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স্ক্যাণ্ডাল ইন স ার ার্টা 
 
০১. 
 
 বটা বারজ ভারব ঘটল শুরুরেই। 
 
প্রায় চা  ঘণ্টা সে ী ক ল পশ্চিমগামী সেনখানা। ২০৪ পযানআম ফ্লাইট বযাাংকক সেরক 
আ রছ। ইশ্চেমরযয প্রায়  রযয আটটা নাগাে ডুর ল সজরনভারে সপৌঁরছ সগল। 
 
সেখরে সেখরে সগাটা শ্চবমানবন্দ  েূ পাল্লা  আর াহীরে  শ্চভড়ভাড়াক্কায় ছয়লাপ। 
অশ্চেশ্চে অভযেথনা আ  শ্চবোয়  ম্বযথনা  মরযয এক  ময় ডুর ল শ্চডরোমযাশ্চটক পাশরপাটথ 
সেশ্চখরয় সভের  ঢুরক সগল, সেখারন অযাটন পযার ক অরপক্ষা ক শ্চছল। 
 
সক জারন কা  জরনয। 
 
সমারটই এড়াবা  শ্চছল না বযাপা টা। 
 
হয়রো পযার কও ডুর রল  মরোই, েুজন েুজরন  কারছ অশ্চে শ্চবস্ময়ক  প্রাণী। 
 
 ডুর ল হাল্কাচারল, জনাকীণথ এয়া টাশ্চমথনারল  মাঝখান শ্চেরয় হাাঁটরে লাগল। 
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প্রেরম এক কাপ এ রপ্রর া কশ্চি বানারে বরল পারশ  সেশনা ী কনথা  সেরক করয়ক 
পযারকট আরমশ্চ কান শ্চ গার ট শ্চকনল। 
 
একশ্চটবার   জরনযও ডু রল শ্চির  োশ্চকরয় সেখল না সে পযার ক েখনও ো  প্রশ্চে 
নজ   াখরছ, শ্চকন্তু অেীব উো ীন, এবাং অশ্চে শ্চনকরট পারয় পারয় োরক প্রায় যর  
সিরলরছ, হাে বাড়ারলই সছাাঁয়া োয়। 
 
শ্চকন্তু সকন? সক. শ্চজ.ডবু্ল-  সলারক া শ্চক আরেৌ ো  জরনয এ ায়রপারটথ অরপক্ষা ক রছ 
শ্চকাংবা অনু  ণ! আিেথ, শ্চকন্তু একটা শ্চমশ্চনটও ডুর ল স  কম সকান শ্চকছুই ভাবল না, 
কা ণ োহরল পযার ক আর া শ্চনরজরক  েকথ  াখে। 
 
সকননা, োরক শ্চচনরে স  ভুল কর শ্চন; সেরহেু ো  েুজনই সকান এক  মরয় বহুকাল 
োবৎ একই বযব ায় শ্চলপ্ত। হঠাৎ, এক ময় স  পাবশ্চলক সটশ্চলরিান সেরক সবপর ায়া 
ডায়াল ঘু ারে লাগল। একষশ্চি একান্ন একষশ্চি। 
 
অরপক্ষা ক রে লাগল। অপ পরক্ষ  সকান এক মশ্চহলা  কণ্ঠস্ব  সভর  এল। 
 
 খাশ্চনক এশ্চেক-ওশ্চেক োশ্চকরয় ডুর ল বলল, বযাাংকক সেরক সমাড়কটা এখারন এর  
সপৌঁরছ সগরছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


স্ক্যাণ্ডাল ইন স ার ার্টা । আগাথা ক্রিক্রি । উপনযা  

4 

www.bengaliebook.com                                   ূক্রিপত্র 
 

 

ো প ই খাশ্চনক নী বো শ্চনিঃশ্বার  শ্চহ  শ্চহ  েুলল। 
 
  যাম 
 
শ্চঠকই যর ছ–সোমা  সেন সে ী কর শ্চছল? 
 
এযারলন শ্চজরে  ক ল, েুশ্চম সকমন আছ  যাম? জলশ্চে এর  সগছ? 
 
 ডুর ল বলল, ভারলা আশ্চছ। েুশ্চম সকমন? 
 
স  বলল, সোমা  জরনযই অরপক্ষা কর  বর  আশ্চছ।  ময় এরক্কবার  সনই। েুশ্চম এর  
সগছ  যাম, েুশ্চম সে আ রে সপর ছ, এরে শ্চক আনন্দ 
 
ডুর ল বলল, সোমা  শ্চক মরন হয় এটা একটা সরাশ জয়? সোমা  শ্চক োই যা ণা-স  
উত্তর  জানাল। 
 
ডুর ল সেখল সটশ্চলরিান ঘর   জানালা বা াব  পযার ক হাাঁটরছ। 
 
ডুর রল  কশ্চঠন সচায়াল  হ া মা াত্মক কশ্চঠন হরয় উঠল। অশ্চে দ্রুে শ্চ শ্চ ভা  নাশ্চমরয় 
 াখরে েৎপ  হরলা। 
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এযারলন বলল, স বা  সজরনভারে শ্চগরয়শ্চছলাম, আমারক সোম া আশা কর াশ্চন, আশ্চম 
কখরনা সেশ্চখশ্চন। অেচ শ্চক মজা। 
 
ডুর ল বলল, পযার ক আমা  শ্চপছু শ্চনরয়রছ। 
 
এযারলন বলল, সক? শ্চক বলরল? 
 
 ডুর ল বলল, সমজ  এযাণ্টন পযার ক। আমো ডরম বশ্চব লঙঔমরক সে খুন কর শ্চছল? 
 
মরন পরড়? স  একজন পাক্কা মাো  েযাো । 
 
এযারলন বলল, স  শ্চক সোমারক সেরখরছ? 
 
 শ্চঠক য রে পা শ্চছ না। 
 
 হঠাৎ, অশ্চে দ্রুে সটশ্চলরিান ঘ  সেরক সবশ্চ রয় অনয পে য ল। 
 
পযার ক স খারন সনই। বুঝরে পা ল স , আপেে সকউই আ  অনু  ণ ক রছ না। 
 
ডুর   টাশ্চমথনাল স রতা াাঁয় ঢুরক আর া শ্চকছু  ময় কাটাবা  জরনয অশ্চব ে সমনু উরে-
পারে সেখরে োকল। সকননা  ময় খ রচ  জরনযও একটা খ চ আরছ। হযাটবযারক  
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আয়নায় শ্চনরজ  সচহা া সেন নেুন কর  সেখারলা। এ সহন ডুর ল, এখন ওরয়টার   
 রে শ্চকছু কো বলল। ো প  শ্চনিঃশঙ্ক একটা টযাশ্চি  ে জা খুরল ড্রাইভা রক শ্চনশ্চেথষ্ট 
জায়গা  কো বরল শ্চেল। সহারটল শ্চড লা পযাক । 
 
ডুর ল এেক্ষণ বারে ভাবরে পা ল স  মুক্ত, পশ্চ পূণথ শ্চনিঃশ্বা  সিরল হাাঁি সছরড় বাাঁচরব। 
 
ডুর ল এক ময় টযাশ্চি সেরক সনরম স াজা সহারটল শ্চড লা পযাকর   প্রেম লশ্চবরে এর  
োমল। ো প  আবা  শ্চকছুক্ষরণ  মরযয সবশ্চ রয় অনয আ -একটা টযাশ্চি যর  ডানশ্চেরক 
সমাড় শ্চি ল। রুতা-লা  মযযপে যর  স াজা চরল সগরল গ্র্যাণ্ড শ্চেরয়টা । 
 
এখন, শ্চনরজরক পশ্চ পূণথ মুক্ত সবায ক ল। 
 
খব  শ্চবশ্চনমরয়  প্রযান এবাং শ্চবশ্বত জায়গা গযালা ী সচক হল শ্চ য়া   বরচরয় শ্চন াপে 
আশ্রয়স্থল। আ  স ই কারজ এযারলন একমাত্র  হচ  অশ্চে পশ্চ শ্চচে সো  । আাঁকাবাাঁকা 
পে যর  ডুর ল এরগারে োকল। আ  করয়ক পা সপর ারলই গ্র্যাণ্ড রু- । ো  খুব 
কারছই আটথ শপ অেথাৎ শ্চশল্পশ্চবপণী। ডুর ল হাাঁি সিলল। আটথ শরপ  ওপর ই 
এযারলরন  কাম া। সোকারন  শ্চেরক ডুর ল োকাল। 
 
শ্চকন্তু, শ্চক আিেথ, এে  াে কারল,  রযয উত্রাল না, অেচ সোকারন  ঝাাঁপ বয। শ্চকন্তু 
হহ-হল্লা  অন্ত সনই। স ই মারোয়া া উদ্দীপনা  মরযয ডুর ল  বুজ কারঠ  একটা ে জা 
বয বাশ্চড়   ামরন এর  োাঁড়াল। 
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না,  বই শ্চঠক আরছ। একটা  রঙ্করেই এযারলন ে জা খুরল বাইর  এর  হাে বাড়াল। 
 
ওিঃ। সোমারক সেরখ সে শ্চক আনন্দ হরে 
 
সোমারক সেরখ আমা ও-পযার ক  ম্বরয শ্চক ভাবছ? 
 
 ব জায়গায় খব  শ্চেরয়শ্চছ। সেশ্চখ কেেূ  শ্চক হয়–োইরহাক সোমারক এ া সে এখারন 
সডরক পাশ্চঠরয়রছ, আশ্চম খুব খুশ্চশ হরয়শ্চছ 
 
শ্চকন্তু বযাপা টা আ রল শ্চক জারনা? 
 
শ্চক? 
 
আশ্চম সকবল শ্চপ্রন্স  ুভানা িরন  আশ্চেথক শ্চমশনরকই  াহােয ক শ্চছলাম, শ্চকন্তু সচক া 
এেই  রন্দহ ক রছ ো  জনয পযার ক এয়া রপারটথ হরেয শ্চেরয়রছ, আশ্চম সো বুঝরেই 
পা শ্চছ 
 
ডুর ল সহর  বলল,  বাই জারন শ্চকাংবা হয়রো আশ্চম ওরে  অরনক শ্চকছু সজরন সিরলশ্চছ 
এই ভয় 
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ও া বযাাংকরক সোমারক সকান উপরেশ সেয়শ্চন। 
 
 হযাাঁ, ো া আমারক বরলশ্চছল সে ঐ কম কাশ্চহনী শ্চকছু একটা শুনরে পাব। 
 
এযারলন শ্চজরে  ক ল, হা ভারলা কো, কন ুযরলট  শ্চমো  হযান ন শ্চক ঐ সেরনই 
শ্চছরলন? 
 
ডুর ল উত্ত  শ্চেরে সে ী ক ল। 
 
এযারলন আবা  শ্চজরে  ক ল, েুশ্চম শ্চক  াইলা  হযান নরক জারনা? 
 
এি.শ্চব.আই.-সয়  োশ্চয়রে–ডুর ল বলল, হযাাঁ, আশ্চম োরক জাশ্চন। 
 
এ জায়গাটা সকমন? অশ্চি টা শ্চকর  ? এ ব সেমন শ্চকছুই জানাইশ্চন। সভরবশ্চছলাম 
সোমা   রে সেখা হরল  ব খুরল বলব। একটা কাজ সোমারক ক রেই হরব 
 
এযারলরন  গলা  স্ব  কাাঁপশ্চছল ডুর ল লক্ষয ক ল। এই য রন  অকস্মাৎ মমথাহে এবাং 
পীশ্চড়ে সবারয  কা ণ শ্চক হরে পার  শ্চঠক ভাবরে পা ল না ডুর ল। স  একবা  শুযু 
ডাকল। এযারলন 
 
এযারলন বলল, আশ্চম  শ্চেযই, েুিঃশ্চখে  যাম— 
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সকন? শ্চকর   েুিঃখ 
 
 জাশ্চন না 
 
এই জীবরন  শ্চক সকান সশষ সনই– 
 
না, সশষ সনই। চলরে চলরে এ পে েশ্চে িুশ্চ রয় োয় োক, ক্লাশ্চন্ত আর  আ ুক। জাশ্চন 
একশ্চেন সকান চড়ায় শ্চগরয় শ্চনিয়ই সঠকরব, স শ্চেন  ব গ্লাশ্চন যুরয় মুরছ োরব। শ্চকন্তু 
এমন শ্চবচশ্চলে হরে সোমারক সো সেশ্চখশ্চন। 
 
এযারলন বলল, আশ্চম ঐ ব কাজরক মরন-প্রারণ ঘৃণা কশ্চ । আরগ ভাবোম বুশ্চঝ-বা ভারলা 
কাজই ক শ্চছ।  ব কারজ ই প্ররয়াজন আরছ েুশ্চনয়ায়। শ্চকন্তু এখন  শ্চেয ঘৃণা কশ্চ  
ডুর ল, সোমা  কারছ বলরে লজ্জা সনই। ইশ্চলনর  শ্চির  আ  পাাঁচজন সলারক  মরো 
 হজভারব স্বােরন্দয বাাঁচরে চাই। 
 
ডুর ল ভাবল, স  এশ্চক শুনরছ। 
 
বরল চলল শ্চনরজ  মরনই, যর া, বশ্চব লঙস্ট্ররম  হেযা, শ্চকাংবা জন শ্চপটা রক হাংকরঙ 
জরল ডুশ্চবরয় মা া অেবা ইশ্চলয়ট শ্চ াংগা রক লণ্ডরন  আণ্ডা গ্র্াউণ্ড সেরন   ামরন যাক্কা 
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শ্চেরয় সিরল সেওয়া এ  ব কাশ্চহনী শুনরে শুনরে আশ্চম ক্লান্ত  যাম। বযাপা গুরলা 
 হজভারব নাও  যাম। 
 
এযারলন বলল, বাতশ্চবকই ও ব কাজ সমরয়রে  জনয হরে পার  
 
ডুর ল বলল, এই জাল সেরক েুশ্চম সবশ্চ রয় আ রে চাইরছ। েেেূ  মরন পড়রছ স ই 
স ৌভাগযবারন  নাম জযাক টযালবট। 
 
এযারলন বলল, হযাাঁ শ্চঠকই শুরনরছা? 
 
শ্চকন্তু, বযাপা টা শ্চক? স  শ্চক ভীষণ উৎপাে শুরু কর রছ। 
 
েশ্চে বশ্চল ো  সচরয়ও খা াপ। 
 
কে খা াপ 
 
 ো  জনয সোমারক আম া এখারন সডরক এরনশ্চছ–এই স ই সলাক সে শ্চকনা শ্চপ্রন্স 
 ুভনা  সপইশ্চটাং স্ক্রল চুশ্চ  কর শ্চছল, ো প  সেরক জযাক উযাও এবাং স্ক্রল ও অেৃশয 
 
োই শ্চক 
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হযাাঁ, এরকবার  শ্চনপাত্তা।  যান পাওয়া োরে না সকাোও। অেচ জযাক টযালবটরক চাইই, 
চাই। উই হযাভ টু িাইন্ড সোজ সপইশ্চটাং  এণ্ড উই মাে িাইন্ড জযাক— 
 
এবাং সঠাাঁরট  পেথা কাাঁপল ডুর রল , এবাং–োরক খুন ক রে–কবর   েলা সেরক সেন 
এযারলরন  গলা  স্ব  উরঠ এল, এবাং সোমারকই খুন ক রে হরব, ডুর ল সোমারকই, 
সোমারকই 
 
. 
 
০২. 
 
