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১. ক্রিমমল িাওযা 
োউর্ট্রাপ – আগাথা হিহি  
 
হিমেল িাওযা দদমির িাড় কাাঁপামে। চারহদমক তখন দনমে এমর্মে র্ন্ধ্যার আাঁধার, 
আকামের বুমক তখন দভমর্ দবড়ামে দপাঁজা দপাঁজা বরফ। তার ফমলই চারহদমক অন্ধ্কার 
ঘন িময উমেমে। 
 
এবার দদখা দগল কামলা ওভারমকাট পরা দলাকহটমক। োফলারটা গলার ওপর হদময 
থুতহনরও এক অংে ঢাকা দদওযা। দচামখর দকাণ পর্সে টানা কামলা টুহপ। কালসভার 
স্ট্রীট ধমরই পাময পাময এহগময দলাকহট চুযাত্তর নম্বর বাহড়র র্ােমন এমর্ থােল। বন্ধ্ 
দরজা র্ংলগ্ন কহলংমবমলর লাল দবাতােহট িাত বাহড়ময হটমপ হদল। দূমর দকাথায একটা 
অস্বহিকর হিহরং…হিহরং েব্দ বাতামর্ দোনা দগল। কান দপমত দোনা দগল দর্ই 
আওযাজ। 
 
শ্ৰীেতী কযাহর্র দুিাতই তখন কামজ দজাড়া, অথচ দবমলর দাহব না োনমলই নয। কযাহর্ 
আপন েমন গজগজ কমর বলমত থামক, জািান্নামে র্াক ঘহি। র্ারা জীবনটা জ্বাহলময 
পুহড়ময োরমব। দরজা খুমল বাইমর উাঁহক োরল। 
 
দরজা খুলমতই দোনা দগল খর্খমর্ ও েৃদু কণ্ঠস্বর। হনকষ অন্ধ্কামরর েমধয দলাকটা 
দর্ন একটা পমট আাঁকা েহব। হেমর্র্ হলযন…? 
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কযাহর্ কাটোাঁট উত্তর হদল, হতন তলায পামবন। তার েমনর ঝাল এখমনা দেমটহন। দর্ 
আবার বলল–এই দর্াজা হর্াঁহড়। আপনার আর্বার কথা হক তার আমগ দথমক জানা 
আমে? 
 
দকামনা কথা না বমল আগন্তুক শুধু ঘাড় দঘারামলা একবার ডাইমন, তারপর বাাঁময। 
 
কযাহর্ আবার বলল তািমল এই হর্াঁহড় দবময ওপমর চমল র্ান। দরজায নক করমলই 
তার র্াড়া পামবন। েহলন কামপসট পাতা হর্াঁহড় দবময অপহরহচত আগন্তুক র্খন ওপমর 
উমে দগল তখন দপেমন দথমক তার হদমক তাহকময হেল কযাহর্। পমর অবেয কযাহর্ 
স্বীকার কমরহেল– প্রথে দেসমন আগন্তুকমক দদমখ তার একটু দকেন দকেন দেকহেল 
হেকই, তমব ও দভমবহেল িযমতা োন্ডা লাগার জমনযই গলা বমর্ দগমে আগন্তুমকর। 
দর্ইজমনযই কণ্ঠস্বর এত েৃদু আর খর্খমর্। তাোড়া আবিাওযা এেন হেল র্ামত এই 
ধরমনর োন্ডা লাগা হকেুোত্র হবহচত্র নয। হর্াঁহড়র বাাঁক দনবার র্মঙ্গ র্মঙ্গই হকন্তু নরে 
রু্মর হের্ হদমত শুরু কমর হেল আগন্তুক। অমনক হদমনর পুরমনা দেমল দভালামনা েড়ার 
রু্রই ধ্বহনত িমলা তার হেমর্র োধযমে। হতনমট ইাঁদুর অন্ধ্, ডািা হতনমট ইাঁদুর অন্ধ্। 
 
েহল দডহভর্ দগমটর র্ােমন দাাঁহড়ময নতুন লাগামনা ঝকেমক র্াইন দবাডসটার হদমক দচাখ 
তুমল তাকামলা। 
 
. 
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েঙ্কর্ওমযল েযানর অহতহথোলা 
 
েহল প্রর্ন্ন খুহেখুহে ভহঙ্গমত োথা দদালামলা। িযাাঁ, এতক্ষমণ হকেুটা দপোদারী ভাব ফুমট 
উেমলা; র্কমলই স্বীকার করমব দর্ কথা। তমব অহতহথ েমব্দর োমঝর অক্ষরটা একটু 
দর্ন বড় িময দগমে আকামর। েযানমরর দেষ অংেটুকুও দকেন দর্ন দঘাঁষামঘাঁহষ। তািমল 
দোমটর উপর খুব ভামলাই দদখামে র্াইন দবাডসটা। হজল র্হতযই দবে ভাল কাজ 
কমরমে। র্ব বযাপামরই হজল দবে চালাক চতুর। আর তাোড়া কত রকমের কাজই দর্ 
ও করমত পামর। প্রহতহদনই েহল দর্ন নতুন কমর আহবষ্কার করমে তার এই স্বােীহটমক। 
র্হতযই তার পহতমদবতাহট অর্ংখয গুমনর আধার। আর হনজ র্ম্বমন্ধ্ দর্ এত কে কথা 
বমল হজল দর্ তার প্রহতহট গুণ হনদেসনগুহলমক খুাঁমজ খুাঁমজ দবর করমত িয। দনৌ-বাহিনীর 
দলামকরা খুবই কামজর অেতঃ স্বােী হির্ামব– এেন একটা প্রবাদ দর্ শুমন আর্মে 
বহুহদন ধমরই, এখন দর্ এই কথাটা হৃদয হদময উপলহি করমলা। 
 
অবেয তারা দর্ নতুন ঝুাঁহক হনমত চমলমে তামত হজমলর েত এেন একজন র্বসগুণর্ম্পন্ন 
দলামকর একাে প্রমযাজন। কারণ দিামটল চালাবার বযাপামর অহভজ্ঞতা হজল এবং তার 
েমধয দনই। এ হবষময তারা এমকবামরই অজ্ঞ। তমব এর েমধয একধরমনর েজাও 
আমে। এবং বতসোন গৃি-র্ের্যা র্োধামনরও একটা ভূহেকা এর েমধয আমে। 
 
েহলর োথায এই প্রথে একটা অহভনব পহরকল্পনার উদ্ভব এল। দবেক্কা একহদন র্খন 
তার অেীহতপর বৃদ্ধা হপহর্ কযাথাহরন োরা দগমলন এবং হপহর্র অযাটহনস তামক খবর 
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পাোমলন দর্ বৃদ্ধা তার একোত্র আদুমর ভাইহঝমক তার প্রার্ামদর েত হবোল 
েঙ্কর্ওমযল েযানরটা হদময দগমেন তখন স্বাভাহবকভামবই এই দম্পহত দভমবহেল দর্টামক 
হবহি কমর দদমব। োট্টার রু্মর তখন হজল বমলহেল, ওঃ দর্ এক হবরাট প্রার্াদ বলমলই 
চমল। র্ামবকী আেমলর আর্বাবপত্র দর্খামন োর্া, তার ওপর বাহড়র চারহদমক হক 
হবরাট বাগান। তমব দর্ বাগামনর িাল র্া িমযমে তা দচামখ দদখা র্ায না। আগাোয 
চারহদমক ভহতস কারণ োলীমদর র্া আকাল। গতরু্মদ্ধর পর দথমক অবহেি আমে শুধু 
একজন োত্র বুমড়া োলী। তার একার পমক্ষ বাগামনর ওপর নজর দদওযা দুষ্কর। 
 
দর্ইজনয দুজমনর র্ংর্ামর বযবিামরর উপমর্াগী র্াোনয হকেু িালকা ধাাঁমচর আর্বাবপত্র 
র্হরময দরমখ পুমরা বাহড়টাই তারা হবহি কমর হদমত েনস্থ করল। দর্ই টাকা দথমক 
অনাযামর্ একটা দোটখামটা ফ্ল্যাটও হকমন দনওযা র্ামব। হকন্তু অরু্হবধা দদখা হদল দুমটা। 
 
প্রথেতঃ বাজামর তামদর েমনােত দকামনা দোট ফ্ল্যাটবাড়ী খুাঁমজ পাওযা দগল না। আর 
হিতীযতঃ বুহড় হপহর্র হভমটাহরযান রু্মগর আর্বাবপত্রগুমলা র্েিই এত দবহে ভারী আর 
জবরজং তামদর নাড়াচাড়া দুঃর্াধয বযাপার। তার ওপর র্মেি আমে দর্গুমলা দলামকরা 
হকনমব হবনা। 
 
েহল বলমলা, তািমল। দর্ বলল –আোর েমন িয আর্বাবপত্র দর্খামন র্া আমে দর্ই 
র্মেত পুমরা বাহড়টাই দতা আেরা হবহি কমর হদমত পাহর, এমত খমেমরর অভাব িমব 
না। 
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র্হলহর্টার তামদর এ হবষময ভরর্া হদমযহেমলন। র্বহকেুই আজকালকার হদমন হবহি 
িয। এেনহক দিামটল বা অহতহথোলার জমনযও দকউ িযমতা বাহড়টা হকনমত চাইমব। 
তখন ফাহনসচারগুমলাও দরকার িমব। তার ওপর স্বগীযা হের্ েহর রু্মদ্ধর আমগ হবিাহরত 
ভামব বাহড়টা দেরােত কমর হনমযহেমলন। হতহন আধুহনক রু্খ-স্বােমেযরও নানা রকে 
বযবস্থা কমরহেমলন। র্েি বাহড়টা এখন খুব ভামলা অবস্থামতই আমে। 
 
তারপমরই েহলর োথায েতলবটা দখমল দগল। দর্ বলল, হজল, আেরা হনমজরাই দতা 
একটা অহতহথোলা চালু করমত পাহর। হজল প্রথমে উহড়মযই হদমযহেমলা েহলর এই 
আষাম়ে ধযান-ধারণা। েহল হকন্তু নামোড়বাো। দকন প্রথে প্রথে আেরা না িয দু-চার 
জন অহতহথ দনমবা। এমকবামর দগাড়ামতই দবহে বাড়াবাহড় করবার দকামনা দরকার দনই, 
বাহড়টা এেহনমতই দবে ঝকঝমক তকতমক। প্রহতহট েযনকমক্ষ োন্ডা এবং গরে দুরকে 
জমলর বমোবি আমে, ঘর গরে রাখবার জমনয বড় বড় চুহি, তাোড়া রান্নাঘমর গযামর্র 
বযবস্থা খুব ভামলা, বাগামনর একপামে িাাঁর্-েুরগীও পুষমত পাহর আেরা, বাগানটায নানা 
ধরমনর তহরতরকাহরও লাগামনা র্ায। 
 
এতর্ব ঝামেলা ঝহক্ক র্ােলামবটা দক? চাকর-বাকর পাওযা দর্ হক দুঃর্াধয বযাপার দর্ 
দতা তুহে জামনাই। 
 
িাাঁ দর্ কথা হেক। কাজ আোমদর হকেু করমত িমব বমট তমব আেরা হনমজরাও র্হদ 
বাহড় হকমন বার্ কহর দর্খামনও দতা দর্ই একই কামজর ঝামেলা এমর্ পড়মব। অবেয 
এমক্ষমত্র কামজর চাপ একটু বাড়মব এই র্া। দর্টা আর এেন হক? 
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বযবর্াটা পুমরাদমে চালু িবার পর দু-একজন হঝ-দার্ীও আেরা হনশ্চয দপময র্ামবা। 
তার ওপর েমন কমরা আেরা র্হদ প্রথমে পাাঁচজন অহতহথ হনময দিামটল চালু কহর এবং 
তামদর প্রমতযমকর কাে দথমক র্প্তায র্াত হগহন কমর পাই…োঝপমথ কথা থাহেময েহল 
েমন েমন তার কহল্পত বযবর্ার লাভ-দলাকর্ামনর অঙ্ক হনময দেমত উেমলা। তাোড়া আর 
একটা কথা আমে, েহল আবার দবাঝামত দচিা করমলা হজলমক, বাহড়টামতা আোমদর 
থাকমব। আর্বাবপমত্র রু্র্হিত এেন একটা বাহড় থাকাও কে কথা নয। আোমদর 
দুজমনর বামর্র উপমর্াগী দকামনা দোট বার্াবাহড় দু-এক বেমরও খুাঁমজ পাওযা র্ামব 
হকনা র্মেি। েহলর এই দেমষর রু্হিটা হজল উহড়ময হদমত পারমলা না। 
 
হবমযটা তার খুব তাড়াতাহড়ই দর্মর হনমযহেমলা হকন্তু তারপর দথমক দুজমন ঘর দবাঁমধ 
বার্ করবার েমতা দতেন দকামনা অখণ্ড অবর্র খুাঁমজ পাযহন। এখন একটা দোট র্ংর্ার 
পাতবার জনয িমনয িময ঘুমর দবড়ামে ওরা দুজন। তার েমন প্রথে রূ্ত্রপাত এই বৃিৎ 
প্রমচিার স্থানীয র্ংবাদপমত্র এবং লন্ডন টাইের্-এ হবজ্ঞাপনও দদওযা িমযহেল। তার 
উত্তর নানারকে ভামব এল। 
 
আজমকই উমিাধন িমব, অহতহথোলার প্রথে অহতহথহটরও আর্বার কথা আজ। র্াত 
র্কামলই গাহড় হনময দবহরমযমে হজল। দর্নাবাহিনীর বযবহৃত হকেু পুমরান তামরর জাল 
হনলামে হবহি িমব, তাই র্হদ রু্হবধা দামে পাওযা র্ায এই হেল তার আো। হনলাে 
ঘরহট এখান দথমক দবে হকেুটা দূমর। েিমরর অপর প্রামে। েহল জাহনময দরমখহেল ও 
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একবার পাময পাময গ্রামের হদমক র্ামব। দেষবামরর েত প্রমযাজন আমে হকেু 
দকনাকাটার। 
 
ওমদর কামে এখন প্রহতকূল আবিাওযা বইমে। গত দুহদন ধমর র্া োন্ডা পড়মে তা 
বলার নয। তার র্মঙ্গ আবার নতুন উপদ্রব রু্ি িল–তুষারপাত। দেমো পথ ধমর েহল 
দ্রুত পা চালামলা। তার একরাে উজ্জ্বল দকাকড়া চুমলর ফাাঁমক ফাাঁমক শুভ্র তুষার জহড়ময 
আমে। বািাহর ওযাটারপ্রুমফর খাাঁমজ খাাঁমজও দপাঁজা তুমলার েত বরমফর কুহচ পমড় 
আমে। আবিাওযা র্ম্বমন্ধ্ রীহতেত দবতামর আেঙ্কাজনক ভহবষযৎবাণী করা িমযমে। 
েীগহগরই নাহক প্রবল দবমগ পড়মত থাকমব বরফ। 
 
জমলর পাইপগুমলার েমধয র্হদ বরফ জমে র্ায তািমল দতা প্রচণ্ড র্বসনাে। েহল ক্ষমণ 
ক্ষমণ উহিগ্ন িময উেল। প্রারহিক রূ্চনামতই এধরমনর হবপর্সয অশুভ হনদেসমনর রূ্চনা। 
িামতর ঘহড়টা একপলক দদখ হনল দর্। ববকাহলক চামযর র্েয দপহরময র্ামে। তার 
একবার েমন পড়ল হজল হক ইহতেমধয হফমর এমর্মে। তামক না দদখমত দপময হজমলর 
একটু ভাবনা হচো িমে। 
 
দর্ ভাবহেল হজল র্হদ প্রশ্ন কমর হক করব বল, কতগুমলা দরকারী হজনষ ভুমল র্াবার 
জনয আবার আোমক গ্রামের হদমক েুটমত িল। তািমল েহল দভমবই দরমখহেল হক দদমব 
দর্ এর উত্তর, দর্ ভাবহেল উত্তরটা শুমন িযত হজল একটু োট্টা করমব। বলমব, দতাোর 
দর্ই হটমনর খাবার দতা? 
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হটমনর খাবার হনময প্রায র্েযই হজল োট্টা তাোো কমর। এ হবষময বাহতক আমে বলা 
চমল েহলর। রাহেকৃত খাবামরর পযামকট ঘমরর েমধয জো করা িয। কখন দকামনাটার 
দরকার পড়মব তার হক হেক আমে। তাোড়া দুজমনর ঘর গৃিস্থাহলর পমক্ষ হটমনর ভামলা 
খাবার দতা আমেই। হবমেষ ঝামেলা দপািামত িয না রান্নাবান্নার বযাপামর। 
 
েহল অপ্রর্ন্ন অবস্থায আকামের হদমক একবার তাকামলা। র্হতযই পহরহস্থহতটা খুব 
দঘারামলা েমন িমে তার। 
 
বাহড়মত এমর্ দদখল, এখমনা হজল দপৌঁেযহন। আমগর েতই ঘর এখন ফাাঁকা িময পমড় 
আমে, রান্নাঘমর হগময ঢুকল েহল। র্হদও করবার হকেুই হেল না, তবু বার্নগুমলামক 
একবার দনমড়মচমড় গুহেময দরমখ হদল। তারপর উমে দগল চওড়া হর্াঁহড় দবময। র্েি 
দোবার ঘরগুমলা এখন হনখুাঁতভামব র্াজামনা দগাোমনা। দহক্ষণ হদমকর বড় ঘরটা হেমর্র্ 
বমযমলর জমনয হনহদসি আমে। ঘমরর েমধয একটা পালঙ্ক আমে দেিগহন কামের। 
পালমঙ্কর চারমকামণ েোহর টাঙাবার জনয োতা লাগামনা। আকােী রমঙর বািাহর কাগমজ 
দোড়া ঘরটায দেজর দেটকাফ থাকমবন বমলমেন। পহশ্চে হদমকর বড় দখালামেলা ঘরটা 
িল হেঃ দরমনর। র্েি ঘরগুমলাই এখন খুব হেেোে পহরপাহট দদখায। তার ওপর বৃদ্ধা 
কযাথাহরমনর দর্ এত হলমনমনর িক হেল তার জনয কৃতজ্ঞ থাকমব েহল। এখন দর্গুমলা 
খুব কামজ লাগমে। 
 
িাত হদময হবোনার চাদরটা েহল দঝমড় দদয। তারপর আবার হর্াঁহড় দবময হনমচ দনমে 
এল। ইহতেমধয অন্ধ্কার দনমে এমর্মে। বাহড়টা দর্ন তার কামে বড় ফাাঁকা ফাাঁকা 
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লাগমে। খুব দবহে হনজসন ঘরটা। এখান দথমক হনকটবতসী গ্রামের দূরত্ব দু-োইল েত। 
েিমর দর্মত দগমলও এই দু-োইল দপহরমযই দর্মত িয। অথসাৎ দু-োইমলর েমধয দকামনা 
দলাকালমযর হচহ্ন দনই। 
 
এর আমগও দর্ এই বাহড়র েমধয অমনকবার একা একা কাহটমযমে। হকন্তু আজমকর এই 
হনজসনতা তার কামে বড় অস্বহিকর েমন িমে। স্নাযুর ওপর হবরূপ প্রহতহিযা রৃ্হি িমে 
তার। 
 
কাাঁমচর জানালার ওপর বরফ এমর্ পড়ায এক ধরমনর েৃদু খর্খমর্ েব্দ িমে। 
একনাগামড় দকউ দর্ন হফর্হফর্ কমর কথা বলমে। অস্বহিমত েহল দকাঁমপ উেল, র্হদ 
হজল দকামনা কারমণ দপৌঁেমত না পামর। এই ভয তার েমনর দকামণ উাঁহক োমর। দর্ 
ভাবমত থামক তুষার পামতর ফমল র্হদ রািা হদময গাহড় চালামনা অর্িব িময দাাঁড়ায 
তািমল? র্হদ র্হতযই তামক এই হনজসন বাহড়মত একা একা থাকমত িয? ঈশ্বর না করুন, 
র্হদ প্রকৃতই দর্ই রকে অবস্থা িয তমব কহদমনর জমনয দর্ তামক এখামন বেী িময 
থাকমত িমব তার হক দকামনা অহনশ্চযতা আমে? একহদমনর েমধয দর্ রািাঘাট পহরষ্কার 
িমব, এেন আস্থাও দর্ রাখমত পারমে না। 
 
েহল একবার রান্নাঘরটার েমধয দচাখ দবালাল। আকামর প্রকামর দবে বড় ঘরটা। হবরাট 
দচিারার একজন পাাঁচক না িমল এ ঘর োনায না। েি দকমকর র্মঙ্গ দুধহবিীন কামলা 
চা পান করমত করমত েমন েমন এই কথাটাই ভাবহেল। আর পাাঁচমকর একজন 
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র্ািার্যকারীও চাই, দর্ িমব একজন বযস্কা। দর্ই র্মঙ্গ একজন হেপহেমপ দচিারার 
তরুণী হঝও চাই। 
 
তাোড়া রান্নাঘর পহরষ্কামরর জনয আমরা একজন বুহড় হঝ-এরও একাে প্রমযাজন, দর্ 
বাবুমদর খাওযা দাওযার র্েয দূমর দাাঁহড়ময ভমযর দচামখ লক্ষয করমব র্বহকেু। হকন্তু 
এখন েহল র্মূ্পণস একা। এবং তামক দর্ ভূহেকায অবতীণস িমত িমে দর্টাও তার কামে 
র্মূ্পণস অপহরহচত নতুন এই েুিূমতস তার র্েি জীবনটাই দেকমে অস্বাভাহবক ও 
অবািব। এেন হক হজলও এখন দর্ন স্বাভাহবক নয। েহল দর্ন শুধু একটা হনহদসি 
ভূহেকায অহভনয কমর র্ামে, হনেকই অহভনয। 
 
জানলার ওপামে কার দর্ন কামলা োযা পড়ল; েহল চেমক লাহফময উেমলা। তুষামরর 
ওপর হদময একজন অপহরহচত আগন্তুক দ্রুত পাময এহগময আর্মে। র্দর দরজায েহল 
শুনমত দপল দক দর্ন েকেক েব্দ করমে। অপহরহচত আগন্তুক এখন উনু্মি দরজার 
র্ােমন দাাঁহড়ময বষসাহতর ওপর দথমক হিমের কুহচগুমলা দঝমড় দফলমে। তারপর দর্ 
বাহড়র েমধয দবে ধীমর রু্মস্থ ঢুমক পড়ল। 
 
েহলর পলমকর েমধয দৃহি হবভ্রে িল। আনমে প্রায দচাঁহচময উেল। ওঃ হজল। তুহে হফমর 
এমর্মে, দজমন বা দদমখ আোর খুব ভামলা লাগমে। 
 
আজমকর আবিাওযাটা এত জঘনয দর্, আহে োন্ডায প্রাযই জমে দগহে বলমলই চমল। 
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হজল দভতমর ঢুমক র্ানবাাঁধামনা দেমঝর ওপর পা ঝাড়ল দজামর দজামর। িাত হদময 
িাতটা ঘমষ েরীমরর েমধয উষ্ণতা র্ঞ্চামর বযথস প্রযার্ করল দর্। 
 
র্িজাত অভযার্ বমলই েহল হজমলর েুাঁমড় দদওযা দকাটটা িযাাঁঙ্গামর টাহঙ্গময রাখমলা। 
দকামটর পমকট দথমক একগাদা হজহনষপত্র দবর কমর দটহবমলর ওপর গুহেময রাখল। 
একটা োফলার, ঘমরর কাগজ, এক বাহণ্ডল গুহলরু্মতা আর র্কামলর ডামক আর্া 
কমযকটা হচহে পত্র। তারপর রান্নাঘমর হগময গযামর্র উনুমন দকটহল কমর জল চাপামলা। 
 
েহল প্রশ্ন করল, তুহে হক তামরর জাল দপমযে? র্াোনয একটা হজহনষ হকনমত হগময দর্ন 
একটা রু্গ কাহটময হফমর এমল। 
 
না দর্ ধরমনর জামলর কথা দভমবহেলাে এগুমলা দর্রকে নয, এমত আোমদর কাজ িমব 
না, খবর দপময অনয আমরক জাযগামতও দখাাঁজ করলাে। হকন্তু দর্গুমলাও দদখমত একই 
রকে। এহদমক তুহে এতক্ষণ হক করহেমল? ইহতেমধয হনশ্চয দকউ আমর্হন?–হজল প্রশ্ন 
করল েহলমক। 
 
হেমর্র্ বমযল র্কামলর আমগ এমর্ দপৌঁেমেন না। 
 
 দেজর দেটকাফ আর হেঃ দরমনর দতা আজমকই আর্ার কথা হেল। 
 
দেজর ভদ্রমলাক হচহে হদময জাহনমযমেন, হতহনও কাল র্কামলর আমগ আর্মেন না। 
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তািমল দতা হডনামরর জনয দকবল হেঃ দরনই অবহেি রইমলন। হতহন দকেন দলাক 
িমবন বমল দতাোর ধারণা? আোর দতা েমন িয ভদ্রমলাক দকেন গিীর প্রকৃহতর 
অবর্রপ্রাপ্ত র্রকারী কেসচারী। 
 
উত্তর এল, না না, আোর েমন িয হতহন একজন হেল্পী। 
 
োট্টার রু্মর হজল বলল। দতাোর আেঙ্কাই র্হদ র্তয িয তমব তার কাে দথমক আেরা 
একর্প্তার অহগ্রে হনময রাখমবা। 
 
েহল বলল, তুহে দর্ হক দবাকার েত কথা বল। আোমদর এত ভাবনার হক আমে? হতহন 
দতা শুধু িামত এখামন থাকমেন না। োলপত্র হনশ্চয হকেু র্মঙ্গ থাকমব। র্হদ র্হতযই হবল 
হতহন দেটামত না পামরন তমব আেরা তার োল আটমক রাখব। 
 
হকন্তু ধর র্হদ দদখা র্ায দর্ তার োলপত্র দকবল পুরমনা খবমরর কাগমজ দোড়া বড় বড় 
পাথমরর টুকমরা তািমল? হজল বলল। তারপর আবার বলমত শুরু কমর আর্ল র্ের্যাটা 
িমে এই বযবর্ার নাহড়নক্ষত্র আেরা হকেু জাহন না। দকামনা অহভজ্ঞতাই আোমদর দনই। 
আমরকটা কথা, আেরা দর্ র্মূ্পণস অজ্ঞ, দর্টাও দর্ন আোমদর অহতহথরা বুঝমত না 
পামরন। 
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র্মেমির রু্মর েহল বলল, হেমর্র্ বমযমলর কামে হকন্তু বযাপারটা দগাপন রাখা খুবই 
কিকর িমব। দকননা হতহন িমেন দর্ই প্রকৃহতর েহিলা…। 
 
জহল বলল, হক কমর তুহে দটর দপমল? এখনও দতা দচামখ দদখহন তুহে তামক। 
 
েহল দকামনা উত্তর হদল না। দটহবমলর ওপর পহরষ্কার কাগজ দপমত তার ওপর 
কতকগুমলা েেলা দদওযা োনার দকক র্াহজময রাখমলা। তারপর একটা পাথমরর 
র্ািার্য হপষমত লাগমলা। দর্গুমলা দদমখ–এগুমলা আোর হক কামজ লাগমব? হবস্মমযর 
রু্মর প্রশ্ন করমলা হজল। 
 
গরে দটামির ওপর এই দকমকর গুাঁমড়াগুমলা পুরু কমর লাহগময দদওযা িমব। দোাঁমটর 
ফাাঁমক রির্যেয িাহর্ েহড়ময জবাব হদল েহল। 
 
প্রথমে নরে রুহটর টুকমরার র্মঙ্গ দর্দ্ধ আলুর টুকমরা হেহেময র্যাণ্ডউইচ বতহর করমবা। 
 
তারপর গরে র্যাণ্ডউইমচর ওপর এই দকমকর গুাঁমড়া গুমলা পুরু কমর োখামল এক নতুন 
ধরমনর খাবার বতহর িমব। 
 
র্হতযই তুহে একজন পাকা রাাঁধুনী। প্রেংর্ার রু্মর বমল উেমলা হজল। 
 
এ হবষময আোর োমঝ োমঝ র্মেি জামগ। 
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দর্-দকামনা একটা হদমক েন হদমল আহে দর্টা খুব ভামলাই করমত পাহর। 
 
হকন্তু অমনকগুমলা ঝামেলা এক র্মঙ্গ ঘামড় এমর্ চাপমল তখনই দুমচামখ অন্ধ্কার দদখমত 
িয। 
 
হবমেষ কমর দেকফামির দজাগান দদওযা দতা আোর কামে খুবই পহরশ্রে র্াধয বযাপার। 
 
দকন? 
 
 কারণ তখন দেভূজা রূপ না ধরমল র্েি হকেু র্াোল দদওযা র্ায না। 
 
একই র্মঙ্গ হডে দর্দ্ধ, শুমযামরর োংর্, গরে দুধ, কহফ, দটাি র্বই দরকার। 
 
 দুধটা িযমতা উথমল উেমলা, হকংবা দটািটা দবাধিয পুমড় দগমলা 
 
আবার োংর্টা দর্ন দবহে ভাজা না িয বা হডেটাও দর্দ্ধ িমত িমত েি না িময র্ায 
দর্হদমকও র্জাগ লক্ষয রাখমত িমব। 
 
হেকারী দবড়ামলর েমতা হক্ষপ্ত এবং তৎপর না িমল এাঁমট ওো দুঃর্াধয। 
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তািমল একই র্মঙ্গ দতাোর দেভূজা রূপ আর হবড়ালেূহতস দদমখ নযন র্াথসক করবার 
জনয কাল র্ারাহদনই আহে অলমক্ষয দথমক রান্নাঘমরর আমেপামে দঘারামফরা করব। 
 
েহল বলল, জল দফাাঁটামনার র্েয িমযমে, আহে হক হজহনষপত্র লাইমেরী ঘমর হনময 
র্ামবা? খবর দতা একু্ষহন িমব। হট. হভ. দত খবর শুনমত শুনমতই না িয আজমকর চা 
খাওযা পবসটা দেষ করমবা দুজমন। 
 
জহল বলল, তুহে আজকাল দর্ পহরোমণ রান্নাঘমর কাটামত শুরু কমরে তামত ওখামনও 
একটা হটহভর বমোবি করমল েে িয না। 
 
েহল বলল, তা হেকই বমলমো এই রান্নাঘরটা আহে খুব ভামলাবাহর্। এতবড় রান্নাঘর 
দকাথায পামবা? র্েি হকেুর জমনযই দকেন রু্ের পহরপাহট বযবস্থা আমে এবং আর 
একটা বযাপার এই ঘরটা দবে বড়র্ড়ও আমে। এত বড় একটা রান্নাঘমরর েমধয আহে 
ঢুকমল দবে একটা স্বেলতা অনুভব কহর। েমন িয জীবমন দর্ন দকামনা হকেুরই আর 
অভাব দনই। তমব এখমনা পর্সে হনমজ িামত দর্ রান্না করমত িযহন তা ভাগয অমনক 
ভামলা। 
 
জহল বলল–আোর ধারণা এতবড় রান্নাঘর বযবিার করমল দরেমন এক বেমর দর্ 
জ্বালাহন বরাে করা িমযহেল তা এখামন একহদমনই দেষ িময র্ামব। 
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েহল বলল, দর্ দতা িমবই। আপহন আর েহলর র্ংর্ামরর জমনয দতা আর এ রান্নাঘর 
বতহর। িযহন। এখামন র্জ্ঞ বাহড়র রান্না বাাঁধা র্ামব। দর্ইর্ব হদনগুমলার কথা একবার 
ভামবা দতা। এখামন ঘমর ঘমর দভড়ার রাঙ আর দগারুর হনতম্ব ঝলর্ামনা িমে। হবরাট 
কাাঁমচর পামত্র রু্রহক্ষত রাখা আমে হচহনর আরমক জরামনা ঘমর বতহর রু্স্বাদু স্ট্রমবহরর 
আচার। হভমটাহরযান রু্মগর দলামকরা হক রু্মখই না কাহটময দগমে তামদর হদনগুমলা। 
দদাতলায আর্বাবপত্রগুমলা দদহখময হদও, র্েি দকেন েজবুত আর আরােদাযক। 
বযবিার করা র্ায দর্গুমলা কত র্িমজই। আর দর্ই র্মঙ্গ আোমদর ভাড়া করা ফ্ল্যামটর 
কথাও হচো কর। 
 
আর্বাবপত্রগুমলাও কত িাল্কা। হেক েমতা বযবিামরর উপমর্াগীও নয। দকামনা ড্রযার 
র্হদ একবার বন্ধ্ করা র্ায তািমল িাজার টানাটাহনমতও তা আর দখালা র্ামব না। 
জানলাটা খুলমত দগমল দদখা র্ায দর্ তার গাময হেটহকহনর বযবস্থা দনই। 
 
হজল বাহধত ভহঙ্গমত োথা নাহড়ময বলল, িযাাঁ, তা অবেয হেক। র্েয র্েয খুবই হবরহি 
ধহরময দদয। 
 
চল, খবর শুনমত র্াই। দবাধ িয খবর শুরু িময দগমে। 
 
প্রাতযহিক খবমর আবিাওযা র্ম্বমন্ধ্ উমিগজনক ভহবষযিাণী করা িল। ববমদহেক পররাষ্ট্র 
নীহতমত আমগর েমতাই অনড় অচল অবস্থা। পালসামেমির ওপর হদময হবতসমকর ঝড় 
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বইমে বাত-প্রহতবাহদেূলক। পযাহডংটন অঞ্চমল কালসভার স্ট্রীমট র্ংঘহটত িমযমে একটা 
নৃেংর্ িতযাকাণ্ড। হেকার িমযমেন এই দুভসাগয এক েহিলা।… 
 
েহলর কমণ্ঠ কু্ষণ্ণ অহভমর্ামগর রু্র দবহরময এল, আঃ! িাত বাহড়ময অফ কমর হদল 
রু্ইচটা। দকবল অভাব আর অহভমর্ামগর একমঘময ক্লাহেকর ধারাহববরণী। আহে হকন্তু 
ওমদর কে জ্বালাহন কামজ লাগান আমবদমন আর দকামনা কণসপাত করমবা না। এই 
কনকমন োন্ডায ওরা হক আোমদর জমে দর্মত অনুমরাধ জানামে। তমব আোমদর দর্ 
েি একটা বড় ভুল িমযমে োনমতই িমব দর্টা প্রথে রূ্ত্রপাত হিমর্মব েীতকালটা দবমে 
দনওযা উহচত িযহন। বর্েকামল আরি িমল ভামলা িত। েহল একটু চুপ কমর আবার 
হভন্ন রু্মর বলল, দর্ দেমযটা খুন িমযমে। ভাবমতই অবাক লামগ তার কথাটা। 
 
দক? হেমর্র্ হলযন? 
 
ওর নাে হক হলযন? দক দর্ দেমযটামক খুন করল আর তার উমেেযই বা হক হেল? 
 
িযত ওর ঘমরর দেমঝয অমনক ধন র্ম্পহত্ত লুকমনা হেল। 
 
আো, দরহডওমত বলমলা দর্ ঘটনাস্থমলর আমে পামে ওই র্েয এক জন র্মেিভাজন 
দলাকমক দঘারামফরা করমত দদখা দগমে, তার র্ন্ধ্ান পাবার দচিা করমে পুহলর্। তার 
োমন হক, ওই দলাকটাই দেমযটামক খুন করমে? 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাউসট্রাপ । আগাথা ক্রিক্রি। উপন্যাস 

19 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

তাই িযমতা িমব তমব হনহশ্চত দকামনা প্রোণ পাবার আমগ এই রকে ভদ্র ভাষাই প্রমযাগ 
করা হবমধয। ঝনঝহনময কহলংমবল দবমজ উেমলা। 
 
র্মঙ্গ র্মঙ্গ লাহফময উেমলা দুজমন। র্দর দরজার দবল বাজমে। হজল বলমল, এখন 
একজন েুনীর অনুপ্রমবে! রির্যেয ভহঙ্গমত দেষ করমলা কথাটা। 
 
িযাাঁ, এটা দকামনা নাটমকর দৃেয িমল দর্ই রকেই ঘটমতা! 
 
 েেবয করমলা েহল। 
 
তাড়াতাহড় চল, দবাধিয হেঃ দরন এমর্মেন। এখন দদখা র্াক কার কথা দেষ পর্সে 
র্হতয িয। দতাোর না আোর। 
 
এক ঝলক তুষামরর র্মঙ্গ র্মঙ্গ হেঃ দরন দভতমর ঢুকমলন। 
 
লাইমেরীর ঘমরর দরজায দাাঁহড়ময েহল তামক স্পি কমর দদখমত দপমলা না। শুধু 
বাইমরর রুমপাহল তুষামরর পটভুহেকায একজন অমচনা বযহির কামলা অবযবটুকুই দর্ 
প্রতযক্ষ করমলা। 
 
র্ভয োনুমষর দপাোক-আোক র্বসদাই দকেন একই রকমের িয। 
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েমন েমন হচো করমলা েহল। 
 
কামলা ওভার দকাট, োথায ধুর্র রমঙর টুহপ। গলায জড়ামনা পেমের োফলার। 
 
 হেঃ দরন দভতমর প্রমবমের পর হজল আবার র্দর দরজাটা বন্ধ্ কমর হদল। 
 
দপাোক পহরেমদর ওপর দথমক বযি িামত তুষার ঝাড়মত লাগমলন দরন। 
 
িামত ধরা রু্যটমকর্টার ওপর পুরু িময তুষার জমে আমে। দর্গুমলাও দঝমড় দঝমড় 
োহটমত দফমল হদমলন। দর্ই র্মঙ্গ বমক চলমলন এক নাগামড়। তার গলার স্বর হকেুটা 
র্রু ও তীক্ষ্ণ। দূর দথমক শুনমল েমন িয দকউ দর্ন ঝগড়া করমে। 
 
 আমলায আর্মত দদখা দগল ভদ্রমলাক এখমনা রু্বক। 
 
দরামদ দপাড়া তাোমট চুল। দোট দোট দচামখ জ্বলজ্বমল অোে দৃহি। 
 
হক ভযাবি, হক র্াংঘাহতক আবিাওযা! অরু্খী কমণ্ঠ হবড়হবড় করমলন হতহন। েীতকালীন 
ইংলমণ্ডর এেন চরে দপ আর কখমনা দদখা র্াযহন। 
 
েমন িয দর্ন হভমকমের দর্ হবখযাত হিিোমর্র বণসনামক োহপময দগমে। বাইমর 
দাাঁহড়ময এর ধকল র্ােলামনা র্িজ কথা নয। 
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আপনারাও হনশ্চয তা স্বীকার করমবন? আোমক ওময দথমক এতটা পথ পাহড় হদময 
এখামন আর্মত িমযমে। আপহনই হক হেমর্র্ দডহভর্? 
 
বাঃ–খুবই চেৎকার! 
 
দ্রুত িাত বাহড়ময েহলর র্মঙ্গ করেদসন করমলন হতহন। 
 
আহে হকন্তু েমন েমন আপনামক দর্ভামব কল্পনা কমরহেলাে বািমবর র্মঙ্গ দকামনা হেল 
দনই তার। দভমবহেলাে ভারত প্রতযাগত দর্নাবাহিনীর দকামনা অহধনাযমকর হবধবা স্ত্রী বা 
ওই জাতীয দকউ িমবন। আচার বযবিারও এমকবামর খাাঁহট দেের্ামিমবর েত কড়া আর 
রােভারী। পান দথমক চুন খর্মলই েুহস্কল। হকন্তু এখন আপনামক দদমখ খুব আনে 
িমে আোর। দকেন একটা স্বগসীয েমনারে পহরমবে েমন িমে। আপহন হক দোমের 
বতহর রংমবরমঙর ফুল হদময র্াহজময দরমখমেন ঘরমদার। অথবা স্বমগসর পাহখমদর খাাঁচায 
ভমর বাগামন দরমখ হদমযমেন? র্হদও তার প্রমযাজন হেল না, কারণ এেহনমতই আোর 
জাযগাটা খুব ভামলা দলমগমে। আোর ধারণা হেল এটা িযমতা হভমটাহরযান রু্মগর দকামনা 
জরাজীণস র্ামবকী প্রার্াদ। কহড়-বরগা জানলা র্ব খুমল খুমল পমড় র্ায। হকন্তু দভতমর 
পা হদময আোর ধারণা র্মূ্পণস পালমট দগমে। বাহড়টার অবস্থা দতা দবে ভামলাই, উপরন্তু 
িাল আেমলর র্াবতীয রু্খ রু্হবমধরও বযবস্থা আমে এখামন। আো দোবার ঘমর হনশ্চয 
বমনদী আেমলর দেিগহন কামের পালঙ্ক পাতা আমে। — র্ার গাময নানা রকমের ফুল-
পাতা লতাপাতার েহব থামক আাঁকা? 
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একটু ফাাঁক দপময েহল বলল, র্হতয কথা বলমত হক আোমদর অহতহথমদর জনয 
হবলার্বহুল দেিগহন খামটর বমোবি কমর দরমখ হদই। 
 
হবস্ময দেোমনা রু্মর হতহন বমল উেমলন–তাই নাহক? হক আশ্চর্স! দযা কমর একবার 
দদখামবন আোয? 
 
