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ি়াইলস িহফসযি কথ়া 
  
০১. 
  
েস্স েস্স স্টাইলস রহস্সের কথা ভােমিলাি। সারা  ৃমথেী িুস্ড় এই মনস্য প্রচুর হহ হচ 
হল। উৎসাস্হর বিাযাস্র বযই একটু ভাটা  স্ড়স্ি, তখনই এল েনু্ধের ব াযাস্রা। বস 
িানাল স্টাইলস  মরোস্রর সকস্লর মিমলত অনুস্রাধ-ঘটনাগুমলর একটা মেেরণ 
আিাস্ক মলখস্ত হস্ে। কারণ এ েো াস্র চতুমিডস্ক প্রচুর িুনডাি িমড়স্যস্ি। সকলস্ক 
এোর আসল েো ারটা িানাস্না একাে প্রস্যািন। 
  
স্টাইলস  মরোস্রর সিসে না হওযা সস্েও, ঘটনাচস্ে েো ারটার সস্ে শুরু বথস্ক 
িমড়স্য  ড়ায বলখার িামযত্বটা আিাস্ক মনস্ত হল। 
  
অতএে, কামহনীর সূচনা এখাস্নই।… 
  
তখন চতুমিডস্ক যুস্ের আগুন জ্বলস্ি। বসই আগুন আিাস্কও স্পেড করল। অগতো 
একমিন বসািা আমি যুেস্েস্ের মিস্ক রওনা মিলাি। মকন্তু মিন কস্যক বযস্ত না 
বযস্তই আহত হস্য হাস াতাস্ল আশ্রয মনস্ত হয। কস্যক িাস বসখাস্ন কাটাস্নার  র 
একটু সুস্থ হলাি। এর ফস্ল এক িাস িুমটও ব স্য বগলাি। এোরই বিখা মিল আসল 
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সিসো। কারণ আত্মীয স্বিন ো এিন বকাস্না েনু্ধোন্ধে আিার বনই বয বসখাস্ন মগস্য 
উ মস্থত হে। 
  
হঠাৎ বিখা হস্য বগল িন কোস্ভমিস্সর সস্ে। িন আিার বচস্য েির  স্নস্রার েড়। 
েহুমিন  স্র ওর সস্ে বিখা হল। ওর সস্ে আিার খুে একটা অেরেতা মিল না, তস্ে 
ওস্ির এস্সস্ের োমড়স্ত আস্গ িাস্েিাস্ে বগমি। 
  
মেগত মিস্নর সৃ্মমত বরািন্থন করস্ত করস্তই িন আিাস্ক তার োমড়স্ত আিন্ত্রণ িানাল, 
েলল আিাস্ক বিখস্ল নামক তার িা খুেী হস্েন। আমি িানস্ত চাইলাি তার িা বকিন 
আস্িন। িন েলল ভালই এেং বসই সস্ে একটা অোক করা কথাও বোনাল। িানাল 
তার িা নামক মেস্য কস্রস্িন। 
  
ওস্ির  ামরোমরক ইমতহাস আিার অিানা নয। িস্নর িা িারা যাওযার  র িস্নর 
োো আোর মেস্য করস্লন। এই ভদ্রিমহলাই িস্নর িা অথডাৎ সৎ িা। মিস্সস 
কোস্ভমিস িধেেযস্কা িমহলা হস্লও বেে সুন্দরী, এখন েযস প্রায সত্তস্রর কািাকামি, 
ভদ্রিমহলাস্ক বিস্খ আিার বেে কতৃডত্ব রাযণা েস্লই িস্ন হস্যস্ি। ভদ্রিমহলা িান-
ধোনও করস্তন। তস্ে সিাস্ি বয অল্প মেস্তর মনস্ন্দও মিল না তা নয। তস্ে আসল কথা 
হল িমহলা বেে হহ হচ কস্র মনস্িস্ক িামহর করস্ত চাইস্তন। 
  
িস্নর োো মিিঃ কোস্ভমিস তার মেস্যর প্রায  স্রই তার বিস্ের োমড় স্টাইলস বকাটড 
তার সম্পমত্ত বথস্ক বিস্লস্ির েমিত কস্র িস্নর সৎ িা অথডাৎ মিস্সস কোস্ভমিসস্ক 
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মিস্য বগস্লন। সৎ িা হস্লও িমহলা বিস্লস্ির খুে বেহ করস্তন। োোর মেস্যর সিয 
ওরা এত বিাট মিল বয সতেস্কই মনস্ির িা েস্ল বিস্ন এস্সস্ি। 
  
িস্নর বিাট ভাই লস্রস্ের েরীরটা েরােরই খারা । র্াক্তারী  াস করার  র মচমকৎসা 
করার বচষ্টা না কস্র বস োমড়স্ত েস্স কােেচচডা শুরু কস্র মিল। এস্ত অেেে বকাস্না 
সুনাি িুটল না। 
  
িনও মকিুমিন ওকালমত করার  র বসসে  াট চুমকস্য মিস্য গ্রাস্ির োমড়স্ত চস্ল এল। 
িুেির আস্গ িন মেস্য কস্রমিল। েউও স্টাইস্লস্স থাকত। আিার একটা কথা প্রাযই 
িস্ন হত। িস্নর আসল ইস্ে হযত িাস্যর কাি বথস্ক মকিু টাকা কমড় মনস্য অনে 
বকাথাও োসা োাঁস্ধ। 
  
মিস্সস কোস্ভমিস বেে িাাঁিস্রল িমহলা মিস্লন। মতমন চাইস্তন সোই তার হুকুি বিস্ন 
চলুক। সে টাকা যসা তার হাস্ত থাকায একামধ তে েিায রাখার বেস্ে সুমেধাটাও 
মতমন বভাগ করস্তন। 
  
তার মেস্যর কথা শুস্ন আিাস্ক মেমস্মত হস্ত বিস্খ িস্নর বঠাাঁস্ট একটা মিষ্ট হামস ফুস্ট 
উঠল। 
  
একটু  স্র িন িানস্ত চাইল আিার ইমভস্ক িস্ন আস্ি মকনা। আমি িাথা বনস্ড় 
িানালাি আমি বতা ঐ নাস্ি কাউস্ক মচমন না। িন েলল তারই ভুল হস্যস্ি। আসস্ল 
বেষোর আমি চস্ল আসার অস্নক  স্র নামক ইমভ এস্সস্ি। বিস্যটা সে কাস্ি 
 ারিেডী, তস্ে বচহারাটা এিন মকিু নয। কথা েলস্ত েলস্ত িন হঠাৎ থািল। 
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আমি প্রশ্ন করলাি িন মক েলস্ত মগস্য বথস্ি বগল। িন িানাল, একমিন একটা বলাক 
বকাথা বথস্ক এস্স হামির হল আর মনস্িস্ক ইমভর িূর সম্পস্কডর আত্মীয েস্ল  মরচয 
মিল। বলাকটা বিখস্ত এস্কোস্রর োউিুস্লর িত–একিুখ ভমতড িামড় িুখটাও কুৎমসত, 
িস্নর িা বলাকটার িস্ধে মক বিখস্লন বসকথা িস্নর আিও বোধগিে নয। মতমন 
বলাকটাস্ক এস্কোস্র বসস্েটামর কস্র মনস্লন। তার মেমভন্ন সমিমতর কািকিড বেে িন 
মিস্য কস্র বলাকটা মিস্সস কোস্ভমিস্সর িন িয কস্র বফস্লমিল। এর র যা ঘটল 
বসটাই তাজ্জে েো ার। মিস্সস কোস্ভমিস িাস মতস্নক আস্গ িানাস্লন মতমন ঐ 
বলাকটাস্ক মেস্য করস্িন। বলাকটা িমহলার বচস্য প্রায কুমড় েিস্রর বিাট। বলাকটা 
খুেই ধুরন্ধর। তার নির আসস্ল িমহলার ধনসম্পমত্তর ও র। বেষ  যডে মেস্যটাও হস্য 
বগস্ি। 
  
আমি েললাি তাহস্ল িনস্ক বেে অস্বমস্তর িস্ধেই মিন কাটাস্ত হস্ে। িন েলল একটা 
কিযড আেহাওযার িস্ধে োস করস্ি। 
  
এর র িস্নর আিন্ত্রণ গ্রহণ না কস্র  ারলাি না। মিন মতস্নক  র বেস্ন কস্র ব ৌঁস্ি 
বগলাি স্টাইলস্সর বসন্ট বিরী বস্টেস্ন। বস্টেনটা বেে বিাট, চারমিস্ক সেুি িাঠ আর 
সরু সরু রাস্তার িােখাস্ন বযন মনতােই বেিানান। িন আিার িনে প্ল্োটফস্িড অস্ ো 
করমিল। বেন বথস্ক বনস্ি ওর সাস্থ গামড়স্ত উঠলাি। 
  
স্টাইলস্সর বসন্ট বিরী গ্রািটা বস্টেন বথস্ক অেতিঃ স্ে িাইল িুই িূস্র। আরও িাইল 
খাস্নক বভতস্র বগস্ল তস্ে স্টাইলস বকাটড। 
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িুলাই িাস, গরিও  স্ড়স্ি প্রচি। এস্সস্ের সেুি প্রাের বিস্খ িনটা িুমড়স্য বগল। 
এ িৃেে বিখস্ল বক েলস্ে, মকিু িূস্র মক ভযানক যুে চলস্ি। আিার িস্ন হল অনে 
বকাস্না িগস্ত বযন এস্স  স্ড়মি। 
  
িন েস্ল উঠল এ িাযগাটা আিার বেমে োে েস্ল িস্ন হস্ত  াস্র। আমি তাস্ক 
েললাি মঠক এরকি  মরস্েেই আিার চাই। কািকিড না থাকস্ল এরকি িাযগাই সিয 
কাটাস্নার  স্ে উ যুক্ত। 
  
িন িানাল বস সপ্তাস্হ িুমিন বস্বোস্সেকস্ির সস্ে কাটায, খািার টািার বিস্খ। তার 
স্ত্রীও সকাল  াাঁচটা বথস্ক িুধ বিাযাস্নার কাস্ি বলস্গ যায। তাস্ির সে মকিুই বেে 
ভাস্লাভাস্ে কাটমিল। মকন্তু ঐ অোলস্ের্ ইেলথ ড সে বগালিাল কস্র মিল। কথা েলস্ত 
েলস্ত িন ঘমড় বিস্খ েলল বস মসনমথযাস্ক তুস্ল বনস্ে মকনা ভােস্ি নামক এতেস্ণ বস 
হাস াতাল বথস্ক বেমরস্য  স্ড়স্ি। 
  
আমি মিজ্ঞাসা করলাি মসনমথযা মক তার স্ত্রী। িন েলল মসনমথযা হল তার িার 
আমশ্রতা–এক সু্কস্লর োন্ধেীর বিস্য। মসনমথযার িা এক হতভাগে সমলমসটরস্ক মেস্য 
কস্রমিস্লন। বলাকটা বিস্যটাস্ক অনাথ কস্র বরস্খ যায। িস্নর িা িুেির আস্গ ওস্ক। 
এখাস্ন আশ্রয মিস্যস্ি। মসনমথযা সাত িাইল িূস্র টোর্মিন স্টার বরর্েে হাস াতাস্ল 
কাি কস্র। 
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কথা েলস্ত েলস্ত আিরা একটা সুন্দর  ুরস্না োমড়র সািস্ন ব ৌঁস্ি বগলাি। বিখলাি, 
বসখাস্ন একিন িমহলা ফুলগাস্ির ও র েুাঁস্ক মক বযন করমিস্লন। তার  রস্ন 
আাঁস্টাসাাঁস্টা টুইস্র্র ব াোক। আিাস্ির বিখস্ত ব স্যই মতমন উস্ঠ িাাঁড়াস্লন। 
  
িন বসই িমহলার সস্ে আিার  মরচয কমরস্য মিল। িমহলার নাি েলল মিস ইমভ 
হাওযার্ড। আর আিার  মরচয মিল েীর ুেে বহমস্টংস েস্ল। নাস্ির আস্গ িন বেে 
েড়সড় একটা মেস্েষণ বযাগ করল। 
  
মিস হাওযার্ড বেে োাঁকুমন মিস্য আিার সস্ে করিিডন করস্লন। আমি মিস ইমভস্ক বেে 
ভালভাস্ে লেে করলাি। বেে বরাস্ি েলসাস্না িুখ, নীল বচাস্খর িমণেযস প্রায চমিে, 
িুস্খর গড়নটা বযন একটু  ুরুষালী। বচহারাটাও বেে ভামরক্কী। তস্ে িমহলার কথাোতডা 
বকিন বযন খা িাড়া লাগল। আিাস্ক বিস্খ প্রথস্িই েলস্লন এখাস্ন অস্নক আগািার 
উৎ াত। আমি বযন সােধাস্ন থামক, নাহস্ল িমড়স্য  ড়ে। 
  
আমি েললাি সকস্লর সস্েই না হয িামনস্য বনোর বচষ্টা করে। সস্ে সস্ে ইমভ 
েলস্লন আিার প্রথস্িই এ কথা েলা উমচৎ নয কারণ  স্র হযত আিার এিনে  স্তাস্ত 
হস্ত  াস্র। 
  
আিাস্ির কথা শুস্ন িন হাসস্ত হাসস্ত েলল ইমভর কথার বকাস্না মিমর িাাঁি বনই। বস 
িানস্ত চাইল বসমিন চাস্যর েেেস্থা বভতস্র হস্যস্ি না োইস্র হস্যস্ি। চা খাওযার িনে 
িন তাগািা মিস্ত লাগল। 
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হাস্তর িস্তানা খুলস্ত খুলস্ত মিস হাওযার্ড আিাস্ির  থ বিমখস্য মনস্য চলস্লন। একটা 
রু্িুর গাস্ির মনস্চ চাস্যর েেেস্থা করা হস্যস্ি। 
  
এখাস্নই প্রথি িস্নর স্ত্রী বিরী কোস্ভমিসস্ক বিখলাি। িন আিাস্ির  মরচয কমরস্য 
মিল। বিরী কোস্ভমিসস্ক আমি িুগ্ধ বচাস্খ বিখলাি–লম্বা ঋিু বচহারা, স্বপ্নালু োিািী 
রস্ের বচাখ–যা আমি আস্গ কখনও বিমখমন। আকষডণ করার একটা অদু্ভত েিতা আস্ি 
ওর, বচহারাটার িস্ধে একটা মেমথল েনে উদ্দািতা আর োে িৃঢ়তা অথচ বিখস্ল িস্ন 
হয বযন বকিন বকািল। বিরী কোস্ভমিসস্ক এই প্রথি বিখার েণটুকু আিার সৃ্মমত স্ট 
মচরমিস্নর িত গাথা হস্য বগল। 
  
োে স্বস্র বিরী আিাস্ক স্বাগত িানাস্লন। একটা বেস্তর বচযার বটস্ন আমি েস্স 
 ড়লাি আর িস্ন িস্ন িস্নর আিন্ত্রণ গ্রহণ কস্রমি েস্ল আত্মতুমষ্ট লাভ করলাি। 
  
চাস্যর কা  এমগস্য মিস্য বিরী কোস্ভমিস িুএকটা কথা েলস্লন। আমিও প্রতুেত্তর মিস্ত 
লাগলাি। আিার আস্রাগেকালীন স্বাস্থেোস্সর িুএকটা িিার কামহনীও েললাি। 
ভদ্রিমহলার িস্ন হয শুনস্ত ভাস্লাই লাগমিল। িন চু চা  েস্স রইল, ও অেেে 
বকাস্নামিনই কথাোতডায  টু নয। 
  
কথাোতডায সিযটা বেে ভাস্লাই কাটমিল। হঠাৎ বখালা িানলা মিস্য একটা  মরমচত 
কণ্ঠস্বর বভস্স এল। েুেস্ত অসুমেধা হল না ওই কণ্ঠস্বর িস্নর িা মিস্সস 
কোস্ভমিস্সর। মতমন কারও উস্দ্দেে মকিু েলমিস্লন। আলস্ের্ েস্ল কাস্ক সস্ম্বাধন 
করস্িন, েুেস্ত  ারলাি উমনই তার স্বািী, মিিঃ ইেলথ ড ড। 
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একটু  স্র আিাস্ির সািস্ন এস্স উ মস্থত হস্লন শুভ্রস্কো এক িমহলা আর তার 
ব িস্ন এক আজ্ঞােহ  ুরুষ। আিাস্ক বিস্খই িস্নর িা উচ্ছ্বমসত হস্য েলস্লন আিাস্ক 
বিস্খ মতমন খুেই আনমন্দত হস্যস্িন। মতমন তার নতুন স্বািীর সস্ে আিার  মরচয 
কমরস্য মিস্লন। 
  
আলস্ের্ ইেলথ ডস্ক আমি বেে আগ্রহ মনস্য বিখলাি। বলাকটাস্ক বিখস্লই িস্ন 
মেতৃষ্ণা িাস্গ। িুস্খ কাস্লা একস্গািা িামড়। বচাস্খ বসানার বেস্ি োাঁধাস্না  াাঁেস্ন, 
গলার স্বরটা ককডে এেং অদু্ভত ধরস্নর। ভদ্রস্লাক বযন মনষ্প্রাণ হাত মিস্য করিিডন 
করস্লন আর েলস্লন আিার সস্ে আলা  কস্র নামক মতমন আনমন্দত হস্যস্িন। এর র 
স্ত্রীর বচযাস্রর কুেনটা গিগি হস্য েিস্ল মিস্লন। 
  
মিস্সস ইেলথ ড অথডাৎ িস্নর িারও বিখলাি বেে গা ভাে, েুস্ড়া েযস্সর বপ্রি বত। 
এসে বিস্খ আিার বেে িিাই লাগল। 
  
মিিঃ ইেলথ ড আসার  র বথস্কই বয একটা অস্বমস্তকর আেহাওযার সৃমষ্ট হস্যস্ি তা 
েুেস্ত  ারলাি। বলাকটাস্ক আমিও মঠক সহে করস্ত  ারমিলাি না। .. 
  
মিস্সস ইেলথ ড অথডাৎ িস্নর িা সিাস্ন কথা েস্ল চস্লস্িন। মতমন এস্কোস্র আস্গর 
িতই আস্িন। আিার কাস্ি িানস্ত চাইস্লন আমি প্রথি বথস্কই হসনেিস্ল আমি মকনা। 
আমি েললাি, যুস্ের আস্গ লস্যড়স্স কাি করতাি। মতমন এোর মিজ্ঞাসা করস্লন  স্র 
আোর বসখাস্নই মফস্র যাে মকনা। আমি েললাি বিখা যাক, যমি অনে বকাথাও মকিু 
িুস্ট যায। 
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এোর বিরী কোস্ভমিস আিার মিস্ক তামকস্য িানস্ত চাইস্লন মক রকি কাি আিার 
 িন্দ। আমি েললাি বস কথা শুনস্ল উমন হাসস্েন। বিরী হামসিুস্খ তেুও িানস্ত 
চাইস্লন। আমি িানালাি আিার ইস্ে বগাস্যন্দামগমর করা। বিরী মিজ্ঞাসা করস্লন 
স্কটলোি ইযার্ড োলডক বহািস–কার িত আমি হস্ত চাই। আমি েললাি অেেেই োলডক 
বহািস। 
  
মিস হাওযার্ড িানাস্লন তারও বগাস্যন্দাকামহনী  ড়স্ত িিা লাস্গ। মকন্তু আোর একথাও 
েলস্লন বয বসগুমল এস্কোস্র গাাঁিাখুমর েো ার। গল্প বেষ হস্ল অ রাধীস্ক বচনাই যায 
না। তস্ে এ েো াস্র তার িত হল সমতে যমি বকউ অ রাধ কস্র তাহস্ল অ রাধীস্ক 
মচস্ন বনওযা খুেই সহি। বকাস্না  মরোস্র এ রকি ঘটস্ল তা বচস্  রাখা যায না, বক 
বিাষী তা সহস্িই বোো যায। 
  
কথাগুস্লা শুস্ন আিার খুে িিা লাগল। েললাি তাহস্ল খুস্নর েো াস্র িমড়স্য  ড়স্ল 
মিস হাওযার্ড খুনীস্ক মচস্ন বফলস্ত  ারস্েন। ইমভ িৃঢ়স্বস্র িানাস্লন মনশ্চযই  ারস্েন। 
প্রিাণ করস্ত না  ারস্লও খুনী বলাকটা যমি তার কািাকামি থাস্ক তাহস্ল মনশ্চযই 
মচনস্ত  ারস্েন। 
  
বিরী কোস্ভমিস হঠাৎ েস্ল উঠস্লন মেষ প্রস্যাস্গ িৃতুে ঘটস্ল মক কস্র বোো যাস্ে বক 
খুনী। বিরীর িুস্খ এই কথাগুস্লা শুস্ন চিস্ক উঠলাি। 
  
মিস্সস ইেলথ ড আিাস্ির আস্লাচনায োধা মিস্লন, িানাস্লন এরকি আস্লাচনা তার 
বিাস্টই  িন্দ নয। 
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এিন সিয হাস াতাস্লর ব াোক  মরমহতা এক তরুণীস্ক ঘাস্সর ও র মিস্য এমিস্ক 
আসস্ত বিখলাি। মিস্সস ইেলথ ড িানস্ত চাইস্লন বয আসস্ত এত বিমর করল বকন। 
তার র আিার সস্ে তরুণীমটর আলা  কমরস্য মিস্লন, িানাস্লন বিস্যমটর নাি মিস 
মসনমথযা িারর্ক। 
  
মসনমথযাস্ক বিস্খ আিার বেে ভাস্লা লাগল। বিস্যমট প্রাণপ্রাচুস্যড  ূণড। আমি তামকস্য 
তামকস্য ওস্ক বিখস্ত থাকলাি। িস্ন হল ওর বচাখ িুস্টা কাস্লা হস্ল ওস্ক মনখুাঁত 
সুন্দরী েলা বযত। 
  
একটা চাস্যর কা  মনস্য মসনমথযা িস্নর  াস্ে িামটস্ত েসল। আমি এক বপ্ল্ট 
সোিউইচ ওর সািস্ন ধরলাি। মসনমথযা বহস্স আিাস্ক ঘাস্সর ও র েসার আিন্ত্রণ 
িানাল। ওর  াস্ে েস্স  ড়লাি। এোর িানস্ত চাইলাি বস টোর্মিনস্টাস্রর কাি 
কস্র মক না। মসনমথযা িাথা বনস্ড় হোাঁ েলল। আমি েললাি বয আিার এক আত্মীযা 
নামসডং বেস্খ অথচ নামসডং-এর নাস্ি তার ভীষণ ভয। মসনমথযা েলল ভয  াোরই কথা। 
কারণ নাসডরা এস্কোস্র যাস্েতাই। তস্ে বস নাসড নয েস্ল ভগোস্নর কাস্ি কৃতজ্ঞ। বস 
িানাল তার কাি র্াক্তারখানায। আমি বহস্স েললাি বরাি কত বলাকস্ক তাহস্ল বস 
মেষ খাওযায। মসনমথযাও হাসস্ত হাসস্ত েলল প্রায কস্যকস্ো হস্ে। 
  
মকন্তু বেমেেণ মসনমথযার সস্ে কথা েলা হল না। মিস্সস ইেলথ ড কতকগুস্লা মচমঠ 
মলখস্ত েলস্লন ওস্ক। মসনমথযাও সস্ে সস্ে উস্ঠ োমড়স্ত চস্ল বগল। 
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মিস্সস ইেলথ ড এোর আিার মিস্ক তামকস্য েলস্লন িন আিার ঘরটা আিাস্ক 
বিমখস্য বিস্ে। রাস্ে খাওযার সিযটা বয সাতটা তাও েস্ল মিস্লন। 
  
আমি িাথা বনস্ড় সায মিলাি। িস্নর সস্ে এোর োমড়র িস্ধে বগলাি। চওড়া মসাঁমড় 
বেস্য োমড়র োাঁ মিস্ক আিার িনে মনমিডষ্ট ঘরটাস্ত এলাি। িানলা মিস্য সেুি িাস্ঠর 
মিস্ক তাকালাি। 
  
হঠাৎ বিখস্ত ব লাি একটা গাস্ির আড়াল বথস্ক বক একিন বেমরস্য এস্স োমড়র 
মিস্ক হাাঁটস্ত। বলাকটার িামড় বগাাঁফ মনখুাঁতভাস্ে কািাস্না। বচাস্খিুস্খ বকিন উিভ্রাস্ের 
িত ভাে। বলাকটা এমিস্ক তাকাস্তই মচনস্ত  ারলাি এ হল িস্নর ভাই লস্রে। 
 স্নর েির  স্র বিস্খও মচনস্ত বকাস্না অসুমেধা হল না। 
  
রাস্ে ভাস্লাই ঘুি হল। বভারস্েলা ঘুি বথস্ক উস্ঠ চারমিস্ক তাকাস্তই িনটা আনস্ন্দ 
ভস্র উঠল। সুন্দর বরাস্ি চারমিক েলিল করস্ি। 
  
িু ুরস্েলা খাওযার আস্গ বিরী কোস্ভমিস্সর সস্ে আিার বিখা হল না। খাওযার  র 
ওর অনুস্রাস্ধ একটু ঘুস্র আসার িনে বেমরস্য  ড়লাি। মেস্কল  াাঁচটা  যডে ওর সাস্থ 
ঘুরস্ত লাগলাি, সমতে েলস্ত ওর সস্ে আিার বেে ভাস্লাই লাগমিল। 
  
োমড়স্ত মফস্র এস্স েড় হলঘরটাস্ত ঢুকস্তই িস্নর সস্ে বিখা হল। বেে েুেস্ত 
 ারলাি মকিু একটা ঘস্টস্ি। িন েলল একটা োস্ি েো ার ঘস্টস্ি। ইমভ অোলস্ের্ 
ইেলথস্ ডর সস্ে তুিুল েগড়া কস্রস্িন। 
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এই সিয ইমভ ঘস্র এস্স ঢুকস্লন। িুখ বিস্খই বোো যায বয িস্নর িস্ধে একটা েড় 
চলস্ি। িন িানস্ত চাইল ইমভ মক েলস্িন। ইমভ িানাস্লন িস্নর িা অথডাৎ এমিমলস্ক 
মতমন েস্লস্িন বয তার ভীিরমত ধস্রস্ি েস্লই তার বচস্য েযস্স বিাট একটা বলাকস্ক 
মতমন মেস্য কস্রস্িন। আর বলাকটারও একিাে িতলে হস্ে এমিমলর সম্পমত্ত হাতাস্না। 
এিনমক একথাও িামনস্যস্িন বয, চাষী বরইকস্সর সুন্দরী েউ-এর সস্ে আলস্ের্ 
কতেণ সিয কাটায তা বযন মনস্ির বচাস্খ বিস্খন। ইমভ েলস্লন আলস্ের্ বয 
বকানমিন এমিমল অথডাৎ িস্নর িাস্ক খুন করস্ত  াস্র। একথাও মতমন িামনস্যস্িন। 
  
এসে শুস্ন এমিমলর প্রমতমেযা মক হস্যমিল তা িানস্ত চাইল িন। ইমভ িানাস্লন মতমন 
এস্কোস্র বরস্গ আগুন হস্য বগস্িন। তাস্ক মহংসুস্ট েস্ল গালাগাল মিস্যস্িন। এিন মক 
মেিায হস্তও েস্ল মিস্যস্িন। 
  
িন তাস্ক বযস্ত মনস্ষধ করল। ইমভ িৃঢ়স্বস্র েলস্লন বস আর এক িুহূতড থাকস্ত রািী 
নয। 
  
আিরা হতভম্ব হস্য েস্স রইলাি। িন যখন েুেস্ত  ারল ইমভস্ক েস্ল আর বকাস্না 
লাভ বনই তখন বস বেস্নর সিয বিখার িনে উস্ঠ বগল। ওর স্ত্রীও িস্নর সস্ে বগল। 
  
ওরা চস্ল বযস্তই মিস হাওযাস্র্ডর িুস্খর ভাে েিস্ল বগল। উমন আিার কাস্ি এমগস্য 
এস্স মনচু স্বস্র েলস্লন মতমন আিাস্ক মেশ্বাসস্যাগে েস্ল িস্ন করস্িন তাই একথা 
েলস্িন বয আমি বযন িস্নর িার প্রমত লেে রামখ, কারণ, এখানকার সকস্লই 
সুস্যাগসন্ধানী, এরা টাকা িাড়া আর মকিুই বচস্ন না। 
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আমি মিস হাওযার্ডস্ক মনমশ্চে হস্ত েললাি এেং িস্নর িার প্রমত লেে রাখার যথাসাধে 
বচষ্টা করে েস্ল িানালাি। মিস হাওযার্ড আিাস্ক বচাখ কান বখালা বরস্খ চলস্ত 
েলস্লন। একথা েস্ল মতমন মেিায মনস্লন। 
  
বিাটর গামড়র েব্দ ব লাি। িানলার  াস্ে মগস্য বিখলাি মিস ইমভ গামড়র িরিা খুস্ল 
ঢুকস্িন। োমড়র কতডা ও কিডী িাড়া সোই তাস্ক মেিায িানাল। 
  
গামড়টা রাস্তার োাঁস্ক অিৃেে হস্তই বিখলাি বিরী কোস্ভমিস িাস্ঠর ও র মিস্য এক 
ভদ্রস্লাস্কর মিস্ক এমগস্য চস্লস্িন। বলাকটাস্ক অভেথডনা িানাস্নার সিয বিরীস্ক অমত 
িাোয আনমন্দত েস্ল িস্ন হল আিার। 
  
বলাকটার এক িুখভমতড িামড়। বকন বযন এস্ক আিার একটুও ভাস্লা লাগল না। আমি 
িুখ ফসস্ক মিজ্ঞাসা কস্র বফললাি বয বলাকটা বক। িন িানাল উমন র্ািঃ েরমস্টন। 
এই গ্রাস্িই থাস্কন। লিস্নর একিন মেস্েষজ্ঞ মতমন। মেস্ষর ও র মতমন গস্েষণা 
কস্রন। োযুস্িৌেডস্লের কারস্ণ মতমন এখাস্ন মেশ্রাি মনস্ত এস্সস্িন। 
  
মসনমথযা  াে বথস্ক েস্ল উঠল র্ািঃ েরমস্টন বিরীর খুে ভাস্লা েনু্ধ, কথাটাস্ত িনস্ক 
একটু অসন্তুষ্ট িস্ন হল। প্রসে  মরেতডন করার িনে বস আিাস্ক তার সস্ে বেড়াস্ত 
বযস্ত েলল। 
  
গাি ালার িধে মিস্য আিরা হাাঁটস্ত লাগলাি। িস্নস্ির িমিিারীর  থ ধস্রই গ্রাস্ির 
মিস্ক চললাি। মকিুেণ  স্র একটা খুে সুন্দরী বিস্যস্ক বিখস্ত ব লাি। বিস্যমট িৃিু 
বহস্স িাথা োাঁকাস্লা। 
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আমি বেে প্রেংসােস্ল েস্ল বফললাি বয বিস্যটা বেে সুন্দরী। িন েলল এই বিস্যমট 
হল মিস্সস বরইক। আিার হঠাৎ িস্ন  স্ড় বগল মিস হাওযার্ড এই বিস্যমটর সস্ে মিিঃ 
ইেলথস্ ডর সম্পস্কডর কথা েলমিল। 
  
িস্নর িস্ধে একটা অশুভ িমে বযন মেমলক বখস্ল বগল। এক শুভ্রস্কে েৃোর িুস্খর 
 াস্ে িুষু্টমি ভরা একটা সিীে িুখ ফুস্ট উঠল। 
  
িন বথস্ক মচোটা সমরস্য মিস্য িনস্ক েললাি বয স্টাইলস িাযগাটা সমতেই খুে সুন্দর। 
গম্ভীরভাস্ে িাথা বনস্ড় িন েলল সম্পমত্তটা বয বলাভনীয তাস্ত বকাস্না সস্ন্দহ বনই। 
এটা হযত একমিন তারই হস্ে। িস্নর আস্ে  তার োো যমি একটু ভদ্রস্লাস্কর িত 
উইলটা কস্র বযস্তন তাহস্ল, এতমিস্ন এই সম্পমত্তর িামলক বসই হত। তাস্ক আর 
এরকি আমথডক কস্ষ্ট  ড়স্ত হত না। 
  
আমি মিজ্ঞাসা করলাি িস্নর আোর কীস্সর অভাে। বস েলল টাকার িনে হস্নে হস্য 
ঘুরস্ি বস। আমি েললাি তার ভাই লস্রে তাস্ক বকাস্না সাহাযে করস্ত  াস্র না? িন 
একটা শুষ্ক হামস বহস্স েলল লস্রস্ের মকিুই বনই, যা মিল সে তার কমেতা িা াস্ত 
খরচ কস্র বফস্লস্ি। 
  
িন একথা স্বীকার করস্ত মিধা করল না বয তার িা তাস্ির িনে যস্থষ্ট কস্রস্িন, 
অেেে মেস্যর আস্গ  যডে। িন হঠাৎ চু  কস্র বগল। 
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এই প্রথি েুেলাি বয ইমভমলন হাওযার্ড চস্ল যাোর  র আেহাওযাটা সমতেই েিস্ল 
বগস্ি। 
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দিস হ়াওয়ার্স য়াওয়াি দিন 
খুে সম্ভেত আমি স্টাইলস্স ব ৌঁস্িমিলাি ৫ই িুলাই। ১৫ই আর ১৬ই িুলাই-এর কথা 
আিার খুে িস্ন  ড়স্ি। ঐ িুস্টা মিস্নর ঘটনা িনস্ক ভযানক নাড়া মিস্যস্ি। 
  
মিস হাওযার্ড যাওযার মিন কস্যক  স্র ওাঁর কাি বথস্ক একটা মচমঠ এল। তাস্ত উমন 
মলস্খস্িন মির্মলংহোস্ির একটা েড় হাস াতাস্ল মতমন নাস্সডর চাকরী ব স্যস্িন। 
  
আিার সিযটা বেে ভাস্লাই কাটমিল। শুধু একটা েো াস্র আিার বেে অদু্ভত লাগত। 
বিরী কোস্ভমিস বকন বয সেসিয র্ািঃ েরমস্টস্নর সস্ে সিয কাটান তা মকিুস্তই 
েুেস্ত  ারতাি না। বলাকটার িস্ধে বয উমন মক বিস্খস্িন বক িাস্ন। সিস্য অসিস্য 
মতমন বলাকটাস্ক োমড়স্ত আসস্ত েলস্তন, না হয তার সস্ে বকাথাও বেমরস্য বযস্তন। 
  
১৬ই িুলাই মিল বসািোর। এর আস্গর েমনোর এক বিলার েেেস্থা কস্রমিস্লন মিস্সস 
ইেলথ ড। বসািোর রাস্ে মিল ঐ বিলা সংোেই এক আসর। 
  
সকালস্েলা বথস্কই তাই খুে েেস্ত মিলাি। গ্রাস্ির একটা েড় হলঘরস্ক আসস্রর িনে 
সািান হমেল। খাওযা-িাওযা সারস্ত আিাস্ির অস্নক বিমর হল। 
  
চা  াস্নর  র মিস্সস ইেলথ ড একটু মেশ্রাি মনস্ত চস্ল বগস্লন। আিার বকাস্না কাি 
মিল না েস্ল বিরী কোস্ভমিসস্ক এক হাত বটমনস বখলস্ত আিন্ত্রণ িানালাি। 
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মকিুেণ  স্র মিস্সস ইেলথ ড আসস্রর িনে সকলস্ক খুে তাড়া মিস্লন। আসরটা বেে 
িিিিাট হস্যমিল। মিস্সস ইেলথ ড খুে হাততামল ব স্লন যুে মেষযক একমট কমেতা 
আেৃমত্ত কস্র। মসনমথযাও বেে সুন্দর অমভনয কস্র সকলস্ক আনন্দ মিল। 
  
 রমিন সকাস্ল অস্নকস্েলায মিস্সস ইেলথ ড মেিানা বিস্ড় উঠস্লন। অস্নক  মরশ্রি 
কস্রস্িন। অেেে িু ুস্র খাওযার বটমেস্ল মতমন যথারীমত হামির মিস্লন। মেকাস্ল উমন 
লস্রে মিল। 
  
আর আিাস্ক মনস্য একমট মনিন্ত্রণ রো করস্ত বেস্রাস্লন। গামড়স্ত বযস্ত বযস্ত অস্নক 
কথা েলস্লন। 
  
ওখাস্ন বেে ভাস্লাই কাটল। মফস্র আসার সিয লস্রে টোর্মিনস্টার ঘুস্র যাওযার কথা 
েলল। মিস্সস ইেলথ ড আ মত্ত করস্লন না। আিরা গামড় বথস্ক বনস্ি  ড়লাি। 
লস্রস্ের ইো মসনমথযাস্ক অোক কস্র বিস্ে। হাস াতাস্ল ব ৌঁিস্ত িাস্রাযান আিাস্ির 
ঢুকস্ত মিল না, বকিন বযন সস্ন্দস্হর বচাস্খ বিখস্ত লাগল, বেষ  যডে মসনমথযাই 
আিাস্ির উোর করল। 
  
সািা ব াোস্ক মসনমথযাস্ক চিৎকার লাগমিল। মসনমথযা আিাস্ির তার ঘস্র মনস্য বগল। 
বসখাস্ন ওর সহকামরণী মনেস্সর সস্ে  মরচয হল। 
  
বঘাট ঘরটার চারমিস্ক তামকস্য বিখস্ত বিখস্ত অসু্ফস্ট েস্ল বফললাি কত বোতল 
এখাস্ন। িানস্ত চাইলাি সে বোতস্ল যা আস্ি বসগুস্লার নাি বস িাস্ন মকনা। 
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মসনমথযা আস্েস্ র সুস্র েলল সকস্লর িত আমিও তাস্ক বেষ  যডে এই প্রশ্ন 
করলাি। আমি অপ্রস্তুত হস্য  ড়লাি, সস্ে সস্ে েিা বচস্য মনলাি। 
  
মসনমথযা আিাস্ির চা খাওযাল, আিরা তাস্ক কা  মর্সগুস্লা ধুস্য রাখস্ত সাহাযে 
করলাি। মসনমথযা বসগুস্লা গুমিস্য রাখল। এিন সিয বকউ িরিায বটাকা িারল। 
মসনমথযা আর তার োন্ধেীর িুস্খর ভাে  াস্ে বগল। 
  
অমত সাধারণ বিখস্ত একিন নাসড ঘস্র ঢুকস্লা। নাসডমটর হাস্ত একমট বোতল মিল, বস 
বোতলটা মনেস্সর মিস্ক এমগস্য মিস্তই মনেস মসনমথযাস্ক বিমখস্য মিল। মসনমথযা 
বিখলাি বেে বরস্গ বগস্ি। নাসডস্ক এক ধিক মিস্য বস মিজ্ঞাসা করল মিমনষটা আনস্ত 
এত বিমর হল বকন। এটা বতা সকাস্ল আসার কথা মিল। নাসডমট েলল তার ভুল হস্য 
বগস্ি। মিমনষটা রাস্েই লাগস্ে েস্ল িানাল। মসনমথযা েলল  স্রর মিন সকালস্েলার 
আস্গ হস্ে না। নাসডমট এোর চস্ল বগল। 
  
মসনমথযা সস্ে সস্ে তাক বথস্ক একটা েড় বোতল মনস্য ঐ বোতস্ল মকিু ঢালস্লা, 
তার র িরিার োইস্র বরস্খ মিল। 
  
মসনমথযার কাি বিস্খ বহস্স েললাি তাহস্ল বস খুেই েৃঙ্খলা রাযণা। 
  
এর র মসনমথযার সস্ে োরান্দায বগলাি, অনে ঘরগুস্লাস্ ও বস আিাস্ক বিখাল। 
লস্রে তখন ঘস্রই েস্সমিল।  স্র মসনমথযার র্াস্ক োইস্র এল। মসনমথযা এোর ঘমড় 
বিস্খ মনেসস্ক ঘরগুস্লা েন্ধ কস্র চস্ল বযস্ত েলল। 
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এোর আিাস্িরও বফরার  ালা। গামড় কস্র গ্রাস্ির মিস্ক রওনা হস্তই হঠাৎ আিার 
মকিু র্াক মটমকট বকনার কথা িস্ন হওযায র্াকঘস্রর সািস্ন গামড় থািাস্না হল। 
  
মটমকট মকস্ন মফস্র আসার সিয খুে িিার একটা েো ার ঘটল। একিস্নর সস্ে 
আিার ধাক্কা লাগল, অপ্রস্তুত হস্য তাড়াতামড় েিা চাইলাি। আর তখনই মচৎকার কস্র 
বলাকটা আিাস্ক িমড়স্য ধরল। ব াযাস্রাস্ক এখাস্ন এভাস্ে বিস্খ আমি অোক হস্য 
বগলাি। বঘাড়ার গামড়র কাস্ি ব াযাস্রাস্ক মসনমথযার সস্ে আলা  কমরস্য মিস্ত 
বগলাি। 
  
মসনমথযা িানাল ব াযাস্রা তার অমত  মরমচত। তস্ে একথা বস িানত না বয ব াযাস্রা 
আিার েনু্ধ। 
  
ব াযাস্রাও েলল বস মসনমথযাস্ক বচস্ন। এর র আিার সপ্রশ্ন িৃমষ্টর উত্তস্র িানাল 
মিস্সস ইেলথস্ ডর িযাস্তই বস এখাস্ন রস্যস্ি। 
  
ব াযাস্রা এক আশ্চযড িানুষ। ওর উচ্চতা প্রায  াাঁচ ফুট চার ইমি। িানুষমট বিাটখাস্টা 
হস্লও ওস্ক মঘস্র রস্যস্ি এক আশ্চযড সম্ভ্রিস্োধ। ব াযাস্রার িাথামট এস্কোস্র 
মর্ম্বাকৃমত, তাও আোর এক াস্ে একটু বহস্ল থাস্ক। হসমনকস্ির িত বগাাঁফ বিাড়ামট 
সেডিাই খাড়া থাস্ক। বস খুে  মরষ্কার  মরেন্ন থাকত। 
  
এতমিন  স্র ব াযাস্রাস্ক বিস্খ আিার খুেই কষ্ট হল। আস্গ কী মিল আর এখন মক 
হস্য বগস্ি। বিখলাি ও বেে খুাঁমড়স্য চলস্ি। একসিয বেলমিযান  ুমলস্ের এক 
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নািিািা বলাক মিল বস আর বগাস্যন্দা মহসাস্ে তুস্খাড়–কত বয রহস্সের মকনারা রস্যস্ি 
তার ইযত্তা বনই। 
  
বযস্ত বযস্ত ব াযাস্রা একটা বিাট্ট োমড় বিমখস্য েলল বসখাস্নই অনে বেলমিযানস্ির 
সস্ে এখন ব াযাস্রা োস করস্ি। 
  
ব াযাস্রাস্ক মেিায িামনস্য আিরা আোর রওনা মিলাি। বযস্ত বযস্ত ব াযাস্রার মেমভন্ন 
কীমতডর গল্প বোনালাি ওস্ির। 
  
খুমে িস্নই আিরা োমড় মফরলাি। েড় হলঘরটাস্ত ঢুকস্তই বিখলাি মিস্সস ইেলথ ড 
তাাঁর ঘর বথস্ক বেমরস্য আসস্িন–তাাঁস্ক বেে অমস্থর িস্ন হল। মসনমথযা িানস্ত চাইল 
মকিু হস্যস্ি মকনা। মিস্সস ইেলথ ড রাগত স্বস্রই েলস্লন মকিু হযমন। 
  
মিস্সস ইেলথ ড মনস্ির ঘস্র চস্ল বখস্লন। আিারও িস্ন একটু খটকা লাগল। লস্রে, 
োমড়র োইস্র চস্ল বগল। 
  
খাওযা িাওযার আস্গ মসনমথযাস্ক এক হাত বটমনস বখলস্ত র্াকলাি। বস রািী হস্ল 
আমি র োস্কট আনার িনে ও স্র িুটলাি। 
  
মসাঁমড়স্ত বিরী কোস্ভমিস্সর সস্ে বিখা হস্য বগল। আিার িস্ন হল বযন উমন খুে 
মচমেত। তেু বেে হাল্কাভাস্েই মিজ্ঞাসা করলাি মতমন র্িঃ েরমস্টস্নর সস্ে বকিন 
বেড়াস্লন? বিরী িানাস্লন মতমন যানমন। মিস্সস ইেলথ ড বকাথায আিাস্ক মিজ্ঞাসা 
করস্লন। আমি েললাি মতমন তাাঁর ঘস্রই আস্িন। 
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মসাঁমড়র বরমলংটা েক্ত কস্র বচস্  ধরস্লন বিরী–তার র বকাস্না কথা না েস্ল হলঘর 
 ার হস্য ঘস্র ঢুস্ক িরিা েন্ধ কস্র মিস্লন। 
  
বটমনস র োস্কটটা মনস্য আসার সিয হলঘর ব মরস্য ওই ঘস্রর  াস্ে িাাঁড়াস্তই শুনস্ত 
ব লাি বিরী কোস্ভমিস্সর গলা, মতমন শ্বাশুড়ীস্ক েলস্িন বসই মিমনষটা মক মতমন তাস্ক 
বিখাস্েন না। মিস্সস ইেলথস্ ডর উত্তরও শুনস্ত ব লাি। মতমন েলস্িন বিরী যা 
ভােস্িন তার সস্ে এর বকাস্না সম্বন্ধ বনই। 
  
বিরী এোর মতক্ত কস্ণ্ঠ েলস্লন মতমন িানস্তন বয তার শ্বাশুড়ী তাস্ক োাঁচাস্নার বচষ্টা 
করস্েন। 
  
বসখান বথস্ক তাড়াতামড় সস্র এলাি। মসনমথযার সস্ে বিখা হস্ত বস িানাল োমড়স্ত 
িারুণ েগড়া হস্যস্ি। আমি মিজ্ঞাসা করলাি কার সাস্থ কার েগড়া হস্যস্ি। 
  
মসনমথযা েলল  মরচামরকা র্রকাস্সর কাস্ি বস শুস্নস্ি মিস্সস ইেলথস্ ডর সস্ে তার 
স্বািীর েগড়া হস্যস্ি। 
  
আিার বচাস্খর সািস্ন হঠাৎ বভস্স উঠল বরইকস্সর মি সী বচহারা আর ইমভ 
হাওযাস্র্ডর সােধান োণী। 
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রাস্ে বখস্ত আসার সিয মিিঃ ইেলথ ডস্ক েসার ঘস্র বিখলাি চু চা  েস্স আস্িন। 
সকস্লর বেস্ষ মিস্সস ইেলথ ড বখস্ত এস্লন। তাস্ক খুেই উস্ত্তমিত িস্ন হল। সোই 
মনিঃেস্ব্দ বখস্ত লাগল। 
  
খাওযা বেষ হস্তই মিস্সস ইেলথ ড তার মনস্ির ঘস্র চস্ল বগস্লন। যাওযার সিয 
বিরীস্ক ওাঁর ঘস্র কমফ  ামঠস্য মিস্ত েলস্লন। 
  
মসনমথযার সস্ে েসোর ঘস্র মগস্য িানলার  াস্ে েসলাি। বিরী কোস্ভমিস সকস্লর 
িনে কমফ মনস্য এস্লন, মতমন মসনমথযাস্ক মিস্সস ইেলথস্ ডর কমফটা মিস্য আসস্ত 
েলস্লন। 
  
মিিঃ ইেলথ ড েস্ল উঠস্লন মতমনই তার স্ত্রীর িনে কমফ মনস্য যাস্েন, একথা েস্ল কমফ 
মনস্য বেমরস্য বগস্লন। সিযটা বেে কাটমিল। 
  
মকন্তু একটা  মরমচত অথচ মেরমক্তকর কণ্ঠস্বর শুস্ন ভীষণ রাগ হল। র্ািঃ েরমস্টন এস্স 
উ মস্থত হস্যস্িন। র্াক্তাস্রর আগিস্ন বিরী কোস্ভমিস্সর বকাস্না ভাোের না বিস্খ 
অোক হলাি। 
  
মিিঃ ইেলথ ড র্াক্তারস্ক সস্ে কস্র ঘস্র মনস্য এস্লন। র্াক্তার লািুক হামস বহস্স 
েলস্লন তার ব াোকমট ঘস্র বঢাকার িনে এস্কোস্র উ যুক্ত নয। সমতে তামকস্য 
বিখলাি সারা ব াোস্ক শুধু কািা িাখাস্না। 
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বিরী র্াক্তারস্ক প্রশ্ন করল মতমন মক করমিস্লন। এরকি অেস্থা হল মকভাস্ে। র্াক্তার 
িৃিু বহস্স লমজ্জত স্বস্র েলস্লন মকভাস্ে মতমন একটা িুষ্প্রা ে ফাণড গাি খুাঁিস্ত মগস্য 
অসােধানেেত একটা  ুকুস্রর িস্ধে  স্ড় মগস্যমিস্লন। 
  
বসই সিয হঠাৎ মিস্সস ইেলথ ড মসনমথযাস্ক র্াকস্লন। মসনমথযা র্াক শুস্ন উস্ঠ 
বগল। আমিও উস্ঠ  ড়লাি। 
  
সন্ধোস্েলাটা ভাস্লাভাস্ে কাটাে বভস্েমিলাি। র্ািঃ েরমস্টন এস্স  ড়ায সে িামট হস্য 
বগল। ভদ্রস্লাক অেেে খুে বেমেেণ থাকস্লন না। 
  
মিিঃ ইেলথ ড ও র্াক্তাস্রর সস্ে বগস্লন, িমিিারীর একটা মহসাস্ের েো াস্র বকাস্না 
এক িালাস্লর সস্ে তাস্ক বিখা করস্ত হস্ে েস্ল িানাস্লন। মতমন এও েলস্লন 
লোচমকটা মতমন মনস্য যাস্েন, সুতরাং আর কাউস্ক তার িনে বিস্গ অস্ ো করস্ত 
হস্ে না। 
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দিতীয তফলি একট়া ধ়ািণ়া 
এই অধোযমট বোধগিে হোর িনে োমড়টার মিতীয তস্লর একটা ধারণা থাকা আেেেক। 
শুধুিাে  ুে মিক মিস্যই  মরচামরকাস্ির ঘস্র যাওযা যায। মিিঃ ও মিস্সস ইেলথ ড 
োমড়মটর িমেণ অংস্ে থাস্কন– মরচারকস্ির ঐ অংস্ে প্রস্েে করার উ ায বনই। 
  
তখন প্রায িধেরাত। লস্রস্ের র্াকার্ামকস্ত আিার ঘুি বভস্ে বগল। লস্রস্ের হাস্ত 
একটা োমত মিল। বসই আস্লায লস্রস্ের উস্ত্তমিত িুখ বিস্খ েুেলাি বকাস্না অঘটন 
ঘস্টস্ি। ধড়িমড়স্য মেিানায উস্ঠ েসলাি। 
  
মক হস্যস্ি িানস্ত চাওযায লস্রে েলল তার িা খুে অসুস্থ হস্য  স্ড়স্িন। মতমন আোর 
ঘস্রর বভতর বথস্ক িরিা েন্ধ কস্র বরস্খস্িন। 
  
বেমসং গাউনটা বটস্ন মনস্য লস্রস্ের সস্ে মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্রর মিস্ক িুটলাি। িন 
ও কস্যকিন  মরচারক বসখাস্ন হতভম্ব হস্য িাাঁমড়স্য রস্যস্ি। 
  
লস্রে উিগ্রীে হস্য ভাইস্যর মিস্ক তাকাস্লা। িন মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্রর িরিার 
হাতলটা ধস্র বিাস্র োাঁকুমন মিল। মকন্তু িরিা খুলল না। 
  
ঘস্রর বভতর বথস্ক িাস্ে িাস্ে একটা বগাোমনর েব্দ আসস্ি। 
  
র্রকাস েলল, মিিঃ ইেলথস্ ডর ঘস্রর িরিা মিস্য বঢাকা যায মকনা বিখস্ত। কথাটা 
শুস্নই চারমিস্ক তাকালাি, বিখলাি মিিঃ ইেলথ ড আিাস্ির িস্ধে বনই। িন তাড়াতামড় 
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ওর ঘরটা খুস্ল ঢুকস্লা, োমত হাস্ত মনস্য লস্রেও ঢুকস্লা। হালকা োমতর আস্লায 
বিখস্ত ব লাি মনভডাি েযো, মেিানাটা বয বকউ েেেহার কস্রমন তা  মরষ্কার বোো 
বগল। 
  
িুই ঘস্রর িাস্ের িরিাটাও েন্ধ। মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্র বঢাকার বকাস্না উ ায বনই। 
  
র্রকাস বকাঁস্ি েলল তাহস্ল মক করা যাস্ে? 
  
