
ব়েভদমনর আম  পর্সন্ত ভজভনসটা এোমনই ভছি তাহমি? 
  
–না। ওটা ভবভি করা হয ফসি কাটা উৎসমবর সেয। 
  
কমব হয ঐ উৎসব? অ্মটাবর না রসমেম্বমর? 
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রসমেম্বমরর রেমষ। ভেস রহণ্ডারসমনর ভদমক তাকামিন। ডীডারও তার ভদমক তাভকময 
ভছি। েুে তার ভনভবসকার, িাবমিেহীন। 
  
ভেস রহণ্ডারসন, আপভন ভক ভনভশ্চত রর্ ওটা রসমেম্বমরই ভবভি করা হয, ব়েভদমন নয? 
  
ভনভশ্চত আভে। ডীডার ভস্থর ভনষ্পিক র ামে তাভকময রইি। 
  
 রপাযামরা আরও ভকছু রোনার আোয ভছমিন। ভকন্তু তার পূরে হি না রস আো। 
  
–তাহমি এবার উভঠ, োদমোযামজি। 
  
 তামক দরজা পর্সন্ত এভ ময ভদমত এি ডীডার। রর্মত রর্মত রপাযামরা িাবভছমিন কার 
কো ভঠক? েভরমনর না িীডামরর? অ্স্ত্রটা ভডমসম্বমরর ২৫ তাভরে পর্সন্ত কার ভজম্মায 
ভছি? বাইমে নমিম্বর েুন হন ভেমসস েযাভ নভট 
  
রপাট অ্ভফমস র মিন রপাযামরা। ভেমসস সুইভটেযান রছাটোমটা দরকামর তাোঁমক  েৎকার 
সাহার্য কমরন। উভন ভকন্তু বেসনা শুমন অ্স্ত্রভটর কো েমন করমত পারমিন না। উভনও 
ভনযভেত ভিং অ্যাণ্ড বাই রসমি র্ান। তমব কভফ পমটর সামে একটা ভকছু ভছি তা েমন 
প়েমছ। রবাধহয দাে আন্দাজ পোঁভ ে ভেভিং। শুধুই ঘর সাজামনার জনয কভফ পট কারে 
ওর তিায একটা ফুমটা ভছি। উভন সেযটা সভঠক বিমত পারমিন না ভকছুমতই, 
ব়েভদমন না তার আম । 
  
উভন রপাযামরার অ্মস্ত্রর পযামকটটা ররভজভর করার দাভযত্ব ভনমিন। 
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ওোঁর র ামে রপাযামরা রকৌতূহমির রছাোঁযা িক্ষয করমিন। 
  
 রপাযামরা ওোন রেমক রবভরময এমস পাহাম়ের  া রবময ধীমর ধীমর উঠমত িা মিন। 
  
ডীডার আর েভরমনর েমধয সরি েভরন। ভকন্তু তার সৃ্মভতেভি দুবসি। তাই িুি হবার 
সম্ভাবনা তার রবভে। আবার একটু অ্দু্ভত প্রকৃভতর বমি ডীডামরর কোও সমূ্পেস ভঠক 
তাও বিা  মি না। তমব একটা কো এর েমধয রেমকই র্ামি। ডাডামরর প্রশ্ন করা 
উভ ত ভছি রপাযামরামক, রকন ভতভন ভজোসা করমছন অ্স্ত্রটার কো। তার পমক্ষ প্রশ্নটা 
করা েুবই স্বািাভবক ভছি অ্ে  রস কমরভন। 
  
. 
  
১৫. 
  
েভরন বাভ়েমত ঢুকমত না ঢুকমতই বিি, ভোঃ রপাযামরা একটা রফান এমসভছি আপনার। 
  
-কার বিুন রতা? 
  
–তা জাভন না তমব ভিমে ররমেভছ নম্বরটা। 
  
–েুব িামিা। োবার ঘমর রাো রটভিমফামনর কামছ ভ ময রপাযামরা নম্বরটা রদেমিন 
ভকিম টার ৩৫০। ভতভন রটভিমফামনর ভরভসিার তুমি ডাযাি করমিন নাম্বারটা। ওপাে 
রেমক সমি সমি রিমস এি নারীকণ্ঠ, ভিদার অ্যাণ্ড স্কাটি। 
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 ট কমর রপাযামরা বিমিন, ভেস েড উইভিযােমসর সমি ভক আভে কো বিমত পাভর? 
  
–ভেস উইভিযােস বিভছ। 
  
–আভে এরকুি রপাযামরা। আোয আপভন রফান কমরভছমিন? 
  
–হযাোঁ, আভেই। আপভন রর্ সম্পভত্তটার কো বমিভছমিন রস সম্বমন্ধই ভকছু বিমত  াই। 
  
অ্বাক হমিন রপাযামরা ভকন্তু পরক্ষমেই বুঝমত পারমিন অ্নয রিাক ঘমর আমছ বমি 
েমডর অ্সুভবমধ আমছ রোিােুভি কো বিমত। 
  
–বুমঝভছ। রবন্টিী ও ভেমসস েযাভ নভটর বযাপামর আপভন সাহার্য করমত  ান। 
  
–হযাোঁ। ভক করব আভে? 
  
-রবন্টিীর জনয আপভন আোমক সাহার্য করমত  ান এবং আপভন রর্োমন আমছন, তা 
ওই কামজর পমক্ষ ভনরাপদ নয, এই রতা? 
  
-হযাোঁ। 
  
–বুমঝভছ। শুনুন সভতযই আপভন সাহার্য করমত ইিুক? 
  
–ভনশ্চযই। 
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 –এই  াকভরটা র্ভদ ছা়েমত হয? 
  
–তা হমিও। 
  
 – ৃহস্থািীর কাজকেস ভক করমবন আপভন? 
  
–আপভত্ত রনই। 
  
– াকভর এেভন রছম়ে ভদমত পারমবন? আ ােী কািই? 
  
–পারব। 
  
–বুঝমত পারমছন ভক রর্, হযত রান্নাও করমত হমব আপনামক? আপভন রান্না করমত 
জামনন? 
  
-জাভন েুব িামিাই। 
  
–শুনুন তা হমি। আভে এেুভন ভকম ষ্টার র্াভি। আপনার সমি রসই ররম্ারাোঁমতই রদো 
করব, অ্বেযই েধযাহ্নমিাজমনর সেয। 
  
-আিা। 
  
 রপাযামরা রফান নাভেময ররমে েমন েমন ে়েমক সাধুবাদ ভদমিন। ভতভন তারপর ভেমসস 
ওমযদারভবমক রফান করমিন। 
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–হযামিা, েোঁভসময রপাযামরা কো বিভছ। ভ নমত পারমছন? 
  
–ভঠক বুঝমত পারভছ না…. 
  
–আভে এরকুি রপাযামরা। 
  
-হা হা, বুমঝভছ। ভ নমত পাভরভন আম  তাই ক্ষো করমবন। বাভ়ের অ্বস্থা রর্ ভক তা বমি 
রবাঝামত পারব না আপনামক। ঝামেিা  িমছ েুব। 
  
–তা আভে জাভন। রফান করভছ রসইজনযই। 
  
–এত অ্কৃতে হয এইসব কামজর রিাক। আভে অ্কৃতেতা দু  মক্ষ রদেমত পাভর না। 
  
–আপনামক আভেও সেেসন কভর। আিা, আোর পভরভ ত একভট রেময এই ধরমনর কাজ 
েুোঁজমছ। তমব হযত রস রেভনং পাযভন। বমিন রতা একবার রদেমত পাভর। 
  
–আজকাি রেভনং-এ ভকছু কাজ হয না। র্াকম  রস রাোঁধমত জামন রতা? 
  
জামন। তাহমি ভক ওমক আপনার কামছ পাঠামবা? েড উইভিযােস ওোঁর নাে। 
  
–পাভঠময ভদন দযা কমর। আপভন রর্ আোর কত উপকার করমিন। আোর স্বােী সব 
বযাপামর এত ভনযে রেমন  মিন রর্ ডীডারমক তুি কারমে বকুভন রেময েরমত হমি। 
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হঠাৎ কোয রছদ প়েি। রবাধহয িদ্রেভহিার ঘমর রকউ ঢুমকমছ। ভরভসিামর হাত  াপা 
ভদময তার সমি উভন কো বিমত িা মিন। রপাযামরার কামন অ্েষ্টিামব কোগুমিা এি 
: ঐ ভোঃ রপাযামরা রফান কমরমছন। উভন ভফ্রডার বদিী ভহমসমব এোমন একজনমক কাজ 
ভদমত পামরন। উভন ভক সভতয িামিা রিাক। না না, আপভত্ত রকামরা না আর। আোর েমন 
হয আোমদর কপাি িামিা, আর ভবমদেী নয রেমযভট, ইংমরজ। 
  
ভেমসস ওমযদারভব আবার অ্জস্র ধনযবাদ জানামিন রপাযামরামক। 
  
 রপাযামরা রান্নাঘমর ঢুমক েভরনমক বিমিন, আভে দুপুমর োওযার সেয োকমত পারভছ 
না, ভকিম ষ্টার রর্মত হমি আোয। 
  
-তাই বুভঝ; র্াক, িামিাই হমযমছ। সেযেত উনুন রেমক পুভডংটা নাোমত িুমি 
ভ মযভছিাে। ভক েি হময র ি। র যাম্পামবরীর রবাতিটা রিমবভছিাে েুিব। অ্বেয 
একটু ছাতা পম়ে র মছ তার ওপর, তমব েুব একটা োরাপ হমব না। ভবমেষন 
রপভনভসভিন স্বামস্থযর পমক্ষ েুব উপকারী। 
  
রপা়ো পুভডং আর রপভনভসভিমনর হাত রেমক দুপুমরর োওযাটা বাোঁ ি রদমে রপাযামরা 
ধনযবাদ ভদমিন ি বানমক। আজ রু কযাট এ িামিা জেমব োওযাটা, ভতভন বাভ়ে রেমক 
িাবমত িাবমত রবভরময এমস হাোঁটমত িা মিন। 
  
. 
  
িযাবারনাে এ রভবন আর ভেমসস আপওযামডসর েমধয কো হভিি। 
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–রভবন, র্েন নাটক ভনময তুভে েত্ত োমকা, রতাোর অ্নয ভকছুই েমন োমক না। 
  
-ো, িীষে দুাঃভেত আভে। িুমিই ভ মযভছিাে আভে রর্, আজ রামত্র জযামনট বাভ়ে োকমব 
না। 
  
-ভকছু এমস র্ায না তার োকা না োকামত। 
  
-হযাোঁ, এমস র্ায। বরং রফান কমর আভে জাভনময ভদই আজ রামত্র আেরা না ভ ময 
আ ােীকাি র্াব। 
  
-ও সব ভকছু করমত রর্ও না। আজমক র্াবার কো, র্ামব। 
  
–ভকন্তু। 
  
–বযাস্ ভঠক আমছ। 
  
–জযামনটমক ভক আভে বিব, আজমকর বদমি কাি রামত্র ছুভট ভনমত? 
  
–না, ও অ্পছন্দ কমর ওর েযান রিম্ রদওযাটা। 
  
–েমন হয আভে বিমি ও ভকছু েমন করমব না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

166 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

–ভকছুই করমত হমব না রতাোমক। ভকছু রবামিা না জযামনটমক, আভে িাবমত  াই না রর্ 
কাউমক অ্সুভবমধয রফমি আোর বাধসকয, …ভকন্তু ো…. 
  
-ভঠক আমছ। ভেমসস অ্ভিিারমক ভনময তুভে রবভরময প়ে। ভঠক কমরভছ পা়োর কাউমক 
 ে করমত রডমক রনব আোর সমি। 
  
কামক? 
  
–আোর ভনজস্ব বযাপার রসটা। বযাস্ আর ভকছু জানমত র ও না। 
  
–রেিামক আভে রফান কভর? 
  
–রফান করার কাউমক দরকার হমি আভেই করব। বরং তুভে কভফ নতভর কমর ররমে 
র্াও রবমরাবার আম । একটা বা়েভত কাপও ররমো সমি, র্ভদ কাউমক ডাভক। 
  
. 
  
১৬. 
  
রপাযামরা বু্ল-কযাট ররম্ারাোঁয িামঞ্চ বমস েডমক তার পরবতসী কাজ সম্বমন্ধ বুভঝময ভদমিন 
ভব্াভরত। 
  
-আপভন ভক ভক করমত হমব বুঝমত পারমিন রতা? 
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–হা, ভোঃ রপাযামরা। 
  
–রকামনা র ািোি হমব না আপনার অ্ভফমস? 
  
–োেী েুব অ্সুস্থ আোর এই বমি অ্ভফমস আোর নামে একটা রটভিগ্রাে ভনমজই কমর 
ভদমযভছ আভে। 
  
-েুব িামিা। একটা কো েমন রােমবন রর্, একজন সুস্থ েভ্মষ্কর েুনী এেমনা ঘুমর 
রব়োমি ভনরাপমদ। কামজই সাবধান। 
  
–সতকস কমর ভদমিন আোমক? 
  
–ভঠক তাই। 
  
–আত্মরক্ষায আভে সেেস। 
  
–তা ঐ রটভিগ্রাে পাঠামনা রদমেই রবাঝা র্ায। 
  
রহমস উঠি েড। প্রেংসার দৃভষ্টমত রপাযামরা এই রেমযভটমক রদেমত িা মিন। 
ভবপজ্জনক কামজ ঝুোঁভক রনবার েত রেমযভটর র্মেষ্ট সাহস আমছ। 
  
-কাজটা আোমক আপভন করমত ভদমযও ভকন্তু িয রদোমিন আবার। 
  
–না, তমব র াে কান েুমি সব ভবষময সতকস োকাই িামিা। 
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–আোর রতা েমন হয না এটা েুব ভবপজ্জনক কাজ। 
  
–অ্বেয এেন পর্সন্ত আোরও েমন হয না তা, িডভহভনমত আপভন অ্পভরভ তা রতা? 
  
–তাই রতা েমন কভর আভে। 
  
–আম  কেমনা ওোমন র মছন? 
  
–দু-একবার অ্ভফমসর কামজ রর্মত হমযভছি। োস পাোঁম ক আম । 
  
–কামক কামক রদমেমছন? উমঠভছমিন রকাোয? 
  
কারমটযাসস ভকংবা কািসাইি এ রকে নামের বৃো েভহিা সম্পভত্ত রকনার বযাপামর 
রডমকভছমিন। র ট হাউমস উভন উমঠভছমিন। 
  
–িং ভেমডাস-এ? 
  
-হা হা। ভবশ্রী বাভ়েটা এক াদা কুকুর। এেন রর্োমন আমছন আপভন তার কাছাকাভছই 
হমব। 
  
োো না়েমিন রপাযামরা। আপভন ভক ভেমসস বা রেজর সাোরমহসমক রদমেভছমিন? 
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–হযাোঁ, ভেমসস সাোরমহসমক। আোমক রোবার ঘমর উভনই ভনময র্ান। আবার ভবছানায 
একটা রব়োি বমস ভছি। 
  
-উভন ভক আপনামক রদেমি ভ নমত পারমবন? 
  
 –েমন হয না। আর পারমিই বা ভক? রিামক রতা  াকভর বদিায। তমব আোর েমন হয 
না আোমক রসভদন উভন রতেন িক্ষয কমরমছন।  িার স্বমর েমডর ভতিতা। 
  
–িডভহভনমত আর কারও সমি রদো কমরভছমিন? 
  
–হযাোঁ, ভোঃ রবন্টিীর সমি। রদো হময র্ায ঘটনা মি। 
  
 না, ভঠক তা নয, একটা ভ ভঠমত ওোঁমক জানাই রর্ ওোমন আভে র্াভি, উভন রদো করমত 
পারমবন ভক না। আেরা রকামনা ররম্ারাোঁ বা ভসমনোমত র্াইভন। শুধু রফরার পমে র্েন 
বাসটমপ অ্মপক্ষা করভছিাে বামসর জনয, দুজমনর েমধয কোবাতসা হমযভছি োভনকক্ষে। 
  
–রসটা ভক ভেমসস েযাভ নভটর েৃতুযর আম ? 
  
–হযাোঁ, তমব েুব রবভেভদন আম  নয। 
  
–রবন্টিী ভক িদ্রেভহিা সম্বমন্ধ ভকছু বমিভছমিন? 
  
–না। 
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–আপভন রসভদন আর কারও সমি কো বমিনভন? 
  
ররভডওমত রভবন আপওযামডসর  িার স্বর রোনা র্াভিি। রসোমন ওোঁর সমি রদো হময 
র্াওযামত ওোঁর অ্মটাগ্রাফ ভনমযভছিাে। 
  
-উভন ভদমিন? 
  
-হযাোঁ, তমব আোর কামছ রকামনা রনাটবই না োকায একটা রর্েন রতেন কা মজ সই 
কমর রদন। 
  
–আর কারও েুে র মনন ওোনকার? 
  
-হযাোঁ, কামপসন্টারমদর। ওোঁরা ভকম ষ্টামর প্রাযই আমসন। ওমদর  াভ়েটা েুব সুন্দর আর 
িদ্রেভহিার রপাোকও। রবাধহয রিাকসিার িাবী সদসয িদ্রমিাক। 
  
–হযাোঁ। 
  
 এবার পমকট রেমক রপাযামরা কতকগুমিা ফমটা রবর কমর রটভবমি রােমিন। 
  
–এমদর েমধয ভ নমত পামরন কাউমক? ভক হি? 
  
 হঠাৎ রর্ন েমডর েমধয একটু স ভকত িাব রদেমিন ভতভন। 
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-িদ্রমিাক, এইোত্র ভর্ভন রবভরময র মিন, ইভন ভোঃ স্কাটি। রদেমত পানভন আোমক। 
আোমক এোমন আপনার সামে রদেমি একটু অ্দু্ভত হত বযাপারটা। জামনন রতা, েুব 
আমিা না হয আপনামক ভনময। আপভন নাভক ফরাসী? 
  
-না, রবিভজযান। অ্বেয তামত ভকছু এমস র্ায না। এেন বিুন আপনার ভক েমন হয। 
ফমটাগুমিা রদমে? 
  
-েুব পুরমনা ধাোঁম র। সবম ময পুরমনাটা ভত্রে বছর আম কার। 
  
িীষে রবাকা রবাকা, পুরমনা আেমির রপাোক। এই রপাোমক িদ্রেভহিামদর ভবশ্রী 
রদোমি। 
  
–এমদর কাউমক রদমেমছন আপভন? 
  
সনাি করমত বিমছন এমদর, না এমদর ছভব আর রকাোও রদমেভছ ভকনা জানমত 
 াইমছন? 
  
–দুমটাই। 
  
–েমন হয রকাোও রদমেভছ এই ছভবটা (েমডর হাতটা রজভনস রকাটসিযামণ্ডর ছভবর ওপর 
নয্ হি)। রকামনা কা মজ রবাধহয। ভঠক েমন করমত পারভছ না। একটু র না-র না 
িা মছ এই বাচ্চাটার ছভবও। ভকন্তু রকাোয রর্ রদমেভছ। 
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-এইসব ফমটাগুমিাই ভেমসস েযাভ নভট োরা র্াবার ভঠক আম র রভববার সানমড 
কম্পযাভনযন এ ছাপা হমযভছি। 
  
তীক্ষ্ণদৃভষ্টমত েমতা রপাযামরার ভদমক তাকাি। এই ফমটাগুমিার সংম  ঘটনাটার রকামনা 
সম্পকস আমছ িাবমছন? আর রসজনযই আপভন আোয…. 
  
-হযাোঁ, ভঠক ধমরমছন, রপাযামরা এই বমি পমকট রেমক সানমড কযাভনযন কা মজর 
কাভটংটা প়েমত ভদমিন েডমক। 
  
েড প়ো রেষ কমর বিি, তাহমি এইসব েভহিামদর ছভব ওগুমিা। আর আপনার 
ওরকে ধারো তা রদমেই? ভকন্তু আভে ভঠক বুঝমত পারভছ না। (সাগ্রমহ রপাযামরা েমডর 
ভদমক তাকামিন) ….আপভন অ্নুোন করমছন রর্, এমদর েমধয এক বা একাভধকজন 
িডভহভনমত আমছ এেন? 
  
হযত। 
  
-হযাোঁ। এমদর রর্ রকউ রর্োমন েুভে এেন োকমত পামর। এই ইিা রকমনর ছভবটা রদমে 
েমন হয তার বযস এেন ভেমসস আপওযামডসর বযমসর সামে ভেিমত পামর। 
  
–প্রায। 
  
–ভকন্তু এ রকে র হারা বা বযস রতা অ্মনমকরই হমত পামর। 
  
–তা পামর। আিা, রি  োেিার কো আপভন েমন করমত পামরন? 
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–পাভর। আভে তেন েুবই রছাট ভছিাে। ওই োেিার সমি অ্নযানয োেিার তুিনা করা 
হত। আোর রতা েমন হয না এই োেিার কো কেমনা রকউ িুিমব। 
  
োো তুিমিন রপাযামরা। ভতভন বুঝমত পারমিন না েমডর কণ্ঠস্বমর এত ভতিতা হঠাৎ 
এি রকন? 
  
. 
  
১৭. 
  
ভেমসস অ্ভিিার বুমঝ উঠমত পারভছমিন না ভঠক ভক করমবন। তরুে অ্ভিমনতারা 
রড্রভসংরুমে রেকআপ তুিমত বয্। তামক সবাই স্বা ত জানামি আর োভি বীযামরর 
গ্লাস োভনক পরই িভতস কমর ভদমি। 
  
ভেমসস আপওযাডস বাভ়ে রেমক রবমরাবার সেয তামদর হাভসেুমে ভবদায জাভনমযভছমিন। 
রভবনও, োমযর র্ামত অ্সুভবমধ না হয রকামনা রকে, সব বযবস্থা কমর ররমেভছি।  াভ়ে 
রেমক দু-একবার রনমে রদৌম়ে রিতমর ভ ময রদমে এমসভছি সব ভঠকঠাক আমছ ভকনা। 
  
বাভ়ে রেমক রেমষর বার রবভরময রভবন এক াি হমস বমিভছি, োেভেমক রদেিাে, রফান 
করমছন রর্ন কামক, কামক ভকছুমতই বিমিন না। ভকন্তু আভে ভনভশ্চত জাভন রক রস 
বযভি। 
  
ভেমসস অ্ভিিার বমিভছমিন; আন্দাজ করমত পারভছ আভেও। 
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-বিুন রতা রক? 
  
 –এরকুি রপাযামরা। 
  
-ভঠক তাই। আোরও তাই েমন হয। ওোঁর রপট রেমক ো সব কো ভঠক রবর করমবন। 
ো কেমনা ভনমজর ধযানধারোগুমিা আোর কামছ িােমতই  ান না, র্াক, এভরমযন, 
আসুন আেরা বরং একটু আমিা না কভর নাটকটা সম্বমন্ধ। আোর েমন হয ভসভসি 
সম্বমন্ধ আপনার েতােতটাই ভঠক। সভতয, ভসভসি িী মক এভরমকর িূভেকায এমকবামরই 
োনায না। েন্দ নয নাটকটা ভঠকই, তমব এ ভনময এত দীঘস আমিা না ক্লাভন্তকর। 
  
ভনমজর েমন রভবন বকবক কমর র্াভিি। ভেমসস অ্ভিিামররও িামিা িাম ভন 
ভসভসিমক। তার র ময োইমকি, রর্ ভকনা এই েুহূমতস কো বিভছি তার সমি, অ্মনক 
রবভে প্রােবন্ত রিম মছ তামক। একাই োইমকি অ্ন সি অ্মনক কো বমি র্াভিি। 
ভপটার নামে একজন ভটপ্পভন কাটভছি োমঝ োমঝ। 
  
োইমকি বিভছি, আেরা েুব েুেী রর্, রভবন রেষ পর্সন্ত আসমত রপমরমছ, ওর োমযর 
র্া প্রভতপভত্ত, এেমনা রভবন োমযর অ্নুেভত ছা়ো এক পা রবমরামত পামর না। োমযর 
সমি সমিই সব সেয োকমত হমব। অ্ে  এত প্রভতিাবান রভবন। োমযর কো শুমন 
ভনমজর আমের নষ্ট করার োমন হয রকামনা? এ ধরমনর েভহিারা িীষে একগুময হন, 
জামনন, অ্যামিি রসকমসর ভক অ্বস্থা কমরভছমিন উভন? এক বছর ধমর োোয তুমি 
ভছমিন ওমক রাভেযান েমন কমর। অ্বেয এও ভঠক রর্ ওোঁমক আ াম া়ো অ্যামিি গুি 
রেমরভছি। তাহমিই বা ভক? রর্ই উভন জানমত পারমিন ও একজন দভজসর রছমি, দূর 
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দূর কমর অ্েভন তাভ়েময ভদমিন। এত নাক উোঁ ু িদ্রেভহিা। অ্বেয অ্যামিি রবোঁম  
র মছ। িদ্রেভহিা নাভক সাংঘাভতক ররম  র্ান োমঝ োমঝ। 
  
-এই রর্ রভবন, আেরা রতাোর োমযর কো বিভছিাে। উভন আসমত পারমিন না রিমব 
এত োরাপ িা মছ। তমব আেরাও েুব েুেী ভেমসস অ্ভিিারমক রপময। উভন ভক 
 েৎকার েুমনর  ে রিমেন। 
  
বৃে িদ্রমিাক একজন ভেমসস অ্ভিিামরর হাত ধমর বারবার তামক ধনযবাদ জানামত 
িা মিন। 
  
এরপর বাইমর রোিা হাওযায বমস আরও োভনকক্ষে নাটমকর আমিা না  িি। 
  
ভেমসস অ্ভিিার বাভ়ে রফরার পমে েুব ক্লাভন্ত রবাধ করভছমিন। সীমট বমস রপছমন 
রহিান ভদময র াে বুজমিন। সােমন কো বমিই র্াভিি রভবন। 
  
–এভরমযন, আপনার ভক েমন হয না এিামব করমি িামিাই হমব ভজভনসটা। 
  
 –ভক? 
  