ভদ্রমলাক এত বযগ্রস্বমর কথাটা বমল উেল দর্ েহল হকেুটা লিা দপময দগল। ইহতেমধয 
দরজার িাতল ঘুহরময ডাইহনং িমলর েমধয হেঃ দরন পা হদমযমেন। 
 
হনমজর িামত হতহন রু্ইচ হটমপ আমলা জ্বালামলন। েহল তার দপেন দপেন চলল। হপেমন 
হফমর দদখল হজল হবরহি েুমখ বমর্ আমে। 
 
হেঃ দরন কু্ষি দৃহিমত হনরীক্ষণ করমত লাগল ঘমরর আর্বাবপত্রগুমলা। অবমেমষ ঈষৎ 
অহভমর্ামগর রু্মর দর্ েহলমক বলল–হকন্তু বমনদী ধাাঁমচর বড়র্ড় ডাইহনং দটহবল দতা 
দদখমত পাহে না। তার বদমল আধুহনক ফযাোমনর এই দোট দটহবল পাতমলন দকন? 
 
হনরার্ি রু্মর েহল জবাব হদল, আোমদর েমন িল, আজকালকার দলামকরা এই ধরমনর 
ডাইহনং দটহবলই দবহে পেে কমর। 
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দরন ডাইমন-বাাঁময ঘাড় দুহলময বলল, তা অবেয হেক! আহে আোর হনমজর স্বমেই 
হবমভার। শুধুোত্র দেিগহনর দটহবল থাকমলই চমল না, দটহবমলর চারপামের বমনদী র্ম্ভ্রাে 
পহরবামরর জেকামলা উপহস্থহতরও একটা প্রমযাজন। হবরাট একটা দচযার জুমড় 
পহরবামরর কতসা বমর্ থাকমবন। তার গামল র্াদা দাহড়। লম্বা চওড়া দচিারার োনুষ 
িমবন হতহন। পামের দচযামর েূহতসেতী করুণার প্রতীক থাকমবন তার স্ত্রী। তামদর 
আমেপামে তামদর দে-বামরাজন দেমলমেময। গিীর েুমখর একজন পহরচাহরকাও 
দর্খামন থাকা আবেযক। পহরবামরর অনযানয দার্ীরাও আমেপামে েহড়ময হেহটময 
থাকমব। এইরকে পহরমবমের োঝখামনই দেিগহন কামের ডাইহনং দটহবল দোভা পায।… 
 
দরমনর বিৃতার োঝখামন হজল গিীর কমণ্ঠ বমল উেল, আহে আপনার রু্যটমকর্টা 
ওপমর হনময র্াহে। হর্াঁহড় হদময উমে পহশ্চে হদমকর বড় ঘরটাই হেক করা িমযমে 
আপনার জমনয। 
 
েহলও োথা দনমড় বলল : িযাাঁ, তাই ভামলা। 
 
রু্যটমকর্টা িামত হনময হজল হর্াঁহড় দবময পমর উমে দগল। ততক্ষমণ দরন আবার বাইমর 
এমর্ দাাঁহড়মযমেন িল দেমড়। দরন বলল–আো খামটর চারপামে হনশ্চয েোহর টাহঙময 
দদওযা িমযমে, আর েোহরটাও হনশ্চয বািাহর ধরমনর? েোহরর োথায রু্মতা হদময 
হনশ্চয ফুমলর নকো করা। 
 
ওপমর উেমত উেমত হজল জবাব হদল–না, না, ওর্ব হকেুই করা দনই। 
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 হজল চমল র্াবার পর হেঃ দরন বমল, আোর হবশ্বার্, আপনার স্বােীহট আোয খুব একটা 
ভামলা নজমর দদমখন না। উহন আমগ হক করমতন? ও হনশ্চয দনৌবাহিনীর দলাক। 
 
দোট্ট কমর েহল জবাব হদল–িযাাঁ। 
 
হেঃ দরন বমলন, আহে হেকই আোজ কমরহে তািমল। স্থলবাহিনী বা হবোনবাহিনীর 
দলামকমদর দচময স্বভাবতই ওমদর র্িনেীলতা হকেু কে থামক।… আো কতহদন িমলা 
আপনামদর হবময িমযমে? আপহন হক আপনার স্বােীমক গভীরভামব ভামলাবামর্ন? 
 
েহল বলল চলুন আপনামক ঘরটা দদহখময হদই, আপহন হনশ্চয ঘরটা দদখবার জনয 
উদগ্রীব িময আমেন। 
 
হেঃ দরন বলমলন–িযাাঁ, একটু দকৌতূিল দতা আমেই। হকন্তু এই প্রশ্নটার জবাব দপমতও 
আহে আগ্রিী খুব। এটা আোর একধরমনর দনোও বলা দর্মত পামর। একধরমনর 
বাহিযক পহরচযটুকু র্মথি নয আোর কামে। তারা হক অনুভব করমে বা হচো করমে দর্ 
র্ম্বমন্ধ্ও আোর একটা অপহরর্ীে আগ্রি করমে। 
 
গিীর কমণ্ঠ েহল প্রশ্ন করল, েমন িয আপহনই হেঃ দরন। 
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রু্বকহট োঝপমথ থেমক দাাঁহড়ময র্িজাত অভযার্বেতঃ হনমজর োথার ঝাাঁকড়া চুলটা 
কমযক বার আাঁকামলন। 
 
হক আশ্চর্স আোর হনমজর পহরচযটাই এখমনা ভামলাভামব জানামনা িযহন। অথচ এটাই 
দতা র্বমচময জরুরী। এই অধমের নােই হিমিাফার দরন। দযা কমর নােটা শুমন 
দিমর্ উেমবন না। আোর বাপ-ো হেমলন হকেুটা দরাোহিক ধাাঁমচর। তামদর স্বে হেল 
বড় িময আহে একজন উাঁচুদমরর হেল্পী িব। দর্ইজনয হবশ্বহবখযাত স্থপহতর অনুর্রমণ 
তারা আোর নাে দরমখহেমলন হিমিাফার। দর্ন দকবলোত্র এই নামের দজামরই আোর 
স্থপহত িবার পৃথ এমকবামর রু্গে িময উেমব। অবািব ধযান-ধারণা একবার দভমব 
দদখুন দতা? 
 
েহল েৃদু দিমর্ হজমজ্ঞর্ করল–আপহন হক একজন র্হতযই স্থপহত? অমনক দচিা কমরও 
দর্ তামদর িাহর্টুকু দেন করমত পারল না। 
 
দবে গমবসর রু্মর হেঃ দরন বলল–িযাাঁ, হনশ্চয অেতঃ হকেুটা দতা বমট। অবেয পুমরাপুহর 
স্থপহত িবার েত দর্াগযতা এখমনা অজসন কহরহন। হকন্তু েমন েমন কল্পনা করমত ক্ষহত 
দতা হকেু দনই। তমব দযা কমর একটা কথা েমন রাখা উহচত। হপতৃদত্ত এই নােটাই 
আোর স্থপহত িবার পমথ প্রধান অেরায। কারণ িাজার দচিা করমলও ঐ স্থপহত দরমনর 
র্েতুলয িমত পারা র্ামব না। তমব হিমিাফার দরমনর স্বকৃত পথই িযত একহদন 
আোমক খযাহতর েীমষস দপৌঁমে দদমব। 
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হজল ইহতেমধয হনমচ দনমে দগমে। েহল দরনমক তাড়া হদময বলল–আপনার ঘরটা 
দদখমবন চলুন। হেহনটকমযক বামদ েহল র্খন হনমচ দনমে এল হজল হজমজ্ঞর্ করল-
বযাপার হক, ওক কামের দোট দোট আর্বাবপত্রগুমলা হক ভদ্রমলামকর পেে িমযমে? 
 
েহল বলল, ভদ্রমলাক োতা লাগামনা দেিগহন কামের জনয খুব বযি িময পমড়হেল। 
ফুমলর নকো করা েোহর তার চাই। তাই একরকে বাধয িমযই পামের ঘরটাই 
বমোবি কমর হদমযহে। 
 
হবরি কমণ্ঠ হজল গজগজ কমর বলমত থামক–র্ত র্ব বখামট চযাংড়ামদর দল! 
 
েহল তামক রু্হি হদময দবাঝামনার দচিা করল–দোন হজল, আোর কথাটা েন হদময 
দোন। আেরা এখামন দকামনা হনেহিত অহতহথ আদর আপযাযমনর বযবস্থা কহরহন এটা 
বযবর্া আোমদর। এখন প্রশ্ন এই ভদ্রমলাকমক অথসাৎ হিমিাফার দরনমক তুহে পেে 
কর হকনা। 
 
অকপমট হজল বললনা, দোমটই পেে কহর না। 
 
েহল বলল–হকন্তু আোর েমত বযহিগত পেে অপেমের উপর খুব একটা দজার 
দদওযাটা আোমদর উহচত নয, ভদ্রমলাক র্প্তামির দেমষ র্াত হগহন হদমত রাজী 
িমযমেন– এইটুকুই আোমদর পমক্ষ র্মথি। 
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িযাাঁ হতহন র্হদ হেকহেক পাওনা গণ্ডা হেহটময দদন তািমলই–হজল বলল। 
 
েহল বলল–তামক দতা আোমদর র্াপ্তাহিক চামজসর কথা বলা িমযমে এবং তামত হতহন 
রাজীও আমেন বমল আোমদর হচহে হদময জাহনমযমেন। দর্ হচহে আোমদর কামে আমে। 
 
হজল বলল–তুহে হক হনমজর িামত ভদ্রমলামকর রু্যটমকর্টা পামের ঘমর দরমখ এমর্ে? 
 
েহল বলল–না। হতহন তার রু্যটমকর্টা উহেময হনময দগমলন। 
 
হজল বলল–খুব ভামলা কথা। তমব আোর পমক্ষ এটা বওযা খুব একটা অরু্হবধা িত না। 
ওর েমধয দর্ পাথমরর নুহড় ভরা দনই এ হবষময হনহশ্চত আহে। হজহনষপত্র আমে হকনা 
দর্ র্ম্বমন্ধ্ এখন র্মেি জাগমে আোর েমন! 
 
েহল ইোরায র্মচতন কমর হদময হজলমক বমল উেল র্.র্.. চুপ ভদ্রমলাক দবাধিয দনমে 
আর্মেন। 
 
হিমিাফার দরন হনমচ দনমে লাইমেরীর ঘমরর হদমক এহগময এমলন। এই লাইমেরী 
ঘরটা হনময একটা গবস আমে েহলর। ঘরটা দবে প্রেি এবং দখালামেলা। দচযারগুমলাও 
হেল দবে েজবুত আর বড়র্ড়। উষ্ণতা র্ঞ্চামরর জনয দুধামর চুিীর বযবস্থা েমনারে। 
আধঘণ্টার েমধয হডনার পহরমবেন করা িমব বমল জাহনময দদওযা িল। দরন োড়া 
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বতসোমন অনয দকামনা অহতহথ দনই দর্ কথাও েহল বলল। ভদ্রমলাক জানামলন দর্ দর্ 
দক্ষমত্র হতহন রান্নাঘমর এমর্ েহলর কামজর র্ািার্য করমত পামরন। 
 
দরন দবে র্াগ্রমি বমল উেল, প্রমযাজন িমল আহে ওেমলটও দভমজ র্ািার্য করমত 
পাহর। েহলও হবমেষ দকামনা আপহত্ত দদখামলা না। রান্না ঘমর ঢুমক কাপমেট দধাযা 
দপাাঁোর, কামজও র্মথি র্ািার্য করমলন ভদ্রমলাক। র্হদ বযাপারটা হেক প্রথাহর্দ্ধ নয, 
রামত্র হনমজর হবোনায শুময েমন েমন হচো করমলা েহল। 
 
অহতহথোলার রীহতনীহত হেকেমতা পাহলত িমলা না। এবং হজলও এজমনয খুবই অপ্রর্ন্ন। 
তমব আগােীকাল অনযানয অহতহথরা উপহস্থত িবার পর তখন দতা আর এ ধরমনর 
দবহনযমের দকামনা রু্মর্াগ থাকমব না। 
 
র্বহকেু হনহদসি আইন ধমরই চলমব। এই কথা ভাবমত ভাবমতই তার দুই দচাখ জুমড় 
ঘুমের দখালা বনয দনমে এমলা। র্কামলও হকন্তু তরুণ রূ্মর্সর র্প্তরঙ উদ্ভাহর্ত িময 
উেমলা না। 
 
ঘন দেমঘ র্োেন্ন িময রইমলা র্ারা আকাে। তার র্মঙ্গ শুরু িমলা অহবশ্রাে 
তুষারপাত। হজমলর েুখমচাখ গিীর িময উেমলা। েহলর েুমখ বযাপ্ত িমলা হবষামদর 
েহলনতা। 
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র্েি আবিাওযাটাই দর্ন তামদর এক ভযাবি প্রহতকূল পহরহস্থহতর হদমক দেমল হনময 
র্ামে। স্থানীয টযাহিমত দচমপই হেমর্র্ বমযল িাহজর িমলন। 
 
তুষার দকমট পথ চলার জমনয এই টযাহির চাকাগুমলায হবমেষ এক ধরমনর দচন 
লাগামনা থামক। 
 
টযাহিড্রাইভারও রািাঘামটর হবপর্সি অবস্থার আেঙ্কাজনক বণসনা হদল। এই তুষারপাত 
বন্ধ্ িবার আপাতত দকামনা র্িাবনা দনই। প্রকৃহত দদবী কমব দর্ োে িমবন একোত্র 
ঈশ্বরই তা বলমত পামরন। গিীর কমণ্ঠ ভহবষযৎবাণী করমলা ড্রাইভার। 
 
হেমর্র্ বমযল হনমজও এই হবষাদ হবধুর পাহরপাহশ্বসমকর োঝখামন দকামনারকে উজ্জ্বলতার 
দীহপ্ত দফাাঁটামত পারমবন না। তার আকৃহত দবে লম্বা চওড়া দোর্ই ধরমনর, দদখমলই 
বুমকর েমধয গুরগুর কমর ওমে, কণ্ঠস্বরও দবে চড়া আর ককসে। 
 
আচার আচরণ পুরুষাহল ঢমঙর। রীহতেমতা দাপমটর র্মঙ্গ আমেপামের র্বহকেুমক 
দাহবময রাখাই দর্ন তার র্িজাত অভযার্। 
 
র্হদ আহে এটা একটা চালু প্রহতষ্ঠান বমল ধারণা না করতাে, তািমল কখমনাই এখামন 
আর্মত রাজী িতাে না। 
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দবজার কমণ্ঠ শুরু করমলন হতহন। স্বাভাহবক ভামবই আহে দভমব হেলাে হনশ্চয দকামনা 
রু্প্রহতহষ্ঠত অহতহথোলা। 
 
র্থারীহত ববজ্ঞাহনক পদ্ধহতমত এই দিামটল পহরচাহলত িয, আপনামক দর্ এখামন 
থাকমতই িমব তারও দকামনা বাধযবাধকতা দনই। দক্ষামভর রু্মর জবাব হদল হজল। র্হদ 
জাযগাটা আপনার র্হতযই েমন না ধমর তমব অনাযামর্ অনযত্র চমল দর্মত পামরন। 
 
দর্ দতা অবেযই। 
 
আোর পেে না িমল থাকমতই বা র্ামবা দকন? দিামটমলর হক দকামনা অভাব আমে 
দুহনযায? 
 
আবার েুখ খুলমলা হজল, আোর েমন িয, হেমর্র্ বমযল, আপনার জমনয দকামনা হফরহত 
টযাহির বমোবি কমর হদমলই আপহন র্ব দথমক স্বহিমবাধ কমরন। 
 
রািাঘাট এখমনা র্মূ্পণস বন্ধ্ িময র্াযহন। র্হদ প্রকৃতই দকামনা ভুল দবাঝাবুহঝ ঘমট 
থামক। তমব দবহেদূর গড়ামত দদবার আমগই, তার প্রহতকামরর দচিা করা বাঞ্ছনীয। 
 
একটু দথমে বাহকটা দেষ করমলা হজল, এত দবহে আমবদন পত্র আেরা দপমযহে দর্ 
আপনার জমনয হনহদসি ঘরটা অনয কাউমক বমোবি কমর হদমতও আোমদর দকামনা 
অরু্হবমধ িমব না। 
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তাোড়া অদূর ভহবষযমত আোমদর ঘমরর বদনহেন ভাড়া হকেুটা বাহড়ময দদমবা হেক 
কমরহে। 
 
হেমর্র্ বমযল হজমলর হদমক এক ঝলক িুদ্ধ দৃহি হনমক্ষপ করমলন। 
 
দর্ দৃহিমত খরতর দিমনর দীহপ্ত। 
 
এখানকার রীহতনীহত ভামলা কমর বুমঝ না হনমযই আহে অনয দকাথাও উমে র্াবার দচিা 
করহে না–দযা কমর এ কথাটাও স্মরণ রাখমবন। 
 
আর িযাাঁ, স্নান ঘমর আোর জমনয বড়র্ড় দতাযামলর বমোবি কমর দদমবন। 
 
রুোমলর েমতা দোট র্াইমজর দতাযামল হদময গা েুেমত আহে আদমপই অভযি নই। 
 
হেমর্র্ বমযল র্ােমনর হদমক কমযক পা অগ্রর্র িবার পর হজল েহলর হদমক তাহকময 
দচাখ েটকামলা। 
 
র্হতযই হজল, তুহে অদু্ভত। 
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চাপা খুহেখুহে কমণ্ঠ েহল বলমলা, দর্ ভামব তুহে পহরহস্থহতর িাল ধরমল.., ভদ্রেহিলার 
েুমখ আর কথাহট দনই। একবামর ফাটা দবলুমনর েমতাই চুপমর্ হগমযমে। 
 
হেকেমতা দাওযাই পড়মল র্ব দফাাঁর্-ফার্ই োন্ডা িমত বাধয। েেবয করমলা হজল। 
 
আহে ভাবহে, েহলর কমণ্ঠ নতুন কমর আেঙ্কার রু্র ঘণীভূত িমলা, হিমিাফার দরনমক 
ভদ্রেহিলা হক ভামব গ্রিণ করমবন? 
 
হতহন দর্ রু্নজমর দদখমবন না–এ কথা বলাই বাহুলয। হজমলর ধারণা দর্ কত অভ্রাে 
দর্হদন হবমকমলই তার প্রোণ পাওযা দগল। 
 
ভদ্রেহিলা েহলমক দডমক বলমলন, ভদ্রমলামকর চালচলন দকেন দর্ন হকিুত প্রকৃহতর। 
তার রীহতেমতা হবরহির রু্র র্িমজ কামন বামজ। রুহট হবমিতা র্খন রুহট হদমত এমলা 
তখন তার দচিারা দদমখ েমন িমলা দর্ন দকামনা দেরু অহভর্াত্রী। এবং আগােী দুচার 
হদন তার পমক্ষ িযমতা আর রুহটন োহফক রুহট দফহর করা র্িব িমব না দর্ কথাও 
র্হবনময জাহনময হদমলা। 
 
চারহদমকর রািাঘাট বরফ পমড় বন্ধ্ িময দগমে, দঘাষণা করমলা দলাকহট। 
 
 ভামলা চান দতা এই দবলা দবহে পহরোণ পাাঁউরুহট ভাাঁড়ামর েজুত কমর রাখুন। 
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িযাাঁ, হনশ্চয। 
 
েহলও োথা দনমড় র্ায হদমল দর্ প্রিামব। এখামন খাহল হটমনর অভাব দনই। 
 
রাখবার দকামনা অরু্হবমধ িমব না। তুহে বরং হকেু দবহে পহরোমণই হদময র্াও। র্হদ 
র্হতযই দর্রকে হবেৃঙ্খল পহরহস্থহতর র্মু্মখীন িমত িয তমব শুধু পাাঁউরুহটর র্ািামর্য হক 
হক খাদযদ্রবয প্রস্তুত করা র্ায আপনা দথমক দর্ হচোও তার োথার েমধয উদয িমলা। 
র্মঙ্গ র্মঙ্গ তার একটা তাহলকার েমন েমন প্রস্তুত কমর হনল েহল। 
 
বদহনক খবমরর কাগজটা র্মঙ্গ কমর হনময এমর্হেল রুহটওলা কাগজটা দটহবমলর ওপর 
দরমখ একবার দচাখ দেলল। র্বকহট পররামষ্ট্রর নীহতই র্বার আমগ প্রাধানয দপমযমে। 
দোটামোটা িরমফ দিহডং-এর হনমচ হবিাহরত ভামব র্রবরাি করা িমযমে দর্ই র্েি 
কূটকচাহল ইতযাহদ। তারপর আবিাওযার খবর। প্রথে পাতার হনমজর হদমক নগ্ন েহবর্ি 
হেমর্র্ হলযমনর নৃেংর্ িতযাকামণ্ডর র্মূ্পণস হববরণ। 
 
কাগমজর পাতায র্হদও েহবটা ভামলা কমর ফুমট ওমেহন। দকেন দর্ন অস্পি। দর্ই 
হদমক েহল অস্পিভামব তাহকময হেল। এেন র্েয দপেন দথমক হিমিাফার দরমনর 
ডামক দচতনা হফমর এল। 
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েহব দদমখ েমন িয হনম্নমশ্রণীর অর্ৎ চহরমত্রর দকামনা েহিলা তাই নয হক? দবেযামদর 
েুমখর দচিারা র্াধারণত এই রকেই িময থামক। তাোড়া পাড়াটাও খুব দনাংরা। এই 
িতযাকামণ্ডর দপেমন দকামনা হনগূ়ে তথয আমে বমল দতা আোর েমন িয না। 
 
হবরহি র্িকামর নাক কুাঁচহকময হেমর্র্ বমযল বলমলন–দেমযটা দর্ তার দর্াগয োহিই 
দপমযমে এ হবষময দকামনা র্মেি দনই। 
 
হেঃ দরন দবে আগ্রমির রু্মর কথা বমল েহিলার হদমক তাকামলন। পমর বলমলন, তািমল 
আপনার ধারণা এটা দকামনা দর্ৌন অপরাধেূলক ঘটনা? 
 
েহিলা উত্তর হদমলন, দর্ হবষময আহে দকামনা উত্তর বা ইহঙ্গত কহরহন, হেঃ দরন। 
 
হতহন বলমলন হকন্তু দেমযটামক দতা গলাহটমপই োরা িমযমে তাই নয হক? আহে ভাবহে 
–ভদ্রমলাক তার দীঘস র্াদা িাতদুমটা র্ােমন দেমল ধমর বলমলন, কাউমক গলা হটমপ খুন 
করার র্েয িতযাকারীর েমনর েমধয দকেন প্রহতহিযার রৃ্হি িয। 
 
তাই নাহক হেঃ দরন?–ভদ্রেহিলা বলমলন। 
 
হিমিাফার দরন ভদ্রেহিলার হদমক দুপা এহগময হগময বলমলন–আো হেমর্র্ বমযল, 
আপনামক দকউ র্হদ খুন কমর তািমল আপনার েমন হক ধরমনর প্রহতহিযা িমব দর্ 
হবষময দকামনাহদন হচোভাবনা কমরমেন? 
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হেমর্র্ বমযল আমগর েত উদ্ধত রু্মর বমল উেমলন, তাই নাহক হেঃ দরন? আপহন দতা 
খুব… 
 
েহল এবার বাহক অংেটুকু খবমরর কাগজ দথমক পড়মলন। এই বযাপামর দজার 
হজজ্ঞার্াবাদ করার জনয পুহলর্ কতৃসপক্ষ দর্ বযহির র্ন্ধ্ান করমে তার গাময কামলা 
ওভার দকাট, োথায দিােবাগস টুহপ, উচ্চতা োঝাহর, গলায একটা পেমের োফলার 
জড়ামনা। 
 
দরন েেবয করমলন, প্রকৃতপমক্ষ দচিারার বণসনা শুমন েমন িমে দলাকহটমক দদখমত 
আর পাাঁচজন র্াধারণ োনুমষর েতই। তার দোাঁমটর ফাাঁমক েৃদু িাহর্র দরখা দদখা হদল। 
 
েহল োথা দনমড় র্ায হদময বলল- িযাাঁ, র্াধারণ দর্ দকামনা দলামকর দচিারার র্মঙ্গই এ 
বণসনা অহবকল হেমল র্ায। 
 
ইনর্মপকটর পারহেিার স্কটলযামণ্ডর ইযামডস তার হনমজর ঘমরই বমর্ হেমলন। র্ােমনর 
দচযামর বমর্ হেমলন হডমটকহটভ র্ামজসি দকন। 
 
পারহেিার বলমন আহে ঐ শ্রহেক দুজনমক দডমক হকেু হজজ্ঞার্াবাদ করমত চাই। 
 
িা র্যার, আহে খবর পাোহে আদসাহলমক। 
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 পারহেিার প্রশ্ন করমলন, ওমদর চালচলন দকেন? 
 
উত্তমর বলমলন– দদখমল েমন িয শ্রহেক হির্ামব খুবই দক্ষ। িোৎ উমত্তহজত িময পমড় 
না। তাোড়া ওমদর ওপর হনভসর করা র্ায। 
 
গিীর ভামব পারহেিার োথা নাহড়ময বলমলন। 
 
অনহতহবলমম্ব দুজন শ্রহেক ঘমরর েমধয ঢুকল। তামদর দপাোক পহরেদ পহরষ্কার 
পহরেন্ন, দচামখেুমখ একটা ইতিতঃ ভাব। পারহেিার একনজমর দুজমনর আপাদেিক 
দদখমলন। দলামকর েমন আস্থা হফহরময আনমত হতহন অর্াধারণ দক্ষতা অজসন কমরমেন। 
 
েৃদু রু্মর পারহেিার প্রশ্ন করমলন তািমল দতাোমদর হবশ্বার্ হেমর্র্ হলযমনর 
িতযাকামণ্ডর বযাপামর দতােরা হকেু প্রমযাজনীয খবরাখবর হদমত পারমব? দতাোমদর 
রু্হবমবহচত েতােমতর জনয ধনযবাদ। তারপর হতহন একটা দচযামরর হদমক তামদর দৃহি 
আকষসণ কহরময বলমলন বর্মত। দখালা হর্গামরটটাও তামদর র্ােমন এহগময হদমলন। 
 
শ্রহেক দুজন দচযামর বমর্ হর্গামরট ধরাবার আমগ পর্সে হস্থরভামব অমপক্ষা করমলন 
এবং তারপর বলমলন–হক জঘনয আবিাওযা। 
 
িা র্যার, র্া বমলমেন! গাে পাথর র্ব জমে র্াওযার অবস্থা। 
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আো এখন কামজর কথা শুরু িময র্াক। দতােরা দক হক দদমখে বল? 
 
শ্রহেক দুজন এবার হকেুটা ইতিতঃ দবাধ করল। দুজমনর দচামখই একটা কুহণ্ঠতভাব 
দদখা দগল। ঘটনার র্থার্থ বণসনা দদওযাটা তামদর কামে দর্ন হেল এক দুঃর্াধয 
বযাপার। 
 
দোটামর্াটা দলাকটা তার র্ঙ্গীমক অনুমরামধর রু্মর বলল–তুহেই না িয বলনা দজা! 
 
অল্প দকমে দজা বলল–না… োমন আর্ল বযাপারটা িমে তখন আোমদর কামে দকামনা 
দদেলাই হেল না। 
 
প্রশ্ন করা িল–দতােরা তখন দকাথায হেমল? 
 
 উত্তর হদল– জারেযান স্ট্রীমট। রািার ধামর গযার্ র্রবরামির পাইপ দেরােত করহেলাে। 
 
োথা দদালা হদমলন ইনর্মপটর পারহেিার। পমর হতহন স্থান এবং কামলর হনখুাঁত হববরণ 
র্ংগ্রি করমত পারমবন। জারেযান স্ট্রীট দর্ অকুস্থমলর খুব কামে তা হতহন জামনন। 
 
উৎর্াি দদবার রু্মর হতহন বলমলন, দতাোমদর কামে তখন দকামনা দদেলাই হেল না? 
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উত্তর হদল না র্যার। আর র্খন আোর দদেলাইটা ফুহরময হগমযহেল, হবমলর লাইটারটাও 
তখন জুলহেল না। দর্ইজনয একজন পথচারী ভদ্রমলাকমক দডমক তার কামে দদেলাই 
আমে হকনা তা জানমত চাইলাে। তখন তামক দদমখ হবমেষ হকেুই েমন িযহন… দনিাৎ 
একজন র্াধারণ ভদ্রমলাক বমলই েমন িল।… 
 
আবার েৃদুভামব োথা নাড়মলন পারহেিার। 
 
হতহন পমকট দথমক দদেলাই বার কমর এহগময হদমলন। হকন্তু েুমখ দকামনা কথা বলমলন 
না। হবল-ই ভদ্রতার খাহতমর বলল–হক জঘনয োন্ডা। িাত পা দর্ন র্ব অর্াড় িময 
র্ামে। িযাাঁ তা বমট। দোট্ট কমর জবাব হদমলন হতহন। তার কণ্ঠস্বমরর েমধয দর্ন একটা 
রুক্ষস্বর। েমন িল বুমক র্হদস জমেমে। অহগ্রে ধনযবাদ জাহনময ভদ্রমলাকমক দদেলাইটা 
হদলাে দফরত। তখনই আোর নজমর পড়ল তার পমকট দথমক হক দর্ন একটা োহটমত 
পমড় দগমে। হকন্তু তামক দডমক দর্ হবষময হকেু বলবার আমগই দ্রুত পাময র্ােমনর 
হদমক এহগময দগমলন ভদ্রমলাক। তবু আহে দপেন দথমক কমযকবার তামক ডাকাডাহক 
করলাে, তমব হতহন ততক্ষমণ বাাঁহদমক দোড় ঘুহরময দচামখর বাইমর চমল দগমলন। তাই 
না হবল? 
 
হবল ঘাড় দনমড় বলল, িযাাঁ হেকই দতা, তাড়া খাওযা খরমগামর্র েতই েুটহেমলন 
ভদ্রমলাক। একটু দথমে আবার বলল, হতহন তখন িযাাঁমরা দরাড ধমরই র্াহেমলন এবং 
এত দ্রুত গহতমত িাাঁটহেমলন দর্ দপেন দথমক দদৌমড় হগময তার নাগাল পাওযা খুবই 
অর্িব েমন িল। তাোড়া ভাবলাে োহনবযাগ বা ওই জাতীয হকেু নয, িযত র্াোনয 
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একটা দনাটবই োত্র…িযমতা এটা তার হবমেষ দকামনা কামজই লাগমব না। হকেুক্ষণ 
দথমে দে হনল দজা। তারপর আবার বলমত শুরু করল-ভদ্রমলামকর চালচলনও দর্ন 
দকেন একটা দেকহেল। টুহপটা দচামখর দকাল পর্সে নাোমনা হেল। ওভার দকামটর 
দবাতােগুমলাও আাঁটা হেল। হর্মনোয েক-দজাচ্চরমদর দর্েন দচিারা িয হেক তামক 
দতেনই অমনকটা লাগহেল। এ র্ম্বমন্ধ্ হবমলর কামে তখন হক একটা েেবয কমরহেলাে। 
 
হবল র্ায হদময বলল-িা িা, েমন আমে আোর। 
 
তমব দকবলোত্র েতলববাজ ভদ্রমলাক োড়া এহবষময তখন আর হকেু েমন িযহন। 
ভাবলাে, বাহড় দফরবার জনয িযত খুব তাড়া আমে তার। এই জমনযই তামক দকামনা 
দদাষ দদওযা র্ায না। কারণ র্া তখন োন্ডা পমড়মে।… 
 
হবলও র্মঙ্গ র্মঙ্গ োথা দনমড় বলল–দারুণ োন্ডা। 
 
দর্ইজনয হবলমক বললাে, দনাটবইটা খুমল দদখ দভতমর দকামনা দরকারী কাগজপত্র 
আমে হকনা। হকন্তু দু-একটা হেকানা োড়া আর হকেুই পাওযা দগল না। তার েমধয একটা 
িমে চুযাত্তর নম্বর কালসভার স্ট্রীট, আর একটা দকামনা িতোড়া েযানর িাউমর্র। 
 
েুখ দবাঁহকময হবল উচ্চারণ করল হবটহজ। 
 
 বুমকর েমধয দজা এবার আস্থা হফমর দপমযমে। কণ্ঠস্বমরর দৃ়েতার আভার্ দোনা দগল। 
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দর্ বলল, চুযাত্তর নম্বর কালসভার স্ট্রীমট, হেকানাটা পমড় আহে হবলমক দোনালাে। দর্ 
রািায আেরা কাজ করহেলাে দর্খান দথমক জাযগাটা দবহে দূরত্ব হেল না। দুজমন 
পরােেস কমর হনলাে, দফরবার পমথ ঐ বাহড়মত না িয একবার দখাাঁজ দনওযা র্ামব। 
পাতা উলমট দদখা দগল দভতমর এক জাযগায হক একটা দলখা আমে েজার কথা। হবল 
আোর িাত দথমক দনাটবইটা দকমড় হনময দচাঁহচময পড়মত লাগল দর্ই জাযগাটা। দেমল 
ভুলমনা একটা েড়ার লাইন। হতনহট ইাঁদুর অন্ধ্… হনশ্চয তাোো কমরই দকউ হলমখ 
দরমখমে। এবং হেক দর্ই েুিূমতসই…িা র্যার হেক দর্ই েুিূমতস একটা দগালোল, একটা 
দচাঁচামেহচ আোমদর কামন এল একজন স্ত্রীমলাক খুন –খুন বমল চীৎকার করমে। 
চীৎকারটা আোমদর কাে দথমক খুব একটা দূমর হেল না। কমযকটা রািার পমরই। 
 
দজা হকেুক্ষমণর জনয চুপ করল। দর্ন রির্য নাটমকর চরেতে উমত্তজনার েুিূমতস এমর্ 
দশ্রাতামদর উৎকহণ্ঠত হচমত্ত দর্ন রু্ড়রু্হড় হদমযমে–এরকে দর্ন একটা পহরহস্থহত। 
 
আহে তখন হবলমক বযাপারটার দখাাঁজ আনমত পাোলাে। অল্প পমর ও হফমর এমর্ খবর 
হদল দর্ হকেু দূমর একটা বাহড়র র্ােমন অমনক দলামকর হভড় জমে দগমে। কমযকজন 
পুহলর্ও দর্খামন দাাঁহড়ময দগমে। দর্ই ফ্ল্যাটবাহড়র একজন ভাড়ামট েহিলা খুন িমযমেন। 
বাহড়র কত্রীই ঘটনাটা জানমত পামরন র্বসপ্রথে। হতহনই দলাক জমড়া কমরন দচাঁচামেহচ 
কমর আর পুহলর্মক খবর দদয। হবলমক আহে প্রশ্ন করলাে খুনটা দকামনা রািায 
িমযমে। বলল, কালসভার স্ট্রীমট। তমব বাহড়র নম্বরটা দদমখ আর্মত ও ভুমল দগমে। 
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অস্বহিমত নমড়চমড় উেল দচযামরর েমধয হবল। দুবার েব্দ কমর আর্মত কমর কােমলা 
হবল। তার দুমচামখ একটা হনমবসাধ অর্িায োযা। দর্ন তার কামে এই কাজটা খুবই 
অপরাধজনক িময দগমে। 
 
দজা আবার বলমত শুরু করল আহে তখন বললাে, আোমদর হনহশ্চত িওযা দরকার। 
হডউহট দেষ করার পর, বার্ায দফরার পমথ ওহদকটা ঘুমর র্ামবা। দখাাঁজ হনমত হগময 
জানলাে বাহড়টার নম্বর চুযাত্তর। এই ভদ্রমলামকর দনাট বইমযর েমধয ঐ হেকানাটা দলখা 
হেল। হবমলর ধারণা হেল খুনটার র্মঙ্গ এর িযমতা দকামনা র্ম্পকস দনই। দনিাতই একটা 
কাকতালীয বযাপার। হকন্তু পমর শুনলাে র্খন পুহলর্ দকামনা এক ভদ্রমলাকমক দখাাঁজ 
করমে র্ামক খুমনর ঘটনার হকেু আমগ ওই বাহড়মত ঢুকমত দদখা হগমযহেল–তখন আর 
চুপচাপ বমর্ থাকা রু্হিরু্ি েমন িল না। হর্হন এই োেলার তদমের ভার হনমযমেন 
তার র্মঙ্গ দর্াগামর্াগ করবার দচিা করলাে।…. 
 
দবাধিয আহে শুধু শুধু বামজ বমক আপনামদর েূলযবান র্েয নি করহে না? 
 
 নাঃ নাঃ দতােরা উহচত কাজই কমরমে। 
 
পারহেিার ভরর্া হদমলন তামদর। 
 
দতােরা দর্ বুহদ্ধ কমর দনাটবইটা র্মঙ্গ হনময এমর্মে এ জমনযও অমনক ধনযবাদ। 
দপোদারী দক্ষতা র্িকামরই হতহন দুজনমক খুাঁহটময প্রশ্ন করমলন। 
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স্থান এবং কামলর র্ম্বমন্ধ্ ও অবহিত িমলন র্বহকেু। দকবল পাত্রর হববরণ র্ম্বমন্ধ্ই 
হতহন তামদর কাজ দথমক হবমেষ হকেু আদায করমত পারমলন না। হিহিহরযা গ্রিা 
গৃিকত্রী দর্ বণসনা হদমযহেল এরাও তার পুনরাবৃহত্ত করমলা, দচাখ পর্সে নাোমনা টুহপ, 
ওভার দেমটর দবাতােগুমলা আটা, থুতহন পর্সে োফলারটা দঢমক হদমযমে। কণ্ঠস্বর হেল 
তার রুক্ষ এবং দুই িামত হেল দিানা দর্টা হেল পেমের। 
 
র্খন শ্রহেক দুজন চমল দগমলন তারপর পারহেিার দচযামর গা এহলময বমর্ রইমলন। 
পাহলে করা ঝকঝমক দটহবমলর উপর েযলা রংচটা দখালা অবস্থায পমড় আমে 
দনাটবইটা। দর্টা হবমেষমজ্ঞর কামে পাোমনা িমব হফঙ্গার হপ্রি-এর জনয। 
 
তামদর র্ািামর্য এর েমধয গুপ্ততথয আহবষৃ্কত িমত পামর। হকন্তু এখন তার দু-দচামখর 
দৃহি কামলা কাহলমত দলখা দুমটা হেকানার হদমক হনবদ্ধ। দরজা দেমল র্ামজসি দকন্-দক 
ঘমর ঢুকমত দদমখ পারহেিার ঘাড় হফহরময তাকামলন। এহদমক এমর্া দকন্ হজহনর্টা 
একবার হনমজর দচামখ পরীক্ষা কমর দদমখ র্াও। 
 
খাতার হদমক তাহকময েৃদু হের্ হদময উেল দকন্। হনমজর েমন বলমত থামক হতনহট 
ইাঁদুর অন্ধ্ আশ্চর্স! আহে দতা এমকবামর দবকুব বমন র্াহে। 
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পারহেিার গিীর চামল োথা দুহলময বলমলন, িযাাঁ, র্ােমনর টানা দথমক একটুকমরা 
কাগজ দবর কমর দকমনর হদমক হদমলন এহগময, েৃত েহিলার দপাোমকর র্মঙ্গ হপন হদময 
আটকামনা হেল এই কাগজটা। 
 
কাগজটায দলখা আমে–এই প্রথে। হনমচ হেশুরু্লভ অপটু িামত হতনহট ইাঁদুমরর আাঁকা 
েহব। তারপমর বাদযর্ঙ্গীমতর একটা লাইমনর স্বরহলহপ। 
 
হের্ হদময দকন রু্রটা ফুহটময দতালার দচিা করল। হতনমট ইাঁদুর অন্ধ্…জানলা কপাট 
বন্ধ্? 
 
হেক আমে, হেক আমে। দতাোমক আর রু্র দেলামত িমব না। ওটা দর্ এই গামনর 
স্বরহলহপ দর্টা আোর কামে জমলর েত পহরষ্কার। 
 
দর্ হজমজ্ঞর্ করল–দকামনা পাগমলর কাণ্ড তাই না র্যার? 
 
পারহেিার ভ্রু কুাঁচমক বলমলন, হু দেমযটার র্ম্বমন্ধ্ দর্ র্ব দখাাঁজখবর পাওযা দগমে তার 
েমধয দকামনা ভুল দনই দতা? 
 
