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দি দ িং অফ ক্লাব (এর ুল প াযাররা দসদরজ) – 
আগাথা দিদি 

  
এরকুল পপোযোররো পেইলল লিউজমঙ্গোর পলিকোটো একবোরর সলররয পররে বরল উঠল, এমি 
এমি সোজোরিো ঘটিো আরে যোর কোরে সত্য ঘটিো হোর পমরি যোয। 
  
এই উলিলট সম্ভবত্ িকল। মরি হয আমোর বনু্ধলট পকোরিো লবষরযর ওপর অলিমোি করর 
একথো বরলরেি। পেোটেোরটো মোিুষলট ত্োর লেরমর মত্ মোথোটো একপোরে ঘুলররয 
ট্রোউজোররর িোজ যোরত্ িষ্ট িো হয ত্োই েুব সত্ককিোরব ট্রোউজোররর ধুরলো ঝোড়ল। 
পহলটিংস েুবই িোবিোেীল। 
  
ত্োর এই ধররির উপহোসসূচক কথোবোত্কো শুরি লবনু্দমোি লবরলি প্রকোে িো করর 
কোগজটোর লিরক হোত্ বোড়োলোম আলম। সকোরলর এই কোগজটো তু্লম পরড়ে? 
  
পরড়লে এবিং ত্োরপর পসটো সহোিুিূলত্র সরঙ্গ িোাঁজ করর পররেলে। তু্লম পয রকমিোরব 
পমরঝর ওপর পসটো পেরল লিরল পসরকম আলম কলরলি। সমস্ত লকেুরই একটো 
লিযমেৃঙ্খলো ও পদ্ধলত্ আরে। সবরচরয বড় িুুঃরের কথো লক জোরিো পসই পবোধটুকু 
পত্োমোর মরধয পিই। (রপোযোররোর এটোই েোরোপ লিক। লিযম আর পদ্ধলত্ হল ত্োর ঈশ্বর। 
ত্োর পিৌড় এত্ই পয, পস ত্োর সব সোেলযই উৎসগক করর থোরক এরির উরেরেয।)। 
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ও ত্োহরল তু্লম লথরযটোর হরলর কমকসলচব পহিরী রীেবোরিকর েুরির ঘটিোটো পরড়ে? 
আমোর এই মন্তবযলট েুরির পলররপ্রলিরত্ই। অরিক সময সত্য ঘটিো সোজোরিো কোলহিীর 
কোরে শুধু লমরথয হরয িোাঁড়োয িো, িোটকীযও হরয িোাঁড়োয। পসই সুপ্রলত্লিত্ মধযলবত্ত 
ইিংররজ অগলযোণ্ড পলরবোররর কথো লচন্তো করর পিে, মো, বোবো, পেরল, পমরয ও পিরের 
হোজোর হোজোর পলরবোররর আিেক ত্োরো। পলরবোররর পুরুষরো েহরর যোয কোজ কররত্ 
আর িোরীরো বোলড়র কোজ কররত্ থোরক। ত্োরির জীবি সমূ্পর্ক েোলন্তপূর্ক। গত্কোল রোরি 
ত্োরো ত্োরির েহরত্লীর পেইলজরমে পেথোরমর বোলড়র ড্রইিংরুরম বরস ব্রীজ পেললেল। 
আচমকো আরগ পথরক পকোরিো সত্ককবোর্ী িো জোলিরয জোিলোর কপোট েুরল পগল এবিং 
একজি মলহলো ঘররর মরধয ঝোাঁলপরয পড়ল। ত্োর ধূসর ররের সোলটকরির ফ্ররক লোল িোগ 
পলরগ থোকরত্ পিেো যোয। পমরঝর ওপর পরড় লগরয অজ্ঞোি হবোর আরগর মুহূরত্ক ত্োর 
মুে লিরয একটোমোি েব্দ উচ্চোলরত্ হরযলেল, েুি! িযোরললর পসন্টরেযোর, সম্প্রলত্ লণ্ডরি 
ঝড় পত্োলো লবেযোত্ িত্ককী পস, ত্োর েলব পিরেই ত্োরো ত্োরক লচরি থোকরব! 
  
পপোযোররো জোিরত্ চোইল, লি পেইলল লিউজমোঙ্গোররর লররপোটক? িো পত্োমোর কথোর মোরপযোাঁচ? 
  
সিংবোিটো দ্রুত্ পপ্ররস পিওযোর ত্োলগি লেরলো লি লিউজমঙ্গোররর –আর প্রকোলেত্ সিংবোিটো 
পিহোত্ই ঘটিোলিলত্তক। লকন্তু এ কোলহিীর িোটকীয সম্ভোবিোর কথো সরঙ্গ সরঙ্গ আমোর 
মোথোয পেরল যোয। 
  
পপোযোররো িোবুক িোরব মোথো িোড়রলো। মোিুষ পযেোরি পসেোরিই মোিুরষর জীবি এবিং ত্োর 
িোটক। জীবি লিরয িোটক? তু্লম যো লচন্তো করে সবসময ত্ো িোও হরত্ পোরর। ত্বু ত্ো 
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সরেও আলম এই পকরসর বযোপোরর আগ্রহী পকি জোরিো? এই পকরসর সরঙ্গ আলম জলড়রয 
পড়রত্ পোলর। 
  
সলত্য ত্োই? 
  
হযোাঁ, আজ সকোরল একজি িদ্ররলোক আমোরক পেোি করর জোলিরযরেি পয মোওরোলিযোর 
রোজকুমোর পরলর পরি আমোর সরঙ্গ সোিোৎকোররর বযবস্থো করররেি লত্লি। 
  
লকন্তু এর সরঙ্গ ত্োর লক সম্পকক থোকরত্ পোরর? 
  
তু্লম লিশ্চয ইিংররলজ দিলিরকর কলরের ঘটিোর সিংবোিগুরলো পড়লি। পস সরবর মরধয 
একটো মজোিোর ঘটিো হরলো একলট পিিংলট ইাঁিুর শুরিরে– লকম্বো একটো পেোট্ট পোলে শুিরত্ 
চোয– এেোরি পিে! 
  
পপোযোররো ত্োর পেোট্ট পবাঁরট পমোটো আেুল লিরয একলট পলরচ্ছরির ওপর পিেোরত্ই আলম 
পসলিরক ত্োকোলোম। লবরিেী রোজকুমোর এবিং লবেযোত্ িত্ককীর সম্পকক লক সলত্য সলত্য 
অন্তরঙ্গ? আর িতু্ি হীররর আিংলটটো লক মলহলোলটর পেন্দ? 
  
পপোযোররো ওই িোটকীয লবরেষর্ প্রসঙ্গ শুরু কররত্ লগরয বলল, পত্োমোর মরি আরে 
লিশ্চয, পেইলজরমরের ড্রইিংরুরমর কোরপকরটর ওপর মোিরমোযোরজল পসন্টরেযোর সরবমোি 
ত্েি অজ্ঞোি হরয পরড় পগরে 
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আলম কোাঁধ িোলড়রয বললোম, হযোাঁ মোরি আরে দবলক! পস যেিই ঐ েব্দটো অসু্ফট স্বরর 
উচ্চোরর্ করল লঠক ত্েিই অগলযোণ্ড পলরবোররর িুজি পুরুষ সরঙ্গ সরঙ্গ বোলড় পথরক 
পবলররয যোয, একজি েুরট যোয মলহলোলটর লচলকৎসো করোরিোর জিয েোিোর আিরত্, আর 
একজি েুরট যোয পুললস পটেরি পসেোরি পস ত্োর আত্রের কোলহিী বরল পুললসরক 
সরঙ্গ লিরয মিরেসোরর লমুঃ রীিবোরিকর চমৎকোর লিলোয যোয, পেইলজরমে পথরক জোযগোটো 
েুব পবলে িূরর িয। পসই লবেযোত্ মোিুষলটরক পসেোরি ত্োরো পিেরত্ পোয, এক 
অপ্রীলত্কর ঘটিোয িুরিকোগ পপোহোরত্ হয ত্োরক। লোইরব্ররীরত্ পরড়লেরলি লত্লি। িূর 
পথরক ত্োর মোথোর পপেি লিকটো পিেো যোলচ্ছল, মোথোটো পেরট পচৌলচর, লেরমর পেোলোর 
মরত্োি। 
  
পপোযোররো িরম গলোয বলল, আপিোর িোবধোরোর অিুগোমী আলমও, আমোরক িমো 
কররবি। 
  
কোউন্ট লেওেররর িূলমকোয আমোরির সম্মোলিত্ অলত্লথর আলবিকোর ঘটল পসেোরি। 
আশ্চযক পচহোরো ত্োর। িীঘকরিহী, পচোরেমুরে একটো অিৃেয ইচ্ছোর েোপ স্পষ্ট, পোত্লো লচবুক 
লবেযোত্ পমোরোিবোরিকর আিরল মুে, এবিং কোরলো গিীর পচোে পথরক মুরঠো মুরঠো আগুি 
ঝরড় পড়লেল পযি। 
  
মাঁলসরয পপোযোররো? 
  
