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সহযাজত্রণী 
 
ইংলযান্ড! আবার সসই কতত্রিন পর ইংলযাযের মাত্রটযত! সকমন লাগযব সক জাযন? 
 
জাহাজঘাযট সযযত সযযত ত্রলউক ত্রিৎস উইত্রল়োম ত্রনযজযকই ত্রনযজ প্রশ্নটা করযলা। 
একনাগায়ে সবত্রশ ত্রকছুত্রিন জযলর সিযশ বাস করার পর ডাঙ্গা়ে সনযম জাহাজী সেযন 
উঠযতই এই ত্রিন্তাগুযলাই তাযক ত্রবয ার কযর সিলল। 
 
ইংলযাযন্ড ছুত্রটযত আসার বযাপারটা আলািা; খুত্রশমত খরি করার টাকা (অন্ততাঃ প্রথম 
ত্রিকটা়ে), পুযরাযনা বনু্ধযির সযঙ্গ আড্ডা মারা, ঠাট্টা-মস্করা কযর সম়ে কাটাযনা–সযন 
সখ়োল-খুত্রশর আনন্দযমলা।  াবটা সযন–আর কটা ত্রিনই বা আত্রছ, এই সতা ত্রিযর 
যাও়োর সম়ে প্রা়ে হয়ে এযলা, তারই মযযয যতটা কযর সনও়ো যা়ে। 
 
ত্রকন্তু এবার ত্রিযর যাবার আর প্রশ্ন সনই। সসই  যাপসা গরম রাযতর ছটিটাত্রন, ত্রনজশন 
সন্ধযা়ে একাকীত্ব, পুযরাযনা টাইমস্ বার বার প়ো–এর সকাযনাটাই আর ত্রলউযকর কাযছ 
ত্রিযর আসযব না। সিযশর মানুষ এবার সিযশ ত্রিযর এযসযছ। হাযত অখে অবসর। 
ত্রনযজযক ত্রনয়ে এবার ও কী করযব এটাই সমসযা। 
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ওর কাযছ ইংলযাযের এই জুন মাযসর আবছা নীল আকাশ আর যারাযলা হাও়ো়ে ত্রবছুত্রট 
িুযটাই সমান ত্রবরত্রক্তকর। এর ওপর মানুষ! আর সিখযছ বযাযের ছাতার মযতা গত্রজয়ে 
ওঠা 
 
ত্রনযজর কামরা়ে সিাখ ত্রিত্ররয়ে সিয সকনা টাইমস, দিত্রনক ক্ল্যাত্রর়েন আর পানি সবগুযলা 
কাগজ ত্রনয়ে গুত্রছয়ে বসযলা সস। প্রথযমই মন ত্রিযলা দিত্রনক ক্ল্যাত্রর়েযনর ডারবী সরযসর 
পাতা়ে; আিযশাষ হল যত্রি গতকাল এযস সপৌঁযছাযত পারযতা। যখন ওর উত্রনশ বছর 
ব়েস, তখন ডারবী সিযখত্রছল সশষবাযরর মযতা। 
 
ক্ল্াব সুইযপর একত্রট সঘা়োর ওপর বাত্রজ যযরযছ ত্রলউক। ক্ল্যাত্রর়েযনর সঘা়েযিৌ়ে ত্রবশারি 
সসই সঘা়োত্রটর সম্পযকশ অল্পস্বল্প মন্তবয কযর তার বক্তবয সশষ কযরত্রছল–এই 
প্রত্রতযযাত্রগতা়ে ত্রিতী়ে জুজুযর সম্ভাবনা সুিূর পরাহত। বরঞ্চ বাইযরর একত্রট সঘা়োর 
ত্রকন্তু ত্রলউযকর মযনাযযাগ আকষশণ করযত পারযব না বাইযরর সসই সম্ভাবনাম়ে সঘা়োত্রট। 
ত্রিতী়ে জুজুযবর ওপর ও বাত্রজর সংখযা গুযণ সিখযলা ৪০ঃাঃ১। 
 
সম়ে সিখযলা ঘত্র়েযত সপৌযন িারযট। সখলা সশষ হযলা এতক্ষযণ : এাঃ যত্রি বাত্রজ যরতাম 
ক্ল্যাত্ররযগাযের ওপর! ত্রিতী়ে সম্ভাবনা হযলা ক্ল্যাত্ররযগাে। 
 
ত্রলউক এবাযর টাইমস খুযল গুরুত্বপূণশ খবর সিখযত লাগল। এমন সম়ে ত্রবশ্রী সিখযত 
এক কযনশল আযঘণ্টা বক বক কযর তারপর ঘুত্রময়ে প়েল।  দ্রযলাক ঘুযমাযতই ত্রলউক 
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বাইযরর ত্রিযক তাকাল। সামযনই একটা প্ল্যাটিমশ। তার একটু িূযর একটা প্ল্যাকাযডশর 
ত্রিযক ওর নজর 
 
প়েযলা। তাযত সলখা আযছ : 
 
ডারবীর িলািল 
ত্রিতী়ে জুজুব–প্রথম 
মাযজপ্পা-ত্রিতী়ে 
ক্ল্যাত্ররযগাে–তৃতী়ে 
 
ত্রলউযকর মুখ প্রসন্ন হাত্রসযত  যর উঠযলা। ইযেমযতা খরি করার জনয ১০০ পাউে। 
অথি কত অবজ্ঞা কযরযছ এই জুজুবযকই সঘা়েযিৌ়ে ত্রবযশষজ্ঞরা। ও কাগজটা  াজ 
কযর সপছন ত্রিরযতই একই সবাকা বযন সগল। সেন সনই, প্ল্যাটিমশ শূনয। আনযন্দর 
উযেজনার মাযে কখন সেনটা এক িাাঁযক িযল সগযছ। একজন কুত্রলযক ত্রজযজ্ঞস 
করযলা–এই হতো়ো সেনটা কখন সছয়ে সগল? 
 
উেযর কুত্রল বলযলা–সকাযনা সেন? ৩-১৪ ত্রমত্রনযটর পর আর সকাযনা সেন সতা এখাযন 
থাযমত্রন। 
 
একু্ষত্রন এখাযন একটা সেন সথযমত্রছল–সবাট এক্সযপ্রস। আত্রম ওটা সথযক সনযমত্রছ। 
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কুত্রলত্রট বলযলা-সবাট এক্সযপ্রস লেযনর আযগ সকাথাও থাযম না। 
 
 ত্রকন্তু সথযমত্রছল–সজার ত্রিয়ে বযল ত্রলউক–আত্রম এখাযন নামলাম। 
 
একই উের ত্রিযলা কুত্রলত্রটলেযনর আযগ সকাথাও থাযম না। 
 
আত্রম বলত্রছ সথযমত্রছল। 
 
কুত্রলত্রট এবার বলযলা–আপনার এখাযন নামা উত্রিত হ়েত্রন। ও সেযনর এখাযন থামার 
কথা ন়ে। 
 
সতামার মত অত সূক্ষ্ম বুত্রি আমার সনই। সস যাই সহাক, কথা হযে এখন কী কত্রর? 
 
 তখনও কুত্রলত্রট একই  াযব বলযলা–আপনার এখাযন নামাই উত্রিত হ়েত্রন। 
 
সস সতা মানলাম। মহাজযনরা বযলযছন, যতই কাাঁি না সকন, মৃত অতীত আর ত্রিযর 
আসযব না–এ সতা জানা কথা। তুত্রম আমা়ে কী করযত বলযছা? 
 
৪-২৫ ত্রমত্রনযট একটা আযছ, ওটাই আপনার পযক্ষ  াযলা হযব। 
 
 তা হযল ওযতই আত্রম লেন যাযবা। 
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ত্রলউক কতকটা ত্রনত্রিন্ত হয়ে পা়েিাত্রর করযত লাগযলা। একটা ব়ে সবাযডশ সেশযনর 
নামটা সলখা-সিত্রন সক্ল্টন-উইিউড আোর অযাশ-এ যাবার জনয এখাযন সেন বিল 
করুন। ত্রকছুক্ষণ পযরই িুকামরার একটা সেন প্ল্যাটিযমশ িাাঁ়োযলা। সেন সথযক িুসাতজন 
সলাক সনযম ও ার ত্রিজ ত্রিয়ে প্ল্যাটিযমশ এযলা। 
 
সশষ পযশন্ত লেনগামী সেনখাত্রন সেশযন এযস িাাঁ়োযলা। তৃতী়ে সেণীর কামরাগুযলাযত 
অতযন্ত  ী়ে। প্রথম সেণীর জনয মাি ত্রতনখাত্রন কামরা। প্রথম কামরাত্রট যূমপা়েীযির 
জনয সংরত্রক্ষত। সসই কামরাত্রট সপত্ররয়ে ত্রলউক ত্রিতী়ে কামরার সামযন এযস িাাঁ়োযলা। 
সসই কামরা়ে সবশ সকতািুরস্ত এক তরুণী বযস, সিযখ মযন হযলা সযন খুব ক্ল্ান্ত। 
হ়েযতা সময়েত্রট সকাযনা নাসশারীর গ যনশস; কারণ, সযঙ্গ ত্রতনত্রট অল্প ব়েযসর িঞ্চল সছযল। 
পযরর কামরা়ে একজন ব়েস্কা  দ্রমত্রহলাযক সিযখই ত্রলউযকর ত্রনযজর ত্রমলযেড ত্রপত্রসযক 
মযন প়েযলা। ত্রমলযেড ত্রপত্রস িুত্রন়োর অনযানয সব ত্রপত্রসযির মযতাই খুব  াযলা ত্রছযলন। 
সসই কামরা়ে উযঠ ত্রলউক একটা জা়েগা সিযখ বসযলা। 
 
পাাঁি সাত ত্রমত্রনট বাযিই সেনটা আযস্ত আযস্ত সছয়ে ত্রিযলা। ত্রলউক খবযরর কাগজ খুযল 
আকষশণী়ে সংবািগুযলাযত আবার সিাখ বুযলাযত আরম্ভ করযলা। 
 
ত্রকন্তু ত্রলউক যযরই ত্রনয়েযছ সয, ও সবত্রশক্ষণ কাগযজ মন ত্রিয়ে থাকযত পারযব না। 
কারণ; ও এই ত্রপত্রসর জাতযক সিযন। ওর অনুমান সয কতখাত্রন সত্রতয, ত্রকছুক্ষযণর মযযযই 
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তা প্রমাত্রণত হযলা।  দ্রমত্রহলা সামানয একটা ছুযতা যযর এযকবাযর সরাসত্রর এই সেযনর 
প্রসঙ্গ আরম্ভ করযলন 
 
মাি একঘণ্টা িশ ত্রমত্রনযট আমরা লেযন সপৌঁযছ যাযবা। ত্রকন্তু তা সযেও সকাযলর সেযন 
 ী়ে সবত্রশ, কারণ এই সেযন ত্রিযনর সবলাকার সস্তা ত্রটত্রকট পাও়ো যা়ে। আত্রমও 
স যবত্রছলাম ঐ গা়েীযতই যাযবা, ত্রকন্তু ও়োত্রিপু–মাযন আমার সব়োল-আজ সকাযল ওযক 
খুাঁযজ পাত্রেলাম না, আর এই জনযই সতা সকাযলর সেযন সযযত পারলাম না। 
 
সকাযনারকযম ত্রলউক আযস্ত আযস্ত তা সত্রতয বযলই আবার কাগযজর ওপর েুাঁযক প়েযলা। 
ত্রকন্তু তাযতও তার কথার প্রশমন হযলা না। 
 
আর এইজনযই সতা আত্রম সকাল সবলা়ে না ত্রগয়ে ত্রবযকযলর গাত্র়েযতই যাও়ো ত্রঠক 
করলাম। যত্রিও প্রথম সেণীযত কখযনাই সবত্রশ  ী়ে হ়ে না। তা সযেও আত্রম প্রথম 
সেণীযত সাযারণতাঃ যাতা়োত কত্রর না। বুেযতই সতা পারযছন এত রকম কযরর সবাো, 
বাত্র়েযত সলাকজন ত্রিয়ে কাজ করাযত সগযল ত্রতনগুণ সবত্রশ খরিা, অথি আয়ের পত্ররমাণ 
কযম সগযছ। সয বযাপারটার জনয এখন আত্রম যাত্রে, সসটা খুবই একটা মারাত্মক বযাপার। 
তাই ত্রনত্ররত্রবত্রলযত বযস একটু স যব ত্রনযত সিয়েত্রছলাম সয পুযরা ঘটনাটা বলযত ত্রগয়ে 
ত্রঠক কী াযব বক্তবয রাখযবা 
 
এবার আর না সহযস ত্রলউক পারযলা না। 
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ত্রকন্তু বুেযত সতা পারযছন প্রত্রতযবশীযির ত্রবপযি-আপযি যত্রি খাত্রনকটা অত্রতত্ররক্ত 
খরিপি হয়েও যা়ে তা ত্রকছু অনযা়ে ন়ে। তযব আজকাল সনাকজন ব়ে সবত্রশ বাযজ 
খরি কযর। 
 
ত্রলউযকর মুযখর ত্রিযক সিয়ে  দ্রমত্রহলা সযঙ্গ সযঙ্গ বলযলন–যত্রিও আত্রম স্বীকার কত্রর সয 
সামত্ররক বাত্রহনীর অত্রিসারযির প্রথম সেণীযতই যাও়ো উত্রিত। 
 
ত্রলউক সিখযলা একরাশ সকৌতূহল ত্রনয়ে  দ্রমত্রহলা ত্রলউযকর ত্রিযক তাত্রকয়ে আযছন। উত্রন 
কী জানযত িান ও বুেযত পারযলা। ও বলযলা–আত্রম ত্রকন্তু দসত্রনক নই। 
 
ওযহা, আত্রম বুেযতই পাত্ররত্রন–মাযন আপনার রংটা সবশ তামাযট ত্রক না, তাই  াবলাম 
আপত্রন হ়েযতা পূবশযিশ সথযক সিয ছুত্রটযত এযসযছন। 
 
ওযিশ সথযক এযসত্রছ ত্রঠকই, ত্রলউক বযল–তযব ছুত্রটযত ন়ে, এযকবাযর সিযশ ত্রিযর 
এলাম। আত্রম ওখাযন পুত্রলযশ িাকত্রর করতাম। 
 
কী আিযশ। আপত্রন পুত্রলযশর সলাক? আমার খুব ঘত্রনষ্ঠ এক বনু্ধর সছযল পযাযলোইযন 
পুত্রলশত্রব াযগ মাি কত্রিন আযগ সযাগ ত্রিয়েযছ। 
 
আত্রম ত্রছলাম সম়োংযেট-এ-ত্রলউক বলল। 
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আমাযির একই কামরা়ে একসযঙ্গ যাও়োটা সত্রতযই একটা অদু্ভত সযাগাযযাগ। 
 
শুযু ত্রলউক বলযলা–সত্রতযই? ত্রকন্তু মযন মযন বলযলা-লেন পযশন্ত পুযরা রাস্তাটাই 
 দ্রমত্রহলা ঘত্র়ের কাাঁটার মযতা অত্রবরাম িাত্রলয়ে যাযবন না ত্রক?–ওর ত্রমলযেড ত্রপত্রসও 
এমনটাই ত্রছযলন। ত্রপত্রস ওর সছযলযবলা়ে ওর িারুণ প্রয়োজযনর সম়ে ওযক একবার 
একটা সগাটা পাাঁি পাউযের সনাট ত্রিয়েত্রছযলন। ইংলযাযের বাইযর ত্রবযিযশ থাকযল এই 
ত্রপত্রসযির অ াব যতটা সবাো যা়ে, সিযশ থাকযল সতমত্রন এই ত্রপত্রসযির মাযুযশ ততটা 
উপলত্রি করা যা়ে না। 
 
যাই সহাক, তখনও  দ্রমত্রহলা ত্রিতমুযখ তার কথা বযল িযলযছন– 
 
যা বলত্রছলাম, মাযন আত্রম আজ সকাযলই যাব বযল ত্রঠক কযরত্রছলাম, ত্রকন্তু আপনাযক সতা 
আযগই বযলত্রছ সয আত্রম ও়োত্রিপুর জনয খুবই ত্রিন্তা়ে ত্রছলাম। আো, আপনার ত্রক মযন 
হ়ে আত্রম যখন স্কটলযাে ই়োযডশ সপৌঁছব, তখন ওাঁযির ছুত্রট হয়ে যাযব? অথশাৎ ওাঁযির ত্রক 
সকাযনা ত্রবযশষ সম়ে ত্রনযিশশ আযছ? 
 
জবাযব ত্রলউক বলযলা–আমার মযন হ়ে না ওাঁরা সকাযনা বাাঁযা যরা সম়ে সমযন িযলন। 
 
সস সতা ন়েই। মযন করুন, খুন-জখম, িুত্রর-বাটপাত্র়ে ইতযাত্রি অপরাযগুযলা সতা আর 
সম়ে সমযপ হ়ে না? 
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ত্রলউক বলযলা–সসই সতা!  দ্রমত্রহলা ত্রকছুক্ষযণর জনয িুপ রইযলন। খাত্রনকবাযি আবার 
বলযত আরম্ভ করযলন। 
 
আমার সব সম়ে মযন হ়ে সয এযকবাযর উৎস মুযখ ত্রগয়ে সন্ধান করা  াযলা। জন রীড 
এমত্রনযত খুব  াযলা সলাক, ত্রকন্তু ত্রক জাযনন, আমার যারণা সকাযনা জত্রটল অপরাযযর 
ত্রকনারা করার ক্ষমতা ওর সনই। যারণাই বা বলত্রছ সকন, আমার ত্রির ত্রবশ্বাস খুযনর 
ত্রকনারা করার ক্ষমতা ওর সনই। 
 
খুন?–ত্রলউক প্রশ্ন করযলা। 
 
উেযর  দ্রমত্রহলা বলযলা–হযাাঁ, খুন। আত্রম বুেযত পারত্রছ আপত্রন আিযশ হযেন। আত্রমও 
প্রথমটা়ে হয়েত্রছলাম; এমন ত্রক ত্রবশ্বাস পযশন্ত করযত পাত্ররত্রন। স যবত্রছলাম সবই আমার 
কল্পনা। 
 
ত্রলউক ত্রজযজ্ঞস কযর–আপত্রন ত্রঠক জাযনন সতা সয, এ আপনার কল্পনা ন়ে? 
 
 দ্রমত্রহলা সজার ত্রিয়ে বলযলন– কক্ষযনা না। একটা হযল হ়েযতা তাই  াবতাম, ত্রকন্তু 
ত্রিতী়ে, তৃতী়ে, িতুথশ–এতগুযলা সিখবার পর আত্রম ত্রনত্রিত। 
 
ত্রলউক প্রশ্ন করযলা-আপত্রন ত্রক বলযত িান এতগুযলা খুন সত্রতযই হয়েযছ? 
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সবশ কয়েকটা; আর সসই জনযই সতা  াবলাম সয সসাজা স্কটলযাে ই়োযডশ ত্রগয়ে তাাঁযির 
কাযছ সব খুযল বত্রল। 
 
মযন মযন ত্রলউক  াবযলা সয, ই়োযডশর সলাকজন ত্রঠক জাযন সকমন আিরণ করযত হযব 
এই  দ্রমত্রহলার সযঙ্গ। এই বু়েীযির ঘটনাপঞ্জী সশানবার জনয হ়েযতা বা ই়োযডশ একটা 
আলািা ত্রব াগই আযছ। 
 
ত্রলউক  াবত্রছযলা, আিযশ! সকন সয এাঁযির এমন সব আজ সখ়োল হ়ে। হ়েযতা নীরস 
গ্রাময জীবযনর একযঘয়েমী–একটা ত্রকছু নাটকী়ে করার ইো। সশানা যা়ে, সকাযনা 
সকাযনা বৃিা এমনও  াযবন সয, এ ত্রবশ্ব-সংসাযর সবাই ত্রমযল তাযির খাবাযর ত্রবষ 
সমশাযে। ত্রলউযকর তগত াযব বাযা প়েযলা  দ্রমত্রহলার গলার শান্ত স্বযর– 
 
জাযনন, আত্রম একবার একটা বইযত পয়েত্রছলাম–আবার সরাত্রি সকস–অবশয সসই 
সলাকটাযক সযন্দহ করার আযগই সস সবশ কয়েকজনযক ত্রবষ খাইয়েত্রছযলা। যাকযগ, ও 
হযাাঁ, সক একজন বযলত্রছল সয সসই সলাকটা যার ত্রিযকই িাইযতা–মাযন ত্রবযশষ াযব 
িাইযতা, অল্প কয়েকত্রিযনর মযযযই সস অসুি হয়ে প়েযতা। আত্রম গল্পত্রট পয়ে ত্রবশ্বাস 
কত্ররত্রন–ত্রকন্তু এখন সিখত্রছ এমন ঘটনা বাস্তযবও সম্ভব। 
 
কী? 
 
সিাযখর ত্রবযশষ িৃত্রি। 
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 দ্রমত্রহলার ত্রিযক ত্রলউক তাকাযলা। মযন হল, সক সযন ওাঁর মুযখর সগালাপী রযের 
অযনকটা শুযষ ত্রনয়েযছ। 
 
মত্রহলা জানলা ত্রিয়ে বাইযরর ত্রিযক তাকাযলন। 
 
এই যাাঃ, আমরা সয এযস সগলাম। বযলই অত্রির হয়ে উঠযলন। ছাতাটা তুযল ত্রনযত ত্রগয়ে 
িুএকবার হাত সথযক পয়ে সগযল ত্রলউক ছাতাটা তুযল হাযত ত্রিযলা। 
 
আপনাযক যনযবাি; আপত্রন ব়ে  াযলা সলাক। আমার কৃতজ্ঞতা রইল। 
 
আমার িৃঢ় ত্রবশ্বাস, ই়োযডশর সলাযকরা আপনাযক সত্রঠক পথ সিখাযব।আবার আন্তত্ররকতার 
সুর ত্রলউযকর গলা়ে। 
 
আমার নাম ত্রপিারটন। 
 
ত্রলউক মৃিু সহযস বলল, খুব উপযুক্ত নাম। সযঙ্গ সযঙ্গ ত্রলউক বলল–আমার নাম ত্রলউক 
ত্রিস্ উইত্রল়োম্। 
 
সেনটা প্ল্যাটিযমশ এযস িাাঁ়োযতই ত্রলউক বলযলা–আপনাযক একটা টযাত্রক্স সডযক সিযবা? 
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না, না, অযনক যনযবাি। 
 
 আো, ত্রঠক আযছ। তাহযল িত্রল? 
 
অন্তরঙ্গ াযব  দ্রমত্রহলা ত্রলউযকর হাত যযর োাঁকুত্রন ত্রিয়ে বলযলন–জাযনন, আত্রম প্রথযম 
স যবত্রছলাম আপত্রন হ়েযতা আমার কথা ত্রবশ্বাসই করযবন না। 
 
ত্রলউক এবার লজ্জা পা়ে–এতগুযলা খুন করা সতা আর সসাজা কথা ন়ে! খুবই কত্রঠন। 
 
উত্রন বলযলন-যত্রি সবার সযন্দযহর বাইযর থাকা যা়ে, তযব খুন করা খুবই সহজ। সয 
খুনীর কথা বললাম, সস এমনই একজন যাযক সকউ সযন্দহই করযব না। 
 
তা হযত পাযর। নমস্কার।–ত্রবিা়ে জানা়ে ত্রলউক। 
 
 ীয়ের মযযয ত্রমস ত্রপিারটন হাত্ররয়ে সগযলন। ত্রলউক ত্রনযজর মযন  াবযলা–একটু ত্রক 
ত্রছটগ্রস্তা? ত্রকন্তু তাও সতা মযন হল না। ত্রকন্তু সস যাই সহাক, মত্রহলার স্ব াবত্রট ব়ে 
সুন্দর। 
 
*** 
 
সশাক-সংবাি 
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ত্রলউযকর সবযিয়ে পুরযনা বনু্ধ ত্রজত্রম লত্ররমার। লেযন এযলই ও ত্রজত্রমর কাযছই থাযক। 
এবারও ও ত্রজত্রমর বাত্র়েযতই উযঠযছ। পরত্রিন সকাল সবলা়ে এককাপ কত্রি ত্রনয়ে 
খবযরর কাগজটার মযযয ডুযব সগল। ওর কাযনই যাত্রেল না ত্রজত্রমর কথা। হঠাৎ ত্রকছুক্ষণ 
পযর সযন সযিতন হযলা। 
 
িুাঃত্রখত ত্রজত্রম–বল, কী বলত্রছযল? 
 
কী প়েত্রছযল অত মন ত্রিয়ে? 
 
ত্রলউক বলযলা–গতকাল এক বৃিা একই সেযন আমার সযঙ্গ এযসত্রছযলন–উত্রন গাত্র়ে িাপা 
পয়েযছন। 
 
 ারী ত্রবশ্রী বযাপার।–ত্রজত্রম বলযলা। 
 
হা, সবশ  াযলা মত্রহলা। ওাঁযক সিযখই আমার ত্রমলযেড ত্রপত্রসর কথা মযন হয়েত্রছযলা। 
 
সয গাত্র়ে িালাত্রেল, সস এর জনয িা়েী। তাযক হ়েযতা খুযনর িায়ে সিলা যাযব না। আত্রম 
সতা লেযন গাত্র়ে িালাযত সগযল  য়ে ত্রসাঁত্রটয়ে থাত্রক। 
 
সতামার এখন কী গাত্র়ে? 
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সিাডশ, ত্র , ৮। সতামা়ে আত্রম বলত্রছ 
 
ত্রজত্রম আযলািনা়ে বাযা ত্রিয়ে বযল ওযঠ–তুত্রম তখন সথযক গুগুন্ কযর কী বলযছা 
বলযতা? 
 
ত্রলউক ত্রনযজর মযন আবৃত্রে করত্রছযলা– 
 
Fiddle de dee, fiddle de dee. 
The fly has married the humble bee. 
 
ত্রজত্রম ত্রজযজ্ঞস করযলা ওর ত্রিযক তাত্রকয়ে–কী হয়েযছ? 
 
ত্রলউক মাথা তুযল সকমন সযন এক অদূ্ভতিৃত্রিযত বনু্ধর ত্রিযক তাকাযত ত্রজত্রম একটু 
ঘাবয়ে সগল।কী হযলা ত্রলউক? সতামা়ে সিযখ মযন হযে সযন  ূত সিখযছা? 
 
ত্রলউক বলযলা–ত্রজত্রম, সশান ত্রজত্রম, সতামার ত্রক মযন পয়ে আমার ইংলযাযে আসার ত্রিন 
একজন বৃিা মত্রহলার কথা সতামা়ে বযলত্রছলাম, ত্রযত্রন আমার সযঙ্গ একই সেযন 
এযসত্রছযলন? 
 
সসই ত্রযত্রন িাপা পয়ে মারা সগযলন? 
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হযাাঁ, সসই। সশান ত্রজত্রম, এই  দ্রমত্রহলা পরপর অযনকগুযলা খুযনর এক অদু্ভত গল্প বলার 
জনয েকলযাে ই়োযডশ যাত্রেযলন। 
 
তুত্রম সতা বযলাত্রন আমা়ে সয  দ্রমত্রহলার মাথা়ে একটু ত্রছট ত্রছযলা।–ত্রজত্রম বলযলা। 
 
আমার মযন হ়েত্রন সয, উত্রন সস যরযনর ত্রছযলন। 
 
ত্রঠক আযছ বাবা, ত্রঠক আযছ–বলল, বযল যাও। 
 
বুেযল,  দ্রমত্রহলা পাত্ররপাত্রশ্বশক অবিার ওপর ত্রন শর কযর ঘটনার সতযাসতয ত্রির 
কযরত্রছযলন। যারা খুন হয়েযছ তাযির িুএকজযনর নামও বযলত্রছযলন। 
 
ত্রজত্রম এবার উৎসাত্রহত হয়ে বযল–আো? 
 
ত্রলউক বযল যা়ে–এই আিলত্রব নামটা আমার মযন ত্রছযলা, কারণ সছযলযবলা়ে প়ো 
বাচ্চাযির এই ছ়োটা আমার মযন ত্রছযলা– 
 
Fiddle de dee, fiddle de dee. 
The fly has married the humble bee. 
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তুত্রম ত্রনাঃসযন্দযহ সমযাবী–ত্রকন্তু কী বলযত িাইযছা? 
 
আমা়ে সসই মত্রহলাত্রট বযলত্রছযলন সয, ডাাঃ আিলত্রবই হযেন পরবতশী ত্রশকার।  দ্রযলাক 
নাত্রক খুবই সজ্জন এবং এই জনযই সসই বৃিা আরও ত্রিত্রন্তত ত্রছযলন। 
 
তারপর? 
 
এই সিখ কাগজটা।–ত্রলউক খবযরর কাগজটা ত্রিযতই ওর িৃত্রি আকষশণ কযর–আিলত্রব : 
১৩ইজুন, ত্রনজগৃহ, সানযগট, উইিউড আোর অযাশ, আকত্রিক মৃতুয। জন এডও়োডশ 
আিলত্রব, এম. ত্রড., সজসমী সরাজ আিলত্রবর স্বামী। আগামী শুরবার অযন্তযত্রিত্রর়ো। 
 
–সিখছ ত্রজত্রম? এ সথযক তুত্রম ত্রক বুেযল? 
 
অদু্ভত কাে! ত্রকন্তু আমার মযন হ়ে এটা একই সময়ে িুযটা ঘটনা ঘটার এক আিযশ 
নমুনা মাি। 
 
এই ঘটনাটা ত্রক শুযুই তাই?–ত্রলউক আবার পা়েিাত্রর আরম্ভ কযর। 
 
ত্রলউক হঠাৎ ঘুযর িাাঁ়ো়ে। যর সসই ত্রবত্রিি  দ্রমত্রহলার সব কথা যত্রি সত্রতয হ়ে? 
 
এ তুত্রম বা়োবাত্র়ে করযছ। এ সতা পুত্রলসও়োলার মযতা কথা। 
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হ়েযতা ত্রঠকই বযলযছা। একবাযর সয পুত্রলশ হ়ে, সস ত্রিরকালই পুত্রলশ সথযক যা়ে। 
আবার সরাত্রি সয াযব ত্রিযনর পর ত্রিন সবার নাযকর ডগা ত্রিয়ে একটার পর একটা খুন 
কযর যাত্রেযলা, সসই ঘটনা যত্রি একবার অজ্ঞাত কুলশীলা বৃিা মত্রহলা সটর সপয়ে 
প্রত্রতকাযরর জনয কাউযক বযলন, তাহযল তার কথা ত্রক সকউ ত্রবশ্বাস করযব? 
 
সহযস ত্রজত্রম বযল–তা সকউ করযব না। 
 
তযব? স যব সিখ, যাযকই ত্রতত্রন বলযবন, সসই বলযব ওাঁর মাথা খারাপ। ত্রকন্তু আত্রম 
বলত্রছ ত্রজত্রম, এ বযাপারটাযক এ াযব সিখযল  ুল হযব। সতযযক হাত িাপা ত্রিয়ে রাখার 
সিিা অনযা়ে। 
 
ত্রজত্রম বলযলা–তাহযল বযাপারটা সতামার মযত কী িাাঁ়োযে? 
 
ডাাঃ আিলত্রবর মৃতুযর গল্পটা এযকবাযর আজব ন়ে। আরও ইত্রঙ্গতপূণশ ঘটনা হযে, ত্রমস 
ত্রপিারটন এই অবাস্তব ঘটনা বলযত স্কটলযাে ই়োযডশ যাত্রেযলন প্রত্রতকাযরর আশা়ে। 
ত্রকন্তু ত্রতত্রন সশষ পযশন্ত সপৌঁছযত পাযরনত্রন। আযগই ত্রতত্রন গাত্র়ের িাকা়ে প্রাণ ত্রিযলন এবং 
গাত্র়েটা িাপা ত্রিয়ে পাত্রলয়ে সগল। 
 
প্রত্রতবাি কযর ত্রজত্রম বলযলা–ত্রকন্তু তুত্রম সতা জান না সয উত্রন ই়োযডশ সপৌঁছযত 
সপযরত্রছযলন ত্রকনা? 
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তা হ়েযতা হযত পাযর, ত্রকন্তু আমার যারণা মত্রহলা ই়োযডশ সযযত পাযরনত্রন। 
 
এ সতামার ত্রনছক অনুমান। মাথা োাঁত্রকয়ে ত্রলউক বলযলা-না, আমার সমাট বক্তবয–
বযাপারটার একটা অনুসন্ধান হও়ো উত্রিত। 
 
তাহযল তুত্রম কী বলযত িাইযছা? 
 
 আমার মযত ঘটনািযল ত্রগয়ে সযরজত্রমযন তিন্ত করাই হযব সবযিয়ে  াযলা। 
 
 ত্রলউযকর ত্রিযক তাত্রকয়ে ত্রজত্রম বযল–আো ত্রলউক, তুত্রম ত্রক সত্রতযই এ বযাপাযর এতটা 
গুরুত্ব ত্রিে? 
 
পুযরাপুত্রর। 
 
 ত্রকন্তু যত্রি এমন হ়ে সয সমস্ত বযাপারটাই এক অলীক কল্পনাত্রবলাস? 
 
তার সিয়ে  াযলা আর কী হযত পাযর? 
 
গম্ভীর হয়ে ত্রজত্রম বলযলা–সকাযনা পযথ এযগাযব ত্রকছু ত্রঠক কযরযছা? সস জা়েগা়ে সযযত 
হযল সতামা়ে একটা কারণ সিখাযত হযব? 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

20 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

 
তা হ়েযতা হযব। 
 
 সকাযনা হ়েযতা এখাযন খাটযব না। নতুন সকউ গ্রাযম এযল ওরা অযনকিূর সথযকই সটর 
সপয়ে যা়ে। 
 
ত্রলউক জবাব সি়ে–ছদ্মযবশই ত্রনযত হযব। বলযতা, সকাযনা সবশ সনও়ো যা়ে? ত্রিিকর? 
 
তখনও ত্রলউক ত্রকন্তু তার সমসযা ত্রনয়ে ত্রিন্তা কযর যাত্রেযলা। 
 
আো, যত্রি একজন সলখক সাত্রজ, বা সজযল সসযজ যাই? এ-ও যত্রি না হ়ে অন্ততাঃ অন্ধ 
বা সখাাঁ়ো সসযজ সযযত পাত্রর? আো োযমলা়ে প়ো সগল। ত্রকন্তু ত্রজত্রম, সকাযনা না সকাযনা 
উপা়ে ত্রনি়ে আযছ যার সাহাযযয একজন অযিনা-অজানা সলাক ত্রকছুত্রিযনর জনয গ্রাযম 
ত্রগয়ে থাকযত পাযর। 
 
এক ত্রমত্রনট িাাঁ়োও–কাগজটার ওপর খাত্রনকক্ষণ সিাখ বুত্রলয়ে বযল উঠল-হা, আত্রম ত্রঠকই 
স যবত্রছলাম। সশাযনা ত্রলউক, সব সমসযার সুরাহা। আত্রম সতামার বযবিা কযর ত্রিত্রে। 
 
কী বযাপার? 
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ত্রজত্রম বলযলা-প্রথম সথযকই  াবত্রছলাম নামটা সিনা–উইিউড-আোর অযাশ-হযাাঁ, এই 
জা়েগাটাই সতা! ওখাযন আমার এক আত্মী়ে থাযক। 
 
সত্রতযই ত্রজত্রম, তুত্রম একত্রট আসল রতন। 
 
সবশ  াযলা হল, না? 
 
যাই সহাক, সতামার সসই আত্মীয়ের পত্ররি়েটা িাও। 
 
ওর নাম ত্রিযজট কনওয়ে। বছর িুয়েক হল ও ওখাযন লডশ হুইটত্রিযের সসযরটারীর 
কাজ করযছ। 
 
সসই সলাকটা–যার কতকগুযলা বাযজ সাপ্তাত্রহক কাগজ আযছ? 
 
ত্রঠকই যযরযছ। 
 
আর সতামার সসই সবান ওর সসযরটারী? 
 
আযগ ত্রছল। এখন ওর িান আরও উাঁিুযতও হুইটত্রিযের বাগিো। 
 
ত্রলউক বলযলা-ও। 
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ত্রজত্রম বলযলা-তুত্রম ওখাযন ত্রগয়ে সম্পযকশ ত্রিযজযটর এক  াই হয়ে থাকযব। আত্রম ওযক 
বযল সব বযবিা কযর সিযবা। ত্রকন্তু তুত্রম সয কারযণ ওখাযন যাযব, সসটা হযে 
ডাইনীত্রবিযা, বুযেযছা? 
 
ডাইনীত্রবিযা? সস আবার কী? 
 
অথশাৎ, িানী়ে ছ়ো, কুসংস্কার–এই সব আর ত্রক। উইিউড এই সব বযাপাযর সবশ 
ত্রবখযাত। ও এমন একটা জা়েগা, সযখাযন গত শতাব্দী পযশন্ত ডাইনীযির যযর পুত্র়েয়ে 
মারা হত। তুত্রম ওখাযন যাে এই সব যারাবাত্রহকতা ত্রনয়ে একটা বই ত্রলখযত। সুতরাং, 
সতামা়ে সকউ সযন্দহ পযশন্ত করযব না। 
 
ত্রকন্তু লডশ হুইটত্রিে? 
 
ও সকাযনা অসুত্রবযা করযব না। তাছা়ো, ত্রিযজট ওযক মাত্রনয়ে সনযব। আত্রম ওর হয়ে 
সতামা়ে কথা ত্রিযত পাত্রর। 
 
স্বত্রস্তর ত্রনশ্বাস সিযল ত্রলউক বলযলা–ত্রজত্রম, তুত্রম একজন সত্রতযকাযরর কত্ররৎকমশা সলাক। 
তুত্রম যত্রি সতামার সসই সবাযনর সযঙ্গ আমার বযবিা কযর ত্রিযত পাযরা 
 
সস বযবিা হয়ে যাযব–তুত্রম আমার ওপর সছয়ে িাও। 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

23 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

 
আত্রম সতামার কাযছ ত্রিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। 
 
ত্রজত্রম বলযলা–প্রত্রতিাযন শুযু একটা ত্রজত্রনসই আত্রম িাই–সতামার ত্রসত্রি যত্রি হ়ে হন্তার 
সাথশক সন্ধাযন, আমার সািলয আসুক মৃতুযযক খুাঁযজ সবর করার মযযয প্রত্রতিাযন এই 
হযলা আমার যািা। 
 
ত্রলউক বলযলা–সসই বৃিা মত্রহলাযক আত্রম বযলত্রছলাম সয সবার সিাযখ িাাঁত্রক ত্রিয়ে 
এতগুযলা খুন করা খুবই কত্রঠন। উত্রন বযলত্রছযলন সয, আমার যারণা  ুল-খুন করা খুবই 
সহজ। 
 
আো, খুন করা কী অত্রত সহজ? 
 
*** 
 
োাঁটা-ত্রবহীন ডাইনী 
 
একটা পুরাযনা েযাোডশ সসা়োযলা গাত্র়ে িাত্রলয়ে ত্রলউক উইিউড–আোর অযাযশ এযস 
সপৌঁছযলা। গ্রাযম ঢুকযতই পাহাত্র়ে রাস্তাটার একটা ঢালু জা়েগা়ে ত্রকছুক্ষযণর জনয গাত্র়েটা 
থামাযলা। 
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ত্রলউক সিখযলা সামযন উইিউড গ্রাম সমাত্রহত আর ত্রির হয়ে আযছ। গ্রামত্রটযক আযুত্রনক 
যন্ত্র যুযগর কলুষতা স্পশশ করযত পাযরত্রন। ত্রলউযকর মযন হত্রেযলা, ও সযন পৃত্রথবীর এক 
সুিূর ত্রনমশল প্রাযন্ত এযস উপত্রিত হয়েযছ। 
 
ত্রিন্তা়ে প়েযলা ত্রলউক।  াবযলানাাঃ, এমন ঘটনা এখাযন ঘটযত পাযর না-না ত্রক ঘটযতও 
পাযর? 
 
গাত্র়েযত িাত্রব ত্রিয়ে সসই আাঁকা-বাাঁকা পথ যযর ব়ে রাস্তা়ে এযস প়েল। রাস্তার িুযাযর 
সিাকান-পসার, পুরাযনা বযনিী ঘর-বাত্র়ে। রাস্তা সথযক একটু এত্রগয়ে সব-সমাটুত্রল নাযম 
একটা সহাযটল পয়ে। তাছা়ো আযছ সবুজ মাঠ এবং পুকুর। আর আযছ যািুঘর এবং 
পাঠাগার। আরও ত্রকছুটা এত্রগয়ে সযযত সামযন সািা রযের সবশ ব়ে একটা আযুত্রনক 
বাত্র়ে সপযলা। ওটা িানী়ে যুবকযির একটা ক্ল্াব। 
 
সসখান সথযক জানযত পারযলা সয, আরও আযমাইল সগযল অযাশমযানব পাও়ো যাযব। 
গাত্র়েটা ত্রনয়ে এত্রগয়ে সযযতই হঠাৎ ত্রলউযকর সিাযখ প়েযলা, এক িুযগশর স তর সথযক 
একত্রট তরুণী সবত্ররয়ে এযলা। সময়েত্রটর মাথা়ে গুে-গুে কাযলা িুযলর সঢউ। সময়েত্রটযক 
সিযখ ডাইনী ছত্রবটা মযন প়েযলা। 
 
তন্বীতরুণী সময়েত্রট সসাজা ওর ত্রিযক এত্রগয়ে ওযক বলযলা–আপত্রনই ত্রলউক ত্রিৎস 
উইত্রল়োম? আত্রম ত্রিযজট কনওয়ে। 
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ওর সযঙ্গ ত্রলউক করমিশন করযলা। ত্রলউক সময়েত্রটযক সয ডাইনী স যবত্রছযলা সময়েত্রট 
সমাযটই তা ন়ে। 
 
আপনার ওপর এ াযব ি়োও হবার জনয খুবই লত্রজ্জত ত্রকন্তু ত্রজত্রম বলযলা সয, আপত্রন 
ত্রকছু মযন করযবন না। 
 
না, না, বরং আপত্রন এযসযছন বযল খুশীই হয়েত্রছ। ত্রিযজট জবাব ত্রিযলা। আরও বলযলা–
ত্রজত্রমর আর আমার কখনও মযতর অত্রমল হ়ে না। তাছা়ো সিখবার মযতা সুন্দর 
জা়েগাও এখাযন আযছ। 
 
অপূবশ। 
 
বাত্র়ের ত্রিযক ওরা িুজযন এযগা়ে। ওর মযন পয়ে, ত্রজত্রম বযলত্রছযলা সয, বাত্র়েটা প্রথযম 
ত্রিযজযটর পূবশপুরুষযির ত্রছযলা। 
 
ত্রলউক, আন্দাজ করযলা ২৮/২৯ ব়েস ত্রিযজযটর হযব। 
 
বাত্র়ের স তযর ওরা ঢুকযলা। িুজন সলাক ঘযর বযস কথা বলত্রছযলা। ত্রিযজট আলাপ 
কত্ররয়ে ত্রিয়ে বলযলা–গডশন, ইত্রন আমার িূর-সম্পযকশর এক  াই। 
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লডশ হুইটত্রিে সিখযত সছাযটাখাযটা, মাথা়ে িকিযক টাক। সপাশাযক-আশাযক ত্রকছুটা 
গ্রাময অযগাছাযলা  াব। যাই সহাক, ত্রতত্রন ত্রলউকযক আন্তত্ররকতার সযঙ্গই স্বাগত 
জানাযলন। তারপর লডশ হুইটত্রিে তাাঁর সি়োযর বযস ত্রছপ ত্রছপ কযর িায়ে িুমুক ত্রিযত 
ত্রিযত ত্রলউকযক সযন পত্ররমাপ কযরত্রছযলন। 
 
আপত্রন তাহযল বই সলযখন? 
 
 এই প্রযশ্ন ত্রলউক একটু ঘাবয়ে সগল। 
 
সবশ আত্মতুি স্বযর বলযলন লডশ-আত্রম প্রা়েই  াত্রব সয আত্রম ত্রনযজই একখানা বই 
ত্রলখযবা। 
 
আো?–জবাব সি়ে ত্রলউক। 
 
ঠাট্টা ন়ে, আত্রম এত ত্রবত্রিি যরযনর সলাকজন সিযখত্রছ সয তাযির ত্রনয়ে খুবই মযনাজ্ঞ 
একটা বই ত্রলখযত পাত্রর। 
 
সস সতা ত্রঠকই, ত্রলউযকর জবাব। 
 
ত্রিযজট বলযলা–সতামার সযঙ্গ কার কথা? তুত্রম সতা মহৎ সলাক। নাও আর একটু িা 
খাও। 
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লডশ ত্রলউকযক ত্রজযজ্ঞস করযলন–তা, এই অঞ্চযলর কারুর সযঙ্গ আলাপ পত্ররি়ে আযছ? 
 
ত্রলউক বলযলা, না সনই–তযব এক  দ্রযলাযকর সযঙ্গ শুযু একটু সিখা করবার আযছ। 
 দ্রযলাক আমার এক বনু্ধর বনু্ধ। নাম—আিলত্রব–ডাাঃ আিলত্রব। 
 
লডশ হুইটত্রিে বলযলা–ডাাঃ আিলত্রবর সযঙ্গ সিখা করযবন? খুবই পত্ররতাযপর ত্রবষ়ে। 
 
সকন? পত্ররতাপ করার মত কী বললাম? 
 
এই সতা, সপ্তাহখাযনক হযলা  দ্রযলাক মারা সগযছন। 
 
ত্রলউক বযল,–আহা, তা হযল সতা সত্রতযই িুাঃযখর বযাপার। 
 
ত্রলউক ত্রকছুটা আন্দাযজর সযঙ্গ বলল–ডাাঃ আিলত্রব একজন স্পি বক্তা ত্রছযলন তাই না? 
এবং তার িযল ত্রনি়েই ওাঁর অযনক শত্রু ত্রছযলা? 
 
না, না, সস কথা ত্রঠক বলা যা়ে না। ত্রিযজট, কী বল? –লডশ হুইটত্রিে বলযলন। 
 
ত্রিযজট বযল–আমার সতা যারণা উত্রন সবশ জনত্রপ্র়ে সলাকই ত্রছযলন। আমার সতা মযন হ়ে 
সয,  দ্রযলাক একজন অমাত্র়েক সলাক। 
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ত্রিযজযটর কথা লডশ স্বীকার কযর বযলন–তা ত্রঠক,  দ্রযলাক ত্রনাঃসযন্দযহ জনত্রপ্র়ে ত্রছযলন–
তযব ওাঁর মত আরও িুএকজন সলাকযক আত্রম জাত্রন, তারাও ওাঁরই মযতা সমাটাবুত্রি 
সম্পন্ন। প্রশ্ন কযর ত্রলউক–সসই িুএকজন ত্রক এই গ্রাযমই বাস কযরন? 
 
লডশ বলযলন–হযাাঁ, এই গ্রাযমই। 
 
একটু ইতাঃস্তত কযর ত্রলউক বলযলা–আো, এখাযন কী যরযনর সলাক সবযিয়ে সবত্রশ 
বাস কযর? 
 
ত্রিযজট বলযলা–সবত্রশর  াগই সসযকযল সলাক–গীজশার মত পাদ্রী আর তাাঁযির যত স্ত্রী-
পুি,  াই-সবান, ডাক্তারযির সবলাযতও তাই। 
 
উের শুযন ত্রলউক ঘাবয়ে যা়ে–ত্রকছু পুরুষ মানুষও ত্রনি়েই আযছ? 
 
তা আযছ। তযব মাি কয়েকজন। ত্রমাঃ অযাবট–উত্রকল; ডাাঃ আিলত্রব; ত্রমাঃ ওয়েকযবের 
আর ত্রমাঃ এলও়োত্রিশ-িারুণ  াযলা সলাক। এছা়ো আযছন সমজর হটশন আর তার একপাল 
কুকুর। 
 
ত্রলউক বলযলা–আমার বনু্ধরা বযলত্রছযলা সয, এখাযন তাযির সিনা একজন মত্রহলা বাস 
কযরন? 
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ত্রিযজট সহযস ওযঠ–হযাাঁ, হযাাঁ, মযন পয়েযছ, ত্রপিারটন। 
 
লডশ বলযলা–সত্রতযই আপনার কপালটা ত্রনতান্তই খারাপ। সসই  দ্রমত্রহলাও মারা সগযছন। 
 
হাল্কা স্বযর ত্রলউক বযল–আপনাযির এখাযন সিখত্রছ মৃতুযর হার বড্ড সবত্রশ। 
 
 লডশ প্রত্রতবাি কযর ওযঠন–একথা সমাযটই সতয ন়ে। িুঘশটনা সব জা়েগাযতই হযত 
পাযর। 
 
 ত্রলউক বযল,-ডাাঃ আিলত্রবও ত্রক িুঘশটনা়ে মারা যান? 
 
লডশ বযলন–না, ওাঁর হাযত খুব ত্রবষাক্ত ঘা হয়েত্রছল, সকাযনা সপযরযক বা ঐ জাতী়ে 
ত্রকছুযত হ়েযতা হাযত সখাাঁিা সলযগত্রছযলা এবং ডাক্তারযির যা হয়ে থাযক–প্রথযম সখ়োলই 
কযরনত্রন, িযল সসই সামানয ছয়ে যাও়ো সথযক ত্রবশ্রী রকযমর ঘা হয়ে সগল আর তাযতই 
কত্রিযনর মযযয  দ্রযলাক মারা সগযলন। 
 
 ত্রন়েত্রতর ত্রবযান অলঘয।-লডশ সহজ গলা়ে বযলন। 
 
. 
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ত্রনযজর ঘযর ত্রগয়ে রাযতর সপাষাক পরযত পরযত ত্রলউক ত্রনযজর মযন বলযত লাগল–
সত্রতযই ত্রক ত্রন়েত্রতর ত্রবযান? ত্রবষাক্ত ঘা? হ়েযতা তাই, ত্রকন্তু মৃতুযটা ব়েই আকত্রিক!–
কাযন  াসত্রছযলা ত্রিযজযটর কথাগুযলা–গত এক বছযর এখাযন সবশ ত্রকছু সলাক মারা 
সগযছ। 
 
*** 
 
ত্রলউযকর প্রথম পিযক্ষপ ত্রলউক ত্রনযজর পত্ররকল্পনা গুত্রছয়ে ত্রনয়ে পরত্রিন সকাযল 
এযকবাযর দতত্রর হয়ে খাবার সটত্রবযল এযলা। 
 
সটত্রবযল লডশ ও ত্রিযজটযক শুয ো জাত্রনয়ে ত্রলউক ত্রডম আর সবকযনর একটা ত্রডস্ সটযন 
ত্রনয়ে খাও়ো়ে মন ত্রিযলা। সখযত সখযত ও বলযলা 
 
বুেযলন, আর সম়ে নি না কযর এবার আমার সয জনয এখাযন আসা সস কাযজ হাত 
সিও়োই উত্রিত। মুশত্রকল হযে সলাকজনযক ত্রিয়ে কথা বলাযনা। সবাই সতা আর 
আপনাযির মযতা ন়ে? আপনারা সযটুকু জাযনন সবই গুত্রছয়ে বলযবন। ত্রকন্তু এই সমস্ত 
গ্রাময কুসংস্কার আপনারা কতটুকুই বা জাযনন–অথি আমার আবার সসগুযলাই প্রয়োজন। 
 
লডশ হুইটত্রিে বলযলন–এইসব ঘটনা অদু্ভত হযলও সত্রতয। ত্রশক্ষা-বযবিার সম্প্রসারণ না 
হযল এর হাত সথযক ত্রনস্তার সনই। আপনাযক বলাই হ়েত্রন, আত্রম এই গাাঁয়ে িমৎকার 
একটা পাঠাগার দতত্রর কযরত্রছ। 
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ত্রলউক বলযলা–খুবই  াযলা কাজ কযরযছন। আপত্রন বুত্রিমান সলাক; ত্রনি়েই বুেযত 
সপযরত্রছযলন সয, অতীযতর অন্ধকারােন্ন ত্রিনগুত্রল ত্রনয়ে মগ্ন হয়ে থাকযল মানুযষর 
সমাহমুত্রক্তর সকাযনা আশাই সনই। 
 
এই প্রসযঙ্গ ত্রলউক বকৃ্ততা ত্রিয়েত্রছযলা, তার ত্রক়েিংযশর হুবহু বণশনা সিও়ো হযলা— 
 
 মৃতুয হযে কুসংস্কারােন্ন গল্পগুযলার প্রযান উৎপত্রেিল। কবর সিও়োর রীত্রত-নীত্রত, 
আিার-ত্রবিার ত্রনয়ে সয কত রকযমর ত্রকংবিন্তী আযছ! তাছা়ো সিখা সগযছ সয, সয সকাযনা 
কারযণই সতাক গ্রাযমর সলাযকরা মৃতুয ত্রনয়েই সবযিয়ে সবত্রশ গল্প গুজব কযর। 
 
ত্রিযজট বলযলা–এরা সব সময়ে মানুযষর সশষকৃযত্বর মযযয আনন্দ খুাঁযজ পা়ে। 
 
 ত্রলউক বযল–আত্রম সতা স যবত্রছ সয ওখান সথযকই আত্রম আরম্ভ করযবা। অল্প ত্রকছুত্রিযনর 
মযযয যারা মারা সগযছন, তাযির সম্পযকশ যত্রি আপনাযির িািশ সথযক একটা সমাটামুত্রট 
ত্রহযসব পাই, তাহযল যারা মারা সগযছ তাযির আত্মী়ে স্বজনযির সযঙ্গ কথা বলযত আরম্ভ 
করযবা। আো, কাযক ত্রিয়ে আরম্ভ করা যা়ে বলুন সতা? আপনাযির এখানকার পাদ্রীযক 
ত্রিয়ে? 
 
ত্রিযজট বযল ত্রমাঃ ওয়েক অবশয এসব বযাপাযর খুবই উপযুক্ত সলাক। উত্রন আপনাযক 
অযনক ত্রকছুই বলযত পাযরন। 
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ত্রলউক ত্রকছুক্ষণ িুপ কযর বলল–এযতা খুব  াযলা কথা। আো, গত এক বছযরর মযযয 
সক বা কারা মারা সগল বলযত পাযরন? 
 
ত্রিযজট বলযলা–প্রথযম সগল কাটশার। ঐ নিীর পাযর সয বাত্র়েযত সছাযটা একটা মযির 
সিাকান আযছ, সসই বাত্র়ের মাত্রলক। তারপর ত্রমযসস সরাজ, সযাপানী; তারপর সগল টত্রম 
ত্রপ়োসশ। এরপর একত্রট সময়ে–অযাত্রম। 
 
অযাত্রম?–পাল্টা প্রশ্ন ত্রলউযকর। 
 
অযাত্রম ত্রগবস্ এখাযন পত্ররিাত্ররকার কাজ করযতা। ওর মৃতুযযত একটা তিন্ত হয়েত্রছযলা। 
 
সকন? 
 
সময়েটা অন্ধকাযর ওষুযযর বিযল ত্রক একটা ত্রবষ সখয়েত্রছযলা।-লডশ হুইটত্রিে বলযলা। 
 
ত্রিযজট বলযলা–মাথার টুত্রপ রং করবার একটা সবাতল রং ত্রছযলা ওর ঘযর।  ুযল রযের 
সবাতলযক ওষুযযর সবাতল মযন কযর রং সখয়েত্রছযলা। 
 
ত্রলউক বলযলা–ত্রবশ্রী কাে সতা! 
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মযন প়েযলা ত্রলউযকর অযাত্রম ত্রগবস?–হযাাঁ ত্রমস ত্রপিারটন এ নামও উযেখ কযরত্রছযলন। 
এছা়ো টত্রম নাযম একত্রট সছাযটা সছযলর ত্রবষয়েও বযলত্রছযলন। এখন পত্ররষ্কার ওর মযন 
প়েযলা উত্রন কাটশাযরর নামও কযরত্রছযলন। সবশ সযিতন গলা়ে ও বলযলা– 
 
এই াযব একই প্রসযঙ্গ কথা বলযত ত্রনযজযক ব়ে  ূতুয়ে মযন হযে। সযন আত্রম ত্রনযজই 
একজন কবযরর প্রাথশী। ত্রকন্তু এই ত্রনয়ে সলাকজযনর কাছ সথযক কথা সবর করা সবশ 
শক্ত। 
 
ত্রিযজট বলযলা–আমারও তাই মযন হ়ে। 
 
ত্রলউক বলযলা–অযনযর ক্ষত্রতসাযযনর ত্রিন্তা যারা কযর, তাযির ত্রনয়েও ত্রকন্তু নানা উপকথা 
প্রিত্রলত আযছ। এখাযন ও যরযনর সকাযনা প্রিত্রলত গল্প-টল্প আযছ নাত্রক? 
 
লডশ ও ত্রিযজট বলযলন না। 
 
ত্রিযজযটর কথার সূি যযর ত্রলউক বলযলা–সসটা না থাকবারই কথা। আত্রম প্রথযম িািশ 
সথযক আরম্ভ করযবা। তারপর যাযবা, সসই সসয ন োর না ত্রক একটা নাম বলযলন 
সসই মযির সিাকানটার আড্ডা়ে। আো, সয ত্রবেু স্ব াযবর সছযলত্রট মারা সগল ওর 
সকাযনা আত্মী়ে-স্বজন আযছ? 
 
ত্রমযসস ত্রপ়োযসশর একটা ত্রসগাযরযটর সিাকান আযছ হাইস্ক্রীযট। 
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ত্রলউক বলযলা–আো, আত্রম তাহযল যাই। 
 
যত্রি আপত্রে না থাযক, আত্রম সযঙ্গ যাযবা।–ত্রিযজট বলযলা। 
 
 ত্রনি়েই।ত্রকন্তু ত্রলউযকর মযন হযলা সয, এই কৃত্রিমতা হ়েযতা বা ত্রিযজযটর কাযছ যরা 
পয়েযছ–তাহযল ত্রকন্তু ব়েই লজ্জার বযাপার হযব। 
 
যাকযগ, একটু সবত্রশ সতকশ হয়ে কথা বলযলই হযব।–ত্রনযজযক সাবযান কযর ত্রলউক। 
 
আত্রম দতত্রর। িযলা।–ত্রনাঃশযব্দ ওর সপছযন ত্রিযজট কখন সযন িাাঁত্র়েয়েযছ–এতক্ষণ ওর 
উপত্রিত্রতটা ও সটরই পা়েত্রন। 
 
ত্রিযজট বলযলা–সতামাযক রাস্তা সিত্রখয়ে সিবার জনযই আমার আসা। 
 
ত্রলউক জবাব সি়ে-আমার খুব উপকার করযল। 
 
সপছন ত্রিযর ও সসই িুগশ-আকাযরর বাত্র়েটা একবার সিযখ ত্রনয়ে ত্রবরত্রক্তর স্বযর বলযলা–
কী একটা বী ৎস কাে। সকউ ত্রক ওাঁযক থামাযত পযশন্ত পাযরত্রন? 
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ত্রিযজট বলযলা–প্রত্রতত্রট ইংযরজ পুরুষই তার বাত্র়েটাযক িুগশ  াযব। ও বাত্র়েটাযক িারুণ 
 াযলাবাযস। 
 
উের সি়ে ত্রলউক–ত্রঠকই বযলযছা। আমার নাটুযক কথা়ে আত্রম লত্রজ্জত। আমা়ে ক্ষমা 
কযরা। 
 
ত্রমত্রনট পাাঁযিক যাবার পর ওরা িাযিশ এযস সপৌঁছযলা। িাযিশর সংলগ্ন পাদ্রীর বাত্র়ে। অযা 
 
লযেড ওয়েক সছাযটাখাযটা একজন ব়েস্ক সলাক, মাথা়ে সুত্রবশাল টাক। 
 
আলাপ কত্ররয়ে সি়ে ত্রিযজট–ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম, আমাযির সযঙ্গ অযাশমযানযর আযছন। 
উত্রন একটা বই ত্রলখযছন, আর সসই বযাপাযরই আপনার সযঙ্গ একটু আযলািনা করযত 
এযসযছন। 
 
ত্রমাঃ ওয়েক উত্থাত্রপত প্রসযঙ্গ ত্রবযশষ উৎসাহী নন। সরাযমর পুরাতযে ওাঁর আগ্রহ। 
 দ্রযলাক ত্রবনীত স্বযর স্বীকার করযলন সয, ডাইনীতযে বা গ্রাময ছ়ো ইতযাত্রি ত্রবষয়ে ওাঁর 
জ্ঞান খুবই সামানয। তযব উইিউযডর ত্রকছু প্রামাণয ইত্রতহাস বলযলন। 
 
ত্রলউক খুব হতাশ  াব সিত্রখয়ে ও প্রসঙ্গ পত্ররবতশন কযর মৃতুযর প্রাক্-মুহূযতশ সয সব 
গালগল্প প্রিত্রলত তাই উত্থাপন করযলা। 
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এই প্রসযঙ্গও ত্রমাঃ ওয়েক তার অজ্ঞতা প্রকাশ কযর বলযলন–মৃতুযকালীন স ৌত্রতক অত্রস্তত্ব 
যত্রি বা ত্রকছু থাযকও–সসই সম্পত্রকশত গল্প-গাাঁথা স্বা াত্রবক কারযণই সকউ আমাযক বলযব 
না–এটা ত্রনি়েই আপত্রন বুেযত পারযছন? 
 