দর্ বলল, না র্যার র্েিই খাাঁহট। হফঙ্গারহপ্রমির হবমেষমজ্ঞর হরমপাটসটা একবার পমড় 
দদখমলই র্ব জানা র্ামব। হেমর্র্ হলযন বমল দর্ দেমযটা তার পহরচয হদমযমে তার 
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আর্ল নাে েউরীন দগ্রগ। দেমযটা দুোর্ আমগ দজল দথমক োড়া দপমযমে। ওই র্েয 
তার দজমলর দেযাদও দেষ িময হগমযহেল। 
 
পারহেিার হচোহিত কমণ্ঠ বলমলন–োড়া পাবার পর দেমযটা চুযাত্তর নম্বর কালসভার 
স্ট্রীমট হগময উেল। হনমজর নাে রাখল েউরীন হলযন। কখমনা কখমনা েদ দখময দবহুে 
িময পমড় থাকত। র্প্তায এক-একহদন দু-একজন পুরুষ অহতহথও ওর ঘমর আনামগানা 
করত। তমব ও হবমেষ কাউমক দর্ ভয দপত তা হকন্তু নয। হনমজর আর্ন্ন হবপদ 
র্ম্বমন্ধ্ও ওর দকামনা ধারণা হেল না। এই দলাকটা প্রথমে এমর্ কহলংমবমলর দবাতাে 
দটমপ। তার হঝ-এর কামে হেমর্র্ হলযমনর ঘর দকামনাটা দজমন দনয। দর্ও র্হদও 
দলাকটার বণসনা হদমত পামরহন। শুধু জাহনমযমে দর্ োঝাহর ধরমনর উচ্চতা, আর গলার 
স্বর হকেুটা ভাঙ্গাভাঙ্গা। তারপর কাজ র্ারমত হঝ হনমচর তলায চমল র্ায। হকন্তু 
র্মেিজনক দকামনা দচাঁচামেহচ তার কামন এমর্ দপৌঁোযহন। এেন হক দলাকটা কখন 
হনঃেমব্দ দবহরময দগমে তাও বলমত পামর না দর্। 
 
হেহনটদমেক বা আমরা হকেু পমর ও র্খন হেমর্র্ হলযমনর জনয চা হনময র্ায তখনই 
দদখমত পায দেমযটামক দক গলা হটমপ দেমর দগমে। 
 
িোৎ দবাঁমকর োথায দকউ এ খুন কমরহন দকন্। খুবই রু্হচহেত পহরকল্পনায কাজটা দেষ 
করা িমযমে। হকেুক্ষণ চুপ কমর পারহেিার আবার বলমলন, ইংলমণ্ড েঙ্কর্ওমযল েযানর 
নামে কটা বাহড় আমে…? 
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দকন জবাব হদল, খুব র্িবতঃ একটাই। 
 
তািমল দতা বলমত িয আেরা অর্ীে দর্ৌভাগযবান। তমব এ হবষময দখাাঁজ খবর দনওযা 
উহচত। দবহে দদরী করা উহচত িমব না। 
 
র্ামজসমির দচামখর দৃহিও এবার দনাটবইমযর পাতার ওপর হস্থর িময রইল। দুমটা 
হেকানা দলখা আমে দর্খামন একটা চুযাত্তর নম্বর কালসভার স্ট্রীট, অনযাটা েঙ্কর্ওমযল 
েযানর। 
 
আপহন হক তািমল েমন কমরন…? 
 
পারহেিার দ্রুত দচাখ তুমল তাকামলন। দতাোরও হক দর্ইরকে র্মেি িমে না…। 
 
েঙ্কর্ওমযল িমত পামর তাই না? হকন্তু…হকন্তু দু-চার হদমনর েমধযই দর্ন নােটা দকাথায 
দদখলাে। আহে খুব হনহশ্চত ভামবই বলমত পাহর… অল্প কমযক হদন আমগই?… 
 
দদখমল দকাথায? 
 
দর্টাই দতা েমন রাখবার দচিা করহে। এক হেহনট বধর্সয ধরুন… র্িবতঃ দকামনা 
খবমরর কাগমজর পাতায…দবাধিয বদহনক টাইেমর্। এমকবামর দেমষর পাতায দর্হদমনর 
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ির্ওযাডস পাজলটা র্োধামনর দচিা করহেলাে। তখনই দর্ন এক জাযগায দোট্ট কমর 
নজমর পড়ল… 
 
দকন্ কথা বলমত বলমত দ্রুত পাময ঘর দেমড় বাইমর দবহরময দগমলন। একেুিূতস পর 
র্খন হফমর এমলন তখন তার দচামখ েুমখ জমযর িাহর্। বলল– এই দর্ র্যার, এখামন 
দদখুন, কমযকহদন আমগর বদহনক পহত্রকার একটা পাতা এহগময হদমলন পারহেিামরর 
হদমক। পারহেিার দচাখ দবালান তার ওপর। 
 
েঙ্কর্ওমযল েযানর িারমেডন, বাকসর্।–এই পমড় আর্মত আর্মত দচাখ তুলমলন হতহন। 
তারপর বলমলন, তুহে আোমক বাকসাযামরর পুহলে অহফর্ামরর লাইনটা ধহরময দাও। 
 
দেজর দেটকামফর আগেমনর র্মঙ্গ র্মঙ্গ েঙ্কর্ওমযল েযানর একটা দর্ন রীহতেত 
দিামটমলর েত পহরণত িল। কাজকেস চলমত লাগল দর্ই ভামব। হতহন অবেয হেমর্র্ 
বমযমলর েত উগ্রচণ্ডী স্বভামবর হেমলন না, আর হিমিাফার দরমনর েত অহস্থর প্রকৃহতও 
হতহন হেমলন না। েির্েথস দচিারার োঝবযর্ী রু্পুরুষ হেমলন হতহন। 
 
চালচলমন হেহলটাহর ভহঙ্গ। চাকহর জীবনটা অহধকাংে র্েয ভারতবষসমতই কাহটমযমেন 
হতহন। তার জনয হনহদসি ঘর এবং ঘমরর আর্বাবপত্র দদমখও হতহন র্ন্তুি িমলন। হেমর্র্ 
বমযমলর র্মঙ্গ তার আমগ পহরচয না থাকমলও ভদ্রেহিলার দু-একজন দূর র্ম্পমকসর 
ভাইমক হতহন হচনমতন। দু-দুমটা নরে চােড়ার দােী রু্যটমকমর্ ভরা তার োলপত্র দদমখও 
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েমন েমন হজল আশ্বি িল। আর র্া দিাক হবল না হেহটময দকমট পড়ার োনুষ নন 
দেটকাফ। 
 
র্হতয কথা বলমত হক েহল এবং হজলও অহতহথমদর র্ম্বমন্ধ্ তামদর পারস্পহরক েমনাভাব 
আদানপ্রদান করবার েমতা দকামনা হনহশ্চে অবর্র ইহতেমধয খুাঁমজ পাযহন। র্ারাহদনটা 
তামদর দকমট দগমে কামজর েমধয। লাঞ্চ এবং হডনার বতহর করা, পহরমবেন করা, কাপ 
হডর্ দধাওযা- আরও কতরকে দর্ কামজর ঝামেলা তার হেক হেকানা দনই দকামনা। 
দেজর দেটকাফ অবেয কহফর প্রেংর্া করমলন খুব। এবং েহল ও হজল র্খন র্েি 
কাজ দেষ কমর রামত্র হবোনায শুমত এল তখন তারা রীহতেত ক্লাে িমলও দুজমনর 
দচামখ তখন ফুমট উেহেল র্াফমলযর দীহপ্ত। হবজযগমবস তামদর বুক ফুমল উমেহেল। হকন্তু 
উষ্ণ ের্যার েহদর আরােও দবহেক্ষণ জুটমলা না তামদর কপামল। দুমটা বাজমত না 
বাজমতই কহলংমবমলর েেসমভদী আতসনামদ উমে পড়মত িল হবোনা দেমড়। 
 
হজল হবরহিরু্মর বমল উেল–দূর োই। এটা দতা র্দর দরজার ঘণ্টার আওযাজ! 
এতরামত্র আবার দক…। 
 
বযি রু্মর েহল বলল-তাড়াতাহড় উমে হগময দদমখা। 
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২. ভৎসসন্ার দৃক্রি 
েহলর হদমক ভৎর্সনার দৃহিমত তাহকময অহনেুক ভহঙ্গমত উমে দাাঁড়াল হজল। তারপর 
দড্রহর্ং গাউনটা গামযর ওপর জহড়ময হর্াঁহড় দবময দনমে দগল হনমচ। েহল র্দর দরজা 
দখালার েব্দ দপল। কার েৃদুকমণ্ঠর আওযাজও কামন দভমর্ এল তার। েহল বধর্স রাখমত 
পারল না। আমি আমি হবোনা দেমড় হর্াঁহড়র উপর দাাঁহড়ময উাঁহক োরার দচিা করল। 
হজল একজন অপহরহচত দাাঁহড়ওলা ভদ্রমলাকমক গাময ওভারমকাট খুলমত র্ািার্য করমে। 
ভদ্রমলামকর আপাদেিক দপাঁজা দপাঁজা বরমফ আপদেিক দেময দগমে। তারপর দর্ই 
র্মঙ্গ তামদর কথাবাতসার দুচারমট দোনা দগল। একটা ঘন হনঃশ্বার্ দেমড় ভদ্রমলাক 
বলমলন–উফ। কথার রু্মর হবমদেী রু্রটা কামন লাগমলা। তারপর বলল–িামতর র্েি 
আঙুলগুমলা অর্াড় িময দগমে। ওগুমলা আোর দর্ েরীমরর অংে তা দবাঝাই র্ায না। 
পামযর অবস্থা তার দচমযও খারাপ। োন বাাঁধামনা দেমঝর ওপর দোনা দগল দজামর 
দজামর পা দোকার েব্দ। 
 
আরু্ন… দভতমর আরু্ন। এই বমল হজল লাইমেরী ঘমরর দরজাটা খুমল হদল। তারপর 
বলল, ঘরটা এখনও দবে গরে আমে। দুঃপাাঁচহেহনমটর েমধযই আপনার জনয একটা 
ঘমরর বমোবি কমর হদহে। ততক্ষণ এখামন আপহন অমপক্ষা করুন। 
 
হবনীত কমণ্ঠ আগন্তুক বলল, আোমক র্হতযই ভাগযবান বলা র্ায। 
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েহলর দকৌতূিল আমরা উদগ্রীব িময উমেমে। হর্াঁহড়র োথা দথমক দুধাপ দনমে এমর্ ও 
এবার জাফহরকাটা দরহলংমযর ফাাঁক হদময অপহরহচত আগন্তুকমক ভামলাভামব দদখমত 
লাগল। বযর্ িমযমে ভদ্রমলামকর, গামলর দুপামে কামলা চাপদাহড়। দীঘস, ঘন কামলা 
ভূমজাড়া ধনুমকর েত বাাঁকা। গ্রীক পুরামণ বহণসত প্রজ্ঞাবান েযতামনর দচিারার র্মঙ্গ 
দকাথায দর্ন একটা হেল পাওযা র্ায। রমগর দুপামের চুমল অল্প পাক ধমরমে, হকন্তু িাাঁটা 
চলার েমধয আমে তারুমণযর র্াবলীল ভহঙ্গ। 
 
লাইমেরীর দরজাটা দটমন হদময হজল দ্রুত পাময হর্াঁহড় টপমক উমে এল ওপমর। েহলও 
আহড়পাতা বন্ধ্ কমর উমে দাাঁড়াল দর্াজা িময। 
 
েহল জানমত চাইল–ভদ্রমলাকহট দক? 
 
হজল েৃদু দিমর্ বলল–আোমদর অহতহথোলারই আমরক অহতহথ বরফ ঝমড়র ধাক্কায 
রািার োঝখামন গাহড় খারাপ িময দগমে ভদ্রমলামকর। দকামনারকমে গাহড় দথমক দনমে 
এক িাাঁটু বরফ দপহরময অমন্ধ্র েত র্ােমনর হদমক এমগাহেমলন, র্হদ দকামনা আশ্রয 
খুাঁমজ পাওযা র্ায এই আো কমর। এেন র্েয আোমদর টাঙামনা র্াইনমবাডসটা ওনার 
দচামখ পড়ল। প্রথমে উহন হেক হবশ্বার্ করমত পামরনহন। র্কাতর অনুনময র্াড়া হদময 
ভগবান দর্ন এটা হেহলময হদমযমেন বমল এটা তার েমন িয। 
 
েহল প্রশ্ন করল, দকাথাও দকামনা গমণ্ডামগাল দনই দতা? 
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 হজল বলল–আমর না না। এর্ব রামত হর্াঁমদল দচামররা রািায ঘুমর দবড়ায না। 
 
েহল বলল–োমন আহে বলমত চাই…একজন হবমদেী দতা বমট? 
 
হজল বলল–িযাাঁ তা হেক। নাে বলমলন পযারহভহর্হন, তমব ভদ্রমলামকর োহনবযাগটা আহে 
দদমখহে। েমন িল শুধুোত্র আোমক দদখাবার জনযই ইমে কমর উহন বার করমলন 
বযাগটা পমকট দথমক। করকমর কযামরহে দনামট োর্া। ভদ্রমলাকমক দকামনা ঘরটা দদওযা 
র্ায বল দতা? 
 
েহল বলল–দকন, র্বুজ হডর্মটম্পার করা ঘরটাই দাওনা। র্বহকেুই আমে র্াজামনা 
দগাোমনা। দকবলোত্র হবোনাটা দপমত হদমলই িয। 
 
আোর েমন িয ভদ্রমলাকমক দগাটা দুমযক পাজাোও ধার হদমত িমব। দকননা গাহড়মতই 
আটমক আমে ওনার র্ব োলপত্র। আোমক বলমলন, দকামনারকমে গাহড়র জানলা হদময 
হতহনই শুধু দনমে আর্মত দপমরমেন। 
 
েহল হবোনার চাদরটা আর বাহলমের ওযাড় আর দতাযামল আনমত দভতমর দগল। 
তারপর দুজমন হেমল আবার দ্রুত িামত ের্যা বতহর করমত লাগল। 
 
আকামের দর্রকে অবস্থা তামত েমন িয পথঘাট র্ব চাপা পমড় র্ামব বরমফ। এই 
বরফ দকমট রািা বার করমতও র্েয লাগমব অমনক। আেরা দু-চার হদমনর জনয িযমতা 
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বাইমরর পাহরপাহশ্বসক জগৎ দথমক হবহেন্ন িময পড়মবা। বযাপারটা তািমল খুব েজার িমব 
তাই না?– র্মূ্পণস এক নতুন ধরমনর দরাোঞ্চকর অহভজ্ঞতা!–হজল বলল। 
 
র্মেমির রু্মর েহল জবাব হদল–আোর বাপু অত হকেু েমন িমে না, দকবলোত্র 
পাউরুহট হদময নানা ধরমনর খাবার বতহর করা র্া অরু্হবমধজনক…। আো হজল, আোর 
পাউরুহটর দকক আর হেহিটা দতাোর দখমত খারাপ লামগ না দতা? 
 
হজল তামক ভরর্া হদময বলল–হক দর্ বল! এমকবামর অেৃত! অহতহথরা দখমল বমতস 
র্ামব। তমব রুহটওলা দর্ হক রকে রুহট হদময দগমে দর্টাই প্রধান হচোর হবষয। পথঘাট 
বরমফ দঢমক দগমল অনয দকামনা রুহটওলাও আর্মব না এহদমক। 
 
শুধু রুহটওলা না, োংর্হবমিতামকও তুহে দদখমত পামব না। না আর্মব দকামনা হপওন, 
না আর্মব দকামনা িকার। এেনহক দটহলমফান দর্াগামর্াগ পর্সে িময দর্মত পামর 
হবহেন্ন। 
 
তখন একোত্র র্ম্বল িমব দরহডও তারাই আোমদর কামে কতসমবযর হনমদসে পাোমব। 
 
তমব একটাই আোমদর ভরর্া আমে দর্ আোমদর দজনামরটার আমে। দজনামরটামরর 
র্ািামর্যই আেরা হনমজমদর ইমলকহট্রক লাইনগুমলা চালু করমত পারব। 
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কাল র্কামল উমে প্রথমেই আোমদর দজনামরটারটা প্রস্তুত রাখা দরকার। তাোড়া কযলা 
ভহতস করমত িমব চুিীটামত। 
 
তমব আোর হবশ্বার্ আগােী দুচার হদমনর েমধয নুতন কমর কযলা পাবার দকামনাও 
র্িাবনা দনই। েজুত কমে র্াযহন দতা? 
 
চারহদমক এখন উপহস্থত িমে নানা ঝামেলা। হক দর্ শুরু িল এই দুমর্সাগ…। তাড়াতাহড় 
কর হজল, এই ভদ্রমলাক হক দর্ন নাে তার পযারা-না হক তামক দডমক আন। আর আহে 
দাাঁড়ামত পারব না। ঘুে পামে। েহল বলল কথাগুমলা। 
 
হজমলর আেঙ্কা দর্ ভুল নয তার প্রোণ পাওযা দগল রািার ওপর পাাঁচ ফুট বরফ জমে 
আমে। অমনক দক্ষমত্র দুঃর্াধয বাপার িল জানলা দরজা দখালা। তুষারপামতর দকামনা 
থাোর হচহ্ন দনই ঝরমে দতা ঝরমেই। র্ারা পৃহথবীটাই এখন হনরাবরণ হবধবার েমতা 
র্াদা দপাষামকর েত জড়ামনা। তার বুমকর েমধয হনঃেব্দ েৃতুযর হিমেল হবিার! 
 
হেমর্র্ বমযল র্কামলর প্রাতঃকালীন খাবামর বযি হেমলন। এই েুিূমতস ডাইহনংরুমে 
উপহস্থত হেল না দকউই। পামের দটহবলটা দেজর দেটকামফর জনয হেল হনহদসি। হতহন 
হকেু আমগই প্রাতঃরাে দর্মর উমে দগমেন। তার বযবহৃত কাপমেটগুমলা পহরষ্কার করার 
জনয হনময র্াওযা িমযমে। হেঃ দরমনর দটহবলটা র্াজামনা দগাোমনা আমে অবেয। হকন্তু 
ভদ্রমলামকর এখমনা দদখা পাওযা র্াযহন। একজন হনশ্চয খুব র্কামলই হবোনা দেমড় 
উমে দগমেন। আমরকজমনর রূ্র্স োথার ওপর না উেমল তার ঘুেই ভামঙ না। হকন্তু 
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হেমর্র্ বমযল জামনন একহটোত্র র্হেক র্েয আমে প্রাতঃরামের জনয। দর্ই র্েযটা 
িমে র্কাল নটা। 
 
হেমর্র্ বমযল এর্ব ভাবমত ভাবমতই রু্স্বাদু ওেমলটটা দেষ করমলন। দুপাহট েজবুত 
েি দাাঁমতর র্ািামর্য দেষ করমলন িামত গরে দটািগুমলাও। তার েমন একটা রাগ রাগ 
ভাব ফুমট উেমে। অহভমর্াগ করার েত হকেু খুাঁমজ না পাওযায তার েমধয একটা আমে 
হবচহলত ভাব। েঙ্কর্ওমযল েযানরমক দর্েনহট িমব বমল হতহন দভমবহেমলন, এমর্ 
দদখমলন তার ভাবনার র্মঙ্গ ওনার দকামনা হেলই দনই। হতহন দভমবহেমলন দর্ দর্খামন 
িযত প্রমতযকহদন তার্ দখলার আর্র বমর্। কমযকজন বহষসযর্ী রেণীরও দদখা পামবন 
বমল তার ধারণা হেল। তামদর কামে হতহন আড়ম্বর র্িকামর তার র্াোহজক খযাহত ও 
প্রহতষ্ঠার গল্প করমত পারমবন। কত গণযোনয উচ্চপদস্থ বযহির র্মঙ্গ দর্াগামর্াগ হেল 
তার। দর্কথা র্কমলর েমন শুহনময তাক লাহগময হদমযমেন। এোরা র্ােহরক দপ্তমরর 
অমনক গুরুত্বপূণস তথয দর্ তার নখদপসমণ দর্ কথাও শুহনমযমেন হতহন। 
 
রু্দ্ধ পহরর্োহপ্ত তার েমন এক হনঃর্ঙ্গতা এমন হদমযমে। হতহন দর্ন এক হনজসন িীমপ 
পহরতযি দকামনা নাহবক। রু্দ্ধ চলাকালীন হতহন হেমলন একজন কেসবযি েহিলা। 
চারহদমক তার িাাঁকডামক তটস্থ িময থাকত। র্েি অহফর্টাই দর্ই দেজামজর ভামর 
থরথর কমর কাপমতা? তার দচময উচচপদস্থ কতসাবযহি এই েহিলাহটমক ভয দপমতন 
হবমেষভামব। আর অধীনি কেসচারীরা তার র্ােমন পমড় দগমল ভয দপময এহদক ওহদক 
দোটােুহট করত। এেনহক প্রকৃতই তার দকামনা র্াংগেহনক ক্ষেতা আমে হকনা দর্ 
হবষময দকউ োপার র্াির্ করত না। হকন্তু এই উমত্তজনার েমধয বেরগুমলা দকেন 
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কমরমেষ িময দগমে। হতহন আবার কেসস্থল দথমক র্মর এমর্ বযহিজীবমন হফমর 
এমর্মেন। রু্মদ্ধর আমগ তার দর্ হনজস্ব বযহিগত জীবন হেল এখন দর্ন তার দকামনা 
অহিত্বই দনই। এতহদন হেহলটাহররা তার বাহড়টা দখল কমর দরমখহেল। র্মূ্পণস না 
র্াহরময হনমল তার েমধয বার্ করা অর্িব িময পমড়। 
 
তার দর্ র্ব পুবসপহরহচত বনু্ধ্বান্ধ্ব হেল তারা প্রায দক দকাথায রমযমে তার হেক দনই। 
অবেয নতুন পাড়াপড়হেরাও হেকই খুাঁমজ দর্াগাড় কমর দনমবন, তমব তার জনযও হকেুটা 
র্েয চাই! দর্ইজনয দকামনা দিামটল বা দবাহডসং িাউর্ই র্ব র্ের্যার র্োধান বমল 
আপাততঃ েমন িয। এই র্ব দভমবই েঙ্কর্ওমযল েযানরমক হতহন হনবসাহচত কমরহেমলন। 
 
হেমর্র্ বমযল রাগতদৃহিমত চারপামে দদখমলন। হবড় হবড় কমর েমন েমন বলমলন, খুবই 
অর্াধুতার পহরচয। এরা দর্ র্মবোত্র শুরু করমত র্ামে, দর্ কথাটা আমগ আোমক 
জানামনা উহচত হেল। 
 
হতহন িাত হদময হডর্টা একটু দূমর দেমল হদমলন। প্রাতঃরামের প্রহতহট খাবার দর্ রু্স্বাদু 
এবং রু্পহরমবহেত এইজমনযই তার রাগটা একটু দবহে। হবমেষ কমর কেলামলবুর 
দোরব্বা এবং কহফ, দুমটাই প্রর্ংর্ার দর্াগয। হেমর্র্ বমযমলর েমন িল, অহভমর্াগ 
জানাবার নযাযর্ঙ্গত অহধকার দথমক অনযাযভামব তামক বহঞ্চত করা িমযমে। এেনহক 
তার হবোনাটাও পহরপাহট কমর দগাোমনা। ওপমরর চাদরটারও চারহদমক নিা করা। 
োথার বাহলেটাও হেল খুব নরে এবং দোলামযে। হেমর্র্ বমযল এই ধরমনর আরাে ও 
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রু্খস্বােেয পেে কমরন। হকন্তু অমনযর কামজর খুাঁত ধরাটাও হেল তার হবলামর্র অঙ্গ। 
আর দুমটার েমধয তুলনােূলকভামব হিতীযহটর প্রহত তার দবহে আর্হি। 
 
র্ম্রাজ্ঞীর েত েহিোহিত ভহঙ্গোয দচযার দেমড় উমে হতহন দাাঁড়ামলন। তারপর 
ডাইহনংরুে দপহরময পা হদমলন বারাোয। লাল-চুল হবহেি অস্বাভাহবক স্বভামবর রু্বকহটর 
র্মঙ্গ তার েুমখােুহখ দদখা িময দগল। রু্বকহটর গলায ঝুলমে এক পেমের টাই। হক-ই 
বা তার রমঙর বািার। গা়ে রমঙর র্বুমজর ওপর কামলা লাইন হদময দচককাটা। 
 
হেমর্র্ বমযল েমন েমন ভাবমলন অস্বাভাহবক….। র্মূ্পণস অস্বাভাহবক। তার ওপর পাে 
কাহটময র্াবার র্েয রু্বকহট দর্রকে হতর্সক দৃহিমত তাকামলন দর্ই তাকামনাটাও তার 
একদে পেে িল না। তার এই হতর্সক দৃহির েমধযই আমে এক অস্বহিকর 
অস্বাভাহবকতা– েমন েমন ভাবমলন হতহন। 
 
হেমর্র্ বমযল হনমজ হনমজ হর্দ্ধাে হনমলন দর্ হতহন হনশ্চয োনহর্ক ভামব অরু্স্থ। 
তাোড়া অনয হকেু িমত পামর না। একটু দথমে দোকরার হনযে োহফক োথা দনমড় 
অহভবাদন হফহরময হদমলন। ঘরহট দবে আযতমন বড়। দদওযাল দঘমষ র্াহর র্াহর রু্ের 
দচযার পাতা। হবমেষ কমর দগলাপী রমঙর বড় দচযার দর্ খুবই আরােদাযক দর্টা আর 
কাউমক বলার অমপক্ষা রামখ না। ওই দগালাপী দচযারহটই দর্ তার িমব দর্টা েমন েমন 
হেক কমর হনমলন হতহন। পামে অনয দকামনা দাহবদার এমর্ ঝামেলা কমর দর্ইজনয 
দখল-স্বত্ব কামযে করবার জনয দবানার র্াজর্রঞ্জাে ভরা বযাগটা তার ওপর নাহেময 
রাখমলন। তারপর ডানহদমক থাকা ববদুযহতক চুিীর র্ােমনর হদমক এমর্ দাাঁড়ামলন। 
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িযাাঁ, হতহন র্া র্মেি কমরহেমলন, হেক তাই। চুিীটা হনমজ উত্তপ্ত িমলও এর উষ্ণতা 
র্ঞ্চামরর ক্ষেতা খুবই র্ীহেত। হেমর্র্ বমযমলর দচাখদুমটা হকেুক্ষমণর জনয দগালাকার 
িময উেমলা। এ হবষময তার দকামনা বিবয রাখা উহচত। 
 
হবরহি দচামখ হতহন এবার বন্ধ্ জানলার র্াহেস দভদ কমর বাইমরর হদমক তাকামলন। 
খুবই জঘনয আবিাওযা। খুবই ভযঙ্কর। তমব হতহন দর্ এখামন দবহেহদন থাকমবন না, 
দর্টা রু্হনহশ্চত। অবেয আমরা দু-চারজন নতুন অহতহথর আগেন ঘটমল জাযগাটা দর্ 
বার্মর্াগয িময উেমব তখন নতুন কমর না িয হচো করা র্ামব। 
 
দকউ দর্ন চাপা গলায দপেন দথমক দিমর্ উেল। তারপর তাড়াতাহড় হেমর্র্ বমযল ঘুমর 
দাাঁড়ামলন। রু্বক দরনই দরজার হদমক দাাঁহড়ময তার হদমক দচাখ তুমল তাহকময আমে। 
তার দৃহির েমধয দর্ই একই ভামব িাহর্র আভার্। 
 
দেজর দেটকাফ হখড়হকর দরজায বরফ দূর করার জনয র্ািার্য করহেমলন হজলমক। 
ভদ্রমলাক রীহতেত পহরশ্রেী। হজলও আনেভরা েমন আেহরক কৃতজ্ঞতা জানাহেমলন 
দর্জনয। 
 
দেজর দেটকাফ োথা দনমড় েেবয করমলন, র্হতযই এটা একটা ভামলা বযাযাে। দদমির 
র্িপাহতগুমলা হেক রাখার জনয দরাজ এধরমনর দকামনা না দকামনা েরীরচচসা করা 
উহচত। 
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হজল েমন েমন এটাই হচো করহেমলন দর্ দেটকাফ হনশ্চয হনযহেত স্বাস্থযচচসা কমরন! 
দকননা র্কাল র্ামড় র্াতটায হজল প্রাতঃরাে দর্মর দফমলন, তার র্ম্বমন্ধ্ এই ধরমনর 
হচোই র্বার আমগ আর্মব। 
 
হজমলর োনহর্ক হচোভাবনার আাঁচ ধমরই দর্ন দেজর বলমলন–আোর জনয আপনার স্ত্রী 
দর্ প্রাতরামের বযবস্থা কমর দরমখহেমলন এর জনয অর্ংখয ধনযবাদ। হডেটাও খুব রু্ের 
দখমত িমযহেল। 
 
হজলমক দিামটমলর নানারকে কাজকমেসর জনয র্কাল র্াতটার আমগ হবোনা দেমড় উমে 
পড়মত িয। এবং দর্ ও েহল দুজন হেমল হডে দর্দ্ধ কমর চা বতহর করল। তারপর 
র্বহকেু বর্বার ঘমর এমন রাখমলা র্াহজময গুহেময। প্রহতহট বস্তুই হনখুাঁত ও পহরষ্কার 
পহরেন্ন। হজল। একটা কথা েমন েমন না দভমব পামরহন। 
 
দর্ র্হদ এই দিামটমলর দকামনা অহতহথ িত তমব এেন বরফ ঝরা র্কামল হবোনার 
গরে জাযগা দেমড় দকউই তুলমত পারত না তামক। দেষ েুিূতস পর্সে দর্ হবোনা 
আাঁকমড় পমড় থাকত। 
 
তমব এই দেজর ভদ্রমলাক খুব র্কামলই হবোনা দেমড় উমে পমড়মেন। প্রাতঃরােও 
দর্মর দফমলমেন র্কাল র্কাল। তারপর র্ারা বাহড়েয ঘুমর দবহড়মযমেন। দদখমলই 
দবাঝা র্ায অদেয প্রাণেহিমত ভরপুর রু্স্থ র্বল োনুষ হতহন। 
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হজল আড়মচামখ র্ািার্যকারীর হদমক একবার তাকামলা। ভদ্রমলামকর প্রকৃহতর র্হেক 
িহদে পাওযা েি। পহরশ্রেী বযর্ দপহরময দগমে েমন িয পঞ্চাে। তমব তার দুমটা 
দচাখই দর্ন দকেন দকেন। র্বসদাই দর্ন একমজাড়া তীক্ষ্ণ অনুর্ন্ধ্ান দৃহি দেমল র্কমলর 
ভাবগহতক লক্ষয করমেন। হকেুই দর্ন তার নজর এহড়ময র্ায না। হক উমেেয হনময দর্ 
হতহন েঙ্কর্ওমযল েযানমর এমর্ উমেমেন হজল দর্ই কথাই হচো করহেল। রু্দ্ধ দেষ 
িবার ফমলই িযমতা তামক দর্নাবাহিনী দথমক হনমত িমযমে অবর্র এবং িামত এখন 
আর দকামনা কাজ দনই। 
 
ঘুে দথমক দদরীমত উেমলন হেঃ পযারাহভহর্হন। কহফ আর এক টুকমরা দটাি োড়া হকেুই 
দখমলন না হতহন। প্রাতঃরামেও ইউমরামপর স্বভাবজাত হেতবযহযতার পহরচয হদমলন। 
তমব েহলর র্মঙ্গ প্রথে দেসমনই তার দর্ন হবনমযর বাাঁধ দভমঙ দগল। েহলও রীহতেমতা 
অপ্রহতভ িময উেমলা। ভদ্রমলাক দু পাময ভর হদময বযগ্রভহঙ্গমত উমে দাাঁহড়ময োথা নত 
কমর তামক অহভবাদন জানামলন। বলমলন, আরু্ন আরু্ন, আোমদর েিীযর্ী 
গৃিকত্রী…রু্প্রভাত! র্হতযই আপহন অর্াোনয। বলুন আহে হেক বললাে হকনা? 
 
েহল োথা দনমড় ইতিতঃ ভামব র্ায হদল। প্রকৃতপমক্ষ এই প্রর্ঙ্গ দীঘসতর করবার তার 
দকামনা ইো হেল না। এখন ভহনতা করবার েত একচুল র্েয দনই। 
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ভাড়ার ঘমর তদারহক করমত করমত েহল হবড়হবড় কমর বলল, আর দকন দর্….প্রমতযমক 
হনমজর দখযাল খুহেেত প্রাতঃরামের র্েয দবাঁমধ রামখ ঝহক্ক-ঝামেলা র্ােলামনা র্হতয বড় 
কহেন কাজ। 
 
েহল হডর্গুমলা েুমে দরমখ তাড়াতাহড় হর্াঁহড় দবময উমে এল দদাতলায। তামক এখন র্ামব 
না। হজল এখন র্ারা বাহড়র বরফ র্াফ করমত বযি। 
 
েহল দ্রুত িামত কাজ র্ারল। তমব তার েমধয র্মের দকামনা অভাব হেল না। 
অহতহথমদর স্নানঘমর জমলর হেকেমতা র্রবরাি করা িমযমে হকনা দর্হদমকও দচাখ 
দদওযা প্রমযাজন। েহল এবামর স্নানঘরগুমলা ঘুমর দদখমত লাগল। এই র্েয দবমজ উেল 
দটহলমফান। এত কামজর েমধয নতুন উপদ্রব রু্ি িমল স্বভাবতঃই েনটা একটু হবগমড় 
র্ায। েহলর বুমক জেমত শুরু কমরহেল হবরহি। হকন্তু এই দঘার দুমর্সামগর হদমন 
দটহলমফামনর লাইনটা হেক চালু আমে — এই কথা দভমবও োহে দপল দর্ আবার 
হকেুটা। েহল র্খন েুটমত েুটমত লাইমেরী ঘমর এমর্ দপৌঁেমলা তখন দর্ রীহতেমতা 
িাাঁপামে। 
 
দর্ই অবস্থামতই তুমল হনমলা হরহর্ভারটা। 
 
িযাাঁ..বলুন, দূরভামষর অপর প্রাে দথমক একটা ভরাট গিীর স্বর দভমর্ এমলা, 
েঙ্কর্ওমযল েযানর…? 
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িযাাঁ, এটা েঙ্কর্ওমযল েযানর অহতহথোলা। 
 
আহে কেযান্ডর দডহভমর্র র্মঙ্গ কথা বলমত চাই। 
 
অনুগ্রি কমর র্হদ একটু খবর দদন… 
 
হকন্তু হতহন এখন দফান ধরবার েমতা ফুরর্ৎ পামবন হকনা বলমত পাহর না। জবাব হদমলা 
েহল। 
 
আহে তার স্ত্রী হেমর্র্ দডহভর্।… আপহন দক কথা বলমেন? 
 
 বাকসাযামরর পুহলর্-রু্পাহরমিমি িমবন। 
 
আচেকা ধাক্কা দখময েহল দর্ন চেমক উেমলা হকেুটা। 
 
 ও…তাই বুহঝ..? 
 
 শুনুন হেমর্র্ দডহভর্, একটা গুরুতর পহরহস্থহতর উদ্ভব িমযমে। 
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দটহলমফামন অবেয র্েি বযাপারটা খুমল বলমত চাই না, তমব আহে হডমটকহটভ র্ামজসি 
দট্রটারমক েঙ্কর্ওমযল েযানর-এর হেকানায পাহেময হদমযহে। দর্ দকামনা েুিূমতসই দট্রটার 
আপনামদর ওখামন দপৌঁমে দর্মত পামর। 
 
হকন্তু েমন িয না ভদ্রমলাক আর্মত পারমবন বমল। পথঘাট র্েিই বন্ধ্ িময দগমে 
বরমফ। রািা হদময চলামফরা করাই দুঃর্াধয বযাপার। 
 
িগমবমনর কণ্ঠস্বমর রু্গভীর আশ্বামর্র ধ্বহন। দট্রটার দর্ভামবই দিাক দপৌঁমে র্ামব। 
দর্জনয হচো করমবন না। তমব আপনার স্বােীমক জাহনময রাখমবন দযা কমর, দট্রটামরর 
কথা দর্ন দোমনন েন হদময। এবং দর্ র্া বলমব দর্ই হনমদসেই দর্ন দেমন চমলন। বযস্ 
আর হকেু নয। 
 
হকন্তু রু্পহরনমটমণ্ডট িগমবন…. দকনই বা…। 
 
েহল োঝপমথ দথমে দগল। িগমবন ইহতেমধয লাইন দকমট হদমযমেন। তার অথস, হতহন 
বলমলন র্া এর দবহে তার আর দকামনা বিবয দনই। তবুও কমযক েুিূতস দবাকার েতন 
দফান ধমর দাাঁহড়ময থাকল। তারপর হরহর্ভারটা ধীমর ধীমর নাহেময রাখল। ইহতেমধয 
দরজা দেমল হজল দভতমর ঢুমক পমড়মে। 
 
েহলর বুক দথমক একটা স্বহির হনঃশ্বার্ পড়ল। দর্ বলল –র্াক তািমল এমর্ পমড়ে 
তুহে। 

http://www.bengaliebook.com/


মাউসট্রাপ । আগাথা ক্রিক্রি। উপন্যাস 

62 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
হজমলর লম্বা চুমলর ফাাঁমক ফাাঁমক র্াদা বরফ জহড়ময আমে। গামল ও কপামল কযলার 
কাহল। দচামখ েুমখ রমযমে বযিতার োপ। বমল উেল দর্ –দতাোর বযাপারটা হক েহল? 
আহে কযলার ঝুহড়গুমলা র্ব দবাঝাই কমর দরমখহে, হেকেমতা কামের বযবস্থাও দরমখ 
হদমযহে। এখন হগময েুরহগর ঘরটা দদখমত িমব। তারপর েযলারটা রু্বমোবি করমত 
পারমলই এ দবলার েত আোর েুহট। হকন্তু দতাোমক দর্ন হকেুটা হচহেত েমন িমে…. 
 
েহল বলল –পুহলর্ কতৃসপক্ষ দফান কমরহেমলন, হজল। 
 
 হজল অহবশ্বামর্র রু্মর বলল– পুহলর্? 
 
েহল ম্লান েুমখ বলল, িযাাঁ। তারা একজন ইনর্মপটর না র্ামজসি –কামক দর্ন এখামন 
পােমেন। 
 
হজল বলল –হকন্তু দকন? হক আোমদর অপরাধ? 
 
েহল বলল –তা বলমত পারব না। আো আেরা দর্ দুই পাউণ্ড আইহরে োখন আহনমযহে 
তার জমনয শুল্কহবভাগ দকামনা আপহত্ত দতামলহন দতা? 
 
হজল ভ্রূ কুাঁচমক হকেুক্ষণ হচো করল তারপর বলল –হট.হভ-র লাইমর্েটা হেক র্েয 
হরহনউ করা িমযমে দতা, তাই না? 
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েহল বলল –িযাাঁ, িযাাঁ, দর্ র্েি ঝামেলা অমনক হদন আমগই হেমট দগমে। তমব র্ােমনর 
বাহড়র বাহর্ো হেমর্র্ হবভূলমকর কামে আহে আোর পুরমনা দকাটটা হদময হনমযহেমলন 
পাাঁচটা দরেমনর কুপন। হনশ্চয দর্টা খুব একটা দদামষর নয, কারণ আহে র্খন আোর 
পুরামনা দকাটটা দথমক বহঞ্চত িহে তখন পাাঁচটা দরেমনরই বা কুপন দভাগ করমত 
পারমবা না দকন?…হকন্তু…হকন্তু…এ োড়া হক-ই বা িমত পামর আর? হকেুই দবাঝা র্ামে 
না হেক!… 
 
দু-একহদন আমগ খুব বড় একটা অযাকহর্মডির িাত দথমক আহে অমল্পর জনয দবাঁমচ 
হগমযহেলাে। তমব দর্ বযাপামর দকামনা দদাষ দনই আোর। অনয গাহড়টাই হুড়েুহড়ময 
আোর গাহড়র ওপর এমর্ পমড়হেল। এেন হক তার আমগ িণস পর্সে দদযহন। 
 
অপ্রর্ন্ন রু্মর গুণ গুণ করমলা েহল, বলল –হনশ্চয আেরা হকেু একটা কমরহে। 
 
আজকাল েুহস্কল িমে, তুহে র্া হকেু করমত র্াও র্েিই দবআইহন। –হজমলর গলায 
রামগর রু্র হেল। দর্ আবার বলমত শুরু করল দর্ইজনয র্ব র্েযই হনমজমক দকেন 
অপরাধী অপরাধী েমন িয। তমব আোর হবশ্বার্ এই অহতহথোলা র্ংিােই হকেু িমব। 
হবনা অনুেহতমত এ ধরমনর দকামনা বযবর্া পহরচালনাটাই িযমতা আইমনর দচামখ দণ্ডনীয 
অপরাধ! 
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আোর ধারণা দকবলোত্র পানীয পহরমবেমনর দক্ষমত্রই হকেু হকেু বাধাহনমষধ চালু আমে। 
হকন্তু আেরা দতা অহতহথমদর দটহবমল দকামনারকে পানীয র্রবরাি কহরহন। তািমল দকন 
হনমজমদর ইমেেমতা বযবর্া চালামত পারব না? 
 