– েমক র াে েুিমিন ভেমসস অ্ভিিার। এতক্ষে ভতভন ভকছু রোমননভন। বাভ়ের (ভনমজর) 
কো িাবভছমিন। বাভ়ের ওযাি রপপার, টাইপরাইটার, কভফ,  াদা াদা আমপি –ওাঃ ভক 
আরাে! োভন্তমত বাভ়ে ভফরমত পারমি। 
  
রভবন বিি, আপনামক েুব পভরশ্রান্ত রদোমি। 
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-না, ভঠক তা না। আভে আসমি ভঠক ভেেমত পাভর না অ্ম না োনুষমদর সমি। 
  
 –আভে আবার রিাকজন েুব পছন্দ কভর, আপভন? 
  
দৃঢ়স্বমর ভেমসস অ্ভিিার বিমিন, না। 
  
–ভকন্তু অ্ত সুন্দর কমর বইমত রিাক ভরত্র ভবমেষে কমরন। 
  
–রসটা আিাদা। আভে  াছপািা রবভে িামিাবাভস োনুমষর র ময। তামত অ্মনক কে 
 ঞ্চিতা। 
  
–রিাকজন আভে িামিাবাভস। আোমক ওরা উৎসাহ রদয,  াভ়ে এমস দাোঁ়োমিা িযাবারনাে 
এর র মট। 
  
–রিতমর  মি র্ান আপভন,  াভ়ে ররমে আসভছ আভে। 
  
 াভ়ে রেমক রনমে ভেমসস অ্ভিিার এভ ময র মিন। রভবন র োঁভ ময বিি, রোিাই আমছ। 
দরজা। 
  
রোিাই ভছি দরজা, রিতমর ঢুকমিন ভেমসস অ্ভিিার। আমিাগুমিা সব রনিামনা। 
ভেমসস অ্ভিিার তার  ৃহকত্রীর ওপর অ্সন্তুষ্ট হমিন একটু। হযত এও এক ধরমনর 
ভেতবযভযতা। ব়েমিাক হমি ভেতবযযী হয আবার। 
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হমি দােী রসমন্টর একটা হািকা  ন্ধ পাওযা র ি। অ্বাক হমিন ভেমসস অ্ভিিার। 
িাবমিন, ভঠক বাভ়েমত এিাে রতা। 
  
ভতভন সুই  ভটমপ আমিা জ্বািমিন, হিঘর আমিাভকত হময উঠি। বসবার ঘমরর দরজাটা 
ফাোঁক করা ভছি। 
  
এক রজা়ো পা রদেমত রপমিন ভেমসস অ্ভিিার। 
  
ওাঃ, তাহমি ভেমসস আপওযাডস এেমনা শুমত র্ানভন, রদমো কাণ্ড, নাভক র যামরই ঘুভেময 
প়েমিন। আমিা রনিামনা বসার ঘমরও। রক জামন কতক্ষে ধমর ঘুমোমিন? 
  
ভেমসস অ্ভিিার এইসব িাবমত িাবমত ঘমরর আমিাটা জ্বািামিন। 
  
ভফমর এমসভছ আেরা, োঝপমেই কো রেমে র ি।  িা ভদময তার আর েব্দ রবমরাি 
না। বন্ধ হময আসমছ  িা, ভ ৎকারও রবর হমি না। ভফসভফভসময ডাকমিন, রভবন 
রভবন। 
  
রভবমনর পামযর েব্দ একটু পমরই পাওযা র ি। ভেস ভদমত ভদমত এভ ময আসমছ। 
রদৌম়ে র মিন ভেমসস অ্ভিিার। হমিই ভতভন েুমোেুভে হমিন রভবমনর। 
  
-রর্ও না রিতমর। রতাোর ো… োরা র মছন….ওোঁমক েুন করা হমযমছ েমন হমি। 
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প্লবে  াকা হারতর কাজ 
১৮. 
  
রবে পাকা হামতর কাজ। সুপাভরমন্টমডন্ট রেন্স েন্তবয করমিন। ওোঁর িািম  গ্রােয েুমে 
সুেষ্ট রাম র আিাস। এরকুি রপাযামরা এতক্ষে রর্ভদমক  ুপ াপ বমস ওোঁর কো 
শুনভছমিন, রসভদমক ভফমর তাকামিন।–েুব পভরিন্ন আর ভনষু্ঠরিামব শ্বাসরুে কমর হতযা 
করা হমযমছ। ভসমের স্কাফসিদ্রেভহিার ভনমজর স্কাফস ভদমযই রবাধহয সারা হমযমছ 
কাজটা–রসটা উভন রসভদন পমরভছমিন। পভরষ্কার, দ্রুত, তৎপর কাজ। শুমনভছ িারতবমষস 
এই ধরমের ঠ ীর ফোঁমসর প্র িন ভছি। কযামরাভটড ধেনীমত  াপ প়োয আিান্ত বযভি 
আত্মরক্ষা করার বা র োঁ াবার রকামনা সুমর্া ই পায না। 
  
–এ ভবষময তার োমন েুনীর োন আমছ। 
  
হমত পামর। আবার এটা জানা একান্ত প্রমযাজনীয নয কাজ হাভসি করার জনয। এিামব 
র্ভদ আিেে করাই উমেেয হয, দু- ারমট বই পম়েই তা জানা র্ামব। ভবমেষত রসোমন 
আিান্ত বযভি অ্সভন্দগ্ধ এবং রসজনয র্মেষ্ট অ্সতকস োমক আর এমক্ষমত্র িদ্রেভহিাভট 
তাই-ই ভছমিন। 
  
ঘা়ে রনম়ে রপাযামরা সেেসন জানামিন। হা–ওোঁর পভরভ ত রকউ। 
  
–একঘমর ওরা দুজন কভফ পান কমরন–দুমটা কাপ ভছি ওোঁর আর অ্ভতভেভটর জনয। সব 
ভ হ্ন রময ভ মযমছ এেমনা। 
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–তাহমি একজন েভহিা? 
  
–আপভন রতা একজন েভহিার কোই িাবমছন? 
  
–ও হা, তাই রতা পাভি রদেভছ। 
  
রেন্স বিমিন, ভেমসস আপওযাডস  ারোনা ছভবর রর্ একভটমক সনাি কমরন তা ভিভি 
 যাম্বমির ছভব। সুতরাং এটা েযাভ নভট হতযারই পরবতসী অ্ধযায। 
  
–ভঠক। একসূমত্র  াো দুমটাই। েমন পম়ে র ি রপাযামরার ভেমসস আপওযামডসর 
রকৌতুকেয হাভসোো েুে, ছ়ো রকমট ভতভন র্েন বমিভছমিন 
  
ভেমসস েযাভ নভট অ্ক্কা রপমিন। রকেমন রতা জাভন, হাোঁটু রিমে, ঘা়ে েটমক রর্েভন আভছ 
আভে। 
  
ভোঃ রেন্স বিমিন, একটা সুমর্া  ভনমযভছমিন িদ্রেভহিা, ওোঁর রছমি আর ভেমসস 
অ্ভিিারমক পাভঠময ভদময ভেমযটামর। সমন্দহিাজন বযভি বা েভহিাভটমক উভন রফান কমর 
ডামকন ওোঁর সামে রদো করার জনয। ভোঃ রপাযামরা বযাপারটামক ভক আপভন অ্নুধাবন 
করমত পারমছন? ভনমজই উভন র ামযন্দা সাজমত ভ মযভছমিন– 
  
-হযাোঁ, ওইরকেই ভকছু। ভনমজ র্া জানমতন উভন, তা র াপন ররমেভছমিন এবং উভন আরও 
রবভে জানমত র মযভছমিন। স্বমপ্নও িাবমত পামরনভন রর্ উভন র্া করমত  মিমছন, রসটা 
রডমক আনমত পামর িযংকর ভবপদ। সকমি েুনটুনগুমিা এত রেিার ছমি রদমে রর্, ভক 
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বিব। আদমপই রর্ এটা রেিা নয–এ কো আভে ওোঁমক বমিভছিাে। উভন শুনমিন না। 
রপাযামরা দীঘসশ্বাস রফিমিন। 
  
-না, ভঠকই বমিমছন আপভন। তা আেরাও বমিভছ, র্াই রহাক, েষ্ট বযাপারটা। র্েন 
ভেমসস অ্ভিিামরর সমি রভবন রওনা হমযও আবার ভফমর রদেমত আমসন োমক তেন 
ওোঁর ো সমবোত্র রটভিমফান করা রেষ কমরমছন। ভতভন বমিনভন রফান কমরভছমিন 
কামক। উভন রসটা রহসয ভহমসমবই রােমত র মযভছমিন। রভবন আর ভেমসস অ্ভিিার রতা 
রিমবভছমিন বযভিভট আপভন। 
  
-তাই হমি রতা িামিাই হত। তাহমি রকামনা ধারোই রনই আপনামদর কামক রফানটা 
করা হমযভছি? 
  
–নাাঃ। সবই স্বযংভিয বযাপার এোমন, আপভন রতা তা জামনন। 
  
–পভর াভরকাভটও সাহার্য করমত পারমব না? 
  
–না। রস প্রায সাম়ে দেটার সেয ভফমর আমস। তার কামছ একটা ভে়েভকর দরজার 
 াভব ভছি। এমস রসাজা রস ভনমজর ঘমর  মি র্ায এবং শুময পম়ে। রস বাভ়ে অ্ন্ধকার 
োকায ধমরই রনয রর্ ঘুভেময পম়েমছন ভেমসস আপওযাডস। এবং তেমনা অ্নযরা 
রফমরভন। 
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আরও রর্া  করমিন রেন্স, কামন আবার রস কে রোমন আর ভক ঘটমছ না ঘটমছ রস 
বযাপামর সমূ্পেস উদাসীন। আোর রতা ধারো, র্তটা সম্ভব ও রেমযভট রবভে কো বমি, 
ততটা সম্ভব কে কাজ করার ধান্দা কমর। 
  
–তার োমন ও রতেন ভবশ্বাসী না? 
  
–ওহ, তা নয। ও রতা রোমট দু বছর ভেমসস আপওযামডসর কামছ আমছ। 
  
দরজায উোঁভক ভদময একজন কনমটবি বিি, সযার আপনামদর সমি রদো করমত 
 াইমছন একজন অ্েবযসী েভহিা। বিমছন, কাি রামত্রর ঘটনা সম্বমন্ধ উভন নাভক 
আপনামদর ভকছু বিমবন। জরুরী বযাপারটা। 
  
কাি রামত্রর বযাপামর? রিতমর পাভঠময দাও ওমক। 
  
 ডীডার রহণ্ডারসন এি। রকেন ফযাকামস এবং রসই সামে ওমক র্েরীভত একটু অ্দু্ভত 
রদোভিি। 
  
রস বিি, আোর েমন হয আোর আসাটা একান্তই দরকার। আভে ভনশ্চযই আপনামদর 
ভবরি করভছ না? 
  
–না ভেস রহণ্ডারসন, এমকবামরই না। 
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উমঠ দাোঁভ়েময ভোঃ রেন্স র যার এভ ময ভদমিন। ডীডার সু্কমির বাচ্চা রেমযর েত র যামর 
বসমি রবে উৎসাহ িমর রেন্স বিমিন, কাি রামত্রর বযাপামর রতা? ভেমসস আপওযাডস 
তাই না? 
  
–হযাোঁ। এটা রতা সভতয রর্ েুন হমযমছন উভন? ভপওন, রুভটওযািা রস কো সবাই বিমছ। 
অ্বেয ো বিমছন সবটাই গুজব, সভতয হমত পামর না কেমনা… 
  
রেমে র ি ডীডার। এটা আপনার ো সভঠক বমিনভন। সভতয ঘটনাটা। তাহমি আপভন 
আোমদর ভকছু বিমত  ান? 
  
-হযাোঁ। োমন ওোমন রর্ আভে ভ মযভছিাে। 
  
ভকভঞ্চৎ সরকারী অ্ভফসামরর সুর রেমন্সর আ রমে। 
  
-ভক, ওোমন আপভন ভ মযভছমিন? িযাবারনাে-এ কটার সেয? 
  
-রদেুন সভঠক আভে বিমত পারব না। আোর ধারো সাম়ে আটটা রেমক নটার েমধয 
হমব। সম্ভবত নটার কাছাকাভছ। রোটোট োওযা দাওযার পর। আোমক উভন রফান 
কমরভছমিন ভকনা। 
  
–আপনামক ভেমসস আপওযাডস রটভিমফান কমরভছমিন? 
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–হযাোঁ। উভন বমিন রর্ রভবন আর ভেমসস অ্ভিিার কামিনমকামযত-এ র্ামিন ভেমযটামর। 
একিাই োকমবন উভন, আভে র্ভদ ভ ময ওোঁর সমি কভফ পান কভর…. োমন একটু সি 
ভদই আর ভক। 
  
–এবং তাই আপভন রসোমন র্ান? 
  
–হযাোঁ। 
  
–এবং কভফও পান কমরন ওোঁর সমি বমস? 
  
ডীডার বিি, না। ওোমন র্াই আভে। ধাক্কা ভদই দরজায ভকন্তু রকামনা সা়ো পাই না। 
আভে তেন ভনমজই দরজা েুমি হিঘমরর েমধযই র্াই। ব়ে অ্ন্ধকার ভছি ঘরটা। আর 
বুঝমতই পারভছিাে না রর্, একটুও আমিা রনই রকন বসার ঘমর। হতিম্ব হময র্াই 
এমকবামর। ভেমসস আপওযাডসমক দু-একবার রডমকও ভছিাে। িাবিাে সা়ো না রপময 
হযত আোরই রকাোও রকামনা  ণ্ডম াি হমযমছ। 
  
–আপনার ভক বযাপামর  ণ্ডম াি হমত পামর বমি েমন হমযভছি? 
  
–আোর েমন হমযভছি হযত উভন রেষ পর্সন্ত ভেমযটামরই  মি র মছন রভবনমদর সমি। 
  
–আপনামকই না জাভনমযই? 
  
–অ্বেয রসটা একটু অ্দু্ভত। আর রকামনা ধারো হযভন আপনার? 
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—আভে পমর রিমবভছিাে রর্ ভফ্রডাই হযত আসি েবরটা র ািোি কমর রফমিভছি। 
ওর তা়োতাভ়ে কাি রামত ছুভট পাবার কো োকায ও রবাধহয ভনমজ েুব উমত্তভজত 
ভছি। 
  
-আপভন তারপর ভক করমিন? 
  
 মি এিাে। 
  
–রসাজা বাভ়ে? 
  
–না। হাোঁটিাে একটুক্ষে। কাি রবে  েৎকার ভছি আবহাওযা। 
  
দু-একেুহূতস রেন্স  ুপ কমর োকমিন। উভন রেমযভটর রঠাোঁমটর ভদমক তাভকময ভছমিন। 
তা িক্ষয করমিন রপাযামরা। একটুক্ষে বামদ উমঠ দাোঁভ়েময ভতভন বিমিন, ভেস রহণ্ডারসন 
ধনযবাদ। একো আপভন আোমদর জাভনময িামিা কমরমছন। আপনার কামছ আেরা 
কৃতে। 
  
ডীডামরর করেদসন করমিন ভতভন। 
  
 ডীডার বিি, আোর আসাই উভ ত আভে রিমবভছিাে। অ্বেয ো  ানভন রর্ আভে 
আভস। 
  
-তাই বুভঝ? 
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–ভঠকই বমিমছন আপভন। ভেস রহণ্ডারসনমক ভবদায জানামিন রেন্স। ভতভন ভফমর এমস 
রপাযামরার ভদমক রটভবি  াপভ়েময তাকামিন। 
  
–েোঁভসময রপাযামরা, রকামনা ভিপভষ্টক ভছি না রঠাোঁমট। ভকংবা আজ সকামি হযত রেমযভট 
ভিপভষ্টক বযবহারই কমরভন। 
  
-না না, আজ সকামি বমি নয, ও রকামনাভদনই বযবহার কমর না। 
  
–আজকািকার রেমযমদর পমক্ষ এটা একটু অ্স্বািাভবক, ভক বমিন? 
  
 –আসমি একটু অ্দু্ভত রেমযভট, বিমত পামরন অ্পভরেতও। 
  
–এবং রকামনা সু ভন্ধও বযবহার কমরনভন, অ্ন্তত রটর পাযভন রতা আোর নাক, ভকন্তু 
ভেমসস অ্ভিিার বমিভছমিন একটা রসমন্টর  ন্ধ ভতভন রপমযভছমিন, ও বাভ়েমত কাি 
রামত্র দােী রসন্ট। রসকোও রভবনও সেেসন কমরমছ। রস বমিমছ ওটা তার োমযর 
বযবহৃত রসমন্টর  ন্ধ নয। 
  
–রসন্ট বযবহার কমর না বমিই রতা েমন হয এ রেমযভট। 
  
–ভঠক তাই আোর েতও। রদেমিই েমন হয সামবকী  াি  িমনর রকামনা সু্কমি হভকর 
রেিার কযামেন ভকন্তু রবাধহয বযস ভত্রে ছুোঁই ছুোঁই, ভক বমিন? 
  
–হযাোঁ, তা হমব। ভকন্তু রস অ্নুপামত পভরেত নয। 
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ভ ন্তা করমিন রপাযামরা এটা ভকন্তু বিা র্ায না এত সহমজই। 
  
িুরু কুোঁ মক র ি রেমন্সর। ভঠক ভকন্তু ভেিমছ না। রসন্ট রনই, ভিপভটক রনই এবং 
র্মেষ্ট বুভেেতী রেমযভটর ো। েদযপ ভছি ভিভির ো এবং োত্র ভিভির ন বছর বযমসই 
রস জভ়েত নানান ঝামেিায। এই রেমযভট রসমক্ষমত্র ভক কমরই বা ভিভি হয। আবার 
ভেমসস আপওযাডস এমক কাি রামত্র রটভিমফামন আেন্ত্রে জাভনমযভছমিন, রোমটও 
বযাপারটা রসাজা নয। 
  
ভক বিমছ ডািামরর সাক্ষয, রসোমনও ভবমেষ রকান সাহার্য পাভি না। িদ্রেভহিা োরা 
র্ান রোটােুভট আন্দাজ সাম়ে নটা হমব তা সব ডািারই বিমছ। 
  
ভেস রহণ্ডারসন আসার ভঠক আম ই োরা র্ান উভন, তাহমি এেনও হমত পামর, হমত 
পামর অ্বেয র্ভদ সভতয কো বমি োমক রেমযভট। হয রস বিমছ সভতয কো, নয  িীর 
জমির োছ রস, ওমক ওর ো আসমত ভদমত  াইভছমিন না। আপনার ভক েত রসই 
বযাপামর? 
  
–ভঠক বিা র্ামি না। ো-ভট রেমযমক আসমত নাও ভদমত  াইমত পামরন। অ্কারে 
ঝামেিা ভতভন অ্পছন্দ কমরন। 
  
দীঘসশ্বাস রফিমিন রেন্স। তার োমন আেরা অ্কুস্থমি ভেস রহণ্ডারসনমক পাভি, অ্েবা 
এেন একজনমক রর্, ভেস রহণ্ডারসন আসার আম  ওোমন র্ায, একজন েভহিা। 
একজন েভহিা ভর্ভন বযবহার কমরন ভিপভষ্টক আর দােী রসন্ট। ভনশ্চযই আপভন তদন্ত 
করমবন? রেন্স রপাযামরামক বিমিন, তদন্ত করভছ আভে, এই েুহূমতস অ্তযন্ত 
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সতকসিামব। ইি কামপসন্টার কাি রামত ভক করভছমিন?  ত রামত্র রেিা ররগুি রকাোয 
ভছমিন? ওরা নাভক বাভ়েমতই ভছমিন ভোঃ কামপসন্টার, অ্বেয র্তদূর জাভন আভে, একটা 
রাজধনভতক সিায বয্ ভছমিন। 
  
ভ ন্তাভেত  িায রপাযামরা বিমিন, ইি। তা়োতাভ়ে ভক নামের ফযাোন বদিায। 
আজকাি ইিা নােটা রোনাই র্ায না, না? এটা হময র মছ রসমকমি নাে। বরং ইি 
নােটা অ্মনক রবভে আধুভনক। 
  
ভনমজর ভ ন্তায ভকন্তু রেন্স অ্টি। রবে দােী রসন্ট উভন বযবহার করমত পামরন। ওোঁর রস 
সিভত আমছ। 
  
আোমদর আরও ভকছু জানা দরকার এই েভহিাভটর অ্তীত সম্বমন্ধ। কারে রু্মের সেয 
রেমক ভবধবা এরকে সাজা েুব সাধারে বযাপার। একজন দুাঃেী ভবধবা রসমজ রর্োমন 
রসোমন আপভন সহানুিূভত রপমত পামরন। রকউ ভকছু জানমত  াইমব না। 
  
ভ ভন গুোঁম়ো করার হাতুভ়ে, আপভন রসটা অ্স্ত্র সমন্দহ কমর পরীক্ষার জনয পাভঠমযমছন 
আোমদর কামছ, আেরাও সমন্দহ করভছ ওটাই ভেমসস েযাভ নভটর হতযার জনয দাযী। 
ডািার বিমছন, এ ধরমনর আঘাত করার জনয েুবই সুভবধাজনক ওটা। ওমত আমছ 
রমির দা ও। র্ভদও ওটা এেন পভরষ্কার করার পর আোমদর হামত এমসমছ তবুও 
সাধারে রিাক রবামঝই না রর্ কত সূক্ষ্ম ভজভনসও অ্নুবীক্ষে র্মন্ত্র সহমজই ধরা পম়ে। র্া 
পাওযা র মছ ওমত তা োনুমষরই রি। আবারও রবাধহয ঘটনায ওমযদারভবমদর আর 
ডীডারমক জভ়েময রফিা হি, তাই না? 
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ভেস রহণ্ডারসন ভকন্তু রজার ভদমযই বমিমছন রর্, ওটামক ফসি কাটা উৎসব উপিমক্ষয 
একভজভবেমন রদওযা হমযভছি ভবভির জনয। 
  
–এবং ভেমসস সাোরমহসও আবার ভনভশ্চত রর্, ব়েভদমনর একভজভবেমন ওটা ভছি। 
রকামনাভদনই ভেমসস সাোরমহস রকামনা বযাপামর ভনভশ্চত নন। উভন েুব িামিা ভকন্তু 
রকামনা বাোঁধুনী রনই কাজকমেস। তমব আভে আপনামক এটুকু বিমত পাভর–আভে িং 
ভেমডাস-এ এতভদন আভছ, সবসদাই দরজা, জানিা ও বাভ়ে হাট কমর রিািা োমক। ইমি 
করমি রর্ রকউ রকামনা সেময ঢুমক রর্ রকামনা ভজভনস ওোন রেমক ভনময রর্মত পামর 
আবার পমর এমস তা ররমে ভদমি িক্ষযও করমব না বাভ়ের রিাক। ধরুন র্ভদ একভদন 
েভহিা ঐ র্ন্ত্রটাই না রদেমত পান, িাবমবন স্বােী ওটা েরম াস োরমত বা োঠ কাটমত 
ভনমযমছন। আর র্ভদ ওটা রদেমত না পান, স্বােী তমব িাবমবন কুকুরমদর জনয োংস 
কাটমবন বমি ওটা ভনমযমছন স্ত্রী। রর্ র্ার েুভেেত ভজভনস রনয ও বাভ়েমত, কাজ হময 
র মি রর্োমন েুভে রামে। রকউ ভকছু েমন রােমত পর্সন্ত পামর না। ও বাভ়ের বাভসন্দা 
হমত হমি আোর রতা েোই োো োরাপ হময রর্ত। ওরা ভকন্তু ভকছু পমরাযাই কমরন 
না এ সমবর। 
  
 ম্ভীর সুমর রেন্স বিমিন, িামিা কো। িামিা েবর একটাই রর্ পুমরা তদন্ত 
িামিািামব না ভেটমি, রবন্টিীর োভ্র রকামনা প্রশ্নই ওমঠ না। আেরা একটা ভ ভঠও 
ভদমযভছ েন্ত্রীমক। উত্তমর তদমন্তর জনয প্রমযাজনীয সেয আোমদর ভতভন ভদমযমছন। 
  
–আোর েমন হয একবার রবন্টিীর সমি রদো করা দরকার, ভবমেষত র্েন আেরা 
ভকছুটা এভ মযভছ। রপাযামরা বিমিন। 
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. 
  