তা অবশয ত্রঠক। 
 
এবার ত্রলউক অকুযতা য়ে বলযলা–আত্রম ত্রমস কনওয়েযক বযলত্রছলাম সয, আপনাযির 
এখাযন যারা সম্প্রত্রত মারা সগযছন তাযির নাযমর একটা তাত্রলকা সপযল আমার কাযজর 
খুব সুত্রবযয হযতা। আপত্রন যত্রি সতমন একটা ত্রকছু ত্রিযত পাযরন তযব তার সথযক ত্রবিার 
কযর আত্রম কাজ আরম্ভ কযর ত্রিতাম। 
 
আমাযির এই িাযিশর কমশী গাই এ বযাপাযর আপনাযক সাহাযয করযত পারযতা, তযব ও 
কাযন শুনযত পা়ে না। তাছা়ো, সবশ ত্রকছু সংখযক িুঘশটনাও কয়েকটা প্রাণ ত্রনয়েযছ। 
আমাযির এই গ্রামটার খুবই িুাঃসম়ে িলযছ। 
 
ত্রলউক বলযলা–সকউ সকউ বযল সয কখযনা কখযনা সকাযনা বযত্রক্তত্রবযশযষর উপত্রিত্রতর 
িযল িুাঃসম়ে সিখা সি়ে। 
 
ত্রঠকই বযলযছন, সজানার সসই পুরাকথা। ত্রকন্তু আমাযির এখাযন সকাযনা বাইযরর সলাক 
এযসযছ বযল আমার মযন হ়ে না। যাই সহাক, অল্প কয়েকত্রিন আযগই সগযলন িুজন। 
ডাাঃ আিলত্রব আর লযাত্র ত্রন়ো ত্রপিারটন। ডাাঃ আিলত্রব একজন সাচ্চা সলাক ত্রছযলন– 
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শত্রুও ত্রনি়েই ত্রছযলা?–ত্রলউক কথাটা বযলই সযাগ কযর–মাযন, ওাঁর বনু্ধযির কাছ সথযক 
যতটা শুযনত্রছ তার ওপর ত্রন শর কযরই এ কথা বলত্রছ। 
 
িীঘশশ্বাস সিযলন ত্রমাঃ ওয়েক। 
 
 দ্রযলাক এযকবাযর মনযখালা মানুষ ত্রছযলন। িানী়ে গরীব মানুষযির মযযয খুবই সুনাম 
ত্রছযলা। তযব এ কথা অস্বীকার করা িযল না সয, ডাাঃ আিলত্রবর মৃতুযর িযল ওাঁর 
সপশাগত অংশীিার ডাাঃ টমাযসর বহুলাংযশই সুত্রবযয হযব। 
 
কী রকম? 
 
আমার মযন হ়ে টমাস খুবই বুত্রিমান সলাক–ডাাঃ আিলত্রবও এই কথাই বলযতন। ত্রকন্তু 
ওাঁযির িুজযনর মযযয খুব একটা সদ্ভাব ত্রছযলা না। এ ত্রনয়ে হ়েযতা টমাযসর িুত্রিন্তাও 
ত্রছযলা। আর এই িুত্রিন্তাই ওযক আরও িুবশল কযর সিলযতা। মুখ ত্রিয়ে কথাই সবর 
হযতা না। এই মাি অল্প কত্রিযনই ওর আিরযণ একটা আিযশরকম পত্ররবতশন লক্ষয 
কযরত্রছ। সযন, অযনক সযতজ হয়ে উযঠযছ–বযত্রক্তত্বও সবয়েযছ, একটা আত্মত্রবশ্বাস খুাঁযজ 
সপয়েযছ। ত্রিত্রকৎসা ত্রবজ্ঞাযনর আযুত্রনক মতবাযি টমাযসর খুব সোাঁক আর আিলত্রবর 
ত্রছযলা পুরাযনা পিত্রতর প্রত্রত অত্রবিল ত্রনষ্ঠা। এই ত্রনয়ে এাঁযির মযযয সবশ কয়েকবার 
েগ়োও হয়েত্রছযলা। তা ছা়ো পাত্ররবাত্ররক বযাপার ত্রনয়েও েগ়ো হয়েযছ। 
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লডশ হুইটত্রিে বযলত্রছযলন সয, ওাঁর একরকম ত্রবষাক্ত ঘা হয়েত্রছযলা। 
 
হযাাঁ, সামানয একটু ছয়ে ত্রগয়েত্রছল মাি। সসটাই পযর ত্রবষাক্ত হয়ে ওযঠ। ডাক্তাররা 
তাযির সপশার খাত্রতযর অযনক সম়ে নানা রকম মারাত্মক েুাঁত্রক ত্রনয়ে থাযক। 
 
তা সতা ন়েই।–জবাব সি়ে ত্রলউক। 
 
হঠাৎ সযিতন হয়ে ওযঠন ত্রমাঃ ওয়েক–আত্রম ত্রকন্তু প্রসঙ্গ সথযক অযনক িূযর সযর 
এযসত্রছ। আমরা মৃতুযযক সকন্দ্র কযর যত কুসংস্কার আযছ, আর অল্প ত্রকছুত্রিযনর মযযয 
এখাযন যাযির মৃতুয হয়েযছ-এই ত্রনয়ে আযলািনা আরম্ভ কযরত্রছলাম। লযাত্র ত্রন়ো 
ত্রপিারটন–আমাযির িাযিশর একজন সসত্রবকা ত্রছযলন। খুবই ত্রনষ্ঠাবতী মত্রহলা। আর ত্রছযলা 
সসই হত াগী সময়ে আত্রম ত্রগব। ওর মৃতুযর মযযয আপত্রন হ়েযতা ত্রকছু খুাঁযজ সপযলও 
সপযত পাযরন ত্রমাঃ ত্রিস্ উইত্রল়োম্ওাঁর মৃতুয আত্মহতযা ঘত্রটত এমন কথা সকউ সকউ 
বযলত্রছযলা আর এ যরযনর ঘটনা়ে স ৌত্রতক-সংস্কার থাকা ত্রবত্রিি ন়ে। 
 
মূলযবান খবর ত্রিযলন।–ত্রলউক বযল। 
 
এরপর সগল টত্রম ত্রপ়োসশ–িাযিশ যুগ্মসঙ্গীত করযতা সছযলত্রট। সছযলত্রট ত্রছযলা এক নিযরর 
ত্রবেু। সশষ পযশন্ত ওযক িািশ সথযক ত্রবিা়ে করযত হয়েত্রছযলা। আমরাও ওযক সপাে 
অত্রিযস সটত্রলগ্রাম ত্রবত্রল করার একটা কাজ সযাগা়ে কযর ত্রিয়েত্রছলাম, ত্রকন্তু সসটা ও 
রাখযত পারযলা না। ওর মার জনয িুাঃখ হ়ে–মত্রহলা সযমন পত্ররেমী সতমত্রন  াযলা মযনর 
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মানুষ। ত্রমস ওয়েনত্রিট সছাকরাযক লাইযিত্ররর জানলা-িরজা পত্ররষ্কার করার একটা কাজ 
সযাগা়ে কযর ত্রিয়েত্রছযলন। লডশ হুইটত্রিে ত্রকন্তু প্রথমটা়ে আপত্রে কযরত্রছযলন–সসই 
বাত্র়েযত ঢুকযত ত্রিযতই িানত্রন। অবশয পযর রাজী হয়ে সগযলন–ত্রকন্তু রাজী না হযলই 
 াযলা ত্রছল। 
 
সকন? 
 
সছযলটা ওই কাজ করযত ত্রগয়েই সতা মারা সগল। এযকবাযর ওপরতলার জানলা পত্ররষ্কার 
করত্রছযলা। হ়েযতা মাথা ঘুযর ওই উাঁিু সথযক পয়ে যা়ে, আর তারপযরই সছযলত্রট মারা 
যা়ে। 
 
সকৌতূহলী হয়ে ত্রলউক বলযলা–আো, ওযক ত্রক সকউ পয়ে সযযত সিযখত্রছযলা? 
 
নাাঃ, বাত্র়ের সপছযন বাগাযনর ত্রিকটা়ে পয়েত্রছযলা। মযন হ়ে, অন্ততাঃ আযঘণ্টা ওখাযন 
অজ্ঞান অবিা়ে ত্রছযলা। 
 
প্রথম ওযক সক সিযখ? 
 
ত্রমস ত্রপিারটন। এই  দ্রমত্রহলাও মাি কত্রিন আযগ গাত্র়ে িাপা পয়ে মারা সগযলন। টত্রম 
মারা যাবার ত্রিন ইত্রন বাগাযন এযসত্রছযলন কতকগুযলা গাযছর িারা ত্রনযত। এযস সিখযলন 
এই কাে। 
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উত্রন ত্রনি়েই খুব হতিত্রকত হয়ে ত্রগয়েত্রছযলন?–ত্রলউক বযল। 
 
আপত্রন যতটা  াবযছন, তার সিয়েও অযনক সবত্রশ… 
 
ত্রিযজট বযল–আপনার ত্রনি়েই জানা আযছ ত্রমাঃ ওয়েক, ওর স্ব াযবর মযযয একটা 
ত্রবরত্রক্তকর ত্রনষু্ঠরতা ত্রছযলা? 
 
ত্রমাঃ ওয়েক বলযলন–তা, আত্রম জাত্রন ত্রমস কনওয়ে ত্রকন্তু ওর অল্প বুত্রিই তার জনয িা়েী। 
এমন সিখা যা়ে সয, সকাযনা পূণশব়েস্ক মানুযষর সিযহ ত্রশশুর মত্রস্তষ্ক। তাযির মযযয সয 
ত্রনষু্ঠরতা ত্রবরাজ কযর, সস কথা তারা ত্রনযজরাও বুেযত পাযর না। 
 
ত্রিযজট বলযলা–আপত্রন ত্রঠক বযলযছন। একজন পূণশব়েস্ক মানুযষর সিযহ ত্রশশুর মত্রস্তষ্ক 
সবাযহ়ে প্রকৃত্রতর রাযজয িুত্রন়োর সবযিয়ে ত্রবপজ্জনক িুঘশটনা..। 
 
ত্রলউযকর মযন হযলা সযন ত্রবযশষ কাযরা কথা স যবই ত্রিযজট এ কথাগুযলা বলযলা। 
 
ত্রলউক ত্রিৎস্ উইত্রল়োম  াবযত বসযলা ত্রিযজট কাযক উযেশয কযর মন্তবযটা করযলা। 
 
*** 
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 ত্রমস ওয়েনত্রিযটর সযঙ্গ সাক্ষাৎকার 
 
ত্রমাঃ ওয়েক বলযলন–সিখা যাক আর কার নাম মযন পয়ে-ত্রমযসস সরাজ, সবিারা বুয়ো 
সবল আর এলত্রক এবং হযাত্রর কাটশাযরর বাচ্চা। 
 
ত্রিযজট বলযলা-অযাত্রম ত্রগব মারা সগল এত্রপ্রযল। 
 
হযাাঁ, একটা  ুযলর িযল সবিারার প্রাণ সগল। 
 
ত্রলউক সিখযলা সয ত্রিযজট একটু ত্রবরক্ত হযলা–অযাত্রম ত্রগবযসর প্রসঙ্গ উঠযলই ত্রিযজযটর 
 াবান্তর হ়ে, অথি তার কারণটা ত্রকছুযতই বুযে উঠযত পারত্রছ না। 
 
ত্রলউক ত্রমাঃ ওয়েযকর কাযছ ত্রবিা়ে ত্রনয়ে বাইযর এযস প্রশ্ন কযর–ত্রঠক কযর বলযতা এই 
অযাত্রম ত্রগবস্ সময়েত্রট সক? 
 
ত্রলউক উেযর লক্ষয করযলা ওর গলা়ে সযন একটা বাযযা বাযযা স্বর–অযাত্রম ত্রছযলা বাত্র়ের 
পত্ররিাত্ররকা। এত ব়ে অপিাথশ আত্রম িুত্রট সিত্রখত্রন। 
 
এই জনযই ত্রক ওর িাকত্ররটা ত্রগয়েত্রছযলা? 
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না। ও মােরাযত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাত্র়ের বাইযর একত্রট সছযলর সযঙ্গ িত্রেনত্রে করযত। 
গডশন এ সমস্ত বযাপার পছন্দ করযতা না। তাই ওযক সনাত্রটশ সি়ে আর এই ত্রনয়ে অযাত্রম 
প্রিে সসারযগাল কযর। 
 
ওত্রক সিখযত  াযলা ত্রছযলা?–প্রশ্ন কযর ত্রলউক। 
 
খুবই সুন্দরী। 
 
ওই ত্রক সসই টুত্রপর রং সখয়েত্রছযলা ওষুয মযন কযর? 
 
হযাাঁ। 
 
ওর সত্রতযই ত্রক বুত্রি কম ত্রছযলা? 
 
সমাযটই না, বরঞ্চ-সবত্রশ মািা়ে বুত্রিমতী ত্রছযলা। 
 
আ়েযিাযখ ত্রলউক ত্রিযজযটর ত্রিযক তাকাযলা। প্রত্রতত্রট কথা়ে উের ত্রিত্রেযলা ত্রিযজট 
অতযন্ত একযঘয়ে স্বযর। ওর সকাযনা উৎসাহ ত্রছযলা না। 
 
ইত্রতমযযয একজন সলাক ত্রিযজটযক টুত্রপ তুযল অত্র বািন জানাযলা। ত্রিযজট তার সযঙ্গ 
ত্রলউযকর পত্ররি়ে কত্ররয়ে ত্রিযলা। 
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এ হযে আমার এক িূর-সম্পযকশর  াই–ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম। একটা বই সলখার জনয 
এখাযন এযসযছ। আর ইত্রন হযেন ত্রমাঃ অযাবট। 
 
ইত্রনই সসই উত্রকল, ত্রযত্রন টত্রম ত্রপ়োসশযক িাকত্রর ত্রিয়ে সরযখত্রছযলন।  দ্রযলাযকর ত্রিযক 
ত্রলউক উৎসুক িৃত্রিযত তাকাযলা। 
 
কী বই ত্রলখযছন? উপনযাস? 
 
গণগাাঁথা।–ত্রিযজট বযল। 
 
তা হযল সতা সবযছ সবযছ  াযলা জা়েগাই এযসযছন। খুব উপযুক্ত জা়েগা আমাযির এই 
গ্রাম। 
 
ত্রলউক বযল–আো, এ বযাপাযর আপত্রন ত্রকছু সাহাযয করযত পাযরন না? 
 
নাাঃ, সতমন ত্রকছু সতা মযন প়েযছ না। হ়েযতা শুযনত্রছ–তযব 
 
আো, এখাযন সলাকজযনরা ত্রক  ূযত ত্রবশ্বাস কযর? 
 
 সস বযাপাযর আত্রম সত্রতযই ত্রকছু জাত্রন না।–উের সিন উত্রকলমশাই। 
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 সকাযনা  ূতুয়ে বাত্র়ে সনই এখাযন? 
 
অন্ততাঃ, আমার জানা সনই। 
 
ত্রলউক বলযলা–শুযনত্রছ, এখাযন টত্রম না ত্রক সযন নাযম একত্রট সছযল ত্রছযলা–আপনার 
অত্রিযস এক সময়ে কাজ করযতা। সলাযক বযল সয, ও নাত্রক এখনও এখাযনই িলাযিরা 
কযর। 
 
মুখ সািা হয়ে যা়ে ত্রমাঃ অযাবযটর। উত্রন বযলন–টত্রম ত্রপ়োসশ? সসই অত্রত নোর পাত্রজ 
সছযলটা? 
 
এই যরযনর আত্মা সব সম়েই িুি প্রকৃত্রতর হয়ে থাযক। 
 
ওর  ূত সক সিযখযছন? ঘটনা কী? 
 
 এ যরযনর ঘটনার সাক্ষী ত্রহযসযব ত্রবযশষ কাযরা নাম বলা যা়ে না। 
 
আমারও তাই ত্রবশ্বাস। 
 
িতুরতার সযঙ্গ ত্রলউক প্রসঙ্গান্তযর যা়ে। 
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তাহযল সতা টমাযসর সযঙ্গ আপনার আলাপ হও়োর িরকার। সবশ  াযলা সলাক এই 
টমাস। বৃি আিলত্রবর মত ন়ে। 
 
উত্রন ত্রক খুব প্রত্রতত্রর়োশীল ত্রছযলন? 
 
এযকবাযর মাথাযমাটা–একগুয়ের রাজা। 
 
 ত্রিযজট প্রশ্ন কযর–জল সরবরাযহর প্রযশ্ন আপনার সযঙ্গ শুযনত্রছ িারুণ েগ়ো ত্রছযলা? 
 
 অযাবযটর মুখ ত্রপঙ্গলবণশ হয়ে ওযঠ। 
 
আিলত্রব সব সময়ে সয-সকাযনা প্রগত্রতমূলক কাযজর এযকবাযর ত্রবযরাযী ত্রছযলন।–ককশশ 
স্বযর ত্রমাঃ অযাবট জবাব সিন। তারপর বযলন যাকযগ, এবার আমাযক ত্রবিা়ে ত্রনযত 
হযে। যত্রি আমাযক ত্রিয়ে সকাযনা কাজ হ়ে বলযবন ত্রমাঃ– 
 
ত্রিৎস্ উইত্রল়োম।মযন কত্ররয়ে সি়ে ত্রলউক। 
 
ওরা এত্রগয়ে যা়ে। িলযত িলযত ত্রিযজট বযল আত্রম সতামার পিত্রতটা লক্ষয করলাম। 
তুত্রম ত্রনযজ সথযক যাযহাক ত্রকছু বযল সলাকযক উযক ত্রিয়ে তাযির কাছ সথযক কথা সটযন 
সবর করার সিিা করযছ। 
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ত্রলউক অস্বত্রস্ত সবায করত্রছযলা। ওর এরপর কী করা উত্রিত স যব ত্রঠক করার আযগই 
ত্রিযজট বযল–তুত্রম যত্রি অযাত্রম ত্রগবযসর কথা আরও জানযত িাও তযব সতামা়ে আত্রম 
একজযনর কাযছ ত্রনয়ে সযযত পাত্রর। 
 
সস সক? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট নাযম এক  দ্রমত্রহলা। 
 
ত্রলউক বলল–তাই নাত্রক? সতামাযক অযনক যনযবাি। 
 
 ত্রলউক সযযত সযযত সিখযলা সসই প্রকাে জত্রজশ়োন বাত্র়ে। ত্রিযজট বলযলা–এটা হযে। 
উইি হল-এখন ওটাই লাইযিত্রর। 
 
হযলর গায়ে একটা সছাযটা বাত্র়ে। ত্রিযজট িটযকর িরজা খুলযতই স তর সথযক এক 
ব়েস্কা  দ্রমত্রহলা সবত্ররয়ে এযলন। 
 
 ত্রিযজট বযল-নমস্কার ত্রমস ওয়েনত্রিট। ইত্রন ত্রমাঃ ত্রিৎস উইত্রল়োম।–ত্রলউক নমস্কার 
জানা়ে। ইত্রন মৃতুয, গ্রাময সংস্কার আর নানা রকম সব ত্রবরত্রক্তকর বযাপাযরর ওপর একটা 
বই ত্রলখযছন। 
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 দ্রমত্রহলা বলযলন–তাই নাত্রক? খুব  াযলা কথা। 
 
আত্রম  াবলাম সয আপত্রন অযাত্রমর বযাপাযর ত্রকছু তথয ত্রিযত পারযবন। ত্রিযজট বযল। 
 
ও, অযাত্রম? হা হা অযাত্রম ত্রগবস্–ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন। 
 
 মত্রহলা এবার সযন ত্রলউকযক যািাই কযর ত্রনযত িাইযলন। 
 
ি়ো কযর স তযর আসুন, আমার পযর সবযরাযলও িলযব। আমার সতমন ত্রকছু িরকারী 
কাজ সনই, বাত্র়ের জনয টুত্রকটাত্রক ত্রজত্রনসপি ত্রকনযত যাত্রেলাম। 
 
সি়োর সটযন ওযির বসযত বযল ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযলন–আত্রম ত্রনযজ ত্রবত্র়ে, ত্রসগাযরট 
খাই না, তাই সতামার কাযছ ত্রসগাযরট সনই। 
 
তারপর ওয়েনত্রিট বলযলন–আপনারা সসই িু শাত্রগনী সময়ে অযাত্রমর সম্পযকশ জানযত 
িান? মারাত্মক একটা  ুযলর িযল ওর মৃতুয হযলা। 
 
আো, এটা ত্রক আত্মহতযা হযত পাযর না?–প্রশ্ন কযর ত্রলউক। 
 
 ওয়েনত্রিট বযল ওযঠন–কখযনাই না। অযাত্রম সস যরযনর সময়েই ত্রছযলা না। 
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ত্রলউক ত্রজযজ্ঞস কযর–ও কী যরযনর সময়ে ত্রছযলা? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–ও বাত্র়ের পত্ররিাত্ররকা ত্রহযসযব সমাযটই  াযলা না। তযব আজকাল 
একজন কাউযক সপযলই বলযত হযব কপাল  াযলা। ও অতযন্ত একযরাখা সময়ে ত্রছযলা। 
এ যরযনর সময়ে আত্রম খুব একটা পছন্দ কত্রর না; তযব মৃত সলাযকর ত্রনযন্দ মন্দ করা 
ত্রঠক ন়ে। 
 
মাথা সনয়ে ত্রলউক সম্মত্রত জানা়ে। ত্রমস ত্রপিারটযনর কথা ওর মযন পয়ে। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট না সথযম সমাযন বযল িযলন–অযাত্রম ত্রনযজর প্রশংসা খুব পছন্দ করযতা। 
এখানকার একটা অযাত্রিক সিাকাযনর মাত্রলক ত্রমাঃ এলসও়োত্রিশ।  দ্রযলাক জলরং ত্রিয়ে 
মাযে মাযে ছত্রব আাঁযকন। অযাত্রমর িুএকটা সস্কি উত্রন কযরত্রছযলন আর তাযতই ত্রনযজর 
সম্পযকশ ওর যারণা আরও উাঁিু হয়ে সগল। ও সয সছযলত্রটর বাগিো ত্রছযলা–ত্রজম হারয –
একটা সমাটর কারখানার সমকাত্রনক, খুব  াযলাবাসযতা অযাত্রমযক। ত্রকন্তু বাসযল কী হযব, 
প্রা়েই হারয র সযঙ্গ ও েগ়ো করযতা। সসই  ়েির রাত্রির কথা আত্রম সকাযনাত্রিন 
 ুলযবা না। অযাত্রম িারুণ ঠান্ডা়ে বাইযর ত্রগয়ে ত্রবশ্রী সত্রিশকাত্রশ বাত্রযয়ে ত্রিরযলা; সসইত্রিন 
ত্রবযকল সবলা ও ডাক্তার সিখাযলা। 
 
ত্রলউক ত্রজযজ্ঞস করযলা–সকাযনা ডাক্তারযক সিখাযলা? 
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ডাাঃ টমাস, এবং ত্রতত্রন ওযক সত্রিশর জনয এক ত্রশত্রশ ওষুয ত্রিয়েত্রছযলন। ও সসটা ত্রকযন 
বাত্র়ে ত্রিরযলা। এই ওষুযয সকাযনা অত্রনি হযব না। ও সকাল সকাল শুযত িযল সগল। 
তারপর স ার রাযত–প্রা়ে একটা নাগাি সগাোত্রন আরম্ভ হযলা। ত্রকন্তু িরজা স তর সথযক 
বন্ধ। তখন ত্রিৎকার কযর ডাকাডাত্রক করলাম ত্রকন্তু সকাযনা উের সনই। আমরা 
ডাকাডাত্রক করাযত রীড বাত্র়ের সপছযন ত্রগয়ে সিও়োল সবয়ে ওপযর ওযঠ, ওর ঘযরর 
সখালা জানলা ত্রিয়ে স তযর ঢুযক িরজা খুযল ত্রিযলা। আহা সবিারী! কী মমশাত্রন্তক িৃশয! 
সকউ ত্রকছু আর করযত পারযলা না–হাসপাতাযল সনও়োর কয়েক ঘণ্টার মযযযই মারা 
সগযলা। 
 
কী  াযব মারা সগল? টুত্রপর সপইি সখয়ে? 
 
হা, ওরা ত্রক একটা বলযলা, অক্সাত্রলক অযাত্রসড নাযম এক যরযনর ত্রবযষর ত্রর়োর িযল। 
সবাতলটা সিখযত প্রা়ে সত্রিশর ওষুযযর সবাতযলর মযতাই ত্রছযলা। মারা যাবার পর ওষুযযর 
সবাতলটা পাও়ো সগল ওর সবত্রসযনর ওপর আর রযের সবাতলটা ত্রছযলা ওর ত্রবছানার 
পাযশ। 
 
আপনার ত্রক একবারও মযন হ়েত্রন সয এটা আত্মহতযা? 
 
একবারও না। ও যত্রি আত্মহতযা করযত িাইযতা, তাহযল আরও  াযলা সকাযনা উপা়ে 
অবলিন করযত পারযতা। ও আত্মহতযা করার মযতা সময়ে ত্রছযলা না। 
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ত্রলউক ত্রজযজ্ঞস করযলা–তাহযল আপনার কী মযন হ়ে? 
 
ওয়েনত্রিট বলযলন–আমার মযত এটা একটা িুাঃখজনক ঘটনা। 
 
এমন সম়ে একটা সব়োল ওয়েনত্রিযটর কাযছ এযলা। ওয়েনত্রিট আির কযর বলযলা-ত্রক 
সর ও়োত্রিপু, সারাত্রিন সকাথা়ে ত্রছত্রল? 
 
ত্রলউক বলযলা– ারী সুন্দর সব়োল সতা। অযনক ত্রিন যাবৎ পুষযছন না ত্রক? 
 
না না, এটা ত্রমস ত্রপিারটন নাযম আমার এক বান্ধবীর সব়োল। শ়েতান োই ার ওযক 
িাপা ত্রিয়ে সমযরযছ। 
 
গম্ভীর  াযব ত্রলউক সব়োলটাযক একবার আির করযলা। 
 
 ত্রিযজট িাাঁত্র়েয়ে পয়ে–এবার ত্রকন্তু আমাযির সযযত হযব। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট ওযির ত্রবিা়ে জাত্রনয়ে বলযলন–আশা কত্রর আপনাযির সযঙ্গ মাযে মাযেই 
সিখা হযব। 
 
ওযির সযঙ্গ বাইযর এযলন ত্রমস ওয়েনত্রিট। ত্রলউক ত্রসাঁত্র়ের মাথা়ে িাাঁত্র়েয়ে সসই অক্ষত 
গ্রাময সসৌন্দযযশর ত্রিযক িৃত্রি প্রসাত্ররত কযর বলল–অপূবশ সুন্দর আপনাযির এই গ্রাম। 
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ত্রমস ওয়েনত্রিযটর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠযলা। 
 
যখন ওরা বাইযর এযলা ত্রিযজট বলযলা–তুত্রম ত্রক সতামার অনুসন্ধাযনর কাজ আরও 
িালাযব, না এবার আমরা নিীর পার ত্রিয়ে সহাঁযট বাত্র়ের ত্রিযক যাযবা? ঐ পথটা ত্রকন্তু খুব 
সুন্দর। 
 
হাইড েীট যযর ওরা হাাঁটযত আরম্ভ করযলা। রাস্তার সব সশযষর বাত্র়েগুযলার একটার 
গায়ে সসানালী অক্ষযর সলখা রয়েযছ–অযাত্রিক। 
 
ত্রলউক সসই বাত্র়ের জানলা ত্রিয়ে স তযর তাত্রকয়ে বলযলা–খুব সুন্দর একটা রুযপার ত্রডস্ 
রয়েযছ এখাযন। আমার ত্রপত্রসমার একটা এরকম ত্রছযলা। ওরা এটার িাম কী রকম 
িাইযব? 
 
স তযর ত্রগয়ে ত্রজযজ্ঞস করযবা? 
 
ত্রিযজট বলযলা-এখাযন সতমন ত্রকছু পাযব বযল আমার মযন হ়ে না। এলও়োত্রিশ তার 
ত্রজত্রনযষর িাম খুব  াযলা কযরই জাযন। 
 
িরজা সখালাই ত্রছল। ত্রলউক বাাঁ-ত্রিযকর একটা ঘযর ঢুযক একটা রুযপার ত্রডস্ তুলযতই 
কুইন অযান্ ও়েলনাট সডস্ক-এর আ়োল সথযক এক  দ্রযলাক ওর ত্রিযক এত্রগয়ে এযলন। 
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ও, ত্রমস কনওয়ে, ত্রক  াগয আপত্রন এযসযছন। 
 
নমস্কার ত্রমাঃ এলসও়োত্রিশ। 
 
ত্রলউযকর সযঙ্গ আলাপ হযতই  দ্রযলাক বলযলা–খাাঁত্রট ইংত্রলশ রুযপার ত্রডস, খুব  াযলা 
ত্রজত্রনস। ত্রবত্রর করযত ইযে কযর না। 
 
ত্রিযজট বলযলা-খাাঁত্রট ত্রশল্পীর সমজাজ। 
 
এলসও়োত্রিশ ত্রিযজটযক বলযলা–আমার ত্রশল্পী সখতাব সহয হযব না। ত্রলউক বযল–ত্রকন্তু 
আপত্রন সতা একজন ত্রশল্পীও? শুনলাম আপত্রন জলরযে ছত্রবও আাঁযকন? 
 
এলসও়োত্রিশ ত্রজযজ্ঞস করযলা–এ কথা আপনাযক সক বলযলা? এ জা়েগাটা সত্রতযই অদু্ভত-
কারুর ত্রকছু সগাপন রাখার উপা়ে সনই এবং এই জনযই এ জা়েগাটা আমার এত পছন্দ। 
 
ত্রলউক এলসও়োত্রিশর প্রত্রত প্রশ্ন কযর–ত্রমস ওয়েনত্রিট আমাযির বলযলন সয আপত্রন নাত্রক 
অযাত্রম ত্রগবযসর কয়েকত্রট সস্কি কযরযছন? 
 
এলসও়োত্রিশ বযলন–ও, অযাত্রম? কযরত্রছলাম ত্রক? তা হ়েযতা কযর থাকযত পাত্রর।–তাাঁর 
 াব ত্রঙ্গর মযযয সযন একটা ত্রবিত্রলত  াব। 
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সময়েত্রট ত্রকন্তু খুব সুন্দরী ত্রছযলা।–ত্রিযজট বলযলা। 
 
তারপর এলসও়োত্রিশ ত্রলউযকর ত্রিযক ত্রিযর বলযলন–আপনার যত্রি রুযপার দতত্রর 
ত্রজত্রনষপযি আগ্রহ থাযক তাহযল আপনাযক আত্রম অপূবশ একযজা়ো রূযপার পাখী ত্রিযত 
পাত্রর। 
 
ত্রলউক বযল-না না, ত্রঠক আযছ। যনযবাি। 
 
ত্রমাঃ এলসও়োত্রিশ ওযির সযঙ্গ িরজা অবত্রয এযস হাত সনয়ে ত্রবিা়ে জানাযলন। 
 
 ত্রলউক মন্তবয করযলা–ত্রমাঃ এলসও়োত্রিশযক খুব একটা সুত্রবযযর সলাক বযল মযন হ়েত্রন। 
 
ত্রিযজট বলযলা– দ্রযলাযকর মনটা সযমন সনাংরা, অ যাসগুত্রলও সতমত্রন ত্রবশ্রী। 
 
কতকটা খাপছা়ো  াযব ত্রলউক বযল–সহ  গবান, এ যরযনর সলাকই সতা আমার 
িরকার। এই বযাপাযর ওর সযঙ্গ আরও ত্রবশি াযব কথা বলা উত্রিত ত্রছযলা। যাকযগ, 
অনয আর একত্রিন  দ্রযলাযকর সযঙ্গ সিখা করযবা। 
 
সকাযনাও উের সি়ে না ত্রিযজট। পযথ সযযত সযযত হঠাৎ এক  দ্রযলাক ত্রিযজটযক 
নমস্কার জানা়ে। তাাঁর সযঙ্গ ত্রতনত্রট ডালকুো ত্রছযলা। 
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ত্রলউক ত্রজযজ্ঞস কযর–এই ত্রক সসই সমজর হন এবং তার কুকুর বাত্রহনী? 
 
ত্রঠকই যযরযছা। 
 
আো, এতক্ষযণ ত্রক আমরা উইিউড-এর প্রা়ে সবার সযঙ্গই সিখা করা সশষ কত্ররত্রন? 
 
 তা কযরত্রছ। 
 
 আমার সকমন সযন ত্রনযজযক সকউযকটা বযল মযন হযে!–ত্রলউক বযল। 
 
ত্রজত্রম লত্ররমাযরর কথা ত্রলউযকর মযন প়েযলা–আমার মযন হ়ে, ইংলযাযের গ্রাযম যখন 
নতুন সকাযনা সলাক যা়ে, গ্রাযম সঢাকবার মাইল খাযনক আযগ সথযকই সস সবার নজযর 
এযস যা়ে। 
 
অতত্রকশযত প্রস্তাব কযর ত্রিযজট–আমাযির হাযত অযনক সম়ে আযছ; এযসা না নিীর পাযর 
একটু বত্রস? 
 
একটা এত্রলয়ে প়ো গাযছর গুাঁত্র়েযত ওরা িুজযন সঠস ত্রিয়ে বযস পয়ে। 
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ত্রিযজট বযল–সমজর হটশন এযকবাযর পাকা সামত্ররক। একটা হুমিারী  াব আযছ। ত্রবশ্বাস 
করা কত্রঠন সয, বছর খাযনক আযগ পযশন্ত  দ্রযলাক কী িারুণ রকম দস্ত্রণ ত্রছযলন। আত্রম 
কত্রিনকাযল ওাঁর স্ত্রীর মযতা একজন খাপছা়ো মত্রহলা সিত্রখত্রন। বছর খাযনক আযগ 
পাকিলীর এক মারাত্মক অসুযখ  দ্রমত্রহলা ওাঁর স্বামী, ডাাঃ টমাস আর িুজন নাসশযক 
জ্বাত্রলয়ে পুত্র়েয়ে সশষ পযশন্ত মারা সগযলন আর তার পযরই এই কুকুর কুযলর আত্রব শাব। 
 
ত্রিযজট ত্রলউকযক ত্রজযজ্ঞস করযলা, সতামার এখাযন আসবার আসল উযেশয কী? 
 
 ত্রিযজযটর এই সছাট্ট প্রশ্নটা ত্রলউকযক আঘাত করযলা। 
 
*** 
 
টুত্রপর সপইি 
 
 ত্রলউক সযবমাি ত্রসগাযরযট আগুন যরাযত যাত্রেযলা, ত্রকন্তু ত্রিযজযটর এই আকত্রিক প্রযশ্ন 
ওর হাত িুত্রট বরি হয়ে সগযলা। জ্বলন্ত সিশলাইয়ের কাত্রঠ পুয়ে হাযত তাপ লাগাযত ওর 
বাহযজ্ঞান ত্রিযর এযলা। ও িমযক উযঠ সপা়ো কাত্রঠটা ছুাঁয়ে সিযল ত্রিয়ে বলযলা–কী 
সাংঘাত্রতক প্রশ্ন। তুত্রম আমাযক যা একটা প্রিে োাঁকুত্রন ত্রিযল!–ত্রক্ল্ি াযব ও হাযস। 
 
তাই নাত্রক? 
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হা।–যাযগ সস কথা। বুেযত পারত্রছ আমার আসল উযেশযটা সবাো সাযারণবুত্রি সম্পন্ন 
সয সকাযনা সলাযকর পযক্ষই সম্ভব। আমার এই বই সলখার বযাপারটা তুত্রম সবায হ়ে 
প্রথম সথযকই ত্রবশ্বাস কযরাত্রন, তাই না? 
 
সতামাযক সিখার পর আর কত্ররত্রন। 
 
 তার আযগ পযশন্ত কযরত্রছযল? 
 
তা কযরত্রছলাম। 
 
অথশাৎ আমার গল্পটা সমাযটই ত্রবশ্বাসযযাগয হয়ে ওযঠত্রন। 
 
মাযন বই সলখার মযতা বুত্রিসুত্রি আমার সনই–এই সতা? না না, আমাযক আঘাত সিও়ো 
হযব–একথা স যবা না, আমার জানা িরকার। 
 
বই হ়েযতা তুত্রম ত্রঠকই ত্রলখযত পাযরা, তযব এ জাযতর বই ন়ে। পুরাযনা ত্রিযনর আিার, 
ত্রবিার, সংস্কার–এসব সতামা়ে মানা়ে না। 
 
বুেলাম।–ত্রলউযকর মুযখ িুযট উযঠ উযিযগর সরখা। ত্রনকুত্রি কযরযছ। আত্রম এখাযন 
আসার পর সথযকই তুত্রম আমাযক ঘাবয়ে ত্রিযো। সতামার পা সথযক মাথা পযশন্ত বুত্রিযত 
ঠাসা! 
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শুকযনা গলা়ে ত্রিযজট বলযলা–আত্রম তার জনয িুাঃত্রখত। ত্রকন্তু তুত্রম আমাযক সকমনত্রট 
আশা কযরত্রছযল? 
 
ত্রবযশষ ত্রকছু আশা কত্ররত্রন। 
 
ত্রিযজট শান্ত কযে বলযলা–আত্রম জাত্রন। তুত্রম স যবত্রছযল একটা সময়ে যার বুত্রির সিৌ়ে 
হযলা ব়েযজার সুযযাগ বুযে তার মত্রনবযক ত্রবয়ে করা পযশন্ত। 
 
কতকটা যৃিতার সযঙ্গ ত্রলউক বলযলা–হযত পাযর এমনই ত্রকছু, হ়েযতা একটা স যব ত্রনয়ে 
ত্রছলাম। ত্রকন্তু ত্রবশ্বাস কযরা এ ত্রনয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইত্রন। 
 
ত্রিযজট বলযলা–সস কথা আত্রম ত্রবশ্বাস কত্রর কারণ, ঘটনার এযকবাযর মুযখামুত্রখ না হও়ো 
পযশন্ত তুত্রম সকাযনা সত্রঠক ত্রসিাযন্ত সপৌঁযছাও না। 
 
এবার ত্রলউক হতাশ হয়ে বযল–আো, লডশ হুইটত্রিেও ত্রক বযাপার যযর সিযলযছন। 
 
না না, গডশন ত্রকছুই অত্রবশ্বাস কযর না। ও সহজাত ত্রবশ্বাসী মযনর সলাক। 
 
সয যাই সহাক, আমার অজুহাত ত্রকন্তু সমাযটর ওপর খুবই কাাঁিা। 
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 সতামার যারণাটা আমার সযন ত্রকরকম মুখি, আত্রম সযন সবটাই স্পি সিখযত সপয়েত্রছ, 
আর তাযত–খুবই মজাই লাগত্রছযলা। 
 
হযাাঁ, তা সতা লাগযবই। সাযারণতাঃ বুত্রিমতী সময়েরা খুব ঠান্ডা মাথা়ে সথাক না সতাক 
ত্রনষু্ঠর কাজ করযত পাযর। 
 
ত্রিযজট বলযলা–এ জীবযন সযখান সথযক যতটুকু আনন্দ পাও়ো যা়ে সসইটুকুই লা । 
আবার বলল–ত্রকন্তু তুত্রম এখাযন সকন এযসযছা? 
 
আবার সস একই প্রযশ্নর সমু্মখীন হয়ে ত্রলউক ত্রিযজযটর মুযখর ত্রিযক তাকাযতই ওর 
সিাযখ সিাখ প়েযলা। ও কতকটা তন্ম়ে  াযব বলযলা–সতামার কাযছ ত্রমযথযর সবাো আর 
না বা়োযনাই  াযলা। 
 
খুবই  াযলা কথা। 
 
ত্রকন্তু এযক্ষযি যা সত্রতয তা খুব কিযশতর সশাযনা। 
 
ত্রলউক খাত্রনকক্ষণ িুপ কযর সথযক বলল–সশান, আত্রম এখাযন এযসত্রছ অযনকটা 
আন্দাযজর ওপর ত্রন শর কযর। পুযরা বযাপারটা সযমন অদু্ভত সতমনই আপাতিৃত্রিযত 
অসম্ভব। আত্রম ত্রগবস্ সসই সময়েত্রটর মৃতুযর ঘটনারাত্রশর একটা অংশ মাি। আত্রম জানযত 
িাই ও ত্রঠক কী াযব মারা ত্রগয়েত্রছযলা? 
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আত্রমও তাই স যবত্রছ। 
 
ওর মৃতুযর মযযয এমন কী আযছ যাযত সতামারও সকৌতূহল হয়েযছ? 
 
ত্রিযজট বলযলা–আগাযগা়ো আমার মযন হয়েযছ সয ওর মৃতুযর মযযয একটা অস্বা াত্রবকতা 
আযছ, আর তাই আত্রম সতামাযক ত্রমস ওয়েনত্রিযটর কাযছ ত্রনয়ে ত্রগয়েত্রছলাম। 
 
সকন? 
 
কারণ ঐ  দ্রমত্রহলাও আমারই মযতা একই কথা  াযবন। 
 
আো!–ত্রলউক আযগর ঘটনাগুযলা িট কযর স যব ত্রনযলা।–তাহযল উত্রনও সতামারই মযতা 
 াযবন সয, এই ঘটনার মযযয একটা অন্ধকার ত্রিক আযছ? 
 
সম্মত্রত জানা়ে ত্রিযজট। 
 
ত্রকন্তু সকন? কারণটা কী? 
 
প্রথম কারণ–টুত্রপর রং। 
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টুত্রপর রং বযল তুত্রম কী ইত্রঙ্গত করযত িাইযছা? 
 
আজ সথযক ত্রবশ বছর আযগ সলাযক টুত্রপ রং করযতা। এক এক ঋতুযত এক এক রং; 
সযমন–সগালাপী, নীল অথবা কাযলা। ত্রকন্তু আজকাল আর ওসব িযল না। 
 
এমন ত্রক অযাত্রম ত্রগবযসর মযতা সময়েরাও? 
 
আত্রম হ়েযতা বা টুত্রপযত রং করযলও করযত পাত্রর, ত্রকন্তু অযাত্রম করযব না। তাছা়ো আর 
একটা ত্রবযশষ ত্রিকও আযছ, সপইিটা ত্রছযলা লাল রযের। 
 
তাযত কী হযলা। 
 
অযাত্রম ত্রগবযসর িুযলর রংও ত্রছযলা লাল-অযনকটা গাজযরর মযতা। 
 
 ত্রিযজট সম্মত্রত জাত্রনয়ে বযল-গাজযরর রযের িুযলর সযঙ্গ সকউ লাল রযের টুত্রপ পযর 
না। এটা এমনই একটা বযাপার যা পুরুষযির বুেযত পারা সম্ভব ন়ে, ত্রকন্তু 
 
ত্রলউক বযল–পুরুষযির পযক্ষ বুেযত পারা কত্রঠন। ত্রমযল যাযে। 
 
তা়োতাত্র়ে কযর ত্রলউক বলল–আত্রম সরকারী সগায়েন্দা নই। ত্রজত্রম যা সতামা়ে বযলযছ 
আত্রম প্রাযিয একজন পুত্রলশ অত্রিসার ত্রছলাম, এখন অবসর ত্রনয়েত্রছ। 
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ও ত্রমস ত্রপিারটযনর সযঙ্গ সিখা হও়ো সথযক শুরু কযর তার পরবতশী ঘটনারাত্রশর 
সংত্রক্ষপ্ত বণশনা সি়ে, আর সকনই বা উইিউযড এযসযছ তাও বযল। 
 
তাহযলই সিযখা, কী অলীক কাে! আত্রম এমন একজনযক খুাঁযজ সব়োত্রে, সস একজন 
ছদ্মযবশী খুনী, সস হ়েযতা এখাযনই উইিউযড সবার মযযয ঘুযর সব়োযে। যত্রি ত্রমস 
ত্রপিারটযনর, সতামার আর ত্রমসকী সযন নাম  দ্রমত্রহলার? যারণা সত্রঠক হ়ে, তাহযল সসই 
সলাকই অযাত্রম ত্রগবসূযক খুন কযরযছ। 
 
ত্রিযজট বলযলা বুেযত সপযরত্রছ। 
 
আো, বাইযর সথযক সকউ এযস ত্রক এমন সব কাে ঘটাযত পাযর? 
 
 ত্রিযজট বলযলা–অসম্ভব ন়ে। রীড এখানকার কনযেবল। সির বাত্র়ের ছাি সবয়ে 
অযাত্রমর জানলা়ে উযঠত্রছযলা। জানলা ত্রিয়ে ওর ঘযর যাও়ো সমাযটই শক্ত কাজ ন়ে। 
 
আো, যত্রি ঢুকযলাই, ত্রকন্তু ঢুযক কী করযলা? 
 
 ওষুযযর সবাতলটা সত্ররয়ে ত্রনয়ে তার জা়েগা়ে রযের সবাতলটা সরযখ ত্রিয়েত্রছযলা। 
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অথশাৎ, সলাকটা যযরই ত্রনয়েত্রছযলা সয, অযাত্রমর ঘুম  াঙ্গযব আর টুত্রপর রংটাও িুমুক ত্রিয়ে 
সখয়ে সিলযব, তারপর সলাযক বলযব সয ও হ়ে  ুল কযর ওটা সখয়েযছ অথবা আত্মহতযা 
কযরযছ? 
 
হা। 
 
— আো, কু-মতলবপ্রসূত কাজ–সতমন সকাযনা কথা ওযঠত্রন? 
 
না। 
 
সকাযনা সলাক টুত্রপর রযের সাহাযযয এটা কযরযছ সতমন সকাযনা কথাও ওযঠত্রন? 
 
না। 
 
 তা সযেও সতামার মযন এই সযন্দহ হয়েত্রছল? 
 
ত্রমস ত্রপিারটযনর বুত্রি সতমত্রন একটা প্রখর না থাকা়ে প্রথমটা়ে ওাঁর কথা়ে আত্রম সকাযনা 
গুরুত্বই ত্রিইত্রন। ত্রলউক বলযলা। 
 
— ত্রিযজট বযল ত্রকন্তু আত্রম আগাযগা়ো  াবতাম সয উত্রন খুব িূরিৃত্রিসম্পন্ন মত্রহলা 
ত্রছযলন। আো, তুত্রম না বযলত্রছযল উত্রন আরও কয়েকটা নাম বযলত্রছযলন? 
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ত্রলউক বলযলা–নাম টত্রম ত্রপ়োসশ। এছা়ো, কাটশাযরর নামও বযলত্রছযলন। 
 
ত্রিযজট বলযল–কাটশার, টত্রম ত্রপ়োসশ, অযাত্রম ত্রগবস, ডাাঃ আিলত্রব-সবই সযন সকমন অলীক 
বযল মযন হ়ে। এরা প্রযতযযক প্রযতযযকর সথযক আলািা ত্রছযলা। 
 
আো, এই কাটশার কী কযর মারা সগল জাযনা? 
 
ও নিীযত পয়ে ডুযব মারা যা়ে। ঐ নিীর ওপযর সরু একটা সাাঁযকা আযছ; সবার যারণা 
পা িসযক ত্রগয়ে ত্রনযি পয়ে যা়ে। 
 
ত্রকন্তু সকউ একজন খুব সহযজই ওযক যাক্কা সমযর সিযলও ত্রিয়ে থাকযত পাযর? 
 
তা সতা পাযরই। 
 
তা হযল এ কথাই িাাঁ়োযে সয ত্রনযজযক সবার সযন্দযহর বাইযর সরযখ অত্রত সহযজই এই 
ত্রতনজনযক খুন করা হয়ে থাকযত পাযর? 
 
ত্রমস ত্রপিারটন ত্রকন্তু তাই সযন্দহ কযরত্রছযলন। 
 
–ত্রিযজট বলযলা। 
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ত্রলউক বলযলা-তুত্রম কাউযক সযন্দহ কযরা ত্রকনা, একথা ত্রজযজ্ঞস করা ত্রক অপ্রাসত্রঙ্গক 
হযব? 
 
উইিউযড যাযির আত্রম ত্রিত্রন বা জাত্রন তাযির সবাইযকই আমার মযন হ়ে, তারা সুি, 
সম্মাত্রনত এবং সমূ্পণশ সাযারণ। 
 
ত্রলউক বযল–আত্রম জানতাম তুত্রম একথাই বলযব। 
 
ত্রিযজট বযল–সয সকাযনা সলাক থাকযত পাযর; সযমন যযরা-মাংসও়োলা, রুত্রটও়োলা, মুিী, 
সক্ষতমজুর বা িুযও়োলা। 
 
তা হ়েযতা হযত পাযর, তযব আমার মযন হ়ে সয, ঘটনার পত্ররযপ্রত্রক্ষযত সযন্দযহর সক্ষি 
আরও সীমাবি। 
 
সকন? 
 
ত্রমস ত্রপিারটন বযলত্রছযলন সয আততা়েীর পরবতশী ত্রশকারযক তার সিাযখর ত্রশরত্রশযর, 
ঠান্ডা িৃত্রিযত সমযপ সিখযতা। ওাঁর কথা সথযক আমার যারণা হয়েত্রছল। অবশয আমারও 
 ুল হযত পাযর। 
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তুত্রম হ়েযতা ত্রঠকই বযলযছ। 
 
ত্রলউক বলযলা–জাযনা, সতামা়ে সমস্ত বযাপারটা জানাযত সপযর আত্রম খুব স্বত্রস্ত পাত্রে। 
 
তাযত সতামার উপকারই হযব। আত্রমও হ়েযতা সকাযনা সকাযনা বযাপাযর সতামাযক সাহাযয 
করযত পারযবা। ত্রকন্তু এ বযাপাযর তুত্রম সত্রতযই ত্রনযজযক জ়োযব? 
 
ত্রনি়েই। 
 
ত্রলউক বলযলা–লডশ হুইটত্রিযের  ূত্রমকা এ বযাপাযর কী হযব? সতামার কী মযন হ়ে। 
 
স্ব াবতই আমরা গডশনযক এ বযাপাযর ত্রকছু বলযবা না। বলযলা ত্রিযজট। 
 
 তুত্রম বলযত িাও সয উত্রন ত্রবশ্বাস করযবন না? 
 
না না, ত্রবশ্বাস ও ত্রঠকই করযব। গডশন সবত্রকছুই ত্রবশ্বাস কযর। ও িারুণ উৎসাত্রহত আর 
উৎিুে হযব এই ঘটনা শুনযল। 
 
তা হযল সতা আর ওযক বলা যা়ে না। 
 
হযাাঁ, এমন অনাত্রবল আনন্দ ওযক সিও়োর উপা়ে সনই। 
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 ত্রলউক ত্রিযজযটর ত্রিযক তাত্রকয়ে ঘত্র়ের ত্রিযক সিযখ। 
 
ত্রিযজট বযল–এবার আমাযির যাও়ো উত্রিত।-ও উযঠ িাাঁ়ো়ে। 
 
িুজযনই বাত্র়ের উযেযশয ত্রনাঃশযব্দ পথ িযল। 
 
*** 
 
 সম্ভাবনা 
 
ওর সশাবার ঘযর ত্রলউক বযস। একটা সািা কাগজ সটযন ত্রনয়ে তাযত কয়েকটা নাম 
ত্রলখযলা–ডাাঃ টমাস, ত্রমাঃ অযাবট, সমজর হটশন, ত্রমাঃ এলসও়োত্রিশ, ত্রমাঃ ওয়েক, ত্রমাঃ সজান, 
অযাত্রমর সপ্রত্রমক, কসাই রুত্রটও়োলা, সমামও়োলা ইতযাত্রি। ও ত্রশযরানাম ত্রিযলা– ত্রশকার, 
তার ত্রনযি ত্রলখযলা– 
 
অযাত্রম ত্রগবস : ত্রবষপ্রয়োগ; 
 
 টত্রম ত্রপ়োসশ : জানলা সথযক যাক্কা; 
 
হযাত্রর কাটশার : সরু সাাঁযকা সথযক যাক্কা (মাতাল? ওষুয প্রয়োগ?); 
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ডাাঃ আিলত্রব : রযক্ত ত্রবষয়োগ; 
 
ত্রমস ত্রপিারটন: গাত্র়ে ত্রিয়ে িাপা সিও়ো; 
 
আযরা সযাগ করযলা ও 
 
ত্রমযসস সরাজ 
 
বৃি সবন? 
 
একটু সথযম আবার ত্রলখযলা 
 
ত্রমযসস হটশন? 
 
তাত্রলকাটা ত্রকছুক্ষণ সিযখ আবার ত্রলখযলা– 
 
ডাাঃ টমাস : ত্রবরুি সম্ভাবয যুত্রক্ত : ডাাঃ আিলত্রবর মৃতুযযত রীত্রতমত লা বান। মৃতুযর 
পিত্রতযত সপশাগত সসৌকযশ, যথা, দবজ্ঞাত্রনক পিত্রতযত রযক্ত বীজাণু প্রয়োগ। অযাত্রম 
ত্রগবস্ সযত্রিন মারা যা়ে, সসত্রিন ত্রবযকল সবলা তার সযঙ্গ সিখা কযর (ওযির িুজযনর 
মযযয ত্রক ত্রকছু ত্রছযলা? ব্ল্যাকযমল?)। 
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টত্রম ত্রপ়োসশ : ডাাঃ টমাযসর সযঙ্গ সকাযনা সযাগাযযাগ ত্রছল ত্রকনা জানা যা়ে না। 
 
 হযাত্রর কাটশার : সকাযনা সযাগাযযাগ আযছ বযল জানা যা়ে না। 
 
 সযত্রিন ত্রমস ত্রপিারটন লেযন সগযলন, সসত্রিন ত্রক ডাাঃ টমাস উইিউযড ত্রছযলন? 
 
একটা ব়ে ত্রনশ্বাস সিযল ত্রলউক নতুন কযর আযরা একটা ত্রশযরানাম ত্রলখযলা 
 
ত্রমাঃ অযাবট : ত্রবরুযি সম্ভাবয যুত্রক্ত : (ত্রলউযকর বযত্রক্তগত অত্র মত-ওকালত্রত সপশার 
সলাকজন অতযন্ত খুাঁতখুযত, সযন্দহপ্রবণ এবং অমাত্রজশত হয়ে থাযক)। ত্রকন্তু এযক্ষযি 
 দ্রযলাক অত্রত প্রাণবন্ত, সহজ, আিরযণ মাত্রজশত। ত্রকন্তু বাস্তবযক্ষযি গল্প উপনযাযসর 
িত্ররযির ওপর ত্রন শর করযল িলযব না। 
 
ডাাঃ অযািলত্রবযক খুন করার উযেশয–ওযির িুজযনর মযযয সবসম়েই একটা অন্তিশন্দ্ব 
ত্রছযলা। অযািলত্রব অযাবটযক সঘারতর অপছন্দ করযতন। ত্রমস ত্রপিারটন খুব সহযজই 
এাঁযির িুজযনর মযযয অন্তিশন্দ্ব লক্ষয কযর থাকযত পাযরন। 
 
টত্রম ত্রপ়োসশ : অযাবযটর কাগজপি ত্রনয়ে ঘাাঁটাঘাাঁত্রট কযরত্রছযলা। 
 
 হযাত্রর কাটশার : সকাযনা সযাগাযযাগ পাও়ো যাযে না। 
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অযাত্রম ত্রগবস : সকাযনা সযাগাযযাগ সনই। টুত্রপর রং বযবহার করা অযাবযটর িত্ররিানুগ। 
সযত্রিন ত্রমস ত্রপিারটন খুন হযলন, সসত্রিন ত্রক অযাবট গ্রাযম ত্রছযলন? 
 
সমজর হটশন : ত্রবরুযি সম্ভাবয যুত্রক্ত : অযাত্রম ত্রগযসর সযঙ্গ সকাযনা সংযযাগ ত্রছযলা বযল 
জানা যা়ে না। টত্রম বা কাটশাযরর বযাপাযরও তাই। ত্রমযসস হটশন সিযন্ধ সকাযনা সূি আযছ 
ত্রক? মৃতুযর যরন সথযক মযন হ়ে সয, আযসশত্রনক ত্রবযষ  দ্রমত্রহলা মারা সগযছন। 
 
ত্রবাঃদ্রাঃ–টমাস ত্রিত্রকৎসা কযরযছ। টমাযসর ওপর সযন্দযহর আরও একটা কারণ। 
 
ত্রমাঃ এলসও়োত্রিশ : ত্রবরুযি সম্ভাবয যুত্রক্ত : বাযজ যরযনর সলাক; ব্ল্যাক মযাত্রজক ত্রনয়ে 
কারবার। অযাত্রম ত্রগযসর সযঙ্গ সযাগাযযাগ ত্রছযলা। টত্রম ত্রপ়োসশ বা কাটশাযরর সযঙ্গ ত্রক 
সকাযনা সংযযাগ ত্রছযলা? জানা যা়েত্রন। আিলত্রবর সযঙ্গ? হ়েযতা বা এলসও়োত্রিশর 
মানত্রসক গঠন ত্রনয়ে বলাবত্রল কযরযছন। ত্রমস ত্রপিারটন? ত্রমস ত্রপিারটন যখন খুন 
হযলন, তখন ত্রক এলসও়োত্রিশ উইিউযডর বাইযর ত্রছযলা? 
 
ত্রমাঃ ওয়েক : ত্রবরুযি সম্ভাবয যুত্রক্ত : খুব সম্ভবতাঃ খুনী ন়ে। যমশী়ে অনুশাসযন খুন করার 
িত? গযল্প এই পত্রবি পাদ্রীমশাই খুনী হযলও হ়েযতা হযত পাযর। 
 
দ্রিবয : কাটশার, টত্রম, অযাত্রম–সবাই যমশমযতর বাইযর। তযব ত্রক স্বগশী়ে আযিযশ এযির 
সত্ররয়ে সিও়ো হয়েযছ? 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

70 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

 
ত্রমাঃ সজানস্ : তথয অজানা। 
 
অযাত্রমর সপ্রত্রমক : অযাত্রমযক খুন করার মযযয হ়েযতা যুত্রক্ত আযছ; ত্রকন্তু অনযানয খুযনর 
সকাযনা কারণ সনই। 
 
অনযানয : ত্রনতান্তই অপ্রয়োজনী়ে। 
 
ওসব সলখাটা পয়ে বলল–এযকবাযর অসম্ভব। ইউত্রক্ল্ড সকমন ছন্দবি াযব সাজাযত 
জাযন! সবকত্রট ত্রলেই ত্রছাঁয়ে ও এযকবাযর পুত্র়েয়ে সিলযলা। 
 
ত্রনযজর মযন বলযলা–কাজটা খুব সহজ বযল মযন হ়ে না। 
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র্াাঃ টমাস 
 
ডাাঃ টমাস সবশ রূপবান পুরুষ। গায়ের রং যবযযব সািা। ত্রতত্ররশ বছর ব়েস। 
সিাযখমুযখ সবশিাই একটা িমযক ওঠা অত্র বযত্রক্ত। ত্রকন্তু  দ্রযলাক সয অতযন্ত বুত্রিমান 
সলাক, অত্রিযরই ত্রলউক তার প্রমাণ প্রা়ে। ডাাঃ টমাযসর সিিাযর আসার অজুহাযত ত্রহযসযব 
ত্রলউক ত্রনযজর সগযট বাযতর কথা বযল। ওর অসুযখর কথা শুযন টমাস সয ওষুয সিন তা 
হাত্রলশ েীযটর ত্রবখযাত ত্রবযশষজ্ঞ মাি সপ্তাহখাযনক আযগ ত্রিয়েত্রছযলন। 
 
ত্রলউক বলযলা–যনযবাি। শুযন আশ্বস্ত হলাম সয আমার অসুখটা সসযর যাযব। 
 
ডাাঃ টমাস সহযস বলযলন–না, না, সতমন ত্রবপি আযছ বযল মযন হ়ে না ত্রমাঃ ত্রিস 
উইত্রল়োম্। 
 
ত্রলউক বলযলা–সস যাই সহাক, আপত্রন ত্রকন্তু আমাযক সবশ ত্রনত্রিন্ত করযলন। 
 
আসযল আপনার এই অসুযখ সকাযনা রকম জত্রটলতা সনই। 
 
আত্রম সতা স যবত্রছলাম সয, এই সগাঁযট বাযতর প্রযকাযপ জবুথবু হয়ে এযকবাযরই অথবশ 
হয়ে যাযবা। 
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ত্রলউক তা়োতাত্র়ে বলযলা–পুরুষ মানুযষরা সাযারণতাঃ এ  াযবই খুব তা়োতাত্র়ে অথবশ 
হয়ে পয়ে। 
 
ডাাঃ টমাস প্রশ্ন করযলন–আপত্রন মযাত্রজক ত্রনয়ে একখানা বই ত্রলযখযছন না ত্রমাঃ ত্রিস 
উইত্রল়োম? 
 
ত্রলউক আিযশ হয়ে বলযলা–আপত্রন এ কথা ত্রক কযর জানযলন? 
 