িযাাঁ, আহে জাহন! দতাোর কথার েমধয রু্হিও আমে র্মথি। তমব ওই র্া বললাে, 
আজকাল িযত র্েি দক্ষমত্রই র্রকারী বাধা হনমষধ আমরাপ করা িমযমে। 
 
িায ভগবান! েহল দীঘসশ্বার্ দফলমলা, দকনই বা েরমত আেরা এই দিামটল খুমল বর্মত 
দগলাে! প্রথে হদনই বরফ চাপা পমড় — পথঘাট র্ব বন্ধ্ িময দগমলা। তার ফমল 
অর্েমযর জমনয দর্ র্েি হটমনর খাবার আেরা েজুত কমর দরমখহেলাে দর্ র্বই 
অহতহথরা দুহদমন দেষ কমর দদমব। 
 
অমল্পমতই তুহে দবহে নাভসার্ িময দপামড়া না। র্ান্ত্বনার রু্মর হজল বলমলা, আোমদর 
িযমতা, এখন হকেুটা দুহদন র্ামে, হকন্তু েীগহগরই দুমর্সামগর দেঘ দকমট র্ামব। 
অনযেনস্ক ভামব েহলর কপামল আলমতা কমর দোাঁট দোাঁযামলা হজল। তাপর একটু দথমে 
র্মূ্পণস হভন্ন রু্মর বমল উেমলা, একটা কথা হক জামনা েহল, আোর দকবলই েমন িমে 
হবষযটা হনশ্চয খুব গুরুতর হকেু িমব। তা না িমল খামোকা একজন পুহলর্ র্ামজসিমকই 
বা তারা এখামন পাোমত র্ামব দকন? দচাখ তুমল জানলা হদময বাইমরর হদমক ইহঙ্গত 
করমলা হজল, খুব জরুরী হকেু না িমল এেন হদমন… 
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েহলও দকামনা কথা বলমলা না। দুজমন দুজমনর হদমক উল্কহণ্ঠত দৃহিমত তাহকময রইমলা। 
দভজামনা দরজা দেমল হেমর্র্ বমযল দভতমর প্রমবে করমলন। 
 
এই দর্..আপহন এখামন হেঃ দডহভর্? হেমর্র্ বমযমলর কণ্ঠস্বমর রু্গভীর কাহেনয। ড্রহযং 
রুমের তাপচুলিীটা দর্ োন্ডা পাথর িময দগমে দর্ খবর কী আপনার কামন এমর্ 
দপৌঁমেমে? 
 
আহে খুবই দুঃহখত হেমর্র্ বমযল। আোমদর কযলার েজুতটা এমকবামর ফুহরময 
এমর্মে, তাই… 
 
হেমর্র্ বমযল হনদসয কমণ্ঠ েেবয করমলন, হকন্তু আহে র্িায র্াত হগহন কমর হদহে, দর্ 
কথাও ভুমল র্ামবন না। র্াতর্াতটা হগহন! দর্টাও হনশ্চয োন্ডায জমে র্াবার জমনয নয। 
 
হজল লহিত গলায বমল উেল, একু্ষহন হগমযই আহে ওটা জ্বালাবার বমোবি কমর 
হদহে। 
 
হজল দ্রুতপাময ঘর দেমড় দবহরময দগল। হের্র্ বমযল এবার হফমর তাকামলন েহলর 
হদমক। একটা কথা আপনামক বলহে বমল হকেু েমন করমবন না হেমর্র্ দডহভর্। তমব 
এই দর্ রু্বকহট এখামন আমে তার চালচলন খুবই অস্বাভাহবক। তার কথাবাতসা…এেন 
হক গলায বাাঁধা টাইটা পর্সে…র্ব হকেুই খুব অদু্ভত ধরমনর। তার ওপর চুলটুল 
আাঁচড়ামনার দকামনা অভযার্ও দবাধিয ওর দনই। 
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েহল জবাব হদল –হকন্তু রু্বকহট দতা একজন ভামলা স্থপহত। 
 
 োপ করমবন, আপনার কথার অথস… 
 
হিমিাফার দরন একজন স্থপহত, এবং…. 
 
হেমর্র্ বমযল োঝপমথ বাধা হদময বলমলন– শুনুন শুনুন, হেমর্র্ দডহভর্ র্যার 
হিমিাফার দরমনর নাে আহে শুমনহে। হতহন দর্ র্তযই একজন প্রথে দশ্রণীর স্থপহত, 
তামত দকামনা র্মেি দনই। দর্িপল ইতযাহদ তাাঁর অমনক কীহতসর কথাই র্কমলর জানা 
আমে। হকন্তু আপনারা েমন কমরন দর্ দুহদন দকামনা আটস সু্কমল পড়মলই হেল্পতমের 
র্বহকেু অনাযামর্ হেমখ দফলা র্ায। 
 
আহে এখন এই রু্বকহটর কথাই বলহে। এর নােও হিমিাফার দরন। রু্বকহটর বাপ-ো 
দচমযহেমলন বড় িমল তামদর দেমল একজন নাে করা স্থপহত িমব। দর্ইজমনযই ওরকে 
নােকরণ দদওযা িমযহেল এবং তামদর দর্ই স্বেও প্রায র্হতয িমযমে বলা চমল। 
 
হেমর্র্ বমযল নাক দকাাঁচকামলন বলমলন, তমব আোর কামে র্েি হবষযটা খুবই 
র্মেিজনক বমল েমন িমে। আহে র্হদ থাকতাে আপনার জাযগায তািমল দেমলহটর 
র্ম্বমন্ধ্ রীহতেত দখাাঁজখবর না হনময োড়তাে না। ওর র্ম্বমন্ধ্ আপহনই বা কতটুকু 
জামনন? 
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আপনার র্ম্বমন্ধ্ র্তটুকু জাহন হেক ততটুকুইহেমর্র্ বমযল। দর্টা িমে এই দর্ 
আপনারা দুজমনই র্িায র্াত হগহন কমর দদমবন। এবং এইটুকু জানমলই চমল র্ামব 
আোর, তাই নয হক? কারণ দর্টাই শুধু আোর জানার হবষয। র্হতযই আহে আোর 
অহতহথমদর পেে কহর হক…েহল দচাখ তুমল তাকামলন দর্াজারু্হজ। তারপর বলল–কহর 
না, তামত হকেু এমর্ র্ায না। 
 
হেমর্র্ বমযল এবার একটু দরমগ দগমলন। বলমলন– আপনার বযর্ এবং অহভজ্ঞতা, 
দুমটাই খুব কে। দর্ই কারমণ দকামনা অহভজ্ঞ বযহির পরােেস গ্রিণ করাই এ দক্ষমত্র 
র্েীহচন। আো, ওই অদু্ভত-দেসন হবমদেী ভদ্রমলাকহটই বা দক? কখনই বা িাহজর 
িমলন হতহন। 
 
উত্তর হদমলন–োঝরামত। 
 
তাই নাহক, ভাহর অদু্ভত দতা। দকামনা নতুন জাযগায এমর্ ওেবার পমক্ষ র্েযটা হনশ্চয 
উপরু্ি নয খুব একটা? 
 
হেহি কমর েহল দফাড়ন দকমট বলল–হকন্তু প্রকৃত ভ্রেণকারীমক হফহরময দদওযা 
নীহতহবরুদ্ধ, হেমর্র্ বমযল। আপহন িযত এই আইন র্ম্পমকস হেক অবহিত নন? 
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হেমর্র্ বমযল বলমলন–আোর বিবয িমে, এই দর্ ভদ্রমলাক, পযারাহভহর্হন না হক দর্ন 
নাে–খুব রু্হবমধর বমল… 
 
র্াবধান…র্াবধান েযাডাে। র্হদ আপহন েযতামনর র্ম্বমন্ধ্ দকামনা েেবয কমরন এবং 
ঘটনাচমি দর্ র্হদ… 
 
হেমর্র্ বমযল র্ােমন ভূত দদখার েতই আচেকা লাহফময উেল। র্াক্ষাৎ েযতানই দর্ন 
এখন তামক করমে র্মম্বাধন। হনঃেব্দ পাময হেঃ পযারাহভহর্হন দর্ কখন দর্খামন িাহজর 
িমযমেন দুজমনর কারুরই দর্টা নজমর পমড়হন এতক্ষণ দাাঁহড়ময দাাঁহড়ময ভদ্রমলাক 
হবনম্রভহঙ্গমত িাত কচলাহেমলন। তার দোাঁমটর আগায েযতান রু্লভ কুহটল িাহর্র 
উিার্। 
 
হেমর্র্ বমযল হবেত ভহঙ্গমত েেবয কমর বলমলন–আপহন আোয চেমক হদমযহেমলন, 
কখন দর্ চুহপর্ামর আোমদর দপেমন এমর্ দাাঁহড়মযমেন, এমকবামর দটর পাইহন। 
 
পযারাহভহর্হন জানামলন–িযাাঁ, আহে হনঃেব্দ পামযই চলামফরা কহর। দকউ আোর পামযর 
আওযাজ শুনমত পায না। বযাপারটা আোর কামে খুবই েজার লামগ। তার ফমল কখমনা 
র্খমনা আোর কামন অপমরর আলাপ-আমলাচনা এমর্ দপৌঁোয। তামতও আহে খুব েজা 
পাই। একটু দথমে আবার বলমত শুরু করমলন, হকন্তু একবার র্াহন তা হকন্তু আহে 
দকামনাহদন ভুহল না। 
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হেমর্র্ বমযল হিধার রু্মর বমল উেমলন–তা দতা বমটই। আহে আোর র্াজর্রঞ্জাে 
দবাধিয দড্রহর্ংরুমেই দফমল এমর্হে র্াই… দ্রুতপাময স্থান তযাগ করমলন হেমর্র্ বমযল। 
েহল হকেুটা হবেূ়ে দচামখ হবমদেী ভদ্রমলাকমক দদখহেমলন। দবে লাহফময ঝাাঁহপমযই 
ভদ্রমলাক এবার তার হদমক এহগময এমলন। 
 
হতহন বলমলন–আোর েিীযর্ী গৃিকত্রীমক দর্ন হকেুটা হবচহলত লাগমে! এর কারণ হক 
েযাডাে? েহল দকামনা বাধা দদওযার আমগই ভদ্রমলাক তার একটা িাত হনমজর েুমোর 
েমধয দটমন হনময তালুর উমটাহদমক েৃদু চুম্বন এাঁমক হদল। 
 
েহল একপা হপহেময দগল। হেঃ পযারাহভহর্হনমক দর্ র্হতযই পেে কমর হকনা এ হবষময 
দর্ র্মূ্পণস হনহশ্চত িমত পারল না। ভদ্রমলামকর দুমবসাধয বাাঁকা দচামখ দর্ন এক পােহবক 
লালর্ার আভার্ দদখা র্ামে। 
 
িালকা রু্মর েহল জবাব হদল–আজমক র্কাল দথমকই নানারকে অোহের উপদ্রব দদখা 
হদমযমে। িতোড়া তুষারপাতই তার প্রধান কারণ। 
 
হেঃ পযারাহভহর্হন োথা নাড়মত নাড়মত জানলা হদময বাইমরর হদমক তাহকময বলমলন– 
িযাাঁ, তা হেক। এই বরফই র্ত নমির দগাড়া, তাই দর্ কথা অস্বীকার করা র্ায না। 
 
আপহন হক বলমত চাইমেন, আহে হেক বুঝমত পারহে না! 
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পযারাহভহর্হন হচোহিত রু্মর জবাব হদল বলল–দর্টা খুব অস্বাভাহবক নয। পৃহথবীমত 
অমনক হকেুই আমে র্া আপহন জামনন না। এবং একটা হবষয র্ম্বমন্ধ্ আহে হনহশ্চে 
অহতহথোলার পহরচালনার বযাপামর আপনার খুব একটা অহভজ্ঞতা দনই। 
 
েহলর গাল লিায রাঙা িময উেল বলল–তা িযমতা র্হতয, তমব আোমদরও উৎর্ামির 
দেষ দনই। আেরা এর দপেমন দলমগ থাকমবা হস্থর কমরহে। পযারাহভহর্হন বলমলন– 
বািবা…বািবা। এই দতা চাই। 
 
রাাঁধুহন হির্ামব আহে েে নই, বলুন? েহলর কমণ্ঠ উহিগ্নতার রু্র চাপা রইমলা না। 
 
না না, আপনার রাাঁধুহনর িামত জাদু আমে। হেক আপনার েমতা দোিনীয। 
 
উৎর্াহিত ভামব র্ায হদমলন পযারাহভহর্হন। এই হবমদেীরা হক জঘনয প্রকৃহতরই না িয, 
েমন েমন হচো করমলা েহল। 
 
পযারাহভহর্হন দর্ন েহলর েমনর কথা বুঝমত পারমলন। র্মঙ্গ র্মঙ্গ তার আচার আচরণও 
র্মূ্পণস বদমল দগমলা। হতহন আবার রীহতেমতা গিীর ভামবই বলমলন, আহে হকন্তু একটা 
হবষময আপনামক র্াবধান কমর হদমত চাই হেমর্র্ দডহভর্। আপনারা দুজমন বাইমরর 
দলাকমদর খুব দবহে হবশ্বার্ করমবন না। 
 
এখামন র্ারা অহতহথ আমেন, তামদর র্বার পহরচয হক আপহন জামনন? 
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এটা হক র্হতযই খুব প্রমযাজনীয? েহলমক হকেুটা হবচহলত দবাধ িমত িমলা। 
 
আোর ধারণা, অহতহথরা র্াধারণত এেহনই এমর্ থামকন… র্ামক আপহন োমদর হনমচ 
আশ্রয হদমযমেন, তার র্ম্বমন্ধ্ র্তটা র্িব দখাাঁজখবর দনওযাই হক রু্হবমবচমকর পহরচয 
নয? 
 
র্ােমনর হদমক র্াোনয ঝুাঁমক পমড় হকেুটা ভয দদখামনা ভহঙ্গমতই েহলর কাাঁমধ দু-একটা 
দটাকা হদমলন ভদ্রমলাক। এই দর্েন আোর কথাই ধরুন না! োঝরামত হুট কমর আবার 
আহবভসাব ঘটমলা। আহে আপনামক জানালাে, তুষারপামতর ফমল রািার েহধযখামন আোর 
গাহড়টা আটমক পমড়মে। তািমল প্রকৃতপমক্ষ আপহন আোর র্ম্বমন্ধ্ কতটুকু জানমত 
পারমলন? 
 
এমকবামর হকেুই না। এবং আোর দৃ়ে হবশ্বার্, অনযানয অহতহথমদর র্ম্বমন্ধ্ও আপনার 
অহভজ্ঞতা হেক একরকে! 
 
েহল বলল হকন্তু হেমর্র্ বমযল দতা… েহলমক োঝখামন দথমে দর্মত িল। দকননা হেমর্র্ 
বমযলই তার দবানার র্াজর্রঞ্জাে িামত হনময দর্খামন এমর্ আবার িাহজর িমলন। 
 
ভদ্রেহিলা েৃদুস্বমর েেবয কমর তাপচুিীর পামে একটা দচযামরর হদমক এহগময বলমলন 
ড্রহযংরুেটা বড় দবহে োণ্ডা। তার দচময এখানকার আবিাওযা অমনক উষ্ণ আমে। 
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দ্রুত পাময হেমর্র্ বমযলমক অহতিে কমর র্ােমন হগময দাাঁড়ামলন পযারাহভহর্হন। হতহন 
বলমলন–র্হদ েযাডাে অনুেহত দদন, আহে আপনার জমনয তাপচুিীর আগুনটা একটু 
উমস্ক হদমত পাহর। 
 
হেঃ পযারাহভহর্হনর িাাঁটাচলার েমধয একটা হক্ষপ্রতাভাব আমে র্া র্িমজই র্বার নজর 
কামড়। গতরামত্রও তার এই হবহেি ভহঙ্গহট লক্ষয কমরহেল েহল। ভদ্রমলাক র্খন িাাঁটু 
দগমড় বমর্ তাপচুিীর আগুনটা উমস্ক হদমত বযি হেমলন তখন আমরা একটা হজহনষ 
দচামখ পড়ল েহলর। এই হবমদেী অহতহথ র্ব র্েয তার দপেমনর অংেটাই আমলার 
হদমক হফহরময রামখন। তার কারণটাও এখন েমন েমন েহল উপলহি করল। 
পযারাহভহর্হনর র্েি েুখটাই দর্ন কৃহত্রেভামব রৃ্হি করা িমযমে। 
 
তািমল এই ক্লাহেকর দবাকা বুমড়াটা বরাবর দোকরা দর্মজ থাকবার জমনযই এেনভামব 
দভাল ধমরমে। তমব ভদ্রমলামকর উমেেয দর্ হর্দ্ধ িযহন দর্ কথা দবাঝা র্ায স্পি ভামব। 
বযমর্র োপ েুখ দথমক লুমকামত পামরহন। এেন হক র্েয র্েয প্রকৃত বযমর্র 
অনুপামত োপটা ফুমট উমেমে একটু দবহে োত্রায। দকবলোত্র িাাঁটাচলার েমধয 
দর্ৌবমনাহচত ভঙ্গীটুকু দকেন দর্ন অর্ঙ্গহতপূণস। েমন িয একটা র্র্েলাহলত কৃহত্রে 
আবরণ এটা তার। 
 
িেদে িময দেজর দেটকামফর আগেনই অনুোন-হনভসর কাল্পহনক জগৎ দথমক রূ়ে 
বািমব েহলমক দটমন আনমলা। হতহন বমলন–হেমর্র্ দডহভর্, আোর ভয িমে… ভয 
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িমে… তারপর চারহদমক তাহকময হনমজমক র্ংর্ত কমর গলার স্বর নাহেময দেজর 
বলমলন–হনমচর তলায বাথরুমের জমলর পাইপগুমলা দবাধিয োন্ডায জমে দগমে। 
 
েহল হবড়হবড় কমর বলল–িযায ভগবান! আজমকই এমকর পর এক র্ত দুমভসাগ শুরু 
িমযমে। প্রথমে পুহলর্,… তারপর এই পাইপ…।। 
 
হেঃ পযারাহভহর্হন রীহতেত েব্দ কমর দলািার দখাাঁচাহনটা নাহেময রাখমলন পামে। হেমর্র্ 
বমযমলর দবানার কাজ িময দগল বন্ধ্। অবাক দচামখ েহল তাহকময দদখল, দেজর 
দেটকামফর র্ারা েুখ দথমক দক দর্ন রি শুমষ হনমযমে। েুমখর োংর্মপেীগুমলাও েি 
িময উমেমে অদু্ভতভামব। ভাবমলেিীন কামের েূহতসর েমতা এখন দর্ন তার র্ােমন 
দাাঁহড়ময আমে। 
 
চহকত রু্মর প্রশ্ন করমলন হতহন–পুহলর্? আপহন হক পুহলমর্র কথা বলমলন? 
 
েহল েমন েমন বুঝমত পারল, ভদ্রমলামকর এই আপাত ভাবমলেিীন েুমখর দপেমনই 
একটা ঘমট চমলমে প্রচণ্ড রকমের আমলাড়ন। অথবা তীে উমত্তজনাও এর উৎর্ িওযা 
এেন হকেু হবহচত্র নয। হকন্তু হকেু একটা দর্ আমে তামত দকামনা র্মেি দনই। এই 
দলাকটা…হবড়হবড় কমর েহল বলল, আর্মল ভযঙ্কর প্রকৃহতর দলাক িমত পামর। 
 
ভদ্রমলাক আবার প্রশ্ন করমলন। এবার তার কণ্ঠস্বমর শুধু একটা র্াোনয দকৌতূিমলর 
রু্রই প্রকাে দপল–পুহলর্ দকন? 
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েহল জবাব হদল–দুচার হেহনট আমগ পুহলর্ কতৃসপক্ষ একটা দফান কমরহেমলন। তারা 
নাহক একজন র্ামজসিমক এখামন পাোমেন। এবার তার জানলা হদময বাইমরর হদমক 
দৃহি হনবদ্ধ িল। দচামখ েুমখ দদখা দগল আোর আমলা। হতহন বলমলন– তমব এই 
দুমর্সামগর েমধয হতহন এখামন দপৌঁেমত পারমবন বমল আোর হবশ্বার্ িয না। 
 
েহলর হদমক আমরক পা এহগময এমর্ দেজর বলমলন–হকন্তু একজন পুহলর্মকই বা তারা 
পাোমে দকন এখামন? েহল জবাব দদবার আমগই দরজা খুমল হভতমর ঢুকমলা হজল। 
 
রামগর রু্মর হজল বলল, ওঃ কযলার চাওড়গুমলা দর্ন হবেেমনর ওপর ভারী। তারপর 
র্বার হদমক তাহকময অবাক রু্মর প্রশ্ন করল–বযাপার হক? র্বাইমক এত হবচহলত লাগমে 
দকন? 
 
দেজর দেটকাফ তার হদমক এবার ঘুমর দাাঁড়ামলন। বলমলন– শুনলাে, এখামন নাহক 
পুহলর্ আর্মে। এর কারণ হক? 
 
োথা দনমড় হজল বলল–তামত বযি িওযার হকেু দনই। দকউই এমর্ দপৌঁেমত পারমব না 
এখামন। বরফ এখন পাাঁচফুট উাঁচু। র্েি পথঘাট বরমফর তলায চাপা পমড় দগমে। 
র্বরকে র্ানবািন এখন বন্ধ্। 
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দর্ই েুিূমতস জানলার র্াহেসমত দকউ েকেক কমর দর্ন েব্দ করল। েব্দটা পহরষ্কার দোনা 
দগল। প্রথমেই এিমঙ্গ ঘমরর প্রমতযমকই চেমক উেল। প্রথমে দকউই বুঝমত পারল না 
েব্দটা দকাথা দথমক হেক আর্মে। একটা অদৃেয দভৌহতক র্মঙ্কমতর েমতা েমন িল। 
 
তারপরই েহল গরাদিীন বড় দেঞ্চ জানলাটার হদমক ইহঙ্গত কমর দচাঁহচময উেল। একজন 
দলাক বাইমর দাাঁহড়ময র্াহেসর ওপর দটাকা হদমে। লম্বা কামের স্কী জুমতা পাময আমে 
বমলই দর্ তার পমক্ষ বরফ দভমঙ্গ এতদূর আর্মত দপমরমে দর্ রির্যটা বুমঝ হনমত 
অরু্হবধা িয না। 
 
হজল হবস্মযরূ্চক অসু্ফট একটা েব্দ কমরই দ্রুত এহগময এমর্ হেটহকহনটা খুমল হদল। 
 
আগন্তুক ঘমরর েমধয ঢুমকই হজলমক অহভবাদন কমর বলল–ধনযবাদ র্যার, আহে 
হডমটকহটভ র্ামজসি দট্রটার। তার দচামখ েুমখ উজ্জ্বল তারুমণযর দীহপ্ত। র্কমলর হদমক 
একবার দচাখ তুমল তাহকময হনমজর পহরচয হতহন হনমজই হদমলন। 
 
হেমর্র্ বমযল তার দবানা বন্ধ্ কমর একটু নমড়চমড় বর্মলন। তারপর েৃদু প্রহতবামদর 
ভহঙ্গমত বলল–আপনামক দদমখ দতা হেক র্ামজসি বমল েমন িয না। বযর্ দর্ন খুবই 
কে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাউসট্রাপ । আগাথা ক্রিক্রি। উপন্যাস 

76 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

ভদ্রমলাক বযমর্ র্হদও হনতােই নবীন তবুও এই েেবয শুমন রীহতেত অপোহনত দবাধ 
করমলন। তার উত্তমরর েমধয রামগর আভার্ ফুমট উেল–আোমক দদমখ র্তটা অল্পবযর্ী 
েমন িয, আর্মল হকন্তু ততটা দেমলোনুষ আহে নই েযাডাে। 
 
আগন্তুক ভদ্রমলাক আমরকবার র্কমলর হদমক তাহকময হজমলর হদমক দেমষ তার দৃহি 
হনবদ্ধ রাখমলা। তারপর বলল।–আপহনই দতা হেঃ দডহভর্, তাই না? আহে আোর 
ধরাচুমড়া র্ব খুমল দকাথাও দরমখ হদমত চাই! 
 
িা… হনশ্চয। আোর র্মঙ্গ আরু্ন…। 
 
হজল আগন্তুকমক দডমক হনময দভতমর চমল র্াবার পর হেমর্র্ বমযল রুক্ষ্ম বযাজার েুমখ 
েেবয করমলন–এই জমনযই আেরা র্রকারমক পুহলর্ দপাষবার টযাি গুমণ হদই। আর 
এহদমক দবতনভুক পুহলর্ কেসচারীরা বরমফর ওপর েীতকালীন দখলাধুলা এবং আমোদ 
প্রমোদ হনময বযি। 
 
েহলর েুমখােুহখ এবার দাাঁড়ামলন পযারাহভহর্হন। তাাঁর কণ্ঠস্বমর এবার িুদ্ধ োমপর গজসন 
দোনা দগল। দকন আপহন পুহলর্ দডমক পাহেমযমেন হেমর্র্ দডহভর্? 
 
পযারাহভহর্হনর এই রিবণস েূহতসর র্ােমন দাাঁহড়ময কমযক েুিূতস হবভ্রাে িময পড়ল েহল। 
ভদ্রমলামকর এ দচিারা দর্ন র্মূ্পণস নতুন। একটা ভমযর োযা ঘহনময উেল বুমকর েমধয 
তার। অর্িায ভামব জবাব হদল–হকন্তু…আহে দতা দডমক পাোইহন ওমদর… 
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েহলর কথা দেষ িমত না িমতই উমত্তহজত ভহঙ্গমত হিমিাফার দরন ঘমর এমর্ 
দাাঁড়ামলন। তার কণ্ঠস্বমর তীক্ষ্ণ প্রমশ্নর দখাাঁচা, বড় িলঘরটায দর্ ভদ্রমলাক দাাঁহড়ময 
আমেন উহন দক? দকাথা দথমকই বা উহন িাহজর িমলন? এহদককার রািাঘাট দতা র্ব 
বন্ধ্। 
 
এ প্রমশ্নর জবাব হদমলন হেমর্র্ বমযল। তার কমণ্ঠ দক্ষাভ ও ভৎসর্না দুমযর হেল। হতহন 
বলমলন–হবশ্বার্ করুন বা না করুন, দর্ আপনার খুহে–তমব এই ভদ্রমলাক একজন 
পুহলর্ কেসচারী। বযাপারটা একবার দভমব দদখমবন। কতসবযরত পুহলর্ কেসচারী স্কী পাময 
হদময োমে েযদামন ঘুমর দবড়ামে!… 
 
র্রকারী কেসচারীরা আজকাল হকভামব ফাাঁহকবাজ ও উজ্জ্বল িময উমেমে দর্ই কথাটা 
ভামলা কমর বুহঝময দদওযাই দর্ন এই বিমবযর েূল উমেেয। দেজর দেটকাফ েৃদুরু্মর 
েহলমক প্রশ্ন করমলন, োপ করমবন হেমর্র্ দডহভর্, আহে হক এখানকার দফানটা 
একবার বযবিার করমত পাহর। 
 
িা িা, র্তবার খুহে! 
 
 এমত অনুেহত দনবার দকামনা প্রমযাজন দনই! দফামনর হদমক এহগময দগমলন দেজর। 
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হিমিাফার দরমনর তীক্ষ্ণকণ্ঠ েেবযও তার কামন এমলা। ভদ্রমলামকর দচিারাটা ভারী 
রু্ের। 
 
আপনারাও হক তাই েমন িয না? 
 
অবেয প্রমতযক পুহলর্ কেসচারীই কেমবহে স্মাটস ও িযাণ্ডর্াে। 
 
িযামিা …িামিা…, হরহর্ভারটা তুমল হনময দুচার েুিূতস নাড়াচাড়া করমলন দেজর, তারপর 
েহলর হদমক হফমর তাকামলন। 
 
হেমর্র্ দডহভর্, আপনার দফানটা দতা অচল িময পমড় আমে! হনশ্চয দকাথাও লাইমনর 
হকেু গণ্ডমগাল িমযমে। 
 
হকন্তু এতক্ষণ দতা লাইন হেকই হেমলা। এইোত্র.. হিমিাফার দরমনর উচ্চকণ্ঠ রু্মরলা 
িাহর্ই তামক োঝপমথ থাহেময হদমলা। 
 
হবকারগ্রি রুগীর েমতাই িার্মত লাগমলন ভদ্রমলাক। অবমেমষ বাইমরর পৃহথবীর র্মঙ্গ 
আোমদর র্বরকে দর্াগামর্াগ হবহেন্ন িমলা। িাহর্র ফাাঁমক ফাাঁমকই র্রর্ ভহঙ্গমত েেবয 
করমলন হতহন, বযাপারটা খুবই েজার…ভাহর েজার…. 
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হকন্তু এমত এত িাহর্র হক বযাপার ঘটমলা হকেুই আোর েগমজ ঢুকমে না। দেজমরর 
কণ্ঠস্বমর কাহেমনযর আভার্। 
 
িযাাঁ, হেকই দতা। হেমর্র্ বমযলও র্ায হদমলন োথা দনমড়। হিমিাফামরর িাহর্ তখনও 
থামেহন। 
 
না না, আপনারা হকেু েমন করমবন না। এটা আোর একটা বযহিগত রহর্কতা। 
…চুপ…চুপ… দোাঁমটর ওপর তজসনী রাখমলন হতহন, দগামযোপ্রবর এহদমকই আর্মেন। 
 
হজমলর র্মঙ্গ র্মঙ্গই র্ামজসি দট্রটার িাহজর িমলন। ভদ্রমলাক এখন তার বদখদ স্কী 
দুমটার িাত দথমক েুহি দপমযমেন। 
 
শুভ্র তুষামরর কুহচগুমলাও দঝমড় দফমলমেন গা দথমক। তার িামত ধরা একটা লম্বা দনাট 
বই আর দপনহর্ল। চালচলমন রু্গভীর পুহলর্ গািীর্সটুকুও ফুমট উমেমে হনখুাঁত ভামব। 
 
েহল, হজমলর কমণ্ঠ বযিতার আভার্, র্ামজসি দট্রটার আোমদর র্মঙ্গ আলাদা ভামব দু 
একটা কথা বলমত চান। 
 
দুজনমক অনুর্রণ কমর েহল ঘমরর বাইমর এমর্ দাাঁড়ামলা। হজলই তামদর পথ দদহখময 
িাহডরুমের হদমক হনময দগমলা। বড় িলঘরটার হেক দপেমনই র্াজামনা-দগাোমনা দোট 
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আকামরর িাহডরুে। র্কমল দভতমর দঢাকবার পর বাইমরটা একবার দদমখ হনময 
র্েপসমণ দরজা দভহজময হদমলন দট্রটার। 
 
আোমদর অপরাধটা হক র্ামজসি…? 
 
েহল আর হনমজমক ধমর রাখমত পারমলা না। একরাে উৎকণ্ঠাই ঝমর পড়মলা তার 
কণ্ঠস্বমর। অপরাধ! র্ামজসি দট্রটার কমযক েুিূতস অপলক দৃহিমত তার হদমক তাহকময 
রইমলন। ধীমর ধীমর তার ওষ্ঠাধমর চওড়া িাহর্ ফুমট উেমলা। না না, আপনারা র্মূ্পণস 
ভুল বুমঝমেন। এই ভুল দবাঝাবুহঝর জমনয আহে দুঃহখত। হকন্তু প্রকৃত ঘটনাটা 
এমকবামরই আলাদা। 
 
এটামক এক ধরমনর পুহলহর্ র্ািার্যও বলা দর্মত পামর। আোর আগেমনর তাই িল েূল 
উমেেয। 
 
এবামরও র্ামজসমির বিবয তামদর দবাধগেয িমযমে বমল েমন িয না। দুজমনই তাহকময 
রইল অবাক দৃহিমত আগন্তুমকর েুমখর হদমক। 
 
দট্রটার আবার বলমত শুরু করমলন হেমর্র্ হলযন হেমর্র্ েউরীন হলযমনর নাে ইহতেমধয 
হনশ্চয আপনারা শুমন থাকমবন? দুহদন আমগ লণ্ডমনর এক ভাড়ামট ফ্ল্যাট বাহড়মত 
ভদ্রেহিলা খুন িমযমেন। 
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েহল োথা দনমড় বলল–িযাাঁ। 
 
দট্রটার বলল–আোর প্রথে প্রশ্ন িমে, এই ভদ্রেহিলা হক আপনামদর পহরহচত হেমলন? 
হজল হবড়হবড় রু্মর বলল–না আমগ দকামনাহদন এর নাে পর্সে আেরা শুহনহন। েহলও 
দর্ই কথায র্ায হদল। 
 
দট্রটার োে গলায বলল–আোমদরও ধারণা দর্ইরকে। তমব েহিলাহটর আর্ল নাে েমন 
িয হলযন হেল না। পুহলমর্র দরকডস বইময আঙুমলর োপ দদমখ প্রকৃত র্তযটা জানা 
দগমে। তার আর্ল পদবী িমে দগ্রগ। েউরীন দগ্রমগর েৃতস্বােী জন দগ্রগ হেমলন 
একজন কৃষক। তাই িামত বতহর লহরজ ফাটাও। ফােসটাও এখান দথমক দবহে দূমর নয। 
নােটাও িযমতা আপনার এবং আপনামদর কামে পহরহচত। 
 
পড়ার ঘমরর দভতর একটা থেথমে পহরমবে। দকবল োদ দথমক বাইমরর উমোমন বরফ 
ঝমর পড়ার টুপটাপ েব্দই োমঝ োমঝ এই দেৌনতা দভমঙ্গ হদমযমে। এই েব্দটার েমধযও 
দকেন এক ধরমনর অশুভ অেরীরী র্মঙ্কত। 
 
দট্রটার দকামনা উত্তর না দপময েুখ খুলমলন। বলমলন–হতনমট অনাথ হেশুমক এই ফামেস 
দরমখ োনুষ করার দাহযত্ব দদওযা িমযহেল। তামদর র্রকারই খরচ দজাগামতন। এর্ব 
১৯৪০ র্ামলর ঘটনা। অল্প কমযকহদন পর এমদর একহট দেমল োরা র্ায। অতযাচার 
এবং অবমিলাই দর্ দেমলহটর েৃতুযর কারণ, দর্টাও জানাজাহন িমত দদহর িযহন হবমেষ। 
অমনক পত্রপহত্রকামতও বযাপারটা হনময খুব দলখামলহখ িমযহেল। তার ফমলই আদালমতর 

http://www.bengaliebook.com/


মাউসট্রাপ । আগাথা ক্রিক্রি। উপন্যাস 

82 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

হবচামর জন আর েউরীমনর র্াবিীবন দজল িময র্ায। কারাবামর্র অল্প হকেুক্ষণকামলর 
পর জন পুরমনা একটা গাহড় চুহর কমর দজল দথমক পাহলময হগমযহেল হকন্তু হনমজর 
হনযহতমক এড়ামত পামরহন। পালাবার পমথই দবচারা দোটর দুঘসটনায প্রাণ িারায। োর্ 
দুমযক আমগ েউরীমনর দেযাদ দেষ িময র্ায। 
 
হজল প্রশ্ন করল, হতহনই হক র্ম্প্রহত খুন িমযমেন? এটা কার কীহতস বমল আপনারা 
র্মেি করমেন? 
 
উত্তর দদবার জনয দকামনারকে বযিতা দদখা দগল না দট্রটামরর েমধয। হতহন তার হনমজর 
প্রমশ্নই অহবচল। হতহন বলমলন–লহরমজর ঘটনাটা হনশ্চয আপনামদর েমন আমে? 
 
হজল ঘাড় নাড়ল। দর্ বলল–১৯৪০ র্ামলর কথা বলমেন? আহে দতা তখন জািামজ 
চাকহর হনময ভূেধযর্াগমরর বুমকর ওপর ঘুমর দবড়াহে। পৃহথবীর র্মঙ্গ তখন আোর খুব 
একটা দর্াগামর্াগ হেল না। 
 
দট্রটার এবার প্রশ্নভরা দৃহিমত েহলর হদমক হফমর তাকামলন। আেতা-আেতা কমর েহল 
বলল –আোর… আোর অবেয হকেু হকেু েমন পড়মে। হকন্তু আপহনই বা দর্ হবষময প্রশ্ন 
তুলমেন দকন? তার র্মঙ্গ আোমদর র্ম্পকসই বা হক? 
 
আপনার র্ােমন েি হবপদ, হেমর্র্ দডহভর্। এই েুিূমতস হনরাপত্তার একােই প্রমযাজন। 
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হজমলর কমণ্ঠ দোনা দগল অহবশ্বামর্র রু্র। বলল–হবপদ…হকমর্র হবপদ? 
 
দট্রটার বলল–তািমল র্েি ঘটনাটা শুনুন েন হদময। হেমর্র্ হলযন দর্খামন খুন িন দর্ই 
অকুস্থমলর কামেই পাওযা দগমে একটা দনাটবই। তার েমধয দলখা হেল দুমটা হেকানা। 
তার েমধয একটা িমে চুযাত্তর নম্বর কালসভার স্ট্রীট। 
 
েহল তীক্ষ্ণ স্বমর প্রশ্ন করল–ওই ফ্ল্যাট বাহড়মতই দতা ভদ্রেহিলা খুন িমযমেন, তাই না? 
 
তরুণ র্ামজসি আত্মগত ভহঙ্গমত োথা দুহলময বলমলন, অনয হেকানাটা িমে েঙ্কর্ওমযল 
েযানর। 
 
েহল দু দচাখ হবস্ময দেোমনা দৃহিমত তাহকময বলল–হক বলমলন..েঙ্কর্ওমযল েযানর। 
হকন্তু র্েিটাই দকেন দর্ন অহবশ্বার্য! 
 
দর্ইজমনযই রু্পাহরমিমি িগমবন আোমক এখামন পাহেময হদমলন এত তাড়াতাহড়। এই 
ঘটনার র্মঙ্গ আপনামদর দকামনা দর্াগামর্াগ আমে হকনা দর্টাই এখন জানার হবষয।-
দট্রটার কথাগুমলা বমল দফলমলন। 
 
হজমলর কমণ্ঠ অকপট অহভবযহি দোনা দগল–দকামনা র্ম্পকস দনই। দকামনা র্ম্পমকসর 
আভার্ পর্সে দনই। এটা িযত দকামনা কাকতালীয বযাপার। 
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োে স্বমর দট্রটার উত্তর হদমলন-রু্পাহরমিমি এই বযাপারটামক এত তুে বমল েমন কমর 
না। তার েমত এ বযাপামর র্াধযেত বযবস্থা দনওযা উহচত। আর দর্মিতু বরমফর ওপর 
স্কী পাময হদময িাাঁটা-চলা করমত আহে হবমেষ অহভজ্ঞ দর্জনয আোমকই প্রমযাজনীয 
হনমদসে হদময পাোমলন। আহে এখানকার র্েি তথয র্ংগ্রি কমর তার র্মঙ্গ দফামন 
দর্াগামর্াগ করব। র্কমলর হনরাপত্তার জনযও র্থার্াধয হতহন বযবস্থা দনবার হনমদসে 
হদমযমেন। 
 
হজল হজজ্ঞারু্ দৃহিমত হফমর তাহকময বলল–হনরাপত্তা…? িায ভগবান! আপহন হক েমন 
কমরন কারুর এখামন খুন িওযার আেঙ্কা আমে? 
 
দট্রটার হবনীত কমণ্ঠ বলমলন–আহে আপনামদর হবচহলত করমত চাই না। তমব 
রু্পহরনমটমন্ডট িগমবন দর্ই রকে একটা হকেুর আেঙ্কা করমেন। 
 
হজল প্রশ্ন করল–হকন্তু দকনই বা… 
 
োঝপমথ হজলমক থাহেময হদময দট্রটার বলল– দর্ই কারণটার দখাাঁমজই আহে এখামন 
এমর্হে। 
 
তমব র্েি বযাপারটাই দকেন দর্ন উদ্ভট। 
 
িযাাঁ তা হেক, তমব উদ্ভট বমলই দবহে হবপিনক িযত! 
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েহল এবার েেবয করল, বলল, আোর হবশ্বার্, আপহন হনশ্চয র্েি বযাপারটা এখমনা 
আোমদরমক খুমল বমলনহন। হকেু একটা বাহক দথমক দগমে! 
 
দট্রটার বলল– িযাাঁ েযাডাে, আপনার অনুোন অভ্রাে। দনাটবইময হেকানা দলখা পাতাটার 
উপর হদমক দেমল ভুলামনা একটা েড়ার লাইন দলখা হেল। হতনমট ইাঁদুর অন্ধ্। হনিত 
েহিলার দপপাোমকর র্মঙ্গও হপন হদময একটা আটকামনা কাগমজর টুকমরা পাওযা 
দগমে। তামত দলখা আমে– এই প্রথে এবং কাগজটার হনমচর অংমে হতনমট ইাঁদুমরর েহব 
আাঁকা। েহবর তলায ওই েড়াটার প্রথে দুলাইমনর স্বরহলহপ। 
 
ঘুে পাড়াহন েৃদুস্বমর েহল হবড়হবড় করল। 
 
হতনমট ইাঁদুর অন্ধ্। 
 জানলা কপাট বন্ধ্ 
বন্ধ্ ঘমর তারা। 
েুটমত েুটমত র্ারা…. 
 