িন েলল িরিা বভস্ে বফলা িাড়া বকাস্না উ ায বনই, যমিও কািটা খুে েক্ত। িন 
েলল বকউ বযন মনস্চ মগস্য বেইলীস্ক বর্স্ক তাড়াতামড় র্ািঃ উইলমকেস্ক খের মিস্ত 
েস্ল। 
  
হঠাৎ বস েস্ল উঠল, মসনমথযায ঘর মিস্যও বতা বঢাকা বযস্ত  াস্র, িন বিৌস্ড় 
মসনমথযার ঘস্র বগল। বিরী কোস্ভমিস মসনমথযাস্ক ঘুি বথস্ক বতালার বচষ্টা করমিস্লন, 
বস গভীর ঘুস্ি আেন্ন। 
  
একটু  স্র িন বেমরস্য এস্স িানাল ঐ িরিাটাও েন্ধ। সুতরাং িরিা ভাো িাড়া আর 
বকাস্না উ ায বনই। 
  
আিরা সোই মিস্লই প্রচি ধাক্কা মিলাি। িস্ন হল েৃথা বচষ্টা করমি। মকন্তু বেষ  যডে 
সকস্লর মিমলত প্রস্চষ্টায িরিাটা সেস্ব্দ বভস্ে  ড়ল। সকস্ল একসাস্থ ঘস্রর িস্ধে 
ঢুস্ক  ড়লাি। 
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লস্রে আস্লাটা মনস্য িাাঁমড়স্যমিল। বিখলাি–মিস্সস ইেলথ ড মেিানায  স্ড় আস্িন– 
সারা েরীর কাাঁ স্ি। মেিানার  াস্ে একটা বটমেল উস্ে  স্ড় আস্ি। িুএক িুহূস্তডর 
িস্ধেই মিস্সস ইেলথ ড মেমথল ভেীস্ত োমলস্ের ও র  স্ড় বগস্লন। 
  
িন তাড়াতামড় মগস্য গোসটা জ্বালাল।  মরচামরকা অোমনস্ক বর্স্ক একটু ব্র্োমি আনস্ত 
েস্লই িার কাস্ি এমগস্য বগল। আমি োরান্দার মিস্কর িরিাটা খুস্ল মিলাি। 
  
হঠাৎ লস্রস্ের িুখ বিস্খ অোক হস্য বগলাি। কী ভযাতড িুখ! োমত ধস্র থাকা হাতটা 
কাাঁ স্ি আর ও উস্ো মিস্কর বিওযাস্ল তামকস্য আস্ি। িস্ন হস্ে মকিু একটা বিস্খ 
বযন ও  াথর হস্য বগস্ি। ওর িৃমষ্ট অনুসরণ কস্র মকিুই েুেস্ত  ারলাি না। 
  
মিস্সস ইেলথস্ ডর মিস্ক এোর তাকালাি, িস্ন হল উমন বযন মকিুটা সািস্ল উস্ঠস্িন, 
িুএক কথা েলস্লন। 
  
িরিার মিস্ক বিরী কোস্ভমিস মসনমথযাস্ক িমড়স্য ধস্র িাাঁমড়স্যস্িন। বিরী েলস্লন, 
মসনমথযা খুে ভয ব স্যস্ি। 
  
োইস্র বভাস্রর আস্লা ফুস্ট উস্ঠস্ি, ঘমড়স্ত বিখলাি  াাঁচটা োস্ি। একটা ঘড়ঘড় েব্দ 
শুস্ন মিস্সস ইেলথস্ ডর মিস্ক তাকালাি। আোর েেথায কাতস্র উস্ঠস্িন মতমন। হঠাৎ 
িাথাটা অস্নকটা উাঁচু করস্লন মতমন, বিহটা ধনুস্কর িত বোঁস্ক বগল একোর। িন আর 
বিরী েৃথা ব্র্োমি  ান করাস্নার বচষ্টা করস্ত লাগল-েেথার বকাস্না উ েি হল না। 
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এিন সিয ঘস্র ঢুকস্লন র্ািঃ েরমস্টন। যন্ত্রণার েরীরটার মিস্ক স্তমম্ভতভাস্ে তামকস্য 
রইস্লন শুধু। আর মঠক তখনই মিস্সস ইেলথ ড র্াক্তাস্রর মিস্ক তামকস্য শ্বাসরুে 
কস্ণ্ঠ আলস্ের্ অথডাৎ তার স্বািীর নাি মনস্লন আর তার স্রই অস্চতন অেস্থায 
মেিানায ঢস্ল  ড়স্লন। 
  
র্াক্তার তাড়াতামড় মেিানার কাস্ি এমগস্য মগস্য বরামগণীর একটা হাত তুস্ল োাঁকাস্ত 
লাগস্লন। আিাস্ির হাস্তর ইমেস্ত িরিার মিস্ক সস্র বযস্ত েলস্লন। মকন্তু অল্পেস্ণর 
িস্ধেই সে বেষ হস্য বগল। 
  
এই সিয ঘস্র ঢুকস্লন র্িঃ উইলমকে, মিস্সস ইেলথস্ ডর  ামরোমরক মচমকৎসক। 
  
র্ািঃ েরমস্টন র্ািঃ উইলমকস্ের মিস্ক এমগস্য বগস্লন। িুএক কথায িানাস্লন মকভাস্ে 
মতমন এখাস্ন এস্সস্িন। োমড়র প্রধান ফটস্কর সািস্ন মনস্য যাওযার সিয মতমন 
েো ারটা গামড়র চালস্কর কাস্ি বোস্নন। বসই িুহূস্তড মতমন িুস্ট এস্সস্িন। 
  
র্ািঃ উইলমকে গভীর সিস্েিনা িানাস্লন। মতমন েলস্লন মিস্সস ইেলথ ড তার উ স্িে 
একিি শুনস্তন না। মতমন এত কাি  াগল মিস্লন বয কাি মনস্য সেসিয েেস্ত 
থাকস্তন। 
  
র্ািঃ েরমস্টন ধীস্র ধীস্র র্িঃ উইলমকেস্ক েলস্লন বরামগণীর অেস্থা ধনুষ্টংকাস্রর বচস্যও 
িারাত্মক হস্যমিল। র্ািঃ উইলমকে মেস্ময প্রকাে করস্লন। র্ািঃ েরমস্টন িনস্ক েলস্লন 
মতমন র্ািঃ উইলমকস্ের সস্ে মকিু বগা নীয আস্লাচনা করস্ত চান। এ েো াস্র িস্নর 
বকাস্না আ মত্ত আস্ি মকনা িানস্ত চাইস্লন। িন েলল তার বকাস্না আ মত্ত বনই। 
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সোই োরান্দায বেমরস্য এস্ল র্াক্তার িরিা েন্ধ কস্র মিস্লন। 
  
আিরা ধীস্র ধীস্র মসাঁমড় বেস্য নািস্ত লাগলাি। িস্ন িস্ন বেে উস্ত্তিনা অনুভে করস্ত 
লাগলাি। মেমভন্ন অদু্ভত মচো এল িস্নর িস্ধে। 
  
িন ও লস্রস্ের সস্ে খাওযার ঘস্র এস্স েসলাি। সকস্লই চু চা  েস্স আস্ি। বেে 
মকিুেণ বকস্ট বগস্ি, হঠাৎ মসাঁমড়স্ত  াস্যর েব্দ শুস্ন েুেস্ত  ারলাি িুই র্াক্তার বনস্ি 
আসস্িন। র্ািঃ উইলমকেস্ক মচমেত বিখাল, র্ািঃ েরমস্টস্নর িুখটাও গম্ভীর, র্ািঃ 
উইলমকে িস্নর মিস্ক তামকস্য িানাস্লন তাস্ির ইো িৃতস্িহ িযনাতিে করা। এ 
েো াস্র তারা িস্নর অনুিমত চান। 
  
িস্নর িুখটা খুেই করুণ বিখাল। বস মিজ্ঞাসা করল এটা করা মক একােই িরকার। 
র্ািঃ েরমস্টন েলস্লন, তাস্ির িুিস্নর বকউই এস্েস্ে বর্থ সামটডমফস্কট মিস্ত  ারস্িন 
না। 
  
িন বেষ  যডে সম্মমত মিল। 
  
র্ািঃ েরমস্টন িস্নর হাস্ত িুস্টা চামে মিস্য েলস্লন মতমন িরিায চামে লামগস্য 
মিস্যস্িন, কারণ ঘর িুস্টা আ াততিঃ েন্ধ থাকাই ভাস্লা। 
  
িুই র্াক্তার এোর মেিায মনস্লন। 
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অস্নকেণ ধস্র িস্নর িস্ধে একটা মচো ঘুর াক খামেল। ভােমিলাি িনস্ক েমল, মকন্তু 
িন খুেই মনমেডস্রাধী িানুষ, প্রচার মিমনসটাস্ক ভীষণ ভয কস্র। বেষ  যডে অস্নক 
বভস্ে িনস্ক েললাি তার সস্ে আিার কথা আস্ি। 
  
িন িানস্ত চাইল আমি মক েলস্ত চাইমি। আমি েললাি বস যমি রািী থাস্ক তাহস্ল 
এই েো াস্র তিে করার িনে মেখোত বগাস্যন্দা ব াযাস্রাস্ক র্াকস্ত  ামর, মযমন 
আ াতত এখাস্নই আস্িন। িন চিস্ক উঠল, েলল িযনা তিস্ের আস্গই এসে করা 
মক মঠক হস্ে। আমি েললাি, র্াকস্ত হস্ল এখনই র্াকস্ত হস্ে কারণ সমতেই যমি 
বকাস্না রহসে থাস্ক তাহস্ল িানা যাস্ে। 
  
কথাটা শুস্ন লস্রে বরস্গ েলল রহসে-টহসে সে োস্ি কথা। এসে েরমস্টস্নর 
 াগলামি। বসই র্ািঃ উইলমকস্ের িাথায এই ভুল ধারণাটা ঢুমকস্য মিস্যস্ি। েরমস্টন সে 
সিয মেষ মনস্য ঘাাঁটাঘাাঁমট কস্র েস্ল সে মকিুর িস্ধেই মেষ বিস্খ। 
  
লস্রেস্ক এরকি বরস্গ বযস্ত কখনও বিমখমন, িন অেেে একটু ইতস্ততিঃ করস্ত 
লাগল। বেষ  যডে িনই লস্রেস্ক েলল আিার কথা িত একটা বচষ্টা চালাস্ত। তস্ে 
বস বকস্লঙ্কারীর কথা বভস্ে একটু মিধা করস্ত লাগল। 
  
আমি তাস্ক আশ্বস্ত কস্র েললাি বকস্লঙ্কারীর বকাস্না ভয বনই, এ েো াস্র ব াযাস্রাস্ক 
অনাযাস্স মেশ্বাস করা বযস্ত  াস্র। িন আিার ও র সে ভার বিস্ড় মিস্ত চাইল। 
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ঘমড়স্ত বিখলাি িটা োস্ি। সুতরাং আর সিয নষ্ট না কস্র বেমরস্য  ড়লাি, শুধু 
বেস্রাস্নার আস্গ একটা েইস্যর  াতা বঘাঁস্ট মিকমনন প্রস্যাস্গর ফলাফল মক হয বিস্খ 
মনলাি। 
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পেলদিয়ান ভদ্রফল়াফকি়া 
গ্রাস্ির িস্ধে বয োমড়টাস্ত বেলমিযান ভদ্রস্লাস্করা আশ্রয মনস্যমিস্লন বসটা িনস্ির 
োমড় বথস্ক খুে িূস্র নয। আমি ব াযাস্রার বখাাঁস্ি চললাি। োমড়টার কািাকামি 
আসস্তই মিিঃ ইেলথস্ ডর সস্ে বিখা হল। উমন খুে হেিে হস্য আসস্িন। বভস্ে অোক 
হলাি োমড়স্ত এরকি একটা অঘটন ঘস্ট বগল মকন্তু ভদ্রস্লাক এতেণ বকাথায 
মিস্লন। 
  
আিাস্ক বিস্খই উমন আস্েস্ র সুস্র েলস্লন তার স্ত্রীর িৃতুেসংোিটা মতমন এইিাে 
ব স্যস্িন, আমি মিজ্ঞাসা করলাি মতমন এতেণ বকাথায মিস্লন। ভদ্রস্লাক েলস্লন 
মতমন বর্নেীর োমড়স্ত মিস্লন। কথা েলস্ত েলস্ত রাত একটা বেস্ি মগস্যমিল, বর্নেী 
তাস্ক মকিুস্তই িাড়মিল না। তার র লোচমকটা আনস্তও মতমন ভুস্ল বগমিস্লন বসিনে 
বর্নেীর োমড়স্তই রাত কামটস্যস্িন। 
  
এোর, মতমন খেরটা কার কাস্ি ব স্লন িানস্ত চাইলাি। মিিঃ ইেলথ ড েলস্লন র্ািঃ 
উইলমকে বর্নেীস্ক খেরটা মিস্যস্িন। তার র মিস্সস ইেলথ ড বয কী ভাল মিস্লন 
বসসে েলস্ত লাগস্লন, আোর একথাও েলস্লন তার স্ত্রী েস্ল মতমন এসে েলস্িন না 
ভদ্রিমহলা সমতেই প্রেংসা  াওযার বযাগে। 
  
আিার িনটা মেমষস্য উঠল। এত ভিামি সহে হমেল না, তাড়া আস্ি েস্ল আমি মেিায 
মনলাি। 
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একটু  স্র মলস্টওস্যি কুমটস্রর িরিায মগস্য ধাক্কা মিলাি। এই োমড়স্তই ব াযাস্রা 
থাস্ক। মকিুেণ বকাস্না সাড়া ব লাি না বিস্খ আোর িরিায েব্দ করলাি। এোর 
ব াযাস্রা িরিা খুলল। আিাস্ক বিস্খ বস বেে আশ্চযড হস্যস্ি েস্লই িস্ন হল। 
  
ঘস্রর বভতর ঢুস্ক তাস্ক িানালাি আিার আসার কারণটা। ব াযাস্রা আিার কথা 
শুনস্ত শুনস্ত ব াোক  স্র হতমর হস্য মনল। 
  
আমি ওস্ক এস্ক এস্ক সে েললাি–মকভাস্ে আিার ঘুি ভােল, মিস্সস ইেলথস্ ডর বেষ 
কথা, তাাঁর স্বািীর অনু মস্থমত, ওস্ির িুিস্নর আস্গর মিস্নর েগড়া, বিরী কোস্ভমিস্সর 
সস্ে তার োশুমড়র কস্থা কথস্নর কথাগুস্লা েললাি। এিনমক, মিস্সস ইেলথস্ ডর 
সস্ে ইমভমলন হাওযাস্র্ডর েগড়ার কথা এেং যাওযার আস্গ ইমভমলন আিাস্ক বয 
সতকডোণী মিস্যমিল তা েললাি। 
  
তস্ে সে কথাগুস্লা মঠকিত গুমিস্য েলস্ত  ারলাি না। ব াযাস্রা আিাস্ক েলল অত 
উস্ত্তমিত হওযার মকিু বনই, হধযড ধস্র োেভাস্ে ঘটনাগুস্লা এোর মেস্েষণ করস্ত 
হস্ে। বযগুমল প্রস্যািীয সূে শুধু বসগুমলস্কই িস্ন রাখস্ত হস্ে আর োকীগুস্লা ভুস্ল 
বযস্ত হস্ে। বস িানস্ত চাইল তার কথা আমি েুেস্ত ব স্রমি মকনা। আমি িাথা বনস্ড় 
হোাঁ েললাি। 
  
এোর ব াযাস্রা হঠাৎ আিাস্ক েলল আমি অতেে গুরুত্ব ূণড একটা মেষস্যর কথা েলস্ত 
ভুস্ল বগমি। আমি েললাি সে কথাই বতা িামনস্যমি। ব াযাস্রা েলল গতকাল রাস্ে 
মিস্সস ইেলথ ড ভাস্লা কস্র বখস্যস্িন মকনা বসকথা আমি তাস্ক িানাযমন। 
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আমি েললাি বয আমি মঠক িস্ন করস্ত  ারমি না। ব াযাস্রা আিাস্ক মচো কস্র 
বিখস্ত েলল। আমি একটু বভস্ে বিখলাি যতিূর িস্ন  ড়স্ি উমন মেস্েষ মকিুই 
খানমন। 
  
ব াযাস্রা এোর বিরাি খুস্ল ওর হাতেোগটা মনস্য েলল বয ও যাোর িনে হতমর। 
  
আিরা রওনা হলাি। োমড়র িরিার কাস্ি এস্সই ব াযাস্রা থিস্ক িাাঁড়াস্লা, েলল 
োগাস্ন ফুলগুস্লা মক সুন্দরভাস্ে ফুস্ট আস্ি অথচ োমড়র িানুষগুস্লা কত বোকাতড। 
  
ব াযাস্রা মক িানস্ত চাইমিল িামন না, তেুও িস্ন হল সমতেই মক সকস্ল িুিঃস্খ বোস্ক 
বভস্ে  স্ড়স্ি। মিস্সস ইেলথস্ ডর িৃতুেস্ত সকস্লর আঘাত বলস্গস্ি হযত, মকন্তু সমতেই 
বোকাতড বোধহয বকউ নয। কারণ, ওাঁর সস্ে বতা কারও রস্ক্তর সম্পকড মিল না–উমন 
িন ও লস্রস্ের মনস্ির িা বতা মিস্লন না। 
  
মকিুেণ চু চা  ব াযাস্রা  াযচামর করল। 
  
আিার হঠাৎ িস্ন  ড়ল মিস্সস ইেলথস্ ডর গত রাস্ে কমফ বখস্ত বিওযা হস্যমিল। 
কথাটা ব াযাস্রাস্ক েললাি। ব াযাস্রা িানস্ত চাইল কটার সিয কমফ  মরস্েেন করা 
হয। 
  
আমি েললাি প্রায আটটার সিয। 
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ব াযাস্রা েলল তাহস্ল ভদ্রিমহলা কমফটা  ান কস্রন আটটা বথস্ক সাস্ড় আটটার 
সিয। মিস্সস ইেলথ ড বয িারা বগস্িন তার কারণ সম্ভেতিঃ কমফর িস্ধে মিস্য 
মিকমনন তার েরীস্র বগস্ি। এখন কথা হল, মস্ত্রকমনন অমত িারাত্মক মেষ এেং খুে 
দ্রুত কাি কস্র। ঐ মেষ েরীস্র প্রস্েে করস্ল প্রায ঘন্টাখাস্নস্কর িস্ধে এর লেণগুস্লা 
প্রকাে  ায। 
  
মকন্তু আশ্চযড েো ার হল এই বয, মিস্সস ইেলথস্ ডর বেস্ে বসটা  রমিন বভার  াাঁচটার 
সিয প্রকাে ব ল। তস্ে ঐ মেষ  ান করার আস্গ ো  স্র প্রচুর আহার করল মেস্ষর 
উ সগড বিমরস্ত বিখা বিয, তাই েস্ল এত বিমর কখনই নয। আোর ভদ্রিমহলা গত 
রাস্ে বকাস্না ভারী খাোরও খানমন। তাহস্ল মেস্ষর লেণ এত বিমরস্ত বিখা বগল বকন? 
যাই বহাক িযনা তিস্ে হযত মকিু িানা বযস্ত  াস্র–একথা েস্ল ব াযাস্রা িাথা মনচু 
করল। 
  
এিন সিয িন োমড় বথস্ক বেমরস্য এল। তাস্ক খুে অেসন্ন বিখামেল। বস 
ব াযাস্রাস্ক েলল যাস্ত এ েো াস্র বেমে িানািামন হয। এই েস্ল বস মিস্সস 
ইেলথস্ ডর ঘস্রর চামে িুস্টা আিার হাত মিস্য ব াযাস্রা যা যা বিখস্ত চায তা বিখাস্ত 
েলল। 
  
এোর আিরা িুিস্ন ঐ ঘরটাস্ত বগলাি। ব াযাস্রা ঘস্রর িরিাটা বভতর বথস্ক েন্ধ 
কস্র মিল। তার র িস্নাস্যাগ সহকাস্র ঘরটা খুাঁমটস্য খুাঁমটস্য বিখস্ত শুরু করল। 
আিাস্ক চু চা  এক াস্ে িাাঁমড়স্য থাকস্ত বিস্খ ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল আমি বকন 
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ওভাস্ে িাাঁমড়স্য আমি। আমি িস্নর কথাটা েস্লই বফললাি– াস্ি  াস্যর িা টা  নষ্ট 
হস্য যায এিনে আমি িাাঁমড়স্য আমি। 
  
ব াযাস্রা আিার কথা শুস্ন বহস্স বফলল, েলল এ ঘস্র মক বকাস্না বলাক ঢুস্কস্ি, 
সুতরাং এসে মচো না কস্র চারমিস্ক ভাস্লা কস্র বিখস্ত েলল। তার র আোর 
মনস্ির কাস্ি েেস্ত হস্য  ড়ল। 
  
বটমেস্লর ও র চামে লাগাস্না একটা বিাট্ট হাল্কা বগালা ী রস্ের হাতেোস্গর ও র 
ব াযাস্রার নির  ড়ল, চামেটা খুস্ল আিার হাস্ত মিল ব াযাস্রা। বিাট ইস্যল তালার 
চামে বসটা, বকাস্না মেস্েষত্ব আিার নিস্র এল না। শুধু বিখলাি গতডটাস্ত একটু তার 
িড়াস্না। 
  
এর র ব াযাস্রা ভাো িরিাটা  রীো করস্ত লাগল, বযটা ভাো হস্যমিল ঘস্র বঢাকার 
িনে। ওটাস্ত বয চামে বিওযা মিল, সম্ভেতিঃ বসই েো াস্র বস মনমশ্চত হস্ত চাইমিল। 
উস্োমিস্ক মসনমথযার ঘস্রর িরিাটাও োর োর খুস্ল বিখল। একটু  স্র একটা মচিস্ট 
মিস্য িরিার তালার িস্ধে বথস্ক মকিু বটস্ন বের করল ব াযাস্রা, তার র খুে সযস্ে 
বসটাস্ক একটা খাস্ির িস্ধে বরস্খ মিল। 
  
এর র এক এক কস্র বিরািগুস্লা বটস্ন বের করল ব াযাস্রা। একটা বিরাস্ি 
বিখলাি একটা  াে রস্যস্ি, একটা মস্পমরট লোম্প আর বিাট সস োন রস্যস্ি। 
সস োস্নর িস্ধে রস্যস্ি মকিু গাঢ় রস্ের তরল  িাথড। কাস্িই একটা খামল কা  আর 
বরকামে রস্যস্ি। 
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এই মিমনষগুস্লা বকন আিার নিস্র এল না বভস্ে মনস্ির ও র ভীষণ রাগ হল। 
বিখলাি ব াযাস্রা ঐ তরল  িাস্থডর িস্ধে আেুল রু্মেস্য মিস্ভ লাগাস্লা, েলল বকাস্কার 
সাস্থ একটু রাি বিোস্নাই আস্ি েস্ল িস্ন হস্ে। 
  
এোর ঘস্রর বিস্ের মিস্ক নির মিল বস। মেিানার কাস্ি একটা বটমেল উস্ে  স্ড় 
আস্ি–একটা বটমেল লোম্প, মকিু েই, বিেলাই, একস্গাি চামে আর একটা কমফর 
কাস্ র ভাো টুকস্রা চতুমিডস্ক িমড়স্য আস্ি। 
  
ব াযাস্রা েস্ল উঠল েো ারটা খুেই আশ্চযডিনক। আমি মক হস্যস্ি িানস্ত চাইলাি। 
ব াযাস্রা েলল মচিমনর কাঁচটা িামটস্ত  স্ড় িুটুকস্রা হস্য বগস্ি, মকন্তু কমফর কা টা 
এস্কোস্র গুাঁমড়স্য আস্ি। 
  
আমি েললাি বকউ িস্ন হয ওটাস্ক িামড়স্য মিস্যস্ি। ব াযাস্রা েলল সমতেই বকউ 
কা টা িামড়স্য মিস্যস্ি এস্কোস্র গুাঁস্ড়া কস্র বিোর িনে। হযত ওটার িস্ধে মস্ত্রকমনন 
মিল আোর হযত ো ওটাস্ত আস্িৌ মিকমনন মিল না। 
  
েো ারটা আিার মঠক বোধগিে হল না। মকন্তু এই িুহূস্তড ব াযাস্রাস্ক মকিু প্রশ্ন করা 
েৃথা, বকাস্না কথাই বস এখন েলস্ে না বিখলাি, ব াযাস্রা আোর অনুসন্ধান শুরু 
কস্রস্ি। বিস্ে বথস্ক চামের বগািাটা তুস্ল মনস্য িুএকটা চামে  রীো কস্র বেস্ষ 
একটা চামে মিস্য বগালা ী হাতেোগটা খুস্ল বভতস্র িু একোর নির েুমলস্য আোর েন্ধ 
কস্র মিস্য চামের বগািাটা  স্কস্ট চলান করল এোর। 
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হাত বধাযার বেমসস্নর বিরািগুস্লা খুে সতকডভাস্ে  রীো করল বস। তার র োাঁমিস্কর 
িানলার কাস্ি এমগস্য বগল, বিস্ের কাস্ ডস্ট একটা গাঢ় োিািী রস্ের িাগ ওর নস্ির 
 ড়ল। গন্ধস্োাঁকার একটু বচষ্টাও করল ব াযাস্রা। 
  
বেষ  যডে একটা বটস্ট মটউস্ে মকিু বকাস্কা বঢস্ল িুখটা েন্ধ কস্র একটা বিাট খাতা 
বের করল ব াযাস্রা। এোর আিার মিস্ক তামকস্য েলল এই ঘরটা বথস্ক বস িটা সূে 
ব স্যস্ি। 
  
আমি তাস্ক এক এক কস্র বসগুস্লা েলস্ত েললাি। ব াযাস্রা েলস্ত শুরু করল–
প্রথিতিঃ গুাঁমড়স্য যাওযা একটা কমফর কা ; মিতীযত তালায চামে বিওযা হাতেোগ; 
তৃতীযত বিস্ের ঐ িাগটা। 
  
আমি োধা মিস্য েললাি িাগটা বতা অস্নক  ুরস্না হস্ত  াস্র। ব াযাস্রা েলল, িাগটা 
এখনও মভস্ি রস্যস্ি। তা বথস্ক কমফর গন্ধও  াওযা যাস্ে সুতরাং িাগটা এস্কোস্র 
টাটকা। 
  
বস আোর েলস্ত লাগল–চতুথডতিঃ এক-টুকস্রা গাঢ় সেুি রস্ের কা স্ড়র বিাঁড়া টুকস্রা 
বযটা বস খাস্ির িস্ধে বরস্খস্ি।  িিতিঃ বিস্ের বটমেস্লর  াস্ে  স্ড় থাকা বিাি। 
বসমিস্ক আেুল তুস্ল বিমখস্য ব াযাস্রা েলল বিাস্ িটা গতকাল  স্ড়স্ি েস্ল তার িস্ন 
হয। আমি েললাি তাই হস্ে, কারণ গতকাল যা অেস্থা বগস্ি, মিস্সস ইেলথ ড হযত 
মনস্িই োমতটা বিস্েস্ত বফস্ল মিস্যস্িন। আোর এও হস্ত  াস্র লস্রে গতকাল ঐ 
সিয বয োমত হাস্ত ঘস্র ঢুস্কমিল–এটা বসটা হস্ত  াস্র। 
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ব াযাস্রা েলল এটা লস্রস্ের োমত নয, লস্রে বযটা এস্নমিল বসটা বগালা ী রস্ের 
আর এটা সািা রস্ের। আর মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্র বকাস্না োমত মিল না, শুধু ঐ 
লোম্পটা মিল। 
  
এর র িনম্বর সূেটা মক মিজ্ঞাসা করস্ত ব াযাস্রা েলল বসটা এখন বস েলস্ে না। 
  
ঘস্রর চতুমিডস্ক বেষোস্রর িত বচাখ েুমলস্য মনস্য ব াযরা তা চুিীটা বিখস্ত বগল। 
ধীস্র ধীস্র হাাঁটু বগস্ড় েস্স, ব াযাস্রা তা চুিীর িাই উস্ে  াস্ে বিখস্ত বিখস্ত হঠাৎ 
আিার কাস্ি মচিস্টটা চাইল। 
  
মচিস্টটা ওর হাস্ত মিস্তই খুে সােধাস্ন তা চুিীর িাইস্যর িস্ধে বথস্ক ব াযাস্রা আধ 
ব াড়া এক টুকস্রা কাগি বটস্ন বের করল। কাগিটা মনস্য ভাল কস্র লেে করস্তই 
বচাস্খ  ড়ল কাগিটায িুস্টা ইংস্রিী হরফ–এল আর এেং বলখা। কাগিটা সাধারণ 
কাগি অস্ ো বেে  ুরু। 
  
হঠাৎ একটা কথা িস্ন উাঁমক মিল, ব াযাস্রাস্ক েললাি কাগিটা উইস্লর বিাঁড়া অংে 
নয। বতা, ব াযাস্রা োেভাস্ে িানাল আিরা ধারণা মঠক। ব াযাস্রার োেস্বর শুস্ন 
আমি হতোক হলাি। ব াযাস্রা েলল বস এরকিই একটা মকিু  াস্ে েস্ল আো 
কস্রমিল। 
  
কাগস্ির টুকস্রাটা আমি ব াযাস্রার হাস্ত মফমরস্য মিস্তই বসটাস্ক যে কস্র বস েোস্গ 
ঢুমকস্য রাখল। আমি িস্ন িস্ন ভােস্ত লাগলাি উইলটা বক ব াড়াস্লা। 
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ব াযাস্রার র্াস্ক ঘর বথস্ক বেমরস্য এলাি। হাাঁটস্ত হাাঁটস্ত মিিঃ ইেলথস্ ডর ঘস্র 
ঢুকলাি। ব াযাস্রা চারমিস্ক গভীর িস্নাস্যাগ সহকাস্র তাকাস্লা। একটু  স্র ঘর বথস্ক 
বেমরস্য এস্স আিরা মিিঃ ও মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘর িুস্টার িরিাই েন্ধ কস্র মিলাি। 
  
ব াযাস্রা েলল বস র্রকাসস্ক মকিু প্রশ্ন করস্ত চায আর মিস্সস ইেলথস্ ডর মনভৃত 
কেটা বিখস্ত চায। বসই ঘস্র ব াযাস্রাস্ক ব ৌঁস্ি মিস্য আমি র্রকাস্সর বখাাঁস্ি 
বগলাি। 
  
কস্যক মিমনস্টর িস্ধেই র্রকাসস্ক মনস্য মফস্র এলাি মকন্তু বয ঘরটাস্ত ব াযাস্রা মিল 
বসখাস্ন তাস্ক ব লাি না। ব াযাস্রার নাি ধস্র র্াকস্তই বস সাড়া মিল, বিখলাি 
িানলার  াস্ে ফুলগাস্ির কাস্ি িাাঁমড়স্য বস ফুলগুস্লার তামরফ করস্ি। 
  
আমি েললাি বস বযন ফুস্লর প্রেংসা বিস্ড় এই ঘস্র আস্স কারণ তার কথা িস্তা 
র্রকাসস্ক আমি মনস্য এস্সমি। 
  
একটা বিাট ঘস্র র্রকাস অস্ ো করমিল। এই োমড়র  মরচামরকা বস। েযস হস্যস্ি 
চুস্ল যস্থষ্ট  াক ধস্রস্ি। ব াযাস্রাস্ক বিস্খ িস্ন হল র্রকাস্সর িন সমন্দগ্ধ হস্য 
উঠল। মকন্তু ব াযাস্রা বকৌেস্ল ওর িন িয কস্র বফলল। 
  
একটা বচযার বটস্ন ব াযাস্রা েস্স  স্ড় র্রকাসস্কও েসস্ত অনুস্রাধ করল। তার রই 
প্রস্শ্নাত্তস্রর  ালা শুরু হল। ব াযাস্রা র্রকাসস্ক মিজ্ঞাসা করল বস বতা এই োমড়স্ত 
অস্নকমিন আস্ি তাই না। র্রকাস িানাল প্রায িে েির ধস্র বস এখাস্ন আস্ি। 
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ব াযাস্রা এোর েলল বস কতকগুমল প্রস্শ্নর সমঠক উত্তর চায র্রকাস মনশ্চযই বসগুমল 
িানাস্ে। এোস্র িন কোস্ভমিস অনুিমত মিস্যস্িন। র্রকাস সম্মমত িানাল। 
  
ব াযাস্রা েলল প্রথস্ি বস গতকাস্লর ঘটনার কথা িানস্ত চায। মিস্সস ইেলথস্ ডর 
সস্ে কারও েগড়া হস্যমিল মকনা বস কথা িানস্ত চাইল। র্রকাস একটু ইতস্ততিঃ 
করস্ত লাগল। ব াযাস্রা তাস্ক আশ্বস্ত করার বচষ্টা করল, েলল মিস্সস ইেলথ ড বতা 
আর মফস্র আসস্েন না, মকন্তু বকউ যমি তাস্ক খুন কস্র থাস্ক বসই খুনীস্ক খুাঁস্ি বের 
কস্র যথাস্যাগে োমস্ত মিস্ত হস্ে। 
  
এই কথাগুস্লা শুস্নই র্রকাস্সর িুখটা কমঠন হস্য উঠল। বস িানাল এই োমড়স্ত এিন 
একিন আস্ি যার সস্ে কারও েমনেনা বনই। উমন এই োমড়স্ত আসার  র বথস্কই 
সিস্ত অোমের সূে াত। 
  
ব াযাস্রা িন মিস্য র্রকাস্সর কথাগুস্লা শুনস্ত লাগল। এোর বস েগড়ার েো ারটা 
িানস্ত চাইল। র্রকাস েলস্ত লাগল মেকাল চারস্ট নাগাি যখন বস েড় হলঘরটার 
 াে মিস্য যামেল তখন বস ঐ ঘরটায বচাঁচাস্িমচ শুস্ন িাাঁমড়স্য  স্ড়। তখন মিস্সস 
ইেলথ ড মিিঃ ইেলথ ডস্ক েলমিস্লন মতমন তাস্ক মিথো কথা েস্ল ঠমকস্যস্িন। তাাঁর 
নাস্ি মিথো িুনডাি িড়াস্েন। মিিঃ ইেলথ ড উত্তস্র মক েলমিস্লন তা বোনা যামেল না। 
মিস্সস ইেলথ ড আোর েলস্ত লাগস্লন বয মতমন িনমস্থর কস্রস্িন তার কতডেে মতমন 
করস্েন। স্বািী-স্ত্রী কলঙ্ক রটোর ভস্য মতমন কখনই চু  কস্র থাকস্েন না। 
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এর স্রই  াস্যর েব্দ শুনস্ত ব স্য র্রকাস েুেস্ত  াস্র ওাঁরা বেমরস্য আসস্িন, তখন 
বস তাড়াতামড় ওখান বথস্ক সস্র যায। 
  
ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল মিস্সস ইসলথ ড বয মিিঃ ইেলথস্ ডর সস্ে কথা েলমিস্লন এ 
েো াস্র বকাস্না সস্ন্দহ বনই বতা। র্রকাস িানান বস এ েো াস্র মনমশ্চত। 
  
এর র কী হল িানস্ত চাইস্ল র্রকাস। েলল মেকাল  াাঁচটা নাগাি মিস্সস ইেলথ ড 
তাস্ক র্াস্কন, বসই সিয তাস্ক খুে মচমেত বিখামেল। র্রকাসস্ক মতমন েলস্ত থাস্কন 
বয মতমন ভীষণ আঘাত ব স্যস্িন। তার হাস্ত একটা কাগি মিল যাস্ত মকিু বলখা মিল। 
বলখাটার মিস্ক তামকস্য উমন েলমিস্লন শুধুিাে এই কথাগুস্লার িনেই সে  াস্ে 
বগল। একথাও েলস্লন বয  ুরুষ িাতটা খুে মেশ্বাসঘাতক। 
  
এিন সিয মিস্সস কোস্ভমিস এস্স  ড়ায কথায বিি  ড়ল। ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল 
বসই কাগিটার বেষ  যডে কী হল। র্রকাস েলল বস এ েো াস্র মঠক িাস্ন না, তস্ে 
তার ধারণা বসটা মিস্সস ইেলথ ড তার বগালা ী হাতেোস্গ বরস্খমিস্লন। 
  
ব াযাস্রা িানস্ত চাইল ঐ েোস্গই মক মিস্সস ইেলথ ড তাাঁর িরকারী কাগি ে 
রাখস্তন। র্রকাস িানাল বরাি সকাস্ল উমন বসটা সস্ে মনস্য নািস্তন আোর রাস্ে 
মনস্য বযস্তন। ঐটাস্ত সে িরকারী কাগি থাকত। 
  
ব াযাস্রা প্রশ্ন করল ঐ হাতেোস্গর চামেটা উমন কস্ে হামরস্য বফস্লমিস্লন। র্রকাস 
েলল গতকাল িু ুস্র খাওযার সিয ওটা হামরস্য যায। তার র অস্নক বখাাঁিাখুাঁমি 
সস্েও বসটা  াওযা যাযমন। ব াযাস্রা তাস্ক মচো করস্ত োরণ করল। এর র ও স্রর 
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ঘস্র হাতেোস্গ লাগাস্না বয চামেটা ব াযাস্রা  স্কস্ট বরস্খমিল বসটা বের কস্র 
র্রকাসস্ক বিমখস্য িানস্ত চাইল এটাই বসই চামে মকনা। 
  
র্রকাস অোক বচাস্খ ব াযারার হাস্তর চামেটার মিস্ক তামকস্য িানাল এটাই বসই চামে 
যা বস অস্নক খুাঁস্িও  াযমন। ব াযাস্রা েলল চামেটাস্তা র্রকাস্সর  াওযার কথা নয 
কারণ চামেটা বযখাস্ন বথস্ক আি  াওযা বগল গতকাল বসখাস্ন মিল না। 
  
এোর ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল মিস্সস ইেলথস্ ডর মক বকাস্না গাঢ় সেুি রস্ের ব াোক 
মিল। র্রকাস িানাল বয ঐ রস্ের বকাস্না ব াোক তার মগমন্নিার বনই। োমড়স্ত অনে 
কারও এরকি ব াোক আস্ি মকনা ব াযাস্রা িানস্ত চাইল। এর উত্তস্র র্রকাস েলল 
মসনমথযার একটা ব াোক আস্ি যার রে হালকা সেুি। এিাড়া অনে কারও সেুি 
রস্ের ব াোক বনই। 
  
ব াযাস্রা মকিুেণ চু চা  বথস্ক প্রশ্ন করল মিস্সস ইেলথ ড মক গতরাস্ে ঘুস্ির ওষুধ 
বখস্যমিস্লন। র্রকাস িৃঢ় স্বস্র িানাল তার মগমন্ন িা ওষুধ খানমন। ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা 
করল বস এ েো াস্র মনমশ্চত মকনা। র্রকাস েলল িুমিন আস্গ মিস্সস ইেলথ ড বেষ 
 ুমরযাটা বখস্যমিস্লন, তার র আর নতুন ওষুধ আনাস্না হযমন। োেটা তাই খামল মিল। 
  
ব াযাস্রা এর র মিজ্ঞাসা করল গতকাল মিস্সস ইসলথ র্রকাসস্ক মিস্য বকাস্না 
কাগস্ি সই কমরস্যমিস্লন মকনা। র্রকাস েলল বসরকি বকাস্না েো ার ঘস্টমন। গত 
সন্ধোয মিস্সস ইেলথ ড মক বকাস্না মচমঠ মলস্খমিস্লন, একথাও ব াযাস্রা িানস্ত চাইল। 
র্রকাস উত্তস্র েলল বস মচমঠ বলখার েো াস্র মকিুই িাস্ন না কারণ সন্ধোস্েলার বস 
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োইস্র মগস্যমিল। এস্েস্ে অোনী মকিু িানস্ত  াস্র েস্ল বস িানাল। র্রকাস েলল বস 
এখন কমফর কা গুস্লা ধুস্ত যাস্ে কারণ অোমন কা গুস্লা গত রাস্ে ধুস্য রাখস্ত ভুস্ল 
বগস্ি। 
  
ব াযাস্রা হাত তুস্ল র্রকাসস্ক থামিস্য মিস্য েলল তার একটা অনুস্রাধ আস্ি। এখনও 
যখন কমফর কা গুস্লা বধাওযা হযমন তখন আরও মকিুেণ ওগুস্লা থাক, বস ওগুস্লা 
 রীো কস্র বিখস্ত চায। 
  
এোর ব াযাস্রা। িরকাসস্ক েলল অোমনস্ক  ামঠস্য মিস্ত। র্রকাস যাওযার আস্গ 
ব াযাস্রা তার কাি বথস্ক বিস্ন মনল কি িালী োগাস্ন কাি কস্র। র্রকাস িানাল 
যুস্ের আস্গ  াাঁচিন মিল েতডিাস্ন মতনিন িাে কাি কস্র। এই মতনিন হল েুস্ড়া 
িোমনং, বিাকরা উইমলযাি আর একমট অল্প েযসী বিস্য। 
  
এর র র্রকাস চস্ল বগল। আমি িুখ ফসস্ক মিজ্ঞাসা কস্র বফললাি ব াযাস্রা মকভাস্ে 
িানল মিস্সস ইেলথ ড ঘুস্ির ওষুধ বখস্তন। 
  
ব াযাস্রা আিার কথা শুস্ন একটা কার্ডস্োস্র্ডর োে বের কস্র বিখাল। আমি প্রশ্ন 
করলাি বস ওটা বকাথায ব ল। ব াযাস্রা িানাল এটাই তার িনম্বর সূে যা বস িুখ 
বধাযার বেমসস্নর কাস্ি ব স্যস্ি। 
  
আমি েললাি র্রকাস মকন্তু িামনস্যস্ি মিস্সস ইেলথ ড বেষ  ুমরযাটা িুমিন আস্গ 
বখস্যমিস্লন। বসই অনুসাস্র িনম্বর সূেটা িূলেহীন। 
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ব াযাস্রা আিাস্ক োেটা ভাস্লা কস্র বিখস্ত েলল। আমি মকন্তু বকাস্না মেস্েষত্ব খুাঁস্ি 
ব লাি না। এই েো ারটা ব াযাস্রা েুেস্ত ব স্র আিাস্ক বলস্েলটা লেে করস্ত েলল। 
ব াযাস্রার কথািস্তা বলস্েলটা ভাস্লা কস্র বিখলাি, তাস্ত শুধু বলখা আস্ি প্রস্যািন 
অনুযাযী ঘুস্ির আস্গ একটা  ুমরযা : মিস্সস ইেলথ ড।েো ারটা আমি তেুও মকিু 
েুেস্ত  ারলাি না। 
  
ব াযাস্রা আিাস্ক েুমেস্য েলল ঐ োেটার বলস্েস্ল বকাস্না বকমিস্স্টর নাি বনই। মকন্তু 
বকাস্না বকমিস্ট কখন নাস্ির বলস্েল না মিস্য োে  াঠায না। 
  
েো ারটা েুস্ে আমি েস্ে উস্ত্তিনা অনুভে করলাি। ব াযাস্রা আিাস্ক মচমেত হস্ত 
োরণ করল। 
  
এিন সিয  াস্যর েব্দ শুস্ন তামকস্য বিখলাি অোনী এস্স বগস্ি। অোনী বেে 
অল্পেযসী। িুঘডটনার িনে তাস্ক বেে উস্ত্তমিত িস্ন হল। 
  
ব াযাস্রা বিমর না কস্র অোনীস্ক কস্যকটা প্রশ্ন করল। মিস্সস ইেলথ ড গত রাস্ে কটা 
মচমঠ মলস্খমিস্লন এেং বসগুস্লার নাি মঠকানা অোনী িাস্ন মকনা ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা 
করল। 
  
একটু মচো কস্র অোনী েলল বিাট চারস্ট মচমঠ মিল, একটা মিস হাওযাস্র্ডর নাস্ি, 
একটা উমকল মিিঃ ওস্যলস্সর নাস্ি আস্রকটা টোর্মিন, টাস্রর খাোরওযালা রস্সর 
নাস্ি। মকন্তু োমক মচমঠটা কার নাস্ি মিল তা অস্নক মচো কস্রও অোনী িস্ন করস্ত 
 ারল না। 
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ব াযাস্রা এোর মিতীয প্রশ্নটা করল, মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্র একটা সস োস্ন বস মকিু 
বকাস্কা বিস্খস্ি। বসিনে তার মিজ্ঞাসা হল উমন মক বরািই বকাস্কা বখস্তন। 
  
অোনী িানাল িুধ মচমন আর িুচািচ রাি বিোস্না থাকত। বস-ই বরাি মগমন্নিার ঘস্র 
বসটা ব ৌঁস্ি মিত। ব াযাস্রা িানস্ত চাইল কটার সিয অোনী এটা মিস্য আসত। অোনী 
েলল িানালার  িডাগুস্লা বটস্ন বিওযার সিয। 
  
ব াযাস্রা এোর মিজ্ঞাসা করল বস মক রান্নাঘর বথস্কই বসািা ওটা মনস্য বযত? অোনী 
িানাল বয রান্নাঘস্র গোসচুিীর কাস্ি বেমে িাযগা বনই, তাই ঠাকুর ঐ বকাস্কা আস্গ 
োমনস্য রাখত। অোনী বসটা োাঁমিস্কর বটমেস্ল বরস্খ মিত।  স্র সিযিত মগমন্নিার ঘস্র 
মিস্য আসত। 
  
ব াযাস্রা প্রশ্ন করল গতরাস্ে কটার সিয বস বকাস্কাটা বটমেস্ল রাস্খ। অোনী েলল 
প্রায সওযা সাতটার সিয বটমেস্ল রাস্খ আর আটটা নাগাি মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্র 
মনস্য যায। 
  
এই কথাগুস্লা শুস্ন ব াযাস্রা বসগুস্লা  ুনরােৃমত্ত করল। এই সিয অোনী হঠাৎ েস্ল 
উঠল বস বকাস্কার িস্ধে নুন বিোযমন। ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল অোনী মক কস্র িানল 
বয বকাস্কার িস্ধে নুন মিল। 
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অোনী িানাল বস প্রথস্ি বিস্খমন। বেস্ত কস্র মনস্য যাওযার সিয তার নিস্র  স্র 
বেস্ত নুন িড়াস্না রস্যস্ি। তখন বস বভস্েমিল আোর নতুন কস্র বকাস্কাটা হতমর 
করস্ে। মকন্তু অনে কাস্ির চাস্  বস ভুস্ল যায। 
  
কথাগুস্লা শুস্ন মনস্িস্ক আর সংযত রাখস্ত  ারমিলাি না। অোনী তার অিাস্েই 
একটা িারাত্মক সূে আিাস্ির িামনস্য মিল। অোনী বযটাস্ক নুন েস্ল বভস্েস্ি আসস্ল 
বসটা বয মিকমনন মেষ তা ওর িানা বনই। 
  
ব াযাস্রার মিস্ক তামকস্য তার োে িূমতড বিস্খ অোক হলাি। তস্ে এটাই ওর স্বভাে, 
এই অেস্থায ওর িস্নাভাে বোো কমঠন। বস এোর অোনীস্ক প্রশ্ন করল, অোনী যখন 
মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্র ঢুস্কমিল তখন মক মিস মসনমথযার ঘস্রর িরিাটা েন্ধ মিল। 
অোনী িানাল ঐ িরিা কখনও বভালা হত না। 
  
বসই সিয মিিঃ ইেলথস্ ডর ঘস্রর িরিাও েন্ধ মিল মকনা ব াযাস্রা িানস্ত চাইল। 
একটু ইতস্ততিঃ কস্র অোনী িানাল বস মঠক লেে কস্রমন তস্ে তার ধারণা িরিাটা 
বভিাস্না মিল। 
  
ব াযাস্রা এোর িানস্ত চাইল অোনী ঘর বথস্ক বেমরস্য আসার সিয বিস্েস্ত বিাি 
 স্ড় থাকস্ত বিস্খমিল মকনা। অোনী িানাল মিস্সস ইেলথস্ ডর বকাস্না বিািোমত মিল 
না, শুধু একটা লোম্প মিল। 
  
এর র ব াযাস্রা িানস্ত চাইল মিস্সস ইেলথস্ ডর বকাস্না গাঢ় সেুি রস্ের ব াোক 
আস্ি মক না। অোনী িানাল এই রস্ের বকাস্নাও ব াোক বনই। 
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এর র অোনী চস্ল বযস্তই আমি ব াযাস্রার ও র োাঁম স্য  ড়লাি। েলস্ত লাগলাি 
ব াযাস্রা একটা িারুণ মেষয আমেষ্কার কস্রস্ি। মেষটা বয কমফস্ত নয বকাস্কাস্ত মিল 
এটাই ব াযাস্রার আমেষ্কার। প্রায িধেরাস্ত যমি মতমন বকাস্কাটা  ান কস্র থাস্কন 
তাহস্ল মেস্ষর লেণ এত বিমরস্ত হল বকন–এটা মিজ্ঞাসে বথস্ক বগল। 
  
ব াযাস্রা আিাস্ক মিজ্ঞাসা করল মেষটা বয মস্ত্রকমনন আমি এ েো াস্র মনমশ্চত মকনা। 
আমি েললাি মনশ্চযই না হস্ল বেস্ত নুস্নর িত ওগুস্লা মক মিল। ব াযাস্রা েলল ওটা 
শুধুিাে নুনও হস্ত  াস্র। 
  
ব াযাস্রার স্বভাস্ের এই হেমেষ্টেমট আমি অস্নক বচষ্টা কস্রও েুেস্ত  ামরমন। এই সিয 
ওর সস্ে তকড করা েৃথা। 
  
ব াযাস্রা এোর ওঠার িনে প্রস্তুত হল। যাওযার আস্গ বর্স্স্কর কাস্ি বগল, মিস্সস 
ইেলথস্ ডর চামের বগািা মিস্য অস্নক বচষ্টা কস্র ব াযাস্রা খুলস্ত চাইল। বেষ  যডে 
এিমনস্তই ওটা খুস্ল বগল। বর্স্স্কর বভতস্র সামরেে কাগি  মরেন্নভাস্ে বগািাস্না 
আস্ি। ব াযাস্রা এগুস্লা  রীো করল না বিস্খ অোক হলাি। ব াযাস্রা বর্স্স্কর 
ঢাকনাটা েন্ধ কস্র মিল। 
  
আ ন িস্ন ব াযাস্রা েলস্ত লাগল বর্স্স্ক বকাস্না র্াকমটমকট থাকা উমচৎ মিল। মকন্তু 
বস বকাস্না মটমকট বিখস্ত ব ল না। 
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যাই বহাক ব াযাস্রা আিাস্ক যাওযার িনে তাড়া মিল আর একটা েহু  ুরস্না খাি 
আিার মিস্ক িুাঁস্ড় মিল। বিখলাি, বনাংরা বিাট একটা খাি, তাস্ত আড়াআমড়ভাস্ে মক 
সে বযন বলখা আস্ি। কথাগুস্লা  ড়ার বচষ্টা করলাি, বিখলাি তাস্ত বলখা আস্ি–
আিার সম্পমত্ত..আিার, অমধকার..অমধকার…তার সম্পমত্ত–এই ধরস্নর কথা। 
  
আমি যথারীমত এ সস্ের মকিুই েুেলাি না। 
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এক টুকফি়া ক়াগি 
ব াযাস্রা এক টুকস্রা কাগি আিার হাস্ত মিল। কাগিটাস্ত মকিু বলখা রস্যস্ি। আমি 
বকৌতূহলেেতিঃ ব াযাস্রাস্ক মিজ্ঞাসা করলাি বয বস এটা বকাথায ব স্যস্ি। ব াযাস্রা 
িানাল, িযলা কাগি রাখার েুমড়স্ত। বলখাটা কার হস্ত  াস্র আিাস্ক মিজ্ঞাসা করল 
বস। আমি বিস্খই েললাি বলখাটা মিস্সস ইেলথস্ ডর। মকন্তু বলখাটার অথড আিার 
বোধগিে হল না। ব াযাস্রা োে স্বস্র েলল বলখাটার অথড হযত খুাঁস্ি  াওযা যাস্ে। 
  