 ো প , অরনকক্ষণ সকরট সগল। 
 
স  চুপচাপ বর শ্চছল। শান্তু, শ্চনরুরেগ। সকারল  ওপ  েুরটা হাে অেযন্ত শ্চস্থ  এবাং 
শ্চনরটাল পরড় আরছ।  ামরন সটে রুম। 
 
ডুর ল ভাবল, এই স ই অযারলন, কুশ্চড় নম্ব  এযানারপাশ্চল  স্ট্রীরট  সহডরকায়াটথার  সক 
স কশরন ো  োশ্চয়ে অরনক গুরুেপূণথ, ো  বয়  মরন হয় এখন ছাশ্চিশ। ডুর ল  ুশ্চমষ্ট 
করণ্ঠ ডাকল, এযারলন। 
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এযারলন ো  শ্চেরক সচরয় একখণ্ড হাশ্চ  শ্চেরয় ভুশ্চলরয় শ্চেরে চাইল অেীরে   ব জ্বালা। 
সোমারক এই পরেই সেরে হরব। ডুর ল বলল, শ্চকন্তু জাশ্চন না শ্চকভারব েুশ্চম চলরব–েুশ্চম 
ছাড়া সেভারব আমা  জীবন,  ময়, আযু় সকরট সগরছ। সেমশ্চনভারব চরল োরব–নখ খুাঁরট 
এযারলন মুখ েুরল চাইল, শ্চক শ্চঠক বলশ্চছ 
 
জাশ্চন না। স্বাভাশ্চবকভারবই ডুর ল শ্চনরজ  কারছই সেন জবাবশ্চেশ্চহ ক ল; আই ডাজ নট 
এভা   ীম টু এণ্ড-আবা  একটু সেরম বলল, এ  সকাোয় সশষ জাশ্চন না,  ম্ভবে আমা  
জীবরন  সশষ শ্চেন পেথন্ত এ  সশষ সনই 
 
মুখ েুরল োকাল এযারলন। 
 
োক সগ। এখন সোমা  জযাক টযালবরট  খব  বরলা  যাম–এযারলন বলল, েুশ্চম শ্চক 
ভাবরছা বরলা সো আমারক? 
 
শ্চকছু না। ডুর ল বলল, েুশ্চম োরক ভারলাবা  
 
এযারলন বলল, েরেষ্ট ভারলাবাশ্চ । 
 
 শ্চক মরন হয় সোমা  সপইশ্চটাং স্ক্রল চুশ্চ    রে হাে আরছ— 
 
 হা। আশ্চম শ্চবলক্ষণ মরন কশ্চ । 
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বুরঝশ্চছ। সোমা  গলায় স টাই কাটা  মরো শ্চবযরছ–শুযু োই নয়। আশ্চম ো  ভারলা 
মন্দ  বটাই সেখরে চাই। কেখাশ্চন সোমারক  াহােয ক রে পা রবা জাশ্চন না। েরব 
এটা শ্চঠকই কেথরবয  খাশ্চের  শ্চবপোপন্ন বযুরক েযাগ ক রে সমারটই শ্চপছুপা হরব না 
 
শ্চনিয়ই–ডুর ল বলল, হযাাঁ ো শ্চঠক 
 
এযারলন বলল, মাত্র শ্চেন শ্চেরন  মরযয িয় ালা ক রেই হরব।  ুভানা  এটাই শ্চছল চ ম 
শ্চনরেথশ–অেথাৎ আলশ্চটরমটাম 
 
 ুভানা   বরচরয় মূলযবান  ম্পে  ম্বরয েুশ্চম শ্চকছু জারনা শ্চক? ডাউন স্ক্রল । বড়রডা 
মুশশ্চকরল পরড় সগশ্চছ শ্চপ্ররন্স  কারছ। খুব শ্চ শ্চ য়া । স ই  ুরোরগ এখন সচক া োরুণ 
ভূশ্চমকা শ্চনরয়রছ। অেচ ওয়াশ্চশাংটরন  নযাশনাল েযাশ্চনাং সবাডথ মরন ক রছ 
 
শ্চক মরন ক রছ? 
 
সচক া চাইনী রে  মুখপাত্র, বাট উই আ  নট শ্চশও , সনরগাশ্চ রয় ান চলরছ সো 
চলরছই। আনশ্চটল লে নাইট-আ  েখনই শ্চক শ্চপ্ররন্স  ছশ্চবগুরলা টযালবট চুশ্চ  কর  
 
োই হরব হয়রো। 
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আশ্চম বহুশ্চেন শুরনশ্চছ ডাউন সু্ক্রল  কো। ডুর ল বলল, সেয়া  আ  সিা  অি সেম, 
 াইট? এটা শ্চক শ্চঠক শ্চ ল্ক সপইশ্চটাং  অন স াল  অযাবাউট থ্রী শ্চিট ওয়াইড অযাণ্ড সটন 
শ্চিট লঙ 
 
এযারলন চুপ কর  শুনল। 
 
শ্চ র টলী স ারম  শ্চমউশ্চজয়ারম সেখারনা হরয়রছ? 
 
েযাট   াইট–এযারলন এইবা  মুখ খুলল, শ্চকন্তু শ্চনিয়ই েুশ্চম স গুরলারক অল এযাট 
ওয়ান্স সেখশ্চন। 
 
এযারলন বলল, সো ওয়যা  ডান বাই এ ওয়াগুশ্চ াং বুশ্চিষ্ট শ্চপলশ্চগ্র্ম, এ সপইটা  সনমড় 
সপঙকা। সে শ্চকনা  া া  াউে-ইষ্ট এশ্চশয়া সহাঁরট সবশ্চড়রয়শ্চছল। শ্চ মারকথবল চাইনীজ 
এযানশ্চ রয়ট আটথ বড় একটা সচারখই পরড় না। কমর  কম োম হরব সকাশ্চট ডলা । 
েেেূ  মরন হয়  ম্রাট  ু  েীেথ ভ্রমরণ   ময়কা  সভশ্চ য়া  শ্চ নশ্চ না ী প্রেীক 
শ্চহর রবই শ্চির  সপরে চায় ও  েোেে মূলয। শ্চপ্রন্স  ুভানা  ওগুরলা বােথ  াইট। 
োইরহাক। সকন স ারম শ্চগরয়শ্চছল? 
 
েেেূ  যা ণা কালচা াল ইটা রচঞ্জড। আটথ গযালা ীরে মাত্র েু প্তাহ হহ-হহ বযাপা । 
 
ো প  ওগুরলা শ্চক স ারমই চুশ্চ  োয়? 
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শ্চপ্রন্স স্ক্রলগুরলা সজরনভা সেরক সেরশ শ্চনরয় োবা  শ্চঠক কর । শ্চটন খশ্চন  আরলাচনা সশষ 
কর   ব কো পাকা। জযাক এ  মরযয শ্চকভারব সে হাে ািাই ক রল। আমারে  কারছই 
বযাগটা শ্চছল। শ্চপ্রন্স জযাকরক  বরচরয় সবশী শ্চবশ্বা  ক ে বরল স াম সেরক সজরনভা 
সহারটরল ওরঠ আ  এরকবার  হাওয়া হরয় সগল স খান সেরক। এমন শ্চনোরুণ 
শ্চবশ্বা ঘােকো 
 
ডুর ল বলল, আ  এযাটন পযার ক। ো   ম্পরকথ শ্চকছু সভরবছ শ্চক? 
 
ডুর ল মরন মরন বলল, হযাাঁ এটা পযারনরক ও কাজ হরে পার । শ্চটন খশ্চন  আরলাচনায় 
আমারে   রে  ুভানা   ম্পকথটা নষ্ট কর  সেবা  জনয স্ক্রল  রমে জযাকরক 
সক.শ্চজ.ইউ-  সলারক া গারয়ব কর ও সো শ্চেরে পার । োরে কর  আরমশ্চ কানরে  
ওপ   ব সোষটাই পরড়– 
 
এ কম কো আশ্চমও ভাবশ্চছ–এযারলন চুপ কর  জানালা  যার  শ্চগরয় োাঁড়াল। 
 
 সেন ইউ আ  শ্চশশু  সে জযাকই সচা ? 
 
 ুভানা অনয কম োবী কর । শ্চপ্রন্স সে  ুযরট োকেে জযাক স খারন সেরক একটা 
পযারকট কাগরজ  বাশ্চণ্ডরল  মরো শ্চনরয় চম্পট সেয়।  ুভানা  বযশ্চক্তগে একজন চাকু্ষষ 
সেরখরছ। 
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শ্চকন্তু অেখাশ্চন খা াপ কাজ শ্চক জযাক ক রব? ো   বটাই জারনা েুশ্চম। আ  
ভারলাবা রে। 
 
এযারলন বলল, আ রল টযালবট জযাক োরুণ সবপর ায়া। ো  কাজ  া া েুশ্চনয়া জুরড় 
ঘুর  সবড়ারনা, এশ্চেরক ইশ্চঞ্জনীয়াশ্চ াং-এ সচাত। সপইশ্চটাংগুরলা চুশ্চ  হবা  প  স্বভাবেই 
শ্চপ্রন্স এখন আরমশ্চ কানরে  ওপ  চরট সগরছ ইনক্লশ্চডাং ন ামরকা শ্চটম। আ  এরে সো 
পযার ক খুশী হরবই-শ্চকন্তু োরক এয়া রপারটথ সেরখ খুব একটা খুশী বরল মরন হরলা না–
ডুর ল বলল। 
 
এযারলন বলল, োক্ স   ব কো। এখন সোমা  একমাত্র কাজ হরব শ্চেনশ্চেরন  মরযয 
সেমনভারব সহাক জযাকরক খুাঁরজ সব  কর  শ্চপ্ররন্স  মামলাশ্চট  ব সপৌঁরছ শ্চেরেই হরব। 
 
সচয়া  সছরড় ডুর ল উরঠ োাঁড়াল। এ  মরযয েশ্চে  ময় োরক আশ্চম একবা  োব জযাক 
টযালবরট  কাম ায়। সোমা  কারছ শ্চঠকানা আরছ? 
 
আশ্চম আরগই জাশ্চনরয় শ্চেরয়শ্চছ 
 
সোমা  কারছ সকান চাশ্চব আরছ শ্চক? 
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স  স খারন সনই। ো  কা ণ খব  কযন ুযরলট  ারখ না। সকবল ো  পযারড একটা 
শ্চঠকানা পাওয়া সগরছ। শ্চভলা-সডল- ল। লাউর ন স াড, সজরনভা, নেথ পরয়ট। ইটালী  
একজন শ্চবজরন  মযাগরনট। শ্চব াট চাই। নাম হল- কাউট বানথারডা এযারপাশ্চলও– 
 
এযারলন বলল, শ্চবখযাে শ্চশল্প- াংগ্র্াহক। 
 
 ডুর ল বলল, এই অঞ্চলটারক এযারপাশ্চলও শ্চক শ্চভলা-সডল- ল বরল সবড়াে। 
 
হযান ন বযাপা টা বলরে পা রব? 
 
 শ্চপ্রন্স  ুভানা   রে সপইশ্চটাং স্ক্রল চুশ্চ   কোটা শ্চনরয় শ্চশগশ্চগ  িয় ালা হওয়া উশ্চচে। 
 
আরগ পযার ক  ম্পরকথ ভাবরে হরব। কা ণ জযাকরক স ই হয়রো খুন কর রছ। 
 
 এরলন বলল, সপপা  স্ক্রলটা সি ৎ পাবা  জনয হয়রো উগ্র্ হয়রো বযবহা   ুভানা 
ক রে পার ন।  াবযারন কো বলরব। সেখ জযাক সে সচা  এ যা ণাটা পাোরনা চাইই–
সোমা  জনয আশ্চম অরপক্ষা ক ব। 
 
. 
 
০৩. 
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 েখন প্রায়  াে নটা। 
 
অরনকক্ষণ হরয় সগল শ্চচত্রশালা সেরক সবশ্চ রয় এর রছ। ো প   া া াে মরন মরন 
ভাবল টাংটরন একটা সকবল ক রল সকমন হয়। স  শ্চক  াি  াি জাশ্চনরয় সেরব। স  
ো  োশ্চয়ে সেরক পেেযাগ ক রছ। 
 
অবরশরষ ডুর ল এশ্চগরয় সগল গ্র্যাণ্ড রু  শ্চেরক। হঠাৎ মরন হরলা োরক সক সেন 
অনু  ণ ক রছ। দ্রুে এশ্চগরয় শ্চগরয় ডুর ল স ট শ্চপটা থ কযাশ্চেড্রারল  কারছ োমল। 
 
েমরক োাঁড়াল অনু  ণকা ী ছায়ামূশ্চেথ। ডুর ল বুঝরে পা ল শ্চবপে আ ন্ন। শ্চনশ্চ শ্চবশ্চল 
আর া একটা জায়গায় পা শ্চেরেই স  অদু্ভেভারব সপছন শ্চেক সেরক একটা প্রচণ্ড ঘুশ্চষ 
ঘুশ্চ রয় মা ল। ো প  একটা শ্চনজথন জায়গায় শ ী টারক সটরন এরন আর া করয়ক ঘা 
ঘুশ্চষ মা ল। অপ পক্ষ  ক্তাক্ত সঠাাঁট িাাঁক কর  শ্চক সেন বলল, করমট 
 
সক বরলরছ আমা  শ্চপছু শ্চনরে? সেশ্চখ সোমা  পাশরপাটথ এখারন আ া  সোমা  সকান 
এশ্চক্তয়া ই সনই, এই বরল স  আর া করয়কটা  দ্দা মা ল ঘারড়, গেথারন। 
 
আমায় স হাই শ্চেন মাঁশ্চ রয় ডুর ল। 
 
এবা  বরলা সো করব সেরক আমা  শ্চপছু সনবা  কারজ সলরগছ। 
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আপশ্চন এখারন আ া  ঘণ্টা করয়ক আরগ সেরক। 
 
েখন চলন্ত একটা টযাশ্চি োশ্চমরয় সহারটরল শ্চড লা পযাকর  দ্রুে সপৌঁরছ সগল। 
 
অস্ত্র পারয় শ্চপ্রন্স  ুভানা ঘর   মরযয পায়চা ী ক শ্চছরলা। বলরলন, মাঁশ্চ রয় ডুর ল, আম া 
আরমশ্চ কান অশ্চিশ্চ য়ালরে  ওপ  এেই শ্চনভথ শীল সে এখন অবশ্চশয অরযেথ হরয় পরড়শ্চছ 
 
শ্চপ্রন্স বলরলন, সেখুন, শ্চেন শ্চেন পর  সেরশ সি বা  আরগ সেমনভারবই সহাক, আমা  
হপেৃক ছশ্চবগুরলা  একটা বযবস্থা করুন। আশাকশ্চ  স্বীকা  ক রবন এগুরলা টযালবটই 
চুশ্চ  কর শ্চছল। আশ্চম আ  এখন অনয সকান কো শুনরে চাই না। 
 
ডুর ল বলল, আপশ্চন শ্চক শ্চনশ্চিে টযালবটই  মূ্পণথ োয়ী? 
 
 ুভানা বলরল, আমারে  কারছ সো সেল রঙ  ছশ্চবগুরলা  আশ্চেথক মূরলয  সচরয়ও যমথীয় 
মূলয অরনক সবশী। আ  জযাকরক শুযু এ বযাপার  নয়, মাইশ্চনাং লীরজ  বযাপার ও শ্চবশ্বা  
কর শ্চছলাম আরমশ্চ কান শ্চশল্পপশ্চেরে  প্রশ্চেশ্চনশ্চয শ্চহর রবই। 
 
ডুর ল স ই মুহূরেথ শ্চজরে  ক ল, ো হরল  ব আরমশ্চ কানরে ই আপশ্চন টযালবরট  
মরো একজন সচা  বরল ভারবন? 
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 ুভানা বলরলন, অরনক শ্চকছু মূলযবান শ্চজশ্চনরষ  বেরলই অশ্চভেো অজথন ক রে হয়। 
ডুর ল জানাল, আপনা  ভৃরেয   রে একটু কো বলরে চাই। 
 
শ্চক লাভ। ো   রে কো বরল। 
 
 হঠাৎ ো  ক্ষী এর  খব  শ্চেল একজন জননক ভদ্ররলাক সেখা ক রে এর রছন। 
 
 পযার ক মুহূরেথ  মরযয একেম সভের   ঘর   মরযয ঢুরক পড়ল। 
 
শ্চঠক এই মুহূরেথ পযার করক এইখারন সেরখ ডুর ল চমরক উঠল। পযার ক চােু ীপূণথ 
চাউশ্চন  িাাঁরক মৃেু হা ল। 
 
পযার ক বলল, ডুর ল এটা শ্চকন্তু শ্চন রপক্ষ অঞ্চল। ো সহাক, শ্চক মরন কর  এখারন–
জানরে চাইল ডুর ল। 
 
বযব া। 
 
শ্চকর   বযব া। 
 
খশ্চন াংরান্ত এশ্চগ্র্রমট আ  শ্চক। 
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পযার ক, মরস্ক্ারে সক.শ্চজ.ইউ সেশ্চনাংপ্রাপ্ত পাকা সগারয়ন্দা ডুর লরক বাইর  সডরক এরন 
আরলাচনা আমন্ত্রণ জানাল। েুজরন এর  োমল একটা অজানা স েু  কারছ। 
 
টযালবটরক খুাঁরজ সপরল। সোমারে ই একজন সলাক এমশ্চন কর  সোমারে  ভ াডুশ্চব 
ক ল? 
 