 ত্োরক মোথো লিচু করর আমোর বনু্ধলট অলিবোিি জোিোল। 
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মাঁলসরয আলম প্রচণ্ড অসুলবরধয পরড়লে, পসটো আলম িোষোয প্রকোে কররত্ পোরব িো…আলম 
েুবই লচন্তোগ্রস্ত। 
  
পপোযোররো ত্োরক হোত্ পিরড় সোন্ত্বিো লিরত্ চোইল। আপিোর িুলশ্চন্তোর কথো আলম উপললি 
কররত্ পোরলে। মোিরমোযোরজল পসন্টরেযোর লপ্রয বোন্ধবী লেরলো আপিোর, ত্োই িো? 
  
রোজকুমোর েুব সহজিোরব বলল, আেোকলর ওরক আলম আমোর স্ত্রীর মযকোিো লিরত্ পোরব। 
  
 পপোযোররো ত্োর লিরক বড় বড় পচোরে ত্োকোল। 
  
রোজকুমোর বলরত্ থোরকি, আমোরির পলরবোররর মরধয আলমই প্রথম অসবর্ক লবরযরত্ 
আবদ্ধ হরত্ যোলচ্ছ িো। আরলকজোণ্ডোরও সোম্রোজযরক তু্চ্ছ করর পিরেলেল। আমরো এেি 
সুরে আলে। সোরবলক জোত্পোরত্র সিংস্কোর পথরক মুি। ত্োেোড়ো সলত্য কথো বলরত্ লক 
মোিরমোযোরজল আমোর সমরগোি। আেোকলর আপলি ত্োর ইলত্হোস শুরিরেি অথবো লকেু 
আিোষ পপরযরেি। 
  
অরিক পরোমোলন্টক কোলহিী আরে ওরক লঘরর লবেযোত্ িত্ককীরির কোরে পস কোলহিী 
এরকবোরর মোিোিসই িয। আমোর পেোিো কথো লত্লি একজি পলরচোলরকোর পমরয, আবোর 
এও শুরিলে ত্োর মো িোলক রুেীয–েোরচস লেরলি। 
  
যুবকলট বলল–প্রথম কোলহিীলট বোরজ এবিং বোিোরিো গল্প, ত্রব লিত্ীযলট লমথযো িয আর 
ত্োর পলরচয পগোপি রোেো উলচত্। অন্তত্ আমোর পত্ো ত্োই মরি হয। আর পস ত্োর 
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অবরচত্ি মরি সহস্রবোর ত্োর প্রমোর্ লিরযরে। আর আপলি এটোও জোরিি মাঁলসরয 
পপোযোররো, আলম বিংেগত্ বযোপোরটোরক পুররোপুলর লবশ্বোস কলর। 
  
পপোযোররো িোবুক লচরত্ত বলল, বিংেগত্ বযোপোরটোয আলমও অবেয অলবশ্বোসী িই। আলম 
এই বযোপোরর লকেু লকেু আশ্চযক লজলিষও লিয কররলে। এবোর আলম কোরজর কথোয 
আসলে মাঁলসরয লো লপ্রন্স, আপলি আমোরক লিরয লক করোরত্ চোি? আপিোর লকরসর িয? 
আলমও লক িয পোলচ্ছ িো? এই অপরোরধর সরঙ্গ মোিরমোযোরজল পসন্টরেযোর লক জলড়ত্? 
লত্লি লক রীেবোরক জোিরত্ি িো? 
  
অবেযই লচিরত্ি, পকিিো লত্লি সকলরক বরল পবলড়রযরেি পয, লত্লি পসন্টরেযোররক 
িোরলোবোরসি। 
  
আর লত্লি? 
  
ত্োাঁরক লকেুই বলোর লেল িো। 
  
পপোযোররো ত্োর লিরক পকৌতূ্হল িরর ত্োকোল। আচ্ছো ত্োরক িয পোওযোর মরত্ো পকোরিো 
কোরর্ লক লেরলো পসন্টরেযোররর। 
  
যুবরোজ একটু ইত্স্তত্ করর, এরই মোরঝ একলট আশ্চযক ঘটিো ঘরট যোয। আরলোকিৃলষ্ট 
সম্পন্ন জোরোরক লক আপলি পচরিি? 
  
িো। 
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 লত্লি েুব িোরলো মলহলো। আপিোর একবোর ত্োর সরঙ্গ পরোমেক করো উলচত্। িযোরললর 
আর আলম গত্সপ্তোরহ ত্োর সরঙ্গ পিেো কররত্ যোই। লত্লি আমোরির কোেকগুরলো পরড় 
পিরেি, িযোরললররক ত্োর লবপরির কথো বরলি লত্লি। ত্োর িোরগযর আকোরে িোলক পমঘ 
জরম উরঠরে। ত্োরপর লত্লি পেষ কোেকলট ওল্টোি–ওরো পযটোরক তু্রুরপর ত্োস বরলি 
আর লক। লচলড়ত্রির সোরহব। িযোরললররক লত্লি সত্কক করর লিরয বরলি পয, একলট 
পলোক ত্োর িমত্ো িোরো আপিোরক বে কররত্ চোয। ত্োরক আপলি িয কররি; ত্োর িোরো 
আপিোর এমি লবপি হরব। আমোর অিুমোি আপলি ত্োরক পচরিি, পচরিি িো? িযোরললরর 
মুে সোিো ও েযোকোরে হরয যোয, ত্েি পস মোথো পিরড় বরল, হো হো, আলম অরিক লচলি। 
ত্োর লকেুির্ পরর আমরো পসেোি পথরক চরল আলস। িযোরললরর প্রলত্ জোরোর পেষ 
সত্ককবোর্ী হরলো–লচলড়ত্রির সোরহবরক সোবধোি। ত্োর লিক পথরক আপিোর লবপি ঘলিরয 
আসরে! িযোরললররক আলম লজজ্ঞোসো কররলেলোম লকন্তু ও পকোরিো উত্তর পিযলি। শুধু 
আমোরক সোন্ত্বিো লিরয বরললেল সব লঠক আরে, লকন্তু গত্কোল রোরত্র পর এেি আলম 
সমূ্পর্ক লিলশ্চত্ পয, রীেবোরিকর মরধযই লচলড়ত্রির সোরহবরক প্রত্যি করর থোকরব 
িযোরললর। ও ত্োরক িোরুর্ িয পপরযলেল। 
  
ত্োরপর লকেুিরর্র জিয চুপ করর পথরক যুবরোজ আবোর মুে েুলরলি, আজ সকোরল 
সিংবোিপরির পোত্োয পচোে পড়রত্ই পকি পয আলম িয পোই ত্োর কোরর্ আপলি লিশ্চযই 
বুঝরত্ পোররেি। ধরুি যলি িযোরললরর অবস্থো এেি উন্মোরির মরত্ো হরয যোয–ওরহো, 
পসটো সম্ভব িয! 
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পপোযোররো উরঠ িোাঁড়োরলো। যুবরোরজর লপরঠর ওপর সোন্ত্বিোর হোত্ বুললরয ত্োরক আশ্বস্ত 
করর বলল, আমোর একোন্ত অিুররোধ, িযো করর আপলি পিরঙ্গ পড়রবি িো। বযোপোরটো 
আমোর ওপর পেরড় লিি। 
  
আপলি লক ত্োহরল পেথোরম যোরবি? আমোর কোরে সিংবোি আরে, এেরিো ও পসেোরিই 
আরে, মোরি পেইলজরমরে–ঘটিোর আকলিকত্োয িোরুর্ আত্লেত্ ও এেি। 
  
হযোাঁ, আলম এেলি যোলচ্ছ। 
  
আলম রোষ্ট্রিূরত্র মোরেৎ সব বযবস্থো করর পররেলে। আপিোর প্ররবেোলধকোর সবকি 
থোকরব। 
  
আমরো এেি ত্োহরল যোলচ্ছ। ত্োরপর পপোযোররো আমোর লিরক ত্োলকরয বলল, তু্লম আমোর 
সঙ্গী হরব িোলক পহলটিংস? 
  
আলম মোথো পিরড় উত্তর লিলোম, হযোাঁ। 
  
লবিোয মাঁলসরয লো লপ্রন্স। 
  
. 
  
পযি এক অত্যোশ্চযক চমৎকোর লিলো মিরেসোর, আরোমিোযক এবিং িৃলত্লবজলড়ত্। রোস্তো 
পথরক েোলিকটো িূরর বোলড়টো। বোলড়র পপেি লিরক করযক একর জলম লিরয একলট সুন্দর 
বোগোি। 
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যুবরোজ পরলর িোম বলরত্ই বোটকলোর সরঙ্গ সরঙ্গ আমোরির ঘটিোস্থরল লিরয পগল। েুব 
সুন্দর একটো লোইরব্ররী রুম। সমস্ত বোলড়টোর পপেি পথরক সোমরি পযকন্ত জুরড় এই 
লোইরব্ররীর রুমটো। িু ধোরর একলট করর জোিলো–একটো জোিলো সোমরি গোলড় চলোর 
পরথর লিরক, আর অিযলট বোলড়র পপেরি বোগোরির লিরক। এই লোইরব্ররী ঘররই মৃত্রিহ 
পরড়লেল। পুললস ত্োরির ত্িরন্তর কোজ পসরর লকেুির্ আরগ মৃত্রিহ অিয জোযগোয 
রোেোর বযবস্থো কররি। 
  
পপোযোররোরক আরস্ত আরস্ত বললোম, এটো েুবই অস্বলস্তকর। পক জোরি পকোি পকোি বু্ল ত্োরো 
িষ্ট করর পেরলরে? 
  