ত্রতত্রন বলযলন–আমাযির এখানকার মত জা়েগা়ে সব খবরই তা়োতাত্র়ে ছত্র়েয়ে পয়ে; 
তার কারণ আমাযির প্রসঙ্গ ব়েই অল্প। 
 
একত্রিন হ়েযতা শুনযবন সয আত্রম িানী়ে মৃত আত্মাযির আর ডাইনীযির সডযক যরাতযল 
এযনত্রছ। 
 
আপনার কথাটা ত্রকন্তু সবশ তাৎপযশপূণশ! 
 
সকন? 
 
ইত্রতমযযযই আপনার সম্পযকশ গুজব রযটযছ সয আপত্রন না ত্রক টত্রম ত্রপ়োযসশর সপ্রতাত্মাযক 
এযনযছন। 
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ত্রপ়োসশ? ও, সসই সছযলত্রট সয জানলা সথযক পয়ে ত্রগয়েত্রছযলা? 
 
হা। 
 
আত্রম স যব পাত্রে না একথা কী কযর রটযলা; আত্রম সসই উত্রকল  দ্রযলাযকর কাযছ 
প্রসঙ্গটা কযরত্রছলাম–কী সযন নাম–অযাবট। 
 
হযাাঁ, অযাবযটর কাছ সথযকই গল্পটা রযটযছ। 
 
তা হযলই বুেুন। 
 
আপত্রন ত্রনযজ  ূযত ত্রবশ্বাস কযরন? 
 
না, তযব আকত্রিক অথবা বী ৎস মৃতুযর সক্ষযি নানা রকম অদু্ভত লক্ষযণর কথা জাত্রন–
সস সম্পযকশ আত্রম সবত্রশ আগ্রহী। সযমন যরুন, প্রিত্রলত আযছ সয, সকাযনা খুন হও়ো 
সতাক নাত্রক তার কবযর ত্রবোম করযত পাযর না। আত্রম ত্রঠক বুেযত পাত্রর না সয এসব 
কথা সলাযক কী কযর  াবযত পাযর! 
 
টমাস্ বযলন–আজকাল সবত্রশর  াগ সলাকই এই সমস্ত গল্প ত্রবশ্বাস কযর না। 
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সবশ প্রশাত্রন্তম়ে আপনাযির এই গ্রাম। সকাযনা িুষ্কাযশ হবার মত জা়েগা এটা ন়ে;তযব 
হযত পাযর যত্রি সকউ সসই সছাট্ট টত্রমযক জানলা সথযক যাক্কা ত্রিয়ে সিযল ত্রিয়ে থাযক। 
 
মযন হযে সছযলটা এযকবাযর নোর যরযনর ত্রছযলা, ওযক এই িুত্রন়ো সথযক সরাযনা 
হ়েযতা বা জনত্রহতকর কাজ ত্রহযসযব সনও়ো সযযত পাযর। 
 
তা হ়েযতা সত্রতয; তযব এই যরযনর জনত্রহতকর কাজ করাযতা আর সম্ভব ন়ে। 
 
 ত্রলউক বলযলা–আপনার ত্রক মযন হ়ে না সয সবযছ সবযছ অপ্রয়োজনী়েযির অপসারণ 
সমাযজর পযক্ষ মঙ্গলিা়েক? 
 
তা কথাটা মন্দ বযলনত্রন। 
 
ত্রলউক বযল–অথশাৎ আপত্রন গুরুত্ব ত্রিযেন না। আত্রম ত্রকন্তু ত্রিত্রে। সকাযনা মানুষ যত্রি 
প্রগত্রতর ত্রবরুযি কাজ কযর, আমার মযত তাযক অপসারণ করা উত্রিত। 
 
ডাাঃ টমাস বযলন–স্বীকার কযরত্রছ। ত্রকন্তু সকাযনা মানুষ উপযুক্ত আর সকাযনা মানুষ 
উপযুক্ত ন়ে তার ত্রবিার সক করযব? 
 
ত্রলউক স্বীকার কযর-সসটা একটা কত্রঠন কাজই বযট। 
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ডাাঃ টমাস বযলন–আমার কাজ হযে স্বািযহীযনর স্বািয ত্রিত্ররয়ে সিও়ো এবং আত্রম 
স্বীকার করত্রছ সয, সসটাই একটা প্রিে রকম িুরূহ কাজ। 
 
ত্রলউক বলযলা–আো, তযকশর খাত্রতযর যরা যাক সয মৃত হযাাঁরী কাটশার 
 
ডাাঃ টমাস িমযক উঠযলন–কাটশার? আপত্রন সসই সসয ন োরএর বাত্র়েও়োলার কথা 
বলযছন? 
 
হযাাঁ, সসই সলাকটাই। আত্রম সলাকটাযক ত্রিত্রন না। তযব আমার সবান ত্রমস কনওয়ে ওর 
সিযন্ধ বযলত্রছযলন। 
 
হযাাঁ, ও খুব মি সখযতা, বউ-সময়ের সযঙ্গ িুবশযবহার করযতা। 
 
তার মাযন ও ত্রবিা়ে হও়ো়ে পৃত্রথবী  ারমুক্তই হয়েযছ? 
 
এ কথাটা খুব একটা অযযৌত্রক্তক ন়ে।–টমাস মন্তবয করযলা। 
 
ও ত্রনযজ পয়ে না ত্রগয়ে সকউ যত্রি যাক্কা ত্রিয়ে ওযক নিীযত সিযল ত্রিয়ে থাযক, তাহযল 
বলযত হযব সয সস একরকম জনত্রহতকর কাজই কযরযছ। 
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টমাস বলযলা–আপত্রন সযসব পিত্রতর কাজ বলযছন,যসখানকার সলাকজনযির ওপর 
প্রয়োগ কযরযছন? 
 
ত্রলউক সহযস বলযলা–না, না, এটা আমার অত্র মত। কখনও প্রয়োগ কযর সিত্রখত্রন। 
 
হঠাৎ ত্রলউক বলযলা–বলুন সতা, আপত্রন ত্রনযজ কখযনা এমন সলাক সিযখযছন যাযক সিযখ 
খুনী বযল মযন হয়েযছ? 
 
টমাস তীিস্বযর বযল উঠযলন–সত্রতযই কী অসাযারণ প্রশ্ন! 
 
তাই ত্রক? একথাটা ত্রক অস্বীকার করযত পাযরন সয, একজন ডাক্তারযক কত রকযমর 
ত্রবত্রিি িত্ররযির সলাকজন ত্রনয়ে ঘাাঁটাঘাাঁত্রট করযত হ়ে? তাাঁর পযক্ষ একজন সনশাগ্রস্ত খুনী 
ত্রিযন সবর করা তুলনামূলক  াযব অযনক সহজ। 
 
রাগত স্বযর টমাস বযলন–খুন করা যাযির সনশা তাযির সম্পযকশ আপনার জ্ঞান সিখত্রছ 
এযকবাযরই মামুত্রল। ত্রকন্তু আত্রম আপনাযক বলত্রছ শুযন রাখুন, সনশাগ্রস্ত খুনীযক ত্রিনযত 
পারা িুত্রন়োর কত্রঠনতম কাযজর মযযয একত্রট। 
 
আপত্রন ত্রঠক বলযছন ত্রক? 
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ত্রনি়েই ত্রঠক বলত্রছ। একজন সনশাগ্রস্ত খুনী যখন খুন কযর, সস তখুন যযর সন়ে সয, সস 
আত্মরক্ষাযথশ খুন করযছ। অবশয এমন খুনীও আযছ, যারা আপনার আমার মত স্বা াত্রবক 
এবং সাযারণ মানুষ। 
 
আপত্রন হ়েযতা একত্রিন আত্রবষ্কার কযর বসযবন সয আত্রম ত্রনযজই সগাটা পাাঁি ছ়ে খুন 
কযরত্রছ। 
 
ডাাঃ টমাস হাসযলন–আমার মযন হ়ে না সতমন ঘটনা ঘটযব ত্রমাঃ ত্রিৎস উইত্রল়োম। 
 
িুজযনই সহযস উঠযলা। 
 
ত্রলউক িাাঁত্র়েয়ে উযঠ নমস্কার কযর বলযলা–আত্রম আপনার অযনকটা সম়ে নি কযর 
ত্রিলাম। 
 
ত্রঠক আযছ, আত্রম সমাযটই বযস্ত নই। বাইযর কারুর সযঙ্গ কথা বলযত পারযল সবশ  াযলা 
লাযগ। 
 
আত্রমও  াবত্রছলাম সয–হঠাৎ ত্রলউক সথযম যা়ে। 
 
 ত্রকছু বলত্রছযলন? 
 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

78 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

 ত্রমস কনওয়ে যখন আমাযক এখাযন পাঠান তখন আমাযক বযলত্রছযলন সয আপত্রন অতযন্ত 
সমযাবী সলাক। 
 
ত্রনযজর প্রযাকত্রটস আরম্ভ করার ত্রিক সথযক এযকবাযর খারাপ ন়ে– াযলা অত্র জ্ঞতা অজশন 
করা যা়ে। 
 
ত্রকন্তু এমন একটা আবি জা়েগা়ে ত্রক জীবন কাত্রটয়ে ত্রিযত পারযবন? শুযনত্রছ, আপনার 
অংশীিার ডাাঃ আিলত্রবর খুব একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্রছযলা না? আো, উত্রন ত্রনি়েই এখাযন 
বহুত্রিন বাস কযরযছন? 
 
বলযত সগযল সারাজীবন। 
 
 ত্রলউক পত্ররহাযসর সুযর বলল–শুযনত্রছ উত্রন খুব সুন্দরী একত্রট সময়ে সরযখ সগযছন। 
 
টমাস বলযলন–তা–ত্রঠকই শুযনযছন। 
 
তারপর বলযলন–আমরা সয অপরাযতে ত্রনয়ে কথা বলত্রছলাম, তার ওপর সলখা একখানা 
 াযলা বই আপনাযক আত্রম ত্রিযত পাত্রর। বইখানা জামশান  াষা়ে অনুবাি, 
Kreuzheimmer-এর হীনতা এবং অপরায। 
 
ত্রলউক বলযলা-যনযবাি। 
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ডাাঃ টমাস বইখানা সবর কযর ত্রলউযকর হাযত ত্রিয়ে বলযলন–এই ত্রনন। এর সকাযনা 
সকাযনা ত্রবষ়ে সত্রতযই খুব িমকপ্রি। যত্রিও ত্রবষ়েগুত্রলর সবত্রশর  াগই সকবলমাি মতামত 
সবশস্ব, ত্রকন্তু সবশ মজািার; সযমন যরুন, োিিুযটশর কসাই Menzheld-এর 
সছাযটাযবলাকার জীবন। তারপর আর একটা অযযা়ে আযছ খুনী নাসশ Anna Helm-এর 
ওপর, খুব  াযলা লাগযব। 
 
ত্রলউক বলযলা–ওযক যখন পুত্রলশ যরযলা, তার আযগই ডজনখাযনক খুন ত্রনঘশাৎ কযর 
সিযলত্রছযলা। 
 
ডাাঃ টমাস বলযলন–হযাাঁ, ওর বযত্রক্তযত্বর মযযয একটা সহানু ূত্রত মাখাযনা  াব ত্রছযলা। 
সছযলযময়েযির প্রাণ ত্রিয়ে সিখাযশানা করযতা; আবার তাযির পর পর মৃতুযযত এযকবাযর 
স যঙ্গ প়েযতা। অদু্ভত মনস্তে। 
 
আমার  াবযত আিযশ লাযগ সয এই সমস্ত সলাক কী কযর খুনখারাত্রপ কযর সসযর সযযত 
পাযর। 
 
খুব একটা আিযযশর ত্রকছু ন়ে; বযাপার খুবই সহজ।–ডাাঃ টমাস বলযলন। 
 
কী সহজ? 
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সসযর সযযত পারা।–তারপর সহযস বলযলন–সকবল মাি যত্রি সাবযান হও়ো যা়ে। আসল 
কথা সাবযান হযত পারাটা। একজন বুত্রিমান সলাক কখযনাই এ সমস্ত বযাপাযর  ুল 
করযব না এবং  ুল না করযলই সসযর সযযত পাযর। 
 
কথা সশষ কযর ডাাঃ টমাস ঘযরর স তর ঢুযক সগযলন। 
 
ত্রনযজযক একজন বুত্রিমান সলাক  াবযতা ত্রলউক আর ডাাঃ টমাসযক স যবত্রছযলা সাযারণ 
বুত্রিসম্পন্ন একজন সলাক। ত্রকন্তু মুহূযতশর মযযয সসই যারণা পালযট সগল। ডাক্তাযরর এ 
ত্রশশুসুল  হাত্রস–সকাযনা পাকা বুত্রিসম্পন্ন মানুযষর। 
 
*** 
 
ত্রমযসস ত্রপ়োযসশর জবানবন্দী ত্রলউযকর িুটবল সখলার পাতা খুলযলই আযক্ষপ হ়ে সয, 
একটুর জনযও একযশা কুত্র়ে পাউযের বাত্রজটা ত্রজতযত পারযলা না। ত্রমযসস ত্রপ়োসশ ওর 
এইকথা়ে সহানু ূত্রত জাত্রনয়ে বযলন সয, তার স্বামীও এ াযব মাযে মাযেই ত্রনরাশ হয়ে 
থাযকন। এইরূপ কযথাপকথযনর িারা িুজযনর মযযয একটা বনু্ধত্ব গয়ে ওযঠ। 
 
ত্রমযসস ত্রপ়োসশ বযলন–ত্রমাঃ ত্রপ়োসশ িুটবল সখলা়ে একজন অিময উৎসাহী, আর সযমন 
বললাম –বহুবার হতাশও হয়েযছন। তযব কপাযল না থাকযল সজতা যা়ে না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

81 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

ত্রলউকও এই কপালতযে আন্তত্ররক সা়ে ত্রিয়ে বযল–যখন আযস তখন কি িুাঃখ সব 
একসযঙ্গ হাত যরাযত্রর কযর আযস। 
 
কথার মযতা একটা কথা বযলযছন–আত্রম মযমশ মযমশ একথা জাত্রন। ত্রমযসস ত্রপ়োসশ বযলন–
ত্রবযশষ কযর সয মত্রহলার স্বামী আর আট সছযলযময়ে ত্রনয়ে ঘর আর আটত্রটর মযযয িুত্রটই 
কবযরর তলা়ে–সস কথা  াযলা কযরই জাযন। 
 
ত্রলউক বযল–সস সতা জানযবই। আপনার সছযল-সময়েযির মযযয িুজনই বুত্রে মারা সগযছ? 
 
ত্রমযসস ত্রপ়োসশ বযলন–একত্রট সতা মাি এই মাসখাযনক আযগই সগল। 
 
 আহা, ব়েই িুাঃযখর বযাপার সতা? 
 
শুযুই িুাঃযখর কী বলযছন? কী সয িারুণ আঘাত সপয়েত্রছলাম। টত্রম সয এ াযব িযল 
যাযব, একথা ঘুণাক্ষযরও ত্রিন্তা কত্ররত্রন। সবাঁযি থাকযত ও আমা়ে অযনক জ্বাত্রলয়েযছ, ত্রকন্তু 
এ াযব িযল সগল? 
 
সমযবিনা জাত্রনয়ে ত্রলউক প্রসঙ্গটা  াযলা সময়ে এমা সথযক টত্রমযত সত্ররয়ে আনযলা। 
 
আপনার সছযল বুত্রে অল্পত্রিন আযগই মারা সগযছ? 
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হযাাঁ, একটা িুঘশটনা ঘটযলা–সয বাত্র়েযত আমাযির লাইযিত্রর–সসই বাত্র়ের জানলা সাি 
করত্রছযলা। আর পা হ়েযক সসই উাঁিু সথযক পয়ে সগল।যসই ত্রিনকার ঘটনার বণশনা সিন 
ত্রমযসস ত্রপ়োসশ। 
 
ত্রলউক ত্রজযজ্ঞস কযর–আো, সকউ ত্রক একথা বযলযছ সয, ওযক জানলার আলযসযত 
িাাঁত্র়েয়ে নািানাত্রি করযত সিখা সগযছ? 
 
ত্রমযসস ত্রপ়োসশ বলযলন–অল্পব়েসী সছযলরা ব়েস অনুযা়েীই আিরণ করযব; তাই ত্রনয়ে 
খুাঁত খুাঁযত স্ব াযবর সমজর হটশন অত দহ দি না করযলই পারযতন। 
 
সমজর হটশন? 
 
হযাাঁ, এক িঙ্গল কুকুর ত্রনয়ে  দ্রযলাক থাযকন। িুঘশটনা ঘটার পর উত্রন বযলন সয টত্রম 
খুব অসাবযান ত্রছযলা; ত্রকন্তু আমার মন বযল সয ও ত্রনি়েই হঠাৎ ত্রকছু একটা সিযখ 
এতই িমযক উযঠত্রছযলা সয টাল সামলাযত না সপযর পয়ে যা়ে। তযব এই ব়েযসর 
সছযলরা এমনটা সতা হ়েই–ত্রকন্তু ওর মনটা খারাপ ত্রছযলা না। 
 
না না, সস সতা ত্রছযলাই না; তযব কথা ত্রক জাযনন ত্রমযসস ত্রপ়োসশ? আমরা এই মযযব়েস্ক 
 দ্রযলাযকরা প্রা়েই  ুযল যাই সয আমরাও একত্রিন সছাযটা ত্রছলাম। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

83 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

একটু সহযস ত্রলউক ত্রজযজ্ঞস কযর–যাযির কাযছ কাজ করযতা তাযির সযঙ্গ বুত্রে িুিুত্রম 
করযতা? 
 
ত্রমযসস ত্রপ়োসশ উের সিন-ও তাযির ত্রনয়ে একটু মজা করযতা-বযস এইটুকুই। আমাযির 
হাসাবার জনয ও কখনও বা ত্রমাঃ এলসও়োত্রিশর কখনও বা িাযিশর পত্ররিালক ত্রমাঃ হবযসর 
গলার নকল করযত তাযির মযতা কথা বলযতা। আবার কখনও বা বাগাযনর মালীযির 
কাযছ ত্রগয়ে সখাি লযডশর অনুকরণ কযর ওযির হাসাযতা। এজনযই সতা লডশ ওযক ছাাঁটাই 
কযরযছন; তযব ওর ওপর সকাযনা রাগ-ত্রবযিষ ত্রছযলা না। পযর লডশ ত্রনযজই ওযক আর 
একটা িাকত্রর সযাগা়ে কযর ত্রিয়েত্রছযলন। 
 
ত্রকন্তু আর সকউ ওর সযঙ্গ  াযলা বযবহার করযতা না? 
 
না তা করযতা না। কারও নাম করা উত্রিত ন়ে; তযব সযমন যরুন ত্রমাঃ অযাবট সবার 
সযঙ্গই খুব  াযলা বযবহার কযরন; ওাঁযক ত্রনয়ে কথা বলা উত্রিত ন়ে। 
 
টত্রম ত্রক ওাঁর সযঙ্গ সকাযনা োযমলা়ে পয়েত্রছযলা। 
 
ত্রমযসস ত্রপ়োসশ বযলন–ত্রঠক তা ন়ে, তযব কথা হযে সয, সযসব কাগজপি খুব 
প্রয়োজনী়ে এবং সগাপনী়ে, সতমন কাগজপি সটত্রবযলর ওপর না রাখাই স া উত্রিত–
অন্ততাঃ আত্রম সতা তাই বুত্রে। 
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ত্রলউক বযল–সস সতা ত্রনি়েই। 
 
খুব খাাঁত্রট কথা। আমারও ওই একই কথা; ত্রমাঃ ত্রপ়োসশও এই কথাই বযলন। টত্রম ত্রকন্তু 
সসইসব কাগজপি পয়েও সিযখত্রন। 
 
আো, ওগুযলা কী ত্রছযলা? উইল? 
 
না না, ওসব ন়ে। সতমন ত্রকছু িরকারী কাগজ ন়ে–একটা বযত্রক্তগত ত্রিত্রঠ, একজন 
মত্রহলার সলখাটত্রম নামটা পযশন্ত সিযখত্রন। তাইযতা বত্রল, তুে একটা বযাপার ত্রনয়ে এতটা 
দহচি না করযলই হযতা। 
 
ত্রমাঃ অযাবট বুত্রে সহযজই সব ত্রকছুযত সিাষ যযরন? ত্রলউক ত্রজযজ্ঞস কযর। 
 
তাই সতা মযন হ়ে। শুযনত্রছ  দ্রযলাযকর সযঙ্গ ঘত্রনষ্ঠ াযব সমলাযমশা করাটা সবশ শক্ত। 
এই সতা সিখুন, ডাাঃ আিলত্রবর সযঙ্গ িারুণ খটাখত্রট ত্রছযলা, িুজযনর সম্পকশ ত্রছযলা সযন 
এযকবাযর সাযপ-সনউযল। ত্রকন্তু এখন যত্রি ত্রমাঃ অযাবযটর সসই সমস্ত কথা মযন পয়ে, 
তাহযল ত্রনি়েই ওাঁর খুব খারাপ লাগযব কারণ, মারা সগযল তার ওপর আর রাগ ত্রবরত্রক্ত 
সিখাযত সনই; অথি সিখুন, রূঢ় কথা একবার বযল সিলযল তা সতা আর সিরত সনও়ো 
যা়ে না। 
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ত্রলউক বলযলা-খুবই সত্রতয কথা। আিলত্রবযক কত্রঠন কথা বলা আর তার মৃতুয; আবার 
টত্রমর সযঙ্গ খারাপ আিরণ করা–তার কয়েকত্রিন পযর সসও মারা সগল। আমার মযন হ়ে, 
এ যরযনর পর পর িুযটা অত্র জ্ঞতার িযল ত্রমাঃ অযাবট  ত্রবষযযত ত্রনযজর ত্রজ যক সংযত 
করযবন। 
 
ত্রমযসস ত্রপ়োসশ বলযলন–সসয ন োরস-এর হযারী কাটার জযল ডুযব মরবার কয়েকত্রিন 
আযগ ওর সযঙ্গও িারুণ কথা কাটাকাত্রট হয়েত্রছযলা। তযব এর জনয ত্রমাঃ অযাবটযক সিাষ 
সিও়ো যা়ে না। হত াগী ত্রমযসস কাটশার! কী কি কযরই সস ওর সযঙ্গ ঘর করযতা! 
কাটশার মারা যাও়ো়ে একত্রিক সথযক ওর  াযলাই হয়েযছ। 
 
কাটশারও একটা সময়ে সরযখ সগযছ না? 
 
ত্রমযসস ত্রপ়োসশ বযলন–ও এই কথা। ত্রকন্তু আত্রম ত্রকছুযতই গুজব ছ়োযবা না। 
 
আগ্রহ াযব ত্রলউক অযপক্ষা করযলা। 
 
আত্রম কখযনাও বত্রল না সয একমাি কথার কথা ছা়ো আর ত্রকছু আযছ। লুসী কাটশার 
একত্রিক সথযক সিখযত শুনযত সবশ  াযলা সময়ে। তযব সলাযক যা বযল তাও সতা 
অস্বীকার করা যা়ে না–ত্রবযশষ কযর কাটশার ত্রগয়ে ওর বাত্র়েযত এমন াযব গালমন্দ আর 
সিাঁিাযমত্রি করার পর। 
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ত্রলউক বলযলা–ত্রমাঃ অযাবটযক সিখযলই মযন হ়ে সয  দ্রযলাক অল্পব়েস্কা সুন্দরী 
সময়েযির খুবই পছন্দ কযরন। 
 
ত্রমযসস ত্রপ়োসশ বযলন–সব পুরুযষর সক্ষযিই একথা খাযট। তা সযেও সয  দ্রযলাক–সস 
 দ্রযলাকই থাযক; তযব সশষ পযশন্ত সবই সলাযকর সিাযখ পয়ে। এমন সছাযটা জা়েগা়ে 
ত্রকছুই সগাপন থাযক না। 
 
ত্রলউক বযল–এই জা়েগাটা ত্রকন্তু খুব সুন্দর; এযকবাযর ত্রনষ্পাপ বযল মযন হ়ে। 
আপনাযির এখাযন সতা জমকাযলা এক নতুন ইনত্রেত্রটউট রয়েযছ। 
 
ত্রমযসস ত্রপ়োসশ বলযলন–সলাযক অবশয বযল সয বাত্র়েটা খুব সুন্দর। আমাযির মহামানয 
লডশ সাযহব এই জা়েগাটার জনয অযনক ত্রকছুই কযরযছন, এ কথা আমরা সবাই জাত্রন। 
 
প্রশ্ন কযর ত্রলউক–ত্রকন্তু ওাঁর প্রযিিা খুব একটা সাথশক হ়েত্রন, তাই না? 
 
শত হযলও উত্রন সতা আর ত্রমস ওয়েনত্রিট বা ত্রমস কনওয়ের মত অত্র জাত  দ্র নন। 
অবশয উত্রনই এখন লডশ সাযহব হয়েযছন–যনী হয়েযছন, ত্রকন্তু তাযতই ত্রক সব হ়ে, বলুন? 
 
না, তা হ়ে না। 
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 এইসব কথা বললাম বযল ত্রকছু মযন করযবন না। আত্রম জাত্রন সয আপত্রন ওই মযানর 
হাউযস থাযকন এবং একটা বই ত্রলখযছন। তযব আপত্রন সতা ত্রমস কনওয়ের আত্মী়ে; 
আর সসটাই হযলা আসল কথা। ত্রমস কনওয়ে ওই অযাশমযানযরর মালত্রকন হযবন শুযন 
আমরা সবাই খুব আনত্রন্দত। 
 
সিখযতই পাত্রে সয আপনারা তাযত যথাথশ আনত্রন্দত। 
 
ত্রলউক এবার ত্রবিা়ে জাত্রনয়ে হাাঁটার গত্রত বাত্র়েয়ে ত্রিযলা।–এই হতো়ো গ্রাম আমাযক 
সযন গ্রাস করযত বযসযছ। সিখযত সকমন সুন্দর, শান্ত হাত্রসখুশী, ত্রনষ্পাপ–অথি এখাযনই 
এযকর পর এক ত্রবত্রিি খুযনর প্রবাহ বয়ে িযলযছ। না ত্রক আত্রম ত্রনযজই পাগল হয়ে 
সগলাম? 
 
ও একবার অপাঙ্গিৃত্রিযত হাই েীযটর ত্রিযক তাকাযলা। ওর কাযছ সবই সযন সকমন 
অসতয বযল মযন হযলা। আপন মযন ও বযল উঠযলানা, এসব ঘটনা ঘটা সম্ভব ন়ে। 
তার পরমুহূযতশই আবার  াবযলা এখাযন সব ত্রকছুই ঘটা সম্ভব; খুন, জখম, ত্রনষু্ঠরতা, 
ডাইনীতে–সবই এখাযন সম্ভব। 
 
মাথা তুযল ত্রলউক িূযর তাত্রকয়ে সিখযত সপযলা িুযটা অস্পি সিহ িযলযছ। িূরত্ব সযেও 
ও িুজনযকই ত্রিনযত পারযলা। একজন এলসও়োত্রিশ অপরজন ত্রিযজট। িূর সথযক সিযখ 
মযন হত্রেযলা সযন ওরা িুজন এক স্বপ্নরাজয সথযক সনযম এযস ত্রনাঃশযব্দ ঘাযসর ওপর 
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ত্রিয়ে সব়োযলর মত লাত্রিয়ে িযলযছ। এই াযব সিযখ ওর ত্রিযজট সম্পযকশ অদু্ভত পুরাযনা 
অনু ূত্রতই আবার মাথািা়ো ত্রিয়ে উঠযলা। 
 
ত্রনযজর মযন ও বলযলা–আমাযকই ডাইনীযত সপয়েযছ! এ আর ত্রকছুই ন়ে–ডাইনীর 
প্র াব! 
 
ত্রনিল হয়ে ও িাাঁত্র়েয়ে রইযলা। ওযক এক অদু্ভত  াবনা ত্রনথর কযর ত্রিযলা। প্রশ্ন 
জাগযলা ওর মযন–এই রহযসযর ত্রকনারা সক করযত পারযব? কাউযক সিখযত পাত্রে না। 
 
*** 
 
সরাজ আিলত্রব 
 
ত্রলউক সপছযন সামানয শব্দ হযত িমযক এযকবাযর ঘুযর িাাঁ়োযলা। একত্রট অপরূপ সুন্দরী 
সময়ে িাাঁত্র়েয়ে আযছ। সময়েত্রট সামনা সামত্রন হযতই সযন কতকটা ত্রবিত হয়ে প়েযলা। 
 
প্রশ্ন করযলা সময়েত্রট–আপত্রনই ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম? 
 
হযাাঁ,আত্রমই 
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আমার নাম সরাজ আিলত্রব। ত্রিযজট বলযলা সয, আমার বাবার পত্ররত্রিত কয়েকজনযক 
আপত্রন সিযনন। 
 
ত্রলউক আমতা আমতা কযর বলযলা–সস বহুত্রিন আযগর বযাপার। আপনার বাবার ত্রবয়ের 
আযগ তারা ওাঁযক ত্রিনযতন–উত্রন তখন পূণশব়েস্ক যুবক ত্রছযলন। 
 
সরাজ আিলত্রব ত্রনরাশ হয়ে বলযলা–আপত্রন সতা একটা বই ত্রলখযছন তাই না? 
 
হযাাঁ, এই আর ত্রক–গ্রাময আিার-ত্রবিার সংস্কার ইতযাত্রির ওপর সছাযটাখাযটা একটা সনাট 
ত্রলখত্রছ। 
 
শুযন ত্রকন্তু মযন হযে সয বইটা িারুণ হযব। 
 
 সমাযটই না, বরঞ্চ সঘালা জযল সডাবার মযতাই এক দনরাশযম়ে বযাপার হযব। 
 
না না, তা সকন হযত যাযব? 
 
 ত্রলউক সহযস সরাজ আিলত্রবযক বলযলা–সকউ সকউ আযছ যারা একটা উৎসাযহােীপক 
ত্রবষয়েও এযকবাযর জযলা কযর সিযল, আত্রম তাযিরই একজন। 
 
ত্রকন্তু আপনার সক্ষযি সতমনত্রট হযব সকন? 
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তা জাত্রন না, তযব আমার মযন হযে সতমনই একটা ত্রকছু হযব। 
 
সরাজ আিলত্রব সহযস বযল–আো আপত্রন এই সংস্কার, কুসংস্কাযর ত্রবশ্বাস কযরন? 
 
খুব কত্রঠন প্রশ্ন-উের সিও়ো শক্ত। তযব কথা হযে সয, ত্রবশ্বাস না থাকযলও তাযত 
উৎসাহ থাকযত বাযা সনই। 
 
তা অবশয সনই।-সরাজ বযল। 
 
আপত্রন ত্রনযজ এসব ত্রবশ্বাস কযরন? 
 
না, না, আমার ত্রবশ্বাস সনই; তযব সুসম়ে, িুাঃসম়ে মাত্রন। 
 
সরাসত্রর ত্রলউক প্রশ্ন কযর– াগয? 
 
িু শাগয–সসৌ াগয–এসব মাত্রন। সিখুন না, পরপর কত সলাক মারা সগযলন। এই সতা মাি 
সসত্রিন বাবা িযল সগযলন, ত্রমস ত্রপিারটন গাত্র়ে িাপা প়েযলন, সসই সছাট্ট সছযলটা জানলা 
সথযক পয়ে সগযলা; এই সব সিাযখ সিযখ আমার মযন হ়ে এই জা়েগাটার ওপর িুগ্রহ 
 র কযরযছ। 
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আপত্রন তাহযল ঘটনাগুত্রলযক এ াযব সিখযছন? 
 
আত্রম জাত্রন সয এগুযলা বাযজ যারণা; বাবা হ়েযতা এমত্রনযতই মারা সযযতন–ত্রকন্তু হঠাৎই 
িযল সগযলন। তার ওপর আবার ত্রমস ত্রপিারটনও সগযলন। উত্রন কয়েকটা কথা 
বযলত্রছযলন। –ত্রশউযর উঠযলা সরাজ আিলত্রব। 
 
উত্রন কী বযলত্রছযলন?  দ্রমত্রহলা খুব হাত্রসখুত্রশ স্ব াযবর ত্রছযলন। 
 
সরাজ বলল–আপত্রন ত্রিনযতন? ওাঁযক আমার খুব  াযলা লাগযতা। ত্রকন্তু আমার অযনক 
সম়ে সযন্দহ হযতা সয ওাঁর মাথা়ে সকাযনা গেযগাল আযছ ত্রক না। 
 
সকন? 
 
কারণ উত্রন প্রা়েই কতকগুযলা অদু্ভত কথা বলযতন। সবশিা ওাঁর একটা  ়ে ত্রছযলা সয, 
বাবার একটা ত্রকছু ত্রবপি ঘটযব। আমার ত্রকন্তু মযন হ়ে ত্রমাঃ ত্রলউক সয, ওাঁর একটা 
তৃতী়ে সিাখ ত্রছযলা; এবং এ সথযকই হ়েযতা বুেযত সপযরত্রছযলন সয, বাবার একটা 
ত্রবপি-আপি ঘটযব। 
 
ত্রলউক বযল–কখযনা কখযনা মানুষ  ত্রবষযৎযক সিখযত পা়ে এবং ঐ সিখযত পাও়োটা 
সব সময়ে  ুতুয়ে কাে ন়ে। 
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আমার তাই মযন হ়ে। 
 
ত্রলউক বযল–িুত্রিন্তা করযবন না। যা ঘটার ঘযট সগযছ। অতীযতর জনয িু শাবনা কযর 
সকাযনা লা  সনই। 
 
তা ত্রঠক, ত্রকন্তু সরাজ ইতস্ততাঃ কযর বযল–আপনার সবাযনর জনয আমার ত্রিন্তা হ়ে। 
 
 আমার সবান? ত্রিযজট? 
 
হযাাঁ, ত্রমস ত্রপিারটনও ওযক ত্রনয়ে খুব ত্রিন্তা়ে ত্রছযলন। ত্রিযজযটর জীবন ত্রনয়ে ওাঁর একটা 
আতি ত্রছযলা। 
 
ত্রলউক ঘাবয়ে সগযলা। সসই সলাকটার সযঙ্গ ত্রিযজট একা আযস। এলসও়োত্রিশর কুৎত্রসত 
মাংসল হাত িুখানা ওর মানস িযক্ষ, স যস ওযঠ, না না,-এ হযত পাযর না। এলও়োত্রিশ 
একজন সাযারণ সিাকানিার–কারও ক্ষত্রত করার মত শত্রক্ত ওর সনই। 
 
বুেযত সপযর সরাজ বলযলা-এলসও়োত্রিশযক আপনার  াযলা লাযগ? 
 
এযকবাযরই না। 
 
ত্রজওযে মাযন, ডাাঃ টমাসও ওযক পছন্দ কযরন না। 
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আপত্রন? 
 
আত্রমও না। সিখযলই সকমন ত্রবকট মযন হ়ে। শুযনত্রছ ডাইনীযির মাযঠও নাত্রক ত্রক সব 
অদূ্ভত পুযজা-পাবশণ কযর আর তাযত ওর অযনক বনু্ধ লেন সথযক এযস সযাগ সি়ে। টত্রম 
ত্রপ়োসশ ত্রছযলা ওযির একজন সিলা। 
 
প্রশ্ন কযর ত্রলউক–টত্রম ত্রপ়োসশ? 
 
 হা! 
 
এসব কযবকার ঘটনা? 
 
অযনক ত্রিন আযগর–মযন হ়ে গত মািশ মাযসর। 
 
এই গ্রাযম যা ত্রকছুই ঘটযতা, তার সবত্রকছুর মযযযই টত্রম ত্রপ়োসশ থাকযতা। 
 
 ও িারুণ সকৌতূহলী ত্রছযলা; সব ত্রকছুই ও জানযত িাইযতা। 
 
 সশষকাযল ও সবায হ়ে একটু সবত্রশ সজযন সিযলত্রছযলা–গম্ভীর হয়ে ত্রলউক বলযলা। 
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 সরাজ বলযলা–ও অত্রত জঘনয িত্ররযির সছযল ত্রছযলা। 
 
তার মাযন ওর মৃতুযযত সকউ খুব একটা িুাঃত্রখত হ়েত্রন? 
 
আমার সতা তাই মযন হ়ে। 
 
শুযনত্রছ তাাঁর িুাঃখ  ুলবার জনয আরও ছ-ছজন ত্রবিযমান।  দ্রমত্রহলার ত্রজ খানা ত্রকন্তু খুব 
সজারাযলা। 
 
হা, অতযন্ত সবত্রশ কথা বযল। 
 
ওাঁর সিাকান সথযক কটা ত্রসগাযরট ত্রকযন এখানকার প্রত্রতত্রট সলাযকর নাত্র়ে-নক্ষি আমার 
জানা হয়ে সগযছ। 
 
সরাজ বযল–এ সমস্ত জা়েগার এটাই হযে সবযিয়ে ব়ে সিাষ–সবাই সবার সব ত্রকছু 
জাযন। 
 
ত্রলউক বযল–না না, তা হযতই পাযর না। একজযনর সবটুকু সতয অনয আর একজন 
কখযনাই পুযরাপুত্রর জানযত পাযর না। 
 
সরাজ বযল–সত্রতয কথাই বযলযছন। 
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 এমন ত্রক একজযনর ত্রনকটতম পরমাত্মী়ে সব কথা জানযত পাযর না। 
 
সরাজ বযল–আপনার কথাই ত্রঠক; তযব এসব  ়ে পাইয়ে সিবার মত কথা আর বলযবন 
না। 
 
এযত আপত্রন  ়ে পান? 
 
সরাজ বলযলা–পাই। তারপর হঠাৎ বলযলা–এবার আমা়ে ত্রিরযত হযব। আপনার যত্রি 
সম়ে হ়ে-একবার আমাযির বাত্র়েযত আসুন না। 
 
তারপর সরাজ আিলত্রব িযল সগল। 
 
ত্রলউক সবশ ত্রকছুক্ষণ অপসৃ়েমাণ সরাযজর ত্রিযক তাত্রকয়ে রইল। ব়ে একা মযন হযলা 
ত্রনযজযক। ত্রকন্তু ও ত্রনযজযক প্রশ্ন করযলা–এই ইযে আমার হযলা সকন? একথা সত্রতয সয 
সরাজ আিলত্রব মাি অল্প কত্রিন আযগ ওর বাবাযক হাত্ররয়েযছ, ত্রকন্তু ওর মা আযছ-তা 
ছা়ো আযছ একজন সুিশশন এবং প্রত্রতষ্ঠাবান পুরুষও যার বাগিো। তাহযল ত্রলউক 
ত্রিৎস্ উইত্রল়োম, সতামার এই মহৎ বাসনার কারণ কী? এ ত্রক পুরুযষর ত্রিরন্তন 
রক্ষযকর  ূত্রমকা? ত্রকন্তু আজকাল এটা এযকবাযরই অিল। ত্র যটাত্রর়োন যুযগর  াবযারা 
এই আযুত্রনক যুযগ আাঁকয়ে থাকার নামই অস্বা াত্রবকতা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

96 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

ত্রলউক ত্রনযজযক বলযলা–সস যাই সহাক, সময়েত্রটযক আমার  াযলা সলযগযছ। টমাযসর মত 
যূতশ আর িতুর সলাযকর পযক্ষ ও এযকবাযরই সবমানান। 
 
তারপর ত্রলউক রাস্তা ত্রিয়ে সযযত সযযত হঠাৎ সথযম সগল। ত্রলউক সিখল এলসও়োত্রিশ 
সসই পযথই আসযছন। এলসও়োত্রিশ বলল 
 
ও, ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম! নমস্কার, নমস্কার। 
 
প্রতুযেযর ত্রলউক নমস্কার জাত্রনয়ে বযল–প্রাকৃত্রতক সশা া সিখত্রছযলন বুত্রে? 
 
 এলসও়োত্রিশ বলযলা-না না, তা ন়ে। আত্রম প্রকৃত্রতযক সযযে এত্র়েয়ে িত্রল। আত্রম 
সবশান্তাঃকরযণ ত্রবশ্বাস কত্রর সয প্রকৃত্রতযক এ়োযত না পারযল সকাযনা সলাকই ত্রনযজযক 
উপয াগ করযত পাযর না। 
 
ত্রকন্তু তা কী কযর সম্ভব? 
 
পথ আযছ। এমন সুন্দর সছাট্ট জা়েগা়েও আনন্দ পাবার মযতা বহু রকযমর উপা়ে আযছ, 
আর সসই উপা়েও আমার জানা আযছ। আত্রম জীবনযক উপয াগ কত্রর ত্রমাঃ ত্রিৎস্ 
উইত্রল়োম। 
 
সস সতা আত্রমও কত্রর। 
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একটা কথা বত্রল শুনুন। মানুযষর িত্ররযি পত্ররপূণশ সুিতা এবং স্বা াত্রবকতা একটা 
 ়োনক রকযমর একযঘয়েমী। 
 
কতকটা কুষ্ঠযরাগীর বাাঁকা িাহত্রনর মযতা। সযাগ কযর ত্রলউক। 
 
খুব  াযলা কথা বযলযছন; আপনার বুত্রির যার আযছ। সস যাই সহাক্, আপত্রন সব়োযত 
সবত্র়েয়েযছন সুতরাং আপনাযক আর আটযক রাখযবা না। 
 
আপনার সযমন অত্র রুত্রি–ত্রলউক কথাটা বযল একটু েুাঁযক ত্রবিা়ে জানা়ে। 
 
ত্রনযজর মযন ত্রলউক  াযব–আত্রম সবাযহ়ে বড্ড সবত্রশ কল্পনাপ্রবণ হয়ে উযঠত্রছ–আসযল 
সলাকটা একটা প্রথম সেণীর গাযা। 
 
আরও তা়োতাত্র়ে পা িালা়ে ও। যখন ও সরাজ আিলত্রবর সযঙ্গ কথা বলত্রছযলা, তখন 
সমঘশূনয আকাযশ সূযযশর আযলা ত্রছযলা; এখন আবার সবশ ঘন হয়ে সমঘ কযরযছ। 
 
ত্রলউক রাস্তার সকাযণ এযস বাাঁক ত্রনযতই একটা সবুজ মাযঠ এযস প়েযলা। ও শুযনযছ, 
এই মাঠটাযক ডাইনীযির িারণ ূত্রম বলা হ়ে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

98 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

ও ত্রিযজটযক সিযখ সযন হাাঁি সছয়ে বাাঁিযলা। ত্রলউক প্রা়ে ছুযট ত্রিযজযটর কাযছ 
সপৌঁছযলা। 
 
ত্রিযজট? 
 
ত্রিযজট মুখ তুযল ত্রলউযকর ত্রিযক তাকাযলা। ওর মুখখানা সিযখ ত্রলউযকর বুযকর 
স তরটা মুিয়ে ওযঠ। ওযক সিযখ মযন হত্রেযলা সযন ও অনয আর এক িুত্রন়ো়ে বাস 
করযছ। 
 
ত্রলউক বলল–তুত্রম–তুত্রম  াযলা আযছা সতা? 
 
সকাযনা উের ত্রিযলা না ত্রিযজট। ত্রলউযকর মযন হযলা সযন ওর প্রশ্নটা সুিূর পথ 
অত্রতরম কযর ত্রিযজযটর কাযছ তখনও সপৌঁছ়েত্রন। 
 
ত্রিযজট ত্রকছুক্ষণ পর উের ত্রিযলা–আত্রম সতা  াযলাই আত্রছ।  াযলা না থাকার মযতা, 
ত্রকছু ত্রক হয়েযছ? 
 
সহযস উঠযলা ত্রলউক–আত্রম ত্রনযজই ত্রক আর জাত্রন সয, কী হয়েযছ? তযব হঠাৎ সতামার 
সম্পযকশ একটা িুত্রিন্তা সিখা ত্রিযলা। 
 
সকন? 
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সব বযাপাযরই আমার মািা জ্ঞানটা একটু কযম সগযছ, ঘণ্টা খাযনযকর জযনযও তুত্রম যত্রি 
আমার সিাযখর আ়োল হও আমার তখন মযন হ়ে সয, এরপর হ়েযতা সিখযবা সতামার 
মৃতযিহটা সয-সকাযনা খানা-খযন্দ পয়ে আযছ–সযমন নাটক বা গযল্প হয়ে থাযক। 
 
ত্রিযজট বলযলা–ত্রকন্তু নাত্র়েকারা কখযনা খুন হ়ে না। 
 
তা হ়েনা, ত্রকন্তু মােপযথ ত্রলউক সথযম যা়ে। 
 
তুত্রম সযন কী বলযত িাইত্রছযল? 
 
না, ত্রকছু না। 
 
ত্রনযজর কথার সূি যযর ত্রিযজট বযল যা়ে-নাত্র়েকারা নানারকম ত্রবপযির সমু্মখীন হযত 
পাযর ত্রকংবা ঘযরর মযযয আটযক সরযখ ত্রবষাক্ত গযাস সছয়ে হতযা করবার সিিাও হযত 
পাযর। এমনত্রক জযল ডুত্রবয়ে পযশন্ত খুন করার সিিাও সম্ভব–ত্রকন্তু তারা কখযনাই মারা 
সযযত পাযর না। 
 
ত্রলউক বযল–এটাই ত্রক সসই ডাইনীযির মাঠ? 
 
হযাাঁ। 
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ত্রলউক ওযক বলযলা–এখন সতামার হাযত একগাত্রছ োটা িরকার। 
 
যনযবাি। ত্রমাঃ এলসও়োত্রিশও প্রা়ে এইরকমই একটা কথা বলত্রছযলন। 
 
 তার সযঙ্গ সতা আমার একটু আযগই সিখা হযলা। 
 
তুত্রম ত্রক তার সযঙ্গ সকাযনা কথা বযলযছ? 
 
হযাাঁ, আমার মযন হ়ে ও আমাযক রাগাবার সিিা করত্রছযলা? 
 
তুত্রম সরযগত্রছযল? 
 
 ত্রলউক বলযলা–সলাকটা সকমন সযন অদু্ভত। কখযনা মযন হযব সয, ও একটা সনহাই 
বাযজ সলাক। আবার মযন হ়ে যতটা বাযজ  াবা যা়ে ততটা বাযজ ন়ে। 
 
ত্রিযজট ত্রলউকযক বলযলা-সতামারও একথা মযন হয়েযছ? 
 
তুত্রম তাহযল আমার সযঙ্গ একমত? 
 
 হযাাঁ। 
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 ত্রিযজট বযল– দ্রযলাক সত্রতযই সযন সকমন ত্রবত্রিি যরযনর। আমার মযন হ়ে সয এখাযন 
যত্রি সত্রতয সত্রতযই সকাযনা খুনী থাযক, তাহযল তাযক আত্রম ত্রিনতাম। গ ীর  াযব 
অনুযাবন করবার সিিা কযরত্রছ–সক সসই সলাক? একটা সত্রতযই সয–সযই সহাক না সকন 
সস একজন উন্মাি। 
 
ত্রলউক বলযলা তুত্রম ত্রক একথা ত্রবশ্বাস কযরা না সয, একজন আততা়েী ত্রঠক সতামার 
আমার মতই সুি ও স্বা াত্রবক হযত পাযর? 
 
না, এ জাতী়ে খুনী তা হযব না। আমার যতিূর যারণা–এই খুনী একজন উন্মাি আর সস 
যারণা সথযকই এলসও়োত্রিশর ওপর আমার সযন্দহ হয়েযছ। 
 
তুত্রম লক্ষয কযরযছ ওর হাত িুযটা ত্রক কুৎত্রসত? 
 
হাত িুযটা ওর সািা ন়ে–সকমন সযন সবুজ। 
 
 সিযখ তাই মযন হ়ে বযট। তযব তাযক তুত্রম খুনী সাবযস্ত করযত পাযরা না। 
 
সস সতা ত্রঠকই। িরকার-অকাটয প্রমাযণর। 
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 ত্রলউক বলযলা–প্রমাণ! এই প্রমাযণরই সবযিয়ে ব়ে অ াব। সলাকটা অতযন্ত সতকশ, 
একজন িতুর খুনী! িতুর উন্মাি! 
 
আত্রম সতামার কাযজ খাত্রনকটা সাহাযয করবার সিিা করত্রছলাম। 
 
এলসও়োত্রিশর বযাপাযর? 
 
হযাাঁ, আমার মযন হযলা, এলসও়োত্রিশযক কা়েিা করযত সতামার সিয়ে আত্রম  াযলা ত্রপরযবা 
এবং আত্রম আরম্ভও কযরত্রছ। 
 
কী করযল বযলা। 
 
আমার যারণা, কতকগুযলা বাযজ যরযনর বনু্ধবান্ধব ত্রনয়ে দতত্রর ওর একটা ির আযছ। 
ত্রকছুত্রিন পর পর তারা সব এখাযন আযস উৎসব করযত। 
 
আমার মযন হ়ে, ওরা কুৎত্রসত অঙ্গ ত্রঙ্গ কযর সনযি সনযি শ়েতাযনর পুযজা কযর। 
 
 ওই রকমই কযর এবং তাযত ওরা িারুণ াযব সমযত ওযঠ। 
 
ত্রলউক বযল–আত্রমও ত্রকন্তু একটা খবর ত্রিযত পাত্রর। টত্রম ত্রপ়োসশ এই উৎসযবর সযঙ্গ 
জত্র়েত ত্রছযলা। ওর  ূত্রমকা ত্রছযলা একজন সছাযটাখাযটা যাজযকর। 
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এ ঘটনা তাহযল ওর জানা ত্রছযলা? 
 
 তা ত্রছযলা। 
 
সতামার ত্রক মযন হ়ে, ও এসব ঘটনা সলাযকর কাযছ বযল সব়োযতা? 
 
হ়েযতা বলযতা; তা না হযল বযল সিবার  ়ে সিত্রখয়ে ব্ল্যাকযমল করযতা। 
 
ত্রিযজট বলযলা–সমস্ত বযাপারটাই সযন সকমন অবাস্তব বযল মযন হ়ে। ত্রকন্তু এলসও়োত্রিশর 
কথা মযন হযলই এমন অবাস্তব ঘটনার কাযশকারণ খুাঁযজ পাও়ো যা়ে। 
 
ত্রঠক বযলযছা। 
 
এ পযশন্ত যতগুযলা খুন হয়েযছ, তার মযযয িুজযনর সম্পযকশ একটা সযাগসূি খুাঁযজ পাও়ো 
সগল–টত্রম ত্রপ়োসশ আর অযাত্রম ত্রগব। 
 
সসই মাতাল আর আিলত্রব–এই িুজযনরও ত্রক এই ঘটনার সযঙ্গ সযাগাযযাগ ত্রছযলা? 
 
আপাততাঃ ত্রকছু খুাঁযজ পাত্রে না। 
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মাতাযলর সযঙ্গ হ়েযতা সনই, তযব আিলত্রবযক সরাবার একটা উযেশয থাকযলও থাকযত 
পাযর। 
 
ত্রিযজট বযল–খুবই সম্ভব। আমার আজ সকাযলর পযাযটা ত্রকন্তু সবশ  াযলাই কাযজ 
এযসযছ। আত্রম সকাযলই বললাম সয, আমার এক প্র-মাতামহীযক ডাইনীত্রবিযা িালাবার 
জনয প্রা়ে পুত্র়েয়ে মারবার বযবিা হয়েত্রছযলা, তারপর আর কথা সনই–আমাযক এযকবাযর 
ত্রনযজর িযলর বযল যযর ত্রনয়েযছ। আমার সতা মযন হ়ে সয, ওযির পরবতশী উৎসযব ও 
হ়েযতা আমাযক ত্রনমন্ত্রণ কযর বসযব। 
 
সিাহাই ত্রিযজট, একটু সাবযাযন সথযকা। 
 
ত্রিযজট ত্রলউযকর ত্রিযক তাকাযলা। ত্রলউক বলযলা–ত্রকছুক্ষণ আযগই আমার আিলত্রবর 
সময়ের সযঙ্গ সিখা হয়েত্রছযলা। আিলত্রবর সময়ে বযলত্রছযলা সয, ত্রমস ত্রপিারটন সতামার 
সম্পযকশ খুব িুত্রিন্তা়ে ত্রছযলন। 
 
ত্রলউযকর কথা শুযন ত্রিযজট যপ কযর বযস প়েযলা। 
 
কী বলযল? আমা়ে ত্রনয়ে ত্রমস ত্রপিারটযনর উযিগ ত্রছযলা? 
 
 সরাজ আিলত্রব সতা সসই কথাই বলযলা। 
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সরাজ আিলত্রব বলযলা? 
 
হযাাঁ। 
 
ও আর কী বযলযছ? 
 
আর ত্রকছু না। 
 
 সতামার ত্রঠক মযন আযছ সতা? 
 
 হুবহু। 
 
ত্রকছুক্ষণ িুপ কযর ত্রিযজট বলযলা-তাহযল এই বযাপার। 
 
 ত্রমস ত্রপিারটযনর আস্বত্রবযক ত্রনয়ে উযিগ ত্রছযলা এবং  দ্রযলাক মারাও সগযলন। এখন 
শুত্রন সতামা়ে ত্রনয়েও তার িুত্রিন্তা ত্রছযলা— 
 
সহযস উঠযলা ত্রিযজট। হঠাৎ হাত হাত-পা ো়ো ত্রিয়ে িাাঁত্র়েয়ে বলযলা-স যবা না, শ়েতান 
তার ত্রনযজর বযাপাযর খুব হুত্রশ়োর থাযক। 
 
*** 
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সমজর হটশযনর পাত্ররবাত্ররক জীবন 
 
ত্রলউক একটা সি়োযর বযস বলযলা–সবশ  াযলা বযবিাই কযর ত্রিয়েযছন; তযব আপনার 
অযনকটা সম়ে আমার জনয নি হযলা। 
 
ত্রমাঃ সজানস বলযলন–ও ত্রকছু ন়ে ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম–আমাযির এখাযন সকাযনা 
বাইযরর সলাক এযল আমরা খুব আনত্রন্দত হই। 
 
আপনাযির এই জা়েগা ত্রকন্তু  ারী অদু্ভত। নানারকম আিার-ত্রবিার আর সংস্কাযরর 
আ়েতখানা। 
 
ত্রমাঃ সজানস বলযলা সয, কুসংস্কার িূর করার জনয সয উপযুক্ত ত্রশক্ষার প্রয়োজন, সতমন 
ত্রশক্ষা বযবিার প্রিলন সনই। 
 
ত্রমাঃ সজানস্ ত্রলউযকর কথা়ে একটা আঘাত সপয়ে বলযলন–লডশ হুইটত্রিে এখানকার 
জনয প্রিুর কযরযছন; এখানকার সছযলযময়েযির যাযত সকাযনা অসুত্রবযা়ে না প়েযত হ়ে 
সসত্রিযক িৃত্রি সরযখ উত্রন নানারকম সুযযাগ-সুত্রবযার বযবিা কযরযছন। 
 
ওাঁর দশশযবর বঞ্চনা ত্রকন্তু এই ত্রবপুল সম্পি আ়েে করার পযথ বাযা হ়েত্রন।–ত্রলউক 
বলযলা। 
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ওাঁর সযাগযতা ত্রছযলা, তাই সব বাযা কাত্রটয়ে উঠযত সপযরযছন। 
 
সযাগযতা না  াগয? 
 
 একই প্রসযঙ্গর সজর সটযন ত্রলউক বযল–এই কাটশাযরর কথাই যরুন না। ও হ়েযতা পুযরা 
সপ্তাযহর সাতত্রিযনর মযযয ছত্রিনই রাযত মে অবিা়ে সসই পুযলর ওপর ত্রিয়ে ত্রিরযতা; 
অথি সিখুন, হঠাৎ এক রাযত পা হ়েযক নিীযত পয়ে প্রাণটা ত্রিযলা। সসই একই 
বযাপার–কপাযলর সলখা। 
 
মযাযনজার বলযলন–ত্রকছু ত্রকছু সলাযকর তাযত মঙ্গলই হয়েযছ। 
 
তার মাযন? 
 
মাযন ওর স্ত্রী এবং সময়ে সবাঁযি সগযছ। 
 
তা অবশয ত্রঠক। 
 
একজন সকরানী হাযত কাগজপি ত্রনয়ে ঢুকযলা। ত্রলউকযক ত্রিয়ে িুএকটা সই কত্ররয়ে 
ওর হাযত সিকবই ত্রিযলা। ত্রলউক সিকবইটা হাযত ত্রনয়ে উযঠ িাাঁ়োযলা। 
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অযনক উপকার করযলন। এবাযরর ডারবীর সখলা়ে আমার  াগযটা সুপ্রসন্ন ত্রছযলা। 
আপত্রন ত্রকছু সপয়েযছন না ত্রক? 
 
ত্রমাঃ সজানস্ বলযলন উত্রন জু়ো সখযলন না–তার কারণ, ত্রমযসস সজাস্ সঘৌ়েযিৌ়ে 
ত্রবযশষ াযব অপছন্দ কযরন। 
 
এখান সথযক সকউ যান ত্রক? 
 
সমজর হটশন যান, উত্রন পাকা সরসুয়ে। এছা়ো, ত্রমাঃ অযাবটও প্রা়েই যান। 
 
ত্রলউক বযাি সথযক সবত্ররয়ে একটা ত্রসগাযরট যরাযলা। ওর সযন্দহ াজন তাত্রলকা সথযক 
ত্রমাঃ সজাযক বাি সিও়োই সমীিীন মযন করযলা। সস যাই সহাক এখাযন আসার পত্ররেম 
বৃথা যা়েত্রন ত্রলউযকর। উত্রকল ত্রমাঃ অযাবট এবং সমজর হটশন–িুজযনই ডারবী সখলার ত্রিন 
উইিউযড ত্রছযলন না। সুতরাং িুজযনই সসত্রিন লেযন ত্রগয়ে ত্রমস ত্রপিারটনযক িাপা 
সিও়োর সুযযাগ ত্রছযলা। 
 
যত্রিও ত্রলউক ডাাঃ টমাসযক আর সযন্দহ কযর না–তবুও ওর মযন হযলা সয, সসত্রিন যত্রি 
ডাাঃ টমাস উইিউযডই সথযক থাযকন তা হযল ও সযন আরও খুশী হ়ে। 
 
এবার রইযলা এলসও়োত্রিশ। এলসও়োত্রিশ ত্রক ডারবী সখলার ত্রিন উইিউযডই ত্রছযলা? যত্রি 
তাই হ়ে তাহযল ওর ওপর সথযক সযন্দহটা অযনক হাল্কা হয়ে যা়ে। 
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ত্রনযজর গাত্র়েটা ত্রনয়ে ত্রলউক হাই েীযটর ত্রপওয়েল গযাযরযজর ত্রিযক রওনা হযলা। 
গাত্র়েটার িুএকটা সিাষ সারাবার ত্রছযলা। ত্রলউক একজন ত্রমস্ত্রী ত্রিয়ে গাত্র়েটা ত্রঠক করাযত 
করাযত গাত্র়ের ত্রুত্রট ত্রনয়ে কথা বলযত লাগযলা। 
 
সক সযন িূর সথযক ডাকযলা-ত্রজম, একবার এত্রিযক এযসা। 
 
ত্রজম হারয ! তাহযল এই সসই সছযল সয অযাত্রমযক  াযলাযবযসত্রছযলা। সছযলত্রট প্রা়ে সযঙ্গ 
সযঙ্গই ত্রিযর এযলা। 
 
ত্রলউক ত্রজযজ্ঞস করযলা–এবাযরর ডারবী সখলা়ে ত্রকছু সপযলন? 
 
না সযার, ক্ল্যাত্ররযগাযের ওপর বাত্রজ যযরত্রছলাম। 
 
ত্রিতী়ে জুজুযবর ওপর খুব সবত্রশ সকউ বাত্রজ যযরত্রন তাই না? 
 
ত্রঠকই বযলযছন। কাগযজ যারা  ত্রবষযিাণী কযর, তারা পযশন্ত বযলত্রছযলা সয জুজুযবর 
সজতার সকাযনা সম্ভাবনা সনই। 
 
ত্রলউক বলযলা–সঘা়েযিৌ়ে খুব অত্রনত্রিত সখলা; কখযনা ডারবীর সখলা সিযখযছন? 
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না সযার, সতমন কপাল সথযক আত্রসত্রন। 
 
 সহানু ূত্রত জাত্রনয়ে ত্রলউক ত্রবিা়ে ত্রনযলা। তাত্রলকা সথযক ত্রজম হারয ও বাি প়েযলা। 
ত্রলউক বাত্র়ের পথ যরযলা। আযগর বাযরর মযতা এবাযরও একই জা়েগা়ে সমত্রজর 
হটশযনর সযঙ্গ সিখা হযলা। 
 
আমার নাম হটশন-সমজর হটশন। কালযক আপনার সযঙ্গ সিখা করযত যাত্রে মানর হাউযস। 
সটত্রনস সখলার আমন্ত্রণ, ত্রমস কনওয়ে আমন্ত্রণ কযরযছন। উত্রন আপনার সবান–তাই না? 
 
হা। 
 
ত্রলউক বলযলা–সুন্দর কুকুর–কী বযলন? ত্রকন্তু এটা সময়ে। আমার পছন্দ বুলডগ। এই 
সতা কাযছই আমার বাত্র়ে–আসুন না, একটু ত্রব়োর-ত্রট়োর খাযবন? 
 