হঠাৎ একটা অদু্ভত ধারণা আিার িস্নর িস্ধে উাঁমক মিল, এিনও বতা হস্ত  াস্র বয 
মিস্সস ইেলথ ড িানমসক ভারসািে হামরস্য বফস্লমিস্লন আর বসই অেস্থায বেষ  যডে 
আত্মহতো কস্র েস্সস্িন। কথাটা ব াযাস্রাস্ক েলে মকনা ভােস্ত ভােস্তই চিক ভােল 
ওরই র্াস্ক। বস কা গুস্লা  রীো কস্র বিখার িনে তার সাস্থ আিাস্ক বযস্ত েলল। 
  
আমি েস্ল বফললাি বয যখন িানাই বগস্ি বকাস্কাস্ত মেষ মিল তখন কমফর কা  
 রীো আর কী হস্ে। 
  
ব াযাস্রা ঠাট্টার সুস্র েলল তার নামক বকাস্কার কথা িস্নই মিল না। ব াযাস্রার ও র 
আিার রাগ হল, কারস্ণ অকারস্ণ ঠাট্টা করা ওর মেমচে বখযাল। তেুও আমি োেভাস্ে 
েললাি মিস্সস ইেলথ ড বতা মনস্ির হাস্ত ওাঁর কমফর কা  তুস্ল মনস্যই ও স্র 
বগমিস্লন। বসই কা  মক এখন আর আস্ি। শুধু হযত বেমে হস্ল বেস্ত এক  ুমরযা 
মিকমনন  াওযা বযস্ত  াস্র। 
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ব াযাস্রা যাোর িনে আিার হাত ধস্র টানল। ওর ও র রাগ কস্র থাকার উ ায বনই। 
তাই বহস্স বফললাি। 
  
িুিস্ন এস্স েসোর ঘস্র উ মস্থত হলাি। কমফর কা গুস্লা বযিন বিস্খমিলাি 
বসভাস্েই রস্যস্ি। কমফর কা গুস্লা বিখস্ত বিখস্ত ব াযাস্রা েলল মিস্সস কোস্ভমিস 
তাহস্ল বের কাস্ি িাাঁমড়স্যমিস্লন। এেং উমনই কাস্  কমফ ঢালমিস্লন। িানলার সািস্ন 
মিস্সস কোস্ভমিস এমগস্য বগস্লন কমফ মনস্য, বসখাস্ন মসনমথযা আর আমি েস্সমিলাি–
ব াযাস্রা এই কথাগুস্লা েস্ল বযস্ত লাগল। 
  
বযখাস্ন আিরা েস্সমিলাি বসখাস্ন মতনস্ট কা  রস্যস্ি আর তা চুিীর ও স্রর তাস্ক 
একটা কা  রস্যস্ি। ব াযাস্রা িানস্ত চাইল তাস্ক ও স্রর কা টা কার। আমি েললাি 
ওটা লস্রস্ের কা । আর ঐ মতনস্ট কা  হল আিার মসনমথযার ও মিস্সস 
কোস্ভমিস্সর। 
  
বের ও র বযকা টা রস্যস্ি, ব াযাস্রা িানস্ত চাইল বসটা কার। আমি েললাি ওটা 
িস্নর কা । 
  
ব াযাস্রা মহসাে কস্র েলল তাহস্ল বিাট  াাঁচটা কা । এোর বস মিিঃ ইেলথস্ ডর 
কা টা বকাথায মিজ্ঞাসা করল। আমি িানালাি মিিঃ ইেলথ ড কমফ খান না। 
  
সুতরাং সে কটা কাস্ রই মহসাে  াওযা বগল। 
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এোর ব াযাস্রা প্রস্তেকমট কাস্ র তলামন কমফ আলািা আলািা বটস্ট মটউস্ে বরস্খ 
িুখগুস্লা েন্ধ কস্র মিল। অেেে প্রস্তেক কাস্ র কমফই মিস্ভ বঠকাস্লা। আমি এক 
িৃমষ্টস্ত ওর কািকারখানা বিখমিলাি। লেে করলাি ওর িুস্খ নানা ভাস্ের বখলা চলস্ি। 
কখনও একটু অোক হল ব াযাস্রা, কখনও ো বেে খুেী খুেী ভাে ফুস্ট উঠল ওর 
িুস্খ। 
  
িন এস্স িানাল চাস্যর েেেস্থা হস্য বগস্ি, আিাস্ির প্রাতিঃরাস্ের আিন্ত্রণ িানাল বস। 
ব াযাস্রা আ মত্ত করল না। 
  
আমি িনস্ক লেে করলাি, িস্ন হল গত রাস্তর বোস্কর ধাক্কাটাও সািস্ল মনস্যস্ি, 
এখাস্নই লস্রস্ের সস্ে ওর  াথডকে, িন মচরকালই কি মচোভােনা কস্র। সকাল 
বথস্কই বস িারুণ েেস্ততার িস্ধে কামটস্যস্ি–নানা িাযগায বটমলগ্রাি  াঠাস্না, খেস্রর 
কাগস্ি খের  াঠাস্না এিনমক ইমভমলন হাওযার্ডস্কও খের  াঠাস্ত বভাস্লমন বস। 
  
িন েলল মিিঃ ইেলথ ড বয োমড় মফস্র এস্সস্িন বস খের মক বস েস্লস্ি। ব াযাস্রা 
িাথা বনস্ড় সায মিল। 
  
িন েলস্ত লাগল বয তারা বেে অস্বমস্তকর অেস্থার িস্ধে  স্ড়স্ি। একিন খুনীর সস্ে 
একসস্ে েস্স মকভাস্ে খাস্ে তা বস বভস্েও  াস্ে না। 
  
ব াযাস্রা ধীস্র ধীস্র িাথা নাড়ল। তার র িানস্ত চাইল মিিঃ ইেলথ ড গত রাস্ে না 
বফরার কারণ মকিু েস্লস্িন মকনা। িন িানাল লোচমকটা মনস্ত ভুস্ল বগমিস্লন েস্ল 
মতমন মফরস্ত  াস্রনমন। 
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ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল িস্নর মক িস্ন হয, মিিঃ ইেলথ ড লোচমকটা সমতেই মনস্ত ভুস্ল 
বগমিস্লন। িন িানাল বস মঠক েলস্ত  ারস্ে না, কারণ ওটা বিখার কথা তার িস্নই 
 স্ড়মন। বস েলল লোচমকটা হলঘস্রর বিরাস্ির িস্ধেই রাখা থাস্ক। বস এখনই মগস্য 
বিখাস্ে ওটা আস্ি মকনা। 
  
ব াযাস্রা তাস্ক েেস্ত হস্ত মনস্ষধ করল। িৃিু বহস্স েলল মিিঃ ইেলথ ড যমি লোচমকটা 
মনস্য মগস্য থাস্কন তাহস্ল বসটাস্ক আোর মঠক িাযগায রাখারও যস্থষ্ট সিয 
ব স্যস্িন। 
  
িন িানস্ত চাইল তাহস্ল এ েো াস্র ব াযাস্রার অমভিত মক। ব াযাস্রা েলল বস 
মকিুই িস্ন করস্ি না। তস্ে আি সকাস্ল বকউ যমি ঐ বিরাস্ির চামেটা বিস্খ থাস্ক 
তাহস্ল এটা ওর  স্ে ভাস্লা হস্ত  াস্র। 
  
িন েো ারটা েুেস্ত না ব স্র একটু অোক হস্য তাকাল। ব াযাস্রা তাস্ক মচো করস্ত 
মনস্ষধ করল। 
  
যাই বহাক সকস্লই খাওযার ঘস্র এস্স হামির হলাি। ঐ িুঘডটনার  র যথারীমত োমড়র 
সকস্লরই িুখ থি থি করস্ি। 
  
বিরী কোস্ভমিস বটমেস্লর ধাস্র হাত িুস্টা েুমলস্য েস্সমিস্লন, িুস্খ বকাস্না কথা বনই, 
বযন এস্কোস্র প্রমতিা। 
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মসনমথযার মিস্ক তামকস্য বিখলাি ওস্ক বেে অেসািগ্রস্ত েস্ল িস্ন হস্ে। বেষ  যডে 
ওস্ক মিজ্ঞাসাই কস্র বফললাি ও মক অসুস্থ বোধ করস্ি। মসনমথযা িানাল তার ভীষণ 
িাথা ধস্রস্ি। 
  
ব াযাস্রা তাড়াতামড় আর এক কা  কমফ মনস্য মসনমথযার সািস্ন ধস্র েলল, িাথা 
ধরার এিন সুন্দর ওষুধ আর বনই। ব াযাস্রা কাস্  মচমন মিস্ত বযস্তই মসনমথযা েস্ল 
উঠল বস কমফস্ত মচমন খায না। 
  
কথাটা শুস্ন ব াযাস্রাস্ক বেে মচমেত বিখাল। ওর বচাখ িুস্টা চা া উস্ত্তিনায জ্বলজ্বল 
করস্ি। 
  
এিন সিয ঘস্র ঢুকস্লা র্রকাস। িস্নর মিস্ক তামকস্য েলল মিিঃ ওস্যলস তার সস্ে 
বিখা করস্ত এস্সস্িন, নািটা শুস্নই িস্ন  ড়ল ভদ্রস্লাক হস্লন বসই আইনজ্ঞ যাাঁস্ক 
মিস্সস ইেলথ ড গতরাস্ে মচমঠ মলস্খমিস্লন। 
  
র্রকাসস্ক িন তৎেণাৎ উস্ঠ িাাঁমড়স্য েলল ওাঁস্ক তার  ড়োর ঘস্র মনস্য বযস্ত। 
  
র্রকাস চস্ল বযস্তই িন আিাস্ির মিস্ক তামকস্য েলল মিিঃ ওস্যলস তার িাস্যর 
আইনজ্ঞ। ব াযাস্রাস্ক বস তার সস্ে যাোর িনে অনুস্রাধ করল। 
  
সকস্ল একসাস্থ এমগস্য বযস্ত বযস্ত ব াযাস্রার কাস্ন কাস্ন েললাি বয তাহস্ল এোর 
একটা তিে হস্ে। 
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ব াযাস্রা অনেিনস্ক ভাস্ে িাথা নাড়ল। েুেস্ত  ারলাি মকিু একটা হস্যস্ি যার িনে 
ব াযাস্রা বেে মচমেত। আমি তার মচোর কারণটা িানস্ত চাইলাি। ব াযাস্রা েলল 
মসনমথযা কমফস্ত মচমন খান না এটাই তার মচোর কারণ। আমি মিজ্ঞাসা করলাি বস মক 
আিার সস্ে ঠাট্টা করস্ি। 
  
ব াযাস্রা িানাল েো ারটা ঠাট্টার নয। তার োরোর িস্ন হস্ে কমফর কা গুস্লা  রীো 
করা িরকার। মকন্তু তার  রেস্ণই ব াযাস্রা একিি চু  কস্র বগল। 
  
িস্নর সস্ে আিরা  ড়ার ঘস্র ঢুস্ক  ড়লাি, িন িরিাটা েন্ধ কস্র মিল। 
  
মিিঃ ওস্যলস িধেেযস্ক ভদ্রস্লাক বেে হামসখুমে। বিখস্লই বোো যায উমন আইন 
েেেসাযী। 
  
িন তাস্ক েলল বয মতমন মনশ্চযই েুেস্ত  ারস্িন বয েো ারটা সমূ্পণড েেমক্তগত, এিনে 
বকাস্না তিস্ের িরকার হযত হস্ে না। মিিঃ ওস্যলস িাথা োাঁমকস্য েলস্লন োমড়র 
বলাস্কস্ির অসুমেধা হস্লও মকিু করার বনই কারণ এস্েস্ে র্াক্তারী সামটডমফস্কট না 
থাকায এিাড়া বকাস্না উ ায বনই, তিে একটা করস্তই হস্ে। 
  
িন গম্ভীরভাস্ে িানস্ত চাইল তাস্ির সকস্লই মক এ েো াস্র সােী মিস্ত হস্ে। মিিঃ 
ওস্যলস িানাস্লন িনস্ক এেং মিিঃ ইেলথ ড স্ক সােী মিস্ত হস্ে। আর অনেরা 
মনযিরোর িনে যাস্ে। 
  
িস্নর িুখ বিস্খ িস্ন হল তার িুস্খ একটা মনমশ্চত ভাে ফুস্ট উস্ঠস্ি। 
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মি ওস্যস্লস েলস্লন িনস্ির যমি বকাস্না অসুমেধা না থাস্ক তাহস্ল শুেোরই তিে 
করা বযস্ত  াস্র। আর িযনা তিে বসমিন রাস্তই হস্ে মকনা মিজ্ঞাসা করস্লন। 
  
িন িাথা বনস্ড় সায িানাল। 
  
এতেণ  স্র ব াযাস্রা িুখ খুলল। বস মিিঃ ওস্যলসস্ক মিজ্ঞাসা করল মতমন এই রহসে 
সিাধাস্নর েো াস্র বকাস্না সাহাযে করস্ত  াস্রন মকনা, মিিঃ ওস্যলস অোক হস্লন। 
  
ব াযাস্রা মিিঃ ওস্যলসস্ক েলস্লন মতমন বতা মিস্সস ইেলথস্ ডর মচমঠ ব স্যই এখাস্ন 
এস্সস্িন, সুতরাং মতমন বকাস্না সূে িাস্নন মকনা, বসই কথাই ব াযাস্রা িানস্ত 
চাইস্িন। 
  
মিিঃ ওস্যলস িানাস্লন মতমন বসমিন সকাস্লই মচমঠ ব স্যস্িন। মচমঠস্ত বকাস্না িরকারী 
কথা মিল না, শুধু বলখা মিল মিস্সস ইেলথ ড একটা মেস্েষ িরুরী েো াস্র তার 
 রািেড চান। 
  
ব াযাস্রা বসই িরুরী েো ারটা িানস্ত চাইল। মিিঃ ওস্যলস েলস্লন বস েো াস্র 
মচমঠস্ত মকিু বলখা মিল না। 
  
িন েলল েো ারটা অতেে িুিঃখিনক, ব াযাস্রা গম্ভীরভাস্ে িাথা নাড়ল। 
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মকিুেণ চু  কস্র বথস্ক ব াযাস্রা মিিঃ ওস্যলস্সক েলল যমি তার েেেসাস্যর 
নীমতমেরুে না হয তাহস্ল তার একটা মিজ্ঞাসা মিল–মিস্সস ইেলথস্ ডর িৃতুেস্ত তার 
সম্পমত্তর িামলকানা কার হাস্ত েতডাস্ে।  
  
ব াযাস্রার প্রশ্ন শুস্ন মিিঃ ওস্যলস একটা ইতস্ততিঃ করস্লন, তার র িস্নর মিস্ক 
তামকস্য িানস্ত চাইস্লন একথা েলস্ল িস্নর বকাস্না আ মত্ত আস্ি মকনা। িন িাথা 
বনস্ড় িানাল তার বকাস্না আ মত্ত বনই। 
  
মিিঃ ওস্যলস েলস্ত শুরু করস্লন। মিস্সস ইেলথস্ ডর গত আগস্ট িাস্সর বেষ উইল 
অনুসাস্র,  মরচামরকাস্ক মকিু সািানে অথডিান করার  র োমক সেই তার সৎ বিস্ল িন 
কোস্ভমিস্সর হস্ে। 
  
ব াযাস্রা েলল এই উইলটা কস্র মিস্সস ইেলথ ড বতা লস্রস্ের উ র অমেচার 
করস্লন। মিিঃ ওস্যলস িানাস্লন মিস্সস ইেলথ ড িানস্তন বয একিাে িনই 
স্টাইলস্সর সম্পমত্ত রো করস্ত  ারস্ে, সুতরাং মতমন যথাথড উইলই কস্রস্িন। 
  
 ব াযাস্রা মচমেত িুস্খ িাথা বনস্ড় েলল, ইংলোস্ের আইন অনুসাস্র মিস্সস ইেলথস্ ডর 
 ুনমেডোস্হর ফস্ল তার আস্গর উইল এিমনই োমতল হস্য যাস্ে। 
  
মিিঃ ওস্যলস িাথা বনস্ড় সায মিস্লন, েলস্লন আস্গর উইস্লর বকাস্না িূলেই এখন আর 
বনই। ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল মিস্সস ইেলথ ড মক এ েো ারটা সম্বস্ন্ধ ওযামকেহাল 
মিস্লন। 
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িন েস্ল উঠল মিস্সস ইেলথ ড িানস্তন বয  ুনমেডোস্হর ফস্ল আস্গর উইল োমতল 
হস্য যায। এই েো াস্রই গতকালই তারা আস্লাচনা কস্রমিল। 
  
মিিঃ ওস্যলস েস্লমিস্লন মিস্সস ইেলথ ড তার বেষ উইস্ল িনস্ক সম্পমত্তর 
উত্তরামধকারী কস্রস্িন। বসিনে ব াযাস্রা িানস্ত চাইস্লন মিস্সস ইেলথ ড মক আস্রা 
উইল কস্রমিস্লন। 
  
মিিঃ ওস্যলস িানাস্লন, মিস্সস ইেলথ ড প্রস্তেক েিরই একটা কস্র নতুন উইল 
করস্তন এেং যাস্ক যখনই তাাঁর ভাস্লা লাগত তাস্কই তখন উইল কস্র সম্পমত্তর 
উত্তরামধকারী কস্র েসস্তন। 
  
এোর িন মিিঃ ওস্যলস্সর সস্ে মিিঃ ইেলথস্ ডর কাগি ে বিখা যায মকনা এ েো াস্র 
আস্লাচনা করস্ত লাগল। 
  
একটু  স্র িন ব াযাস্রার কাস্ি এমগস্য এল, মিজ্ঞাসা করল আিরা তার সস্ে যাে 
মকনা, তার িার কাগি েগুস্লা বিখার িনে। ওগুস্লা মিিঃ ইেলথ ড তার হাস্ত বিস্ড় 
মিস্যস্িন। 
  
িন আস্রা েলল, বিাট ঘরটা বিস্খ তার স্র তার িার ঘস্র যাস্ে। মিস্সস ইেলথস্ ডর 
বগালা ী নমথ স্ের েোগটা ভাল কস্র বিখস্ত হস্ে েস্ল বস িানাল, কারণ তার িা 
সেসিয িরকারী কাগি ে ঐ েোস্গ রাখস্তন। 
  
মিিঃ ওস্যলস হাল্কাভাস্ে েলস্লন েোস্গর িস্ধে একটা নতুন উইল থাকস্তও  াস্র। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদিদিয়াস অ্য়াফেয়াসস অ্য়াট ি়াইলস । আগ়াথ়া দিদি । এিকুল প ়ায়াফি়া সিগ্র 

59 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

  
ব াযাস্রা হঠাৎ েস্ল উঠল একটা নতুন উইল েোস্গ আস্ি। আিরা সোই চিস্ক 
উঠলাি। ব াযাস্রা তাড়াতামড় েলল একটা উইল মিল েলা বযস্ত  াস্র। িন মিজ্ঞাসা 
করল মিল িাস্ন মক, এখন তাহস্ল বসটা বকাথায বগল। ব াযাস্রা েলল  ুমড়স্য বফলা 
হস্যস্ি, মিিঃ ওস্যলস েলস্ল একথা ব াযাস্রা মক কস্র েলস্িন। 
  
ব াযাস্রা তার  স্কট বথস্ক মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্রর তা চুিীর িস্ধে বথস্ক  াওযা 
বসই আধস্ াড়া কাগস্ির টুকস্রাটটা তুস্ল ধরল, সািানে কথায েো ারটা েুমেস্য মিল। 
  
মিিঃ ওস্যলস েলস্লন এটা বতা  ুরাস্না উইলও হস্ত  াস্র। ব াযাস্রা েলল বস এ 
েো াস্র মনমশ্চত বয গতকাল মেকাস্লই এই উইলটা বলখা হস্যমিল। 
  
িন ও আইনজ্ঞ ভদ্রস্লাক িুিস্নই একসস্ে অসম্ভে েস্ল মচৎকার কস্র উঠল। 
  
ব াযাস্রা িস্নর মিস্ক তামকস্য েলল বস যমি তার িালীস্ক বর্স্ক  াঠায তাহস্ল এই 
িুহূস্তড েো ারমটর সতেতা প্রিামণত হস্য যাস্ে। 
  
িন ঘণ্টা োিাস্লা, র্রকাস সাড়া মিস্তই িন তাস্ক িালী িোমনংস্ক বর্স্ক মিস্ত েলল। 
র্রকাস চস্ল বযস্তই আিরা চু চা  েস্স রইলাি। ব াযাস্রাস্ক বেে উৎফুি 
বিখামেল। বস মনস্ির িস্ন একটা েইস্যর তাস্কর ধুস্লা োড়স্ত লাগল। 
  
একটু  স্রই ভারী িুস্তার েব্দ বোনা বগল িরিার োইস্র। িন িোমনংস্ক বভতস্র 
র্াকল। 
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িোমনং ধীস্র ধীস্র ঘস্রর িস্ধে এস্স িাাঁড়াল। ওর ম ঠটা একটু বযন েুাঁস্ক  স্ড়স্ি তস্ে 
বিস্খ িস্ন হয বতিন মকিু েযস হযমন। ওর বচাখ িুস্টা বেে েুমেিীপ্ত েস্ল িস্ন হল। 
  
িন িোমনংস্ক েলল বয ব াযাস্রা তাস্ক মকিু প্রশ্ন করস্েন, বস বযন বসগুমলর মঠকিত 
উত্তর বিয। িোমনং িাথা বনস্ড় সম্মমত িানাল। 
  
ব াযাস্রা  াস্য  াস্য িোমনং-এর সািস্ন এমগস্য বগল। বস প্রশ্ন করল গতকাল মেকাস্ল 
োমড়র িমেণ মিস্কর োগাস্ন ফুলগািগুস্লা িোমনং েসামেল মকনা। 
  
িোমনং িানাল বস আর উইমলযাি িুিস্ন মিস্ল করমিল। 
  
ব াযাস্রা এোর মিজ্ঞাসা করল, মিস্সস ইেলথ ড মক তখনই তাস্ির িানলায এস্স 
র্াস্কন, িোমনং িাথা বনস্ড় সায িানাল। 
  
এর র মক হস্যমিল ব াযাস্রা িানস্ত চাইল। িোমনং েলল মিস্সস ইেলথ ড 
উইমলযািস্ক সাইস্কল কস্র গ্রাি বথস্ক একটা উইস্লর কাগি না মক বযন আনস্ত 
েস্লমিস্লন। উইমলযাি ওটা মনস্য মফস্র আসার  র তারা আোর গাি লাগাস্ত থাস্ক। 
  
ব াযাস্রা প্রশ্ন করল তার র মিস্সস মিস্সস ইেলথ ড আর তাস্ির বর্স্কস্িন মকনা। 
িোমনং েলল বয মতমন তাস্ির বর্স্ক একটা কাগস্ি সই করস্ত েস্লমিস্লন। এেং তারা 
িুিস্ন মিস্সস ইেলথস্ ডর সইস্যর মনস্চ সই কস্রমিল। 
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এোর ব াযাস্রা কড়া সুস্র মিজ্ঞাসা করল কাগিটাস্ত মক বলখা মিল তা মক বস 
বিস্খস্ি। িোমনং িানাল বলখাটার ও র একটা ব্লমটং চা া বিওযা মিল। 
  
ব াযাস্রা িানস্ত চাইল িোমনং মক বিস্খস্ি এর র মিস্সস ইেলথ ড ঐ কাগিটা মনস্য 
মক কস্রমিস্লন? িোমনং েলল মিস্সস ইেলথ ড কাগিটা একটা খাস্ি ভস্র বগালা ী 
একটা েোস্গর িস্ধে বরস্খমিস্লন, বযটা ঐ বর্স্স্কর ও র মিল। 
  
ব াযাস্রা প্রশ্ন করল মিস্সস ইেলথ ড প্রথস্ি কটার সিয তাস্ির বর্স্কমিস্লন। িোমনং 
িানাল প্রায মেকাল চারস্টর সিয। ব াযাস্রা তাস্ক েলল বস এোর চস্ল বযস্ত  াস্র। 
িোমনং িাথায হাত বঠমকস্য ধীস্র ধীস্র ঘর বথস্ক বেমরস্য বগল। 
  
আিরা  রস্পস্রর িুস্খর মিস্ক তাকালাি। িন েস্ল উঠল এ এক অদু্ভত সিা তন। 
মিিঃ ওস্যলস িনস্ক মিজ্ঞাসা করল বস বকন এরকি েলস্ি। িন েলল এিাড়া আর 
মকই ো েলা যায, কারণ িারা যাওযার মিনই বকন মিস্সস ইেলথ ড উইলটা করস্লন। 
  
মিিঃ ওস্যলস এোর মিজ্ঞাসা করস্লন গতকাল মেকাস্ল মিস্সস ইেলথস্ ডর সস্ে কার 
েগড়া হস্যমিল। িন কাাঁ া কাাঁ া গলায েস্ল উঠল মিিঃ ওস্যলস মক িানস্ত চাইস্িন। 
িস্নর িুখটা খুে ফোকাস্স বিখাল। 
  
মিিঃ ওস্যলস েলস্ত লাগস্লন বয ঐ েগড়ার  স্রই মিস্সস ইেলথ ড খুে তাড়াতামড় 
একটা নতুন উইল কস্রমিস্লন। যমিও বসই উইস্ল মক বলখা মিল তা আর বকাস্নামিনই 
িানস্ত  ারা যাস্ে না। 
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িন মিিঃ ওস্যলস্সর কথার বকাস্না উত্তর মিল না। বস ব াযাস্রাস্ক েলস্ত লাগল বয বস 
তার কাস্ি কৃতজ্ঞ কারণ ব াযাস্রা না েলস্ল ঐ মিতীয উইলটার কথা অিানা বথস্ক 
বযত। ব াযাস্রা মকভাস্ে ঐ উইলটা সম্বস্ন্ধ সস্ন্দহ করল িন বসকথা িানস্ত চাইল। 
  
িৃিু বহস্স ব াযাস্রা েলল। একটা  ুরস্না খাস্ির অংে আর নতুন েসাস্না ফুলগাি বিস্খ 
তার িস্ন সস্ন্দহ হয। 
  
িস্নর বোধ হয আরও মকিু িানার ইো মিল। মকন্তু মঠক বসই সিস্যই একটা 
বিাটরগামড়র েব্দ শুস্ন আিরা িানলার মিস্ক তাকালাি। বিখলাি গামড় বথস্ক মিস ইমভ 
হাওযার্ড নািস্িন। 
  
িন একপ্রকার িুস্টই ঘর বথস্ক বেমরস্য বগল। ব াযাস্রা হতচমকত হস্য আিার মিস্ক 
মিজ্ঞাসা িৃমষ্টস্ত তাকাল। আমি েললাি মিস হাওযার্ড এস্সস্িন, ইমন হস্লন এিন 
একিন যার মকিু েুমে মেস্েচনা আস্ি, এোর একটু মনমশ্চত হওযা যাস্ে। 
  
িন চস্ল যাওযার  র আিারও িনটা ইমভর সস্ে বিখা করার িনে েোকুল হস্য উঠল, 
তাই আমিও হলঘস্র মগস্য উ মস্থত হলাি। 
  
মিস হাওযাস্র্ডর সস্ে বিখা হস্তই একটা চা া অ রাধস্োধ আিার িনস্ক নাড়া মিল। 
মিন কস্যক আস্গই মতমন আিাস্ক সােধানী োণী শুমনস্যমিস্লন। মকন্তু িুভাগডেেেতিঃ বসই 
কথাগুস্লাস্ক তখন অতটা গুরুত্ব মিইমন। আর আি বসই সােধান োণী োস্তে সতে হস্য 
বিখা মিস্যস্ি। মনস্ির িস্নই বেে লজ্জা বোধ করলাি। িস্ন হল মিস ইমভ স্টাইলস্স 
থাকস্ল আি হযস্তা ঐ চরি িুঘডটনাটা এড়াস্না বযত। 
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মকন্তু উমন বযই িাে এস্স আিার হাত িুস্টা বচস্  ধরস্লন আিার িনটা বেে হাল্কা হস্য 
বগল। ওর বচাস্খর মিস্ক তামকস্য বিখলাি বসখাস্ন বকাস্না ভৎসডনার মচহ্ন বনই েরং 
চরি বেিনা ফুস্ট রস্যস্ি। তাস্ক বিখস্লই বোো যায, মতমন খুে কাাঁিমিস্লন। মতমন 
িানস্লন তার  াওযার সাস্থ সাস্থই মতমন যত েীঘ্র সম্ভে গামড় মনস্য রওনা মিস্যস্িন। 
  
িন ব াযাস্রার সস্ে ইমভস্ক  মরচয কমরস্য মিস্য েলস্লা বয এই িুঘডটনার েো াস্র 
ব াযাস্রা তাস্ির সাহাযে করস্িন। 
  
িন িানাল ব াযাস্রা তিে করস্িন। ইমভ েস্ল উঠল বয এস্ত তিস্ের মকিু বনই। বস 
িানস্ত চাইল ব াযাস্রা মক েো াস্র সাহাযে করস্িন? 
  
িন অোক হস্য িানস্ত চাইল কাস্ক বিস্ল মনস্য যাস্ে। ইমভ মেরক্ত হল িন তার কথা 
েুেস্ত  াস্রমন েস্ল। বস েলল মিিঃ ইেলথস্ ডর কথা িাড়া আর কার কথা বস েলস্ে। 
  
িন ধীস্র ধীস্র ইমভস্ক আশ্বস্ত করার িনে েলল বস বযন মচো কস্র কথাোতডা েস্ল। 
লস্রে বয এটাস্ক হাটডস্ফস্লর ঘটনা েস্ল িস্ন কস্র বসকথাও িন িানাল। 
  
ইমভ মচৎকার কস্র েলল লস্রে একটা িূখড তাই বস হাটডস্ফস্লর কথা েস্লস্ি। তার িৃঢ় 
মেশ্বাস, আলস্ের্ ইেলথ ড মিস্সস এমিমলস্ক খুন কস্রস্ি। 
  
িন তাস্ক অত বচাঁচাস্িমচ করস্ত োরণ করল। তাস্ক োে হস্য চু চা  েসস্ত েলল 
এেং তিেটার িনে বয অস্ ো করা উমচত বস কথাও েলল। 
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মিস হাওযার্ড তেুও চু  করস্লন না, েলস্ত লাগস্লন সকস্লর িমতভ্রংে হস্যস্ি েস্ল 
সোই তিস্ের িনে অস্ ো কস্র আস্ি আর এই ইতেেসস্র মিিঃ ইেলথ ড  ামলস্য 
যাস্েন। 
  
িন মিস হাওযাস্র্ডর কথাগুস্লা শুস্ন অসহাযভাস্ে এমিক ওমিক তাকাস্ত লাগল। মিস 
ইমভ েস্ল বযস্ত লাগস্লন মিিঃ ইেলথ ডই তার স্ত্রীস্ক মেষ খাইস্য হতো কস্রস্িন। বস 
েহুমিন আস্গ িানস্তা বয এরকি ধরস্নর একটা ঘটনা ঘটস্ে। 
  
িন েলল এখন মকিুই করার বনই। বকাস্না প্রিাণ িাড়া তাস্ক বতা আর থানায মনস্য 
যাওযা বযস্ত  াস্র না। 
  
মিস হাওযার্ড তেু েলস্লন একটা মকিু করা উমচৎ। ওাঁর কথাোতডা শুস্ন িস্ন হস্লা এই 
োমড়স্ত উমন আর মিিঃ ইেলথ ড একসস্ে থাকা িাস্ন লঙ্কাকাি হওযা। 
  
িন আর কথা না োমড়স্য ঘর বথস্ক বেমরস্য বগল। 
  
ইমতিস্ধে র্রকাস চা আনস্লা। ব াযাস্রা এতেণ চু চা  িানলার  াস্ে িাাঁমড়স্যমিল। 
এোর ধীস্র ধীস্র মিস হাওযাস্র্ডর কাস্ি এস্স েসল। 
  
ব াযাস্রা গম্ভীর গলায েলল বস মকিু কথা মিস হাওযার্ডস্ক মিজ্ঞাসা করস্ত চায। মিস 
ইমভ সম্মত হস্লন। ব াযাস্রা েলল বস তার সাহাযে চায। ইমভ েলস্লন মিিঃ 
ইেলথ ড স্ক ফাাঁমসস্ত বোলাস্নার িনে সে সাহাযে করস্ত মতমন রািী। 
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ব াযাস্রা েলল বসও চায অ রাধীস্ক ফাাঁমসস্ত বোলাস্ত। 
  
ইমভ মেস্মস্যর সুস্র েলস্লন অ রাধী িাস্ন মিিঃ ইেলথ ড বতা। ব াযাস্রা েলল বয বকউ 
অ রাধী হস্ত  াস্র। 
  
মিস হাওযার্ড েস্ল উঠস্লন অনে বকউ অ রাধী হস্ত  াস্র না। ঐ বলাকটা এখাস্ন 
আসার  রই এমিমল খুন হস্যস্ি, আস্গ বতা হযমন। বস একথাও েলল বয োমড়র যত 
বলাক আস্ি তারাও সে হাের মকন্তু তাস্ির লেে শুধু এমিমলর টাকার ও র, বসস্েস্ে 
প্রাস্ণর ভযটা মিল না। মকন্তু মিিঃ ইেলথ ড এখাস্ন আসার িাস িুস্যস্কর িস্ধে এই 
অঘটন ঘটল। 
  
ব াযাস্রা আেমরকতার সস্ে েলল যমি মিিঃ ইেলথ ড প্রকৃত অ রাধী হন তাহস্ল মতমন 
কখনই মনস্তার  াস্েন না, ফাাঁমসকাস্ঠ তাস্ক েুলস্তই হস্ে। তাই ব াযারা চায মিস 
হাওযার্ড বযন তার ও র মেশ্বাস রাস্খন। 
  
মিস হাওযার্ড িাথা নাড়াস্লন। মতমন েলস্লন মিস্সস ইেলথ ডস্ক মতমন সমতে খুে 
ভাস্লাোসস্তন যমিও এমিমল একটু স্বাথড র মিস্লন। কাউস্ক মকিু মিস্ল প্রমতিাস্ন মকিু 
আোও করস্তন। এেং সেসিযই সকলস্ক েুমেস্য মিস্ত চাইস্তন বয ওাঁর কাস্ি সোই 
ঋণী। এিনেই বকউ তাস্ক ভাস্লাোসস্ত  ারল না। মিস ইমভ েস্ল বযস্ত লাগস্লন মতমন 
তার নোযে  াওনা বথস্ক এতটুকুও বেমে বননমন এমিমলর কাি বথস্ক। এস্ত অেেে 
এমিমল িাস্ে িাস্ে একটু িনিঃেুগ্নও হস্যস্িন মকন্তু ইমভ তার মনস্ির আত্মসম্মান েিায 
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বরস্খস্িন। বসিনে মতমনই বোধ হয একিাে মিস্সস ইেলথ ড স্ক ভাস্লাোসস্ত 
ব স্রস্িন। 
  
ব াযাস্রা িাথা বনস্ড় সায মিল। 
  
এই সিয িন এস্স মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্র যাওযার িনে আিাস্ির র্াকস্লা। বিাট 
ঘরটা ওস্ির ততেস্ণ  রীো করা হস্য বগস্ি। েন্ধ িরিার সািস্ন আসস্তই 
ব াযাস্রাস্ক মিজ্ঞাসা করলাি তার কাস্ি চামেগুস্লা আস্ি মকনা, ব াযাস্রা চামেগুস্লা বের 
কস্র মিল। 
  
িন িরিা খুলস্তই মিিঃ ওস্যলস বর্স্স্কর কাস্ি এমগস্য বগস্লন, তার ব িস্ন ব িস্ন 
িন। বস েলল তার কাগি েগুস্লা নমথ স্ের োস্েই থাকস্তা। 
  
ব াযাস্রা এোর এমগস্য এস্স চামে মিস্য েলল সােধানতার িনে বস ওটাস্ত চামে 
লামগস্য বরস্খমিল। িন েলল বয োেটা বখালাই আস্ি, তাস্ত বকাস্না চামে বিওযা 
বনই। 
  
ব াযাস্রা অসম্ভে েস্ল মচৎকার কস্র উঠল। বস হতভম্ব হস্য বগল, েলল মনস্ির হাস্ত 
বস চামে লামগস্যমিল এেং বসই চামে তার  স্কস্ট রস্যস্ি। বস বিার মিস্য েলল বয এই 
তালাটা বকউ বিার মিস্য খুস্লস্ি। 
  
আিরা সকস্লই প্রায একসস্ে েস্ল উঠলাি বয বক এটা খুলস্ত  াস্র আর মকভাস্েই ো 
খুলল যখন িরিাটাও েন্ধ মিল। আিরা  রস্পস্রর মিস্ক শুধু বোকার িত তাকালাি। 
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ব াযাস্রা এমগস্য মগস্য তা চুিীর তাস্কর ও স্রর সে মিমনষ নাড়াচাড়া করস্ত লাগল। 
োইস্র বথস্ক বিস্খ ওস্ক খুে োে েস্ল িস্ন হস্লও ওর িস্নর িস্ধে বয েড় েইস্ি তা 
েুেস্ত  ারলাি, বিখলাি ওর হাত িুস্টা থরথমরস্য কাাঁ স্ি। 
  
একটু ধাতস্থ হস্য ব াযাস্রা েলল বয এই নমথ স্ের োস্ে এিন বকাস্না সূে মিল বযটা 
হতোকারীর  স্ে িারাত্মক, তাই কারও নিস্র  ড়ার আস্গই বয ওটা সমরস্য বফলস্ত 
োধে হস্যস্ি। আর এই কারস্ণই বস এরকি একটা মে জ্জনক েুাঁমক মনস্যস্ি। 
  
ব াযাস্রা হাত- া িুাঁস্ড় মনস্িস্ক বিাষাস্রা  করস্ত লাগল। েলস্ত লাগল বস িহা িূখড 
তাই োেটা ঘস্র বফস্ল বগল, মনস্ি সস্ে কস্র মনস্য বগস্ল সূেটা হাত িাড়া হত না। 
হযত এতেস্ণ বসই সূেটা নষ্ট করাও হস্য বগস্ি মকন্তু যমি নষ্ট করা না হস্য থাস্ক 
তাহস্ল খুাঁস্ি বিখা উমচৎ। 
  
ব াযাস্রা একপ্রকার উন্মাস্ির িতই ঘর বিস্ড় বেমরস্য বগল। কস্যক িুহূতড আিরা 
হতভম্ব হস্য িাাঁমড়স্য রইলাি। তার র মেস্মস্যর বঘার বকস্ট বযস্তই আমিও ওর ব িস্ন 
িুটলাি। মসাঁমড়র িাথায ব ৌঁস্ি চতুমিডস্ক তাকালাি, মকন্তু বকাথাও ব াযাস্রার বকাস্না মচহ্ন 
বিখস্ত ব লাি না। 
  
মসাঁমড়র োাঁস্কর িুস্খ বিরী কোস্ভমিস্সর সস্ে বিখা হল। মতমন ব াযাস্রাস্ক উদ্ভ্রাস্ের িত 
িুস্ট বযস্ত বিস্খস্িন েস্ল আিার কাস্ি িানস্ত চাইস্লন বয ব াযাস্রার মক হস্যস্ি। 
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আমি েললাি বয একটা েো াস্র ব াযাস্রা একটু উস্ত্তমিত হস্যস্ি। এর বচস্য বেমে 
মকিু েলস্ত আর সাহস হল না কারণ ব াযাস্রা আোর মকভাস্ে েো ারটাস্ক বনস্ে বক 
িাস্ন। 
  
আিার কথা শুস্ন বিরী কোস্ভমিস িৃিু হাসস্লন। তার র ব িস্ন মফস্র মসাঁমড় বেস্য উমন 
উস্ঠ বগস্লন। 
  
একটু  স্রই শুনস্ত ব লাি মনস্চ বেে বচাঁচাস্িমচ চলস্ি। ব াযাস্রা বেে উচ্চস্বস্র 
মচৎকার করস্ি। িস্ন িস্ন বভস্ে লজ্জা ব লাি বয ব াযাস্রাটার বকাস্না েুমে বনই। 
অস্নের োমড়স্ত এস্স বকউ এভাস্ে মচৎকার কস্র। তাড়াতামড় মনস্চ বনস্ি এস্স 
ব াযাস্রাস্ক হাত ধস্র এক াস্ে বটস্ন আনলাি। আিার মিস্ক তামকস্য ব াযাস্রা চু  
কস্র বগল। 
  
ব াযাস্রাস্ক আমি িৃিু ভৎডসনা করলাি। ব াযাস্রা োে কস্ণ্ঠ িানাল বস খুেই লমজ্জত। 
তার এই োে স্বর শুস্ন আিার বকিন বযন িুিঃখ হল। 
  
ব াযাস্রা এোর েলল বয তার কাি আ াতত বেষ। বস এখন বযস্ত চায। বস বিাট 
হাতেোগটা হাস্ত তুস্ল মনল। রাস্তা  যডে ওস্ক এমগস্য বিোর িনে আমি ওর সে 
মনলাি। 
  
ঘর বথস্ক োইস্র আসস্তই মসনমথযার সস্ে আিাস্ির বিখা হস্য বগল। ব াযাস্রা িাাঁমড়স্য 
 স্ড় েলল তার একটা বিাট প্রশ্ন আস্ি। মসনমথযা িানস্ত চাইল মক বসটা। ব াযাস্রা 
প্রশ্ন। করল মসনমথযা মক বকাস্নামিন মিস্সস ইেলথস্ ডর ওষুধ হতমর কস্রস্িন? 
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কথাটা শুস্ন মসনমথযার িুখ লাল হস্য উঠল, ইতস্ততিঃ কস্র িানাল বয বস বকাস্নামিন 
ওষুধ হতমর কস্রমন। ব াযাস্রা এোর মিজ্ঞাসা করল বয বস শুধু  ুমরযা হতমর কস্রস্ি 
মকনা। 
  
মসনমথযার িুখ আরও রমক্তি হস্য উঠল, েলল বয বস িাে একোর ঘুস্ির ওষুধ হতমর 
কস্র মিস্যমিল। 
  
কুমড়স্য  াওযা বসই নািমেহীন োেটা  স্কট বথস্ক বের কস্র ব াযাস্রা বিখাল এেং 
িানস্ত চাইল এটাই বসটা মকনা। 
  
মসনমথযা িাথা বনস্ড় সায মিল। ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল এর িস্ধে সালস্ফানাল না 
বভস্রানাল মিল? মসনমথযা িানাল তাস্ত বব্র্ািাইস্র্র গুাঁস্ড়া মিল। 
  
এোর ব াযাস্রা মসনমথযাস্ক মেিায িানাল।  
  
োমড় বথস্ক বেমরস্য রাস্তায হাাঁটস্ত হাাঁটস্ত আড়স্চাস্খ একোর ব াযাস্রার মিস্ক 
তাকালাি। বিখলাি তার বচাস্খর িমণ িুস্টা অদু্ভত সেুি হস্য জ্বলস্ি, েুেলাি চরি 
উস্ত্তিনায ভুগস্ি বস। 
  
বেে মকিুেণ চু চা  হাাঁটার  র ব াযাস্রাই বেষ  যডে কথা েলল। বস িানাল মিিঃ 
ওস্যলস একটা েো ার আমেষ্কার কস্রস্িন। আমি প্রশ্ন করলাি বস মক। ব াযাস্রা েলস্ত 
লাগল বিাট ঘরটার বর্স্স্ক রাখা মিস্সস ইেলথস্ ডর উইল। ওই উইস্ল মতমন সম্পমত্তটা 
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অোলস্ের্ ইেলথ ড স্ক মিস্যমিস্লন। উইলটা ওস্ির মেস্যর মঠক আস্গর। িা াস্না ফস্িড 
বলখা উইল, সােী মহসাস্ে িুিন চাকর সই মিস্যস্ি। তস্ে বকাথাও র্রকাস্সর সই 
বনই। েো ারটা বিস্খ িন ও মিিঃ ওস্যলস খুে অোক হস্য বগস্ি। 
  
আমি মিজ্ঞাসা করলাি মিিঃ ইসলথ ড ঐ উইস্লর কথা িানস্তন মকনা। ব াযাস্রা িানাল 
বয মিিঃ ঈেলথ ড েস্লস্িন মতমন িানস্তন না। 
  
এর র আমি ব াযাস্রাস্ক প্রশ্ন করলাি বস মকভাস্ে বিাঁড়া খাি বিস্খ েুেল বয একটা 
উইল বলখা হস্যস্ি। 
  
ব াযাস্রা বহস্স েলল মচমঠ মলখস্ত মলখস্ত প্রাযেই এরূ  হয বয একটা মেস্েষ কথার 
োনান িস্ন আসস্ি না। তখন সকস্ল মক কস্র একটা বিাঁড়া কাগস্ি ঐ মেস্েষ োনানটা 
োরোর মলস্খ বিখস্ত চায বয বসটা মঠক হস্ে মকনা। এস্েস্েও মিস্সস ইেলথ ড মঠক 
বসরকি কস্রস্িন। ভাল কস্র লেে করস্ল বিখা যাস্ে মতমন একমট মেস্েষ েস্ব্দর োনান 
মনস্য মচোয  স্ড়মিস্লন। ঐ মেস্েষ োনানটা সম্ভেত সম্পমত্তর অমধকার সংোে, 
মিস্সস ইেলথ ড বসই রাস্ত মনশ্চযই সম্পমত্ত কথাটা মলখস্ত বচস্যমিস্লন। 
  
ব াযাস্রা এই েো ারটা সম্বস্ন্ধ তখনই মনমশ্চে হস্যস্ি যখন বস তা চুিীর িাইস্যর িস্ধে 
বথস্ক ওই বিাঁড়া কাগস্ির টুকস্রাটা খুাঁস্ি ব ল। ওটা বিস্খই তার িস্ন উইস্লর কথাটা 
বিস্গমিল। একিাে বকাস্না উইল মলখস্ত বগস্লই ঐ কথাটার প্রস্যািন হয। 
  
ব াযাস্রা িানাল আরও একটা কারস্ণ তার ধারণাটা মনমশ্চত হয। ঐ ঘরটাস্ত বসমিন 
বকাস্না কারস্ণ োডু় বিওযা হযমন। বর্স্স্কর কাস্ি মকিু শুকস্না িামটর গুাঁস্ড়া  স্ড় 
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রস্যস্ি। ওগুস্লা বথস্ক এই ধারণাটা হওযাই স্বাভামেক বয বসমিন েৃমষ্ট োিল হযমন। 
োগাস্নও নতুন ফুলগাস্ির চারা েসাস্না হস্যস্ি। তাই ধারণা করা সহি বয োগাস্নর 
িুিন িামলই বকাস্না কারস্ণ ঐ ঘস্র ঢুস্কমিল, ওস্িরই িুস্তার তলার িামটর গুাঁস্ড়া ঘস্র 
িমড়স্যস্ি, ওস্ির িুস্িাড়া  াস্যর িা ও ঘস্র স্পষ্ট হস্য রস্যস্ি। 
  
আমি মিজ্ঞাসা করলাি িালী িুিন বকন ঘস্র ঢুকস্লা। ব াযাস্রা েলল মিস্সস ইেলথ ড 
যমি শুধু ওস্ির সস্ে কথা েলস্ত চাইস্তন তাহস্ল ওস্ির ঘস্র বঢাকার প্রস্যািন হত না, 
িানলার ধাস্র এস্সই কথা েলস্ত  ারস্তন, তাই খুে সম্ভে ওরা িুিন মিস্সস 
ইেলথস্ ডর বলখা বকাস্না উইস্ল সােী মহসাস্ে সই করার িনে ঘস্র এস্সমিল। 
  
এই  যডে েস্ল ব াযাস্রা থািল। আমি ব াযাস্রার তামরফ না কস্র  ারলাি না। 
ব াযাস্রা িৃিু হাসল। 
  
এোর আমি আস্রকটা প্রশ্ন করলাি বয বস মকভাস্ে িানল বয নমথোস্ের চামেটা 
হামরস্যস্ি। 
  
ব াযাস্রা েলল বসটা বস িানত না, শুধুিাে আন্দাস্ি মঢল িুাঁস্ড়মিল। চামেটাস্ত এক 
টুকস্রা তার িড়াস্না বিস্খ সস্ন্দহ হস্যমিল চামেটা বকাস্না িরস্চ ধরা চামের বথাকায 
আটকাস্না মিল, খুস্ল  স্ড় বগস্ি। চামেটা যমি প্রথস্ি হামরস্য মগস্য আোর খুাঁস্ি  াওযা 
বযত তাহস্ল মিস্সস ইেলথ ড মনিঃসস্ন্দস্হ বসটা চামের বথাকায আটস্ক মনস্তন। মকন্তু 
তার চামের বথাকাস্ত নতুন চকচস্ক একটা চামে বিস্খ বোো বগল বয বসটা ঐ চামের 
অনে বিাড়াটা। সুতরাং অনে বকউ প্রথি চামেটা নমথ োস্ে লামগস্যস্ি। 
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আমি েললাি বকউ েলস্ত বতা মিিঃ ইেলথ ড ড। ব াযাস্রা আিার মিস্ক অদু্ভত িৃমষ্টস্ত 
তামকস্য েলল বয আমি ঐ বলাকটার অ রাধ সম্বস্ন্ধ মনিঃসস্ন্দহ মকনা। 
  
আমি েললাি ঘটনাপ্রোি বতা বসমিস্কই ইমেত করস্ি। 
  
ব াযাস্রা িাথা োাঁমকস্য েলল মিিঃ ইেলথস্ ডরও েলার িত অস্নক কথা আস্ি। আমি 
েললাি আমি বতা একটার বেমে কারণ বিখস্ত  ামে না। ব াযাস্রা বসটা মক িানস্ত 
চাইল। 
  
আমি েলস্ত লাগলাি বসই রাস্ে বয বলাকটা ঘস্র ঢুকমিল বস িানলা মিস্য ো বকাস্না 
যািুিস্ন্ত্র বঢাস্কমন। সুতরাং মিস্সস ইেলথ ড ই িরিা খুস্ল মিস্যমিস্লন। মনিঃসস্ন্দস্হ 
বসই বলাকমট ওাঁর স্বািী মিিঃ ইেলথ ড কারণ মনস্ির স্বািীস্ক িরিা খুস্ল মিস্ত মনশ্চযই 
ওাঁর আ মত্ত থাকার কথা নয। 
  
ব াযাস্রা আিার সস্ে একিত হল না। বস েলল মিিঃ ইেলথ ড স্ক িরিা খুস্ল মিস্ত 
মিস্সস ইেলথস্ ডর আ মত্ত থাকার কথা। উমন ওাঁর স্বািীর ঘস্র বঢাকার িরিাটা বসমিন 
বভতর বথস্ক েন্ধ কস্র বরস্খমিস্লন কারণ ঐ মিনই মেকালস্েলায ওস্ির িস্ধে খুে 
েগড়া হস্যমিল। সুতরাং মিস্সস ইেলথ ড কখনই স্বািীস্ক িরিা খুস্ল মিস্ত  াস্রন না। 
  
হাাঁটস্ত হাাঁটস্ত আিরা ততেস্ণ ব াযাস্রার আস্তানা মলস্টওস্যর্ কুমটস্র ব ৌঁস্ি বগমি। 
ব াযাস্রার আহ্বাস্ন ওর বোোর ঘস্র মগস্য েসলাি। ব াযাস্রা িুস্টা বচযার িানলার 
সািস্ন এস্ন বরস্খমিল–বসখান বথস্ক গ্রাস্ির রাস্তাটা বেে  মরষ্কারভাস্ে বিখা যামেল। 
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িানলার োইস্র নির  ড়স্তই বিখলাি অদু্ভত বচহারার একটা বলাক খুে বিাস্র রাস্তা 
মিস্য িুস্ট আসস্ি। বলাকটার িুখ বিস্খ িস্ন হল খুে ভয ব স্যস্ি বস। ব াযাস্রাস্ক 
তাড়াতামড় বর্স্ক বিখালাি। 
  
ব াযাস্রা িানলা মিস্য বিস্খ েলল বলাকটা হল মিিঃ বিস, ওষুস্ধর বিাকাস্ন কাি কস্র। 
  
বলাকটা ততেস্ণ িরিায িিািি ধাক্কা িারস্ত শুরু কস্রস্ি। ব াযাস্রা িরিা বখালার 
িনে মনস্চ িুটস্লা। মিিঃ বিস্সর গলা ব লাি, বস েলস্ি সারা গ্রাস্ি মিস্সস ইেলথস্ ডর 
িারা যাওযার খেরটা িমড়স্য  স্ড়স্ি। বলাস্ক েলস্ি, ওাঁস্ক নামক মেষ খাওযাস্না হস্যস্ি। 
বেস্ষর কথাটা েলার সিয গলাটা খাস্টা করল বস। 
  
ব াযাস্রা অেেে স্বাভামেক গলায েলস্লা সমঠক েো ার অেেে র্াক্তারই একিাে েলস্ত 
 ারস্েন। 
  
বেষ  যডে বিাকরাটা মেিায মনস্তই ব াযাস্রা িরিা েন্ধ কস্র মিল। 
  
ব াযাস্রার সস্ে বচাখাস্চামখ হস্তই বস েলল বিাকরাস্ক তিস্ের সিয সােী মহস্সস্ে 
প্রস্যািন হস্ে। 
  
ব াযাস্রাস্ক মকিু মিজ্ঞাসা করস্ো িস্ন করস্তই োধা মিল ও। বস িানাল তার িনটা 
এখন খুে মেমেপ্ত হস্য বগস্ি। 
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প্রায িে মিমনট চু চা  েস্স রইল ব াযাস্রা। তার িুস্খর ও র মেমচে ভাস্ের বখলা 
ফুস্ট উঠস্ত লাগল। বেষ  যডে একটা গভীর িীঘডশ্বাস বেমরস্য এল তার িুখ মিস্য। 
তার র েলল বস েড় ধাাঁধায  স্ড় আস্ি। িুস্টা েো ার মনস্য বস খুে মচমেত। 
  
আমি িানস্ত চাইলাি েো ার িুস্টা মক। ব াযাস্রা িানাল একটা েো ার হল গতকাস্লর 
আেহাওযাটা বকিন মিল তা খুেই িরুরী েো ার। 
  
আমি েললাি গতকাল বতা বেে সুন্দর আেহাওযা মিল। ব াযাস্রা েলল গতকাল 
তা িাো প্রায আমে মর্গ্রী উস্ঠমিল। এর িস্ধেই লুমকস্য আস্ি রহস্সের চামেকামঠ। 
  
মিতীয েো ারমট হল িাঁমসস্য ইেলথস্ ডর ব াোকমট েড় অদু্ভতএেং বসই সস্ে ওর কাস্লা 
িামড় আর চেিাও খুে অদু্ভত। 
  
আমি েললাি বয তার বহাঁযামল আমি মকিুই েুেস্ত  ারমি না। 
  
ব াযাস্রা েলল বস ঠাট্টাও করস্ি না, আর বহাঁযামলও করস্ি না। তার কথা এস্কোস্র 
সমতে। 
  
আমি মিজ্ঞাসা করলাি যমি কস্রানাস্রর িুমররা আলস্ের্ ইেলথ ডস্কই খুনী মহসাস্ে 
রায বিয তাহস্ল ব াযাস্রার ধারণার মক গমত হস্ে। 
  
ব াযাস্রা িানাল তাস্তও তার িস্তর বহরস্ফর হস্ে না। 
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ব াযাস্রার িোে শুস্ন স্তমম্ভত হস্য বগলাি। এই বিাটখাস্টা িানুষটাস্ক আমি অোক 
বচাস্খ বিখস্ত লাগলাি। ব াযাস্রার িুস্খ একসস্ে মেরমক্ত ও আনস্ন্দর অমভেেমক্ত 
বিখস্ত ব লাি। 
  
ব াযাস্রা আিার কাাঁস্ধ হাত বরস্খ িলিল বচাস্খ েলস্ত লাগল বয বস মনস্ির কাস্ি 
প্রমতজ্ঞােে। বযভাস্েই বহাক মিস্সস ইেলথস্ ডর খুনীস্ক বস খুাঁস্ি বের করস্েই এেং 
যথাস্যাগে োমস্ত বিযার কারণ মিস্সস ইেলথ ড িীেস্ন কখনও কারও ভাস্লাোসা 
 ানমন। মকন্তু মতমন বেলমিযানস্ির িনে বয উ কার কস্রস্িন বসই ঋণ ব াযাস্রাস্ক 
বোধ করস্তই হস্ে। 
  
ব াযাস্রা আস্রা েলল বয বস এ েো াস্র মনমশ্চত বয তার একটা িুস্খর কথায অোলস্ের্ 
বগ্রপ্তারীর হাত বথস্ক বরহাই ব স্ত  াস্র। তখন বসটা না করস্ল মিস্সস ইেলথ ড  
কখনও তাস্ক েিা করস্েন না। 
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তিফেি আফগি সিযট়া 
তিস্ের আস্গর সিযটাস্ত ব াযাস্রা এতটুকু মেশ্রাি বনোর সিয  াযমন। িুোর বগা স্ন 
মিিঃ ওস্যলস্সর সস্ে আস্লাচনায েেস্ত রইল ব াযাস্রা, বেে কস্যকোর গ্রাস্ির োইস্রও 
ঘুস্র এল বস। েো ারটা আিার এতটুকু ভাস্লা লাগমিল না, কারণ ব াযাস্রা ওর 
কািকস্িডর কথা আিাস্ক একটুও িানাল না। 
  
তিস্ের মনমিডষ্ট মিন এোর এমগস্য এল। শুেোর মিন গ্রাস্িরই একটা োমড়স্ত 
কস্রানাস্রর শুনামন েসল। বেষ  যডে ব াযাস্রার বিখা মিলল, আিরা িুিস্নও হামির 
হলাি ওখাস্ন। আিাস্ির সাস্েের প্রস্যািন না থাকায আিরা ব িস্নই েস্স রইলাি। 
  
প্রথস্ি খুাঁমটনামট েো ারগুস্লা বেষ হল। িুরীরা িৃতস্িহ বিখার  র িন কোস্ভমিস 
সনাক্ত কস্র সােে মিল। প্রস্শ্নর উত্তস্র িন ঐ মিস্নর ঘটনার একটা মেেরণ মিস্য 
মিস্সস ইেলথস্ ডর িারা যাওযার  মরমস্থমতটা েুমেস্য মিল। 
  
এর র র্াক্তারী সােে গ্রহণ করা হল, সারা ঘস্রর বলাক লিস্নর সেডস্শ্রষ্ঠ মেষ মেস্েষজ্ঞ 
র্ািঃ েরমস্টস্নর েক্তেে বোনার িনে উিগ্রীে হস্য উস্ঠস্ি। অল্প কথায মতমন িযনা 
তিস্ের মেেরণ েুমেস্য মিস্লন িুরীস্ির। 
  
িযনা তিস্ের ফলাফল মেস্েষণ কস্র এটুকুই বোো বগস্ি মিস্সস ইেলথ ড মিকমনন 
মেষ প্রস্যাস্গ িারা বগস্িন। 
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ওাঁর বিস্হ মিকমনস্নর  মরিাণ বিস্খ িানা যায উমন প্রায ব ৌস্ন এক বগ্রন মিকমনন 
বখস্যমিস্লন। 
  
এর র কস্রানার প্রশ্ন করস্লন মিস্সস ইেলথ ড মক না বিস্ন ঐ মেষ গ্রহণ কস্র থাকস্ত 
 াস্রন? 
  