ভবমেষ রকামনা পভরবতসন হযভন রজেস রবন্টিীর। অ্বেয েরীর আম র র ময োরাপই 
হমযমছ একটু ররা া। হাত না়োর িভি রদমে েমন হয রস ভকছুটা অ্োন্ত। এছা়ো 
রোটােুভট আম র েতই  ুপ াপ ভনরাে। 
  
েুব সাবধামন রপাযামরা কোবাতসা শুরু করমিন। 
  
-নতুন কমর তদমন্তর একটা ভদক শুরু হমযমছ। আো রজম মছ রর্….. 
  
রকামনা আোই রনই রবন্টিীর েমন। রস বিি, রকামনা িাি রনই। আর নতুন কমর ভকই 
বা তদন্ত হমব। 
  
-আপনার বনু্ধরা ভকন্তু েুব আন্তভরকিামব র ষ্টা  ািামিন। 
  
–আোর বনু্ধরা, রকামনা বনু্ধ রনই আোর। কাোঁধ ঝাোঁকামিা রবন্টিী। 
  
–এ আপভন বিমত পামরন না। অ্ন্তত দুজন শুিাকাঙ্খী বনু্ধ আমছ আপনার। 
  
–দুজন বনু্ধ? জানমত ইিা করমছ আোর তারা রক? অ্ভবশ্বামসর সুর রবন্টিীর  িায। 
  
 –প্রেে, সুপাভরমন্টমন্ট রেন্স। 
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–রেন্স? আোর ভবরুমে রর্ পুভিে সুপার োেিা সাভজমযমছন? আপভন হাসামিন। 
  
–না আপনার রসৌিা য। র্োেস বুভেোন রেন্স এবং নযাযপরাযে। সব বযাপামরই উভন 
সমন্দহেুি হমত  ান। 
  
–তা উভন রতা ভনাঃসমন্দহ আোর অ্পরামধর বযাপামর। 
  
–না–রসটাই আশ্চর্স রর্ ভনাঃসমন্দহ নন উভন। রসজনযই রতা বিভছ আপনার বনু্ধ উভন। 
  
ওাঃ, রসইরকে বনু্ধ, পরবতসী প্রমশ্নর অ্মপক্ষায রপাযামরা  ুপ কমর রইমিন। ভতভন 
জামনন। রর্, সাধারে োনুমষর েত রবন্টিীরও রকৌতূহি োকমব। ভঠক হি তার 
অ্নুোন। 
  
ভজমেস করি রবন্টিী, আর অ্নয জন? 
  
–েড উইভিযােস। 
  
রবন্টিীর েুমে রকামনা ররোপাত হি না। ভনেৃহিামব রস বিি, ভতভন আবার রক? 
  
–উভন, ভবদ্রার অ্যাণ্ড স্কাটি এর অ্ভফমস কাজ কমরন। 
  
–ওাঃ, রসই ভেস উইভিযােস? 
  
–হযাোঁ, ভতভনই। ভকন্তু এ বযাপামর তার োো ঘাোমনার ভক প্রমযাজন? 
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এেন এক একটা সেয আমস রর্, রপাযামরারও ভবরভি ধমর র্ায রবন্টিীর এই 
অ্নাবেযক ভনরসভিমত। তেন তাোঁর সভতয সভতযই েমন হয এরকে  ভরমত্রর বযভি রদাষী 
সাবয্ হমিই েুভে হমতন ভতভন। ভকন্তু দুিসাম যর ভবষয রর্, রবন্টিী র্তই তামক রাভ ময 
রদয তার বযবহামর, ততই রবন্টিীমক তার অ্পরাধী িাবমত রকাোয রর্ন ভিধা জাম , 
ভোঃ রেমন্সর েত। তার েমন হমত োমক রর্ কাউমক হতযা করার বযাপামর রবন্টিীর েত 
োনুষ ভনতান্তই ভনরাসি। আর, কাউমক হতযা করমত  াইমিও রসরকে ক্ষেতা রবন্টিীর 
আমছ বমিও রতা েমন হয না। র্া বমিমছন রেন্স তামত এই হতযাকাণ্ড ঘটামত রর্ 
অ্নযতে গুে তৎপরতা তা এমকবামরই রবন্টিীর রনই। 
  
রপাযামরা ভফমর এমিন পুরমনা কোয, পূেস তদমন্তর বযাপামর ভেস উইভিযােস েুব 
উৎসাহী। উভন ভস্থর ভনভশ্চত রর্ আপভন ভনমদসাষ। 
  
-আভে রতা রিমব পাভি না একো উভন ভক কমর ধমর রনন? 
  
–কারে আপনামক উভন র্মেষ্ট জামনন। 
  
র াে ভপটভপট করি রবন্টিী। তারপর একগুোঁময িামব বিি। হযাোঁ, হযত ভকছুটা জামনন। 
ভকন্তু সবটা নয। 
  
একই অ্ভফমস আপনারা কাজ করমতন, তাই নয ভক? একসমি কেমনা কেমনা রেমতও 
রর্মতন। 
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–ও হা। রস োত্র একবার ভক দুবার। বু্ল-কযাট কামফমত ওই রা্াটা রপমরামিই। 
  
 –ওর সমি ভক কেমনা রব়োমত র্ানভন? 
  
–আেরা একসমি রহোঁমটভছিাে একভদন, োভনকক্ষে। 
  
 র োঁভ ময উঠমিন রপাযামরা, আপভন েোই ভক? রকামনা েভহিার সামে ভেমে ভক রকামনা 
অ্পরাধ কমরমছন আপভন নাভক রস সব কো আপনার রপট রেমক রটমন বার করমত 
হমব? এটাই রতা আপনার বযমস স্বািাভবক। আপনার এসব িামিা িাম  না? 
  
–তা রকনই বা িা মত র্ামব? 
  
 –ভক বিমছন র্া তা। এই সবই রতা কমর আপনার বযমসর রছমিমেমযরা। 
  
–রবভে রেমযমক আভে ভ ভন না। 
  
–রস কো হমি না। ভকন্তু আপনার িভজ্জত হওযা উভ ত। ভেস উইভিযােসমক আপভন 
র মনন, ওোঁর সহকেসী ভছমিন, কো বিমতন ওোঁর সমি, রব়োমতও ভ মযভছমিন একবার। 
ওোঁর কো এসব সমেও আভে র্েন আপনামক বিিাে, আপভন ভকন্তু ওোঁমক ভ নমতও 
পারমিন না। এবার িজ্জায িাি হি রবন্টিী। 
  
–েোঁভসময রপাযামরা রদেুন, রেমযমদর সমি ওিামব রকামনাভদনই আভে ভেভেভন। 
রীভতোভফক অ্ভিজাত েভহিা বিমত র্া রবাঝায, ভঠক তাই ভছমিন ভেস উইভিযােস। 
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উভন এেভনমত েুব িামিা সভতয আোর েমন হয আোর োমযর ভব ামর উভন েুবই 
সাধারে রেমযর পর্সাময প়েমতন। 
  
–ওোঁর সমি রেিামেো না করার এটাই ভক একোত্র কারে? আবারও িাি হি রবন্টিী। 
  
— ওোঁর  ুি, রপাোক ভকছুই নয আোর োমযর েত। ো েুব রসমকমি ধাোঁম র েভহিা।…. 
  
রবন্টিী  ুপ কমর র ি। ভজোসা করমিন রপাযামরা, েুব সহানুিূভতেীি েভহিা ভেস 
উইভিযােস। তাই না? 
  
হযাোঁ, েুব দযািু উভন ভকন্তু…. অ্বুঝ এমকবামর। বুঝমত  ান না সব কো। েুব রছমি 
রবিায অ্বেয ওোঁর ো োরা র মছন বমি শুমনভছ। 
  
–তারপর,  াকভরভট রোযা র্ায আপনার। অ্নয  াকভর পাভিমিন না। িডভহভনমত ভেস 
উইভিযােমসর সমি সম্ভবত রদো হয আপনার? 
  
হতাোগ্র্ রদোমিা রবন্টিীমক। 
  
-ওোমন উভন নবষভযক কামজ এমসভছমিন। রস কো আোয একটা ভ ভঠমত জানান। ওোঁর 
সমি রদো করমত বমিন। ভকন্তু রকন, অ্মনক রিমব তার রকামনা কারে আভে েুোঁমজ 
পাইভন। ওোঁমক আভে ভবমেষ িামিািামব জানতােও না। 
  
–ভকন্তু রদো কমরন আপভন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

194 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

–হযাোঁ, অ্কারমে অ্িদ্রতা করমত পাভরভন। 
  
–তারপর? আপভন ওোঁমক ভনময রকাোয র মিন? ভসমনো না ররম্ারাোঁয? 
  
–না, েোই না। দু ার কো বমিভছিাে বাস টমপ দাোঁভ়েময। 
  
–আহা হা, সুন্দরী রেমযভটর কপামি রসভদন অ্মনক দুমিসা  ভছি। 
  
এবার রবন্টিী ররম  র ি। েোঁভসময রপাযামরা, কত বার বিব, আোর হামত রসভদন রোমট 
টাকা পযসা ভছি না। 
  
হা হা। আিা, এটা রতা ভেমসস েযাভ নভট োরা র্াবার কমযকভদন আম র ঘটনা, তাই 
না? 
  
োো না়েি রবন্টিী। রস হঠাৎ বিি, হযাোঁ, রসােবামরর ঘটনা এটা। বুধবার ভেমসস 
েযাভ নভট োরা র্ান। 
  
আভে এবার আসভছ অ্নয প্রসমি। বিুন রতা, ভেমসস েযাভ নভট ভক সানমড কম্পযাভনযন 
পভত্রকার গ্রাভহকা ভছমিন? 
  
-হযাোঁ। 
  
–আপভন কেমনা পম়েমছন ঐ কা জটা? 
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–পম়েভছ। উভন অ্মনকবারই ভদমত র মযমছন আোমক, আভে ভনইভন প্রভতবার। আোর ো 
ভঠক ঐ ধরমনর পভত্রকাগুমিা প়েমতন না। 
  
–রসই সিামহর পভত্রকাটা তাহমি আপভন পম়েনভন? 
  
-না। এবং ভেমসস েযাভ নভট ওই কা জ বা কা মজর রকামনা েবর ভনময আপনামক ভকছু 
বমিনও ভন? 
  
-বমিভছমিন রতা। অ্মনক কোই বমিভছমিন। 
  
-তাই নাভক? তাহমি অ্মনক কো বমিভছমিন। একটু েমন কমর কোগুমিা বিুন রতা। 
বযাপারটা জরুরী। 
  
-েুব িামিা কমর তা এেন আর েমন রনই। রকামনা পুরমনা ভদমনর েুমনর ঘটনা। 
রবাধহয রি  োেিা, আবার নাও হমত পামর। র্াকম , উভন বমিভছমিন রর্, ওরকে 
রকামনা পুরমনা োেিার সমি জভ়েত রকউ এেন িডভহভনমতই বাস করমছন। অ্মনক 
কো এভনময উভন বমিন। র্ভদও রিমব পাইভন আভে ওোঁর তামত োো বযোটা ভক? 
  
-ভক বমিভছমিন উভন, রক জভ়েত বযভিভট? 
  
–েমন হয নাটক রিমেন রর্ িদ্রেভহিাভটর রছমি, রসই েভহিাভট। 
  
–ভক নাে কমর উভন বমিভছমিন? 
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–না….আভে…ভক জাভন অ্মনক ভদমনর কো রতা, েমন করমত পারভছ না ভঠক। 
  
–হাতমজা়ে কমর আভে অ্নুমরাধ করভছ। র ষ্টা করুন েমন করমত। ভনশ্চযই েুমনর দায 
রেমক আপভন েুভি রপমত  ান, তাই না? এবার অ্বাক হি রজেস রবন্টিী। 
  
-েুভি? 
  
–হযাোঁ, েুভি। 
  
 –আভে….হা। ভনশ্চযই  াই। 
  
–তাহমি িাবুন…ভঠক ভক ভক কো বমিভছমিন ভেমসস েযাভ নভট। 
  
-অ্মনকটা এই ধরমনর : সব ভকছু ভনময ভনমজর বযাপামর েভহিার এত  বস…এত  মবসর 
ভকছু রনই…র্ভদ সব জানাজাভন হময র্ায। আরও বমিন, রকউ নাভক িাবমতই পারমব না 
ফমটার েভহিা আর এই েভহিাভট এক, তমব এত বছর আম র ঘটনা ইতযাভদ। 
  
–এ ধারো তাহমি আপনার েমন রকন এি রর্, ভেমসস আপওযামডসর কোই উভন বিমত 
র মযমছন? 
  
-সভতযই জাভন না। তমব রকন রর্ন ধারোটা দাো পাভকময র্ায। হযত উভন ভকছু 
বিভছমিন ভেমসস আপওযামডসর সম্বমন্ধ। েন ভদময আভেও শুনভছিাে না, বা এেন 
এতভদন বামদ বিমত ভ ময গুভিময রফিভছ, এও হমত পামর। উভন রর্ কো বিমতন বড্ড 
রবভে। 
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রপাযামরা দীঘসশ্বাস রফমি বিমিন; আভেও েমন কভর না রর্, উভন ভেমসস আপওযামডসর 
কোই বিমত র মযভছমিন। সম্ভবত উভন অ্নয কারও কো বমিন, ভঠকেত েমন কমর 
আপভন ভকছুই বিমত পারমিন না…প্রকৃত তদমন্তর  ভতও এমত বাধা পামব। আর রক 
বিমত পামর, হযত কোঁভস কামঠ আপনামকও িটকামত হমব হযত। আিা, রর্ সব বাভ়েমত 
ভেমসস েযাভ নভট কাজ করমতন, রসই সব বাভ়ের েভহিামদর সম্বমন্ধ উভন ভকছু বিমতন? 
  
-হযাোঁ, ভকছু ভকছু। ভকন্তু আোমক রস কো ভজোসা কমর িাি রনই, েোঁভসময রপাযামরা। 
আভে ভনমজ তেন এত অ্োভন্তর েমধয ভছিাে রর্, রকামনা কোই আোর েমন ররোপাত 
করত না। 
  
-ভকন্তু রর্ রকে দুভশ্চন্তায এেন আমছন, রসই তুিনায ভকছু নয। উভন ভক ভেমসস 
কামপসন্টার (ভর্ভন আম  ভেমসস রসিকাকস ভছমিন) অ্েবা ভেমসস ররগুমির সম্বমন্ধ ভকছু 
বমিভছমিন? 
  
–পাহাম়ের ওপমর নতুন বাভ়েটার োভিক ভেমসস কামপসন্টাররাই রতা? ওোঁর স্বােীর রতা 
একটা ে্  াভ়ে আমছ। তেন িদ্রমিাক ভছমিন িদ্রেভহিার বা দত্ত। রোমটও ভেমসস 
কামপসন্টামরর ওপর ভেমসস েযাভ নভটর িামিা ধারো ভছি না। োভি বিমতন, কপামির 
রজার। 
  
-আর ররগুমির সম্বমন্ধ? 
  
–উভন ডািার, না? েমন প়েমছ না আোর ভবমেষ ভকছু ওোঁমদর সম্বমন্ধ শুমনভছ বমি। 
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–আর ওমযদারভবরা, রবে েুেী েুেী রদোি রবন্টিীমক। েমন আমছ আোর ওমদর 
সম্পমকস ভক বমিভছমিন ভেমসস েযাভ নভট। নধর্স রনই িদ্রেভহিার। র্া েুেী তাই 
করমছন? িদ্রমিামকর কোয বমিভছমিন, রবৌমযর আোঁ ি ধরা, েুমে কোভট রনই, উভন 
বমিভছমিন, েুব অ্সুেী পভরবার। 
  
র াে তুমি তাকামিন রপাযামরা। তাোঁর েমন হি এক েুহূমতসর জনয এই প্রেে রবন্টিীর 
কোর সুমর এমসমছ পভরবতসন। সভতযই রবন্টিী বাভ়েটা সম্পমকস ভ ন্তা করভছি, পভরবামরর 
সম্বমন্ধ, তামদর সুে, অ্সুে… 
  
নরে  িায রপাযামরা বিমিন, ওমদর র মনন আপভন? িদ্রেভহিামক? িদ্রমিাকমক? 
রেমযভটমক? 
  
-না না। বরং কুকুরটামক বিমত পামরন। ফাোঁমদ আটকা পম়ে র্ায একভদন কুকুরটা, 
একা ওটামক েুি করমত পারভছি না রেমযভট। সাহার্য কমরভছিাে আভে, এই পর্সন্ত। 
  
রপাযামরার কামন এ সুরটাও নতুন রঠকি। আভে সাহার্য কমরভছিাে, একটু রর্ন  মবসর 
রছাোঁযা কোটায। ভেমসস অ্ভিিার আর ভেস রহণ্ডারসমনর েমধয র্া কোবাতসা হমযভছি 
রসগুমিা েমন করার র ষ্টা করমিন রপাযামরা। েৃদুস্বমর ভতভন বিমিন, আপনারা কোও 
বমিভছমিন? 
  
-হযাোঁ। উভন বমিভছমিন অ্মনক কষ্ট স্বীকার কমরমছন ওোঁর ো। উভন েুব িামিাবামসন 
োমক। 
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-এবং তামক আপভনও আপনার োমযর কো বমিন? 
  
–হযাোঁ। রবন্টিী সরিিামব উত্তর ভদি। 
  
 ুপ কমর রইমিন রপাযামরা। রবন্টিী বিি, েুব ভনষু্ঠর জীবন, েুব ভনেসে। সারা জীবমনও 
রকউ রকউ সুমের েুে রদেমত পায না। 
  
–তা ভঠক। 
  
–আোর েমন হয ভেস ওমযদারভবও অ্মনক ভকছু রেমক বভঞ্চত জীবমন। 
  
–রহণ্ডারসন। 
  
–ও হযাোঁ। আোয উভন বমিভছমিন, ভোঃ ওমযদারভব ওোঁর সৎভপতা। 
  
–ডীডার রহণ্ডারসন, করুে নাে। নােটা সুন্দর ভকন্তু উভন রদেমত তত সুশ্রী নন। 
  
–আোর েমন হয র্মেষ্ট সুন্দরী উভন। 
  
. 
  
১৯. 
  
 ভেমসস সুইভটেযান বিমিন, আোর কোটা তুভে েন ভদময রোমনা, বযস। 
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নাক টানি এডনা। ভকছুক্ষে ধমরই রস শুমন র্ামি ভেমসস সুইভটেযামনর কো। র্মত্তা সব 
অ্প্রাসভিক, অ্প্রমযাজনীয কোবাতসা। একমোবার একই কো বমিন। শুধু ওরই েমধয 
এডনা ফাোঁক রপময ভনমজর দুমটা কো ওোঁর কামন প্রােপমে রতািার র ষ্টা করভছি–এক, 
রকামনািমেই রস ভকছু বিমত পারমব না। আর দুই, ওর বাবা ওর ছাি  াে়ো তুমি 
রফিমবন। জানমত পারমি। 
  
ভেমসস সুইভটেযান বিমিন, রসটা হমিও ক্ষভত রনই। তমব েুন সব সেয েুনই এবং র্া 
তুভে রদমেছ তা অ্স্বীকার করমত তুভে পামরা না। 
  
আবার নাক টানি এডনা। 
  
এবং এডনা, র্া রতাোর করা উভ ত…. 
  
কো োভেময ভেমসস সুইভটেযান তার রদাকামন সদয আ ত ভেমসস ওমযদারভবমক 
রবানবার কাটা আর উমির র ািা ভদমত এভ ময র মিন। 
  
–োদাে আপভন অ্মনকভদন এভদমক আমসনভন। 
  
-না–রবে ভকছুভদন র্াবৎ িামিা র্ামি না েরীরটা, হামটসর অ্সুে, রবামঝনই রতা। রবভে 
সেয কামট ভবছানামতই। 
  
–শুনিাে, কামজর রিাক রপমযমছন আপভন? এই রর্ উভি আর কাটা আপনার। 
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-হযাোঁ। র্মেষ্ট কভরেেসা রেমযভট। রাোঁমধও েন্দ না। তমব স্বিাব, রবেিূষা আোঁটসাোঁট, অ্সহয 
এমকবামর। 
  
-ওহ, আজকাি আসমি রেমযমদর সুভেক্ষাই রদওযা হয না। োত্র রতর বছর বযমস 
আোর ো কামজ রর্া  রদন। ররাজ উঠমতন রিাম র রপৌমন পাোঁ টায। উভন 
পভর াভরকামদর প্রধান ভছমিন। আরও ভতনজন রেময ভছি ওোঁর অ্ধীমন, র্ামদর উভন 
 েৎকার নতভর কমর রনন ভেভেময পভ়েময, ভকন্তু এেন? ও সমবর পাটই শুধু পুোঁভেপ়ো 
ভবমদযটাই জামন রেমযরা। রর্েন এডনা। 
  
এডনার ভদমক দুজন েভহিাই তাকামিন। তেন এডনা কাউন্টামর রহিান ভদময 
ভপপারমেন্ট  ুষভছি ভবেষস েুমে। সভতযই তার েমধয ভেক্ষা ত উন্নভতর রকামনা পভর য 
ভছি না। 
  
ভেমসস সুইভটেযান কো  াভিময র্াভিমিন–েুবই বীিৎস ভেমসস আপওযামডসর বযাপারটা 
না? 
  
রেমবরমের কাটা বাছভছমিন ভেমসস ওমযদারভব। সায ভদমিন ভতভন। 
  
–ভঠক বমিমছন। নৃেংস বযাপার। ঘটনাটা বাভ়ের রিামকরা আোমক বিমত িরসাই 
পাযভন। রেষ পর্সন্ত রর্ই না বমিমছ; হামটসর অ্বস্থা আোর োরাপ হময র ি। আভে 
আবার েুব নািসাস রতা। 
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-হযাোঁ, েবরটা আোমদর সকমির পমক্ষই ব়ে অ্স্বভ্কর। ভবমেষত রভবমনর কো িাবমি 
ব়ে কষ্ট হয। ওর পমক্ষ এ রোক সােিামনা েুবই কষ্টকর হমযভছি। এমকবামর ডািার-
টািার রডমক একাকার কাণ্ড। ও রতা এেন িং ভেমডাস-এ রপভযংম ট ভহমসমব োকমব 
বমিমছ। অ্বেয এজনয ওমক রদাষ ভদই না। জযামনট, ওমদর পভর াভরকাভট  মি র মছ 
তার িাভ নীর কামছ। বাভ়ের  াভব পুভিমসর রহফাজমত। ওমদর অ্ভতভে হময এমসভছমিন 
রর্ রিভেকাভট, ভতভন আপাতত  মি র মছন িন্ডমন, তমব আবার রকস  িমি আসমবন। 
  
ভেমসস সুইভটেযান অ্তযন্ত আত্মপ্রসামদর সমি সে্ তেয জাভনময ভদমিন। ভেমসস 
ওমযদারভব, উি রকনা ওোঁর েূি উমেেয হমিও েুব উপমিা  করভছমিন বযাপারটা। 
  
–অ্তযন্ত অ্স্বভ্কর। সে্ পভরমবেটাই আোমদর এর আওতায পম়ে। রকামনা পা মির 
কাণ্ড ভনশ্চযই। র্েনই িাভব আোর ভনমজর রেমযও বাইমর ভ মযভছি রস রামত্র তেন রর্ন 
সে্ েরীমরর রি জি হময র্ায। আিান্ত হমত পারত রসও, েুনও হমত 
পারত….ভেমসস ওমযদারভব উমত্তজনায দুম াে বন্ধ কমর রফিমিন–সতকসতােূিক বযবস্থা 
গ্রহে করা উভ ত এ অ্ঞ্চমি। রকামনা অ্েবযসী রু্বক বা রু্বতাোঁমক সমন্ধযর পর রঘারাঘুভর 
করমত রদওযা উভ ত নয। জামনন রতা, িং ভেমডাস-এর ভেমসস সাোরমহস বাভ়ের 
একটা দরজাও বন্ধ কমরন না, এেন ভক রামত্রও না। ভে়েকীর দরজা, নবঠকোনার 
জানিা সবই রোিা োমক হাট কমর র্ামত ওর রপাষা রব়োি, কুকুর অ্বামধ র্াতাযাত 
করমত পামর। এটামক আভে বযভি তিামব পা িােী ছা়ো ভকছু িাবমত পাভর না। ভকন্তু 
ভেমসস সাোরমহস বমিন  ুভর হবার হমি, তা হমবই, দরজা জানিা রোিা বা বন্ধ কমর 
তা আটকামনা র্ায না। 
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ভেমসস সুইভটেযান বিমিন, হযত রতেন ভকছু সম্পভত্ত রনই ওমদর  ুভর র্াওযার েত। 
  
দুাঃভেতিামব ভেমসস ওমযদারভব োো রনম়ে ভবদায ভনমিন ভজভনসপত্র গুভছময। 
  
আবার রসই পুরমনা তকস শুরু হি এডনা আর ভেমসস সুইভটেযামনর েমধয। 
  
-এডনা, একো স্বমপ্নও রিমবা না রর্, সব সেয র্া তুভে েমন কর রসটাই ভঠক। েুনটুন 
রোমটও রছমিমেিার বযাপার নয। সভতয কো বি এবং সৎপমে োমকা–তামতই োময্া 
হমব েযতান, আোর এটাই বযভি ত ভবশ্বাস। 
  
-আভে ভনভশ্চত রর্, আোর বাবা রেমরই রফিমবন। 
  
–রতাোর বাবার সমি আভে এ বযাপামর কো বিব, তা হমিও…. 
  