রাজী হয়ে ত্রলউক হাাঁটযত আরম্ভ করযলা সমজযরর সযঙ্গ। বাত্র়েযত িরজা়ে তালা ত্রছযলা 
না; িরজা খুযল স তযর ঢুযক একটা ঘযরর স তর ত্রিয়ে ওরা কুকুযরর গযন্ধ  রা 
সছাযটাখাযটা একখানা ঘযর সপৌঁছযলা। ঘযরর প্রত্রতত্রট সিও়োযল সাত্রর সাত্রর বইয়ের তাক। 
বইয়ের তাযক তাযক ত্রবত্র ন্ন সাইযজর রুযপার কাপ সাজাযনা। মযাণ্টযপযসর ওপর 
একখানা ব়ে সতলরযে আাঁকা ছত্রব। 
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ত্রলউযকর িৃত্রি অনুসরণ কযর সমজর বলযলন–ইত্রন আমার স্ত্রী–একজন সত্রতযকাযরর 
মহী়েসী মত্রহলা; মুযখ কী িারুণ অত্র বযত্রক্ত লক্ষয কযরযছন? 
 
ত্রলউক বলযলা-হা, িারুণ! 
 
সমজর ত্রলউযকর ত্রিযক একটা ত্রব়োযরর গ্লাস এত্রগয়ে ত্রিয়ে একই কথার পুনরুত্রক্ত 
করযলন,–একজন সত্রতযকাযরর মহী়েসী-বছরখাযনক হযলা আমা়ে সছয়ে িযল সগযছন, 
তারপর সথযক আত্রম আর আযগর আত্রম সনই। 
 
ত্রলউক বলযলা-তাই না ত্রক? 
 
 সমজর একটা সি়োর সিত্রখয়ে ত্রলউকযক বলযলন–ওটার ওপর বসুন। 
 
ত্রনযজও একখানা হুইত্রস্কর গ্লাযস িুমুক ত্রিযত ত্রিযত বলযলন–ওাঁর মৃতুযর পর সথযক আত্রম 
অযনক বিযল সগত্রছ। 
 
ত্রলউক বযল–আপত্রন ত্রনি়েই ওাঁর অ াব সবায কযরন? 
 
সমজর বলযলন–পুরুষযির প্রত্রত পিযক্ষযপই স্ত্রীর প্রয়োজন; স্ত্রী না থাকযল তারা 
এযকবাযর উেযন্ন যা়ে। 
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ত্রকন্তু একথা— 
 
আযর  াই, আত্রম সজযনশুযনই বলত্রছ একথা। তযব সব ত্রবয়েই প্রথম ত্রিকটা সুযখর হ়ে 
না। ত্রকন্তু আযস্ত আযস্ত সব ত্রঠক হয়ে যা়ে। তযব তার জনয িরকার উপযুক্ত 
শৃঙ্খলাযবায। জীবযনর সব স্তযরই শৃঙ্খলাই হযে আসল। আপন মযন সমজর বযল 
িযলন–সময়েরা অত্রত ত্রবত্রিি প্রাণী। কখযনা কখযনা মযন হ়ে সয, অনযযক আনন্দ সিবার 
মত সকাযনা ক্ষমতাই ওযির সনই; ত্রকন্তু একথা সত্রতয সয, ওরা পুরুষযক সসাজা রাখযত 
পাযর। 
 
সকাযনা মন্তবয না কযরই ত্রলউক শুযন যা়ে। 
 
সমজযরর প্রশ্ন–ত্রবয়ে কযরযছন? 
 
না। 
 
 যখন করযবন তখন বুেযত পারযবন। তযব একটা কথা সজযন রাখুন–ত্রববাত্রহত জীবন 
অত্রত মযুর। 
 
আজকালকার পাইকারী হাযর ত্রববাহ-ত্রবযেযির যুযগ কারও কাছ সথযক ত্রবয়ের প্রশত্রস্ত 
শুনযত খুব  াযলা লাযগ।–ত্রলউক বলযলা। 
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আযর িূর! আজকালকার পযানযপযন সছযলযময়েযির কথা আর বলযবন না। সকাযনারকম 
প্রত্রতকূল অবিার সামযন ওরা িাাঁ়োযতই পাযর না-বীরত্ব বলযত ত্রকছু সনই ওযির। 
 
 তযব একটা কথা; ত্রলত্রড়োর মযতা মত্রহলা হাজাযর একজন সমযল। ওযক এখাযন সবাই 
খুব  াযলাবাসযতা আর েিাও করযতা। 
 
তা সতা বযটই? 
 
ও সকাযনারকম অস যতা বরিাস্ত করযতা না। আমাযির বাত্র়েযত একবছযরর মযযয ত্রে-
িাকর-পাাঁিক ত্রমযল পযনযরা জযনর বিল-সিরত হয়েযছ। স যব সিখুন সংখযাটা-পযনযরা 
জন। 
 
ত্রে-িাকরযির সযঙ্গ না বনযল পিপাঠ ঘা়ে যযর ত্রবিা়ে করাই ত্রছযলা ওাঁর একটা ত্রবযশষ 
পিত্রত। 
 
সবসম়েই ত্রক তাই করযতন?–প্রশ্ন কযর ত্রলউক। 
 
ত্রঠক তা ন়ে, সবত্রশর  াগই ত্রনযজরাই ত্রবিা়ে ত্রনযতা–ত্রলত্রড়ো বলযতা সয, এটাই সবযিয়ে 
 াযলা পিত্রত। 
 
বুত্রিটা খুবই  াযলা, তযব এর িযল কখযনা সকাযনা অসুত্রবযা়ে পয়েনত্রন? 
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আমার বযত্রক্তগত সকাযনা অসুত্রবযা হ়ে না। তযব অসুত্রবযা়ে প়েযল তাও করযত হ়ে, 
উপা়ে সতা সনই। 
 
উত্রন বুত্রে খুব িুবশল ত্রছযলন? 
 
 সমজর বলযলন–ওর খুব উযিযাগ ত্রছযলা, সহযজ সকাযনা ত্রকছু ও সছয়ে ত্রিযতা না; ত্রকন্তু 
সবিারা ত্রক স াগাই না  ুগযলা। ডাক্তাররা পযশন্ত বুেযত পারযলা না–আর ডাক্তারগুযলাও 
হয়েযছ যতসব অকমশার যা়েী। এই আিলত্রবর কথাই যরুন না–এখাযন সবাই  াবযতা 
সয, ও বুত্রে খুব  াযলা ডাক্তার। আত্রমও মুযখর ওপর স্পি বযল ত্রিয়েত্রছলাম সয ওযক 
ত্রিয়ে িলযব না। এরপরই টমাসযক সিখাই। 
 
তাযক আপনার পছন্দ হয়েত্রছযলা? 
 
সব ত্রমযল ত্রমযশ সস সবশ িালাক-িতুর সলাক। ত্রলত্রড়োযক যত্রি সকউ বাাঁিাযত পারযতা, সতা 
টমাসই পারযতা। ত্রিন ত্রিন সবশ  াযলার ত্রিযকই যাত্রেযলা–হঠাৎ একত্রিন সবয়ে উঠযলা। 
 
খুব কি হযতা? 
 
খু-উ-ব। গযাোইত্রটস হয়েত্রছযলা ত্রকনা, িারুণ যন্ত্রণা। শহীযির মযতা মৃতুযযক ত্রতযল ত্রতযল 
বরণ কযর ত্রনযলা। িুজন হাসপাতাযলর নাসশ সরযখত্রছলাম; সব সম়ে সরাগীর জনয এটা 
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িাই, ওটা িাই কযর অত্রির করযতা। এই হাসপাতাযলর নাসশগুযলাযক আত্রম এযকবাযরই 
সহয করযত পাত্রর না। 
 
ত্রলউক ত্রজযজ্ঞস করযলা–আো উইিউযড ত্রমযসস হটশযনর অযনক বনু্ধ-বান্ধব ত্রছযলা? 
 
সমজর বলযলন–এখানকার সলাকজন খুবই  াযলা। হুইটত্রিে তার ত্রনযজর বাগাযনর 
আেুর, ত্রপছ পাত্রঠয়েত্রছযলন। তাছা়ো মাযেমাযে আমাযির গ্রাযমর িুই বু়েী–হনত্রর়ো 
ওয়েনত্রিট আর লযাত্র ত্রন়ো ত্রপিারটনও এযস ওর মাথার কাযছ বযস থাকযতন। 
 
ত্রমস ত্রপিারটন বুত্রে প্রা়েই আসযতন? 
 
হযাাঁ,  দ্রমত্রহলা এযকবাযরই বু়েী। তযব মত্রহলা ব়ে  াযলা ত্রছযলন। তযব িারুণ খুাঁতখুাঁযত। 
 
ঘা়ে নায়ে ত্রলউক। 
 
সমজর বলযত থাযকন–এখাযন সবত্রশর  াগই মত্রহলা– াযলা কযর এক হাত গলি সখলার 
মযতা সঙ্গী পযশন্ত পাও়ো িুষ্কর। 
 
সকন, অযাত্রিক সিাকাযন কম ব়েযসর এক  দ্রযলাক আযছন, ত্রতত্রন সকমন?–প্রশ্ন কযর 
ত্রলউক। 
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সমজর বলযলন–ওযক ত্রিয়ে গল হ়ে না–এযকবাযর সময়েলী স্ব াযবর সলাক। 
 
উত্রন ত্রক অযনকত্রিন যযর উইিউযড আযছন? 
 
তা–বছর িুই হযব। একিম বাযজ সলাক। ত্রকন্তু মজার কথা হযলা সয, ত্রলত্রড়ো ওযক 
পছন্দ করযতা। 
 
ত্রলউক ত্রজযজ্ঞস করযলা–আো, িানী়ে সত্রলত্রসটার অযাবট সকমন সলাক? আইযনর 
বযাপাযর ত্রক খুব োনু? আইযনর বযাপাযর ওাঁর কাযছ সগযল সকমন হ়ে। 
 
সবাই বযল সয ও সবশ উাঁযি উত্রকল, তযব আমার  াযলা জানা সনই। আমার সযঙ্গ েগ়ো 
হয়েত্রছযলা একবার। আমার মযত, সলাকটা খুব অ দ্র; অবশয তাযত  াযলা উত্রকল হযত 
বাযা সনই। 
 
তা সতা ত্রঠকই–তযব আত্রমও শুযনত্রছ সয,  দ্রযলাক সবশ েগ়োযট স্ব াযবর এবং 
এখানকার বহু সলাযকর সযঙ্গই সদ্ভাব সনই। 
 
আিলত্রবর সযঙ্গ ওর েগ়োর কথা শুযনযছন? 
 
ওযির মযযয েগ়ো হয়েত্রছযলা? 
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এযকবাযর তুলকালাম, তযব আত্রম তাযত সমাযটই আিযশ হইত্রন। আিলত্রবটা ত্রছযলা একটা 
প্রথম সেণীর গযবট। 
 
ওাঁর মৃতুযটা ত্রকন্তু খুব িুাঃযখর।–বযল ত্রলউক। 
 
কার? আিলত্রবর? হযাাঁ, তা ত্রঠক–সাযারণ বুত্রির অ াব। রক্ত ত্রবষাক্ত হও়ো অতযন্ত 
মারাত্মক। এ সথযকই সবাো যা়ে ও সকাযনা িযরর ডাক্তার ত্রছযলা। 
 
ত্রলউক সকাযনা মন্তবয না কযর ঘত্র়ের ত্রিযক তাত্রকয়ে উযঠ প়েযলা। 
 
িুপুযরর খাও়োর সম়ে হয়ে সগযছ?–হযাাঁ তাইযতা। আপত্রন সযন সকাথা়ে ত্রছযলন? 
সম়োংযেযট? ওত্রিকটা়ে কখযনা যাও়ো হয়ে ওযঠত্রন। শুনলাম, এখানকার সলাকযির 
আিারত্রবিার ত্রনয়ে একটা বই ত্রলখযছন? 
 
হযাাঁ, তা একখানা 
 
সমজর বযলন–এই বযাপাযর আপনাযক আত্রম সবশ মজার ত্রকছু ত্রকছু ঘটনা বলযত পাত্রর। 
আত্রম যখন  ারতবযষশ ত্রছলাম–আযরব্বাস! 
 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

118 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

সমজর হটশযনর মযতা অযাংযলা-ইত্রে়োনযির অত্রত মুখযরািক ত্রবষ়ে হযলা– ারতী়ে িত্রকর, 
আম, িত্র়ের সখলা ইতযাত্রির গযল্প। িশ ত্রমত্রনট যযর এসব গল্প শুযন ত্রলউক এবার রাস্তা়ে 
পা বা়োযলা। 
 
হঠাৎ ত্রলউযকর মযন হযলা,  দ্রযলাক ত্রক সত্রতযই বযত্রথত, না ত্রক সবটাই একটা ব়ে 
যাপ্পা? 
 
*** 
 
শত্রক্ত পরীক্ষা 
 
 সসত্রিন ত্রবযকলযবলা়ে সটত্রনস সখলা উৎযরাযলা সবশ  াযলা াযবই। সবসুি আটজন 
সখযলা়ো়ে –লডশ হুইটত্রিে ত্রনযজ, ত্রিযজট, ত্রলউক, সরাজ আিলত্রব, ত্রমাঃ অযাবট, ডাাঃ 
টমাস, সমজর হন এবং বযাি মযাযনজাযরর সময়ে সহত্রট সজা–সময়েত্রট সব সময়ে কারযণ-
অকারযণ হাযস। 
 
সসত্রিন ত্রবযকলযবলা়ে ত্রিতী়োযযশর সখলা়ে একত্রিযক লডশ হুইটত্রিে এবং সরাজ আর 
অনযত্রিযক ত্রলউক এবং ত্রিযজট পরপর ত্রতনযট সগম সখলযলা–িলািল হযলা সমান-
সমান। ত্রকন্তু ত্রতনযট সগযমর পর হঠাৎ সযন ত্রলউযকর সখলাও খুযল সগল; িযল ওযির 
িল অত্রিযরই পাাঁি-ত্রতযন ত্রজতযলা, আর এর িযল লডশ হুইটত্রিযের সমজাজও সগল 
ত্রবগয়ে। এরপর সথযকই ত্রিযজযটর সখলা সনযম সগল হাসযকর পযশায়ে। বল মারা ত্রনয়ে 
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ত্রনযজযির মযযয  ুল সবাোবুত্রেও হযলা এবং িলািলও সতমনটাই হযলা–ত্রলউকরা আট-
ছ়েযত হারযলা। 
 
ত্রলউযকর কাযছ ত্রিযজট ক্ষমা িা়ে।–আত্রম সত্রতযই খুব িুাঃত্রখত! এযকবাযর সযন হতক্ল্ান্ত 
হয়ে পয়েত্রছ। 
 
ত্রলউক ত্রিজযক বলযলা–সতামাযির শাক-সত্রজর বাগানটা একটু সিত্রখয়ে িাও সতা? 
 
শাক-সত্রজর বাগান ত্রিয়ে কী হযব? 
 
বাাঁযাকত্রপর পাতা সখযত ইযে করযছ। 
 
কত্রি মটরশুত্রটযত কাজ িলযব? 
 
আযরাও  াযলা হযব। 
 
সটত্রনস সকাটশ সথযক সবত্ররয়ে ওরা িুজযন তরকাত্ররর বাগাযন এযলা। 
 
ত্রিযজট বলযলা–নাও, প্রাণ যর এবার মটরশুত্রট খাও। 
 
 ত্রলউক বলযলা–তুত্রম অমন ত্রবশ্রী কযর সখলযল সকন? 
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ত্রিযজট বলযলা–আত্রম সতা বযলত্রছ সয, িুাঃত্রখত; আত্রম খুব ক্ল্ান্ত হয়ে পয়েত্রছলাম। তাছা়ো, 
আমার সটত্রনস সখলা ত্রকছু উযল্টাপাল্টা। 
 
উযল্টাপাল্টা হও়োরও একটা সীমা আযছ যতটা তুত্রম সিখাযত সিয়েযছা ততটা ত্রকছুযতই 
হযত পাযর না। ত্রকন্তু সকন এমন করযল? 
 
খুব সহজ কারযণ; আমার আযগই  াবা উত্রিত ত্রছযলা সয গডশন সহযর যাও়ো পছন্দ কযর 
না। 
 
ত্রকন্তু আমার ত্রিকটা স যবযছা? আত্রম যত্রি ত্রজতযত িাই? 
 
সহ আমার ত্রপ্র়ে বনু্ধ সতামার িাও়ো না িাও়ো আমার কাযছ আযিৌ মূলযবান ন়ে। 
 
সহাঁ়োলী না কযর একটু পত্ররষ্কার কযর বলযব? 
 
সশান, সকউ ত্রনযজর রুত্রজ সরাজগাযরর সযঙ্গ েগ়ো কযর না–গডশন আমার জীত্রবকা, তুত্রম 
তা নও। 
 
এবার ত্রলউক এযকবাযর সিযট প়েল–ঐ সৃত্রিছা়ো ত্রবদু্ঘযটর মযযয তুত্রম কী এমন সিখযল 
সয ওযক ত্রবয়ে করযত িাইযছা? সকন সতামার এই মত্রতেন্নতা? 
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কারণ, ওর সসযরটারী ত্রহযসযব আত্রম মাইযন পাই সপ্তাযহ ছপাউে; যখন স্ত্রী হযবা তখন 
সব ত্রকছুর অযীশ্বরীও হযবা আত্রম ত্রনযজ। 
 
ত্রকন্তু তখন সতামার কাজটা হযব ত্রকত্রঞ্চৎ অনয যরযনর। 
 
ত্রিযজট বযল–সংসাযরর প্রত্রতত্রট খুাঁত্রটনাত্রট ত্রবষ়ে ত্রনয়েই ত্রক অত্রত নাটুযকপনা করযব? তুত্রম 
যত্রি স যব থাযকা সয গডশন তার বউয়ের সপ্রযম হাবুডুবু খাযব, তাহযল খুব  ুল করযব। 
ও এযকবাযরই বাচ্চাযির মযতা–ওর িরকার একজন মা-স্ত্রী ন়ে। ও িা়ে এমন 
একজনযক, সয সবশিা ওর আযশপাযশ থাকযব, ওর সব ব়ে ব়ে কীত্রতশকাত্রহনীর কথা মন 
ত্রিয়ে শুনযব। 
 
সতামার ত্রজ টা ব়েই অশালীন। 
 
 ত্রিযজট বযল–আবার  ুল করযছ। আত্রম ত্রনযজযক রূপকথা ত্রিয়ে স ালাই না–ত্রনযজর 
অবিা সম্পযকশ আত্রম সযিতন। সতামার অত্রত সসযকযল মনটা হ়েযতা  াবযছ সয, আত্রম 
ত্রক জঘনয এক জীব–সয টাকার জনয ত্রনযজযক ত্রবরী কযরযছ এবং এই  াবনাটাই 
সতামার কাযছ আত্মপ্রসাযির মযতা। 
 
তুত্রম একত্রট আস্ত সুিতুর শ়েতান। 
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 ত্রনযবশায শ়েতান হও়োর সথযক িতুর শ়েতান হও়ো সঢর  াযলা। 
 
তাই না ত্রক? 
 
ত্রঠক তাই। আমার  াযলা াযবই সসটা জানা আযছ। 
 
কী জাযনা? 
 
আত্রম জাত্রন একজন পুরুষমানুষযক  াযলাবাসযত হযল ত্রক অসীম মূলয ত্রিযত হ়ে। তুত্রম 
জত্রন কত্রনশশযক সিযনা? ওর জনয এযকবাযর পাগল ত্রছলাম। ত্রবয়ের কথাও ত্রছযলা 
এযকবাযর পাকা। ত্রকন্তু কী হযলা? এক সগালগাল উেযর ত্রবযবাযক ত্রবয়ে করবার জনয 
আমাযক সেয়ে সিলযত ওর সমাযটই অসুত্রবযা হ়েত্রন। এমন একটা জব্বর উিাহরণ 
একজযনর সপ্রমযরাগ সারাবার পযক্ষ সবশ োাঁোযলা ওষুয। 
 
ত্রলউক বলযলা–তা হ়েযতা সত্রতয। 
 
হ়েযতা ন়ে, তা-ই সত্রতয। প্রশ্ন কযর ত্রলউক-তুত্রমও ত্রক সসই একই সসযকযল মযনর 
পত্ররি়ে ত্রিযো না? 
 
 ত্রিযজযটর ত্রিযক ত্রলউক অপাঙ্গিৃত্রিযত তাত্রকয়ে থাযক; ওর সিাযখ-মুযখ এক অবযক্ত বযথা 
িুযট ওযঠ–সযন ওর স তরটা জ্বযল-পুয়ে যাযে। ও বযল,-সত্রতযই আমার অত্রযকার 
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আযছ–একান্ত অত্রযকার–শুযু সতামার ওপর। কী সযন বলত্রছযল তখন সয,  াযলাবাসা এত 
তীি সযন আঘাত কযর? 
 
ত্রিযজট অবাক হয়ে প্রশ্ন করযত িা়ে–তুত্রম! 
 
হযাাঁ, খুব আিযশ হযে না? এমন একটা ঘটনা শুযন সবিম হাত্রস পাযে? আত্রম এখাযন 
এলাম একটা ত্রবযশষ কাজ ত্রনয়ে। তুত্রম এযস িাাঁ়োযল; সতামাযক সিখামািই আমার মযযয 
ত্রক সযন একটা হয়ে সগল–অযনকটা মন্ত্রমুযের মযতা হয়ে সগলাম। তুত্রম আমাযক 
এযকবাযর গ্রাস কযর সিযলযছা। তুত্রম যত্রি হুকুম কযরা সয–এই মুহযতশ একটা বযাে হয়ে 
যাও।তৎক্ষণাৎ একটা বযাে হয়ে লািাযত আরম্ভ করযবা। 
 
ত্রিযজযটর ত্রিযক ত্রলউক এত্রগয়ে আযস। 
 
 ত্রিযজট কনওয়ে, আত্রম সতামা়ে পাগযলর মযতা  াযলাবাত্রস। যাযক আত্রম বাযলাবাত্রস, 
আত্রম িাই না তার একটা  ুত্র়েও়োলা জবুথবু সলাযকর সযঙ্গ ত্রবয়ে হয়ে যাক। 
 
তুত্রম আমাযক কী করযত বযলা? 
 
আমার কথা হ়েযতা সহযসই উত্র়েয়ে সিযব–ত্রকন্তু আত্রম নািার। সতামার উত্রিত ওযক বাি 
ত্রিয়ে আমাযক ত্রবয়ে করা। 
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এ কথা শুনযল সক না হাসযব? তবু সতা আকাশ িাত্রটয়ে হাত্রসত্রন। আিযশ! গডশযনর মযতা 
তুত্রমও সহযর সগযল সরযগ যাও? 
 
হঠাৎ ত্রিযজযটর কাাঁয িুযটা কযর ত্রলউক োাঁকুত্রন সি়ে।–সতামার মুযখ ত্রক ত্রকছুই বাযয না? 
 
আমার প্রত্রত সতামার আকষশণ যতই তীি সহাক না সকন, একথা ত্রকন্তু সত্রতয সয তুত্রম 
আমা়ে খুব একটা পছন্দ কযরা না। 
 
সতামা়ে আত্রম এযকবাযরই পছন্দ কত্রর না। 
 
 ত্রিযজট বযল–সিযশ ত্রিযর এযসই ত্রবয়েথা কযর ত্রিতু হযব–এমন একটা আশা ত্রনয়েই সতা 
তুত্রম ত্রিযরত্রছযল? 
 
হাাঁ। 
 
ত্রনি়েই আমার মত একজনযক ত্রনয়ে ন়ে? 
 
 সতামার মত সময়ের কথা আমার ত্রিন্তা়ে ত্রছযলা না। 
 
আত্রম জাত্রন ত্রছযলা না–সতামার এই যাতটাযক আত্রম খুব  াযলা কযরই ত্রিত্রন। 
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আহা ত্রিযজট, সতামার ত্রক িারুণ বুত্রি! 
 
সতামার িারুণ পছন্দ হযলা একটা শান্তত্রশি  াযলা সময়ে–সয পা সথযক মাথা পযশন্ত 
ত্রনয শজাল ইংযরজ। 
 
অযহা! ব়েই মযুর িৃশয! 
 
 সুন্দর–সস আত্রম জাত্রন। িযলা সটত্রনস সকাযটশ সিরা যাক। 
 
এবার সতামার সশষ কথাটা বলযত পাযরা। 
 
থমযক িাাঁ়ো়ে িুজযনই। ত্রলউক ত্রিযজযটর কাাঁয সথযক হাতটা সত্ররয়ে সন়ে। িুজযনর 
সিাযখ মুযখই ত্রক সযন এক না-বলা অত্র বযত্রক্ত। 
 
ত্রিযজট আিমকা ঘুযর তা়োতাত্র়ে পা িাত্রলয়ে িযল সগল। সপৌঁছাযনা মাি পযরর সগমটা 
সশষ হযলা। 
 
ত্রিযজট একটু সজিই কযর–আত্রম বড্ড ক্ল্ান্ত, আর সখলযত পারত্রছ না। তুত্রম আর ত্রমাঃ 
ত্রিৎস্ উইত্রল়োম, ত্রমস সজাস্ আর সমজর হটশযনর ত্রবরুযি সখযলা। 
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ত্রকন্তু ত্রকছুযতই সরাজ রাজী হ়ে না; সশযষ িারজন পুরুষ ত্রনযজযির মযযয জুত্রট সবাঁযয 
সখলযত নাযম। তারপর আযস িা। 
 
কত্রিন আযগ লডশ হুইটত্রিে ওয়েলারমযান সরইৎস ত্ররসািশ লযাবযরটত্ররযত ত্রগয়েত্রছযলন। 
সসই অত্র জ্ঞতার বণশনা ত্রিযলন ডাাঃ টমাযসর কাযছ এবং যথারীত্রত ত্রনযজযক জাত্রহর 
করযলন। 
 
বুেযতই পারযছন সয, আমা়ে একটা কাগজ িালাযত হ়ে।–লডশ বলযলন-কাগযজ কী 
সবযরাযব, তার মান সম্পযকশ আমা়ে সিা সতকশ নজর রাখযত হ়ে। এই যুগটাই হযে 
ত্রগয়ে ত্রবজ্ঞাযনর যুগ এবং এই ত্রবজ্ঞানযক জনসাযারযণর কাযছ সহজপািয কযর সিও়োও 
আমার একটা পত্রবি িাত্র়েত্ব। 
 
ত্রকন্তু তাযত িললা  অল্পত্রবিযা  ়েিরীর মযতা হযত পাযর।–ডাাঃ টমাস ঘা়ে োাঁত্রকয়ে 
বযলন। 
 
এমন  াযব আমাযির কাজ করযত হযব যাযত ত্রবজ্ঞানযক আমরা সবার ঘযর ঘযর সপৌঁযছ 
ত্রিযত পাত্রর।-বযলই িযলন লডশ–অথশাৎ, প্রত্রতত্রট মানুষযক হযত হযব ত্রবজ্ঞানসম্মত। 
 
অথশাৎ গযবষণা সযিতন হযত হযব।-ত্রিযজট গম্ভীর  াযব বযল ওযঠ। 
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যা সিযখ এলাম, তার প্রযতযকত্রটই সিখবার মযতা, সবােবার মযতা বযাপার। আত্রম অবশয 
ওয়েলারমযানযক বযলত্রছলাম একজন সাযারণ কমশিারী সযঙ্গ ত্রিযত; ত্রকন্তু তা ত্রকছুযতই 
শুনযলন। শুযু তাই ন়ে, আমার কাগযজ এ সম্পযকশ প্রথম সলখাটা উত্রন ত্রনযজ ত্রলখযবন 
বযল কথাও ত্রিযলন। ত্রিযজট আযলািনার গত্রত বুেযত সপযর প্রসঙ্গ পাল্টাবার জনয প্রস্তাব 
কযর–আর িুএক হাত সখলযল সকমন হ়ে? 
 
সখলা সশষ হযল সবাইযক ত্রবিা়ে জাত্রনয়ে সরাজ িযল যাও়োর জনয পা বা়ো়ে। ত্রলউকও 
সপছযন প্রস্তুত হ়ে। 
 
িলুন, আপনাযক বাত্র়ে সপৌঁযছ ত্রিই। আপনার সযঙ্গ গাত্র়ে আযছ? বযাটগুযলা আমা়ে ত্রিন। 
 
না না, আমা়ে সপৌঁযছ ত্রিযত হযব না। এই সতা কাযছই আমার বাত্র়ে। 
 
তা সহাক, আমার ত্রনযজরই একটু হাাঁটযত ইযে করযছ। 
 
এতক্ষণ ত্রক আপনার খুব খারাপ লাগত্রছযলা? 
 
বাাঃ, আপত্রন বুযেও ত্রক িমৎকার না সবাোর  ান করযত পাযরন। আমার মযন হযে, 
সযন সমঘােন্ন এক অন্ধকার রাজয সথযক স্বে েলমযল আযলার সিযশ এলাম। 
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এ কথা ত্রকন্তু আন্তত্ররক াযব সত্রতয। আমরা যখন মযানর সথযক সবযরাই তখন ত্রকন্তু 
আকাশ  রা সমঘ ত্রছযলা; অথি সিখুন সকাথা়ে উয়ে সগযলা সসই সমঘ। 
 
কী আিযশ, সিখুন, িুত্রিক সথযকই এটা সত্রতয। িুত্রন়োটা সিখত্রছ এখনও সবশ 
বাযসাপযযাগী। 
 
ত্রঠক বযলযছন। 
 
 ত্রমস আিলত্রব, আপনার িুএকটা বযত্রক্তগত বযাপাযর একটু নাক গলাযত পাত্রর? 
 
আপনার মযতা সলাক কখনও তা করযত পাযর না। 
 
আমার সম্পযকশ অতটা উচ্চাশা রাখযবন না। আত্রম বলত্রছলাম ত্রক-ডাাঃ টমাস ত্রকন্তু খুব 
 াগযবান সলাক। 
 
সরাজ বলযলা–আপত্রনও তাহযল শুযনযছন? 
 
 সকন? এটা ত্রক সগাপন বযাপার? তাহযল ত্রকন্তু আত্রম যথাথশই লত্রজ্জত। 
 
সরাজ বযল–তা ন়ে, তযব আমাযির এ অঞ্চযল ত্রকছুই সগাপন থাকযত পাযর না। 
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তাহযল এ কথা সত্রতয সয, আপত্রন ডাক্তারযক ত্রবয়ে করযছন? 
 
স্বীকার কযর সরাজ–তযব আমরা এ কথা কখযনা সামাত্রজক  াযব সঘাষণা কত্ররত্রন। 
বুেযতই পারযছন, মাি কত্রিন হযলা বাবা মারা সগযছন–এই সময়ের ত্রবয়ের কথা বলা 
অতযন্ত শ্রুত্রতকটু মযন হযব। 
 
আপনাযির এই বযাপাযর আপনার বাবার অমত ত্রছযলা? 
 
ত্রঠক অমত ন়ে–তযব কতকটা তাই। 
 
ত্রলউক বযল–উত্রন সবাযহ়ে  াবযতন সয, এখযনা ত্রবয়ে করার ব়েস আপনার হ়েত্রন। 
 
 মুযখ সসই কথাই উত্রন বলযতন। 
 
 ত্রলউক এবার সরাসত্রর প্রশ্ন কযরন–আপনার ত্রক মযন হ়ে, ওাঁর অমত করার অনয সকাযনা 
কারণ ত্রছযলা? 
 
সরাজ বলযলা–হযাাঁ, বাবার আিার-আিরযণ এটা স্পি ত্রছযলা সয উত্রন–উত্রন ত্রজওযেযক ত্রঠক 
পছন্দ করযতন না। 
 
ওাঁরা ত্রক পরস্পযরর প্রত্রত ত্রবরূপ মযনা াব সপাষণ করযতন? 
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কখযনা কখযনা এ কথাও মযন হযতা। 
 
এবং, আমার মযন হ়ে আপত্রন ওাঁর অতযন্ত ত্রপ্র়েজন ত্রছযলন–তাই আপনাযক হারাবার 
 ়েও ত্রছল। 
 
ত্রঠক তা ন়ে, বাবা আর ত্রজওযে–ওাঁরা িুজযনই িুজযনর এযকবাযর ত্রবপরীত এবং কখযনা 
কখযনা ওাঁযির মযযয প্রিে মতচবষময সিখা ত্রিযতা। ত্রজওযে এই বযাপারটা সবশ 
 াযলা াযবই ত্রনযতা ত্রকন্তু ওর ওপর বাবার অনমনী়ে মযনা াযবর জনয ও সযন সকমন 
মনমরা হয়ে থাকযতা। আমার বাবা কখযনা ওযক বুেযতই সিিা কযরনত্রন। 
 
আো, এমন ত্রকছু সনই সতা যার িযল হ়েযতা আপনার বাবা ওাঁযক সত্রঠক কারযণই 
অপছন্দ করযতন? সযমন যরুন, ত্রজওযের ত্রক অত্রতত্ররক্ত পত্ররমাযণ মযির সনশা বা 
সরসযখলা–এসব ত্রছযলা? 
 
না না, ত্রজওযের এসব সিাষ ত্রকছুই সনই। সরস সখলার ও ত্রকছুই সবাযে না। আমার 
যারণা ডারবীযত সকাযনা সঘা়োটা প্রথম হযলা তাও জাযন না। 
 
আিযশ! আত্রম ত্রকন্তু ডারবী সখলার ত্রিন এপসযম ডাাঃ টমাসযক পত্ররষ্কার সিযখত্রছ। 
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সরাজ বলযলা–আপনার মযন হযলা আপত্রন ত্রজওযেযক সিযখযছন? ত্রকন্তু তা এযকবাযরই 
অসম্ভব। প্রথমতাঃ ওর যাবার উপা়েই ত্রছযলা না কারণ ও সসত্রিন প্রা়ে সারাত্রিনই 
অযাশও়োে, গ্রাযম ত্রছযলা একটা সডত্রল ারী সকস ত্রনয়ে। 
 
কী অদু্ভত িরণশত্রক্ত আপনার। 
 
সহযস বযল সরাজ-আমার ত্রবযশষ কযর মযন থাকার কারণ, ওই বাচ্চাটার ডাকনাম রাখা 
হয়েযছ জুজুব। 
 
ঘা়ে নায়ে ত্রলউক। 
 
তাছা়ো, সরস সখলা ত্রজওযের িারুণ একযঘয়ে লাযগ, ও একিম সহয করযত পাযর না। 
যাযগ ওসব আযলািনা–আমাযির বাত্র়ে আসযবন না? মা ত্রকন্তু আপনাযক সিখযল খুশী 
হযবন। 
 
কী কযর জানযলন? 
 
ওযক ত্রনয়ে সরাজ একটা ঘযর ঢুকযলা। একজন  দ্রমত্রহলা একটা সি়োযর জবুথবু হয়ে 
বযস আযছন। 
 
মা, ইত্রনই ত্রমাঃ ত্রিৎস উইত্রল়োম। 
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ত্রমযসস আিলত্রব িাাঁত্র়েয়ে নমকার করযলন। সরাজ ঘযরর বাইযর িযল সগল। 
 
আপত্রন আসাযত খুব  াযলা লাগযছ ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম। সরাজ বযলত্রছযলা সয, আপনার 
সকাযনা সকাযনা বনু্ধ না ত্রক আমার স্বামীযক ত্রিনযতন। 
 
আযজ্ঞ হযাাঁ, ত্রমযসস আিলত্রব। 
 
আপনার সযঙ্গ আমার স্বামীর সিখা হযলা না–যত্রি হযতা, সিখযতন কী সুন্দর িত্ররযির 
মানুষ। ডাক্তার ত্রহযসযব ত্রছযলন অত্রত মহৎ। সয সমস্ত সরাগীযির জনয ডাক্তাররা জবাব 
ত্রিযতন, তাযির পযশন্ত সাত্ররয়ে তুযলযছন সেি বযত্রক্তযত্বর গুযণ। 
 
ত্রলউক বযল–আত্রম ওাঁর সম্পযকশ অযনক গল্পও শুযনত্রছ। সবাই ওাঁযক খুব েিা করযতা। 
 
আপত্রন ত্রক ত্রবশ্বাস কযরন ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম সয, এই িুত্রন়োটা একটা শ়েতাযনর 
কারখানা? 
 
একথা শুনযত ত্রলউক প্রস্তুত ত্রছযলা না। ওর কাযছ কথাটা একটু আিমকাই মযন হযলা। 
হ়েযতা সকাযনা সকাযনা সক্ষযি কথাটা সত্রতয। 
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না, আমার প্রশ্ন–আপত্রন ত্রনযজ জাযনন ত্রক না? আপনার িাত্ররত্রিযক সবশিা শ়েতান ঘুযর 
সব়োযে–আপত্রন সস সম্পযকশ সযিতন? এবং, এর ত্রবরুযি ল়োই করযত প্রস্তুত আযছন? 
আমার স্বামী জানযতন এবং ত্রতত্রন সবশিা নযা়ে ত্রবযাযনর জনয ল়েযতন। 
 
আন্তত্ররকতার সযঙ্গ ত্রলউক বযল–আত্রম জাত্রন। 
 
ত্রতত্রন জানযতন সয আমাযির এই জা়েগা়ে ত্রক ঘৃণয একটা শ়েতানী ির ত্রছযলা।–বলযত 
বলযত ত্রমযসস আিাব কান্না়ে স যঙ্গ প়েযলন। ত্রতত্রন বলযলন–ত্রকছু মযন করযবন না।–
ত্রলউযকর ত্রিযক হাত বাত্র়েয়ে বলযলন–এখাযন যতত্রিন আযছন, সম়ে কযর মাযে মাযে 
আমাযির বাত্র়ে আসযবন। সরাজ আপনাযক খুব পছন্দ কযর। আপত্রন এযল ওর খুব 
 াযলা লাগযব। 
 
আমারও ওযক  াযলা লাযগ। ওর মযতা  াযলা সময়ে আত্রম িরণকাযলর মযযয খুব কমই 
সিযখত্রছ। 
 
ও খুব যে ত্রনয়ে আমাযক সিখাযশানা কযর। 
 
 ডাাঃ টমাস খুব  াগযবান পুরুষ। 
 
ত্রলউযকর হাত সছয়ে ত্রিয়ে উত্রন বযলন–হযাাঁ, তযব আত্রম সযন বুযে উঠযত পারত্রছ না। 
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ত্রলউক ত্রবিা়ে ত্রনয়ে িযল এযলা। বাত্র়ে সিরবার পযর ওর ওখানকার আলাপ 
আযলািনাগুযলা সারাক্ষণ মযন আসত্রছযলা। ত্রমযসস আিলত্রবর কথাগুযলা ওর মযন 
প়েযলা।–এখাযন একটা শ়েতানী ির আযছ।বার বার একথা বযল উত্রন ত্রক সবাোযত 
িাইত্রছযলন? এ ত্রক শুযুই স্বামীর সশাযক সন্তপ্ত মযনর ত্রবকার না আরও তাৎপযশম়ে? 
 
উত্রন ত্রক ত্রকছু জাযনন? তার স্বামী মৃতুযর আযগ যা জানযতন–সতমন ত্রকছু? 
 
ত্রলউক মযন মযন প্রত্রতজ্ঞা কযর–এই রহসয আমাযক স ি করযতই হযব। 
 
ত্রনযজর মনযক শাসন কযর ও ত্রিযজযটর সযঙ্গ সসত্রিনকার দিত-যুযির ঘটনাটা মন সথযক 
িূযর সত্ররয়ে রাযখ। 
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জমস ওয়েন্জিযটর বক্তবয 
 
 ত্রলউক পরত্রিন সকালযবলা একটা ত্রসিান্ত সন়ে। বই ত্রলখযত আসার বাহানা আর সযাযপ 
ত্রটকযব না; সুতরাং উইিউযড আসার সপছযন যা সত্রতযকাযরর কারণ, তা-ই সামযন সরযখ 
তিন্ত িাত্রলয়ে যাযব। 
 
 ও ত্রঠক কযর ত্রমস ওয়েনত্রিযটর সযঙ্গ সিখা করযব। উত্রন যা যা ত্রনযজ জানযতন, 
ইত্রতমযযযই ত্রলউক ওাঁর কাছ সথযক সব শুযনযছ। ত্রকন্তু এবার ও সবর করার সিিা করযব 
উত্রন যা অনুমান কযরন ও সযন্দহ কযরন। 
 
ও িাযিশ ত্রগয়ে উপত্রিত হ়ে। এ াযব হঠাৎ ত্রলউকযক সিযখ  দ্রমত্রহলার বযবহাযর 
সকাযনারকম অস্বা াত্রবক আিরণ সিখা সগল না। িযল অযনক সহজ হযলা ত্রলউযকর 
পযক্ষ সরাসত্রর প্রসযঙ্গ আসযত। 
 
আপনার কাযছ বলযত আর ত্রিযা সনই ত্রমস ওয়েনত্রিট সয আত্রম শুযুমাি একখানা বই 
ত্রলখযত এখাযন আত্রসত্রন–একথা আপত্রন ত্রনি়েই সযন্দহ কযরযছন? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট সম্মত্রত জানান। 
 
অযাত্রম ত্রগবস্ নাযম সময়েত্রটর মৃতুযর কারযণ তিযন্তর জনযই আত্রম এখাযন আত্রস। 
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 অথশাৎ, পুত্রলশ সথযক আপনাযক পাত্রঠয়েযছ? 
 
না না, আত্রম সািা সপাশাযকর ত্রটকত্রটত্রক নই।–ত্রলউক একটু সহযস বযল–বরঞ্চ বলযত 
পাযরন, আত্রম সসই গযল্পপ়ো ত্রবখযাত সযখর সগায়েন্দা। 
 
আো! আপনাযক তাহযল ত্রনি়েই ত্রিযজট কনওয়ে আত্রনয়েযছ? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–ত্রিযজট অতযন্ত িক্ষ সময়ে আর খুব উপত্রিত বুত্রিসম্পন্ন। ওর 
জা়েগা়ে যত্রি আত্রম হতাম, তাহযল ত্রকন্তু এমন একটা ত্রসিান্ত আত্রম ত্রনযত পারতাম না। 
সকাযনা গুরুত্বপূণশ বযাপাযর ঘটনাগুযলা না জানা থাকযল কমশপন্থা ত্রঠক করা এক িুরূহ 
কাজ। 
 
ত্রকন্তু আপনার সতা জানা আযছ, আযছ না? 
 
কী বলযছন ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম? আত্রম কী কযর জানযবা? ত্রবযশষ কযর আমার মত 
যারা একা থাযক এবং সযখাযন কারও সযঙ্গ আলাপ-আযলািনা করার পযশন্ত সুযযাগ সনই। 
 
তা সযেও ত্রলউক প্রশ্ন কযর–ত্রকন্তু আপনার মন ত্রনি়েই জাযন কী ঘযটযছ? 
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এবারও ত্রমস ওয়েনত্রিট অসম্মত্রত জাত্রনয়ে প্রশ্ন করযলা-আমরা ত্রক পরস্পর পরস্পযরর 
সযঙ্গ সও়োল জবাব করত্রছ? 
 
ত্রলউক সহযস বযল-বুেযত পারলাম। আপত্রন িান সয, আপনার কাযছ সসাজাসুত্রজ সব 
বযাপারটা রাত্রখ। সবশ, তাই হযব। আো, আপত্রন ত্রক মযন কযরন অযাত্রম ত্রগ খুন 
হয়েত্রছযলা? 
 
ওাঁর মৃতুযর কারণ সম্পযকশ আত্রম সমাযটই ত্রনাঃসযন্দহ নই–সব বযাপারটার স তযর একটা 
গ ীর সযন্দযহর কারণ আযছ বযলই আত্রম মযন কত্রর। 
 
ত্রকন্তু আপত্রন এ কথা বলযবন সয ও স্বা াত্রবক কারযণ মারা ত্রগয়েত্রছযলা? 
 
না, তা বলযবা না। 
 
তাহযল ত্রক মযন কযরন সয ওর মৃতুযর কারণ সকাযনা আকত্রিক িুঘশটনা? 
 
না, তাও আমার মযন হ়ে না। নানা রকযমর 
 
ত্রলউক প্রশ্ন কযর–ত্রনি়েই আত্মহতযা বযল মযন কযরন না? 
 
অসম্ভব। 
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 তাহযল? আপত্রন  াযলা কযরই জাযনন সয এটা খুন? 
 
 হযাাঁ, আত্রম ত্রঠক তাই মযন কত্রর। 
 
সবশ। এবার তাহযল কাযশকারণ ত্রবযেষণ করা যাক। 
 
 ত্রকন্তু আমার এই যারণার সপছযন সকাযনা প্রমাণ আত্রম ত্রিযত পারযবা না–সবটাই আমার 
অনুমান মাি। 
 
তাযত ত্রকছু এযস যা়ে না। আমরা শুযুই আযলািনা করত্রছ মাি এবং িুজযনর সক কী। 
 াবত্রছ, কী সযন্দহ করত্রছ–এটা পরস্পরযক বলত্রছ। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট সম্মত্রত জানান। 
 
ত্রলউক প্রশ্ন কযর-সক খুন করযত িাইযত পাযর? 
 
ও সয সছযলত্রটযক  াযলাবাসযতা, তার সযঙ্গ ওর েগ়ো হয়েত্রছযলা গযারাযজ বযস। ত্রজম 
হারয  সছযলত্রটর নাম-অতযন্ত  াযলা সছযল। শুযনত্রছ সকাযনা সকাযনা সছযল তার বান্ধবীর 
ওপর পাশত্রবক অতযািার কযর ত্রকন্তু ত্রজম সসইরকম ত্রছযলা না। তা ছা়ো সয াযব খুন 
করা হয়েযছ ত্রজম হযল সস াযব করযতাও না। পাইপ সবয়ে জানলা়ে উযঠ ঘযরর স তর 
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ঢুযক কাত্রশর ওষুযযর সবাতল সত্ররয়ে তার জা়েগা়ে ত্রবষ রা ত্রশত্রশ সরযখ সিও়ো। মাযন, 
ত্রঠক এমন 
 
ত্রলউক বলযলা–হঠাৎ সরযগ যাও়ো সকাযনা সপ্রত্রমযকর কাজ বযল মযন হ়ে না, তাই না? 
ত্রঠকই বযলযছন। অযাত্রমযক খুন কযরযছ এমন একজন, সয ওযক পযথর কাাঁটা স যব 
এযকবাযর সত্ররয়ে সিলযত সিয়েযছ এবং এমন  াযব স যবত্রিযন্ত সত্ররয়েযছ, যাযত মযন 
হযত পাযর সয, মৃতুযর কারণ িুঘশটনা। আমাযির সমসযা এবং প্রশ্ন–সক সসই একজন? 
 
না, সত্রতযই সতমন কারও কথা আত্রম  াবযতই পারত্রছ না। 
 
 াযলা কযর স যব সিযখযছন? 
 
না না, ত্রবশ্বাস করুন— 
 
 ও অনয প্রশ্ন কযর–সকাযনা অত্র সত্রন্ধ আযছ বযল আপনার মযন হ়ে? 
 
কী অত্র সত্রন্ধ থাকযত পাযর? আত্রম সতা বুেযত পারত্রছ না। 
 
 ও ত্রক উইিউযডর সবশি সঘারাঘুত্রর করযতা? 
 
 লডশ হুইটত্রিযের ওখাযন কাজ করার আযগ ও বছর খাযনক হটশনযির বাত্র়েযত ত্রছযলা। 
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তাহযল সিখা যাযে সয, সকউ একজন ওযক সত্ররয়ে সিলযত সিয়েত্রছযলা এবং যতটুকু 
আমরা সজযনত্রছ, তার সথযক অনুমান করা যা়ে সয,–প্রথমতাঃ সসই সকউ একজন হযে 
পুরুষ মানুষ, তার িৃত্রি ঙ্গী সমাটামুত্রট সসযকযল। ত্রিতী়েতাঃ সলাকত্রটর শরীর সুগত্রঠত এবং 
শত্রক্তশালী–তার প্রমাণ সমযল সিও়োল সবয়ে বাত্র়ের বাত্র়ের ছাযি উযঠ সময়েত্রটর ঘযরর 
জানলার মযয ত্রিয়ে সঢাকার মযযয। আমার বক্তযবযর সযঙ্গ আপত্রন একমত? 
 
পুযরাপুত্রর–ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন। 
 
আো, আত্রম ত্রনযজ যত্রি ওই জানলা়ে উযঠ সিত্রখ, আপত্রন ত্রকছু মযন করযবন না সতা? 
 
 মযন করযবা সকন? এযতা খুব  াযলা কথা। 
 
ত্রলউকযক সযঙ্গ ত্রনয়ে একটা সছাট্ট িরজা ত্রিয়ে বার বাত্র়ের উযঠাযন ত্রগয়ে উপত্রিত 
হযলন। ত্রলউক অল্পা়োযসই ছাযি উযঠ সগল এবং ওখাযন িাাঁত্র়েয়ে খাত্রনকটা সিিা কযর 
জানলার শাত্রসশ খুযল তার স তর ত্রিয়ে হল ঘযরর ত্র তযর ঢুকযলা। ত্রকছুক্ষণ পযরই ত্রমস 
ওয়েনত্রিযটর কাযছ ত্রিযর এযলা। 
 
যতটা কত্রঠন বযল মযন হয়েত্রছযলা ততটা কত্রঠন ন়ে, হাযত পায়ে একটু সজার থাকযলই 
হযলা। আো জানলার বাইযর সকাযনা রকম ত্রিহ্ন বা ছাপ পাও়ো যা়েত্রন? 
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ত্রমাঃ ওয়েনত্রিট বলযলন–মযন সতা হ়ে না। তাছা়ো, পুত্রলযশর সলাকও সতা উযঠত্রছযলা 
ওখাযন। 
 
ওযক ত্রনয়ে বাত্র়ের স তযর এযলন ত্রমস ওয়েনত্রিট। 
 
ত্রলউক ত্রজযজ্ঞস কযর–অযাত্রম ত্রগবযসর ঘুম খুব গাঢ় ত্রছযলা ত্রকনা আপত্রন জাযনন? 
 
ত্রমস ওয়েনইত্রিট বযলন–সকাযল ওযক ঘুম সথযক জাগাযনা এক িুরূহ বযাপার ত্রছযলা। 
সকাযনা সকাযনাত্রিন বার বার ওর িরজা়ে সটাকা ত্রিয়ে ওর সা়ো সপতাম না; তযব কথা 
হযে সয, সয শুযনও শুনযত িা়ে না–তাযক আর সক সশানাযত পাযর বলুন? 
 
সস সতা ত্রঠকই। আো, ওই সলাকত্রট–এলও়োত্রিশ–ওর সযঙ্গ ত্রক এই সময়েত্রটর সকাযনা 
বযাপার-সযাপার ত্রকছু ত্রছযলা?-প্রশ্নটা কযরই সযঙ্গ সযঙ্গ জুয়ে সি়ে–আত্রম ত্রকন্তু সেি 
আপনার মতামত জানযত িাইত্রছ। 
 
হা ত্রছযলা। 
 
 ত্রলউক মাথা নায়ে–আপনার ত্রক মযন হ়ে এলসও়োত্রিশযক ও ব্ল্যাকযমল করযতা? 
 
এবারও সসই একই কথা; অথশাৎ আমার মত যত্রি সিয়ে থাযকন তাহযল বলযবা, ওর 
পযক্ষ তা সম্ভব। 
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আপত্রন ত্রক জাযনন, মারা যাবার সম়ে ওর কাযছ অযনক টাকাকত্র়ে ত্রছযলা ত্রকনা? 
 
 ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযলন–আমার মযন হ়ে না। ওর কাযছ সবত্রশ টাকা থাকযল আত্রম 
অন্ততাঃ জানযত পারতাম। 
 
মৃতুযর আযগই সকাযনা সমাটা খরিপি কযরত্রছযলা ত্রক না জাযনন? 
 
যতিূর জাত্রন–কযরত্রন। 
 
তাহযল সতা আর ব্ল্যাকযমলতে িাাঁ়োযে না। অবশয আরও একটা সূি আযছ–সময়েত্রট 
হ়েযতা ত্রবযশষ সকাযনা যরযনর ঘটনা জানযতা। 
 
সকাযনা যরযনর ঘটনা? 
 
এমন ত্রকছু, যা উইিউযডর সকাযনা বযত্রক্তত্রবযশযষর পযক্ষ অতযন্ত মারাত্মক। যরুন, 
এখানকার সবশ কয়েকটা বাত্র়েযত সময়েত্রট কাজ করত; কাজ করযত ত্রগয়ে সসই বাত্র়ের 
কাযরা একজন সম্পযকশ ও এমন সব তথয সজযন সিলযলা যা সসই সলাকত্রটর আ়ে 
উপাজশযনর ক্ষত্রত করযত পাযর। যরুন, ত্রমাঃ অযাবযটর মযতা সকউ একজন। 
 
ত্রমাঃ অযাবট? 
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ত্রলউক আবার বযল–অথবা যরুন, ডাাঃ টমাযসর সকাযনা গাত্রিলত্রত বা ডাক্তার ত্রহযসযব 
সকাযনা অপরাযমূলক কাযজ প্রে়েিান? 
 
ত্রকন্তু তা ত্রক–ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযত ত্রগয়ে সথযম যান। 
 
ত্রলউক বযল যা়ে–আপত্রনই বযলযছন সয অযাত্রম ত্রগবস্ ত্রে-এর কাজ করযতা এবং ত্রমযসস 
হটশন যখন মারা যান, তখন ও ওই বাত্র়েযতই কাজ করযতা। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–আপত্রন কী বলযছন ত্রমাঃ ত্রিস উইত্রল়োম? এর মযযয আবার 
হটশনযির এযন টানাটাত্রন করযছন সকন? বছর খাযনযকরও সবত্রশ হয়ে সগল ত্রমযসস হটশন 
মারা সগযছন। 
 
সসই কথাই সতা বলত্রছ। 
 
অযাত্রম ত্রগবস্ তখন ও বাত্র়েযতই কাজ করযতা। 
 
বুেলাম। ত্রকন্তু হটশনরা এর মযযয আযস কী কযর? 
 
ত্রমযসস হটশন সতা মারাত্মক যরযনর গযাোইত্রটযস মারা সগযছন, তাই না? 
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হযাাঁ। 
 
 ওর মৃতুয ত্রক আকত্রিক হয়েত্রছযলা? 
 
আমার কাযছ তাই মযন হয়েত্রছযলা। ও সবশ  াযলা হয়ে উযঠত্রছযলা। ত্রকন্তু এযকবাযরই 
হঠাৎ একত্রিন সরাগটা প্রিে রকম সবয়ে সগল এবং তাযতই মারা সগল। 
 
ডাাঃ টমাসও ত্রক খুব আিযশ হয়েত্রছযলন? 
 
কার সবশ কয়েকটা, এমন সব তথয সজযন সকউ একজন 
 
সত্রঠক জাত্রন না–হ়েযতা হয়েত্রছযলা! 
 
ত্রকন্তু আপনার ত্রনযজর কাযছ ত্রক এই মৃতুযটা অদু্ভত মযন হ়েত্রন? 
 
তা হয়েযছ। ওর সিাযখমুযখ মৃতুযর সকাযনা ত্রিহ্নই ত্রছযলা না–বরঞ্চ অযনকটা সুিই মযন 
হয়েত্রছযলা। 
 
এই অসুিতা সম্পযকশ  দ্রমত্রহলা ত্রক ত্রকছু বলযতন? 
 
 বলযতন সয নাসশরা ওযক ত্রবষ খাও়োযে। 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

145 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

 
আপত্রন ত্রনি়েই এসব কথার সকাযনা গুরুত্বই সিনত্রন? 
 
না, ত্রিইত্রন। আত্রম যযর ত্রনয়েত্রছলাম সয, এই মযনা াব অসুিতার িল। 
 
 ত্রলউক বযল– দ্রমত্রহলা ত্রক ওর স্বামীযক সযন্দহ করযতন? 
 
না না, স্বামীর ওপর সকাযনা সযন্দহ ওর ত্রছযলা না। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযলন–আপনার ত্রক তাই মযন হ়ে? 
 
িুত্রন়োর বহু স্বামীরাই তাযির বউযক খুন কযর পার সপয়েযছ। তাছা়ো, শুযনত্রছ সয স্ত্রীর 
মৃতুযযত  দ্রযলাক অযনক টাকাও সপয়েযছন। 
 
তা সপয়েযছন। 
 
এ সথযক আপনার কী মযন হ়ে ত্রমস ওয়েনত্রট? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযলন–আমার িৃঢ় ত্রবশ্বাস, সমজর হন তাাঁর স্ত্রীর প্রত্রত একান্ত অনুরক্ত 
ত্রছযলন; স্বযপ্নও এসব বাযজ ত্রিন্তাও ওাঁর মাথা়ে আযসত্রন। 
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ত্রলউক বলযলা-বুেলাম। আপত্রন যখন বলযছন তখন হ়েযতা এ কথাই ত্রঠক। সতমন ত্রকছু 
হযল ত্রনি়েই আপনার সিাযখ প়েযতা। 
 
আো, অযাত্রম ত্রগবস্ সম্পযকশ ত্রপিারটন কী  াবযতন? 
 
বলা খুব কত্রঠন। লযাত্র ত্রন়োর একটা অদু্ভত যারণা ত্রছযলা। 
 
কী যারণা? 
 
ও মযন করযতা সয উইিউযড ত্রকছু একটা ত্রবত্রিি বযাপার ঘটত্রছযলা। 
 
 আো, উত্রন ত্রক  াবযতন সয টত্রম ত্রপ়োসশযক সকউ জানলা সথযক সিযল ত্রিয়েত্রছযলা? 
 
 একথা আপত্রন কী কযর জানযলন ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম? 
 
 ত্রলউক বযল–সযত্রিন উত্রন খুন হয়েত্রছযলন, সসত্রিন আমরা একই সযঙ্গ লেযন যাত্রেলাম। 
 
ও আপনাযক ত্রঠক কী বযলত্রছযলা? 
 
উত্রন বযলত্রছযলন সয উইিউযড বড্ড সবত্রশ পত্ররমাণ সলাক মারা যাত্রেযলা। কয়েকটা নামও 
উত্রন কযরত্রছযলন–অযাত্রম ত্রগবস, টত্রম ত্রপ়োসশ এবং কাটশাযরর নাম। তাছা়ো, উত্রন ডাাঃ 
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আিলত্রবর নাম কযর বযলত্রছযলন সয, তারও ত্রিন অত্রত সীত্রমত। এমন একজন সলাক যার 
সিাযখ একটা ত্রবত্রিি িৃত্রি সিখযলই সবাো যা়ে সয, সসই-ই খুনী। সসই সলাকত্রট যখন 
আিলত্রবর সযঙ্গ কথা বযলত্রছযলা, তখন তার সিাযখর সসই িৃত্রি উত্রন সিখযত সপয়েত্রছযলন 
এবং তার সযঙ্গ কথা বযলত্রছযলা সয, আিলত্রবর মৃতুয আসন্ন। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযলন–কী সবশনাশ! এবং তার পযরই সস মারা সগল। 
 
প্রশ্ন কযর ত্রলউক–সক সসই সলাক? বলুন ত্রমস ওয়েনত্রিট। আপত্রন ত্রনি়েই জাযনন–বলুন 
সস সক? 
 