ডুর ল বলল, ো  শ্চবরুরি আমা  কারছ সকান প্রমাণ সনই। 
 
পযার ক বলল, সোমারে  অশ্চে শ্চবশ্বত অনুচ , বযু, স ই আবা  ো নয় োই বরল 
সবড়ারে। শ্চপ্রন্স ো  িরল প্ররেযকটা আরমশ্চ কানরে  ওপর  োরুণ চরট সগরছন 
 
ডুর ল বলল, বছ  করয়ক আরগ আমো ডারম শ্চছলাম। 
 
পযার ক বলল, বুরঝশ্চছ, েুশ্চম  বাটথ লঙস্ট্ররম  কো বলরে চাইছ 
 
ডুর ল বলল, স  আমা  খুবই বযু শ্চছল। 
 
 আমারে  ইরে  বাইর  ও  মৃেুযটা ঘরট োয়। 
 
 টযালবট এখন সকাোয়? 
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েেেূ  মরন হয় ো  পাত্তা এখানকা  শ্চত্র ীমানায় পাওয়া োরব না। আ  সোমারকও 
আরেশ ক শ্চছ এখনই সজরনভা পশ্চ েযাগ ক রে। পযাশ্চ   সেরে আশ্চম সোমায়  াবযান 
ক শ্চছ। সেখারন খুশী োও শ্চকন্তু সজরনভায় সেরকা না। 
 
. 
 
০৪. 
 
 ডুর ল ো প  অনয পে যর  পাবশ্চলক সটশ্চলরিান সেরক হযান নরক খব  শ্চেল। 
 
হযান ন বলল, শ্চক বযাপা ? 
 
ডুর ল বলল, এযারলনরক সিান ক লাম। সকউ য ল না। 
 
শ্চঠক আরছ। সোমা  কারছ আশ্চম োশ্চে। সকাোয় আছ এখন? শ্চনশ্চেথষ্ট একটা জায়গা  নাম 
কর  ডুর ল স খারন খাশ্চনকক্ষণ অরপক্ষা ক রে লাগল। েো ীশ্চে এক ময় হযান ন 
এর  সপৌঁছরে ো া েুজন শ্চস্মশ্চিেশ্চভল পাশ্চড় শ্চেল। 
 
ডুরয়ল বলল, চরলা ো  আরগ টযালবরট  কাম াটা  াচথ কশ্চ  
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হযান ন বলল, আশ্চম েন্নেন্ন কর  সেরখশ্চছ। সকান হশ্চে  সনই। এখন বুঝরে পা শ্চছ ও 
 ব কাজই ক রে পার  টাকা  জরনয। 
 
ডুর ল বলল, টাকাই েশ্চে ো  একমাত্র লক্ষ হয় োহরল স  শুযুমাত্র ঐ সপইশ্চটাং চুশ্চ  
ক রব সকন বুঝশ্চছ না। 
 
ডুর ল বলল, আমা  যা ণা ফ্রাশ্চন্স  এযারপাশ্চলও এ  মরযয জশ্চড়ে আরছ। এযারলন একটা 
শ্চঠকানা শ্চেরয়শ্চছল শ্চভলা-সডল- রল । সেটা শ্চনিঃ রন্দহ কাউট এযারপাশ্চলও । 
 
ডুর ল অবরশরষ রুর ট শ্চপরয়র  শ্চির  এরলা। ডুর ল শ্চকছুক্ষরণ  মরযযই শ্চনিঃশরে 
এযারলরন  বাশ্চড়রে ঢুকল শ্চকছুক্ষণ আরগ সে সকউ এর  এখারন সোলপাড় কর  সগরছ 
ো  শ্চচহ্ন প্রভূে শ্চবেযামান। 
 
 ক্তাক্ত শেযা  পারশ সমহগশ্চন কারঠ  সডস্ক্ সভরঙচুর  খানখান। 
 
হযান ন একটা হলঘ  সপশ্চ রয় মাঝখান বা বা  স ই শ্চবছানা  কারছ শ্চগরয় সেখল একটা 
বাোমী স্ক্াটথ আ   ক্তাক্ত ব্লাউরজ  পারশ ২৮সকারে  হােী  োাঁরে  বাাঁটেুক্ত সছাট 
একটা বনু্দক শ্চনঝুম ঘুশ্চমরয়  রয়রছ সেন। 
 
ডুর ল বছ  শ্চেন আরগ এই  মণী  আরেয়াস্ত্রশ্চট এযারলরন  কারছ সেরখশ্চছল। ো প  
ডুর ল মাোনীচু কর  সবডরুরম  শ্চেরক এশ্চগরয় চলল। 
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. 
 
০৫. 
 
 েেন এযারলন প্রায় মৃেুযমুরখ। সেওয়াল, সডস্ক্, শ্চবছানা  বথত্র  রক্ত  সিাাঁটা সিাাঁটা োগ 
বেথমান ইেতেিঃ ছড়ারনা। অেীব ক্ষীণ শে েুরল স  ডাকল,  যাম– 
 
ডুর ল বলল, এযারলন আশ্চম ভীষণ েুিঃশ্চখে, আমা  আ রে খুব সে ী হরয় সগল-এই 
না কীয় কাজ সক কর রছ আমারক বরলা। 
 
 যাম-স  বলা  সচষ্টা ক ল, পা ল না। 
 
বরলা, বলল, এযারলন। 
 
 অ হায় সবায কর  ডুর ল বলল, েরব শ্চক পযার ক– 
 
না। 
 
েরব শ্চক জযাক টযালবট— 
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 এযারলন চুপ কর  োকারে ডুর ল বুঝরে পা ল সকাোয় সেন িল্গুযা া বরয় োরে 
অশ্চব ে, ো য ারছাাঁয়া  বাইর । 
 
ডুর ল বলল, এখারন জযাক শ্চির  এর রছ। সজরনভায়  া া শ্চেন শ্চছল। স্ক্রলগুরলা শ্চক 
ো  কারছই আরছ? 
 
এযারলন বলল, হা হা। আশ্চম ক্লান্ত  যাম— 
 
 ডুর ল বলল, এযারলন েুশ্চম ভাল হরয় োরব। 
 
না। আ  শ্চমরেয বলল না  যাম 
 
ডুর ল বলল, কেক্ষণ এভারব পরড় আরছা? 
 
আযঘণ্টা হরব। আশ্চম এমন কাজরক শ্চচ কালই ঘৃণা ক োম  যাম–আমা  সভে টা 
এরক্কবার  এখন িেু  হরয় সগরছ। 
 
ো শ্চঠক–ডুর ল বলল, জযাক সপশাো  খুরন 
 
এযারলন জবারব বলল, ো  সেরকও জঘনয। পযার রক  চামচা 
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সোমারক বলরে আমা  বাযা সনই  যাম। আমা  লাইি ইনশ্চ ও  ক া আরছ। 
 
ইনশ্চ ও ! 
 
 যাম,  ব শ্চকছুই জযাক জানে। এযারলন বলল, অেথাৎ আমা   বশ্চকছু,  ব কাজকমথ 
সগাপনীয়ো 
 
োছাড়া আ  শ্চকছু। স  আ  শ্চক মযু সপরে সচরয়শ্চছল? 
 
জাশ্চন না। হঠাৎ শ্চমডল যু়র ারপ  ফ্রীমট নাশ্চবকরশ্রণী  বারজ সলাক শ্চনরয় বনযজন্তু  মরো 
ঝাাঁশ্চপরয় পড়ল আমা  ওপ  
 
কেজন ো া  রে শ্চছল? 
 
জনা চার ক হরব। 
 
ডুর ল বলল, ফ্রীমট রু  সলারক া সো সক স ক রন  সলাক? 
 
আ  সকান কো বলরে পা রলা না এরলন। 
 
 অেূর  সটশ্চলরিান সবরজ উঠল। 

http://www.bengaliebook.com/


স্ক্যাণ্ডাল ইন স ার ার্টা । আগাথা ক্রিক্রি । উপনযা  

27 

www.bengaliebook.com                                   ূক্রিপত্র 
 

 

 
 মরন হয় পযার ক– 
 
না। হযান ন জানাল। বাইর  আশ্চম আমারে  সলাকরে  প্ররয়াজনরবারয সিান ক রে 
বরলশ্চছলাম 
 
ডুর রল  হাে সেরক হযান ন শ্চ শ্চ ভা  সটরন কারন  কারছ য ল। এবাং বলল, 
অপ পক্ষরক স াম এবাং সনপলর   জনয ২৩০০  ুই  এয়া লাইরন্স  েুরটা শ্চটশ্চকট 
কাটরে। 
 
কা  সিান? োশ্চনরয়ল? 
 
হা। এেক্ষরণ জযাক ২৩০০ এয়া  ফ্লাইট যর  স ারম চরল সগরছ। 
 
হঠাৎ এযারলন বরল উঠল, সেখ  যাম ওরক সমর  সিল না। আমা  অনুর ায। 
 
ো প  এযারলরন  মৃেুয ঘরট। 
 
. 
 
০৬. 
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 হযান ন বলল,  যাম, এযারলন আমা  বড় শ্চপ্রয় শ্চছল। 
 
বারজ কো ভাল লারগ না। ডাক্তা  এর  সগরল ো  কাছ সেরক সডে  াশ্চটথশ্চিরকট শ্চনরয় 
 কার   বযবস্থা কর া। 
 
মুহূরেথ ো  কারজ েৎপ  হরয় উঠল ডুর ল। এ বাশ্চড়   রে োরে সক.শ্চজ ইউ  
সলারক া আ  সকান সোগারোগ না ক রে পার  এটাই এখন ডুর রল  েু ন্ত েুভথাবনা 
ভয়ানক কাজ ক রে শুরু ক ল। ওপ  েলায় শ্চগরয় ডুর ল দ্রুে স শ্চডওর টগুরলা সভরঙ 
চু মা  কর  শ্চেল। 
 
ো প  শ্লে পারয় নীরচ সনরম এরলা। 
 
  ী শ্চজো া ক ল, সে সেনটা একটা   ময় স ারম োয় আম া শ্চক ওটাই য ব? 
 
 ডুর ল বলল, শ্চনিয়ই। আম া ো  আরগ একবা  শ্চভলা-সডল- ল োব। 
 
ও া েুজন েখন লাল গাশ্চড়  গশ্চেপে সজরনভা  উত্ত  শ্চেরক ঘুশ্চ রয় শ্চেরে হাইওরয়  
পরে স্পীড েুলল। একটাই মাত্র এখন উরদ্দশয। সেভারব সোক টযালবটরক পাকড়াও 
কর  স্ক্রলগুরলা উিা  ক রেই হরব। এবাং পযার রক  খপ্প  সেরক োরক শ্চচ শ্চেরন  
মরো মুক্ত ক রে হরব। 
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এক ময় অপশ্চ শ্চচে একটা জায়গায় হান ান  ী গাশ্চড় োমল। শ্চমো  ডুর ল, ঐ সে 
েূর  এযারপাশ্চলও  বাগানবাশ্চড়। 
 
ডুর ল বলল, এখারন সকউ আরছ বরল সো মরন হয় না। শ্চনিঃ ে প্রা ােপু ী। 
 
 হযান ন বলল, সকউ না সকউ শ্চনিয়ই আরছ। 
 
শ্চক কর  বুঝরল? 
 
টযালবরট  কারছ খুব  ম্প্রশ্চে এ বাশ্চড়  সটশ্চলরিান নম্ব  পাওয়া সগরছ। 
 
আ  সে ী নয়। সভের  সঢাকা োক। 
 
ডুর   বলল, না! একজনরক বাইর  োকা ে কা । ব াং আশ্চম সভের  োই। 
 
সমা ারম  পে ঘুর  ডুর ল বাগারন  উরোশ্চেরক বাড়াল। 
 
খাশ্চনক েূর  সোেলায় বযালকশ্চন  েলায় শ্চনশ্চেদ্র অযকার  একখানা ওরপন  ীডান চুপশ্চট 
কর  োাঁশ্চড়রয় আরছ। সভের  সকউ সনই। 
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অেচ কাাঁরচ  সভে  সেরক কড়া োমাক পাো  সপাড়া গয বাোর  ছশ্চড়রয় আরছ। 
বা ান্দা  ঈশান সকারণ  শ্চেক সেরক মরন হরলা একটুখাশ্চন আরলা  স খা সেখা োরে। 
 
আর া একটা  েকথো অবলম্বন কর  ডুর ল এরগারে োকল। 
 
ডুর ল আর া শ্চকছুটা ঘু পাক শ্চেরয় উঠরেই  ী হঠাৎ সপছন সেরক লাি সমর  বলল, 
ঘাবরড় সেও না। এি. শ্চব. আই-এ  সলাক  ামরন। সটক ইট ইশ্চজ। আরত আরত ডুর ল 
সমহগশ্চন কারঠ  ে জা সঘাঁরষ োাঁড়াল। 
 
সভের  একটা পারয়  পাো  ধ্বশ্চন সচৌকাঠ ছুাঁরয় সগল। 
 
আর া একটু  ামরন  শ্চেরক ডুর ল এরগারলা। 
 
আর া একটু এশ্চগরয় োবা  সচষ্টা ক রেই বড় হলঘর   সপছন শ্চেরক  সলাহা  ে জাটা 
প্রচণ্ড ঝরড়  োণ্ডরব সেন খুরল সগল। 
 
আ  স ই েীব্র ধ্বাংর   মুরখ মশ্চ য়া সবরগ শ্চহাংস্র পাশশ্চবক চাউশ্চন শ্চনরয় একটা হেেযাকৃশ্চে 
সলাক এরগারে োকল ডুর রল  শ্চেরক। 
 
এমন একটা ঘটনা শ্চনিয়ই ঘরট োরব ো  জনয স   ব ময় প্রস্তুে 
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স  একটা যা ারলা অস্ত্র ডুর রল  শ্চেরক ছুাঁরড় মা বা  উপরম ক ল। ডুর ল েৎক্ষণাৎ 
দ্রুে শ্চনরজরক সপছন শ্চেরক  শ্চ রয় বলল, ওভারব ছুশ্চ  চালারে সনই। আশ্চম পুশ্চলরশ  
সলাক নই। 
 
হঠাৎ সলাকশ্চট ইস্পারে  িলাটা ছুাঁরড় মা রেই ডুর রল  সমাটা সকারট  হাো ছুাঁরয় 
শ্চকছুটা সকরট সবশ্চ রয় সগল। ো প  সলাকটা ছুটরে শুরু ক ল। ডুর লও সপছন সপছন 
যাওয়া ক ল। এবাং হযান রন  কারছ সপৌঁছরে শ্চনরেথশ শ্চেল। আ  শ্চনরজ  শ্চপতলটা 
বাশ্চগরয় য ল। ো  ময়লা যূ শ্চ ে সঘাঁড়া পরকট হােরড় কাগজপত্র বা  ক ল  াইলা । 
 
প্রেমটা একখণ্ড ইোলীয় পাশরপাটথ, ো প  বডথা  স্লীপ, সফ্রঞ্চ বডা  শ্চেরয় োবা  
একটা েযাম্প। আ  গেকালকা   ুইজা লযাণ্ড প্ররবশ পরে  একটা োশ্চ খ। স  নাম 
পড়রলা ব্রুরনা সবলাশ্চ ও। বা  কর  শ্চিশ্চলরবরশ েীরপ। েশ্চেও েীপটা এযারপশ্চলও  একটা 
বযশ্চক্তগে  ম্পশ্চত্ত। এশ্চেরক সকন সে বযাটা ম রে এর শ্চছল।  ী পরকরট  সভের  সেরক 
আর া একটা এনরভলাপ ক ল। োরে শ্চছল শ্চত্রশ হাজা  শ্চল া। আ  খারম  ওপর  
সহারটল স ট ীয় ছাপা মা া পারবরশপী ১৪২ সনপল । 
 
এখারন ওখারন শ্চজশ্চন পত্ত  উরোপারে, হাজা  সখাাঁজাখুাঁশ্চজ কর , আলমা ী  মাোয়, 
খারট  েলায়, শ্চকরচরন, শ্চ াঁশ্চড়  ঘুরুনী ঘর   সকারণ–সকাোও শ্চচহ্ন পাওয়া সগল না স্ক্রল 
সপইশ্চটাংগুরলা । 
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েরব এটা শ্চঠক, সকান মশ্চহলা এখারন েু-একশ্চেরন  জনয  ােশ্চবর ে কাশ্চটরয় সগরছ স  
শ্চক এযারপাশ্চলও  স্ত্রী? না অনয সকউ, সকননা হযাাঁঙার  ঝুলরছ শ্চকরশা ী সমরয়  খারটা 
স্ক্াটথ। না সকান ভুল সনই। এখারন জযাক শ্চনিয়ই শ্চ ক্ত লালা ঝশ্চ রয় সগরছ। 
 
বুরনা শ্চক পাহা া শ্চেরে পাশ্চঠরয়শ্চছল এযারপাশ্চলও  সপ্রশ্চ ে স্ত্রী অনবয প্রণয়শ্চলপ্সা  
লীলারক্ষরত্ররক। ো  উত্ত  আপােে পাওয়া  ম্ভব নয়। 
 
োইরহাক, আ  সে ী না কর  নীরচ নামল েুজন। নীরচ সনরম সেখল সলাকশ্চট  সকান 
হৃেস্পন্দন হরে না। 
 
 াবা , হযান রন  মা  জি  মা । 
 
 াবা ,  াবা  হযান ন,  াবা । 
 
. 
 