আমোর পবাঁরট বনু্ধলট হোসল। পহাঁ, পহাঁ! আলম বোরবোর বরললে পয পকোরিো পলরলস্থলত্রত্ 
ঘটিোস্থল পথরক বু্ল েুাঁরজ বোর করো যোয। প্রলত্লট রহরসযর সমোধোি লুকোরিো থোরক পেোট 
পেোট ধূসর মলস্তষ্ক পকোরর্। 
  
পস বোটলোররর লিরক পচরয পিেল। আমোর মরি হয মৃত্রিহ সরোরিো েোড়ো ঘররর আর 
পকোরিো লজলিষ পেোাঁযো হযলি? 
  
িো সযোর, গত্কোল রোরি পুললরসর পলোক এেোরি আসোর আরগ পযমিলট লেল লঠক 
পত্মিলট আরে। 
  
জোিলোর ওপরর ওই পয পিকোগুরলো পত্োলো ররযরে, গত্কোল রোরিও পিকোগুরলো পসরকম 
পিোলো লেল? 
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হযোাঁ, আলম প্রলত্লিিই পিকোগুরলো তু্রল লিরয থোলক লকন্তু গত্কোল রোরি ওই কোজটো সমূ্পর্ক 
কররত্ পোলরলি। 
  
ত্োহরল মরি হয লমুঃ রীেবোিক লিরজ লিরজই পিকোগুরলো তু্রল লিরয থোকরবি। 
  
সযোর আমোরও ত্োই মরি হয। 
  
তু্লম লক মরি কর, পত্োমোর মলিব গত্কোরল অলত্লথ আগমরির জিয অরপিো করলেল? 
  
িো সযোর, লত্লি পত্ো পসইধররির পকোরিো কথো আমোরক বরলিলি। ত্রব লত্লি আমোরক 
সোবধোি করর বরললেরলি রোরত্র েোওযোর পর আমোয পযি পকউ লবরি িো করর, একটো 
কথো সযোর, বোলড়র একলিরক পটরররসর পরথ লোইরব্ররীর পথরক বোইরর পবরুবোর একটো 
িরজো আরে। হযরত্ো লত্লি পসই িরজো পরথ কোউরক পেরক থোকরবি। 
  
ত্োর পসরকম অিযোস লেরলো িোলক? 
  
বোটলোর একটু পকরে জবোব লিল, আলম পত্ো পসটোই লবশ্বোস কলর। 
  
পপোযোররো পসই িরজোর লিরক এলগরয পগরলো। পটরররস পসই িরজো লিরয বোইরর পবলররয 
এল। েোি লিরক গোলড় চলোর রোস্তো আর বোাঁ-লিরক লোল ইরটর পিওযোল। 
  
এইলিকটো একটো েরলর বোগোি আরে সযোর। আররোও একটো িরজো আরে, ত্রব পসটো 
সরন্ধয েটোর পর বন্ধ করর পিওযো হয। 
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পপোযোররো মোথো িোড়ল! পস পুিরোয প্ররবে করল লোইরব্ররীরত্। বোটলোর ত্োর লপেু লপেু 
পগল। 
  
গত্কোল রোরত্র ঘটিোর পকোরিো লকেুই লক পত্োমোর কোরি আরসলি? 
  
হো সযোর; লঠক রোত্ িটো বোজোর লকেুির্ আরগ লোইরব্ররী পথরক একটো গলোর আওযোজ 
আমোরির কোরি আরস, ত্রব পসটোই স্বোিোলবক, লবরেষ করর যেি একজি মলহলোর গলোর 
আওযোজ। ত্রব অস্বীকোর করব িো, আমরো যেি সোররিন্টস হরলর লিরক চরল যোই 
ত্েি আমরো লকেুই শুিরত্ পোইলি। ত্োরপর লঠক রোত্ এগোররোটোয পুললস আরস। 
  
ত্ো পত্োমরো কত্জরির গলোর আওযোজ শুরিলেরল? 
  
ত্ো আলম বলরত্ পোরব িো। ত্রব একলট মলহলোর গলোর আওযোজ আলম শুিরত্ 
পপরযলেলোম। 
  
আহ! 
  
আমোরক িমো কররবি সযোর, ত্রব েুঃ রযোি এেরিো এই বোলড়রত্ আরেি। ত্োর সরঙ্গ 
আপলি পিেো কররত্ পোররি। 
  
আমরো লোলেরয উঠলোম, প্রস্তোবটো অবেযই পলোিিীয। করযক লমলিরটর মরধয একলট 
মোঝবযসী, সিোহোসযময েোিোর এরস আমোরির সরঙ্গ লমললত্ হল। আর পপোযোররোর 
সমস্তরকম িরকোরী সিংবোিই ত্োরক লিল। রীেবোিক জোিলোর ধোরর পরড়লেরলি। মোথোটো 
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মোরবকল পোথররর লিরক আর পো িুরটো েড়োরিো ররযরে। মোরবকল পোথররর লিরক ত্োর পিরহ 
িুরটো িরত্র লচহ্ন লিয করো পগল। একটো িযের িরত্র লচহ্ন–পসলট মোথোর লপেি 
লিরক। আর লিত্ীযলট িুরচোরের মোঝেোরি। 
  
লত্লি লক লচৎ হরয পরড়লেরলি? 
  
হযোাঁ, ত্োর লচহ্ন এেরিো পিেো যোরচ্ছ। পস এইসব কথো বলরত্ বলরত্ পপোযোররোরক পমরঝরত্ 
কোলরচ িোগগুরলো পিেোল। 
  
আচ্ছো এওরত্ো হরত্ পোরর পয, পপেি লিক লিরয প্রচণ্ড আঘোত্ পপরয পমরঝরত্ পরড় লগরয 
থোকরব। 
  
 পসটো সম্ভব িয। পসই অস্ত্র পযরকমই পহোক িো পকি, অল্প লকেু িূরত্ব পথরক মোথোর 
েুললরত্ লবদ্ধ করো হযলি পসটো। 
  
পপোযোররো লচলন্তত্ মুরে সোমরির লিরক একিৃরষ্ট ত্োলকরয রইল। প্রলত্লট জোিলোর েোাঁরজ 
ররযরে ধিুরকর মত্ মোরবকল পোথর বসোরিো। ত্োর হোত্গুরলো লসিংরহর মোথোর মত্ি। 
  
পপোযোররোর পচোেিুরটো আরলোলকত্ হরয উঠল। ত্েলি পস বরল উঠল, ধরর পিওযো যোক, 
পশ্চোৎ পথরক লত্লি লসিংরহর মোথোর উপর ঢরল পরড়ি এবিং পসেোি পথরক লত্লি পরড় যোি 
মোলটরত্। আপলি পযিোরব বর্কিো লিরলি ত্োরত্ করর এইিোরব আঘোরত্র লচহ্নটো হরত্ 
পোরর িো? 
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হযোাঁ, ত্ো অসম্ভব লকেু িয। লকন্তু পযিোরব লত্লি পয জোযগোয পরড় লেরলি ত্োরত্ করর এ 
যুলিটো শুধু েোরট িো িয, সম্ভবও িয বলো যোয। ত্োেোড়ো জোিলোর মোরবকল পোথরর এত্টুকু 
ররির লচহ্ন পিেো যোযলি। 
  
যলি পসেোি পথরক রিটোরক মুরে পেলো হরয থোরক? েোিোর কোাঁধ ঝোাঁলকরয বলরলি ত্ো 
অসম্ভব লকেু িয। আর এর েরল েুলির েুি করবোর কথো, উপলস্থলত্র কথো জোিবোর 
লকেু থোকরব িো। 
  
পপোযোররো ত্োরক সমথকি করর বলল, ত্ো লঠক। আচ্ছো আপলি লক মরি কররি পকোরিো 
মলহলো ত্োরক ঘুলস পমরর বো আঘোত্ করর এরকম কররত্ পোরর। 
  
ওরহো, আলম বলব এটো এরকবোরর প্ররের বোইরর। আমোর অিুমোি, আপলি লক 
মোিরমোযোরজল পসন্টরেযোররর কথো লচন্তো কররেি? 
  