-েৃত ভেমসস আপওযাডস এবং এেন ভকছু তুভে রদমেছ র্া পুভিে জামন না। ডাকঘমর 
তুভে কাজ কর তার োমনই একজন সরকারী কেস ারী তুভে। রতাোর কতসবয রতাোমকই 
করমত হমব। কাটস রহভিং-এর কামছ রর্মতই হমব রতাোমক। 
  
নতুন কমর এডনা কান্না শুরু করি।–না কাটস নয, কামটসর কামছ আভে ভক কমর র্াব? 
তাহমি সবাই রজমন র্ামব। 
  
-তাহমি রসই ভবমদেী িদ্রমিাকমক, ভিধাগ্র্িামব সুইভটেযান বিমিন। 
  
–না না। ভবমদেী নয। রকামনা ভবমদেীর কামছ আভে এ বযাপামর ভকছু বিমত র্াৰ না। 
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–হযত এ কোটা তুভে ভঠকই বিছ। 
  
একটা  াভ়ে োোর েব্দ হি বাইমর। ভেমসস সুইভটেযামনর েুেোনা উজ্জ্বি হময উঠি। 
  
-ওই রর্ এমস র মছন রেজর সাোরমহস। তুভে বরং েুমি বি সব ভকছু। উভন বাতমি 
রদমবন রতাোর পে। 
  
-না, না, আভে পারব না। 
  
রিতমর এমিন জভন সাোরমহস। ভতনমট কাডসমবামডসর বাি ওোঁর হামত। 
  
-ভেমসস সুইভটেযান সুপ্রিাত। ওজন কমর এগুমিা রদেুন না, ভনশ্চযই রবভে হময র্াযভন 
ওজন। 
  
পামেসমির ভদমক ভেমসস সুইভটেযান নজর ভদমিন। র্েন রেজর সাোরমহস টযাম্প 
িা ামত বয্, তেন উভন বিমিন, রেজর োপ করমবন, ভবমেষ একটা বযাপামর আপনার 
েতােত ভনমত  াই আভে, র্েন আপভন এ অ্ঞ্চমির বাভসন্দা তেন আপনামকই ভজোসা 
করা িামিা। 
  
সম্মভতসূ ক ঘা়ে না়েমিন বমট রেজর ভকন্তু এই সব রেমযমদর ধারো ভতভন ভঠক বুঝমত 
পামরন না। রর্মহতু তার অ্ভধকাংে পূবস পুরুষ বংোনুিমে এ অ্ঞ্চমির বাভসন্দা তাই 
সকমি এোঁরা আো কমরন রর্ সব বযাপামর উপমদে রদমবন ভতভনই। 
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এডনার বযাপামর কোটা। ভেমসস সুইভটেযান জানামিন। 
  
নাক টানি এডনা। সভন্দগ্ধিামব রেজর তাকামিন এডনার ভদমক। জীবমন উভন এত 
ভনজসীব রেময কেই রদমেমছন। ভঠক রর্ন ছাি ছা়োমনা একটা েরম াস। পুমরাপুভর বুভেও 
পামকভন বমিই েমন হয। ভবপদ বিমত আক্ষভরক অ্মেস র্া রবাঝায, তামত এ রেমযভট 
প়েমতই পামর না। 
  
রেজর ভকভঞ্চৎ অ্নুকম্পা ভেভশ্রত  িায বিমিন, ভক বযাপার? 
  
–সযার েুমনর বযাপারটা। েুনটা হয রর্ রামত্র, রসভদন এডনা ভকছু একটা রদমেভছি। 
  
জভন সাোরমহমসর তীক্ষ্ণ ও দ্রুত দৃভষ্ট প্রেমে এনা, তারপর ভেমসস সুইভটেযামনর ওপর 
প়েি। পমর আবার রস দৃভষ্ট ঘুরি এডনার ভদমক। 
  
তুভে ভক রদমেছ, এনা? রফাোঁপামত শুরু করি এডনা। ভেমসস সুইভটোন অ্বস্থা আযমত্ত 
আনমত র ষ্টা করমিন। 
  
-রদেুন রেজর, অ্মনক গুজবই আেরা শুমনভছ। ভকছু সভতয বাভকটা ভেমেয। ভকন্তু এটা 
ভনশ্চযই সভতয রর্, রসভদন রামত্র একজন েভহিা ভেমসস আপওযামডসর সংম  কভফ পান 
কমরন? 
  
–হযাোঁ, তাই ভবশ্বাস আোরও। এটা সভতয কারে কাটস রহভিং এ কো বমিমছন আোমদর। 
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স্থানীয পুভিে কনমটবি অ্যািবাটস রহভিং অ্তযন্ত ধীর িাষী এবং ভনমজর কতৃসত্ব সম্বমন্ধ 
সম তন। 
  
রেজর বিমিন, ও। ভকন্তু ওরা রতা জামন না রক েভহিাভট। 
  
এডনা ভকন্তু তামক রদমেমছ। 
  
এডনার ভদমক তাকামিন জভন। রঠাোঁট ভদময ভতভন ভেস রদবার িভি করমিন। 
  
-িদ্রেভহিামক তুভে রদমেছ এডনা। ঢুকমত না রবভরময রর্মত? 
  
–েমন রতা হি রিতমর র্াভিমিন বমিই (এডনার  িায  াম্ভীর্স)। আভে ভছিাে 
উমটাভদমকর রা্ায। ওই  াছগুমিার ভনম । রা্াটা রর্োমন বাোঁক ভনমযমছ, রসোমন। 
অ্ন্ধকার জায াটা। র ট ভদময িদ্রেভহিা রিতমর ঢুকমিন, তারপর  মি র মিন বাভ়ের 
ভদমক। 
  
েমনর িার রকমট র ি জভন সাোরমহমসর। 
  
-ওাঃ ভেস রহণ্ডারসন িদ্রেভহিা। এডনা এ কো পুভিে জামন। ভনমজই িদ্রেভহিা 
পুভিেমক জাভনময এমসমছন। 
  
োো না়েি এডনা-না, ভেস রহণ্ডারসন নয। 
  
-নয? রক তাহমি? 
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–ভঠক জাভন না আভে। আভে েুে রদেমত পাইভন। আোর ভদমক উভন রপছন ভফমর ভছমিন 
র্ভদও, ভকন্তু উভন কেমনাই ভেস রহণ্ডারসন নন। 
  
–তুভে রসটা রকেন কমর জানমি? েুেটাই রতা তুভে রদেভন বিছ। 
  
–কারে আভে ওোঁর  ুি রদমেভছ, হািকা রংমযর। ভেস রহণ্ডারসমনর  ুমির রং  াঢ়। 
  
অ্ভবশ্বামসর  িায রেজর সাোরমহস বিমিন, ভকন্তু রসভদন রামত্র রতা রতেন ভছি না 
 াোঁমদর আমিা। রতাোর পমক্ষ েুব সভঠকিামব  ুমির রং রবাঝা সহজ নয। 
  
ভকন্তু রদমেভছ আভে।  াভ়ে বারান্দায ভছি আমিা। রবমরাবার সেয ভোঃ রভবন আর 
রিভেকা িদ্রেভহিা আমিাটা জ্বাভিময ররমেই রবভরময র্ান। আমিার ভঠক ভনম ই আ ন্তুক 
েভহিাভট দাোঁভ়েমযভছমিন, তার পরমন  াঢ় রংমযর রকাট ছি, রকামনা টুভপ ভছি না োোয 
এবং  ুমি আমিা প়োয েষ্ট রদেমত রপিাে তা হািকা রংমযর। 
  
েুব আম্ ভেস ভদমিন জভন। র াে দুমটা তার এেন  ম্ভীর। ভজোসা করমিন, কটা 
বামজ তেন? 
  
নাক টানি এডনা–সভঠক আভে বিমত পারব না। 
  
ভেমসস সুইভটেযান বিমিন, তুভে তবুও আন্দাজ করমত পামরা। 
  
তেমনা নটা বামজভন,  ীজসার ঘন্টা শুমনভছিাে। তামত েমন হয সাম়ে আটটার পর। 
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তার োমন সাম়ে আটটা রেমক নটার েমধয। েভহিাভট কতক্ষে রিতমর ভছমিন? 
  
জাভন না সযার, কারে আর রবভেক্ষে আভে অ্মপক্ষা কভরভন। রকামনা েব্দ শুভনভন। কান্না 
বা ভ ৎকার রকামনাটাই নয। 
  
 ম্ভীরিামব রেজর সাোরমহস বিমিন, একটাই করেীয কাজ আমছ আোমদর, তা হি 
পুভিেমক জানামনা। 
  
সেমব্দ এডনা রকোঁমদ উঠি। –আোয তাহমি বাবা জযান্ত পুোঁমত রফিমবন। 
  
এডনা একো বমিই রপছমনর ঘমর দ্রুতপাময  মি র ি। 
  
রেজরমক ভেমসস সুইভটেযান বিমিন, সযার ব়ে রছমিোনুষী এনা করমছ। বযাপারটা ভক 
জামনন? েুব রােিারী আর ক়ো রেজামজর োনুষ ওর বাবা। এেন েুব অ্সন্তুষ্ট হময 
আমছন এডনার ওপর। কুিািমন একজন িদ্রমিাক, োভজসত রছমির সামে এডনার 
বা ামনর কো ভঠক হময ভ মযভছি সব। রছমিভটমক ওর বাবাও েুব পছন্দ করমতন, ভকন্তু 
আজকািকার রেমযমদর বযাপার রতা–এডনা ঐ রর মক রছম়ে এেন রঘারাঘুভর করমছ 
 াভিস োটামসসর সমি। 
  
-োটাসস? োমন ভোঃ রকামির কেস ারী, না? 
  
-হযাোঁ। আবার ভববাভহত রিাকটা। রছমিমেমযও আমছ দুভট। রেমযমদর রপছমন রঘারাঘুভর 
করাই ওর স্বিাব। রোমটই িামিা না রিাকটা, এডনার েভত ভত রদমে ওর বাবা  াভিসর 
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সমি এমকবামর বন্ধ কমর ভদমযমছন রেমযর রেিামেো। রসভদন এডনা বাবামক বমিভছি 
রসই রামত্র ও কুিািমন ভসমনোয র্ামি ররম র সমি। আসমি িুভকময ও  াভিসর সমি 
রদো করমত র্ায ওই রা্ামতই, রস রামত্র  াভিস রেষ পর্সন্ত আমসভন। হয ওর রবৌ 
আটমক ভদমযভছি ওোঁমক নযমতা অ্নয রকামনা রেমযর রপছমন ঘুরঘুর করভছি। তাই এডনা 
িয পামি রর্ সবাই জানমত পারমিও ওর বাবার কামনও কোটা উঠমত রদভর হমব না 
রর্ ও  াভিসর সমি এেমনা ভেেমছ। 
  
োো না়েমিন রেজর। ভক কমর এডনার েত রেময এসব কমর উভন রিমবই রপমিন না। 
ওর েতন রেমযর পমক্ষ দু-দুজন রছমি বনু্ধ রজাটামনা। 
  
-তাই বুভঝ এডনা কামটসর সমি রদো করমত  াইমছ না? 
  
—সযার আপভন ভঠকই ধমরমছন। 
  
–ভকন্তু এসব পুভিেমক জানামনা উভ ত। এ বযাপামর ওরা নকভফযত নাও  াইমত পামর 
আর র্ভদও বা  ায, ওরা তা র াপন রােমব অ্নুমরাধ করমি। আভে বরং ভোঃ রেন্সমক 
এোমন আসমত বভি-না োক,  াভ়ে কমর আভে এডনামক ভকিম টামর ভনময র্াভি। 
ওোমন এডনা জবানবন্দী ভদমি এোনকার রকউ তা জানমত পারমব না। আভে শুধু 
রফামন জাভনময ভদভি রর্ আেরা র্াভি। 
  
এর ভকছুক্ষে পমরই ভেমসস সুইভটেযামনর উৎসাহ রপময এডনা জভন সাোরমহমসর 
রটেন ওযা মন র মপ ভকিম টামরর পমে রওনা ভদি। 
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. 
  
২০. 
  
ভকিম টামর এরকুি রপাযামরা ভোঃ রেমন্সর অ্ভফমসই ভছমিন। ভতভন র যামর রহিান 
ভদময র াে বন্ধ কমর বমসভছমিন, রকামির ওপর ভদময হাত দুমটা। হামতর কাজ রেষ 
কমর তার ভদমক রেন্স তাকামিন। 
  
-েোঁভসময রপাযামরা, ভকছু আসমছ ভক োোয? 
  
–ভ ন্তা করভছ, র ষ্টা করভছ। 
  
–িামিা কো। িুমি র ভছ আপনামক ভজোসা করমত, রবন্টিীর সংম  রর্ আবার রদো 
করমিন, রকামনা নতুন তেয রপমিন? 
  
োো না়েমিন রপাযামরা। িুরু কুোঁ কামনা তার। ভতভন এই েুহূমতস রবন্টিীর কোই 
িাবভছমিন। িাবভছমিন তাোঁর েত একজন ভবেযাত র ামযন্দা রর্োমন ভবনা পাভরশ্রভেমক 
বযয করমছন ভনমজর বুভে আর সেয শুধুোত্র পুরমনা বনু্ধমত্বর োভতমর, অ্ভিরু্ি বযভিভট 
রসোমন এত কাঠমোট্টা, এটা ভঠক উভ ত নয। বরং একজন অ্েবযসী সুন্দরী রু্বতী, 
সরি ভকন্তু রবভহসাবী, বা সুশ্রী রু্বক একভট রর্ কেসদক্ষ, কাবযনুরি অ্ে  উেত  ভরত্র, 
রর্ন এরকে হমিই িামিা হত। তার বদমি ভক না রজেস রবন্টিী। োনভসক ভবকারগ্র্ 
আত্মমকভন্দ্রক একটা রছমি, রর্ শুধু ভনমজর সম্বমন্ধ ছা়ো ভকছুই আর িামব না, তাছা়োও 
এেন অ্কৃতে আর ভনভবসকার রর্, তারজনয এই রর্ এত র ষ্টা করা হমি রসজনয একটা 
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শুকমনা ধনযবাদ পর্সন্ত রদওযা দরকার বমি েমন কমর না। িাব রদোয এেন রর্ন ওর 
রকমনা ভকছুমতই ভকছু এমস র্ায না। শুধু এই কারমেই ফাোঁভসকামঠ ওমক রঝািামিও 
রবাধহয রদাষ হত না। 
  
রপাযামরার েমন এই সব ভ ন্তা  িভছি, রেন্স তামক উমেেয কমর র্েন কো শুরু 
কমরভছমিন। রপাযামরা বিমিন, রদেুন, আোমদর দুজমনর সাক্ষাৎকারটা রতেন ভকছু 
ফিপ্রসু হমযমছ বমি েমন কভর না আভে। রর্টুকু দরকারী কো রবন্টিীর েমন করমত 
পারা উভ ত ভছি, তাও েমন করমত পামরভন রস। ওর র্া েমন পম়েমছ তা এত অ্েষ্ট 
রর্, তার রেমক রকামনা রু্ভিবে উপসংহার পাইভন আভে। তমব একো সভতয রর্ সানমড 
কম্পযাভনযনর ওই ভফ ারটা পম়ে র্মেষ্ট উমত্তভজত হন ভেমসস েযাভ নভট। এেন কারও 
কো রবন্টিীমক উভন বমিন রর্, উভিভেত রকামনা একটা োেিার সামে জভ়েত এবং 
িডভহভনর বাভসন্দা বতসোমন। 
  
–রকান োেিা, ভোঃ রেন্স ভজোসা করমিন। 
  
আোমদর বনু্ধ রবন্টিী রসইটুকু বিমত পারমছ না সভঠকিামব। ভিধাগ্র্িামব বিি হযত 
রি  োেিা হমত পামর। ভকন্তু ঐ একটা োেিার ভবষযবস্তু সম্বমন্ধ ও ভনমজ ওযাভকবহাি 
রসইজনয ওটা ওর আন্দাজও হমত পামর। ভকন্তু বাভসন্দাভট একজন েভহিা। রবন্টিী এ 
প্রসমি ভেমসস েযাভ নভটর কো উমিে কমরমছ, এেন রকউ, সব জানাজাভন হময র মছ 
বুঝমি রস আর অ্ত  বস করমত পারমব না। 
  
– বস? 
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–হযাোঁ, অ্েসবযঞ্জক কোটা, তাই না? ভকন্তু  ভবসত েভহিাভট রক? ভকছুই জানমত পারা র্াযভন 
রস সম্বমন্ধ? 
  
–একবার রবন্টিী বিি ভেমসস আপওযাডস হযত, ভকন্তু র্তদূর েমন হয আোর রসরকে 
হওযার রকামনা কারে রনই। 
  
িদ্রেভহিামক অ্তযন্ত অ্হংকারী এবং বযভিত্বসম্পন্ন রিমবই হযত একো বমিভছি। ভকন্তু 
ভেমসস আপওযাডস হমতই পামরন না কারে ভতভন েৃতা এবং এেন একভট কারমে রর্ 
কারমে ভেমসস েযাভ নভটও েুন হন। কারেভট একভট ফমটার সনািকরে। 
  
রপাযামরা ভবষণ্ণিামব বিমিন, ওোঁমক আভে সাবধান কমর ভদমযভছিাে। 
  
ভব়েভব়ে কমর রেন্স বিমিন, ভিভি  যাম্বি। বযমসর ভহমসব েত রদেমত র মি োত্র 
দুমটা নাে পাওযা র্ামি ভেমসস ররগুি এবং ভেমসস কামপসন্টার। আভে বাদই ভদভি 
ভেমসস রহণ্ডারসনমক, ওর একটা জন্মপভর য আেরা জাভন। 
  
এবং এমকবামরই অ্োতকুিেীি অ্নয দুজন? দীঘসশ্বাস রফিমিন রেন্স। জামননই রতা 
ভক ভদনই না  িমছ আজকাি। সবভকছু তছনছ কমর ভদমযমছ রু্ে। রর্ সু্কমি ভিভি ভছি, 
তার আজ রকামনা ভ হ্নই রনই। োনুষ জমনর কোই ধরুন। অ্োতকুিেীিমদর সংেযাই 
রবভে রু্মের বাজামর। িডভহভনর বযাপামরই রদেুন, ভনভশ্চতিামব আেরা ভ ভন 
সাোরমহসমদর র্ারা ভকনা আজ ভতনমো বছর র্াবৎ বংেপরম্পরায িডভহভনর বাভসন্দা। 
আর ভোঃ কামপসন্টারমক ভ ভন র্ার বংমের অ্মনমক র্মেষ্ট পভরভ ত। ডাঃ ররগুি? এইটুকুই 
আেরা জাভন রর্ উভন রকাোয ভেক্ষািাি কমরন বা রকাোয ভ ভকৎসক ভহমসমব কেসজীবন 

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

213 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

শুরু কমরন ভকন্তু আোমদর ওোঁর বংে পভর য অ্জানা। ডাবভিমনর বাভসন্দা ভছমিন ওোঁর 
স্ত্রী, ইিা রসিকাকস। ভোঃ কামপসন্টারমক ভবময করার আম  রু্মের কারমে িদ্রেভহিা 
ভছমিন ভনহত রকামনা বযভির সদযভবধবা রু্বতী স্ত্রী। রর্ রকউই রতা রস সাজমত পামর। 
ওমযদারভবমদর কোই ধরুে–এরা রতা পৃভেবীর একপ্রান্ত রেমক অ্নযপ্রান্ত  মষ 
রবভ়েমযমছন, রকন? হযত বা ওোঁরা রকামনা সৎ নযমতা রকামনা কুকীভতস কমরমছন। এ কো 
বিভছ না রর্, রকামনা সংবাদই আেরা সংগ্রহ করমত পারমবা না, ভকন্তু তামতও রতা সেয 
িা মব। ভনমজ রেমক রিাকজন রকউ আপনামক ভকছু েবর রদমব না। 
  
-কারে তামদর অ্মনমকই িুমকামত  ায ভকছু না ভকছু। ভকন্তু রসটা নাও েুন হমত পামর। 
রপাযামরা বিমিন। 
  
রবাধহয তাই হমব। হযত তারা র্া কমরমছ, তা আইমনর র ামে অ্েভব্র রদামষর। হযত 
সাধারে রকামনা ঘটনা। র্াই রহাক এত কষ্ট কমর রিামক তা িুভকময রামে রর্, আসি 
েবর েুোঁমজ রবর করা রঢর রবভে কষ্টকর। 
  
–ভকন্তু অ্সম্ভব রতা নয। 
  
-না। ভকন্তু সেয সামপক্ষ। ধরুন র্ভদ ভিভিই িডভহভনমত রেমক োমক, তা হমি হয রস 
ইি কামপসন্টার নযত রেিা ররগুি। দুজমনরই রুভটন োভফক জবানবন্দী ভনমযভছ আভে। 
ওোঁরা নাভক েুমনর সেয দুজমনই বাভ়েমত ভছমিন। সরিতার প্রভতেূভতস ভেমসস কামপসন্টার 
আর সভতযই ভেমসস ররগুমির োযু দুবসি। কামজই আেরা রসভদমকও এম ামত পারভছ না। 
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েমন প়েি রপাযামরার িং ভেমডাস-এর বা ামন ভেমসস ররগুমির সমি তার ভনমজর রদো 
হময র্াওযার কো। একটা রবনােী ভ ভঠ রপমযভছমিন িদ্রেভহিা (অ্ন্তত রপাযামরামক উভন 
রসরকেই বমিভছমিন)। এেমনা ওই বযাপামর রপাযামরার সমন্দহ কামটভন। 
  
রেন্স বিমিন, এবং আোমদর সতকস হময  িমত হমব। কারে র্ভদ রদাষীও হয 
একজন, অ্নযজন রতা ভনমদসাষ। 
  
–আর ভোঃ কামপসন্টারও িাবী সদসয রিাকসিার এবং বাভসন্দামদর েমধয র্মেষ্ট নােকরা 
রিাক। 
  
র্ভদ েুমনর বযাপামর ওোঁর স্ত্রী সভতয জভ়েত োমকন, তাহমি ওোঁর সুনাে, প্রভতপভত্ত এসব 
ভকছুই রেষ পর্সন্ত কামজ আসমব না। 
  
-আভে তা জাভন, ভকন্তু সব ভদক ভদময আপনামদর সতকস সমন্দহেুি, ভনভশ্চত হমত হমব, 
তাই না? 
  
–ভঠক কো। ভকন্তু আপভন এটা রতা জামনন রর্, এই দুজমনর েমধযই রদাষী রকামনা 
একজন। 
  
-না, ভঠক তা বিমত পাভর না। অ্নয সম্ভাবনাও রমযমছ… 
  
—রর্েন? 
  
রপাযামরা এক েুহূতস  ুপ কমর রেমক হঠাৎ বিমিন, আিা, রকন ফমটা রামে োনুষ? 
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-রকন আপনার সামে ভকছুমনক ভজভনস রফমি রকন োনুষ ফমটাগ্রাফ ফমটাগ্রাফ েমন 
  
-রকন? ি বান জামনন। রিামক অ্মনক আবজসনাই প্রামে ধমর রফিমত পামর না। 
  
–আভে আপনার সামে ভকছুটা একেত। রকউ রকউ অ্মনক ভজভনস জোয। রকউ বা 
প্রমযাজন ফুমরামিই টান রেমর অ্মনক ভজভনস রফমি রদয। এটা র্ার র্ার স্বিামবর 
বযাপার। ভকন্তু ভবমেষিামব ফমটার কোই আভে বিমত  াইভছ। রকন োনুষ ফমটাগ্রাফ 
রামে? 
  
প্রামে ধমর রফিমত পামর না বমি : ভকংবা হযত তামদর পুরমনা কো ফমটাগ্রাফ েমন 
কভরময রদয…ধরুে সৃ্মভত রাোর জনয….. 
  
–ভঠক তাই। পুরমনা কো েমন পম়ে। আবার জানমত  াইভছ আেরা রকন? একজন 
ভব ত রর্ৌবনা িদ্রেভহিা রকন তার রু্বতী বযমসর ছভব ররমে রদন সর্মে, প্রেে কারে 
আত্মতুভষ্ট। হযত বযস কামি িদ্রেভহিা র্মেষ্ট সুন্দরী ভছমিন। ফমটামত রদেমি এক 
ধরমনর আনন্দ পান উভন। র্েন আযনায উভন ভনমজর র হারাটায রপ্রৌঢ়মত্বর ছাপ িক্ষয 
কমরন, তেন ফমটামত রর্ৌবমনর রসৌন্দর্স ওোঁমক উৎসাভহত কমর। ভতভন দীঘসশ্বাস রফমি 
রকামনা বনু্ধমক বমিন–আভে ভক ভছিাে আঠামরা বছর হযমস। ভোঃ রেন্স, আপভন ভক 
আোর কো সেেসন করমছন? 
  