০৭. 
 
 হযান ন হেবাক। 
 
ডুর ল বলল, বযাপা  শ্চক? 
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  শ্চেয মর  সগল ব্রুরনাটা? 
 
ডুর ল বলল, অরনক খব  বা  ক া সেে বযাটারক বাাঁশ্চচরয়  াখরে পা রল। 
 
ো, শ্চঠক 
 
পুশ্চলরশ  কারছ খব  োবা  আরগ, একু্ষশ্চন ব্রুরনা  সডডবশ্চড পযারকট কর  সিল। 
ো প  ঘণ্টা েুরয়রক  মরযযই আবা  সপৌঁরছ োব স ারম। জযাকুরমলা  ওখারনই  ব 
খব  সপরয় োব। টযালবট  ম্পরকথ হুাঁশ্চশয়া । হঠাৎ ভয়াল হরয় উঠল  ী  সচাখ েুরটা। 
 
শুযু এইটুকু সজরন  াখ আম া ইটালী  এমন এক বযশ্চক্ত  বযপার  জশ্চড়রয় আরছ ো  
নাম কাউট এযারপাশ্চলও।  বা  আরগ এখন এয়া রপারটথ চলল। েশ্চে হঠাৎ মশ্চহয় ী 
ফ্রাশ্চন্স কা   রে সমালাকাৎ হরয় োয়, খুব ভারলা হয়। 
 
. 
 
০৮. 
 
 শ্চঠক স ই ময়, ভয় এবাং উরেগ শ্চনরয় ফ্রাশ্চন্স কা সেন ঘুম সভরঙ সজরগ উঠল। 
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 ীজা  এখরনা শ্চবছানায়, মােকীয় অশালীনো ঢাকরে  কারল  স াে েেখাশ্চন শ্চবচশ্চলে 
নয় সবাঝা সগল। শ্চেশ্চন বানথাড এযরপাশ্চলও   রে শ্চক পাশশ্চবক মজাটাই না কর রছন। 
 
ফ্রান্সী শ্চস্মে— 
 
 ীজা , ও নারম আমারক ডাকরবন না। 
 
অসু্ফট  ব েুলল  ীজা , কী? 
 
েখরনা আবা  স ই একই গলায় বলল, আরগ শ্চঠক নারম ডারকা আমায়। আ  ো না 
হরল উত্ত  না। 
 
 ীজা  বলল,  শ্চেয। আমারক ভীষণ ভারলালাগায় সোমা  সভের   অশ্চভজাে সমজাজটা। 
এর া কারছ এর া, একবা  
 
আমারক আবা  েুশ্চম আ  শ্চকছু ক রে বলল না। েযারখা খুব সে ী হরয় োরে শ্চকন্তু। 
সজরনভারে সোমা  ো ইো োই ক রছা। টযালবটরকও সঘাল খাইরয়ছ। আমা  ভাই 
ব্রুরনা শ্চক সটশ্চলরিান কর শ্চছল? 
 
জাশ্চন না। োরকই শ্চজরে  কর া। আশ্চম এখন োব 
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 ীজা  আ  বাযা শ্চেল না। 
 
সোমা  শ্চক য রন  স্বামী এযারপাশ্চলও? সোমা  স্বামী  চ ম শত্রু   রে  াে কাটারল 
শ্চবছানায়–ো  সেরকও বড় কো েুশ্চম শ্চক োরক খুন ক রে চাও? 
 
 ীজা  বলল, না। আমা  সকান শ্চেনই স  ইরে সনই–ো  কণ্ঠস্ব  ভা ী হরয় উঠল। 
ফ্রাশ্চন্স কা বাতশ্চবকই বা বশ্চণো। শ্চকন্তু বানথাডথ এযারপাশ্চলও  কারছ এর  অবেশ্চমে মরন  
 ব  াংশয় অনযভারব ঘরট সগল। এযারপাশ্চলও োরক হাে যর  অনয  াতায় সপৌঁরছ শ্চেল। 
যরন মারন  বরচরয় উাঁচুতর   স ই মানুষ ো  আশ্চে এবাং অরত সকান  াংখযা সনই। 
েযারখা। স ই সে ব্রুরনা সগল আ  সকান পাত্তা সনই। একবা  সোমারক স ট ীরে 
সেরেই হরব– 
 
আমারক? 
 
আমা  ভাবনা হরে শুযু ব্রুরনা  জনয। েুশ্চম শ্চক শ্চঠক জারনা, সজরনভা সেরক স্ক্রলগুরলা 
সহারটরল  শ্চঠকানায় পাশ্চঠরয়শ্চছল। 
 
হযাাঁ, ফ্রাশ্চন্স বলল। টযালবট ওগুরলা আমারক সেবা  প  আশ্চম শ্চনরজ ব্রুরনা   রে সজরনভা 
সপােঅশ্চি  সেরক ওগুরলা সপাে কশ্চ ।  বই শ্চঠক শ্চছল, ব্রুরনা ভুল কর   শ্চশেটা 
শ্চভলারে সকাোয় সে  াখরলা আ  খুাঁরজ সপল না। স ইজরনযই সো বুরনা ওখারন সগরছ। 
আম া এমন শ্চকছু  াশ্চখশ্চন োরে আরমশ্চ কানরে   ুশ্চবরয হয়। আশ্চম ওরক জুরো  মরযয 
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 াখরে বরলশ্চছলাম। শ্চকন্তু েেেূ  মরন হরে স  সবডরুরম  সটশ্চবরল  ওপ ই স রখশ্চছল 
এবাং োড়াহুরড়ারে সিরল স রখ এর রছ।  ীজা  বলল, শ্চনিয়ই সপইশ্চটাংগুরলা 
স ট ীরে আরছ।  াবযান আমশ্চ কান া ভীষণ কড়া নজ   াখরছ। ও া টযালবটরকই 
খুাঁজরছ। েশ্চে টযালবটরক য রে পার  োহরল সোমারকও জানারব আ  আমারক সো 
বরটই।  ুে াাং আ  সে ী নয়। একু্ষশ্চন মারন মারন সবশ্চ রয় পরড়া। ছশ্চবগুরলা চাইই-চাই। 
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 ীজার   কাছ সথরক মুক্ত 
০৯. 
 
ঘশ্চড়রে এখন  কাল চা রট। 
 
ফ্রাশ্চন্স কা শ্চনরজরক  ীজার   কাছ সেরক মুক্ত কর  েখন উরঠ োাঁড়াল; শ্চঠক স ই মুহূরেথ 
ডুর ল স ারম  শ্চকউ শ্চমশ্চ রনা শ্চবমানবন্দর  সজকুরমলা  কারছ সেরক প্রচণ্ড েুিঃ াংবাে 
সপরয় হেভম্ব হরয় সগল। সক স ক রন  কাজ শ্চনরয় সজকুরমলা রক খুবই বযত োকরে 
হরো। স  একজন স ামান শ্চবশ্চশষ্ট ভদ্ররলাক। 
 
সজকুরমলা  এর  জানাল, পযার ঞ্জা রে  মরযয টযালবটরক সপলাম না। 
 
েরব শ্চক হরলা? সেনটা শ্চক শ্চমলারন সেরমশ্চছল? আ  ওখান সেরকই অনয সকাোও চম্পট 
শ্চেরয়রছ। ো হরলও হরে পার । 
 
ডুর ল বলল, োইরহাক ঘণ্টা শ্চেরনরক  মরযয টযালবট ইটালী সছরড় শ্চকছুরেই সেরে 
পা রব না। আ  সে ী নয়,  ী–েুশ্চম একু্ষশ্চন শ্চমলারন  শ্চেরক চরল োও। স খানকা  
সহারটল, টযাশ্চি, বা  েন্নেন্ন কর  সখাাঁরজা। সপরেই হরব োরক। আ  আশ্চম স ট ী 
সহারটরলই োকব। আমা  েৃঢ় শ্চবশ্বা  কাউরট  এযারপাশ্চলও ো  খপ্পর ই আরছ। আ  
শ্চবশ্বা  কর  ো  কারছই জমা শ্চেরয় স রখরছ সপইশ্চটাংগুরলা। 
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 াে রমশ সকরট ি থা হরে লাগল আকাশ।  াতাঘাট শ্চনজথন। গাশ্চড় সেরক সনরম ডুর ল 
স ট ী সহারটরল  সভে   টান ঢুরক সগল। 
 
ডুর রল  মালপত্র শ্চনরয় পে সেশ্চখরয় শ্চনরয় সেরে লাগল লম্বা শ্চছপশ্চছরপ চাপ াশ্চশ। 
 
ডুর ল শ্চঠক স ই অব র  ো  কারছ সেরক  েকথো   রে সজরন শ্চনরে সচষ্টা ক ল 
স ট ী সহাটরল  মাশ্চলক শ্চক কাউট এযারপাশ্চলও? 
 
চাপ াশ্চশ বলল, না। কখরনা  ীজা  এখারন আর  না। 
 
েখন ডুর ল েরেষ্ট টাকা  সলাভ সেশ্চখরয় বলল, কাউরট  চাক -বাক  া োরক শ্চক? 
 
 স  বলল, আমায় মাপ ক রবন। আশ্চম অে খব  বলরে পা রবা না। 
 
 ডুর ল বলল, আশ্চম ব্রুরনা সবলাশ্চ ও  একজন বযুই বলরে পার া। এখারন আ বা  
কো শ্চছল। স  একটা বযাব া  কারজ বাইর  বাইর  ঘু রছ। আো ো  নারম সকান 
সপাোল পার থল এর রছ শ্চক না, সেরখা সো। ো  বেরল প্রচু  টাকা সোমায় সেব। 
 
সলাকশ্চট বলল, একটু  বু  করুন। েুএক শ্চমশ্চনরট  মরযয আশ্চম আ শ্চছ 
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ো প  সলাকশ্চট ঘুর  এর  বলল, চা রশা েু নম্ব  রুম বুক হরয়রছ শ্চঠকই, শ্চকন্তু সকারনা 
পার থল-টার থল সনই। 
 
েুশ্চম শ্চঠক সেরখ বলরছা সো। 
 
আরে হযাাঁ। 
 
শ্চবভ্রান্ত হরয় পড়ল ডুর ল। 
 
ভাবল ব্রুরনা  সশষ পশ্চ ণশ্চে সকাোয় সক জারন। আ  হযান ন। 
 
নীরচ সনরম এর  একটা চলন্ত টযাশ্চি যর  স্থানীয় কাগরজ  অশ্চির   কাছ ব াব  টযাশ্চি 
োশ্চমরয় স খারন নামল। সহডলাইন সেখল। ো প  শ্চকছু কাশ্চহনী পড়ল এযারপাশ্চলও । 
শ্চকন্তু এমন প্ররয়াজনীয় শ্চবরশষ সেমন শ্চকছু সচারখ পড়ল না। 
 
স  সচষ্টা ক ল এক শ্চবসৃ্মশ্চে  শ্চববণথ করয়কটা মা  সপশ্চছরয় সেরে। 
 
এখানকা   ব খব   ম্পরকথ শ্চনিয়ই ওয়াশ্চকবহাল এবাং শশ্চক্তশালী। 
 
স ট ীরে একটা সিান ক ল কাগরজ  পাো সেরক সচাখ শ্চিশ্চ রয়। 
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কারক চান? শ্চ গরনাশ্চ না পাডরগট োরদ্র? একটু যরুন। 
 
োরদ্র বলল, সক?  যাম। আর  েুশ্চম এখারন? 
 
 ডুর ল বলল, েুশ্চম বযাাংকরক োক আশ্চম জানোম। 
 
শ্চেন করয়কর  জরনয এখারন এর ছ। 
 
 হযাাঁ, শ্চেন শ্চেরনক হরব স ট ীরে আশ্চছ। 
 
হযাাঁ, কাগরজ এইমাত্র খব  সেরখ সিান ক লাম 
 
োরদ্র বলল, েীঘথকাল সোমা  পে সচরয় আশ্চম বর  আশ্চছ। েে োড়াোশ্চড় পা  
স ট ীরে চরল এর া। এখন আশ্চম বযালকশ্চনরে বর  আশ্চছ, প্রশ্চেশ্চট মুহূেথ মরন হরে 
সোমা  জনয। 
 
ডুর ল বলল, শ্চঠক আরছ। শ্চনিয়ই আশ্চম একু্ষশ্চন োরবা। 
 
সোমা  কাউরট  এযারপাশ্চলওরক মরন আরছ? 
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স   হ া বলল, ওরহা। স  সো এখন সনপলর , মশ্চটকারলারে ো  শ্চভলা। স াব ারটা  
খুব কারছ। েুশ্চম শ্চক সেরে চাও 
 
ডুর ল বলল, না। সোমা   াহােয আশ্চম শুযু চাই। োরদ্র বলল,  যাম  শ্চেয কো বলরে 
শ্চক জারনা, আম া আজ একটা নেুন ছশ্চব  শুশ্চটাংরয় এখারন এর শ্চছ। ডুর ল জানাল, 
আমা  যা ণা কাউরট  অনুমশ্চে ছাড়া ঐ েীরপ সকউই ঢুকরে পার  না 
 
োরদ্র বলল, ওটা শ্চঠক কো নয়। এযারপাশ্চলও  ক্ষমো  আশ্চযপেযও কম নয়। েরব এটা 
শ্চঠক এযারপাশ্চলও  োপট সেরক ো বাাঁচারনা খুবই কশ্চঠন। 
 
শ্চকছুক্ষরণ  মরযয ডুর ল দ্রুে স ট ীরে সপৌঁরছ স াজা পাাঁচেলায় চা রশা েুনম্ব  
কাম া   ামরন এর  উপশ্চস্থে হরলা। শ্চবছানা  ওপ   াো একটা বযাগ লক্ষয ক ল। 
 
স াজা এরগারলা ডুর ল। কাউরট  এযরপাশ্চলও ছাড়া সকউ নয়।  মত ঘটনা   ূত্রগুরলা 
শ্চমরল োরে, একটা  প  একটা। 
 
ডুর ল বলল, সক আপশ্চন? 
 
 কাউরট  এযারপাশ্চলও? আপশ্চন সক? 
 
 ডুর ল বলল, ভয় পারবন না। আপশ্চন শ্চক ব্রুরনারক খুাঁজরছন? 
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 হা। 
 
ডুর ল বলল, স  এখনও সির শ্চন? 
 