পপোযোররো লিরজরক সিংযত্ করর বলল, আলম অলিলশ্চরত্র ওপর লিিকর করর কেিও 
কোররোর কথো লচন্তো কলর িো। 
  
পপোযোররো ত্োরপর পসই পেোলো জোিলোপরথর লিরক ত্োকোরলো। ওলিরক েোিোর ত্েিও 
বরল চরল–মোিরমোযোরজল পসন্টরেযোর ওই জোিলো লিরযই এেোি পথরক পোললরয যোয। 
িোরলো করর ত্োলকরয একবোর পিেুি গোেগুরলোর েোাঁক লিরয পেইলজরমরের িৃেয, রোস্তোর 
ওপর অবেয অরিক বোলড় আরে, লকন্তু ওেোি পথরক একমোি পেইলজরমেই পচোরে পড়রব, 
সবরথরক আরগ। 
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পপোযোররো বলল, আপিোর আন্তলরক সহরযোলগত্োর জিয অসিংেয ধিযবোি। পহলটিংস এরসো। 
এেি আমরো মোিরমোযোরজরলর পোরযর েোপ অিুসরর্ করর চলল। 
  
পপোযোররো, িযোরললর পসন্টরেযোররর পোরযর েোপ অিুসরর্ করর এলগরয চলল। ত্োরপর 
পলোহোর পগট পপলররয চরল এল। ত্োরপর ত্োরো পসেোি পথরক সবুজ ঘোরসর ওপর পো 
পররে করযকগজ পোর হরয পেইলজরমরের বোগোরির পগরটর সোমরি িোাঁড়োল। 
  
মোিরমোযোরজল পসন্টরেযোর ওই জোিলো লিরযই পেইলজরমরে প্ররবে করর থোকরবি। 
আমোরির েুব একটো ত্োড়ো পিই এেি লক বরলো? অত্এব সোমরির িরজো লিরযই পঢোকো 
িোরলো। 
  
একজি চোকরোর্ী আমোরির িরজো েুরল লিল এবিং ড্রইিংরুরম লিরয লগরয বসরলো। 
ত্োরপর লমরসস অগলযোরণ্ডর পেোাঁরজ ঘর পথরক পবলররয পগল। গত্কোল রোরত্র পর পথরক 
ঘররর পকোরিো লকেুরত্ পয হোত্ পিওযো হযলি ত্ো পবোঝো পগল। েোলতু্ এবিং আরজবোরজ 
লজলিরষ িলত্ক ঘরটো। েোযোর পেরস পপোড়ো েোই পযমলি পরড়লেল পত্মলি ররযরে। আলম 
ত্োসগুরলো পটলবরলর ওপর পরড় ররযরে, অপর লত্িজরির হোরত্র ত্োসগুরলো পটলবরলর 
লত্িরট পকোরর্ পরড় থোকরত্ পিেো পগল। েোটোর উরঠ যোওযো পিওযোরলর কুৎলসত্ 
অিংেগুরলো ঢোকো পরড় পগরে অগলযোরণ্ডর পলরবোররর অরযল পপলন্টিংরযর আড়োরল। 
পপোযোররো আমোর পচরযও ত্ীক্ষ্ণিৃলষ্ট লিরয পসগুলল মরিোরযোগ সহকোরর পিেলেল। মোরঝ 
মরধয িু-একটো েলবর ত্োলরেও করলেল পস। 
  
আলম ত্োর সরঙ্গ ত্োল লমললরয পলরবোররর একলট গ্রুপ েরটোর ওপর িৃলষ্টটো আটকোলোম 
লিপুর্িোরব িোলড় পগোাঁে েোাঁটো একজি িদ্ররলোক, লমলি-পোহোড় সমোি উাঁচু করর চুল বোাঁধো 
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একজি মলহলো, একলট পমোটোরসোটো পেরল এবিং মোথোয প্ররযোজরির অলত্লরি রেীি লেরত্ 
লিরয বোাঁধো িুলট পেোট পেোট পমরয–এই লিরয গ্রুপ েরটোলট পত্োলো। মরি মরি পিরব 
লিলোম, এটো পবে করযক বের আরগর পত্োলো, ত্োই েুব মরিোরযোগ সহকোরর পিেরত্ 
লোগলোম। 
  
লঠক এইসময একজি যুবত্ী পমরয এরস ঘরর ঢুকল। পপোযোররো সোমরি এলগরয লগরয 
বলল, আপলিই পত্ো লমস অগলযোণ্ড। আপিোরির লবরি করোর জিয আলম েুব িুুঃলেত্। 
হোজোর পহোক গত্কোল রোরত্র ঘটিোর পর পথরক আপিোরো অল্পলবস্তর এই বযোপোরর 
জলড়রয পরড়রেি। সব বযোপোরটোই পকমি পযি অস্বলস্তকর। 
  
এই ঘটিোর পর সমস্ত লকেু পকমি পযি ত্োলরগোল পোলকরয পগরে। পমরযলট েুব সোবধোরি 
ত্ো স্বীকোর করল। লমস অগলযোণ্ডরক পিরে আমোর মরি হল, গত্কোল রোরত্র সব িোটকীয 
ঘটিো ত্োর মুে পথরক মুরে পগরে আজ। ত্োর প্রমোর্ আলম ত্োর কথোর মরধয পপলোম। 
ঘররর এই েোরোপ অবস্থোর জরিয আলম িুুঃলেত্। চোকর-বোকররো শুধু উরত্তলজত্ হরত্ 
জোরি পবোকোর মত্ি। বোলড়র পয আররো অিয লকেু কোজ থোকরত্ পোরর ত্ো হয ত্োরো িুরল 
যোয িযরত্ো িুরল যোবোর অলিিয করর। 
  
পপোযোররো প্রে করল, আপিোরো পত্ো গত্কোল রোরত্ এই ঘরর উপলস্থত্ লেরলি? 
  
 হযোাঁ, রোরত্র আহোররর পর আমরো এেোরি বরস ব্রীজ পেললেলোম, ত্েি 
  
পপোযোররো বোধো লিরয বলল, লকেু মরি কররবি িো, ত্ো কত্ির্ আপিোরো ব্রীজ 
পেরললেরলি? 
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লমস অগলযোণ্ড মরি মরি লচন্তো কররত্ থোকল। আলম েুবই িুুঃলেত্ পয, আলম লঠক বলরত্ 
পোরলে িো। আমোর অিুমোি ত্েি রোত্ প্রোয িেটো হরব। ত্ত্িরর্ আমোরির অরিকগুরলো 
রোবোররর পেলো হরয লগরযলেল। 
  
আপলি ত্েি লিরজ পকোথোয বরসলেরলি? 
  
পস জোিলোর লিরক মুে করর বলল, আলম ত্েি মোর সরঙ্গ পেললেলোম, আর একটো পিো 
ট্রোরম্পর েোক লিরযলেলোম। আচমকো পকোরিো সত্ককবোত্কো িো লিরযই জোিলোটো েব্দ করর 
েুরল যোয আর লমস পসন্টরেযোর ঘররর মরধয লোলেরয পরড়। 
  
ত্োরক আপলি লচিরত্ পপররলেরলি? 
  
আলম একটো অিুমোি কররলেলোম, ত্োর মুেটো পলরলচত্। 
  
লত্লি পত্ো এেিও এেোরিই আরেি, ত্োই িো? 
  
হযোাঁ, লকন্তু লত্লি এেরিো কোরুর সরঙ্গ পিেো কররত্ চোইরেি িো। ত্োর পসই অসহোয িোবটো 
এেরিো কোরটলি। 
  
পস যোরহোক, আমোর মরি হয লত্লি আমোর সরঙ্গ পিেো কররবি। ত্োরক লগরয আপলি 
বলরবি, মোওরোলিযোর যুবরোজ পরলর একোন্ত অিুররোরধ আলম এেোরি এরসলে। 
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আমোর অিুমোি যুবরোরজর িোমটো পেোিোর পরও পমরযটোর মরধয পকোরিো প্রলত্লিযো হরলো 
িো, পস আরগর মরত্োই েোন্ত এবিং লিরুত্তোপ রইরলি। ত্রব পস পকোরিো মন্তবয িো কররই 
ঘর পথরক পবলররয যোয সিংবোিটো পপৌঁরে পিবোর জিয। এবিং প্রোয ত্িুলি লেরর এরস 
জোিোরলি আমোরির সরঙ্গ সোিোৎ হরব। মোিরমোযোরজল পসন্টরেযোর ত্োর ঘরর। 
  
আমরো ত্োরক অিুসরর্ করর ওপরত্লোর েযিকরি পগলোম, পমোটোমুলট মোঝোলর আকোররর 
হোল্কো পেোবোর ঘর। জোিলোর কোরে থোকো একটো পকৌরচর ওপর অরধকক পেোযো অবস্থোয 
বরস লেরলি একলট মলহলো। আমরো ঘরর প্ররবে করোমোিই লত্লি ত্োর ঘোড়টো পেরোরলি। 
সরঙ্গ সরঙ্গ আমোর িজরর পড়ল িুলট মলহলোর মরধয একটো অদু্ভত্ লমল পিরে। লমস 
অগলযোণ্ড ও লমস পসন্টরেযোররর মরধয রে এবিং পচহোরোর একটো পোথককয থোকরলও ত্োরির 
িুজরির মুরের মরধয একটো লমল পিেো পগরলো। পসন্টরেযোর ও লমস অগলযোরণ্ডর চোহলি বো 
আচররর্র মরধয পকোরিো পোথককয পিই। যোরহোক িযোরললরর মরধয এই মুহূরত্ক একটো 
িোটকীয িোব প্রকোে পপরত্ পিেলোম। লত্লি একটো পরোমোলন্টক পলররবে সৃলষ্ট কররত্ 
চোইলেরলি। ত্োাঁর পো িুলট লোল টকটরক ফ্লোরিরলর পড্রলসিংগোউরি ঢোকো, এই পপোেোরক 
ত্োর বযলিত্ব, পসৌন্দযক পযি আররো বোলড়রয লিরযলেল। 
  
পপোযোররোর ওপর এবোর ত্োর বড় বড় িুলট গিীর পচোরের িৃলষ্ট পড়ল। 
  
আপলি লক পরলর কোে পথরক আসরেি? ত্োর পচহোরোর সরঙ্গ ত্োর গলোর স্বর েোপ পেরয 
যোরচ্ছ। 
  
হো মোিরমোযোরজল, ত্োর এবিং আপিোর হরয কোজ কররত্ এরসলে আলম এেোরি। 
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 পবে, লক জোিরত্ চোি বলুি? 
  