ওিঃ েরমস্টন িানাস্লন এটা অসম্ভে কারণ মস্ত্রকমনন সাধারণভাস্ে ওষুস্ধ েেেহার করা 
হয না, এর মেমের ও রও মেমধমনস্ষধ আস্ি। 
  
িুরী মিজ্ঞাসা করস্লন র্ািঃ মক  রীো কস্র েুেস্ত ব স্রস্িন মকভাস্ে ঐ মেষ উমন 
গ্রহণ কস্রস্িন। 
  
েরমস্টন িানাস্লন বয মতমন েুেস্ত  াস্রনমন। 
  
িুরী এোর প্রশ্ন করস্লন র্ািঃ উইলমকে আসার আস্গই র্ািঃ েরমস্টন স্টাইলস বকাস্টড 
উ মস্থত হস্যমিস্লন মকনা। 
  
র্ািঃ েরমস্টন িানাস্লন গামড়র োইভাস্রর সস্ে তার িরিার কাস্ি বিখা হস্যমিল, 
বসখাস্ন সে শুস্ন মতমন তাড়াতামড় ঘটনাস্থস্ল চস্ল যান। 
  
িুরী এর স্রর ঘটনাগুস্লা িানস্ত চান। র্ািঃ েরমস্টন েস্ল বযস্ত লাগস্লন বয মিস্সস 
ইেলথস্ ডর ঘস্র ঢুস্কই মতমন বিখস্ত  ান বয তার বিহটা ধনুষ্টংকাস্রর বরাগীর িত 
বোঁস্ক যাস্ে, তাস্ক বিস্খ মিস্সস ইেলথ ড শুধু আলস্ের্, আলস্ের্ েস্ল উঠস্লন। 
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কস্রানার প্রশ্ন করস্লন রাস্ের খাওযার  র মিস্সস ইেলথ ড ওাঁর স্বািীর এস্ন বিওযা বয 
কমফ  ান কস্রমিস্লন, তার িধে মিস্য ওাঁর বিস্হ মেষ প্রস্যাগ করস্ত  াস্র মকনা। 
  
র্ািঃ েরমস্টন েলস্লন বসটা অসম্ভে নয। তস্ে মিকমনন খুে দ্রুত কাি কস্র, 
সাধারণতিঃ গ্রহণ করার িু এক ঘণ্টার িস্ধেই এর উ সগড বিখা বিয। অেেে মেস্েষ 
বকাস্না কারস্ণ একটু বিমরও হস্ত  াস্র। যমিও েতডিান বেস্ে এটা ঘস্টমন। মিস্সস 
ইেলথ ড খাওযার  স্র রাত প্রায আটটার সিয কমফ  ান কস্রমিস্লন অথচ 
উ সগডগুস্লা  রমিন বভাস্রর আস্গ বিখা বিযমন। এস্ত সস্ন্দহ হয, উমন মেষ গ্রহণ 
কস্রমিস্লন আরও  স্র। 
  
কস্রানার েলস্লন মিস্সস ইেলথস্ ডর অভোস মিল িােরাস্ত এক কা  বকাস্কা  ান 
করা ওর িধে মিস্য মেষ ওাঁর েরীস্র ঢুস্ক থাকস্ত  াস্র। 
  
র্ািঃ েরমস্টন েলস্লন তা হস্ত  াস্র না কারণ ঐ  াস্ের বকাস্কা মতমন মেস্েষণ কস্র 
বিস্খস্িন, তাস্ত মিকমনন বনই। 
  
ব াযাস্রা বযন অসু্ফট স্বস্র মকিু েস্ল উঠল। আমি ব াযাস্রাস্ক েলস্ত বগলাি র্ািঃ 
েরমস্টন যা েলস্িন বসও বতা তাই েস্লমিল। 
  
ব াযাস্রা আিাস্ক োধা মিস্য চু চা  শুনস্ত েলল। 
  
র্ািঃ েরমস্টন িানাস্লন, মিকমনস্নর স্বাি অতেে বতস্তা। বকাস্না দ্রেস্ণর ৭০,০০০ 
ভাস্গর এক ভাগ যমি মিকমনন থাস্ক তাহস্ল এর উ মস্থমত েুেস্ত  ারা যায, অতেে 
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গন্ধযুক্ত মকিু মিস্য মিকমনস্নর স্বাি অেেে িূর করা যায, তস্ে বকাস্কার বস েমক্ত 
বনই। 
  
িুরীস্ির িস্ধে একিন িানস্ত চাইস্লন কমফস্ত মিকমনস্নর স্বাি নষ্ট হয মকনা। 
  
র্ািঃ েরমস্টন উত্তস্র িানাস্লন কমফর মনিস্ব স্বাি বযস্হতু বতস্তা, বসস্হতু এর িস্ধে 
মিকমনস্নর স্বাি চা া  ড়স্ত  াস্র। 
  
িুরী েলস্লন তাহস্ল র্ািঃ েরমস্টস্নর িস্ত সম্ভেতিঃ কমফর িধে মিস্যই মেষ প্রস্যাস্ গ 
করা হস্যস্ি, অেে বকাস্না অিানা কারস্ণ এর উ সগড ফুস্ট উঠস্ত বিমর হস্যস্ি। 
  
র্ািঃ েরমস্টন েলস্লন কমফর কা টা সমূ্পণড গুস্ড়া হস্য যাওযায ঐ কাস্ র তলামন 
মেস্েষণ করা সম্ভে হযমন। 
  
র্ািঃ েরমস্টস্নর সােে বিওযা বেষ হস্ল র্ািঃ উইলমকে এস্লন। মতমন র্ািঃ েরমস্টস্নর 
কথাগুস্লারই  ুনরােৃমত্ত করস্লন। 
  
মিস্সস ইেলথ ড আত্মহতো করস্ত  াস্রন মকনা প্রশ্ন করা হস্ল র্ািঃ উইলমকে িৃঢ়তার 
সস্ে বস কথা অস্বীকার কস্র েলস্লন, িৃতা মিস্সস ইেলথস্ ডর হাটড একটু িুেডল 
থাকস্লও অনেমিক মিস্য তার স্বাস্থে বেে ভাস্লাই মিল, িানমসক প্রফুিতারও বকাস্না 
অভাে মিল না। তাই এসে মেস্েচনা কস্রই েলা যায আত্মহতো করার িত িমহলা উমন 
মিস্লন না। 
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এর র সােে বিওযার িনে লস্রে কোস্ভমিস্সর র্াক  ড়ল। লস্রস্ের সােে িস্নর 
সাস্েেরই  ুনরােৃমত্ত। তস্ে লস্রে চস্ল আসার সিয একটু ইতস্ততিঃ কস্র কস্রানারস্ক 
েলল তার ধারণা তার িার িৃতুে স্বাভামেকভাস্েই হস্যস্ি, অেেে তার ধারণা ভুলও হস্ত 
 াস্র। 
  
কস্রানার গভীরভাস্ে িানস্ত চাইস্লন তার এরকি িস্ন হওযার কারণ মক। 
  
লস্রে েলল তার িা িারা যাওযার মকিুমিন আস্গ বথস্কই একটা টমনক খামেস্লন, 
যাস্ত মিকমনন থাকত। 
  
কস্রানার একথা শুস্ন মেমস্মত হস্লন। িুরীরাও নস্ড়চস্ড় েসল। 
  
লস্রে েস্ল বযস্ত লাগল, বস শুস্নস্ি এরকি ওষুধ েিাগত েেেহার করার ফস্ল 
কখনও কখনও িৃতুে  যডে ঘটস্ত  াস্র। তার িা হযত বসমিন ঐ ওষুধ একটু বেমে 
িাোয বখস্য বফস্লমিস্লন ভুল কস্র। 
  
কস্রানার েলস্লন তারা এই প্রথি িানস্ত  ারস্লন বয মিস্সস ইেলথ ড মিকমনন বখস্ত 
অভেস্ত মিস্লন। এই সূেমট িানাস্নার িনে তারা লস্রস্ের কাস্ি কৃতজ্ঞ। 
  
এর র র্ািঃ উইলমকেস্ক কস্রানার আোর আহ্বান করস্লন। মতমন েো ারটা শুস্নই 
উমড়স্য মিস্লন, েলস্লন মিিঃ কোস্ভমিস্সর কথাটা এস্কোস্র অসম্ভে। মস্ত্রকমনন এক 
মহসাস্ে একটু েমতকারক মেষ, তস্ে ওষুধ মহসাস্ে েেেহার করস্ল এস্ত হঠাৎ িৃতুে 
ঘটার বকাস্না কারণ বনই। এটা িীঘডমিন ধস্র অমত িাোয েেেহার করস্ত থাকস্ল নানা 
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উ সগড বিখা মিস্ত োধে। মকন্তু মিস্সস ইেলথস্ ডর বেস্ে এরকি হস্ল তার মনশ্চযই 
নিস্র আসত। 
  
কস্রানার প্রশ্ন করস্লন মিস্সস ইেলথ ড যমি অমতিাোয ঐ টমনক গ্রহণ কস্র থাস্কন 
তাহস্ল মক হস্ত  াস্র? 
  
র্িঃ উইলমকে িানাস্লন, মতন-চার িাগ ওষুধ বখস্লও িৃতুে ঘটার সম্ভােনা বনই। মিস্সস 
ইেলথ ড প্রস্তেোর বেমে কস্রই ঐ ওষুধ হতমর কস্র আনস্তন টোর্মিনস্টাস্রর কুটস্সর 
ওষুস্ধর বিাকান বথস্ক। বিস্হ িযনা তিস্ের সিয বয  মরিাণ মিকমনন  াওযা বগস্ি 
বসটা ব স্ত হস্ল  ুস্রা বোতস্লর ওষুধ এস্কোস্র খাওযার কথা, যা এস্কোস্রই 
অোস্তে। 
  
একিন িুরী মিজ্ঞাসা করস্লন ওষুস্ধর বিাকাস্নর বকাস্না কিডচারী ভুল করস্ত  াস্র মক 
না। র্ািঃ উইলমকে েলস্লন বসটা হস্লও হস্ত  াস্র। 
  
মকন্তু এর স্রই র্রকাস্সর সােে শুস্ন ঐ সম্ভােনা োমতল কস্র মিস্ত হল। র্রকাস 
িানাল ওষুধটা নতুন হতমর করা হযমন, বেে মকিুমিন ধস্রই মিস্সস ইেলথ ড বসটা 
খামেস্লন। িারা যাওযার মিন বেষ িাগটা বখস্যমিস্লন। 
  
বেষ  যডে অেেে ওষুস্ধর েো ারটা োমতল করস্ত হল। কস্রানার অনোনে সােে গ্রহণ 
করস্ত শুরু করস্লন। র্রকাস িানাল িুঘডটনার মিন মকভাস্ে মিস্সস ইেলথ ড ঘন্টা 
োিাস্ল র্রকাস োমড়র সকলস্ক বর্স্ক বতাস্ল। 
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এর র বিরী কোস্ভমিসস্ক সােী মিস্ত র্াকা হল। বেে ঋিু ভমেস্ত িাাঁমড়স্য োেভাস্ে 
সােে মিস্ত লাগস্লন মতমন। কস্রানাস্রর প্রস্শ্নর উত্তস্র মতমন িানাস্লন মকভাস্ে রাত 
সাস্ড় চারস্টর সিয ঘমড়র অোলািড শুস্ন মতমন উস্ঠ  স্ড়ন তার র হঠাৎ একটা ভারী 
মকিু  ড়ার েব্দ  ান। 
  
কস্রানার েলস্লন সম্ভেতিঃ খাস্টর  াস্ের বটমেলটা  স্ড় যাওযার েব্দ শুস্ন থাকস্তন। 
  
বিরী কোস্ভমিস্সর ঘন্টার েব্দ বোনার  র মক মক হস্যমিল েলস্ত লাগস্ল কস্রানার 
েলস্লন বস সে কথা বতা িানা হস্য বগস্ি। তারা শুধু আস্গর মিস্নর েগড়ার সম্বস্ন্ধ 
িানস্ত চান। 
  
বিরী কোস্ভমিস অোক হস্য েলস্লন মতমন এ েো াস্র মক েলস্েন। তার কণ্ঠস্বর একটু 
উেত বোনাল। 
  
কস্রানার আোর েলস্ত লাগস্লন বিরীস্ক একথা মিজ্ঞাসা করার ব িস্ন একটা কারণ 
আস্ি। মতমন শুস্নস্িন বিরী ঐ সিয বিাট ঘস্রর েড় িানলার  াস্ে একটা বেস্ি েস্স 
েই  ড়মিস্লন। 
  
বিরী েলস্ত োধে হস্লন বয মতমন ওখাস্ন েস্সমিস্লন। কস্রানার প্রশ্ন করস্লন ঘস্রর 
িানালাটা মনশ্চযই বখালা মিল। 
  
ফোকাস্ে িুস্খ বিরী স্বীকার করস্ত োধে হস্লন বয িানলা বখালা মিল। 
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কস্রানার এোর প্রশ্ন করস্লন তাহস্ল মনশ্চযই ঘস্রর বভতস্রর কথাোতডা মতমন শুনস্ত 
ব স্যমিস্লন। 
  
বিরী েলস্লন বকাস্না কথা তার কাস্ন আস্সমন তা নয, তস্ে  স্রর বগা নীয কথা 
বোনার অস্ভেস তার বনই। বিরীর িুখটা সািানে লাল হস্য উঠল। 
  
কস্রানার বিরীস্ক যা শুস্নস্িন তা েলার িনে চা  মিস্লন। 
  
বিরীর মিস্ক তামকস্য িস্ন হল মতমন বযন মকিু মচো করস্িন। োইস্রর োে ভােটা 
অেেে েিায রাখস্ি। একটু  স্র মতমন েলস্লন তার িস্ন  স্ড়স্ি। মিস্সস ইেলথ ড 
স্বািী-স্ত্রীর কলঙ্ক ো এরকি ধরস্নর বকাস্না কথা েলমিস্লন। 
  
কস্রানারস্ক সন্তুষ্ট িস্ন হল। মতমন এোর েলস্লন বিরী যখন েুেস্লন েো ারটা স্বািী-
স্ত্রীর বগা নীয মকিু তখন মতমন বসখান বথস্ক সস্র বগস্লন না বকন? 
  
বিরী কোস্ভমিস্সর বচাস্খ িস্ন হল বযন একটু মেমলক বখল বগল। এই প্রশ্নটা শুস্ন 
কস্রানাস্রর প্রমত বয একটা বোধ ফুস্ট উঠস্ি তা েুেস্ত অসুমেধা হল না। তেুও বেে 
োে স্বস্রই বিরী েলস্লন মতমন সস্র যানমন কারণ বসখাস্ন েস্স থাকস্ত ভাস্লা 
লাগমিল, তস্ে িনটা তার েইস্যর িস্ধেই মিল। 
  
এর বেমে মকিু বিরী িাস্নন মকনা কস্রানার মিজ্ঞাসা করল। বিরী িানাল এর বচস্য 
বেমে মকিু তারা িানা বনই। 
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প্রস্শ্নাত্তর বেষ হস্য বগস্লও আিার িস্ন হল, কস্রানার ওর সাস্েে খুে একটা সন্তুষ্ট 
হনমন। হযত তার ধারণা বিরী কোস্ভমিস অস্নক মকিু বগা ন কস্রস্িন। 
  
এর র বিাকান কিডচারী অোমি মহল সােী মিস্ত এল। ওর সাস্েে িানা বগল, ১৭ই 
মেকাস্ল স্টাইলস্সর িালী উইমলযাি আলডস্ক ও একটা িা াস্না উইস্লর ফিড মেমে 
কস্রমিল। 
  
এোর উইমলযাি ও িোমনং সােে মিস্ত এল। ওরা িানাল বসমিন একটা উইস্ল সােী 
মহসাস্ে তারা সই মিস্যমিল। বস সিয মিল প্রায মেকাল সাস্ড় চারস্ট। 
  
মসনমথযা িারর্স্কর র্াক  ড়ল। মসনমথযা অেেে মকিুই িানস্ত  ারল না কারণ বিরী 
কোস্ভমিস ওস্ক িাগাস্নার আস্গ  যডে িুঘডটনার কথা বস মকিুই িানস্ত  াস্রমন। 
  
অতিঃ র কস্রানার মসনমথযাস্ক মেিায মিস্লন। 
  
এোর র্াক এল ইমভমলন হাওযাস্র্ডর। 
  
মিস হাওযার্ড মিস্সস ইেলথস্ ডর ১৭ তামরস্খর বলখা মচমঠ িামখল করস্লন। মচমঠটা আমি 
আর ব াযাস্রা আস্গই বিস্খমিলাি। মচমঠটা এই রকি মিল : 
  
স্টাইলস বকাটড 
এস্সে 
১৭ িুলাই 
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মপ্রয ইমভমলন, 
েগড়াটা মক বিটাস্না যায না? আিার মপ্রয স্বািীর সম্বস্ন্ধ তুমি যা েস্লস্ি, তা অেেে 
ভুস্ল যাওযা অসম্ভে আিার  স্ে, েযস হস্য বগস্ি বতা…তেুও বতািাস্ক ভাস্লাোমস। 
বতািারই একাে 
এমিমল ইেলথ ড। 
  
িুরীরা িস্নাস্যাগ সহকাস্র মচমঠটা বিখস্লন। 
  
কস্রানার একটু হতাে হস্য েলস্লন এই মচমঠ বথস্ক এিন মকিুই িানা বগল না যা 
সিসো সিাধাস্নর সহাযক হস্ত  াস্র। 
  
মিস হাওযার্ড েলস্ত লাগস্লন বেচারী এমিমল েুেস্ত ব স্রমিস্লন ওস্ক বোকা োনাস্না 
হস্যমিল। কস্রানার েলস্লন মচমঠস্ত বতা এরকি বকাস্না কথা বনই। ইমভ উত্তস্র েলস্লন 
এমিমল  িন্দ করস্তন না েস্লই মচমঠস্ত বসরকি মকিু বলখা মিল না। মতমন েলস্লন 
এমিমল নামক চাইমিস্লন মতমন মফস্র আসুন। মকন্তু এমিমল মনস্ির ভুল স্বীকার করস্ত 
চানমন। 
  
আমি লেে করলাি কস্রানার, মিিঃ ওস্যলস, আর অনোনে িুরীরা একটু িৃিু হাসস্লন। 
মিস হাওযাস্র্ডর চমরে ওরা সকস্লই েুস্ে মনস্যস্িন। 
  
কস্রানার এোর মিস হাওযার্ডস্ক মেিায িানাস্লন। 
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এর রই সেস্চস্য উস্ত্তিনার েো ার ঘটল যখন কস্রানার ওষুস্ধর বিাকাস্নর কিডচারী 
অোলোটড বিসস্ক সােে মিস্ত র্াকস্লন। 
  
বিস শুকস্না িুস্খ এস্স িাাঁড়াল। কস্রানাস্রর প্রস্শ্নর উত্তস্র িানাল বয বস একিন বযাগে 
ওষুধ প্রস্তুতকারক। তস্ে ঐ বিাকাস্ন বস নতুন এস্সস্িন আস্গর কিডচারী যুস্ে চস্ল 
যাওযার িনে। 
  
িু-একটা সাধারণ কথাোতডার  র কস্রানার িানস্ত চাইস্লন বিস কস্যকমিস্নর িস্ধে 
কারও কাস্ি মস্ত্রকমনন মেমে কস্রমিস্লন মকনা। বিস িাথা বনস্ড় হোাঁ েলল। কস্রানার 
িানস্ত চাইস্লন কস্ে বস মেমে কস্রস্ি। বিস িানাল বসািোর ১৬ তামরস্খ বস 
মিকমনন মেমে কস্র। কস্রানার এোর িানস্ত চান বস কাস্ক মেমে কস্রস্ি। 
  
সারা ঘর মনেডাক মনস্তব্ধ হস্য সােীর মিস্ক তামকস্য আস্ি। বিস িানাল বস মিিঃ 
ইেলথ ডস্ক মিকমনন মেমে কস্রমিল। 
  
ঘস্রর সকস্লর নির মগস্য  ড়ল এক  াস্ে েস্স থাকা অোলস্ের্ ইেলথস্ ডর ও র। 
মকন্তু বলাকটার বকাস্না ভ্রূস্ে  বনই। শুধু মনথরভাস্ে একোর বিস্সর িুস্খর মিস্ক 
তামকস্যমিল যখন বিস তার নাি েলমিল। আমি বভস্েমিলাি বলাকটা হযত তীব্র্ 
প্রমতোি করস্ে, মকন্তু বসরকি মকিুই হল না–িুস্খ শুধু একটা মেস্মস্যর মেমলক বখস্ল 
বগল। 
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কস্রানার বিসস্ক তীব্র্ স্বস্র প্রশ্ন করল বস এইভাস্ে যখন তখন মস্ত্রকমনন মেমে কস্র 
নামক। বিস প্রশ্নটা শুস্ন বেে ঘােস্ড় বগল, তেু তাড়াতামড় েস্ল উঠল মিিঃ ইেলথ ড 
একটা কুকুর িারার িনে মেষটা বচস্যমিস্লন েস্ল বস মেমে কস্রমিল। 
  
কস্রানার আোর প্রশ্ন করস্লন বস মেষ মকনস্ল একটা খাতায সই করস্ত হয মকনা, 
বিস তাড়াতামড় খাতাটা বের কস্র বিখাল। কস্রানার তাস্ক ভমেষেস্তর িনে সােধান 
কস্র মেিায মিস্লন। 
  
এর র র্াক  ড়ল অোলস্ের্ ইেলথস্ ডর। বলাকটাস্ক অদু্ভত সংযত বিখাল। 
কস্রানাস্রর বসািাসুমি আেিস্ণর উত্তস্র অোলস্ের্ ইেলথ ড িানাস্লন মতমন মেষ 
বকস্ননমন, স্টাইলস্স বকাস্নাও কুকুর বনই, শুধু োইস্র একটা বিাট কুকুর েহাল 
তমেযস্তই আস্ি। 
  
কস্রাস্নার সই করা খাতাটা সািস্ন োমড়স্য ধস্র মিিঃ ইেলথ ডস্ক মিজ্ঞাসা করস্লন মতমন 
এই সইটা অস্বীকার করস্ত চাইস্িন মকনা। 
  
মিিঃ ইেলথ ড েলস্লন ঐ হাস্তর বলখাটা তার নয। মতমন  স্কট বথস্ক একটা  ুরস্না 
খাি বের কস্র মনস্ির নাি সই কস্র িুরীস্ির সািস্ন ধরস্লন। সমতেই বলখা িুস্টার 
িস্ধে বকাস্না মিল বিখা বগল না। 
  
কস্রাস্নার মিিঃ ইেলথ ডস্ক মিজ্ঞাসা করস্লন তাহস্ল মিিঃ বিস্সর সােে সম্বস্ন্ধ তার 
েক্তেে মক? মিিঃ ইেলথ ড োে কস্ণ্ঠ েলস্লন, মিিঃ বিস ভুল কস্রস্িন। 
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এোর একটু ইতস্ততিঃ কস্র কস্রানার িানস্ত চাইস্লন বসািোর ১৬ তামরস্খ সন্ধোস্েলায 
মিিঃ ইেলথ ড বকাথায মিস্লন? ইেলথ ড েলস্লন তাাঁর িস্ন  ড়স্ি না। কস্রানার তাস্ক 
ভাস্লাভাস্ে ভােস্ত েলস্লন। ইেলথ ড িাথা বনস্ড় িানাস্লন তার যতিূর িস্ন  ড়স্ি 
সম্ভেত মতমন বকাথাও বেড়াস্েন। কস্রানার গম্ভীরভাস্ে িানস্ত চাইস্লন ইেলথ ড 
বকাস্না মিস্ক বেড়ামেস্লন, তার সস্ে বকউ মিল মকনা। ইেলথ ড িানাস্লন মতমন একাই 
মিস্লন তস্ে বকাথায মিস্লন তার িস্ন  ড়স্ি না। 
  
কস্রানার েলস্লন তাহস্ল ইেলথ ড বসই সিয বকাথায মিস্লন তা েলস্ত মতমন অস্বীকার 
করস্িন? ইেলথ ড েলস্লন কস্রানার যা খুেী বভস্ে মনস্ত  াস্রন। 
  
ব াযাস্রার মিস্ক তামকস্য বিখলাি বস বেে অস্বমস্ত বোধ করস্ি। অসু্ফট স্বস্র বস েস্ল 
উঠল ইেলথ ড বগ্রপ্তার হস্ত চায নামক। 
  
মিিঃ ইেলথ ড সমতে একটা োস্ি ধারণার সৃমষ্ট করস্লন। 
  
কস্রানার এোর অনে প্রশ্ন করস্লন। মতমন িানস্ত চাইস্লন িেলোর মেকাস্ল মিিঃ 
ইেলথ ড তার স্ত্রীর সস্ে কথা কাটাকামট কস্রমিস্লন মকনা। 
  
মিিঃ ইেলথ ড িানাস্লন বয িুরীরা ভুল শুস্নস্িন তার স্ত্রীর সস্ে ঐ সিয তার বকাস্না 
েগড়া হযমন। কারণ সারা মেকাল মতমন োমড়স্তই মিস্লন না। 
  
কস্রানার িানাস্লন িুিন সােী তাস্ির স্বািী-স্ত্রীর েগড়া শুস্নস্িন। ইেলথ ড 
মনমেডকারভাস্ে েলল ওরা ভুল কস্রস্ি। 
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 ুস্রা েো ারটা আিার কাস্ি বহাঁযামলর িত িস্ন হস্ত লাগল। ব াযাস্রার মিস্ক তামকস্য 
বিখলাি তার িুস্খ একটা অদু্ভত হামসর মেমলক বিখা যাস্ে। 
  
কস্রাস্নার মিজ্ঞাসাোি চালাস্ত লাগস্লন। মতমন িানস্ত চাইস্লন মিস্সস ইেলথ ড তার 
িৃতুেকাস্ল বয িুস্টা কথা েস্লমিস্লন বস সম্বস্ন্ধ মিিঃ ইেলথস্ ডর িতািত মক। 
  
ইেলথ ড  েলস্লন বসই সিয ঘস্র খুেই কি আস্লা মিল। র্ািঃ েরমস্টস্নর বচহারার 
সস্ে তার বচহারার যস্থষ্ট সািৃেে রস্যস্ি অথডাৎ েরমস্টস্নর িত তার িুস্খ িামড় রস্যস্ি। 
বসই অল্প আস্লাস্ত মিস্সস ইেলথ ড র্ািঃ েরমস্টনস্কই মিিঃ ইেলথ ড েস্ল িস্ন 
কস্রমিস্লন। 
  
ব াযাস্রা অসু্ফট স্বস্র স্বগস্তামক্ত কস্র েলল বয মিিঃ ইেলথ ড বেে ভাস্লাই েস্লস্িন। 
  
ইেলথ ড েলস্ত লাগস্লন সকস্ল তার স্ত্রীর বেষ সিস্যর কথাস্ক বিাষাস্রা  েস্ল বকন 
ভােস্িন। তার িস্ত তার স্ত্রী আসস্ল তাস্ক মকিু অনুস্রাধ করস্ত বচস্যমিল। 
  
কস্রানার এক িুহূতড মচো করস্লন। তার র েলস্লন তাস্ির মেশ্বাস মিিঃ ইেলথ ড 
মনস্িই তার স্ত্রীর িস্নে কমফ বঢস্ল মনস্য মগস্যমিস্লন। 
  
মিিঃ ইেলথ ড িানাস্লন কমফটা মতমনই বঢস্লমিস্লন, মকন্তু মতমন মনস্য বযস্ত  াস্রনমন, 
কারণ এক েনু্ধ বসই সিয তার সস্ে বিখা করস্ত এস্সমিস্লন,  স্র যখন মতমন মফস্র 
আস্সন তখন আর কা টাস্ক বটমেস্লর ও র বিখস্ত  ানমন। 
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কথাটা সমতে মকনা েুেস্ত  ারলাি না। ইেলথস্ ডর এস্ত কতটা সুমেধা হল তাও 
েুেলাি না কারণ কমফস্ত মেষ বিোস্নার যস্থষ্ট সুস্যাগ উমন ব স্যমিস্লন। 
  
হঠাৎ ব াযাস্রার ধাক্কা বখস্য চিস্ক বগলাি, ব াযাস্রা িরিার কাস্ি েস্স থাকা িুিন 
িানুস্ষর মিস্ক আিার িৃমষ্ট আকষডণ করস্লা। িুিস্নর িস্ধে একিন বেে িীঘড, সু ুরুষ 
আর অনেিন বিাস্টাখাস্টা েুমেিীপ্ত। 
  
আমি মফসমফস কস্র ব াযাস্রাস্ক মিজ্ঞাসা করলাি বয ওরা কারা। আিার কাস্ন প্রায 
িুখ বঠমকস্য ব াযাস্রা েলল ঐ বিাটখাস্টা িানুষ হল স্কটলোে ইযাস্র্ডর মর্স্টকমটভ 
ইনসস্ ক্টর মিমি িো । অনেিনও ইযাস্র্ডরই বলাক। 
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তিফেি ক়াি পেষ 
তিস্ের কাি বেষ হস্য বগস্ল ব াযাস্রা আর আমি োইস্র বেমরস্য আসস্তই ব াযাস্রা 
আিার হাত ধস্র এক াস্ে বটস্ন মনল। ওর উস্দ্দস্েে েুেস্ত অসুমেধা হল না, 
স্কটলোস্ির ইযাস্র্ডর িুিন প্রমতমনমধর িনেই ব াযাস্রা অস্ ো করস্ত চায। 
  
একটু  স্র ওরা িুিন এস্লই ব াযাস্রা বিাস্টাখাস্টা বচহারার বলাকমটস্ক মগস্য মিজ্ঞাসা 
করল মতমন ব াযাস্রাস্ক মচনস্ত  ারস্িন মকনা। ইনসস্ ক্টর তাস্ক বিস্খই উৎফুি হস্য 
উঠস্লন। তার সেীর সাস্থও মতমন ব াযাস্রার  মরচয কমরস্য মিস্লন। তারা িুিস্ন 
 ুরস্না সৃ্মমতচারণ করস্ত লাগস্লন। কস্ে তারা বকাথায একসস্ে কাি কস্রমিস্লন। 
বকাথায িাল করার রহসে উিঘাটন কস্রমিস্লন। সে বেস্েই বয ব াযাস্রার কৃমতত্ব 
মিল বসকথাও মতমন অক স্ট স্বীকার করস্লন। 
  
িুই েনু্ধর অতীত সৃ্মমতচারণ শুনস্ত শুনস্ত একটু এমগস্য আসস্তই ব াযাস্রা আর 
ইসস্ ক্টর  মরচস্যর  ালাটা চুমকস্য মনস্লন। ইনসস্ ক্টর িোস্ র সেীর  মরচয ব লাি 
মতমন সু ামরনটস্র্ন্ট সািারস্হ। 
  
ব াযাস্রা তাস্ির এখাস্ন আসার কারণটা মক বেে হাল্কাভাস্েই িানস্ত চাইল। 
  
িো  বচাখ মটস্  েলস্লন এই িািলার িনেই তাস্ির এখাস্ন আসা। তার িাস্ন িািলাটা 
খুেই সহি। ব াযাস্রা গম্ভীর গলায েলল তার মকন্তু তা িস্ন হয না। 
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সািারস্হ েলল েো ারটাস্ক কমঠন িস্ন হওযার বকাস্না কারণ বনই, মিিঃ ইেলথ ড বতা 
হাস্তনাস্ত ধরা  স্ড় বগস্িন। 
  
িো  ব াযাস্রার মিস্ক গভীর িৃমষ্টস্ত তাকাস্লন। তার র সািারস্হস্ক  করস্ত েস্ল 
েলস্লন, বয এসে েো াস্র ব াযাস্রার বচস্য আর বকউ ভাস্লা বোস্ে না। মতমন 
ব াযাস্রার ধারণা মক িানস্ত চাইস্লন। 
  
ব াযাস্রার িুস্খ িৃিু হামস বখস্ল বগল, িো  ব াযাস্রাস্ক েলস্ত লাগস্লন তারা যা মকিু 
বিখস্িন সেই োইস্র বথস্ক, মকন্তু ব াযাস্রা ঘটনাস্থস্ল থাকার িনে অস্নক সুমেধা 
ব স্যস্িন। িো  মিজ্ঞাসা করস্লন ব াযাস্রা মকিু সূে ব স্যস্িন মকনা। আর একথাও 
স্বীকার করস্লন তিস্ের সিয যা শুস্নস্িন তাস্ত ব াযাস্রা িাড়া অনে বকউ েলস্ল 
মেশ্বাসই করস্তন না বয মিিঃ ইেলথ ড তার স্ত্রীস্ক খুন কস্রস্িন। মতমন অোক হস্যস্িন 
একথা বভস্ে বয িুরীরা বকন ওস্কই খুনী েস্ল সােেস্ত করল না। 
  
ব াযাস্রা িানস্ত চাইস্লন তারা বগ্রপ্তারী  স্রাযানা মনস্য এস্সস্িন মকনা। 
  
িো  মঠকিস্তা উত্তর মিস্লন না, েলস্লন ব াযাস্রা যা বহাক মকিু বভস্ে মনস্ত  াস্র। 
ব াযাস্রা েোগ্র কস্ণ্ঠ েস্ল উঠল তার িস্ত এখন বগ্রপ্তারটা িুলতুেী রাখাই ভাস্লা। 
সািারস্হ িৃঢ় কস্ণ্ঠ েলস্লন তা সম্ভে নয। 
  
িো  িানস্ত চাইস্লন ব াযাস্রা বকন বগ্রপ্তার িুলতুেী রাখস্ত চাইস্িন। গম্ভীর হস্য িাথা 
বনস্ড় ব াযাস্রা েলল তারা ইস্ে হস্ল ইেলথ ড াঁস্ক বগ্রপ্তার করস্ত  াস্র মকন্তু এস্ত 
বকাস্না লাভ হস্ে না, তাাঁর মেরুস্ে বকাস্না অমভস্যাগ প্রিাণ করা যাস্ে না। 
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ব াযাস্রার কথা শুস্ন িোস্ র িুখ বেে গম্ভীর হস্য উঠল। সািারস্হর িুস্খ অমেশ্বাস্সর 
হামস ফুটস্লা। আমি অোক হস্য বগলাি। 
  
িো  রুিাল মিস্য িুখ িুিস্ত িুিস্ত েলস্লন বয তারও বতা ও রওযালা আস্ি, তাস্ির 
সন্তুষ্ট করাটাই আসল কথা। তাই মতমন েো ারটা একটু  মরষ্কার ভাস্ে িানস্ত চাইস্িন। 
  
ব াযাস্রা িুহূতড খাস্নক মচো করল। তার র েলল তার এ েো াস্র িুখ বখাস্ লার 
বকাস্না ইো মিল না। তস্ে িো  যখন িানস্ত চাইস্িন তখন বস চু  কস্র থাস্ক মক 
কস্র। ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল িো  এখন স্টাইলস্স যাস্েন মকনা। 
  
িো  িানাস্লন কস্রানার ও র্াক্তাস্রর সস্ে বিখা কস্র তারা আধঘণ্টার িস্ধেই 
স্টাইলস্স যাস্েন। ব াযাস্রা েলস্লন তারা বযন যাোর সিয তাস্ক গ্রাস্ির বেষ োমড়টা 
বথস্ক বর্স্ক বনন, বসও তাস্ির সস্ে বযস্ত ইেুক। 
  
ব াযাস্রা েলল স্টাইলস্স মিিঃ ইেলথ ড যমি বকাস্না প্রিাণ মিস্ত অস্বীকার কস্র তাহস্ল 
বস এিন প্রিাণ মিস্ত  ারস্ে বয তাস্তই তারা েুেস্ত  ারস্েন বয মিিঃ ইেলথস্ ডর 
মেরুস্ে বকাস্না অমভস্যাগই মটকস্ে না। 
  
িা স্ক খুেী িস্ন হল। অতিঃ র তারা মেিায মনস্য চস্ল বগল। 
  
এোর আমি ভােলাি ব াযাস্রাস্ক মকিু মিজ্ঞাসা করে, কারণ আিার িস্নর িস্ধে হািার 
খাস্নক প্রশ্ন বিস্গস্ি। 
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মকন্তু ব াযাস্রা মনস্িই িুখ খুলল, েলল মিিঃ ইেলথস্ ডর কাি বিস্খ বস অোক হস্য 
বগস্ি। আমি েললাি বস বতা শুধু বলাকটার বোকামিই বিখস্ি। ও সমতেকার বিাষী 
েস্লই চু  কস্র আস্ি কারণ, এিাড়া আর বকাস্না উ ায বনই। 
  
ব াযাস্রা েলল অস্নক উ ায আস্ি। যমি বস মনস্ি কখনও বকাস্না খুন করত তাহস্ল 
ইেলথস্ ডর বচস্য অস্নক বেমে মেশ্বাসস্যাগে কামহনী হতমর করত। 
  
ব াযাস্রার কথা শুস্ন আিার খুে হামস ব ল। আমি মিজ্ঞাসা করলাি ঐ বগাস্যন্দা 
িুিনস্ক বস যা েস্লস্ি তা তার িস্নর কথা মকনা; বস মক সমতেই ইেলথ ডস্ক মনস্িডাষ 
েস্ল ভােস্ি। ব াযাস্রা েলল মনস্িডাষ না ভাোর বতা বকাস্না কারণ বনই। আমি েললাি 
বয ইেলথস্ ডর মেরুস্ে প্রিাণগুস্লা বতা খুেই বিারাস্লা। ব াযাস্রাও িাথা বনস্ড় সায 
মিল। 
  
কথা েলস্ত েলস্ত আিরা মলস্টওস্যি কুমটস্রর সািস্ন এস্স বগলাি। ব াযাস্রা েলস্ত 
লাগল ইেলথস্ ডর মেরুস্ে প্রিাণগুস্লা খুে বেমে বিারাস্লা। যতেণ এগুস্লা অস্পষ্ট ও 
অকমথত মিল ততেণ ওগুস্লা অগ্রাহে করা এরকি অসম্ভে মিল মকন্তু সেস্চস্য 
আশ্চযডিনক েো ার হল অ রাধী মনস্িস্ক যত গভীর িাস্ল িমড়স্য বফলস্ি ততই 
সুমেধা হস্য যাস্ে। ইেলথস্ ডর িুমক্তর িনে শুধু একটু মিদ্র থ প্রস্যািন। 
  
ব াযাস্রার িস্নর িস্ধে বয মক চলস্ি তা বোো আিার সাধে নয। তাই চু চা  থাকাই 
বশ্রয িস্ন করলাি। 
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মিমনট খাস্নক  স্র ব াযাস্রা েলস্ত লাগল ঘটনাটা এইভাস্ে মেস্েষণ করা বযস্ত  াস্র। 
যমি বকাস্না চালাক বলাক তার স্ত্রীস্ক মেষ খাইস্য িারস্ত চায তাহস্ল ষড়যন্ত্রটা বস 
মকভাস্ে করস্ত  াস্র। একমিন গ্রাস্ির এক ওষুস্ধর বিাকান বথস্ক একটা কুকুরস্ক 
িারে েস্ল মিকমনন মকনস্লা, তার র বসই রাস্ত মেষ প্রস্যাগ করল না, স্ত্রীর সস্ে 
েগড়ার িনে অস্ ো কস্র রইল, েগড়ার কথা োমড়র সকস্লই িানল। বলাকটা 
এতটুকু সােধান না হস্য বসমিন রাস্তই খুন করল।…বকাস্না বলাক কখনও এত বোকা 
হস্ত  াস্র! বকউ যমি ফাাঁমসস্ত েুস্ল আত্মহতো করস্ত চায তস্েই বস একরকি কাি 
করস্ে। 
  
আমি েললাি মিিঃ ইেলথ ড স্ক যমি ব াযাস্রা মনর রাধ েস্ল িস্ন কস্র তাহস্ল বস 
মিকমনন বকন মকস্নমিল। ব াযাস্রা েলল বয ইেলথ ড বিাস্টই মিকমনন বকস্নমন। 
আমি েললাি বিস বয তাস্ক সনাক্ত কস্রস্ি। 
  
ব াযাস্রা রহসে উিঘাটন করল, েলল বিস ইেলথস্ ডর ব াোস্ক ওরই িত িামড়ওযালা 
চেিা  রা একিনস্ক বিস্খস্ি এেং তাস্ক হযত িূর বথস্ক বিস্খস্ি। তািাড়া বিস ঐ 
বিাকাস্ন িাে মিন  স্নস্রা কাি করস্ি। 
  
আমি েললাি, তাস্ত মক হস্যস্ি? 
  