কাউরট  সহর  বলল, েেেূ  মরন হরে আপশ্চন একজন আরমশ্চ কান। আপশ্চন ব্রুরনারক 
জারনন শ্চক ভারব। 
 
ডুর ল বলল, আপনা   রে ও  ছাড়াছাশ্চড় হবা  পর ই সজরনভারে 
 
শ্চকন্তু আশ্চম সো সজরনভারে সকানশ্চেনই শ্চছলাম না– 
 
আমা  সচাখ শ্চনিয়ই ভুল সেরখশ্চন মযাডাম। 
 
ডুর ল আ  শ্চবলম্ব না কর  এক আঘারেই মাশ্চটরে সিরল শ্চেল। ো  শ ীর   
পা শ্চিউরম  গয স ই  ারে বুরনা  চুরলও সলরগশ্চছল। এখন শ্চক  ব  হরজই য া পরড় 
োরে। 
 
ডুর ল বলল, সোমারক জানরে আমা  বাকী সনই শ্চমশ ীয় ফ্রান্সী শ্চস্মে। 
 
সক েুশ্চম? ব্রুরনা এখন সকাোয়? 
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ব্রুরনা-ডুর ল বলল, েযারখা সগ এেক্ষরণ সজরনভা  হ্ররে  েলায় জরল  সপাকা া ভাগ-
বাাঁরটায়া া কর  শ্চনরয় লুরটপুরট খারে। 
 
ডুর ল বলল, টযালবট সকাোয়? সপইশ্চটাং স্ক্রলগুরলা সকাোয় জমা স রখরছা? 
 
 আশ্চম জাশ্চন না। 
 
 হঠাৎ  ব শ্চনতব্ধো সভরঙ আকশ্চস্মকভারব টযালবরট  আশ্চবভথাব ঘটল। 
 
ভরয় শ্চচৎকা  কর  উঠল ফ্রাশ্চন্স কা। টযালবট ডুর লরক সজা ারলা এক ঘুশ্চ  মা রেই 
ঘটনা অনযশ্চেরক ঘুর  সগল। 
 
টযালবট বলল, সবলাশ্চ ও সকাোয়? ফ্রাশ্চন্স কা সকাোয় োরক খুাঁজরে োরে। েুশ্চম 
 ুইজা লযাণ্ড সেরক আ রছা?   কা ী সলাক।রক স ক রন কাজ কর া। োহরল 
সোমারক খুন ক রেই হরব। 
 
ডুর ল বলল, োহরলই শ্চক েুশ্চম স্ক্রল সপইশ্চটাংগুরলা সপরয় োরব। আমা  মরন হয় সমজ  
পযার ক স  ব এেক্ষরণ হাশ্চেরয় শ্চনরয়রছ। 
 
টযালবট বলল, পযার ক সে আমা   রে সযাাঁকাবাজী সখলরছ এখন স্পষ্ট বুঝরে পা শ্চছ 
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ডুর ল স ই মুহূরেথ মূছথা োবা  ভান ক ল। আ  ঐ অ হায় ভারব  মূঘথনায় টযালবট 
অ েকথ হরেই ডুর ল মাো শ্চনচু কর  ো  েলরপরট একটা বড়  করম  ঘুশ্চষ মা রলা। 
 
টযালবরট  শ্চপতলটাও  রে  রে গরজথ উঠল। 
 
গলা সঘাঁরষ বুরলটটা সবশ্চ রয় সগরলা। ো  সবশ্চশ শ্চকছু নয়। 
 
. 
 
১০. 
 
 েুশ্চম শ্চক কাউরট রক সেরখরছা? 
 
ভরয় সবলবরয়  সচাখেুরটা সছাট হরয় সগরলা। 
 
পরনর া শ্চমশ্চনট আরগ লশ্চবরে সমলবযাগ ঘাটাঘাশ্চট ক শ্চছল। 
 
 োরে শ্চক য রন  পার থল সেখরল? 
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সবশ বরড়া রড়া। োরক আর া শ্চকছু শ্চল া শ্চেরয় ডুর ল সডি ক্লারকথ  কারছ এর  জানাল, 
ফ্লাশ্চন্স কা করয়ক শ্চমশ্চনট আরগই সবশ্চ রয় সগরছ। আ  টযালবরট  সকান হশ্চে ই স  জারন 
না। সক জারন ো  গশ্চে সকাোয়? 
 
োরদ্র ডুর রল  জনয অরপক্ষা ক শ্চছল। শ্চকন্তু একঘণ্টা পা  হরয় সগরলা। 
 
 সকাোয় ডুর ল, সকাোয় সক। 
 
কাম া সেরক োরদ্র সবশ্চ রয় পড়রলা। শান্তা লুশ্চ রয় বীরচ  শ্চেরক স ই স রতা াাঁয় একটা 
সেশীয় সনৌরকারে জনা করয়ক ভদ্ররলাক আ  মশ্চহলারক ছশ্চব েুলরে সেখরলা। 
 
েী ভূশ্চম  নীরচ ডুর ল নামরে লাগরলা। স খারন েশ্চে োরদ্র  সেখা পায়, বলা োয় না। 
শ্চক োই। 
 
ডুর ল এগুরে োকরলা। োরদ্র বলল, শ্চক বযাপা   যাম। সোমা  কারন সচাট লাগল 
শ্চকর ? 
 
ও ব কো োক। চরলা সকাোও শ্চগরয় েুেণ্ড বর  প্রাণখুরল কো বশ্চল। 
 
ো া এক ময় একটা পানশালায় ঢুরক সগরলা। 
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 োরদ্র বলল, এবা  বরলা সো আমা  কারছ েুশ্চম শ্চক চাও। 
 
ডুর ল বলল, েুশ্চম শ্চক কাউরট  এযারপাশ্চলওরক সচরনা। 
 
 োরদ্র জানারলা, শ্চশগশ্চগশ্চ  পশ্চ চয় ঘটরলও ঘরট সেরে পার । 
 
 ডুর ল বলল, এযারপাশ্চলও  আস্ক্ সপানালা  আটথকারলক্ট রক েুশ্চম শ্চক জারনা। 
 
স  সো একটা পাকা সচা  আশ্চম জাশ্চন। সকান ঘটনাই বলরছ না অেচ  াহােয চাইছ। 
েরব ওটা শ্চঠক সোমারক একা শ্চিশ্চলরবরনা েীরপ এযরপাশ্চলও  ওখারন শ্চকছুরেই আশ্চম 
সেরে সেরবা না। সেরেই হয় আমা   রে োরব। 
 
এমন  ময় ডুর ল বুঝল ো  শ্চঠক সপছরন  সচয়ার  স  এর  শ্চনিঃশরে ব ল স  আ  
সমজ  পযার ক ছাড়া আ  সকউ নয়। 
 
. 
 
১১. 
 
 াশ্চশয়ায় হে ী  ুযট পর  পযার ক। ডুর লরক  যালুট ক রলা। 
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োরদ্র বলল, সলাকটা শ্চক  াশ্চশয়ান। ও শ্চক সোমারক সচরন? 
 
ডুর ল বলল, আমারক সো শ্চনিয়ই সচরন। সোমারকও এবা  শ্চচনরলা। এমন একটা ভাব 
সেখারব সেন নেুন আলাপ। এ  জনযই হয়রো ওরক সমর  সিলরে হরব। 
 
ও া েুজন চশ্চকরে পানশালা  সেরক সবশ্চ রয়  মুরদ্র  যার  সপৌঁরছ সগরলা। 
 
ো প  ডুর ল োরদ্ররক শ্চবোয় শ্চেরলা। 
 
ডুর ল সনপল  সছরড় মশ্চটকযারপাশ্চলরে শ্চঠক স ায়ারটা  কারছ একটা ফ্লযাট ভাড়া 
ক রলা। পুর া জায়গাটা মৎ যজীবী  সড া। স  আপােে  বরচরয় উাঁচুেলা  বাশ্চড়টা  
শ্চেরক এরগারে োকরলা।  া া টরব িুরট আরছ অ াংখয  শ্চঙন িুল। শ্চনিঃ রন্দরহ এইটাই 
কাউট এযারপাশ্চলও  মরনা ম বা স্থান। 
 
প্রেরম ডুর ল পরে  মুরখ অরপক্ষমান োর ায়ানরক ো  নারম  শ্চস্লপ শ্চেরয় চুপচাপ 
োাঁশ্চড়রয়  ইল। 
 
প্ররবশ অনুমশ্চে শ্চমলল। 
 
এযারপাশ্চলও সেন বরল উঠল, শ্চমো  ডুর ল,ভদ্রো ূচক  াক্ষাৎকার    ময় খুবই 
 াংশ্চক্ষপ্ত। েরব এটা শ্চঠক, আপনা  উরদ্দশয আমা  জানা আরছ। শ্চিশ্চলরবরনা েীরপ  বুরনা 
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সবলাশ্চ ও বরল সে সলাকশ্চট  মৃেরেহ সজরনভা  সলরক  নাক্ত ক া হরয়রছ বরল প্রমাশ্চণে 
ো   ম্পরকথ সকান েেয 
 
ডুর ল বলল, শ্চনিয়ই জাশ্চন। আপনা  শ্চবলক্ষণ শত্রু শ্চছল সলাকটা। 
 
কাউট বলরলন, আপশ্চন আমা  স্ত্রীরক এ   রে েুক্ত ক রে চাইরছন। এই আস্পযথা 
পশ্চ েযাগ কর  সজরনভায় শ্চির  োন। জানরবন এটা ইটালী, আ  ইটালী মারনই কাউট 
এযারপাশ্চলও  এশ্চক্তয়া  
 
ডুর ল বলল, একশ্চটবা  অনুর ায, আশ্চম সকন এর শ্চছ স টুকু জানরবন শ্চক? ব্রুরনা  
হেযাকারণ্ড   রে আর া একটা হেযাকাণ্ড ঘরটরছ। আ  স ই  রে চুশ্চ  সগরছ স্ক্রল 
সপইশ্চটাংগুরলা। 
 
আপনা  শ্চক যা ণা আশ্চম ঐ সচা াই ছশ্চবগুরলা শ্চকরনশ্চছ। 
 
 ঐ বযাপার  েেেূ  জাশ্চন আপনা  স্ত্রী আ  টযালবট েুজরনই েুক্ত 
 
 অেথাৎ শ্চক বলরে চান? 
 
ডুর ল বলল, আপনা  স্ত্রী এখন এই মুহূরেথ আপনা  এখারনই আরছন, আপশ্চন শ্চক 
শ্চনশ্চিে? 
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শ্চবশ্বা  করুন, আপনা  স্ত্রী   মূহ শ্চবপে। 
 
কাউট বলরলন, আপশ্চন এখন আ রে পার ন 
 
ডুর ল বলল, হযাাঁ আশ্চম োব। আবা  শ্চনিয়ই একশ্চেন সেখা হরবই হরব 
 
ডুর ল আ  অরপক্ষা ক ল না। 
 
. 
 
১২. 
 
 রব শ্চলিট সছরড় কশ্চ রডার   বাাঁরক পা  াখরেই  াইলার   সিান: নীরচ  লশ্চবরে আশ্চম 
আশ্চছ। 
 
েুশ্চম শ্চক একা? 
 
 ডুর ল বলল, না। করয়কজরন   রেই। 
 
োরদ্র এর  ডুর রল  হাে সচরপ য ল। 
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একটু োাঁড়াও 
 
একটু অরপক্ষা ক । নীরচ  াইলা   রয়রছ। 
 
 াইলা । সকন আমা  শ্চক সকান কে  সনই  যাম–েুশ্চম শ্চক চাক ীরে ইতিা শ্চেরে পার া 
না 
 
সকানশ্চেন হয়রো সেরবা। 
 
আশ্চম েখন োকরবা না েখন ে জা বয কর  স রখাোরক শ্চবোয় জাশ্চনরয় ডুর ল সনরম 
এল। 
 
সনৌকাটা  সকারণ োাঁশ্চড়রয় শ্চছল  াইলা । ো প  েুজরন অেূর  সহারটরল শ্চগরয় োাঁড়াল। 
 
পযার করক আম া খুাঁরজ পাইশ্চন েুশ্চম শ্চবশ্বা  কর া। টযালবটও হাশ্চপ  
 
এখারনই ও া েুজরন আরছ। কাউরট  শ্চক ো  শ্চভলা সছরড় চরল সগরছ। 
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 াইলা  বলল, স  ছশ্চব  সলাকরে   রে চরল সগরছ সনৌরকা কর , শ্চিশ্চলরবরনা ো  
স্বামী  কারছ োরব। োরদ্র এল জীবন্ত, শ্চনিঃশরে। টযালবরট  সেখা পাওয়া পেথন্ত এক 
ঘণ্টা সকরট সগরলা। 
 
টযালবট ভাবল, োরদ্র ো সচরয়শ্চছল ো সপরয়রছ, শ্চকন্তু ো  ক্ষমা ক া উশ্চচে শ্চছল শ্চকন্তু 
স  অক্ষম। ডুর লরক খুন ক রে পা রল  ব লযাটা চুরক োয়। শ্চকন্তু ো  ছশ্চবটা শ্চির  
না পাওয়া পেথন্ত সকান ঘটনাই ঘটরছ না। োই অরপক্ষা ক রে লাগরলা। 
 
শ্চি শ্চি  কর   াইলা  বলল, েুশ্চম শ্চক শুনরে পাে  যাম? 
 
হযাাঁ— 
 
 আমারে  স্ক্রলটা চাই–চাই 
 
আম া সকাোয় আশ্চছ স  জারন না–এবাং স  অরপক্ষা ক রছও সমরয়টা  জনয।  ীজা  
োই। মরন ক  োরে  সেখা হরলা না–েুশ্চম শ্চক কর  জানরল ো া আ রব। 
 
আমা  মরন হরে এখনও  ুরোগ হয়শ্চন  ীজা রক সেবা  মরো। স ট ী সেরক ওগুরলা 
শ্চনরয়রছ। এবাং এযারপাশ্চলও  শ্চভলায় ওগুরলা শ্চনরয় চরল োরব। 
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ডুর ল বলল, আম া েশ্চে না পাই,  ীজা  ঐ স্ক্রলগুরলা লুশ্চকরয় সিরল, োহরল আ  এক 
 প্তারহ  আরগ পারবা না। েুব াজ  ুভানা িঙ করমাশ্চডয়ায় েেশ্চেরন চরল আ রব। 
 
. 
 
১৩. 
 
ঐ পে যর  ফ্রাশ্চন এশ্চগরয় এরলা। শ্চনরটাল শ্চনজথনোয় মে মশ্চে োয় ঢাকা স ই মন 
মশ্চন্দর । একশ্চটবা  ো  এযরপাশ্চলও  কোও মরন হরলা। ো সহাক, এখন  ীজার    রে 
আজরক  বযাপা টা পাকাপাশ্চক হরয় সগরল আ  স  কাউরট  কারছ শ্চির  না। 
 
সকন সেন অকস্মাৎ  রক্ত  প্রবাহ অনয কো মরন কশ্চ রয় শ্চেরলা।  া া শ ী  ছমছম 
কর  উঠরলা। 
 
 ীজা  ো  সনই। 
 
নাম যর  ডাকরে লাগরলা  ীজা ,  ীজা ,  ীজা । সকাোও সকারনা অশ্চতরে  শ্চচহ্ন 
সনই। 
 
এমন  ময় ডুর ল সপছন সেরক এর  বলল,  হজ হবা  সচষ্টা কর া ফ্রাশ্চন্স।  ীজা  
সকাোয় বলল। 
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ফ্রাশ্চন্স কা  মুরখ সকান  া সনই। 
 
আবা  ডুর ল বলল, সোমা  জানা উশ্চচে শ্চছল এখারন টযালবট সোমা  জনয অরপক্ষা 
ক রছ। একেম সচাঁচারব না– 
 
ফ্রাশ্চন্স কা বলল, জযাক সকাোয়? 
 