গত্কোল যো যো ঘরটলেল সবলকেুই জোিরত্ চোই আলম। 
  
ত্োর পঠোাঁরট একটো করুর্ হোলস েুরট উঠল–আপিোর লক মরি হয আলম সলত্য কথো 
বলব… িো আর সমস্ত লকেুই পগোপি রোেব, আলম লঠক অত্টো পবোকো িই। আলম জোলি 
এরিরি পকোরিোলকেুই পগোপি করো যোয িো। ঐ মরো মোিুষলট আমোর অরিক পগোপি েবর 
জোিরত্ি। লত্লি পসই প্রসঙ্গ ধররই আমোরক িয পিলেরযলেরলি। পরলর স্বোরথক আলম ত্োাঁর 
েত্ক পমরি লিরযলেলোম। পলরক হোরোবোর জিয আলম পকোরিোরকম ঝুাঁলক লিরত্ চোইলি। 
লত্লি এেি পিই। আলম এেি সমূ্পর্ক লিরোপি। লকন্তু ত্ো বরল এটো মরি িোবরবি িো পয, 
আলম ত্োরক েুি কররলে–িো, ত্োরক আলম েুি কলরলি। 
  
পপোযোররো মোথো িোলড়রয হোসল, মোিরমোযোরজল আমোরক একথো বলোর িরকোর লেল িো। 
বরঞ্চ গত্কোল রোরত্ লক ঘরটলেল পসটো মরি করোর পচষ্টো করর আমোরক বলুি। 
  
হযোাঁ, আমোর এবোর মরি পরড়রে, করযক মুহূত্ক লচন্তো করর লিরয িযোরললর বলল–আলম 
ত্োরক অরিক টোকো লিরত্ পচরযলেলোম। লকন্তু ত্োর রকমসকম পিরে আমোর মরি হল 
আমোর টোকোর প্রলত্ এত্টুকু পলোি পিই, ত্েি ত্োর মরির মরধয শুধু বি মত্লব ঘুরপোক 
েোলচ্ছল। লত্লি ত্েি আমোর সরঙ্গ েোরোপ বযবহোর কররত্ চোইলেরলি। লত্লি গত্কোল 
রোরত্ আমোরক িটোর সময পযরত্ বরললেরলি। আমোর মিরেসোরর যোওযোর কথো। আলম 
জোযগোটো জোিত্োম। এর আরগ পবে করযকবোর পসেোরি লগরযলেলোম। আমোর পোরের 
িরজো লিরয লোইরব্ররীর ঘরর পঢোকোর কথো। যোরত্ করর চোকর-বোকররো আমোরক পিেরত্ 
িো পোয। 
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িমো কররবি, পসলিি অত্ রোরত্ ওিোর মরত্ো পলোরকর কোরে আপিোর পযরত্ িয কররলি 
মোিরমোযোরজল। 
  
হযরত্ো িয পপরয লেলোম। লকন্তু আমোর লিকটোও একবোর পিরব পিেুি, আলম এরকবোরর 
একো, লিুঃসঙ্গ, পসেোরি যোওযোর মরত্ো আমোর সরঙ্গ পকোরিো পলোক লেরলো িো আর ত্েি 
আলম মরীযো হরয উরঠলে ত্োর সরঙ্গ পবোঝোাঁপড়ো করোর জিয। লত্লি আমোরক লোইরব্ররীর 
ঘরর আহ্বোি জোিোি। ওুঃ! পসই পিোকটো কী িযিংকর! এেি আলম িোরুর্ আিলন্দত্ পয, 
পস এেি মৃত্। আমোর সরঙ্গ ইাঁিুর পবড়োরলর পেলো পেললেরলি। লত্লি আমোরক ঠোট্টো 
কররলেরলি, আলম ত্োর কোরে িত্জোিু হরয িযো লিিো কররলেলোম। আলম ত্োরক আমোর 
সমস্ত অলিংকোর লিরত্ পচরযলেলোম লকন্তু সমস্তটোই বৃথো। 
  
ত্োরপর লত্লি ত্োর েত্ক আররোপ কররত্ আলম ত্ো অস্বীকোর কলর। ত্োর সম্পরকক আমোর 
ধোরর্োর কথো আলম ত্োরক বলল। আলম ত্েি ত্োাঁর ওপর িীষর্ পররগ যোই। লত্লি ত্েি 
েোন্ত হরয হোসরত্ থোরকি। ত্োর েত্কটো পয লক লেল আপলি লিশ্চযই ত্ো অিুমোি কররত্ 
পোররেি। আলম ত্েি এরকবোরর চুপচোপ হরয যোই। আলম ত্েি বুঝরত্ পোলর পোথররর 
পচোরে জল পেোাঁটোরিো পগরলও, ঐ লিিুর মোিুষলটর হৃিয লকেুরত্ই টলোরিো যোরব িো। লঠক 
পসই মুহূরত্ক জোিলোর পিকোর ওপোর পথরক আচমকো একটো আওযোজ পেোিো যোয। লত্লিও 
উরঠ লগরয জোিলোর পিকোটো তু্রল পিি। পবোধহয পকোথো পথরক েব্দটো আসরে পিেোর 
জিয। পসেোরি একটো িযিংকর বীিৎস আকোররর পলোকরক লুলকরয থোকরত্ পিেো যোয। 
পস পযি িবঘুররর মত্ ঘুরর পবড়োরত্ পবলররযরেি। পস লমুঃ রীেবোরিকর মোথোয আঘোত্ 
করর এবিং ত্িুলি পস পরড় যোয। িবঘুরর পলোকলট ত্েি ত্োর রিমোেো হোত্টো লিরয 
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আমোর একটো হোত্ পচরপ ধরর। ত্েি আলম পকোরিোরকরম হোত্টো েোলড়রয লিরয চরল 
আলস বোাঁচোর ত্োলগরি। ত্োরপর এই বোলড়রত্ আরলো জ্বলরত্ পিরে েুরট আলস এেোরি। 
জোিলোর েড়েলড়গুরলো পেোলো লেল। আলম পসেোি লিরয পিত্রর করযকজিরক ব্রীজ 
পেলরত্ পিেরত্ পোই। আলম হুমলড় পেরয পলড় ঘররর মরধয। ত্েি আমোর িম আটরক 
আসলেল আর পচোরের সোমরিটো অন্ধকোর হরয আসলেল, পকোরিোরকরম েুি েব্দটো 
উচ্চোরর্ কলর। 
  
মোিরমোযোরজল, আপিোরক ধিযবোি, আলম বুঝরত্ পোরলে পয পসই িযের ঘটিোটো 
আপিোর স্নোযুরকোষগুরলোরক িুবকল করর পিয। এেি একটু পসই িবঘুরর পলোকলটর কথোয 
আসো যোক। ত্োর বর্কিো লিরত্ পোররি আপলি? পস লক পপোেোক পররলেল, আপলি মরি 
কররত্ পোররি? 
  
 িো–এত্ ত্োড়োত্োলড় ঘটিোটো ঘরট পয আলম পপোেোকটো পিেোর সময পোইলি। লকন্তু 
একলিি িো একলিি লিশ্চযই আলম পলোকটোরক পিেরত্ পোব। ত্োর মুেটো এেিও আমোর 
মলস্তরষ্ক জ্বলজ্বল কররে। 
  
মোিরমোযোরজল, আপিোরক আর একটো প্রে করব? আচ্ছো, অিযলিরকর অথকোৎ গোলড় চলোর 
রোস্তোর লিরকর জোিলোর পিকোটোও লক পিোলো লেরলো? 
  