আচেকা বন্ধ্ িময দগল তারা। র্হতযই হক ভাযবি– হক বীভৎর্ বযাপারটা! হতনমট অনাথ 
হেশু হেল, তাই বলমলন না? 
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িযাাঁ হতনজন, একহট পমনমরা বেমরর দেমল, আর একহট দচাে বেমরর দেময আর একহট 
বামরা বেমরর দেমল। এই দেমলহটই োরা হগমযহেল দেষ পর্সে। 
 
হক ঘটমলা অনয দুজমনর ভাগয? 
 
র্তদূর দখাাঁজ পাওযা দগমে, দপ্রৌ়ে দম্পহতর এক হনঃর্োন দেমযহটমক হনমজমদর পাহলতা 
কনযা হিমর্মব গ্রিণ কমরহেল। আেরা এখনও পাইহন র্হেক র্ন্ধ্ান। অনয দেমলহটর 
দতইে বের িমব এখন। আেরা তারও দকামনা দখাাঁজ জাহন না। তমব দেমলমবলা দথমকই 
অদু্ভত প্রকৃহতর দেমলটা হেল। দর্না হবভামগ দর্াগ দদয আোমরা বের বযমর্, এবং বের 
খামনক বামদই দর্ হনরুমেে িয দর্নাবাহিনী দেমড়। দর্নাবাহিনীর হচহকৎর্ক খুব 
দজামরর র্মঙ্গই বমলহেমলন: দেমলটার োনহর্ক গেন স্বাভাহবক নয। 
 
হজল প্রশ্ন করল– তািমল আপহন হক েমন কমরন দর্ই দেমলহটই হেমর্র্ হলযমনর 
িতযাকারী? আর দর্মিতু দর্ একজন হবকৃত েহিমষ্কর, দকামনা অজ্ঞাত কারমণ দর্ইজমনয 
এখামনও এমর্ পড়মত পামর র্েরীমর? 
 
আোমদর হবশ্বার্, এখানকার দকামনা একজন বাহর্োর র্মঙ্গ ওই োেলার দকামনা 
র্ংমর্াগ আমে লঙহরজ ফামেসর র্মঙ্গ। এই দর্াগরূ্ত্রটা জানমত পারমল হবষযটা র্িজ িময 
আর্ত অমনকটা। এই দর্াগরূ্ত্রটার র্মঙ্গ আপনার দকান দর্াগামর্াগ দনই তািমল হেঃ 
দডহভর্, হেমর্র্ দডহভর্, আপনার হক এই একই বিবয? 
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েহল বলল- আহে! ও…িযাাঁ, হনশ্চয… 
 
এখামন দক দক অহতহথ আমেন আর? 
 
নােগুমলা েহল এমক এমক বমল দগল। হেমর্র্ বমযল, দেজর দেটকাফ, হেঃ হিমিাফার 
দরন এবং হেঃ পযারাহভহর্হন। র্েি হকেুই দট্রটার দনাটবই খুমল হলখমলন। 
 
দট্রটার হজমজ্ঞর্ করমলন : চাকর-বাকর? 
 
েহল জবাব হদল- আোমদর দকামনা কামজর দলাক দনই। এই দদখ, অমনকক্ষণ আমগ 
আলুগুমলা উনুমন চহড়ময এমর্হেলাে দর্দ্ধ করার জনয, দবোলুে ভুমল দগহে দর্ কথাটাই। 
ভাহগযর্ েমন পড়ল আপহন চাকর-বাকরমদর প্রর্ঙ্গটা তুলমলন বমল। 
 
দ্রুত পাময েহল দবহরময দগল পড়ার ঘর দেমড়। 
 
হজমলর হদমক তাহকময দট্রটার প্রশ্ন েুাঁমড় হদমলন–এই র্েি অহতহথমদর র্ম্বমন্ধ্ আপহন হক 
জামনন? 
 
হজল ইতঃিত রু্মর বলল– আহে…োমন আেরা…র্হতয বলমত হক, এমদর র্ম্বমন্ধ্ 
আোমদর খুবই র্ীহেত জ্ঞান। হেমর্র্ বমযল দবানসোউমথর এক দিামটল দথমকই হচহে 
পাহেমযহেমলন আোমদর এখামন। দেজর দেটকাফ হলহেংটন দথমক এমর্মেন। 
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দকনহর্ংটমনর একটা প্রাইমভট দিামটমল থাকমতন হেঃ দরন। একোত্র পযারাহভহর্হনই 
দর্ন আকাে দথমক এমর্ পড়মলন। হকংবা বলা দর্মত পামর বরমফর জহটল আিরণ দভদ 
কমরই আহবভসাব িমযহেল তার। ভদ্রমলামকর গাহড়টা আটমক পমড়হেল োঝরািায 
বরমফ।…তমব আেরা ধারণা, প্রমতযক অহতহথই তামদর পহরচযপত্র বা ওই জাতীয হকেু 
হনশ্চয র্মঙ্গ কমর হনময এমর্মেন। 
 
দট্রটার বলমলন–িযাাঁ, দর্ই র্েি বযাপামর আহে হেকর্েময দখাাঁজখবর দনব। 
 
হজল র্িজ কমণ্ঠ েেবয করল– তমব একহদক হদময আোমদর ভাগয ভামলা। এই প্রচণ্ড 
দুমর্সামগর েমধয র্িজর্াধয িমব না খুনীর আহবভসাব। 
 
দট্রটার বলমলন- িযমতা তার প্রমযাজন দনই আর হেঃ দডহভর্। হজল বড় বড় দচামখ 
দচময রইল। তারপর বলল– তার োমন? আপহন হক…? 
 
দুহদন আমগ হেমর্র্ দগ্রগ োরা হগমযমেন। আপনার প্রমতযক অহতহথ দতা উপহস্থত 
িমযমেন তারপমর, তাই নয হক? 
 
তা অবেয হেক। হকন্তু একোত্র হেঃ পযারাহভহর্হন োড়া প্রমতযমকই দতা আমগ দথমক বুক 
কমর দরমখহেমলন খবর হদময। 
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র্ামজসি দট্রটার গভীর হনঃশ্বার্ দফমলন একটা। তার কণ্ঠস্বমরও দর্ন একটা ক্লাহের 
োপ। হতহন বলমলন– এই খুনগুমলাও আমগ দথমকই হেক করা হেল। 
 
খুনগুমলা র্ম্বমন্ধ্ আপহন হক বলমত বা দবাঝামত চাইমেন? আহে দতা একটা খুমনর কথাই 
জাহন। আরও খুমনর র্ম্বমন্ধ্ বা আপহন হকভামব এতটা হনহশ্চত িমেন? 
 
দট্রটার বলল– কথাটা আপহন একপমক্ষ হেকই বমলমেন। আগােী খুনটা আের উহচত 
হেল প্রহতমরাধ করা। অেতপমক্ষ তার জনয চাহলময র্াওযা উহচত প্রমচিা! 
 
হজমলর দচাখেুখ উজ্জ্বল িময উেল উমত্তজনায। দর্ বলল– তমব…তমব আপনার আেঙ্কা 
র্হতয িয র্হদ, এখামন একজন অহতহথর র্মঙ্গই ওই দেমলহটর বযর্ হেমল র্ায খুব। 
হতহন িমলন হিমিাফার দরন। 
 
িাহডরুে দথমক র্ামজসি দবহরময রান্নাঘমরর হদমক এমগামলন। 
 
দট্রটার বলল–হেমর্র্ দডহভর্, আপহন আোর র্মঙ্গ একবার লাইমেরী ঘমর এমল আহে 
খুব খুহে িব। আহে র্কমলর র্ােমন বিবয রাখমত চাই কতগুমলা। অহতহথমদর খবর 
দদবার জনয হেঃ দডহভর্মক আহে পাহেময হদমযহে। 
 
ওযালটার র যামল হক কুক্ষমণই দর্ এই বস্তুহটর অহবষ্কার কমরহেমলন, দর্ই কথা ভাবমলই 
আহে অবাক িময র্াই েমঝ েমধয! 
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র্ামজসি দট্রটার রহর্কতাহট হেকেমতা বুঝমত পারল না। তার েুখ বযাজার িময এল 
হবরহিমত। েহলও হনমজমক র্ােমল হনল। কমণ্ঠ ক্ষো প্রাথসনার হবনীতভহঙ্গ। দর্ বলল– 
আহে দর্ন এখনও বযাপারটা হবশ্বার্ করমত পারহে না র্মূ্পণসভামব।…ভাবমত দগমল এত 
অবািব বমল েমন িয… 
 
এর েমধয অবািবতা বমল হকেু দনই, হেমর্র্ দডহভর্। র্েিটাই দর্ন হনখুাঁত পহরকল্পনা। 
 
েহল হজজ্ঞার্ার রু্মর বলল- আো দলাকটার দচিারার হববরণ হনশ্চযই আপনারা জানমত 
দপমরমেন? 
 
দট্রটার বলল- উচচতা োঝাহর, স্বাস্থযও খুব হেপহেমপ। গাময গা়ে কামলা রমঙর 
ওভারমকাট, দবহের ভাগটা োফলামর ঢাকা। হনশ্চয আপহন বুঝমত পামরন, দর্ দকামনা 
র্াধারণ দলামকর দচিারার র্মঙ্গ এ বণসনা র্মূ্পণস হেমল র্ায। হকেুক্ষণ দথমে দট্রটার 
বলমলন আপনামদর বড় িলঘরটামতও দতা আহে হতনমট কামলা ওভারমকাট আর হতনমট 
িাল্কা বাদােী টুহপ দদখলাে। 
 
হকন্তু লণ্ডন দথমক দতা দকউই আমর্নহন এখামন? 
 
দট্রটার বলমলন– র্হতযই হক তাই, হেমর্র্ দডহভর্? তারপমরই দট্রটার দ্রুত পাময এহগময 
হগময দকামণর হদমক বড় দটহবল দথমক একটা খবমরর কাগজ হনময বলমলন- এটা িমে 

http://www.bengaliebook.com/


মাউসট্রাপ । আগাথা ক্রিক্রি। উপন্যাস 

91 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

উহনমে দফব্রুযারীর ইভহনং িযাণ্ডাডস। অথসাৎ দুইহদন আমগর লণ্ডমনর র্ংস্করণ। হনশ্চয 
পহত্রকাহট দকউ এখামন হনময এমর্মেন– তাই না? 
 
েহল দচাখদুমটা বড় বড় কমর তাহকময বলল– হক আশ্চমর্সর বযাপার। দকাথা দথমকই বা 
এখামন এটা আর্মত পামর। েমনর অবমচতমন অস্পি এক সৃ্মহতর অনুরণন ঘটল তার। 
 
দট্রটার বলমলন– দলামকর েুমখর কথাই র্ব র্েয হেক বমল দজমন দনওযা উহচত নয। 
তাোড়া দর্ র্েি অহতহথমদর আপহন আশ্রয হদমযমেন এখামন তামদর র্ম্বমন্ধ্ প্রায হকেুই 
জামনন না আপহন একটুখাহন দথমে দট্রটার আবার বলমলন আোর ধারণা, বযবর্ার দক্ষমত্র 
দুজমনই একবামর আপনারা নবাগত। 
 
ঘাড় দনমড় েহল র্ায হদময বলল– িযাাঁ আপহন হেকই ধমরমেন। এই েুিূমতস তার হনমজমক 
আমরা দবহে অনহভজ্ঞতা আর দবহে দেমলোনুষ বমল েমন িমে। 
 
দট্রটার বলল- আপনামদর হবমযটা খুব দবহেহদন িযহন বমল েমন িমে। 
 
েহলর গলায লিার রু্র ফুমট উেল। দর্ বলল– র্মব এক বের এবং দর্টাও হেল খুব 
িোৎ! 
 
অনুকম্পার ভহঙ্গমত দট্রটার বলল– প্রথে দেসমনই দপ্রে, ওই জাতীয হকেু তাই দতা? 
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এ ধরমনর বযহিগত বযাপামর নাকগলার জনয েহল জানামত পারল না দকামনা হতরস্কার। 
োেভামব োথা দুহলময বলল- িযাাঁ। তারপর িারামনা আত্মহবশ্বার্ হফমর পাওযার জনয দৃ়ে 
স্বমর বলল– হবমযর আমগ পমনর হদমনর পহরচয আোমদর। 
 
হবমযর আমগর উজ্জ্বল সৃ্মহতমত তার দচাখ দুমটা আনমে দনমচ উেল। েধুর আমবমে তার 
বুকটা ভমর উেল। তারা দুজমনই দুজনমক দচমন, জামন, এর েমধয দকামনা ভুল দনই। 
দুঃখ দুদসোয ভরা পৃহথবীর বুমকর ওপর তামদর দুজমনর এই র্াক্ষাৎটা খুব আশ্চমর্সর 
িওযাই স্বাভাহবক। এমক অমনযর হৃদময হক গভীর রু্খই না বময চমল। হনমজর অজামেই 
একটা পাতলা িাহর্র দরখা র্ারা েুমখ েহড়ময পড়ল। 
 
চেমক উমে েহল হনমজমক র্ংর্ত করল। র্ামজসি দট্রটার দবে প্রশ্রযপূণস দৃহিমতই তামক 
দদখহেমলন? 
 
দট্রটার হজমজ্ঞর্ করমলন– আপনার স্বােী এ অঞ্চমলর হনশ্চয বাহর্ো নন। 
 
েহল িালকা ভমব োথা দনমড় বলল–না, ওর বাহড় হলঙ্কনোযামর। 
 
েহল জানামলা তমব হজল দেমলমবলায দকাথায হকভামব োনুষ িমযমে তা দর্ জামন না, 
হজমলর বাবা-ো এখন আর দবাঁমচ দনই– এইটুকুই দর্ জামন আর পুরমনা হদমনর কথা 
উেমলই এহড়ময র্ায হজল। েহলর ধারণা, হজল খুব অরু্খী হেল দেমলমবলায তাই 
দর্হদনগুমলামক দর্ ভুমল িকমত চায। 
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দট্রটার আবার েুখ খুলমলন– হকেু েমন করমবন না, তমব দিামটল বযবর্া চালাবার পমক্ষ 
আপনামদর খুব অল্প বযর্। 
 
দবে! এ বযাপামর দর্ র্ম্বমন্ধ্ দকামনা রাহর হবহধহনমষধ আমে হক? আর তাোড়া বযর্ 
বাইে বের িমত চলল আোর। 
 
দট্রটার আনে েমন েিা দুহলময বলল– িযাাঁ, তািমল হেমর্র্ দডহভর্, আপহন হনশ্চয এর 
জনয প্রস্তুত? র্ামজসি দট্রটার লাইমেরী ঘমর পা রাখমত না রাখমত র্বাই দর্ র্ার বিবয 
দপে করমত বযি িময উেল। 
 
হিমিাফার দরমনর তীক্ষ্ণ গলাই প্রথমে তীমরর েত হবদ্ধ করল কামন। হতহন দর্ এই 
হবষময হকেুটা উমত্তহজত িময উমেমেন এবং রাতমভার হতহন দর্ আজ দু-দচামখর পাতা 
এক করমত পামরনহন দর্ই কথাই বলমলন হতহন দৃ়েস্বমর। আনুপূহবসক র্েি বৃত্তে 
দোনার জনযও তার আগ্রি হকেুোত্র কে দদখা দগল না। 
 
হেমর্র্ বমযমলর দেদবহুল গলা দভদ কমর একথা চাপা িদ্ধ ঘরঘমর আওযাজ দবর 
িল। অপদাথস। র্মূ্পণস অপদাথস! এইভামব একজন খুমন পাগলমক রািায চলামফরা 
করমত দদওযা দর্ কতটা হবপিনক তা দাহযত্বজ্ঞান পুহলর্ কতৃসপমক্ষর দবাঝা উহচত। 
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হেঃ পযারহভহর্হন স্বগমতাহির রু্মর িাত দনমড় বলল। হকন্তু অঙ্গভহঙ্গই তার র্ার িল। 
হেমর্র্ বমযমলর দোটা ঘরঘমর গলার হনমচ তার র্েি বিবযই চাপা পমড় দগল। দেজর 
দেটকামফর িাবভামবও একটা অধধমর্সযর োপ লক্ষয করা র্ায। হতহন েূল তথযগুমলা 
হেকভামব বুমঝ হনমত চাইহেমলন। 
 
দট্রটার হকেুক্ষণ চুপ কমর থাকল। তারপর র্কলমক থাহেময দদবার জনয িাত তুলমলন। 
তার চালচলমন পহরপূণস কতৃসমত্বর আভার্। আর র্বমচময আশ্চমর্সর বযাপার, র্মঙ্গ র্মঙ্গই 
র্কমল দথমে দগল। ঘমরর েমধয এখন শুধু নীরবতা। 
 
দট্রটার েুচহক দিমর্ বলল– ধনযবাদ। হেঃ দডহভমর্র কামে আপনারা হনশ্চয এতক্ষমণ 
আোর আর্ার কারণটা শুমনমেন? আহে র্হেক উত্তরটা আপনামদর কাে দথমক জানমত 
চাই। লহরজ ফামেসর ওই োেলাটার র্মঙ্গ হক আপনারা দকউ দকামনাভামব জহড়ত হেমলন? 
 
ঘমরর েমধয আবার দদখা হদল নীরবতা দর্টা হেল খুবই স্বহিকর। ভাবমলেিীন চারমট 
েুখ দট্রটামরর দচামখর হদমক দচাখ রাখল। হকেুক্ষমণর পর উত্তজনা ও চাঞ্চলযটুকুও দর্ন 
ব্লহটং দপপামরর েত র্বার েুখ দথমক শুহকময দগল। 
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৩. ন্ীরবতা ভাঙ্গল 
পুনরায দট্রটার নীরবতা ভাঙ্গল, তার গলায গিীর আমবদমনর রু্র। হতহন বলমলন, দযা 
কমর আোর বিবযটা দবাঝাবার দচিা করুন েন হদময। পুহলর্ কতৃসপমক্ষর হবশ্বার্ 
আপনামদরই দকামনা একজন এখন গভীর হবপমদর েুমখােুহখ দাাঁহড়মযমেন এমর্। েমন 
রাখমবন আপনারা, খুবই র্াংঘাহতক ধরমনর হবপদ। কার ভামগয এই দুঘসটনা ঘটমত 
র্ামে, দর্ই প্রমশ্নর েীোংর্া করাই এখন র্বার আমগ প্রমযাজন। 
 
তবুও কথা দোনা দগল না কারুর েুমখ। 
 
প্রশ্নটা শুরু কহর। হেঃ পযারাহভহর্হন, আপহন…? 
 
হেঃ পযারাহভহর্হন দোাঁমটর দকামণ িাহর্র হঝহলক দটমন হদল দর্টা হেল র্ােহযক। 
প্রহতবামদর ইহঙ্গমত িাত নাড়মত লাগমলন। তার আচার-আচরমণ হবমদেী ঢং র্িমজই 
দচামখ লামগ। 
 
এ অঞ্চমল আহে দর্ একজন নবাগত হবমদেী, দর্ কথা র্ামজসি ভুমল র্ামবন না। 
এখানকার স্থানীয দকামনা ঘটনার র্মঙ্গই আোর দর্াগ হেল না দকামনা দকামনাহদন 
হেমলাও না। 
 
হেঃ দরন? 
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হিমিাফামরর োহনত কণ্ঠ দবমজ উেল। দর্ বলল– ওই ঘটনার আোর বযর্ হেল খুবই 
কে। এেন হক র্েি ঘটনাটাও এখন আহে আবোভামব েমন করমত পাহর না। 
 
দেজর দেটকাফ…এ হবষময আপনার বিবয হক? 
 
ভদ্রমলাক উত্তর দদবার জনয হেক প্রস্তুত হেমলন না। তাই তাড়াতাহড় বমল উেমলন– 
বদহনক পহত্রকার োরফৎ আহে র্েি ঘটনাটাই, জানমত পাহর, হকন্তু তখন আহে 
চাকুরীরূ্মত্র এহডনবুমযায থাকতাে। 
 
দট্রটার বলমলন, এই আপনামদর দেষ কথা তািমল? দকউ হকেু বলমবন আর? 
 
 আবার দর্ই আমগর েত নীরবতা দনমে এল। 
 
আমি আমি দট্রটার তার বুমকর েমধয একটা দীঘসহনঃশ্বার্ োড়মলন। বলমলন– র্হদ 
আপনামদর েমধয দকউ োরা র্ান–কথাটা থাহেময র্কমলর হদমক তাহকময আবার বলমলন 
তমব তার জনয হতহনই দাযী থাকমবন। এই বমল তাড়াতাহড় ঘর দেমড় দবহরময দগমলন 
হতহন। 
 
আপন েমন দরন দচাঁহচময উমে বলমলন– হক আশ্চমর্সর বযাপার! হেক দর্ন দকামনা 
দরাোঞ্চকর নাটমকর দৃেয। …তমব ভদ্রমলামকর দচিারাটা দর্ রীহতেমতা রু্ের র্মেি 
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দনই তামত। এইজনয পুহলর্ কেসচারীমদর এত পেে কহর আহে। কত েির্েথস আর 
দৃ়েমচতা, র্েি পহরমবেটার েমধযও একটা ভযাতস হেিরমণর ঘনঘটা। দেমলভুলামনা 
েড়াটাও দবে েজার তাই না। হতনমট ইাঁদুর অন্ধ্…জানলা কপাট বন্ধ্… 
 
হেস্ হদময েড়ার রু্রটা ফুহটময দতালার দচিা করল দরন। 
 
েহল এবার হবেূ়ে হচমত্ত দচাঁহচময উমে বলল– দদািাই আপনার, থােুন..থােুন। 
 
দরমনর দচামখেুমখ িাহর্র েটা। বলল– হকন্তু েযাডাে এটামক আোর স্বতঃসূ্ফতস আনমেরই 
প্রকাে বমল দেমন দনমবন। জীবমন কখমনা দকামনা খুমনর োেলায জহড়ময পড়ার 
দর্ৌভাগয িযহন। এ অহভজ্ঞতা এমকবামর নতুন। দর্ই কারমণ বুমকর েমধয অহস্থর একটা 
উমত্তজনা অনুভব করহে। 
 
হেমর্র্ বমযল গমজস উমে বলমলন, নাটক না োই। আহে এর একবণস হবশ্বার্ কহর না। 
 
হিমিাফামরর দচামখ আনমের হঝহলক হদময উেল। দর্ বলল–তািমল হেমর্র্ বমযল, 
এক হেহনট অমপক্ষা করুন আপহন, েৃদুস্বমর হফর্হফর্ কমর দর্ বলল–আহে হনঃেমব্দ 
দপেমন দাাঁহড়ময আপনার গলাটা… 
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েহলর ভযাতস গলা দভদ কমর একটা র্িণাকাতর েব্দ দবহরময এল। রামগর ঝঝও দদখা 
দগল হজমলর গলায। দর্ বমল উেল–হেঃ দরন, আপনার বপোহচক োট্টার জনয আোর স্ত্রী 
অরু্স্থ িময পড়মেন। র্িবতঃ র্ভয র্োমজর রীহতনীহতগুমলা… 
 
দেজর দেটকাফ বযাজার েুখ কমর বলমলন–র্হদও এটা দকামনা োট্টাতাোোর বযাপার 
নয। 
 
প্রহতবামদ েুখর িময দরন বলল–হকন্তু দেজর র্হতযই হক তাই? পাগলমদর দতা োট্টা 
তাোো এরকেই িময থামক। আর দর্ইজনযই দতা র্েি পহরহস্থহতহটর েমধয একটা 
অদু্ভত োদকতা হেমে আমে। 
 
তার দুমটা দচাখ র্বার দচামখর উপর হদময ঘুমর দগল আমি আমি। দোাঁমটর ফাাঁমক দলমগ 
রমযমে তার িালকা িাহর্র দরখা। দর্ বলল–একবার র্হদ আযনার র্ােমন দাাঁহড়ময 
হনমজমদর বতসোন দচিারাগুমলা আপনারা দদখমতন…। 
 
দট্রটামরর েমতাই র্মঙ্গ র্মঙ্গ ঘর দথমক অদৃেয িময দগমলন হতহন। 
 
হেমর্র্ বমযলই এই দচতনা হফমর দপমলন। হতহন বলমলন–র্ভযতা ভবযতার দলেটুকুও 
দনই ওর েমধয। কথাবাতসাগুমলা শুনমল েমন িয হবকৃত েহিমষ্কর দলাক। হকন্তু এেন ভাব 
দদখায দর্ন তার খুব টনটমন জ্ঞান। 
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হচোর রু্মর দেজর বলল–ভদ্রমলাক বমলহেমলন, গত রু্মদ্ধর র্েয একবার হবোন 
দুঘসটনার েুমখ পমড় তামক নাহক পুমরা আটচহিে ঘণ্টা থাকমত িয োহটর হনমচ কবরস্থ 
িময। আোর দৃ়ে হবশ্বার্ ঘটনাটা র্মথি গুরুত্বপূণস। 
 
হেমর্র্ বমযল তার গলায কাহেমনযর দোাঁওযা দরমখ বলমলন, দলামক তামদর স্নাযুদূবসমলর 
কারণ হির্ামব এত বামজ অজুিাত দদখায… আহে দজার গলায বলমত পাহর দর্ এই 
রু্মদ্ধর ধকল আোমকও খুব একটা কে র্ােলামত িযহন। অমনমকর দচময আোরই 
অহভজ্ঞতা দবহে। তমব তার জনয স্নাযুহবক ববকলয আোর ঘমটহন। 
 
হতর্সক রু্মর দেটকাফ বলমলন–আোর েমন িয বতসোমন র্া হকেু র্ের্যা র্ব আপনামক 
হঘমর হেমর্র্ বমযল! 
 
তার োমন? হক বলমত চান আপহন? হেমর্র্ বমযল হজমজ্ঞর্ করমলন। 
 
দেটকাফ োে গলায বলমলন–১৯৪০ র্ামল আপহনই দতা এ অঞ্চমলর হরহফউহজ 
পুনবসার্ন দপ্তমরর ভারপ্রাপ্ত অহফর্ার হেমলন। কথার োঝখামন ভদ্রমলাক এক নজর 
তাকামলন েহলর হদমক। হবষাদগ্রি ভহঙ্গমত েহল োথা নাড়ল, হতহন আবার প্রশ্ন করমলন-
বলুন দতা, কথাটা হক র্হতয নয? 
 
হেমর্র্ বমযমলর দচামখ েুমখ দদখা দগল রামগর োপ। হতহন বলমলন–তামত হক অনযাযটা 
িমযমে? ঝাঝামলা রু্মর হতহন জানমত চাইমলন। 
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দেটকাফ গিীর গলায বলল–হতনমট অনাথ হেশুমক লহরজ ফামেস পাোমনার জনয 
আপহনই েুখযত দাযী। 
 
হকন্তু দেজর দেটকাফ ওইরকে দোচনীয ঘটনার জনয দকনই বা দাযী থাকমবা আহে 
বলমত পামরন? আহে ওই ফামেসর কতৃসপমক্ষর র্মঙ্গ কথাবাতসা বমল র্ন্তুি িমযহেলাে। 
তারাও হতনমট বাচ্চামক র্হবমেষ আগ্রি দদহখমযহেল োনুষ করবার দাহযত্ব হনময। তমব 
আহে দকন োঝখামন দদামষর ভাগীদার িব, বা এর দায-দাহযত্ব র্েিই আোর উপর 
বতসামব…? দেমষর হদমক তার গলার স্বর ম্লান িময দগল। 
 
হজল তীক্ষ্ণকমণ্ঠ দচাঁহচময বলল–র্ামজসি দট্রটারমক আপনারা এ র্ম্বমন্ধ্ র্বহকেু জানামলন 
না দকন? 
 
চড়া রু্মর বমযল উত্তর হদমলন–এটা পুহলমর্র দকামনা বযাপার নয, আহে হনমজই 
দদখামোনা করমত পাহর হনমজমদর। 
 
দেটকাফ েৃদুস্বমর তার েেবযটা েুাঁমড় হদময বাইমর দবহরময দগমলন। হতহন বলমলন– 
আেরাও দদখবার একটা রু্মর্াগ পাব। 
 
হজল প্রমশ্নর বান েুাঁমড় হদল েহলর হদমক–তুহে হক ভদ্রেহিলামক আমগ দথমক জানমত? 
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বাজামরর র্ােমনই বড় রািার উপমরই দতা আপনামদর দদাতলা বাহড় হেল তাই না? 
 
দর্টা র্ােহরক কতৃসপক্ষ জরুরী প্রমযাজমন দখল কমর হনমযহেমলন। বমযল কথার উত্তর 
হদমলন। তারপর আবার হবরাজপূণস স্বমর আবার বলমলন–এখন এমকবামরই অবস্থা দভমঙ্গ 
দগমে! জানলা বরগাগুমলারও আর হচহ্ন দনই দকামনা, িযত খুাঁমজ পাওযাই র্ামব না। 
এটামতা একধরমনর ডাকাহত বলমলই িয। 
 
অকারমণ িার্মত শুরু কমরন হেঃ পযারাহভহর্হন। তাাঁর িাহর্র ভহঙ্গটাও র্মূ্পণস আলাদা। 
দপেন হদমক োথা দিহলময দচাখ দুমটা বুমজ দুবসল দবমগ হতহন দিমর্ চলমলন। 
 
িাহর্র ফাাঁমক ফাাঁমক হতহন র্কমলর কাে দথমক ক্ষো দচময হনময বলমলন–তাোমক োপ 
করুন। হকন্তু র্েগ্র ঘটনাগুমলা এতই েজার দর্ িাহর্টামক আহে হকেুমতই আর 
র্ােলামত পারহে না। িযাাঁ, র্হতযই পহরমবেটামক খুব ভামলাভামব আহে উপমভাগ করহে! 
 
র্ামজসি দট্রটার দভতমর পা হদমলন। তার দু দচামখর হবরূপ দৃহি িার্যরত পযারাহভহর্হনর 
েুমখর উপর কমযক েুিূতস দাাঁহড়ময রইল। হবরহিমত তার দীঘস ভজ দজাড়া কুাঁচমক দগল। 
তারপর বলমলন, প্রমতযমক দর্ বতসোন পহরহস্থহতর জনয একটা েজার ইন্ধ্ন খুাঁমজ 
দপমযমেন এজনয হবমেষ আনহেত আহে। 
 
আহে দুঃহখত ইনর্মপটর! র্হতযই খুবই অনুতপ্ত আহে, এর জনয আপনার র্াবধান বাণীই 
হকেুটা িালকা িময দর্মত বমর্মে। 
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দট্রটার িাল্কাভামব হনমজর বাঁটা বাাঁহকময বলমলন–র্েি পহরমবেটা আপনামদর দচামখর 
র্ােমন ফুহটময দতালার র্থার্াধয দচিা করহে আহে। র্হদও, আহে ইনর্মপটর নই র্াোনয 
একজন র্ামজসি োত্র। দট্রটার েহলর হদমক একবার ঘুমর দাাঁড়ামলন। বলমলন–হেমর্র্ 
দডহভর্, আহে এখনকার দফানটা একবার বযবিার করমত চাই। 
 
পযারাহভহর্হন হনমজর েমনই হবড়হবড় কমর বলল–র্হতযই আহে বযাপারটামক বড় দবহে ঘু 
কমর তুমলহে। এখামন তার দবহেক্ষণ না থাকাই ভামলা। 
 
তমব তার চালচলমন দকামনা হচহ্নই হেল না আত্মমগাপমনর জনয, র্িজাত বহলষ্ঠ 
পদমক্ষমপই হতহন হবদায হনমলন দর্খান দথমক। 
 
হজল েেবয করমলন–ভদ্রমলাক র্হতযই গভীর জমলর োে। 
 
দট্রটার বলমলন–িযাাঁ, দকন দর্ন অপরাধী রু্লভ েমনাভাব, এক হবেুও হবশ্বার্ করা উহচত 
নয। 
 
েহল দচাঁহচময বলল–তাই বুহব : তািমল…তািমল আপহন হক েমন কমরন.হকন্তু বযর্টামতা 
দবহে দদখায অমনকটা। অবেয এই বযর্টাই র্হতয হকনা দর্টা জানা খুবই কহেন। 
দেকআপ কমরও অমনকর্েয বযর্ বাহড়ময দনওযা দর্মত পামর তমব ভদ্রমলাক র্খন 
চলামফরা কমরন তখন েমন িয দর্ন এক রু্বকই দিাঁমট র্ামে। র্হতযই র্ামজসি, খুব 
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র্িবতঃ হেঃ পযারাহভহর্হন দগাপন করমত চায তার আর্ল বযর্টা। র্হতযই হক আপহন 
ওনামক র্মেি করমেন। 
 
র্ামজসি দট্রটার হবরহি র্িকামর েহলর উত্তরটা বা হর্দ্ধােটা দভমঙ্গ হদময বলমলন ঐভামব 
শুধুোত্র কল্পনার উপর হনভসর কমর আেরা র্হেক জাযগায হগময দপৌঁেমত পারব না, 
হেমর্র্ দডহভর্। তমব রু্পাহরমিমি িগমবনমক র্ব খুমল বলমত িমব। কথা বলমত 
বলমতই হতহন দটহলমফানটার হদমক এহগময দগমলন। 
 
েহল োথা দনমড় বলল–হকন্তু এখন আর তা র্িব নয। কারণ দফান এখন অচল। 
 
দট্রটার চেমক দচাখ তুমল তাহকময বলমলন–হক বলমলন? দফান অচল? কখন দথমক? তার 
গলার স্বমরর তীক্ষ্ণতায র্কমল চেমক উেমলন। 
 
একটু আমগই দেজর দেটকাফ হরং করহেমলন তখনই ধরা পড়ল বযাপারটা। 
 
হকন্তু র্কামল দতা লাইন চালু হেল! রু্পাহরমিমি িগমবমনর জরুরী হনমদসেও দপমযমেন। 
আপনারা! 
 
িা, দর্ কথা হেক। দবাধ িয র্কাল দেটা নাগাদই দফানটা হবকল িময র্ায, বাইমর র্া 
অবস্থা, দকাথাও িযত তার হোঁমড় দগমে! 
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দট্রটামরর গিীর েুখটা তাও কাটমলা না। হতহন বলমলন–খুবই আশ্চমর্সর বযাপার! হতহন 
দর্ন হনমজমক শুহনমযই বলমলন, দকউ ইমে কমরই লাইন দকমট হদমত পামর। 
 
েহলর দুমচামখ দদখা দগল অবামকর োপ। দর্ বলল–আপনার হক ধারণা? 
 
ঐ হবষময প্রমযাজন হনহশ্চত িওযা–দট্রটার কথাটা বলমত বলমত দ্রুত পাময দবহরময 
দগল। হজল দু-এক েুিূতস ইতিতঃ করল। এর পর র্ামজসমির দপেন দপেন দর্ও 
একর্েয দচামখর বাইমর চমল দগল। 
 
েহল করুণ রু্মর আতসনাদ কমর বলল–িযায ভগবান, লামঞ্চর র্েয দতা প্রায িময এল। 
আোমক এখহন হগময র্ব কাজ দেষ করমত িমব। তা না িমল অহতহথমদর আর খাওযা 
জুটমব না। 
 
েহল ঘর দেমড় দদৌমড় চমল র্াওযার পর হেমর্র্ বমযল িুদ্ধ কমণ্ঠ বমল উেমলন–পমদ 
পমদই অমর্াগযতার চূড়াে হনদেসন! এটা হক একটা দিামটল। আহে কখনও এর জনয 
র্প্তায র্াত হগহন হদমত রাজী নই। 
 
র্ামজসি দট্রটার দটহলমফামনর লাইন ধমর র্ােমনর হদমক এহগময চলমলন। হতহন বলমলন 
এর র্মঙ্গ দকামনা অনয র্ংরু্ি লাইন আমে নাহক? হতহন হজলমক প্রশ্ন করমলন। 
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িযাাঁ, দদাতলায দোবার ঘমর এর লাইনটা দটমন হনময র্াওযা িমযমে! আহে হক দদমখ 
আর্ব ওপমর হগময? 
 
র্হদ হকেু েমন না কমরন…? 
 
দট্রটার জানলার র্াহেস খুমল োথা ঝুাঁহকময দদখমত লাগমলন বাইমরটা। র্াহেসর গাময জমে 
থাকা বরমফর টুকমরাগুমলা ঝহরময হদমলন েুমক েুমক। হজত দদাতলায উমে দগল হর্াঁহড় 
দবময! 
 