ডুর ল বলল, নীরচ সবশ্চে  আড়ারল সোমা  জনয  ময় গুনরছ। েুশ্চম শ্চক  ীজার   কারছ 
এর রছা? ও  সহপাজরেই শ্চক সপইশ্চটাংগুরলা আরছ? েযারখা ফ্রাশ্চন্স আশ্চম সোমা  বয়রফ্রণ্ড 
 ীজা রক চাই না। চাই শুযু সপইশ্চটাংগুরলা 
 
একটা  াাংরকশ্চেক শে হঠাৎ-বাজল। সকান শ্চেক সেরক ো বুঝরে পা া সগরলা না। 
 
ডুর ল বরল উঠল,  ীজার   আশ্চবভথাব শ্চনিয়ই। 
 
ফ্রাশ্চন্স জানাল না। সপছরন  ে জা শ্চেরয়  ীজা  আর  
 
ডুর ল বলল, সোমা  ম ণ অবযাশ্চ ে টযালবরট  হারে। নড়বা  সচষ্টা কর া না।  হ া 
নীরচ পারয়  শরে  ব নী বো সভরে শ্চেল। ডুর রল  শ্চেরক রমান্বরয় এশ্চগরয় এল। 
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মাোয় ওপ  বনু্দরক  নল। অপ প্রারন্ত ছুরট এর  সেওয়ারল শ্চবযল যা ারলা অস্ত্র। 
শ্চছটরক সগরলা সলৌহখণ্ড। জ্বলন্ত  ী া  বুরলট। 
 
ডুর ল আচশ্চম্বরে আেোয়ীরক প্রবল আঘারে কাবু কর  শ্চেরেই ফ্রাশ্চন্স কা শ্চচৎকা  
েুলল। 
 
. 
 
১৪. 
 
 ডুর ল বলল, সোমা  শ্চক হরয়রছ  াইলা ? 
 
 স  জানাল, োক, আপেে েুশ্চম সে সবাঁরচ সগছ। আশ্বত হলাম। সোমারক একটা শ্চব াট 
পাে  ছুাঁরড় সমর শ্চছল সলাকটা। 
 
সক বরলা সো সলাকটা? 
 
 মরন হয় টযালবট। 
 
ডুরয়ল বলল, অনযশ্চেরক সেরক আ -একজন যা ারলা ছুশ্চ  সছাাঁরড়। হারে  শ্চটপ োরুণ। 
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স  বলল, মরন হরে ওটা শ্চনঘথাৎ  ীজার   অস্ত্র। এখান সেরক আম া একু্ষশ্চন চরলা 
সবশ্চ রয় পড়রে চাই। অেিঃপ  ো া শ্চেনজন এই অযকার  সবশ্চ রয় পড়ল। 
 
হঠাৎ ফ্রাশ্চন্স কা বরল উঠল,  শ্চেয,  ীজা  সে অবস্থায় আমারক সিরল স রখ পালাল 
ভাবরেই পা শ্চছ না– 
 
বী পুরুষ। ডুর ল বলল–বুঝরল, এই হরে ইটালীয়ান সপ্ররম  য ন। 
 
 বাই এক  রে অযকা  পে যর  সহারটরল  পরে এশ্চগরয় চলল। 
 
ফ্রাশ্চন্স রক ডুর ল ো  ঘর   নম্ব  আ  চাশ্চব শ্চেরয় পনাশালা  শ্চনশ্চেথষ্ট কাম ায় ঢুকরে 
োবা  আরগ সক সেন ো  নাম যর  ডাকল। 
 
ডুর ল চা পারশ োকাল। 
 
সমজ  পযার ক অেূর  োাঁশ্চড়রয়। বলল, কাে  ােটা মরন হরে ভারলা কারটশ্চন? 
 
ডুর ল বলল, এমন  মরয় এ জায়গায় শ্চক মরন কর  
 
পযার ক বলল, সপইশ্চটাংগুরলা হাোরনা সগল না 
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ডুর ল সে ী না কর  ো  েৃশ্চষ্ট  আড়ারল চরল সগরলা। 
 
ডুর ল ো  শ্চনরজ  ঘর  ঢুকরেই সেখরলা বােরুরম নে ফ্রাশ্চন্স কা সোয়ারলরে মুখ 
মুছরছ। বলল, সোমারক  মুরদ্র  প ী বরল মরন হরে– 
 
স  বলল, এর া না আম া শ্চমরলশ্চমরশ োশ্চক। 
 
েুজরন েুজরন  অশ্চে শ্চনশ্চবড় স্পশথ ছুাঁরড় শ্চেরয় ডুর লই আবা  প্রেম কো বলল, আো 
সপইশ্চটাংগুরলা শ্চঠক সকাোয় বলরে পার া? আ   ীজা  ওগুরলা শ্চনরয় আ রল শ্চক ক রে 
চায়? 
 
আমা  মরন হয় স গুরলা এখন ও  কারছই। শ্চকন্তু স  শ্চক ক রব। আ  সবচরবই বা 
সকাোয়? 
 
ফ্রাশ্চন্স বলল, সকাোয় আ , সশষরমষ কাউরট  কারছই আ রব 
 
ডুর ল বলল, শ্চনিয়ই আশ্চম সোমা   াহােয সপরে পাশ্চ  ফ্রাশ্চন্স,  ীজা  শ্চক শ্চিশ্চলরবরনা 
েীরপ োরে। আজ শ্চক কাল। েুশ্চম শ্চক স্বামী  কারছ ো  আরগই সপৌঁরছ সেরে চাও 
 
শ্চঠক এই  ময় োরদ্র  আশ্চবভথাব হল। ফ্রাশ্চন্স কা বরল উঠল, েুশ্চম ো ভাবরছা ো নয়। 
এখারন কারজ  কোই হরে। 
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েবুও োরদ্র ডুর রল  শ্চেরক কশ্চঠন েৃশ্চষ্টরে একপলক সচরয়  ইরলা। 
 
োরদ্র বলল, আশাকশ্চ  শ্চিশ্চলরবরনারে আবা  সকান না সকানশ্চেন সেখা হরব 
 
 োরদ্র বলল, সমরয় া এইভারব সোমারক সিরল পালায়? 
 
ডুর ল হা ল–মরন কর া োই। 
 
গে করয়ক বছ  যর ই েুশ্চম আমারক শ্চনরয় ঘ  বাাঁযরব শুযু বরল এরল। স  শ্চক শুযু 
সতাক। নাশ্চক আমা   াহােয পাবা  খাশ্চের  খাশ্চল শ্চিশ্চক । 
 
শ্চিশ্চলরবরনা সেরে আমারক  াহােয কর । আ  শ্চকছু চাই না। আ  চাই কাউট 
এযারপাশ্চলওরক। 
 
োরদ্ররক জানাল পশ্চ চয় কশ্চ রয় শ্চেশ্চে ডন এরঞ্জরলারক। ও আমা   ব কোই  ারখ। 
সোমা  শ্চিশ্চলরবরনা োবা   ব বযবস্থাই শ্চনশ্চিয়ই স  কর  সেরব–কা ণ, এরঞ্জরলা 
আমারক প্রায়ই শ্চবরয় ক রে চায়। 
 
ডুর ল প শ্চেন  কাল শ্চঠক েশটা নাগাে এরঞ্জরলা   রে শ্চিশ্চলরবরনা েীরপ সপৌঁরছ সগরছ। 
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সছাি েীপ। কারছ, েূর  অরনক সছাটখারটা সনৌরকা োাঁশ্চড়রয় আরছ। আঙুল সেশ্চখরয় ডুর ল 
শ্চজরে  ক ল ঐ সে েূর  সে সবাটটা সেখা োরে ওটা শ্চক কাউরট -এ ? 
 
না। ওটা  ীজার  । োরক শ্চনরয়  ম যা নয়। েে ঝারমলা ঐ কাউট এযারপাশ্চলও। 
 
এরঞ্জরলা চুপ কর  োকল শ্চকছুক্ষণ। শ্চজরে  ক ল, সচরনন নাশ্চক  ীজা রক। 
 
হা। গে ারেই সেখা হরয়রছ এযারপাশ্চলও  অশ্চভন্ন হৃেরয়ষু। 
 
কাউরট  বাশ্চড় েূ  পাহারড়  সশষ মাোয়। 
 
 টযালবট অেবা পযার ক কারু  সকান হশ্চেশ সনই।  মুদ্র, পাহাড় ো  মরযয একশ্চেক 
শ্চেরয় আাঁকাবাাঁকা  াতা চরল সগরছ। স ই পে যর  ডুর ল একা এগুরে োকরলা। আর া 
শ্চকছুেূর  হাাঁটরেই এক  ময়  ীজার   অশ্চে মরনা ম সবারট  প্রায় কাছাকাশ্চছ এর  
পড়রলা। 
 
শ্চকছুটা এশ্চগরয় সপছন সেরক ঢুরক সগরলা সবারট  সভে । স্থলভারগ  শ্চেরক একবা  
োকারলা। না, সকাোও সেমন ভরয়  শ্চকছু সনই। 
 
অেচ গুশ্চল  শরে আবা  চা পাশ  ন্ত্রত হরয় পড়ল। ডুর ল সপছন ে জা শ্চেরয় বাইর  
সবশ্চ রয় ছুটরে আ ম্ভ ক ল। ছুটরে ছুটরে একটা চারচথ  কারছ এর  হাাঁি ছাড়ল। োরদ্র 

http://www.bengaliebook.com/


স্ক্যাণ্ডাল ইন স ার ার্টা । আগাথা ক্রিক্রি । উপনযা  

59 

www.bengaliebook.com                                   ূক্রিপত্র 
 

 

স খারন সকাো সেরক এল ো মরন ক া  প্ররয়াজন হল না। ো া েুজন দ্রুে  ামরন 
এগুরে োকল। হঠাৎ পযার রক  কণ্ঠস্ব  স  শুনরলা। 
 
স  পশ্চ ত্রাহী োরদ্র  নাম যর  ডাকরছ। 
 
 এই সে এশ্চেরক শ্চম  োরদ্র 
 
ো  প্রায়  ামনা ামশ্চন ডুর ল েমরক পড়ল। পযার ক বলল, শ্চক, আপনারক সে 
আজকাল আ  বড় একটা সেখাই োয় না। 
 
োরদ্র েখন ডুর লরক শ্চি শ্চিশ্চ রয় বলল, এই স ই সলাকটা না। সনপলর   বার  োরক 
সেরখশ্চছলাম? 
 
বলল, হযাাঁ, সমজ  পযার ক। ও  বই জারন। আ  সোমারকও োরুণভারব নজ  স রখরছ। 
 ামরন বাশ্চড়রে চলল। ওটা আমা  সচনা জানা 
 
এক বুরড়া ডুর লরক বলল, েুিঃশ্চখে। এটা সো টুশ্চ েরে  োকবা  জায়গা নয়। 
 
আশ্চম  ীজার   কারছ এর শ্চছ। 
 
 ো হরল সভের  আ ুন। 
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বৃি বলল, আপনা া শ্চক পুশ্চলশ েিে  সেরক এর রছন? আ রল বযাপা টা শ্চক, েেই 
সহাক  ীজা  আমা  ভাই। 
 
োরক আমা  বলবা  শ্চকছুই সনই। েশ্চেও স   ব ঘটনারেই শ্চলপ্ত, বুঝরে পা রলন 
এবা  বযাপা টা। 
 
বৃি বলল, ো  মাোয়  বম য় খুন সচরপই োরক, খুন আ  খুন 
 
ডুর ল বলল, বুঝরে পা লাম। ও  কারছ আপশ্চন শ্চক সকান সপইশ্চটাং সেরখরছন ওরহা, 
শ্চনিয়ই–এই েে আযঘণ্টা আরগই  ীজা  সো স গুরলা শ্চনরয় সগরলা। অনয সকান 
জায়গায় সোম া একু্ষশ্চণ লুশ্চকরয় পরড়া নইরল শ্চবপে। 
 
ডুর ল বলল, োরদ্র, আমা  এই বুরড়ারক শ্চবশ্বা  আরছ। অন্তে এই বয়র   সলারক া 
শ্চমরেয বলরব না। েুশ্চম এখারনই োকরব আশ্চম না সি া অশ্চে। বুঝরল, এখন 
জীবনম রণ  ে জা এই বুরড়াই। 
 
. 
 
১৫. 
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 পাহারড়  চড়াই উৎ াই সপশ্চ রয় ফ্রাশ্চন্স এশ্চগরয় চলরে লাগরলা। 
 
শ্চকছুক্ষরণ  মরযয স   মুদ্র হ করে এর  সগরলা। 
 
মুহূরেথ আকশ্চস্মক আঘারে ফ্রাশ্চন্স  াোবাশ্চল  ওপ  লুশ্চটরয় পড়রলা। স  সেখরলা,  ামরন 
মূশ্চেথমান জযাক। এখারন েুশ্চম কী কর  এরল? 
 
সকন? সনৌকায়? সজরন স রখা আজ সোমা  সশষ শ্চেন। 
 
জযাক বলল, সোমা  মেন সবইমান সমরয়মানুষরক আশ্চম েুশ্চনয়া সেরক এরকবার   শ্চ রয় 
সেরবা। মাশ্চটরে য াশায়ী ফ্রাশ্চন্স   ুবেুথল তনারগ্র্ জুরো  সকপ স াল  মা াত্মক চাপ 
শ্চেরয় বলল, এখনও  ময় আরছ। ছশ্চবগুরলা সকাোয়? 
 
ঝাাঁশ্চকরয় ফ্রাশ্চন্স বলল,  ীজার   কারছ 
 
 ীজার   কারছ–েীব্র ভৎথ না ক রলা জযাক। 
 
েীজ জযাক, আমারক েুশ্চম  শ্চেয সমর  সিলল। এখন আশ্চম মর  বাাঁচরে চাই। 
 
জযাক শ্চক মরন কর  জাশ্চন অেযন্ত শ্চবচশ্চলে মরন আ  সকান শ্চেরক না োশ্চকরয় ফ্রাশ্চন্সরক 
পাশ্চলরয় সেরে  ুরোগ শ্চেরলা। 
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উলে ফ্রাশ্চন্স েী ভূশ্চম লক্ষয কর  ছুটল,  মত শ ী  সেরক  হস্রযা ায়  ক্তকণা ছুটরে 
শুরু ক রলা। শ্চকন্তু স  সকাোয় োরব। 
 
অবরশরষ এক  ময় েুরটা পাহারড়  মাঝখারন  াংকীণথ একটা জায়গায় এর  ফ্রাশ্চন্স 
সেখরলা সকাোও সকউ সনই। এইটুকু জায়গাই আত্মরগাপরন  জনয েরেষ্ট। এেক্ষণ পর  
বুঝরে পা রলা স   মূ্পণথ উলে। বুরক  সভে  সেরক একটা চাপা কান্না উরঠ এরলা। 
অশ্চতে  ক্ষা  োশ্চগরে স  েুহাে শ্চেরয় নেো ঢাকরে সচষ্টা ক রলা। 
 
. 
 
১৬. 
 
 শ্চঠক স ই  ময় ডুর ল ডন এরঞ্জরলা  শ্চভলারে বর  শ্চছল। 
 
পযার ক বা টযালবট কাউরকই সেখা োরে না। একজন উরো পুরুষ শ্চশকার    যারন 
পান ী শ্চভশ্চড়রয় শ্চেরলা। 
 
এরঞ্জরলা এক  ময় বলল, ঐ সলাকটারক সচরনা? 
 
হযাাঁ শ্চচশ্চন। ডুর ল সেন শ্চনরজরক কারছই স্বগে ক রলা। 
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এই মুহূরেথ টযালবট সে পে শ্চেরয় চরল সগরছ বরল বুঝরে পা রলা, ডুর ল শ্চঠক প মুহূরেথ 
স ই শ্চেরক দ্রুে পা বাড়ারেই শুনল বনয জন্তু  শ্চবকট শ্চচৎকা , না অনয সকান আেথনাে। 
 
স ই েুই পাহারড়  মযযবেথী স্থারন ডুর ল সপৌঁছল সেখান সেরক আ রছ স ই মমথাহে 
আোাঁ ব। 
 
এশ্চক িযাশ্চন্স কা— 
 
 ফ্রাশ্চন্স শ ীর   সগান অাংশ সকাটর   িাাঁক সেরক আড়াল কর  অশ্চব াম কাাঁেরে 
লাগরলা। 
 
আশ্চম আ  কাউরক শ্চবশ্বা  কশ্চ  না। জযাক শ্চনিয়ই এেক্ষণ  ীজা রক পাকড়াও 
কর রছ। 
 
 ীজা রক জযাক খুন ক রবই, আমারক েুশ্চম  াহােয কর া। 
 
সপইশ্চটাংগুরলা সকাোয়  শ্চেয কর  বরলা?  ীজার   কারছ শ্চক? 
 
 হা। 
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 কাউরট  কারছ  শ্চেয শ্চবশ্চর ক রব সো? 
 
 হযাাঁ, শ্চনিয়ই ক রব। 
 
পযার করক েুশ্চম শ্চনিয়ই জারনা? 
 