ব াযাস্রা আিাস্ক োধা মিস্য মিজ্ঞাসা করল বস বয সূেগুস্লার কথা েস্লমিল বসগুস্লা 
আিার িস্ন আস্ি মকনা। আমি একটু মচো করলাি। ব াযাস্রা আিাস্ক মিতীয সূেটার 
কথা িস্ন করস্ত েলল। 
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আিার িস্ন  স্ড় বগল, েললাি বস েস্লমিল মিিঃ ইেলথ ড অদু্ভত ব াোক  স্র, ওর 
কাস্লা িামড় আর চেিা আস্ি। 
  
ব াযাস্রা হঠাৎ েলল বকউ যমি লস্রে ো িস্নর িদ্মস্েে মনস্ত চায তাহস্ল বসটা সহি 
হস্ে মকনা। আমি েললাি বয তা সহিসাধে নয কারণ ওস্ির িুিস্নরই িুস্খর 
িামড়স্গাাঁফ কািাস্না। 
  
ব াযাস্রা েলল মঠক তাই। মকন্তু অোলস্ের্ ইেলথস্ ডর বেস্ে িদ্মস্েে ধরার বকাস্না 
অসুমেধা বনই, কারণ ওর ব াোক, িামড় আর চেিা তার আসল েেমক্তত্ব আর রূ টা 
আড়াল কস্র বফস্লস্ি। তাহস্ল অ রাধীর িনস্তে েস্ল তার প্রথি ও প্রধান উস্দ্দেে হস্ে 
মনস্ির ও র বথস্ক সস্ন্দহ অস্নের ঘাস্ড় বফলা। এই ঘটনায এরকি একিন বলাক বতা 
হাস্তর কাস্িই রস্যস্ি…বস হল মিিঃ ইেলথ ড। সকস্লই ওর অ রাধ সম্বস্ন্ধ মনিঃসস্ন্দহ 
হস্ে এটা িানা কথা। তা সস্েও অ রাধী এস্কোস্র মনমশ্চত হোর িনে ইেলথস্ ডর 
িদ্মস্েস্ে মিকমনন মকনল। 
  
ব াযাস্রা েলল আসস্ল বিস বকাস্নামিন আসল ইেলথস্ ডর সস্ে কথা েস্লমন, তাই ঐ 
িামড় আর চেিার আড়াস্ল তার  স্ে ঐ বলাকটা বয িদ্মস্েেী তা বোো সম্ভে মিল না। 
  
আমি ব াযাস্রার যুমক্ত খিন করস্ত  ারলাি না। তেুও েললাি যমি তাই হয, তাহস্ল 
ইেলথ ড িটার সিয বকাথায মিস্লন েলস্ত চাইস্িন না বকন। 
  
ব াযাস্রা বেে োেভাস্ে েলল বসটা একটা কথা েস্ট। তস্ে বসটা মনস্য বস ভােস্ি না। 
ব াযাস্রা েলল বলাকটার বিৌনতার ব িস্ন অদু্ভত মকিু কারণ মনশ্চযই আস্ি। মনস্ির 
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স্ত্রীস্ক খুন না করস্লও বলাকটা বয িহা ধুরন্ধর তাস্ত সস্ন্দহ বনই। তার বগা ন করার 
িত একটা মকিু বয আস্ি তাস্ত বকাস্না সস্ন্দহ বনই। 
  
আমি িানস্ত চাইলাি, বসটা মক? ব াযাস্রা প্রসে  াস্ে বফলল। আিাস্ক মিজ্ঞাসা 
করল ইেলথ ড স্ক োি মিস্য তিস্ের েো ারটা আিার বকিন িস্ন হস্ে। অদু্ভত মকিু 
আিার বচাস্খ  স্ড়স্ি মকনা। 
  
আিার িস্ন হল বিরী কোস্ভমিস্সর কথা। তেু মিজ্ঞাসা করলাি মক মেষস্যর কথা 
ব াযাস্রা েলস্ি। 
  
ব াযাস্রা েলল লস্রে কোস্ভমিস্সর সাস্েের কথা েলস্ি বস। আমি েললাি বয বসরকি 
মকিু বতা আমি লেে কমরমন। তস্ে েরােরই একটু িুেডল চমরস্ের। 
  
ব াযাস্রা েলল তিস্ের সিয লস্রে েস্লমিল তার িা ভুল কস্র মিকমনন বিোস্না 
টমনক বখস্য িারা বযস্ত  াস্রন। আমি েললাি র্াক্তারও বতা লস্রস্ের কথাটা হাসেকর 
েস্ল উমড়স্য মিস্যস্িন। বয বকাস্না সাধারণ বলাকই এরকি ধারণা করস্ত  াস্র। 
  
ব াযাস্রা আিাস্ক েলল লস্রে কোস্ভমিস বতা সাধারণ অজ্ঞ বলাক নন। বস আিাস্ক 
িস্ন কমরস্য মিল বয আমিই তাস্ক একমিন েস্লমিলাি বয লস্রে র্াক্তারী  াে 
কস্রস্িন। 
  
আমি চিস্ক উঠলাি। েললাি েো ারটা সমতেই মচো করার িত। 
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ব াযাস্রা িাথা নাড়ল, েলল শুরু বথস্কই লস্রস্ের হােভাে একটু অদু্ভত ধরস্নর। 
োমড়র বলাকিস্নর িস্ধে মিকমনস্নর িৃতুেটা স্বাভামেকভাস্ে হস্যস্ি েলস্ত চাইস্িন। এই 
কথাটা িন েলস্ল একটা অথড খুাঁস্ি  াওযা বযত, মকন্তু লস্রে র্াক্তারী  াে কস্র একথা 
বকন েলস্ত চাইস্িন তা মচোর মেষয। 
  
আমি েললাি সমতেই  ুস্রা েো ারটাই বগালস্িস্ল লাগস্ি। 
  
ব াযাস্রা েলল, এিাড়া আরও একটা েো ার আস্ি। বিরী কোস্ভমিস অস্নক মকিুই 
েস্লনমন, বচস্  বগস্িন। 
  
আিার মকিুই বোধগিে হমেল না। ব াযাস্রা িানাল বস একটা েো াস্র মনমশ্চত বয বিরী 
কোস্ভমিস মিিঃ ও মিস্সস ইেলথস্ ডর েগড়ার কথাোতডা অস্নকটাই শুস্নমিস্লন, তা 
মতমন স্বীকার করুন ো না করুন। 
  
আমি েললাি বয ওর িত িমহলার  স্ে আমড়  াতাটা আিার কাস্ি অসম্ভে েস্ল িস্ন 
হস্ে। 
  
ব াযাস্রা েলল এইখাস্নই রহসেটা িানা বোঁস্ধস্ি। তস্ে সােে বথস্ক একটা েো ার 
 মরষ্কার হস্য বগস্ি বয র্রকাস্সর কথাই মঠক, েগড়াটা মেস্কস্লর আস্গ িাস্ন প্রায 
চারস্টর কািাকামি হস্যমিল। 
  
ব াযাস্রার মিস্ক আড়স্চাস্খ তাকালাি। এই একটা েো াস্র ও বয বকন এত মচো 
করস্ি েুস্ে উঠস্ত  ারলাি না। 
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ব াযাস্রা েলল তার কাস্ি আস্রা একটা েো ার আশ্চযডিনক েস্ল িস্ন হস্ে। উমন অত 
সকালস্েলায বকতািুরস্ত হস্য মক করমিস্লন। এই মেষস্য বকউ বয বকন বকাস্না প্রশ্ন 
কস্রমন বসটাও মচোর মেষয। 
  
আমি হাল্কা সুস্র েললাি ভদ্রস্লাস্কর হযত ো অমনদ্রা বরাগ আস্ি। ব াযাস্রা বহস্স েলল 
েোখোটা আমি বেে ভাস্লাই মিস্যমি। যাই বহাক বস েলল এোর বথস্ক ওর ও র নির 
রাখস্ত হস্ে। 
  
এোর আমি িানস্ত চাইলাি ব াযাস্রা আর কাস্রা সাস্েে গলি ব স্যস্ি মকনা। 
ব াযাস্রা েলল তার িস্ত তিস্ের সিয বেমে হস্ল একিন ো িুিন সমতে কথা 
েস্লস্ি। 
  
আমি েললাি, আিার বতা িস্ন হয বিরী ো লস্রেস্ক োি মিস্ল িন আর মিস 
হাওযাস্র্ডর সােে মনস্য বকাস্না প্রশ্নই উঠস্ত  াস্র না। ওরা িুিস্ন মনশ্চযই সমতে কথা 
েস্লস্ি। 
  
ব াযাস্রা েলল ওস্ির িুিস্নর িস্ধে একিন সমতে কথা েস্লস্ি, িুিন কখনই েস্লমন। 
  
ব াযাস্রার কথাটা ভােস্ত লাগলাি। মিস হাওযাস্র্ডর সাস্েের কথা িনশ্চস্ে বিখস্ত 
ব লাি। ওর সাস্েে নতুনত্ব মকিু মিল না। বসিনে আমি একোস্রর িনেও ভামেমন বয 
মিস হাওযাস্র্ডর সাস্েে বকাস্না মিথোর বিাাঁযা আস্ি, অথচ ব াযাস্রার িতািস্তর ও র 
আিার যস্থষ্ট শ্রো আস্ি। 
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আমি ব াযাস্রাস্ক মিজ্ঞাসা করলাি বস মক ভােস্ি বয মিস হাওযার্ড সমতে কথা 
েস্লনমন। আিার বতা তাস্ক বেে সরল েস্লই িস্ন হস্যস্ি। 
  
ব াযাস্রা অদু্ভতভাস্ে আিার মিস্ক তাকাল–বযন মকিু একটা েলস্ত চাইল, মকন্তু বেষ 
 যডে আর মকিুই েলল না। 
  
আমি একটুেণ চু  কস্র থাকার  র েললাি মিস মসনমথযা িারর্কস্কও বতা 
অমেশ্বাস্সর বকাস্না কারণ বিখস্ত  ামে না। 
  
ব াযাস্রা েলল এটা ভােোর মেষয বয  াস্ের ঘস্র থাকা সস্েও বস বকাস্না েব্দ 
বোস্নমন অথচ বিরী কোস্ভমিস োমড়র অনে প্রাস্ে বথস্কও বটমেলটা  ড়ার আওযাি 
শুস্নমিস্লন। 
  
আমি েললাি হযত মসনমথযার ঘুিটা একটু গাঢ়। 
  
এই সিয মনস্চ িরিায ধাক্কা শুস্ন েুেস্ত  ারলাি স্কটলোে ইযাস্র্ডর বগাস্যন্দা িুিন 
এস্স বগস্িন। 
  
ব াযাস্রা তাড়াতামড় টুম টা হাস্ত মনস্য আিাস্ক তার সাস্থ মনস্চ বযস্ত ইোরা করল। 
সকস্ল একসাস্থ স্টাইলস্স রওনা হলাি। 
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স্কটলোি ইযাস্র্ডর বগাস্যন্দা িুিনস্ক বিস্খ সকস্লই বযন একটু অপ্রস্তুত হস্য  ড়ল, 
মেস্েষ কস্র িন। যমিও সোই িানস্ত এই ধরস্নর েো ার হস্েই, তেু এটা এত 
তাড়াতামড় বয হস্ে তা বোধহয বকউ েুেস্ত  াস্রমন। 
  
বিখলাি ব াযাস্রা িোস্ র সস্ে মনচু গলায মকিু আস্লাচনা করস্ি। ইনসস্ ক্টর িো  
োমড়র সকলস্ক েসোর ঘস্র িিাস্যত হস্ত অনুস্রাধ িানাস্লন। 
  
অল্প মকিুেস্ণর িস্ধেই সোই েসোর ঘস্র এস্স িাাঁড়াস্লন। ইনসস্ ক্টর িো  িরিাটা 
েন্ধ কস্র মিস্লন। ব াযাস্রা সোইস্ক বচযার এমগস্য মিল। সকস্ল অোক মেস্মস্য 
তামকস্য রইল। আিার িস্ন হল এই প্রথি আিরা কমঠন োস্তস্ের সমু্মখীন হস্যমি। 
  
সরকারী বগাস্যন্দার  মরেস্তড ব াযাস্রা কথা শুরু করায সকস্ল িস্ন হল একটু আশ্চযড 
হস্য বগস্লন। 
  
বেে নাটকীয ঢস্ে েকৃ্ততা বিোর কাযিায ব াযাস্রা েলস্ত শুরু করল বয একটা মেস্েষ 
কারস্ণ োমড়র সকলস্ক এখাস্ন িিাস্যত হস্ত েলা হস্যস্ি, বসই কারণটা মিিঃ 
অোলস্ের্ ইেলথস্ ডর সস্ে িমড়ত। 
  
ঘস্রর এক াস্ে ইেলথ ড েস্সমিস্লন। অনোনেরা হযত অিাস্েই তার বচস্য একটু িূস্র 
েস্সমিস্লন। ব াযাস্রা ইেলথস্ ডর নাি উচ্চারণ করার সাস্থ সাস্থই িস্ন হল উমন বযন 
একটু চিস্ক উঠস্লন। 
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ব াযাস্রা মিিঃ ইেলথ ড স্ক উস্দ্দে কস্র েলল এই োমড়র ও র একটা কাস্লা িাযা 
বনস্ি এস্সস্ি। ইেলথ ড িাথা নাড়স্লন, ব াযাস্রা েলস্ত লাগস্লন বয ইেলথ ড িারাত্মক 
মে স্ির সমু্মখীন হস্যস্িন। 
  
ব াযাস্রা প্রশ্ন করল ইেলথ ড েো ারটা েুেস্ত ব স্রস্িন মকনা। ইেলথ ড িানস্ত 
চাইস্লন ব াযাস্রা মক েলস্ত চাইস্ি। 
  
ব াযাস্রা েলল বস েলস্ত চাইস্ি ইেলথ ড তার স্ত্রীস্ক মেষ খাইস্যস্িন। ব াযাস্রার িৃঢ় 
কস্ণ্ঠর এই উমক্ত শুস্ন ইেলথ ড মচৎকার কস্র উঠস্লন, েলস্লন মতমন এই মিথো অ োি 
সহে করস্ত  ারস্িন না, মতমন েলস্ত লাগস্লন বকন মতমন শুধু শুধু এমিমলস্ক মেষ 
খাওযাস্ত যাস্েন। 
  
ব াযাস্রা েলল ইেলথ ড যমি মনস্ির ভাস্লা চান তাহস্ল মতমন যাস্ত েস্লন গত 
বসািোর সন্ধো িটার সিয বকাথায মিস্লন। 
  
ব াযাস্রার প্রশ্ন শুস্ন ইেলথ ড িুহাস্ত িুখ ঢাকস্লন, তার িুখ মিস্য একটা অস্পষ্ট 
অেেক্ত যন্ত্রণা ফুস্ট বেস্রাস্লা। 
  
ব াযাস্রা ইেলথস্ ডর সািস্ন এস্স িাাঁমড়স্য তীব্র্ কস্ণ্ঠ প্রশ্ন করল। 
  
ইেলথ ড ব াযাস্রার মিস্ক তামকস্য ধীস্র ধীস্র িাথা নাড়স্লন। 
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ব াযাস্রা েলল তাহস্ল মিিঃ ইসলথ ড েলস্েন না। ইেলথ ড েলস্লন বয মতমন ভােস্ত 
 ারস্িন না বকাস্না িানুষ এভাস্ে অ োি মিস্ত  াস্র। 
  
ব াযাস্রা েলল বয তাহস্ল বসই ইেলথস্ ডর হস্য যা েলার েলস্ে। ইেলথ ড চিস্ক 
উঠল, প্রশ্ন করল, ব াযাস্রা এই েো াস্র মক িাস্নন। 
  
ব াযাস্রা আিাস্ির মিস্ক তামকস্য েলস্ত শুরু করস্লন, বস মনমশ্চতভাস্ে েলস্ি বয, গত 
বসািোর সন্ধো িটার সিয ওষুস্ধর বিাকাস্ন মযমন মিকমনন মকনস্ত ঢুস্কমিস্লন, মতমন 
অোলস্ের্ ইেলথ ড নন, কারণ বসমিন ঐ সিস্য মিিঃ ইেলথ ড মিস্সস বরইকস্ নাস্ি 
এক িমহলাস্ক তার োমড়স্ত ব ৌঁস্ি মিস্ত বগমিস্লন। এই েো াস্র অেত  াাঁচিন সােী 
বস হামির করস্ত  াস্র েস্ল িােী করল। 
  
এোর ব াযাস্রা েলল বয সকস্লই মনশ্চযই িাস্নন মিস্সস বরইকস্সর োমড় অোেী 
খািাস্র যা গ্রাি বথস্ক প্রায আড়াই িাইল িূস্র। 
  
এই কথাটাই আসস্ল মিিঃ ইেলথ ড েলস্ত চাইমিস্লন না, আর এর ফলস্বরূ  সোই ধস্র 
মনস্যমিল ইেলথ ড মিথো কথা েলস্িন বয মতমন মিকমনন মকনস্ত বিাকাস্ন যানমন। 
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স়াি়া ঘফি িুহূফতস স্তব্ধত়া 
সারা ঘস্র িুহূস্তড স্তব্ধতা বনস্ি এল। ইনসস্ ক্টর িোস্ র কণ্ঠস্বস্র সকস্লর চিক 
ভােস্লা। ব াযাস্রাস্ক িো  ধনেোি িামনস্য মিজ্ঞাসা করস্লন সে সােীরা মেশ্বাসস্যাগে 
মকনা। 
  
ব াযাস্রা িানাল সােীস্ির নাি মঠকানা বস মলস্খ বরস্খস্ি। িো  িানাস্লন মতমন 
ব াযাস্রার কাস্ি কৃতজ্ঞ। কারণ মিিঃ ইেলথ ড াঁস্ক বগ্রপ্তার করস্ল বকস্লঙ্কামরর একস্েষ 
হত। 
  
এোর ইনসস্ ক্টর ইেলথস্ ডর মিস্ক তামকস্য েলস্লন মতমন ইেলথস্ ডর কাি বিস্খ 
অোক হস্যস্িন, িানস্ত চাইস্লন বকন মতমন তিস্ের সিয ঐ েো ারটা েস্লনমন। 
  
ব াযাস্রা েলল, আসস্ল োিাস্র একটা িারুণ গুিে চলমিল েস্লই মতমন েলস্ত 
 াস্রনমন। ইেলথ ড ব াযাস্রাস্ক োধা মিস্য উস্ত্তমিত কস্ণ্ঠ েলস্লন বয বস সমূ্পণড মিথো 
ও মেস্িষ প্রসূত। 
  
ব াযাস্রা েস্ল উঠল, মিিঃ ইেলথ ড আোর বকাস্না বকস্লঙ্কারীস্ত িমড়স্য  ড়স্ত চানমন। 
ইেলথ ড েলস্লন সমতেই তাই। মতমন তার মপ্রয  েী এমিমলস্ক কেরস্থ করার আস্গ 
আোর বকাস্না োস্ি গুিস্ের মেকার হস্ত চানমন। 
  
ইনসস্ ক্টর িো  েলস্লন খুস্নর িাস্য ধরা  ড়ার বচস্য ওরকি হািারটা গুিস্ে 
িড়াস্না অস্নক ভাস্লা। িো  ইেলথ ড স্ক এও েস্লন যাস্ত মতমন ব াযাস্রাস্ক ধনেোি 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদিদিয়াস অ্য়াফেয়াসস অ্য়াট ি়াইলস । আগ়াথ়া দিদি । এিকুল প ়ায়াফি়া সিগ্র 

105 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

িানান কারণ মতমন থাকস্লই ইেলথ ড বগ্রপ্তামরর হাত বথস্ক বরহাই ব স্তন না। 
ইেলথ ড স্বীকার করস্লন বয মতমন বোকার িত কাি কস্রস্িন। 
  
িো  এোর িনস্ক েলস্লন মতমন মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘরটা একোর বিখস্ত চান, তস্ে 
এিনে িনস্ক েেস্ত হস্ত হস্ে না, ব াযাস্রাই তাস্ক সে বিমখস্য বিস্ে। এিাড়া মতমন 
চাকর োকরস্ির মকিু মিজ্ঞাসাোি করস্ত চান। 
  
সোই ঘর বথস্ক বেমরস্য এস্ল ব াযাস্রা আিাস্ক ইোরা কস্র ওর ব িস্ন বযস্ত েলল। 
মসাঁমড়র কাস্ি বযস্তই ব াযাস্রা আিার হাত ধস্র বটস্ন েলল আমি যাস্ত যত তাড়াতামড় 
সম্ভে ঐ োমড়টার অনে মিকটাস্ত েস্ড়া িরিাটার  াস্ে মগস্য িাাঁড়াই। বস ওখাস্ন না 
ব ৌঁিস্না  যডে আমি বযন এতটুকু না নমড়, এ েো াস্র বস সােধান কস্র মিল। 
  
ব াযাস্রার কথাোতডা আিার মকিুই বোধগিে হল না। তেুও ওর কথািস্তা েস্ড়া িরিার 
কাস্ি মগস্য িাাঁড়ালাি। ব াযাস্রা মক আিাস্ক বেষ  যডে  াহারা বিোর িনে  াঠাল তা 
েুস্ে উঠস্ল  ারলাি না। েহুেণ চু চা  িাাঁমড়স্য উস্ো াো ভােস্ত লাগলাি, কাউস্ক 
বকাথাও বিখলাি না। 
  
প্রায মিমনট কুমড়  স্র ব াযাস্রার বিখা ব লাি। বস িানস্ত চাইল আিার নিস্র মকিু 
 স্ড়স্ি মকনা। আমি িানালাি না। ব াযাস্রা এোর েলল আমি মনশ্চযই বকাস্না ভারী 
মকিু  ড়ার েব্দ শুস্নমি, আমি িানালাি বকাস্না আওযাি শুমনমন। ব াযাস্রা হতভম্ব হস্য 
বগল, েলল বসটা মক কস্র সম্ভে হস্ত  াস্র। হাত মিস্য সািানে ধাক্কা মিস্য বস একটা 
বটমেল বফস্ল মিস্যস্ি। 
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ব াযাস্রাস্ক বিস্খ েুেস্ত অসুমেধা হল না বয বস বকাস্না  রীো করস্ত বচস্যমিল, 
সফল না হাওযায হতাে হস্য  স্ড়স্ি। আমি তাস্ক বেমে উস্ত্তমিত হস্ত োরণ 
করলাি। 
  
হঠাৎ িানলার োইস্রর মিস্ক তাকাস্তই র্িঃ েরমস্টনস্ক বিখস্ত ব লাি। আমি 
ব াযাস্রার িৃমষ্ট আকষডণ করালাি বসমিস্ক। ব াযাস্রা মেড়মেড় কস্র েলল বনাকটা েড় 
বেমে চালাক। আমি েললাি েরমস্টনস্ক আিার রীমতিত েযতান েস্ল িস্ন হয। 
ব াযাস্রাস্ক আমি িেলোর রাস্তর বসই িৃেেটার কথা েললাি, সারা েরীস্র কািা িাখা 
অেস্থায েরমস্টনস্ক বকিন লাগমিল তার েণডনা মিলাি। একথাও েললাি বয েরমস্টন ঐ 
কািািাখা ব াোস্ক ঘস্রর বভতস্র আসস্ত চাইমিস্লন না, ইেলথ ড তাস্ক বিার করায 
মতমন বভতস্র আস্সন। তখন আিাস্ির রাস্তর খাওযািাওযা হস্য মগস্যমিল। 
  
ব াযাস্রা কথাগুস্লা শুস্ন আিার ও র আচিকা োাঁম স্য  স্ড় আিার কাধ ধস্র োাঁকুমন 
মিল। 
  
আমি তার এই হােভাস্ে চিস্ক বগলাি। ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল আমি বকন তাস্ক 
একথা আস্গ েমলমন। আমি েললাি এই সািানে েো ারটা বয তাস্ক িানাস্না উমচত 
বসটা আিার একটুও িস্ন হযমন। আমি বভস্েমিলাি েো ারটা খুে একটা িরকারী নয। 
  
ব াযাস্রা েলল েো ারটা সমতেই খুে িরকারী। বস েলস্ত লাগল র্ািঃ েরমস্টন তাহস্ল 
খুস্নর ঘটনার রাস্ত এই োমড়স্তই মিল এই তথেটা িানার িনে তার সে ধারণা েিস্ল 
বগল। 
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বকাস্নামিন ব াযাস্রাস্ক এত উস্ত্তমিত হস্ত বিমখমন। বস েলল আর বিমর করা উমচৎ 
নয। িনস্ক তার এই িুহূস্তড িরকার। 
  
িনস্ক ধূি াস্নর ঘস্র  াওযা বগল। ব াযাস্রা বসািা ঘস্র ঢুস্ক িনস্ক েলল একটা 
মেস্েষ প্রস্যািস্ন তাস্ক একোর টোর্মিনস্টাস্র বযস্ত হস্ে। বসিনে একটা গামড় তার 
িরকার। 
  
িন সস্ে সস্ে ঘন্টা োমিস্য বলাক বর্স্ক গামড়র েেেস্থা কস্র মিস্ল আিরা তৎেণাৎ 
টোর্মিনস্টাস্রর মিস্ক রওনা হলাি। 
  
আমি েো ারটা মক িানস্ত চাইলাি। মকিুিূর যাওযার  র ব াযাস্রা আিাস্ক িাথা 
খাটাস্ত েলল। তার র আোর মনস্িই েলস্ত শুরু করল বয মিিঃ ইেলথ ড িাড়া 
 াওযার  র সিস্ত মচোধারণাটাই েিস্ল বগস্ি। এখন িানস্ত হস্ে মিিঃ ইেলথস্ ডর 
িদ্মস্েস্ে বক বিাকান বথস্ক মিকমনন মকস্নমিল। মিস্সস কোস্ভমিস িাড়া সকলস্কই 
এই েো াস্র সস্ন্দহ করা বযস্ত  াস্র। মিস্সস কোস্ভমিস ঐ সিস্য আিার সস্ে বটমনস 
বখলমিস্লন। 
  
আস্রাও একটা মিমনষ িানস্ত হস্ে, বসটা হল মিিঃ ইেলথ ড কমফর কা টা িলঘস্র 
বরস্খ বগমিস্লন ঐ কা টা বেষ  যডে বক মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্র ব ৌঁস্ি বিয। এিাড়া 
কা টা যতেণ হলঘস্র বটমেস্ল মিল বক বক ঐ ঘস্র এস্সমিল। ব াযাস্রা িানাল আিার 
কাস্ি সে কথা শুস্ন বস মনমশ্চত বয মিস্সস কোস্ভমিস এেং মসনমথযা কমফর কাস্ি 
বিাস্টই যানমন। 
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ব াযাস্রা এোর আত্মগতভাস্ে েস্ল বযস্ত লাগল একটা েো ার তার কাস্ি খুেই মচোর 
েস্ল িস্ন হস্ে–অোলস্ের্ ইেলথ ড স্ক বয আর সস্ন্দস্হর তামলকায রাখা হস্ে না 
বসটা হতোকারী েুেস্ত  ারস্ল সােধান হস্য যাস্ে। ব াযাস্রা হঠাৎ আিার মিস্ক 
তামকস্য মিজ্ঞাসা করল আিার কাউস্ক সস্ন্দহ হস্ে মকনা। 
  
আমি একটু ইতস্ততিঃ করস্ত লাগলাি, েুস্ে উঠস্ত  ারলাি না মক উত্তর বিে। তেুও 
আমি অভয হস্য েললাি আিার িস্ন হস্ে মিস হাওযার্ড অস্নক মকিু বগা ন কস্রস্িন। 
মিস ওযার্ড বযস্হতু ঘটনার মিন অকুস্থল বথস্ক অস্নক িূস্র মিস্লন বসিনে তাস্ক 
আিরা সস্ন্দস্হর তামলকায বফলমি না। মকন্তু উমন স্টাইলস্ বথস্ক িাে  স্নস্রা িাইল 
িূস্র মিস্লন, ঐ  থ গামড়স্ত িাে আধ ঘণ্টাস্তই যাওযা যায, বসই রাস্ে মিস হাওযার্ড 
বয স্টাইলস্স মিস্লন না বসকথা বকই ো েলস্ত  াস্র। 
  
ব াযাস্রা িৃিু বহস্স েলল বস েলস্ত  াস্র বয মিস হাওযার্ড বসই রাস্ত স্টাইলস্স 
মিস্লন না, কারণ মিস হাওযার্ড বয হাস াতাস্ল কাি কস্র ব াযাস্রা বসখাস্ন বফান 
কস্রমিল। আমি শুস্ন অোক হলাি। ব াযাস্রা িানাল বফান কস্র বস িানস্ত ব স্রস্ি। 
িেলোর মেকাস্ল মিস হাওযার্ড কাস্ি েেস্ত মিস্লন, কস্যকিন বরাগী আসায মতমন রাস্ত 
থাকস্ত বচস্যমিস্লন এেং রাস্েও কাি কস্রমিস্লন। সুতরাং তার সম্বস্ন্ধ আর সস্ন্দস্হর 
অেকাে রইল না। 
  
এোর ব াযাস্রা আিার ও র একটা কাস্ির ভার মিল, েলল, লস্রে কোস্ভমিস্সর সস্ে 
বিখা হস্ল আমি বযন তাস্ক োড়মত কমফর কা টা খুাঁস্ি বের করস্ত েমল এেং এও েমল 
বয তাহস্ল আর বকাস্না মচো থাকস্ে না। 
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িারুণ অোক হস্যই ব াযাস্রার কথার  ুনরােৃমত্ত করলাি। ব াযাস্রা েলল আমি যাস্ত 
মঠক এইভাস্েই কথাটা লস্রেস্ক েমল। আমি কথাটার অথড িানস্ত চাইলাি। ব াযাস্রা 
আিাস্ক মচো কস্র বিখস্ত েলল। 
  
কথাটা েলস্ত েলস্ত আিরা টোর্মিনস্টাস্র ব ৌঁস্ি বগলাি। ব াযাস্রা একটা রাসাযমনক 
 রীোগাস্রর সািস্ন গামড়টাস্ক িাাঁড় কমরস্য বভতস্র ঢুস্ক বগল। ব াযাস্রা মফস্র 
আসস্তই আমি িানস্ত চাইলাি ওখাস্ন তার মক িরকার মিল। 
  
ব াযাস্রা িানাল বোোর ঘর বথস্ক বয বকাস্কাটা  াওযা বগমিল বসটা বস রাসাযমনক 
 রীোর িনে মিস্ত বগমিল। আমি খুে অোক হস্য েললাি ঐ বকাস্কা বতা র্িঃ েরমস্টন 
 রীো কস্রস্িন। ব াযাস্রা েলল েো ারটা বস িাস্ন, তেুও আস্রকোর  রীো করস্ল 
বতা বকাস্না েমত বনই। 
  
এর র ব াযাস্রা আর বকাস্না কথা েলল না, এস্কোস্র চু  কস্র বগল। 
  
 রমিন মিস্সস ইেলথস্ ডর অস্েেমষ্ট মেযা অনুমষ্ঠত হল। তার  র মিন বসািোর–বেে 
বিমর কস্রই সকাস্ল চাস্যর আসস্র হামির হলাি। খাওযার সাস্থ সাস্থই িন আিাস্ক 
আড়াস্ল বটস্ন েলল মিিঃ ইেলথ ড বসমিন সকাস্লই োমড় বিস্ড় চস্ল যাস্েন। িন স্বমস্তর 
মনিঃশ্বাস বফস্ল েলল এোর তারা সমতেই হাাঁফ বিস্ড় োাঁচস্ে। িন আরও িানাল বয 
মিস্সস ইেলথ ড অথডাৎ তার িা োমড়টা মিিঃ ইেলথ ড স্ক মিস্য যানমন। 
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আমি মিজ্ঞাসা করলাি বয এই োমড়টা রাখস্ত তার বকাস্না অসুমেধা হস্ে মকনা। িন 
েলল বসরকি বকাস্না অসুমেধা হস্ে না, তস্ে িৃতুে কর মিস্ত হস্ে। তাহস্লও তার 
োোর বরস্খ যাওযা টাকার অস্ধডকটাই তাস্িরই থাকস্ি। লস্রেও আ াতত তার কাস্িই 
থাকস্ে, কারণ তারও একটা অংে আস্ি। 
  
ইেলথ ড োমড় বিস্ড় চস্ল যাস্ে শুস্ন সকলস্কই বেে খুেী েস্ল িস্ন হস্ত লাগল। 
িুঘডটনাটা ঘস্ট যাওযার ফস্ল োমড়র আেহাওযাটা খুে ভারী হস্য  স্ড়মিল। সম্ভেতিঃ 
বসমিনই সকস্ল বেে ফুমতডর সস্ে প্রাতিঃরাে সারস্লা। শুধুিাে লস্রেস্কই অদু্ভত গম্ভীর 
আর মচমেত িস্ন হস্ত লাগল। 
  
সংোি েগুস্লাও এই িুঘডটনার মেেরণ বিস্  মিস্য বেে বিস্ত উস্ঠমিল। োমড়র প্রায 
সকল সিস্সের কথাই কাগস্ির  াতায িুখস্রাচকভাস্ে  মরস্েেন করা হমেল।  ুমলেও 
মকিু সূে ব স্যস্ি েস্ল বলখা হমেল। আসস্ল যুস্ের হুিুস্গ ভাটা  ড়ায এই ঘটনাটা 
বেে আস্লাচনার বখারাক হস্য উস্ঠমিল। সংোিিাতারা বতা সিস্য অসিস্য স্টাইলস্সর 
বলাকিনস্ক মেরক্ত কস্র বিস্ড়স্ি। সুস্যাগ ব স্লই োমড়র সকস্লর িমে তুলস্ত শুরু 
করল। এিাড়া স্কটলোি ইযাস্র্ডর বগাস্যন্দারাও আসা যাওযা করস্ি োরোর, প্রস্শ্নর  র 
প্রশ্ন কস্র যাস্ে–সে মিমলস্য প্রাণােকর এক অেস্থা। 
  
বসমিন প্রাতিঃরাস্ের  র একটা মেমচে ঘটনা ঘটল। র্রকাস হঠাৎ আিার কাস্ি এস্স 
েলল তার মকিু কথা েলার আস্ি। আমি িানস্ত চাইলাি, েো ারটা মক? বস মিজ্ঞাসা 
করল ব াযাস্রার সাস্থ আিার আর বিখা হস্ে মকনা। আমি িাথা বনস্ড় সায মিস্তই ও 
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আোর েলল, ব াযাস্রা িানস্ত বচস্যমিল মিস্সস ইেলথস্ ডর বকাস্না সেুি রস্ের 
ব াোক আস্ি মকনা। 
  
আমি বেে আগ্রহামিত হস্য িানস্ত চাইলাি বস ব াোকটা খুাঁস্ি ব স্যস্ি মকনা। 
র্রকাস িানাল বস খুাঁস্ি  াযমন, তস্ে মচস্লস্কাঠার ঘস্র একটা িস্ত েড় মসনু্দক রাখা 
আস্ি যাস্ত অস্নক রকি ব াোক আস্ি। সোই মসনু্দকটাস্ক ব াোস্কর োে েস্ল। 
তাই তার ধারণা ঐ মসনু্দস্ক একটা সেুি রস্ের ব াোক থাকস্তও  াস্র। এই কথাটা 
আমি যাস্ত ব াযাস্রাস্ক েমল বসিনে র্রকাস আিাস্ক অনুস্রাধ করল। আমি তাস্ক 
েলে েস্ল আশ্বস্ত করলাি। 
  
র্রকাস্সর বিওযা খেরটা ব াযাস্রাস্ক এখনই িানাস্না িরকার িস্ন কস্র ওর বখাাঁস্ি 
বের হলাি। বেমে িূর বযস্ত হল না, রাস্তার িাস্েই ব াযাস্রার সস্ে বিখা হল। খেরটা 
তাস্ক েলস্তই বস মসনু্দকটা বিখার িনে েোকুল হস্য উঠল। 
  
আোর আিরা িুিস্ন োমড়স্ত ঢুকলাি। হলঘস্র কাউস্ক বিখস্ত ব লাি না। বসািা 
আিরা মচস্লস্কাঠার ঘস্র উ মস্থত হলাি। েস্ড়া একটা মসনু্দক বিখস্ত ব লাি, খুে 
সুন্দর ব তস্লর কাি করা মসনু্দকটা। বভতস্র মেমভন্ন ধরস্নর মেমচে ব াোক বোোই 
রস্যস্ি। ব াযাস্রা ব াোকগুস্লা এক এক কস্র োইস্র সূ্ত ীকৃত করস্ত লাগল। িুএকটা 
হাল্কা সেুি রস্ের ব াোক ব স্লও ব াযাস্রা সন্তুষ্ট হল না। 
  
হঠাৎ ব াযাস্রা মসনু্দস্কর িস্ধে আেুল তুস্ল আিাস্ক বিখস্ত েলল। বিখলাি প্রায খামল 
মসনু্দকটার এস্কোস্র তলায একস্গািা কাস্লা কুচকুস্চ িামড়  স্ড় আস্ি। ব াযাস্রা 
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িামড়টা হাস্ত মনস্য ভাস্লা কস্র বিস্খ েলল বসটা এস্কোস্র নতুন েস্ল িস্ন হস্ে। 
মকিুেণ বিখার  র সে মকিু আোর মঠকিত বরস্খ মিল। 
  
তার র উস্ঠ িাাঁমড়স্য বকাস্না কথা না েস্ল মসাঁমড় মিস্য নািস্ত লাগল। আমিও ব িস্ন 
ব িস্ন নািলাি। ব াযাস্রা বসািা ভাড়ার ঘস্র ঢুকস্লা। বসখাস্ন র্রকাস মকিু রুস্ ার 
োসন ে একিস্ন িুস্ি েকেস্ক কস্র রাখমিল। 
  
র্রকাস তাকাস্তই ব াযাস্রা েলল তার বিওযা খের ব স্যই বস মসনু্দকটা বিস্খ এল, 
বসখাস্ন সমতেই অস্নক সুন্দর ব াোক রস্যস্ি। ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল ঐ 
ব াোকগুস্লা সকস্ল ঘন ঘন েেেহার কস্র মকনা। 
  
র্রকাস িানাল আিকাল আর বতিন েেেহার হয না। শুধু িাস্ে িাস্ে যখন সকস্ল 
ব াোক মেমচো অনুষ্ঠান কস্রন তখন েেেহার হয। র্রকাস েলল তখন বেে িিা হয–
একোর মিিঃ লস্রে  ারস্সের োহ বসস্িমিস্লন, খুে িিা কস্র িুমর হাস্ত লস্রে নামক 
র্রকাসস্ক েস্লমিল তাস্ক না রাগাস্ত, রাগস্লই বস এক বকাস্  িাথা িু-ফাাঁক কস্র 
বিস্ে। র্রকাস আরও িানাল বয মিস মসনমথযা এক খুস্ন গুিা সিডার বসস্িমিস্লন, অত 
সুন্দরী বিস্যটাস্ক বয কী ভযানক বিখামেল তা বস েস্ল বোোস্ত  ারস্ে না। 
  
ব াযাস্রা েলল তাহস্ল ঐ সন্ধোগুস্লা তাস্ির বেে ভাস্লাই কাটত। বস মিজ্ঞাসা করল, 
মিিঃ লস্রে মসনু্দস্ক রাখা কাস্লা িামড়টা লামগস্যমিল মকনা। 
  
র্রকাস বহস্স িাথা বনস্ড় িানাল মিিঃ লস্রে তার কাি বথস্ক খামনকটা কাস্লা উল 
মনস্যমিস্লা িামড় োনাোর িনে। 
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ব াযাস্রা ঘর বথস্ক বেমরস্য আ ন িস্নই েলল তাহস্ল ঐ িাাঁমড়র েো ারটা র্রকাস 
িাস্ন না। 
  
আমি িানস্ত চাইলাি ব াযাস্রা মক এটাস্ক বসই িামড়টা েস্ল ভােস্ি। ব াযাস্রা িাথা 
বনস্ড় সায মিল এেং আিাস্ক মিজ্ঞাসা করল ওটা বয বেে িুাঁচস্লা কস্র িাাঁটা হস্যস্ি 
বসটা আমি লেে কস্রমি মকনা। আমি েললাি আমি বতা বস রকি মকিু লেে কমরমন। 
ব াযাস্রা েলল বকউ ওটা মিিঃ ইসলথস্ ডর িামড়র িত কস্র বহাঁস্টস্ি, ওস্ত িু-এক গািা 
চুলও বলস্গ রস্যস্ি। 
  
আমি আশ্চযড হস্য েললাি মসনু্দস্কর িস্ধে ওটা বক রাখস্ত  াস্র? 
  
ব াযাস্রা েলল, ঐ মসনু্দস্কর িস্ধে িামড়টা বয বরস্খস্ি বস খুেই েুমেিান। িামড়টা 
ওখাস্ন বরস্খ বস বয বকমেস্লর আশ্রয মনস্যস্ি তার ফস্ল বকউ তাস্ক সস্ন্দহ করস্ত 
 ারস্ে না। ব াযাস্রা এও েলল বয এোর আিাস্ির আরও েুমের  মরচয মিস্ত হস্ে, 
মকন্তু এিন ভাে। বিখাস্ত হস্ে বস বযন আিাস্ির েুমের  মরিা  করস্ত না  াস্র। 
  
এোর ব াযাস্রা েলল এই োমড়স্ত তার একিন সহস্যাগী িরকার। আমি অসন্তুষ্ট হস্য 
েললাি বয আমিই বতা আমি। ব াযাস্রা েলল আিাস্ক িাড়াও আস্রা একিনস্ক 
িরকার। ব াযাস্রার কথাস্ত আমি িস্ন খুে আঘাত ব লাি। ব াযাস্রা সম্ভেত েো ারটা 
েুেস্ত ব স্রই গভীর িৃমষ্ট বিস্ল আিার মিস্ক তাকাস্লা, েলল আমি তার উস্দ্দেেটা 
েুেস্ত  ামরমন, আসস্ল আমি তার সস্ে বয কাি করমি তা–সকস্লই িাস্ন, এিন 
আস্রকিনস্ক িরকার বস আিাস্ির সস্ে বনই। 
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আমি েো ারটা েুেলাি, িনস্ক মিস্য কাি হস্ে মকনা মিজ্ঞাসা করলাি। 
  
 ব াযস্রা েলল িনস্ক মিস্য হস্ে না। হঠাৎ বিখলাি মিস হাওযার্ড এমিস্ক আসস্িন। 
  
 ব াযাস্রা েলল, মিস হাওযার্ডই তার সহস্যাগী হোর কািটা মঠকিস্তা করস্ত  ারস্েন। 
  
ব াযাস্রার অনুস্রাধ শুস্ন মিস হাওযার্ড কস্যক মিমনট কথা েলস্ত রািী হস্লন। আিার 
িস্ন হল ভদ্রিমহলা ব াযাস্রাস্ক বতিন আিল মিস্ত চাইস্িন না। আিরা একটা ঘস্র 
ঢুস্ক েসস্তই ব াযাস্রা িরিাটা েন্ধ কস্র মিল। 
  
মিস হাওযার্ড তাড়া মিস্লন। ব াযাস্রা েলল তার একটা মিজ্ঞাসা আস্ি এেং বস মিস 
হাওযাস্র্ডর কাি বথস্ক সমঠক উত্তর প্রতোো করস্ি। মিস হাওযার্ড িানাস্লন মতমন মিস্থে 
কথা েস্লন না। ব াযাস্রা প্রশ্ন করল হাওযার্ড মক মেশ্বাস কস্রন বয মিস্সস ইেলথ ডস্ক 
ওর স্বািীই মেষ খাইস্যস্িন। মিস হাওযার্ড েলস্লন এ েো াস্র মতমন মস্থর মনমশ্চত বয 
অোলস্ের্ই এমিমলস্ক মেষ খাইস্যস্ি। 
  
ব াযাস্রা িানাল বস হাওযাস্র্ডর কথা না হয িানল। মকন্তু তার প্রশ্ন মিস হাওযার্ড বকন 
ইেলথ ডস্ক বিাষী িস্ন করস্িন। হাওযার্ড েলস্লন এটাই সমতেই তাই। 
  
ব াযাস্রা িৃিু বহস্স েলল আসস্ল মিস হাওযার্ড িস্ন প্রাস্ণ মেশ্বাস করস্ত চান বয 
ইেলথ ড ই অ রাধী। মকন্তু তার অেস্চতন িন েলস্ত চায ঐ অ রাধ বস কস্রমন। এর 
ফস্ল মতমন একটা িানমসক িস্ের মেকার হস্য  স্ড়স্িন। 
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মিস হাওযার্ড বযন ব াযাস্রার কথাগুস্লা িন্ত্রিুস্গ্ধর িত শুনল, তার স্র মচৎকার কস্র 
েস্ল উঠল ব াযাস্রা যা েলস্ি সে মিথো। 
  
ব াযাস্রা বকাস্না কথা না েস্ল শুধু গম্ভীরভাস্ে িাথা নাড়ল। 
  
মিস হাওযার্ড েলস্লন ব াযাস্রা যাস্ত তার সাহাযে না চায, কারণ বস সাহাযে করস্ত 
 ারস্ে না। ব াযাস্রা েলল বস সাহাযে চাইস্ি না, তার অনুস্রাধ মিস হাওযার্ড বযন শুধু 
তার সহস্যাগী হস্য থাস্কন। 
  
মিস ওযার্ড মিজ্ঞাসা করস্লন তাস্ক সহস্যাগী হস্য মক কাি করস্ত হস্ে? ব াযাস্রা 
তাস্ক শুধু বচাখ কান খুস্ল ল করস্ত েলস্লন। 
  
মিস হাওযার্ড িাথা বনস্ড় েলস্লন তাস্ত তার বকাস্না আ মত্ত বনই। মতমন িস্ন প্রাস্ণ 
চান নোয বতাক। একথা েস্ল মতমন ধীস্র ধীস্র ঘস্রর োইস্র চস্ল বগস্লন। 
  
ওর গিন স্থর মিস্ক ব াযাস্রা মকিুেণ তামকস্য রইল। তার র অসু্ফট স্বস্র েলল 
িমহলার হৃিয আর েুমে িুই আস্ি তাই বস তাস্ক সহস্যাগী মহসাস্ে বেস্ি মনস্যস্ি। 
  
মিস হাওযার্ড ও ব াযাস্রার এই িীঘড কস্থা কথস্নর মকিুই আিার িাথায ঢুকল না। 
ব াযাস্রাস্ক একথাটা িানাস্ত ও খুেই অোক হল। আমি তাস্ক অনুস্রাধ করলাি 
েো ারটা আিাস্ক েুমেস্য মিস্ত। ব াযাস্রা েলল বস আিাস্ক বোোস্ত  ারস্ে না। 
কারণ বস চায এই বগা নীযতা তার আর মিস হাওযাস্র্ডর িস্ধে থাকুক। 
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এই কািটা বয রীমতিত অনোয একথা না েস্ল আমি  ারলাি না। 
  
ব াযাস্রা েলল বস বকাস্না মকিুই আিার কাস্ি বগা ন কস্রমন, সে েো ারই আিার 
িানা শুধু আিাস্ক এর বথস্ক মসোে হতমর কস্র মনস্ত হস্ে। ব াযাস্রার কথার বকাস্না 
উত্তর মিলাি না। িস্ন িস্ন এই বভস্ে িুিঃখ হল বয ব াযাস্রা আিার বকাস্না িূলেই 
মিস্ত চায না। মস্থর করলাি যমি বকাস্না সূে খুাঁস্ি  াই তাহস্ল তা ব াযাস্রাস্ক িানাে 
না। এস্কোস্র বেস্ষ তাস্ক আশ্চযড কস্র বিে। অনুভে করলাি বয মনস্িস্ক এোর 
একটু িামহর করা িরকার। 
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প ়ায়াফি়াি অ্দু্ভত অ্নুফি়াধ 
মিন কস্যক ধস্র ব াযাস্রার অদু্ভত অনুস্রাস্ধর কথাটাই িাথায ঘুরমিল। মকন্তু লস্রেস্ক 
এখনও  যডে কথাটা েলা হস্য ওস্ঠমন কারণ সুস্যাগই  াইমন। 
  
বসমিন োগাস্ন ঘুরমিলাি, নানা কথা িস্ন আসমিল। হঠাৎ লস্রেস্ক বিখস্ত ব লাি। 
োগাস্নর িস্ধে বিাট বখলার িাঠটাস্ত লস্রে িুস্টা েল মনস্য মনস্ির িস্ন নাড়াচাড়া 
করমিল। িস্ন হল এই সিযই কথাটা েলার সুস্যাগ। না হস্ল ব াযাস্রা যা েেস্তোগীে 
মনস্িই হযত বকাস্নামিন মিজ্ঞাসা কস্র েসস্ে, এটা হস্ত মিস্ত িন চাইল না। তাই 
সরাসমর লস্রস্ের কাস্ি মগস্য েললাি বয আমি তাস্কই খুাঁিমিলাি। 
  
লস্রে মক েো াস্র মিজ্ঞাসা করল। আমি েললাি ব াযাস্রা তাস্ক একটা কথা িানাস্ত 
েস্লমিল। লস্রে উিগ্রীে হস্য উঠল। আমি আড় বচাস্খ ওর মিস্ক তামকস্য েললাি 
কথাটা হলোড়মত কমফর কা টা খুাঁস্ি বের করুন, তা হস্ল আর মচোর কারণ থাকস্ে 
না। 
  
লস্রে মেমস্মত হস্য িানস্ত চাইল ব াযাস্রা এই কথার িারা মক েলস্ত চাইস্িন। আমি 
মিজ্ঞাসা করলাি বস মক মকিুই েুেস্ত  ারস্ি না। লস্রে িাথা নাড়ল। 
  
আমি েললাি তাহস্ল ব াযাস্রাস্ক মগস্য আমি মক মক িানাে। লস্রে েলল আমি যাস্ত 
ব াযাস্রাস্ক েমল বয বস সমতেই কথাটার অথড মকিুই েুেস্ত  ারস্ি না। 
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এই সিয োমড়র ব টা ঘমড়টার েব্দ কাস্ন এল। আিরা িুিস্ন একসস্ে োমড়স্ত 
ঢুকলাি। ব াযাস্রাস্ক েস্স থাকস্ত বিখলাি। িন ওস্ক িু ুস্রর খাওযার আিন্ত্রণ 
িামনস্যস্ি। আিরা মস্থর করলাি বয িুঘডটনার মেষস্য বকাস্না আস্লাচনা করে না। 
সকস্ল মিস্ল যুস্ের মেষস্য আস্লাচনা করস্ত লাগলাি। 
  
র্রকাস আিাস্ির মেসু্কট আর  ানীয  মরস্েেন করল। এই সিয ব াযাস্রা হঠাই বিরী 
কোস্ভমিস্সর মিস্ক ঘুস্র েস্স েলল। বস আোর  ুস্রাস্না সৃ্মমতটাস্কই িামগস্য তুলস্ত 
োধে হস্ে কারণ তার িুএকটা মিজ্ঞাসা আস্ি। বিরী কোস্ভমিস্সর বকাস্না আ মত্ত আস্ি 
মকনা বস িানস্ত চাইল। বিরী েলস্লন ব াযাস্রা যা িানস্ত চান স্বেস্ন্দ মিজ্ঞাসা 
করস্ত  াস্রন। 
  
ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল মসনমথযার ঘর বথস্ক মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্র যাওযার িরিাটা 
েন্ধ মিল মকনা। বিরী প্রশ্নটা শুস্ন অোক হস্য েলল িরিাটা বয েন্ধ মিল একথা বতা 
মতমন তিস্ের সিযও েস্লমিস্লন। 
  
ব াযাস্রা েলল মিস্সস কোস্ভমিস তার প্রস্শ্নর উস্দ্দেেটা মঠক েুেস্ত  াস্রনমন। তার 
প্রশ্ন হল িরিাটা এিমন বভিাস্না মিল না মখল েন্ধ মিল। বিরী এোর েুেস্ত ব স্র 
েলস্লন মতমন মঠক িস্ন করস্ত  ারস্িন না। সম্ভেতিঃ িরিাটা মখল এাঁস্ট েন্ধ মিল। 
কারণ িরিাটা বখালা যামেল না। 
  
ব াযাস্রা েলল শুধুিাে সম্ভােনা মিস্য কাি চলস্ে না, েো ারটা সম্বস্ন্ধ মনমশ্চত হস্ত 
হস্ে। 
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কথার িােখাস্ন হঠাৎ লস্রে োধা মিস্য েলল বস বিস্খমিল িরিায মখল আাঁটা মিল। 
  
ব াযাস্রা েলল তাহস্ল বতা আর মকিু েলার বনই ওস্ক বযন একটু হতাে বিখাল। 
  
খাওযা-িাওযার  র ব াযাস্রা আিাস্ক ওর সস্ে বযস্ত অনুস্রাধ করল। আমি সম্মত 
হলাি। োগাস্নর িস্ধে মিস্য বযস্ত বযস্ত ব াযাস্রা আিাস্ক মিজ্ঞাসা করল আমি মক 
ভােমি। আমি োে স্বস্রই েললাি বয মকিু ভােমি না। ব াযাস্রা চু  কস্র রইল। 
  
একটু  স্র আমি ব াযাস্রাস্ক েললাি তার কথাটা আমি লস্রেস্ক িামনস্যমি। ব াযাস্রা 
িানস্ত চাইল কথাটা শুস্ন লস্রস্ের প্রমতমেযা মক হস্যমিল। আমি েললাি বয লস্রে 
কথাটার িাথা িুিু মকিুই েুেস্ত  াস্রমন। ভােলাি কথাটা শুস্ন ব াযাস্রা হযত হতাে 
হস্য  ড়স্ে, মকন্তু মঠক উস্োটা ঘটল। ব াযাস্রা েলল বস িানত বয এরকিই হস্ে। 
ব াযাস্রাস্ক আর বকাস্না কথা মিজ্ঞাসা করস্ত একটুও ইস্ে হল না। 
  
ব াযাস্রা কথা প্রসস্ে েলল মসনমথযাস্ক বতা খাওযার আসস্র বিখা বগল না। আমি 
েললাি মসনমথযা হাস াতাস্ল বগস্ি, বস আি বথস্ক আোর কাস্ি বযাগ মিস্যস্ি। 
  
ব াযাস্রা েলস্ত লাগল মসনমথযা বেে  মরশ্রিী, এেং বিখস্ত বেে সুন্দরীও। বস 
মিজ্ঞাসা করল মসনমথযা মক তার র্াক্তারখানাটা বিখস্ত চাইস্ল বিখাস্ে। আমি েললাি 
না বিখাস্নার বকাস্না কারণ বনই েরং খুেীই হস্ে বস কারণ ওটা বিখাোর িতই। 
  
ব াযাস্রা প্রশ্ন করল মসনমথযাস্ক বরাি বযস্ত হয মকনা। আমি েললাি ওর শুধু েুধোর 
 ুস্রামিন আর েমনোর আধস্েলা িুমট। ব াযাস্রা েলল সিযটা িস্ন রাখস্ত হস্ে। 
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এোর ব াযাস্রা িানস্ত চাইল মসনমথযার ওখাস্ন িারাত্মক মেষ আস্ি মকনা। আমি 
েললাি মনশ্চযই আস্ি, বসগুস্লা একটা আলািা আলিারীস্ত রাখা থাস্ক, ঘস্রর োইস্র 
বগস্লই চামেটা সেসিয মনস্ির কাস্ি রাস্খ। 
  
আলিারীটা বকাথায রাখা থাস্ক, িানলার ধাস্র মকনা ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল। ওর 
প্রশ্নগুস্লা শুস্ন আমি অোক না হস্য  ারলাি না। আমি িানস্ত চাইলাি বকন বস এই 
প্রশ্ন করস্ি। ব াযাস্রা েলল তার একটু আশ্চযড িস্ন হমেল, তাই। 
  
আিরা কথা েলস্ত েলস্ত ব াযাস্রার োমড়র কাস্ি এস্স  স্ড়মিলাি। ব াযাস্রা তার 
োমড়স্ত বখস্ত েলল আিাস্ক। আমি েললাি বয এখন আর যাে না, একটু েড় রাস্তা 
মিস্য ঘুস্র োমড় যাে। 
  
স্টাইলস্সর চারমিস্কর িৃেে েড়ই িস্নাহর। গাি ালার িধে মিস্য হাাঁটস্ত বেে ভাস্লাই 
লাগমিল, চারমিক োে, মনস্তব্ধ। হাাঁটস্ত হাাঁটস্ত একটা গাস্ির মনস্চ এস্স হাত  া িমড়স্য 
শুস্য  ড়লাি। িস্ন হল সে কথা ভুস্ল যাই, এিনমক ব াযাস্রার কথাও। মকন্তু িস্নর 
গমত েড়ই মেমচে। ঘুস্র মফস্র বসই হতোকাস্ির কথাটাই আোর িস্ন হস্ত লাগল। 
ভােস্ত ভােস্ত বোধহয একটু তন্দ্রােন্ন হস্য  স্ড়মিলাি। িস্ন হল লস্রে অোলস্ের্ 
ইেলথ ড স্ক খুন কস্র েস্সস্ি–আস্ধা ঘুি আস্ধা িাগরস্ণ এটাই েুমে বিখস্ত ব লাি। 
িস্ন হল িন বযন মচৎকার করস্ি। চিস্ক উঠস্তই তন্দ্রা িুস্ট বগল আিার। 
  
চারমিস্ক তাকালাি, এরকি িাযগায ঘুমিস্য  ড়াটা একটুও মঠক হযমন েুেস্ত 
 ারলাি। হঠাৎ সািস্নর মিস্ক নির  ড়স্তই বিখস্ত ব লাি িন ও বিরী কোস্ভমিস 
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আিার মকিু িূস্র িুস্খািুমখ িাাঁমড়স্য। ভামগেস আিাস্ক বিখস্ত  াযমন ওরা। ওস্ির 
ভােভেী বিস্খ সহস্িই বোো যায বয ওরা েগড়া করস্ি। 
  
িন েস্ল উঠল বস একথা মেশ্বাস কস্র না। বিরী োে গলায েলল তার কািকস্িড োধা 
বিোর অমধকার িস্নর বনই। িন েলল িাে গত েমনোর তার িাস্ক কের বিওযা 
হস্যস্ি। আর বিরী ঐ বলাকটার সস্ে ঢলাঢমল করস্ি এত সারা গ্রাস্ি মটমঢ়  স্ড় যাস্ে। 
  
বিরী মিজ্ঞাসা করল িন মক শুধু গ্রাস্ি মটমট  ড়ার ভস্যই কামহল হস্য  ড়স্ি। িন 
েলল শুধু তা নয, ঐ বলাকটাস্ক বস আর সহে করস্ত  ারস্ি না, বলাকটা একটা 
ব ামলে ইহুিী। বিরী উত্তস্র েলল েরীস্র একটু ইহুিী রক্ত থাকা ভাস্লা, তাস্ত যত 
আকাট ইংস্রি আস্ি তাস্ির েুমে খুলস্ত  াস্র। 
  
বিরী কোস্ভমিস্সর আগুন েরা কথায িস্নর িুখ লাল হস্য উঠল। বস তীব্র্ কস্ণ্ঠ বিরী 
েস্ল মচৎকার কস্র উঠল; িানস্ত চাইল এটাই বিরীর বেষ কথা মকনা। তার ইোর 
মেরুস্ে বিরী র্ািঃ েরমস্টস্নর সস্ে বিলাস্িো করস্ে মকনা। 
  
বিরী েলল তার ইো হস্লই বস মিেস্ে। িন মিজ্ঞাসা করল তার অ িন্দ বিস্নও 
বিরী এই কাি করস্ে। বিরী উত্তস্র েলল তার ইোস্ত োধা বিোর বকাস্না অমধকার 
িস্নর বনই। বস িানস্ত চাইল িস্নর মক এিন বকাস্না েনু্ধ বনই যাস্ক বিরী অ িন্দ 
কস্র। 
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এই কথাটা শুস্ন িন বোধ হয একটু ধাক্কা বখল। একটা িুমশ্চোর িাযা বখস্ল বগল ওর 
িুস্খ। ধীস্র ধীস্র প্রশ্ন করলত বিরী মক েলস্ত চাইস্িা। োে কস্ণ্ঠ বিরী েলল বস শুধু 
েলস্ত চাইস্ি তার েনু্ধস্ির মনস্য যাস্ত িন আর িাথা না ঘািায। 
  
িস্নর বচাস্খিুস্খ মিনমত েস্র  ড়ল এোর। বস িানস্ত চাইল সমতে মক বিরীর ও র 
তার আর বকাস্না অমধকার বনই। হাত োমড়স্য িন বিরীর হাত ধস্র বফলল। 
  
আিার িস্ন হল বিরী হযত একটু নরি হস্য  ড়স্লন। মকন্তু িুহূস্তডই বসই ভুলটা বভস্ে 
বগল যখন বিরী মনস্ির হাত মিমনস্য মনস্য েস্ল উঠস্লন, সমতে তার ও র িস্নর 
বকাস্না অমধকার বনই। 
  
বিরী হনহন কস্র এমগস্য বযস্তই িন আোর  থস্রাধ কস্র িাাঁমড়স্য িানস্ত চাইল 
যাওযার আস্গ বিরী বযন সমতে কথাটা েস্ল যায বয বস সমতে েরমস্টনস্ক ভাস্লাোস্স 
মকনা। 
  
ঘুস্র িাাঁমড়স্য ঋিু ভেীস্ত বিরী উত্তস্র েলস্লন হযত তাই। তার র িৃঢ়  াস্য একটা 
গাস্ির আড়াস্ল অিৃেে হস্য বগস্লন। 
  
িস্নর মিস্ক তামকস্য বিখলাি একিি  াথর হস্য বগস্ি বস। আমি খুে অস্বমস্তকর 
অেস্থায  স্ড় বগলাি। স্বািী স্ত্রীর বগা ন কস্থা কথন আিাস্ক শুনস্ত হল 
অমনোসস্েও। মক কমর ভােস্ত ভােস্ত শুকস্না  াতাগুস্লার ও র মিস্য িস্নর মিস্ক 
এস্গাস্ত লাগলাি। আিার  াস্যর েস্ব্দ ঘুস্র িাাঁড়াল িন। আিাস্ক বিস্খ মিজ্ঞাসা করল 
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আমি ব াযাস্রাস্ক োমড় ব ৌঁস্ি মিস্য এস্সমি মকনা। িন িানস্ত চাইল ব াযাস্রা মক 
সমতে মকিু করস্ত  ারস্েন। 
  
িস্ন িস্ন খুেী হলাি। িন বভস্েস্ি আমি এইিাে এস্সমি। যাই বহাক আমি তার 
প্রস্শ্নর উত্তস্র েললাি একসিয ব াযাস্রার বচস্য েড় বগাস্যন্দা আর বকউ মিল না। 
েযস হস্লও ওর প্রমত শ্রো আিার এতটুকু কস্িমন। 
  
িন েলল তাহস্ল বতা ভাস্লাই। মকন্তু তার একিি ভাস্লা লাগস্ি না, িস্ন হস্ে 
 ৃমথেীটাই একিি মেশ্রী। মকিু না িানার ভান কস্র মিজ্ঞাসা করলাি মক হস্যস্ি? 
  