বড় ড্রইং রুেটার েমধয হেমলন পযারাহভহর্হন। দদওযামলর গা দঘাঁমষ হবরাট লম্বা ধাাঁমচর 
র্ামবকী আেমলর হপযামনা, হতহন আমি আমি পাময এহগময হগময র্াদাকামলা রীমডর 
ওপর িাতটা রাখমলন। হক্ষপ্ত আঙু্গলগুমলা তার র্ঞ্চালমনর র্মঙ্গ র্মঙ্গ র্ারা িলটা কমর 
উেল গেগে। দেমলভুলামনা েড়ার রু্রটা দর্ন বুমকর েমধয বময আনমলা রিমর্যর 
োদকতা। 
 
হতনমট ইাঁদুর অন্ধ্। 
 জানলা কপাট বন্ধ্ 
বন্ধ্ ঘমর তারা 
েুটমত েুটমত র্ারা… 
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একহট দর্াফায গা এহলময হবশ্রাে হনহেমলন দোবার ঘমর হিমিাফার দরন। র্ির্ঙ্গীমতর 
বাজনা তার কামন এল, হকেুটা আনে র্িকামর দরন দর্াফা দেমড় উমে দাাঁহড়ময ঘমরর 
বাইমর পাযচাহর করমত লাগল। গামনর তামল তামল হেস্ হদমত শুরু করল েৃদুস্বমর। 
আচেকাই বন্ধ্ িময দগল তার হেস্। দরন এবার পাময পাময এহগময হগময বমর্ পড়মলন 
দেৌহখন দেিগহন। খামটর প্রামে। তার র্ারা দদিটা অহস্থর একটা আমবমগ থরথর কমর 
দকাঁমপ উেল। হিমিাফার দুিামত েুখ দঢমক ফুাঁহপময ফুাঁহপময দকাঁমদ উেল। কান্নার ফাাঁমক 
ফাাঁমক হবড়হবড় কমর বলল আর পারহে না! আহে আর পারহে না… 
 
পরক্ষমণই তার স্বভামব ঘটল এক আেূল পহরবতসন। কান্নার আমবগটুকু েি িামত েুমে 
হদময হতহন দৃ়ে পাময উমে দাাঁহড়ময বলমলন–পারমতই িমব।…হনযহত হনহদসি এই পথ 
হদমযই আোমক চলমত িমব। তার গলায দদখা দগল প্রতযমযর রু্র। 
 
হজল তার হনভৃত দোবার ঘমর দটহলমফানটার পামে দাাঁহড়মযহেমলা। দদওযামলর ধামর র্রু 
কামের জানলায েহলর দপাোক পহরেদ র্াজামনা আমে। একটা পেমের দিানা 
গড়াগহড় র্ামে দেমঝর ওপর। হজল দিাঁট িময দিানাটা তুমল হনময টাহঙ্গময রাখল 
আলনার হুমকর ওপর। একটা দগালাপী রমঙর বামর্র হটহকট উড়মত উড়মত এমর্ পড়ল 
হজমলর দকামটর গাময। হটহকটটা দর্ দিানার েমধয দথমকই দবহরময এমর্মে দর্টা তার 
নজমর এড়াযহন। হকেুক্ষণ একদৃমি তাহকময দকামটর উপর দর্াঁমট থাকা ডাকহটহকটটা 
কাগমজর টুকমরার হদমক হজল তাহকময রইল। আমি আমি তার েুমখর স্বাভাহবক রঙটা 
দগল বদমল। হকেুক্ষণ আমগ দর্ দলাকটা এখামন এমর্হেল, এ দর্ন দর্ নয। স্বমের েত 
আমি আমি এমর্ দর্ দরজা দেমল দবহরময এল দর্ দবাধিয অনয দকউ। ও বাইমর 
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দবহরময এক হেহনমটর জনয থেমক দাাঁড়াল। লম্বা টানা বারাোর হবপরীত হদমক এক 
পলক দদমখ হনল চওড়া হর্াঁহড়টা। 
 
েহল এমক এমক র্েি আলুর দখার্া োহড়ময রাখমলা একটা পামত্রর েমধয। তারপর 
তামত নুন-েেলা েহড়ময উনুমনর উপর বহর্ময হদল। তার বাাঁপামে জ্বলমে আমরা দুমটা 
গযামর্র উনুন। তামদর প্রমতযকহটর োথার ওপমর বর্ামনা হবহভন্ন রকে আযতমনর পাত্র। 
একটা স্বহির হনঃশ্বার্ েহল দফলল। দর্ন র্ব হকেুই এমগামে পহরকল্পনা েমতা। 
 
হকেুটা দূমরই দটহবমলর ওপর দুহদমনর পুমরান ইভহনং িযাণ্ডাডসটাও নজমর পড়ল, তমব 
তার িু দজাড়া আপনা-আপহন কুাঁচমক দগল। শুধু র্হদ ঘটনাটা েমন রাখমত পারত… 
 
িোৎ দর্ন তার োথায বজ্রপাত িল। দু-িামত দচাখ দঢমক ভযাতস রু্মর দচাঁহচময উেল 
েহল,  না…না…কখনই না…। 
 
আবার আমি আমি েহল িাত নাোল। তার দুমচামখ রমযমে একটা হবভ্রাহের োপ। এেন 
ভামব দর্ র্বহদমক দচাখ দেমল চাইল েমন িল এ পহরমবমে দর্ দর্ন নতুন। অথচ 
ঘরটার েমধয আবিাওযাটা এতই গরে ও আরােদাযক, কত দখালামেলা। তার র্মঙ্গ 
েমনর েত খাদযবস্তুর তৃহপ্তকর গন্ধ্। 
 
চাপা কমণ্ঠ েহল আবার হফর্হফর্ কমর বলল–না..না…এ িমত পামর না। 
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স্বমের েমতাই েহল পাময পাময এহগময দগল। রান্নাঘমরর বাাঁহদমকর দরজা পার িময 
দাাঁড়াল বড় িলঘরটার েমধয। র্েি বাহড়টার েমধয হবরাজ করমে এক অদু্ভত নীরবতা। 
দকবলোত্র অমনক দূমর েমন িমে দকউ দর্ন একনাগামড় হেস্ হদময চমলমে। তার খুব 
পহরহচত রু্রটা। কান দপমত ভামলাভামব দোনার দচিা করল দর্ই রু্রটা েহল। 
হকেুক্ষমণর পর এক তীে অস্বহিমত তার র্বসাঙ্গ হেউমর উেল। দর্ই দেমলভুমলামনা 
রু্রটা। 
 
েহল ভময ভময তার রান্নাঘমর হফমর দগল। পহরহচত পহরমবমের েমধয দাাঁহড়ময হনমজর 
েনটা হকেুটা স্বহি দপল। িযাাঁ, রু্েৃঙ্খলভামবই দর্ন র্বহকেু এহগময চলমে। 
 
দেজর দেটকাফ হপেমনর হর্াঁহড় দবময বড় িলঘরটার েমধয ঢুকমলন। চুপচাপ দাাঁহড়ময 
রইমলন এক হেহনট। তারপর হর্াঁহড়র হনমচ বার্নপত্র রাখবার জনয কামের আলোরীর 
হদমক দগমলন এহগময। চারহদমক দেষবামরর েত একবার দচাখ তুমল তাকাল। দকউ দনই 
আমেপামে। দকামনা র্াড়ােব্দও পাওযা র্ামে না। কাজকেস র্ব দর্মড় দনবার এটাই িল 
উপরু্ি র্েয।… 
 
একা একা ঘমরর েমধয পেমের োফলার বুনহেমলন হেমর্র্ বমযল। দবানার কাজটা বন্ধ্ 
দরমখ দরহডওর রু্ইচটা অন্ কমর হদমলন িাত বাহড়ময। দচামখেুমখ তার দর্ন দলমগ 
রমযমে। হবরহির োপ। দেময গলার রু্ের পযানপযানাহন তার হবরহিমক আমরা দর্ন 
বাহড়ময তুলল। দেমলভুমলানা েড়াটার োমন হনমযই ভদ্রেহিলা বিবয হদময র্াহেমলন। 
একটু অধধর্স িময হেমর্র্ বমযল দরহডওর নবটা আবার দঘারামলন। এখামনও পুমরাদমে 
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চলমে বিৃতা। তমব রু্রটা হেল পুরুষ োনুমষর। এবং গলাটাও হেল দবে ভরাট ও 
োহজসত। োনহর্ক কীহতসর হবহচত্র গহতপ্রকৃহত হবষমযই হতহন আমলাচনা করহেমলন। 
 
বিা বলহেমলন, ভমযর হদকটাই প্রথমে ভামলাভামব লক্ষয করমত িমব। েমন করুন 
হনঃেমব্দ আপনার দপেমনর দরজাটা খুমল দগল… 
 
র্হতয র্হতয দপেন হদমকর একটা দরজা হনঃেমব্দ দগল খুমল। 
 
 হেমর্র্ বমযল ভীষণ ভামব চেমক উমে দপেন হদমক তাকামলন। তারপর বলমলন, ওঃ 
আপহন? তারপর বমযল একটা স্বহির হনঃশ্বার্ দফলমলন, তারপর আবার বলমলন হক 
ক্লাহেকর অনুষ্ঠানই দর্ দরহডওর োধযমে প্রচার করা িয। আহে দতা দুদণ্ড বধর্সয ধমর 
দোনার েত হকেুই খুাঁমজ পাই না। 
 
আজকাল আহে দরহডও হনময খুব একটা োথা ঘাোই না হেমর্র্ বমযল। 
 
হেমর্র্ বমযল একটু দরমগ দগমলন। বলমলন–হকন্তু তাোড়া এখামন করার েত কী-ই 
আমে। র্িাবয খুহনর র্মঙ্গ বার্ করা অবেয র্হদও আহে ওইর্ব আজগুহব নাটমকর 
একহবেুও হবশ্বার্ কহর না… 
 
আগন্তুক বলমলন–র্হতযই হবশ্বার্ কমরন না, হেমর্র্ বমযল? 
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হেমর্র্ বমযল বলমলন–আপনার এ প্রমশ্নর অথস…? 
 
আগন্তুমকর বষসাহতর দবটটা এত দ্রুত গহতমত হেমর্র্ বমযমলর গলায জহড়ময দগল, 
হতহন এর দভতরকার েেসাথসটা হেকেত বুমঝ উেমত পারমলন না। দরহডওর আওযাজটা 
আরও দবহে কমর বাহড়ময দদওযা িমযমে। র্ারা ঘরটা হবদগ্ধ বিার গেগমে িময 
উমেমে তার বিৃতায। 
 
তমব হেমর্র্ বমযল গণ্ডমগাল করমত পামরহন দেষ র্েময। কারণ িতযাকারী র্হতযই দক্ষ 
এবং তৎপর। র্কমলই বড় রান্নাঘমর জোমযত িল। গযামর্র আগুমন টগবগ কমর ফুটমে 
আলুগুমলা। োংমর্র দডকহচ দথমক দবর িময আর্মে রর্নার তৃহপ্তকর রু্গহন্ধ্। 
 
র্মেমির দচামখ এমক অপরমক দদমখ চলমে। েহল পাাঁচপাযার দচযামর গা এহলময 
বমর্হেল। তার র্েি েুখটা ফযাকামর্ িময দগমে ভময। তার দুমচামখ রমযমে উদভ্রাে 
দৃহির োপ। র্ামজসি দট্রটার খুব দজামরর র্মঙ্গ েহলমক বীযার খাবার হনমদসে হদমলন। 
 
র্ামজসি দট্রটামরর েুমখ একটা থেথমে রামগর আভার্। হতহন তাকামলন র্বার হদমক। 
পাাঁচ হেহনট আমগ েহলর ভযাতস চীৎকামর র্বাই েুমট এমর্হেল লাইমেহর ঘমর। 
 
দট্রটার বলমলন–আপহন র্খন েৃতমদিটা দদখমত দপমলন, খুব র্িব তার দু-এক হেহনট 
আমগই ভদ্রেহিলা খুন িমযমেন। আো, লাইমেহর ঘমর দঢাকার কারুর পামযর আওযাজ 
শুনমত পানহন? 
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ক্লাে গলায েহল জবাব হদল–একটা শুধু েৃদু হেমের েব্দ শুনমত দপমযহেলাে। তমব দর্টা 
হকেুক্ষণ আমগ। আোর…আোর েমন িমে দর্ন…অবেয দর্ হবষময র্হদও আহে র্মূ্পণস 
হনহশ্চত নই…দরজা বন্ধ্ করার একটা েব্দও আোর কামন এমর্ দপৌঁমেহেল। তখন আহে 
লাইমেহর ঘমরর হদমকই এহগময র্াহেলাে। 
 
দট্রটার হজমজ্ঞর্ করল–দকামনা দরজা? 
 
 হনহদ্ধসধার রু্মর েহল বলল–হেক বলমত পারব না। 
 
দট্রটার হজমজ্ঞর্ করমলন হেমর্র্ দডহভর্, একটু দভমব দদখুন। ওপমর না হনমচ..আপনার 
বাাঁ হদমক না ডান হদমক…? 
 
েহল হবরহিমত োথা ঝাাঁহকময বলল–আহে, র্হতযই জাহন না র্ামজসি। এেন হক হেক েব্দ 
শুমনহে হকনা দর্ হনমযও আোর েমন র্মথি র্মেি আমে! 
 
হজল রামগর রু্মর ঝাাঁঝামলা গলায বলল–এইভামব উৎপীড়ন করাটা খুব অনযায। ও দর্ 
এখমনা রীহতেত অরু্স্থ দর্টা হক আপনার দচামখ পড়মে না? 
 
দট্রটার বলমলন–আহে দর্ একটা িতযাকামণ্ডর তদে করমত এমর্হে দর্কথা আপহন ভুমল 
র্ামবন না কেযাণ্ডার দডহভর্। 

http://www.bengaliebook.com/


মাউসট্রাপ । আগাথা ক্রিক্রি। উপন্যাস 

112 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

 
হজল বলল-নামের আমগ আর আহে েযাণ্ডার েব্দটা বযবিার কহর না, র্ামজসি। 
 
দট্রটার োথা দনমড় বলমলন–দর্ দতা হেকই। তমব ওই দর্ বললাে আহে এখামন একটা 
খুমনর তদে করমত এমর্হে। এবং এই ঘটনার আমগ দকউ আোর কথা দোমননহন। 
আপনারা ভামলা ভামবই জামনন দর্ হেমর্র্ বমযলও আোর কথাটা হবমেষ গুরুত্ব 
দদখানহন। হতহন আোর কামে খুব জরুরী খবরটাই দগাপন কমরহেমলন। আপনারাও তাই 
কমরমেন। তািমল আর হকেু আোর বলার দনই। হেমর্র্ বমযল োরা দগমেন এবং খুব 
তাড়াতাহড় এই রিমর্যর উদ্ঘাটন না করমল আরও একটা খুন িওযার র্িাবনা আমে। 
 
আর একটা…? র্ত র্ব অথসিীন ধযানধারণা! … দকন আমরকটা খুন িমত র্ামবই বা 
দকন? 
 
হবেষস েমন দট্রটার জবাব হদমলন–কারণ, কাগমজর টুকমরার েমধয আাঁকা হেল হতনমট 
ইাঁদুমরর েহব। 
 
হজমলর গলায দোনা দগল অহবশ্বামর্র রু্র। দর্ বলল–প্রহতহট ইাঁদুরই হক এক একটা 
েৃতুযর প্রতীক। হকন্তু…হকন্তু তার েমধয দতা একটা র্ংমর্াগ থাকমব? োমন…োমন আহে 
বলমত চাই, ওই োেলাটার র্মঙ্গ দকউ হক জহড়ত হেমলন? 
 
হেমলন হনশ্চয। বতসোমন র্া পহরহস্থহত তাই দদমখ দতা এটাই েমন িমে! 
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হকন্তু আমরকটা িতযাই বা এখামন ঘটমব দকন? 
 
দট্রটার উত্তর হদমলন তার কারণ, ওই দনাটবইটামত দুমটা োত্র হেকানারই উমিখ হেল। 
একটা হেল চুযাত্তর নম্বর কালসভার স্ট্রীট এবং অনযহট েঙ্কর্ওমযল েযানর। কালভসার 
স্ট্রীমট একহট োত্র র্িাবয হেকামরর র্ন্ধ্ান আেরা দপমযহে। হতহন োরা দগমেন। হকন্তু 
েঙ্কর্ওমযল েযানমরর কথা র্মূ্পণস আলাদা। এখামনর দক্ষত্রটা িল অমনক বড়। 
 
এই র্েি হচো ভাবনা হভহত্তিীন দট্রটার। লহরজ ফামেসর কুচহিরা দর্ পামকচমি এখামন 
এমর্ িাহজর িমবন, এরকে র্িাবনা খুব একটা ে আো করা র্ায না। 
 
দট্রটার বলমলন–তমব দকামনা দকামনা পহরহস্থহতমত র্িাবনাটা এবামর উহড়ময দদযা র্ায 
না। আপহন নয হনমজই হবষযটা একবার ভামলাভামব দদখুন! দট্রটার এবার র্েমবত 
অহতহথমদর হদমক দৃহিপাত করমলন। তারপর আবার বলমলন হেমর্র্ বমযমলর েৃতুযর 
র্েয দক দকাথায হেমলন তার হববরণ আপনারা আোমক হদমযমেন। র্হদও দর্টা আহে 
র্াচাই কমর দনব। হেঃ দরন, হেমর্র্ দডহভর্ র্খন চীৎকার কমর ওমেন, তখন দতা 
আপহন আপনার ঘমরই হেমলন তাই দতা? 
 
হেঃ দরন র্ম্মহতরূ্চক হচমহ্ন োথা নাড়মলন। 
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দট্রটার বলমলন–হেঃ দডহভর্, আপহন দদাতলায দোবার ঘমর পরীক্ষা করহেমলন 
এিমটনেনটা–তাই দতা? 
 
হজল জবাব হদল, বলল–িযাাঁ। 
 
হেঃ পযারাহভহর্হন আপহন ড্রহযংরুমে বমর্ হপযামনা বাজাহেমলন তাই দতা? র্হদও 
আপনার বাজানা দকউই শুনমত পানহন! 
 
পযারাহভহর্হন বলমলন আহে খুব আমি আমি বাজাহেলাে। এমকবামর হনচু পদসায, 
শুধুোত্র একটা আঙু্গল হদমযই দটাক োরহেলাে। 
 
দট্রটার হজমজ্ঞর্ করমলন–দকামনা রু্রটা বাজাহেমলন আপহন? 
 
হেঃ পযারাহভহর্হন উত্তর হদমলন–হতনমট ইাঁদুর অন্ধ্। দদাতলায হেঃ দরন তখনও এই 
রু্রটার হেই হদহেমলন, প্রমতযমকর োথায তখন এই একহটোত্র রু্রই দখলা করমে। 
িার্মত িার্মত বলমলন পযারাহভহর্হন। 
 
বযাজার েুমখ েহল বলল–রু্রটা দর্েন অস্বহিকর, দতেহন র্াংঘাহতক। 
 
দেটকাফ প্রশ্ন করমলন–দটহলমফান অচল িওযার কারণটাই বা হক? তারটা হক 
ইোকৃতভামব কাটা িমযমে? 
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আপনার ভযটাই র্হতয দেজরডাইহনং িমলর জানলার হেক পামেই খাহনকটা তার দকউ 
দকমট হদমযমে। হেমর্র্ দডহভর্ র্খন েৃতমদিটা আহবষ্কার কমর দচাঁহচময উেমলন তখনই 
এই বযাপারটা আহে আহবষ্কার করলাে। 
 
তীক্ষ কমণ্ঠ হজল জানমত চাইল–র্েি বযাপারটাই দর্ন দকেন অদু্ভত। এর দপেমন 
িতযাকারীর হক উমেেয থাকমত পামর বমল েমন িয? 
 
দট্রটার হজমলর আপাদেিক হনরীক্ষণ কমর বলমলন–হেঃ দডহভর্, এই েুিূমতস দর্ই প্রমশ্নর 
উত্তর দদওযা কহেন। খুনী িযত েমন কমরন বাইমরর পৃহথবীর র্মঙ্গ তার দর্াগামর্াগ 
হবহেন্ন িমল কামজর পমক্ষ দর্টা র্িজ িমব। হকংবা িযত এর দপেমন দকামনা উমেেযই 
দনই। আোমদর হচোমক বাহড়ময দতালা বা আোমদরমক ভুল পমথ চালনা করাই িযত 
তার কারর্াহজ। অল্প একটু দিমর্ দট্রটার আবার বলমলন–প্রমতযক খুনীই হনমজমক খুব 
চালাক আর বুহদ্ধোন বমল েমন কমর। হনমজমদর প্রহত আমে তামদর অগাধ আস্থা। 
কামজর দক্ষমত্র অপরাধীমদর োনহর্ক হদক হনময আোমদর পরীক্ষা করমত িয। এটা 
আোমদর দট্রহনংমযর একটা হদক। এই র্েি োনহর্ক হবকারগ্রি অপরাধীমদর কার্সরূ্চী 
খুবই দকৌতূিমলােীপক। 
 
হজমলর কমণ্ঠ দোনা দগল বযমঙ্গর ঝাাঁঝ–আেরা হক বড় বড় বিৃতা বন্ধ্ কমর বতসোন 
র্ের্যা হনময আমলাচনা করমত পাহর? 
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দট্রটার বলমলন–িযাাঁ, হনশ্চয হেঃ দডহভর্। আোমদর কামে এখন প্রধান আমলাচয হবষয 
দুমটা। একটা িল-খুন, আর হিতীযটা িল হবপদ। এই দুমটা েমব্দর েমধয আোমদর 
লক্ষযটা হনময দর্মত িমব।…দেজর দেটকাফ, আপনার গহতহবহধ র্ম্পমক আোমক আমগ 
পহরষ্কার িমত হদন। আপনার বিবয এই িতযাকামণ্ডর র্েয েমদর দবাতল েজুত রাখবার 
জনয োহটর হনমচ দর্ দচারাকুেহরটা আমে দর্খামন হেমলন আপহন। হক জনয আপহন 
দর্খামন হগমযহেমলন? 
 
দেটকাফ জবাব হদমলন– দতেন দকামনা উমেেয আোর হেল না : ইতিতঃ ঘুমর দবড়ামত 
দবড়ামত ওহদমক দোট্ট দরজাটা আোর দচামখ পড়ল। দরজাটা খুলমতই দদখলাে একটা 
র্রু হর্াঁহড় দনমে দগমে হনমচর হদমক। ওই হর্াঁহড় দবময নােমত নােমতই দচারকুেহরটার 
র্ন্ধ্ান দপলাে। 
 
দেটকাফ এবার হজলমক লক্ষয কমর বলমলন–আপনামদর োহটর হনমচ ভাড়ার ঘরটা 
র্হতযই খুব রু্ের। প্রাচীন েমে েহেমর এরে গুপ্ত স্থান পাওযা র্ায র্ন্ধ্ান করমল। 
 
দট্রটার বলমলন–আেরা এখামন প্রাচীনকামলর স্থাপতয হেল্প হনময গমবষণা করমত বহর্হন, 
দেজর দেটকাফ এখামন একটা িতযাকামণ্ডর তদে চলমে।…হেমর্র্ দডহভর্, আপহন 
আোর কথা শুনুন। আহে দরজাটা দখালা দরমখই বাইমর র্াহে… কথাটা বলমত বলমতই 
তাড়াতাহড় দবহরময দগল দট্রটার। কমযক দর্মকণ্ড পর দকাথায দরজা দভজামনা একটা 
েব্দ কামন এল। র্হদও েব্দটা হেল খুবই ক্ষীণ। র্মঙ্গ র্মঙ্গ হতহন হফমর এমর্ হজমজ্ঞর্ 
করমলন– এই েব্দটাই হক আপনার তখন কামন এমর্হেল? 
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েহল বলল িযাাঁ, অমনকটা দর্ন এই রকেই। 
 
দট্রটার বলমলন–এটা হর্াঁহড়র হনমচ কামের আলোহরর দরজা বন্ধ্ করার েব্দ। ঘটনাটা 
িমত পামর দর্ খুনী হেমর্র্ বমযলমক খুন করার পর িলঘমরর েমধযই হফমর র্াহেল। 
এেন র্েয হেমর্র্ দডহভমর্র পামযর েব্দ শুনমত দপময তাড়াতাহড় ওই আলোহরর েমধয 
ঢুমক পািাটা দটমন দনয। 
 
দরন উমত্তহজত ভামব বলমলন–তািমল হনশ্চযই আলোহরর গাময খুনীর আঙুমলর োপ 
পাওযা র্ামব? 
 
দেজর দেটকাফ বলমলন হকন্তু ওই আলোহরর িাতমলর েমধয আোর আঙুমলর োপও 
রময দগমে। 
 
দট্রটার োথা নাহড়ময বলমলন–তা হেকই, তমব তার একটা র্মোষজনক উত্তর আেরা 
দপমযহে, তাই নয হক? 
 
হজল দৃ়ে কমণ্ঠর রু্মর বলল- দদখুন র্ামজসি, একথা হেকই দর্ বতসোন পহরহস্থহতটা 
র্ােলামনার র্ব ভার র্রকারীভামব অপসণ করা িমযমে আপনার ওপমরই। তমব বাহড়টা 
দর্ আোর দর্ কথাও ভুমল দগমল চলমব না এবং আোরও একটা বনহতক কতসবয আমে 
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অহতহথমদর হনরাপত্তার বযাপামর। দুঘসটনা এড়াবার জনয আোমদর দতা হকেু র্তকসতােূলক 
বযবস্থা দনওযা উহচত। 
 
র্ামজসি র্প্রশ্ন দৃহিমত তাহকময বলমলন–দর্েন…? 
 
 োমন…আহে বলমত চাই। এই অপকীহতসর প্রধান দিাতা হিমর্মব র্ার পর প্রথমেই 
র্মেি জামগ তামক হক আপাতত আটক কমর রাখা র্ায না? 
 
কথা থাহেময হজল এবার দর্াজারু্হজ হিমিাফার দরমনর হদমক দৃহি হনবদ্ধ করমলা। 
 
আর্ন দেমড় লাহফময উেমলন হিমিাফার। উমত্তজনার আহধমকয তার রু্র কণ্ঠস্বর আমরা 
তীক্ষ্ণ দোনামলা। এটা র্হতয নয। কখমনাই র্হতয নয। 
 
আপনারা র্কমল হেমল আোর দপেমন লাগমেন! প্রমতযমকই আোমক হবরূপ দৃহিমত 
দদমখ! আপনারা হেমল রু্হি কমর আোর উপর দদাষটা চাহপময হদমেন। 
 
হকন্তু এটা দতা উৎপীড়ন… 
 
হনেসে হনষু্ঠর উৎপীড়ন…. 
 
অেন দভমঙ পড়মবন না। োে স্বমর উপমদে হদমলন দেটকাফ। 
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েি দিান…দৃ়ে দিান…হনমজমক র্ংর্ত করুন। 
 
আপনার দুঃহশ্চোর দকামনা কারণ দনই, হেঃ দরন। ধীর পাময এহগময এমলাম  েহল। 
 
 উমত্তহজত দরমনর হপমে িাত হদময তামক আশ্বি করবার দচিা করমলা। 
 
আেরা দকউই আপনার হবরুমদ্ধ র্াইহন। েহল বযাকুল দৃহিমত দট্রটামরর হদমক তাকামল 
ভদ্রমলাকমক দর্ ভরর্া হদল। 
 
আেরা আমগ দথমক কাউমকই অপরাধী হিমর্মব ধমর হনময, এইভামব োেলা র্াহজময 
দচিা করব। জবাব হদমলন দট্রটার। 
 
আপহন দর্টা বুহঝময বলুন, দর্ আপহন ভদ্রমলাকমক দগ্রপ্তার করমত র্ামেন না। 
 
না না, আপাতত কাউমকই দগ্রপ্তামরর দকামনা ইো দনই। 
 
তার জমনয রু্হনহশ্চত র্াক্ষী প্রোমণর প্রমযাজন। এমক্ষমত্র তার দকামনা আভার্ই পাওযা 
র্ামে না। 
 
হজল দচাঁহচময উেমলা, েমন িমে দতাোর োথাটা খারাপ িময দগমে, েহল। 
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র্ামজসমির অবস্থাও দর্ইরকে। 
 
হেক েমতা হবচার হবমবচনা কমর দদখা দগল, অপরাধীর দচিারার র্মঙ্গ একজমনর হেল 
খুাঁমজ পাওযা দগমে, এবং হজল দোমন… 
 
ঈশ্বমরর দদািাই একটু োে িও… 
 
েহল হবধ্বি অর্িায ভহঙ্গমত হেনহত করল। বলল, র্ামজসি দট্রটার, আড়ামল আহে 
আপনার র্মঙ্গ একটা কথা বলমত চাই। র্হদ অনুগ্রি কমর এক হেহনট র্েয দদন? 
 
দজমদর রু্মর হজল বলল–আহেও থাকমবা দতাোর র্মঙ্গ। 
 
 েহল বলল–না হজল…তুহেও না! আোর অনুমরাধ… 
 
হজমলর দচামখ েুমখ বমজ্রর দেমঘর েতই কামলা োযা দনমে এল। বলল, হক দর্ আমে 
দতাোর োথায তা আহে বুঝমত পারহে না! 
 
অনয র্কমলর র্মঙ্গ হজলও ঘর দেমড় দবহরময দগল। র্াবার র্েয খুব দজামড় দরজাটা 
বন্ধ্ কমর হদল। 
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িযাাঁ বলুন হেমর্র্ দডহভর্, হক আপনার বিবয? 
 
েহলর েুখ দথমক হকেুক্ষমণর জনযও উমিগ ও হবভ্রাহের োযাটাও র্মূ্পণস হেহলময র্াযহন। 
গলার রু্মর দদখা দগল অস্বহির দোাঁযা। বলল–র্ামজসি দট্রটার, বতসোমনর ঘটনার প্রর্মঙ্গ 
আপহন আোমদর কামে লঙহরমজর ওই োেলাটার উমিখ কমরহেমলন। আপনার হক 
ধারণা, ভাগযিত ওই হতনহট অনাথ হেশুর েমধয এই র্েি খুমনর জনয দাযী বড় 
দেমলহটই? হকন্তু দর্ হবষময আপহন হনহশ্চত কমর হকেু বলমত পামরন না। 
 
হেমর্র্ দডহভর্, আপনার বিবযটা খুবই রু্হির্ঙ্গত। তমব র্াবতীয র্িাবনা ইহঙ্গত করমে 
দর্ই হদমকই। োনহর্ক অহস্থরতা, দর্নাবাহিনী দথমক পলাযন, হচহকৎর্মকর হরমপাটস…. 
 
েহল বলল িযাাঁ, আহে জাহন, হিমিাফারমক র্মেি করার প্রধান কারণ দর্টাই। হকন্তু 
ওই ভদ্রমলামকর িারা এ কাজ র্িব বমল আোর েমন িয না। হনশ্চয আড়াল দথমক 
দকউ তামক ইন্ধ্ন জুহগমযমে। আো, ওই হতনহট বাচ্চার বাবা ো বা অনয দকামনা আত্মীয 
স্বজমনর র্ন্ধ্ান পাওযা র্াযহন? 
 
ওমদর ো োরা হগমযহেল অমনকহদন আমগই। রু্দ্ধকামল দরকারী কামজ ওই হতনমট 
বাচ্চামক বাবার দদমে পাহেময দদওযা িয। 
 
দর্ই ভদ্রমলামকরই বা হক খবর? এখন হতহন দকাথায? 
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আোমদর কামে দকামনা খবর দনই। রু্মদ্ধর প্রমযাজন হেমট র্াওযায এক বের আমগ 
দর্নাবাহিনী দথমক তামক েুহট হদময দদওযা িয। 
 
দেমলর র্হদ োনহর্ক ভারর্ােয বজায হেক না িয তমব তার বাবার দক্ষমত্রও এই একই 
বযাপার ঘটমত পামর? 
 
িা হনশ্চয! 
 
তািমল আোমদর বতসোন িতযাকারী দর্ োঝবযর্ী বা বৃদ্ধমলাক এ ধারণা হকেু অর্িব 
নয? এই প্রর্মঙ্গ আোর একটা কথা খুব েমন পড়মে। দেজর দেটকাফ র্খন প্রথে 
জানমত পামরন দর্ পুহলর্ কতৃসপক্ষ এখামন আর্মেন তখন খুব হবচহলত িময পমড়হেমলন 
হতহন।… িযাাঁ হতহন র্হতযই খুব ভয দপমযহেমলন। 
 
র্ামজসি দট্রটার োে গলায বলমলন–আোমক হবশ্বার্ করুন হেমর্র্ দডহভর্। প্রথে দথমক 
র্বরকে হবচার-হবমবচনা কমরহে আহে। হজে নামে ওই দেমলটা বা তার বাবা–এেন হক 
তার দবামনর র্িাবনাও বাদ দদওযা র্ায না। আোমদর বতসোন িতযাকারী একজন 
েহিলাও িমত পামরন–তা জামনন? দকামনা হকেুই আোর নজর দথমক এহড়ময র্াযহন। 
আহে েমন েমন হনহশ্চত, তমব হনভসরমর্াগয দকামনা প্রোমণর খুবই অভাব। বতসোমন 
দকামনা বযহি বা বস্তুর র্ম্বমন্ধ্ র্মূ্পণস তথয জানা খুবই কহেন কাজ। 
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আোমদর এই কেসজীবমন অমনক হবহচত্র অহভজ্ঞতারই েুমখােুহখ িমত িয দর্ র্ম্বমন্ধ্ 
দকামনা ধারণা দনই আপনার। র্হদও অহধকাংে োেলাই হববাি-র্ংিাে। হকেুহদমনর 
পহরচমযই হবময, বা রু্দ্ধকালীন পহরহস্থহতর েমধয তাড়াতাহড় কমর হববাি–এ র্েিই খুব 
হবপিনক। দবহেরভাগ দক্ষমত্রই স্বােী-স্ত্রী এমক অপরমক দচমন না, এেন হক তামদর 
আত্মীয স্বজন বনু্ধ্ বান্ধ্মবর দকামনা পাত্তা দনই। এমক অমনযর েুমখর কথামতই হবশ্বার্ 
কমর। িযত দেমলটা বলল–দর্ দর্ একজন পাইলট, হকংবা দর্নাবাহিনীর দকামনা দেজর। 
বযস্ দেমযটাও তাই হবশ্বার্ কমর দনয। তারপর বের দুই পার িমত না িমতই হববাহিত 
জীবনর্াপমনর পর জানা দগল– দেমলটা দকামনা পাহলময আর্া বযাঙ্ক কেসচারী। তার নামে 
হবরাট একটা অমঙ্কর হবল কুলমে োেলার জনয। তার অনয দকামনা র্ংর্ার থাকাটাও 
হবহচত্র হকেু নয। অথবা িমত পামর দর্ আর্মল একজন রু্দ্ধ পলাতক দকামনা বর্হনক। 
র্ােহরক হবভাগ তার নামে হুহলযা জাহর কমরমে…। 
 
দট্রটার একটু দথমে আবার বলমত শুরু করল, আপনার েমনর েমধয দর্ হক িমে তা 
আহে দবে ভামলাই বুঝমত পারহে। তমব হেমর্র্ দডহভর্ একটা কথা েমন রাখমবন 
আোমদর বতসোন িতযাকারী র্েি পহরমবে-পহরহস্থহতটা ভামলা কমরই দবে উপমভাগ 
করমে।…িযাাঁ, এ হবময আহে হনহশ্চত। 
 
আমি আমি রান্নাঘর দথমক দবহরময দগল দট্রটার। েহল হকেুক্ষণ পাথমরর েত হনশ্চল 
অবস্থায রইল। তার িাত-পাগুমলা দর্ন অর্াড় িময দগমে। তার দচামখর দকামণ দদখা 
হদমযমে হচোর োপ। তারপর উমে দাাঁহড়ময এহগময দগল জ্বলে গযামর্র হদমক। পহরহচত 
ের্লার রু্গমন্ধ্ েহল দর্ন হনমজমক নতুন কমর হফমর দপল। গুরুভার হৃদযটা অমনকটা 
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দর্ন িাল্কা িল। অমনকক্ষণ পমর দর্ তার হনমজর ঘমরর গৃিস্থালীর হনহবড় নীমড় একটা 
আশ্রয খুাঁমজ দপমযমে। রান্নাবান্না র্ংর্ামরর খুাঁহটনাহট দাযদাহযত্ব–এইর্ব িাহর্-কান্না হনমযই 
তার গদযেয জীবন। এবং অমনক অমনক বের আমগ দথমক নারীরাই এর ঝামেলা-ঝহক্ক 
র্ােমল এমর্মে। হবপদর্ঙু্কল উন্মত্ত পৃহথবীর বুমক এই রান্নাঘরটাই হনরাপদ আশ্রয 
নারীমদর। 
 
বন্ধ্ করা দরজাটা একটুখাহন খুলল। ঘাড় ঘুহরময েহল তাহকময দদখল হিমিাফার দরন 
ঢুকল। ভদ্রমলাক এখনও দবে িাাঁপামেন। 
 
দরমনর তীে গলা দোনা দগল–এহদককার খবর র্ব শুমনমেন। হক ভুতুমড় কাণ্ডকারখানাই 
না চারহদমক ঘমট চমলমে–র্ামজসি দট্রটার তার স্কী দুমটা খুাঁমজ পামেন না। 
 
েহল বলল–চাকা লাগামনা স্কী দুমটার কথা বলমেন? দকন…দর্-দুমটা চুহর কমরমে দক? 
আর হক লাভ দর্-দুমটা চুহর কমর? 
 
খবরটা আোরও ভাবনার বাইমর চমল র্ামে…োমন..আহে বলমত চাই, র্ামজসি দট্রটার 
র্হতযই র্হদ আোমদর দেমড় দর্মত চান তািমল খুনীরই দতা র্ব দথমক দবহে লাভ িমব। 
দর্ই জনয এই ঘটনার েমধয আহে রু্হনহদসি দকামনা োমন খুাঁমজ পাহে না। 
 
হজল দতা হনমজই হর্াঁহড়র হনমচ কামের আলোহরমত স্কী দুমটা দরমখ এমর্হেল। 
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দরন েৃদু দিমর্ বলমলন–ভামলা, হকন্তু এখন দর্দুমটা দর্ জাযগায দনই। বযাপারটা র্হতযই 
আোমক খুব ভাবামে। আোমদর র্ামজসি হকন্তু খুব দরমগ দগমেন–জামনন! রাগী কেমপর 
েত র্ারা বাহড়টা হতহন এখন ঘুমর দবড়ামেন। িতভাগয দেজরমক দতা দজরার পর দজরা 
কমর কাহিল কমর োড়মেন। হকন্তু দেজর একটা কথাই বমল চমলমেন। হতহন র্খন 
কামের আলোহরটা খুলহেমলন তখন স্কী দুমটা আমে হক দনই ভামলাভামব হতহন দর্টা 
লক্ষয কমরনহন। এ হবষময দকামনা দখযালই তার হেল না। দট্রটামরর বিবয এতবড় 
হজহনষটা ভদ্রমলামকর নজর এহড়ময র্াওযা র্িব নয। দকামনা রির্যেয কারমণই হতহন 
এখন র্হতয কথাটা দগাপন করমেন। দরন আমরক পা এহগময এমর্ বলমলন–এই র্েি 
বযাপারটা র্ামজসি দট্রটারমক দবে খাহনকটা দহেময হদমযমে। 
 
বযাজার েুমখ েহল বলল–আহেও খুব এমত হবেত দবাধ িহে। প্রমতযমকর স্নাযু এখন 
অরু্স্থ িময উমেমে। 
 
দরন োথা দনমড় বলমলন–আোমক নয, আহে বরং উিুদ্ধ িময র্াহে বলমত পামরন। 
র্েি বযাপারটা এত দবহে অস্বাভাহবক…. 
 
েহল তীক্ষ্ণ স্বমর দচাঁহচময বলল–আপহন র্হদ হেমর্র্ বমযমলর েৃতমদিটা প্রথে আহবষ্কার 
করমতন, তািমল…তািমল আপহন এরকে কথা বলমত পারমতন না। দৃেযটা দর্ন আোর 
দচামখর র্ােমন ভার্মে…হকেুমতই দর্ন দর্টা আহে ভুলমত পারহে না। র্ারা েুখটা 
হবশ্ৰীভামব ফুমট উমেমে, তার েমধয একটা গা়ে দবগুহন আভা… 
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আপনা-আপহন কণ্ঠস্বর রুদ্ধ িময এল েহলর। ওর র্ারা েরীর দর্ন দকাঁমপ উেল 
থরথহরময। হিমিাফার এহগময এমর্ েহলর হপমে িাত রাখমলন। বলমলন–র্হতযই, আহে 
বািহবকপমক্ষ খুব হনমবসাধ। আোর উহচত হেল দবাঝা, আহে দুঃহখত হেমর্র্ দডহভর্, 
আহে এতটা দভমব দদহখহন। 
 
একটা দবাবা কান্না দর্ন েহলর গলামক আটমক ধরল। দর্ বলল–এইোত্র র্বহকেু দর্ন 
হকরকে র্িজ ও স্বাভাহবক েমন িহেল। এই রান্নাঘর…র্েি হজহনষপত্র..েহল অস্পি 
ধরা গলায বমল দগল–হকন্তু…হকন্তু আবার িোৎই দুঃস্বমের োযাগুমলা পুনরাহবভসাব ঘটল! 
 
দরন েহলর হদমক একদৃমি তাহকময হেল। তার দচামখেুমখ দদখা দগল এক অদু্ভত 
অহভবযহি। র্ব বুঝমত দপমরমে এরকে ভান কমর োথা নাহড়ময বার কমযকবার বলমলন 
িযাাঁ আহে বুঝমত পারহে। তািমল…তািমল এখন আহে র্াই। এখন আপনামক হবরি না 
করাই ভামলা! 
 
অনুমরামধর রু্মর েহল বললনা, আপহন র্ামবন না। 
 
ততক্ষমণ দরন দরজার কামে দপৌঁমে দগমলন। র্প্রশ্ন দৃহিমত হতহন ঘাড় ঘুমর তাকামলন। 
তারপর পাময পাময এহগময হগময বলমলন–আপহন হক র্হতযই তাই চান? 
 
েহল বলল–হক চাওযার কথা বলমেন? 
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োমন আহে এখামন থাহক দর্টাই হক আপহন চান? 
 
েহল বলল িযাাঁ, হনশ্চয, আহে এখন একলা থাকমত চাই না। একলা থাকমলই আোয 
হঘমর ধরমে িাজার রকমের দুহশ্চো। 
 
একটা দচযার দটমন বর্মলন হিমিাফার দরন োে ভহঙ্গমত। েহলও তার িামতর কাজ 
দেষ কমর একটা দচযার দটমন বর্ল। 
 
হিমিাফার হবড়হবড় কমর বলল র্হতযই খুব আশ্চমর্সর বযাপার! 
 
েহল বলল–হক আশ্চমর্সর বযাপার? 
 
আপহন দর্ আোর র্মঙ্গ একা থাকমত ভয পামেন না দর্ইজনয খুব অবাক লাগমে। 
আো র্হতযই আপহন ভয পামেন না দতা? 
 
েহল োথা নাড়ল, দজামর বলল–না, দোমটই না। 
 
এই ভয না পাওযার কারণ হক, হেমর্র্ দডহভর্?মরন প্রশ্ন করল। 
 
আহে জাহন না হেক, তমব এটা র্হতয। 
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হকন্তু অপরাধী হিমর্মব আোর ওপমরই দতা প্রথে জামগ র্মেিটা। আোর র্মঙ্গ হেমল 
র্ায র্বহকেুই। 
 
েহল দৃ়েকমণ্ঠ জানাল–না। র্মেিভাজন আমরা অমনমকই আমে। র্ামজসি দট্রটামরর র্মঙ্গ 
কথাবাতসা িহেল দর্ই হবষময। 
 
হতহন হক হবশ্বার্ কমরমেন আপনার কথা? 
 
ধীমর ধীমর েহল উত্তর হদল–অহবশ্বার্ও কমরনহন। 
 
কতগুমলা টুকমরা টুকমরা েব্দ তার োথার েমধয বার বার দভমর্ আর্মে। হবমেষ কমর 
দট্রটামরর দর্ই অমোঘ উহি–আপনার েমনর েমধয এেন হক ধরমনর হিযা-প্রহতহিযা 
ঘমট চমলমে আহে তার হকেুটা বুঝমত পাহর, হেমর্র্ দডহভর্! 
 
র্ব হকেুই হক হতহন জানমত দপমরমেন? আরও একটা গুরুত্বপূণস েেবয হতহন কমরমেন। 
প্রকৃত িতযাকারী নাহক র্েি পহরহস্থহতটা দবে তাহড়ময তাহড়ময উপমভাগ করমেন? 
এটাও হক র্হতয! 
 
ঈষৎ উহিগ্ন কমণ্ঠই দরনমক প্রশ্ন করমলা েহল, আপহন হনশ্চযই এই হবপদর্ঙু্কল 
পহরমবেটা েমন েমন বুঝমত পারমেন না। েুমখ আপহন র্াই বলুন না দকন। 
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আর্ল বযাপারটা হনশ্চয তা নয। 
 
না না, হনশ্চয না, অবাক িময েহল তাহকময রইল হিমিাফামরর হদমক। 
 
এ ধরমনর একটা ঘটনা আপনার োথায ঢুকমলা হক কমর? 
 