 ফ্রাশ্চন্স ঘৃণা ভ া মুখ শ্চনরয় বলল, ঐ নারম আশ্চম কাউরক জাশ্চন না। 
 
 ডুর ল বলল, বুরঝশ্চছ, এবা  আমা  পরক্ষ সোমা  স্বামী  কারছ োওয়াই উশ্চচে। 
 
 সকন? 
 
আ  সকন। সোমা  স্বামী  কারছ শ্চগরয়  ব কো খুরল বলাই ভারলা। 
 
 ফ্রাশ্চন্স বলল, এশ্চক বলরছা েুশ্চম! আশ্চম স খারন শ্চক মুরখ শ্চির  োরবা। 
 
 জাশ্চন না। 
 
. 
 
১৭. 
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 ডুর ল আ  সে ী না কর  সবলাশ্চ ও ভবরন  শ্চেরক ছুরট চলল। এখারন শ্চকছুক্ষরণ  মরযয 
সপৌঁরছ সপছরন  শ্চ াঁশ্চড় ঢুরক পড়রলা। ডুর ল করয়কবা  ো  নাম যর  ডাকল,  ারিল। 
 ারিল 
 
আর া একটা কশ্চ রডা  সপর ারেই  ারিলরক  ক্তাক্ত এবাং অনচেনয সেখরে সপরয় 
শ ীর    মত স ামকূপ খাড়া হরয় উঠরলা। এশ্চক! 
 
ডুর ল বলল, সক সোমায় এভারব মা ল। োরদ্র সকাোয়? 
 
একটা পারলায়ান সোমা  োরদ্ররক শ্চনরয় পাশ্চলরয় সগরছ। 
 
 বুরঝশ্চছ। টযালবট। স  ছাড়া একাজ আ  সকউ ক রে পার না। 
 
ডুর ল বলল, প্রেম সলাকটা শ্চক চাইশ্চছল? 
 
 ীজা ,  ী াজরক চায় বরলই সো মরন হরলা। শ্চকন্তু স  সো এযারপাশ্চলও  কারছ সগরছ। 
ো া োরদ্ররক শ্চনরয় সগরলা সকন? 
 
হযাাঁ, এবা   ব বুঝরে পা শ্চছ। ডুর ল বলল, েুশ্চম শ্চনিয়ই ভারলা হরয় োরব। আশ্চম 
োকরে পা রল ভারলাই হরো। শ্চকন্তু আমা  কারজ  বড় োড়া। 
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শ্চঠক আরছ। শুযু েুিঃখ বরয় সগরলা োরদ্র, আম া োরদ্ররক হা ালাম। 
 
. 
 
১৮. 
 
 অনযরেথ   রে কাউট এযারপশ্চলও অরপক্ষা ক রছন। ভৃেয লযাম্বারডথা খব  সেবা  প  
োরক শ্চনরজ  ঘর  চরল সেরে বললরন কাউট। 
 
 ীজা  শ্চবলম্ব ঘটরলও শ্চঠক শ্চঠক এর  সপৌঁরছরছ সপইশ্চটাংগুরলা শ্চনরয়। 
 
কাউট স্বাগে জাশ্চনরয় বলরলন, সপইশ্চটাংগুরলা শ্চঠক আরছ।  ীজা  জানারলা, হযাাঁ।  ব 
শ্চঠক আ  শ্চনিয়ই আপনা  টাকাটাও প্রস্তুে। 
 
কাউট বলল, ভারলা কো শ্চনিয়ই সজরনভা  ব্রুরনারক জারনা? 
 
  ীজা  বলল, জাশ্চন সবাযহয়। 
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সপইশ্চটাং-এ  পযারকজ খুলরেই কাউরট  মুরখ  সচহা া  মূ্পণথ পারে সগরলা। অপূবথ! 
েুলনাহীন! স্ত্রী  প্রশ্চে  ীজার   শ্চবশ্বা ঘােকো  কো আ  মরন হরলা না একশ্চটবার   
জরনযও। 
 
 ীজা  বলল, শ্চক সেখরলন? এবা  টাকাটা সেখান 
 
 এযারপাশ্চলও ড্রয়া  সটরন বা  ক রলা খামভশ্চেথ সনারট  োড়া। ো  পারশ একটা হােী  
োাঁরে  বাাঁট। 
 
 ীজা  অনুমান ক রলা স টা সকারনা যা ারলা অস্ত্র। 
 
কাউট বলরলন, শ্চক, চুপ কর   ইরল সে। গুনরে চাও শ্চক? 
 
 শ্চনিয়ই। আশ্চম এবাং আপশ্চন সো প্রায় এক কমই বলা চরল। 
 
োই বরল শ্চনিয়ই প স্ত্রী হ ণ কর  োশ্চক না। মুহূরেথ কাউট মশ্চ য়া হরয় বরল উঠল, 
সোমা  কুকীশ্চেথ  জরনয আমা  হারে সোমা  মৃেুয আজ সকউ সঠকারে পা রব না। 
সোমা  ব্রাো  ব্রুরনা আমা  মনুষযেরক অরনকশ্চেন আরগ খুন কর রছ। েুশ্চম আমা  স্ত্রী  
পশ্চবত্র পশ্চেব্রোরক খেম কর রছ–পা  অস্বীকা  ক রে? আমারক েুশ্চম একটা উাঁচরড় 
পশ্চ ণে ক রে চাও। এ  কমও শুরনশ্চছ, ডন স্ক্ররল  জরনয বাজার  ওরয়ট ক রবন। 
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আপশ্চন োরক বরলরছন স্ক্রলগুরলা চুশ্চ  ক বা  জরনয আমা   রে আপশ্চন ষড়েন্ত্র 
ক রছন। 
 
হযাাঁ।  শ্চেয  শ্চেয শ্চক আমারক খুন ক রে চান। 
 
 শ্চনিঃশ্বা  শ্চনরে লাগরলন এযারপাশ্চলও। সোমা  েযানটা আশ্চম বুঝরে সপর শ্চছ। আমারক 
স্ক্রলগুরলা শ্চবশ্চর কর  পুশ্চলশরক জাশ্চনরয় সবইজ্জৎ ক রে চাও। োই না? 
 
হা, ওটাই আমা  েযান শ্চছল শ্চঠকই 
 
 ীজা  বলল, স  আমায় ভারলাবার । এক  রে শ্চবছানায়  াে কাশ্চটরয় ো   বটা 
আমা  জানা আরছ। 
 
বুঝলাম। এেশ্চেন আরলয়া  মরো কাজ কর  সগরছ আমা  অনুমান। েুশ্চম ছাড়া অনয 
সকউ হরল বাযা শ্চেোম না। 
 
 ীজা  সহর  উঠরলা, আশ্চম বুঝরে পা শ্চছ। আমারক েুশ্চম খুন ক রে পা রব না। সেরহেু 
আশ্চম এক শ্চবছানায় ফ্রাশ্চন্স   রে শুরয়শ্চছ। আপনা  োরে বেনামই হরব। এবাং পুশ্চলরশ  
কারছ গালগল্প বাশ্চনরয় আমা   ব সোষরক খেম কর  সেরবন 
 
হযাাঁ,  ব বযবস্থাই প্রস্তুে। 
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শ্চকন্তু আমা   রে ফ্রাশ্চন্স কা   ম্পরকথ  কোটা কাগরজ সলখা োকরব না, স টা আমা  
একমাত্র হেযা  কা ণ হরব 
 
আরত আরত বল। 
 
আপশ্চন শ্চক মরন কর ন চুপ কর  োকরব ফ্রাশ্চন্স। 
 
েুশ্চম শ্চক  রন্দহ কর া নাশ্চক। েুশ্চম েুশ্চনয়া সছরড় চরল সগরল ফ্রাশ্চন্স একটা ভারলা বউ 
স রজই আমা  কারছই োকরব।  ীজা  অকস্মাৎ ঘামরে শুরু ক রলা। আ  োরক 
উিে সেখাল না ো  সপছরন মাশ্চটরে গশ্চড়রয় পরড়রছন ডন স্ক্রল। মুখ েুরল স  
োকারলা। এযারপাশ্চলও  শ্চপতল ো  শ্চেরক োহরল একটা িাাঁেই শ্চছল। 
 
হযাাঁ। সেমন েুশ্চম সভরবশ্চছরল আমারক প্রোশ্চ ে কর  ছশ্চবটা পুশ্চলরশ  হারে েুরল সেরব। 
 
 ীজা  বলল, সবশ আমারক েুশ্চম গুশ্চল কর া। আশ্চম মা া সগরল ফ্রাশ্চন্স আরমশ্চ কানরে  
কারছ োরব, অেবা টযাবরট   রে একটা িয় ালা ক রব? সে আেরে প্রেরম চুশ্চ  
কর শ্চছল। 
 
উরঠ োাঁড়ারলা এযারপাশ্চলও। 
 

http://www.bengaliebook.com/


স্ক্যাণ্ডাল ইন স ার ার্টা । আগাথা ক্রিক্রি । উপনযা  

70 

www.bengaliebook.com                                   ূক্রিপত্র 
 

 

 ীজা  ে জা  শ্চেরক োও।  ীজা  বুঝরে পা রলা স  মৃেুয  খুব কাছাকাশ্চছ চরল 
সগরছ। 
 
স  েখন শ্চপতল লক্ষয কর  ঝাাঁশ্চপরয় পড়ল এযারপাশ্চলও ওপ । 
 
স  লাি শ্চেরেই ো  সচাখ কারলা সবা টা  ওপর  শ্চস্থ । এযারপাশ্চলও সেখারন টাকা 
সগানা   ময় ছশ্চবটা স রখশ্চছল। এযারপাশ্চলও পালাবা  জনয সডস্ক্ সেরক শ্চপতলটা হারে 
েুরল সবাঁরক শ্চগরয়শ্চছল। েখন  ীজার   হারে ছুশ্চ । স  শত্রু  ওপ  ঝাাঁশ্চপরয় পড়রলা। 
এযারপাশ্চলও  কণ্ঠস্ব  স  শুনরে সপরলা। েখন ছুশ্চ   িলা ো  শ ীর   সভে  ঢুরক 
োরে। 
 
শ্চির  োাঁশ্চড়রয়  ীজা  শ্চনিঃশরে ঘ  সেরক পা সমরপ সমরপ সবশ্চ রয় সগরলা। 
 
. 
 
১৯. 
 
 শ্চমশ্চনট পরনর া পর  ডুর ল এযারপাশ্চলও  বাশ্চড়রে এর  সগরলা। শ্চকন্ত মহরল  সভের  
একটা চাপা গুঞ্জন ঘু পাক খারে। 
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এযারপাশ্চলও বাাঁ হাে সপরট  ওপ  আ  ডান হারে  োলুরে শ্চপতল অরনকখাশ্চন ভয়ােথ 
কর  েুলল অযকা রক। ডুর ল এশ্চক সেখরছ। শ্চনিয়ই সকাোও না সকাোও আেোয়ী 
আত্ম ক্ষা কর রছ। 
 
শ্চমো  ডুর ল, কাউট জানারলন, জানোম না আপশ্চন শ্চিশ্চলরবরনা েীরপ অবস্থান 
ক রছন। 
 
ডুর ল ো  শ্চেরক োশ্চকরয় বলল, আশ্চম  ী াজরক চাই 
 
ডুর রল  শ্চেরক োশ্চকরয় কাউট বলরলন, শ্চনিয়ই সপইশ্চটাংরয়  সখাাঁরজ ঘুর  সবড়ারেন। 
ো হরল আমা   রে আ ুন। শ্চকন্তু একটা কো। 
 
বলুন 
 
এখন আমা  স্ত্রী সকাোয়? এবাং সকমন আরছ? 
 
 ফ্রাশ্চন্স কা ভারলাই আরছ। শ্চকন্তু  ীজা  এখন সকাোয় সেরে পার ? 
 
শ্চনিয়ই সবলাশ্চ ওরে  স ই ভাো বাশ্চড়রেই আশ্রয় শ্চনরয়রছ স , আম া স ই আণ্ডা গ্র্াউণ্ড 
সপারড়া জশ্চম  মরযয পাবই পারবা। 
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প্রশ্চেশ্চট কো ডুর ল মন্ত্রমুরে  মরো শ্চগরল সেরে োকরলা। আ  সেমশ্চন কাউট ো  
আহে শ ী টা পাহারড়  সকাল সবরয় সটরন উঠরছ ো সচারখ না সেখরল শ্চবশ্বা  ক া েূর  
োক ভাবাই োয় না। 
 
কাউট বলরলন, আমা  েযান সভরত সগরছ এ সে শ্চক চ ম বযেথো। ো শ্চনরয় আশ্চম সবাঁরচ 
োকরে চাই না। ওরক চুশ্চ   োরয় পুশ্চলরশ  হারে যশ্চ রয় শ্চেরয় মর  সগরলও আত্মা  
শাশ্চন্ত হরো 
 
না। ডুর ল বলল, একটা কো শ্চজরে  ক রে পাশ্চ  শ্চক। সকন ফ্রাশ্চন্স কারক কাউরট  
কর শ্চছরলন? 
 
কাউট আরবগভ া গলায় বলরে লাগরলন প্রেম েুরি  প  েখন আমা  বাংরশ বাশ্চে 
সেবা  আ  সকউ  ইরলা না, সেমন এক শ্চনিঃ ে জীবরন  েুেোরগ বাাঁচা  জরনয 
জীবরন  ভারলাবা ারক সস্রি বাাঁশ্চচরয়  াখা  জরনযই ওরক আলমা ীরে  াশ্চজরয়  াখরে 
সচরয়শ্চছলাম কাউরট  কর । হযাাঁ, টাকা, শুযু টাকা, টাকা সচরয়শ্চছল। োরক সেমশ্চন 
অগুণশ্চে অেথ শ্চেরয়শ্চছ শ্চকন্তু শ্চকছুরেই এক শ্চবছানায় শ্চবরভা  োকরে পা োম না। আ রল 
সকন জাশ্চন না মন চাইরো না। োইরো স   ীজার    রে সগাপরন সপ্ররম মশগুল হরয় 
পড়রলা। 
 
ফ্রাশ্চন্সরক আপশ্চন শ্চক এখরনা ভারলাবার ন? 
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হযাাঁ, এখনও বাশ্চ । 
 
 োক, আ   ক্ত পড়রছ শ্চক? 
 
না। আপােে এখন ভারলাই মরন হরে– 
 
এখন আপশ্চন হাাঁটরবন না–ব াং আশ্চম একাই োই। আপশ্চন শুযু পরে  শ্চনরেথশটা শ্চেন। 
ো প  কাছ সেরক শ্চবোয় শ্চনল। 
 
. 
 
২০. 
 
 ডুর ল চলরে শুরু ক ল  ব  াংকীণথো  আব ণ সভরঙ েুমোম পা সিরল। চা শ্চেরক 
বীভৎ ভারব জরম  রয়রছ চুন, বালী,  ু কী। সকাোও সকান প্রারণ   াড়া সনই। জায়গা 
েে  াাংঘাশ্চেক ো  সেরকও মৃেুযিাঁে েেখাশ্চন গভী  বরল মরন হরে লাগরলা। 
 
েবু োরদ্ররক োরক  ক্ষা ক রেই হরব। একো ভাবরে ভাবরে দ্রুে এগুরেই হঠাৎ 
সকান এক অেল গহ্ব  ভয়ােথ  ব সভর  উঠল। 
 
োরদ্র। আশ্চম এখারন। 
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 ডুর ল শ্চচৎকা  েুলরে শ্চবকট বনু্দরক  গুশ্চল সেওয়াল শ্চবেীণথ ক ল! 
 
  যাম এখারন আশ্চম। 
 
-শ্চপতল খাড়া কর  ডুর ল বলল, জযাক। ো প  আবা  স্ব  েুলল োরদ্র 
 
চা শ্চেরক সেরক স ই মৃেুযেূরে  মরো প্রত্নোশ্চিক সযাাঁয়া যুরলাবাশ্চল  রমে সঘা  
আেন্নো শ্চঘর  সিলরে লাগরলা। 
 
স  শ্চকছুই সেখরে পারে না। শুনরে পারে না। স  বুঝরে পা রলা আ  সকাোও 
পালাবা  পে সনই। স খারন প ারম টযালবট  ামনা ামশ্চন শ্চচৎকা  কর  ডাকল, 
ডুর ল। োরদ্র  মাো আমা   াইরিরল  পরয়রট  মরযযই আরছ। 
 
টযালবট জানারলা, সপইশ্চটাংগুরলা। সকাোয়?  ীজা ই বা সকাোয়? 
 