িন েলস্ত লাগল প্রথস্িই বতা এরকি একটা ভযানক কাি ঘটল, স্কটলোি ইযাস্র্ডর 
বলাস্করা িীেন অমতষ্ঠ কস্র তুস্লস্ি, তার ও র খেস্রর কাগিগুস্লার অতোচার বতা 
আস্িই। সেস্চস্য িারাত্মক কাি ঘস্টস্ি সকালস্েলা, িরিার সািস্ন এক িেল বলাক 
িিা হস্যমিল, হযত তারা মেনা  যসায িিা বিখার িনে এস্সমিল। 
  
আমি িনস্ক সান্ত্বনা মিস্য েললাি বযন বস িুষস্ড় না  স্ড়, সে ধীস্র ধীস্র মঠক হস্য 
যাস্ে। 
  
িন েলল, মকিুই মঠক হোর নয। এোর বতা ঘটনা আরও িারাত্মক মিস্ক বিাড় ঘুরল। 
বস েলস্ত লাগল ইেলথ ড িাড়া ব স্য বগস্ি যখন তখন অ রাধী মনশ্চয আিাস্ির িস্ধে 
বকউ। 
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িস্নর কথাটা শুস্ন সমতেই চিস্ক উঠলাি। আিাস্ির িস্ধে হতোকারী লুমকস্য আস্ি 
কথাটা ভােস্তই বকিন লাগল। হঠাৎ একটা কথা িাথার িস্ধে চমকস্ত বিস্গ উঠল; এই 
সম্ভােনাটার কথা বতা আিার এস্কোস্রই িস্ন হযমন। মনস্িস্ক িূক েস্ল িস্ন হল। 
এোর িনটা অস্নকটা হাল্কা হস্য বগল। 
  
িনস্ক েললাি আিাস্ির িস্ধে বকউ এই কাি করস্ত  াস্র না। িন েলল তাহস্ল আর 
বক করস্ে? আমি েললাি বস মক সমতেই েুেস্ত  ারস্ি না। িন িাথা নাড়ল। আমি 
চারমিক বিস্খ মনস্য মফসমফস কস্র িনস্ক র্ািঃ েরমস্টস্নর নাি েললাি। 
  
িন েস্ল উঠল অসম্ভে। আমি অসম্ভে বকন মিজ্ঞাসা করলাি। িন উস্ে প্রশ্ন করল 
তার িার িৃতুেস্ত র্ািঃ েরমস্টস্নর মক লাভ হস্ে? 
  
আমি েললাি বসটা েলা কমঠন। তস্ে ব াযাস্রাও বয এই সস্ন্দহটাই করস্ি বসটা িনস্ক 
িানালাি। 
  
িন মিজ্ঞাসা করল ব াযাস্রা আিাস্ক একথা েস্লস্ি মকনা। আমি িনস্ক বসমিস্নর কথা 
েললাি–র্ািঃ েরমস্টন বসই রাস্ত স্টাইলস্স মিস্লন শুস্ন ব াযাস্রা বকিন উস্ত্তমিত হস্য 
উস্ঠমিস্লন। এিনমক ব াযাস্রা বেে কস্যকোর েস্লমিল সে মকিু েিস্ল বগল। 
  
আমি িনস্ক িস্ন করাস্ত লাগলাি বয ইেলথ ড েস্লমিস্লন কমফর কা টা উমন হলঘস্র 
বরস্খমিস্লন আর মঠক বসই সিস্যই র্ািঃ েরমস্টন এস্সমিস্লন। আমি প্রশ্ন করলাি 
হলঘস্রর িস্ধে মিস্য যাওযার সিয কাস্  মকিু মিমেস্য বিওযা মক ওর  স্ে অসম্ভে। 
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িন েলল েো ারটা িারুণ েুাঁমকর মিল। আমি েললাি অসম্ভে বতা মিল না। 
  
িন মিজ্ঞাসা করল ওটা বয তার িার কমফর কা  মিল বসটা র্ািঃ েরমস্টন িানস্েন মক 
কস্র? এই যুমক্তটা বস িানস্ত চাইল না। 
  
আমি েললাি কথাটা মঠক। হঠাৎ একটা কথা িস্ন  স্ড় যাওযায েললাি ওভাস্ে 
ঘটনাটা ঘস্টমন। িনস্ক এোর েললাি ব াযাস্রা আোর বকাস্কার মকিু অংে রাসাযমনক 
মেস্েষস্ণর িনে মিস্য এস্সস্ি। 
  
িন অোক হস্য েলল বসটা বতা র্ািঃ েরমস্টন  রীো কস্রস্িন। আমি েললাি যমি 
েরমস্টনই হতো কস্র থাস্ক তাহস্ল আসল বকাস্কার  মরেস্তড অনে বকাস্কার মকিু অংে 
 রীো করা ওর  স্ে কত সহি। ওস্ত তাহস্ল আর মিকমনন  াওযা যাস্ে না। বকউ 
েরমস্টনস্ক সস্ন্দহ করস্ত  ারস্ে না ো আোর বকাস্কাটা  রীো করার কথাও ভােস্ে 
না। একিাে ব াযাস্রা িাড়া। 
  
িন েলল আস্রকটা েো ার ভাোর আস্ি, বকাস্কা বতা মস্ত্রকমনস্নর ঐ বতস্তা স্বািটা 
ঢাকস্ত  ারস্ে না। 
  
আমি েললাি এই কথাটা বতা আিরা র্ািঃ েরমস্টস্নর িুস্খই শুস্নমি। েরমস্টন হস্লন 
 ৃমথেীর সেস্চস্য নািী মেষ মেস্েষজ্ঞ। আিার ধারণা বকাস্না উ াস্য মতমন মিকমনস্নর 
বতস্তা স্বািটা চা া মিস্যস্িন, এিনও হস্ত  াস্র মেষটা হযত মিকমনন নয, অনে 
বকাস্না মেষ। মেষটার নাি হযত বকউ বোস্নমন এর উ সগডগুস্লা মিকমনস্নরই িত। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদিদিয়াস অ্য়াফেয়াসস অ্য়াট ি়াইলস । আগ়াথ়া দিদি । এিকুল প ়ায়াফি়া সিগ্র 

126 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

িন িাথা বনস্ড় েলল তা হস্ত  াস্র মকন্তু উমন বকাস্কাটা বকিন কস্র ব স্লন, কা টা 
বতা মনস্চ মিল না। 
  
আমি েললাি তা মিল না েস্ট–কথাটা েলার  স্রই একটা সাংঘামতক সম্ভােনার কথা 
িাথায বখস্ল বগল। বসটা হল র্ািঃ েরমস্টস্নর বকাস্না সহকারী মনশ্চযই এ োমড়স্ত 
রস্যস্ি। আর বসই সহকারী বয বক হস্ত  াস্রন মেিুেৎ চিস্কর িস্তাই বতা বখস্ল বগল–
মতমন বিরী কোস্ভমিস িাড়া আর বক? মকন্তু বভস্ে কূল ব লাি না অিন সুন্দরী এক 
িমহলা বকিন কস্র খুনী হস্ত  াস্রন। িনটা েড় চিল হস্য  ড়ল। বিরী কোস্ভমিস্সর 
উজ্জ্বল িুখেমে বচাস্খর সািস্ন বভস্স উঠল। সে কথাগুস্লাও এস্কক কস্র িস্ন  ড়স্ত 
লাগল। 
  
হঠাৎ িস্নর কণ্ঠস্বস্র চিক ভােস্লা। বস েলল আস্রা একটা কথা ভাোর আস্ি। আমি 
িানস্ত চাইলাি, িন েলল র্ািঃ েরমস্টন িযনা তিস্ের কথা েস্লমিস্লন। উমন ওটা না 
করস্ল র্ািঃ উইলমকে অনাযাস্সই ওটাই স্বাভামেক িৃতুে েস্ল ধস্র মনস্তন। 
  
আমি েললাি কথাটা সমতে। তস্ে েলা যায না, উমন হযত এটাই েুমেিাস্নর কাি েস্ল 
বভস্েমিস্লন ভমেষেস্তর কথা বভস্েই। এিনও বতা হস্ত  াস্র স্বরাষ্ট্র িপ্তর বেষ  যডে 
যমি িৃতস্িহ খুাঁস্ড় বের করস্ত চায। তখন আর মকিুই বগাস্  ন থাকত না। র্ািঃ 
েরমস্টনও মনতােই বেকাযিায  স্ড় বযস্তন। ওর িত বলাক বয ভুল কস্র থাকস্ত  াস্র 
বকউই তা মেশ্বাস করস্তা না। 
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িন েলল যুমক্তটা খারা  নয, তস্ে র্ািঃ েরমস্টস্নর উস্দ্দেেটা মক হস্ত  াস্র তা তার 
বোধগিে হস্ে না। 
  
কথা েলস্ত েলস্ত িস্নর সস্ে  থ চলমিলাি। োগাস্নর িরিাটা  ার হস্য ঢুকস্তই 
রু্িুর গািটার মিস্ক নির  ড়ল। ওখাস্ন চাস্যর আসর েস্সস্ি। অস্নস্কই বসখাস্ন 
আস্ি। 
  
মসনমথযাও হাস াতাল বথস্ক এস্স বগস্ি। একটা বচযার বটস্ন ওর  াস্ে েস্স েললাি 
ব াযাস্রা তার র্াক্তারখানাটা বিখস্ত বচস্যস্ি। 
  
মসনমথযা কথাটা শুস্নই উেল হল, েলল মনশ্চযই বস ব াযাস্রাস্ক বিখাস্ে। 
  
িুএক িুহূতড এোর চু চা  কাটালাি। মসনমথযা হঠাৎ বিরী কোস্ভমিসস্ক লেে কস্র 
মফসমফস কস্র েলল চা খাওযার  র বস কযটা কথা আিাস্ক েলস্ত চায। 
  
হঠাৎ িন বেে বরস্গই ঘর বথস্ক বেমরস্য এল। মচৎকার কস্র েলস্ত লাগল বগাস্যন্দারা 
ঘস্র ঢুস্ক সে মিমনষ ে ওলট ালট কস্র মেশ্রী কাি কস্র বরস্খস্ি। একোর িোস্ র 
সস্ে বিখা হস্ল বস তার িিা বিখাস্ে। 
  
মিস হাওযার্ডও তাস্ক সায মিস্লন। লস্রেও চু  কস্র রইল না। শুধু বিরী কোস্ভমিসস্ক 
বিস্খ িস্ন হস্লা তার এসে েো াস্র বকাস্না আগ্রহ বনই। মতমন ভােস্লেহীনভাস্ে 
চু চা  েস্স রইস্লন। 
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চা খাওযার  র মসনমথযাস্ক একটু বেমরস্য আসার িনে র্াকলাি। িুিস্ন সকস্লর 
বচাস্খর আড়াস্ল চস্ল আসস্তই মসনমথযা টুম টা খুস্ল একটা গাস্ির তলায েস্স  ড়ল। 
 ড়ে সূস্যডর আস্লা মসনমথযার িুস্খ িমড়স্য  ড়ল। িারুণ সুন্দর লাগল মসনমথযাস্ক, 
আিার িনটা হঠাৎ স্বমপ্নল হস্য  ড়ল। 
  
মসনমথযার কণ্ঠস্বস্র চিক ভােস্লা। বস েলল আিাস্ক নামক তার খুে ভাস্লা লাস্গ। 
মসনমথযার কথা শুস্ন িৃিু হাসলাি। বস আোর কথা েলল, েলল একটা েো ার বস 
মকিুস্তই েুেস্ত  ারস্ি না, তাই আিার  রািেড তার প্রস্যািন। 
  
আমি িানস্ত চাইলাি, মক েো ার। মসনমথযা েলস্ত লাগল এমিমল ঠাকুিা েস্লমিস্লন 
তার িনে মকিু েেেস্থা কস্র যাস্েন, মকন্তু মতমন হযত ভুস্লই বগস্িন, অথো এভাস্ে িারা 
যাস্েন একথা বতা মতমন িানস্তন না। তাই হযত মকিুই কস্র যানমন, এখন এখাস্ন তার 
থাকা উমচৎ মকনা বস মকিুস্তই েুেস্ত  ারস্ি না। বস ভােস্ি চস্ল যাস্ে। 
  
আমি েললাি এই িুহূস্তড তাড়াহুস্ড়া কস্র বকাস্না মসোে বনওযা উমচত নয, তািাড়া 
ওরাও বতা তাস্ক িাড়স্ত চাইস্ে না। 
  
এক িুহূতড চু  করল মসনমথযা। হাত মিস্য খাি মিাঁড়স্ত মিাঁড়স্ত আ ন িস্ন েলল 
মিস্সস কোস্ভমিস চান বয বস এখান বথস্ক চস্ল যাক। এিাড়া আস্রা একিন চায। 
  
আমি মিজ্ঞাসা করলাি বস মক িস্নর কথা েলস্ি। িন বয তাস্ক ভাস্লাোস্স একথা 
তাস্ক েললাি। 
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মসনমথযা েলল বস িস্নর কথা েলস্ি না, লস্রস্ের কথা েলস্ি। তস্ে লস্রে মক করল 
না করল তা বস বতাযাক্কা কস্র না। কারণ কারও কৃ ার  ােী হস্ত বস চায না। 
  
মসনমথযার কথাগুস্লা শুস্ন িনটা খারা  হস্য বগল। তাড়াতামড় সান্ত্বনা িামনস্য েললাি 
িন আর ইমভমলন বয তাস্ক ভাস্লাোস্স একথাও বতা তার িস্ন রাখা উমচৎ। 
  
মসনমথযা েলল একথা বস িাস্ন। তেু বিরী আর লস্রস্ের েেেহার বস সহে করস্ত  াস্র 
না। কথা েলস্ত েলস্ত কান্নায বভস্ে  ড়ল বস। 
  
আিার বকিন বযন সে বগালিাল হস্য বগল মসনমথযার কান্না বিস্খ। েস্ড়া একা িস্ন হল 
তাস্ক। েুাঁস্ক  স্ড় একটা হাত তুস্ল মনস্য মসনমথযাস্ক মিজ্ঞাসা করলাি বস আিার হস্ে 
মকনা। 
  
আিার কথা শুস্ন মসনমথযা ওর হাত সমরস্য মনল, কান্না বথস্ি বগল ওর, েলল এসে 
বিস্লিানুষী এখন থাক। 
  
খুে অস্বমস্তকর  মরমস্থমতস্ত  স্ড় বগলাি। তেু েললাি বিস্লিানুষী নয, আমি সমতে 
তাস্ক আিার স্ত্রীর িযডািা মিস্ত চাই। 
  
মসনমথযা মখলমখল কস্র বহস্স উঠল, েলল আমি নামক ভারী মিমষ্ট কথা েমল, সমতে বতা 
আমি যা েলমি তা চাই না। 
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আমি মসনমথযাস্ক মকভাস্ে মেশ্বাস করাস্ো েুেস্ত  ারলাি না, তাস্ক আোরও কথাটা 
েললাি। 
  
মসনমথযা মিমষ্ট কস্র বহস্স আিাস্ক চু  করস্ত েলল। একথাও েলল বয আমি বয 
কথাটা েস্লমি বসটা নামক আমি চাই না এেং বসও তা চায না। 
  
একথা েস্ল বস তাড়াতামড় গাস্ির আড়াস্ল  ামলস্য বগল, আমি বোকার িত িাাঁমড়স্য 
রইলাি, তার র গ্রাস্ির মিস্ক হাাঁটস্ত লাগলাি। 
  
আিার ইো হল র্ািঃ েরমস্টনস্ক একটু লেে কমর। একটা বিাস্টা কুঠুমরর কাস্ি ব ৌঁস্ি 
িরিায বটাকা মিলাি, এই োমড়স্তই র্ািঃ েরমস্টস্নর আস্তানা। 
  
এক েুমড় িরিা খুলল। আমি মিজ্ঞাসা করলাি র্ািঃ েরমস্টন োমড়স্ত আস্িন মকনা। েুমড় 
অোক হস্য আিার মিস্ক তামকস্য মিজ্ঞাসা করল আমি মক মকিু শুমনমন। আমি েললাি 
মক শুনে। েুমড় িানাল  ুমলে র্িঃ েরমস্টনস্ক ধস্র মনস্য বগস্ি। 
  
আমি কথাটা শুস্ন চিস্ক উঠলাি। েরমস্টনস্ক  ুমলে বগ্রপ্তার কস্রস্ি…। 
  
েুমড়র কথা বোনার আর বকাস্না আগ্রহ আিার মিল না। যা শুস্নমি তাই যস্থষ্ট। এখনই 
ব াযাস্রাস্ক তা িানাস্না িরকার। বকাস্নামিস্ক না তামকস্য গ্রাস্ির রাস্তা ধস্র িুটলাি। 
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প ়ায়াফি়াি আস্ত়ান়া 
ব াযাস্রার আস্তানায ব ৌঁিস্ত বেমে সিয লাগল না আিার। মকন্তু ব াযাস্রাস্ক োমড়স্ত 
না ব স্য িনটা খুে খারা  হস্য বগল। এিন একটা গুরুত্ব ূণড খের মিস্ত এলাি অথচ 
বস বনই। 
  
ব াযাস্রার এক প্রমতস্েেী বেলমিযাস্নর কাস্ি শুনলাি বয বস সম্ভেতিঃ লিস্ন বগস্ি, 
কথাটা শুস্ন আমি রীমতিত মেমস্মত হলাি। লিস্ন আোর ওর মক কাি  ড়ল। মচো 
কস্র বকাস্না হমিে ব লাি না। 
  
মেরক্ত হস্য অগতো স্টাইলস্সর মিস্কই হাাঁটস্ত লাগলাি। ব াযাস্রাস্ক না ব স্য িাথাটা 
বকিন গুমলস্য যাস্ে িস্ন হল। েরমস্টস্নর বগ্রপ্তাস্রর েো াস্র ব াযাস্রার কতটুকু িানা 
আস্ি বক িাস্ন–তস্ে এটা বয ওরই বচষ্টায সম্ভে র হল এটা বতা িানা কথা। 
েো ারটাস্ক সোইস্ক িানান উমচৎ হস্ে মকনা েুেস্ত  ারমি না, সমতেই েড় সিসোয 
 স্ড় বগলাি। 
  
অস্নক বভস্ে মঠক করলাি িনস্কই েরমস্টস্নর বগ্রপ্তার হওযার খেরটা িানাে। তার র 
ও যা ভাস্লা িস্ন করস্ে তাই হস্ে। িন কথাটা শুস্ন খুে অোক হস্য বগল। আমি 
মিজ্ঞাসা করলাি এখন মক করা উমচৎ। অেেে কাল সকস্ল বিস্ন যাস্ে। 
  
একটু মচো কস্র িন েলল এখন কাউস্ক মকিু না িানাস্নাই ভাস্লা, সকস্ল যখন 
িানার তখনই িানস্ে। 
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 রমিন সকাস্ল খেস্রর কাগস্ি বিস্খ খুেই অোক হলাি।  াতা উস্ে বকাথাও 
বগ্রপ্তাস্রর খের বিখলাি না, শুধু এক বকাস্ণ বিাট কস্র স্টাইলস্সর মেষ প্রস্যাস্গর 
ঘটনার মেেরণ রস্যস্ি িাে। িস্ন হল এটা হযত ইনসস্ ক্টর িোস্ রই কাি। মেস্েষ 
বকাস্না উস্দ্দস্েেই হযত  ুমলে খেরটা বচস্  বগস্ি। িনটা অেেে খুে খুাঁতখুত করস্ত 
লাগল। 
  
প্রাতিঃরাস্ের  র ভােলাি আস্রকোর ব াযাস্রার বখাাঁি করস্ত যাে, বিখস্ত হস্ে 
ব াযাস্রা লিন বথস্ক মফরল মকনা। হঠাৎ িানলার মিক বথস্ক অমত  মরমচত কণ্ঠস্বর 
শুস্ন তামকস্য বিমখ ব াযাস্রা। িুস্ট মগস্য হাত ধস্র ওস্ক ঘস্র মনস্য এলাি। তাস্ক বিস্খ 
বয মক খুেী হস্যমি তা আর বচস্  রাখস্ত  ারলাি না। ওস্ক েললাি বয িনস্ক িাড়া 
কথাটা আমি আর কাউস্ক িানাইমন। 
  
ব াযাস্রা অোক হস্য মক কথা িানস্ত চাইল। আমি অধধযডে হস্য েললাি র্ািঃ েরমস্টস্নর 
বগ্রপ্তাস্রর কথা। ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল র্ািঃ েরমস্টন বগ্রপ্তার হস্যস্িন? আমি েললাি 
মিস্সস ইেলথস্ ডর খুস্নর অ রাস্ধই  ুমলে তাস্ক বগ্রপ্তার কস্রস্ি। 
  
ব াযাস্রা োধা মিস্য েলল একথা বতািাস্ক বক েস্লস্ি? আমি আিতা আিতা কস্র 
েললাি বয এটা আিার ধারণা। ব াযাস্রা েলল র্ািঃ েরমস্টন বগ্রপ্তার হস্যস্িন গুপ্তচর 
েৃমত্তর িনে। 
  
কথাটা শুস্ন আমি স্তব্ধ হস্য বগলাি। মনস্িস্ক সািস্ল মনস্ত মকিুটা সিয লাগল। বেষ 
 যডে েললাি, র্ািঃ েরমস্টন তাহস্ল একিন গুপ্তচর। 
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ব াযাস্রা িাথা বনস্ড় সায মিল। বস প্রশ্ন করল আিার মক কখনও বকাস্না সস্ন্দহ হযমন 
বয র্ািঃ েরমস্টস্নর িত একিন নািী র্াক্তার এই অখোত গ্রাস্ি বকন েস্স আস্িন? 
  
আমি স্বীকার করস্ত োধে হলাি বয এরকি বকাস্না মচোই আিার আস্সমন। 
  
ব াযাস্রা েলস্ত লাগল েরমস্টন িন্মসূস্ে একিন িািডান। এ বিস্ে অস্নকমিন ধস্র 
উমন আস্িন, সকস্ল তাই ওস্ক ইংস্রি েস্লই িাস্ন। েির  স্নর আস্গ এখানকার 
নাগমরকত্বও উমন ব স্যস্িন, মকন্তু বলাকটা খুে চালাক এেং একিন ইহুিীও েস্ট। 
  
আমি েস্ল উঠলাি, বলাকটা একটা আস্ত েযতান। 
  
ব াযাস্রা আিাস্ক োধা মিস্য েলল আমি ভুল েলমি, আসস্ল বলাকটা বিেস্প্রমিক, ওর 
 মরণমতটা বভস্ে বিখস্লই তা বোো যাস্ে। 
  
ব াযাস্রার এইসে িােডমনক মচোভােনা আিার একটুও ভাস্লা লাগল না। তাই এই 
কথাটার বকাস্না উত্তর না মিস্য প্রসোেস্র বগলাি, েললাি এরকি একটা বলাস্কর সস্ে 
বিরী কোস্ভমিস মিস্নর  র মিন এিন বকাস্না িাযগা বনই বঘাস্রনমন, এই কথাটা শুস্ন 
ব াযাস্রা েলল েরমস্টন বিরী কোস্ভমিসস্ক বেে ভাস্লা কস্রই কাস্ি লামগস্যস্িন, 
ওস্ির মনস্য যত কুৎসা রস্টস্ি ততই েরমস্টস্নর আসল বিাষ চা া  স্ড় বগস্ি। 
  
ব াযাস্রার কথাটা শুস্ন আিার আগ্রহ োাঁধ িানল না। মিজ্ঞাসা করলাি র্িঃ েরমস্টন 
তাহস্ল বিরী কোস্ভমিস্সর প্রমত অনুরক্ত নন। ব াযাস্রা েলল তা বস িাস্ন না, তস্ে 
তার ধারণা র্িঃ েরমস্টস্নর িনে বিরী কোস্ভমিস্সর বকাস্না িাথােেথা বনই। কথাটা শুস্ন 
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িস্নর খুেী আর বগা ন রাখা বগল না। ব াযাস্রা েলল বস মনমশ্চত বয তার ধারণাটাই 
মঠক কারণ বিরী কোস্ভমিস্সর নির আস্রকিস্নর মিস্ক। 
  
ব াযাস্রার কথা শুস্ন আোর চিক লাগল। ভােস্ত লাগলাি ও মক েলস্ত চাইস্ি। 
আিার মচোয হঠাৎ োধা  ড়ল। মিস হাওযার্ড ঘস্র ঢুকস্লন, চারমিস্ক তামকস্য বোধহয 
বিস্খ মনস্লন অনে বকউ আস্ি মকনা। তার র তাড়াতামড় একটুকস্রা োিািী কাগি বের 
কস্র ব াযাস্রার হাস্ত গুাঁস্ি মিস্য েলস্লন কা স্ড়র আলিারীর িাথায– রিুহূস্তডই মতমন 
িুস্ট বেমরস্য বগস্লন। 
  
ব াযাস্রা তাড়াতামড় কাগিটার ভাাঁি খুস্ল বিস্খই বেে খুেী হস্য উঠল। বটমেস্লর ও র 
কাগিটা িমড়স্য মিস্য আিাস্ক বর্স্ক মিজ্ঞাসা করল, সইটা বিস্খ অেরটা ইংস্রিীর 
বি না এল িস্ন হস্ে। 
  
ব াযাস্রার র্াস্ক এমগস্য এস্স কাগস্ির টুকস্রাটা বিখলাি। কাগিটা বেে ধুস্লা িযলা 
িাখা, িাোমর ধরস্নর। কাগস্ির ও র বয িা টা মিল ব াযাস্রা বসটা খুাঁমটস্য বিখস্ত 
লাগল। িা টা মিল বিসাসড  াকডসন বকাম্পানীর নািকরা নাটস্কর ব াোক 
সরেরাহকারী বকাম্পানী। মঠকানা মিল . কোস্ভমিস, স্টাইলস বকাটডস বসন্ট বিরী, 
এস্সে। কোস্ভমিস্সর আস্গর েব্দটার কথাই ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা কস্রমিল কথাটা মক 
হস্ত  াস্র বি না এল। 
  
ভাস্লা কস্র লেে করার  র আমি ব াযাস্রাস্ক েললাি এটা মট অথো এল হস্ত 
 াস্র।স্ি বকাস্নািস্তই হস্ে না। 
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ব াযাস্রা কাগিটা ভাি করস্ত করস্ত েলল এটা তারও ধারণা। বসও অেরটাস্ক এল 
েস্ল িস্ন করস্ি। বস িানাল এরকি একটা মকিু  াওযা যাস্ে েস্ল তার সস্ন্দহ মিল, 
তাই মিস হাওযার্ডস্ক বস বখাাঁি করস্ত েস্লমিল। 
  
আমি িানস্ত চাইলাি মিস হাওযার্ড ব াোস্কর আলিারীর িাথায েস্ল বগস্লন বকন। 
ব াযাস্রা িৃিু বহস্স েলল এর অথড আর মকিুই নয, মতমন ওটা ব াোস্কর আলিারীর 
িাথায ব স্যস্িন। 
  
হঠাৎ ব াযাস্রা আিার হাত ধস্র বটস্ন মনস্য র্রকাস্সর নাি ধস্র মচৎকার করস্ত করস্ত 
হলঘস্রর িস্ধে মিস্য িুটল। 
  
বচাঁচাস্িমচ শুস্ন র্রকাস ভাড়ার ঘর বথস্ক তাড়াতামড় োইস্র বেমরস্য এল। ব াযাস্রার 
িুস্খর মিস্ক মিজ্ঞাসু িৃমষ্টস্ত র্রকাস তাকাস্লা। ব াযাস্রা িানস্ত চাইল, িুঘডটনার 
আস্গর মিস্ন মিস্সস ইেলথস্ ডর োিাোর ঘন্টাটা মক মেগস্ড় মগস্যমিল? 
  
প্রশ্নটা শুস্ন র্রকাসও খুেই অোক হস্য বগল, তার র েলল তার ধারণা বকাস্না বনংমট 
ইাঁিুর ো ঐ রকি মকিু ঘণ্টার তারটা বকস্ট মিস্যমিল িেলোর। সকাস্ল মিস্ত্রী এস্স 
সামরস্য বিয। 
  
এ উত্তর শুস্ন ব াযাস্রা বযন উিাস্স বফস্ট  ড়ল। তার র আনস্ন্দ লাফাস্ত লাফাস্ত 
 াগস্লর িত িানলার  াে মিস্য োগাস্ন চস্ল বগল। ওর কািকারখানা বিস্খ অোক 
হস্য বগলাি। 
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আচিকা কারও কণ্ঠস্বর শুস্ন চিস্ক তামকস্য বিমখ বিরী কোস্ভমিস হামস িুস্খ িাাঁমড়স্য 
আস্িন। ব াযাস্রার মক হস্যস্ি িানস্ত চাইস্লন। একটু আস্গ যা ঘস্টস্ি তাই েললাি। 
বিরী হাসস্ত লাগস্লন। 
  
ভাস্লা কস্র লেে কস্র বিখলাি আিস্ক বিরীস্ক খুেই মচমেত বিখাস্ে। হামসর 
আড়াস্ল ওর মেষািিয িুখেমেটা স্পষ্ট হস্য উঠস্ি আিার কাস্ি। 
  
কথা েলস্ত েলস্ত হঠাৎ আিার িস্ন হল মসনমথযার সম্বস্ন্ধ মকিু েলার এই সুস্যাগ। 
মকন্তু েলা শুরু করস্লও বেমে মকিু েলস্ত  ারলাি না। তার আস্গই বিরী কোস্ভমিস 
বেে কতৃডত্বেেঞ্জক স্বস্র েলস্লন আমি ওকালমত েেেসায নািস্ল আিার  সার হত, সিয 
নষ্ট না কস্র বযন আমি তাই কমর। বেস্ষ েলস্লন মসনমথযা তার কাি বথস্ক একটুও 
খারা  েেেহার  াস্েন না। 
  
বিরীর িোে শুস্ন খুে লজ্জা ব লাি। মকিু েলস্ত বগলাি, উমন োধা মিস্লন। ওর 
এর স্রর কথা শুস্ন আমি তাজ্জে হস্য বগলাি। মতমন িানস্ত চাইস্লন আমি মক তাস্ির 
সুখী িম্পমত েস্ল িস্ন কমর। এরকি কথা বয মতমন আিাস্ক মিজ্ঞাসা করস্ত  াস্রন তা 
আমি কখনও ভামেমন। বকাস্না রকস্ি েললাি তাস্ির ঘস্রাযা েো াস্র আিার হযত কথা 
েলা উমচত নয। বিরী িানাস্লন তারা একটুও সুখী নন। 
  
আমি বকাস্না প্রতুেত্তর মিস্ত  ারলাি না। বিরী োে ঋিু ভেীস্ত ঘরিয  াযচারী 
করস্ত করস্ত েলস্ত লাগস্লন। বেে বোো যাস্ে ওর িস্নর িস্ধে েড় েইস্ি। উমন 
েলস্লন মেস্যর আস্গ তার একটা অতীত িীেন মিল। তার োো ইংস্রি আর িা রুে 
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মিস্লন। িা খুেই সুন্দরী মিস্লন। মতমন তার বিাটস্েলায িারা যান, িৃতুের িস্ধেও বযন 
বকিন একটু রহসে মিল। ভুল কস্র মতমন বেমে ঘুস্ির ওষুধ বখস্য বফস্লমিস্লন। যাই 
ঘস্ট থাকুক, এই ঘটনায তার োো খুেই িুষস্ড়  স্ড়মিস্লন। এর  রই মতমন রাষ্ট্রিূস্তর 
কাি মনস্য সারা  ৃমথেী ঘুস্র বেড়াস্লন। মতমনও তার সস্ে রইস্লন। বসই সিস্যর সৃ্মমত 
বরািন্থন করস্ত করস্ত বিরীর িুখটা উজ্জ্বল হস্য উঠল। 
  
চু চা  েস্স েস্স বিরীর সৃ্মমতচারণ শুনস্ত লাগলাি। একটু বথস্ি উমন আোর েলস্লন 
এর  র োো িারা বগস্ল অধথ িস্ল  স্ড় বগস্লন বিরী, িারা যাওযার আস্গ মতমন মকিু 
বরস্খ বযস্ত  াস্রনমন। তাই োধে হস্য ইযকডোযাস্র এক িূর সম্পস্কডর েৃো ঠাকুিার 
কাস্ি মগস্য আশ্রয মনস্ত হল। মক বনাংরামির িস্ধে বয তার মিন বকস্টস্ি বস কথা 
েলস্ত মগস্য বিরীর িুস্খ একটা তীব্র্ যন্ত্রণা ফুস্ট উঠল। বসই সিয একস্ঘাঁস্য োাঁধাধরা 
িীেস্নর িস্ধে মিনগুস্লা অসহেভাস্ে কাটমিল। আর মঠক তখনই তার আলা  হয িন 
কোস্ভমিস্সর সস্ে। 
  
বিরী েলস্ত লাগল িনস্ক বিস্খ তার ঠাকুিার বেে ভাস্লাই লাস্গ। তার িস্ন হস্যমিল 
িস্নর সস্ে বিরীস্ক ভাস্লাই িানাস্ে। বিরী েলল এসে মচো তার িাথায আস্সমন। 
মতমন শুধু ঐ আেহাওযা বথস্ক বেমরস্য আসস্ত চাইমিস্লন। ঐ গতানুগমতক িীেন তার 
অসহে লাগমিল। বিরী েলল আমি বযন তাস্ক ভুল না েুমে। িনস্ক বয ওর ভাস্লা 
লাস্গমন তা নয তস্ে িস্নর বপ্রস্ি বস  াগল হস্য যাযমন। িন খুেই উিারস্চতা েস্ল 
ওস্ির মেস্যটাও হস্য বগল। 
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আমি শুস্ন বযস্ত লাগলাি। বিরী েলল িন হযত প্রথস্ি তাস্ক ভাস্লাোসস্তই বচস্যমিল 
মকন্তু  স্র তারা েুেস্ত ব স্রমিল বয এ হোর নয, তখনই তারা িূস্র সস্র যায। 
  
কথাটা শুস্ন আমি একটু আ মত্ত কস্র মকিু েলস্ত বযস্তই বিরী োধা মিস্য েলস্লন 
কথাটা সমূ্পণড সমতে আর বসিনে তারা প্রায মেস্েস্ির িুস্খই এস্স িাাঁমড়স্যস্ি। োে 
কস্ণ্ঠ বিরী িানাস্লন মতমন স্টাইলস্স আর থাকস্েন না। 
  
আমি শুধু মিজ্ঞাসা করলাি বকন মতমন চস্ল যাোর মসোে মনস্লন? বেে মকিুেণ মচো 
কস্র বেষ  যডে বিরী েলস্লন মতমন িুমক্ত ব স্ত চান। 
  
আিার িুস্খ বকাস্না কথা ফুটল না শুধু হতোক হস্য ওর িুস্খর মিস্ক তামকস্য রইলাি। 
  
হঠাৎ বিরী বিাস্র মচৎকার কস্র েস্ল উঠল এই িাযগাটা তার কাস্ি েন্দীোলার িত 
িস্ন হস্ে। আমি েললাি বয তার িস্নর অেস্থা আমি েুেস্ত  ারমি। তেু আিার 
অনুস্রাধ মতমন হঠাৎ বযন মকিু কস্র না েস্সন। 
  
কথাটা শুস্ন বিরী কোস্ভমিস অদু্ভত িুখভেী করস্লন। আিারও হঠাৎ মক বখযাল হল, 
েস্ল বফললাি র্ািঃ েরমস্টন বয বগ্রপ্তার হস্যস্িন বস খের মতমন িাস্নন বতা? বিরীর 
িুখভােটা সমূ্পণড েিস্ল বগল। েস্ল উঠস্লন, সকালস্েলাস্তই িন িযা কস্র তাস্ক 
খেরটা মিস্যস্ি। কথার ধরস্ন তার িস্নাভােটা আাঁচ করস্ত  ারলাি। 
  
আমি িানস্ত চাইলাি খেরটা শুস্ন তার মক িস্ন হস্ে? বিরী েলস্লন মকিুই িস্ন হোর 
বনই বলাকটা িািডান গুপ্তচর এই কথা মতমন শুস্নস্িন। 
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ওর িুখ বিস্খ িস্নর ভাে বোোর েিতা আিার বনই। বিরীস্ক সমূ্পণড  াষাণ প্রমতিা 
েস্ল িস্ন হল, বকাস্না অনুভূমতর বলেিােও বযন বনই। র্ািঃ েরমস্টস্নর প্রমত ওর 
সমতেই বকাস্না টান আস্ি মকনা বোো অসম্ভে। হঠাই বিরী মেিায মনস্য চস্ল বগস্লন। 
  
একিৃস্ষ্ট তামকস্য রইলাি, সমতেই অদু্ভত চমরস্ের িমহলা ইমন। যত বিখমি তত অোক 
হমে। 
  
 রমিন সকাস্লও ব াযাস্রার সাোৎ  াওযা বগল না। স্কটলোি ইযাস্র্ডর বগাস্যন্দাস্িরও 
 াত্তা বনই। শুধু িু ুস্র খাওযার সিয একটা ঘটনা ঘটল। েো ারটা অেেে বতিন 
গুরুত্ব ূণড নয। মিস্সস ইেলথ ড িারা যাওযার আস্গর মিন বলখা বসই চতুথড মচমঠটার 
একটা হমিে  াওযা বগল। েো ারটা এক ফরাসী সেীত িুদ্রাকস্রর মচমঠর িাধেস্ি িানা 
বগল। ওরা মিস্সস ইেলথস্ ডর  াঠাস্না টাকার প্রামপ্ত স্বীকাস্রর  র িামনস্যস্িন রুে 
বলাকসেীস্তর সক্কলন ওরা বযাগাড় কস্র উঠস্ত  াস্রমন।…এর ফস্ল মচমঠর িধে মিস্য 
রহসে সিাধাস্নর আোও মনিূডল হস্য বগল। 
  
চা খাওযার আস্গ আস্রকোর ব াযাস্রার বখাাঁস্ি ওর আস্তানায বগলাি। ওর বিখা না 
ব স্য ভীষণ মেরমক্ত লাগল। ওরই এক প্রমতস্েেীস্ক মিজ্ঞাসা করলাি ওর খের। মতমন 
িানাস্লন ব াযাস্রা টোর্মিনস্টাস্র এক িমহলার র্াক্তারখানা বিখস্ত বগস্িন। িস্ন িস্ন 
ভােলাি মসনমথযা েুধোর ওখাস্ন যায না বিস্নও ব াযাস্রা মক করস্ত ওখাস্ন বগস্ি। 
যাই বহাক প্রমতস্েেীস্ক েস্ল এলাি ব াযাস্রা মফরস্ল কাল সকাস্ল বযন আিার সস্ে 
বিখা কস্র। 
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 রমিনও ব াযাস্রার বকাস্না বিখা বনই। খাওযািাওযার  র লস্রে আিাস্ক মিজ্ঞাসা 
করল ব াযাস্রার সস্ে বিখা করস্ত যাে মকনা। অগতো অমভিান বরস্খ ব াযাস্রার োমড়র 
মিস্ক হাাঁটস্ত শুরু করলাি। এোর মকন্তু হতাে হস্ত হল না। ঘস্র ঢুস্ক বিখলাি 
ব াযাস্রা িুহাস্ত িুখ বঢস্ক েস্স আস্ি। আিার  াস্যর েস্ব্দ চিস্ক উস্ঠ িাাঁড়াল ও। 
তার েরীর খারা  মকনা মিজ্ঞাসা করলাি। ব াযাস্রা িাথা নাড়ল। 
  
মক করে েুেস্ত না ব স্র মকিুেণ চু চা  বথস্ক বেষ ওস্ক িানালাি বয লস্রে 
েস্লস্ি বস োড়মত কমফর কা টা খুাঁস্ি ব স্যস্ি। ব াযাস্রাস্ক বসই মচমঠর কথাটাও 
িানালাি। 
  
ব াযাস্রা েলল তাহস্ল মচমঠর বথস্ক মকিু তথে  াওযার আো আর রইল না। এোর 
ব াযাস্রা আিাস্ক মিজ্ঞাসা করল হাস্তর িা  সম্বস্ন্ধ আিার বকাস্না ধারণা আস্ি মকনা। 
আমি েললাি বস রকি বকাস্না ধারণা আিার বনই, শুধু এটুকু িামন বয িুিন িানুস্ষর 
হাস্তর িা  একরকি হস্ত  াস্র না। 
  
ব াযাস্রা একটা বিাট বিরাি খুস্ল কস্যকটা ফস্টা বের কস্র বটমেস্ল বরস্খ েলল 
ফস্টাগুস্লাস্ত এক, িুই, মতন নম্বর বিওযা আস্ি। এগুস্লা সম্বস্ন্ধ আিার ধারণা বস 
িানস্ত চাইল। 
  
ব াযাস্রার অনুস্রাস্ধ ভাস্লা কস্র িমেগুস্লা লেে করলাি। বিখলাি, এগুস্লা অস্নক গুণ 
োমড়স্য বতালা হস্যস্ি। এক নম্বর িমেটা বিস্খ িস্ন হস্ে বকাস্না  ুরুস্ষর েুস্ড়া আেুল 
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আর তিডনীর। মিতীয িমেটা বকাস্না স্ত্রীস্লাস্কর–এটা তুলনািূলকভাস্ে অস্নক বিাট। 
আর তৃতীযটা িস্ন হস্ে এক নম্বস্ররই হাস্তর িা । 
  
িাথা বনস্ড় সায মিস্য ব াযাস্রা িমেগুস্লা আোর বিরাস্ি েন্ধ কস্র রাখল। আিার 
বকৌতূহলী িুস্খর মিস্ক তামকস্য ব াযাস্রা েলল এক নম্বর হাস্তর িা টা িাঁমসস্য 
লস্রস্ের হাস্তর িা । িুনম্বরটা হল মসনমথযার। শুধু মতন নম্বরটাই বগালস্িস্ল। িমেটার 
ও র একটা কাস্লা িাগ রস্যস্ি বিখস্ত ব লাি। 
  
আগ্রহামিত হস্য িানস্ত চাইলাি িমেগুস্লা বকাথায তুস্লস্ি। ব াযাস্রা িানাল মতন নম্বর 
িমেটা টোর্মিনস্টাস্রর বরর্েে হাস াতাস্লর র্াক্তারখানার মেস্ষর আলিারীর ও স্রর 
তাস্ক রাখা একটা বিাস্টা বোতস্লর িমে। িমেটা বেে কস্যক গুণ োমড়স্য বিখান 
হস্যস্ি। 
  
আমি কথাটা শুস্ন খুে উস্ত্তমিত হস্য েললাি লস্রস্ের হাস্তর িা  ওখাস্ন মক কস্র 
বগল। আিরা বযমিন ওখাস্ন বগমিলাি বসমিন বতা লস্রে আলিারীর কাস্ি যাযমন। 
  
ব াযাস্রা িাথা োাঁমকস্য েলল বয আিার ভুল হস্ে, আিরা সেসিয একসস্ে থামকমন। 
বস আিাস্ক িস্ন কমরস্য মিল োরান্দা বথস্ক আমি লস্রেস্ক একোর বর্স্কমিলাি। 
আমি েললাি বস বতা সািানে সিস্যর েো ার। ব াযাস্রা েলল একিন বভষি িাস্ের 
কাস্ি ঐ সিযটুকুর িস্ধে অনুসমন্ধৎসা  ূরণ করার যস্থষ্ট সুস্যাগ মিল। 
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অোক মেস্মস্য ব াযাস্রার বচাস্খর মিস্ক তাকালাি। সমন্দগ্ধ গলায মিজ্ঞাসা করলাি 
বোতস্ল মক মিল, িানলার মিস্ক তামকস্য ব াযাস্রা উত্তর মিল মিকমনন 
হাইস্োস্িারাইর্। 
  
ব াযাস্রার উত্তর শুস্ন শুধু স্তব্ধ হস্য তামকস্য রইলাি। ব াযাস্রা েলস্ত থাস্ক আসস্ল 
মিকমনন হাইস্োস্িারাইর্ খুে কিই েেেহার করা হয। মকন্তু তরল মিকমনন 
সাধারণতিঃ ওষুস্ধ েেেহার করা হয। এই িনেই বোতস্লর িা টা এখনও নষ্ট হস্ত 
 াস্রমন। 
  
আমি িানস্ত চাইলাি ঐ িাস্ র িমে মকভাস্ে তুস্লস্ি বস। ব াযাস্রা িানাল বস তার 
টুম টা োরান্দা বথস্ক মনস্চ বফস্ল মিস্যমিল। োইস্রর অমতমথস্ির বতা ঐ সিস্য মনস্চ 
বযস্ত বিওযা হয না তাই মসনমথযার ঐ সহকামরণী বিস্যমট ওটা আনার িনে মনস্চ 
বযস্তই ব াযাস্রার কাি হস্য যায। 
  
আিরা কথা েলমিলাি, এিন সিয একিন বেলমিযান ভদ্রস্লাক এস্স িানাস্লন মনস্চ 
একিন ভদ্রিমহলা মিিঃ বহমস্টংস্সর বখাাঁি করস্িন। 
  
আমি আর ব াযাস্রা িুিস্নই তাড়াতামড় মনস্চ বনস্ি এলাি। িরিার সািস্ন বিখলাি 
বিরী কোস্ভমিস িাাঁমড়স্য আস্িন। বিরী েলস্লন মতমন গ্রাস্ির এক েুমড়স্ক বিখস্ত 
বগমিস্লন। লস্রস্ের কাস্ি শুস্নিন আমি এখাস্ন আমি তাই মতমন এস্সস্িন। ব াযাস্রা 
রমসকতার সুস্র েলল বস বভস্েমিল বিরী তার সস্ে বিখা করস্ত এস্সস্িন। বিরী বহস্স 
েলস্লন আস্রকমিন মতমন আসস্েন। 
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বিরী কোস্ভমিস ব াযাস্রাস্কও তার সস্ে যাোর িনে অনুস্রাধ করস্লন। ব াযাস্রা রািী 
হস্ল আিরা একসস্ে স্টাইলস্সর উস্দ্দস্েে হাাঁটস্ত লাগলাি। 
  
আিরা সকস্ল স্টাইলস্সর েস্ড়া িরিার কাস্ি ব ৌঁিস্তই আিাস্ির অেস্চতন িন েস্ল 
উঠল একটা মকিু বযন ঘস্টস্ি। 
  
হঠাৎ র্রকাস িুস্ট এল। কান্নােরা িুস্খ িু হাত বঢস্ক বস কী বযন েলস্ত বগল, মকন্তু 
েস্ল উঠস্ত  ারল না। োমড়র অনোনে  মরচারকরাও এক াস্ে িাাঁমড়স্য কানাকামন 
করস্ি। 
  
আমি র্রকাসস্ক মিজ্ঞাসা করলাি মক ঘটনা ঘস্টস্ি। র্রকাস অমত কস্ষ্ট েলল ঐ 
বগাস্যন্দারা মিিঃ কোস্ভমিসস্ক বগ্রপ্তার কস্র মনস্য বগস্িন। 
  