আত্রম জাত্রন না–ও আমা়ে বযলত্রন। 
 
ত্রকন্তু আপত্রন ত্রনি়েই অনুমান করযত পাযরন, সক হযত পাযর? ওাঁর মযন কার কথা ত্রছযলা 
সস সম্পযকশ অন্ততাঃ একটা যারণা আপনার আযছ। 
 
মাথা ত্রনিু কযরন ত্রমস ওয়েনত্রিট। 
 
এবার তাহযল বলুন।-সজার সি়ে ত্রলউক। 
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ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–কী কযর আপত্রন আমাযক এমন একটা কাজ করযত বলযছন–যা 
অতযন্ত অনযা়ে। না সজযন শুযুমাি অনুমাযনর ওপর ত্র ত্রে কযর কাউযক সিাষাযরাপ করা 
আমার পযক্ষ অসম্ভব। 
 
সহযর ত্রগয়েও ত্রকন্তু ত্রলউক মাথা ত্রঠক রাখযত জাযন। ও সয আবার এই বযাপার ত্রনয়ে 
এখাযন আসযব–ওর আিরযণর মযযয সতমন আ াস ত্রিয়ে বযল– 
 
আপনার ত্রবযবক যা ত্রনযিশশ সি়ে, সসই অনুযা়েী আপত্রন িলুন। যাই সহাক, আমাযক 
আপত্রন প্রিুর সাহাযয কযরযছন–যনযবাি। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন-আমাযক ত্রিয়ে আর যত্রি সকাযনা উপকার হ়ে, আনা়োযস বলযবন। 
 
ত্রনি়েই বলযবা। আমাযির যা যা কথাবাতশা হযলা, কাউযক বলযবন না। 
 
না না, এর একত্রট কথাও সকউ জানযত পারযব না। 
 
একথার অনযথা সয হযব না ত্রলউক জাযন। আবার  দ্রমত্রহলা বলযলন–ত্রিযজটযক আমার 
 াযলাবাসা জানাযবন। সময়েত্রট  ারী সুন্দর আর বুত্রিও রাযখ প্রিুর। ও সুখী সহাক। 
 
উত্রন বলযলন–লডশ হুইটত্রিযের সযঙ্গ ত্রবয়েযত ও সুখী সহাক–ব়েযসর পাথশকযটা ব়েই 
সবত্রশ। 
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হুাঁ, তা খাত্রনকটা সবত্রশই। 
 
িীঘশশ্বাস ছায়েন ত্রমস ওয়েনত্রিট–এক সময়ে ওর সযঙ্গ আমার ত্রবয়ে ত্রঠক হয়েত্রছল। 
 
আিযশ হয়ে ত্রলউক ওাঁর ত্রিযক তাকা়ে। 
 
বহুকাল আযগর কথা, তখন ও সযবমাি ওপযরর ত্রিযক উযঠযছ। ওর সলখাপ়ো়ে আত্রমই 
সাহাযয কযরত্রছলাম। ওর মযযয সয ব়ে হবার একটা অিময সৃ্পহা ত্রছযলা, তা ত্রনয়ে আমার 
গযবশর সশষ ত্রছযলা না। তারপর বলযলা–অবশয আমার বাত্র়ের সলাযকরাই ওর সম্পযকশ 
বিনাম রটাযলা। সসই যুযগ সেণী দবষময অতযন্ত প্রকট ত্রছযলা। ওর উন্নত্রতর ত্রিযক আত্রম 
সব সময়ে সযিতন ত্রছলাম। ত্রকন্তু আমার ত্রনযজর সলাযকরাই  ুলটা করযলা। 
 
ত্রলউযকর মযন প়েযলা সসও ত্রমস ওয়েনত্রিটযক এযকবাযর বৃযির পযশায়ে স যবত্রছযলা। 
ত্রকন্তু এখন বুেযত পারযলা সয  দ্রমত্রহলার ব়েস হ়েযতা ষাযটর ত্রনযি। 
 
মরুকযগ, আমার কী?–ও ত্রনয়ে ত্রিন্তা করা আমার কী িরকার? তার সিয়ে সয কাযজ 
এযসত্রছ–তাই-ই কত্রর। 
 
*** 
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ত্রলউযকর মযনাসংযযাগ 
 
অযাত্রম ত্রগবযসর মামী ত্রমযসস িািশ একজন ত্রনতান্তই অপ্রীত্রতকর মত্রহলা। ত্রটকাযলা নাক, 
অত্রির তাকাযনা আর ঘনঘযন বািন ঙ্গী-এই সব ত্রমযল মত্রহলাযক সিযখই অস্বত্রস্তকর মযন 
হযলা ত্রলউযকর। 
 
আত্রম সয প্রশ্নগুযলা করযবা, আপনার কাজ হযব তার যতিূর সম্ভব সত্রঠক উের সিও়ো। 
যত্রি ত্রকছু সগাপন কযরন, তার িলািল খুব খারাপ হযব। 
 
আযজ্ঞ, বুেযত সপযরত্রছ। আত্রম যতটুকু জাত্রন তার সবটাই আপনাযক বলযবা। আত্রম এর 
আযগ কক্ষযনা পুত্রলশী োযমলা়ে পত্র়েত্রন। 
 
আত্রম আপনার সবানত্রে-র সম্পযকশ সব কথা জানযত িাই–সক সক ওর বনু্ধ ত্রছযলা, কী 
পত্ররমাণ টাকা ত্রছযলা, সাযারণত সয সমস্ত কথাবাতশা বলযত তার বাইযর ত্রকছু বযলত্রছযলা 
ত্রক না। প্রথযমই শুরু করা যাক, কারা ওর বনু্ধ ত্রছযলা। 
 
ত্রমযসস িািশ বলযলন–আপত্রন ত্রক ওর পুরুষ বনু্ধযির কথা বলযছন? 
 
ওর ত্রক সময়ে বনু্ধ ত্রছযলা? 
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আযজ্ঞ বলযত সগযল না থাকারই মযতা। আত্রম তাযির সযঙ্গ খুব একটা সযাগাযযাগ 
রাখযতা না। তযব ওই গযারাযজ ত্রজম হারয  নাযম একত্রট সছযল আযছ, তার সযঙ্গই ওর 
বযাপার-সযাপার িলত্রছযলা। সছযলত্রট ত্রকন্তু সবশ  াযলা। 
 
বাযা সি়ে ত্রলউক–আর সকাযনা বনু্ধ ত্রছযলা? 
 
আবার সসই সনাংরা যূতশ িাহত্রন–ওযহা, আপত্রন সসই  দ্রযলাযকর কথা বলযছন, যার 
সখলনা, পুতুযলর সিাকান আযছ? আমার ওই সলাকটাযক সমাযটই  াযলা লাগযতা না-
সসাজা কথা। ত্রনযজর ইজ্জত ত্রনযজর হাযত। সযখাযন-সসখাযন িুকেুক করা আত্রম পছন্দ 
কত্রর না–ত্রকন্তু বলযবা কাযক? আজকালকার সময়েগুযলা ত্রক  াযলা কথা়ে কান সি়ে? যা 
মযন হ়ে তাই-ই কযর। ত্রকন্তু পযর পস্তা়ে। 
 
অযাত্রম অনুতাপ করযতা? 
 
না, তা মযন হ়ে করযতা না। 
 
 মৃতুযর ত্রিযন আত্রম ত্রগয়েত্রছযলা ডাাঃ টমাযসর কাযছ–এই সমস্ত কারযণই ত্রক ওখাযন 
ত্রগয়েত্রছযলা? 
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না না, আপত্রন যা  াবযছন সতমন সকাযনা সরাযগর জনয ও ডাক্তাযরর কাযছ যা়েত্রন, এ 
আত্রম সত্রঠক কযর বলযত পাত্রর। ও কত্রিন সত্রিশকাত্রশযত  ুগত্রছযলা, সসই জযনযই 
ত্রগয়েত্রছযলা। 
 
আপনার কথাই সমযন ত্রনত্রে। ত্রকন্তু ওর আর এলসও়োত্রিশর মযযযকার বযাপার কতিূর 
এত্রগয়েত্রছযলা? 
 
ত্রমযসস িািশ বযলন–সস কথা আত্রম বলযত পারযবা না–অযাত্রম ওর সগাপন বযাপার আমা়ে 
কখযনা বলযতা না। 
 
ত্রলউক বযল–ত্রকন্তু ওরা সতা অযনকটাই এত্রগয়েত্রছযলা? 
 
এই  ের সলাকযক এখানকার সকউ  াযলা বলযতা না। শহর সথযক বনু্ধ-বান্ধব এযন ত্রক 
সমস্ত করযতা-টরযতা সবাই ত্রমযল ওই ডাইনী মাযঠ। 
 
অযাত্রম সযযতা? 
 
একবার ত্রগয়েত্রছযলা বযল জাত্রন। সারারাত ওখাযন ত্রছযলা। লডশ হুইটত্রিযের কাযছ যরাও 
পয়েত্রছযলা। লডশ খুব বযকত্রছযলন, আত্রমও মুযখ মুযখ জবাব ত্রিয়েত্রছযলা, তাযতই সতা ওর 
িাকত্ররটা সগল। 
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ও যাাঁযির বাত্র়ে কাজ করযতা, তাযির সম্পযকশ আপনার সযঙ্গ সকাযনা গল্পগুজব করযতা? 
 
খুব একটা করযতা না। 
 
সমজর হটশযনর বাত্র়েযতও ত্রকছুত্রিন কাজ কযরযছ–না? 
 
তা–প্রা়ে বছর খাযনক হযব। 
 
ছা়েযলা সকন? 
 
 াযলা মাইযন সপয়ে সগযলা। সসই সময়ে মযানযর কাজ খাত্রল ত্রছযলা–ওাঁযির মাইযন অযনক 
 াযলা ত্রছযলা। 
 
মাথা নায়ে ত্রলউক।–আো, ত্রমযসস হটশযনর মৃতুযর সম়ে ওতত ওই বাত্র়েযতই কাজ 
করত্রছযলা–তাই না? 
 
আযজ্ঞ হযাাঁ। 
 
উত্রকল ত্রমাঃ অযাবট-তাাঁর বাত্র়েযতও ও কাজ করযছ? 
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না, ত্রমাঃ অযাবযটর বাত্র়েযত একজন সলাক আর তার বউ–এই িুজযন ত্রমযল কাজ করযতা। 
তযব, ত্রমাঃ অযাবযটর বাত্র়েযত ও একবার ত্রগয়েত্রছযলা–সকন ত্রগয়েত্রছযলা বলযত পারযবা না। 
 
এ অঞ্চযলর আর সকাযনা সলাযকর কাযছ ও যাতা়োত করযতা? 
 
 যা বযলত্রছ তার বাইযর আর ত্রকছু বলযত পারযবা না। 
 
ত্রমযসস িািশ, মযন রাখযবন আত্রম সত্রতয কথা শুনযত িাই। 
 
ত্রকন্তু সসই সলাকটা সমাযটই  েরযলাক ত্রছযলন না; আত্রমও ওযক বযলত্রছলাম সয, আর 
ত্রনযজযক অত ত্রনযি নামাস না।–ত্রকন্তু শুনযল সতা 
 
ত্রমযসস িািশ, সহাঁ়োত্রল সরযখ স্পি কযর বলযবন? 
 
আপত্রন সসয ন োপ-এর নাম শুযনযছন? সমাযটই  াযলা বাত্র়ে ন়ে ওটা।–ওই বাত্র়ের 
মাত্রলক হযল ত্রগয়ে হযাত্রর কাটশার–একটা আস্ত সছাযটাযলাক; সব সময়ে মযি িুর হয়ে 
থাকযতা। 
 
সসও অযাত্রমর বনু্ধ ত্রছযলা? 
 
িুএকত্রিন ওর সযঙ্গ সব়োযত ত্রগয়েত্রছযলা। 
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ত্রলউক অনয প্রসযঙ্গ িযল যা়ে–টত্রম ত্রপ়োসশ নাযম একটা সছাযটা সছযলযক ত্রিনযতন? 
 
কাযক? ত্রমযসস ত্রপ়োযসশর সছযলযক? খু-উ-ব  াযলা কযর ত্রিনতাম–হা়েবজ্জাত ত্রছযলা। 
 
 ওর সযঙ্গ ত্রক অযাত্রমর ঘন ঘন সিখাশুযনা হযতা। 
 
 না না, অযাত্রমর সযঙ্গ বজ্জাত্রত করযত সগযল ওর কান আর আস্ত থাকযতা না। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিযটর কাযছ ও খুশী মযন ত্রছযলা? 
 
ওখাযন মাইযনপওর  াযলা ত্রছযলা না, আর খুব একযঘাঁয়েত্রম ত্রছযলা। 
 
ও অনয সকাথাও িযল সযযত পারযতা না? 
 
 লেযনর কথা বলযছন? 
 
ত্রকংবা, সিযশর অনয সকাযনা অঞ্চযল? 
 
ত্রমযসস িািশ বযলন–অযাত্রম উইিউযডর ওই সব কােকারখানা সছয়ে সযযত িাইযতা না। 
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ওই সব বলযত কী সবাোযত িাইযছন? 
 
ত্রজম আর সসই সখলনা-পুতুযলর সিাকাযনর  েরযলাকযির সযঙ্গ ওর িহরম-মহরযমর 
বযাপার। 
 
ত্রমযসস িাযিশর কাযছ জানার মযতা আর ত্রবযশষ ত্রকছু সনই। ত্রকন্তু তবুও সশষ বাযরর মযতা 
আন্দাযজ একটা ত্রঢল ছুাঁ়েযলা। 
 
বুেযতই পারযছন সয, এই সমস্ত প্রশ্ন আপনাযক সকন করলাম। িুঘশটনার িযল ও মারা 
সগযছ–এটা ত্রঠক সমযন ত্রনযত পারত্রছ না এবং তা যত্রি না হ়ে, তাহযল বুযে ত্রনন সয এটা 
কী হযত পাযর। 
 
ত্রমযসস িািশ বযলন–হতযাকাে। 
 
ত্রঠক। যযর ত্রনন সয, আপনার সবানত্রে এক হতযাকাযের িযল মারা ত্রগয়েত্রছযলা–কাযক 
আপত্রন সযন্দহ কযরন? 
 
ত্রমযসস িািশ বলযলন–আো, পুত্রলশযক খুনীর হত্রিস বলযত পারযল পুরস্কার পাও়ো যাযব? 
 
তা হ়েযতা পাও়ো সযযত পাযর। 
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ত্রকন্তু এযকবাযর ত্রঠক ত্রঠক বলযত পারযবা না–তযব ঐ সখলনার সিাকাযনর সলাকটাযক 
আমার সযন সকমন মযন হ়ে। কযাের মামলার কথা মযন কযর সিখুন–সসই সময়েটার 
খুযনর খুাঁত্রটনাত্রট সব প্রমাণ সপযলা কযাের দসকযতর সসই বাংযলা বাত্র়েটা়ে, আর তা 
সথযকই অনয সময়েযির খুযনর কথা সব সবত্ররয়ে প়েযলা। এই এলসও়োত্রিশও হ়েযতা 
এমনই একজন। 
 
আপনার তাই মযন হযে? 
 
হযতও সতা পাযর; বলুন পাযর ত্রক না? 
 
ত্রলউক স্বীকার কযর, হা হযতও পাযর। তারপর বযলন–আো ডারবী সখলার ত্রিন ত্রবযকযল 
এলসও়োত্রিশ সকাথাও বাইযর ত্রগয়েত্রছযলা? এটা ত্রকন্তু খুব িরকারী। 
 
ত্রিত্রন্তত াযব ত্রমযসস িািশ বযলন–ডারবীর ত্রিযন? 
 
হযাাঁ, ত্রিন পযনযরা আযগর এক বুযবার। 
 
ত্রমযসস িািশ বযলন-তা বলযত পারযবা না। তযব বুযবার এমত্রনযতই ওর সিাকান সকাল 
সকাল বন্ধ হ়ে। সসত্রিন ও সাযারণতাঃ শহযর যা়ে। 
 
ওযহা, আযগই বন্ধ হ়ে? 
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উযঠ পয়ে ত্রলউক। মানুষ ত্রহযসযব মত্রহলাযক ওর মযন হয়েযছ অতযন্ত ত্রনম্নযেণীর। তযব 
ত্রবত্রেন্ন াযব পরিিশার মযয সথযক ত্রকছু ত্রকছু িরকারী খবর ও সংগ্রহ করযত সপযরযছ। 
 
ত্রনযজর মযন ও সমস্ত খবরগুযলা পযশাযলািনা কযর। ওই িারজযনর নামই ঘুযর ত্রিযর 
মযন আসযছ–টমাস, অযাবট, হটশন আর এলসও়োত্রিশ। ত্রমস ওয়েনত্রিযটর কথাবাতশা 
সথযকও এই িারজযনর সয-সকাযনা একজনযকই সযন্দহ হযে। সকাযনা মাংসও়োলা, বা 
রুত্রটও়োলা অথবা সমামবাত্রত ত্রবযরতা এই ঘটনার সযঙ্গ জত্র়েত ন়ে। 
 
প্রথযমই সিখযত হযব সয, ত্রমস ওয়েনত্রিট-এর নাম বলযত অত্রনোর কী কারণ; 
 দ্রমত্রহলার ত্রবিার-ত্রবযবিনা অতযন্ত যুত্রক্তপূণশ এবং মানত্রবক। ওাঁর যারণা সয ত্রমস 
ত্রপিারটন যাযক সযন্দহ কযরন সসই সলাযক সক তা ওাঁর জানা; ত্রকন্তু আবার বলযছন সয 
সসটা ওাঁর ত্রবশ্বাস মাি–সত্রতয না-ও হযত পাযর। 
 
কাযক সযন্দহ কযরন ত্রমস ওয়েনত্রিট? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিযটর  ়ে সয, ওাঁর সিাষাযরাযপর িযল একজন ত্রনরপরায সলাযকর ক্ষত্রত 
হযত পাযর। এ সথযক পত্ররষ্কার সবাো যা়ে সসই সলাকত্রট সমাযজ উচ্চ প্রত্রতত্রষ্ঠত এবং 
আযশপাযশর সবাই তাযক সম্মান কযর। 
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সুতরাং, এইত্রিক সথযক ত্রবিার করযল আর এলসও়োত্রিশযক সযন্দহ করা িযল না। উত্রন 
উইিউযড নতুন এযসযছন; তাছা়ো, সুনামও সনই। 
 
এবার আর সক সক আযছ সিখা যাক। সমজর হটশন তার স্ত্রীযক ত্রবষ খাও়োযত পাযরন 
ত্রকনা এই প্রসঙ্গ উঠযতই ত্রমস ওয়েনত্রিট ত্রবরত্রক্তর সযঙ্গই এই সম্ভাবনাটা উত্র়েয়ে সিন। 
ত্রমযসস হটশযনর মৃতুযর পযরর খুনগুযলা ত্রনয়ে ত্রমস ওয়েনত্রিট যত্রি সকাযনারকম সযন্দহ 
করযতন হটশনযক, তাহযল ত্রবষ প্রয়োযগর প্রযশ্ন এতটা ত্রনাঃসযন্দহ হযত পারযতন না। 
 
এবার বাত্রক থাকযছন ডাাঃ টমাস আর ত্রমাঃ অযাবট। সপশার ত্রিক সথযক িুজযনই স্বাযীন 
এবং পিমযশািাসম্পন্ন। িুজযনই সমাটামুত্রট জনত্রপ্র়ে এবং প্রত্রতযবশীযির মযযয সুপত্ররত্রিত। 
এই সব তযথযর ত্রিক সথযক ত্রবিার করযল িুজনযকই সমান াযব সযন্দহ করা িযল। 
 
ত্রমস ত্রপিারটন ত্রনত্রিত াযব জানযতন সসই সলাকত্রটযক। তার প্রথম প্রমাণ ওাঁর ত্রনযজর 
মৃতুয এবং ত্রিতী়ে প্রমাণ ডাাঃ আিলত্রবর মৃতুয। ত্রকন্তু ঘটনা হযে সয, ত্রমস ত্রপিারটন সসই 
সলাকত্রটর নাম ত্রমস ওয়েনত্রিযটর কাযছ বযলনত্রন। 
 
স্বগযতাত্রক্ত কযর ত্রলউক–যযর সনও়ো যাক সয, এলসও়োত্রিশই খুনী, এবং এটা আমার সবশ 
 াযলা কযরই জানা। এবার আসা যাক, এযকর পর এক যারা খুন হয়েযছ : এক নির–
ত্রমযসস হটশন। ত্রমযসস হটশনযক খুন করার সপছযন এলসও়োত্রিশর কী উযেশয িত্ররতাথশ 
হযলা সবাে কত্রঠন। ত্রমযসস হটশন এলসও়োত্রিশর কাছ সথযক ত্রক সব তুকতা ওষুয 
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ত্রনয়েত্রছযলা। সসই ওষুযযর সযঙ্গ খুব সহযজই ত্রকছু আযসশত্রনক ত্রমত্রশয়ে সিও়ো সমাযটই 
কত্রঠন ত্রছযলা না। ত্রকন্তু প্রশ্ন সথযক যাযে সকন? 
 
এবার আসা যাক অযাত্রম ত্রগবযসর প্রসযঙ্গ। এলও়োত্রিশর কী অত্র সত্রন্ধ থাকযত পাযর 
অযাত্রমযক খুন করার সপছযন? সহযজই সয কারণটা মযন আযস, তা হযলা এই সয, আত্রম 
সকাযনা ত্রবষয়ে আশাহত হয়েত্রছযলা এবং তার জনয  ়ে সিত্রখয়েত্রছযলা। হ়েযতা বা লডশ 
হুইটত্রিে উইিউযড সবশ প্র াবশালী এবং ত্রিযজযটর মযত ত্রতত্রন একজন যথাথশ 
িত্ররিবান সলাক। এলও়োত্রিশর সসই সব অসামাত্রজক বী ৎস কােকারখানার কথা 
জানাজাত্রন হয়ে সগযল লডশ হুইটত্রিে সছয়ে ত্রিযতন না। অতএব, সরাও অযাত্রমযক। 
সয াযব খুন করা হয়েযছ, তাযত মযন হ়ে না সয সেি খুন করার আনযন্দ খুন করা 
হয়েযছ। 
 
এরপর সক? কাটশার? কাটশার মরযলা সকন? মােরাযতর ত্রপশাি সাযনার কথা সতা ওর 
জানবার কথা ন়ে। এমন হযত পাযর সয, ওর সুন্দরী তরুণী সময়েত্রট এসব  ুতুয়ে 
বযাপাযরর সযঙ্গ জত্র়েত ত্রছযলা। এলসও়োত্রিশ হ়েযতা সময়েত্রটর ওপর পাশত্রবক অতযািার 
করযতা তাযত কাটশার খুব অসন্তুি হয়েত্রছযলা তার জনযই তাযক খুন করা হয়েযছ। 
 
এরপর টত্রম ত্রপ়োসশ। টত্রমযক সকন এলসও়োত্রিশ মারযত সগল? টত্রম সসই মােরাযতর 
দপশাত্রিক পুযজা-পাবশযণর বযাপাযর ত্রছযলা এবং সবাইযক বযল সিযব বযল  ়ে 
সিত্রখয়েত্রছযলা। হ়েযতা বা বযলত্রছযলাও সুতরাং, টত্রমর মুখ বন্ধ করার প্রয়োজন ত্রছযলা। 
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ডাাঃ আিলত্রবযক সকন খুন করযলা? খুবই সহজ কারযণ। ডাক্তার ত্রহযসযব আিলত্রব যযর 
সিযলত্রছযলা ওর মানত্রসক দবকযলযর বযাপার। তার িযলই আিলত্রবর জীবনাবসান। 
এলসও়োত্রিশ কী উপায়ে ডাাঃ আিলত্রবর রক্ত ত্রবত্রষয়ে ত্রিযত পারযলা? 
 
সবার সশযষ ত্রমস ত্রপিারটন। বুযবার তা়োতাত্র়ে সিাকান বযন্ধর ত্রিন। এলসও়োত্রিশ 
সসত্রিন সিাকান বন্ধ কযর শহযর িযল সগল। ওর গাত্র়ে আযছ না ত্রক? যাকযগ, 
এলসও়োত্রিশ সটর সপয়েত্রছযলা সয, ত্রমস ত্রপিারটন ওযক সযন্দহ কযরন সুতরাং ত্রতত্রন 
হ়েযতা খুন হন। 
 
মাথা না়েযত না়েযত ত্রলউক িীঘশশ্বাস ছায়ে। তারপর আবার যুত্রক্তর সাগযর ডুব সি়ে। 
 
অযাবট হযত পাযর?  দ্রযলাক সুিতুর এবং আত্মত্রবশ্বাসী-খুনীরা সাযারণতাঃ এমন হয়ে 
থাযক। আত্রম ত্রগবস একবার এর সযঙ্গ সিখা কযরত্রছযলা। কী কারণ হযত পাযর? অযাত্রম 
সিখা করযত সিয়েত্রছযলা সকন? আইযনর পরামশশ সনবার বযাপাযর? সক সযন বযলত্রছযলা 
সয–জচনক মত্রহলার কাছ সথযক একটা ত্রিত্রঠ এযসত্রছযলা সযটা টত্রম সিযখ সিযলত্রছযলা। 
সসই ত্রিত্রঠ ত্রক অযাত্রম ত্রলযখত্রছযলা? না ত্রক ত্রমযসস হটশন? হ়েযতা অযাত্রম সসই ত্রিত্রঠ হাত 
কযরত্রছযলা। এরা ছা়ো সক আর এমন মত্রহলা থাকযত পাযর–যার ত্রিত্রঠ দিবরযম টত্রম 
সিযখ সিলযত  দ্রযলাক সরযগ অত্রগ্নশমশা হয়েত্রছযলন? অযাত্রম সকমন কযর মারা সগল? হযাট 
সপইি সখয়ে? ত্রকন্তু টত্রম ত্রপ়োসশযক মারযলা সকন?–স্বা াত্রবক কারণ। ত্রিত্রঠটা সিযখ 
সিযলত্রছযলা বযল। 
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ত্রকন্তু কাটশার? সম্ভবতাঃ কাটশাযরর সময়ের সযঙ্গ একটা ত্রকছু হয়েত্রছযলা। অযাবযটর পযক্ষ 
সসই সকযলিাত্ররর কথা জানাজাত্রন হও়ো  ়োনক ক্ষত্রতকর হযতা। কাটশাযরর যা সমাটাবুত্রি 
আর উগ্র সমজাজও হ়েযতা অযাবটুযক শাত্রসয়েত্রছযলা। অতএব কাটশারও খতম হযলা। 
 
এবার আিলত্রব। অযাবযটর মযতা যূতশ পযািাযলা উত্রকযলর ত্রবরুযি আিলত্রবর মযতা সহজ-
সরল সলাযকর সজহাি সঘাষণা। এর িযল তার মৃতুয। 
 
এরপর ত্রপিারটন। সয সলাকত্রট যযরই ত্রনয়েত্রছযলা সয, সয সব সযন্দযহর অতীত তারই 
ওপর ত্রমস ত্রপিারটযনর সযন্দহ হযলা। ত্রমস ত্রপিারটন সসই  ়োবহ সগাপন কথাত্রট সজযন 
সিলযলন। ত্রকন্তু তাহযলও হাযত সকাযনা প্রমাণ ত্রছযলা না। স্ব াবতই ত্রতত্রন প্রমাণ 
সযাগায়ের সিিা়ে ত্রছযলন। অযাবটন সলাকিত্ররি খুব  াযলাই সবাযে। অতএব ত্রপিারটন 
খুন হযলন। 
 
ত্রিন্তাসূযি ত্রলউযকর সছি পয়ে। সমজর হটশনও সয একজন সাথশক খুনী হযত পাযরন, সসই 
সম্ভাবনার সূি যরযত ওর ত্রকছুটা সময়ের প্রয়োজন হ়ে। 
 
হটশন ওাঁর স্ত্রীযক খুন কযরত্রছযলা। একথা যযর ত্রনয়েই হটশযনর প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাক। 
হটশযনর খুন করার সপছযন যযথি কারণ ত্রছযলা এবং স্ত্রীর মৃতুযযত ওাঁর প্রিুর লা ও 
হয়েত্রছযলা। সুত্রনপুণ হাযত স্ত্রীযক হতযা করার জনয স্ত্রীর প্রত্রত অস্বা াত্রবক অনুরাগ খুব 
একটা প্রয়োজনী়ে ত্রছযলা না। 
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এরপর অযাত্রম ত্রগবস। সহজ বযাপার। অযাত্রম সয সময়ে ও বাত্র়েযত কাজ করযতা; ত্রকছু 
একটা হ়েযতা সিযখ সিযলত্রছযলা। সমজযরর পযক্ষ স্ত্রীর িায়ের সযঙ্গ সকাযনা ত্রবষ ত্রমত্রশয়ে 
সিও়ো ত্রকছু কত্রঠন কাজ ত্রছযলা? প্রথম ত্রিযক আত্রম হ়েযতা বুেযত পাযরত্রন; ত্রকন্তু যখন 
বুযেযছ তখন হযাট সপইযির সাহাযযয ওযকও সরাযনা সমজযরর পযক্ষ খুবই স্বা াত্রবক। 
 
এরপর কাটশার। অযাত্রম হ়েযতা কাটশারযক ত্রকছু বযলত্রছযলা; অতএব, আযরা একটা 
সািাত্রসযয খুন। 
 
এবার টত্রম ত্রপ়োসশ। সম্ভবতাঃ অযাবযটর অত্রিযস ও সয ত্রিত্রঠটা সিযখত্রছযলা সসটা হ়েযতা 
ত্রমযসস হটশযনর সলখা। উত্রন হ়েযতা ত্রলযখত্রছযলন সয, ওর স্বামী তাাঁযক ত্রবষ খাইয়ে মারবার 
সিিা কযরত্রছল? অতএব সমজর বুেযতই সপযরত্রছযলন টত্রম ওাঁর পযক্ষ ত্রবপজ্জনক। তাই 
টত্রমযক খুন করা হযলা। 
 
এবারই হযলা আসল এবং কত্রঠনতম সমসযা। আিলত্রব। কী উযেশয? িুরুহ বযাপার। 
ত্রমযসস হটশনযক প্রথমত্রিযক আিলত্রবই সিযখত্রছযলন। সরাযগর যরন সিযখ হ়েযতা ত্রকছু 
একটা আাঁিও কযরত্রছযলন; িযল হটশন স্ত্রীযক বুত্রেয়ে-সুত্রেয়ে টমাসযক এযনত্রছযলা। ত্রকন্তু 
তাহযল একত্রিন বাযি আিলত্রবর ত্রবপি এযলা সকন? মুশত্রকল। তাছা়ো ওাঁর মৃতুযর 
পিত্রতও ত্রঠক ছযক ত্রমলযছ না। ত্রবত্রষয়ে যাও়ো আঙু্গযলর সযঙ্গ সমজযরর সযাগসূি খুাঁযজ 
পাও়ো যাযে না। 
 
ত্রলউযকর ত্রিন্তার  াযর  ুরু-কপাল কুাঁিযক আযস। 
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আমার মযন হ়ে না এ সব এলও়োত্রিশর কাজ–ওযিরই মযযয সকউ একজন–সক জাযন, 
আবার হযতও পাযর, ওর কথাই সবার মযন আযস। ত্রমস ওয়েনত্রিট মূখশ নন, কাযক 
সযন্দহ কযরন  দ্রমত্রহলা? অযাবটযক না টমাসযক? ত্রনি়েই এই িুজযনর একজনযক। 
যত্রি একটু কা়েিা কযর ওাঁযক সরাসত্রর প্রশ্ন কত্রর-বলুন এযির মযযয সক?–হ়েযতা উেরটা 
সপয়ে সযযত পাত্রর। 
 
ত্রকন্তু ত্রমস ওয়েনত্রিযটর  ুল হযত পাযর। উত্রন সয সত্রঠক বযলযছন, সসকথা সতা প্রমাণ 
করার উপা়ে সনই–সযমন ত্রমস ত্রপিারটন প্রমাণ কযরত্রছযলন ত্রনযজর প্রাযণর ত্রবত্রনময়ে। 
আমার প্রয়োজন অকাটয প্রমাণ। যত্রি আর একটা সতমন ঘযট মাি আর একজযনর 
জীবন বত্রল হ়ে তাহযলই হ়েযতা বুেযত পারতাম… 
 
ত্রলউক ত্রিন্তা়ে সছি টাযন। কী সবশনাশ! আত্রম একজযনর মৃতুয কামনা করত্রছ? 
 
*** 
 
োই াযরর অসম আিরণ 
 
সসয ন োরস্ বার-এ সশষ পযশন্ত সবশ ত্রবিত হয়েই ত্রলউক ওর ত্রব়োযরর গ্লাযস িুমুক 
সি়ে। 
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অগতযা কাউিাযরর ওপাযশর সময়েত্রটর মযনারঞ্জযন মন ত্রিযলা। এই সময়েত্রট সয লুত্রস 
কাটশার এটা ও প্রথযমই অনুমান কযরত্রছযলা। 
 
ত্রলউক পত্ররষ্কার বুেযত সি়ে সয, ও সময়েত্রটর প্রত্রত আকৃি হয়েযছ। ত্রমস কাটশারও 
ত্রখলত্রখল কযর সহযস বযল–আপত্রন ত্রক সত্রতযই আপনার সযঙ্গ সব়োযত সযযত বলযছন না 
ওটা শুযুই কথার কথা? 
 
ত্রলউক এক িুমুযক বাত্রক ত্রব়োরটুকু সশষ কযর উযঠ পয়ে। হাাঁটযত হাাঁটযত ও নিীর ওপর 
সযখাযন পায়ে িলার জনয সাাঁযকা আযছ সসখাযন ত্রগয়ে িাাঁ়ো়ে। 
 
সপছন সথযক হঠাৎ সক সযন কাাঁপা কাাঁপা গলা়ে বযল ওযঠ–এই সসই জা়েগা। এখান 
সথযকই হযাত্রর পয়ে ত্রগয়েত্রছযলা। 
 
ও সপছন ত্রিযরই সলাকত্রটযক ত্রিনযত পারযলা। ওই সলাকত্রট ত্রকছুক্ষযণর আযগই ওর পাযশ 
বযস মি খাত্রেযলা। সসই-ই এখন সানযন্দ এত্রগয়ে এযসযছ মৃতুযিৃযশযর বণশনা়ে। 
 
ঐযতা, ওখাযন এযকবাযর কািার মযযয মাথাটা পুযরা ডুযব ত্রগয়েত্রছযলা।–সলাকত্রট বলযলা। 
 
ওখান সথযক পয়ে যাও়োটা  ারী অদু্ভত।–বলযলা ত্রলউক। 
 
সলাকত্রট বযলও এযকবাযর পাাঁ়ে মাতাল অবিা়ে ত্রছযলা। 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

166 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

 
তা হ়েযতা ত্রছযলা; ত্রকন্তু ঐ অবিা়ে সতা ও প্রত্রতত্রিন থাকযতা। 
 
সস আপত্রন যথাথশ বযলযছন–হযাত্রর প্রা়ে সব সময়েই মযির সঘাযর থাকযতা। 
 
ত্রলউক বলযলা–সকউ হ়েযতা ওযক ওখান সথযক সঠযল সিযল ত্রিয়েত্রছযলা। 
 
তা হযব। তযব এমন কাজ সক করযত যাযব? আমার সতা মাথা়ে আসযছ না! 
 
মাতাল অবিা়ে ও যখন যাযক গালাগাল করযতা, তাযির মযযযই হ়েযতা সকউ সকউ ওর 
শত্রু ত্রছযলা। 
 
তা সত্রতয। ত্রকন্তু সসজনয ওযক সকউ যাক্কা ত্রিয়ে সিযল সিযব–তা মযন হ়ে না। 
 
ত্রলউক প্রসঙ্গ বিযল বযল সয াযবই ঘযট থাক–ঘটনাটা ত্রকন্তু খুব িুাঃযখর। 
 
ওর বউ আর সময়ে লুত্রস খুব একটা িুাঃত্রখত বযল আমার মযন হ়ে না। বৃি সলাকত্রট 
বযল। 
 
হযাত্রর কাটশারযক ত্রনয়ে আযলািনা়ে সছি সটযন ওরা পরস্পরযক ত্রবিা়ে সি়ে। 
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ওে হযলর ত্রিযক ত্রলউক পা বা়ো়ে। বাত্র়ের সামযনর িুযটা ঘযর লাইযিত্রর; ঘর িুযটা 
সপত্ররয়ে ও সপছযনর ত্রিযক যা়ে। একটা ঘযরর িরজা়ে সলখা আযছ-ত্রমউত্রজ়োম। 
সসইখাযন আযছ সরাম সিযশর ত্রকছু টাকা প়েসা, ত্রকছু বাসনপি। এছা়ো আযছ সমজর 
হটশযনর সিও়ো ত্রকছু  ারতী়ে সিব-সিবী–যার মযযয আযছ ত্রবকট িশশন এক বুিমূত্রতশ। 
আর রয়েযছ ত্রকছু ত্রমশরী়ে সযন্দহজনক পুাঁত্রতর মালা। 
 
ত্রলউক আবার হযল সঢাযক। সসখাযন কাউযক না সিখযত সপয়ে উপযর উযঠ যা়ে। ওর 
মযত সবত্রশর  াগ ঘরগুযলাই বাযজ জবরজং লটবহযর  ত্রতশ। সকাথাও সকাথাও আবার 
রাখা আযছ মান্ধাতার আমযলর গল্প-উপনযাযসর বই। 
 
জানলার কাযছ ত্রগয়ে িাাঁ়ো়ে ত্রলউক। টত্রম হ়েযতা জানলার ওপর িাাঁত্র়েয়ে পত্ররষ্কার 
করত্রছযলা। এমন সম়ে একজন সকউ এখাযন এযলা। সসই সলাকত্রট কথা়ে কথা়ে 
এযকবাযর কাযছ এত্রগয়ে এযলা। অতাঃপর-অতত্রকশযত এক যাক্কা। 
 
ও ত্রনযজর মযন বযল–সয সকউ অত্রত সহযজই এযস কাজ হাত্রসল কযর িযল সযযত পাযর। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বগযল একগািা বই ত্রনয়ে িরজা ত্রিয়ে সবত্ররয়ে আযসন। মুযখ সিাযখ 
একটা পত্ররতৃত্রপ্ত-মাখাযনা বযস্ততার ছাপ। ত্রলউকযক সিযখ উজ্জ্বল হয়ে ওযঠ তার সিাখ। 
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আযর, ত্রমাঃ ত্রিস্ উইত্রল়োম্! আমাযির ত্রমউত্রজ়োমটা সিযখযছন? যত্রিও সিখবার মযতা 
ত্রবযশষ ত্রকছুই সনই; তযব লডশ হুইটত্রিে বযলযছন সয  াযলা  াযলা ত্রকছু িশশনী়ে ত্রজত্রনষ 
উত্রন এযন সিযবন। 
 
তাই নাত্রক? 
 
হযাাঁ, বযলযছন লেযনর ত্রবজ্ঞান-মত্রন্দযর সযমন আযছ, সতমত্রন আযুত্রনক, ত্রকছু ত্রকছু দ্রিবয–
এযাযরাযপ্ল্ন, সরল-ইত্রঞ্জযনর মযডল–এইসব আর ত্রক। 
 
এগুযলা আনযল ত্রমউত্রজ়োযমর সিহারা অযনক  াযলা হযব। 
 
তা হযব। আত্রম একথা মাত্রন না সয, ত্রমউত্রজ়োম সকবলমাি অতীযতর আস্তানা। আপনার 
কী মত? 
 
তা হ়েযতা ন়ে। 
 
ওসব ছা়ো আরও নানা রকম ত্রজত্রনষপি আসযব–সযমন, খাবারিাবার এবং সসগুযলার। 
গুণগত তাৎপযশ; সকান খাযিয কী কী ত্র টাত্রমন ইতযাত্রি। লডশ হুইটত্রিে উপযুক্ততার 
মতবাযি িারুণ ত্রবশ্বাসী। 
 
এই যরযনর কথাই উত্রন সসত্রিন বযলত্রছযলন। 
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আমার মযত বতশমানই হযলা আসল। লডশ হুইটত্রিে ত্রকন্তু বযলত্রছযলন সয, একত্রিন উত্রন 
ওয়েলারমযান গযবষণাগাযর কী কী সব জীবাণু, জীবাণুতে এবং সস সব ত্রনয়ে নানারকম 
পরীক্ষাত্রনরীক্ষা সিযখ এযসযছন–সযটা আমার বুত্রিযত কুলাযলা না। 
 
ত্রলউক বলযলা,–লডশ হুইটত্রিেও হ়েযতা ত্রকছুই সবাযেনত্রন। ওাঁর সিয়ে আপনার মাথা 
অযনক পত্ররষ্কার। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযলন–এ আপত্রন সনহাই আমার প্রশংসা করযলন ত্রমাঃ ত্রিৎস্ 
উইত্রল়োম। 
 
ত্রলউক বলযলা–ত্রমউত্রজ়োমটা একটু ঘুযর ঘুযর সিযখ ওপরতলার সসই জানলাটা সিখযত 
ত্রগয়েত্রছলাম। 
 
অথশাৎ সযখান সথযক টত্রমযযন ত্রশউযর ওযঠন ত্রমস ওয়েনত্রিট-উাঃ কী  ়োবহ সসই 
বযাপার। 
 
হযাাঁ, বযাপারটা সুন্দর ন়ে সমাযটই। অযাত্রমর মামী ত্রমযসস িাযিশর ওখাযন ঘণ্টাখাযনক 
ত্রছলাম।  দ্রমত্রহলা সমাযটই সুত্রবযযর ন়ে। 
 
আপত্রন ত্রঠকই যযরযছন। 
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আমাযক বাযয হয়েই সবশ ত্রকছুটা ক়ো হয়ে কথাবাতশা বলযত হয়েযছ। আমার যারণা, 
মত্রহলা যযরই ত্রনয়েত্রছযলা সয, আত্রম একজন পুত্রলযশর সকাযনা কতশাবযত্রক্ত। 
 
ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম, ওযক সব বযল আপত্রন ত্রক ত্রঠক কাজ করযলন? 
 
সত্রঠক বুেযত পারত্রছ না। তযব, একত্রিন না একত্রিন আমাযক বলযতই হযতা। আসল 
ঘটনা। জানবার জনয সসাজাসুত্রজ প্রশ্ন আমাযক করযত হযতাই। 
 
মাথা নায়েন ত্রমস ওয়েনত্রিটজাযনন সতা, এসব জা়েগা়ে সয-সকাযনা খবর আগুযনর মযতা 
ছত্র়েয়ে পয়ে! 
 
অথশাৎ, আপত্রন বলযছন সয, যখন আত্রম রাস্তা ত্রিয়ে যাযবা, সলাযক আঙু্গল সিত্রখয়ে বলযব–
ওই িলযলা ত্রটকত্রটত্রক? ওযত ত্রবযশষ ত্রকছু ক্ষত্রতবৃত্রি হযব না, বরঞ্চ এর িযল আত্রম 
হ়েযতা আরও সবত্রশ খবর পাযবা। 
 
আত্রম ত্রকন্তু সস কথা  াবত্রছ না। আমার  ়ে, সসই সলাকত্রট সটর সপয়ে যাযব। সস বুযে 
সিলযব সয আপত্রন ওর সপছযন সলযগযছন। –ত্রমস ওয়েনত্রিযটর কথা়ে একটা িমিাপা 
আত্রতশ। 
 
ত্রলউক বযল–তা হ়েযতা বুেযত পারযব। 
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সসটা সয ত্রক  ়োনক হযব বুেযত পারযছন না? অতযন্ত ত্রবপজ্জনক। 
 
 ত্রলউক বযল–আপত্রন বলযত িান, হতযাকারী এবার আমার ওপর ি়োও হযব? 
 
মজার কথা ত্রক জাযনন, এত্রিকটা আত্রম এযকবাযর স যব সিত্রখত্রন। আপত্রন হ়েযতা ত্রঠকই 
স যবযছন। সিখা যাক্, তাই যত্রি ঘযট তাযত আমার লা  সবযিয়ে সবত্রশ। 
 
আপত্রন ত্রক বুেযত পারযছন না সয, সসই সলাকটা–সলাকটা প্রিে যূতশ আর সশ়োযলর 
মযতা সতকশ? 
 
ত্রলউক বযল–আপনার কথাই হ়েযতা ত্রঠক। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট সযন আাঁতাযক ওযঠন–সত্রতয বলত্রছ। আমার সমাযটই  াযলা লাগযছ না। 
আত্রম খুব শত্রিত। 
 
আপত্রন  ়ে পাযবন না। আত্রম সাবযাযন িলযবা। ত্রকন্তু স যব সিখুন, ত্রবত্র ন্ন সম্ভাবনাগুযলা 
গুত্রছয়ে আত্রম এমন এক জা়েগা়ে এযনত্রছ সয এখন আমার সমাটামুত্রট একটা যারণা 
হয়েযছ সয, সক খুন কযর থাকযত পাযর… 
 
িত্রকযত সিাখ তুযল তাকান  দ্রমত্রহলা। 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

172 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

 
 ত্রলউক প্রশ্ন করযলা–ত্রমস ওয়েনত্রিট, ডাাঃ টমাস আর ত্রমাঃ অযাবট–এই িুজযনর মযযয 
কাযক আপনার খুনী বযল মযন হ়ে? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট হাাঁি ছায়েন–ওাঃ। আত্রম জাত্রন না ত্রকছু জাত্রন না। বযলই আিমকা ঘুযর 
িাাঁ়োন। ত্রলউক বুেযত পাযর না। 
 
ত্রলউক বযল–আপত্রন ত্রক বাত্র়ে যাযেন? 
 
না, এই বইগুযলা ত্রনয়ে ত্রমযসস আিলত্রবর বাত্র়ে যাত্রেলাম। আপনার মযানযর সিরবার 
পযথই বাত্র়েটা। িলুন, আরও ত্রকছুটা পথ একসযঙ্গই যাও়ো যাযব। 
 
সসই  াযলা িলুন। 
 
সপছন ত্রিযর ত্রলউক বাত্র়েটার রাজকী়ে গঠযনর ত্রিযক একবার তাত্রকয়ে বযল–আপনার 
বাবার আমযল বাত্র়েটা হ়েযতা আরও কত সুন্দর ত্রছযলা। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন-আমরা সবাই ত্রমযল এই বাত্র়েটা়ে খুব সুযখ ত্রছলাম। অনয আর 
পাাঁিটা বাত্র়ের মযতা এই বাত্র়েটাও সয  াঙ্গা হ়েত্রন, তার জনয আত্রম কৃতজ্ঞ। 
 
সসটা ত্রকন্তু সত্রতযই িুাঃযখর হযতা। 
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 এবং, সত্রতয কথা বলযত ত্রক–এই নতুন বাত্র়েগুযলা খুব একটা সুন্দর হ়ে না। 
 
আমারও মযন হ়ে এই বাত্র়েগুযলা সবত্রশত্রিন ত্রটকযব না। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–তযব একথা সত্রতয সয, আযুত্রনক বাত্র়েগুযলা পত্ররষ্কার-পত্ররেন্ন 
রাখযত খুব একটা পত্ররেম করযত হ়ে না, পুরাযনা বাত্র়ের িাও়ো বারান্দা এত ব়ে ব়ে 
হ়ে সয, শুযু সমযে মুছযতই িম সশষ। 
 
সম্মত্রত জানা়ে ত্রলউক। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট ইতস্ততাঃ কযর বযলন–এমন সুন্দর ত্রবযকল–আমার ব়ে  াযলা লাগযছ। 
িলুন, আপনার সযঙ্গ বরং আর একটু এত্রগয়ে যাই। হাও়োটা খুব  াযলা লাগযছ। 
 
ত্রলউক এ প্রস্তাযব সানযন্দ আগ্রহ সিখা়ে। ত্রকন্তু বুযে উঠযত পাযর না, এমন ত্রবযকলযক 
কী কযর সুন্দর বলা যা়ে। 
 
অবশয ত্রমস ওয়েনত্রিযটর মযযয সবশ সু্ফত্রতশর  াব। ত্রলউযকর সযঙ্গ সযযত সযযত 
একনাগায়ে গল্প কযর যাত্রেযলন। 
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লডশ হুইটত্রিযের বাত্র়ের সগযট ঢুকযতই িুযাযর িুযটা কারুকাযশ করা মযনারম থাম ত্রিয়ে 
সাজাযনা। থাম িুযটার ওপযর িুযটা ত্রবশালাকা়ে সগালাপী পাথযরর আনারস। এত ত্রকছুর 
মযযয আনারস সকন?–এ প্রযশ্নর সমাযান ত্রলউক করযত পাযরত্রন। তযব শুযনযছ সয, লডশ 
হুইটত্রিযের মযত আনারযসর মযযয একটা ত্রবিে আর উন্নত রুত্রির পত্ররি়ে আযছ। 
 
ওরা সগযট ঢুকযতই শুনযত সপযলা সকউ একজন সরযগ প্রিে ত্রিৎকার করযছ। একটু 
এযগাযতই সিখযলা লডশ হুইটত্রিে একজনযক যমকাযেন। 
 
যাও, সতামার িাকত্রর সগল। শুনযছা, সতামাযক আর আত্রম রাখযবা না। 
 
এইবাযরর মযতা মাি কযর ত্রিন হুজুর। 
 
না, মাি আত্রম করযবা না। আমার গাত্র়ে ত্রনয়ে বাইযর যাও়ো। তার ওপর গাত্র়েযত বযসই 
মি সখয়ে িুত্রতশ করা–হযাাঁ, তুত্রম কযরযছ–অস্বীকার সকাযরা না। পই পই কযর বযলত্রছ, 
আমার জত্রমিাত্ররযত ত্রতনযট বযাপার ত্রকছুযতই করা িলযব না–মাতলাযমা, িুিত্ররিতা আর 
অবাযযপনা। 
 
সলাকত্রটও বলযলা-বুয়ো সবজন্মা–সব সময়ে এই সকাযরা না, সসই সকাযরা না! সতার কথা 
শুযন বত্রম আযস। সতাযক ত্রিনযত আমার বাত্রক আযছ। আমার আর সতার মযযয িারাক 
সকাথা়ে সর? 
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লডশ হুইটত্রিে এযকবাযর ছাইয়ের মযতা িযাকাযস হয়ে সগযলন। 
 
এত স্পযশা সতামার? সকাযনা সাহযস তুত্রম আমার সযঙ্গ এ াযব কথা বলযছা? 
 
সমাটর িালকত্রট রুযখ এত্রগয়ে যা়ে। ত্রলউক ততক্ষযণ এত্রগয়ে আযস; গাত্র়ের িালকযক 
যমক সি়ে-যাও এখান সথযক। 
 
োই ারত্রট বযল–আত্রম লত্রজ্জত। ত্রক কযর সযন আমার মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে সগল। 
 
সলাকত্রট ত্রবিা়ে হযতই লডশ হুইটত্রিে রাযগ সিযট পয়েন,–কী ত্রনলশজ্জ অস যতা! আমা়ে! 
সশষ পযশন্ত আমার সযঙ্গ এযহন ববশরতা! ওই সলাকটার ত্রশগত্রগরই একটা ত্রকছু ঘটযব। 
সছাযটা ব়ে সবায সনই–কাযক কী সম্মান ত্রিযত হ়ে তা পযশন্ত জাযন না। বলযত বলযত 
িুপ কযর যা়ে। এতক্ষযণ একপাযশ িুপিাপ িাাঁত্র়েয়ে থাকা ত্রমস ওয়েনত্রিযটর ত্রিযক সিাখ 
পয়ে। –হনত্রর়ো তুত্রম? এাঃ, আমার  াবযতই লজ্জা করযছ সয, এমন একটা নযাক্কারজনক 
ঘটনা সতামার সিাযখ প়েযলা। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–সলাকত্রটর তখন জ্ঞানগত্রময ত্রছযলা না লডশ হুইটত্রিে। 
 
ও পুযরা মািা়ে মাতাল ত্রছযলা–এযকবাযর পাাঁ়ে মাতাল। 
 
 সকবল মাি একটু সরযগ ত্রছযলা এই যা।–সিা়েন কাযট ত্রলউক। 
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 লডশ হুইটত্রিে বযলন–সতামরা জাযনা ও কী কযরযছ? আমার সছাযটা গাত্র়েটা ত্রিযজট 
ত্রনযজই িাত্রলয়ে আমাযক লাইযন ত্রনয়ে ত্রগয়েত্রছল; আর সসই িাাঁযক আমার গাত্র়ে সবর কযর 
ওই লুত্রম কাটশার না ত্রক সযন নাম সময়েটার, তাযক ত্রনয়ে ও সব়োযত ত্রগয়েত্রছযলা। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন,–অতযন্ত অনযা়ে কযরযছ। 
 
বযলা, অনযা়ে ন়ে?–লডশ বলযলন। 
 
ত্রকন্তু আত্রম জাত্রন এরজনয ওযক অনুতাপ করযত হযব। 
 
আত্রম ওযক অনুতাপ কত্ররয়ে ছা়েযবা। 
 
আপত্রন সতা ওযক িাকত্রর সথযক বরখাস্ত কযরইযছন।–মযন কত্ররয়ে সি়ে ত্রমস ওয়েনত্রিট। 
 
লডশ হুইটত্রিে বযলন–ওই সলাকটার ওযতই সশষ হযব না। তারপর বযলন, িযলা না 
হনত্রর়ো, বাত্র়েযত ত্রগয়ে একটু সশরী খাও়ো যাক। 
 
আপত্রন বলযলন এই-ই যযথি লডশ, ত্রকন্তু এই বইগুযলা ত্রনয়ে আমাযক একবার একু্ষত্রন 
ত্রমযসস আিলত্রবর কাযছ সযযত হযব। িত্রল। ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম–আশা কত্রর, এবার 
আপত্রন ত্রনরাপি সবায করযবন। 
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ত্রলউযকর আত্মত্রনযবশ  াযঙ্গ লডশ হুইটত্রিযের কথা়ে। 
 
ওই হনত্রর়ো ওয়েনত্রিট–অতযন্ত বুত্রিমতী আর কাযজর মত্রহলা। 
 
আমারও তাই মযন হ়ে। 
 
আজযকর মযতা তখন ও সমাযটই সরাগা আর এত ত্রবশীণশ ত্রছযলা না-রীত্রতমত সুন্দরী 
ত্রছযলা। এখন সযন  াবযতও সকমন লাযগ। তখন ওরাই ত্রছযলা এখানকার সম্ভ্রান্ত 
পত্ররবার। 
 
তাই নাত্রক? 
 
কযনশল ওয়েনত্রিযটর তখন এখানকার জনমানযস িারুণ প্র াব; সবাই ওাঁযক সসলাম ঠুযক 
িলত। অতযন্ত রক্ষণশীল প্রকৃত্রতর সলাক ত্রছযলন, সতমত্রন ত্রছযলন গত্রবশত। 
 
তারপর বলযলন–হনত্রর়ো যখন আমাযক ত্রবয়ে করযব বযল পত্ররবাযরর সবাইযক বলযলা, 
তখন সযন এযকবাযর তপ্ত ক়ো়ে ত্রঘ প়েযলা। ও ত্রনযজযক পত্ররবতশন পন্থী বলযতা। 
জাত্রতয ি প্রথার ত্রবরুযি ত্রছযলা। তাছা়ো, ও যা  াবযতা, তা আরম্ভ করবার সিিা 
করযতা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

178 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

ও, তাহযল ওর পত্ররবার সথযক এমন সুন্দর সম্ভাবনাযক স যঙ্গ সিও়ো হয়েত্রছযলা? 
 
 ত্রঠক তা ন়ে, আসযল একটা সামানয কারযণ আমাযির মযযয একটা কথা কাটাকাত্রট 
হয়েত্রছযলা। ওর কতকগুযলা অত্রত ত্রবত্রেত্রর সব়োল আর কতকগুযলা ত্রবরত্রক্তকর কযানারী 
ত্রছযলা। পাত্রখগুযলা সব সময়ে ত্রকত্রিরত্রমত্রির করযতা। অত্রত ত্রবরত্রক্তকর। তারপর সসই 
একটা পাত্রখর ঘা়ে মটকাবার ঘটনাটা ঘটা়ে–সস এক ত্রবশ্রী বযাপার। যাকযগ, অতীযতর 
িত্রবশতিবশণ কযর কী-ই-বা হযব? ও  ুযল যাও়োই  াযলা। 
 
কথাগুযলা এমন াযব বলযলা সযন মযন হযলা একটা িুবশল ত্রিন্তার সবাো শরীর সথযক। 
সেয়ে সিযল ত্রিযলন। তার পযরই বলযলন,–মযন করযবন না সয, ও আমাযক তার জনয 
সকাযনাত্রিন ক্ষমা করযব। অবশয না করাটাই স্বা াত্রবক। 
 
ত্রকন্তু আমার মযন হ়ে আপনার ওপর ওাঁর সকাযনা রাগ সনই।–বলযলা ত্রলউক। 
 
আপনার ত্রক তাই মযন হ়ে? ত্রক জাযনন, আত্রম হনত্রর়োযক েিা কত্রর। ও একজন 
সত্রতযকাযরর মত্রহলা–আজকালকার ত্রিযনও এটা মূলযবান। ওরই ত্রনপুণ পত্ররিালনা়ে 
লাইযিত্ররটা এত  াযলা িলযছ। ওাঁর গলার স্বর পালযট যা়ে সিাখ তুযল তাকাযতই–ওই, 
ত্রিযজট এত্রগয়ে আসযছ। 
 
*** 
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আনারস-রহসয 
 
ত্রলউযকর সপশী শক্ত হয়ে উঠল ত্রিযজটযক আসযত সিযখই। সটত্রনস সখলার পর সথযক 
আর সিখাসাক্ষাৎ হ়েত্রন ওযির মযযয। 
 
ত্রিযজট হাল্কা গলা়ে বলযলা–গডশন, আত্রম স যবই পাত্রেলাম না সয সতামার হঠাৎ কী 
হযলা। 
 
লডশ হুইটত্রিে বলযলন,–এই খাত্রনকটা কািা সছাাঁ়োছুাঁত্র়ে করযত হযলা। ত্রর াসশটা এত ব়ে 
সব়োিব সয আজ ত্রবযকযল ও আমার সরাস্ ত্রনয়ে সবত্ররয়েত্রছযলা। 
 
ঠাট্টা কযর ত্রিযজট–রাজকী়ে রসনা। 
 
এই ত্রনয়ে রত্রসকতা সমাযটই  াযলা ন়ে ত্রিযজট। ঘটনা অতযন্ত গুরুতর। ও একটা 
সময়েযক ত্রনয়ে সব়োযত ত্রগয়েত্রছযলা। 
 
আমার ত্রবশ্বাস, ও যত্রি একা একা গাত্র়ে ত্রনয়ে সব়োযত সযযতা, তাহযল সব আনন্দই মাত্রট 
হযতা। 
 
আমার অযীযন থাকযত সগযল উন্নত িাত্ররত্রিক মান বজা়ে সরযখ িলযত হযব। 
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 একত্রট সময়েযক ত্রনয়ে সব়োযত সগযলই সকউ িুিত্ররি হ়ে না। 
 
 হা, হ়ে। যখন আমার গাত্র়ে ত্রনয়ে যা়ে। 
 
সসটা অবশযই িুিত্ররিার অপরায সথযকও জঘনয। এযকবাযর নরকী়ে পাপ। তযব ত্রকনা 
সযৌবযনর িাবীযক তুত্রম এযকবাযর অস্বীকার করযত পাযরা না গডশন। ত্রবযশষ কযর এমন 
 রাট গ্রীযের প্রারযম্ভ তার ওপর যত্রি আবার পূণশিন্দ্রমার মা়োজাল হাতছাত্রন সি়ে। 
 
কী সবশনাশ! তাই নাত্রক?-বযল ত্রলউক। 
 
 ত্রিযজট বযল–সব সমাটত্রলযত ত্রতনত্রট ত্রকস্তুযতর আত্রব শাব ঘযটযছ। আত্রম আশিা করত্রছ 
এরা সবাই আমার শ্রীমান এলাত্রিশর সাঙ্গপাঙ্গ। ত্রকংবিন্তীর সলখক বযলন–সক সযন কাযন 
কাযন বযল সগল সয আজ রাযত সহথাকার ডাইনীর প্রান্তযর উিযাত্রপত হযব এক আনন্দ 
লহত্ররত উৎসব। 
 
লডশ হুইটত্রিে বযলন–এ আত্রম ত্রকছুযতই হযত সিযবা না। 
 
 ত্রপ্র়েতম আমার, এযক্ষযি ত্রনতান্তই তুত্রম অক্ষম। 
 
অযমশ এই হো আত্রম এখাযন ত্রকছুযতই হযত সিযবা না। স্কযাোল পত্রিকা়ে আত্রম সব িাাঁস 
কযর সিযবা। 
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ত্রিযজট বযল–অতাঃপর ডাইনীতযের ত্রবরুযি লডশ হুইটত্রিযের সজহাি–গ্রাময জীবযনর 
শান্ত পত্ররযবযশ কুসংস্কাযরর প্র াব অিযাবত্রয ত্রবিযমান। 
 
ত্রিযজযটর ত্রিযক ত্রকছুক্ষণ তাত্রকয়ে লডশ বাত্র়ের স তর িযল সগযলন। 
 
ত্রনযজর আযখর সম্পযকশ সতামার আরও যে সনও়ো উত্রিত।–ত্রলউযকর গলা়ে আনযন্দর 
অত্র বযত্রক্ত। 
 
কী বলযত িাও? 
 
িাকত্ররটা যত্রি সখা়ো যা়ে, তাহযল ত্রকন্তু পস্তাযব। ত্রববাহহাৎসব নামক অনুষ্ঠানত্রট পযশন্ত 
সতামার সরস বযযঙ্গাত্রক্তগুযলা একটু রয়ে সয়ে বযবহার সকাযরা। 
 
আহা ত্রলউক, তুত্রম কী মহান আর িারুণ পযরাপকারী। 
 
ত্রিযজট বলযলা-আজ সারাত্রিন তুত্রম কী করযল? 
 
সসই গতানুগত্রতক বযাপার-খবর সংগ্রহ। 
 
ত্রকছু সপযল? 
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রাজচনত্রতক  াষা়ে হা এবং না–িুযটাই বলা িযল।  াযলা কথা বাত্র়েযত সকাযনা যন্ত্রপাত্রত 
পাও়ো যাযব? 
 
তা হ়েযতা যাযব। ত্রকন্তু কী যরযনর যন্ত্রপাত্রত? 
 
এই সছাযটাখাযটা ত্রকছু? আো, আত্রম ত্রনযজই সিযখ ত্রনত্রে। 
 
 একটা সপয়েত্রছ। ওযতই কাজ হযব বযল মযন হযে। 
 
 তুত্রম সজার কযর সকাথাও িরজা খুযল স তযর সঢাকবার মতলব করযছা না ত্রক? 
 
 হযত পাযর। 
 
মযন হযে, সযন তুত্রম বযাপারটা সগাপন করযত িাইযছা? 
 