–হযাোঁ-হযাোঁ। আভে োভন রর্, এটা সতয। 
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–তাহমি প্রেে কারে আত্মতুভষ্ট। আোর েমত ভিতীয কারে অ্মব প্রবেতা। 
  
–দুমটাই রতা এক। 
  
-না, ভঠক এক নয। কারে ভিতীয কারেটা শুধু আপনামক ভনমজর নয, অ্নয রিামকরও 
ছভব রােমত বাধয কমর। রর্েন ধরুে আপনার রেমযর রছাটমবিার ইমজর পরা ছভব, রর্ 
রেময হযত এেন ভববাভহতা। 
  
–হযাোঁ, হা, আভে এ-রকে অ্মনক রদমেভছ। রেন্স হাসমত হাসমত বিমিন। 
  
–রছমিমেমযমদর অ্মনক সেয অ্স্বভ্ িাম  ভকন্তু এ বযাপামর োমযরা অ্তুযৎসাহী। আবার 
রছমিমেমযরাও ছভব রামে োমযর, র্ভদ অ্ে বযমস তামদর ো োরা র্ান। এই আোর ো, 
অ্ে বযমস…তারা িামব। 
  
–রবাধহয আভে আোঁ  করমত পারভছ ভোঃ রপাযামরা, রকান ভদমক এম ামিন আপভন। 
  
–আর তৃতীয কারে, আত্মতুভষ্ট নয, আমব ও নয, ভনছকই ঘৃো। 
  
–ঘৃো? 
  
-হযাোঁ। ধরুন  ভরতােস করমত হমব প্রভতভহংসা। হযত রকউ অ্মনক ক্ষভত কমরমছ 
আপনার। তার একটা ছভব আপভন ভনমজর কামছ ররমে ভদমিন র্ামত আপভন 
রকামনাভদনও তার কো না রিামিন। এেন ভক হয না, বিুন? 
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-ভকন্তু, ভনশ্চযই এমক্ষমত্র রসটা প্রমর্াজয হমত পামর না। 
  
পামর না বুভঝ? 
  
–আপভন ভক িাবমছন ভঠক বিুন রতা? 
  
 ভব়েভব়ে কমর রপাযামরা বিমিন, অ্মনক সেয েবমরর কা মজ িুি তেয ছাপা হয। 
সানমড কম্পযাভনযন বিমছ রর্ ইিা রকনমক ভোঃ রিম র বাভ়েমত ভনরু্ি করা হমযভছি 
বাচ্চার রদোশুমনার জনয। ভকন্তু আসি ঘটনাটা ভক? 
  
–আসি ঘটনা ওটাই। এোমন কা মজর তেয ভঠকই আমছ। ভকন্তু আেরা রতা ভিভি 
 যাম্বিমক েুোঁজভছ। 
  
হঠাৎ র যামর রসাজা হময বসমিন রপাযামরা। রেন্সমক হাত রনম়ে োভেময ভদময 
বিমিন, রদেুন, ভিভির ভদমক আপভন িামিা কমর তাভকময রদেুন। রোমটই সুশ্রী না 
ভিভি, এবম়ো রেবম়ো দাোঁত, কাোঁম র রোটা  েো, সব ভেভিময প্রায কুৎভসতই বিা  মি। 
সুতরাং আোর বিমবযর প্রেে কারেটার জনয ওর ছভব রকউই রােমব না। ইিা 
কামপসন্টার, রেিা ররগুি দুজমনই র্মেষ্ট সুন্দরী। র্ভদ সভতযই ওমদর েমধয রকউ ভিভি 
হন, তাহমিও কারও হামত পুরমনা ছভব প়োর আম  ওরা দুজমনই রতা ভছোঁম়ে রফিমবন 
টুকমরা টুকমরা কমর। 
  
এবার িাবুন ভিতীয কারেভটর কো। রেহ, িামিাবাসা ইতযাভদ আমবম র কো ধরা র্াক। 
ভিভি রছাট ভছি র্েন, রকউ ভক তেন রেহ করত ওমক, র্া  ভরত্র ভিভির তামত তা 
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অ্সম্ভব। ও ভ রভদনই অ্নাদর রপমযমছ। ভর্ভন ওমক একোত্র িামিাবাসমতন, রসই ওর 
ভপসী, তার পভরেভত হয অ্তযন্ত করুে। সুতরাং ভিতীয কারমে ওর ছভব রকউ রােমব 
না। তৃতীয কারে? রকউ ওমক ঘৃোও করত না। রর্ ভপসীমক ও রেমর রফমি, তার স্বােী 
বা স্বজন বিমত রকউ ভছি না। ঘৃো নয, সকমি ওমক করুো করত। 
  
রোো বযাপারটা দাোঁ়োমি এই রর্, আপনার ভহমসব েত ওর ফমটা কারও কামছ োকার 
কো নয। 
  
–ভঠক ধমরমছন। আোর ভ ন্তার ফি এটাই। 
  
–ভকন্তু রকউ ররমেভছি। এবং রসই ফমটা ভেমসস আপওযাডস রদমেন। 
  
–সভতয উভন ভক, রদমেভছমিন? 
  
–ধৎ। আমর েোই, রস কো রতা আপভনই বমিভছমিন আপনামক নাভক উভন বমিমছন, 
হযাোঁ, তাই বমিভছমিন স্ব তা ভেমসস আপওযাডস। ভকন্তু রকামনা রকামনা বযাপামর উভন 
র াপনীযতা পছন্দ করমতন। ভনমজর বযাপার ভনমজই রদো পছন্দ করমতন। আভে 
ছভবগুমিা ওোঁমক রদভেমযভছিাে এবং রসগুমিার েমধয রেমক উভন একটা ছভব সনাি 
কমরন। ভকন্তু রকামনা ভবমেষ কারমে র াপন কমরন রসটা। বযাপারটা ভনময ভনমজই 
অ্নুসন্ধান করমবন ভঠক কমরভছমিন। ইমি কমরই তাই অ্নয ফমটা সনাি কমর িুি 
পমে আোমদর  াভিত কমরন। 
  
–ভকন্তু রকন? আম ই রতা আভে বিিাে উভন ভনমজর হামত ভনমত র মযভছমিন। 
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ব্লযাকমেমির রকামনা বযাপার নয রতা এটা? অ্মনক টাকার োভিক ভকন্তু িদ্রেভহিা। সব 
টাকাই নাভক ওনার স্বােীর। 
  
-ওাঃ না। ব্লযাকমেি নয। হযত ছভব রদমে সনাি করমত রপমরভছমিন র্ামক তামক উভন 
পছন্দ করমতন। এবং রসজনযই  ানভন রর্, তামক আেরা েুোঁমজ পাই। রস র্াই রহাক না 
রকন অ্তযন্ত রবভে ভছি ওোঁর রকৌতূহি। র াপমন তার সামে উভন কো বিমত  ান এবং 
রসই সেয জানবার র ষ্টায ভছমিন রর্, রস প্রতযক্ষ বা পমরাক্ষিামব জভ়েত ভকনা 
েযাভ নভট হতযার বযাপামর। 
  
–তা হমি রতা বাভক ভতনোনা ফমটার বযাপামর োো ঘাোমনা উভ ত আোমদর। 
  
-হযাোঁ, ভনশ্চযই। ভেমসস আপওযাডস প্রেে সুমর্াম ই ফমটার েভহিার সমি কো বিমত 
 ান। ওোঁর রছমি আর ভেমসস অ্ভিিার র্েন ভেমযটামর র মিন রসই সেযটারই সুমর্া  
রনন উভন। 
  
–এবং উভন রফান কমরন ভেস রহণ্ডারসনমক। আবার ভেস রহণ্ডারসন তাহমি ঘটনার 
সামে জভ়েময প়েমিন রদেভছ এবং তাোঁর ো ও। 
  
রেন্স ভবষণ্ণ  িায আরও বিমিন, েোঁভসময রপাযামরা, জাি র্তই গুভটময আনমত  াই, 
আপভন ততই বযাপারটা কভঠন কমর রদন, তাই না? 

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

220 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

থ্রমরসস ওরযদারথ্রব 
২১. 
  
ভেমসস ওমযদারভব ডাকঘর রেমক অ্স্বািাভবক দ্রুতমবম  বাভ়ে ভফমর এমিন। ভনমজমক 
উভন র্তটা অ্সুস্থ বমি দাবী কমরন রসই অ্নুপামত ওোঁর তৎপরতা অ্স্বািাভবক রবভে 
এেন। ভকন্তু বাভ়ের দরজায পা রদওযা োত্র হাোঁপামনা শুরু হি ওোঁর এবং রসাজা এমস 
বসবার ঘমর রসাফায  া এভিময ভদমিন। রর্ ঘন্টাটা পভর াভরকামক ডাকার জনয, রসটা 
ভছি হামতর কামছই। রজামর রজামর রসটা উভন বাজামিন। ভকন্তু এি না রকউ। অ্ধধর্স 
হামত ভেমসস ওমযদারভব একটানা ঘন্টা বাজামত শুরু করমিন। েড উইভিযােস এবার 
ঘমর ঢুকি। রস পমরভছি ফুিকাটা ছামপর একটা রঢািা জাো। হামত ঝা়েন। 
  
-োদাে আোয ডাকভছমিন? 
  
–আভে দু-দুবার ঘন্টা বাভজমযভছ। ঘন্টাটা র্েন বাজাই তেন এটুকু আো আভে কভর রর্, 
রকউ না রকউ সমি সমি আসমব। সাংঘাভতক অ্সুস্থ হময প়েমত পারতাে আভে। 
  
–অ্তযন্ত দুাঃভেত আভে োদাে। একটু বয্ ভছিাে ওপমর। 
  
–জাভন, ওপমর তুভে ভছমি। আোর ঘমর। রতাোর পামযর েব্দ আভে শুনমত রপমযভছ। সব 
রদরাজগুমিা রটমন রটমন তুভে েুমি রদেভছমি। রকন রর্ তা জামনন ঈশ্বরই, ভজভনসপত্র 
সব আোর ঘাোঁটাঘাোঁভট করা ভনশ্চযই রতাোর কাজ নয? 
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-োদাে এ সব আভে িুভকময করভছিাে। ছ়োমনা ভছটামনা ভজভনসগুমিা আপনার গুভছময 
রােভছিাে। 
  
বামজ রবামকা না। রতাোমদর েত প্রভতভট কামজর রিামকর এরকে বদিযাস আমছ। আভে 
বরদা্ করব না এসব। িীষে েরীরটা োরাপ িা মছ আোর। বাভ়েমত ভক ডীডার 
আমছ? 
  
-কুকুটামক ভনময উভন একটু হাোঁটমত রবভরমযমছন। 
  
-র্মত্তা সব েূমের বযাপার। রেযাি রাো ওর উভ ত রর্, আোর ওমক দরকার হমত 
পামর। একটা ভডে দুমধ গুমি তামত একটু িযাভণ্ড ভদময ভনময এস। োবার ঘমরর পামের 
ভদমকর তামক একটা িযাভণ্ডর রবাতি আমছ রদে। 
  
-ভকন্তু ভডে োত্র ভতনমট আমছ, কাি িা মব প্রাতাঃরামে। 
  
–একজন রকউ ভডে োমব না কাি। নাও, তা়োতাভ়ে কর। হাোঁ কমর ওোমন দাোঁভ়েময 
আোয ভক রদেছ? তুভে ব়ে রবভে সাজম াজ কর। এটা ভঠক না। 
  
কুকুমরর ডাক রোনা র ি হিঘমর। কুকুর ভনময ডীডার বসবার ঘমর ঢুকি। ঘর রেমক 
েড রবভরময র ি। 
  
ডীডার দ্রুত ভনাঃশ্বামস বিি, রতাোর  িা শুনিাে আভে। ওমক তুভে ভক বিভছমি? 
  
–ভকছু না। 
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–ওমক েুব রা ী রা ী রদোভিি। 
  
–শুধু ওমক আভে সাোনয োময্া কমর ভদমযভছ। অ্বাধয রেময। 
  
-োেভে, েুব ভক বকুভন রদবার দরকার ভছি? আজকাি রতাক পাওযা ভক েুেভকমির 
বযাপার জামনাই রতা। আর ও রবে রান্না করমত পামর িামিা। 
  
–আর ও রর্ দুবসযবহার করি আোর সামে তামত বুভঝ ভকছু এমস র্ায না? আভে েুব 
অ্সুস্থমবাধ করভছ। রবাধহয হাোঁটাটা বড্ড রবভে হময র ি। 
  
-োেভে রতাোর রবমরামনা উভ ত হযভন। আোয রতা বিভন রর্, তুভে রবমরামব? 
  
–িাবিাে বাইমরর হাওযা িা মি হযত িামিা িা মব একটু। র্া গুমোট রিতমর। 
র্াকম , ভকছু এমস র্ায না। র্ভদ আর পাোঁ জমনর কামছ রবাঝা হময দাোঁ়োই, তাহমি 
রকামনা োমনই হয না রবোঁম  োকার। 
  
–আোমদর কামছ তুভে রতা োেভে রবাকা নও। তুভে না োকমি আভে রতা েমরই র্াব। 
  
-িক্ষ্মী রেময তুভে, রসানা আোর। ভকন্তু আভে রতা জাভন কারমে অ্কারমে কত উৎপাত 
কভর রতাোমক। 
  
-না না। কক্ষমনা েুমে আনমব না এসব বামজ কো। 
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ভেমসস ওমযদারভব দীঘসভনাঃশ্বাস রফমি র াে বুজমিন। 
  
–আর কো বিমত পারভছ না আভে, বরং  ুপ কমর একটু শুময োভক। 
  
-র্াই, রতাোর োবার রদবার জনয েডমক তা়ো ভদই ভ ময। রদৌম়ে ঘর রেমক ডীডার 
রবভরময র ি। ওর কনুইমযর ধাক্কায র্াবার সেয রপতমির একটা রছাট্ট েূভতস রটভবমির 
ওপর রেমক রেমঝয  ভ়েময প়েি। 
  
–এত তা়োহুম়ো কমর রেমযটা। 
  
ভেমসস ওমযদারভব েন্তবয করমিন। 
  
েুমি র ি দরজাটা। ঘমর ঢুকমিন ভোঃ ওমযদারভব। 
  
দু-এক েুহূতস অ্মপক্ষা করার পর র াে েুিমিন ভেমসস ওমযদারভব। 
  
-ওাঃ, রজার তুভে। 
  
–ভকছুমতই আভে রিমব পাই না এত র ািোি হয রকন? ভনভশ্চন্ত হময এ বাভ়েমত একটু 
প়োশুমনা করারও উপায রনই। 
  
র্াওযার সেয ডীডার রটভবমি ধাক্কা রিম  েব্দ হমযমছ। ও এইোত্র কুকুর ভনময ভফরি। 
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রপতমির েূভতসটামক ভোঃ ওমযদারভব উভঠময রােমত রােমত বিমিন, অ্কারমে হুম়োহুভ়ে 
না করার েত বযস ভনশ্চযই ডীডামরর হমযমছ। 
  
–জামনাই রতা, ও একটু অ্নযরকে। 
  
হমত পামর। ভকন্তু ওর এই বযমস আর একটু োন্ত, সুেৃঙ্খি হওযা দরকার। ও ভক ওর 
কুকুরটামকও একটু  ুপ করামত পামর না? 
  
–ওমক আভে বমি রদব, রজার। র্ভদ এ বাভ়েমত ও োকমত  ায, তাহমি ইমি 
অ্ভনমিগুমিা আোমদর রেমন  িমত হমব। তাছা়ো এ বাভ়েটা ওর ভনমজর বমি েমন 
করাও বাঞ্ছনীয নয। ও রর্ন না িামব রর্, ওর র্া েুভে তাই করমত পামর এ বাভ়েমত। 
  
ডীডার  মি র মিই হযত তুভে েুভে হমত রজার। 
  
অ্ধসভনেীভিত র ামে িক্ষয করভছমিন িদ্রেভহিা স্বােীমক। 
  
-না না, তা নয ও আোমদর সমি ভনশ্চযই োকমব। ওর রকই বা আমছ। ওমক আভে 
বিবেন একটু িামিািামব  িামফরা করমত। এভডে তুভে ভক রবভরমযভছমি? 
  
–হযাোঁ। এই ডাকঘমরর ভদমক একটু ভ মযভছিাে। 
  
নতুন রকামনা েবর রপমি, ভেমসস আপওযামডসর বযাপামর? এেমনা পুভিে জানমত পামরভন 
কার কীভতস এটা। 
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–রকামনা কমেসর না পুভিে। রকামনা কারে রপমযমছ ভক েুন করার? রক পামব ওোঁর টাকা 
পযসা? 
  
ভনশ্চযই ওোঁর রছমি। তাহমি এটা বাইমরর রকামনা ভছোঁ মক র ামরর কাণ্ড েমন হয। 
রতাোর বমি রাো উভ ত কামজর রেমযভটমক র্ামত আোমদর বাভ়ের সদর দরজাটা বন্ধ 
কমর রামে সব সেয। ভবমেষত সমন্ধযর পর রকউ এমি র ন িাভ ময তমব রর্ন ভছটভকভন 
রোমি দরজার। রিাক আজকাি ব়ে ভনেসে হময র্ামি। 
  
-র্তদূর শুমনভছ ভেমসস আপওযামডসর রকামনা ভকছুই রোযা র্াযভন। 
  
–আশ্চর্স। 
  
–োমন ভেমসস েযাভ নভটর রবিায র্া হমযভছি; রস ধরমনর ভকছু নয। 
  
-ভেমসস েযাভ নভট? ও রসই েভহিাভট। ভেমসস আপওযামডসর ওোমন উভন কাজ করমতন। 
  
–এভডে রবাকার েত কো রবামিা না। তামত হমযমছটা ভক? 
  
র াে বন্ধ করমিন ভেমসস ওমযদারভব। ঘর রেমক ভোঃ ওমযদারভব রবভরময রর্মত উভন 
একটু আপনেমনই হাসমিন। োভনকক্ষে বামদ  েমক র াে েুিমিন। েড একটা গ্লাস 
হামত ওোঁর সােমন দাোঁভ়েময। 
  
োদাে, আপনার পানীয। েমডর পভরষ্কার  াোঁছামছািা  িা। ভন্ব্ধ বাভ়েমত কোটার 
প্রভতধ্বভন রোনা র ি েষ্ট। ওর ভদমক ভেমসস ওমযদারভব সতকসিামব িাবমিন। ভক 
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িম্বা, ঋজু এই রেমযভট। দীঘসমদহী ছাযােূভতসর েত ও দাোঁভ়েময আমছ আোর সােমন–ওোঁর 
েমন হি এ কোয। আবার এ কোটা হঠাৎ রকন েমন এি, রিমব অ্বাক হমিন 
ভনমজই। 
  
কনুইমত ির ভদময উমঠ গ্লাসটা উভন হামত ভনমিন। েড ধনযবাদ। 
  
ঘুমর দাোঁভ়েময েড দরজার ভদমক এভ ময র ি। ভেমসস ওমযদারভবমক রকন রক জামন, 
েমন হভিি একটু ভ ন্তাভক্লষ্ট বমি। 
  
. 
  
২২. 
  
 রপাযামরা িডভহভনমত ভফরমিন একটা িা়ো  াভ়েমত কমর। ভতভন অ্সম্ভব ক্লাভন্তমবাধ 
করভছমিন অ্ভতভরি ভ ন্তার  ামপ। এত ভ ন্তা কমরও রকামনা কূিভকনারা পামিন না। 
একটা অ্দৃেয নকোর অ্ভ্ত্ব র ামের সােমন অ্নুিব করমছন অ্ে  রসটা সূক্ষ্মতার জনয 
ভকছুমতই তার র ামে ধরা প়েমছ না। পমে সাোরমহসমদর রটেন ওযা ানটা ভবপরীত 
ভদক রেমক তার েুমোেুভে হওযা সমেও শুধুোত্র অ্নযেনস্ক োকার দরুন সাোরমহস বা 
ওর সহর্াভত্রনীভটমক ভতভন রেযািই করমিন না। 
  
িং ভেমডাস-এ রপৌঁমছ রসাজা বসবার ঘমর ঢুমক র মিন। একটা োমকর বাভট ভছি 
র যামরর ওপর। ওটামক সভরময আরাে কমর বসমিন। 
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টাইপরাইটামরর েটেট েব্দ ওপর রেমক কামন আসভছি। ওর সদয রিো নাটক ভনময 
রভবন বয্। পছন্দ হযভন বমি ভতন ভতন বার টাইপ কমরও ভছোঁম়ে রফমিমছ। ওমক 
ভনশ্চযই োমযর েৃতুয র্মেষ্ট আঘাত ভদমযমছ। ভকন্তু ভনমজমক ছা়ো অ্নয ভবষয ভনময 
 িীরিামব িাবা স্বিাব নয ওর। অ্বেয েুমে বমি,  াভিময র্াভি ভনমজর কাজ, রদেমি 
োভন্ত পামব োমযর আত্মা। এ ধরমনর কো অ্মনমকই বমি োমক। রপাযামরা রদমেমছন 
ভনমজর আন্তভরক ইমিটা অ্মনমক েৃমতর ইমি বমি  াভিময আত্মপ্রসাদ িাি কমর। 
রসটাই সুভবমধজনক। তমব এমক্ষমত্র রভবন একো বিমত পামর কারে রছমির ওপর 
অ্ াধ আস্থা ভছি ভেমসস আপওযামডসর এবং  বসও কে ভছি না। 
  
র াে বুমজ রপাযামরা িদ্রেভহিার কোই িাবভছমিন। উভন রকেন প্রকৃভতর োনুষ ভছমিন? 
ওোঁর ওরকে একগুোঁময িামবর কারেটা ভক হমত পামর? 
  
হঠাৎ ভজভনসপত্র িাোর রজামর আওযাজ হি। আিুোিু রবমে েভরন উপভস্থত হমিন। 
  
–ভকছুমতই রতা আভে বুমঝ উঠমত পারভছ না রর্ ভক হি জভনর? রসই রর্ ডাকঘমর 
পামসসি ভনময র মছ, আর রফরার নােভট রনই। কাজ রতা বহুক্ষে আম ই হময র্াবার 
কো, এভদমক আজ েুরভ র রোযাম়ের দরজাটা রেরােত না করমিই নয। 
  
র্োেস একজন িদ্রমিামকর পমক্ষ েুরভ র রোোঁযাম়ের দরজা সারামনা অ্সম্মানজনক 
রপাযামরার েমত। ভনমজ হমি ভতভন কেমনা রাজী হমতন না। এেন তার অ্মনক কাজ। দু 
দুমটা েুন, তার ওপর ভেমসস আপওযামডসর  াভরভত্রক নবভেষ্টয। 
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–রদেুন েোঁভসময রপাযামরা, এর ওপর আবার কৃভষ ভবিাম র ছাপামনা ফেসটা পাভি না, 
েুোঁমজ রদেিাে সব জায ায। 
  
–োমকর বাভটটা আপনার ওোমন আমছ। 
  
রকামনা উৎসাহ রদো র ি না েভরমনর। কো  াভিময র মিন, ফেসটা  ত সিামহ এমস 
র মছ। রকাোয রর্ রােিাে। পুিওিার জভনর রেরােত করভছিাে, রসটার সমিই হযত 
রময র মছ। 
  
রদরামজর কামছ ভ ময দ্রুত  ভতমত রসটা েুমি রিতমরর সে্ ভজভনস রেমঝয টান রেমর 
রেমর রফিমিন। রপাযামরা রোমট এরকে অ্ম াছামিা িাব সহয করমত পামরন না। 
  
হঠাৎ েভরন উচ্ছ্বভসত হময উঠমিন–এই রতা রপমযভছ। 
  
েভরন ঘর রেমক রবভরময রর্মতই ভনমজর ভ ন্তায রপাযামরা ভফমর রর্মত  াইমিন। ভকন্তু 
ঘমরর ভবেৃঙ্খি র হারা অ্সভহষু্ণ কমর তুিভছি তামক। ভতভনই রদরামজর কামছ ভ ময 
এমক এমক সব গুভছময তুিমত িা মিন। পুিওিার, রোজা, উি তারপর আমরকটামত 
রোে, ফমটা, ভ ভঠর র াছা….। 
  
রবমজ উঠমিা রটভিমফান। রফান ধরমিন রপাযামরা।–হযামিা, হযামিা। 
  
রেন্স উমটাভদমক কো বিভছমিন। 
  
–ও, েোঁভসময রপাযামরা আপভন। আপনামকই  াইভছিাে। 
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আত্মভবশ্বামসর বদমি রেমন্সর  িায ভিধাগ্র্িাব ধরা প়েি। 
  
 ভতভন বিমিন, আবার এক কাণ্ড ঘমটমছ। এমক রতা আপভন অ্নয ফমটার কো বমি 
র মিন। আবার এভদমক িডভহভনর ডাকঘমরর কেস ারী রেমযভট নতুন তেয জানামি। 
ওমক এইোত্র রেজর সাোরমহস আোর এোমন ভনময এমসমছন। ভেমসস আপওযাডস েুন 
হন রর্ রামত্র, রসই রামত্র তার বাভ়ের উমটাভদমকর ফুটপামে এই রেমযভট দাোঁভ়েমযভছি। 
বাভ়ের রিতমর এক িদ্রেভহিামক রাত সাম়ে আটটা রেমক নটার েমধয ঢুকমত রদমেমছ। 
র্ামক রদমেমছ রস ভকন্তু ভেস রহণ্ডারসন নয, এেন রকউ র্ার  ুমির রং হািকা। আবার 
আেরা সমন্দহিাজনমদর তাভিকায নাে পাভি দুজমনর ইিা কামপসন্টার আর রেিা 
ররগুি। এেন একটাই প্রশ্ন–রকান জন? 
  