আমি অোক হস্য েললাি লস্রেস্ক বগ্রপ্তার কস্র মনস্য বগস্ি। র্রকাস্সর বচাস্খ একটা 
অদু্ভত ভাে বখস্ল বগল, েলল মিিঃ লস্রেস্ক নয, বগাস্যন্দারা মিিঃ িনস্ক বগ্রপ্তার 
কস্রস্ি। কথাটা শুস্নই আতডনাি কস্র বিরী কোস্ভমিস আিার কাাঁস্ধ ঢস্ল  ড়স্লন। 
তাড়াতামড় ওস্ক ধস্র বফলস্তই ব াযাস্রার িুস্খর ও র নির  ড়ল–একটা োে 
িস্যািাস্সর মেমলক বযন ব াযাস্রার বচাস্খ বখস্ল বগল। 
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িফনি দেি়াফিি দিন 
বেষ  যডে িস্নর মেচাস্রর মিন এমগস্য এল। িুিাস ইমতিস্ধে বকস্ট বগস্ি। সত্মাস্ক 
হতোর অমভস্যাগ িাথায মনস্য িন কোস্ভমিস হামির হল  ুমলে আিালস্তর আসািীর 
কাঠগড়ায। এই সুিীঘড িুমট িাস শুধু বিরী কোস্ভমিস্সর বেিনা আর যন্ত্রণারই ইমতহাস। 
অোক মেস্মস্য শুধু ওর অদু্ভত হধযডে আর িানমসক িৃঢ়তা বিখলাি। স্বািীর মে স্ির সস্ে 
সস্ে বিরী কোস্ভমিস  াস্ে এস্স িাাঁড়াস্লন। স্বািীস্ক সমূ্পণড মনর রাধ বভস্েই িীেন ণ 
কস্র তার িুমক্তর বচষ্টা করস্ত লাগস্লন। 
  
িন বয বিাষী হস্ত  াস্র একথা মেশ্বাস করস্ত িন সায মিল না। বস আিার এতমিস্নর 
 ুরস্না েনু্ধ। ব াযাস্রা আিাস্ক সান্ত্বনা মিস্য েলল প্রস্তেক খুনীই বতা কারও আত্মীয 
আোর কারও ো েনু্ধ। ভাে প্রেণতার সস্ে যুমক্তস্ক মিমেস্য বফলস্ল চলস্ে না। 
  
ব াযাস্রার িােডমনক তে িানস্ত িন চাইল না। িস্নর মেরুস্ে অমভস্যাগ প্রিাণ হস্ে 
মকনা িানস্ত চাইলাি। ব াযাস্রার উত্তর শুস্ন খুেই অোক হলাি। ও েলল িন িাড়া 
 াস্ে েস্লই ওর ধারণা। 
  
আমি ব াযাস্রাস্ক মিজ্ঞাসা করলাি বস বকাস্নামিন িনস্ক সস্ন্দহ কস্রমিল মকনা। বস 
উস্ে আিার সস্ন্দহ হস্যমিল মকনা মিজ্ঞাসা করল। আমি িাথা নাড়লাি। ব াযাস্রা 
েলস্ত লাগল সস্ন্দহ হওযাটা স্বাভামেক মিল–মিস্সস কোস্ভমিস আর ওাঁর োশুড়ীর 
কথাোতডার টুকস্রা অংেগুস্লা শুস্ন ো বিরী কোস্ভমিস তিস্ের সিস্য বয অস্নক মকিু 
বগা ন কস্র বগস্িন এটা বিস্খ। ব াযাস্রা আিাস্ক েুমেস্য েলল, েগড়াটা যমি 
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অোলস্েস্র্র সস্ে মিস্সস ইেলথস্ ডর না হস্য থাস্ক, বযটা অোলস্ের্ ইেলথ ড বিাস্রর 
সস্ে অস্বীকার কস্রস্িন–তাহস্ল বসটা হস্যমিল লস্রে ো িাস্নর সস্ে ওস্ির িা মিস্সস 
ইেলথস্ ডর। এখন ঐ েগড়া যমি লস্রস্ের সস্ে হস্য থাস্ক তাহস্ল মকিু েলার বনই, 
মকন্তু যমি েগড়াটা িস্নর সস্ে হস্য থাস্ক তাহস্ল মিস্সস কোস্ভমিস্সর ঐ রকি 
েেেহাস্রর একটা সুন্দর অথড  াওযা যায। 
  
আমি বেে বিাস্রই েস্ল উঠলাি েগড়াটা তাহস্ল বসমিন িস্নর সস্ে হস্যমিল। 
  
ব াযাস্রা িাথা োাঁমকস্য েলল তার ধারণা বতা তাই।  ুমলস্ের আিালস্ত অমভস্যাস্গর 
েযান বোনা যাস্ে। ব াযাস্রা একটা অদু্ভত কথা আিাস্ক বোনাল বয বস এ েো াস্র 
আর থাকস্ি না। 
  
কথাটা শুস্ন আমি চিস্ক বগলাি। ব াযাস্রা েলল সরকারীভাস্ে এস্ত তার আর মকিু 
করণীয বনই। বেস্ষর সূেটা না  াওযা  যডে বস আড়াস্লই থাকস্ত চায। এিাড়াও 
আস্রা একটা কারণ আস্ি। বসটা হল মিস্সস কোস্ভমিস বযন িস্ন করস্ত না  াস্রন বয 
তার স্বািীর মেরুস্ে বস কাি করস্ি। 
  
একথাটা শুস্ন আিার একটুও ভাস্লা লাগল না। ব াযাস্রা আিাস্ক আশ্বস্ত কস্র েলল 
একটা প্রচি চালাক বলাকস্ক খুাঁস্ি বের করস্ত হস্ে। িো  সে সূেই খুাঁস্ি ব স্যস্ি। 
আর তাস্ক যমি সােে মিস্ত হয তাহস্ল বসটা আসািীর  স্েই বিস্ে বস। আমি বযন 
মনস্ির কানস্ক মেশ্বাস করস্ত  ারলাি না। ব াযাস্রা েলস্ত লাগল বয বস এিন একটা 
সােে মিস্ত  াস্র যাস্ত অেতিঃ একটা েো াস্র িস্নর মনস্িডামষতা প্রিাণ হস্ে। 
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আমি বসটা মক িানস্ত চাইলাি। ব াযাস্রা েলল ঐ উইলটা িন কোস্ভমিস নষ্ট কস্রমন। 
  
 ুমলে আিালস্তর হিমনক শুনামনর মেরমক্তকরণ মেেরণ শুনস্ত শুনস্ত  াগল হওযার 
উ েি হল। যাই বহাক বেষ  যডে িন আত্মসিথডন কস্র মনস্িস্ক মনস্িডাষ েলল। 
বেস্ষ ওস্ক মেচাস্রর িনে উচ্চ আিালস্ত  াঠান হল। 
  
বসস্েম্বর িাস এমগস্য এল। আিরা সোই মিস্ল লিস্ন চস্ল এলাি–বিরী বকনমসংটস্ন 
োমড় ভাড়া করস্লন। ব াযাস্রাও আিাস্ির সস্ে রইল। আিার একটা চাকমর িুস্ট বগল 
যুেসংোে অমফস্স-সিয বকস্ট বযস্ত লাগল। 
  
মকন্তু ব াযাস্রা অমস্থর হস্য  ড়ল। বেষ সূেটা িস্ন হয ও এখনও খুাঁস্ি  াযমন। 
  
১৫ই বসস্েম্বর িন কোস্ভমিস ওল্ড বেইলীর আিালস্তর কাঠগড়ার এস্স িাাঁড়াল। িন 
মনস্িস্ক মনস্িডাষ েস্ল িানাল। 
  
িস্নর  ে সিথডন করস্ত লাগস্লন মেখোত আইনজ্ঞ সোর আস্নডস্ট বহভীওস্যিার বক, 
মস.। সরকার  স্ে রইস্লন মিিঃ মফমল স। 
  
সরকার  স্ের অমভস্যাস্গ িানান হল হতোকািমট  ূেড মরকমল্পত ও হ োমচক। এক 
িাতৃসিা বেহেীলা সৎিাস্ক মেষ প্রস্যাগ কস্র হতো করার ঘটনা এটা। হেেে বথস্কই 
ভদ্রিমহলা যাস্ক িানুষ কস্রমিস্লন বসই-ই হতো কস্রস্ি। হতোকারী আর তার স্ত্রী 
স্টাইলস্স িারুণ মেলাস েোসস্ন োস করস্ি–আর এসেই হস্যস্ি িৃতার িযায আর 
সাহচস্যড। 
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এর র সরকারী উমকল েলস্লন আসািী একিন িুশ্চমরে এেং অমিতেেযী। েতডিাস্ন 
চূড়াে অথডকস্ষ্টর িস্ধে বস  স্ড়মিল। গ্রাস্ির একিন চাষীর স্ত্রী বরইকস্সর সস্ে তার 
বগা ন অমভসারও চলমিল। কথাটা তার সম্মার কাস্ন বযস্তই মতমন তাস্ক বচস্  ধরস্ল 
েগড়ার সূে াত হয মিস্সস ইেলথ ড িারা যাওযার মিন মেস্কলস্েলা। ঐ েগড়ায মকিু 
মকিু িানাও বগস্ি। এর আস্গর মিন আসািী গ্রাস্ির এক ওষুস্ধর বিাকান বথস্ক 
িদ্মস্েস্ে মস্ত্রকমনন বকস্ন, বস মিিঃ ইেলথস্ ডর িদ্মস্েে মনস্যমিল। কারণ তার প্রমত 
আসািী খুেই ঈষডা রাযণ মিল। মিিঃ ইেলথ ড বসৌভাগেেেতিঃ মকিু অস্ভিে অিুহাত 
বিখাস্ত ব স্রস্িন। 
  
সরকারী উমকল আরও িানাস্লন ১৭ই িুলাই েগড়ার  স্রই মিস্সস ইেলথ ড একমট 
নতুন উইল কস্রন। উইলটা  রমিন তা চুিীর িস্ধে ব াড়া অেস্থায  াওযা যায। 
উইলটা ব াড়াস্না হস্লও প্রিাণ  াওযা বগস্ি বয ঐ উইলটা িৃতা তার স্বািীর অনুকূস্লই 
কস্রমিস্লন। মিস্সস ইেলথ ড েির খাস্নক আস্গ আসািীর  স্েও একটা উইল 
কস্রমিস্লন। সরকারী উমকল েলস্লন মতমন উ যুক্ত সাস্েের সাহাস্যে প্রিাণ করস্েন ঐ 
রাস্ে আসািীই তার সত্মাস্ক কমফর কা টা ব ৌঁস্ি বিয, বসই সিয তার যস্থষ্ট সুস্যাগ 
মিল নতুন উইলটা নষ্ট কস্র বফলার, কারণ তাহস্ল ওর  স্ে করা  ুরস্না উইলটাই 
আইনমসে থাকস্ত  াস্র। এই কথা েস্ল ক াস্লর ঘাি িুিস্ত িুিস্ত সরকারী উমকল 
মিিঃ মফমল স আসন গ্রহণ করস্লন। 
  
কস্রানাস্রর তিস্ের সিয যাস্ির সােে বনওযা হস্যমিল এখনও তাস্িরই র্াকা হল। 
র্িঃ েরমস্টনও সােে মিস্লন। 
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এোর সোর আস্নডস্ট বহভীওস্যিার উস্ঠ িাাঁড়াস্লন। ইমন আসািী  স্ের উমকল। সারা 
ইংলোস্িই ওাঁর খুে সুনাি। মতমন িাে িুমট প্রশ্ন করস্লন। েলস্লন, মতমন শুস্নস্িন 
মিকমনন ওষুধ মহসাস্ে খুে দ্রুত কাি কস্র। র্িঃ েরমস্টন িাথা বনস্ড় সায মিস্লন। 
এোর উমকল িানস্ত চাইস্লন তাহস্ল এস্েস্ে এত বিমর হওযার কারণ মক হস্ত  াস্র। 
র্ািঃ েরমস্টন েলস্লন মতমন িাস্নন না। এখাস্নই তাস্ির প্রস্শ্নাত্তস্রর  ালা বেষ হল। 
  
এর র মিিঃ বিস মিকমনস্নর মেমেটা বিস্খ সনাক্ত করস্লন। ঐ মেমেই মিিঃ ইেলথস্ ডর 
কাস্ি মেমে করা হস্যমিল। মিিঃ বিস একথাও িানাস্লন মিিঃ ইেলথ ড স্ক মতমন িূর 
বথস্কই বিস্খমিস্লন। বকাস্নামিন কথা েস্লনমন। 
  
অোলস্ের্ ইেলথ ড স্ক প্রশ্ন করা হস্ল মতমন মিকমনন বকনার কথা িৃঢ় স্বস্র অস্বীকার 
করস্লন। স্ত্রীর সস্ে েগড়ার কথাও অস্বীকার করস্লন। কস্যকিস্নর সাস্েে এটা সমতে 
েস্ল িানা বগল। োগাস্নর িালীস্িরও সােে বনওযা হল। বেষ  যডে র্রকাস্সর র্াক 
 ড়ল। 
  
র্রকাস বিরার িুস্খ িানাল ঘস্র বয কথাোতডা বস শুস্নমিল তা মিিঃ ইসলথস্ ডরই। 
কখনও বসটা িন েস্লনমন। কথাটা শুস্ন িস্নর িুস্খ বযন একটু িুিঃস্খর হামসই বখস্ল 
বগল। 
  
আরও নানা প্রস্শ্নর  র মিিঃ মফমল স র্রকাসস্ক মিজ্ঞাসা করস্লন গত িুন িাস্স 
 াকডসস্নর কাি বথস্ক মিিঃ লস্রে কোস্ভমিস্সর নাস্ি বকাস্না  াস্েডল এস্সমিল মকনা। 
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র্রকাস িাথা বনস্ড় েলল তার মঠক িস্ন  ড়স্ি না। তস্ে িুন িাস্স মিিঃ লস্রে োইস্র 
মিস্লন। এরকি বেস্ে বকাস্না  াস্েডল এস্ল মক করা হয িানস্ত চাইস্ল র্রকাস েলল 
মিিঃ লস্রস্ের ঘস্র বকাস্না সিয রাখা হয আোর কখনও র্াস্ক ওাঁর কাস্ি  ামঠস্য 
বিওযা হয। 
  
উমকল মিজ্ঞাসা করস্লন র্রকাসই  াস্েডলগুস্লা  াঠায মকনা। র্রকাস িানাল তার 
কাি শুধুিাে  াস্েডলগুস্লা বটমেস্লর ও র বরস্খ বিওযা। মিস হাওযার্ডই ওগুস্লা 
বিস্খন। 
  
এোর ইমভমলন হাওযাস্র্ডর র্াক  ড়ল।  াস্েডস্লর েো াস্র বিরা করা হস্ল উমন 
িানাস্লন এত  াস্েডল আস্স বয বকাস্না মেস্েষ  াস্েডস্লর কথা েলা কমঠন। 
  
এোর সরকারী উমকল একখি োিািী কাগি বের করস্লন। কাগিটা বসমিন ব াযাস্রার 
কাস্ি মিস হাওযার্ড মিস্যমিস্লন। উমকল মিজ্ঞাসা করস্লন মিস ওযার্ড বকন এটার বখাাঁি 
করমিস্লন। হাওযার্ড িানাস্লন বেলমিযান বগাস্যন্দা িোই অথডাৎ ব াযাস্রা তাস্ক এটা 
খুাঁিস্ত অনুস্রাধ কস্রমিস্লন। উমকল এোর প্রশ্ন করস্লন এটা বকাথা বথস্ক মতমন খুাঁস্ি 
ব স্যস্িন। ইমভ িানাস্লন একটা কা স্ড়র আলিারীর িাথায কাগিটা মিল। আসািীর 
আলিারীর িাথায বসটা  াওযা বগমিল মকনা উমকল প্রশ্ন করস্লন। ইমভ িাথা বনস্ড় সায 
িানাস্লন। 
  
এর র নাটস্কর ব াোক সরেরাহকারী  াকডসন বকাম্পানীর একিন কিডচারীস্ক বিরা 
করা হল। বিরার উত্তস্র বলাকটা িানাল ২৯বে িুন তামরস্খ মিিঃ লস্রে কোস্ভমিস্সর 
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 াঠাস্না অনুস্রাস্ধর উত্তস্র ওরা একখি কাস্লা িামড়র বগাি র্াস্ক  াঠায। বসই মচমঠটা 
ওরা বরস্খ বিযমন।…খাতায বলখা আস্ি। এল কোস্ভমিস স্টাইলস বকাটড এই মঠকানাস্ত 
ওটা  াঠান হয। 
  
এোর ধীস্র ধীস্র সোর আস্নডস্ট বহভী ওস্যিার উস্ঠ িাাঁমড়স্য প্রশ্ন করস্লন মচমঠটা বকাথা 
বথস্ক বলখা হস্যমিল। ইমভ িানাস্লন স্টাইলস বকাটড বথস্ক। উমকল মিজ্ঞাসা করস্লন 
বযখাস্ন  াস্েডল  াঠান হয বসখান বথস্ক মকনা। ইমভ িাথা বনস্ড় সায িানাস্লন। উমকল 
এোর িানস্ত চাইস্লন ওখান বথস্ক মচমঠটা এস্সস্ি মকনা। ইমভ এোরও িাথা বনস্ড় হোাঁ 
িানাস্লন। 
  
হঠাৎ বযন মিিঃ বহভীওস্যিার মেকাস্রর ও র োাঁম স্য  ড়স্লন। িানস্ত চাইস্লন ইমভ 
এই কথাটা মক কস্র িানস্লন। মিস হাওযার্ড আিতা আিতা করস্ত লাগস্লন। 
বহভীওস্যিার মিজ্ঞাসা করস্লন ইমভ মকভাস্ে িানস্লন বয মচমঠটা স্টাইলস বকাটড বথস্কই 
বলখা হস্যমিল। মতমন মক র্াকঘস্রর িা  বিস্খমিস্লন। ইমভমলন িাথা বনস্ড় না েলস্লন। 
এোর উমকল েলস্লন র্াকঘস্রর িা  না বিস্খই ইমভমলন েলস্লন ওটা স্টাইলস বথস্ক 
বলখা হস্যমিল ওটা বতা বয বকাস্না িাযগা বযিন ওস্যলস্ বথস্কও বলখা হস্ত  াস্র। 
  
সােী বেষ  যডে কথাটা স্বীকার করস্ত োধে হস্ল সোর আস্নডস্ট বহভীওস্যিার িানাস্লন 
তার আর মকিু মিজ্ঞাসে বনই। 
  
এর র  মরচামরকা এমলিাস্েথ ওস্যলসস্ক র্াকা হল। বিরার উত্তস্র বস িানাল শুস্ত 
যাওযার আস্গ ও োইস্রর িরিাটা েন্ধ কস্র মিস্যমিল। মিিঃ ইেলথ ড িরিাটা বভমিস্য 
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রাখস্ত েস্লমিস্লন বসটা ওর এস্কোস্রই িস্ন মিল না।  স্র িস্ন  ড়স্ল বস মনস্চ 
বনস্ি আসস্তই একটা েব্দ শুস্ন োরান্দার মিস্ক তাকায। মিিঃ িন কোস্ভমিস তখন 
মিস্সস ইেলথস্ ডর িরিায বটাকা মিমেস্লন। 
  
সোর আস্নডস্স্টর এই বিরার িুস্খ অেেে  মরচামরকা ওস্যলস বেে ঘােস্ড় বগল। ওর 
অসংলগ্ন কথাোতডা শুস্ন সোর আস্নডস্স্টর িুস্খ িৃিু হামস বখস্ল বগল। এর র অোনীর 
সােেও বনওযা হল। ওই িনস্ক কমফ মনস্য বযস্ত বিস্খমিল। 
  
বসমিন এখাস্নই শুনানী িুলতুমে রাখা হল  স্রর মিস্নর িনে। 
  
 োমড় বফরার  স্থ বিরী কোস্ভমিস সরকারী উমকস্লর সিাস্লাচনা করস্ত লাগল। আমি 
তাস্ক সান্ত্বনা িামনস্য েললাি  রমিন আোর অনে রকি হস্য যাস্ে। 
  
আমি মনস্িই ঘটনার গমত বিস্খ আশ্চযড হস্য  ড়লাি। ব াযাস্রার সস্ে বিখা হস্তই 
তাস্ক মিজ্ঞাসা করলাি সোর আস্নডস্স্টর উস্দ্দেে মক, মতমন মক লস্রেস্ক বিাষী িস্ন 
করস্িন? 
  
ব াযাস্রা েলল আস্নডস্ট বয মেস্েষ মকিু িস্ন বভস্েস্িন তা নয। আসস্ল উমন িুরীস্ির 
িস্নর িস্ধে একটা এস্লস্িস্লা ভাে আনস্ত চাইস্িন যাস্ত ওরা মকিুস্তই একিত হস্ত 
না  াস্রন। উমন বোোস্ত চাইস্িন িস্নর বচস্য লস্রস্ের মেরুস্েও প্রিাণ বনহাত কি 
নয। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদিদিয়াস অ্য়াফেয়াসস অ্য়াট ি়াইলস । আগ়াথ়া দিদি । এিকুল প ়ায়াফি়া সিগ্র 

152 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

 রমিন শুনানী আরম্ভ হস্তই ইনসস্ ক্টর িো স্ক র্াকা হল। নানা কথার  র িো  
িানাস্লন খের অনুযাযী মতমন ও সু ামরনস্টনস্র্ন্ট সািারস্হ আসািীর ঘর থানাতিামে 
কস্রন। আসািী তখন োমড়স্ত অনু মস্থত মিস্লন। একটা আলািারীর িস্ধে ব াোস্কর 
মনস্চ মিিঃ ইেলথস্ ডর চেিার িত একটা বসানার বেস্ি আাঁটা  াাঁেস্ন খুাঁস্ি  ান। বসটা 
আিালস্ত িামখল করা হস্যস্ি। আর মতমন একটা মেমেও খুাঁস্ি  ান। 
  
মেমেটা আস্গই সনাক্ত করা হস্যমিল ওটার গাস্য বলস্েস্ল বলখা মিল মিকমনন 
হাইস্োস্িারাইর্-মেষ। 
  
একটা নতুন প্রিাণ আিালস্ত উ মস্থত করা হল।  ুমলস্ের বগাস্যন্দারাই এটা আমেষ্কার 
কস্রস্িন, মিমনসটা হল একখি নতুন ব্লমটং কাগি। কাগিটা মিস্সস ইেলথস্ ডর বচক 
েইস্যর িস্ধে  াওযা বগস্ি। একটা আযনার সািস্ন উস্ে ধরস্তই বলখাগুস্লা  ড়া 
বগস্ি…িার যা মকিু আস্ি সেই আিার স্বািী অোলস্ের্ ইে…এই বলখাটা বিস্খই বোো 
যায িৃতা তার সে মকিু তার স্বািীস্ক উইল কস্র বগস্িন। 
  
এর র ইনসস্ ক্টর িো  ব াড়া উইস্লর টুকস্রাটা আর মসনু্দস্ক রাখা িামড়র বগািাটা 
আিালস্ত ব ে করস্লন। 
  
এর র সোর আস্নডস্ট বহভীওস্যিার উস্ঠ িাাঁড়াস্লন। মতমন প্রশ্ন করস্লন আসািীর ঘর 
বযমিন থানাতিােী করা হস্যমিল বসমিন মক োর মিল। ইনসস্ ক্টর িানাস্লন মিনটা মিল 
িেলোর, ২৪বে িুলাই। সোর আস্নডস্ট েলস্লন তাহস্ল িুঘডটনার মঠক এক সপ্তাহ  স্র 
থানাতিােী চালান হস্যমিল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদিদিয়াস অ্য়াফেয়াসস অ্য়াট ি়াইলস । আগ়াথ়া দিদি । এিকুল প ়ায়াফি়া সিগ্র 

153 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

সোর আস্নডস্ট প্রশ্ন করস্লন ইনসস্ ক্টস্রর িাথায মক এই কথাটা একোরও আস্সমন বয 
আসািী মনশ্চযই এরকি একটা িারত্মক প্রিাণ সমরস্য না বফস্ল কখনও খুাঁস্ি  াোর 
িনে রাখস্ত  াস্র না, তাও আোর একটা বখালা বিরাস্ির িস্ধে। 
  
ইেস্ ক্টর েলস্লন হযত আসািী তাড়াহুস্ড়াস্ত এটা কস্রমিল। 
  
সোর আস্নডস্ট েলস্লন ইনসস্ ক্টস্রর কথানুসাস্র খুস্নর  র এক সপ্তাহ বকস্ট বগস্ি। 
সুতরাং আসািী ঐ প্রিাণ সমরস্য বফলার ো নষ্ট করার যস্থষ্ট সুস্যাগ ব স্যমিল। 
  
ইনসস্ ক্টর িাথা বনস্ড় সায িানাস্লন। 
  
এর র সোর আস্নডস্ট প্রশ্ন করস্লন বয ব াোস্কর মনস্চ মেমেটা  াওযা বগমিল বসগুস্লা 
ভারী ব াোক না হাল্কা। ইনসস্ ক্টর িানাস্লন সািানে ভারী। সোর আস্নডস্ট েলস্লন 
তাহস্ল ব াোকগুস্লা েীতকাস্লর উ স্যাগী। গ্রীষ্মকাস্লর একটা প্রচি গরস্ির মিস্ন 
আসািীর  স্ে ঐ েীস্তর ব াোক ভমতড বিরাস্ি হাত বিওযা সম্ভে নয। ইনসস্ ক্টর 
িাথা নাড়স্লন। 
  
এোর আস্নডস্ট েলস্লন এরকিও বতা হস্ত  াস্র বয অনে বকাস্না তৃতীয েেমক্ত ঐ 
মেমেটা আসািীর অিাস্ে ওখাস্ন রাখস্ত  াস্র। ইনসস্ ক্টর েলস্লন তার এরকি িস্ন 
হয না। আস্নডস্ট েলস্লন এরূ  সম্ভােনাস্ক বতা অস্বীকার করা যায না। ইনসস্ ক্টর 
েলস্লন হস্ত  াস্র। সোর আস্নডস্ট েলস্লন তার আর বকাস্না মিজ্ঞাসা বনই। 
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এর র আরও সােে বনওযা হল। আসািীর অথডকষ্ট চরস্ি উস্ঠমিল একথাও েলা হল। 
মিস্সস বরইকস্সর সস্ে আসািীর অেরেতার মেেরণও বিওযা হল। 
  
এোর লস্রে কোস্ভমিস্সর কাঠগড়ায িাাঁড় করান হল। মিিঃ মফমল স্সর বিরার উত্তস্র 
লস্রে েলল  াকডসন বকাম্পানীস্ক ২৯বে িুন বস বকাস্না োযনা বিযমন। কারণ ঐ সিয 
বস ওস্যলস্স মিল। 
  
সোর আস্নডস্ট এর র অনে প্রসস্ে বগস্লন, িানস্ত চাইস্লন গত ১৭ই িুলাই তামরস্খ 
লস্রে তার এক েনু্ধর সস্ে টোর্মিনস্টাস্রর বরর্ েস হাস াতাস্লর র্াক্তারখানা 
বিখস্ত বগমিস্লন মকনা। লস্রে িাথা বনস্ড় হোাঁ েলস্লন। সোর আস্নডস্ট মিজ্ঞাসা 
করস্লন লস্রে যখন মকিুেস্ণর িনে একাকী মিস্লন তখন মক, মেষ রাখার আলিারী 
খুস্ল মতমন বকাস্না বোতল  রীো করমিস্লন? লস্রে একটু আিতা আিতা করস্ত 
লাগস্লন। সোর আস্নডস্ট এোর মিতীয প্রশ্নটা িুাঁড়স্লন, িানস্ত চাইস্লন লস্রে একটা 
মেস্েষ বোতল  রীো করমিস্লন মকনা। লস্রে েলস্লন মতমন তা কস্রনমন। সোর 
আস্নডস্ট িানস্ত চাইস্লন তাহস্ল একটা মেস্েষ বোতস্ল তার হাস্তর িা  এল মকভাস্ে। 
  
লস্রে েলল তার ধারণা বকাস্না এক সিয বস হযত ো বোতলটা ধস্রমিল। আস্নডস্ট 
েলস্লন বোতল বথস্ক হযত মতমন মকিু বের কস্রস্িন। লস্রে িাথা বনস্ড় অস্বীকার 
করস্লন। আস্নডস্ট েলস্লন তাহস্ল লস্রে বোতলটা বকন হাস্ত মনস্যমিস্লন। 
  
লস্রে েলস্লন মতমন একসিয র্াক্তারী  ড়স্তন। তাই ওগুস্লার প্রমত তার একটা 
স্বাভামেক আগ্রহ আস্ি। সোর আস্নডস্ট েেে কস্র েলস্লন ঐ মিন মেকাস্ল লস্রে অল্প 
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সিস্যর িনে একা হওযা িােই তার মেস্েষ আগ্রহটা চমরতাথড কস্রন। আর আগ্রস্হর 
মেষযটাও হল চিৎকার–মিকমনন হাইস্োস্িারাইর্। 
  
লস্রে মক েলস্ে মকিুই েুস্ে উঠস্ত  ারল না। 
  
সোর আস্নডস্স্টর িুস্খ িৃিু হামস বখস্ল বগল। মতমন েলস্লন তার আর মকিু মিজ্ঞাসে 
বনই। 
  
বিরার অেস্থা বিস্খ সারা আিালস্তই একটা চািলে বিখা মিল। মেচারক সকলস্ক োে 
হস্ত েলস্লন, না হস্ল আিালত কে বথস্ক বের কস্র বিওযা হস্ে েস্ল িানাস্লন। 
  
এর র সােে বনওযার মেস্েষ মকিুই রইল না। হাস্তর বলখা মেস্েষজ্ঞরা এর র রায 
মিস্লন র্াক্তারখানার খাতার  াতায মিিঃ অোলস্ের্ ইেলথস্ ডর বয সই আস্ি বসটা ওাঁর 
নয। বলখাটা আসািীরও হস্ত  াস্র। তস্ে িস্ন হয বলখাটা বকৌেস্ল বগা ন করা 
হস্যস্ি। এ মেষস্য সমঠক িতািত বিওযা কমঠন। 
  
সোর আস্নডস্ট বহভীওস্যিার এোর আসািী  ে সিথডন কস্র খুে স্বল্প কথায তার েক্তেে 
িানাস্লন। েলস্লন, এরকি মেমচে ঘটনা মতমন কখনও বিস্খনমন। সােে প্রিাণগুস্লা 
সেই সমূ্পণড অেস্থাঘমটত। মিকমনস্নর মেমেটার মেষয ধরস্ল বিখা যায ওটা আসািীর 
 স্ে অিানা থাকাই স্বাভামেক। বিরািটা সেসিয বভালা থাকত, সুতরাং অনে বয 
বকাস্না অতেে েযতান প্রকৃমতর তৃতীয েেমক্তর  স্েই ওটা ওখাস্ন রাখা সম্ভে। তার 
উস্দ্দেে খুস্নর িায আসািীর ও র চা াস্না। অমভস্যাগকারী আইনজ্ঞ এিন বকাস্না 
প্রিাণ িামখল করস্ত  াস্রনমন বয আসািী  াকডসন বকাম্পানীর কাি বথস্ক ঐ িামড় 
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আমনস্যমিল। িৃতার সস্ে আসািীর েগড়ার েো ারটা সকস্লই স্বীকার কস্রস্িন েস্ট, 
তস্ে ঐ েো ারটা এেং আসািীর অথডকস্ষ্টর কথাটা িুস্টাই অতেে অমতরমঞ্জত কস্রই 
েলা হস্যস্ি। 
  
সোর আস্নডস্ট এোর তামেলেভাস্ে সরকারী উমকস্লর মিস্ক তামকস্য েলস্ত লাগস্লন বয 
মিিঃ মফমল স েস্লস্িন আসািী যমি মনর রাধ হস্য থাস্ক তাহস্ল তিস্ের সিযই তার 
েলা উমচৎ মিল বয েগড়াটা িৃতার সস্ে তারই হস্যমিল–মিিঃ ইেলথস্ ডর সস্ে নয। 
আসল েো ারটা ভুল বোোন হস্যস্ি। প্রকৃত স্ে যা ঘস্টমিল তা মিল আসািী িেলোর 
সন্ধোয োমড় মফস্র শুনস্ত  ায মিিঃ আর মিস্সস ইেলথস্ ডর িস্ধে খুে েগড়া হস্য 
বগস্ি। আসািী মনশ্চযই ধারণা কস্রমন বয ওর গলাস্ক বকউ মিিঃ ইসলথস্ ডর গলা েস্ল 
ভােস্ত  াস্র। স্বভােতই আসািী ভাস্ে তার িার সাস্থ সমতে সমতে ইেলথস্ ডর েগড়া 
হস্যস্ি। 
  
অমভস্যাগকারী েস্লস্িন ১৬ই িুলাই, বসািোর গ্রাস্ির এক র্াক্তারখানা বথস্ক আসািী 
মিিঃ ইেলথস্ ডর িদ্মস্েস্ে মিকমনন বকস্ন। প্রকৃত স্ে বসই সিয আসািী িনিানেেূনে 
স্থান িারস্টনমস্পস্নস্ত মিল। আসািীস্ক বকউ ভয বিমখস্য ওখাস্ন যাোর িনে মচরকুট 
 ামঠস্যমিল–না বগস্ল মকিু বগা নীয েো ার তার স্ত্রীস্ক িানান হস্ে েস্ল ইমেত বিওযা 
হস্যমিল। আসািী বসই অনুসাস্র ঐ িাযগায উ মস্থত হস্য আধঘণ্টা অস্ ো কস্র মকন্তু 
কাউস্ক বিখস্ত না ব স্য োমড় মফস্র আস্স। িুভডাগেেেতিঃ  স্থ কারও সস্ে আসািীর 
বিখা হযমন। তস্ে মচরকুটটা আসািীর কাস্ি আস্ি যা প্রিাণ মহসাস্ে িামখল করা হস্ে। 
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এর র সোর আস্নডস্ট েলস্লন উইলটা নষ্ট করার েো াস্র বোধ হয এটুকু েলাই যস্থষ্ট 
বয আসািী মনস্িও এককাস্ল আইনজ্ঞ মহসাস্ে কাি কস্রস্িন সুতরাং মতমন অেেেই 
িাস্নন বয তার সম্মার  ুনমেডোস্হর ফস্ল আস্গর উইলটা স্বভােতই নাকচ হস্য বগস্ি। 
সােে প্রিাস্ণর সাহাস্যে এটাও প্রিাণ করা যাস্ে বয উইলটা নষ্ট কস্রস্ি অনে বকউ আর 
এর িারাই ঘটনার বিাড় অনেমিস্ক মফরস্ে। 
  
িুরীস্ির মিস্ক তামকস্য সোর আস্নডস্ট েলস্লন িন কোস্ভমিস িাড়াও অনে আরও 
অস্নস্কর মেরুস্েই প্রিাণ আস্ি মেস্েষতিঃ লস্রে কোস্ভমিস্সর মেরুস্ে বকাস্না অংস্ে 
তার ভাইস্যর বচস্য কি প্রিাণ বনই। 
  
এোর সোর আস্নডস্ট িস্নর সােে মনস্ত চাইস্লন। িন সােীর কাঠগড়ায এস্স িাাঁড়াল। 
বিরার িুস্খ িন চিৎকারভাস্ে আত্ম ে সিথডন করল। মনস্ির আমথডক অনটনও সত্মার 
সস্ে িস্নািামলস্নের কথা বযভাস্ে স্বীকার করল তাস্ত ফলটা ভাস্লাই হল। 
  
সাস্েের বেস্ষ িন েলল একটা েো ার  মরষ্কার হওযা প্রস্যািন। বস সোর আস্নডস্স্টর 
অমভস্যাস্গর মেরুস্ে েলস্ত চায বয তার ভাই লস্রে তার িতই মনর রাধ। 
  
কথাটা শুস্ন সোর আস্নডস্ট শুধুিাে হাসস্লন। িুরীস্ির িস্ন কথাটা ভাস্লা ধারণারই সৃমষ্ট 
কস্রস্ি েস্ল িস্ন হল। 
  
এোর সরকার  স্ের বিরা শুরু হল। 
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মিিঃ মফমল স আেিণ হানস্লন অনে মিস্ক বথস্ক, মিজ্ঞাসা করস্লন। িন বেে সুস্যাগ 
েুস্েই তাহস্ল মচরকুটটা িামখল কস্রস্িন। উমকল বেে িৃঢ়তার সস্ে েলস্লন ঐ হাস্তর 
বলখাটা িস্নর। তার ধারণা একটা অিুহাত হতমর করার িনে। িন মনস্িই বসই 
মচরকুট মলস্খমিস্লন। িন েলস্লা এ কাি বস কস্রমন। 
  
মফমল স েলস্লন মতমন মচরকুট, খাতা ও িস্নর হাস্তর বলখা মকিু নিুনা িুরীস্ির 
মেস্েচনার িনে িামখল করস্িন। মিিঃ মফমল স একথা েস্ল মেিযীর ভেীস্ত আসন গ্রহণ 
করস্লন। 
  
বসমিস্নর িত আিালস্ত স্থমগত বঘামষত হল। 
  
ব াযাস্রার মিস্ক তামকস্য বিখলাি তার িুস্খ একরাে মেরমক্ত আর মচো। আমি তাস্ক 
মকিু মিজ্ঞাসা করস্ত ভরসা ব লাি না। 
  
োমড়স্ত ব ৌঁিস্তই বিরী চা মিস্ত এস্লন। ব াযাস্রা চা বখস্লা না। বস মেিায মনস্য চস্ল 
বগল। আমিও তার সস্ে সস্ে বগলাি। ব াযাস্রার িুমশ্চো তখনও কাস্টমন বিখলাি। ও 
বিরাি খুস্ল এক  োস্কট তাস বের করল। তার র বটমেস্ল েস্স তাস্সর ঘর হতমর 
করস্ত লাগল। 
  
আমি অোক মেস্মস্য ওর মিস্ক তামকস্য রইলাি। ব াযাস্রা আিার িস্নর ভাে েুেস্ত 
ব স্রই েলল বস তার োযুগুস্লাস্ক মস্থর করার িনে তাস্সর োমড় োনাস্ে। আেুলগুস্লা 
মস্থর হস্লই িমস্তস্ষ্কর অমস্থরতাও িূর হস্ে, তখন মঠকিত মচোভােনা করা যাস্ে। 
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অোক হস্য ব াযাস্রার তাস্সর ঘর হতমর বিখস্ত লাগলাি। এস্কর  র এক ঘরগুস্লা 
উাঁচু হস্য উঠস্ত লাগল। িস্ন হল বযন বকাস্না যািুর বখলা বিখমি। আমি হঠাৎ েস্ল 
উঠলাি ব াযাস্রার হাত িুস্টা বতা বেে মস্থর হস্য বগস্ি। অস্নকমিন আস্গ একোর শুধু 
তার হাত কাাঁ স্ত বিস্খমিলাি। 
  
ব াযাস্রা েলল, প্রচি রাগ হস্লই তার হাত কাাঁস্ । 
  
আমি েললাি, মঠক তাই।মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্র যখন নথীেোগটার তালাটা বকউ বিার 
কস্র খুস্লস্ি েস্ল ব াযাস্রা েস্লমিল, তখন তা চুিীর তাস্কর উ র মিমনষগুস্লা গুমিস্য 
রাখার সিয তার হাত ভীষণভাস্ে কাঁ স্ত বিস্খমিলাি। 
  
আিার কথা িাে স্থই বথস্ি বগল। ব াযাস্রা হঠাৎ খুে বিাস্র আতডনাি কস্র তাস্সর 
ঘরগুস্লা বভস্ে বফলল। তার র িুস্চাস্খ হাত মিস্য েুাঁস্ক  ড়ল। আমি তার মক হস্যস্ি 
িানস্ত চাইস্ল ব াযাস্রা েলল তার একটা কথা িস্ন  স্ড়স্ি। আর বসটা নামক আমি 
তাস্ক িস্ন  মড়স্য মিস্যমি। 
  
আমি মকিু েলস্ত যাওযার আস্গই ব াযাস্রা লামফস্য উঠল। বিৌস্ড় এস্স আচিকা 
আিাস্ক িমড়স্য ধরল, তার র ঘর বথস্ক িুস্ট বেমরস্য বগল। আমি িুস্ট িানলায মগস্য 
বিখলাি রাস্তা মিস্য ব াযাস্রা আ ন িস্ন েকেক করস্ত করস্ত িুটস্ি। বোকার িত 
িাাঁমড়স্য রইলাি। রাত গমড়স্য বযস্ত লাগল মকন্তু ব াযাস্রার বিখা মিলল না। 
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অ্স্বদস্তফত  ড়ল়াি 
হঠাৎ ব াযাস্রার ওভাস্ে চস্ল যাওযাস্ত খুেই অস্বমস্তস্ত  ড়লাি। রমেোর এস্স বগল, 
মকন্তু ব াযাস্রা তেু বে াত্তা। বেলা মতনস্ট নাগাি একটা েব্দ শুস্ন শুনলাি এস্স 
িাাঁড়াস্তই বিখলাি একটা গামড় বথস্ক ব াযাস্রা এেং স্কটলোি ইযাস্র্ডর বসই িুিন 
বগাস্যন্দা িো  আর সািারস্হ নািস্িন। 
  
ব াযাস্রার বচাস্খ িুস্খ উচ্ছ্বাস বিখলাি। বিরী কোস্ভমিসস্ক বিস্খ ও বযন খুেীস্ত বফস্ট 
 ড়ল। বস বিরীর ঘস্র একটা সভার আস্যািন করার অনুিমত চাইল। তাস্ত সকস্লর 
উ মস্থমত একাে কািে েস্ল িানাল। 
  
বিরী কোস্ভমিস মেষণ্ণ হামস বহস্স েলস্লন মতমন বতা ব াযাস্রাস্ক সে েিতাই 
মিস্যস্িন। 
  
ব াযাস্রা খুেী িস্ন আিাস্ির সকলস্ক েসার ঘস্র মনস্য বচযারগুস্লা মঠক কস্র রাখস্ত 
লাগস্লা। এক একটা বচযার বিমখস্য ব াযাস্রা েলস্ত লাগল এখাস্ন মিস হাওযার্ড 
েসস্েন, এখাস্ন মসনমথযা, তার  াস্ে িামসস্য লস্রে েসস্েন। আর িুস্টা বচযার বিমখস্য 
েলল বসখাস্ন র্রকাস আর অোনী েসস্ে। ব াযাস্রা েলল শুধু মিিঃ ইেলথ ড আসস্েন 
মকনা বসটাই েো ার। 
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মিস হাওযার্ড কথাটা শুস্ন লামফস্য উস্ঠ েলস্লন মিিঃ ইেলথ ড এখাস্ন এস্ল মতমন চস্ল 
যাস্েন। ব াযাস্রা তাড়াতামড় মিস ওযাস্র্ডর কাস্ন কাস্ন মকিু েলস্তই উমন চু  কস্র 
বগস্লন। 
  
একটু  স্রই মিিঃ ইেলথ ড এস্স বগস্লন। 
  
সোই আসন গ্রহণ করস্তই একিন বকৌেলী েক্তার িত ব াযাস্রা তার েকৃ্ততা শুরু 
করল, েলস্ত লাগল–এই রহস্সের তিস্ের ভার িন কোস্ভমিস তার ও র মিস্যমিস্লন। 
তিস্ের শুরুস্ত ব াযাস্রা িৃতা মিস্সস ইেলথস্ ডর বোোর ঘর  রীো কস্র। ঘরটা 
র্াক্তার িুিস্নর  রািেডিত েন্ধ রাখা মিল, ফস্ল িুঘডটনার  র বথস্ক ঐ ঘরটা 
বসইভাস্েই মিল। ব াযাস্রা িানাল অনুসন্ধান চামলস্য বস ঘর বথস্ক মতনস্ট মিমনস 
ব স্যস্ি, প্রথিতিঃ এক টুকস্রা সেুি সুস্তা মিতীযতিঃ িানলার কাস্ি কাস্ ডস্টর ও র 
মকিু মভস্ি িাগ আর তৃতীযতিঃ একটা বব্র্ািাইস্র্র গুাঁস্ড়ার খামল োে। 
  
ব াযাস্রা েলল ঐ সেুি সুস্তার টুকস্রাটা বস মিস্সস ইেলথ ড আর মসনমথযার ঘস্রর 
িােখাস্নর িরিার তালার ফাাঁস্ক ব স্যস্ি। এটা আসস্ল সেুি রস্ের একটা তাগাড় 
বিাঁড়া টুকস্রা মিল। 
  
এই কথাটা শুস্ন সকস্লর িস্ধেই একটু উস্ত্তিনা বিখা মিল। ব াযাস্রা েলল, 
স্টাইলস্সর োমড়স্ত একিাে মিস্সস কোস্ভমিসই এটা েেেহার কস্রন। তাহস্ল 
মনমশ্চতভাস্ে মিস্সস কোস্ভমিস ঐ িােখাস্নর িরিা মিস্য মসনমথযার ঘস্র ঢুস্কমিস্লন। 
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আমি েললাি িরিাটা বতা বভতর বথস্ক েন্ধ মিল। ব াযাস্রা েলল এই কথাটা মিস্সস 
কোস্ভমিস েস্লমিস্লন। তস্ে বগালিাস্লর সিয িরিাটা েন্ধ কস্র বিওযার যস্থষ্ট 
সুস্যাগ মতমন ব স্যমিস্লন। 
  
এর র ব াযাস্রা েলল তিস্ের সিয মিস্সস কোস্ভমিস েস্লমিস্লন মিস্সস ইেলথস্ ডর 
ঘস্র বটমেল  স্ড় যাওযার েব্দ মতমন শুনস্ত ব স্যমিস্লন মনস্ির ঘর বথস্ক। মকন্তু 
কথাটা সতে নয। কারণ ব াযাস্রা েলল এটা বস যাচাই কস্র বিস্খস্ি আিাস্ক মিস্সস 
কোস্ভমিস্সর ঘস্রর িরিার কাস্ি িাাঁড় কমরস্য। ব াযাস্রা িানাল  ুমলে িুিস্নর সস্ে 
বস তখন িৃতার ঘস্র মিল। বসই সিয বস মনস্ি ইোকৃতভাস্ে ধাক্কা মিস্য বটমেলটা 
বফস্ল মিস্যমিল। মকন্তু বসই েব্দ মিস্সস কোস্ভমিস্সর ঘস্রর িরিায িাাঁমড়স্য আমি 
শুনস্ত  াইমন। সুতরাং মিস্সস কোস্ভমিস বয মিথো কথা েলস্ি একথা প্রিামণত। 
  
মিস্সস কোস্ভমিস্সর মিস্ক তামকস্য বিখলাি ওর ম্লান িুস্খও হামস ফুস্ট রস্যস্ি। 
  
ব াযাস্রা আোর েলস্ত শুরু করল। মিস্সস কোস্ভমিস তার োশুড়ীর ঘস্র মকিু 
খুাঁিমিস্লন মকন্তু বসটা খুাঁস্ি  ানমন। আর মঠক বসই িুহূস্তডই মিস্সস ইেলথ ড বিস্গ 
ওস্ঠন–অসহে যন্ত্রণায মতমন মচৎকার করস্ত থাস্কন। তার হাত বলস্গ বটমেলটা উস্ে 
 স্ড় যায। ঐ অেস্থাস্তই মতমন ঘমন্ট োিান। বিরীও এই অদু্ভত  মরমস্থমতস্ত হকচমকস্য 
বগস্লন। তার হাত বথস্ক বিািোমতটা  স্ড় মগস্য কাস্ ডস্টর ও র বিাি িমড়স্য  ড়ল। 
োমতটা তুস্ল মনস্য তাড়াতামড় মতমন মসনমথযার ঘস্র ঢুস্ক  স্ড় িরিাটা বভমিস্য মিস্লন। 
বসখান বথস্ক মতমন চাকরোকরস্ির নিস্র  ড়ার ভস্য োরান্দায িুস্ট বগস্লন। মক 
করস্েন েুেস্ত না ব স্র মতমন মিস্েহারা হস্য বগস্লন। তাড়াতামড় আোর মসনমথযার 
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ঘস্র ঢুস্ক তাস্ক ধাক্কা বিস্র বতালার বচষ্টা করস্ত লাগস্লন, বযন সোই িস্ন কস্র বয 
মতমন িাে ঐ ঘস্র এস্সস্িন। োমড়র সকস্ল তখন তাড়াতামড় বিৌস্ড় এস্স মিস্সস 
ইেলথস্ ডর িরিায ধাক্কা িারস্ি। মকন্তু কারও িাথায আস্সমন বয মিস্সস কোস্ভমিস 
সকস্লর সস্ে মিস্লন না। 
  
ব াযাস্রা মিস্সস কোস্ভমিস্সর মিস্ক তামকস্য মিজ্ঞাসা করল বস মঠক েলস্ি মকনা। 
বিরী িাথা বনস্ড় সায মিস্লন। 
  
হঠাৎ লস্রে বচাঁমচস্য বিরীস্ক মিজ্ঞাসা করল তাহস্ল বস উইলটা  ুমড়স্যস্ি মকনা। বিরী 
িাথা নাড়স্লন। ব াযাস্রা িাথা োাঁমকস্য েলল শুধুিাে একিস্নর  স্েই উইলটা নষ্ট 
করা সম্ভে। মতমন হস্লন স্বযং মিস্সস ইেলথ ড। 
  
আমি েস্ল উঠলাি তা মক কস্র সম্ভে, মতমন বতা বসমিন মেকাস্লই উইলটা কস্রমিস্লন। 
  
ব াযাস্রা েলল আসল েো ার হল মিস্সস ইেলথ ড উইলটা নষ্ট কস্রমিস্লন। ঐমিন 
তা িাো প্রায ৮০ মর্গ্রী মিল। তা সস্েও মিস্সস ইেলথ ড তা চুিীর আগুন জ্বালাস্ত 
েলস্লন বকন। মনশ্চযই উমন মকিু নষ্ট করার কথা বভস্েমিস্লন। কারণ স্টাইলস্স বকাস্না 
োস্ি কাগি ে নষ্ট করা হয না। সুতরাং উইস্লর িত বিাটা কাগি নষ্ট করার এ িাড়া 
বকাস্না উ ায মিল না। তাই তা চুিীর িস্ধে ব াড়া কাগস্ির টুকস্রা ব স্য ব াযাস্রা 
এতটুকু অোক হযমন েস্ল িানাল। 
  
এর র ব াযাস্রা েলল বস সিসোটাস্ক নতুন িৃমষ্টস্কাণ বথস্ক মেচার কস্রস্ি। বসমিন 
বেলা চারস্টর সিয র্রকাস কতগুস্লা টুকস্রা কথা শুস্নমিল-মিস্সস ইেলথ ড রাগত 
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স্বস্র েলমিস্লন : বভস্ো না, স্বািী-স্ত্রীর কলস্ঙ্কর কথা বভস্ে আমি চু  কস্র থাকস্ো। 
এই কথাগুস্লা মনস্য ব াযাস্রা অস্নক মচো-ভােনা কস্র বেষ  যডে েুস্েস্ি কথাগুস্লা 
মিস্সস ইেলথ ড তার স্বািীস্ক েস্লনমন, েস্লমিস্লন িন কোস্ভমিসস্ক। 
  
আোর মেস্কল প্রায  াাঁচটা নাগাি একই রকি আস্রকটা কথা র্রকাসস্ক েস্লমিস্লন 
মক করস্ো েুেস্ত  ারমি না…স্বািী-স্ত্রীর কলঙ্ক েড় িারাত্মক। চারস্টর সিয মতমন খুেই 
বরস্গ মিস্লন, মকন্তু  াাঁচটার সিয িারুণ মচমেত হস্য  স্ড়মিস্লন। 
  
ব াযাস্রা এোর সমূ্পণড েো ারটা মেস্েষণ কস্র েলল, চারস্টর সিয মিস্সস ইেলথস্ ডর 
সস্ে ওাঁর বিস্ল িন কোস্ভমিস্সর েগড়া হস্ল মতমন  ুেেধূর কাস্ি সে েস্ল বিস্েন 
েলস্লন–এইসে কথাোতডা আোর মিস্সস কোস্ভমিস শুস্ন বফস্লন। সাস্ড় চারস্ট নাগাি 
মিস্সস ইেলথ ড স্বািীর অনুকূস্ল একটা উইল করস্ল িালী িুিন তাস্ত সাের করল। 
এর র  াাঁচটার সিয র্রকাস মিস্সস ইেলথ ড স্ক খুে উস্ত্তমিত বিস্খমিল। আর বসই 
সিযই উমন আগুন জ্বালাোর কথা েস্লন। এর বথস্কই বোো যায সাস্ড় চারস্ট বথস্ক 
 াাঁচটার িস্ধে এিন মকিু ঘস্টমিল যাস্ত ওাঁর িস্নর ভারসািে নষ্ট হস্য মগস্যমিল। না 
হস্ল উইলটা কস্রও সস্ে সস্ে বসটা নষ্ট করস্ত চাইস্েন বকন। 
  