বযাপারটা ত্রক জাযনা, আমার ত্রনযজর অবিা খুব একটা স্বে ও স্বা াত্রবক ন়ে। শত্রনবাযরর 
সসই ঘটনার পর ত্রনযজ সথযকই হ়েযতা আমার এখান সথযক িযল যাও়ো উত্রিত ত্রছযলা। 
ত্রকন্তু মুশত্রকল হয়েযছ সয, এক মিমে খুনীযক খুাঁযজ সবর করবার উজ্জ্বল সম্ভাবনার িযল 
এখাযন বাযয হয়ে সথযক সযযত হযে। তযব, সবল-সমাটত্রল অত্রতত্রথশালা়ে ত্রগয়ে ওঠবার 
মযতা সকাযনা যুৎসই কারণ যত্রি বলযত পাযরা, তাহযল না হ়ে ওখাযনই যাই। 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

183 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

 
ত্রিযজট বযল–নাাঃ, তা সম্ভব ন়ে। ত্রবযশষ কযর তুত্রম যখন আমার িূরসম্পযকশর  াই। 
তাছা়ো ওখাযন মাি ত্রতনখানা ঘর। সব ঘর এখন এলসও়োত্রিশর সাঙ্গপাঙ্গযত  ত্রতশ। 
 
অতএব, এখাযনই সথযক সযযত হযে তাযত সতামার যত কিই সহাক না সকন। 
 
 কি আর ত্রক, এমন িুিারজন ত্রনযরট সলাকজনযক ত্রনয়ে আত্রম অনা়োযস িাত্রলয়ে ত্রনযত 
পাত্রর। 
 
ত্রলউক বযল–এ ত্রকন্তু সতামার একান্তই রূঢ় অত্র বযত্রক্ত। বস্তুতাঃপযক্ষ, সতামার িত্ররযি 
মমতাযবাযযর সকাযনা রকম বালাই সনই। 
 
তারপর ত্রলউক ত্রনযজর ঘযর িযল যা়ে। ওর মাথা়ে অযনক ত্রিন্তা। ঘযর সগযলও ত্রবছানা়ে 
যা়ে না। 
 
রাত বাযরাটার সম়ে সটত্রনস সখলার জুযতা পয়ে ত্রসাঁত্র়ে ত্রিয়ে সনযম লাইযিত্রর ঘযরর জানলা 
ত্রিয়ে গযল বাইযর সবর হ়ে। 
 
ত্রলউক ইো কযরই ঘুরপথ যরযলা এলসও়োত্রিশর বাত্র়ে যাবার জনয। আজ গ্রীযের রাত। 
এমন রাযত এলসও়োত্রিশ ও তার বনু্ধরা ত্রকছুযতই ঘযর থাকযব না। সসই সুযযাযগ 
এলসও়োত্রিশর বাত্র়েঘর মযনর সায ত্রমত্রটয়ে খুাঁযজ ত্রনযত পারযব। 
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িুএকটা সিও়োল টপযক ও বাত্র়ের সপছন ত্রিকটা়ে এযস উপত্রিত হযলা। যন্ত্রপাত্রতর মযযয 
সথযক একটা যন্ত্র সবযছ ত্রনয়ে রান্নাঘযরর একটা জানলার পাো ত্রনয়ে ত্রকছুক্ষণ খুটখাট 
করযতই জানলাটার ত্রছটত্রকত্রনটা খুযল সগল। সাত্রসশটা ওপযর সঠযল সহযজ স তযর ত্রগয়ে 
উপত্রিত হযলা। 
 
অত্রত সাবযাযন ত্রমত্রনট পযনযরা যযর সখাাঁজাখুাঁত্রজর পর ও ত্রনত্রিন্ত হ়ে সয, বাত্র়ে এযকবাযর 
িাাঁকা, বাত্র়ের মাত্রলক অনযি আপন কাযজ বযাপৃত। 
 
ত্রলউক ঘযরর প্রত্রতত্রট সকাণ এবং অংশ খুাঁত্রটয়ে খুাঁত্রটয়ে লক্ষয কযর। এছা়ো িুএকখানা 
পাকা হাযত আাঁকা ছত্রব সিযখ ত্রলউক অবাক হয়ে যা়ে। আলমাত্ররর এযকবাযর সিও়োল 
সঘাঁযষ রাখা কয়েকখানা বই সিযখ ও সবশ উৎসাহ সবায করযলা। 
 
এগুযলা ছা়ো আরও ত্রতনযট ত্রজত্রনস ও সপযলা। প্রথমটা, একটা সনাটবই। তাযত সলখাটত্রম 
ত্রপ়োযসশর সযঙ্গ একটা মীমাংসা কযরা–সলখার তাত্ররখ সছযলত্রটর মৃতুযর আযগর ত্রিন। 
ত্রিতী়েত, সপনত্রসল ত্রিয়ে আাঁকা অযাত্রম ত্রগবযসর একখানা ছত্রব। ছত্রবটার মুযখ গ ীর লাল 
রং ত্রিয়ে একটা রশ ত্রিহ্ন। তৃতী়েত্রট–এক সবাতল কাত্রশর ওষুয। ত্রবত্রেত্রর াযব সিখযলই 
এর সকাযনাটাই সত্রঠক সকাযনা প্রমাণ সি়ে না, ত্রকন্তু এই ত্রনিশশনগুযলা একি করযল 
একটা অথশ বহন কযর। 
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যখন ত্রলউক ত্রজত্রনষপি সগাছগাছ করত্রছযলা, তখন বাইযরর িরজা়ে িাত্রব সখালার শব্দ 
সপয়েও ত্রকছুক্ষণ টযিশর আযলা ত্রনত্রবয়ে ত্রনাঃশ্বাস বন্ধ কযর বযস রইযলা। ওর আশিা 
এলসও়োত্রিশই এযসযছ। যত্রি তাই হ়ে, তযব তার সসাজা ওপযর উযঠ যাও়োর সম্ভাবনাই 
সবত্রশ। 
 
এলসও়োত্রিশ পাযশর একটা িরজা খুযল সঢাযক। এলসও়োত্রিশ একত্রট সুইি ত্রটযপ হল 
ঘযরর আযলা জ্বালা়ে। 
 
হলঘর সপত্ররয়ে যাবার সম়ে ত্রলউক ওর মুখখানা সিখযত সপয়ে আতযি এযকবাযর 
ত্রশউযর ওযঠ। 
 
তাযক সিনবার উপা়ে সনই মুখ সিযখ। সঠাাঁযটর িুই সকাযণ বজ বজ কযর একরাশ সিনা, 
সিাযখর িৃত্রিযত উদ্ভ্রাত্রন্ত, িলার সময়ে মযন হত্রেযলা সযন খুাঁত্র়েয়ে খুাঁত্র়েয়ে নািযছ। 
এলসও়োত্রিশর িুযটা হাযতই ঈষৎ বািামী লাল রং–সযমন রক্ত শুত্রকয়ে সগযল হয়ে থাযক। 
 
ত্রসাঁত্র়ে সবয়ে ওপযর উযঠ যাবার একটু পযরই ত্রনয  যা়ে হযলর আযলা। 
 
ত্রলউক হলঘযরর স তর ত্রিয়ে রান্নাঘযরর সসই জানলা ত্রিয়ে সবত্ররয়ে আযস। বাইযর এযস 
একবার বাত্র়েটার ত্রিযক তাকা়ে–সমস্ত বাত্র়ের স তরটা এযকবাযর ত্রনত্রেদ্র অন্ধকাযর থম্ 
থম করযছ। 
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ত্রলউক মযন মযন বযল,–সলাকটা এযকবাযর বি উন্মাি। ওর মযন কী আযছ ত্রক জাত্রন! 
ওর হাযত ওটা ত্রনি়েই রযক্তর িাগ! 
 
সবশ ত্রকছুক্ষণ বাযি ও অযাশমযানযর ত্রিযর আযস। বাত্র়ের প্রান্তসীমা়ে সঢাকবার জনয 
সছাযটা একটা গত্রলপযথ পা ত্রিযতই শুকযনা পাতার খস্ খস্ শযব্দ িমযক একবাযর ঘুযর 
িাাঁ়ো়ে। 
 
সক ওখাযন? 
 
আগাযগা়ো কাযলা কাপয়ে ঢাকা একটা লিা মূত্রতশ। তা সিযখ ত্রলউযকর মযন হল সযন 
হৃৎত্রপেটা সথযম সগযছ। ত্রকন্তু কাযছ আসযতই ঢাকনার আ়োযলর মুখখানা ত্রিনযত সপযরই 
বযল–ত্রিযজট? ওাঃ, আমাযক এযকবাযর িমযক ত্রিয়েত্রছযল। 
 
ত্রিযজট প্রশ্ন কযর–তুত্রম সকাথা়ে ত্রগয়েত্রছযল? সতামাযক আত্রম সবত্ররয়ে সযযত সিযখত্রছ। 
 
এবং তারপর সথযকই আমা়ে অনুসরণ করযছা? 
 
পাত্ররত্রন; কারণ তুত্রম অযনকটা িূযর িযল ত্রগয়েত্রছযল। 
 
 তুত্রম অতযন্ত িাত্র়েত্বহীযনর মযতা কাজ কযরযছ। রাগ কযর ত্রলউক। 
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ত্রিযজট ত্রজযজ্ঞস কযর–ত্রকন্তু তুত্রম ত্রগয়েত্রছযল সকাথা়ে? 
 
এলসও়োত্রিশর বাত্র়ে সতালপা়ে করত্রছলাম। ত্রলউযকর কযে সূ্ফত্রতশর আ াস। 
 
িম বন্ধ হয়ে আযস ত্রিযজযটর–ত্রকছু সপযল ওখাযন। 
 
বুেযত পারত্রছ না, তযব বজ্জাতটাযক আর একটু  াযলা কযর ত্রিনযত সপযরত্রছ–ত্রবযশষ 
কযর ওর সযৌনরুত্রি সম্পযকশ। তাছা়ো সগাটা ত্রতযনক ত্রজত্রনষ সপয়েত্রছ, সযগুযলা সথযক 
ত্রকত্রঞ্চৎ ইত্রঙ্গত পাও়ো সযযত পাযর। 
 
সবশ মন ত্রিয়ে ত্রিযজট রাযতর অত্র যাযনর গল্প সশাযন। 
 
ত্রিযজযটর সারা অঙ্গ থর থর কযর সকাঁযপ ওযঠ–কী  ়োনক কাে! 
 
িযট যা়ে ত্রলউক,–ত্রকন্তু সতামার এ াযব একা একা সবত্ররয়ে আসা উত্রিত হ়েত্রন ত্রিযজট। 
সয সকউ সতামার মাথা়ে একটা বাত্র়ে ত্রিয়ে সিযল ত্রিযত পারযতা। 
 
ত্রিযজট বযল–সতামার সক্ষযিও সতা একই কথা খাযট। 
 
না খাযট না, আত্রম আত্মরক্ষা করযত পাত্রর। 
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এক েলক মে হাও়ো স যঙ্গ পয়ে। আিমকা ত্রলউক বযল ওযঠ–মাথা সথযক ওই 
সবারখাটা সরাও সতা। 
 
ত্রলউযকর আিরযণ অত্রিরতা িনমন কযর ওযঠ। একটা ব়ে িীঘশশ্বাস সিযল সশষ পযশন্ত 
ত্রলউক বযল– 
 
িযলা বাত্র়ে যাই। 
 
 িাাঁ়োও। 
 
সকন? 
 
কারণ, সতামাযক িুএকটা কথা বলা িরকার। আসযল এই কথা বলবার জনযই মযানযরর 
বাইযর এযস অযপক্ষা করত্রছলাম। 
 
ত্রলউক বযল–তুত্রম কী বলযত িাও? 
 
বলযত িাই সয আত্রম হুইটত্রিে-ঘরণী হবার ইযেযক ত্রবসজশন ত্রিয়েত্রছ। 
 
ত্রলউক বযল–সত্রতয বলযছা? 
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হযাাঁ, ত্রলউক। 
 
তুত্রম আমাযক ত্রবয়ে করযব? 
 
করযবা। 
 
 ত্রকন্তু সকন? 
 
জাত্রন না, তযব তুত্রম আমার যতসব ত্রবজাতী়ে আখযা়ে  ূত্রষত কযরযছ, আমার যারণা 
সসগুযলা আমার  াযলাই সলযগযছ। 
 
ওর হাত িুযটা বুযক সটযন িুমু ত্রিয়ে ত্রলউক বযল–এ িুত্রন়োটা একটা সত্রতযকাযরর 
পাগযলর কারখানা। 
 
ত্রকন্তু তুত্রম খুশী হযল সতা ত্রলউক? 
 
খুশী হয়েত্রছ একথা ত্রঠক বলা যা়ে না। 
 
তুত্রম ত্রক আমাযক ত্রনয়ে কখযনা খুশী হযত পারযব? 
 
তা জাত্রন না; তযব েুাঁত্রক সনযবা। 
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ত্রলউক ত্রিযজযটর একখাত্রন হাত ত্রনয়ে ত্রনযজর হাযত যযর বলযলা–জাযনা সসানা, এই 
বযাপারটা়ে আমরা িুজযনই সমান ত্রবিঘুাঁযট। িযলা, বাত্র়ে যাই, সকাল হযল হ়েযতা 
িুজযনই স্বা াত্রবক হয়ে উঠযব। 
 
হঠাৎ ত্রিযজট ত্রলউকযক সবশশত্রক্ত ত্রিয়ে জত্র়েয়ে যযর আাঁতযক উযঠ বযল–ত্রলউক, ত্রলউক, 
সিযখা এখাযন এটা কী? 
 
একটা ত্রঢত্রবর মযতা পয়ে থাকা ত্রকযসর সযঙ্গ সযন ত্রিযজযটর জুযটা সঠাক্কর সখযলা। 
 
ত্রলউক ত্রবিুযৎ গত্রতযত ত্রিযজযটর হাত সত্ররয়ে হাাঁটু মুয়ে বযস পরীক্ষা কযরই ওপযরর 
সগযটর ত্রপলাযরর ত্রিযক তাকা়ে। আর সসখাযন সসই আনারসটা সনই। ও উযঠ িাাঁ়ো়ে। 
 
এই সসই োই ার ত্রর াসশ–সবাঁযি সনই…। 
 
 ত্রনি়েই এই ত্রবশাল পাথরটা–সবশ ত্রকছুত্রিন সথযকই ওটা আলগা হয়ে ত্রগয়েত্রছযলা। 
এমনত্রক হযত পাযর সয, হাও়োর িাপযট ওটা ওর ওপর এযস পয়েত্রছযলা? 
 
মাথা নায়ে ত্রলউক–বাতাযসর অত সজার হযত পাযর না। আসযল ঘটনাটা এ াযবই 
সাজাযনা হয়েত্রছযলা–এমন ত্রকছু একটা সবাোবার জনয যাযত িুঘশটনা মযন হ়ে। ত্রকন্তু 
ত্রটকযলা না–আবার সসই খুনী। 
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না, ত্রলউক না। 
 
ত্রনঘশাত তাই। তুত্রম জাযনা ওর মাথার িটিযট রযক্তর মযযয কী সপলাম?–গুয়ো গুাঁয়ো 
বাত্রল। অথি, এখাযন সকাথাও বাত্রলর ত্রিহ্ন সনই। আত্রম সতামাযক বলত্রছ ত্রিযজট, সকউ 
এখাযন িাাঁত্র়েয়েত্রছযলা আর ও সযমত্রন বাত্র়েযত যাবার জনয সগযটর তলা ত্রিয়ে ঢুকযত 
যাযব, তখন একটা ত্রকছু ত্রিয়ে ওযক আঘাত কযর যার িযল ও মারা যা়ে এবং তারপর 
এই আনারস সস সঠযল ওর ওপর সিযল সি়ে! 
 
ত্রিযজট বযল–ত্রলউক, সতামার হাত ত্রতশ রক্ত… 
 
ত্রলউক বযল–আরও একজযনর হাযতও এই রক্ত সলযগ আযছ। জাযনা, আজই সন্ধযাযবলা 
কী  াবত্রছলাম?  াবত্রছলাম, আর একজন যত্রি সকউ খুন হযতা তাহযলই সমস্ত বযাপারটা 
পত্ররষ্কার হয়ে সযযতা। এবং, আমরা সজযনত্রছ! এলসও়োত্রিশ। ও রাযত বাইযর ত্রগয়েত্রছযলা 
এবং ত্রিযরও এযসত্রছযলা রক্তমাখা হাযত–সিাযখ মুযখ খুনীর মযতা এক উদ্ভ্রান্ত িৃত্রি ত্রনয়ে… 
 
পয়ে থাকা সলাকত্রটযক সিযখ ত্রিযজযটর সারা শরীর থর থর কযর সকাঁযপ ওযঠ। ও বযল–
আহা সর, সবিারা ত্রর াসশ। 
 
ত্রলউক বযল–হত াগয। সলাকটার কপাল সনহাতই মন্দ। ত্রকন্তু ত্রিযজট, এই সশষ–এবার 
আমরা সটর সপয়ে সগত্রছ; ওর আর ত্রনস্তার সনই। 
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ত্রিযজট সযন একটু একটু টলযছ ত্রলউক সিখযলা। ও িুহাযত ত্রিযজটযক জত্র়েয়ে যরযলা। 
 
ত্রিযজট বযল–ত্রলউক আমার িারুণ  ়ে করযছ… 
 
 ়ে সপয়োর না লক্ষ্মীত্রট। এই সশষ–এখাযনই এর সশষ। 
 
 আমার মযন কখযনা সকাযনা কি ত্রিয়ো না। আত্রম আঘাযত আঘাযত এযকবাযর জজশত্ররত। 
 
আমরা িুজযনই িুজনযক আঘাত কযরত্রছ। এবার সথযক আর সকাযনা আঘাত ন়ে। 
 
*** 
 
লডশ হুইটত্রিযের  াষয 
 
ডাাঃ টমাস আর ত্রলউক সরাগী পরীক্ষা করার ঘযর মুযখামুত্রখ বযস। 
 
আিযশ! িারুণ ত্রবি়েকর ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম। আপত্রন ত্রক সত্রতযই একথা ত্রনযজ ত্রবশ্বাস 
কযরন? 
 
ত্রনাঃসযন্দযহ। আমার ত্রির ত্রবশ্বাস এলসও়োত্রিশ একজন ত্রবপজ্জনক সনশাগ্রস্ত খুনী। 
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আত্রম যত্রিও ওযক খুব একটা লক্ষয কত্ররত্রন, তযব হযতও পাযর সয সলাকটা হ়েযতা ত্রকছুটা 
অনয যরযনর। 
 
আত্রম ত্রকন্তু বলযবা সয, ওর সিয়ে অস্বা াত্রবকতার মািা কল্পনা শত্রক্তযক ছাত্র়েয়ে যা়ে। 
 
 আপনার ত্রির ত্রবশ্বাস সয ত্রর াসশ খুন হয়েযছ? 
 
 ত্রনত্রিত। আপত্রন ত্রনযজ ওর মাথা়ে বাত্রল পানত্রন? 
 
ডাাঃ টমাস বযলন–আপত্রন বলবার পর আত্রম সিযখত্রছলাম, স্বীকার করত্রছ সয আপনার কথা 
সতয। 
 
এ সথযকই সতা প্রমাণ হ়ে সয, িুঘশটনাটা ত্রছযলা একটা সাজাযনা বযাপার। আসযল ওযক 
হতযা করা হয়েত্রছযলা বাত্রলর বস্তা ত্রিয়ে আঘাত কযর অথবা ঐ জাতী়ে একটা সকাযনা 
উপায়ে। 
 
তা প্রমাণ হ়ে না। 
 
কী বলযছন আপত্রন? 
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ডাাঃ টমাস বলযলন,-এ অঞ্চযল প্রিুর বাত্রলর ত্রঢত্রব ছত্র়েয়ে রয়েযছ। এমনও সতা হযত 
পাযর সয, সসত্রিন ত্রর াসশ ওইরকম একটা বাত্রলর ত্রঢত্রবযত শুয়েত্রছযলা? তাযতও সতা ওর 
িুযল বাত্রল পাও়ো সযযত পাযর? 
 
শুনুন মশাই, আত্রম বলত্রছ সয ওযক খুন করা হয়েযছ। 
 
আপত্রন সসকথা আমাযক বলযত পাযরন, ত্রকন্তু তাযতই সতা আর আপনার বক্তবয সত্রতয 
হয়ে যাযব না। ডাাঃ টমাস শুকযনা গলা়ে বযলন। 
 
ত্রলউক বযল–মযন হযে সয, আত্রম যা বলত্রছ তার একত্রট কথাও আপত্রন ত্রবশ্বাস করযছন 
না। 
 
মৃিু সহযস টমাস–ত্রমাঃ ত্রলউক, একথা আপনাযক স্বীকার করযতই হযব সয, পুযরা 
বযাপারটাই আরবয-উপনযাযসর মত অত্রবশ্বাসয। আপত্রন ত্রনতান্তই গায়ের সজাযর বলযছন 
সয, এলও়োত্রিশ সসই ত্রে সময়েত্রটযক, সছাযটা সছযলটাযক, আমার সহকারীযক এবং 
সশষকাযল ত্রর াসশযক পর পর খুন কযরযছ। 
 
আপত্রন ত্রবশ্বাস কযরন না? 
 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

195 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

ডাাঃ টমাস বযলন–আিলত্রবর সরাগ সম্পযকশ অন্ততাঃ আমার ত্রনযজর জানা ত্রছযলা। 
এলও়োত্রিশর মযতা সলাযকর পযক্ষ ও াযব মৃতুয ঘটাযনা প্রা়ে অসম্ভব; অথি ওর অপরায 
প্রমাণ করবার মযতা সকাযনা সাক্ষযপ্রমাণও আপনার সনই। 
 
আত্রম সত্রঠক বলযত পারযবা না ও কী কযর করযত সপযরত্রছযলা–ত্রলউক স্বীকাযরাত্রক্ত কযর, 
তযব সমস্ত ঘটনাই ত্রমস ত্রপিারটযনর বণশনার সযঙ্গ ত্রমযল যা়ে। একবার যখন সজযনত্রছ 
সয, সক খুনী। তখন সাক্ষযপ্রমাণও সজাগা়ে কযর সিলযবা। 
 
ডাাঃ টমাস বযলন–তা যত্রি করযত পাযরন তাহযল অবশয সবযিয়ে  াযলা হযব। তযব, যত্রি 
এমন হ়ে সয, আপনার যারণা আগাযগা়ো এক  ুযলর… 
 
বাযা সি়ে ত্রলউক। আপত্রন ত্রক আমার বক্তযবযর সবটাই অত্রবশ্বাস কযরন? 
 
 এই পাইকারী হাযর খুন?–সত্রতযকথা বলযত ত্রক ত্রলউক, এ আত্রম ত্রবশ্বাস কত্রর না। 
 
 ত্রবরক্ত হ়ে ত্রলউক–আপত্রন ত্রক স যব সিযখযছন সয আত্রম ত্রনযজ একজন পুত্রলযশর সলাক? 
পুযরাপুত্রর সশৌত্রখন সখ়োল ন়ে। 
 
ডাাঃ টমাস সহযস বযলন–জাত্রন, সম়োংযেযটও? 
 
 ত্রনি়েই, ত্রনি়েই! 
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ত্রলউক রাগ সিযপ ত্রনয়ে ডাাঃ টমাযসর কাছ সথযক ত্রবিা়ে ত্রনয়ে ত্রিযজযটর কাযছ সযযতই 
ত্রিযজট ত্রজযজ্ঞস কযর–সকমন কথাবাতশা হযলা? 
 
ও আমাযক আযিৌ ত্রবশ্বাস কযরত্রন। অবশয  াযলা কযর স যব সিখযত সগযল ওযক সিাষ 
সিও়ো যা়ে না। 
 
সকউ ত্রক ত্রবশ্বাস করযব? 
 
এখন হ়েযতা করযব না, তযব আমার পুরাযনা বনু্ধ ত্রবত্রলযবানযসর সযঙ্গ আগামীকাল সিখা 
করার পর িাকা ঘুযর যাযব। ওর এই লিািুলও়োলা এও়োত্রি সম্পযকশ সখাাঁজখবর 
করযলই সব বযাপারটা পত্ররষ্কার সবাো যাযব। 
 
ত্রিযজযটর স তরটা ত্রশরত্রশর কযর ওযঠ–সিাহাই ত্রলউক, একটু সাবযান হও। 
 
আত্রম খুবই সতকশ আত্রছ। পাথযরর আনারস ত্রিয়ে সাজাযনা সগযটর তলা ত্রিয়ে হাাঁত্রট না। 
রাত-ত্রবযরযত বন-জঙ্গযল যাই না আর খাবারিাবারও সবশ সাবযাযন খাই–এসব পথ 
আমার  াযলা কযর জানা আযছ। 
 
আো, এখানকার পুত্রলশযক বলযল ত্রকছু সুরাহা হ়ে? 
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জবাব সি়ে ত্রলউক–মযন হ়ে না–তার সিয়ে স্কটলযাে ই়োযডশই যাও়ো  াযলা। 
 
 ত্রমস ত্রপিারটনও এই কথা স যবত্রছযলন। 
 
তা ত্রঠক,আত্রম সবরকম ত্রবপযির জনযই দতত্রর থাকযবা। 
 
আত্রম কাল গডশনযক সযঙ্গ কযর ওই বিমাসটার সিাকাযন ত্রগয়ে ওযক ত্রিয়ে ত্রজত্রনষপযির 
িরিাম করযবা। 
 
যাযত এলসও়োত্রিশ সহা়োইট হযলর ত্রসাঁত্র়ের মুযখ আমাযক খুন করার জনয লুত্রকয়ে থাকযত 
না পাযর? 
 
হা, সসই জনযই। 
 
 ত্রলউক ত্রবিত হয়ে বযল–হুাঁইটত্রিে সম্পযকশ 
 
ত্রিযজট বাযা ত্রিয়ে তা়োতাত্র়ে বযল–ওসব তুত্রম ত্রিযর আসা পযশন্ত থাক। পযর এক সময়ে 
বলা যাযব। 
 
আো,  দ্রযলাক ত্রক খুব সরযগ যাযবন? সতামার কী মযন হ়ে? 
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 ত্রিযজট বযল–তা–ওর খুব সমজাজ খারাপ হয়ে যাযব। 
 
লডশ হুইটত্রিে সন্ধযাযবলাটা প্রিে খুশীর সমজাযজ ত্রছযলন। সমাটর োই াযরর মৃতুযযত 
আনযন্দ এযকবাযর ডগমগ করত্রছযলন। 
 
সপাযটশ  রা িামী কাাঁযির গ্লাসটা আযলার ত্রিযক যযর তার ত্রিযক তাত্রকয়ে বলযলন–আত্রম 
সতামাযির আযগই বযলত্রছলাম সয, সলাকটা সশষ পযশন্ত পস্তাযব। কাল সন্ধযাযবলা়েই 
একথা বত্রলত্রন? 
 
হযাাঁ, বযলত্রছযলনই সতা। 
 
সিখযলন সতা, আত্রম ত্রঠক কথা বযলত্রছলাম ত্রকনা? আমার সবত্রশর  াগ কথাই এমন 
আিযশজনক  াযব সত্রতয বযল প্রমাত্রণত হ়ে। 
 
এটা সত্রতযই আপনার সগৌরযবর ত্রবষ়ে। 
 
শুনুন, আত্রম যমশযক সমযন িত্রল।  াযলা আর মন্দ–িুযটাযতই আমার সমান ত্রবশ্বাস; আর 
ত্রবশ্বাস রাত্রখ সসই শাশ্বত সুত্রবিাযরর ওপর। স্বগশী়ে ত্রবিার কতটা এযকবাযর ধ্রুব সতয, 
ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম, এখাযনও সযন্দযহর সকাযনা অবকাশ সনই। 
 
আমারও সুত্রবিাযরর ওপর আিা আযছ।–সযাগ সি়ে ত্রলউক। 
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মার কথা মযন হযলা, সৃত্রিকতশার সযঙ্গ সিািরণ কর, সৃত্রিকতশাও সতামার সযঙ্গ সিািার 
করযবন। 
 
সস সতা ত্রনজশলা সতয।–ত্রলউক হাই তুলযত তুলযত বযল। 
 
লডশ হুইটত্রিে বযলন–আিযশ! পরমািযশ বযাপার। সয নযা়েপরা়েণ তার শত্রুরা সয াযবই 
সহাক ত্রনাঃযশষ হয়ে যাযবই। কালযকর ঘটনাটাই সিখুন না। সলাকটা আমাযক গালাগাল 
ত্রিযলা, এমনত্রক আমার গায়ে হাত পযশন্ত তুলযত যাত্রেযলা। অথি কী হযলা? আজ ও 
সকাথা়ে? 
 
নাটকী়ে  ঙ্গীযত ত্রনযজই জবাব ত্রিযলা–মৃতুয! ঈশ্বর-প্রিে িরম শাত্রস্ত! 
 
ত্রলউক বলযলা–একপাি সবত্রশ মি খাও়ো রাযগর মাথা়ে িুিারযট সছাযটাবয়ো কথা বলার 
পযক্ষ িেটা সবাযহ়ে একটু সবত্রশই হয়ে সগযছ। 
 
লডশ হুইটত্রিে অস্বীকার কযরন–এই রকমই হ়ে। পাযপর শাত্রস্ত অত্রত দ্রুত িযল এবং তা 
আযসও অত্রত  ়োল মূত্রতশযত। এই াযবই এর প্রত্রতত্রবযান হ়ে ত্রমাঃ ত্রিস্ উইত্রল়োম্ । 
 
আমার ত্রকন্তু সব সময়েই মযন হযতা সয, এটা ত্রকছুটা বা়োবাত্র়ে রকম ত্রনষু্ঠরতা। 
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কক্ষযনা ন়ে, আপত্রন  ুল িৃত্রিযকাণ সথযক সিখযছন। এত্রলসা ত্রছযলন এক মহান স্বগশী়ে 
পুরুষ; তাাঁযক অপিি কযর কাযরারই আর সবাঁযি থাকার অত্রযকার থাকযত পাযর না।-
এবং, আমার ত্রবশ্বাস, আমার সক্ষযিও ওই একই কারণ। 
 
ত্রবমূঢ় িৃত্রিযত ত্রলউক তাকা়ে। 
 
লডশ হুইটত্রিে বযলন–প্রথমটা়ে আত্রম ত্রবশ্বাস করযত পারতাম না, ত্রকন্তু প্রত্রতবারই একই 
ঘটনার পুনরাবৃত্রে। যারাই আমার শত্রু এবং ত্রবযরাযী, তারাই ত্রনত্রিহ্ন হয়ে যা়ে। 
 
ত্রনত্রিহ্ন হয়ে যা়ে? 
 
লডশ হুইটত্রিে গম্ভীর  াযব মাথা োাঁকান। 
 
বার বার ঘটযলা। একটা ঘটনা এযকবাযর এত্রলসার মযতা–একটা বাচ্চা সছযল ও–আমার 
কাযছ সসই সময়ে িাকত্রর করযতা। একত্রিন ওযক এই বাগাযনই যযর সিললাম। জাযনন, 
ও তখন কী করত্রছযলা? একগািা সলাক সযাগা়ে কযর আমার অনুকরণ কযর আমাযক 
বযঙ্গ কযরত্রছযলা। আমার বাত্র়েযত বযস আমাযকই অপমান? আর কাউযক ন়ে, আ-মা-সক! 
জাযনন ওর কী হযলা? িশ ত্রিনও কাটযলা না–একটা উাঁিু জানলা সথযক প়েযলা আর 
মরযলা। 
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তারপর এই গুোটা–কাটশার! সলাকটা সযমন মাতাল ত্রছযলা, সতমত্রন ত্রছযলা ওর অোবয 
মুখ। ও এখাযন এযস আমাযক গালাগাল কযর সগল! ওরই বা কী হযলা? এক সপ্তাযহর 
মযযয পাাঁযকর মযযয ডুযব মারা সগল। আমার এখাযন একত্রট ত্রে ত্রছযলা–সসও একত্রিন 
ত্রিৎকার কযর আমাযক যা-ন়ে-তাই বযল গালমন্দ করযলা; কয়েক ত্রিযনর মযযয ওরও 
শাত্রস্ত হযলা- ুল কযর ওষুযযর বিযল ত্রবষ সখযলা। এইরকম অজে উিাহরণ আযছ। 
আিলত্রব! জল সরবরাহ ত্রনয়ে আমার পত্ররকল্পনার ত্রবযরাত্রযতা কযর বসযলা আর রযক্ত 
ত্রবষত্রর়োর িযল সশষ হযলা। এই রকমটাই হয়ে আসযছ িীঘশত্রিন যাবৎ। ত্রমযসস হটশন–
আমার সযঙ্গ অতযন্ত িুবশযবহার কযরত্রছযলন একবার। ত্রকছু ত্রিযনর মযযয ত্রতত্রনও মারা 
সগযলন। 
 
অপলক িৃত্রি ত্রলউযকর সিাযখ। ওর মনযক আেন্ন কযর সিযল সাযপর মযতা কুত্রটল 
সযন্দহ। ত্রবিুযযতর মযতা ওর মাথা়ে সখযল যা়ে পুরাযনা অযনক কথা। একত্রিন সমজর 
হটশন বযলত্রছযলন–লডশ হুইটত্রিে অতযন্ত সহৃি়ে বযত্রক্ত। একত্রিন ত্রনযজর বাগাযনর আেুর 
আর ত্রপিিল পাত্রঠয়েত্রছযলন।–এই লডশ হুইটত্রিেই ি়োপরবশ হয়ে টত্রমযক লাইযিত্ররর 
জানলা 
 
পত্ররষ্কার করার কাযজ লাত্রগয়ে ত্রছযলন। আবার এই লডশই ওয়েলারমযান সরইৎস 
গযবষণাগাযর ত্রগয়ে নানারকম ত্রবষাক্ত রসা়েন আর জীবাণু সম্পযকশ সবশসমযক্ষ জাত্রহর 
কযরত্রছযলন। আিলত্রবর মৃতুযর কয়েকত্রিন আযগ ওখাযন ত্রগয়েত্রছযলন। এই সব ঘটনা 
ত্রবযেষণ করযল একই ত্রিযকরই ত্রনযিশশ পাও়ো যা়ে–আর ও ত্রনযজ এমন মূখশ সয, এই 
সম্ভাবনার কথা ওর মযনই আযসত্রন–এমনত্রক সামানয সযন্দহ পযশন্ত কযরত্রন…। 
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তখযনা মৃিু মৃিু হাসত্রছযলন লডশ হুইটত্রিে, আত্মতুত্রিযত পত্ররপূণশ সসই হাত্রস। একটু 
এত্রগয়ে ত্রলউকযক বলযলন–ওরা সবাই এযক এযক মরযলা। 
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লন্ডযন্ শলাপরামশড 
 
পুত্রলশ-মহযল ত্রবত্রলযবান্স্ নাযম খযাত সযার উইত্রল়োম ওত্রসংটন বনু্ধর ত্রিযক কতকটা 
হত যির মযতা তাত্রকয়ে বযলন–সম়োং-এ অপরাযীযির শায়েস্তা কযরও সতামার সায 
সমযটত্রন। সিযশ ত্রিযরও আমাযির কাযজ বাগ়ো ত্রিয়ে সব়োযো? 
 
সম়োং-এ অপরাযীরা এমন পাইকারী হাযর খুন কযর না। এযক্ষযি আমার মাথাবযথার 
কারণ এই সয একটা সলাক প্রা়ে আযডজন খুন কযরও ত্রিত্রবয সখালা হাও়ো়ে ঘুযর 
সব়োযে–এমনত্রক সকউ তাযক সযন্দহ পযশন্ত করযছ না। 
 
িীঘশশ্বাস সিযলন সযার উইত্রল়োম–কখযনা কখযনা এমনটা ঘযট। এযক্ষযি খুন করার 
ত্রবযশষত্ব কী? স্ত্রী খুন করা? 
 
না না, এ সলাকটা তা ন়ে; তা ত্রনযজযক এখনও  গবান বযল মযন কযরত্রন, তযব 
অত্রিযরই করযব। 
 
পাগল নাত্রক? 
 
ত্রনাঃসযন্দযহ। 
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ওযহা, ত্রকন্তু আইযনর সিাযখ পাগল ন়ে এবং সসটাই আসল কথা। 
 
তযব আমার যারণা, ও জাযন সয ওর কাযজর কী পত্ররণাম। বলযলা ত্রলউক। 
 
সস কথাই সতা বলত্রছ। 
 
আত্রম তাই সতামার কাছ সথযক িুএকটা ঘটনা জানযত িাই। ডারত্রব সখলার ত্রিন ত্রবযকল 
পাাঁিটা সথযক ছটার মযযয একটা িুঘশটনা ঘযটত্রছযলা। ত্রমস ত্রপিারটন নাযম এক বৃিা 
মত্রহলাযক সহা়োইট হযলর সামযন একটা গাত্র়ে িাপা ত্রিয়ে পাত্রলয়ে যা়ে। আত্রম িাই সয, 
এই বযাপারটার একটু ত্রবশি তিন্ত সহাক। 
 
সযার উইত্রল়োম বলযলন–ঐটুকু সহযজই সতামার জনয করযত পাত্রর–ত্রবশ ত্রমত্রনযটর সবত্রশ 
লাগযব না। 
 
কথামতই কাজ হযলা। 
 
আযজ্ঞ হযাাঁ, এই ঘটনার এযকবাযরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বণশনা আমার মযন আযছ। তাছা়ো এই 
িাইযল সলখাও আযছ।–ত্রলউকযক িাইলটা ত্রিয়ে বলযলা-তিন্ত-সাযপক্ষ একটা ত্রবিার 
হয়েত্রছযলা–ত্রমাঃ সযাযির স যরল ত্রবিারক। গাত্র়ের িালক ত্রনরুযেশ। 
 
ওযক পযর খুাঁযজ পাও়ো ত্রগয়েত্রছযলা? 
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আযজ্ঞ না। 
 
গাত্র়েটা কী গাত্র়ে ত্রছযলা? 
 
যতিূর মযন হ়ে ওটা সরালস্ ত্রছযলা। ব়ে গাত্র়ে এবং গাত্র়ের িালক ত্রছযলা সপশািার 
িালক। 
 
নির সযাগা়ে করযত সপযরত্রছযলন? 
 
ওখাযনই  ুল হয়ে সগযছ। একটা নির পাও়ো ত্রগয়েত্রছযলা-এি. সজড. এক্স ৪৪৯৮। এক 
 দ্রমত্রহলার এই নিরটা মযন ত্রছযলা, ত্রকন্তু পযর সিখা সগল সসই নিরটা  ুল। 
 
কী কযর জানযলন সয সসই নিরটা  ুল?–ত্রলউযকর কেস্বর তীক্ষ্ণ। 
 
অত্রিসারত্রট সহযস সিযলন–এি. সজড, এক্স. ৪৪৯৮ হযে লডশ হুইটত্রিযের গাত্র়ে। যখন 
এই ঘটনাটা ঘযট সসই সময়ে এই গাত্র়েটা বুত্রসংটন হাউযসর ত্রঠক বাইযর িাাঁত্র়েয়েত্রছযলা 
আর গাত্র়ের োই ার তখন িা খাত্রেযলা। এই ঘটনার সযঙ্গ সকাযনারকযমই ওযক জ়োযনা 
সম্ভব ন়ে, তা ছা়ো সায়ে ছটা নাগাি লডশ হুইটত্রিে সবত্ররয়ে না আসা পযশন্ত গাত্র়েটাও 
তখন সথযক নয়েত্রন। 
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ও, আো।-মন্তবয কযর ত্রলউক। 
 
হাাঁি সছয়ে সলাকত্রট বযলন–এই রকমই হ়ে। ঘটনািযল পুত্রলশ এযস সব ত্রববরণটুকু 
সনবার আযগই অযযশক এর ওপর সাক্ষী হাও়ো হয়ে যা়ে। সযার উইত্রল়োমও একথা 
স্বীকার কযরন। 
 
আবার অত্রিসারত্রট বযলন–আমরা নানা াযব আরও সখাাঁজাখুাঁত্রজ কযরত্রছ। এমন পযশন্ত যযর 
ত্রনয়েত্রছলাম সয হ়েযতা নিরটা এি. সজড. এক্স ৪৪৯৮-এর কাছাকাত্রছ সকাযনা নির 
হযত পাযর। হ়েযতা এমনও হযত পাযর সয,  দ্রমত্রহলা সয নিরটা সিযখত্রছযলন তার 
প্রথম িুযটা সংখযা হ়েযতা ৪৪ ত্রিয়ে আরম্ভ। আমরা এই জাতী়ে নিযরর সম্ভাবয সব 
গা়েীরই সখাাঁজ কযরত্রছ। ত্রকন্তু সবকত্রট গাত্র়েরই খত্রত়োন সযন্তাষজনক। 
 
ত্রলউযকর ত্রিযক সযার উইত্রল়োম্ স-প্রশ্ন িৃত্রিযত তাকান, ত্রলউকও মাথা সনয়ে সম্মত্রত 
জানা়ে। 
 
ত্রঠক আযছ মশা়ে, আপত্রন এবার আসুন।-সযার উইত্রল়োম্ বযলন। 
 
সযার উইত্রল়োম্ সলাকত্রট িযল সযযত ত্রলউযকর ত্রিযক তাত্রকয়ে বযলন–ত্রকছু বুেযত পারযল 
ত্রিৎস্? 
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ত্রলউক বলযলা–সবই হুবহু ছযকর মত ত্রমযল যাযে। স্কটলযাে ই়োযডশর যুরন্ধরযির এই 
জঘনয খুযনর কাত্রহনী সশানাবার উযেযশয ত্রপিারটন এখাযন আসত্রছযলন। যত্রিও আত্রম 
জাত্রন না সতামরা ওাঁর কথা়ে কণশপাত করযত ত্রকনা–হ়েযতা করযত না 
 
সম্ভবতাঃ করতাম। উয়ো খবর, গল্প–ত্রকছুই আমরা উযপক্ষা কত্রর না এই আশ্বাস সতামা়ে 
ত্রিযত পাত্রর। 
 
খুনীও হ়েযতা এমনটাই আশিা কযরত্রছযলা, তাই সস আর েুাঁত্রক সন়েত্রন। ত্রপিারটনযক 
ত্রিরতযর সত্ররয়ে ত্রিযলা; আর যত্রিও বা জচনক  দ্রমত্রহলা তার গাত্র়ের নিরটা সিযখ 
সিযলত্রছযলা। ত্রকন্তু সকউ তাযক ত্রবশ্বাস পযশন্ত করযলা না। 
 
ত্রবত্রলযবানস লাত্রিয়ে উঠযলা–তুত্রম কী বলযছা? 
 
হযাাঁ, ত্রঠকই বলত্রছ। আত্রম বাত্রজ সরযখ বলযত পাত্রর সয, হুইটত্রিে ওাঁযক গাত্র়ে িাপা 
ত্রিয়েত্রছযলন। োই ার িা সখযত ত্রগয়েত্রছযলা–হ়েযতা সসই সময়ে বা অনয সকাযনা পযথ ও 
োই াযরর সকাট গায়ে িাত্রপয়ে টুত্রপটা মাথা়ে ত্রিয়ে গাত্র়ে ত্রনয়ে সবত্ররয়ে এযসত্রছযলা। আত্রম 
বলত্রছ ত্রবত্রল, ওই-ই একাজ কযরযছ। 
 
অসম্ভব। 
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সমাযটই না। হুইটত্রিে আমার জানার মযযয অন্ততাঃ সাতটা খুন কযরযছ–হ়েযতা আসযল 
তার সিয়েও সবত্রশ। 
 
এ…অসম্ভব। 
 
আযর  াই, ও ত্রনযজ কাল রাযত কবুল কযরযছ। 
 
তাহযল সতা বলযত হযব সলাকটা সঘার উন্মাি? 
 
পাগল ত্রঠকই, তযব অতযন্ত যূতশ ও শ়েতান। ওযক বুেযত ত্রিযল িলযব না সয, আমরা 
ওযক সযন্দহ কত্রর। 
 
ত্রবত্রলযবানস বযল–ত্রকন্তু এ সয এযকবাযর অত্রবশ্বাসয.. 
 
ত্রলউক বযল,–ত্রকন্তু সত্রতয। ত্রবত্রল, তুত্রম আমার বহুকাযলর বনু্ধ। আমরা িুজযনই এ ঘটনার 
এযকবাযর মূলসুি সটযন বার করযবা। সশাযনা, সব বযাপারটা সতামা়ে গুত্রছয়ে বত্রল। 
 
ওরা িুজযন িীঘশসম়ে যযর ত্রনযজযির মযযয কথাবাতশা বযল। 
 
*** 
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ত্রলউক পরত্রিন সকাযল গাত্র়ে ত্রনয়ে উইিউযড ত্রিযর আযস। 
 
উইিউযড সপৌঁযছ প্রথযমই ত্রমস ওয়েনত্রিযটর বাত্র়েযত গাত্র়ে থামাযলা। ত্রমস ওয়েনত্রিট 
ত্রলউকযক সিযখ খাত্রনকটা ত্রবত্রিত হয়ে সািযর ওযক সডযক বসাযলন। 
 
এমন সাত সকাযল আপনাযক ত্রবরত্রক্ত করত্রছ বযল িুাঃত্রখত। 
 
 ত্রলউক সম়ে নি না কযর সরাসত্রর প্রশ্ন করযলা-আপনাযক একটা কথা ত্রজজ্ঞাসা করযত 
এযসত্রছ ত্রমস ওয়েনত্রিট, আত্রম জাত্রন, বযাপারটা ত্রনতান্তই বযত্রক্তগত; তার জনয আযগ 
সথযকই ক্ষমা সিয়ে ত্রনত্রে। 
 
আপনার যা ইযে ত্রজযজ্ঞস করযত পাযরন, কারণ আত্রম জাত্রন সয একান্ত প্রয়োজন না 
হযল আপত্রন ত্রজযজ্ঞস করযতন না। 
 
ত্রলউক বযল–যনযবাি। লডশ হুইটত্রিযের সযঙ্গ আপনার ত্রবয়েটা সকন স যঙ্গ ত্রগয়েত্রছযলা? 
 
এর সত্রঠক উের আমার জানা িরকার। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট আাঁৎযক উযঠ বযলও আপনাযক ত্রকছু বযলযছ? 
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একটা পাত্রখ ত্রনয়ে কী সযন বলত্রছযলন–পাত্রখটার ঘা়ে মটযক সিও়ো হয়েত্রছযলা বা ঐ 
জাতী়ে ত্রকছু উের সি়ে ত্রলউক। 
 
এই কথা বযলযছ? সশষ পযশন্ত স্বীকার করযলা তাহযল? অদু্ভত বযাপার সতা! 
 
আপত্রন আমাযক সব কথা খুযল বলুন। 
 
হযাাঁ, আপনাযক সবই বলযবা; গডশনযক ত্রকন্তু ি়ো কযর ত্রকছু বলযবন না। এসব ঘটনা 
বহুকাল আযগর–আর সবই সতা সশষ হয়ে সগযছ। আত্রম সসই মরা অতীতযক আর খুাঁত্রিয়ে 
তুলযত িাই না।–ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন। 
 
সম্মত্রত জানা়ে ত্রলউক–আপত্রন ত্রনত্রিন্ত থাকুন, একথা আত্রম কখযনা উচ্চারণ করযবা না–
এযকবাযর বযত্রক্তগত সন্তুত্রির জনয আত্রম জানযত িাইত্রছ। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন,যনযবাি, শুনুন তাহযল। আমার একটা সছাযটা কযানারী পাত্রখ 
ত্রছযলা; পাত্রখটাযক আত্রম খুব  াযলাবাসতাম। যত্রিও আত্রম একথা বুত্রে সয, একজন 
পূণশব়েস্ক িাত্র়েত্বশীল সলাযকর পযক্ষ এটা সহয করা কত্রঠন। 
 
ত্রলউক বলযলা–আত্রম জাত্রন। 
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গডশন পাত্রখটাযক খুব ত্রহংযস করযতা। একত্রিন  ীষণ সরযগ ত্রগয়ে ও বলযলা–তুত্রম আমার 
সিয়ে পাত্রখটাযক সবত্রশ  াযলাবাযসা।–এবং আত্রমও তরুণী সময়েযির স্ব াবসুল  িপল 
 ঙ্গীযত পাত্রখটাযক আেুযলর ওপর তুযল ত্রনয়ে বযলত্রছলাম–একটা বুয়ো সখাকার সিয়ে 
আত্রম সতাযক ত্রনি়েই সবত্রশ  াযলাবাত্রস ত্রডত্রক!–আর তার িল হযলা অতযন্ত বী ৎস। 
গডশন পাত্রখটাযক আমার হাত সথযক ত্রছত্রনয়ে ত্রনয়ে এযকবাযর ঘা়ে মটযক সমযর সিলযলা। 
সস ত্রক প্রিে আঘাত! আত্রম জীবযন কখযনা  ুলযত পারযবা না! 
 
প্রশ্ন কযর ত্রলউক–এইজনযই আপত্রন ত্রবয়েটা স যঙ্গ ত্রিয়েত্রছযলন? 
 
হযাাঁ, এই ঘটনার পর আমার মনটা সত্রতযই ওর ওপর এযকবাযর ত্রবরূপ হয়ে উঠযলা। 
সিখুন, ত্রমস ত্রিৎ, ওয়েনত্রিট একটু ইতস্ততাঃ কযর বযলন–সকবলমাি ত্রহংসা বা রাগ 
সথযক যত্রি এ কাজ ও করযতা, তাহযল হ়েযতা আত্রম এতটা  ়ে সপতাম না; ত্রকন্তু আত্রম 
সযন সিখলাম, ঘা়ে মটকাবার সময়ে ওর সিাযখ এক ত্রবজাতী়ে আনন্দ এবং এই 
কারযণই আত্রম এত  ়ে সপয়েত্রছলাম। 
 
ত্রলউযকর কথা প্রা়ে অনুচ্চাত্ররত।–অতত্রিন আযগও, সসই তরুণ ব়েযসও… 
 
আপত্রন আগাযগা়োই জানযতন সয লডশ হুইটত্রিে এযকর পর এক এতগুযলা খুন কযরযছ, 
তাই না? 
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ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন, সত্রঠক জানতাম না। যত্রি জানতাম, তাহযল ত্রনি়ে আত্রম 
আপনাযক বলতাম। ত্রকন্তু সবসময়েই আমার মযন একটা  ়ে ত্রছযলা। 
 
তা সযেও একটা সছাযটা ইত্রঙ্গত পযশন্ত আমাযক ত্রিযলন না? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–কী কযর বলযবা বলুন? বলা ত্রক যা়ে? আত্রম সয একত্রিন ওযক 
 াযলাবাসতাম। 
 
ত্রলউক শান্ত গলা়ে বলযলা-বুেযত পারত্রছ। 
 
তারপর ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–ত্রিযজট সয এ ত্রবয়ে স যঙ্গ ত্রিয়েযছ, তার জনয আত্রম 
সত্রতযই খুশী। ও সতা আপনাযকই ত্রবয়ে করযছ? 
 
হা। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট পরমুহূযতশই গম্ভীর হয়ে যান। ওাঁর সিাযখমুযখ িুযট ওযঠ িুত্রিন্তার ছাপ।–
ত্রকন্তু খুব সাবযাযন থাকযবন। আপনারা িুজযনই অতযন্ত সতকশ থাকযবন। 
 
আপত্রন ত্রক হুইটত্রিযের কথা বলযছন? 
 
হা। এখনই ওযক ত্রকছু বলার িরকার সনই। 
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কপাল সকাাঁিকা়ে ত্রলউক।-আপনার একথাটা আমাযির িুজযনর মনাঃপূত হযব বযল মযন 
হ়ে না। 
 
ওাঃ, ত্রকন্তু না বলযল ক্ষত্রত কী? আপত্রন বুেযত পারযছন না সয, ও কত ব়ে উন্মাি! 
এযকবাযর উন্মে! এক মুহূযতশর জনযও ও এসব সহয করযব না। ত্রিযজযটর যত্রি ত্রকছু 
হ়ে। 
 
ওর ত্রকছুই আত্রম হযত সিযবা না। 
 
তা জাত্রন, ত্রকন্তু একটু স যব সিখুন, ওর সযঙ্গ আপত্রন পাো ত্রিয়ে পারযবন না। ও সয 
অতযন্ত মারাত্মক রকযমর যূতশ। ত্রিযজটযক এখনই এখান সথযক সত্ররয়ে ত্রনন–সসই 
একমাি পথ। সবযিয়ে  াযলা হ়ে, যত্রি আপনারা িুজযনই ত্রবযিযশ িযল যান। 
 
ত্রলউক বযল–যত্রি সযযত হ়ে, ত্রিযজটযক পাত্রঠয়ে সিযবা, ত্রকন্তু আত্রম এর সহস্তযনস্ত না কযর 
ন়েযবা না। 
 
আত্রমও স যবত্রছলাম, আপত্রন এমনটাই বলযবন। ত্রকন্তু আর সিত্রর করযবন না। ওযক এই 
মুহূযতশ সত্ররয়ে আনুন। 
 
ত্রলউক বযল–হ়েযতা ত্রঠকই বযলযছন। 
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হ়েযতা ন়ে, আত্রম জাত্রন আত্রম ত্রঠক বলত্রছ। একু্ষত্রন পাত্রঠয়ে ত্রিন, না হযল হ়েযতা বড্ড 
সিত্রর হয়ে যাযব। 
 
*** 
 
 গ্ন প্রত্রতশ্রুত্রত 
 
ত্রিযজট ত্রলউযকর গাত্র়ের আও়োজ সপয়েই বাইযরর ত্রসাঁত্র়েযত ছুযট এযস বলযলা–আত্রম 
ওযক সব বযল ত্রিয়েত্রছ। 
 
কী বলযছা–ত্রলউক হতিত্রকত, ত্রিযজযটর নজর এ়োযলা না। 
 
ত্রলউক সতামার কী হয়েযছ? সতামাযক সিযখ খুব ত্রিত্রন্তত মযন হযে? 
 
ত্রলউক বযল–আমার যারণা ত্রছযলা সয আত্রম ত্রিযর না আসা পযশন্ত তুত্রম অযপক্ষা করযব 
এবং এমন কথাই তুত্রম ত্রিয়েত্রছযল। 
 
জাত্রন, ত্রকন্তু পযর স যব সিখলাম সয সব কথা স্পি কযর বযল সিও়োই  াযলা। এই 
ত্রবয়েযক সকন্দ্র কযর ও সমস্ত রকম বযবিাপি এযকবাযর পাকা কযর সিযলত্রছযলা, 
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এমনত্রক, হত্রনমুন সকাথা়ে হযব সস জা়েগা পযশন্ত ত্রঠক করযত যাত্রেযলা, কাযজই আমার 
না বযল আর উপা়ে ত্রছযলা না। 
 
একটু সথযম ত্রিযজট বলযলা– দ্রতার ত্রিক সথযকও ওযক সব কথা বলা িরকার ত্রছযলা। 
 
ত্রলউক বলযলা বুেযত পারত্রছ সয সতামার ত্রিক সথযক তুত্রম ত্রঠকই কযরযছ। 
 
আমার মযন হ়ে সাযারণ  দ্রতাযবাযযর ত্রিক সথযকও ত্রঠক কযরত্রছ। 
 
ত্রলউক বলযলা–কখযনা কখযনা এমন সম়ে আযস যখন  দ্রতাযবাযযর অনুশাসন সমযন 
িলা যা়ে না। 
 
তুত্রম কী বলযছা ত্রলউক? 
 
ত্রলউক বযল–আত্রম সতামাযক একু্ষত্রন সব কথা বুত্রেয়ে বলযত পারত্রছ না। যাকযগ, 
হুইটত্রিে সতামার বক্তবয কী  াযব ত্রনযলা? 
 
ত্রিযজট বলযলা–অতযন্ত  াযলা াযব ত্রনয়েযছ। সত্রতয, এত শান্ত াযব সনযব বুেযত পাত্ররত্রন। 
জাযনা ত্রলউক, সকবলমাি ওর বাইযরটা সিযখ আত্রম হ়েযতা ওযক অযহতুক সছাযটা 
করত্রছ। এখন মযন হযে, ওর অন্তাঃকরণটা সত্রতযই উিার, মহান। 
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ত্রলউক বলযলা–আমরা সযটা আযিৌ সযন্দহ কত্ররত্রন সসত্রিযক ও হ়েযতা খুবই মহৎ। সশাযনা 
ত্রিযজট, যত শীঘ্র সম্ভব সতামাযক এখান সথযক িযল সযযত হযব। 
 
সস সতা হযবই। আত্রম আজই আমার ত্রজত্রনষপি সবাঁযয সনযবা। তুত্রম আমাযক শহর পযশন্ত 
সপৌঁযছ ত্রিও। এলসও়োত্রিশ যত্রি িলবল ত্রনয়ে ত্রবিা়ে হয়ে থাযক, তাহযল হ়েযতা আমরা 
িুজযনই সবস্-সমাটত্রল সহাযটযল রাতটা কাত্রটয়ে ত্রিযত পারযবা। 
 
ত্রলউক বযল–না, তা হযব না। তুত্রম লন্ডযন িযল যাও। সতামাযক আত্রম একটু পযরই সব 
বুত্রেয়ে বলত্রছ–ততক্ষণ আত্রম হুইটত্রিযের সযঙ্গ একটু সিখা কযর আত্রস। 
 
সসই  াযলা। এখাযন সব ত্রকছুই সযন সকমন জান্তব, তাই না? এই জা়েগাটা়ে আমার 
িমবন্ধ হয়ে আসত্রছযলা। 
 
ত্রলউক বলযলা–সস যাই সহাক, ওর সযঙ্গ ির কষাকত্রষটা সতামার  াযলাই হয়েযছ। যা হয়ে 
সগযছ, তা ত্রনয়ে আর হা-হুাঁতাশ কযর লা  সনই। 
 
ত্রলউক ঘযর ঢুকযতই সিখযলা সয ঘযরর এক প্রান্ত সথযক অপর প্রান্ত হুইটত্রিে পা়েিারী 
করযছন। 
 
এই সয ত্রিৎস উইত্রল়োম্ এযস সগযছন? 
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সিখুন, আত্রম সয িুাঃত্রখত বা অনুতপ্ত–এমন সকাযনা ত্রকছুই আত্রম বলযত আত্রসত্রন, কারণ 
সসটা সনহাৎই  োমী বযল মযন হযত পাযর। তযব একথা বুেযত পারত্রছ সয, আপনার 
ত্রিক সথযক সিখযল বলযত হযব, আত্রম অতযন্ত অনযা়ে কযরত্রছ। ত্রকন্তু এ কথা অস্বীকার 
করা যা়ে না সয, এমনটাও কখযনা কখযনা ঘযট থাযক। 
 
লডশ বযলন-বুযেত্রছ, বুযেত্রছ। 
 
থাযম না ত্রলউক–ত্রিযজট আর আত্রম িুজযনই আপনার সযঙ্গ প্রতারণা কযরত্রছ; ত্রকন্তু 
ঘটনাযক অস্বীকার কযর লা  সনই–আমরা িুজযন িুজনযক পছন্দ কত্রর, সুতরাং এ 
বযাপাযর আর ত্রকছু করবার ত্রছযলা না। সবযিয়ে  াযলা হযব ঘটনার বাস্তবতাযক সমযন 
ত্রনয়ে এখান সথযক আমাযির িযল যাও়ো। 
 
লডশ বলযলন–ত্রঠকই বযলযছন। এ বযাপাযর আপনাযির ত্রকছু করার সনই। 
 
লডশ হুইটত্রিযের কথাটা সুরটা সযন অযনকটা সবসুযরা মযন হযলা। ত্রতত্রন ত্রকছুক্ষণ যযর 
যািাই করার  ঙ্গীযত ত্রলউযকর ত্রিযক তাত্রকয়ে থাযকন। 
 
তীিস্বযর ত্রলউক বযল ওযঠ–আপত্রন কী বলযত িান? 
 
বলযত িাই সয আপনাযির ত্রকছু করার সনই; অথশাৎ অযনক সিত্রর হয়ে সগযছ।–লডশ 
হুইটত্রিে বযলন। 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

218 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

 
এক পা এত্রগয়ে ত্রগয়ে আবার একই প্রশ্ন কযর ত্রলউক–বলুন আপত্রন কী বলযত িান? 
 
লডশ বলযলন–হনত্রর়ো ওয়েনত্রিটযক ত্রজযজ্ঞস করুন, ও বুেযত পারযব। তাছা়ো ওর সব 
জানাও আযছ, আমার সযঙ্গ ও এ ত্রনয়ে একবার কথা বযলত্রছযলা। 
 
উত্রন কী বুেযত পারযবন? 
 
বুেযত পারযব সয পাযপর শাত্রস্ত অত্রনবাযশ! নযায়ের িে অযমাঘ! ত্রিযজটযক আত্রম 
 াযলাবাসতাম; আজ আত্রম সসজনয িুাঃত্রখত। অপর পযক্ষ, আত্রম আপনাযির িুজযনর 
জনযও িুাঃখযবায করত্রছ। 
 
আপত্রন আমাযির  ়ে সিখাযেন?–প্রশ্ন কযর ত্রলউক। 
 
লডশ হুইটত্রিে কথাটা শুযন যথাথশ আঘাত সপয়েযছন বযল মযন হযলা। 
 
না না,  াই,  ়ে সিখাত্রে না। ত্রিযজটযক আত্রম যখন স্ত্রীর মযশািা ত্রিযত সিয়েত্রছলাম, ও 
পূণশ িাত্র়েযত্বর সযঙ্গ তা গ্রহণ কযরত্রছযলা। ত্রবযান অমানয করযল তার শাত্রস্ত অবযাত্ররত… 
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ত্রলউক বযল–অথশাৎ আপত্রন বলযত িাইযছন সয, ত্রিযজযটর একটা ত্রকছু ঘটযব? আপত্রন 
যত্রি সতমন ত্রকছু পত্ররকল্পনা কযর থাযকন, তাহযল এখাযনই আপনার সখল খতম। ত্রনযজর 
 াযলা যত্রি িান, তাহযল সাবযান। আপনার জাত্ররজুত্রর সবই আত্রম যযর সিযলত্রছ। 
 
হুইটত্রিে বযলন–আমাযক ত্রনযজ ত্রকছুই করযত হযব না–আত্রম এক সুত্রবশাল শত্রক্তর যন্ত্র 
মাি। সসই শত্রক্ত সয শাত্রস্তর ত্রবযান সিযবন, তাই-ই ঘটযব। 
 
আপত্রন সসই বুজরুকীযক ত্রবশ্বাস কযরন? 
 