কো বিার জনয রপাযামরা েুে েুমিও ভকছু বিমিন না। ভরভসিার সাবধামন নাভেময 
রােমিন, সােমনর ভদমক েূনযদৃভষ্টমত তাভকময রইমিন। 
  
রটভিমফান রবমজ উঠি আবার, হযামিা, হযামিা। 
  
–েোঁভসময রপাযামরার সমি ভক আভে কো বিমত পাভর? 
  
–বিভছ। 
  
–আভে েড উইভিযােস। একবার ডাকঘমর আসমত পারমবন ১৫ ভেভনমটর েমধয? 
  
–আভে একু্ষভন আসভছ। রপাযামরা োোয টুভপটা ভদময রওনা ভদমিন। 
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রা্ায িযাবারনাে রেমক সদয আ ত রেমন্সরই একজন সহকারী পে আটকামিা তার। 
  
সুপ্রিাত, েোঁভসময রপাযামরা। সু প্রিাত৷ 
  
েুব উমত্তভজত রদেভিি সামজসন্ট রফ্ল্ ারমক। 
  
িামিা কমর আমরকবার তদন্ত করার জনয সুপার আোয পাভঠমযভছমিন। বহু রছামটাোমটা 
ভজভনস অ্মনক সেয এভ়েময র্ায আোমদর র াে। সব রদরাজগুমিা তন্নতন্ন কমর 
রদমেভছ। ওোমন র াপন রদরাজও রনই। সে্ বইগুমিা রদমেভছিাে র্ভদ রকামনা 
ভ ভঠপত্র িুমি ররমে র্ায ওর েমধয। 
  
এবং আপভন ভকছু একটা রপমযমছন? 
  
-না, ভ ভঠ জাতীয ভকছু নয তমব র্মেষ্ট  েকপ্রদ ভকছু, োমন অ্ন্তত তাই েমন কভর 
আভে। এই রদেুন। 
  
েবমরর কা মজর রো়েক েুমি একভট জীেস ভববেস পুরমনা বই রফ্ল্ ার রবর করমিন। 
  
–এটা রাো ভছি একটা বইমযর তামক। পুরমনা বহুভদন আম  ছাপা, ভকন্তু রদেুন 
  
রফ্ল্ ার প্রেে পৃষ্ঠাটা রদোমিন। রপনভসমি আ়োআভ়ে িামব রিোইিভিন রহাপ। 
  
–এই নােটা, ভনশ্চযই েমন আমছ আপনার রর্… 
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–হযাোঁ। ইিা রকন ইংিযাণ্ড ছা়েবার আম  এই নােটা ভনমযভছি, েমন আমছ আোর। 
  
–েমন হয রর্ ফমটাটা ভেমসস েযাভ নভট সনাি কমরন রসটা ভেমসস আপওযাডস। সব 
রকেন র ািোি হময র্ামি। 
  
-হযাোঁ বাভজ রফমি আভে বিমত পাভর রর্ র্েন এটা আপভন ভোঃ রেন্সমক রদোমবন তেন 
উভন ভনমজর োোর  ুি ভছোঁ়েমত বাভক রােমবন না। 
  
আোকভর অ্ভত িযংকর ভকছু হমব না। 
  
উত্তর ভদমিন না রপাযামরা। তার  ন্তবযস্থমির ভদমক ভতভন এভ ময র মিন। 
  
ডাকঘমর রপৌঁমছ রদেমিন েড রদেমছ ভডজাইমনর বই। টযাম্প ভকমন ডাকঘর রেমক 
প্রায ঝম়ের রবম  রপাযামরা রবভরময এমিন। ভকছু দূর এভ ময রা্ায েডমক ধমর রফমি 
হাোঁটমত িা মিন তার পাোপাভে। 
  
এই দৃেয ডাকঘমরর জানিা ভদময রদমে ভেমসস সুইভটেযান স্ব মতাভি করমিন, 
ভবমদেীমদর এরকেই কাণ্ডকারোনা। রিাকটা রতা েড উইভিযেমসর ঠাকুদসার বযসী। 
  
-ইময, আোয ভকছু বিমবন আপভন? 
  
-রদেুন েোঁভসময, আভে জাভন না কতটা জরুরী বযাপারটা। রকউ একজন ভেমসস 
ওমযদারভবর ঘমরর জানিা ভদময রিতমর রঢাকবার র ষ্টা কমরভছি। 
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-কেন? 
  
–আজ সকামি। রবভরমযভছমিন িদ্রেভহিা। রেমযভটও তার কুকুর ভনময ভ মযভছি বাইমর। 
র্োরীভত বুম়ো িদ্রমিাক ভনমজর প়োর ঘমর বয্ ভছমিন। আভেও অ্নযানয ভদমনর েত 
রান্নাঘমর ভছিাে। প়োর ঘমরর েত রান্নাঘরটাও অ্নয ভদমক। ভকন্তু সুমর্া  রপমযভছিাে 
আজ…. বুঝমিন রতা? 
  
সম্মভতসূ ক ঘা়ে না়েমিন রপাযামরা। 
  
–তাই আভে ওপমর িদ্রেভহিার রোবার ঘমর হানা ভদমযভছিাে। একটা েই রদভে 
জানিার ভঠক পামেই–একটা রিাক েই-এর ওপর উমঠ জানিার ভছটভকভনটা রোিবার 
র ষ্টা করমছ, েুমনর ঘটনার পর রেমক িদ্রেভহিাভট রতা আবার র্াবতীয দরজা-জানািা 
আমষ্টপৃমষ্ঠ বন্ধ কমর রামেন। বে ঘর। রিাকটা আোমক রদেমত রপমযই রনমে র ি 
তা়োতাভ়ে আোমদর োভির েইটা ভদময। োভি আজ েইময উমঠ আইভির ঝা়ে ছাোঁটভছি। 
তারপর রবাধহয ভবশ্রাে ভনমত র্ায। 
  
–রক রিাকটা? বেসনা ভদমত পামরন রকামনা? 
  
এক পিক োত্র আভে রদমেভছ। আোমক রদো োত্র পাভিময র্ায রিাকটা। েুে রদেমত 
পাইভন। 
  
-আপভন ভক ভনভশ্চত রর্, র্ামক রদমেমছন রস একজন পুরুষ? 
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 ভ ন্তা করি েড। 
  
–োমন রসই রকে সাজমপাোক। োোয একটা পুরমনা রফমটর টুভপ ভছি। অ্বেয 
পুরুমষর ছদ্মমবমে রকামনা েভহিাও হমত পামর। 
  
-েুব  েকপ্রদ বযাপার। আর ভকছু? 
  
-এেন পর্সন্ত নয। েুব জাোঁহাবাজ িদ্রেভহিা, ওর ঘমর ঢুমকভছিাে। হামত নামত ধমর 
রফমি  ঞ্জনা ভদমযমছন ো। হযত ওোঁমক আভে এবার েুনই কমর বসব। েুনই হওযাই 
উভ ত ওোঁর। ভক দজ্জাি, বাস্। 
  
রপাযামরা েৃদুস্বমর বিমিন, ইিভিন রহাপ। 
  
–ভক বিমিন? ভবদুযৎ ভতমত েড ভফমর তাকামিা। 
  
–তাহমি আপভন নােটার সমি পভরভ ত? 
  
–রকন? ও হযাোঁ, ইিা ভক রর্ন নােটা? রস এই নােটা অ্মষ্ট্রভিযা র্াবার আম ই ভনমযভছি। 
এ েবর রতা সানমড কম্পযাভনযমন ভছি। 
  
অ্মনযর কো সানমড কম্পযাভনযন ভিেমিও একোটা ভকন্তু রিমেভন। ভেমসস আপওযামডসর 
বাভ়েমত পুভিে একটা বইমযর েমধয রপমযমছ এই নােটা। 
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র োঁভ ময উঠি েড। তাহমি ওই িদ্রেভহিাই। তাহমি উভন োরা র্ানভন অ্মষ্ট্রভিযায ভঠকই 
বমিভছি োইমকি…. 
  
–োইমকি? 
  
অ্ েকা েড বমি উঠি, আর আভে অ্মপক্ষা করমত পারভছ না। আোমক েধযাহ্নমিামজ 
পভরমবেন করমত হমব। ওমিমন রান্না বভসময এমসভছ, নষ্ট হময র্ামব সব। 
  
প্রায রদৌম়ে  মি র ি েড। 
  
েমডর  েন পমের ভদমক রপাযামরা একদৃমষ্ট তাভকময রইমিন। 
  
এভদমক ডাকঘমরর জানিায েুে ররমে ভেমসস সুইভটেযান তেন রপাযামরার  ভরমত্রর 
িামিােন্দ ভব ার করভছমিন। 
  
. 
  
রপাযামরা িং ভেমডাস-এ ভফমর ভনমজর ভ ন্তায ডুমব র মিন। 
  
 কমযকটা রছামটাোমটা ভজভনস তার র াে এভ়েময র মছ। নকোর আদিটা বুঝমত 
পারমছন,শুধু সাভজময রনওযার অ্মপক্ষা….. 
  
েভরন গ্লাস হামত স্বপ্নভবষ্ট স্বমর কো বিমছ–ভক রর্ন ভজমেস করি…ভেমসস অ্ভিিামরর 
ররপ-এ সন্ধযা কাটামনার  ে।….ভসভসি? োইমকি? 
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রপাযামরা ভনভশ্চত রর্, ভেমসস অ্ভিিার একটা নাে উমিে কমরভছমিন, ইিা রিন, ভোঃ 
রিম র বাভ়ের  িমনসস…. ইিভিন রহাপ…. 
  
ভনভশ্চতিামব ইিভিন রহাপ। 
  
. 
  
২৩. 
  
রপাযামরার রোোঁমজ ইি কামপসন্টার সাোরমহসমদর বাভ়েমত এমিন। 
  
রপাযামরামক িদ্রেভহিা বিমিন, আভে শুমনভছ আপভন একজন নােী র ামযন্দা। আভে 
িা়ো করমত  াই আপনামক। 
  
–োদাে রদেুন, আভে টযাভি নই রর্ আোমক িা়ো রনমবন আপভন। 
  
–আপভন রতা রবসরকারী র ামযন্দা। শুমনভছ ইমিেত নাভক তামদর ভনমযা  করা র্ায। 
  
 –রসই রকে বিা র্ায বমট। 
  
-তা আভে রতা রসই কোই বিভছ। আোর প্রমযাজমন আপনামক ভনমযা  করমত  াই। এ 
জমনয র্ত টাকা িাম  রদব আভে। 
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-ভকন্তু রকন? আপনার জনয আভে ভক করমত পাভর? ইি কামপসন্টার রাম  রফমট প়েমিন। 
  
-আোমক আপভন পুভিমের হাত রেমক রক্ষা করমত পামরন। র্ত্রতত্র ওরা আোর ভপছু 
ভনমি। ওমদর ধারো রবাধহয ভেমসস আপওযাডসমক আভেই েুন কমরভছ। র্েন তেন 
ধমর র্া তা প্রশ্ন করমছ। আভে এ সব অ্তযন্ত অ্পছন্দ কভর। আোর োোটাই োরাপ 
হময র্ামব এবার। 
  
রপাযামরা েভহিাভটর ভদমক তাকামিন। উভন এ কোটা সভতয বমিমছন। রদমে েমন হয 
কভদমনর েমধয অ্মনক রবম়ে র মছ ওোঁর বযস। র ামের ভনম  কাভি, েমন হয অ্মনক রাত 
দুভশ্চন্তায ঘুমোনভন। রর্ হামত ধমর আমছন ভস ামরট, রসটাও অ্ে অ্ে কাোঁপমছ। 
  
েোঁভসময রপাযামরা, এসব আপনামক বন্ধ করমত হমব। 
  
 –এমত ভক করার আমছ আোর বিুন? 
  
–রর্ িামবই রহাক, এ সব আটকান। রর্েন োনুষ আোর স্বােী, উভন ভনমজর হামত 
বযাপারটা ভনমি কমবই োময্া কমর ভদমতন ওমদর। 
  
–অ্ে  ভকছুই করমছন না উভন? 
  
না, ওোঁমক আভে ভকছুই বভিভন। শুধু পুভিেমক উভন আোর ভনরাপত্তার কোই বিমবন। 
উভন রসই রামত একটা রাজধনভতক সিায উপভস্থত ভছমিন। 
  
–আর আপভন? 
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–একিা বাভ়েমত বমস আভে ররভডও শুনভছিাে। 
  
–রস কোর প্রোে আপভন ভদমিই পামরন। 
  
–ভকন্তু রকেন কমর? আোমদর পভর ারক িফটমক আভে একরাে টাকা ভদময হাত 
করমত র মযভছিাে, ভকন্তু রস আহাম্মকটা প্রতযােযান করি। 
  
–এাঃ রহ, আপভন এটা ভঠক কমরনভন। 
  
–রকন? 
  
-এমত আপনার  াকরবাকর িাবমব আপভন েুন কমর এেন ধাো াপা ভদমত  াইমছন 
বযাপারটা। 
  
-ভকন্তু িফটমক রতা আভে টাকা ভদমযভছ… 
  
–ভকমসর জনয? 
  
–না, ভকছু না। 
  
–োদাে, িুমি র্ামিন আপভন; আোর সাহার্য  াইমত এমসমছন আপভন। 
  
–না না, রতেন ভকছু নয। িদ্রেভহিার কাছ রেমক েবরটা িফটই এমনভছি ভকনা। 
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–ভেমসস আপওযামডসর কাছ রেমক? 
  
–হযাোঁ। রসই রামত উভন ওোঁর কামছ আোমক রর্মত বমিভছমিন। 
  
–আপভন র্ানভন? 
  
–রকনই বা র্াব? ওই বৃোমক অ্সহয িাম । শুধু শুধু বমক বামজ সেয নষ্ট। 
  
 –কেন এমসভছি েবরটা? 
  
–তেন আভে বাভ়ে ভছিাে না। পাোঁ টা রেমক ছটার েমধয হমব। িফটই েবরটা রনয। 
  
–আর টাকা ভদময আপভন তার েুে বন্ধ করমিন? ভকন্তু রকন? 
  
–আাঃ বুঝমত রকন পারমছন না, এ সমবর েমধয আভে ভনমজমক জ়োমত  াইভন। 
  
-আপভন তার ওপর আরও টাকা ভদমিন র্ামত আপনার অ্যাভিবাই ওরা সেেসন কমর? 
স্বােী স্ত্রী ওরা ভক িাবি বিুন রতা? 
  
-তামত ভক এমস র্ায কার? 
  
–আদািমতর এমস র্ায। 
  
–সভতয ভক আপভন রসরকে েমন কমরন নাভক? 
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–হযাোঁ। 
  
–রেষ পর্সন্ত ওরা  াকরবাকমরর কোই শুনমব, আোর কো নয? 
  
ভেমসস কামপসন্টামরর দীঘি নীি র ামের ভদমক রপাযামরা তাকামিন। এত কে 
িদ্রেভহিার দূরদভেসতা। 
  
-োদাে,  েো পমরন না রকন আপভন? 
  
–োমঝ োমঝ পভর রতা। রছাটমবিামতও পরতাে। 
  
–আর ভরং পরমতন দাোঁমত, না? 
  
–হযাোঁ, রকন বিুন রতা? 
  
–নাাঃ রসই একদা কুৎভসত হাোঁমসর রাজহাোঁমস পভরেত হওযার েত। 
  
–সভতয। জামনন, রছাটমবিায আভে রবে ভবশ্রী রদেমত ভছিাে। 
  
 –আপনার োও ভক তাই েমন করমতন আপনামক? 
  
-োমযর কো আোর েমন রনই। আপভন ভঠক ভক বিমত  ান বিুন রতা? আোর প্র্াব 
আপভন গ্রহে করমবন ভক করমবন না? 
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–দুাঃভেত আভে। আভে পারব না। 
  
কারে? 
  
কারে আভে রজেস রবন্টিীর হময কাজ করভছ। 
  
–রবন্টিী? োমন রসই বুিুটা রর্ ভেমসস েযাভ নভটমক েুন কমরমছ? ভেমসস আপওযামডসর 
ভক সম্পকস তার সমি? 
  
–হযত ভকছুই নয। 
  
–তমব? টাকা পযসা?  ান কত? 
  
–আপভন এোমনই োদাে ব়ে িুি করমছন। আপভন সবভকছুই োপমত ভেমেমছন টাকা 
ভদময। অ্মনক টাকা আমছ আপনার তাই বমি এই রকে আপভন। 
  
–এক সেয আভেসক সািিয এমকবামরই ভছি না আোর। 
  
–হযাোঁ, রসই রকেই রিমবভছিাে আভেও। র্াক র ….. 
  
. 
  
 মি র মিন ইি কামপসন্টার। ভনমজর েমন রপাযামরা বিমিন, ইিভিন রহাপ…। 
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তার োমন রসই রামত্র ভেমসস আপওযাডস ডীডার রহণ্ডারসন আর ইি কামপসন্টার আেন্ত্রে 
জানান এই দুজনমকই। হযত আরও কাউমক রফান কমরভছমিন ভতভন…েেবয্ ভফমর 
এমিন েভরন। 
  
-েোঁভসময, আভে আবার কাভ টা এেন েুোঁমজ পাভি না। আপনার বড্ড রদভর হময র ি 
দুপুমর রেমত। এত ভবরি িাম । ভতনমট কোঁভ র একটাও পাভি না এেন। 
  
েভরন র্োরীভত রদরাজ ঘাোঁটমত িা মিন। 
  
পাওযা র ি কাোঁভ টা। েভরন ছুমট রবভরময র মিন। 
  
রপাযামরা রদরামজর ছভ়েময োকা ভজভনসগুমিার ভদমক এভ ময র মিন–রোে, রছাট 
কা জ, ঝুভ়ে, ছভবর র াছা–ছভব 
  
একদৃমষ্ট ভনমজর হামত ধরা ছভবভটর ভদমক তাভকময রইমিন রপাযামরা। হঠাৎ পামযর েব্দ 
পাওযা র ি কভরমডামর। ভতভন ত্র্ পাময এভ ময র মিন রসাফার ভদমক। রসাফায ছভবটা 
ররমে তার ওপর র মপ বসমিন। 
  
ঘমর ঢুমক েভরন বিমিন, োমকর বাভটটা রর্ রকাোয রফিিাে। 
  
-এই রর্ োদাে। বাভটটা রপাযামরা এভ ময ভদমত তামক ধনযবাদ জানামিন েভরন। 
  
–ইস। আপভন ওই িাো রসাফাটায রকন বমসমছন? 
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–োদাে, ভঠক আমছ ভঠক আমছ। ওই ছভবটা আভে রদেভছ। 
  
 রপাযামরার ভনমদসভেত ছভবর ভদমক তাভকময েভরন বিমিন, হযাোঁ েোঁভসময,  েৎকার ছভবটা। 
ওটা জভনর পূবসপুরুমষর ছভব। ভকছুমতই রদমব না ভবভি করমত। েুব  বস ওর এটা ভনময। 
  
–হযাোঁ, আপনার স্বােীর  বস করার েত সভতযই ভকছু আমছ। 
  
. 
  
রপাযামরা প্রায ভতনমটর সেয ডাঃ ররগুমির বাভ়ে এমিন। ভেমসস স্কট প্রবীো পভর াভরকা 
দরজা েুমি ভদি। 
  
ভেমসস ররগুমির রোোঁজ করমিন রপাযামরা। 
  
প্রেে ভদনই ভেমসস ররগুিমক িীরু, স্বােীর একান্ত অ্নু ত বমি েমন হমযভছি 
রপাযামরার। তামক আজ আমরা ফযাকামে আর রুগ্ন বমি েমন হি। 
  
–োদাে, আভে একটা প্রশ্ন করমত  াই আপনামক। 
  
–ভনশ্চযই, বিুন। 
  
 –ভেমসস আপওযাডস ভক োরা র্াবার ভদন আপনামক রটভিমফান কমরভছমিন? 
  
–হযাোঁ। রফান ধমরন ভেমসস স্কটই, তা প্রায দুমটা আন্দাজ। 
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–রফামন উভন ভক বমিভছমিন? আপনামক রর্মত? 
  
–হযাোঁ। আোমক নাভক উভন জানামত বমিন রর্, রভবন আর ভেমসস অ্ভিিার বাভ়ে োকমবন 
না। রবমরামব পভর াভরকাও। তাই আভে রর্ন ওোঁর সমি একটু  েগুজব করমত র্াই। 
  
–রর্মত বমিন কটা আন্দাজ? 
  
 –নটা বা তারপর। 
  
–ভ মযভছমিন আপভন? 
  
–রিমবভছিাে র্াব। ভকন্তু রামতর োওযা সারার পর ঘুভেময পম়েভছিাে। র্েন ঘুে িােি, 
প্রায দেটা তেন, েমন হি রদভর হময র মছ। আর র িাে না। 
  
–এ কো পুভিেমক আপভন জাভনমযমছন? 
  
ভেমসস ররগুি ভেশুর েত সরি র াে তুমি তাকামিন। 
  
–আোর ভক জানামনা উভ ত ভছি? র্াইভন বমি, না জানামিও রিমবভছিাে  িমব, আসমি 
একটু অ্পরাধী বমি এেন েমন হয ভনমজমক আোর, আভে রসই রামত্র র মি উভন হযত 
েুন হমতন না। 
  
–ও সব রিমব েন োরাপ করমবন না। আিা োদাে, ভকমসর এত িয আপনার? 
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–িয, কই না রতা? 
  
–ভকন্তু িয রপমযমছন আপভন। 
  
–ভক বিমছন র্া তা। িয রপমত র্াব রকন আভে? 
  
 জবাব রদবার আম  রপাযামরা এক েুহূতস োেমিন। 
  
োদাে, আভে রিমবভছিাে হযত আোমক আপভন িয পান… 
  
 রকামনা উত্তর ভদমিন না ভেমসস ররগুি। ভকন্তু তার র াে ভবস্ফাভরত হি। ভতভন আম্ 
আম্ োো না়েমিন। 
  
. 
  
২৪. 
  
কোবাতসা  িভছি রেন্স আর রপাযামরার েমধয। 
  
-েোঁভসময রপাযামরা, র্ত শুনভছ আপনার কো ততই সব গুভিময র্ামি। আপভন বিমছন 
রর্, ভেমসস আপওযাডস রসই রামত ভতন ভতন জন েভহিামক রফান কমর ওোঁর কামছ 
আসমত বমিভছমিন। রকন ভতন জন? উভনও ভক ভনভশ্চত ভছমিন না রর্, রক ভিভি 
 যাম্বি? নাভক এটা ভিভি সংিান্ত রকামনা বযাপারই নয? আবার ইিভিন নাে রিো 
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বইটার কো িাবুন। এ রেমক েমন হয ভেমসস আপওযাডস আর ইিা রকন একই 
েভহিা। 
  
ভেমসস েযাভ নভটর কো রেমক রবন্টিীও এরকে একটা আন্দাজ কমরভছি। 
  
–আবার আভে রিমবভছিাে ভনভশ্চত হময রবন্টিী ভকছু বমিভন। 
  
–তা রতা বমিইভন। র্া  ভরত্র ওর তামত রকামনা ভকছুই ও রতেন ভনভশ্চত কমর বিমত 
পামর না। ও ভবমেষ কানও রদয না ভেমসস েযাভ নভটর কোয। তা স্বমেও র্েন ওর 
েমন হমযমছ ভেমসস েযাভ নভট ভেমসস আপওযামডসর সম্বমন্ধই বিমত র মযভছমিন ভকছু, 
তেন তা সভতয হমিও হমত পামর। 
  
সবসমেষ েবমর অ্মষ্ট্রভিযা রেমক জানা র মছ (র্ভদ অ্বেয, ভেমসস আপওযাডস ওোমনই 
ভ ময োমকন, আমেভরকায নয) ভেমসস রহাপ প্রায কুভ়ে বছর আম  োরা র্ান। 
  
–আম ই শুমনভছ রসটা। 
  
–রপাযামরা, সবই জামনন আপভন, না? 
  
এ কোয রপাযামরা কেসপাত করমিন না। 
  
-রেন্স, তার োমন একভদমক আেরা রদেভছ অ্মষ্ট্রভিযায ভেমসস রহাপ োরা র মছন। আর 
অ্নযভদমক? 
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অ্নযভদমক আেরা জধনকা ভেমসস আপওযাডসমক পাভি ভর্ভন ভবত্তোিী ভবধবা, এক পুমত্রর 
জননী। ওোঁর স্বােী োরা র্ান রছমির জমন্মর পরই। নেেমব রছমিভটর র্ক্ষামরা  োকায 
রবভের িা  সেয িদ্রেভহিা ভবমদমেই োকমতন। 
  
-এটা কমবকার কো? 
  
ইিা রকন ইংিযাণ্ড রছম়ে র্াবার  ার বছর পমর। এই িদ্রেভহিার সামে ভোঃ আপওযাডস 
পভরভ ত হি এবং ভবময কমরন ওোঁমক। 
  
–ভেমসস আপওযাডস আসমি ইিা রকন হমিও হমত পামরন। ওোঁর কুোরী জীবমনর পদবী 
ভক ভছি? 
  
–র্তদূর শুমনভছ হারমগ্রিস, ভকন্তু ভক এমস র্ায তামত? 
  