এটা আোর বিবয নয, র্ামজসি দট্রটামরর। আহে…আহে…ওই দলাকটামক ঘৃণা কহর। 
 
হকভামব আপনার োথায ঢুকমলা এই ধরমনর একটা ধারণা? র্া একদেই র্হতয নয…র্া 
এমকবামরই অর্িব… 
 
েহলর কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা। 
 
তার েরীরটা অবর্ামদ এখন দভমঙ পমড়মে। 
 
কান্নার ভামর দচাখ দুমটা বুমজ আর্মে। 
 
েহল দটহবমল োথা দরমখ েুখ ঢাকমলা। হিমিাফার এহগময এমর্ েহলর হপমে িাত 
রাখমলা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাউসট্রাপ । আগাথা ক্রিক্রি। উপন্যাস 

130 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

তার কমণ্ঠ গভীর র্েমবদনার স্পেস। হিমিাফার ডাকমলন, েহল েুখ দতামলা, এই প্রথে 
নাে ধমর ডাকমলন। 
 
দতাোর হক িমযমে? 
 
ধীমর ধীমর েহল র্ংর্ত করমলা হনমজমক। হিমিাফামরর আচার আচরমণর দেমলোনুষ 
রু্লভ প্রগলভতার দকামনা হচহ্ন দনই। 
 
হক বযাপার েহল? 
 
হিমিাফার পুনরায প্রশ্ন করমলন। 
 
েহল অপলখ দচাখ তুমল দরমনর হদমক তাহকময রইমলা কমযক েুিূতস। 
 
তার দৃহির গভীমর একটা হস্থর আমলার উদ্ভার্। হিমিাফার আোমদর এই পহরচযটা 
কত হদমনর? 
 
দু হদন োত্র…? 
 
প্রায দর্ই রকেই। হকন্তু দতাোর হক েমন িমে না পরস্পরমক আেরা জাহন অমনকহদন 
আমগই? 
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িযাাঁ, বযাপারটা খুব অদু্ভত! তাই না? 
 
হেক বলা র্ায না। তমব আেরা দর্ন পরস্পমরর হৃদযটা গভীরভামব বুঝমত পারহে। 
দুজমনই আেরা এখন একই হবপমদর েুমখােুহখ এমর্ পমড়হে বমলই িযত এেন একটা 
র্িেহেসতা গমড় ওো র্িব িমযমে। 
 
হিমিাফামরর গলায দকামনা প্রমশ্নর আভার্ হেল না। র্িজ র্রল হববৃহতর েতই দোনাল 
কথাটা। এর উত্তর দদওযার জনযও েহলর েমধয দকামনা আগ্রি দদখা দগল না। একটু 
দথমে অনয প্রর্ঙ্গ শুরু িল। তার কথার রু্মরও ঝঝ দনই প্রমশ্নর। স্বাভাহবক একটা 
র্তযমক দর্ হনহবসমে বমলমে। বলল দতাোর আর্ল নােটা হনশ্চয হিমিাফার দরন নয…? 
 
উত্তর হদলনা। 
 
েহল বলল–তমব তুহে দকন…। 
 
নাে বদহলময েদ্মমবমে ঘুমর দবড়াহে এই দতা? আোর এটামক একটা বযহিগত দখযালও 
বলা র্ায। দোটমবলায আোর র্িপােীরা আোমক হিমিাফার রহবন বমল ডাকমতা। 
দর্খান দথমকই এই নােটা োথায এমর্মে আোর। 
 
েহল হজমজ্ঞর্ করল–তািমল দতাোর আর্ল নােটা হক? 
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 োে গলায হিমিাফার জবাব হদমলন-আর্ল নােটা শুমন দতাোর দকামনা উপকার িমব 
না। তমব স্থপহত আহে নই। প্রকৃতপমক্ষ আহে একজন পলাতক বর্হনক। 
 
হকেুক্ষমণর জনয েহলর দু দচামখ একটা ভয ও উমিমগর োযা ঘহনময এল। 
 
দর্টা হিমিাফামরর নজর এড়াল না, বলল–িযাাঁ,…হেক আোমদর অজ্ঞাতকুলেীল 
িতযাকারীর েত। দর্ইজমনযই দতা বললাে, আোর র্মঙ্গ খুব ভামলা হেমে র্ায খুনীর 
ববহেিযগুমলা। 
 
েহল ধেমক উমে বলল–দবাকার েত কথা বমলা না। আমগই জাহনমযহে, িতযাকারী বমল 
আহে দতাোমক হবশ্বার্ কহর না, হেক আমে আগামগাড়া খুমল বল দতাোর কাহিনীটা। 
দর্নাবাহিনী দথমক পালামত দগমল দকন? ভয…? 
 
ভয দপময পাহলমযহে হকনা দর্ হবষময হজমজ্ঞর্ করমো? না। বযাপারটা অদু্ভত িমলও 
র্হতয। দতেন দকামনা ভয হেল না আোর। অেতপমক্ষ র্াধারণ অনযানয বর্হনকমদর 
দচময আোর র্াির্ হকেু কে হেল না। এেন হক দগালাগুহল চলাকালীনও আোর দেজাজ 
োে থাকত আশ্চর্সভামব। দর্জনয আোর একটা হবমেষ রু্নাে হেল দর্নাবাহিনীমত। এই 
র্ব তুে কারমণ আহে দর্নাবাহিনী দথমক পাহলময আহর্হন। প্রকৃত কারণ িল আোর 
ো। 
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েহল বলল–দতাোর ো? 
 
 দরন বলল–িযাাঁ, গত রু্মদ্ধর র্েয নাৎর্ী হবোনবাহিনীর আিেমণ আোর ো োরা র্ায। 
হতহন দর্ বাহড়মত হেমলন, দবাোর আঘামত দর্ই বাহড়টা এমকবামর ধ্বংর্ িময র্ায। দর্ই 
ধ্বংর্িূমপর েমধয দথমক েৃতমদিটা বার কমর আনমত িমযহেল। খবরটা দোনার পরই 
দকেন দর্ন তালমগাল পাহকময দগল োথাটা। র্ােহযকভামব আহে দবাধিয পাগলই িময 
দগলাে। আোর েমন িল–ো নয, আহেই দর্ন দর্ই ধ্বংর্িূমপর েমধয চাপা পমড় আহে। 
আোমক দর্ই েুিূমতস উদ্ধার না করমল আহে শ্বার্ বন্ধ্ িময োরা র্াব।–অর্িাযভামব 
হিমিাফার োথা ঝাাঁকামলন। অপহরর্ীে ক্লাহেমত বুমজ আর্মত চাইমে কণ্ঠস্বর। দুঃস্বমে 
ভরা দর্ই হদনগুহলর কথা দকউ দবামঝ না। হেহবর দেমড় রামতর অন্ধ্কামর পাহলময 
দগলাে। 
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৪. উদভ্রামের মমতা 
উদভ্রামের েমতা বমন জঙ্গমল পািাড় পবসমত ঘুমর দবড়ালাে। তারপর র্খন র্হম্বৎ হফমর 
এমলা তখন অমনক দদরী িময দগমে। োহে দফরামত পুনরায হেহবমর দগমলও ওড়ামত 
পারলুে না। কারণ ইহতপূমবসই আোর নাে দফরারীমদর তাহলকায উমে দগমে। এই 
র্ােহযক অেধসামনর দকামনা র্মোষজনক বকহফযৎ আোর জানা দনই। তখন দথমক আহে 
দকবল পাহলময পাহলমযই দবড়াহে। হিমিাফার এক দজাড়া েূনয িতাে দচামখ েহলর 
হদমক তাহকময রইমলন। 
 
দতাোর ধারণাটাই র্মূ্পণস ভুল। র্ান্ত্বনার রু্মর েহল বলমলা, তুহে আবার নুতন কমর র্ব 
হকেু আরি করমত পামরা। 
 
কামরার পমক্ষই হক তা আর র্িব? হনশ্চয! তাোড়া তুহে দতা এখনও রু্বক! দতাোর 
বযর্ও কে। 
 
িযাাঁ তা হেক। তমব আহে একবামর জীবমনর দেষ প্রামে এমর্ দাাঁহড়মযহে। র্ব হকেুই 
আজ আোর হনঃমেষ িময দগমে। 
 
নাঃ, দৃ়ে কমণ্ঠ প্রহতবাদ জানামলা েহল। দতাোর হকেুই ফুহরময র্াযহন। এর র্েিটাই 
দতাোর কল্পনাপ্ররূ্ত। আোর হবশ্বার্, প্রমতযমকর জীবমনই একবার কমর এই ধরমনর 
একটা অনুভূহতর দজাযার আমর্। তখন েমন িয, হদগে জুমড় গভীর অন্ধ্কার ঘহনময 
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আর্মে। পামযর হনমচ োহটটুকু দতা আর খুাঁমজ পাব না। র্বহকেুর চরে পহরর্োহপ্ত বুহঝ 
আর্ন্ন।…. 
 
তুহে হনশ্চয দকামনা এক র্েয এেন পহরহস্থহতর র্মু্মখীন িমযহেমল? তা না িমল দতা 
এত হনখুাঁত ভামব বণসনা হদমত পারমত না? 
 
অকপমট োথা দুহলময বলল–িযাাঁ, তা িমযহেলাে ববহক। 
 
দতাোর র্ের্যাটা হক হেমলা? 
 
র্ের্যাটা র্হদও হকেু নতুন নয। অমনমকর ভামগযই দর্রকে ঘটমত দদখা দগমে। আহে 
দর্ রু্বকহটর বাগদত্তা হেলাে দর্ একজন পাইলট হেল। আমগর রু্মদ্ধ দর্ োরা র্ায। 
 
শুধু এই…আর হকেু নযমতা? 
 
দর্ বলল–িযাাঁ, আমরা আমে। দেমলমবলায আহে একটা প্রচণ্ড োনহর্ক আঘাত পাই। 
আোমক হিংস্রতা ও হনষু্ঠরতার র্মু্মখীন িমত িমযহেল। তখন দথমকই একটা হবরূপ 
ধারণা হেল বুমকর েমধয। জযাকও র্খন তারপর দুঘসটনায োরা দগল, তখন েমন িল–
র্েি জীবনটাই বুহঝ এইরকে িুর হবশ্বার্ঘাতকতায ভরা হেল। োনুমষর দকামনা স্বেই 
র্হতয িয না। 
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িা…দপমরহে বুঝমত। আর তারপমর বুহঝ… দরন েহলর হদমক দচাখ তুমল প্রশ্ন করল 
হজমলর র্মঙ্গ বুহঝ পহরচয িল? 
 
েহলর পাতলা দোাঁমট িাহর্র দরখা েহড়ময দগল। বলল–িযাাঁ এবং হজমলর আর্ার র্মঙ্গ 
র্মঙ্গ নতুনভামব দর্ন আোর জীবনটা বইমত শুরু করল। এ দর্ন র্মূ্পণস নতুন 
অহভজ্ঞতা। আমগর র্াবতীয ভয আর দুভসাবনা দকাথায দর্ন একেুিূমতস হেহলময দগল। 
হজল নােটার েমধয দর্ন লুহকময আমে রু্খ আর হনরাপত্তার আস্বাদ। 
 
তার দোাঁট দথমক দর্ন িোই িাহর্র দরখাটুকু হেহলময দগল। দচামখ েুমখ দদখা দগল ঝমড়র 
পূবসাভার্। প্রচণ্ড োন্ডার জনযও তার েরীরটা বারকমযক দকাঁমপ উেল। 
 
দর্ বলল–র্হতযকামরর ঘটনাটা হক? হকমর্র জনয তুহে এত হবচহলত িমো েহল? র্হতযই 
তুহে েমন েমন খুব অহস্থর িময পমড়মে। বল কথাটা হেক হকনা? 
 
েহল আমি কমর োথা দনমড় বলল–িযাাঁ। হজমলর র্মঙ্গ হনশ্চয হকেু-এর র্ম্পকস আমে? ও 
হক দতাোয হকেু বমলমে বা এেন দকামনা কাজ কমরমে… 
 
না আর্মল হজল নয। ওই দলাকটা…ওই দলাকটা ভযঙ্কর… 
 
হিমিাফার চেমক উমে বলল–কামক তুহে ভযঙ্কর বলমো? পযারাহভহর্হন? 
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েহল বলল-না না, র্ামজসি দট্রটার! 
 
দরন বল র্ামজসি দট্রটার? 
 
েহল বলল-িা, ওই ভদ্রমলাকই ইহঙ্গত করমলন এেন কতগুমলা বযাপার…হজমলর বযাপামর 
এেন কতগুমলা বামজ ধারণা ঢুহকময হদমলন আোর োথায। আহে দকামনাহদন দর্ র্েি 
হবষময হচো পর্সে কহরহন! এেন হক তামদর অহিমত্বর কথাও জানা হেল না আোর! 
দলাকহট র্হতযই খুব ভযঙ্কর। ঘৃণা কহর আহে…এই ধরমনর দলাকমদর ভীষণ ঘৃণা কহর 
আহে… 
 
হচোর ভাাঁজ পড়ল হিমিাফামরর ভূ দুহটমত। হবস্মমযর আভার্ হেল তার কথার রু্মর। 
হজল? …হজল। িযাাঁ দুজমনই আেরা প্রায র্েবযর্ী। র্হদও ওমক বযমর্ হকেুটা বড় 
দদখায তমব তা নয আর্মল। িযাাঁ, হেকই। হজমলর র্মঙ্গও নাহক অমনক হেল আমে 
অজ্ঞাত িতযাকারীর। তমব েহল–এ র্ব হচো খুবই িার্যকর। হভহত্তিীন অলীক 
কল্পনাোত্র। কারণ, কালসভার স্ট্রীমট দর্হদন ওই দেমযটা োরা র্ায, দর্হদন হজল র্ারাক্ষণ 
দতাোর র্মঙ্গই হেল এখামন? 
 
েহল চুপ কমর রইল। তার আড়ি দচাখেুখ। েহলর ভাবগহতক তীক্ষ্ণ দৃহিমত লক্ষয করল 
হিমিাফার। বলল–তমব হক হজল এখামন হেল না? 
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েহল এবার উত্তর হদল। জহড়ত গলায বলল– দর্হদন র্ারাক্ষণই হজল বাড়ীর বাইমর 
হেল। খুব র্কামলই দর্ দবহরমযহেল গাড়ী হনময। আহে জানতাে, েিমরর অপরহদমক 
একটা হনলাে ঘর দথমক ও হকেু তামরর জাল হকনমত দগমে। দর্ই কথা জাহনময 
হগমযহেল আোমক। এর েমধয এতটুকু অহবশ্বার্ হেল না, হকন্তু… 
 
দরন প্রশ্ন করল–দর্খামন হক ও র্াযহন? 
 
েহল ম্লানেুমখ এহগময দগল দটহবলটার হদমক, তারপর দটহবমলর ওপর দথমক দুহদমনর 
আমগর ইভহনং িযাণ্ডাডসটা তুমল আনল। 
 
হিমিাফার কাগজটা র্াগ্রমি হনময বলল–এটা দতা দদখহে দুহদমনর পুরমনা একটা লণ্ডন 
র্ংস্করণ? 
 
হজল র্খন হফমর এমলা তখন এই পহত্রকাটা ওর দকামটর পমকমট হেমলা। 
 
তািমল…তািমল ও হনশ্চয লণ্ডমন হগময থাকমব। 
 
হিমিাফামরর দৃহিমতও র্মেমির োযা। একবার েহলর হদমক আর একবার কাগজটার 
হদমক হফমর তাকামলন হিমিাফার। 
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দোাঁট দবাঁহকময হেস্ হদমতও শুরু করমলন েৃদু রু্মর। পরেুিূমতস র্ংর্ত করমলন হনমজমক। 
এখন ওই রু্রটার উপরু্ি র্েয নয। 
 
েহলর দচামখর হদমক একবারও না তাহকময এবং খুব রু্হনবসাহচত েব্দ র্াহজমযই হতহন 
তার বিবযটা উপহস্থত করমলন। 
 
কতটুকু জামনা হজমলর র্ম্বমন্ধ্ তুহে? 
 
থামো…থামো, চুপ কমরা! 
 
আতস রু্মর দচাঁহচময উেমলা েহল। 
 
েযতান দট্রটারও আোমক এই একই প্রশ্ন কমরহেমলন। 
 
অথবা এেন ধরমনরই একটা হকেুর ইহঙ্গত হদমযহেমলন হতহন। বলমলন, দেমযরা প্রাযেই 
হকেু না দজমন র্মূ্পণস অপহরহচত অজ্ঞাত কুলেীল দকামনা পুরুষমক জীবনর্ঙ্গী হিমর্মব 
দবমে দনয। তামদর পূবস জীবন র্ম্বমন্ধ্ তামদর স্ত্রীমদর র্হেক দকামনা ধারণা থামক না। 
 
রু্মদ্ধর র্েমযই এেন ঘটনা দবহে ঘমট। 
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দকবলোত্র পুরুষমদর েুমখর কথা হবশ্বার্ কমরই দেমযরা হববাি-বন্ধ্মন আবদ্ধ িয। হতহন 
খুব একটা হেমথয বমলনহন। এ ধরমনর অমনক কাহিনীই ইদানীং দোনা দগমে। 
 
তুহেও আবার এই একই কথা বলমত শুরু কমরা না। 
 
আহে আর র্িয করমত পারহে না! আেরা ভাগযচমি এক অস্বাভাহবক পহরহস্থহতর েমধয 
পমড় দগহে বমলই এই র্েি হচো-ভাবনা েমনর েমধয উদয িমে। র্ত অহবশ্বার্যই 
দোনাক না দকন, দর্ দকামনা অশুভ ইহঙ্গতই এখন আেরা অহত র্িমজ হবশ্বার্ কমর 
দনমবা। 
 
হকন্তু দর্টা র্হতয নয…আদমপই র্হতয না! আহে… 
 
আচেকাই েহলর বাকযমস্রাত োঝপমথ রুদ্ধ িময এমলা। ধীমর ধীমর উনু্মি িমলা 
দভজামনা দরজাটা, ঘমরর েমধয প্রমবে করল হজল। 
 
থেথমে েুখ দচাখ। দতাোমদর অেরঙ্গ আলাপ-আমলাচনায দকামনারকে বাাঁধা হদলাে না 
দতা? 
 
হবমেষ কাউমক উমেে না কমরই হতর্সক কমণ্ঠ প্রশ্নটা েুাঁমড় হদমলা হজল। 
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দরন অপ্রস্তুতভামব দচযার দেমড় উমে দাাঁড়ামলন। আহে আপনার হেমর্মর্র কাে দথমক 
কমযকটা রান্নার টুহকটাহক হেমখ হনমযহেলাে। 
 
তাই নাহক? ভামলা ভামলা!…দদখুন হেঃ দরন বতসোন পহরহস্থহতমত এই ধরমনর আজগুহব 
গল্প কমর দবড়ামনা খুব একটা উহচত নয। দযা কমর আপহন এখন রান্নাঘর দথমক বাইমর 
র্ান… হক আোর কথাটা হক আপনার োথায ঢুকল না?… 
 
িযা..হনশ্চয! 
 
আর একটা কথা েমন রাখমবন। েহলর কাে দথমক দূমর থাকার দচিা করমবন। আোর 
স্ত্রী পরবতসী হেকার দিাক, এটা আহে চাই না! 
 
হিমিাফার োে গলায বলল– দর্ইজনযই, আহে েমন েমন এত উহিগ্ন িময উমেহে। 
 
এই র্িজ কথাটার েমধয দকামনা গূ়ে অথস আমে হকনা, দর্টা গ্রািয করল না হজল। তার 
েুখমচাখ আমরা পাাঁশুমট িময উেল। হজল কহেন স্বমর েেবয করল–হচো-ভাবনার 
দাহযত্বটা আোর উপর দেমড় দদন না দকন! আহেই আোর স্ত্রীমক দদখামোনা করমত 
পারমবা। র্হদ ভামলা চান দতা এখান দথমক আপহন চমল র্ান! 
 
েহল হনমবদন জানাল–দযা কমর তুহে চমল র্াও দরন! 
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দরন দরজার হদমক এক পা-এক পা কমর এমগামলন। এমগামত এমগামত বমল দগমলন– 
তমব আহে কাোকাহে আহে। তার এই বিবযটা দর্ র্মথি ইহঙ্গতপূণস দর্টা বলাবাহুলয। 
 
হজল অধধর্সয ভহঙ্গমত বলল–আপহন হক র্ামবন দযা কমর? 
 
হিমিাফার হেশুর েত র্রল িাহর্ দিমর্ বমল-িা…িযাাঁ, কেযাণ্ডার, হনশ্চয… হতহন বাইমর 
দবহরময দরজাটা র্েমব্দ বন্ধ্ কমর হদমলন। দর্াজারু্হজ হজল এবার হফমর তাকামলা েহলর 
হদমক। তারপর বলল–েহল, দতাোর হক একটুও কাণ্ডজ্ঞান দনই? ওই খুমন পাগলটার 
র্মঙ্গ ঘর বন্ধ্ কমর বমর্ আমো? 
 
বিবযটা গুহেময হনময েহল বলল–তমব ওই দলাকটা খুব একটা ভযঙ্কর প্রকৃহতর নয, 
তাোড়া আহে হনমজই খুব র্াবধান িময আহে। দর্ দকামনা হবপিনক পহরহস্থহতর র্মঙ্গ 
আহে দোকাহবলা করমত পারব। 
 
জহল েুচহক দিমর্ বলল–হেমর্র্ বমযলও এই একই কথা বমলহেমলন। 
 
 েহল হবরি রু্মর বলল–ও…হজল, আবার তুহে দর্ই একই কথা বলমত শুরু কমরে? 
 
আহে দুঃহখত েহল, হকন্তু র্ব দকেন দর্ন আোর গণ্ডমগাল িময র্ামে। এই বামজ 
প্রকৃহতর দলাকহটর েমধয তুহে দর্ হক এেন দদখমল আহে দতা বুঝমত পারহে না। 
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েহল োেস্বমর বলল–ওই দলাকটার জনয আোর কি িয। 
 
হজল হবদ্রূপ রু্মর বলল–একটা খুমন পাগলার জনয র্েমবদনা? েহল এবার অদু্ভতভামব 
তাহকময রইল হজমলর হদমক। 
 
তারপর বলল–িযাাঁ, একটা খুমন পাগলার জনয আোর েমন র্েমবদনা জাগমত পামর! 
 
শুনলাে তুহে ওমক হিমিাফার বমলই ডাকহেমল। এতটা ঘহনষ্ঠতা হক কমর িমলা? 
 
েহল দরমগ হগময বলল–হজল, দবাকার েত কথা বমলা না, আজকাল র্বাই র্বার নাে 
ধমর ডামক, দর্টা তুহে ভামলাভামবই জামনা! 
 
িযাাঁ, জাহন, তমব তার জনয র্েয লামগ দু-চারহদন। এমক্ষমত্র দর্ন একটু তাড়াতাহড় েমন 
িমে। র্িবতঃ তুহে হিমিাফার দরনমক আমগ দথমকই হচনমত। ভদ্রমলাক দর্ হেমথয 
পহরচময এখামন আর্মবন তা আমগ দথমক হেক করা হেল। আর্মল তামক তুহেই িযত 
দডমকহেমল। এটা হনশ্চয দতাোমদর দুজমনর কারর্াহজ। 
 
েহল অবাক দচামখ হজমলর হদমক তাহকময বলল–হজল দতাোর হক বুহদ্ধ হক দলাপ দপমত 
শুরু কমরমে? দতাোর কথার োমন হক? 
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হজল বলল–আোর কথার েমধয এেন দকামনা জহটলতা দনই। আহে বলমত চাই 
হিমিাফার দরমনর র্মঙ্গ দতাোর অমনকহদমনর পুরমনা পহরচয। এবং দকামনা কারমণ 
দতাোমদর এই পহরচযটা আোর কামে দগাপন করমত চাও। 
 
েহল বমল হনশ্চয দতাোর োথা খারাপ িময দগমে। 
 
হজল বমল–এই পুমরান পহরচমযর কথা দর্ তুহে আোর কামে দগাপন করমব তা আহে 
জাহন। তমব একটা হনজসন দিামটমল দরমনর িোৎ আহবভসাবটাও দকেন আশ্চর্সজনক 
দর্াগামর্াগ বমল েমন িয। 
 
দেজর দেটকাফ… 
 
 হকংবা হেমর্র্ বমযমলর দচমযও দবহে আশ্চমর্সর? 
 
অবেযই! আহে অেত দর্ই রকেই েমন কহর। তাোড়া বইময র্া পমড়হে–এই র্েি 
উন্মাদ প্রকৃহতর খুহনমদর নারীর প্রহত একটা তীে দোি থামক। 
 
এখামনও প্রোণ পাওযা দগমে।… 
 
আো দতাোমদর হক ভামব পহরচয িমলা? এর ইহতিার্ই বা কতহদমনর? 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাউসট্রাপ । আগাথা ক্রিক্রি। উপন্যাস 

145 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

দতাোর কথাবাতসা িমেই পাগমলর প্রলামপ হগময দপৌঁমেমে, হজল। 
 
এখামন আর্বার আমগ হিমিাফার দরমনর র্মঙ্গ আোর দকামনা পহরচযই হেমলা না। 
 
তুহে হক দুহদন আমগ ভদ্রমলামকর র্মঙ্গ দদখা করবার জমনয লণ্ডমন হগমযহেমল? অপহরহচত 
অহতহথ হির্ামব এই দিামটমল এমর্ আশ্রয দনবার বযাপামরও হনশ্চয তখন হর্দ্ধাে দনওযা 
িমযহেমলা? 
 
তুহে হনশ্চয জান ভামলাভামব, আমগর কমযক র্প্তার েমধয আহে লণ্ডমন র্াইহন। 
 
তাই বুহঝ? খুবই আশ্চমর্সর কথা! হজল পমকমট িাত ঢুহকময একটা পেমের দিানা দবর 
করল। তারপর বলল–গত পরশু এই দিানাটাই দতা হেল দতাোর িামত–আহে দর্হদন 
তামরর জাল হকনমত দর্লিযামে দগলাে? 
 
তীে অনুর্ন্ধ্ানী দৃহি হনময তাহকময হবড়হবড় করমলা েহল, দর্হদন বাইমর দবমরাবার র্েয 
আহে ওই দিানাটাই পমরহেলাে। 
 
তুহে আোমক জানামল, জরুরী প্রমযাজমন দতাোমক গ্রামের হদমক দর্মত িমযহেল। হকন্তু 
তুহে গ্রামের দগমল দতা এটা এমলা দকাথা দথমক? কু্ষি হচমত্ত দগালাপী োথা দনমড় েহলর 
হদমক বাহড়ময ধরমলা হজল। 
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ক্ষমনমকর েমধয দবাবা িময দগল েহল, তুহে লণ্ডন হগমযহেমল, তাই না? প্রশ্ন করমলা 
হজল। 
 
িা, হগমযহেলাে। আড়ি ভহঙ্গমত োথা নাড়ামলা েহল। তার দু গামল রহিে আভা। 
 
আহে এখান দথমক লণ্ডমনই চমল র্াব। 
 
হিমিাফার দরমনর র্মঙ্গ দদখা কমরমে? 
 
না না, ওর্ব দকামনা বযাপারই নয। 
 
 তমব হক জমনয? 
 
েহল দৃ়ে কমণ্ঠ দঘাষণা করল,–এই েুিূমতস দতাোয আহে তার উত্তর হদমত রাহজ নই। 
 
তার অথস একটা হবশ্বার্ দর্াগয গল্প বানাবার র্েয চাইমো। 
 
এই দতা? তুহে… তুহে এত হনচ হজল! 
 
উমত্তজনায েহল গলা কাাঁহপময বলল, আহে দতাোমক ঘৃণা কহর। 
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আহে অবেয কহর না, হকন্তু করমত পারমলই দর্ন স্বহি দপতাে। 
 
এখন েমন িমে…, তুহে আোর কামে র্মূ্পণস অজ্ঞাত, অপহরহচত… দতাোর র্ম্বমন্ধ্ প্রায 
হকেুই আহে জাহন না। 
 
আোর বিবযও হেক তাই। 
 
তুহে আোর জীবমন একজন হবমদেী আগন্তুক োড়া আর হকেুই নয। আোর কামে 
হনহিসধায হেমথয বলমতও দতাোর বামধ না…। 
 
আহে কখন দতাোমক হেমথয বমলহে? 
 
েহলর দোাঁমটর ফাাঁমক রুগ্ন িাহর্ ফুমট উেমলা। 
 
তুহে হক ভাবমো আহে দতাোর এই তামরর জাল হকনমত আর্ার আষাম়ে গল্প র্হতয বমল 
হবশ্বার্ কহর? 
 
ওই একই হদমন তুহেও লণ্ডমন হগমযহেমল। 
 
তুহে হনশ্চয আোমক দকাথাও দদমখহেমল? ক্লােকমণ্ঠ হজল বলমলা, এবং আোর ওপর 
এইটুকু হবশ্বার্ও দতাোর দনই দর্…। 
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দতাোমক হবশ্বার্! 
 
আহে আর দকামনাহদনই কাউমক হবশ্বার্ করমবা না… কখনও না। 
 
ইহতেমধয হকমচমনর দভজামনা দরজাটা দর্ হনঃেমব্দ ঈষৎ ফাাঁকা িমযহেমলা, দুজমনর 
কামরারই দর্টা নজমর পমড়হন। 
 
েৃদু েমব্দ দকমে উেমলন পযারাহভহর্হন। 
 
পহরমবেটা র্হতযই দবে অস্বহিকর! হবেত কমণ্ঠ েেবয করমলন হতহন। 
 
আহে আো কহর, দতাোমদর এই েমনাোহলনযটাও দতেন গভীর নয। 
 
রু্বক রু্বতীমদর দাম্পতয কলমি এেন অমনক অবাহঞ্ছত প্রর্মঙ্গরই অবতারণা ঘমট থামক, 
র্ামক িালকা ভামব গ্রিণ করা উহচত। 
 
হজল তীে স্বমর বমল উেল–দাম্পতযকলি? খুব ভামলা বমলমেন কথাটা। 
 
পযারাহভহর্হন োথা দনমড় বলমলন–িযাাঁ হনশ্চয, দতাোমদর তরুণ েমনর দভতমর দর্ 
আমলাড়ন চলমে তা আহে বুঝমত পারহে। কারণ একর্েয দতাোমদর এই বযর্টা আহে 
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পার িময এমর্হে। এবং আোর স্ত্রীও খুব েুখরা হেল। হকন্তু আহে র্া এখন বলমত 
এমর্হে তা িল এই দর্, ইনর্মপটর দট্রটার আোমদর র্কলমক ড্রইংরুমে দর্মত বলমেন। 
কথাবাতসা শুমন েমন িল ভদ্রমলামকর োথায নতুন দকামনা পহরকল্পনা এমর্মে। একটু 
দথমে আবার বলমত শুরু করমলন–পুহলর্ দকামনা রূ্ত্র দপমযমে তা প্রাযই শুনমত পাহে। 
হকন্তু পুহলমর্র োথায দকামনা পহরকল্পনা এমর্মে একথা দকউ শুমনমে বমল দতা আোর 
হবশ্বার্ িয না। আোমদর এই পুহলর্ অহফর্ার র্ামজসি দট্রটার খুবই দজদী এবং পহরশ্রেী 
এ বযাপামর দকামনা র্মেি দনই। তমব দতেন একটা তার বুহদ্ধ আমে বমল দতা েমন িয 
না। 
 
েহল বলল–হজল, তুহেই িয র্াও আোর এখনও রান্না বাহক আমে। র্িবতঃ র্ামজসি 
দট্রটার তার কাজ চাহলময দর্মত পারমবন। 
 
পযারাহভহর্হন বলল,–রান্নার কথাই র্খন উেমলা আপহন হক কখনও রুহটর টুকমরার উপর 
েুরগীর দেমট েহড়ময তার ওপর র্কৃমতর দতল হদময ভাজা শুমযামরর োংর্ আর 
রহির্রমষর দোটা প্রমলপ হদময কখনও দটাি বতহর কমরমেন? ওঃ, দর্ হক অপূবস দখমত। 
 
হজল রুকু্ষকমণ্ঠ জবাব হদল-র্কৃমতর দতল এই বাজামর খুব একটা পাওযা র্ায না। 
আরু্ন হেঃ পযারাহভহর্ন। 
 
আহে হক এখান দথমক আপনামক র্ািার্য করমবা দকামনাভামব েযাডাে? 
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হজমলর কমণ্ঠ বাজল অনয রু্র– তার দকামনা প্রমযাজন িমব না। আপহন আোর র্মঙ্গ 
ড্রহযংরুমেই চলুন। পযারাহভহর্হন েুচহক িার্মলন। বলমলন– আপনার স্বােী ভয পামেন 
আোমক। র্হদও এটাই স্বাভাহবক। হতহন আোমক আপনার র্মঙ্গ একা রাখমত চান না। 
র্িবতঃ আোর এই অদু্ভত দচিারাটাই দাযী এজনয। তমব হতহন দর্ অর্ম্মান করমেন 
আোয, তা হকন্তু নয। এবং তার ইোর হবরুমদ্ধ আহে দর্মত চাই না। ভদ্রমলাক কথাটা 
বমল আড়ম্বর র্িকামর হবদায হনল। 
 
েহল অপ্রস্তুত কমণ্ঠ বমল উেল–হেঃ পযারাহভহর্হন হনশ্চয আপহন…. 
 
পযারাহভহর্হন ডান ও বাাঁহদমক োথা ঘুহরময হজলমক উমেেয কমর বলমল– র্হতযই আপনার 
োথায দবে বুহদ্ধ ধমরন হেঃ দডহভর্। দকামনারকে রু্মর্াগ দনওযার পক্ষপাহত আহে নই। 
আহে হক আপনার ও দট্রটামরর কামে হনমদসাহষতার প্রোণ দাহখল করব। আহে দর্ একজন 
খুমন উন্মাদ নই, আপনারা হক দর্কথা হবশ্বার্ করমবন? হকন্তু তা র্িব িমব হকভামব? 
হনমজমক হনমদসাষ প্রোণ করা খুবই কির্াধয…। 
 
ভদ্রমলাক কথা থাহেময আমি আমি হেস্ হদমত শুরু করল। 
 
েহল অস্বহি রু্মর বলল, দদািাই আপনার। দযা কমর আর ওই রু্রটা বাজামবন না। 
 
 হতনমট ইাঁদুর অন্ধ্–েড়ার এইগুমলা কথাই দতা তাই না? এখন আহে এর োমনটা বুঝমত 
পাহর। খুবই ঘৃণয হনষু্ঠর দলখা। নার্সাহরর পদয হির্ামবও এর দকামনা র্াহিহতযকগত েূলয 
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দনই। গ্রােয কহবর হনষু্ঠর োনহর্কতাই প্রহতহট লাইমন ফুমট উমেমে। হকন্তু বাচ্চারা অমনক 
র্েয এই হনষু্ঠরতা পেে কমর। দর্ইজনয তারা েমন রামখ েড়াটা। হতনমট অর্িায 
ইাঁদুমরর দোচনীয এই অবস্থাই তামদর েমন আনমের দখারাক দজাগায। দর্ই দেষ 
দৃেযটার দৃেয খুবই করুণ, চাষীর বউ একটা ধারামলা কাঁহচ হদময ইাঁদুমরর দলজগুমলা 
দকমট হদমে। অর্িয র্িণায হতনমট অন্ধ্ ইাঁদুর েটফট করমে। বযাপারটা দদখমত খুব 
একটা ভামলা লামগ না। হকন্তু বাচ্চারা এমতই আনে পায। 
 
েহল দক্ষাভ ও িতাোর রু্মর বমল উেল–হেঃ পযারাহভহর্হন আোর একাে অনুমরাধ, এ 
ধরমনর আমলাচনা আপাততঃ এখন আপহন বন্ধ্ করুন। আপনার কথা শুমন েমন িমে 
আপহন খুবই হনষু্ঠর আর বপোহচক। েহলর েুখটা আমি আমি রামগ রাঙ্গা িময উেল। 
তামক একজন রুগী োড়া হকেুই েমন িমে না। গলার রু্রটা দর্ন আজ অনয রু্মর 
বাজমে। দর্ আবার বলমত শুরু করল–আপহন দতা র্ারাক্ষণ শুধু দিমর্ই দবড়ামেন। 
আপনামক েমন িমে দদমখ আপহন দর্ন একটা দবড়ালর্বসদা আোমদর েত ইাঁদুমরর র্মঙ্গ 
আপহন দখলা করমেন। 
 
কথা থাহেময দজামর দজামর িার্মত থামক েহল। 
 
হজল বলল–েহল োে িও। চমলা আেরা না িয ড্রহযংরুমে একর্মঙ্গ র্াই। হনশ্চয দট্রটার 
খুব হবরি িময উমেমেন। রান্নাবান্না পমর করমলও চলমব। খুমনর বযাপারটা হনময কথা 
বলাই এখন জরুরী। 
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পযারাহভহর্হন দর্মত দর্মত েেবয করমলন–আহে আপনামদর র্ামথ দর্মত না পারার জনয 
দুঃহখত। ফাাঁহর্র আর্ােীরা তামদর প্রাতঃরােটা খাওযার র্েয উপমভাগ কমর! 
 
দরমনর র্মঙ্গ দদখা িল বড় িল ঘরটায। হজল কটাক্ষ দৃহিমত একবার তামক দদখল। 
হকন্তু েহল তার হদমক একবামরর জনযও তাকামলা না। দৃহি র্ােমন দরমখ দর্ দর্াজা 
এহগময দগল। দলটা দর্ন দেৌন েবর্াত্রার লাইমনর েত দিাঁমট চলল। 
 
র্ামজসি দট্রটার ও দেজর দেটকাফ ড্রহযংরুমের দরজার র্ােমন দাাঁহড়মযহেমলন। 
দেটকামফর েুমখ একটা চাপা রামগর োপ ফুমট উমেমে। দট্রটার হকন্তু দবে প্রাণচঞ্চল। 
 
দট্রটার র্েমবত দলমক আিবান জানামলন–আরু্ন আরু্ন…, আহে র্কলমকই একর্মঙ্গ 
দদখমত চাই। এই িতযাকামণ্ডর বযাপামর একটা দোটখামটা পরীক্ষা করমত চাই–আর 
দর্ইজনয র্কমলরই র্ািার্য আোর দরকার। 
 
েহল দট্রটারমক প্রশ্ন করল–এরজনয খুব দবহে র্েয লাগমব? আোর হকন্তু এখনও রান্না 
বাহক আমে। লামঞ্চর বযবস্থাটামতা হেকেমতা র্ারমত িমব। 
 
দট্রটার োথা দুহলময বললিা তা দতা হেক, আহে আপনার কথা োনহে। হকন্তু হেমর্র্ 
দডহভর্ বতসোন পহরহস্থহতমত একমবলা খাওযার হদমক েন না হদময এই িতযারিমর্যর 
উপর দৃহি দদওযা আোমদর র্কমলর উহচত। হেমর্র্ বমযমলর কথাটা একবার ভাবুন 
দতা! তার হকন্তু আর দকামনা খাবামরর প্রমযাজন িযহন। 
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দেটকাফ দরমগ হগময বলমলন র্ামজসি, আপনার কথাবাতসাগুমলা হকন্তু শুনমত খুব একটা 
ভামলা লামগ না। দকামনা ভদ্রেহিলার র্ােমন এভামব কথা বলা উহচত নয। 
 
দট্রটার বলমলন দেজর দেটকাফ, এরজনয আহে খুবই দুঃহখত। তমব এই বযাপামর আহে 
র্বার কাে দথমকই র্িমর্াহগতা আো করহে। 
 
েহল প্রশ্ন করল–আপনার স্কী দুমটা খুাঁমজ দপমযমেন? 
 