কত্রর, কারণ তাই-ই সত্রতয। সস আমার ত্রবরুিািরণ করযব তাযকই শাত্রস্ত সপযত হযব–
আপত্রন বা ত্রিযজট তার বযত্রতরম হযত পাযরন না। 
 
এখাযনই সতা  ুল করযলন।  াগয ত্রিরকাল কাযরা সুপ্রসন্ন থাযক না। এক সম়ে স যঙ্গ 
তছনছ হয়ে যা়ে। আপনার সসই সম়ে উপত্রিত হয়েযছ। 
 
লডশ বলযলন–ওযহ যুবক, আপত্রন জাযনন না, কার সম্পযকশ আপত্রন কথা বলযছন। এ 
ত্রবশ্বিরািযর ত্রকছুই আমাযক ছুাঁযত পাযর না। 
 
পাযর না বুত্রে? এবার সব সটর পাযবন। এখন সথযক একটু ত্রহযসব কযর পা সিলযবন 
হুইটত্রিে। 
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এবার লডশ হুইটত্রিযের আর আযগকার সসই শান্ত, ত্রির  ঙ্গীটা আর সনই। 
 
এতক্ষণ আত্রম অসীম দযযশ ত্রনয়ে সব শুযন সগত্রছ; ত্রকন্তু আমারও সযহযর একটা সীমা 
আযছ। সবত্ররয়ে যান এখান সথযক। 
 
তা যাত্রে এবং যত তা়োতাত্র়ে সম্ভব যাত্রে। ত্রকন্তু পযর সযন বলযবন না সয, আত্রম 
আপনাযক সতকশ কযর ত্রিইত্রন। 
 
ত্রলউক সবত্ররয়ে একছুযট ওপযর উযঠ সগল। সসখাযন একজন ত্রে ত্রিযজযটর জামাকাপ়ে 
গুত্রছয়ে ত্রিত্রেযলা আর ত্রিযজট তার তিারকী করত্রছযলা। 
 
এত জলত্রি হয়ে সগল? 
 
এই, আর িশ ত্রমত্রনট। 
 
ত্রমত্রনট িযশক বাযি ত্রিযর এযস সিযখ ত্রিযজট প্রস্তুত। 
 
 আমরা ত্রক এখন যাযবা। 
 
িযলা, আত্রম দতত্রর। 
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 ত্রসাঁত্র়ে ত্রিয়ে নামবার সময়ে সিখযলা পাাঁিক ওপযর উঠযছ। 
 
সমমসাযহব, ত্রমস ওয়েনত্রিট। আপনার সযঙ্গ সিখা করযত িান। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট? সকাথা়ে? 
 
বসবার ঘযর-সাযহযবর সযঙ্গ কথা বলযছন। 
 
ওরা বসবার ঘযর সসাজা িযল যা়ে; ত্রলউক এযকবাযর গা সঘাঁযষ ত্রিযজযটর সপছযন থাযক। 
 
জানালার কাযছ িাাঁত্র়েয়ে লডশ হুইটত্রিে ত্রমস ওয়েনত্রিযটর সযঙ্গ কথা বলত্রছযলা, হাযত 
একখানা ছুত্রর-িলাটা লিা আর ত্রকত্রঞ্চৎ বাাঁকাযনা। 
 
ত্রনখুাঁত হাযতর কাজ। আমার কাগযজর একজন সাংবাত্রিক মরযক্কা সথযক এটা আমাযক 
এযন ত্রিয়েত্রছযলা। মরযক্কা়ে ত্ররি সজলা়ে দতত্রর। ত্রকন্তু আরবী ত্রজত্রনষ হযলও কী িারুণ 
যার!–লডশ হুইটত্রিে ছুত্ররটার যার পরীক্ষা করত্রছযলন–মুযখ তৃত্রপ্তর িুযত্রত। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযলা-সিাহাই গডশন, ওটা সত্ররয়ে রাযখা। 
 
তারপর লডশ বলযলন–এই ছুত্ররটাযক স্পশশ কযরও আত্রম আনন্দ পাই। 
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ত্রমস ওয়েনত্রিটযক অতযন্ত িযাকাযস আর উত্রিগ্ন সিখাত্রেযলা। 
 
বাাঃ, এই সয ত্রিযজট, এযস সগযছা? লক্ষ্মী সময়ে। 
 
লডশ বলযলন–হযাাঁ, এই সতা ত্রিযজট এযস সগযছ; মযনর সায ত্রমত্রটয়ে ওর সযঙ্গ গালগল্প 
কযর নাও হনত্রর়ো, ও আর আমাযির মযযয সবত্রশক্ষণ সনই। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট েিার ত্রিয়ে ওযঠন–তার মাযন কী? 
 
মাযন? মাযন হযে সয, ও লন্ডযন িযল যাযে, কী? ত্রঠক বযলত্রছ?–এই হযলা আসল মাযন। 
 
লডশ আবার বযলন–সতামাযক একটা সুসংবাি ত্রিত্রে হনত্রর়ো, ত্রিযজট সশষ পযশন্ত আর 
আমাযক ত্রবয়ে করযছ না; ত্রিৎস উইত্রল়োমযকই সবযছ ত্রনয়েযছ। জীবযনর গত্রত ব়েই 
ত্রবত্রিি! আো তাহযল সতামরা গল্প-গুজব কযরা, আত্রম িত্রল। 
 
লডশ হুইটত্রিে বাইযর িযল যান। 
 
কী সবশনাশ! কী িারুণ সবশনাশ!–ত্রমস ওয়েনত্রিযটর কথার মযযয হতাশা, আতি এতই 
স্পি হয়ে ওযঠ সয, ত্রিযজট সবশ ত্রবত্রিত হয়ে যা়ে। ও বযল–কী সয হযে! আত্রম খুব 
লত্রজ্জত এবং আন্তত্ররক িুাঃত্রখত। 
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ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–ও িারুণ সরযগ সগযছ! এখন কী হযব? আমরা এখন কী করযবা? 
 
ত্রিযজট বযল–কী করযবা মাযন? আপত্রন কী বলযত িাইযছন? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–সতামাযির আজই ওযক বলা উত্রিত হ়েত্রন। 
 
ত্রিযজট বলযলা–কী বলযছন? না বযল আমরা কী করতাম? 
 
একু্ষত্রন না বলযলও িলযতা। যতক্ষণ না সতামরা এখান সথযক ত্রনরাপযি িযল সযযত 
পারযছা, ততক্ষণ অযপক্ষা করা উত্রিত ত্রছযলা। 
 
সসটা তকশ-সাযপক্ষ। আমার মযত এই জাতী়ে ত্রবরত্রক্তকর বযাপার যত তা়োতাত্র়ে সশষ 
করা যা়ে ততই মঙ্গল। 
 
ওাঃ বুেযত পারযছ না, এই বযাপার যত্রি সকবল তাই-ই হযতা তাহযল। 
 
পুযরা কথা সশষ না কযর স-প্রশ্ন সিাযখ ত্রলউযকর ত্রিযক তাকান। 
 
ত্রলউকও ত্রনাঃশযব্দ সঠাাঁট নাত্র়েয়ে বযল সয,–এমনও বলা উত্রিত হ়েত্রন। 
 
ত্রব়ে ত্রব়ে কযর ত্রমস ওয়েনত্রিট ও আো বযল সথযম যান। 
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ত্রিযজট বযল–আপত্রন ত্রক সকাযনা ত্রবযশষ কারযণ আমাযক সিখা করযত বযলত্রছযলন ত্রমস 
ওয়েনত্রিট? 
 
ও হযাাঁ, আত্রম বলযত এযসত্রছলাম সয, এখাযন সতা আর থাকাটা  াযলা সিখা়ে না। ত্রকন্তু 
ত্রঠকঠাক কযর সকাযনা একটা  াযলা জা়েগা়ে সযযত হযল িুএকত্রিযনর সময়েরও 
প্রয়োজন–এই িুএকটা ত্রিন সতামরা আমার ওখাযনই সথযক যাও। 
 
আপনার সুত্রবযবিনা মযন রাখবার মযতা। আপনাযক অসংখয যনযবাি। 
 
 সিখ, আমার ওখাযন আর যাই সহাক, সতামার পযক্ষ অতযন্ত ত্রনরাপি আর 
 
 কথাটা সশষ করযত না ত্রিয়েই ত্রিযজট বযল–ত্রনরাপি? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–না, এই বলত্রছলাম সয, আরাযম থাকযত পারযব; তযব এখাযন 
সযমন ত্রবলাস-বযসযনর মযযয বাস করযছা, ততটা না হযলও আমার ওখাযনও গরম জযলর 
কাযল গরম জল পাযব; আর আমার ত্রে এত্রমত্রল সমাটামুত্রট  াযলাই রান্না কযর। 
 
ত্রিযজট বযল–ও কথা বলযছন সকন ত্রমস ওয়েনত্রিট? আপনার ওখাযন সবশ আরাযমই 
থাকযত পারযবা। 
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তযব, সতামার পযক্ষ সবযিয়ে  াযলা হযব শহযর িযল যাও়ো। 
 
ত্রিযজট বলযলা–তাযত একটু অসুত্রবযয আযছ। আমার কাকীমা আজ সকাযলই একটা 
িুযলর সমলা সিখযত িযল সগযছন। আত্রম এখনও তাযক এখানকার ঘটনা কথা ত্রকছুই 
বলযত পাত্ররত্রন; তযব আত্রম ওযক একটা ত্রিত্রঠ ত্রিয়ে জানাযত পাত্রর সয, আত্রম িযাযট ত্রগয়ে 
থাকযবা। 
 
তুত্রম ত্রক লন্ডযন সতামার কাকীমার িযাযট ত্রগয়ে থাকযব? 
 
হযাাঁ, তাছা়ো ওখাযন আমার সকউ সনই; তযব খাও়োর জনয আমাযক বাইযর সযযত হযব। 
 
কী সবশনাশ! তুত্রম একা ওই িযাযট থাকযব? তা ত্রকন্তু উত্রিত হযব না। ওখাযন একা থাকা 
ত্রঠক ন়ে। 
 
ত্রিযজট বযল– ়ে সনই, আমাযক সকউ সখয়ে সিলযব না। তাছা়ো, আমার কাকীমা 
কালযকই ত্রিযর আসযবন। 
 
িুত্রিন্তা,  য়ে ত্রমস ওয়েনত্রিট মাথা নায়েন। 
 
ত্রলউক বলযলা, ত্রিযজট, তার সিয়ে তুত্রম একটা সহাযটযল ত্রগয়ে থাযকা। 
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 ত্রিযজট বলযলা–সকন? সতামাযির সব হযলা কী? আমাযক ত্রক সতামরা অসহা়ে ত্রশশু 
সপয়েযছা? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন-না না,  ুল বুযো না। সতামাযক সকবল ত্রকছুটা সাবযান হয়ে 
থাকযত বলত্রছ, তার সবত্রশ ন়ে। 
 
ত্রকন্তু সকন? কী হয়েযছ? বযাপারই বা কী? 
 
 ত্রলউক বলযলা–ত্রিযজট সশান, আত্রম সতামার সযঙ্গ িুএকটা কথা বলযত িাই, ত্রকন্তু এখাযন 
তা সম্ভব ন়ে। আমার সযঙ্গ গাত্র়েযত এযসা, সকাথাও একটা ত্রনত্ররত্রবত্রল জা়েগা়ে ত্রগয়ে কথা 
বলযবা। 
 
ও ত্রমস ওয়েনত্রিযটর ত্রিযক তাত্রকয়ে বযল–আপত্রন যত্রি ত্রকছু মযন না কযরন, ঘিা খাযনক 
বাযি আপনার বাত্র়ে আমরা আসযত পাত্রর? কয়েকটা বযাপাযর আপনার পরামশশ িরকার। 
 
ত্রনি়েই আসযবন, আত্রম আপনাযির জনয অযপক্ষা কযর থাকযবা। 
 
ত্রলউক ত্রমস ওয়েনত্রিটযক যনযবাি জাত্রনয়ে ত্রিযজটযক ত্রনয়ে সবত্ররয়ে প়েযলা। িলযত 
িলযত বযল-বাক্সপি পযর এক সময়ে ত্রনয়ে আসা যাযব, এখন িযলা। 
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সামযনর িরজা ত্রিয়ে ওরা িুজযন সবত্ররয়ে আযস। ত্রলউক ত্রিযজটযক গাত্র়েযত উঠযত বযল 
এবং ত্রনযজ ত্রিযজযটর পাযশ বযস গাত্র়েযত োটশ ত্রিয়ে তীি গত্রতযত স তযরর রাস্তাটা 
সপত্ররয়ে সগযটর বাইযর এযসই একটা স্বত্রস্তর ত্রনাঃশ্বাস সিযল, বাব্বা। সশষ পযশন্ত সতামাযক 
ত্রনরাপযিই এ বাত্র়ের বাইযর সবর কযর আনযত সপযরত্রছ। 
 
তুত্রমও ত্রক পাগল হয়ে সগযল ত্রলউক? এই ঢাক-ঢাক-গু়ে-গু়ে, এখন আমাযক ত্রকছু বলযত 
পারযছা না,–এসযবর মাযনটা কী? 
 
যরযত পাযরা বযাপারটা যথাথশই কত্রঠন। যার ছাযির ত্রনযি তুত্রম বসবাস করযছ, সস যত্রি 
ত্রনযজই একজন খুনী হ়ে, তখন বযাপারটা গুত্রছয়ে বলা কত্রঠন বযাপার দবত্রক। 
 
*** 
 
ত্রমযল-ত্রমযশ কত্রর কাজ ত্রিযজট প্রা়ে এক ত্রমত্রনট ত্রনিল সথযক বলযলা–গডশন? মাথা সনয়ে 
ত্রলউক সম্মত্রত জানা়ে। 
 
গডশন? গডশন খুনী? এমন উদ্ভট কথা জীবযন কখযনা শুত্রনত্রন। 
 
 সতামার এই কথা মযন হযলা? 
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 ত্রঠক এই কথাই মযন হযলা, কারণ গডশনযক সিযখত্রছ–ও একটা মাত্রছ পযশন্ত মারযত িা়ে 
না। 
 
ত্রলউক বযল–হযত পাযর, যত্রিও আমার জানা সনই। ত্রকন্তু একথা সত্রতয সয ও 
কযানারীটাযক সমযরত্রছযলা এবং আমার ত্রির ত্রবশ্বাস সয, সবশ ত্রকছুসংখযক মানুষ ও খুন 
কযরযছ। 
 
ত্রকন্তু ত্রলউক, আত্রম ত্রকছুযতই একথা ত্রবশ্বাস করযত পারত্রছ না। 
 
জাত্রন, শুনযত অত্রবশ্বাসযই মযন হ়ে; তাছা়ো আমার মাথাযতও ঘুণাক্ষযর এ ত্রিন্তা আযসত্রন– 
এমন ত্রক গত পরশু পযশন্ত আত্রম সকাযনা রকম সযন্দহ পযশন্ত কত্ররত্রন। 
 
ত্রকন্তু আত্রমও সয গডশনযক আগাযগা়ো ত্রিত্রন। আত্রম জাত্রন ও সকমন মানুষ। ও এযকবাযর 
ত্রনপাট,  াযলা মানুষ–ব়ে ব়ে কথা বযল, ত্রকন্তু তাযত ওযক সকবল করুণা করা িযল, 
আর ত্রকছু ন়ে। 
 
ত্রলউক বযল–এখন সথযক ওর সম্পযকশ সতামার যারণা পাল্টাযত হযব ত্রিযজট। 
 
তাযত সকাযনা লা  সনই ত্রলউক, আিযতই আত্রম ত্রবশ্বাস করযত পারত্রছ না। সতামার 
মাথা়ে কী কযর এমন এক অসম্ভব ত্রিন্তা এযলা?–সকন, িুত্রিন আযগও সতা তুত্রম ত্রনত্রিত 
ত্রছযল সয এলসও়োত্রিশই খুনী? 
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ত্রলউক বযল–জাত্রন জাত্রন, তুত্রম  াবযছা সয, আগামীকাল হ়েযতা আত্রম সযন্দহ করযবা 
টমাসযক, তার পরত্রিন হ়েযতা হটশনযক। তযব তুত্রম ত্রনত্রিত থাকযত পাযরা–আত্রম অতটা 
তালকানা নই। তযব যত্রি  াযলা কযর অনুযাবন কর, তাহযল সিখযত পাযব সয প্রত্রতত্রট 
ঘটনার সযঙ্গ অনযানয কাযশকারযণর পত্ররপূণশ সামঞ্জসয আযছ। এখন বুেযত পারত্রছ, ত্রমস 
ত্রপিারটন সকন িানী়ে পুত্রলযশর কাযছ সযযত িানত্রন। ওরা ওাঁযক এযকবাযর সহযসই 
উত্র়েয়ে ত্রিযতা; কাযজই স্কটলযাে ই়োডশই ওাঁর সশষ  রসা ত্রছযলা। 
 
ত্রকন্তু পর পর এতগুযলা খুন করার সপছযন গডশযনর কী উযেশয থাকযত পাযর? না না, এ 
এযকবাযরই অসম্ভব কথা। 
 
মানত্রছ, ত্রকন্তু একথা সতা তুত্রম জান সয গডশন হুইটত্রিে ত্রনযজযক কী ত্রবশাল একজন 
সকি-ত্রবেু  াযব? 
 
ত্রিযজট বযল–তবুও আমার ত্রবশ্বাস করযত কি হযে। আো ত্রলউক, সতামার হাযত 
সকাযনা প্রমাণ আযছ? 
 
প্রথম প্রমাণ ওর ত্রনযজর কথা। গত পরশু রাযত ও আমাযক বযলত্রছযলা সয, সয-ই ওর 
ত্রবরুিািরণ কযরযছ, তাযকই মৃতুযবরণ করযত হয়েযছ। 
 
এছা়ো, আযরা কী আযছ বযলা? 
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ওই কথাগুযলা ও সয াযব বযলত্রছযলা, সসই  ঙ্গীটাই হযলা আসল; কথার সুযর ত্রছযলা 
ত্রনস্তরঙ্গ, শান্ত আত্মতুত্রির আযমজ সযন বহুত্রিযনর এক বিমূল ত্রবশ্বাস সথযক প্রযতযকত্রট 
কথা বযলত্রছযলা। আর তখন ওর সিাখমুযখর প্রত্রতত্রট সরখা়ে সয হাত্রসর সূক্ষ্ম প্রকাশ আত্রম 
সিযখত্রছ তা যত্রি তুত্রম সিখযত, সমস্ত শরীযর এযকবাযর ত্রশহরণ জাগাযনা অত্র বযত্রক্ত। 
তারপর সযসব সলাক ওর ত্রবরুিািরযণর জনয মারা সগযছ, তাযির নাযমর তাত্রলকা আর 
ত্রববরণ ত্রিযলা। ত্রমযসস হটশন, অযাত্রম, টত্রম ত্রপ়োসশ, হযাত্রর কাটশার, আিলত্রব আর সসই 
োই ার ত্রর াসশ। 
 
আতত্রিত হয়ে ত্রিযজট বযল ওযঠ–যারা সত্রতয সত্রতয মারা সগযছ ও তাযিরই নাম করযলা? 
 
হা, হুবহু সসই নামগুযলা। এবাযর ত্রবশ্বাস করযল সতা? 
 
ওাঃ  গবান! না কযর পথ সনই? ত্রকন্তু এর সপছযন ওর কী উযেশয ত্রছযলা। 
 
এযকবাযর তুে কারণ এবং সসটাই হযে আযরা  ়েির। ত্রমযসস হটশন ওযক একবার 
ক়ো ক়ো কথা শুত্রনয়েত্রছযলা; টত্রম ত্রপ়োসশ একত্রিন ওযক অনুসরণ কযর বাগাযনর 
মালীযির হাত্রসয়েত্রছযলা; হযাত্রর কাটশার কযব একবার ওযক খুব গালাগাল কযরত্রছযলা; অযাত্রম 
ত্রগবস্ অতযন্ত অ বয আর অ দ্র আিরণ কযরত্রছযলা ওর সযঙ্গ; আিলত্রব জনসমযক্ষ ওর 
ত্রবযরাত্রযতা করার িুাঃসাহস সিত্রখয়েত্রছযলা আর ত্রর াসশ ত্রমস ওয়েনত্রিট এবং আমার 
সামযন ওযক শাত্রসয়েত্রছলা। 
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আতযি ত্রিযজট বযল ওযঠ–কী  ়োনক ত্রনমশমতা–কী ত্রনিারুণ… 
 
এছা়ো বাইযরর ত্রকছু প্রমাণ আযছ; সয গাত্র়ে ত্রমস ত্রপিারটনযক লন্ডযন িাপা ত্রিয়েত্রছযলা, 
সসটা ত্রছযলা সরালস্ এবং সসই গাত্র়ের নির আর হুইটত্রিযের গাত্র়ের নির এক। 
 
এযতই সতা সব প্রমাণ হয়ে যা়ে।আযস্ত আযস্ত ত্রিযজট বযল। 
 
একথা সহযজই সবাো যা়ে। লডশ-এর মযতা একজন ত্রবেশালী ক্ষমতাবান সলাযকর 
সম্পযকশ ত্রকছু বলযল সহযজ সকউ ত্রবশ্বাস করযব না; বরঞ্চ ওর কথাই আযগ ত্রবশ্বাস কযর 
সনযব। 
 
তাহযলই সিযখা, ত্রমস ত্রপিারটযনরও এই একই অসুত্রবযয ত্রছযলা। 
 
 ত্রিযজট বযল–ত্রমস ত্রপিারটন িুএকবার আমাযকও ত্রকছু একটা বলযত সিয়েত্রছযলন, আত্রম 
তখন বুযে উঠযত পাত্ররত্রন–মযন হয়েত্রছযলা সযন সকাযনা ত্রবপি-আপি সথযক আমাযক 
সাবযান করযত সিয়েত্রছযলন। এখন তার অথশ বুেযত পারত্রছ। 
 
এ াযব একি করযল সিখযব সবই ছযক ত্রমযল যাযে। ত্রমযসস হটশনযক আেুর পাঠাযলা 
হুইটত্রিে, ওত্রিযক  দ্রমত্রহলা যযরই ত্রনয়েত্রছযলন সয, নাসশরাই ওাঁযক ত্রবষ খাও়োযে। 
ওয়েলারমযান সরইৎস গযবষণাগার সিখযত যাও়োর মযযযও ওই একই উযেশয। 
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সয াযবই সহাক, ও সসখান সথযক সকাযনারকযম একটা জীবাণু সযাগা়ে কযর এযন 
আিলত্রবর হাযতর ক্ষতিাযন সংরাত্রমত কযরযছ। 
 
আত্রম ত্রকছুযতই বুেযত পারত্রছ না সয কী কযর সসটা সম্ভব হযলা। 
 
আত্রমও জাত্রন না। ত্রকন্তু একথা  ুলযল িলযব না সয একটা সযাগসূি ত্রছযলা। 
 
তা িলযব না, সতামার কথা়ে বলা যা়ে সয, ত্রমযল যাযে। তাছা়ো, অযনযর কাযছ যা 
এযকবাযর অসম্ভব, ওর কাযছ তা ন়ে, কারণ ওযক সকউ সযন্দহই করযব না। 
 
তযব আমার যারণা ত্রমস ওয়েনত্রিট সযন্দহ কযরত্রছযলন। খুব আলগা কযর কথা়ে কথা়ে 
সসই গযবষণাগাযরর প্রসযঙ্গ িুএকটা ইত্রঙ্গত ত্রিয়েত্রছযলন। হ়েযতা স যবত্রছযলন সয, আত্রম 
সসই ইত্রঙ্গত যযর এযগাযত পারযবা। 
 
উত্রন তাহযল প্রথম সথযকই জানযতন? 
 
অন্ততাঃ একটা িৃঢ় সযন্দহ ত্রছযলা। তযব, এককাযল  াযলাবাসযতন বযল একটা 
অসুত্রবযযও ত্রছযলা। 
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ঘা়ে নায়ে ত্রিযজট।-হা, এর সথযকই অযনক ঘটনার ত্রহযসব পাও়ো যা়ে। গডশন একবার 
আমাযক বযলত্রছযলা সয, ওযির িুজযনর ত্রবয়ে হবার কথা এযকবাযর ত্রঠক হয়ে 
ত্রগয়েত্রছযলা। 
 
ত্রক জাযনা, উত্রন মযন মযন সিয়েত্রছযলন সয, গডশন সযন সসই সলাক না হ়ে; ত্রকন্তু ত্রিযন 
ত্রিযন উত্রন বুেযত সপযরত্রছযলন সয, ও-ই আসযল সসই সলাক। আমাযক ত্রকছু ত্রকছু 
ইত্রঙ্গতও ত্রিয়েত্রছযলন কারণ ওর ত্রবরুযি সরাসত্রর ত্রকছু করযত ত্রগয়ে ত্রমস ওয়েনত্রিযটর 
ত্রকছুযতই মন সরত্রছযলা না। একত্রিক সথযক সময়েরা সত্রতযই অদু্ভত! আমার সতা ত্রবশ্বাস 
সয,  দ্রমত্রহলা এখনও সলাকটাযক অন্তর সথযক  াযলাবাযসন… 
 
ত্রিযজট িুএক ত্রমত্রনট গ ীর ত্রিন্তা়ে ডুযব সথযক হঠাৎ প্রশ্ন কযর–সসত্রিন সেযন ত্রমস 
ত্রপিারটন সতামাযক ত্রঠক কী বযলত্রছযলন এবং ত্রক াযব আরম্ভ কযরত্রছযলন বযলা সতা? 
 
ত্রলউক বযল-বযলত্রছযলন সয উত্রন স্কটলযান্ড ই়োযডশ যাযেন। এছা়ো গ্রাযমর পুত্রলশত্রটর 
সম্পযকশ বযলত্রছযলন সয, এমত্রনযত নাত্রক সলাকত্রট  াযলা, তযব খুযনর তিন্ত করার 
সযাগযতা সনই। 
 
এই বযলই কী কথা আরম্ভ কযরত্রছযলন? 
 
 হা। 
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তারপর বযলা। 
 
তারপর উত্রন বযলত্রছযলন–বুেযত পারত্রছ আপত্রন আিযশ হযেন, প্রথমটা়ে আত্রমও 
হয়েত্রছলাম–ত্রবশ্বাসই করযত পাত্ররত্রন। এমনও মযন হয়েত্রছযলা সয, আত্রম সব কল্পনার 
সিাযখ সিখত্রছ। 
 
তারপর? 
 
আত্রম ওাঁযক ত্রজযজ্ঞস করলাম সয, উত্রন ত্রঠক জাযনন ত্রকনা সয কল্পনার িৃত্রিযত সিযখনত্রন। 
এর জবাযব ত্রবনু্দমাি ত্রিযা না কযর উত্রন বলযলন–কক্ষযনা না। প্রথমটা়ে হ়েযতা মযন 
হযত পারযতা; ত্রকন্তু ত্রিতী়ে, তৃতী়ে এবং িতুথশবার যখন একই ঘটনা ঘটযলা তখন আর 
সকাযনা সযন্দহ রইযলা না। মন্তবয করযলা ত্রিযজট–অপূবশ! বলল, বযল যাও। 
 
আত্রম অবশয একটু ঠাট্টা কযরই বলত্রছলাম সয উত্রন ত্রনি়েই ত্রঠকই সিযখযছন। আসযল 
আমার মযনা াব তখন ত্রছযলা এযকবাযর খাাঁত্রট একজন অত্রবশ্বাসী টমাযসর মযতা। 
 
জাত্রন এমনই হ়ে। সিার পালাযল বুত্রি বায়ে। আমারও হ়েযতা একই মযনা াব হযতা, 
ত্রনযজযক ওই বৃিার সথযক অযনক সবত্রশ বুত্রিমতী  াবতাম। যাই সহাক, তারপর কী ত্রনয়ে 
আযলািনা করযল? 
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ত্রবষপ্রয়োগ কযর খুন করার প্রসযঙ্গ ওয়েলযসর সসই অযাবারযরাত্রি মামলার কথা তুযল 
বলযলন সয, উত্রন সসই খুনীর সিাযখর ত্রজঘাংসাম়ে ত্রবযশষ িৃত্রির কথা তখন ত্রবশ্বাস 
কযরন ত্রন, ত্রকন্তু এখন কযরন, কারণ অনুরূপ িৃত্রি উত্রন ত্রনযজই প্রতযক্ষ কযরযছন। 
 
সতামার ত্রক মযন আযছ সয, কথাগুত্রল উত্রন ত্রঠক কী বযলত্রছযলন? 
 
 ত্রলউক বলযলা–উত্রন এযকবাযর ত্রনখুাঁত মত্রহলাসুল  স্বযর বযলত্রছযলন–আত্রম যখন প্রথম এ 
খবর পত্র়ে, তখন আযিৌ ত্রবশ্বাস কত্ররত্রন, ত্রকন্তু ঘটনাটা সত্রতয।আত্রম তখন প্রশ্ন 
কযরত্রছলাম–কী সত্রতয?–উেযর উত্রন বযলত্রছযলন, একজযনর সিাযখর ত্রবযশষ িৃত্রি।–ত্রিযজট 
ত্রবশ্বাস কযরা, সয াযব উত্রন কথাগুযলা বযলত্রছযলন তাযত আমার হৃৎকম্প আরম্ভ 
হয়েত্রছযলা। 
 
ত্রলউক, সবত্রকছু আমাযক ত্রবশি কযর বযলা। সথযমা না। 
 
তারপর যারা খুন হয়েযছ তাযির এক কযর বণশনা ত্রিযলন; অযাত্রম ত্রগব, কাটশার, টত্রম 
ত্রপ়োসশ–টত্রম নাত্রক ত্রছযলা এক িুরন্ত ডানত্রপযট শ়েতান আর কাটশার ত্রছযলা মাতাল। 
এরপর বযলত্রছযলন–ত্রকন্তু এবার, এইযতা মাি গতকাল–ডাাঃ আিলত্রবর ত্রিযক– দ্রযলাক 
অত্রত সজ্জন আর সত্রতযকাযরর  দ্রযলাক।–আযরা বযলন সয, উত্রন যত্রি আিলত্রবর সযঙ্গ 
সিখা কযর তাযক সাবযানও কযর ত্রিযতন, তাহযলও সকাযনা লা  হযতা না কারণ, 
আিলত্রব ওাঁর কথা আযিৌ ত্রবশ্বাস করযতন না, উপরন্তু হাসাহাত্রস করযতন। 
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ত্রিযজট বযল-বুযেত্রছ, বুেযত পারত্রছ। 
 
ত্রলউক িমযক ওযঠ–কী হয়েযছ ত্রিযজট? তুত্রম কী এযত  াবযছা? 
 
ত্রমযসস আিলত্রব একত্রিন আমাযক একটা কথা বযলত্রছযলন, সস কথাটা মযন পয়ে সগল। 
যাকযগ, তুত্রম কী বলত্রছযল বযলা। 
 
আত্রম বযলত্রছলাম সয, এতগুযলা খুন কযর পার পাও়ো খুব কত্রঠন। উেযর উত্রন 
বযলত্রছযলন—সমাযটই ন়ে—ওখাযনই  ুল কযরযছন। যত্রি সবার সযন্দযহর বাইযর থাকা 
যা়ে, তযব খুন করা খুবই সহজ। সয খুনীর কথা বললাম, সস এমনই একজন সয, তাযক 
সকউ সযন্দহই করযব না। 
 
সথযম যা়ে ত্রলউক। ত্রিযজযটর সারা শরীর সকাঁযপ ওযঠ।–খুন করা সহজ? সত্রতযকথা অত্রত 
সহজ! এখন বুেযত পারত্রছ কথাগুযলা সকন সতামার মযন সগাঁযথ আযছ। আত্রম শুনযল 
আমারও থাকত সারা জীবন যযর। গডশন হুইটত্রিযের মযতা একজযনর পযক্ষ-হযাাঁ, খুব 
সহজ কাজই বযট। 
 
ত্রকন্তু ওর কাাঁযয এই খুযনর িা়ে িাপাযনা অতযন্ত কত্রঠন। 
 
সতামার তাই মযন হ়ে? আত্রম এ বযাপাযর সতামাযক সাহাযয করযত পাত্রর। 
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ত্রকন্তু ত্রিযজট, আত্রম বারণ করত্রছ। 
 
তুত্রম তা করযত পাযরা না। সব সশানার পর সকউ িুপিাপ ঘযরর সকাযণ বযস থাকযত 
পাযর না, আত্রমও এর মযযয থাকত্রছ। সশাযনা ত্রলউক, আত্রম স্বীকার কযরত্রছ সয, ত্রবপযির 
মযযয পা বা়োত্রে, ত্রকন্তু উপা়ে সনই; আমার যতটুকু করণী়ে সসটুকু আমাযক করযতই 
হযব। 
 
ত্রিযজট! 
 
না ত্রলউক, এ ত্রনয়ে আর কথা ন়ে এর মযযয আত্রম থাকযবাই। ত্রমস ওয়েনত্রিযটর ত্রনমন্ত্রণ 
ত্রনলাম, আপাততাঃ ওখাযনই থাকযবা। 
 
ত্রকন্তু ত্রিযজট, সিাহাই সতামার! 
 
ত্রবপি আমার একার ন়ে, আমাযির িুজযনরই–সস কথা আত্রম জাত্রন। ত্রলউক, আমরা 
িুজযনই একই পযথর পত্রথক। 
 
*** 
 
িস্তানা িাত্রপয়ে হাযত সকন যাও বন পযথ 
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ওরা গাত্র়ের মযযয সারাক্ষণ সয আতিম়ে পত্ররযবযশ কাত্রটয়েযছ, তার পত্ররযপ্রত্রক্ষযত ত্রমস 
ওয়েনত্রিযটর বাত্র়েটাযক মযন হত্রেল সযন এক প্রশাত্রন্তর আবাস। 
 
ত্রলউক বলযলা–আপত্রন সয অনুগ্রহ কযর এখাযন ওযক রাখযছন, এই বযবিাই–আমার 
সবযিয়ে  াযলা মযন হযে ত্রমস ওয়েনত্রিট। আত্রম ত্রকন্তু সবল-সমাটত্রলযতই থাকযবা, আর 
ওখান সথযক ত্রিযজযটর ত্রিযক নজর রাখবারও সুত্রবযয হযব–ও শহযর সগযল এ সুযযাগ 
সপতাম না। তাছা়ো শহযর ত্রগয়ে একজযনর কী অবিা হয়েত্রছযলা জাযননই সতা। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট ত্রজযজ্ঞস করযলন–আপত্রন ত্রপিারটযনর কথা বলযছন? 
 
হা। যত্রিও একথা বলযত পাযরন সয, শহযর জন-অরযণযর মযযয ত্রনরাপো অযনক সবত্রশ। 
 
 তার মাযন এই িাাঁ়োযে সয মানুষ পরস্পরযক হতযা করযত িা়ে না–এই শু বুত্রিই 
 
ত্রনি়েই। স যতার সুিযলর ওপর ত্রন শর সতা করযতই হযব। 
 
গম্ভীর  াযব মাথা সিালান ত্রমস ওয়েনত্রিট। 
 
ত্রজযজ্ঞস কযর ত্রিযজট–ত্রমস ওয়েনত্রিট আপত্রন কতত্রিন হযলা সটর সপয়েযছন সয, গডশন 
হতযাকারী? 
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ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–এই প্রযশ্নর জবাব সিও়ো একটু কত্রঠন। যাই সহাক, বলা সযযত 
পাযর, আমার অন্তযরর অন্তাঃিল সবশ ত্রকছুকাল আযগ সথযক জানযতা; ত্রকন্তু আত্রম সসকথা 
মানযত িাইত্রন কারণ, আত্রম ত্রবশ্বাস কযর উঠযত পাত্ররত্রন; তাই ত্রনযজযক একথা সবাোতাম 
সয, একজন সলাযকর সম্পযকশ এ যরযনর ত্রিন্তা করা অনযা়ে এবং পাপ। 
 
সরাসত্রর ত্রলউক প্রশ্ন কযর–আো, আপনার ত্রনযজর জনয  ়ে ত্রছযলা না? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযলন–অথশাৎ, আপত্রন জানযত িাইযছন সয, গডশন যত্রি সটর সপযত সয, 
আত্রম সব জাত্রন, তাহযল সস আমাযক সত্ররয়ে সিলযতা ত্রকনা? 
 
হা। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–সতমন একটা সম্ভাবনা সম্পযকশ আত্রম সবশিা সযিতন ত্রছলাম এবং 
সসজনয সতকশও থাকতাম। মযন হ়ে না সয, আমার ত্রিক সথযক গডশন কখযনা ত্রবপযির 
আশিা কযরযছ। 
 
একথা মযন হবার কারণ? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–কারণ, গডশন সবাযহ়ে একথা ত্রবশ্বাস কযর সয আত্রম কখযনা এমন 
ত্রকছু করযত পাত্রর না যাযত ওর সকাযনারকম ত্রবপি হযত পাযর। 
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ত্রলউক প্রশ্ন কযর–অতযন্ত িুাঃসাহযসর পত্ররি়ে ত্রিয়ে আপত্রন সতা ওযক সাবযান পযশন্ত 
কযরত্রছযলন–কযরনত্রন? 
 
হযাাঁ, আকার-ইত্রঙ্গযত আত্রম ওযক একথা বলযত সিয়েত্রছলাম সয, ও যাযির ওপর সকাযনা 
কারযণ অসন্তুি, সবযছ সবযছ তারাই এযকর পর এক িুঘশটনা়ে মারা সগযছ–এ বযাপারটা 
সকমন সযন অদু্ভত। 
 
তাযত ও কী বলযলা?–জানযত িা়ে ত্রিযজট। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–ওর প্রত্রতত্রর়ো সিযখ খুব আিযশ হয়ে ত্রগয়েত্রছলাম। আত্রম যা 
বলযত সিয়েত্রছলাম, ও তার কাযছই সগযলা না-বরঞ্চ মযন হযলা ও সযন সবশ খুশী। 
বলযলা–ও সতামার সিাযখও তাহযল পয়েযছ?–আযরা সত্রঠক কযর বলা যা়ে সয, ও 
আত্মিিশা়ে পত্ররপূণশ ত্রবয ার। 
 
ত্রলউক বযল–এযকবাযর আস্ত পাগল। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযলন–সমূ্পণশ সত্রতয বলযছন। এছা়ো ওর সম্পযকশ আর সকাযনা বযাখযা 
সনই। ওর ত্রনযজর কাযজর জনয ও িা়েী ন়ে। 
 
কথা বলযত বলযত ত্রলউযকর কাাঁযয একখানা হাত সরযখ ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–ত্রমাঃ ত্রিস্ 
উইত্রল়োম্ ওরা ত্রক ওযক িাাঁসী সিযব? 
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না না, হ়েযতা িডমুযর পাঠাযব। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট িীঘশশ্বাস সিযল বযলন–তবু তযতা সবাঁযি থাকযবন। আত্রম তাযতই খুশী। 
 
ত্রলউক বলযলা–ত্রকন্তু সতমন জা়েগা়ে সপৌঁছযত আমাযির অযনক সিত্রর, যত্রিও আত্রম 
ঊর্ধ্শতন কতৃশপযক্ষর নজযর বযাপারটা এযনত্রছ এবং তা সথযক এটুকু বলযত পাত্রর সয, 
ওরা ওযির সাযযমত সিিা করযব। ত্রকন্তু একথা  ুলযল িলযব না সয আমাযির হাযত 
সাক্ষী-প্রমাণ অত্রত সামানযই আযছ। 
 
ত্রিযজট বলযলা–প্রমাণ আমরা সযাগা়ে কযর সিলযবা। 
 
ত্রিযজযটর ত্রিযক ত্রমস ওয়েনত্রিট িত্রকযত তাকান এবং ওাঁর তাকাযনার  ঙ্গী সিযখ 
ত্রলউযকর মযন হযলা সয, এমনই একটা  ঙ্গী এর আযগও ও সযন সকাথা়ে সিযখযছ। 
প্রাণপযণ মযন করার সিিা কযরও ত্রকছুযতই মযন এযলা না। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযলন-সতামার খুব আত্মত্রবশ্বাস ত্রিযজট! সসইজযনযই হ়েযতা সযাগা়ে 
কযর সিলযত পারযব। 
 
ত্রলউক বযল–ত্রিযজট, আত্রম গাত্র়েটা ত্রনয়ে যাত্রে, মযানর সথযক সতামার ত্রজত্রনষপিগুযলা 
ত্রনয়ে আত্রস। 
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ত্রিযজট বযল–আত্রমও যাযবা। 
 
আমাযক ত্রক একত্রট ত্রশশু সপয়েযছা সয মার মযতা আিরণ করযছা আমার সযঙ্গ? সতামার 
ত্রনরাপোযীযন আত্রম ত্রকছুযতই থাকযবা না।–কথাগুযলা ত্রলউক সরযগ বলযলা। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযল—ত্রিযজট, আমার মযন হ়ে, ত্রিযনর সবলা গাত্র়েযত  য়ের সকান 
কারণ সনই। 
 
ত্রিযজট বযল–আত্রম ত্রক সবাকা সিখুন! এইসব কােকারখানা আমার মাথাটাযকও ঘুত্রলয়ে 
ত্রিয়েযছ। 
 
সসত্রিন রাযত ত্রমস ওয়েনত্রিটও পাহারা ত্রিয়ে আমাযক বাত্র়ে পযশন্ত সপৌঁযছ ত্রিয়েত্রছযলন। 
এখন অস্বীকার কযর লা  সনই–বলুন, সিনত্রন আপত্রন? 
 
ত্রলউযকর কথা স্বীকার কযর ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযলন–আপত্রন সয ওযক তখন এযকবাযরই 
সযন্দহ কযরনত্রন ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম। গডশন যত্রি সটর সপযতা সয আপনার এখাযন 
আসার মূল কারণ খুযনর তিন্ত করা, তাহযল আপনার ওপর ত্রবপি সনযম আসযত 
পারযতা। সসই জনযই সসই ত্রনত্ররত্রবত্রল সরু রাস্তা়ে আপনাযক একা সযযত ত্রিযত  রসা 
পাইত্রন-পাযছ ত্রকছু ত্রবপি ঘযট এই  য়ে। মযন রাখযবন সয, ও অতযন্ত যূতশ। যতটা 
আপত্রন  াবযত পাযরন তার সিয়েও অযনক সবত্রশ িালাক–একজন সত্রতযকাযরর বুত্রিমান। 
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আপনার সত বাণী মযন রাখযবা। 
 
ত্রলউক বযল–ত্রঠক কযর বলুন সতা ত্রমস ওয়েনত্রিট, আমার ত্রক সত্রতযই সকাযনা ত্রবপি হযত 
পাযর। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–আমার মযন হ়ে, আসল ত্রবপি হযলা ত্রিযজযটর। ত্রিযজযটর 
প্রতযাখযান ওযক িরম অপমান কযরযছ। আত্রম ত্রনাঃসযন্দহ সয ত্রিযজযটর ওপরই প্রথযম 
আরমণ হযব। 
 
 খাত্রনকটা ত্রবিত্রলত হয়ে ত্রলউক বযল–আমার কথা সশান ত্রিযজট, তুত্রম একু্ষত্রন–এই মুহূযতশ 
ত্রবযিযশ সকাথাও িযল যাও। 
 
ত্রিযজট বযল–আত্রম সকাথাও যাত্রে না। ত্রলউক আর আত্রম িুজযনই এই ঘটনার মযযয 
জত্র়েত। 
 
ত্রলউক বলযলা–ত্রসংযহর গুহা সথযক ত্রনরাপযি ত্রিযর সবল-সমাটত্রল সথযক সতামা়ে আত্রম 
সিান করযবা। 
 
তাই সকাযরা। 
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 সশান লক্ষ্মীত্রট, তুত্রম একিম িুত্রিন্তা সকাযরা না। খুব পাকা খুনীরাও তাযির পত্ররকল্পনাযত 
কাযজ লাগাযত ত্রকছুটা সম়ে সন়ে। আমার ত্রির ত্রবশ্বাস, আগামী িু-একত্রিন আমরা সমূ্পণশ 
ত্রনরাপি। সুপাত্ররনযটযি বযাটল আজই লেন সথযক এযস যাযেন, তখন সথযকই 
হুইটত্রিযের ওপর নজর রাখা হযব। 
 
অথশাৎ, সব ত্রকছু সুসংবি অবিা়ে আযছ। অতএব, আমাযির আর সকাযনা রকম অত্রত 
নাটুযকপনা করার িরকার সনই। 
 
ত্রলউক ত্রিযজযটর কাাঁযয একখানা হাত সরযখ বলযলন–ত্রিযজট, লক্ষ্মীযসানা। সতামার কাযছ 
আত্রম ত্রিরকৃতজ্ঞ থাকযবা যত্রি তুম হুট-হাট কযর ত্রকছু না কযরা। 
 
বসবার ঘযর প্রযবশ করযতই ত্রিযজট সিখযত সপযলা, ত্রমস ওয়েনত্রিট ঘযরর টুত্রকটাত্রক 
ত্রজত্রনষপি ত্রনয়ে খুটখাট করযছন আর আপন মযন কথা বলযছন। 
 
সিযখা সতা কাে! এখযনা পযশন্ত সতামার ঘরটা গুত্রছয়ে সিও়ো হযলা না। সবশ তাজা এক 
কাপ িা কযর সিযবা। যা একটা ে়েোপ্টা সতামার ওপর ত্রিয়ে সগল! 
 
ত্রক বযল সয আপনাযক যনযবাি সিযবা আমার জানা সনই ত্রমস ওয়েনত্রিট! ত্রকন্তু এখন 
সত্রতই আমার িায়ের সকাযনা িরকার সনই। 
 
সখয়ে সিযখা, একবার খাাঁত্রট লপিুে–সউি িা। 
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ত্রঠক তখনই এত্রমত্রল এযস িরজা়ে িাাঁ়োযলা,-সমমসাযহব, আপত্রন আমাযক ত্রক কুাঁত্রি সিও়ো 
বাত্রলযশর ঢাকনাটা পরাযত বলযলন? 
 
ছুযট বাইযর সবত্ররয়ে সগযলন ত্রমস ওয়েনত্রিট। এই সুযযাযগ ত্রিযজট উযঠ জানালা ত্রিয়ে 
হাত গত্রলয়ে পুযরা িা টা সিযল ত্রিযলা। 
 
অত্রতত্রথযক ত্রঠকমযতা পত্ররিযশা করা হযলা না মযন কযর ত্রমস ওয়েনত্রিট সযন খাত্রনকটা 
হতাশ হযলন। 
 
ত্রিযজট তা়োতাত্র়ে কযর বলযলা–সক জাযন ত্রলউক কতক্ষযণ আসযব। 
 
ওাঁযক ত্রনয়ে স যবা না। ত্রমাঃ ত্রিস্ উইল়োম ত্রনযজযক রক্ষা করবার ক্ষমতা রাযখন। 
 
 সস আত্রম জাত্রন। ত্রলউক যযথি শক্ত সলাক। 
 
এই সময়ে সটত্রলযিানটা সবযজ উঠযতই ছুযট ত্রগয়ে ত্রিযজট যরযতই অনয প্রান্ত সথযক 
ত্রলউযকর কেস্বর স যস আযস-হযাযলা, ত্রিযজট তুত্রম? আত্রম সবস-সমাটত্রল সথযক কথা 
বলত্রছ, সতামার সবযরাবার পত্ররকল্পনাটা িুপুর পযশন্ত মুলতুবী রাখযত পারযব? কারণ, 
বযাটল এইমাি এযস সপৌঁছযলা-বুেযত পারযছা সতা, কার কথা বলত্রছ? 
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স্কটলযাে ই়োযডশর সসই সুপাত্ররনযটযট সতা? 
 
হা।  দ্রযলাক কতকগুযলা ত্রবষ়ে ত্রনয়ে একু্ষত্রন আমার সযঙ্গ কথা বলযত িান। 
 
 আমার ত্রিক সথযক সকাযনা অসুত্রবযয সনই; তযব তুত্রম যখন আসযব, আমার 
ত্রজত্রনষপিগুযলা সযঙ্গ ত্রনয়ে এযসা, আর তখনই সশানা যাযব  দ্রযলাযকর সযঙ্গ সতামার কী 
কথাবাতশা হযলা। 
 
ত্রঠক আযছ, তাহযল তা-ই ত্রঠক রইযলা–ছা়েত্রছ। 
 
আো। 
 
সটত্রলযিাযনর ত্ররত্রস ার নাত্রময়ে সরযখ ত্রিযজট ত্রমস ওয়েনত্রিটযক ওযির িুজযনর 
কথাবাতশার আনুপূত্রবশক বণশনা সি়ে। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন,–ত্রকছু পুরাযনা কাপ়েযিাপ়ে ত্রনয়ে কাযছই এক মত্রহলার বাত্র়ে 
যাত্রে। যাযব নাত্রক আমার সযঙ্গ? খাও়োর আযগই আমরা ত্রিযর আসযবা। 
 
ত্রিযজট রাজী হয়ে যা়ে। 
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সপছযনর িরজা ত্রিয়ে ওরা সবত্ররয়ে যা়ে। ত্রমস ওয়েনত্রিযটর হাযত িস্তানা এবং মাথা়ে 
একটা ঘাযসর টুত্রপ। 
 
ত্রনযজর মযন ত্রিযজট বলযলা–আমরা সযন সসযজগুযজ এযকবাযর বে েীযট যাত্রে। 
 
ওরা পর পর িুযটা মাঠ সপত্ররয়ে একটা সরু সগাযছর  াঙ্গাযিারা রাস্তা যযর ত্রগয়ে পয়ে 
এক রুক্ষ যূসর জঙ্গযলর পযথ। 
 
ত্রিযজযটর তখন িুযটা কত্রবতার লাইন মযন ওযঠ, 
 
িস্তানা িাত্রপয়ে হাযত সকন যাও বনপযথ, 
অত্র়ে, যূসর-বরণ কৃশাঙ্গী  াযলাবাসা যার সনই বরাযত! 
 
 ত্রমস্ ওয়েনত্রিযটর কথা়ে ওর ত্রিন্তা়ে সছি পয়ে। 
 
কথাগুযলার মযযয সকাযনা অস্বা াত্রবকতা না থাকযলও কী সযন একটা অজানা স্পযশশ 
ত্রিযজট সিাখ সমযল তাকা়ে। ত্রমস ওয়েনত্রিট ত্রিযজযটর ত্রিযক তাত্রকয়ে আবার প্রশ্ন 
কযরন-সতামার খুব ঘুম পাযে, না? 
 
ত্রিযজযটর এবার আর  ুল হ়ে না।  দ্রমত্রহলার প্রযশ্নর প্রেন্ন সুর সসই প্রা়ে অিৃশ 
অনু ূত্রতযকই এবার সাকার কযর সতাযল। 
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তাহযল ও ত্রঠকই স যবত্রছযলা। ও স যবত্রছযলন সয একান্ত সগাপযন, কারুযক না বযল ও 
ত্রনযজই সসই ক্ষীণ সযন্দযহর সতয-ত্রমযথয যািাই কযর সনযব। ও যযরই ত্রনয়েত্রছযলা সয, ওর 
সযন্দযহর কথা সকউ সটর পা়েত্রন; তাছা়ো, এত তা়োতাত্র়ে সয আরমণ আসযব, তাও 
ত্রছযলা ওর ত্রিন্তার বাইযর। সখাকা!–এযকবাযর ও ত্রনযরট মূখশ! 
 
িট কযর মযন প়েযলা–িা!–িায়ের মযযয ত্রকছু ত্রছযলা। আত্রম িা খাইত্রন সসটা জাযন না। 
এই সুযযাগ ত্রনযত হযব! ঘুযমর  ান করযত হযব। িায়ের মযযয কী থাকযত পাযর?-ত্রবষ?-
নাত্রক শুযুই ঘুযমর ওষুয? আশা করযছ সয আমার ঘুত্রময়ে প়ো উত্রিত–কথা সথযক সসটা 
পত্ররষ্কার। 
 
ও আযস্ত আযস্ত আবার সিাযখর পাতা বন্ধ কযর যথাসাযয ঘুযমর  ান কযর বযল–পাযে 
িারুণ। কী আিযশ! কখযনা আমার এত ঘুম পা়ে না। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিযটর মাথাটা অত্রত যীযর সিাযল। 
 
ও ত্রমস ওয়েনত্রিযটর ওপর নজর রাযখ সিাযখর সূক্ষ্ম িাাঁক ত্রিয়ে, আর ত্রিন্তা কযর–যাই 
আসুক না সকন সহযজ আমার সযঙ্গ এাঁযট উঠযত পারযব না। ত্রকন্তু ওযক ত্রিয়ে সবশপ্রথম 
কথা বলাযত হযব–ওর স্বীকাযরাত্রক্ত সয িরকার। 
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গলার স্বর এবার ত্রকছুটা িত্র়েয়ে আতত্রিত সুযর বযল-বুেযত পারত্রছ না আমার ত্রক 
হযলা!…সকমন সযন লাগযছ…অতযন্ত খারাপ লাগযছ। 
 
িতুত্রিশযক িত্রকযত একবার সিযখ ত্রনযলন ত্রমস ওয়েনত্রিট। জা়েগাটা এযকবাযর জনমানব 
শূনয। গ্রাযমর সথযক সবশ খাত্রনকটা িূর-ত্রিৎকার করযল কারুর কাযন সপৌঁছযব না। 
 
যাযর কাযছ সকাথাও কুাঁয়েঘর পযশন্ত সনই। কাাঁপা কাাঁপা হাযত মত্রহলা পুরাযনা কাপয়ের 
সমা়েকটা আাঁটযছন–সমা়েকটা খুযল সযযত একটা ব়ে উযলর সপাশাক সটযন সবর কযর 
আবার কী সযন একটা খুাঁজযছন–তখনও হাযত িস্তানা। 
 
িস্তানা িাত্রপয়ে হাযত, সকন যাও বন পযথ–সকন? িস্তানা সকন?…ত্রঠক, ত্রঠক। সমস্ত 
বযাপারটাই ত্রনখুাঁত াযব পূবশপত্ররকত্রল্পত। 
 
কাগযজর সমা়েকটা খুলযতই তার মযয সথযক সসই ছুত্রর সবত্ররয়ে এযলা। অত্রত সাবযাযন 
হাযত যরা, যাযত লডশ হুইটত্রিযের আজ সকাযলর হাযতর ছাপ নি না হয়ে যা়ে। 
এইজনযই হাযত িস্তানা? 
 
ত্রিযজযটর গা গুত্রলয়ে উঠযলা। গলাটা ঈষৎ খরখযর কযর ত্রনযস্তজ স্বযর ও ত্রজযজ্ঞস কযর–
ওটা কী? ছুত্রর? 
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ত্রমস ওয়েনত্রিট সযঙ্গ সযঙ্গ সহযস ওযঠন। সস হাত্রস ব়ে সাংঘাত্রতক। উত্রন বযলন–এটা 
সতামার জনয ত্রিযজট, একান্তই সতামার জনয। িীঘশকাল যযর আত্রম সতামা়ে ঘৃণা কযর 
এযসত্রছ, তুত্রম হ়েযতা সস কথা জাযনাও না। 
 
ত্রিযজট বলযলা–সকন? আমার গডশন-এর সযঙ্গ ত্রবয়ে হবার কথা ত্রছযলা। সসইজনয? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বলযলন–তুত্রম িালাক–অতযন্ত িালাক সময়ে; এবং তুত্রমই হযব ওর ত্রবরুযি 
এক জলজযান্ত সাক্ষয। সতামার সিহ সথযক মাথাটা কাটা অবিা়ে এখাযন পাও়ো যাযব 
এবং তার সযঙ্গ পাও়ো যাযব ওরই ছুত্রর, আর সসই ছুত্ররর হাতযল পাও়ো যাযব ওরই 
হাযতর ছাপ! আজ সকাযল এই ছুত্ররটা সিখযত িাও়ো ত্রক িারুণ বুত্রির সখলা বযলা সতা? 
এবং সতামরা যখন ওপযর বযস্ত তারই িাাঁযক ছুত্ররটাযক রুমাযল জত্র়েয়ে বযাযগর মযযয 
সরযখ সিও়ো কত সহজ কাজ! সমস্ত বযাপারটা সয এত সহযজ হযব  াবযতই পাত্ররত্রন। 
 
ত্রিযজট বলযলা–ওটা সপযরযছন কারণ আপত্রন এযকবাযর শ়েতাযনর মযতা যূতশ। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট বযলন–ত্রঠকই বযলযছা, সছাটযবলা সথযকই আমার প্রিে বুত্রি। গডশন 
এযলা–একজন সািা-মাটা মুত্রির সছযল; ত্রকন্তু ওর খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্রছযলা। তখন সথযকই 
আত্রম জানতাম ও একত্রিন মাথা তুযল িাাঁ়োযব–আর ওই ত্রকনা আমাযক প্রতযাখযান 
করযলা! আমাযক প্রতযাখযান। সবত্রকছু ঘযটত্রছযলা সসই ত্রবশ্রী ত্রবরত্রক্তকর পাত্রখটাযক সকন্দ্র 
কযর। 
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গডশন র যাগ প্রতযাখযান করযলা আমাযক কযনশল ওয়েনত্রিযটর সময়েযক। সসত্রিনই আত্রম 
প্রত্রতজ্ঞা কযরত্রছলাম সয আত্রম এর প্রত্রতযশায সনব। ত্রিযনর পর ত্রিন রাযতর পর রাত 
স যবত্রছ; আর ত্রিন ত্রিন আমাযির অবিাও পয়ে সযযত লাগযলা–আমরা গরীব হয়ে 
সগলাম, বাত্র়েটাও ত্রবত্রর হয়ে সগযলা–ওই ত্রকনযলা! আমাযক সাহাযয করার জনয ও 
আমারই বাত্র়েযত আমাযক একটা িাকত্রর ত্রিযলা। আর তখন ওর ওপর আমার আরও 
সবত্রশ ঘৃণা হযলা। ত্রকন্তু বুেযত ত্রিইত্রন আমার অন্তযরর ইযে। সছাযটাযবলা়ে আত্রম এই 
একটা প্রিে িামী ত্রশক্ষা সপয়েত্রছলাম সয, মযনর কথা মযনই সিযপ রাখযত হ়ে। 
 
প্রথম কটা বছর শুযু  াবতাম কী কত্রর…। প্রথযম ত্রঠক কযরত্রছলাম ওযকই খুন করযবা 
এবং তখন সথযকই লাইযিত্ররযত বযস সারাত্রিন যযর সবার সিাখ এত্র়েয়ে অপরাযতযের 
বই প়েযত আরম্ভ করলাম। আমার সসই প়োযশানার িল কয়েকবারই হাযত-নাযত 
সপয়েত্রছ–সযমন, অযাত্রমর ত্রবছানার পাযশ সবাতল পাল্টাপাত্রল্ট কযর সরযখ ওর ঘযরর তালা 
সছাট্ট একটা কাত্রঠ ত্রিয়ে বাইযর সথযক বন্ধ করা। ওাঃ, সসই সময়েটার কী নাক ডাত্রকয়ে 
ঘুম। অতযন্ত ত্রবরত্রক্তকর। 
 
 দ্রমত্রহলা একটু িম সনন, তারপর বযলন–কী সযন বযলত্রছলাম? 
 
ত্রিযজযটর িত্ররযির একটা ব়ে গুণ–যা ত্রিয়ে লডশ হুইটত্রিেযক ও খুশী করযত 
সপযরত্রছযলা, তা হযে অযনযর কথা ত্রনাঃশযব্দ সসানার মত দযযশয এবং এযক্ষযিও সসই 
একই গুণ কাযজ এযলা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

252 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

যত্রিও ওয়েনত্রিট একজন উন্মাত্রিনী, খুনী, ত্রকন্তু একথা সত্রতয সয, তারও একজন নীরব 
সোতার বড্ড প্রয়োজন। ত্রমস ওয়েনত্রিটযক কথা বলাবার জনয যতটুকু িরকার ত্রিযজট 
সমযপ ত্রঠক ততটুকু বযল-আপত্রন বযলত্রছযলন সয প্রথযম আপত্রন গডশনযক খুন করযবন 
স যবত্রছযলন। 
 
হযাাঁ, মযন কযরত্রছলাম; ত্রকন্তু সসটা আমার  াযলা লাগযলা না, এযকবাযরই গতানুগত্রতক 
মযন হযলা। ওযক এমন শাত্রস্ত সিও়ো ত্রঠক করলাম, যাযত ও খুনী ত্রহযসযব ত্রিত্রহ্নত হ়ে, 
যাযত ত্রনযজ ত্রনযিশাষ হও়ো সযেও পরস্পর কতগুযলা খুযনর িা়ে ওর ঘায়ে িাযপ। 
আমার অপরাযযর জনয ও িাাঁত্রসর িত্র়েযত সোযল অথবা ও পাগল হয়ে যা়ে। একটা 
পাগল ত্রহযসযব কয়েিখানা়ে থাযক…এটা যত্রি হ়ে, তাহযলই সবযিয়ে  াযলা। 
 
 দ্রমত্রহলা খুক খুক কযর সহযস ওযঠন। এ হাত্রস ব়েই মমশত্রবিারক হাত্রস! 
 