-হযাোঁ, তা ভঠক। হযত ইিা রকন বা ইিভিন রহাপ দীঘসকাি ররা মিাম র পর সুস্থ হময 
হারমগ্রিস পদবী ধারে কমর। 
  
-আসমি সবই এতভদন আম রকার বযাপার। ওোঁমক হযত ভেমসস েযাভ নভট ছভব রদমে 
সনাি কমরভছমিন। তারপর এ সমন্দহ হমতই পামর রর্, ভেমসস েযাভ নভটমক েুন কমরন 
ভেমসস আপওযাডস। 
  
হমতও পামর। এেন হমত পামর রস রামত্র ররভডও বা ভট.ভি. রপ্রাগ্রাে ভছি রভবমনর। েমন 
কমর রদেুন, রসই রামত ভেমসস ররগুি ভেমসস আপওযামডসর রোোঁমজ ভ মযও সা়োেব্দ 
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পানভন রকামনা। জযামনট রতা ভেমসস সুইভটেযানমক বমিমছ রর্, পিু রদোয র্তটা, সভতয 
কমর ততটা পিু নন ভেমসস আপওযাডস। 
  
এ পর্সন্ত বুঝিাে। ভকন্তু এরপর রতা ভনমজই উভন েুন হমিন–ছভব একটা সনািকরমের 
পর। তাহমি রতা এই ভসোমন্ত আবার আসমত হয রর্ দুমটা েুমনর েমধয রকামনা 
রর্া সূত্র রনই। 
  
-না, তা নয। রর্া সূত্র আমছ র্মেষ্ট। 
  
–আভে েোই হাি রছম়ে ভদভি। ইিভিন রহাপ। এটাই রহমসযর  াভবকাভঠ। 
  
-ইি কামপসন্টার, তার কোই ভক বিমত  াইমছন আপভন? আসমি উভন ভিভি  যাম্বি নন, 
ইিা রকমনর রেময। ভকন্তু এবার তাহমি বিমত হয ভনমজর োমক উভন েুন কমরমছন। 
  
-না না। োতৃহতযার বযাপার না এটা। 
  
–েোঁভসময রপাযামরা ভক হমিটা ভক? এরপর আপভন বিমবন রর্ ইিা রকন, ভিভি  যাম্বি, 
রজভনস রকাটসিযাণ্ড আর রিরা রব্লক–এরা  ারজনই িডভহভনর বাভসন্দা। 
  
–ভহমসমব  ারজমনর রবভে আসমছ। ইিা রকন েমন রােমবন ভোঃ রিম র বাভ়েমত তার 
বাচ্চার রদোশুমনা করত। 
  
–তামত ভক? 
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-তার োমন এক বা একাভধক বাচ্চাও রসই বাভ়েমত ভনশ্চযই ভছি? তার বা তামদর ভক 
হি? 
  
-একভট রছমি আর একভট রেময ভছি। তামদর রকামনা আত্মীয রনই। 
  
তাহমি আমরা দুজন আসমছ ভহমসমব। প্রভতভহংসা  ভরতােস করার জনয এই দুজন ছভবটা 
রােমত পামর। 
  
–তা ভবশ্বাস হয না আোর। 
  
দীঘসশ্বাস রফিমিন রপাযামরা। ভতভন বিমিন, ভোঃ রেন্স এটা আোমদর ভহমসমব ধরমতই 
হমব। েমন হমি আোর রহসয আভে উদঘাটন করমত রপমরভছ। শুধু একটা েটকা…. 
  
-ওাঃ, আোর ভক আনন্দ হমি। তাহমি আপনারও েটকা িাম ? 
  
–শুধু আোয একটা কো আপভন বিুন, ভোঃ রেন্স। র্েন ইিা রকন রদেতযা  কমর, 
তেমনা ভোঃ রি -এর োেিার রায রবমরাযভন, তাই না? 
  
-না। এবং সন্তানসম্ভবা ভছি ইিা? 
  
–হযাোঁ। 
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-ওাঃ, ভক রবাকা আভে। জমির েত রতা পুমরা বযাপারটাই রসাজা। এ কো বিার পর 
তৃতীয েুনটা অ্মের জনয হি না। ভোঃ রেন্স, করমতন এই েুনটা, রপাযামরামক, পুভিে 
রহড রকাযাটসামর বমস। 
  
. 
  
এরকুি রপাযামরা বিমিন, রটভিমফামন আভে ভেমসস অ্ভিিামরর সামে একটু বযভি ত 
কোবাতসা বিমত  াই। 
  
র্ভদও েুব বয্ ভছমিন ভেমসস অ্ভিিার, তবু এমস রফান ধরমিন। উভন রা তস্বমর 
বিমিন, আাঃ আপভন ভক আর রফান করার সেয রপমিন না? আভে েুমনর একটা 
 েৎকার পভরকেনা করভছিাে আোর পমরর বইটার জনয। সব রিম্ ভদমিন রতা। 
  
-এাঃ রহ। োদাে বুঝমত পাভরভন আভে, তমব আভে রর্ জনয রফান কমরভছ, তা রবভে 
জরুরী। 
  
-না। আোর কামছ নয। অ্ন্তত আভে র্তক্ষে না আোর পভরকেনাটার েস়ো রেষ কমর 
রফিভছ….হা, ভক বিমছন? ….হযাোঁ, একটা রছাট্ট ভেমযটার….. রিামকরা? হযাোঁ, একজমনর 
নাে ভসভসি। আর র্ার সমি আভে কো বিভছিাে তার নাে োইমকি। 
  
–ভঠক আমছ। এটাই আভে জানমত  াইভছিাে। 
  
–ভকন্তু ভসভসি আর োইমকি রকন? 
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-োদাে প্রায গুভটমযই এমনভছ জাি। 
  
ভকছুমতই রতা আভে বুঝমত পারভছ না রকন ডাঃ ররগুিমক আপনারা এেমনা ধরমছন না। 
র্ভদ স্কটিযাণ্ড ইযামডসর কী হতাে আভে তাহমি কমবই….. 
  
-হযাোঁ, োদাে বুমঝভছ। ছা়েভছ এবার। 
  
–ছকটা রর্টা রকোঁমদভছিাে, তার বামরাটা বাভজময ভদমিন। 
  
–োদাে অ্তযন্ত দুাঃভেত আভে। রফান নাভেময ররমে রপাযামরা ভোঃ রেমন্সর ভদমক তাভকময 
হাসমিন। 
  
-রেন্স, এবার আোমদর কামিন রকামযমত োইমকি নামে একজন অ্ভিমনতার রোোঁমজ 
রর্মত হমব। ওোমন রস েু মরা পাটস কমর। ঈশ্বর করুন, রসই রর্ন আসি োইমকি হয। 
  
ভকন্তু ভক আশ্চর্স…. রেন্সমক আর ভকছু বিার সেয ভদমিন না রপাযামরা। 
  
–আপভন ভক জামনন রেন্স রর্ ফরাসী িাষায ভসমিট দয পভিভসি কামক বমি? না 
  
-এটা এক ধরমনর এেন র াপন কো র্া জানমত পামর সকমিই। র্ারা এজনয একো 
জামন না, তারা রকামনাভদনই জানমত পামর না। তামদর রকউ বমিও না, কারে সকমিই 
িামব ভনশ্চযই একো অ্নযমদর জানা আমছ। 
  
–রপাযামরা, সভতযই পারা র্ায না আপনামক ভনময। 

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

251 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

  
. 
  
২৫. 
  
 রেষ হি োেিার শুনাভন। রবর হি রায-এক বা একাভধক অ্োত পভর য বযভির িারা 
েুন হমযমছন ভেমসস আপওযাডস। 
  
এরপর োেিার শুনাভনমত র্ারা উপভস্থত ভছমিন তাোঁমদর সবাইমক িং ভেমডাস-এ এরকুি 
রপাযামরা আেন্ত্রে জানামিন। 
  
অ্ধস ন্দ্রাকামর নবঠকোনায র যার সাজামনা হমযমছ, বিার আসন রপাযামরা এমস 
অ্িংকৃত করমিন। 
  
–সেমবত িদ্রেমহাদয ও িদ্রেভহিা ে, প্রেমেই আপনামদর বহুি প্র ভিত একভট ছ়োর 
কো বিভছ আপনামদর। 
  
ভেমসস েযাভ নভট অ্ক্কা রপমি, রকেমন তা জাভন, হাোঁটু রিমে ঘা়ে েুটমক রর্েভন আভছ 
আভে। 
  
আোমক এটা ভেমসস আপওযাডস শুভনমযভছমিন। আর ভঠক এেভন িামব ভনমজও োরা র্ান 
ভতভন। 
  
কো শুরু করার আম  আবার র া়োর ভদমক আোমদর ভফমর র্াওযা িামিা। 
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বৃো ভেমসস েযাভ নভট, ভর্ভন টুকটাক কাজকেস করমতন অ্মনযর বাভ়েমত রেষ পর্সন্ত ভতভন 
েুন হমিন। আর রসই েুমনর দায বতসামিা তার িা়োমট রজেস রবন্টিীর ওপর। ভকন্তু 
রকন জাভন না ভোঃ রেমন্সর েমন রবন্টিীর অ্পরাধ সম্পমকস র্মেষ্ট সমন্দহ ভছি। তাই 
ওোঁরই অ্নুমরামধ পূেসতদমন্তর জনয আোমক এোমন আসমত হয। আভে দীঘস  ে কাোঁদমত 
 াই না েুমনর বযাপামর। 
  
আোর দৃভষ্ট আকষসে কমর প্রেমে এক রবাতি কাভি। রর্ভদন োরা র্ান ভেমসস েযাভ নভট 
তার আম র রভববার সানমড কম্পযাভনযন এ  ারজন েভহিার ছভব ছাপা হয, আপনামদর 
এ পর্সন্ত সকমিরই জানা আমছ। তার রেমক একটা ছভবর র হারা ভেমসস েযাভ নভট 
সনাি করমত পামরন। অ্নুোন ভছি তার–ভতভন রর্ রর্ বাভ়েমত কাজ করমত রর্মতন, 
তারই রকান একভটমত ঐ একই ফমটা ভতভন রদমে োকমবন। রবন্টিীমকও কোয কোয 
তা বমিভছমিন। ভকন্তু রস ভবমেষ েমনামর্া  রদযভন তার কোয। তবুও রবন্টিীর 
অ্েষ্টিামব এটুকু েমন প়েমছ রর্, ছভবভট ভেমসস েযাভ নভট ভেমসস আপওযামডসর 
বাভ়েমত রদমেমছন–এ রকে একটা ইভিত রর্ন ভদমযভছমিন। কারে ভতভন একোও 
বমিভছমিন রর্, সব জানাজাভন হময র মি রসই েভহিার অ্হংকার  ুেস হমব। 
  
আভে ভেমসস আপওযামডসর বাভ়েমত  ারোনা ফমটাই ভনময ভ মযভছিাে। ভনভশ্চতিামব 
উভনও রসগুমিার েমধয ভ নমত পামরন একজমনর েুে। রস কো প্রকাে রপমযভছমিা ওোঁর 
েুমের িামব। আভে বারবার অ্নুমরাধ করায উভন বমিন রর্ এর রকামনা একভটর েত 
ছভব রকাোও ভতভন রদমেমছন তমব রকাোয তা েষ্ট েমন করমত পারমছন না। 
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ওোঁর এরকে র নাম না েমন হমি রকান ছভব রদমে তা ভজোসা করা হমি তার 
জবামবউভন রদোন ভিভি  যাম্বমির ছভবভট। ভকন্তু আপনামদর আভে বিভছ উভন সভতয কো 
বমিনভন রসভদন। সমূ্পেস বযভি ত রকামনা কারমে সতয র াপন কমরন আোর কামছ। 
ভকন্তু একজমনর র ােমক ফাোঁভক ভদমত পামরনভন উভন–রস র াে েুনীর। 
  
পভরষ্কার বুঝমত রপমরভছি একজন; আসমি ভেমসস আপওযামডসর রকান ছভবটা র না 
রিম মছ। ইিা রকমনর ছভবোনা, রর্ রি  হতযা োেিায সবসপ্রধান  ভরত্র ভছি। ভঠক 
পমরর ভদন রামত্র ভনহত হন ভেমসস আপওযাডস। রর্ কারমে ভেমসস েযাভ নভট েুন হন, 
ভঠক একই কারমে। 
  
ভেমসস আপওযাডস োরা র্াবার আম  রটভিমফামন ভতনজন িদ্রেভহিা ওোঁর ভনেন্ত্রে পান –
ভেমসস কামপসন্টার, ভেমসস ররগুি আর ভেস রহণ্ডারসন। ভতনভট আেন্ত্রমেরই এক সারাংে 
ভেমসস আপওযাডসমক সমন্ধযর পর সি দান করা। রসই রামত ওোঁর পভর াভরকাভট ছুভট 
ভনমযভছি। ওোঁর রছমি এবং ভেমসস অ্ভিিার কামিনমকামযমত নাটমকর বযাপামর ভেমযটামর 
ভ মযভছমিন। তার োমন বযাপারটা এই রকেই দাোঁ়োমি অ্মনকটা রর্ উি ভতনজন 
েভহিার সমিই ভেমসস আপওযাডস আিাদা আিাদা িামব ভকছু বযভি ত কোবাতসা বিমত 
 ান। 
  
ভকন্তু েভহিা ভতনজন রকন? তাহমি ভক উভন জানমতন রর্, রকাোয ইিা রকমনর ছভবটা 
রদমেমছন? নাভক ভঠক রকাোয রদমেমছন তা েমন করমত পারভছমিন না? এই ভতনজমনর 
েমধয ভকছুই আপাতত সাদৃেয রনই, শুধুোত্র তামদর বযস ছা়ো। এমদর সকমিরই বযস 
ভত্রমের কাছাকাভছ। 
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আপনারা সকমিই কা মজ পম়েমছন ইিা রকমনর দুিসা া রেমযভটর কো। রসই রেমযর 
বযসও ভহমসব করমি ভত্রমের কাছাকাভছ দাোঁ়োয এেন। তাই এরকে ধারো করা েুবই 
স্বািাভবক রর্ িডভহভনমত এেন একজন েভহিা আমছন ভর্ভন ভোঃ রি  এবং ইিা রকমনর 
কনযা। এবং রেমযভটও ভনশ্চযই রসমক্ষমত্র সবসমতািামব র ষ্টা করমব তার এই পভর য 
র াপন রাোর, এর জনয রস দরকার বুঝমি রেষ পর্সন্ত রর্মতও প্রস্তুত োকমব। 
  
র্েন ভেমসস আপওযাডসমক েৃত অ্বস্থায রদেমত পাওযা র্ায তেন দুমটা কভফর কাপ 
ভছি রটভবমি। তারই একটামত তেমনা রিম  ভছি হািকা দা  ভিপভষ্টমকর। 
  
আসুন, আবার আেরা ভফমর র্াই রফামনর প্রসমি। আেন্ত্রে পাওযা সমেও ভেমসস 
কামপসন্টার রসই রামত িযাবারনাে-এ র্ানভন। উভন রসইরকেই জাভনমযমছন আোমদর। 
রিমবভছিাে ভেমসস ররগুি র্ামবন ভকন্তু র যামরই রেষ পর্সন্ত ঘুভেময পম়েন। ভকন্তু ভেস 
রহণ্ডারসন ভ মযভছমিন। রসই সেয বাভ়েটা সমূ্পেস অ্ন্ধকার ভছি এবং অ্মনক ডাকাডাভক 
কমর সা়োেব্দ না রপময ভফমর আমসন উভন। 
  
ওই ভতনজমনর কামছ এইরকে জবানবন্দী রপমযভছ। ভকন্তু তেমনা রসই সম্পমকস 
আোমদর েমন সমন্দমহর অ্বকাে ভছি। ভিতীয কভফর কামপ ভিপভষ্টমকর দা  রদো 
র মছ এবং একজন সাক্ষী এডনামক আেরা রপিাে। রস নাভক হিফ কমর বমি রর্, 
একজন েভহিামক রস িযাবারনামের রিতমর ঢুকমত রদমেমছ র্ার  ুমির রং হািকা এর 
ওপর ঘমরর রিতর দােী রসমন্টর  ন্ধও পাওযা র ি। রসমন্টর ভবমেষ িযাণ্ড আবার 
আোমদর ভেমসস কামপসন্টামরর কো েমন কভরময রদয। 
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র োঁভ ময উঠমিন ইি কামপসন্টার। 
  
-ভেমেয কো, এমকবামর ডাহা ভেমেয কো। আমদৌ আভে র্াইভন।  ী, রকন তুভে বিছ না 
রর্ সভতযই রসই রামত আভে বাভ়ের বাইমর রবমরাইভন? 
  
রাম   ী কামপসন্টামরর েুে িাি হময র ি। 
  
-েোঁভসময রপাযামরা, আভে আপনামক বিমত বাধয হভি রর্, আপভন অ্তযন্ত অ্পোনজনক 
কো বিমছন। 
  
–ভক আশ্চর্স! শুধু আভে বিভছ রর্, আপনার স্ত্রী ওই একই রসন্ট আর ভিপভষ্টক বযবহার 
কমরন। তামত হমযমছটা ভক? 
  
–ভক বকমছন র্া তা। রর্ রকউ আোর রসন্ট ভনময এমস ওোঁর ঘমর ছ়োমত পামরন। 
  
হঠাৎ রপাযামরা এক াি হাসমিন। 
  
–ভঠক তাই োদাে, রর্ রকউ রসন্ট ছ়োমত পামর ওিামব, আোমক এই ধারোটাই প্রেে 
আোর আমিা রদোয। কভফর কাপ রেমক ভিপভষ্টমকর দা  তুমি রফিা বা কাপটা ধুময 
রাো–দুই-ই েুব রসাজা কাজ, ভবমেষত র্েন রকউ বাভ়েমত ভছি না। ভকন্তু কার্সমক্ষমত্র তা 
করা হযভন। রকন? একোত্র এর উত্তর হি–রকউ রদোমত র মযভছি হতযাটা রকামনা 
েভহিাই কমরমছ। 
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রর্ ভতনজন েভহিা রফান রপমযভছমিন, তাোঁরা রকউই ভকন্তু ভেমসস আপওযামডসর সংম  
রসাজাসুভজ কো বমিনভন। সুতরাং এেনও হমত পামর রর্ আদমপই িদ্রেভহিা রকামনা 
রফান কমরনভন। রকউ এেন রফান কমরভছি র্ার েূি উমেেয ভছি রকামনা একজন 
েভহিামক এই ঘটনার সামে জভ়েত করা। ভকন্তু রকন? উত্তরও এর একটাই। ভেমসস 
আপওযাডসমক রকামনা েভহিা েুন কমরনভন রর্ কমরমছ ভনাঃসমন্দমহ রস একজন পুরুষ। 
  
এরকুি রপাযামরা সেমবত রশ্রাতামদর ভদমক তাকামিন। ইি স্বভ্র ভনশ্বাস রফিমিন। 
রপাযামরা বমি  িমিন, সুতরাং রকামনা একজন পুরুষ ভেমসস আপওযাডসমক েুন কমরমছ 
এবং ভেমসস েযাভ নভটমকও। এবং তার ভজম্মামতই ভনশ্চযই ইিা রকমনর ছভবটা ভছি। 
ভেমসস েযাভ নভটমক েুন করার পর েুনী ঐ ছভবটা নষ্ট করার প্রমযাজন রবাধ কমরভন 
ভকন্তু ভেমসস আপওযাডসমক হতযা করার পর রতাক জানাজাভন হবার িময রসটা নষ্ট কমর 
রফিার দরকার হময পম়েভছি। তবু তা নষ্ট করা হযভন। এ বাভ়েরই একটা রদরামজ 
রসটা আভে েুোঁমজ রপমযভছ। এই রদেুন, ইিা রকমনর ছভব। এর রপছমন আ়োআভ়ে িামব 
রিো আমছ দুমটা কো আোর ো। 
  
-েভরন সাোরমহমসর ওপর ভস্থর হি রপাযামরার দৃভষ্ট। 
  
েভরন অ্বাক হি। 
  
–এসব রতা ভকছুই আভে বুঝভছ না। 
  
–না, ভেমসস সাোরমহস। এসব সভতযই আপনার বুঝমত পারার পর ছভবটা ররমে রদবার 
দুমটা োত্র কারে োকমত পামর। প্রেেত, ভনছক আমব প্রবেতা। রকামনারকে 
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অ্পরাধমবাধই আপনার েমন রনই। কামজই আপভন ছভবটা ররমে োকমি রসটা আশ্চমর্সর 
ভকছু ভছি না। ভনমজর েুমেই আপভন ইি কামপসন্টামরর বাভ়েমত আোমদর বমিভছমিন রর্ 
রছমিমবিায আপনামক দত্তক রনওযা হয। রবাধহয আপভন আপনার প্রকৃত োমযর আসি 
নাে পর্সন্ত জামনন না। ভকন্তু আর রকউ রসটা জামনন ভর্ভন ভকনা বংেম ৌরব,  কু্ষিজ্জা, 
এসমবর িময আপনার পভর য র াপন করমত একটা েুমনর দাযও ভনমজর ঘাম়ে ভনমত 
প্রস্তুত। 
  
এবার র যার রছম়ে জভন সাোরমহস উমঠ দাোঁ়োমিন। 
  
–ভক বামজ বকমছন। আপনার সবই রতা েন ়ো কো। আোর স্ত্রীর সম্বমন্ধ এত 
অ্সম্মানজনক কো বিমত আপনার বাধমছ না? 
  
–রেজর, োন্ত রহান। ভকছুটা োন্ত হমিন রেজর জভন সাোরমহস। 
  
–রদেুন েোঁভসময রপাযামরা, রর্ রকউ আোমদর রদরামজ ফমটাটা ররমে রর্মত পামর। 
  
–ভঠক তাই, রেজর। আর েজাটা হি রর্ এই ফমটাটার ওপর রকামনা আেুমির ছাপ 
রনই। র্ভদ েভরন রােমতন তাহমি ছভবর ওপর তার আেুমির ছাপ োকত। 
  
েভরন র োঁভ ময উঠমিন। 
  
–ভকন্তু েোঁভসময, আভে এ ছভব রদভেভন কেমনা জীবমন, একোত্র রসভদন ভেমসস 
আপওযামডসর বাভ়েমত ছা়ো। 
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-হযাোঁ োদাে, ভঠকই বমিমছন আপভন। আোর র ামে প়োর ভঠক আম ই এোমন রাো 
হমযমছ ফমটাটা। আভে দু-দুবার রদরামজর ছভ়েময োকা ভজভনসপত্র গুভছমযভছ। প্রেেবার 
ছভবটা ভছি না, ভকন্তু ভিতীযবার ভছি। তার োমন দুবার রদরাজ র াছামনার োমঝর 
সেযটুকুমত রকামনা এক সুমর্াম  ছভবটা ওর েমধয রাো হয এবং আভে জাভন রক এই 
কাজটা কমরমছ। 
  
এেন রর্ন রপাযামরার র ামে ভেকারীর ধূতসতা। 
  
–এোমন একজন অ্পরাধী পুরুষ। ভনছক টাকার জনযই েুন করা হমযমছ। ভেমসস 
আপওযামডসর বাভ়েমত পাওযা র মছ একটা বই। তামত নাে রিো ভছি ইিভিন রহাপ, রর্ 
নাে ইিা রকন ভনমযভছি, ইংিযাণ্ড ছা়োর সেয। ইিা রকন তার বাচ্চার নােও রবাঝা 
র্ামি ভনযোনুর্াযী ইিভিন রামে। ভকন্তু ইিভিন রর্েন রেমযমদর নাে হয, রতেন আবার 
রছমিমদরও হমত পামর। সানমড কম্পযাভনযন জানায রর্ ইিা রকমনর সন্তান ভছি রেময। 
বামজ কো। কারে ইি তার সন্তামনর জমন্মর আম ই ইংিযাণ্ড ছাম়ে। সুতরাং ভনভশ্চত 
কমর রকউ বিমত পামর না রর্, রস কনযা সন্তামনরই জন্ম ভদমযভছি। আভেও কা মজর 
েবমর ভবভ্রান্ত হমযভছিাে। প্রকৃত ঘটনা–ওই ইিা রকমনর রছমি ইিভিন রহাপ, ইংিযামণ্ড 
আমস। রস র্মেষ্ট প্রভতিাবান সুতরাং একজন ভবত্তোভিনী েভহিার দৃভষ্ট আকষসে কমর, 
ভর্ভন ওর প্রকৃত পভর য সম্পমকস ভকছুই জানমতন না। সদযপুত্র ভবমযা  হমযভছি 
িদ্রেভহিার। ধনী েভহিাভট আইনসিত িামব এই রছমিভটমক দত্তক রনন। আিা, ভোঃ 
আপওযাডস, আপনার আসি না রতা ইিভিন রহাপ। তাই না? 
  
তীক্ষ্ণস্বমর রভবন র োঁভ ময বিি, ভনশ্চযই না। ভক বিমত  ান আপভন? 