র্ামজসমির দচামখ দর্ন দপ কমর আগুন জ্বমল উেল– বলল–না এখনও পাইহন, তমব দক 
এটা চুহর করমে, এবং তার চুহর করার কারণটাই বা হক দর্ বযাপামর আহে বুঝমত 
পারহে। অবেয এ বযাপামর আহে এখন হকেু বলব না। 
 
পযারাহভহর্হন অনুমরামধর রু্মর বলমলন-দদািাই আপনামক বলমত িমব না, এই র্ব কথা 
দেমষর পহরেমদ দবে োনায। উমত্তজনাটা তািমল দবে উপমভাগ করা র্ায ভামলাভামব। 
 
এটা দকামনা নাটক নমভমলর গল্প নয, আেরা দকউই এখামন দখলা করমত আহর্হন। 
 
র্হতযই হক তাই? আোর েমন িয দকাথাও আপহন ভুল করমেন, আর্মল এটা দতা 
একটা রঙ্গেঞ্চই অেতঃ একজমনর কামে দতা বমটই। 
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েহল হবড়হবড় কমর হনমজর েমন বলল–বতসোন িতযাকারী এই পহরমবেটা দবে 
ভামলাভামবই উপমভাগ করমে। 
 
প্রমতযমকর হদমক েহল একবার তাকামলন। তার েুখটা আবার লাল িময উেল। দর্ 
বলল- এটা আোর কথা নয কথাটা বমলহেমলন র্ামজসি দট্রটার। হতহন আোমক এই 
কথাটা বমলহেমলন। 
 
কথাটা দর্ দট্রটামরর খুব একটা ভামলা লাগল তার েুখ দদমখ তা েমন িল না। দর্ বলল 
— আপনার কথাবাতসা শুমন দবে ভামলা লামগ হেঃ পযারাহভহর্হন, হেক দর্ন দকামনা রির্য 
নাটমকর দৃেয। হকন্তু একটা কথা েমন রাখমবন এর প্রহত েুিূমতসই লুহকময আমে বািব। 
র্েি হকেুই বতসোমন ঘমট র্ামে। 
 
দরন েৃদু দিমর্ বলমলন–তমব র্তক্ষণ না বযাপারটা আোর ঘামড়র উপর দটর পাহে— 
 
দট্রটার এবার গলা ঝাড়া হদমলন। তার চালচলমনর েমধয আনমলন একটা পুহলমর্াহচত 
দৃ়েতা। 
 
হকেুক্ষণ আমগ আহে আপনামদর কাে দথমক একটা কথা শুমনহে। হেমর্র্ বমযল র্খন 
োরা র্ান তখন দর্ র্েয আপনারা দক দকাথায হেমলন–ওই কথা দথমক জানা র্ায–হেঃ 
দরন ও হেঃ দডহভর্ তামদর হনমজর হনমজর দোবার ঘমর হেমলন, হেমর্র্ দডহভর্ হেমলন 
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রান্নাঘমর। দেজর দেটকাফ তখন োহটর হনমচ গুপ্ত ঘমরর র্ন্ধ্ান পান। এবং হেঃ 
পযারাহভহর্হন বমর্ বমর্ হপযামনা বাজাহেমলন। 
 
দট্রটার একটু চুপ কমর র্কমলর হদমক একবার তাকামলন। তারপর আবার বলমত শুরু 
করমলন, আপনা হনমজরাই আোমক এই কথাগুমলা বমলমেন। তমব এগুমলার র্তযতা 
র্াচাই করার রু্মর্াগ আোর কামে দনই। আপনামদর এই কথা র্হতযও িমত পামর আবার 
হেমথযও িমত পামর। স্পি ভাষায বলমত দগমল এটাই বলমত িয এই কথাগুমলার েমধয 
চারমট কথা র্হতয হকন্তু একটা হেমথয– হকন্তু প্রশ্ন দকান্ কথাটা হেমথয? 
 
তরুণ র্ামজসি র্কমলর েুমখর ওপর তার কুহটল দৃহি েুাঁমড় হদমল। তমব দকউ দকামনা 
উত্তর করল না। 
 
আপনামদর েমধয র্হতয কথা বমলমেন চারজন আর একজন বযহতিে। এই 
বযহতিেটামক আহবষ্কার করার জনয আহে এই রু্ের পহরকল্পনা কমরহে তার ফমল 
র্হতযকামরর িতযাকারীর র্ন্ধ্ান পাওযা র্ামব। 
 
হজল তীক্ষ্ণকমণ্ঠ প্রশ্ন করল–হেমথযবাদীমকই দর্ িতযাকারী িমত িমব দতেন দকামনা কথা 
দনই। অনয দকামনা হবমেষ কারমণ দকউ হেমথয কথা বলমত পামর! 
 
এমক্ষমত্র দতেন দকামনা র্িাবনা দনই হেঃ দডহভর্। 
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হকন্তু আপনার পহরকল্পনাটাই বা হক র্ামজসি? একটু আমগই বলমলন দর্ কথাগুমলার 
র্তয হেমথয র্াচাই করার েত আপনার দকামনা রু্মর্াগ দনই! 
 
দট্রটার োথা দুহলময বলল–তা দনই হেকই তমব আপনারা প্রমতযমকই র্হদ অতীমতর এই 
ভূহেকাটা আমরকবার অহভনয কমর দদখান… 
 
দেজর দেটকাফ হবদ্রুমপর রু্মর বলমলন, বাঃ অপরামধর পুনহবসনযার্! পদ্ধহতটাও র্হদও 
র্মূ্পণসভামব হবমদেী! 
 
দট্রটার বলল–দেজর আপহন ভুল করমেন, এটা হেক অপরামধর পুনহবসনযার্ নয। হকেু 
হনরাপরাধ বযহির রু্হনহদসি ভূহেকাটুকু আবার অহভনয করা। 
 
হকন্তু এর দথমক আপহন হক জানমত পারমবন বমল েমন িয? 
 
হকেু েমন করমবন না, এ বযাপামর এখন আহে হকেু বলমত পারব না। 
 
েহলর কমণ্ঠ তীে হবস্মমযর রু্র দোনা দগল–আপহন হক আোমদর ওই র্েমযর ঘটনাটুকু 
অহভনয কমর দদখামত বলমেন। 
 
দট্রটার বলমলন– িযাাঁ, অমনকটা দর্ইরকেই? 
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ঘমরর েমধয একটা হনিিতা দনমে এল, র্বাই দর্ন অস্বহিকর পীড়ায ভুগমে। 
 
েমন েমন েহল ভাবল–এটা একটা ফাঁদ। র্হতযই পহরকল্পনা োহফক ফাাঁদ। হকন্তু হকভামব 
এই ফাাঁদটা কার্সকরী িমব… 
 
ড্রহযংরুমের এইরকে পহরহস্থহত দদমখ েমন িয দর্ন পাাঁচজনই অপরাধী। প্রমতযমকই দর্ন 
খুহেেমন তরুণ র্ামজসমির হদমক অস্বহিভরা চাউহনমত বারবার তাকামত লাগল। দর্ 
তাকামনার েমধযও হেল একটা দগাপন উমত্তজনার চাঞ্চলয। র্বার আমগ হিমিাফারই 
দচাঁহচময উেল, বলল হকন্তু আহে বুঝমত পারহে না…এর র্ািামর্য আপহন হক করমত চান 
অথবা র্হদ আমগর ঘটনাটা অহভনয কমর দদখাই তািমল র্োধানটাই বা হক িমব? এ 
র্েি অবািব ধযান ধারণা! 
 
হেঃ দরন র্হতযই হক তাই? 
 
 হজল আমি আমি োথা দুহলময বলল–িযাাঁ, হনশ্চয, আপনার বিমবযর েমধয র্মথি রু্হি 
আমে বমল আহে েমন কহর র্ামজসি। আেরা এবযাপামর র্কমলই আপনামক র্তটা পাহর 
র্ািার্য করব। আেরা ওই র্েয দক হক কাজ করহেলাে আোমদর দর্ই কাজই করমত 
িমব, তাই দতা? 
 
দট্রটার বলল–িযাাঁ আপহন হেক বমলমেন। আহে আমরকবার দদখমত চাই। 
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দট্রটামরর হদমক হস্থর দৃহিমত তাহকময হেল দেজর দেটকাফ। দট্রটার দর্হদমক গ্রািযই 
করল না। পযারাহভহর্হনমক লক্ষয কমর বলমলন, হেঃ পযারাহভহর্হন আপহন দতা হপযামনামত 
একটা গামনর রু্র তুলহেমলন তাই দতা? আপহন তখন হেক হক করহেমলন দযা কমর 
একবার দদখামবন? 
 
পযারাহভহর্হন দৃ়ে পাময এহগময হগময হপযামনার র্ােমন টুমলর ওপর বর্মলন। হতহন 
েুচহক দিমর্ র্কমলর হদমক একবার তাহকময বলমলন- এই প্রাণিীন হপযামনার দভতর 
দথমক এখুহন েৃতুযর রু্র দভমর্ আর্মব। র্কমল েন হদময শুনুন। দর্ই হবখযাত রু্র 
হতনমট ইাঁদুর অন্ধ্। 
 
র্থারীহত হপযামনার র্াদা কামলা রীমডর ওপর িাত হদমলন হতহন। 
 
ভদ্রমলাক দবে উপমভাগ করমেন বযাপারটা েহলর তাই েমন িল। র্হতযই হতহন দবে 
র্ময র্ময উপমভাগ করমেন বযাপারটা। 
 
বড় ড্রহযংরুমের েমধয এই রু্রটা দর্ন একটা োদকতা হনময এল র্কমলর বুমকর ওপর 
হদময দর্ন একটা হেিরণ দলমগ র্ামে। 
 
র্ামজসন দট্রটার তামক থাহেময হদময বলমলন– ধনযবাদ, হেঃ পযারাহভহর্হন, হেক এটাই 
জানমত চাইহেলাে। আমগর বামরও আপহন এই একইভামব বাজাহেমলন? 
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 দর্ উত্তর হদল, িযাাঁ র্ামজসি। এমকবামর এইরকে। এবং োত্র হতনবার আহে এই 
লাইনটা কমরহেলাে। 
 
েহলর হদমক তাকামলন দট্রটার, বলমলন হেমর্র্ দডহভর্ আপহন হপযামনা বাজামত পামরন? 
 
েুমখ হকেু না বমল শুধু র্ম্মহতরূ্চক োথা নাড়ল েহল, হেঃ পযারাহভহর্হন দর্ভামব 
দদখামলন, দর্ভামব হনশ্চয রু্রটা দফাাঁটামত পারমবন? 
 
েহল বলল–খুব ভামলাভামবই পারব? 
 
দট্রটার বলমলন, তািমল আপহন এই টুমলর ওপর হগময বরু্ন এবং আোর বলাোত্র 
আপহন বাজামনার জনয প্রস্তুত থাকমবন।  
 
েহলর েুমখর পর দর্ন একটা হবভ্রাহের োযা ফুমট উেল। তারপর পাময পাময হবপরীত 
হদমক হপযামনার হদমক এহগময দগল। 
 
পযারাহভহর্হন একহট হবরহি ভহঙ্গমত টুল দেমড় দাাঁড়ামলন। তার গলায দোনা দগল েৃদু 
প্রহতবামদর রু্র– হকন্তু র্ামজসি আোর ধারণা হেল– আেরা র্বাই দর্ র্ার হনমজর 
ভূহেকাটাই দুবার পালন করব। আহে দতা দর্ইর্েয হপযামনাই বাজাহেলাে। 
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দট্রটার বলল িযাাঁ আমগর কাজ একই থাকমব তার দকাথাও দকামনা হবচুযহত িমব না। তমব 
একই বযহির িারা দর্ তা পাহলত িমব তার দকামনা বাধযবাধকতা দনই। 
 
হজল আবার হবড়হবড় কমর বলল এর দপেমন দর্ হক উমেেয আমে তা দতা হকেুই দবাঝা 
র্ামে না। 
 
এর দপেমন রু্হনহদসি একটা কারণ হেক আমে হেঃ দডহভর্। প্রমতযমকরই কথাটুকু র্াচাই 
করার জনয এই একটাই পথ আহে বলমত চাই। তািমল আহে আপনামদর ভূহেকাটুকু 
জাহনময হদহে। হেমর্র্ দডহভর্ এখামন এই হপযামনার কামে আপহন অমপক্ষা করুন। হেঃ 
দরন, আপহন রান্নাঘমরর হদমক র্ান দযা কমর, হেমর্র্ দডহভমর্র রান্নাবান্নার হদমক একটু 
নজর রাখমবন। আপনামক হেঃ দরমনর দোবার ঘমর দর্মত িমব, হেঃ পযারাহভহর্হন। 
দর্খান দথমক আপহন ঐরকে হেস্ হদমত থাকুন। ওই রু্রটাই ফুহটময তুলমবন। রু্রটা 
দতা খুব হপ্রয আপনার। দেজর দেটকাফ, আপহন হেঃ দডহভমর্র দোবার ঘমর 
দটহলমফামনর লাইনটার হদমক লক্ষয রাখমবন আর হেঃ দডহভর্ হর্াঁহড়র হদমক কামের 
আলোহরর পাে হদময অন্ধ্কার গুপ্তকমক্ষর হদমক এহগময র্ান। 
 
হকেুক্ষণ দকউ দকামনা কথা বলমলন না, তারপর চারজনই দকান কথা না বমল দরজার 
হদমক এহগময দগমলন। দট্রটারও তামদর দপেন দপেন দগল। 
 
দট্রটার বলল–হেমর্র্ দডহভর্ আপহন এক দথমক পঞ্চাে গুনুন। দগানা দেষ িমলই 
হপযামনায িাত দদমবন। 
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দট্রটার দফর র্কমলর দপেন দপেন চলল। দরজাটা দজামর বন্ধ্ িবার আমগ 
পযারাহভহর্হনর িতচহকত কণ্ঠস্বর েহলর কামন দভমর্ এমলা। 
 
পুহলর্ দর্ কখনও আবার এই ধরমনর দেমলমখলায দেমত ওমে, দর্ কথা জমন্ম 
দকামনাহদন শুহনহন। 
 
আটচহিে…উনপঞ্চাে…পঞ্চাে… দগানা দেষ কমর এক েুিূতস অমপক্ষা করমলা েহল। 
 
তারপর বাহধত ভহঙ্গমতই র্াদা কামলা রীডগুমলার ওপর ঝুাঁমক পড়মলা। 
 
তার নরে আঙুমলর েৃদুস্পমেস দর্ন প্রাণ হফমর দপমলা হপযামনাটা। 
 
প্রেি ড্রহযংরুমের েমধয এেন একটা িুর হনষু্ঠর েেই শুধু বুমক দিাঁমট ঘুমর দবড়ামে। 
 
 চার দদওযামল ধাক্কা দখময প্রহতধ্বহনত িমে রু্রটা। 
 
হতনমট ইাঁদুর অন্ধ্। 
জানলা কপাট বন্ধ্… 
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েহলর েমন িমলা তার হৃৎস্পেনও বুহঝ দ্রুত দথমক দ্রুততর িমে িেে হেরায হেরায 
অহির এক উমত্তজনা। েরীমরর র্েি রিকহণকাও দর্ন নাচমত শুরু কমরমে তামল 
তামল। দদখা র্ামে পযারাহভহর্হন র্া বমলহেমলন। 
 
হেথযা নয। 
 
বরঞ্চ তা অক্ষমর অক্ষমর র্হতয। এই েড়াটার েমধয এক ধরমনর িুর হনষু্ঠরতা আমে। 
এবং েমনর ওপরও এর প্রভাব খুবই দূর প্রর্ারী। 
 
হেশুমবলায এই েড়া শুমন হক অমবাধ হনষু্ঠরতায দেমত উেমতা েনটা! পহরপূণসভামব 
র্াবালক িবার পমরও তার প্রভাবটুকু দর্ন কাহটময ওো র্ায না। 
 
দদাতলায দকামনা দোবার ঘর দথমক এই একই রু্মর হেস্ হদমে দকউ। তমব েব্দটা 
খুবই েৃদু এবং অস্পি। 
 
কান খাড়া কমর না শুনমল র্বটা হেক উপলহি করা র্ায না। 
 
পযারাহভহর্হনই তািমল দরমনর ঘর দথমক হেস্ হদমত শুরু কমরমেন। রু্বক হিমিাফামরর 
ভূহেকাটুকু দবে ভামলাই ফুহটময তুমলমেন হতহন। আচেকা পামের ঘর দথমক দবতার 
দঘাহষকার রু্মরলা কণ্ঠস্বর দভমর্ এমলা। র্ামজসি দট্রটারই হনশ্চয দরহডওটা চাহলময 
হদমযমেন। 
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ভদ্রমলাক হক তািমল হেমর্র্ বমযমলর ভূহেকাই গ্রিণ করমলন। 
 
হকন্তু দকন? 
 
এই পহরকল্পনার পশ্চামত আর্ল উমেেযই বা হক? 
 
 দগাপন ফাাঁদটাই বা দকাথায। 
 
ফাাঁদ দর্ একটা পাতা আমে দর্ হবষময র্মেমির দকামনা অবকাে দনই। 
 
 েহল অেত েমন েমন হনহশ্চত। 
 
একঝলক োন্ডা িাওযা িোৎ তার হপমে এমর্ লাগমলা। 
 
দকউ দর্ন হনঃেমব্দ দপেমন দাাঁহড়ময তুহিন েীতল িাত রাখমলা ঘামড়র ওপর। ভীষণ 
ভামব চেমক উমে হফমর তাকামলা েহল। 
 
দকউ দকাথাও দনই। 
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 দরজাটা আমগর েমতাই বন্ধ্। হনশ্চয দরজাটা দকউ খুমল হেমলা। তা নািমল োন্ডা 
িাওযার স্পেস পামব দকন? 
 
েমন েমন েহল ভীষণ র্িি িময উেমলা। র্হদ র্হতযই দকউ র্কমলর অলমক্ষয ঘমরর 
েমধয ঢুমক পমড়। 
 
বযহিহট পযারাহভহর্হন িওযাও হবহচত্র নয। 
 
হতহনই িযমতা এখন র্িজাত র্াবলীলভহঙ্গমত দপেন দথমক েহলর ওপর ঝুাঁমক পমড় 
দেটা বাাঁকামনা েি আঙুল হদময…আপহন তািমল র্হতযই েযাডাে আপনার েৃতুযর রু্র 
বাহজময চমলমেন? 
 
বাঃ…দৃেযটা দবে েমনাির! … দূর, হক দর্ র্ব আমবাল-তামবাল হচো িমে োথার েমধয। 
 
র্েিই অলীক অথসিীন কল্পনা। বািমবর র্মঙ্গ তার দকামনা দর্াগমর্াগ দনই। 
 
তাোড়া ভদ্রমলাক দতা এখমনা আমগর েমতাই েৃদু রু্মর হেস্ হদমেন। দদাতলায দরমনর 
দোবার ঘর দথমকই দভমর্ আর্মে েব্দটা। 
 
িোৎ একটা কথা েমন আর্মতই েহল হপযামনার ওপর দথমক িাত গুহটময হনমলা। 
পযারাহভহর্হনর বাজনা হকন্তু দকউ শুনমত পাযহন। 
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আর্ল রির্যটা হক দর্ইখামন? 
 
িযমতা আদমপই ভদ্রমলাক তখন হপযামনা বাজাহেমলন না। 
 
তার পহরবমতস লাইমেহর ঘমর হেমর্র্ বমযলমক গলা হটমপ িতযা করবার কামজ বযি 
হেমলন। 
 
দট্রটার র্খন েহলমক পযারাহভহর্হনর ভূহেকা হনমত বলমলন, তখন ভদ্রমলাক খুব হবরি 
দবাধ করহেমলন। 
 
তার দচামখেুমখ একটা হবেূ়ে হবভ্রাে ভাব ফুমট উমেহেমলা। 
 
এবং হতহন দর্ খুবই েৃদু রু্মর হপযামনা বাজাহেমলন দর্ কথাটাও দৃিাে র্িমর্ামগ বুহঝময 
হদমলন েহলমক। 
 
িযমতা এই বিমবযর েূল উমেেয দর্ তাাঁর র্ঙ্গীমতর রু্রটা এতই হনম্ন গ্রামে বাাঁধা হেমলা 
দর্ বাইমর দথমক দর্টা শুনমত পাওযা র্ায না। 
 
হকন্তু এখন এই নাটমকর পুনরাহভনমযর র্েয র্হদ রু্রটা কামরা কামন র্ায তমব প্রকৃত 
পমক্ষ দট্রটামরর উমেেযই র্ফল িমব। 
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আর্ল অপরাধীও ধরা পড়মব িামত নামত। ড্রহযংরুমের দভজামনা দরজা আমি আমি 
খুমল দগল। েহল দভমবহেল দর্ আগন্তুক দবাধিয পযারাহভহর্হন, দর্ই দভমব ভয দপময 
হচৎকার করমত র্াহেল হকন্তু দট্রটারমক দদমখ দর্ েমনাবল হফমর দপল। দকানরকমে 
দবহরময আর্া আতসনাদটামক দর্ দচমপ রইল। তার বাজনাও র্মবোত্র দেষ িমযমে। 
 
দট্রটার উচ্ছ্বামর্র রু্মর বলল–অর্ংখয ধনযবাদ হেমর্র্ দডহভর্। তার দচামখ েুমখ একটা 
চঞ্চলতার কুহটল োযা দখমল দগল। তার গহতভহঙ্গমত দদখা দগল এক বহলমষ্ঠর োপ। 
 
েহল এবার পহরপূণস দৃহিমত র্ামজসমির হদমক তাহকময বলল–আপনার উমেেয র্ফল 
িমযমে হক? আপহন র্ামক চাইহেমলন তামক খুাঁমজ দপমযমেন? 
 
আনমের র্মঙ্গ দট্রটার োথা দুহলময বলল–িযাাঁ হনশ্চয র্ামক দচমযহেলাে তামকই দপমযহে। 
েহল প্রশ্ন কমর, তািমল প্রকৃত অপরাধী দক? তার নাে হক। 
 
দট্রটার বলল–হেমর্র্ দডহভর্, আপহন হক হর্তযই জামনন না? হকন্তু বযাপারটা হকন্তু দতেন 
হকেু নয। আপহন খুব দবাকা বমলই দর্ দলাকহটমক আপহন খুাঁমজ পানহন। শুধু আপহন 
দকন –আপনারা র্কমলই দবাকা। আর আপনামদর এই দবাকাহে আোমক তৃতীয 
হেকামরর েুমখােুহখ দাাঁড়াবার রু্মর্াগ কমর হদমযমে। র্হতযই েযাডাে, আপনার এখন 
র্াংঘাহতক হবপদ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাউসট্রাপ । আগাথা ক্রিক্রি। উপন্যাস 

167 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

েহল বলল–আহে?… আপহন হক বলমেন আহে তা হকেু বুঝমত পারহে না। 
 
দট্রটার বলল–আোর বিবয খুব একটা জহটল নয হেমর্র্ দডহভর্, হেমর্র্ বমযমলর েত 
আপহনও র্তযটামক লুহকমযমেন। র্বহকেু স্বীকার কমরনহন। 
 
েহল বলল–তার োমন? আপহন হক বলমত চাইমেন? 
 
িা আপহনই।… আহে র্খন লঙহরজ ফামেসর োেলাটার কথা বললাে, তখন এই র্েি 
ঘটনা আপহন জানমতন। এই োেলা র্ংিাে প্রহতহট ঘটনাই আপনার জানা। তাই 
আোর কাে দথমক ঘটনাটা দোনা োত্র আপহন অহস্থর িময উেমলন। হেমর্র্ বমযল দর্ 
ওই র্েয পুনবসার্ন দপ্তমরর একজন অহফর্ার হেমলন তা প্রথে আপহনই বলমলন, 
আপনারা দুজমনই এ অঞ্চমলর অহধবার্ী। দর্ই জনয র্খন আহে েমন েমন হিমর্ব কমর 
দদখলাে তৃতীয হেকার িওযার র্িাবনা কার র্ব দথমক দবহে, তখন র্বার আমগ 
আপনার েুখটাই আোর েমন আমর্। লক্ষয কমর দদখলাে ওই োেলার বযাপামর আপহন 
অমনক হকেুই জামনন। র্াধারণ দৃহিমত পুহলমের র্তই হনরীি প্রকৃহতর েমন দিাক না 
দকন, তামদর দচাখ কান র্বর্েয দভালা থামক। 
 
েহল অবাক দচামখ দট্রটামরর হদমক হকেুক্ষণ তাহকময রইল তারপর ক্লােস্বমর বলল– 
আোর োনহর্ক অবস্থাটা আপহন হেক বুঝমত পারমেন না। ওই দুঃস্বমের সৃ্মহতটা আহে 
আোর েন দথমক েুমে দফলমত চাই। 
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দট্রটার োন্ডা গলায বলল–িযাাঁ দর্টা আহে বুঝমত পারহে। আপনার কুোরী জীবমনর 
পদবীমতা ওমযনরাইন? হেক দতা? 
 
েহল ঘাড় দনমড় বলল। 
 
দট্রটার বলল, আর আপনামক দদমখ র্তটা কেবযর্ী েমন িয আর্মল হকন্তু ততটা 
দেমলোনুষ আপহন নন। 
 
১৯৪০ র্ামলর ওই দুঘসটনার র্েয আপহন স্থানীয এযাহবভযামলর সু্কমলর হেহক্ষকা হেমলন। 
 
েহল বলল না আহে নই। 
 
দট্রটার উমত্তহজত িময বলল, র্তযমক অস্বীকার করমবন না হেমর্র্ দডহভর্। 
 
েহল বলল–আহে র্হতয কথা বলহে। আপহন হবশ্বার্ করুন। 
 
লঙহরজ ফামেসর হেশুটা দর্ োরা হগমযহেমলা অতযাচামরর ফমল দর্ োরা র্াবার আমগ 
আপনার কামে একটা হচহে পাোয। দকামনারকমে চুহর কমর দর্ হেকানাটা দজাগাড় কমর 
হচহের েমধযই র্ািার্য দচমযহেল দর্ আপনার। দকামনা োত্র হেক র্েয েত সু্কমল িাহজর 
িমে হকনা তার দাহযত্ব হেহক্ষকার। হকন্তু দর্ দাহযত্ব আপহন পালন কমরনহন। িতভাগয 
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োমত্রর অনুমরাধটা আপনার পাষাণ হৃদময এতটুকু নাড়া দদযহন। এেন হক দর্ই 
হচহেটারও দকামনা গুরুত্ব দদনহন। 
 
েহল বাধা হদময বলল-দাাঁড়ান…দাাঁড়ান, আপহন র্ার কথা বলমেন দর্ আহে নয–দর্ আোর 
হদহদ। আোর হদহদ আোর দথমক র্াত বেমরর বড়। দর্ একজন হেহক্ষকা হেমলা। হকন্তু 
হচহেটা দর্ অবজ্ঞা কমরমে দর্ ধারণাটা র্মূ্পণস ভুল। আোর হদহদ ওই র্েয হনউমোহনযায 
ভুগহেল। হচহেটা তার িামত এমর্ দপৌঁেযহন। এবং এই বযাপারটা দর্ হবেু হবর্গসও 
জানমতা না। র্খন খােটা র্হতযই তার িামত দপৌঁেল তখন আর করার হকেু হেল না। দর্ 
দেমলটা োরা দগল। আোর হদহদ খুবই অনুভূহতপ্রবণ োনুষ। তার ওপর ওরকে একটা 
ঘটনা ঘমট র্াওযায হদহদ খুব দভমঙ পমড়হেল। েমন রাখমবন এই ঘটনার দপেমন তার 
দকামনা িাত হেল না। তবুও দর্ হনমজমক অপরাধী েমন করত। হবমবমকর দংেন দথমক 
দর্ একটুও েুহি পাযহন। আেরা পুমরা ঘটনাটা জানতাে বমল ঘটনাটামক এহড়ময র্াবার 
দচিা করতাে। ভুমলও কখনও এ হবষময দকামনা কথা হদহদর র্ােমন উমিখ কহরহন। 
বযাপারটা আোমদর কামে দুঃস্বমের েত েমন িত। 
 
েহল হনমজর অজামেই দুিাত হদময েুখ দঢমক দফলল, তার েরীরটা তখনও কাাঁপমে। 
দেমষ হনমজমক র্ংর্ত কমর র্খন আবার েুখ তুমল তাকাল তখন দদখল দট্রটামরর 
একমজাড়া দচাখ তার েুমখর উপর পমড়মে। 
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দট্রটার ধীমর ধীমর বলল–তা িমল আপহন নন আপনার দবান? র্হদও তামত হকেু এমর্ 
র্ায না। তাই না। আপনার দবান… আপনার ভাই… তার দোাঁমটর দকামণ দদখা দগল 
কুহটল িাহর্। কথা বলমত বলমতই পমকমট িাত ঢুহকময হক দর্ন দবর করমলন। 
 
েহলও অবাক দচামখ তাহকময রমযমে দট্রটামরর িামতর হজহনষটার হদমক। 
 
তারপর বলল–হকন্তু … হকন্তু পুহলর্রা দতা র্বর্েয হরভলবার হনময চলামফরা কমর, 
আোর তাই ধারণা। 
 
দট্রটার বলমলন– তমব আহে পুহলর্ নই হেমর্র্ দডহভর্। তাই আপহন আোর িামত 
হরভলবার দদখমত পামেন, আোর নাে হজে। আহে িতভাগয জমজসর ভাই। আপহন 
আোয পুহলর্ বমল েমন কমরহেমলন আর এই েঙ্কর্ওমযমল পা দদওযার আমগ 
দটহলমফামনর তারটা দকমট হদই। তার ফমল নতুন কমর পুহলমর্র র্মঙ্গ দর্াগামর্াগ করার 
দকামনা উপায রইল না। 
 
েহল দকামনা কথা বলল না। তার দু দচামখর েমধয আমে এক হবস্ময। দকামনা র্াদুকর 
বুহঝ তামক র্াদু কমরমে। হরভলবামরর নলটাও তার হদমকই তাক করা আমে। 
 
দট্রটার বলল–এক পা নড়মবন না হেমর্র্ দডহভর্। দচাঁহচময দলাক জমড়া কমরও দকামনা 
লাভ দনই। আপনার ফুর্ফুর্ দুমটা তািমল এই হরভলবামরর গুহলমত ঝাাঁঝরা িময র্ামব। 
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দট্রটামরর েুমখ দর্ই কুহটল িাহর্। েহলর িাবভামব দদখা দগল একধরমনর হেশুরু্লভ 
ভাব। দট্রটামরর গলার স্বরও খুব বদমল দগমে। েমন িমে দর্ন দকামনা হকমোর কথা 
বলমে। 
 
দট্রটার দু বার োথা ঝাাঁহকময বলল–িযাাঁ আহেই দর্ই িতভাগয জমজসর বড় ভাই। লঙহরজ 
ফামেসই দর্ জজস োরা হগমযহেল। ওই দনাংরা হনষু্ঠর দেমযটাই আোমদর ওখামন 
পাহেমযহেল। ওই ফামেসর কেসচারী হেমর্র্ দগ্রগ খুবই আোমদর র্ামথ বামজ বযবিার 
কমরমে। আপহনও আোমদর দকামনা র্ািার্য কমরনহন। হতনমট অন্ধ্ ইাঁদুমরর েত আেরা 
ওই ফামেস বেী ভামব জীবন র্াপন করতাে। তখনই েমন েমন ভাবতাে বড় িমল আহে 
আপনামদর প্রমতযকমকই দেমর দফলব। এই প্রহতজ্ঞার কথা আহে ভুহলহন এবং হকভামব 
আোর এই প্রহতজ্ঞামক র্াথসক করব তা র্বর্েয ভাবতাে। 
 
দট্রটার একটু চুপ কমর আবার বলমত শুরু করল, দর্নাবাহিনীর ডািাররা র্বর্েয 
আোমক হবরি করত। নানারকে অদু্ভত প্রশ্ন করত। দর্ইজনয আহে পালাবার পথ 
খুাঁজহেলাে। কারণ আোর র্মেি িমযহেল ওরা িযত আোমক আটমক রাখমত চায। 
হকন্তু এখন আহে র্াবালক আোর স্বাধীন ভামব কাজ করার অহধকার এখন িমযমে। 
 
েহল দর্ন তার বুহদ্ধটা হকেু হফমর দপমযমে। আলাপচাহরতার েমধয এই খুমন জাযগাটামক 
এখন ভুহলময রাখমত িমব। েহল েমন েমন হচো করল। এোড়া দকামনা উপায দনই। 
তািমল অেতঃ আত্মরক্ষার কাজটা িমত পামর। 
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েহল কাতর কমণ্ঠ বলল– হকন্তু হজে দোন, আোমক দেমর তুহে েুহি পামব না। এখান 
দথমক দর্মত পারমব না। 
 
প্রশ্নটা শুমন হজমের েুখ কামলা িময দগল। বলল, িযাাঁ আোর স্কী দুমটাও দক লুহকময 
দরমখমে অমনক খুাঁমজও পাইহন। 
 
হজে একটু দথমে আবার বলল– তমব এই েুিূমতস আোর দকামনা ভয পামে না। দকননা 
হরভলবারটা আপনার স্বােীর। আহে ড্রযার দথমক এটা চুহর কমরহে। র্কমল ভাবমব 
আপনামক হতহনই খুন কমরমেন। তমব আোর তামত হকেু এমর্ র্ায না, র্েি 
বযাপারটাই দবে েজার। এই ধরমনর লুমকাচুহর দখলমত আোর দবে ভামলাই লামগ। 
 
লণ্ডমনর ওই দেমযটা োরা র্াবার আমগ তখন আোমক হচনমতই পারল না। তখন তার 
েুমখও দদখা হদল ভমযর োপ। দবাকা বুহড় হেমর্র্ বমযমলর খুন িওযাটা কে েজার 
নয। 
 
আনে র্িকামর দট্রটার োথা দদালান। তারপর হের্ হদমত লাগল–হতনমট ইাঁদুর অন্ধ্… 
 
দট্রটার দর্ন হকেুটা িকচহকময দগল। তার িামতর েুমোর হরভলবারটা হকেুটা দকাঁমপ 
উেল। হেক দর্ই েুিূমতস দকউ দর্ন বমল উেল-হেমর্র্ দডহভর্, আপহন শুময পডু়ন। 
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েহল হকেু না বমলই নরে কামপসমটর েমধয শুময পড়ল, ইহতেমধয দেজর দেটকাফ 
দট্রটামরর ওপর ঝাাঁহপময পড়ল। দট্রটামরর হরভলবারটা দূমর হেটমক পড়ল। আচেকা 
একটা গুহল হগময লাগল দদওযামল টাঙামনা একটা অমযল দপহিংমযর বুমক। 
 
র্েি ড্রইংরুমে এখন হবেৃঙ্খলা পহরমবে। হজল হরভলবামরর আওযাজ শুনমত দপময 
িাাঁপামত িাাঁপামত এমর্ িাহজর িল। তার দপেমন হেঃ দরন ও হেঃ পযারাহভহর্হন। 
প্রমতযমকর দচামখেুমখ একটা উৎকণ্ঠা ও ভয। 
 
দেজর দেটকাফ েদ্মমবেী দট্রটামরর দুমটা িাত ধমর পহরমবেটা র্কলমক বুহঝময হদমলন। 
 
হেমর্র্ দডহভর্, র্খন হপযামনা বাজামনায েগ্ন হেমলন, তখন আহে চুহপ চুহপ দভতমর ঢুমক 
দর্াফার আড়ামল লুহকময থাহক, প্রথে দথমকই আহে ওমক দচামখ দচামখ দরমখহেলাে। 
দকননা আহে জানতাে ও পুহলর্ অহফর্ার নয আহেই পুহলর্ অহফর্ার ইনর্মপটর ট্রানার 
দেটকামফর েদ্মমবমে আহে এখামন এমর্হে। কারণ স্কটলযাণ্ড ইযাডস এখামন দকামনা 
দাহযত্বজ্ঞান পুহলর্ অহফর্ামরর উপহস্থহত রু্হিরু্ি েমন কমর। 
 
ভদ্রমলাক একবার দট্রটামরর হদমক তাকামলন। তারপর আবার বলমলন–তািমল দট্রটার 
এখামন আর দকামনা গণ্ডমগাল করার দচিা কমরা না। োন্ডা িময আোর র্মঙ্গ চমলা, আহে 
কথা হদলাে, এখামন দকউ দতাোর গাময িাত তুলমব না।… আোর কথাটা োথায ঢুমকমে 
দতা? 
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দট্রটামরর েমধয দদখা দগল এক আেূল পহরবতসন। হকেু আমগর উগ্রতা ভাবটা তার েমধয 
এখন আর দদখা দগল না। োে দেমলর েত এখন বাধয ও হবনযী, এই েুিূমতস তার 
গলাটাও দর্ন েমন িল অল্পবযর্ী দেমলর েত। বলল, জজস আোর ওপর রাগ করমব না 
দতা? 
 
দেটকাফ তামক র্ান্ত্বনা হদময বলল–না, না জজস হকেুমতই রাগ করমব না। দতাোর হচোর 
দকামনা কারণ দনই। হজমলর পাে হদময র্াবার র্েয দর্ আমি বলল–এমকবামর উন্মাদ। 
বদ্ধউন্মাদ।…র্হতযই িতভাগয েূক। 
 
দট্রটারমক র্মঙ্গ হনময দেটকাফ বাইমর চমল দগল। হেঃ পযারাহভহর্হন দু পা এহগময 
হিমিাফামরর িাত ধমর বলল–চলুন– আেরাও চমল র্াই। 
 
বড় ড্রহযংরুমের েমধয েহল ও জহল দুজমন েুখ চাওযা চাওহয করমত লাগল। পমর 
হজমলর দুই বাহুর েমধয ধরা হদল েহল। তখন দর্ ভময কাাঁপমে। 
 
হজমলর গলায একরাে উৎকণ্ঠার রু্মর বলল–তুহে দকামনা আঘাত পাওহন দতা েহল। 
 
েহল বলল–না, না আহে ভামলা আহে। হকন্তু আোর েমধয এেন কতগুমলা উদ্ভব ধারণা 
আোর োথায ঘুরপাক খামে…প্রথমে দতা আহে দভমবহেলাে… তুহে… হনশ্চয ঐহদমন 
লণ্ডন হগমযহেমল…। 
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হজল বলল–িযাাঁ হগমযহেলাে। আগােীকাল হেল আোমদর হববািবাহষসকী, দতাোর জনয 
একটা উপিার আনমত র্াওযাই হেল আোর উমেেয। দভমবহেলাে দতাোমক একটা চেক 
লাহগময দদমবা। তাই দগাড়ায হকেু বহলহন। 
 
েহল অবাক রু্মর দচাঁহচময বলল–হক আশ্চর্স! দর্হদন দতা আহেও লণ্ডমন হগমযহেলাে। 
 
হজল অনুতামপর রু্মর বমল–আহে দতাোর উপর খুব বামজ বযবিার কমরহে। দকন জাহন 
না ওই আধপাগলা রু্বকহটমক প্রথে দদখাোত্র একটা হিংর্ার ভাব দজমগ উমেহেল। 
অথচ তার দকামনা রু্হির্ঙ্গত কারণ দনই। িযত আোর তখন হবচারবুহদ্ধ দলাপ 
দপমযহেল। আোয তুহে ক্ষো কমরা েহল। 
 
বন্ধ্ করা দরজাটা একটু ফাাঁক কমর পযারাহভহর্হন উাঁহক হদমলন। তার িাবভামব দবে 
একটা খুহের আমেজ, দর্ বলল–এই পুনহেসলমন বাধা হদমত বাধয িলাে বমল আহে 
দুঃহখত। র্হতয বলমত হক এেন দৃমেযর তুলনা িয না। হকন্তু িায। আোর র্াবার র্েয 
এমর্ দগমে। আহে এখন আপনামদর কামে হবদায হনমত এমর্হে। পুহলমর্র একটা হজপ 
এই বরমফর পািাড় দভদ কমর দকামনারকমে আহে এখামন এমর্ দপৌঁমেহে। অমনক কমি 
তামদর রাজী কহরমযহে আোমক র্মঙ্গ হনময র্াবার জনয। 
 
পযারাহভহর্হন েহলর কামে এমর্ কামন কামন বলল–তমব েযাডাে, অদূর ভহবষযমত 
আপনার নামে দর্ বািটা পাোমবা তার েমধয হবমেষ দটাি বতহরর েেলা র্েি েজুত 
থাকমব। তার র্মঙ্গ দু-চার দজাড়া দোজা থাকমব। আো কহর অনুগত ভমির এই র্াোনয 
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উপিারটুকু গ্রিণ করমত আপহন অরাজী িমবন না।… আর িযাাঁ আোর দচকটা িলঘমরর 
দপপারওমযমটর হনমচ চাপা দদওযা আমে। 
 
পযারাহভহর্হন েহলর িামতর তালুমত েৃদু চুম্বন কমর দ্রুত পাময দরজার কামে এহগময 
দগমলন। 
 
েহল হবড় হবড় কমর বলল–নাইলন। র্কৃমতর দতল,… হেঃ পযারাহভহর্হন হক তািমল 
আর্মল খ্রীিোর্ বুমড়া র্াোক্লজ নাহক? 
 
কথাবাতসার ধরনধারণ দদমখ েমন িয কামলাবাজারীমদর দকামনা বড় চাই–হজল 
পহরিার্েমল কথাটা বলল। 
 
হজমলর কথা দেষ িমত না িমতই হিমিাফার দরন আবার এল। তার চালচলমন একটা 
বযিতার োপ। দর্ বলল–আপনামদর কথায োথা গলামত বাধয িহে। দবে হকেুক্ষণ ধমর 
রান্নাঘমরর হদক দথমক একটা দপাড়া দপাড়া গন্ধ্ দভমর্ আর্মে। েমন িয এহবষময 
আপনার একবার নজর দদওযা উহচত। 
 
েহলর গলা হদময একটা আতসনামদর রু্র দবহরময এল, বলল–িযায িায…। এতকি কমর 
োংমর্র দকাপ্তাগুমলা করলাে েমন িয র্ব পুমড় োই িময দগল এতক্ষমণ। 
 
ভয পাওযা িহরণীর েতই েহল দুজমনর োঝখান হদময দবহরময দগল। 
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