সতামাযক একটু আযগই বযলত্রছ সয আত্রম অপরাযতযের ওপর সবশ ত্রকছু বই পয়েত্রছ। 
ওখান সথযকই আত্রম ত্রঠক করলাম সয, কাযক খুন করা িরকার। প্রথম ত্রিযক সলাযক 
ওযক খুব একটা সযন্দহ করুক–এ আত্রম িাইত্রন। একটা বযাপার আত্রম লক্ষয কযরত্রছ সয 
খুন কযর আত্রম আনন্দ সপতাম। সসই খুাঁতখুাঁযত মত্রহলা সলত্রড হটশন– দ্রমত্রহলা এমত্রনযত 
আমাযক পছন্দ করযতন, িরকাযর সাহাযযও করযতন; ত্রকন্তু একত্রিন আমার সম্পযকশ 
বলযত ত্রগয়ে বু়েী বযল উযেখ করযলন। এর ত্রঠক ত্রকছুত্রিন পযরই গডশযনর সযঙ্গও 
 দ্রমত্রহলার েগ়ো হযলা–আমার মনটা এযকবাযর সনযি উঠযলা।  াবলাম একই ত্রঢযল 
িুই পাত্রখ মারযবা। কী মজাটাই না করলাম। ওাঁর ত্রবছানার পাযশ বযস ওাঁর িায়ে আত্রম 
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ত্রনযজই ত্রবষ সমশালাম, আর আত্রমই আবার বাইযর এযস নাসশযির বললাম সয, লডশ 
হুইটত্রিযের পাঠাযনা আেুর ত্রমযসস হটশযনর মুযখ সতযতা সলযগযছ। ত্রকন্তু এ কথার 
প্রত্রতবাি করার জনয সসই মত্রহলা আর সবাঁযি রইযলন না। 
 
তারপর এযক এযক অনযযির। যখনই শুনতাম সয গডশন কারও ওপর সরযগ সগযছ, 
তখনই একটা কযর িুঘশটনা ঘটাযনা এমন ত্রকছু কত্রঠন ন়ে। আর ও এমন সবাকা–এমন 
ত্রনযরট মূখশ। আত্রমই ওযক ত্রবশ্বাস কত্ররয়েত্রছলাম সয, ও এমনই একজন দবত্রশিযপূণশ ওর 
ত্রবরুিািরণ করযলই তার শাত্রস্ত অত্রনবাযশ। অত্রত সহযজই ও ত্রবশ্বাস কযরত্রছযলা। আহা সর, 
আমার প্রাযণর গডশন। সব ত্রকছুযতই ওর অন়ে, অটল ত্রবশ্বাস–এমনই সমাটা বুত্রি ওর! 
 
মযন পয়ে ত্রিযজযটর, সসও একত্রিন ত্রলউকযক বযলত্রছলা–গডশন?–সস সবই ত্রবশ্বাস কযর।–
সহজ?–সত্রতযই সহজ। বাগা়েির সম্পন্ন মূখশ গডশন। 
 
ত্রকন্তু না। থামযত ত্রিযল িলযব না–ওর আরও অযনক সশানার আযছ। 
 
ত্রিযজট বযল ত্রকন্তু এসব আপত্রন করযলন কী কযর? আত্রম ত্রকছুযতই বুেযত উঠযত পারত্রছ 
না। 
 
এযতা সহজ বযাপার। অযাত্রমযক যখনই ওর মযানর সথযক তাত্র়েয়ে ত্রিযলা, আত্রম সযঙ্গ সযঙ্গ 
ওযক সরযখ ত্রিলাম। হযাট সপইি ত্রিয়ে কাজ হাত্রসল করার বুত্রিটা আমার  াযলাই 
সখযটত্রছযলা; তার ওপর বাইযর সথযক িরজা়ে তালা বন্ধ করার সকৌশলটাও আরও কাযজ 
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ত্রিযলা। সযবশাপত্রর, আমার সুত্রবযয ত্রছযলা সয, খুন করার সপছযন আমার সকাযনা উযেশয 
ত্রছযলা না। উযেশয ছা়ো সয সকউ খুন করযত পাযর, একথা ত্রিন্তাই করা যা়ে না। 
কাটশাযরর সক্ষযিও খুব সহযজই কাজ হাত্রসল করা সগযছ। িাত্ররত্রিযক কু়োশা়ে আেন্ন, 
অস্পি; তার মযয ত্রিয়েও টলযত টলযত আসত্রছযলা। পুযলর ওপর অযপক্ষা করত্রছলাম, 
ওখান সথযক ত্রিলাম এক যাক্কা– ত্রবিুৎগত্রতযত–বযাস! সরাগাপটকা হযলও আমার গায়ে 
সবশ সজার আযছ। 
 
তারপর ত্রিযজযটর কাযনর কাযছ মুখ ত্রনয়ে বলযলন–জাযনা, সলাকজন সয সত্রতযই এযতা 
সবাকা একথা আত্রম আযগ জানতাম না। 
 
ত্রিযজট বযল-ডাাঃ আিলত্রবর সক্ষযি ত্রনি়েই খুব অসুত্রবযয হয়েত্রছযলা? 
 
তা হয়েত্রছযলা। না হবার সম্ভাবনাই ত্রছযলা সবত্রশ; ত্রকন্তু গডশন ওয়েলারমযান সরইৎস 
গযবষণাগাযর ত্রগয়েত্রছযলা–এই কথা ও যখন সবার কাযছ বযল সব়োযত আরম্ভ করযলা 
তখনই একটা বুত্রি আমার মাথা়ে এযলা।  াবলাম এটা কাযজ লাগাযনা যা়ে ত্রকনা–সসই 
অনুযা়েী ও়োত্রিপু-র কাযনর ঘা-টা সিখাবার জনয একত্রিন ডাাঃ আিলত্রবযক ডাকলাম। 
উত্রন যখন ও়োত্রিপু-র কাযন বযাযেজ বাাঁযত্রছযলন, তখন আমার হাযতর কাাঁত্রি ত্রিয়ে ডাাঃ 
আিলত্রবর হাতটা খাত্রনকটা ত্রিযর ত্রিলাম–সযন হাত িসযক সলযগ সগযছ। এমন  াব 
করলাম সযন লজ্জা়ে িুাঃযখ এযকবাযর মাত্রটর সযঙ্গ ত্রমযশ সগত্রছ. একটা বযাযেজ এযন ওাঁর 
কাটা জা়েগাটা সবাঁযয ত্রিলাম। আযগ সথযকই বযাযেযজর কাপয়ে ও়োত্রিপু-র কাযনর পুাঁজ-
রক্ত খাত্রনকটা ত্রমত্রশয়ে সরযখত্রছলাম। িলও িলযলা। 
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লযাত্র ত্রন়ো ত্রপিারটন। ও সটর সপয়েত্রছযলা। টত্রমযক সসই অবিা়ে ওই প্রথম সিখযত 
পা়ে। তারপর গডশন আর আিলত্রবর মযযয সযত্রিন কথা কাটাকাত্রট হযলা, সসত্রিন আত্রম 
আিলত্রবর ত্রিযক ত্রির িৃত্রিযত তাত্রকয়েত্রছলাম–তাও ওর নজযর প়েযলা, সিখলাম, ও 
আমাযক একিৃযি-একমযন লক্ষয করযছ। তখনই বুযে সগলাম ও সজযন সগযছ। একথাও 
জানতাম সয, ও ত্রকছুই প্রমাণ করযত পারযব না; তযব আবার এ কথাও মযন হযলা সয, 
সকউ যত্রি–ত্রবযশষ কযর স্কটলযাে ই়োযডশর সলাযকরা ওর কথা ত্রবশ্বাস কযর তাহযলই 
োযমলা। আত্রম জানতাম সসত্রিন ও সকাথা়ে যাত্রেযলা। একই সেযনর অনয একটা 
কামরা়ে আত্রম ওযক অনুসরণ করলাম। তার পযরর বযাপারটা খুব সহযজই ঘটযলা। 
সহা়োইট হযলর সামযন রাস্তা সপযরাবার জনয ও িাাঁ়োযলা। ওর সিাখ এত্র়েয়ে ত্রঠক ওর 
সপছযন আত্রমও ত্রগয়ে িাাঁ়োলাম। সযই একটা ব়ে গাত্র়ে এযলা, গায়ের সজাযর  ীয়ের মযয 
সথযক ত্রিলাম একটা প্রিে যাক্কা। আমার শরীযর প্রিে শত্রক্ত। ও এযকবাযর সামযনর 
িাকার তলা়ে ত্রপযষ সগযলা। আমার পাযশর মত্রহলাযক বললাম সয আত্রম গাত্র়ের নির 
সিখযত সপয়েত্রছ, এবং গডশযনর গাত্র়ের নিরটা বললাম। যযরই ত্রনলাম সয ওই মত্রহলা 
পুত্রলশযক এই নিরই বলযব। 
 
এই সসত্রিন ত্রলউক ত্রিৎস্ উইত্রল়োযমর সামযনই ত্রর াসশ কী কােটাই না করযলা গডশযনর 
সযঙ্গ! আর সকৌতুযকর বযাপার হযলা; আত্রমই সযঙ্গ কযর ত্রলউকযক ত্রনয়ে ও জা়েগা ত্রিয়ে 
যাত্রেলাম! তখন পযশন্ত স যব পাত্রেলাম না সয, গডশযনর ওপর কী কযর ত্রলউযকর সযন্দহ 
জাত্রগয়ে তুত্রল। এবার সুযযাগ সপয়ে সগলাম; ত্রর াসশ মরযলই ত্রলউক বাযয হযব গডশনযক 
সযন্দহ করযত। 
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আর এবার? এবারই হযলা আসল মার–এই মাযরই সগাটা নাটযকর ত্রনখুাঁত পত্ররসমাত্রপ্ত। –
ত্রিযজযটর কাযছ এবার উযঠ সযর এযস বযলন–আমাযক তাত্রেলয করযলা গডশন। আমার 
জা়েগা়ে ও সতামাযক ত্রবয়ে করযত িাইযলা। সারাটা জীবন যযর সকবলই হতাশা-ত্রকছুই 
সপলাম না ত্রকছু না। 
 
অত্র়ে, যূসর-বরণ কৃশাঙ্গী  াযলাবাসা যার সনই বরাযত। 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট ত্রিযজযটর গায়ের ওপর েুাঁযক পয়েন; মুযখ মৃিু হাত্রস, সিাযখ 
উন্মািনা…ছুত্ররর িলাটা েকেক করযছ। 
 
ত্রিযজট সবশশত্রক্ত ত্রিয়ে বাত্রঘনীর মযতা এক লাযি োাঁত্রপয়ে পয়ে। ত্রমস ওয়েনত্রিটযক 
সিযল ত্রিয়ে ওাঁর কত্রি সযজাযর সিযপ যযর। 
 
ওয়েনত্রিট আিত্রিত আরমযণ হতিত্রকত হয়ে মাত্রটযত পয়ে যান; ত্রকন্তু ত্রনযজযক 
পরমুহূযতশই সামযল ত্রনয়ে প্রত্রত আরমণ কযরন। গায়ের সজাযর এই িুজযনর মযযয 
সকাযনা তুলনাই করা িযল না। 
 
সম়ে যতই যা়ে, ওয়েনত্রিযটর সজারও সযন ততই বা়েযত থাযক। ত্রিৎকার কযর ওযঠ 
ত্রিযজট। 
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ত্রলউক..বািাও…বাাঁিাও। 
 
ত্রকন্তু ওযক বাাঁিাযত সকউ আযস না। মত্রর়ো হয়ে ওয়েনত্রিযটর কত্রিযত প্রিে সজাযর িাপ 
ত্রিযতই হাত সথযক ছুত্ররটা পয়ে যাও়োর আও়োজ সপযলা। আর সযঙ্গ সযঙ্গই সসই 
পাগত্রলনীর িুযটা হাত ওর গলা়ে সবত্র়ের মযতা সিযপ বযস ওর প্রাণশত্রক্তযক িাপ ত্রিয়ে 
সবর কযর ত্রিযত িাইযলা। সশষবাযরর মযতা এক আতশ-ত্রিৎকার সবত্ররয়ে এযলা ত্রিযজযটর 
গলা সথযক…। 
 
*** 
 
ত্রমযসস আিলত্রবর জবানবন্দী 
 
 সুপাত্ররনযটযি বযাটল-এর সিহারা সিযখ  ালই লাগযলা ত্রলউযকর। ত্রলউক সবশ 
সতকশতার সযঙ্গ  দ্রযলাকযক যািাই কযর। ও জাযন সয, এযির ওপর আিা রাখযল সুিল 
পাও়ো যা়ে। 
 
তিযন্ত আসার বযাপারটাযক ত্রক একটু সবত্রশ গুরুত্ব সিও়ো হয়ে সগল না? 
 
মৃিু সহযস বযাট বলযলন–ত্রকন্তু ত্রমাঃ ত্রিস্ উইত্রল়ো, ঘটনাটা সতা মারাত্মক আকারও ত্রনযত 
পাযর? ত্রবযশষ কযর লডশ হুইটত্রিযের মযতা সলাক সযখাযন জত্র়েত, সকাযনা রকম 
 ুলভ্রাত্রন্ত হয়ে সগযল তার িলািল ত্রবপজ্জনক হযত পাযর। 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

258 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

 
ত্রঠক বযলযছন। আপত্রন ত্রক একা এযসযছন? 
 
না না,আমার সযঙ্গ একজন সগায়েন্দা অত্রিসার আযছন। উত্রন আপাততাঃ সসয ন-োর-এ 
অযপক্ষা করযছন; ওর প্রযান কাজ হযলা লডশ হুইটত্রিযের ওপর নজর রাখা। 
 
ও, আো। 
 
ত্রমাঃ বযাটল ত্রজযজ্ঞস কযরন–ত্রমাঃ ত্রিৎস্ উইত্রল়োম, বলুন সতা আপত্রন ত্রক পুযরাপুত্রর 
ত্রনাঃসযন্দযহ?–অথশাৎ, আপত্রন যাযক ত্রনয়ে আশিা করযছন, সসখাযন সকাযনা  ুলভ্রাত্রন্তর 
অবকাশ সনই সতা? 
 
ঘটনা যা সংগ্রহ করযত সপযরত্রছ, তাযত মযন হ়ে না, সয আমার সযন্দহ অমূলক। 
আপনাযক ত্রক ঘটনাগুযলা বলযবা? 
 
না, তার িরকার হযব না, আত্রম সযার উইত্রল়োযমর কাযছ সবই শুযনত্রছ। 
 
তাহযল বলুন আপনার কী মযন হ়ে? লডশ হুইটত্রিযের মযতা সলাক সযন এমন সব কাে 
করযত পাযরন, সসটা ত্রনি়েই আপনার কাযছ অ াত্রবত মযন হযে? 
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ত্রমাঃ বযাটল বলযলন–খুব কম ত্রজত্রনষই আমার আযছ অ াত্রবত বযল মযন হ়ে। আমার 
মযত অপরায-ত্রবজ্ঞাযনর অসম্ভব বযল সকাযনা কথা সনই। আপত্রন যত্রি একজন বৃিা 
মত্রহলা অথবা সু্কযলর একটা সছাট্ট সময়েযক অপরাযী বযল সযন্দহ কযরন, তাহযলও 
আপত্রে করব না–আত্রম বরঞ্চ যািাই কযর সিখযবা। 
 
আপত্রন যখন সযার উইত্রল়োযমর কাযছ আযগর সব ঘটনাই শুযনযছন, তখন তার আর 
পুনরাবৃত্রে না কযর বরঞ্চ আজ সকাযল যা যা ঘযটযছ, তার একটা সমাটামুত্রট বণশনা 
ত্রিত্রে। 
 
আজ সকাল সবলা়ে লডশ হুইটত্রিযের বাত্র়েযত সয ঘটনাগুযলা ঘযটত্রছযলা, ত্রলউক তার 
আনুপূত্রবশক বণশনা সি়ে। 
 
গ ীর মযনাযযাগ ত্রিয়ে বযাটল সব শুযন বলযলন–আপত্রন বলযছন সয, ও ছুত্ররর যার 
পরীক্ষা করত্রছযলা? ছুত্ররটা ত্রনয়ে ত্রক কাযরা ত্রিযক সকাযনা রকম ইত্রঙ্গত কযরত্রছযলা বা 
কাউযক  ়ে সিখাযত িাত্রেযলা? 
 
সখালাখুত্রল  াযব সতমন ত্রকছু কযরত্রন; তযব সকমন সযন একটা কুৎত্রসত  াযব যারটা 
পরীক্ষা করত্রছযলা–সিাযখ-মুযখ সকমন সযন একটা ত্রবজাতী়ে আনযন্দর  াব ত্রছযলা। ত্রমস 
ওয়েনত্রিটও হ়েযতা সসটা লক্ষয কযরযছন। 
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ও, আপত্রন সসই  দ্রমত্রহলার কথা বলযছন ত্রযত্রন এযকবাযর সছাটযবলা সথযক লডশ 
হুইটত্রিযের পত্ররত্রিতা-যাাঁর সযঙ্গ ওর ত্রবয়ে হবার কথা ত্রছযলা? 
 
ত্রঠকই যযরযছন। 
 
বযাটল বলযলন–আপত্রন ত্রমস কনওয়ের ত্রনরাপো সম্পযকশ ত্রনত্রিত থাকযত পাযরন ত্রমাঃ 
ত্রিটস উইত্রল়োম। আত্রম একু্ষত্রন কাউযক সডযক ওাঁর ওপর নজর রাখযত বযল ত্রিত্রে। ওাঁর 
সযঙ্গ যত্রি লডশ হুইটত্রিে-এর গত্রতত্রবত্রযর ওপরও জযাকসন সতকশ িৃত্রি রাযখ, তাহযল আর 
সকাযনা ত্রবপি ঘটযব বযল মযন হ়ে না। 
 
এতক্ষযণ সত্রতযই আত্রম ত্রনত্রিত হলাম। 
 
বযাটল বলযলন–ত্রমস কনওয়েযক ত্রনয়ে আপনার িুত্রিন্তার কারণ আত্রম বুেযত পারত্রছ ত্রমাঃ 
ত্রিস্ উইত্রল়োম্। একটা কথা বলত্রছ আপনাযক,–এই সকসটা খুব একটা সহজ বযল 
আমার মযন হ়ে না। লডশ হুইটত্রিেযক মযন হযে অতযন্ত যূতশ সলাক। আমার মযন হযে, 
ও যতক্ষণ পারযব ততক্ষণ আগাযগা়ো ত্রমযথয কথা বলযব–এযকবাযর সশষ পযশন্ত। 
 
সশষ পযশন্ত বলযছন সকন? 
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এক সেণীর অপরাযী আযছ, যারা ত্রনযজযক প্রিে বুত্রিমান  াযব; তারা ত্রকছুযতই যরা 
প়েযব না–এমন একটা সিতনা ওযির গত্রবশত কযর সতাযল। লডশ হুইটত্রিেও মযন হযে 
সসই সেণীর অপরাযী। তযব, সশষ পযশন্ত ওযকও আমরা যযর সিলযবা। 
 
ত্রলউক বযল–আপনার কথাই সযন সত্রতয হ়ে; তযব আত্রম যত্রি সকাযনা াযব সাহাযয করযত 
পাত্রর–আমাযক বলযবন। 
 
ত্রনি়েই বলযবা। 
 
একু্ষত্রন ত্রক করণী়ে ত্রকছু স যবযছন? 
 
বযাটল বযলন–এই মুহূযতশ ত্রকছু করার আযছ বযল মযন হ়ে না। এই জা়েগাটা আর তার 
পাত্ররপাত্রশ্বশক সিযন্ধ আত্রম ত্রকছু ত্রকছু খবর িাই। সন্ধযাযবলা়ে আপনার সযঙ্গ আর একবার 
খাত্রনকক্ষণ পরামশশ করযত পারযব সতা? 
 
অনা়োযস। 
 
 তখন আপনাযক  াযলা কযর বলযত পারযবা সয অবিাটা কী! 
 
 ত্রলউক ঘত্র়ের ত্রিযক তাকা়ে। িুপুরযবলার খাও়োর আযগ একবার ত্রিযজযটর কাযছ যাযব 
ত্রকনা  াযব। পযর ওর মযন হ়ে সয, যাও়োটা উত্রিত হযব না; ও সগযল ত্রমস ওয়েনত্রিট 
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ওযকও সখয়ে সযযত বলযবন, আর তাযত  দ্রমত্রহলার খুবই অসুত্রবযয হযব। ও ওর 
ত্রনযজর কাকীমা, সজত্রঠমাযির সিযখ এইটুকু বুযেযছ সয এই মযযব়েস্কা মত্রহলারা ঘর-
সংসার তোবযাযনর বযাপাযর ব়েই খুাঁতখুাঁযত হয়ে থাযকন। আো, ত্রমস ওয়েনত্রিটও ত্রক 
কাযরা ত্রপত্রস বা মাত্রস?-হযতও সতা পাযরন। 
 
সহাযটযলর বাইযর ত্রলউক সবত্ররয়ে আযস। সক সযন একজন কাযলা সপাশাক পরা ওযক 
সিযখ থমযক িাাঁত্র়েয়ে পয়ে। 
 
ত্রমস ত্রিৎস্ উইত্রল়োম। 
 
আযর, ত্রমযসস আিলত্রব?–এত্রগয়ে এযস ত্রলউক ত্রমযসস আত্রবর হাত িুখানা যযর। 
 
আত্রম স যবত্রছলাম, আপত্রন িযলই সগযছন। 
 
না, থাকবার জা়েগাটা শুযু বিল কযরত্রছ মাি–আত্রম এখন সথযক এই সহাযটযলই আত্রছ। 
 
 আর ত্রিযজট? শুযনত্রছলাম সয ও অযাশমযানর সথযক িযল এযসযছ। 
 
 হযাাঁ, ও-ও সবত্ররয়ে এযসযছ। 
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ত্রমযসস আিলত্রব বযলন–আত্রম সত্রতযই খুব ত্রনত্রিন্ত হলাম। উইিউড সথযক িযল ত্রগয়ে ও 
সত্রতযই  াযলা কযরযছ। 
 
না যা়েত্রন, এখাযনই আযছ। ও ত্রমস ওয়েনত্রিযটর কাযছ রয়েযছ। 
 
ত্রলউক সিখযল সয কথাটা শুযনই ত্রমযসস আিলত্রবর মুযখ একটা আতযির ছা়ো প়েযলা। 
 
হনত্রর়ো ওয়েনত্রিযটর সযঙ্গ আযছ? ত্রকন্তু সকন? 
 
ত্রমস ওয়েনত্রিট ওযক িুিারত্রিন ওখাযনই থাকযত বযলযছন। 
 
ত্রমযসস আিলত্রব বলযলন–ত্রমাঃ ত্রলউক আমার হ়েযতা একথা বলার অত্রযকার সনই–হ়েযতা 
ত্রকছুই বলা উত্রিত ন়ে; আত্রম ত্রনযজই িুাঃখ-সশাযক এযকবাযর জজশত্ররত। আত্রম যা বলযবা, 
শুযন হ়েযতা আপনার মযন হযব সয, আত্রম বাযজ কথা বলত্রছ; আপনার একথাও মযন 
হযত পাযর, সয অসুিতার িযল আত্রম যা-তা বলত্রছ। 
 
ত্রলউক বযল–আপত্রন কী বলযত িাইযছন? 
 
 িুষ্কাযশ সম্পযকশ আমার একটা ত্রবশ্বাযসর কথা। 
 
ত্রলউক অযপক্ষা কযর থাযক উত্রন কী বযলন সশানার জনয। 
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কী প্রিে এক শ়েতাত্রন! উইিউযডর আকাযশ-বাতাযস সব সময়ে এক শ়েতাযনর সখলা 
িযলযছ; আর ওই মত্রহলাই হযে এই সব শ়েতাত্রনর মূল কারণ এ সম্পযকশ আমার আর 
সকাযনা সযন্দহই সনই। 
 
ত্রলউক সযন এক যাাঁযা়ে পয়ে যা়ে–আপত্রন সকাযনা মত্রহলার কথা বলযছন? 
 
ত্রমযসস আিলত্রব বযলন–হনত্রর়ো ওয়েনত্রিট একটা আস্ত শ়েতান! লযাত্র ত্রন়ো 
ত্রপিারটনযকও সকউ ত্রবশ্বাস কযরত্রন; ত্রকন্তু আমরা িু জযনই বযাপারটা বুেযত 
সপযরত্রছলাম। ও আমার সিয়ে সবত্রশ জানযতা…একটা কথা মযন রাখযবন ত্রমাঃ ত্রিৎস্ 
উইত্রল়োম, সকাযনা মত্রহলা যত্রি জীবযন অসুখী হ়ে, সস সয-সকাযনা যরযনর িুষ্কাযশ করযত 
পাযর। 
 
ত্রলউক বযল–তা হ়েযতা পাযর। 
 
ত্রলউক  দ্রমত্রহলার যাও়োর পযথ খাত্রনকক্ষণ তাত্রকয়ে রইযলা। ওর মাথা়ে সকবলই ঘুরযছ 
সয ত্রমযসস আিলত্রব হনত্রর়োযক শ়েতান বলযলন সকন। আরও একটা কথা কী সযন 
বলযলন  দ্রমত্রহলা?–ত্রপিারটনযকও সকউ ত্রবশ্বাস কযরত্রন। তার মাযন িাাঁ়োযে সয 
ত্রপিারটন ওাঁর সযন্দযহর ত্রবষয়ে ত্রমযসস আিলত্রবযক সব খুযল বযলত্রছযলন। 
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ত্রলউযকর সিাযখর সামযন িুযট উঠযলা সেযনর কামরা়ে একত্রট উত্রিগ্ন মুখ, সযন আকুল 
কযে বলযছ–সসই একজযনর কী ত্রনমশম সিাযখর িৃত্রি। দ্রমত্রহলার মুখ-সিাখ সযন সমূ্পণশ 
পাযল্ট ত্রগয়েত্রছযলা এই কথা বলার সময়ে। সয কী অত্র বযত্রক্ত সিাখ-মুযখর। ত্রলউক 
মুহূযতশর জনয সিযখত্রছযলা,  দ্রমত্রহলার সসই শান্ত মুখখানার মযযয ত্রনযমযষই কী ত্রবরাট 
পত্ররবতশন! সিাযখর িৃত্রি তার হয়ে উঠযলা মরা মাযছর মযতা ত্রির আর ত্রনিল। 
 
ত্রকন্তু ত্রঠক এই রকম একটা মুখ ঙ্গী, আর সসই একই সিাযখর িৃত্রি আত্রম সিযখত্রছ–
িুএকত্রিযনর মযযযও সিযখত্রছ–সকাথা়ে…? কখন? আজ সকাযলই ত্রক? ত্রঠকই সতা! ত্রমস 
ওয়েনত্রিট! উত্রন যখন ত্রনযজর বাত্র়ের বসবার ঘযর ত্রিযজযটর ত্রিযক তাত্রকয়ে ত্রছযলন সসই 
সময়ে! 
 
লযাত্র ত্রন়ো ত্রপিারটনও ত্রবযশষ সকাযনা সলাযকর–না, না, সকাযনা বযত্রক্ত ত্রবযশযষর সিাযখর 
িৃত্রির কথা বযলত্রছযলন। হ়েযতা ওাঁর সক্ষযিও একই ত্রজত্রনষ ঘযটত্রছযলা; উত্রন সযমনটা 
সিযখত্রছযলন, সতমনটা ত্রনযজর অত্র বযত্রক্তর মযযযও িুযট উযঠত্রছযলা। 
 
ত্রলউক হাাঁটা যরযলা ত্রমস ওয়েনত্রিযটর বাত্র়ের ত্রিযক। ত্রলউযকর মন বলযত লাগযলা–ত্রমস 
ত্রপিারটন কক্ষযনা সকাযনা পুরুষমানুযষর কথা বযলনত্রন–তুত্রম ত্রনযজই যযর ত্রনয়েত্রছল 
ত্রলউক, সস পুরুষ–ত্রকন্তু উত্রন তা বযলনত্রন–হযা়ে  গবান, আত্রম ত্রক পাগল হয়ে সগলাম? 
আত্রম যা  াবত্রছ তা কখযনাই হযত পাযর না…এ ত্রকছুযতই সম্ভব ন়ে। আমার  াবনার 
মযযয সকাযনা মাথামুেুই সনই ত্রকন্তু সস যাই সহাক, আমাযক একু্ষত্রন ত্রিযজযটর কাযছ সযযত 
হযব, ত্রনযজর সিাযখ সিখযত হযব ও ত্রনরাপযি আযছ ত্রকনা। সসই িুযটা হালকা বািামী 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার ইজ ইজজ । আগাথা জিজি। উপন্যাস 

266 

www.bengaliebook.com                                  সূজিপত্র 
 

 

রযের সিাখ আর সিাযখর সসই ত্রবত্রিি  ়োল িৃত্রি! নাাঃ, আত্রম সত্রতযই পাগল হয়ে যাত্রে। 
আসযল হুইটত্রিে অপরাযীও ছা়ো আর সকউ ন়ে। ও ত্রনযজও একরকম স্বীকারই 
কযরত্রছযলা। 
 
ত্রকন্তু তা সযেও ত্রলউক ত্রমস ওয়েনত্রিযটর বাত্র়ের ত্রিযকই িলযলা। 
 
সছাযটাখাযটা সসই ত্রে-সময়েত্রট ত্রলউকযক হতিত্রকত হয়ে িরজা খুযল ত্রিয়ে  য়ে  য়ে 
বলযলা–ত্রমস ওয়েনত্রিট আমাযক বলযত বযলযছন সয, উত্রন বাইযর িযল সগযছন। আত্রম 
একু্ষত্রন সিযখ আসত্রছ উত্রন সত্রতয সত্রতয িযল সগযছন ত্রকনা। 
 
সময়েত্রটযক সঠযল ত্রিয়ে ত্রলউক প্রা়ে ছুযট হু়েমু়ে কযর বসবার ঘযর ত্রগয়ে ঢুকযলা আর 
এত্রমত্রল সিৌয়ে ওপযরর তলা়ে ত্রগয়েই একছুযট সনযম এযস প্রা়ে িম-িুযরাযনা গলা়ে 
বলযলা–সসই নতুন সমম সাযহবও সবত্ররয়ে সগযছন। 
 
সময়েত্রটর কাাঁয িুযটা যযর োাঁত্রকয়ে ত্রলউক বলযলা–সকাযনা ত্রিযক সগযছ? সকাথা়ে সগযছ? 
 
সঢাক ত্রগযল সময়েত্রট বলযলা–আত্রম সতা সব সময়ে রান্নাঘযর ত্রছলাম; সামযনর িরজা ত্রিয়ে 
সগযল আত্রম ত্রনি়েই সিখযত সপতাম। ওাঁরা সপছযনর িরজা ত্রিয়েই সগযছন। 
 
প্রা়ে ছুযট সছাট একটা বাগান সপত্ররয়ে ত্রলউক রাস্তা়ে এযস প়েযলা। ওর সযঙ্গ সযঙ্গ 
সময়েত্রটও সির িরজা পযশন্ত ছুযট আযস। একজন সলাক ত্রকছুটা িূযর ব়ে একটা কাাঁত্রি 
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ত্রিয়ে গাযছর মাথা সহাঁযট ত্রিত্রেযলা; ত্রলউক এত্রগয়ে ত্রগয়ে সলাকত্রটযক ত্রজযজ্ঞস করযলা সয, 
সস িুজন মত্রহলাযক সযযত সিযখযছ ত্রকনা। 
 
সলাকত্রট বলযলা–িুজন মত্রহলা? হযাাঁ, সবশ ত্রকছুক্ষণ আযগই সগযছ, আত্রম তখন ওই সব়োর 
ত্রনযি বযস খাত্রেলাম–তযব, ওাঁরা আমা়ে সিযখযছন বযল মযন হ়ে না। 
 
সকাযনা ত্রিযক সগযছন? 
 
সলাকটা ত্রলউযকর ত্রিযক তাত্রকয়ে বলযলা–ওই মাযঠর স তর ত্রিয়ে ওাঁযির সযযত সিযখত্রছ; 
তার পযর ওাঁরা সকাথা়ে সগযছন লক্ষয কত্ররত্রন। 
 
সলাকত্রটযক যনযবাি জাত্রনয়ে এবার ও রীত্রতমযতা ছুটযত আরম্ভ কযর।বড্ড সিত্রর হয়ে 
সগযছ, বড্ড সিত্রর হয়ে সগযছ, সয াযবই সহাক ওযির যরযত হযব।-ও ত্রক পাগল হয়ে 
সগল ত্রক? 
 
ও পর পর িুযটা মাঠ এ াযব সপত্ররয়ে সগল। সামযন একটা সছাযটা পা়েযগয়ে সমযঠা পথ। 
সকাযনা ত্রিযক এবাযর যাযব বুেযত না সপযর ও একটু িাাঁ়ো়ে, আর তখনই শুনযত পা়ে, 
সসই আকুল আতশনাি–ত্রলউক, ত্রলউক…বাাঁ-িা-ও! 
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ত্রলউক ত্রিত্রিত্রিক জ্ঞানশূনয হয়ে জঙ্গযলর মযয ত্রিয়ে সযত্রিক সথযক আও়োজ আসত্রছযলা, 
সসত্রিযক ছুটযত আরম্ভ করযলা। আরও ত্রকছুটা এযগাযতই একটা হুযটাপাত্রট আর তার 
সযঙ্গ একটা সগাোনীর আও়োজ শুনযত সপযলা। 
 
বনবািা়ে সপত্ররয়ে প্রিে সবযগ োাঁত্রপয়ে পয়ে ও এক উন্মে মত্রহলার শক্ত সবত্র়ের মত 
বসা হাত িুখানা সটযন যরযতই তার সস কী  ীষণ িীৎকার। মত্রহলার সমস্ত শরীর তখন 
থর থক্ কযর কাাঁপযছ, মুখ ত্রিয়ে সাবাযনর সিনার মযতা গাাঁজলা সবযরাযে। সবশশত্রক্ত 
ত্রিয়ে োাঁকুত্রন সিও়োযত মত্রহলা সশষ পযশন্ত ত্রলউযকর হাযতর মযযযই এত্রলয়ে প়েযলন। 
 
*** 
 
নতুন ত্রিগন্ত 
 
 কী সয হযে, আত্রম তার ত্রকছুই বুেযত পারত্রছ না।-গাম্ভীযশ বজা়ে রাখার সিিা সযেও লডশ 
হুইটত্রিে স তযর অত্রির, হতাশ  াবটা সগাপন রাখযত পারযলন না। হুইটত্রিে 
ঘটনারাত্রশর আকত্রিকতা়ে এযকবাযর হতিত্রকত এবং হত ি। 
 
বযাটল অবিাটা আন্দাজ করযত সপযর শান্ত স্বযর বলযলন-আমরা সমস্ত বযাপারটা 
অনুসন্ধান কযর সিযখত্রছ তাযত সিখা যাযে সয, ওয়েনত্রিট পত্ররবাযরর প্রা়ে সকযলর 
মযযযই একটা মানত্রসক দবকযলযর লক্ষ্মণ প্রথম সথযকই ত্রছযলা; তার ওপর এই মত্রহলার 
ত্রছযলা গগনিুত্রি উচ্চাকাঙ্ক্ষা। প্রথমতাঃ সকাযনা ত্রিযকই সস উচ্চাশা িলপ্রি হ়েত্রন, তার 
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ওপর  াযলাবাসার সক্ষযিও সপযলা এক প্রিে আঘাতআবার বলযলন–শুনলাম, আপত্রনই 
ওযক সসই আঘাত ত্রিয়েত্রছযলন। 
 
এই আঘাত কথাটা আমার সমাযটই  াযলা লাগযছ না।–আযরা গম্ভীর হবার সিিা কযর। 
লডশ হুইটত্রিে বলযলন। 
 
তৎক্ষণাৎ কথাটা সংযশাযন কযর সুপাত্ররনযটযি বযাট বলযলন–অথশাৎ, আপত্রনই ত্রবয়েটা 
স যঙ্গ ত্রিয়েত্রছযলন? 
 
তা–তা ত্রিয়েত্রছলাম। 
 
 ত্রিযজট বললা–সকন ত্রিয়েত্রছযল আমাযির বযলা গডশন। 
 
লডশ হুইটত্রিে বলযলন–ত্রঠক আযছ, যত্রি একান্তই শুনযত িাও বলত্রছ। হনত্রর়োর একটা 
কযানারী পাত্রখ ত্রছযলা–ও খুব  াযলাবাসযতা পাত্রখটাযক। পাত্রখটার একটা অ যাস ত্রছযলা 
হনত্রর়োর সঠাাঁট সথযক ত্রিত্রনর টুকযরা টুকযর তুযল সনও়ো। একত্রিন ঐ াযব ত্রনযত ত্রগয়ে 
পাত্রখটা হনত্রর়োর সঠাাঁট কাময়ে সি়ে আর তাযত সরযগ ত্রগয়ে ও পাত্রখটার ঘা়ে মটযক 
ওটাযক সমযর সিলযলা। সসই িৃশয সিখার পর ওর ওপর আমার যারণা সগল পাযি। 
ত্রকছুযতই আর আযগ মন ত্রনয়ে ওযক সিখযত পারলাম না এবং ওযকও সসই কথাই 
বললাম সয, আমরা সবাযহ়ে পরস্পর এতত্রিন  ুল কযরত্রছ। 
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বযাটল বলযলন–সসই সথযক আরম্ভ। ও ত্রনযজই ত্রমস কনওয়েযক বযলযছ সয, সসই সথযক 
ওর লক্ষয ত্রছযলা প্রত্রতযশায সনও়ো–ওর বুত্রিবৃত্রে সবই এই ত্রিযকই ত্রনয়োগ কযরত্রছযলা। 
 
একটা খুনী ত্রহযসযব আমাযক যত্ররয়ে সিবার জনয? এ আত্রম ত্রকছুযতই ত্রবশ্বাস করযত 
পারত্রছ না। 
 
ত্রকন্তু গডশন, এ কথা সত্রতয। তুত্রম ত্রনযজই সতা আিযশ হয়েত্রছযল সিযখ, সয-সলাক সতামার 
ত্রবরুিািরণ করযতা, অত্রিযরই সস মারা সযযতা।–ত্রিযজট বলযলা। 
 
তার একটা অনয গূঢ় কারণ। তুত্রম একথাটা সবােবার সিিা কযরা গডশন, টত্রম ত্রপ়োসশযক 
জানলা সথযক যাক্কা ত্রিয়ে সিযল সিও়ো বা অনযানয যারা এযকর পর এক খুন হয়েযছ, 
তার সপছযন ত্রন়েত্রতর সকাযনা হাত সনই–সবই হনত্রর়ো ওয়েনত্রিযটর কােকারখানা। 
 
লডশ হুইটত্রিে অস্বীকার কযর বযলন–আমার কাযছ সবই সকমন একটা যাাঁযার মযতা 
লাগযছ। 
 
আপত্রনই সতা বলযলন সয আজই সক একজন আপনাযক সিান কযরত্রছযলা?–প্রশ্ন কযরন 
বযাট। 
 
হযাাঁ, বাযরাটা নাগাি। বলযলা। আত্রম সযন তকু্ষত্রণ শর জঙ্গযল যাই। ত্রিযজট তুত্রম না-ত্রক 
খুব জরুরী ত্রবষয়ে আমার সযঙ্গ কথা বলযত সিয়েত্রছযল? 
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বযাটল বযলন–তাহযলই সিখুন, ওখাযন একবার সগযল আর সিখযত হযতা না; যাযক বযল, 
এযকবাযর স-প্রমাণ যরা পয়ে সযযতন। স যব সিখুন, ত্রমস কনওয়ের ঘা়ে সথযক মাথা 
কাটা, পাযশই পয়ে আযছ আপনার ছুত্রর; ছুত্ররর হাতযল আপনার আেুযলর পত্ররষ্কার ছাপ–
সযবশাপত্রর সয সময়ে খুনটা হয়েযছ সসই সময়েই আপনাযক ওই অঞ্চযল সিখা সগযছ। 
িাাঁ়োবার মযতা একটুকযরা মাত্রটও থাকযতা না আপনার পায়ের ত্রনযি-সয সকাযনা জুত্রর 
আপনাযক িাাঁত্রসযত েুত্রলয়ে ত্রিযতা। 
 
আমাযক? এমন সকউ আযছ সয আমার সম্পযকশ, এসব উদ্ভট কথা ত্রবশ্বাস করযতা?–লডশ 
হুইটত্রিযের কেস্বযর ত্রবি়ে, বযথা-একী ূত। 
 
ত্রিযজট বলযলা–অন্ততাঃ আত্রম করতাম না গডশন, কখযনা আত্রম সতামার সম্পযকশ একথা 
সমযন ত্রনযত পারতাম না। 
 
কথা সশষ কযরই লডশ হুইটত্রিে বাইযর সবত্ররয়ে সগযলা। 
 
ত্রলউক বলযলা–ত্রিযজট, এবার তুত্রম বযলা, ওয়েনত্রিটযক তুত্রম সকন সযন্দহ করযল? 
 
ত্রিযজট বযাখযা কযর–আত্রম প্রথযম সযন্দহ করলাম, যখন তুত্রম বলযল সয, গডশন খুনী। 
কথাটা আত্রম ত্রবশ্বাস কত্ররত্রন কারণ ওর বাইযরটা আর স তরটা–িুযটাই আমার জানা। 
এটা স্বীকার কত্রর সয, ও আ়েিরশালী, সমাটাবুত্রি সম্পন্ন ও আত্মযকত্রন্দ্রক সলাক; ত্রকন্তু 
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ওর মন িুযলর মযতা নরম আর ও অস্বা াত্রবক রকম ি়োলু। একটা শুয়োযপাকা মারযত 
পযশন্ত ওর হাত ওযঠ না। শুযনই বুেযত সপযরত্রছলাম সয ওর পযক্ষ কযানারী পাত্রখর ঘা়ে 
মটযক সমযর সিলার কথা সবটাই ত্রমযথয- ুল। ত্রিতী়েতাঃ গডশন একত্রিন গল্পেযল 
আমাযক বযলত্রছযলা সয, ও-ই ওয়েনত্রিটযক ত্রবিা়ে কযরত্রছযলা। অথি সতামার কাযছ 
শুনলাম ত্রঠক তার উযল্টাটা। ত্রকন্তু কযানারীর গল্প ত্রকছুযতই সত্রতয হযত পাযর না, অমন 
একটা কাজ গডশযনর পযক্ষ এযকবাযর অসম্ভব। জাযনা? ও ত্রশকাযর পযশন্ত যা়ে না, কারণ 
রক্ত সিখযলই ওর শরীর গুত্রলয়ে ওযঠ। 
 
সুতরাং একথা পত্ররষ্কার বুেযত পারলাম সয, গযল্পর ওই অংশটুকু পুযরাপুত্রর ত্রমযথয। 
 
এরপর মযন প্রশ্ন জাগযলা, আর কী কী ও বযল থাকযত পাযর? একটা বযাপার সহযজই 
সবাো যা়ে সয মত্রহলা অতযন্ত অহিারী; সকউ ওযক প্রতযাখযান কযরযছ–এ ত্রিন্তা ওর 
গবশযবাযযক প্রিে আঘাত করযবই; এবং তার িযল সরযগ ত্রগয়ে প্রত্রতত্রহংসা সনবার সিিা 
করাটা ত্রবত্রিি ন়ে–ত্রবযশষ কযর লডশ হুইটত্রিে আবার যখন সামাত্রজক ও আত্রথশক সক্ষযিই 
উের জীবযন ত্রনযজযক সুপ্রত্রতত্রষ্ঠত করযলা। তাই গডশযনর মযতা একজন সমাটাবুত্রির 
মানুযষর কাাঁযয এক ত্রমযথয সবাো িাত্রপয়ে সিও়ো বা ত্রমযথয জাল জত্র়েয়ে সিলা 
ওয়েনত্রিযটর মযতা সময়েমানুযষর পযক্ষ অত্রত সহজ। আমার মন বলযলা–আপাতাঃ িৃত্রিযত 
যতই কত্রঠন সহাক, এমন যত্রি হয়ে থাযক সয, এই মত্রহলাই সবগুযলা খুন এমন িত্রন্দ 
কযর কযরযছ, যাযত কযর গডশনযক ত্রিয়ে সহযজই ত্রবশ্বাস করাযনা যা়ে সয, পর-পর 
সবকটা মৃতুযই এক ঐশ্বত্ররক অযমাঘ ত্রবযান?–ওর পযক্ষ গডশনযক একথা ত্রবশ্বাস করাযনা 
সমাযটই িুাঃসাযয ন়ে। সতামাযক আত্রম এর আযগই বযলত্রছ সয, গডশন সব ত্রকছুই ত্রবনা 
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ত্রিযা়ে ত্রবশ্বাস কযর। তারপযর  াবলাম–ওর পযক্ষ ত্রক এতগুযলা খুন করার সুযযাগ 
ত্রছযলা?–অনুযাবন কযর সিখলাম–হযাাঁ ত্রছযলা। একজন মাতালযক একটা সছাট্ট যাক্কা 
সিও়ো, একটা বাচ্চা সছযলযক জানলা সথযক সঠযল সিযল সিও়ো 
 
ওর পযক্ষ কত্রঠন ত্রকছু ন়ে। আত্রম ত্রগবস্ সতা ওর বাত্র়েযতই ত্রছযলা। ত্রমযসস হটশযনর 
অসুিতার সময়ে ও প্রত্রতত্রিন ওখাযন যাতা়োত করযতা। ডাাঃ আিলত্রবর সক্ষযি বযাপারটা 
ত্রকছু কত্রঠন ত্রছযলা। এটা ত্রিন্তা কযর সবর করযত পাত্ররত্রন সয, ও ও়োত্রিপু-র কাযনর ঘা 
সথযক বযাযেজ বাাঁযবার কাপ়ে িূত্রষত-কযর ডাাঃ আিলত্রবর হাযত সবাঁযয ত্রিয়েত্রছযলা। ত্রমস 
ত্রপিারটযনর মৃতুযটা আযরা রহসযম়ে মযন হয়েত্রছযলা। কারণ ওর মযতা একজন মত্রহলা 
োই াযরর সপাশাক পযর একটা সরালস্ িালাযব–একথা স্বযপ্নরও অযগাির। ত্রকন্তু পর 
মুহূযতশ মযন হযলা–নাাঃ তার সতা িরকার সনই। ওর পুরাযনা পিত্রত অবলিন কযর অত্রত 
সহযজই  ীয়ের মযযয আত্মযগাপন কযর একটা সছাট্ট যাক্কা ত্রিয়েই সতা কাজ হাত্রসল করা 
যা়ে–এবং হয়েত্রছযলাও তাই। গাত্র়েটা পাত্রলয়ে যাও়োর আযরা একটা সুযযাযগর সপয়ে 
সগল; পাযশর এক মত্রহলাযক ও একটা নির বলযলা এবং সসই নির লডশ হুইটত্রিযের 
সরালযসর নির। 
 
যত্রিও একথা সত্রতয, সয বযাখযা সতামাযির ত্রিলাম, তার এতটা ত্রনখুাঁত রূপযরখা সসই 
সময়ে আমরা মাথা়ে ত্রছযলা না। তযব একটা বযাপাযর আত্রম ত্রনত্রিত ত্রছলাম সয, গডশন 
খুনী ন়ে। তাই যত্রি হ়ে, তাহযল এতগুযলা খুন সক করযলা? উেরটাও সহযজই মাথা়ে 
এযলা। এমন একটা সকউ, সয গডশনযক ঘৃণা কযর। সক গডশনযক ঘৃণা করযত পাযর? 
হনত্রর়ো ওয়েনত্রিট ছা়ো আর সক-ই বা হযত পাযর? 
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একটা বযাপার জানতাম সয ত্রমস ত্রপিারটযনর সযন্দহ অমূলক ন়ে–ত্রনযজর জীবন ত্রবসজশন 
ত্রিয়ে সসকথা মত্রহলা প্রমাণ কযরত্রছযলন। এই জনযই সতামাযক বলযত বযলত্রছলাম সয, 
ত্রমস ত্রপিারটন ত্রঠক কী কী বযলত্রছযলন। সতামার কাছ সথযক শুযন যখন আত্রবষ্কার 
করলাম সয ত্রমস ত্রপিারটন একবারও সকাযনা পুরুষমানুযষর কথা বযলনত্রন, তখনই বুযে 
সগলাম সয, আমার ত্রিন্তাযারার মযযয সকাযনা অসঙ্গত্রত সনই এবং সস কারযণই সাগ্রযহ ত্রমস 
ওয়েনত্রিযটর ত্রনমন্ত্রযণ আত্রম রাজী হয়ে সগলাম। 
 
ত্রলউক সবশ রাগতস্বযর বলযলা–আমাযক এর ত্রবনু্দত্রবসগশ না বযল? 
 
কী কযর সতামা়ে বত্রল বযলা? তুত্রম সয এযকবাযর যযর বযসত্রছযল সয গডশনই হতযাকারী; 
আর সস জা়েগা়ে আত্রম সতা তখযনা অনুমাযনর সাগযর সাাঁতার কাটত্রছ!  াবযতও পাত্ররত্রন 
সয আমার সকাযনা ত্রবপি আসযত পাযর-বরঞ্চ স যবত্রছলাম সয, হাযত আমার প্রিুর 
সম়ে…,–বলযত বলযত ত্রিযজট ত্রশউযর ওযঠ–উাঃ, ত্রলউক! সস কী জান্তব িৃশয!…ওর সসই 
অস্বা াত্রবক সিাখ আর খুক খুক কযর অমানুত্রষক হাত্রস। 
 
ত্রলউকও একটু সকাঁযপ ওযঠ সসই িৃযশযর বী ৎসতা়ে। 
 
আত্রমও সকাযনাত্রিন  ুলযত পারযবা না সয, কী িারুণ এক মুহূযতশ আত্রম ওখাযন ত্রগয়ে 
পয়েত্রছলাম। 
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ত্রলউক বযাটলযক ত্রজযজ্ঞস করযলা–এখন মত্রহলার অবিা কী? 
 
এযকবাযর স যঙ্গ খান্ খান্ হয়ে সগযছ। এযির সক্ষযি এমনটাই হ়ে। ত্রনযজযির যারা খুব 
িালাক মযন কযর, তারা সয মুহূযতশ বুেযত পাযর সয ওযির িালাত্রক যরা পয়ে সগযছ, 
তখন আর সিখযত হ়ে না-একবাযর স যঙ্গ িূণশত্রবিূণশ হয়ে যা়ে। 
 
ত্রলউক বযল–পুত্রলশ ত্রহযসযব আত্রম বযথশ। হত্রর়ো ওয়েনত্রিটযক আত্রম ঘুণাক্ষযরও সযন্দহ 
কত্ররত্রন। আমার জা়েগা়ে আপত্রন হযল এমনটা ঘটযতা না। 
 
বযাটল বযলন–সস কথা বলা যা়ে না; হযতও পাযর আবার না-ও হযত পাযর; তযব 
আপনার সবায হ়ে মযন আযছ আত্রম বযলত্রছলাম সয, অপরায-ত্রবজ্ঞাযন অসম্ভব বযল 
সকাযনা শযব্দর িান সনই। মযন পয়ে, আত্রম তখন অত্রববাত্রহত মত্রহলার কথাও উযেখ 
কযরত্রছলাম? 
 
হযাাঁ, মযন আযছ। তাছা়োও আপত্রন িাযিশর পাদ্রী, সু্কযলর সছাট্ট সময়েযির কথাও 
বযলত্রছযলন। 
 
সহযস বযাটল বযলন–ও কথা বযল আপনাযক একথাই সবাোযত সিয়েত্রছলাম সয, সয-
সকাযনা সেণীর সলাকই অপরাযী হযত পাযর। 
 
একমাি গডশন ছা়ো। িযলা ত্রলউক, সিত্রখ গডশন সকাথা়ে।–ত্রিযজট বলযলা। 
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ওরা ত্রগয়ে সিযখ প়েবার ঘযর বযস লডশ হুইটত্রিে কতকগুযলা সনাট সমলাযেন। 
 
 ত্রিযজট আনত-স্বযর বযল–এখন তুত্রম সতা সবই সজযন সগযছ। এবার ত্রক আমাযির ক্ষমা 
করযত পারযব? 
 
ত্রিযজযটর ত্রিযক লডশ হুইটত্রিে তাকান–সিাযখর িৃত্রিযত মমতা মাখাযনা। 
 
সস ত্রক কথা ত্রিযজট! ত্রনি়েই পারযবা। সতযযক স্বীকার করার মযতা সৎ সাহস আমার 
আযছ। কাযজর মযযয ডুযব সথযক আত্রম সতামাযক অবযহলা কযরত্রছ। আমার অবিা 
ত্রকপত্রলং-এর সসই ত্রবখযাত উত্রক্তর সযঙ্গ ত্রমযল যা়ে। সসই সলাকই দ্রুত লযক্ষয সপৌঁছযত 
পাযর, সয একা পথ িলার সাহস রাযখ।–আমার জীবযনর পথও একলা িযলা সরর পথ। 
তারপর বলযলন-আমার ওপর সয গুরুিাত্র়েত্ব, তা আমাযক একাই বহন করযত হযব। 
আমার িলার পযথ থাকযব না সকাযনা মযু াত্রষণী সঙ্গী, আমার গুরু ার লাঘব করযত 
আসযব না সকাযনা প্রসাত্ররত হাত। আত্রম ত্রনরত্রবত্রেন্ন াযব শুযু িলযবা, সকবল িলযবা–
একা, সত্রঙ্গত্রবহীন। এই অত্রবরত িলা সশষ হযব সসত্রিন–সযত্রিন িলযত িলযত পথভ্রাযন্ত 
প়েযবা মুখ থুবয়ে। 
 
গডশন! সতামার স্ব াযবর সকাযনা তুলনা সনই–সত্রতযকাযরর মাযুযশমত্রেত সতামার স্ব াব।-
বযল ত্রিযজট। 
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এটা মযুর-স্ব াযবর প্রশ্ন ন়ে। এসব বাযজ কথা বযল সম়ে নি সকাযরা না–আত্রম অতযন্ত 
বযস্ত মানুষ। 
 
আত্রম জাত্রন তুত্রম খুবই বযস্ত। 
 
আমার কাগযজর এই সংখযা়ে একটা প্রামাণয প্রবন্ধ ছাপযত ত্রিত্রে–ত্রবষ়েবস্তু হযলা– 
মত্রহলাযির অপরাযবৃত্রে-যুযগ যুযগ। 
 
সপ্রশংস সিাযখ ত্রিযজট লডশ হুইটত্রিযের ত্রিযক তাত্রকয়ে বযল–অপূবশ! এর সিয়ে  াযলা 
আর সকাযনা ত্রবষ়ে হযত পাযর না। 
 
বুকটা টান কযর লডশ হুইটত্রিে বযলন–ত্রঠক আযছ, এবার সতামরা অনুগ্রহ কযর ত্রনযজর 
কাযজ যাও, আমার সম়ে নি সকাযরা না–আমার কাাঁযয কাযজর সবাো। 
 
ত্রনাঃশযব্দ ত্রলউক আর ত্রিযজট সবত্ররয়ে যা়ে। 
 
ত্রিযজট বযল–ওর স্ব াবটা সত্রতযই ত্রমত্রি। 
 
 ত্রিযজট, আমার যারণা, তুত্রম ওই সলাকত্রটযক সত্রতযই  াযলাবাসযত। 
 
জাযনা ত্রলউক, সত্রতযই ওযক  াযলাবাত্রস। 
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 ত্রলউযকর িৃত্রি জানলা সপত্ররয়ে বাইযর িযল যা়ে। ও বযল–আর উইিউযড সযযত  াযলা 
লাগযছ না। ত্রমযসস আিলত্রবর  াষা়ে এ জা়েগাটা শ়েতাযনর আ়েৎ। সমস্ত গ্রামটাযক 
অযাশত্ররজ সযন এযকবাযর ত্রগযল খাযে। 
 
অশত্ররযজর কথা়ে মযন হযলা–সতামার সসই এলসও়োত্রিশর কী হযলা? 
 
লজ্জা সপয়ে ত্রলউক সহযস ওযঠ–ওর হাযতর সসই রযক্তর কথা বলযছা? 
 
 হা। 
 
শুনলাম ওরা নাত্রক একটা সািামুগশী বত্রল ত্রিয়েত্রছযলা। 
 
 কী প্রিে ত্রবরত্রক্তকর! 
 
তযব কত্রিযনর মযযযই ও একটা োযমলা়ে প়েযব–বযাটল ওর সপছযন সলযগযছ। 
 
সবিারা সমজর হটশন! স্ত্রীযক মারবার সকাযনা পত্ররকল্পনাই ওাঁর ত্রছযলা না। একই কথা ত্রমাঃ 
অযাবযটর সক্ষযিও। সসই ত্রিত্রঠত্রট হ়েযতা এক মত্রহলা সকাযনা মামলার ত্রনষ্পত্রের জনয 
ত্রলযখত্রছযলা; আর ডাাঃ টমাস এযকবাযরই একজন সািাত্রসযয মামুত্রল ডাক্তার। 
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ও একটা প্রথম সেণীর গিশ । 
 
সরাজ আিলত্রবযক ত্রবয়ে করযব বযল তুত্রম সনহাৎ গায়ের জ্বালা়ে ওযক গালাগাল ত্রিযো! 
 
সরাজ একবার ওর পযক্ষ বাাঁিযরর গলা়ে মুযক্তার হার। 
 
হাত হযতাত্রি! তুত্রম ত্রক পাগল হযল? 
 
সমাযটই না। 
 
 ত্রিযজট ত্রকছুক্ষণ িুপ কযর সথযকত্রজযজ্ঞস কযর–আো ত্রলউক, তুত্রম ত্রক এখন আমাযক 
পছন্দ কযরা? 
 
ওর ত্রিযক ত্রলউক এযগাবার সিিা করযতই ত্রিযজট ওযক থাত্রময়ে ত্রিয়ে বযল-না ত্রলউক, 
আমাযক  াযলাবাযসা ত্রকনা ত্রজযজ্ঞস কত্ররত্রন–পছন্দ কযরা ত্রকনা তা-ই–জানযত সিয়েত্রছ, 
 
পছন্দ? এখন সতামা়ে সবশ পছন্দ কত্রর; আর  াযলাও বাত্রস। 
 
আত্রমও সতামাযক পছন্দ কত্রর ত্রলউক… 
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পরস্পযরর ত্রিযক তাত্রকয়ে ওরা িুজযনই সহযস ওযঠ। এই হাত্রস সব পাও়োর হাত্রস।যযমন 
ত্রশশুরা সিয-পাতাযনা বনু্ধযত্বর আনযন্দ পরস্পযরর গলা জত্র়েয়ে সহযস ওযঠ। 
 
ত্রিযজট বযল- াযলাবাসার সথযকও ব়ে ত্রজত্রনষ হযলা পছন্দ-এ িা়েী। আমাযির িুজযনর 
এই সম্পকশ সযন িা়েী হ়ে ত্রলউক। তা না হযল আমরা যত্রি িুজযনই িুজনযক সকবলমাি 
 াযলাবাত্রস, আর সসই  াযলাবাসার তাত্রগযি ত্রবয়ে কত্রর এবং ত্রকছুত্রিন বাযিই ছা়োছাত্র়ে 
কযর আবার আর একজনযক ত্রবয়ে কত্রর–এমনটা আত্রম িাই না ত্রলউক। 
 
ও ত্রিযজট! আত্রম জাত্রন তুত্রম কী িাও। কত্রঠন বাস্তবতা। আত্রমও তাই িাই ত্রিযজট। 
আমাযির এই সম্পকশ গয়ে উযঠযছ কযঠার বাস্তযবর ওপর ত্র ত্রে কযর–এ সিন্ধ অটুট, 
কখযনাই  াঙ্গবার ন়ে। 
 
সত্রতয বলছ ত্রলউক? 
 
হা সগা হা! এবং এই বাস্তব সিতনা এত প্রকট ত্রছযলা বযলই সতামাযক  াযলাবাসযত 
ত্রগয়েও প্রথমটা়ে অযতা  ়ে সপয়েত্রছলাম। 
 
আমারও  ়ে ত্রছযলা ত্রলউক। 
 
এখযনা সসই  ়ে আযছ? 
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না, এখন আর সনই। 
 
মৃতুযযক সকন্দ্র কযর আমরা িুজযন কাছাকাত্রছ হয়েত্রছলাম। আমরা সসই অযযা়ে সপত্ররয়ে 
এযস এবার িুজযন জীবযনর পযথ পা বাত্র়েয়ে এত্রগয়ে িলযবা… 
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