ব াযাস্রা েস্ল বযস্ত লাগল, ঐ আধ ঘণ্টার সিয মতমন একাই মিস্লন। বকউ তখন 
ওঘস্র বঢাস্কমন। তাহস্ল তার িস্ন মক ভােনা এস্সমিল তা শুধুিাে অনুিান সাস্ ে। 
  
ব াযাস্রা তার ধারণা মক তা েলল–মিস্সস ইেলথস্ ডর কাস্ি বকাস্না র্াকমটমকট মিল 
না। তাই মতমন র্রকাসস্ক মকিু মটমকট এস্ন রাখস্ত েস্লমিস্লন। একথা িানা বগস্ি। 
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র্রকাস্সর কাি বথস্ক। র্াকমটমকট  াোর আোয মিস্সস ইেলথ ড তার স্বািীর বর্স্স্কর 
সািস্ন যান। বসটা তালােন্ধ থাকায মতমন চামে মিস্য বর্স্কটা খুলস্লন। মটমকট খুাঁিস্ত 
মগস্য উমন হঠাৎ কতকগুস্লা কাগস্ির টুকস্রা ব স্লন। র্রকাস এই টুকস্রাগুস্লাই তার 
হাস্ত বিস্খমিল। 
  
িিার েো ার মিস্সস কোস্ভমিস বভস্েমিস্লন ঐ কাগস্ির টুকস্রাগুস্লাস্ত তার স্বািীর 
কলস্ঙ্কর প্রিাণ রস্যস্ি। বিরী তার োশুড়ীর কাস্ি ওগুস্লা বিখস্ত চাইস্ল মতমন সমতে 
কথাই েস্লন বয এর সস্ে বিরীর বকাস্না সম্বন্ধ বনই। মিস্সস কোস্ভমিস এই কথাটা 
মেশ্বাস করস্লন, িস্ন িস্ন ভােস্লন তার োশুড়ী বিস্লর বিাষ ঢাকস্ত চাইস্িন। তাই 
বিরী বযন বতন প্রকাস্র কাগস্ির টুকস্রাগুস্লা ব স্ত িনস্থ করস্লন। হঠাৎ বসই সুস্যাগ 
মতমন ব স্যও বগস্লন। মিস্সস ইেলথস্ ডর হামরস্য যাওযা নথী েোস্গর চামেটা মতমন খুাঁস্ি 
ব স্লন। উমন িানস্তন বয ওর োশুড়ী প্রস্যািনীয কাগি ে েোস্গই রাস্খন। 
  
মিস্সস কোস্ভমিস সন্ধোস্েলায সিয কস্র মসনমথযার ঘস্র বঢাকার িরিার তালাটা খুস্ল 
রাখস্লন। মতমন উস্দ্দেে মসে করার িনে বভারস্েলাটা বেস্ি মনস্যমিস্লন। বিরী প্রস্তুত 
হস্য মসনমথযার ঘস্রর িধে মিস্য তার োশুড়ীর ঘস্র ঢুকস্লন। 
  
মসনমথযা োধা মিস্য েলল তার ঘস্র বকউ ঢুকস্ল বতা তার ঘুি বভস্ে বযত। 
  
ব াযাস্রা েলল, ঘুস্ির ওষুধ খাওযাস্না হস্ল ঘুি ভাো অত সহি নয। আমি অোক 
হস্য মিজ্ঞাসা করলাি, ঘুস্ির ওষুধ! 
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ব াযাস্রা এোর সকস্লর মিস্ক তামকস্য েলস্ত লাগল, অত বচাঁচাস্িমচর িস্ধেও 
মসনমথযার ঘুি ভাস্েমন। এর িুস্টা কারণ থাকস্ত  াস্র–প্রথিতিঃ হযত মসনমথযা ঘুস্ির 
ভান কস্রমিস্লন। না হয তাস্ক ওষুধ খাওযাস্না হস্যমিল। প্রথি সম্ভােনার কথাটা 
মেশ্বাসস্যাগে নয। তাই ব াযাস্রা িানাল বয সে কমফর কা গুস্লা মেস্েষভাস্ে  রীো 
কস্র। ব াযাস্রা েলল বস শুস্নমিল মিস্সস কোস্ভমিসই মসনমথযার কমফটা এস্ন 
মিস্যমিস্লন। প্রস্তেক কাস্ র তলামন সংগ্রহ কস্র বস মেস্েষস্ণর েেেস্থা কস্র, মকন্তু 
বকাস্না কাস্ র কমফস্তই মকিু  াওযা বগল না। 
  
ব াযারা িানাল আস্রা একটা েো াস্র তার ভুল বভস্ে বগল-কমফ আনাস্না হস্যমিল সাত 
িস্নর িনে, কারণ ঐ সন্ধোয র্িঃ েরমস্টনও এস্সমিস্লন। অোনী সাত কা  কমফ 
এস্নমিল, কারণ বস িানত না বয র্ািঃ েরমস্টন কমফ খান না। অনেমিস্ক র্রকাস  াাঁচটা 
কমফর কা  ধুস্যমিল, আস্রকটা কা  মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্র গুাঁস্ড়া হস্য  স্ড়মিল। 
তাহস্ল সাত নম্বর কা টা বকাথায বগল এটাই প্রশ্ন। 
  
ব াযাস্রা েলল এর বথস্ক বস মনমশ্চত হল বয মসনমথযার কা টাই  াওযা যাস্ে না। 
একথা িস্ন হওযার কারণ, প্রমতটা কাস্ র কমফস্তই মচমন মিল, মকন্তু মসনমথযা মচমন খান 
না। আোর অোনীর একটা কথা ব াযাস্রার িস্ন সস্ন্দস্হর সৃমষ্ট কস্রমিল। বস েস্লমিল 
বকাস্কার বেস্ত ও মকিু নুন বিস্খমিল। ব াযাস্রা িানাল বস বকাস্কার মকিু অংে 
রাসাযমনক  রীো করস্ত  াঠায। 
  
লস্রে েস্ল উঠল, এই  রীো বতা র্ািঃ েরমস্টন আস্গই কস্রমিস্লন। 
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ব াযাস্রা েলল, র্ািঃ েরমস্টন ওস্ত মস্ত্রকমনন আস্ি মকনা বসটা  রীো কস্রমিস্লন, 
ঘুস্ির ওষুধ আস্ি মকনা তা  রীো কস্র বিখস্ত েস্লনমন। 
  
ব াযাস্রা এোর  রীোর ফল বিখাল, েলল মিস্সস কোস্ভমিস মসনমথযা ও মিস্সস 
ইেলথ ড িুিস্নর কমফর কাস্ ই একটা মনরা ি ঘুস্ির ওষুধ মিমেস্যমিস্লন। এর র 
যখন উমন বিখস্লন তার োশুড়ী হঠাৎ অসুস্থ হস্য িারা বগস্লন এেং তার কারণ 
মেষমেযা তখন তার িস্নর অেস্থা মক হস্যমিল তা েলার নয। বিরী একসিয খুে ভয 
ব স্য বগমিস্লন, মনস্িস্ক োশুড়ীর িৃতুের িনে িাযী িস্ন করমিস্লন। বসিনে মতমন 
মসনমথযার কমফর কা  আর ম রীচটা মনস্চ একটা েড় ব তস্লর ফুলিানীর িস্ধে বফস্ল 
বিন। এগুস্লা  স্র লস্রে খুাঁস্ি  ান। বিরী বকাস্কাটা আর স্পেড কস্রনমন। এই বভস্ে 
বয বকউ যমি ওস্ক সস্ন্দহ কস্র। বেষ  যডে বিরী যখন িানস্লন তার োশুড়ীর িৃতুের 
কারণ মস্ত্রকমনন তখন, খুনটাস্ত তার বকাস্না িামযত্ব বনই বভস্ে মনমশ্চে হস্লন। 
  
ব াযাস্রা িানাল একটা রহস্সের িট বস খুলস্ত ব স্রস্ি। বসটা হল মেস্ষর মেযা অত 
বিমরস্ত প্রকাে  াওযার কারণ। ঘুস্ির ওষুধ খাওযার ফস্লই লেণগুস্লা প্রকাে ব স্ত 
অত বিমর হস্যমিল। 
  
লস্রে েলল, তাহস্ল বতা এখন সে েো ারই  মরষ্কার হস্য বগল। ওষুধ বিোস্না 
বকাস্কাটা খাওযার িনেই কমফস্ত বিোস্না মেস্ষর লেণগুস্লা প্রকাে ব স্ত অত বিমর 
হয। 
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ব াযাস্রা েলল, একথা মঠক তস্ে এখন বিখস্ত হস্ে কমফস্ত আস্িৌ মেষ মিল মক না। 
কারণ মিস্সস ইেলথ ড আস্িৌ ঐ কমফ  ান কস্রনমন। 
  
কথাটা শুস্ন সোই অোক হস্য বগল। ব াযাস্রা িস্ন কমরস্য মিল বয বস আিাস্ির 
মিস্সস ইেলথস্ ডর ঘস্রর কাস্ ডস্ট খামনকটা মভস্ি িাস্গর কথা েস্লমিল, বস এোর ঐ 
িাগটা সম্বস্ন্ধ েলস্ত লাগল। বস মনচু হস্য েুাঁস্ক বিস্খস্ি বয ওস্ত তখনও কমফর গন্ধ 
মিল,  াস্ে কাস্ ডস্ট ভাো মচস্নিামটর মকিু টুকস্রা বগাঁস্থ মিল। আসল েো ারটা হল 
বটমেলটা একটু নস্ড়েস্ড় মিল কারণ ব াযাস্রা তার হাতেোগটা বটমেস্লর ও র রাখস্তই 
বসটা উস্ে মগস্যমিল। মিস্সস ইেলথস্ ডর বেস্েও তাই ঘস্টমিল। মতমন তার কা টা 
বটমেস্লর ও র রাখস্তই উস্ে িামটস্ত  স্ড় মগস্যমিল, তাই মতমন কমফটা আর  ান 
করস্ত  াস্রনমন। 
  
এর স্রর ঘটনাগুস্লা সহি। মিস্সস ইেলথ ড ভাো কাস্ র টুকস্রাগুস্লা বটমেস্ল তুস্ল 
বরস্খ গরি মকিু  ান করস্েন েস্ল বকাস্কাটা গরি কস্র বখস্য বফস্লন। তাহস্ল বিখা 
যাস্ে মিস্সস ইেলথ ড কমফটা  ান কস্রনমন, আর বকাস্কাস্ত আস্িৌ মিকমনন মিল না। 
মকন্তু এটাও মঠক বয সন্ধো সাতটা বথস্ক নটার িস্ধে তার বিস্হ মস্ত্রকমনন প্রস্েে 
কস্রমিল। তাহস্ল মকভাস্ে এটা সম্ভে র হস্যমিল। 
  
সোই অোক হস্য তামকস্য রইল। ব াযাস্রা মকিুেণ চু  কস্র বথস্ক েলল, মিস্সস 
ইেলথস্ ডর ওষুস্ধর িধে মিস্য তার েরীস্র মিকমনন প্রস্েে কস্রমিল। 
  
আমি মিজ্ঞাসা করলাি, বকউ ওর ওষুস্ধ মিকমনন মিমেস্য মিস্যস্ি তাহস্ল? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদিদিয়াস অ্য়াফেয়াসস অ্য়াট ি়াইলস । আগ়াথ়া দিদি । এিকুল প ়ায়াফি়া সিগ্র 

169 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

ব াযাস্রা িানাল বিোস্নার িরকার হযমন। বস েো ারটা মেস্েষণ করল। 
টোর্মিনস্টাস্রর বরর্েে হাস াতাস্লর র্াক্তারখানার একটা ওষুধ হতমরর েই বথস্ক 
মকিুটা অংে  স্ড় বোনাল-১ বগ্রন মিকমনন সালস্ফট, ১.৫ বগ্রন  টামেযাি বব্র্ািাইর্ 
এেং  মরিাণিত িল মনস্য বিোন হস্ল এই দ্রােস্ক কস্যক ঘণ্টার িস্ধেই মস্ত্রকমনন 
বব্র্ািাইস্র্র স্ফমটক িিা হস্য যায। মিকমনন বব্র্ািাইস্র্র িানাগুস্লা িস্ল দ্রেণীয নয। 
ইংলোস্ির িধনকা িমহলা মঠক এরূ  দ্রােস্কর বেষ িাগমট গ্রহণ কস্র িারা বগমিস্লন 
কারণ ওষুস্ধর বেষ িাগমটস্তই একসস্ে সে মিকমনন িিা হস্যমিল। 
  
ব াযাস্রা িস্ন করল বস একটা খামল, বব্র্ািাইস্র্র গুাঁস্র্াস্ র োস্ের কথা উস্িখ 
কস্রমিল। ঐরকি একটা ো িুস্টা বব্র্ািাইস্র্র গুাঁস্ড়ার  ুমরযা ওষুস্ধ বঢস্ল মিস্ল 
স্বাভামেকভাস্েই ওর তলায মিকমনন বব্র্ািাইস্র্র স্বে িানা িিা হস্ে এেং বরাগী ঐ 
িারাত্মক ওষুধ বখস্ত োধে হস্ে একিাে বেষ িাগমটস্ত। মিস্সস ইেলথস্ ডর ওষুধ 
বিওযার ভার যার ও র মিল বস কখনও মেমেটা োাঁকাস্তা না। যার ফলস্বরূ  
মিকমনস্নর িানা মেমের মনস্চই িিা হস্য বযত। 
  
সুতরাং িুঘডটনাটা ঘটার কথা বসািোর সন্ধোয। কারণ ঐ মিনই মিস্সস ইেলথস্ ডর 
োিাস্নার ঘন্টাটা সুন্দরভাস্ে বকস্ট রাখা হস্যমিল আর মসনমথযা বতা োইস্র েনু্ধস্ির 
সস্ে রাত কাটামেস্লন। সুতরাং প্রস্যািন হস্ল মিস্সস ইেলথ ড যাস্ত কারও সাহাযে না 
 ান বসই েেেস্থাই হস্যমিল। সুতরাং র্াক্তার র্াকার আস্গই মতমন িারা বযস্তন। 
  
মকন্তু ঘটনা ঘটল উস্ো। মিস্সস ইেলথ ড গ্রাস্ির উৎসস্ে ব ৌঁিোর তাড়ায ওষুধ বখস্ত 
ভুস্ল বগমিস্লন।  স্রর মিনও মতমন িু ুরস্েলা োইস্র মনিন্ত্রস্ণ বগস্লন। সুতরাং বেস্ষর 
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বসই ওষুস্ধর িাগটা মতমন গ্রহণ কস্রন বসমিন রাস্ত অথডাৎ হতোকারী বয সিয বভস্ে 
বরস্খমিল তার মঠক চমিে ঘণ্টা  স্র। ব াযাস্রা েলল, এই বিমরটা হস্যস্ি েস্লই বসই 
িারাত্মক সূেটা তার হাস্ত এস্স বগস্ি। 
  
সকস্লর তীব্র্ উস্ত্তিনার িস্ধে ব াযাস্রা মতন টুকস্রা  াতলা কাগস্ির ফামল তুস্ল 
বিখাস্লা। ব াযাস্রা আিাস্ির মিস্ক ওগুস্লা বিমখস্য েলল, হতোকারীর মনস্ির হাস্তর 
বলখা আস্ি ঐ কাগস্ি। ব াযাস্রা কাগস্ির টুকস্রাগুস্লাস্ক  াো ামে বরস্খ গলা 
 মরষ্কার করস্ত করস্ত  ড়স্ত শুরু করল। 
  
মপ্রযতিা ইমভমলন, 
  
বকাস্না সংোি না ব স্য বোধ হয আশ্চযড হস্য বগস্ি। সে মকিুই মঠক আস্ি, শুধু গত 
রাস্ের  মরেস্তড আি রাস্েই ঘটনাটা ঘটস্ে। েুড়ী িারা বগস্ল সমতেই আিাস্ির সুমিন 
মফস্র আসস্ে। খুস্নর িায বকউ আিার উ র চা াস্ত  ারস্ে না। বতািার ঐ 
বব্র্ািাইস্র্র েো ারটা বেে চিৎকার। তস্ে আিাস্ির খুে সতকড থাকস্ত হস্ে। একটু 
ভুল হওযা িাস্নই–। 
  
মচমঠটা এখাস্নই বেষ হস্য বগস্ি। সম্ভেতিঃ মচমঠর বলখক বকাস্না কারস্ণ োধা ব স্যমিল। 
তস্ে বলখস্কর  মরচয আর বগা ন বনই, হাস্তর বলখাটা খুেই  মরমচত। 
  
একটা ভযানক মচৎকাস্র ঘস্রর মনস্তব্ধতা বভস্ে টুকস্রা টুকস্রা হস্য বগল। 
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একটা বচযার কারও ধাক্কায উস্ে বগল। ব াযাস্রা তাড়াতামড় এক াস্ে সস্র িাাঁড়াল। 
আেিণকারী বলাকটা ব াযাস্রাস্ক েযতান েস্ল গালাগাল করস্ত লাগল, তার র 
ভারসািে রাখস্ত না ব স্র হুিমড় বখস্য  স্ড় বগল। 
  
ব াযাস্রা এোর অদু্ভত কাযিা কস্র েলল বস আিাস্ির সাস্থ হতোকারীর  মরচয কমরস্য 
মিস্ত চায–ইমন আর বকউ নন–মিিঃ অোলস্ের্ ইেলথ ড। 
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প ়ায়াফি়াি কৃদতত্ব 
ব াযাস্রাস্ক মনস্য সমতে আর  ারা যায না। ও আিাস্ক খুে বোকা োমনস্যস্ি। িস্ন িস্ন 
খুে রাগ হল, তাই ওস্ক মিজ্ঞাসা করলাি বকন ও এভাস্ে আিাস্ক ঠমকস্যস্ি। 
  
 ড়ার ঘস্র েস্স আিরা কথা েলমিলাি। কস্যকটা মিন বযভাস্ে কাটল। িন িাড়া 
ব স্যস্ি। বিরীর সস্ে তার  ুনমিডলন ঘস্টস্ি। অোলস্ের্ ইেলথ ড আর মিস হাওযার্ড 
 ুমলস্ের বহফািস্ত–এসেই ব াযাস্রার কৃমতত্ব। 
  
আিার অমভস্যাগ শুস্ন ব াযাস্রা বেে মকিুেণ চু চা  েস্স রইল। তার র একসিয 
েলল বস আিাস্ক ঠকাযমন, আমি নামক মনস্িই ঠস্ক বগমি। তার কারণ আিার িনটা 
খুে সরল। িস্নর ভার আমি বগা ন রাখস্ত  ামর না। ব াযাস্রা যমি তার ধারণার কথা 
আিাস্ক আস্গ েলত তাহস্ল মিিঃ ইেলথ ড আিার িুখ বিস্খ মকিু আাঁচ কস্র বফলত 
আর তাস্ক বকাস্নামিনই ধরা সম্ভে হত না। বসিনে ব াযাস্রা আিাস্ক মকিু েস্লমন। 
  
ব াযাস্রার কথা শুস্ন আিার রাগটা একটু কি। আমি েললাি তেু বস বতা আিাস্ক 
একটু আকাস্র ইমেত আভাস মিস্ত  ারত। 
  
ব াযাস্রা কলল বস আিাস্ক অস্নকোরই আভাস মিস্যস্ি। বযিন বস িনস্ক অ রাধী 
েস্ল ভাস্েমন েস্লই োর োর েস্লমিল িন িাড়া  াস্ে েস্লই তার ধারণা। আোর এও 
েস্লমিল হতোকারীস্ক ধরা কমঠন হস্য িাাঁড়াস্ে। এিাড়া েস্লমিল মিিঃ ইেলথ ডস্ক 
এখনই বগ্রপ্তার করা উমচৎ হস্ে না। 
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আমি েললাি তাহস্ল মক ব াযাস্রা প্রথি বথস্কই মিিঃ ইেলথ ড বক সস্ন্দহ কস্রমিল। 
  
ব াযাস্রা িাথা বনস্ড় েলল প্রথস্িই তার িস্ন হস্যমিল মিস্সস ইেলথস্ ডর িৃতুেস্ত 
সেস্চস্য বেমে লাভোন হস্ে তার স্বািী। মকন্তু মিিঃ ইেলথস্ ডর মেরুস্ে প্রিাণগুস্লা এত 
প্রকট হস্য িাাঁড়ামেল বয একসিয ব াযাস্রার িস্ন হস্যমিল মিিঃ ইেলথ ড বোধ হয 
হতোটা কস্রনমন। বসিনে ব াযাস্রার ধারণা মচোভােনা সে এস্লাস্িস্লা হস্য যামেল। 
  
ব াযাস্রা েলস্ত লাগল বস যতই মিিঃ ইেলথ ড স্ক আড়াস্ল রাখস্ত চাইমিল ততই মতমন 
বগ্রপ্তার হওযার িনে তৎ র হস্য  ড়স্িন। তার র যখন বস বিখল বরইকস্সর সস্ে 
িাখািামখটা ওর নয িস্নর তখনই ব াযাস্রা মনমশ্চত হল। 
  
আমি িানস্ত চাইলাি মক কস্র বস এতটা মনমশ্চত হল। 
  
ব াযাস্রা েলল যমি ইেলথস্ ডর সস্ে মিস্সস বরইকস্সর বকাস্না ঘমনষ্ঠতা থাকত তাহস্ল 
ওাঁর চু  কস্র থাকার একটা অথড হয, মকন্তু িানা বগল িন বরইকস্সর প্রমত আকৃষ্ট আর 
গ্রাস্ির সকস্লই েো ারটা িাস্ন তখনই মিিঃ ইেলথস্ ডর বিৌনতার অনে রকি অথড 
িাাঁড়ায। ব াযাস্রা েুেস্ত ব স্রমিল ইেলথস্ ডর কলস্ঙ্কর ভয মিল না। মতমন বযনস্তন 
প্রকাস্র বগ্রপ্তার হস্ত চান। বসই িুহূতড বথস্ক ব াযাস্রা মস্থর কস্র বফলল মকিুস্তই ওস্ক 
বগ্রপ্তার হস্ত বিস্ে না। 
  
আমি েললাি মিিঃ ইেলথ ড শুধু শুধু বকন বগ্রপ্তার হস্ত চাইমিস্লন েুেস্ত  ারমি না। 
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ব াযাস্রা আিাস্ক েুমেস্য েলল আিাস্ির বিস্ের আইনটাই এরকি। একোর িাড়া 
ব স্য বগস্ল বসই একই অ রাস্ধর িনে একিস্নর িুোর মেচার করা যায না। বলাকটা 
বসিনেই মকিু োনাস্না সােে মনস্ির মেরুস্ে হতমর কস্র যাস্ত সহস্ি বগ্রপ্তার হস্ত 
 াস্র। আর তাহস্লই সারা িীেস্নর িত মনমশ্চে। 
  
এোর আমি িানস্ত চাইলাি মিিঃ ইেলথ ড মক কস্র একই সিস্য অিুহাস্তর েেেস্থা 
করল আোর ওষুস্ধর বিাকান বথস্ক মিকমননও মকনল। 
  
ব াযাস্রা আিার কথা শুস্ন অোক হস্য প্রশ্ন করল আমি এসে মক েলমি। আমি মক 
এখনও িামন না বয মিস হাওযার্ড মিকমনন মকনস্ত বিাকাস্ন ঢুস্কমিল। 
  
আমি হাাঁ হস্য বগলাি। ব াযাস্রা েলল এই কািটা করস্ত মিস হাওযার্ডস্ক এতটুকু বেগ 
ব স্ত হযমন। ওস্ক বেে লম্বাই েলা যায, তার ও র ওর গলার স্বরটাও  ুরুষালী। 
তািাড়া মিিঃ ইেলথ ড আর মিস ওযার্ড িািাস্তা ম সতুস্তা ভাই বোন, িুিস্নর িস্ধে 
তাই যস্থষ্ট মিল রস্যস্ি। বসিনে েো ারটা খুেই সহি হস্য বগস্ি। 
  
বব্র্ািাইস্র্র েো ারটা মক িানস্ত চাইলাি। 
  
ব াযাস্রা েলস্ত লাগল। তার ধারণা এই ষড়যস্ন্ত্রর েো াস্র মিস হাওযার্ডই আসল 
উস্িোক্তা। মতমন একসিয েস্লমিস্লন তার োো র্াক্তার মিস্লন। হযত বসই সূস্েই 
ওষুধ োনাস্না মেস্খমিস্লন মতমন, নযত ো মসনমথযার  ড়ার েই বঘাঁস্ট মিস হাওযার্ড 
বব্র্ািাইস্র্র েো ারটা বিস্নমিস্লন। এও বিস্নমিস্লন বয মস্ত্রকমনন মিস্য হতমর ওষুস্ধর 
িস্ধে বব্র্ািাইর্ মিমেস্য মিস্ল মস্ত্রকমনন বব্র্ািাইস্র্র স্ফমটক িিা হয। 
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মিস্সস ইেলথ ড িাস্ে িাস্ে ঘুস্ির ওষুধ বখস্তন রামেস্েলা। বব্র্ািাইর্  াউর্াস্রর 
 ুমরযা বসিনে রাখা থাকত। বকটস্সর বিাকান বথস্ক ওর ওষুস্ধর বোতল এস্ল ঐ 
বোতস্ল িু-এক  ুমরযা বব্র্ািাইর্  াউর্ার মিমেস্য মিস্লই কাি হস্য যাস্ে। বকউ 
িানস্তও  ারস্ে না–কারণ িৃতুেটা অেত  স্নস্রা মিন আস্গ বতা হস্ে না। মিস 
হাওযার্ড ইমতিস্ধে একটা েগড়ার েেেস্থা  াকা কস্র বফলস্েন এেং োমড় বিস্ড়ও চস্ল 
যাস্েন। তার অনু মস্থমতস্ত বকউ তাস্ক সস্ন্দহ করস্ে না। 
  
সস্ন্দহটা িস্নর ও র বফলার েেেস্থাও ওরা  াকা কস্র বরস্খমিল, ওর হাস্তর বলখা 
নকল কস্র বিাকান বথস্ক মিকমনন মকস্ন। 
  
ব াযাস্রার কথাগুস্লা শুস্ন সমতেই আমি মেমস্মত হস্য বগলাি। 
  
ব াযাস্রা েস্ল বযস্ত লাগল, বসািোর মিস্সস ইেলথস্ ডর বেষ ওষুস্ধর িাগটা খাোর 
কথা। বসিনে মিিঃ ইেলথ ড সন্ধোস্েলা িটার সিয এিন েেেস্থা করস্লন যাস্ত 
অস্নস্কই তাস্ক গ্রাস্ির বথস্ক বেে িূস্র বকাথাও বিস্খ। 
  
মিস হাওযার্ডও ইমতিস্ধে মিস্সস বরইসস্ক মনস্য একটা কাল্পমনক গুিেও হতমর কস্র 
বরস্খস্িন। সন্ধো িটার সিয মিস হাওযার্ড মিিঃ ইেলথস্ ডর িদ্মস্েস্ে বিাকান বথস্ক 
কুকুস্রর িনে মিকমনন মকনস্লন। সইটা করস্লন মিিঃ ইেলথস্ ডরই নাস্ি িস্নর হাস্তর 
বলখা নকল কস্র। 
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িন বকাস্না অিুহাত হামির যাস্ত করস্ত না  াস্র বসিনে মিস হাওযার্ড িস্নরই বলখা 
নকল কস্র একটা মচরকূট মলখস্লন িস্নর কাস্ি। এর ফস্লও িনও অস্নক িূস্রর এক 
মনিডন িাযগায বযস্ত োধে হল। সে মকিুই  মরকল্পনা িামফক চলল। মিস হাওযার্ড 
মির্মলংহোি মফস্র বগস্লন, অোলস্ের্ ইেলথ ড ও স্টাইলস্স মফরস্লন। সুতরাং ধরা 
 ড়ারও আর সম্ভােনা রইল না। 
  
 মরকল্পনাটা একটু বগালিাল হস্য বগল, যখন মিস্সস ইেলথ ড বসািোর রাস্ে ওষুধ 
বখস্ত ভুস্ল বগস্লন। এর ফস্ল মিিঃ ইেলথ ড ও সেস্চস্য িারাত্মক ভুলটা কস্র 
েসস্লন। মিস্সস ইেলথ ড োইস্র বেমরস্য বযস্তই উমন তার িুষ্কস্িডর সেী মিস 
হাওযার্ডস্ক মচমঠ মলখস্ত েসস্লন। কারণ তার িস্ন ভয হল  াস্ি  মরকল্পনা িামফক 
কাি না হওযায মিস হাওযার্ড ঘােস্ড় যায। বসমিন মিস্সস ইেলথ ড হযত একটু 
তাড়াতামড়ই োমড় মফস্রমিস্লন। মিিঃ ইেলথ ড তাই ধরা  ড়ার ভস্য মচমঠটা বর্স্স্কর িস্ধে 
চামে মিস্য বরস্খ মিস্লন। তার ভয হল ঘস্রর িস্ধে থাকস্ল হযত বর্স্কটা খুলস্ত হস্ত 
 াস্র আর তাহস্লই স্ত্রীর বচাস্খ মচমঠটাও  স্ড় বযস্ত  াস্র। তাই মিিঃ ইেলথ ড 
তাড়াতামড় োগাস্ন চস্ল বগস্লন। তার একোরও িস্ন হল না বয তার স্ত্রী বর্স্কটা খুলস্ত 
 াস্রন। 
  
মিস্সস ইেলথ ড বর্স্কটা খুলস্লন এেং মচমঠটা বিস্খ বফলস্লন। ফস্ল মিিঃ ইেলথ ড আর 
মিস হাওযাস্র্ডর বগা ন ষড়যস্ন্ত্রর েো ারটাও তার অিানা রইল না। মকন্তু িুভডাগেেেতিঃ 
বব্র্ািাইস্র্র কথাটা উমন েুেস্ত  ারস্লন না। স্বািীস্ক মকিু েলস্েন না মস্থর কস্র মিস্সস 
ইেলথ ড আইনস্জ্ঞর কাস্ি মচমঠ মলস্খ  রমিন বিখা করস্ত েলস্লন এেং উইলটাও নষ্ট 
কস্র বফলস্েন মঠক করস্লন। শুধু ঐ িারাত্মক মচমঠটা বরস্খ মিস্লন। 
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আমি েললাি তাহস্ল ঐ মচমঠটার িনে মিিঃ ইেলথ ড তার স্ত্রীর নথীেোগটা বিার কস্র 
খুস্লমিস্লন। 
  
ব াযাস্রা েলল মঠক এরকিই ঘস্টস্ি। মিিঃ ইেলথ ড এই িারাত্মক েুাঁমকটা মনস্ত োধে 
হস্যমিস্লন, ঐ মচমঠটা না থাকস্ল ওর ধরা  ড়ার বকাস্না সম্ভােনা থাকস্ে না। 
  
আমি মিজ্ঞাসা করলাি, মচমঠটা হাস্ত আসার সস্ে সস্ে ইেলথ ড ওটা নষ্ট কস্র 
বফলস্লন না বকন। 
  
ব াযাস্রা েলল ওরকি িারাত্মক েুাঁমক উমন মনস্ত চানমন। মচমঠটা মনস্ির কাস্ি রাখস্লও 
সিসো সৃমষ্ট হস্ত  াস্র। 
  
আমি ব াযাস্রাস্ক েললাি েো ারটা মঠক আিার বোধগিে হস্ে না। ব াযাস্রা এোর 
আিাস্ক ভাস্লাভাস্ে েুমেস্য বিোর িনে েলস্ত শুরু করল। আিাস্ির বসমিন ওখাস্ন 
উ মস্থত হওযার মিমনট  াাঁস্চক আস্গ ইেলথ ড মচমঠটা ব স্যমিস্লন। এর আস্গ অোমি 
মসাঁমড় োঁট মিমেল। সুতরাং োরান্দার র্ানমিস্ক বকউ বগস্লই ওর নিস্র  ড়স্তা। 
ইেলথ ড অনেমিস্কর িরিা মিস্য ঘস্র ঢুকস্লন। তাড়াতামড় নথী েোগটা খুলস্ত মগস্য 
বিখস্লন চামেটা কাস্ি বনই। িহামে স্ি  ড়স্লন মতমন। মকন্তু মচমঠটা বয তাস্ক ব স্তই 
হস্ে, তাই চামের েিস্ল একটা িুমর মিস্য তালাটায চা  মিস্য নথীেোগটা খুলস্লন, 
কাগি ে বঘাঁস্ট আসল মচমঠটা উোর করস্লন। 
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এোর কাগিটা রাখা মনস্য সিসো বিখা মিল। মচমঠটা যমি মনস্ির কাস্ি রাস্খন তাহস্ল 
ঘর বথস্ক বেস্রাস্নার সিয বকউ বিখস্ত ব স্য যমি তাস্ক খানাতিাে কস্র তাহস্ল বতা 
সেডনাে হস্ে। মিস্েহারা হস্য বগস্লন কাগিটা বকাথায রাখস্েন বভস্ে। োস্ি কাগস্ির 
েুমড়স্ত বফলস্ল হস্ে না। বকউ ওগুস্লা  রীো করস্ত  াস্র। তাহস্ল কী করা যায 
মচো করস্ত লাগস্লন মিিঃ ইেলথ ড। 
  
হঠাৎ উ াযের না বিস্খ কাগিটাস্ক মতনস্ট সরু ফামল কস্র মতমন মিাঁস্ড় বফলস্লন। 
তার র িলা  ামকস্য তা চুিীর তাস্কর ও স্রর ফুলিানীর িস্ধে ঢুমকস্য মিস্লন। 
  
আমি েললাি তাহস্ল ঐ কাগস্ির টুকস্রাগুস্লা েরােরই ফুলিানীর িস্ধে মিল। 
  
 ব াযাস্রা িাথা নাড়ল। আর ওখান বথস্ক ওগুস্লা উোর করস্ত  ারার িনে আিার 
কাস্ি ঋণী। আমি কথাটা অথড েুেস্ত না ব স্র বোকার িত তামকস্য রইলাি। ব াযাস্রা 
আিাস্ক িস্ন কমরস্য মিল বসমিন আমি তাস্ক েস্লমিলাি তা চুিীর তাস্কর বখলনাগুস্লা 
নাড়াচাড়া করার সিয আিার হাত খুে কাাঁ মিল। এই কথাটা শুস্নই ব াযাস্রার িস্ন 
একটা কথা আস্স বয তা চুিীর ও স্রর তাস্কর বখলনাগুস্লা বতা বগািাস্না থাকারই 
কথা মকন্তু তাহস্ল বস বসগুস্লা গুমিস্য রাখমিল বকন, মনশ্চযই বসগুস্লা অস্গািাস্লা 
অেস্থায মিল। তার িাস্ন বকউ ওখাস্ন হাত মিস্যমিল। 
  
আমি েললাি সেই েুেস্ত  ারমি। তস্ে মিিঃ ইেলথ ড বতা অস্নক সুস্যাগই ব স্যমিস্লন 
কাগিগুস্লা সমরস্য বনোর। 
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ব াযাস্রা েলল ইেলথ ড যাস্ত তা করস্ত না ব স্র বসই েেেস্থা বস আস্গ বথস্ক কস্র 
বরস্খমিল। আমি িানস্ত চাইলাি মকভাস্ে েেেস্থা করা হস্যমিল। 
  
ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল আিার িস্ন আস্ি মকনা বয বস োমড়র িস্ধে সোইস্ক মচৎকার 
কস্র িানামেল েস্ল আমি তাস্ক েকােমক কস্রমিলাি। আমি িাথা বনস্ড় সায মিলাি। 
ব াযাস্রা েলল বস েুস্েমিল তার সািস্ন একমট িাে রাস্তাই আস্ি। অেেেই তখন বস 
িানত না বয ইেলথ ড বিাষী মক না। আর বিাষী হস্ল কাগিটা মনশ্চযই ওর কাস্ি বনই, 
অনে বকাথাও লুকাস্না আস্ি, এই সিয োমড়র সকলস্ক একটু সতকড কস্র মিস্ত 
 ারস্লই ইেলথস্ ডর  স্ে আর কারও নির এমড়স্য কাগিটা  াওযা সম্ভে হস্ে না। 
সোই তখন ওস্ক সস্ন্দস্হর বচাস্খ বিখমিল। তার ও র তার এই মচৎকার শুস্ন 
অেত স্ে িেিন বসৌমখন বগাস্যন্দা তার ও র অনেরত নির রাখমিল। ফস্ল 
ইেলথস্ ডর  স্ে কাগিটা নষ্ট করা সম্ভে হল না। ফুলিানীর িস্ধে ওটা বরস্খই োমড় 
বিস্ড় চস্ল বযস্ত হল। 
  
আমি েললাি মিস হাওযার্ড বতা কাগিটা সমরস্য বফলস্ত  ারস্তন। 
  
ব াযাস্রা েলল মিস হাওযার্ড এই কাগিটার কথা িানস্তনই না। আসস্ল ওরা িুিস্ন 
কখনও কথা েলস্ে না েস্ল মঠক কস্র বরস্খমিল। ওস্ির আচরস্ণ সকস্ল ভােত ওরা 
 রস্পস্রর িহােত্রু। িন কোস্ভমিস্সর যতেণ  যডে না মেচার হস্ে ততেণ ওরা 
বকাস্না েুাঁমক মনস্ত চাযমন। ব াযাস্রা েলল বস মিিঃ ইেলথস্ ডর ও র নির বরস্খমিল 
যমি ওরা বকাথাও বিখা কস্র। মকন্তু বলাকটা এত ধুরন্ধর বয এসস্ের ধার মিস্যও 
যাযমন। কাগিটা এতমিন বযিন ফুলিানীস্ত মিল আরও মকিুমিন থাকস্ত  ারত। মকন্তু 
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আিার বসই হঠাৎ িেেে শুস্ন ব াযাস্রা িুস্ট মগস্য এই িহািূলেোন সূেটা আমেষ্কার 
কস্র। এিনে বস আিাস্ক ধনেোি মিস্ত লাগল। 
  
এোর আমি প্রশ্ন করলাি ব াযাস্রা কখন বথস্ক মিস হাওযার্ডস্ক সস্ন্দহ করস্ত শুরু 
কস্রমিল। 
  
ব াযাস্রা েলল যখন তিস্ের সিয বস লেে করল বয মিস হাওযার্ড মিস্সস ইেলথস্ ডর 
মচমঠটা বলখার েো াস্র মিথো কথা েলস্িন তখন বথস্ক মিস হাওযার্ড সস্ন্দস্হর 
তামলকায এস্লন। 
  
আমি েললাি মচমঠটাস্তা আমিও  স্ড়মি মকন্তু বকাস্না গলি বতা আিার বচাস্খ  স্ড়মন। 
ব াযাস্রা েলল মিস্সস ইেলথস্ ডর হাস্তর বলখা বেে  মরেন্ন। প্রস্তেকমট েস্ব্দর িাস্ে 
বেে ফাঁক থাস্ক। এোর মচমঠটার একিি  স্র ভাস্লা কস্র লেে করস্ল বিখা যাস্ে ১৭ই 
িুলাই কথাটা একটু মেসিৃে। 
  
আমি মকিুই েুেস্ত  ারলাি না। ব াযাস্রা েো ারটা েুমেস্য েলল, মচমঠটা আস্িৌ ১৭ই 
তামরস্খ বলখা হযমন, বলখা হস্যমিল ৭ই তামরস্খ। মিস হাওযার্ড চস্ল যাোর  স্রর মিন। 
৭ই কথাটার আস্গ একটা ১ েমসস্য ওটাস্ক ১৭ই করা হস্যস্ি। 
  
মিস হাওযার্ড এরকি বকন করস্লন মিজ্ঞাসা করলাি। ব াযাস্রা েলল বস প্রথস্ি এটা 
েুেস্ত  ারমিল না।  স্র এটারও সিাধান বস করস্ত ব স্রস্ি। ব াযাস্রা েলল বযস্হতু 
মিস হাওযার্ড ও মিিঃ ইেলথ ড িািাস্তা ম সতুস্তা ভাই-বোন বসস্হতু মিস হাওযার্ড খুন 
না করস্লও ইেলথস্ ডর সহচরী হস্ত বকাস্না োধা বনই। আসস্ল ওস্ির িতলে মিল ঐ 
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সরল েৃোস্ক মেস্য কস্র এই উইল মলমখস্য বনওযা তার র সুস্যাগ সুমেধা িস্তা ওাঁস্ক 
খুন কস্র বফলা। এর র োমক িীেন ওাঁরই টাকাস্ত োইস্র বকাথাও  ামলস্য মগস্য 
আরাস্ি িীেন কাটাস্না। 
  
ইেলথস্ ডর ও র যতেস্ণ সকস্লর সস্ন্দহ  ড়ার ততেস্ণ মিস হাওযার্ড সমূ্পণড েেেস্থা 
 াকা কস্র বফলস্েন–এই মিল তাস্ির  মরকল্পনা। 
  
মিস হাওযার্ড যখন মির্মলংহোি বথস্ক এস্লন তখন বকউ বকাস্না সস্ন্দহ করল না। 
সুস্যাগিত িস্নর ঘস্র ঐ মিকমনন লুমকস্য রাখস্লন। মসনু্দস্কর িস্ধে িামড়র বগািাও 
বরস্খ মিস্লন। ওগুস্লা বয সিযিত কারও বচাস্খ  ড়স্ে একথা তার িানা মিল। 
  
আমি েললাি ওরা িস্নর ও র বিাষ চা াস্ত বগল বকন, লস্রস্ের ও রও চা াস্ত 
 ারত। আর লস্রস্ের হােভােও মেস্েষ সুমেস্ধর লাগমিল না। 
  
ব াযাস্রা েলল আমি বসই কারণটা িামন না েস্লই একথা েলমি। আসস্ল লস্রে 
বভস্েমিল মসনমথযাই অ রাধী। আমি েললাি এটা কখনই সম্ভে নয। ব াযাস্রা েলল বয 
অসম্ভে না হওযার মকিু বনই। মসনমথযা বব্র্ািাইর্  াউর্ার হতমর কস্রমিস্লন। র্রকাস 
েস্লমিল বয মসনমথযা  ুরুস্ষর িদ্মস্েে মনস্ত  ারিেডী। সুতরাং ওর মেরুস্েই সকস্লর 
বচস্য বেমে সস্ন্দহ  স্ড়স্ি। 
  
ব াযাস্রা েলস্ত লাগল, বসই িুঘডটনার রাস্ত লস্রে তার িার ঘস্র ঢুস্ক খুে ভয 
ব স্যমিল। আমি েললাি একথাটা বতা আমিই তাস্ক েস্লমিলাি। ব াযাস্রা িাথা বনস্ড় 
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েস্ল বযস্ত লাগস্লন লস্রস্ের বসইসিয নিস্র  স্ড়মিল মসনমথযার ঘস্র বঢাকার 
িরিাটার মিস্ক, এটা বভালা মিল। 
  
আমি েললাি লস্রেই বতা েস্লমিল িরিাটা েন্ধ মিল। 
  
ব াযাস্রা েলল বসিনেই বতা েুেস্ত  ারা বগল বয লস্রে মসনমথযাস্ক োাঁচাস্ত চাইস্িন। 
  
আমি মিজ্ঞাসা করলাি োাঁচাস্ত চাইস্ি বকন। ব াযাস্রা েলল লস্রে মসনমথযার বপ্রস্ি 
হােুরু্েু খাস্েন। 
  
কথাটা শুস্ন আমি বহা বহা কস্র বহস্স উঠলাি, েললাি আমি ভাস্লা ভাস্েই িামন লস্রে 
মসনমথযাস্ক এতটুকু  িন্দ কস্র না। 
  
ব াযাস্রা িৃিু বহস্স িানস্ত চাইল আমি একথা মক কস্র িানলাি। আমি েললাি 
মসনমথযা মনস্িই েস্লস্ি লস্রস্ের  িস্ন্দ-অ িস্ন্দ ওর মকিু যায-আস্স না। ব াযাস্রা 
েলল স্ত্রীযাশ্চমরেম্ বোো িুষ্কর। 
  
আমি বযন কথাটা মেশ্বাস করস্ত  ারলাি না। ব াযাস্রা েলল এস্ত অোক হোর মকিু 
বনই। একটু লেে করস্লই বিখা বযত বয মসনমথযা যখনই িন কোস্ভমিস্সর সস্ে বহস্স 
কথা েস্লস্ি তখন লস্রে ভযানক অসন্তুষ্ট হস্যস্িন। এর কারণ লস্রে বভস্েমিস্লন 
মসনমথযা িস্নর সস্ে বপ্রি করস্ি। বসিনে যখন লস্রে বিখস্লন ওর িা মেস্ষর িারা 
িারা বগস্িন, তখনও ওর ধারণা হল মসনমথযা অস্নক মকিু িাস্ন। কথাটা বভস্ে লস্রে 
প্রচি বরস্গ বগস্লন তাই প্রথস্িই কমফর কা টা গুাঁমড়স্য বফলস্লন যাস্ত ওর তলামন 
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আর  রীো করা না যায। এর র বথস্কই উমন েলস্ত লাগস্লন মিস্সস ইেলথস্ ডর 
িৃতুেটা স্বাভামেক। 
  
আমি মিজ্ঞাসা করলাি তাহস্ল োড়মত কমফর কাস্ র েো ারটা মক। 
  
ব াযাস্রা েলল বস মনমশ্চতভাস্ে িানত বয মিস্সস কোস্ভমিসই কমফর কা টা 
লুমকস্যস্িন। তাসস্েও সমূ্পণডভাস্ে মনমশ্চত হওযার িনে বস লস্রেস্ক ঐ কা টা খুাঁিস্ত 
েস্লমিল। লস্রেও বিখল এরকি একটা কা  খুাঁস্ি বের করস্ত  ারস্ল ওর বপ্রমিকার 
ও র বথস্ক সে সস্ন্দহ িূর হস্য যাস্ে। এেং োস্তস্ে তাই ঘস্টস্ি। 
  
এোর আিার িস্নর আস্রকটা প্রশ্ন ব াযাস্রাস্ক করলাি বসটা হল মিস্সস ইেলথ ড 
িারা যাোর সিয যা েস্লমিস্লন বসগুস্লার মক অথড? ব াযাস্রা েলল বসগুস্লা তার 
স্বািীর প্রমত বিাষাস্রা  িাড়া মকিু নয। 
  
আমি েললাি বেষ  যডে তাহস্ল সে ভাস্লাভাস্েই মিটল। িস্নর সস্ে বিরীর মিলন 
ঘটল। 
  
ব াযাস্রা েলল এিনে তাস্ক ধনেোি মিস্ত। আমি িানস্ত চাইলাি বকন তাস্ক ধনেোি 
মিস্ত হস্ে। 
  
ব াযাস্রা েলল এরকি একটা ঘটনা ঘটল েস্লই ওরা  রস্পস্রর কািাকামি আসার 
সুস্যাগ ব ল এেং মিলন সম্ভে হল। িন কোস্ভমিস বয তার স্ত্রীস্ক খুে ভাস্লাোসস্তন 
তা লেে করস্লই বোো যায। বিরীরও ভাস্লাোসার অভাে মিল না মকন্তু সািানে ভুল 
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বোোেুমেই ওস্ির িস্ধে িূরত্ব সৃমষ্ট কস্রমিল। বিরী ভাস্লা না বেস্সই িনস্ক মেস্য 
কস্রমিস্লন–িন একথা িানত। তেুও বস কখনই বিরীর ও র বিার কস্র ভাস্লাোসা 
চা াস্ত বিযমন। শুধু ওরা  রস্পর বথস্ক িূস্র সস্র যামেল। 
  
আর মঠক বসই িুহূস্তডই বিরীর িস্ন বপ্রি বিস্গ ওস্ঠ। মকন্তু ওস্ির অহমিকাই 
 রস্পস্রর কাস্ি আসার  স্থ িুস্তর োধা হস্য িাাঁড়ায। এরই ফলস্বরূ  িন মিস্সস 
বরইকস্সর সস্ে অেরে হস্লন আর বিরী র্িঃ েরমস্টস্নর সস্ে েনু্ধস্ত্বর ভান করস্লন। 
  
ব াযাস্রা একটা অদু্ভত কথা বোনাল। ইস্ে করস্লই বস িন কোস্ভমিসস্ক তাড়াতামড় 
িুমক্ত বিোর েেেস্থা করস্ত  ারত। মকন্তু বিরীর কথা বভস্েই বস তা কস্রমন। বয চরি 
মে স্ির িধে মিস্য তাস্ির বযস্ত হস্যস্ি বসটা না হস্ল ওস্ির িত িামম্ভক স্বািী-স্ত্রীর 
 ুনমিডলন কখনও সম্ভে হত না। 
  
আমি অোক মেস্মস্য ব াযাস্রার িুস্খর মিস্ক তামকস্য রইলাি। ঐ বিাটখাস্টা িানুষটাস্ক 
কত েড়, কত িহৎ িস্ন হস্ে। িস্ন িস্ন ভােলাি সমতে ব াযাস্রা িাড়া আর কারও 
 স্ে এ কাি করা সম্ভে নয। খুস্নর মকনারা করস্ত মগস্য বস বপ্রস্ির  ুনরুজ্জীেন 
ঘটাল। 
  
ব াযাস্রা বোধহয আিার িস্নর কথাটা েুেস্ত ব স্রমিল। হামস িুস্খ তেু িানস্ত চাইল 
আমি এত মক ভােমি। 
  
আমি প্রতুেত্তস্র শুধু একটু হাসলাি। 
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হঠাৎ িরিায বটাকার েব্দ মফস্র তামকস্য বিখলাি মসনমথযা িাাঁমড়স্য আস্ি। আমি তাস্ক 
ঘস্রর বভতস্র আসার িনে অভেথডনা িানালাি। মসনমথযা ঘস্রর বভতস্র এস্লও েসস্ত 
রািী হল না। বস েলল আিাস্িরস্ক বস একটা কথা েলস্ত এস্সস্ি। 
  
আমি েললাি মক বসই কথা। 
  
হঠাৎ একটু ইতস্ততিঃ করল মসনমথযা, তার র তাড়াতামড় েলল আিরা নামক ভীষণ 
ভাস্লা। এর র আিাস্ক আর ব াযাস্রাস্ক একটু আির কস্রই এক বিৌস্ড় ঘর বথস্ক 
বেমরস্য বগল। 
  
ঘটনার আকমস্মকতায িারুণ অোক হলাি। মসনমথযার কাস্ি আির  াওযার িিাটা 
বযন িামট হস্য বগল এত বখালাখুমল হওযায। 
  
ব াযাস্রা মিজ্ঞাসা করল আমি মকিু েুস্েমি মকনা। আসল েো ারটা হল মসনমথযা এোর 
েুেস্ত ব স্রস্িন লস্রে আর ওস্ক অ িন্দ করস্িন না। 
  
আমি মকিু েলস্ত বগলাি। ব াযাস্রা আিাস্ক োধা মিস্য েলল আর মকিু েলার বনই। 
িাঁমসস্য লস্রেও এস্স বগস্িন। 
  
আমি ব িন মফরস্তই িরিার  াস্ে লস্রেস্ক বিখস্ত ব লাি। ব াযাস্রা তাস্ক। 
অমভনন্দন িানাল। ব াযাস্রার কথায লস্রস্ের িুখটা লাল হস্য উঠল। আিতা আিতা 
কস্র একটু হাসল শুধু। 
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আিার িস্ন হল সমতে বপ্রস্ি  ড়স্ল িানুষ বোধ হয এরকি বোকা হস্য যায। 
মসনমথযার সুন্দর িুখটা িস্নর  িডায বভস্স উঠল। আিার েুক মচস্র একটা িীঘডশ্বাস 
বেমরস্য এল। 
  
ব াযাস্রা িানস্ত চাইল আিার মকিু হস্যস্ি মকনা। আমি েললাি মকিুই হযমন। তার র 
হঠাৎ েস্ল বফললাি বিরী ও মসনমথযা িুস্টা বিস্যই খুে ভাস্লা। 
  
ব াযাস্রা িিা কস্র েলল ওস্ির িুিস্নর বকউ আিার িনে নয। বস আিাস্ক হতাে 
হস্ত োরণ করল। আোর নতুনভাস্ে বকাথাও োাঁম স্য  ড়ার িনে আহ্বান িানাল। 
  
আিার িস্নর কথা এভাস্ে েুেস্ত  ারল বিস্খ আমি সস্ম্মামহস্তর িত ব াযাস্রার মিস্ক 
তামকস্য রইলাি। 
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