পপোযোররোর এই আকলিক প্ররের মরধয লক লেরলো জোলি িো, এই প্রথম ত্োরক হত্িম্ব 
হরত্ পিেো পগরলো। ত্োর মুরের ওপর একটো কোরলো েোযো পড়রত্ পিেো পগরলো। মরি হল 
পস িৃলত্র পোত্ো ওল্টোরত্ বযস্ত হরয পরড়রে। 
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হযোাঁ, আলম লিলশ্চত্ পয, জোিলোর পিকো পিোলো লেরলো িো। 
  
এটো েুবই রহসযজিক, লবরেষ করর অপর জোিলোর পিকো ওঠোরিো লেল। ত্োর জিয অবেয 
লকেু িয। আলম পজোর গলোয বলরত্ পোলর, এটো জোিো েুব একটো িরকোরী লকেু িয। ত্ো 
মোিরমোযোরজল, আপলি লক এেোরি পবে লকেুলিি থোকরবি? 
  
েোিোরবোবুর ধোরর্ো, আগোমীকোল আলম েহরর লেরর যোওযোর জিয উপযুি হরয উঠব। 
লত্লি ঘররর চোরলিরক ত্োলকরয পিেরলি। লমস অগলযোণ্ড চরল পগরে। এ বোলড়র পলোরকরো 
েুব িযোলু লকন্তু এরো পত্ো পৃলথবীর মোিুষ িি। আলম ত্োরির িয পিলেরযলে। আমোর 
কোরে এাঁরির মরত্োি গৃহস্থ জীবরি আমোর আসলি পিই। এক জোযগোয বন্ধ হরয থোকোর 
মোিলসকত্ো আমোর পিই। 
  
ত্োর কথোর মরধয একটো প্রচ্ছন্ন লত্িত্োর ইলঙ্গত্ পোওযো পগল। 
  
 পপোযোররো ত্োর কথোয মোথো পিরড় সোয লিল। আমোর এই প্ররে আেোকলর আপলি আঘোত্ 
পোিলি। 
  
িো মাঁলসরয, একিম িয। যত্ ত্োড়োত্োলড় সম্ভব পল পযি সব ঘটিোর কথো জোিরত্ পোরর। 
  
ত্ো হরল মোিরমোযোরজল, আজরকর লিিটো আপিোর কোরে শুি যোক–এই কোমিো করর 
আপিোর কোে পথরক লবিোয লিলচ্ছ। 
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পপোযোররো ঘর পথরক পবলররয যোওযোর সময একটুেোলির জিয থমরক িোাঁড়োরলো। ত্োর িৃলষ্ট 
ত্েি আটরক লগরযলেল ঘররর সোমরি পেোলো একরজোড়ো চলটর ওপর। এই চলটরজোড়োটো 
আপিোর মোিরমোযোরজল? 
  
হযোাঁ মাঁলসরয। সরবমোি ওগুরলো পলরষ্কোর করর ওেোরি রোেো হরযরে। 
  
আহ! পপোযোররো লসাঁলড় লিরয িোমরত্ িোমরত্ অসু্ফরট বলল–েোযোর পেরসর আগুরির েোই 
পলরষ্কোর করোর কথো এ বোলড়র চোকর-বোকররির মরি িো থোকরলও জুরত্োরজোড়ো পলরষ্কোর 
কররত্ এরো িুরল যোয িো। এরত্ করর িু-একটো উরেেরযোগয পরযরন্টর কথো মরি হরলো। 
লকন্তু আমোর িয, আবোর এটো আমোর অিুমোিও হরত্ পোরর। এই পকরসর এেোরিই পেষ 
বরল ধরর লিরত্ পোলর আমোর। পকসটো আমোর অলত্ সহজ সরল বরল মরি হরচ্ছ। 
  
আর েুিী? 
  
পপোযোররো কেরিো ত্োর লেকোর সন্ধোরি িবঘুরররির পপেরি সময েরচ করর িো, গলো 
েুললরয বলল আমোর বনু্ধবর। 
  
আমোরির সরঙ্গ হলঘরর লমললত্ হরলো লমস অগলযোণ্ড। আপিোর সরঙ্গ আমোর মো কথো 
বলরত্ চোি। পস পপোযোররোরক উরেেয করর বলল–আপিোরো যলি এক লমলিরটর জিয 
ড্রইিংরুরম অরপিো কররি। 
  
ঘরটো এেরিো স্পেক হযলি। আলসযিোরব ত্োরসর কোেকগুরলো একজোযগোয করর পপোযোররো 
ত্োর পেরটো পেোট আেুল লিরয সোলজরয রোেল। 
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আমোর লপ্রযবনু্ধ, তু্লম লক জোরিো এেুলি আলম লক িোবলে? 
  
 আলম পকৌতূ্হলিরর বললোম, িো। 
  
আমোর অিুমোি, লমস অগলযোণ্ড একটো পিো-ট্রোম্প কল লিরয িুল কররলেল। ত্োর লত্িরট 
পস্পে কল পিওযো উলচত্ লেরলো। 
  
পপোযোররো পত্োমোর একটো মোিো থোকো উলচত্। 
  
পেোরিো বনু্ধ, আলম সবসময রি আর ঝড়ঝোাঁপটোর কথো বলরত্ চোই িো। ত্োর মুেটো 
হঠোৎ েি হরয উঠল। পিে, পিে পহলটিংস এই ত্োসগুরলোর মরধয পথরক লচলড়ত্রির 
সোরহব উধোও। 
  
আলম অসু্ফরট লচৎকোর করর বললোম, জোরো! 
  
পহাঁ, পহাঁ! মরি হল পস আমোর কথোটো লঠক বুঝরত্ পোরল িো। পস কোেকগুরলোরক বযোরগর 
মরধয পুরর রোেল। ত্োর মুেটো েুব গম্ভীর হরয উঠল। 
  
পহলটিংস! অবরেরষ পস বলল, আলম এরকুল পপোযোররো। আলম একটো েুব বড় িুল কররত্ 
যোলচ্ছলোম। েুব বড় িুল। 
  
আলম ত্োর লিরক একিৃরষ্ট ত্োলকরয রইলোম। আমোরক, ত্োর পসই কথোটো প্রিোলবত্ করল 
বরট, লকন্তু চূড়োন্তিোরব উপললি করো যোয িো। 
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পহলটিংস আমোর লক মরি হয জোি, আমোরক আবোর পুিরোয প্রথম পথরক লচন্তো কররত্ 
হরব ত্রব এবোর আর িুল করব িো। 
  
পপোযোররো আররো লক পযি বলরত্ যোলচ্ছল, লকন্তু একলট মোঝবযসী সুন্দরী মলহলোর প্ররবরে 
বোধো পপরলো। ত্োাঁর হোরত্ একগোিো গৃহস্থোলীর বই। পপোযোররো ত্োরক মোথো লিচু করর 
অলিবোিি জোিোল। 
  
সযোর, আপিোরক লক আলম লমস পসন্টরেযোররর বনু্ধ ধরর লিরত্ পোলর? 
  
 মোিোম আলম ওর এক বনু্ধর কোে পথরক এরসলে। 
  
ওরহো, ত্োই বুলঝ! আলম পিরবলেলোম হযরত্ো 
  
পপোযোররো আচমকো জোিলোর লিরক পচরয পিেল। গত্কোল রোরি আপিোর জোিলোর 
েড়েলড়গুরলো লিরচ িোমোরিো লেল িো লিশ্চয? 
  
িো, আমোর পত্ো ত্ো মরি হয িো, মরি হয লমস পসন্টরেযোর ঘররর আরলো পিেরত্ 
পপরযলেরলো। 
  
গত্কোল রোরি পূলর্কমোর আরলো লেরলো। আলম অবোক হরয যোলচ্ছ পয জোিলোর লিরক মুে 
করর বরস থোকো সরেও আপলি আপিোর জোযগো পথরক লমস পসন্টরেযোররক পিেরত্ 
পপরলি িো? 
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আমোর মরি হয আমরো ত্োস পেলোয গিীরিোরব মগ্ন লেলোম। ত্োেোড়ো এর পূরবক আলম 
কেরিো এরকম ঘটিো ঘটরত্ পিলেলি। 
  
মোিোম, আলম পসটো মরিপ্রোরর্ লবশ্বোস কলর। আর আমোর ইচ্ছো আপিোর পলরশ্রোন্ত মিটো 
একটু লবশ্রোম পোক। শুিলোম, মোিরমোযোরজল পসন্টরেযোর কোলই িোলক এেোি পথরক চরল 
যোরচ্ছি! 
  
ওরহো! ত্োই বলুি। িদ্রমলহলোরক পিরে মরি হল, পসন্টরেযোর চরল যোরচ্ছি পিরে লত্লি 
পযি একটু লচন্তোমুি হরলি। 
  
মোিোম, ত্োহরল এবোর আপিোরক সুপ্রিোত্ জোলিরয আমোর চরল পযরত্ হরচ্ছ। 
  
অত্ুঃপর আমরো ঘর পথরক চরল পগলোম। 
  
সোমরির িরজো লিরয বোইরর এরস পিেলোম একজি পলরচোলরকো লসাঁলড় বাঁট লিরচ্ছ, 
পপোযোররো ত্োরক উরেেয করর বলল, হযোাঁ বোেো, তু্লমই লক ওপররর ওই যুবত্ী রমর্ীর 
চপ্পলরজোড়ো পলরষ্কোর কররলেরল? 
  