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

259 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

  
-আর অ্স্বীকার কমর িাি রনই। আপনার আসি নাে রবে কমযকজন রজমন রফমিমছ। 
বইময ইিভিন রহাপ নােটা আর ছভবর রপছমন আোর ো রিোটা একই হামতর এবং তা 
আপনার। আপনার ভজভনসপত্র র াছামনার সেয ছভবটা ভেমসস েযাভ নভটর নজমর পম়ে। 
উভন ছভবর রপছমনর রিোটাও পম়েন।সানমড কম্পযাভনযন প়োর পর িদ্রেভহিা আপনার 
সমি এ ভবষময কোও বমিন। ভকন্তু উভন জানমতন না রর্, আপভন ভেমসস আপওযামডসর 
দত্তক রনওযা রছমি। উভন রিমবভছমিন ভেমসস আপওযাডসই রসই ইিা রকন। পভরষ্কার 
আপভন বুঝমত পামরন রর্ ভেমসস আপওযামডসর কামন এ কো উঠমি ভতভন আপনামক 
সতয র াপন করার অ্পরামধ কেমনাই ক্ষো করমবন না আর আপনামক তার বাভ়েমতও 
স্থান রদমবন না। তাই েুন করার সংকে ভনময আপভন ভেমসস েযাভ নভটর বাভ়ে র্ান এবং 
ওোঁমক নৃেংসিামব হতযা কমরন। ভঠক এইিামব…। 
  
রপাযামরা এই বমি ভ ভন গুোঁম়োবার েুষিটা রভবমনর োো িক্ষয কমর তুিমিন। 
  
িযাবহতা এতই পুমরা বযাপারটার নৃেংস রর্, ভ ৎকার কমর উঠি রভবন। না না, ওমক 
আভে োরমত  াইভন। আ েকা োো  রে হময র্াওযায ওমক আভে আঘাত কভর। 
  
আপভন তারপর রি ধুময রফমি অ্স্ত্রটা আম র জায ামতই ররমে রদন। ভকন্তু ভবোমনর 
রদৌিমত েুমছ রফিা রমির দা ও ধরা পম়ে র মছ। 
  
-ভকন্তু সভতযই আভে ওোঁমক োরমত  াইভন। আভে…িুি কমর রফমিভছ। আোর রমি আমছ 
েুমনর বীজ ভকন্তু রসজনয আোমক োভ্ ভদমত পামরন না আপনারা। 
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রেন্স বিমিন, আভে আপনামক সাবধান কমর ভদভি ভোঃ আপওযাডস, এেন রেমক র্া র্া 
আপভন বিমবন…. 
  
. 
  
২৬. 
  
–ওাঃ েোঁভসময রপাযামরা, িাবমতই রতা আেরা পারভছ না রর্, আপভন সমন্দহ করমিন ভক 
কমর রভবনমক। 
  
সেমবত রশ্রাতামদর ভদমক রপাযামরা আত্মপ্রসামদর দৃভষ্ট ভনমক্ষপ করমিন। 
  
–আোর অ্মনক আম ই সমন্দহ হওযা উভ ত ভছি। একভদন ভেমসস সাোরমহস 
বমিভছমিন, রভবন, ভনশ্চযই আপনার ভনমজমক কারও দত্তক সন্তান ভহমসমব িাবমত 
িামিা িাম  না, তাই না? এর একটাই অ্েস হয রর্, ভেমসস আপওযাডস রভবমনর আসি 
ো ভছমিন না। ভনমজও ভেমসস আপওযাডস এ ভবষময র্মেষ্ট সাবধান ভছমিন র্ামত রকউ 
এ কো জানমত না পামর। তাই ভতভন পভরভ ত  ণ্ডী রছম়ে এতদূমর বসবাস করমত 
আমসন। এেন ভক রভবনমক র্ারা তার ভনমজর রছমি বমি িাবত, তামদর িুিও ভতভন 
িােমত  াইমতন না। 
  
প্রেেভদন িযাবারনাে এ র্া আোর দৃভষ্ট আকষসে কমর, রসটা হি ভেমসস আপওযামডসর 
প্রভত রভবমনর বযবহার। ভঠক এটা আদুমর রছমির েত িাবও নয আবার কতসবযপরাযে 
রছমির েতও নয, রকেন রর্ন প্রভতদান রদবার েত িাব, রর্েন কমর আেরা অ্পরমক 
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ভনমজর কৃতেতা জানাই। র্ভদও ভেমসস আপওযাডস রভবনমক িামিাবাসমতন তবু েমন 
েমন তার  বস ভছি রর্, ভতভন টাকা ভদময একজন প্রভতিাবান রছমিমক রকেন ভকমন 
ভনমযমছন। তারপর এমিন ভেমসস েযাভ নভট। রভবন র ামে অ্ন্ধকার রদেি। রস এতভদন 
ভেমসস আপওযাডসমক বুভঝমযভছি রর্ তার ো দুরামরা য বযাভধমত আিান্ত হময োরা 
র মছন। সুতরাং রস সাহস করি না আর রকামনা ঝুোঁভক ভনমত। একভদন েভরন কো 
প্রসমি েুষিটার ভদমক তার দৃভষ্ট আকষসে কমরভছি। রসই সুমর্া টাই ভনি রভবন। েুষি 
ভদময োোয বাভ়ে রেমর ভেমসস েযাভ নভটমক েুন করি আ েকা আর েভহিাভটর টাকা 
পযসা  ুভর কমর বযাপারটা ভনছক র ামরর কাণ্ড বমি প্রভতপন্ন করমত  াইি। রজেস 
রবন্টিীর ওপর েুমনর দায বতসামিা। ভনভশ্চন্ত হি রভবন। 
  
আভে তারপর ভেমসস আপওযাডসমক সানমড কম্পযাভনযন এর  ারোনা ছভব রদোমি উভন 
রসগুমিার েমধয ইিা রকনমক পভরষ্কার ভ নমত পারমিন। কারে ভতভন আম ই এ ফমটাটা 
রদমেমছন রভবমনর কামছ। তার োমযর ফমটা রস রদভেমযমছ, তার সমি এ ছভব হুবহু 
এক। সমন্দমহ রাম  িদ্রেভহিা ভদমেহারা হময র মিন। অ্ে  রভবনমকও পুমরাপুভর ভতভন 
অ্ভবশ্বাস করমত পারভছমিন না। 
  
বযাপারটা জানমত পারার পর আর রদভর করমত পারি না রভবন। ভেমযটামর র্াওযা, 
জযামনমটর ছুভট রনওযা, রটভিমফান, কভফর কাপ, ভিপভষ্টক, রসন্ট সবই পূবস পভরকভেত। 
র্েন রভবন ভেমসস অ্ভিিারমক  াভ়েমত বভসময ররমে বাভ়েমত রঢামক ভিতীযবার, তেনই 
সুমর্া টা রনওযা হয। তার সেয িাম  েুন করমত োত্র কমযক ভেভনট। আর েৃতুযর পর 
ভেমসস আপওযামডসর স্বািাভবকিামব সব সম্পভত্তর োভিক রভবনই। সকমিই িাবমবন রর্, 
একজন িদ্রেভহিা েুন কমরমছন। সব সমন্দমহর ঊমধস োকমব রভবন। 
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ভকন্তু োরাত্মক িুি কমরভছি রস দুমটা। 
  
প্রেে বই আর ভিতীয ছভবটার বযাপামর। তার দুমটাই নষ্ট কমর রফিা উভ ত ভছি। রভবন 
রিমবভছমিন েভরন পাভিতা কনযা সুতরাং ওোঁর কামছ ছভবটা পাওযা র মি ইিা রকমনর 
রেময বমি িাবা েি হমব ওোঁমক। অ্বেয র্েন রভবন জানমত পারি ভেস রহণ্ডারসন 
অ্কুস্থমি রসই রামত ভ মযভছমিন, তেন ওর বাভ়েমতই ছভবটা রাো রু্ভিরু্ি হমব বমি 
েমন কমর। ভকন্তু েই রবময উমঠ জানিা রোিার র ষ্টা করার সেয েড উইভিযােমসর 
নজমর প়োয তামক রসই র ষ্টা বাভতি করমত হয। এরপর েভরমনর রদরামজ রস ফমটাটা 
রাোর সুমর্া  পায। বুমঝভছিাে আভে, রর্ দুবার আভে রদরাজ রদমেভছিাে তার েধযবতসী 
সেমযর স্বে ফাোঁকটুকুমত একজমনর পমক্ষই ফমটাটা রাো সম্ভব রস হি রভবন। রসই 
সেয ও বাভ়ের নবঠকোনার ভঠক ওপমরর ঘরটামতই রভবন ভছি। 
  
ইিভিন রহাপ বইমত নােটা রদমে আভে ভেমসস আপওযাডস আর রভবন দুজনমকই সমন্দহ 
কভর। পমর অ্বেয একবার রর্ ইি কামপসন্টামরর কো েমন হযভন তা নয। তবু রেষ 
পর্সন্ত হঠাৎ রেযাি হি রর্ ইিভিন নােটা, রছমি বা রেময রর্ কারুরই হমত পামর। 
  
কামিনমকামযমত ভেমসস অ্ভিিামরর সামে োইমকি নামে একজন উদীযোন অ্ভিমনতার 
আিাপ হয। ওোঁমদর দুজমনর কোবাতসার ভববরেী শুমন েমন হয আোর হযত সভতয 
কোটা োইমকি জামন। র্াই রহাক আদত বযাপারটা অ্মনক আম ই ধরমত পারা উভ ত 
ভছি আোর। একজন রকউ আোমক একবার ররি িাইমনর ওপর ধাক্কা ভদমযভছি, 
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রিমবভছিাে ধাক্কা ভদমযমছ ভেমসস েযাভ নভটর হতযাকারীই। ভকন্তু রটেমন ওই সেয 
রভবমনর উপভস্থভত একান্তই অ্সম্ভব ভছি। 
  
রহমস উঠমিন জভন সাোরমহস, হযত ধাক্কাটা রকামনা বৃে িদ্রেভহিা অ্সতকসিামব 
ভদমযভছমিন। 
  
রপাযামরা বিমিন তাই হমব। এত প্রবি রভবমনর আত্মভবশ্বাস রর্, রস গ্রাহযই কমরভন 
আোর উপভস্থভত। 
  
ভেমসস অ্ভিিার ভেউমর উঠমিন। 
  
-োমন আপভন বিমছন রর্, আোয  াভ়েমত বভসময ররমে ভ ময রভবন েুনটা কমর এি 
আর আভে তা ধরমতও পারিাে না। 
  
হাসমিন রপাযামরা।–োদাে, আপনার ষষ্ঠ ইভন্দ্রযটা রসই সেয রতেন কাজ কমরভন। 
  
. 
  
২৭. 
  
েড উইভিযেস বিি, আভে আর ভিদার অ্যাণ্ড স্কাটি এ ভফমর র্াভি না। বামজ জায া। 
  
রপাযামরা বিমিন, র্াকম  কাজ রতা আপনার হময র মছ। 
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–আপভন ভক বিমত  ান। েোঁভসময রপাযামরা? 
  
 –এোমন এমসভছমিন রকন আপভন? 
  
–সবজান্তা রতা আপভন। ভকছুই ভক বুঝমত পারমছন না? 
  
 –রবাধহয ভকছুটা পারভছ। 
  
–ভক বিুন রতা? 
  
-র্ভদ আোর েুব িুি না হয, তাহমি এ়ো রসভদন রামত ভেমসস আপওযামডসর বাভ়ের 
সােমন র্ামক রদমে রস আপভন। র্ভদও ভেমসস কামপসন্টার রিমবমছ সবাই। 
  
–রকন, আভে রকন? 
  
–আোর একটা কোর জবাব ভদন রতা রদভে। আপনার এত রকৌতূহি রকন িডভহভনর 
বযাপামর? রসভদন রকনই বা রভবমনর অ্মটাগ্রাফ র মযভছমিন? অ্মটাগ্রাফ ভেকারী বমি রতা 
েমন হয না আপনামক রদমে। আপভন আপওযামডসর সম্বমন্ধ কতটুকু জামনন? ভক কমরই 
বা জানমিন রর্ ইিা রকন ইংিযাণ্ড ছা়োর সেয ভক নাে ভনমযভছি আর রস অ্মষ্ট্রভিযায 
োরা র্ায। 
  
-বাাঃ  েৎকার কেনা েভি আপনার। র্াকম  আর ভকছু িুকামবা না আভে। 
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 েড হাত বযা  েুমি একটা রছাট্ট ভববেস কা মজর কাভটং রবর করি। রপাযামরার েুব 
র না কা জটা। ইিা রকমনর ছভব। আ়োআভ়েিামব ছভবর ওপর রিো আোর োমযর 
েৃতুযর জনয এই েভহিাভটই দাযী… 
  
-েমডর হামত কা জটা প্রতযপসন করমিন রপাযামরা। 
  
ভেস উইভিযেস, আভেও রিমবভছিাে তাই, আসি পদবী আপনার রি , তাই না? 
  
–হযাোঁ। আোমদর একজন সহৃদয আত্মীয আোয োনুষ কমরন। ভকন্তু আভে তেন ভনতান্ত 
রছমি োনুষ ভছিাে না। ভকন্তু সব ভকছুই বুঝতাে। েভহিাভট, ঐ ইিা রকন, এক জঘনয 
 ভরমত্রর নারী। আর রনহাতই দুবসি  ভরমত্রর োনুষ ভছমিন আোর বাবা। আোর োমযর 
েৃতুযর জনয আসমি ইিা রকনই দাযী। আোর দুবসি, িামিাোনুষ বাবা পা রদন ওর 
ফাোঁমদ। কতভদন ধমর রর্ ওই ইিামক আভে েুোঁমজ রবভ়েমযভছ, এেন ভক ব়ে হময র ামযন্দা 
পর্সন্ত িাভ মযভছ, তামদর কামছই জানমত পাভর রর্ অ্মষ্ট্রভিযায র্ায ইিা, রসোমন রছমি 
হয তার, র্ার নাে ইিভিন রহাপ। অ্মষ্ট্রভিযামতই োরা র্ায ইিা। এরপর আোর বনু্ধত্ব 
হয োইমকমির সামে। তার কামছ জানমত পাভর অ্মষ্ট্রভিযা রেমক জধনক ইিভিন রহাপ 
এমসমছ এোমন এবং এেন তার নতুন নাে রভবন আপওযাডস, রর্ নাভক বতসোমন একজন 
উভদযোন নাটযকার। ভকন্তু দমে র্ায আোর রকৌতূহি র্েন শুভন রর্ রস তার োমযর সমি 
আমছ। শুমন অ্বেয েমন হমযভছি আোর রর্ তাহমি ইিা োরা র্াযভন, উপরন্তু রানীর 
হামি ভদন কাটামি। আভে এই অ্ঞ্চমি তেন  াকভর ভনই। তারপর আপনার সামে 
আিাপ হমত আপভন বমিন রবন্টিীর কো, আোর তেুভন েমন হয ভেমসস আপওযাডস, 
ওরমফ ইিা রকন, একটা েুন কমরমছ আবার। বাভ়েমত রসই রামত আর রকউ োকমব না 

http://www.bengaliebook.com/


 থ্রি অ্যাক্ট প্লে । আগাথা থ্রিথ্রি । এরকুল প্ল াযাররা সমগ্র 

266 

www.bengaliebook.com                                  সূথ্রি ত্র 
 

 

রজমনই িদ্রেভহিার সমি আভে রোকাভবিা করমত র্াই। রছাট্ট একটা ভপ্ি ভছি আোর 
সমি। ভনছকই িয রদোবার উমেেয….অ্েবা…র্াক র , দরজায ধাক্কা ভদময রদভে দরজা 
রোিা। তারপর আভবষ্কার কভর রর্ িদ্রেভহিা েৃতা। ব়ে নাটকীয দৃেয সবটাই। রিাক 
জানাজাভনর িময পুমরা বযাপারটা র মপ র্াই। রকউ রর্ আোয রদমেমছ তা আভে 
িাবমতই পাভরভন। এবার বিুন, আপভন এেন ভক করমবন? 
  
রপাযামরা বিমিন, ভকছু না। আপনার শুিকােনা কভর আভে, বযস। 
  
. 
  
পভরভেষ্ট 
  
এরকুি রপাযামরা আর সুপাভরমন্টমডন্ট রেন্স ভিভি গ্রযাণ্ডমেযার ররম্ারাোঁয বমস কভফ 
পান করভছমিন। 
  
রেন্স বিমিন, র্াক, তাহমি সব িামিায িামিায ভেমট র ি। 
  
–ভোঃ রেন্স েমন আমছ আপনার, আভে প্রেে ভদন এোমনই োওযা রসমরভছিাে, আপভন 
রর্ভদন প্রেে এমসভছমিন আোর কামছ এই রকসটা ভনময? 
  
-হা, েোঁভসময রপাযামরা। সব ভকছু আপভন রকেন ছভবর েত আোমদর বুভঝময ভদমিন। 
রেষ েুহূমতস রভবন তার স্বীকামরাভি না ভদমি অ্বেয েুব েুেভকি হত আোমদর। র্োেস 
প্রোে বিমত রতা হামত ভবমেষ ভকছু ভছি না। অ্নুোন ভনিসর বযাপার সবটাই। 
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হু হু, ওমক আভে একটু রেিাভিিাে। ধমরই ভনমযভছি রভবন রর্, আভে েভরনমক সমন্দহ 
করভছ। আসমি ও একটা েূেস, িীতু। আোর হামত েুষিটা রদোয িীষে িয ওমক গ্রাস 
কমর রফমিভছি, আর এই স্বীকামরাভি তারই দরুন। 
  
-ভকন্তু রেজর সাোরমহস েুব  মট ভ মযভছমিন, উভন আোকভর ক্ষো কমর ভদমযমছন 
আপনামক। 
  
-হা হা, পরের এেন আেরা ঘভনষ্ট বনু্ধ। একটা প্রাকপ্রোিী ভকমন েভরনমক উপহার 
ভদমযভছ। আবার ওেমিট িাজমতও ভেভেমযভছ। ওাঃ, র্া আোর োওযার কষ্ট র মছ। 
  
-কভদন েুব  ণ্ডম াি হি। অ্েন রকন ভেমসস কামপসন্টার র োঁ াভিি জামনন? একটু 
র ািমেমি ওোঁর অ্তীতটা। উভন প্রেে জীবমন স্াদমরর নতসকী ভছমিন। এক াদা পুরুষ 
বনু্ধর সমি অ্বাধ রেিামেো ভছি। এোমন ভবমযর পর সুেী উভন এেন ভকন্তু ওোঁর েুব িয 
ভছি রকউ র্ভদ ভব ত জীবন সম্বমন্ধ ভকছু রজমন রফমি। 
  
তারপর ধরুন ভ ময ওমযদারভবমদর কো। ভক অ্দু্ভত রেমযভট, ওর এক ভপসীো প্র ুর 
টাকাকভ়ে ভদময র মছন। রসগুমিা হাত ছা়ো হবার িময ওর ো আর সৎভপতা ওমক 
ভবমযও করমত ভদমত  ান না। কাজকমেস রতা িদ্রমিাকভট এমকবামর অ্পদােস। ওই 
রেমযভটই সব ের  কমর। স্বােী স্ত্রী রকউই রতেন সুভবমধর নন। 
  
রপাযামরা ঘা়ে না়েমিন।–ভঠক, সেেসন কভর আপনার েতােত। িাভ যস টাকা পযসা 
আমছ রেমযভটর। ওর রজেস রবন্টিীর সংম  ভবমযটা ভনভবসমেই হময র্ামব। 
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সুপাভরমন্টমন্ডন্ট রেন্স আশ্চর্স হময র মিন। 
  
ভক বিমিন, েোঁভসময রপাযামরা রজেস রবন্টিীর সংম  ভবময? ডীডার রহণ্ডারসন? রক 
বিি? 
  
-আভে বিভছ। আভেই ঘটকাভিটা করিাে বিমত পামরন। আভে ভবমযটাও রদব ওরা 
দুজন অ্বেয এেমনা জামনই না। ভকন্তু দুজন দুজনমক পছন্দ কমর। অ্ে  দাভযত্ব ওমদর 
ওপর রছম়ে ভদমি ভকছু হমব না। তাই উমদযা ী হমত হমব আোমকই। রদেমবন, ভক কভর 
রেষ পর্সন্ত। 
  
-ওাঃ আপনার আর অ্মিযস র ি না পমরর বযাপামর নাক  িামনার। 
  
–ভক করব বিুন? ওটা রর্ আবার আপনার িারা হয না এমকবামরই। 
  
 –আোয রোোঁ ামিন আবার। রবন্টিী রর্ন রকেন রছমিটা। 
  
–তা র্া বমিমছন। এেন হযত ও দুাঃমে েমর র্ামি ফাোঁভসটা হি না বমি। 
  
আপনার কামছ ওর উভ ত নতজানু হময কৃতেতা জানামনা। 
  
–ভনমজ ভকন্তু রবন্টিী তা েমন কমরন না। 
  
–হযাোঁ, র্া রছমি। 
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-ওর সম্বমন্ধ দুভট েভহিা উৎসাহী। আভে রতা িাবভছিাে আপভন ওর ভবমযটা েমডর 
সমিই িাভ ময রদমবন। 
  
রবন্টিীমক পছন্দ করমত রদওযা হমি ও পছন্দ করমব ভেস রহণ্ডারসনমকই ব়ে ছটফমট 
েড, ব়ে রবভে উৎসাহী। ওমক ভবময করমি রবন্টিী ভনমজমক আরও গুভটময রােমব। 
  
আোর োোয এটা ভকছুমতই ঢুকমছ না রর্ রকউ রবন্টিীমক ভবময করমত  াইমবই বা 
রকন? 
  
-রসটাই রতা রহসয ভোঃ রেন্স। 
  
–র্া ম , র্া িামিা রবামঝন করুন। রদেমবন, আপনামক ভেমসস ওমযদারভব রেষ কমর 
রদমবন। 
  
-িামিা কাজ করমত র মি বাধা আসমবই। 
  
-শুনুন েোঁভসময রপাযামরা, আভে আপনামক একটা কো জানামত  াই, েমন আমছ ডাঃ 
ররগুমির কো? 
  
ভনশ্চযই। 
  
–ওোঁর সম্পমকস তদন্ত করমত ভ ময জানমত পারিাে রর্, ওোঁর প্রেো স্ত্রী িীডমস োরা র্ান 
তেন ওোমনই প্রযাকভটস করমতন ডাঃ ররগুি। পুভিে ভকন্তু উম়ো ভ ভঠ পায। তামত বিা 
ভছি রর্, ভনমজর স্ত্রীমক ডাঃ ররগুিই ভবষ প্রমযাম  হতযা কমরমছন। একই কো বিমতন 
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প্রভতমবেীরাও। বাইমরর রর্ ডািার পরীক্ষা কমরন িদ্রেভহিামক ভতভনও সভন্দহান ভছমিন 
েৃতুযর কারে সম্পমকস। রোটা জীবনবীো ভছি িদ্রেভহিার। নভেভন ভছমিন স্বােী ডাঃ 
ররগুি, কামজই বুঝমত পারমছন….। 
  
ভেমসস ররগুমির িয  ভকত দৃভষ্টর কো েমন পম়ে র ি রপাযামরার। ভনমজর হামতর 
উম়ো ভ ভঠর ভদমক িদ্রেভহিা তাভকময বমিভছমিন, আভে এসব ভবশ্বাস কভর না, ভবশ্বাস 
কভর না… 
  
রপাযামরা বিমিন, শুধু উম়ো ভ ভঠ পুভিেই পাযভন। রেন্স বিমিন, তার োমন 
িদ্রেভহিাও রপমযমছন? 
  
জবাব ভদমিন রপাযামরা, তাই েমন হয আোর। িডভহভনমত আোমক আসমত রদমে 
ভেমসস ররগুি রিমবভছমিন আভে ওর স্বােীর ভপছু ভনমযভছ। তাই রিমবভছমিন 
িদ্রমিাকও। আোয ডাঃ ররগুিই রসভদন রটেমনর েযাটফমেস রপছন রেমক ররিিাইমনর 
ওপর ধাক্কা ভদময রফিমত  ান। 
  
-বুঝমত পারভছ, এই স্ত্রীমকও হযত উভন একইিামব োরমবন। 
  
–হযাোঁ। ভবমেষত র্ভদ জীবনবীো োমক রোটা টাকার। ভকন্তু র্ভদ উভন বুঝমত পামরন রর্, 
ওোঁর ওপর পুভিে নজর রােমছ, তাহমি আর রকামনা ঝুোঁভক রনমবন না উভন। 
  
-রদভে, কতদূর ভক করমত পাভর। ওোঁমক আেরা বুভঝময রদব রর্, আোমদর নজর আমছ 
ওোঁর ওপর। 
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–আসুন, ভেমসস অ্ভিিামরর সুস্বাস্থয কােনা কমর গ্রহে করা র্াক পানীযটা। 
  
–রকন ভেমসস অ্ভিিার? 
  
–ওোঁর বরাবরই ডাঃ ররগুমির ওপর একটা অ্দু্ভত সমন্দহ ভছি। 
  
 কমযক েুহূতস  ুপ কমর োকার পর ধীমর ধীমর রেন্স বিমিন, আ ােী সিামহ রভবমনর 
োেিার শুনানী শুরু। েোঁভসময রপাযামরা, এেমনা অ্ে অ্ে সমন্দহ হমি রর্ আোর…. 
  
েেবযম্ তামক রপাযামরা োভেময ভদমিন। 
  
–ভোঃ রেন্স, আপনার এেমনা সমন্দহ র ি না? রভবন সভতযই রদাষী। আবার তদন্ত শুরু 
করার দাবী জানামবন না দযা কমর। 
  
সুপাভরমন্টমন্ডন্ট রেন্স এক  াি হাসমিন। 
  
-না না, েোঁভসময রপাযামরা সভতযই রভবন েুনী। আর রকামনা সমন্দহই আোর রনই, সব 
রকে অ্পকেসই করা সম্ভব ওর িারা। 
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