ডুর ল বলল,  ীজার   কো বলরে পাশ্চ  না। শ্চকন্তু পযারকট আমা  সহপাজরে। আমা  
কো শ্চক োরদ্র শুনরে পারে? টযালবট বলল, শ্চবলক্ষণ শুনরে পারে। 
 
ডুর ল বলল, োরদ্ররক সছরড় োও। 
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 টযালবট বলল, োহরল আরগ সোমা   াইরলন্সার   মুখ নাশ্চমরয় োও— 
 
ডুর ল শ্চকছুটা শে কর  মাশ্চটরে নাশ্চমরয়  াখরলা। 
 
টযালবট শ্চবশ্বা ঘােকো  ভূশ্চমকা পালন ক রে শ্চবলম্ব ক রলা না। টযালবট ো  শ্চেরক 
 াইরিল উাঁশ্চচরয় য রেই ডুর ল পরকরট হাে ঢুশ্চকরয় ৩৮ সবার   শ্চপতলটা বাশ্চগরয় 
য রলা। 
 
োরদ্র বলল,  যাম। পাশ্চলরয় োও আমা  অনুর ায। শ্বা র াযকা ী মুহূরেথ টযালবট প্রারণ  
আকুশ্চল জাশ্চনরয় উৎকট কাশরে শুরু ক রেই স ই প্রাণান্তক অবস্থা   ুরোরগ ডুর রল  
হারে  আঙুরল গরজথ উঠরলা শ্চেগা । টযালবরট   াইরিল মুহূরেথ েরোশ্চযক পশ্চ মারণ শে 
েুলরে অযকা  আ  সযাাঁয়া  মরযয  মত শ্চছন্নশ্চভন্ন হরয় সগরলা। 
 
প্রেরম আেথনাে উঠল টযালবরট । 
 
 ডুর ল বুঝরে পা রলা ো  লক্ষযরভে েখন শ্চনখুাঁে। 
 
ডুর ল বলল, োরদ্র েুশ্চম সকমন আছ 
 
খুব ভারলা আশ্চছ- যাম 
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টযালবট েখন মাশ্চটরে পরড় গুমর  উঠরলা শ্চমো  ডুর ল, আমারক এই সনাাং া কারজ 
লাশ্চগরয়শ্চছল শয়োন পযার ক। শ্চঠক স ই মুহূরেথ ডুর ল শ্চপছন শ্চি রেই সেখরলা সমজ  
পযার ক শ্চনিঃশরে এশ্চগরয় আ রছ। 
 
. 
 
২১. 
 
 পযার ক উদ্ভট গলায় বলল, আশাকশ্চ  সমহমান এবা  বুশ্চি  পশ্চ চয় শ্চেরয় শ্চনরজরক 
 াংেে ক রবন। 
 
ডুর ল বলল, এযারলনরক খুন কর শ্চছল সক? 
 
পযার ক জানারলা, আশ্চম। স  কো োক। এখন সপইশ্চটাংগুরলা সকাোয়? 
 
ডুর ল বলল, আমা  শ্চঠকই জানা আরছ। েশ্চে শ্চকছু টাকা  ে কা  োরক ো একু্ষশ্চন 
শ্চনরে পার ন। 
 
পযার ক বলল, চুপ করুন। 
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খাশ্চনকক্ষণ নী বো  প  পযার ক টযালবরট  শ্চেরক সচরয় বলল, এখন শ্চনশ্চিে 
এযারপাশ্চলও  প্রা ারেই সপইশ্চটাংগুরলা আরছ। সশষ কাজ সোমারকই সশষ ক রে হরব 
টযালবট সেনরেনপ্রকার ণ আমা  সপইশ্চটাংগুরলা চাই-ই। 
 
টযালবট শুযু ো  শ্চেরক োকারলা শ্চকন্তু সকারনা কো বলল না। 
 
আগামীকাল আম া এখারনই  ূেথাত পেথন্ত োকব। ো প  েেেূ  জাশ্চন  ুভানা িরঙ  
 রে আরমশ্চ কানরে  চুশ্চক্ত  শেথ সশষ হরয় োরব। ো  ো প ই আমা  সজরনভা 
শ্চমশন। আ  শ্চটনখশ্চন চুশ্চক্ত 
 
টযালবট বলল,  বই শ্চঠক আরছ শ্চকন্তু আশ্চম শ্চনরজ  হারে ঐ হেোড়া সলাকটারক খুন 
ক রে চাই। 
 
পযার ক বলল, আ  এই েুবেী েন্বীশ্চট সক–শ্চচ কারল  মরো ওরকও তব্ধ ক রে 
পা রলই আমা  পে চলা  হজ হরব।  ুস্থ হরয় েুশ্চম আবা  আরগ  মরো কারজ সনরম 
পড়রব। আশ্চম সোমা  কারছ শ্চচ ঋণী টযালবট। আশ্চম ঐ শ্চচত্রকলা শ্চনরে  ব  ময়  াজী 
আশ্চছ। সজরন স রখা ো  জনয  ুই  বযারঙ্ক  ব  কম অযাকাউট বহাল  রয়রছ, ো 
সোমা  খুশ্চশ স রখ শ্চেও। 
 
এবা  টযালবট মুখ েুরল োকারে সচষ্টা ক রলা শ্চকন্তু পা ল না। 
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স   ব োক সগ। এখন ফ্রীমট সগারয়ন্দারে  নামগুরলা  াখরল সেশ্চখ। সকাোয় স গুরলা? 
এযারলরন  কাছ সেরক সকরড় শ্চনরয় এর শ্চছল। এখান সেরক আশ্চম একু্ষশ্চণ সবশ্চ রয় সেরে 
চাই। 
 
অবাক শ্চবস্মরয় ডুর ল োশ্চকরয় সেখরলা। 
 
আ  সে ী নয়। পযার রক  মরন  পশ্চ বেথরন  জনয অরনক আরগই আরেয়াস্ত্র নাশ্চমরয় 
স রখরছ। শ্চকন্তু স  কেক্ষণই বা অরপক্ষা ক রব।  ীজা রক অকস্মাৎ অরনক েূ  
সেরকই আশ্চবষ্কা  ক ল স । 
 
একটা শশ্চক্তশালী  াইরিল  ীজার   হারে। 
 
টযালবটরক পযার ক অশ্চব াম ফ্রীমট সগারয়ন্দা েপ্তর   ডাটা সেবা  জনয জব েশ্চত শুরু 
ক রলা। নারছাড়বান্দা। টযালবটও শ্চকছুরেই  াজী নয় মুখ খুলরে। 
 
এমন  ময় একটা জ্বলন্ত অোর   টুকর া  মত পশ্চ রবশরক এক নাটকীয় েৃরশয 
পশ্চ ণে ক রলা। শ্চচৎকা  কর  ডুর ল শ্চেগার  আেুল শ্চটপরলা। সশষ ক রেই হরব 
শত্রুরক। এই চ ম  ুরোগ। 
 
টযালবট বলল, আমারক েুশ্চম শ্চনিয়ই মা রব না। 
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 হযাাঁ, পেরে  মরো। নামগুরলা আশ্চম চাই। 
 
 ো া শ্চমলারন আরছ। 
 
না, ো া শ্চমলারন সনই। 
 
সোমা  পরকরটই খব গুরলা আরছ। ওগুরলা আমারক োও। 
 
ডুর ল জারন ো  ারজথন পযার ক মরন ক রব ো স  ক রবই। 
 
 পযার ক োরক আ  োরদ্ররক  ম্ভবে টযালবটরকও সমর  সিলরে পার । 
 
ডুর রল   রে শ্চছল ভা ী আরেয়াস্ত্র। স ই জযারক  অস্ত্রশ্চটরক স  পযার রক  েৃশ্চষ্ট 
আকষথণ ক বা  জরনয েূর  ছুাঁরড় শ্চেরলা। 
 
শ্চকন্তু স  এখারন ছায়ায় ছায়ায় ঢুরক পরড়রছ। পযার ক টযালবরট   রে কো বলশ্চছল। 
 
স  স ই ডাটাগুরলা চায়। 
 
সকউই  ীজা রক োাঁশ্চড়রয় োকরে সেখরলা না।  ীজা  োাঁড়াল সকউই সেখরলা না। 
পাহারড় সহলান শ্চেরয় শ্চনরজরক শ্চস্থ  ক রলা, বনু্দক ছুাঁড়ল ো প । 
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প্রেম  াবযান বাণী। 
 
শ্চকন্তু  রন্দহজনক টযালবট এটা শুরনরছ শ্চকনা। 
 
পযার রক   রে েকথ ক শ্চছল স ই শ্চব াট লম্বা সলাকটা। ডাটাগুরলা সে ো  কারছ সনই 
স টা প্রমাণ ক বা  জরনয স  প্রচু  সচষ্টা ক রলা। 
 
পযার ক ো  দ্রুেগামী শ্চব াট সেহটা শ্চকছুটা নাশ্চড়রয়  ীজার   শ্চেরক গুশ্চল ছুড়রলা। 
 
 পযার রক  শ্চেনশ্চট গুশ্চল লক্ষয অনুোয়ী সগরলা। 
 
সকবল একবা  ডুর ল পযার করক  েকথ কর  শ্চেল। 
 
ো প  ো  বনু্দরক  গুশ্চল শত্রুরে  শ্চেরক বনু্দক শ্চনরয় পযার ক প্রস্তুে, শ্চকন্তু অনয সকান 
উপায় ডুর রল  শ্চছল না। স  একবা ই গুশ্চল ক রলা। শ্চেেীয়বা  আ  গুশ্চল ছুাঁড়রে হরলা 
না। 
 
ডুর ল ো  বনু্দকটা নামাল। 
 
োরদ্র 
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আশ্চম শ্চঠক আশ্চছ  যাম। 
 
আশ্চম ভাবরেই পাশ্চ শ্চন সে এমন হরে পার । 
 
 োক সগ। 
 
ভুরল োও বযাপা টা। 
 
এোন পযার ক োরক সপৌঁরছ শ্চেরলা। 
 
 ীজা  বলল শ্চনিঃশরে, আশ্চম মা া োশ্চে। প্রেরম এযারপাশ্চলও ো প  এই সলাকশ্চট 
আমারক সমর  সিলা  সজাগাড় কর রছ–আশ্চম প্রোশ্চ ে হরয়শ্চছ ফ্রাশ্চন্স কা। 
 
আ  সকান শ্চবপে সনই ফ্রাশ্চন্স কা। 
 
জযাক টযালবরট  পরকট উরেপারে সেখরলা। ো ই পরকরট  মরযয স গুরলা শ্চছল। 
 
 শ্চমরেয কো বরলশ্চছল টযালবট। 
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শ্চঠকই শ্চছল ফ্রীমট ডাটাগুরলা। এবাং ই ুযর ন্স কাগজগুরলা শ্চছল। সকাডশ্চচহ্ন সেওয়া শ্চছল 
একটা কারলা ডারয় ী  মরযয। 
 
পরকট বইটা ডুর ল  াখল। এবাং সেখারন োরদ্র োাঁশ্চড়রয়শ্চছল, স খারন সগল। এমনভারব 
ো  শ্চেরক োকাল সেন স  একজন শ্চবরেশী স্পাই। স   ম্ভবে স ই  ময় োই শ্চছল। 
 
সকান শ্চকছু অনুর ায ডুর লরক ক রে হরলা না। আর া শ্চকছুক্ষণ বারে সপশ্চটাংগুরলা 
সি ৎ শ্চেরয় শ্চেল োরক অশ্চে অনায়ার । 
 
শ্চজরে  ক ল ডুর ল, সকমন আরছন এযারপাশ্চলও? 
 
আরগ  সচরয় এখন ভারলাই আরছন। 
 
সচাখ  পাো বয কর  কাউরট  বলল, এখন আশ্চম স ই শ্চবশ্রী িুরল  মরো পাক ী। 
আ  সকউই আমারক ভাল মরন ঘর   আলমা ীরে েুরল  াখরব না। 
 
ডুর ল বলল, সকন সচষ্টা কর  েযারখা। োরক সো শ্চির ও সপরে পার া। 
 
স  উত্তর  বলল, সেশ্চখ, সোমা  কোটা হয়রো িরলও সেরে পার । 
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ডুর ল ো প  পশ্চ যান অশ্চে দ্রুে পারে সপশ্চটাংরয়  পযারকটটা শ্চনরয় এরকবার  োরদ্র  
পারশ ব রলা। 
 
 ওনা হবা  এক কম  ব প্রস্তুশ্চে পবথ সশষ। 
 
 শ্চেয শ্চক েুশ্চম োরো  যাম? 
 
না, োবা  মুরখ 
 
 সোমা  শ্চক  ব কাজ সশষ 
 
ডুর ল বলল, হযাাঁ।  বই প্রায় সশষ। 
 
 প্রেম সকাোয় সেরে চাও। 
 
সকাোয় আ ! ছরকবাাঁযা জীবন। ওয়াশ্চশাংটন শ্চনরেথশ শ্চেরলই  াজী। পা বাড়ারলই  াতা। 
 
োরদ্র বলল, আশ্চম স ইশ্চেন  ব সচরয় সবশী  ুখী হরবা েশ্চে কখরনা সোমা  পারশ সেরক 
 াহােয ক রে পাশ্চ । আমারক এখান সেরক শ্চনরয় চরলা  যাম। 
 
চরলা। শ্চনরয় োই এখান সেরক। 
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. 
 
২২. 
 
 সহারটল করটরকাপালরে বরয় োরে সঝারড়া হাওয়া। ডুর ল ো  ঘর  শ্চির  সগল। 
 
ডুর ল সভার   আরলা না িুটরেই সজরনভারে সিান কর  শ্চপ্রন্স  ুভানারক সপশ্চটাং 
উিার   কাশ্চহনী বণথনা ক রে ভুলরলা না। আপেে শ্চটনখাশ্চন চুশ্চক্ত  স্বাক্ষ  আ  সকারনা 
শ্চেযা  াংশয় োকবা  কো নয়। 
 
খাশ্চনক পর  ডুর ল োরদ্ররক  রে কর  এযারপারল  কারছ সগরলা। 
 
 ডুর ল আরবগ পুলশ্চকে শ্চশহ রণ োরদ্ররক উরত্তশ্চজে কর  েুলরলা। 
 
মুহূরেথ  মরযয ডুর ল বলল, োই একু্ষশ্চণ আবা  সেখা ক রে হরব হযান রন   রে। 
 
সনপলস্ সেরক সলাকটা সেরন সবাম, স াম সেরক স াজা সজরনভা। 
 
 বথ প্রেম  ুভানা   রে সেখা কর  ো  শ্চচত্রশ্চশল্পগুরলারক সি ে শ্চেরে হরব। 
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ডুর ল বলল, োরদ্র, এখন আমায় সছরড় োও। শ্চবশ্বা  কর া লক্ষ্মীশ্চট, আশ্চম সোমারক 
অরনক ভালবাশ্চ  
 
 যাম আমা  কারছ এইটুকুই েরেষ্ট। 
 
আ  সকান উত্ত  শ্চেল না ডুর ল। 
 
 ডুর ল বলল, আম া শ্চনিয়ই আবা  এক  রে শ্চমলরে পা রবা। 
 
এখন আ  সকান কো নয়। 
 
  মতই শ্চবতাশ্চ ে শ্চবব ণ শ্চলরখ পাঠারে হরব ওয়াশ্চশাংটরন। আ  কেক্ষণই বা  ময় 
লাগরব রীমট সগারয়ন্দা  াংগঠন আ  সক স ক রন  সলাকরে  নেুন কর  সঘা  
পাশ্চেরয় আনরে। ো প ,  ুস্থ জীবরন চেথাপে উরঠ আ রব শ্চেরন  মরযযই। ো প  
শুযু ব্রুশ, োরদ্র আ  বুশ। 
 
ো া এক ময় পাশাপাশ্চশ েুজরন স াম সেশরন  শ্চেরক এগুরে োকল। আ  এই এরলা 
বরল স ারম  সেন। 
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