পমরযলট মোথো পিরড় বলল, িো সযোর। আমোর পত্ো মরি হয ওই চপ্পলরজোড়ো পলরষ্কোর করো 
হরযরে বরল। 
  
রোস্তোয পিরম পপোযোররোরক লজরজ্ঞস করলোম আলম, ত্োহরল ওগুরলো পলরষ্কোর করল পক? 
  
 পকউ িয। চপ্পলরজোড়ো পলরষ্কোর করোর প্ররযোজি হয িো। 
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আলম মরি কলর, চমৎকোর পজযোৎস্নোর রোরত্ পলরষ্কোর রোস্তো লিরয হোাঁটরত্ জুরত্ো বো 
চলটরজোড়োরত্ কোিো লোরগ িো। 
  
পপোযোররো বলল, হযোাঁ, ত্োর পঠোাঁরট একটো রহসযময হোলস েুরট উঠল, আলমও পত্োমোর সরঙ্গ 
একমত্। 
  
লকন্তু, বনু্ধ, আর মোি লত্লরে লমলিট দধযক সহকোরর অরপিো কর। আমরো এেি 
মিরেসোরর লেরর যোলচ্ছ। 
  
বোটলোর আমোরির পুিরোয লেরর আসরত্ পিরে আশ্চযক হল লকন্তু লোইরব্ররীরত্ প্ররবে 
করোর পরথ পস বোধো লিরলো িো। 
  
পপোযোররোরক গোলড় চলোর পথ ধরর এলগরয পযরত্ পিরে, আলম লচৎকোর করর বললোম, ওটো 
িুল জোিলো। 
  
বনু্ধ আমোর ত্ো মরি হরচ্ছ িো। তু্লম একবোর এেোরি এরস পিে। পস মোরবকরলর লসিংরহর 
মোথোটোর লিরক আমোর িৃলষ্ট আকষকর্ করোল। ত্োর ওপর একটো অস্পষ্ট আঠোরলো িোগ, 
ত্োরপর পস ত্োর আেুল লিরয পোললে করো পমরঝর লিরক পিেোল, পসেোরিও ঐ একই 
িোগ পলরগ থোকরত্ পিেো পগল। 
  
হযরত্ো পকউই রীেবোরিকর িু পচোরের মোঝেোরি ঘুলষ পমরর থোকরব। পসই আঘোরত্ টোল 
সোমলোরত্ িো পপরর পপেি লেরর পরড় যোি লত্লি ঐ মোরবকল পোথররর লসিংরহর মোথোর 
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ওপর। ত্োরপর পমরঝরত্ পরড় যোি। এরপর ত্োরক টোিরত্ টোিরত্ অপর জোিলোর 
সোমরি লিরয যোওযো হয, পযেোরি ত্োরক েোলযত্ অবস্থোয পিেো যোয, েোিোররর কথোমরত্ো 
যলি জোিলোর সোমরি পথরক পরড় পমরঝর ওপর ত্োহরল পযেোরি পড়ো উলচত্ লেল পসেোরি 
িয। 
  
লকন্তু পকি? 
  
সমস্ত লকেু পিরে শুরি মরি হরচ্ছ এর পকোরিো িরকোর লেরলো িো। 
  
অপরলিরক আবোর এরও িরকোর লেরলো। কোরর্ েুিীরক েুাঁরজ পোওযোর এটোই লেরলো 
প্রধোি চোলবকোলঠ। যলিও ত্োরক হত্যো করোর উরেেয ত্োর লেরলো িো। ত্বু ত্োরক েুলি বরল 
ধরর লিরত্ হরব। পস অবেয একজি েিসমথক পলোক। 
  
পমরঝর ওপর লিরয িোরী পিহটো বরয লিরয পগরে বরল? 
  
িো, লঠক পসই কোররর্ িয। পকসটো েুবই আগ্রহবযঞ্জক। যলিও আর একটু হরল আলম 
লিরজরক মূেক প্রলত্পন্ন করর পেলত্োম। 
  
ত্োর মোরি তু্লম লক বলরত্ চোও, এেোরি সবলকেুর পেষ। পত্োমোর সব জোিো হরয পগরে? 
  
হযোাঁ। 
  
িো, আলম সরঙ্গ সরঙ্গ লচৎকোর করর উঠলোম। তু্লম একটো লজলিষ জোরিো িো! 
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 লক পসটো? 
  
তু্লম জোরিো িো, পস হোলররয যোওযো লচলড়ত্রির সোরহবটো পকোথোয! 
  
ওরহো, এই কথো? পসটো হোলসর বযোপোর! বনু্ধ পসটো েুবই হোসযকর। 
  
পকি? 
  
কোরর্ পসটো আমোর পরকরটই ররযরে। পস সরঙ্গ সরঙ্গ পসটো পরকট পথরক বোর করর 
িোাঁড়োল। 
  
ওরহ! আলম পবোকোর মরত্ো বরল উঠলোম, তু্লম এটো পকোরেরক পপরল? 
  
এেোরি। এটো পকোরিো সোড়ো জোগোরিো ঘটিো িয, এটো আসরল পযোরকরটর পিত্ররই 
লেরলো। পযোরকট পথরক বোর করো হযলি। 
  
হুম! এই ঘটিো। পত্োমোর কোরে এটো সূি বরল মরি হরযরে, হযলি? 
  
হো বনু্ধ, এই ঘটিোয মহোমোিয যুবরোজরক আমোর সম্মোি পিওযো উলচত্? 
  
আর মোিোম জোরোরক! 
  
ওুঃ, হযোাঁ–পসই মলহলোরকও, িোরলো কথো, আমরো এেি পকোথোয যোলচ্ছ। 
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এেি আমরো েহরর লেরর যোলচ্ছ। লকন্তু ত্োর আরগ পেইলজরমরে একজি মলহলোর সরঙ্গ 
লকেু কথো বরল লিরত্ চোই। 
  
পসই পেোটেোরটো পলরচোলরকো আমোরির এবোররও িরজো েুরল লিরলো। 
  
সযোর, ওরো এেি সবোই মধযোহ্নরিোজ সোররত্ বযস্ত–অবেয যলি িো আপিোরো লমস 
পসন্টরেযোররর সরঙ্গ সোিোৎ কররত্ চোি, এেি লত্লি লবশ্রোম লিরচ্ছি। 
  
আলম পয লমস অগলযোরণ্ডর সরঙ্গ িু-চোররট কথো বলরত্ চোই। তু্লম ত্োরক বলরব? 
  
পস আমোরির ড্রইিংরুরম লিরয লগরয বসোল, একটু অরপিো কররত্ হরব। েোইলিিংরুরমর 
পোে লিরয পহাঁরট যোওযোর সময ওরির একবোর পিরে লিলোম। ওরির মরধয িুজি 
েিসমথক পলোকরক পিেরত্ পপলোম, একজরির পমোটো পগোাঁে আরে, আর একজরির পগোাঁে 
িোলড় লকেুই পিই। 
  
লকেুিরর্র মরধয লমরসস অগলযোণ্ড ঘরর এরস ঢুকল। লত্লি লজজ্ঞোসু পচোরে পপোযোররোর 
লিরক ত্োকোরলি। 
  
পপোযোররো ত্োরক মোথো লিচু করর সম্মোি জোিোল। মোিোম আমরো আমোরির পিরে মোরযরির 
েুব িলি শ্রদ্ধো করর থোলক। লত্লি আমোরির একোধোরর জন্মিোিী। এবিং পূজিীযো, 
সবলকেু! 
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লমরসস অগলযোণ্ড পপোযোররোর এমি গিগি িোব পিরে আশ্চযক হরয ত্োর লিরক ত্োলকরয 
রইরলি। 
  
আর একমোি পসই কোররর্ই আলম আবোর এেোরি লেরর এলোম মোরযর লচন্তো একটু 
কমোরিোর জিয। লমুঃ রীেবোরিকর েুিীরক কেরিো লচলহ্নত্ করো যোরব িো। আপিোর পকোরিো 
িয পিই। আলম এরকুল পপোযোররো আপিোরক আশ্বস্ত করলে। আলম লঠক বললে, িো বললে 
িো? আমোর আরগ জোিরত্ হরব আলম কোরক বললে? মোরক িো েুিীর স্ত্রীরক? 
  
করযক মুহূত্ক সব চুপচোপ। লমরসস অগলযোণ্ড ত্োর লিরজর পচোে লিরয পপোযোররোর মরধয 
পযি লক েুাঁরজ পপরলি। অবরেরষ লত্লি েোন্তিোরব বলরলি, জোলি িো আপলি লকিোরব 
এত্সব সিংবোি পপরলি–ত্রব হযোাঁ, আপিোর ধোরর্োই সত্য! 
  
পপোযোররো গম্ভীর হরয মোথো পিরড় বলল, বযস, মোিোম এরত্ই যরথষ্ট। ত্রব আপিোর 
অস্বলস্ত পবোধ করোর পকোরিো কোরর্ পিই। পপোযোররোর মরত্ো পচোে ইিংললে পুললরসর িয। 
এরপর লত্লি পিওযোরল টোেোরিো গ্রুপ েরটোটোর লিরক আেুল তু্রল পিেোরলি। 
  
এক সময আপিোর একলট পমরয লেল। মোিোম পস লক এেি মৃত্? 
  
আবোর লকেুির্ চুপচোপ। লত্লি পপোযোররোরক ত্োর পচোে লিরয একবোর িোরলো করর 
মোপরলি। ত্োরপর উত্তর লিরলি, হযোাঁ, পস মৃত্। 
  
পপোযোররো আহো! বরল ত্োড়োত্োলড় উরঠ িোাঁড়োল। লঠক আরে। আমোরির এেলি আবোর 
েহরর লেরর পযরত্ হরচ্ছ! ত্োরসর পযোরকরট লচলড়ত্রির সোরহবটো পররে পিওযোর অিুমলত্ 
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পিরবি আমোরক? আপিোর গললত্ একটোই মোিোম, পকবল ৫১টো কোেক লিরয একঘন্টো লক 
আরও পবলে সময ধরর ব্রীজ পেলো–যোইরহোক পেলো সম্বরন্ধ যোর পকোরিো ধোরর্োই পিই, 
মুহূরত্কর জিয বোহবো পিরব পস আপিোরির। বোুঃ বোুঃ পবে! 
  
পপোযোররো পটেরির পরথ পযরত্ লগরয বলল, বনু্ধ, তু্লম পত্ো সবই পিেরল। 
  
িো, আলম লকেুই পিলেলি! স্পষ্ট করর বলল, পক েুি করররে রীেবোিকরক? 
  
জুলিযর জি অগলযোণ্ড, পস ত্োর বোবোরক েুি করররে, এ বযোপোরর সমূ্পর্ক লিলশ্চত্ িই। 
ত্রব ত্োরির মরধয েলি ও কম বযরসর লিক পথরক আলম এরিরি ত্োরির পেরলরকই 
েুিী লহসোরব লচলহ্নত্ কররত্ চোই। ওই জোিলোর ঘটিোর জিয ত্োরির িুজরির মরধয পয 
পকউ একজি লমুঃ রীেবোরিকর েুিী। 
  
পকি? 
  
লোইরব্ররী পথরক পবররোবোর চোরলট রোস্তো পেোলো লেল–িুলট জোিলো, ও িুলট িরজো। ত্রব 
একলট পথই বযবহোর করো হয, পররোি বো প্রত্যি িোরব বলরত্ পোলর পবররোবোর লত্িলট 
পথই বোলড়র সোমরির লিরক লেরলো। এই লবরযোগোন্ত িোটরকর মূল পকন্দ্রলবনু্দ লেরলো বোলড়র 
লপেরির লিরক জোিলোটো। এর পথরক পবোঝো যোয পয, হঠোৎই পকোরিো লকেু লচন্তো িো করর, 
পপেরির জোিোলো লিরয টপরক পস পেইলজরমরড় লগরয উপলস্থত্ হয। লত্লি অবেয সলত্য 
সলত্য অজ্ঞোি হরয যোি। আর জি অগলযোণ্ড ত্োরক কোাঁরধ করর বরয লিরয আরস। আর 
পসই কোরর্বেত্ুঃ আলম বরললেলোম পয েুিী একজি েিসমথক পলোক। 
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পসেোরি ত্োহরল ত্োরো লক িুজরি একসরঙ্গ লগরযলেল? 
  
হযোাঁ, বনু্ধ পত্োমোর মরি আরে লিশ্চয, িযোরললররক যেি আলম লজরজ্ঞস কলর, পসেোরি ত্োর 
একলো পযরত্ িয কররলি? ত্েি পস একটু ইত্স্তত্ কররলেল? জি অগলযোণ্ড ত্োর সরঙ্গ 
লগরযলেল–ত্োরত্ আমোর অিুমোি, রীেবোরিকর পত্জ বো ঔদ্ধত্য এত্টুকু করমলি। ত্োরো 
ঝগড়ো করর এবিং িযোরললররক লকেু অসম্মোিজিক উলি করর থোকরবি। এর েরল রোরগ 
উরত্তজিোয অগলযোণ্ড আচমকো ত্োরক আঘোত্ করর থোরক। ত্োরপররর ঘটিো পত্ো পত্োমোর 
জোিো। 
  
লকন্তু ওই ব্রীজ পেলোর বযোপোর? 
  
আমরো প্ররত্যরক জোলি, চোরজি পেরলোযোড় েোড়ো ব্রীজ পেলো যোয িো। এই তু্চ্ছ 
বযোপোরটোয মোিুরষর মরি লবশ্বোস জন্মোরত্ পোরর। লকন্তু পসলিি সন্ধযোয পসই ঘরর মোি 
লত্িজি লেল, ত্োর েবর পকই বো রোরে? 
  
আলম এেরিো পসই একই ধোাঁধোয পরড় আলে। 
  
আলম একটো লজলিষ এেরিো লকেুরত্ই বুরঝ উঠরত্ পোরলে িো, িত্ককী িযোরললর 
পসন্টরেযোররর বযোপোরর অগলযোণ্ড পলরবোররর এত্ পকৌতূ্ল পকি? 
  
পপোযোররো বলল, আহ! তু্লম আমোরক অবোক করর লিরল। পকি ড্রইিংরুরম তু্লম অগলযোণ্ড 
পলরবোররর গ্রুপ েরটোটো পিেলি। অরিকলিি আরগর পত্োলো েলব ত্োরত্ একলট পমরযর 
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পেোটরবলোর েলব লেরলো, পসই পমরযলট ত্োরিরই লমরসস অগলযোণ্ড অপর পমরযলট ত্োর 
পলরবোররর কোরে মৃত্ হরলও, পসই পমরযলট হরলো লমস িযোরললর পসন্টরেযোর! 
  
লক, লক বলরল? 
  
 একসরঙ্গ িুইরবোিরক পিরেও তু্লম ত্োরির পচহোরোর মরধয লমল েুাঁরজ পোওলি? 
  
আলম অকপরট স্বীকোর করলোম পয, িো, আলম ত্েি লচন্তো করলেলোম ত্োরির িুজরির 
মরধয লক আশ্চযকরকম অলমল। 
  
এর কোরর্ লক জোি বনু্ধ, পত্োমোর মিটো এত্ই উিোর পয, পত্োমোর মরি সবসময একটো 
পরোমোলন্টক িোব পজরগ ওরঠ। পেোরিো ওরির িুজরির েরীর এবিং মুরের গড়ি একই। 
রেটো শুধু আলোিো। একটো মজোর বযোপোর হরলো, িযোরললর ত্োর পলরবোররর কোরে 
লজ্জোকর, আর ত্োর পলরবোর ত্োর জিয ললজ্জত্। পস যোইরহোক, লবপরি পরড় পস 
সোহোরযযর জিয িোরযর েরর্োপন্ন হয। আর ঘটিোটো যেি পগোলমোরলর রূপ পিয, ত্েি 
ত্োরো এরক এরক সবোই জলড়রয পরড়। পোলরবোলরক েলি এক অিূত্পূবক লজলিষ, একই 
পলরবোররর সকল সিসয লবরেষ পিরি একসরঙ্গ লড়রত্ পোরর ত্োরির েত্রুর লবরুরদ্ধ। 
ত্েলি লিরজরির মরধয যত্ ঝগড়ো বো পরষোররলষই থোক িো পকি। আর িযোরললর ত্োর 
পলরবোররর কোে পথরক পসই ঐলত্হোলসক িিত্ো লোি করর। যুবরোজ পরলর মত্ আলম 
বিংেগত্ বযোপোরটোরক লবশ্বোস কলর। আমোরক ওাঁরো ঠলকরযরেি? ত্রব িোগয িোরলো পয, 
একটো বযোপোরর লমরসস অগলযোণ্ডরক লজজ্ঞোসো করোর মোধযরম পসলিি সন্ধযোয ড্রইিংরুরম 
ত্োরির অবস্থোরির বযোপোরর মো ও পমরযর বিরবযর মরধয আলম পোথককয েুাঁরজ পোই। 
এরিরি এরকুল পপোযোররোর কোরে অগলযোণ্ড পলরবোর অবেযই হোর পমরিরে। 
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পপোযোররো, তু্লম এবোর যুবরোজ পলরক লক বলরব? 
  
বলব, িযোরললর সম্ভবত্ পকোরিো পিোষ কররিলি, আর এই বলব পয, আমোর অিুমোি–পসই 
িবঘুরর পলোকটোর পেোাঁজ পকোরিোলিি পোওযো যোরব িো। এবিং জোরোরক জোিোব আমোর 
অলিিন্দি। একটো আশ্চযক রকরমর লমল ররযরে জোরোর িলবষযৎ বোর্ীর সরঙ্গ এই 
ঘটিোর। আমোর পত্ো মরি হয এই পেোট্ট ঘটিোরক লচলড়ত্রির রোজোর অলিমোি বরল 
আেযো লিরল েোরোপ হরব িো, তু্লম লক বরলো, বনু্ধ? 
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