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জানলার ধারর বরস 
  
জানলার ধারর বরে ননরজর বাগারনর নিরে তানের়ে ন রলন নিে িারপল। এই ছেনিন 
পর্যন্ত বাগারনর পনরচর্যা়ে েি়ে ো ারনাই ন ল তার আনন্দ, নে অেীি গবয আর 
পনরতৃনি ন ল এরে ননর়ে। নেন্তু উপা়ে নে? ব়েরের শৃৃংখল আরেপৃরে জন়ির়ে ধররর , 
ডাক্তাররর ের ার অনুশােরন ছোরনারেি শারীনরে পনরশ্রি েরাই বারণ হর়ে ছগর । 
নেন্তু ছজন িারপরলর িরন নেরশারীর িরতা অনুেনিৎো আর তীক্ষ্ণ বুনির খবর রারখ 
েজন? 
  
ননরজর আশশশব পনরনচত এই ছেন্ট ছিরী নিড-এরও নে পনরবতযন। পথ-ঘা  ও 
আধুননে েভ্যতার েরে তাল নিনলর়ে পারে নগর়ের । বিরল ছগর  ছিাোনগুরলার 
ছচহারা। ছবনশর ভ্াগ বান়িই হাতবিল হর়ের , তারির বাইররর ছচহারা অনবেৃত ছররখ 
ছভ্তরর ততনর েরা হর়ের  আধুননে ননতয প্রর়োজনী়ে বযবস্থা। প্রচুর ফ্ল্যা বান়ি ততনর 
হর়ের , ছেখান ছথরেই আরে নিে িারপল-এর ঘররর োরজ োহার্য েরার ছির়েন । 
ছলখাপ়িা জানা ছির়ে বউরাও আজোল এই ধররনর োজ েররত উৎোহী। নেন্তু িরন 
িরন পুরারনা নিরনর পনরচানরোরির োরজর গুণগত িারনর েরে এরির তুলনা েরর 
িরন িরন িীঘযশ্বাে ছেলা  া়িা উপা়ে ছনই। 
  
অনযিনস্ক ভ্ারবই হারতর ছবানা া চানলর়ে র্ানিরলন নিে িারপল। োাঁরধর োর  ঘর 
েিারত নগর়ে লক্ষ্য েররলন, বহুক্ষ্ণ আরগই এে া ঘর পর়ি নগর়ের । এই ক্ষ্ীণিৃনে 
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ননর়ে ছেন রে ন ে লাইন পর্যন্ত তুরল আনা তার পরক্ষ্ এখন আর েম্ভব ন়ে। নিে 
নাই -এর জনয অরপক্ষ্া েররতই হরব। 
  
ওঃ, নিে নাই -এর েথা িরন প়িরলই িরন িরন অস্বনিরবাধ েররন ছর্ন িারপল। 
ভ্াইরপা ছরিন্ড নে ুরতই এো বান়িরত থােরত ছিরবনা তারে, তাই নিে নাই -ছে 
ননরু্ক্ত েরর নির়ের  তার েনেনী নহরেরব। ভ্দ্রিনহলা অবশয খুবই উৎোহী, েিযিক্ষ্, 
নেন্তু তার েরেহ বযবহাররর িরধয ছর্ন প্রনতবিী নশশুর প্রনত িিতা ছিখারনার প্র়োে 
আর  বরল িরন হ়ে নিে িারপল-এর। আর এ াই ভ্ীষণ নবরনক্তের বরল িরন হ়ে 
তার। 
  
আজ নেন্তু আর ঘরর বরে থােরত ইরি েরর  না তার। নিে নাই রে ের়েে া 
োরজর  ুরতা়ে বাইরর পান র়ে নির়ে এোই ছবনরর়ে প়িরলন নতনন। ঐ নতুন ফ্ল্যা গুরলা 
ছতা ছিখাই হ়েনন তাাঁর। নতুন িুখগুরলার েরে তার ছেরল আো অতীরতর িানুষজরনর 
নিল খুাঁরজ বার েররত পাররল ভ্ানর খুনশ হন নিে িারপল। এরত িানুষগুরলারে বুঝরত 
েুনবধা হ়ে তার। 
  
এেন  অধয েিাি বান়ির জানলার ধারর িাাঁন়ির়ে েথা বলন ল এেরজা়িা তরুণ তরুণী। 
েথা শুরন িরন হরলা, নশগনগরই নবর়ে েররত র্ারি ওরা। এত ব়ি়িা বান়ি ছেনার 
নবনু্দিাত্র ইরি ছনই ছ রলন র, এত  াো খরচ েররত চা়ে না ছে। েথাবাতযা়ে এ-ও 
ছবাঝা ছগল ভ্াবী শাশু়িীন রেও ছিার ই প ন্দ ন়ে ছ রলন র। এিন েি়ে ঘ রলা এে 
অভ্াবনী়ে িৃশয। ছখালা জানলা়ে আ়িাআন়িভ্ারব রাখা এেন  আলগা ছবারডয 
অনযিনস্কভ্ারব হারতর চাপ এে ু ছবনশ নির়ে ছেরলন ল ছির়েন । ছশষ িুহূরতয ছিও়োল 
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আাঁের়ি ধররত না পাররল ননঘযাৎ ওপর ছথরে আ র়ি প়িরতা িান রত। ছ রলন  নেন্তু 
োহারর্যর হাত বান়ির়ে না নির়ে এে ু নপন র়ে প়িরলা। 
  
এে ু পররই ননরচ ছনরি এরলা ছির়েন । ফ্ল্যা ন রত তালা বি েরর ছ রলন র নািরত 
র্ত ুেু ছিনর হরলা, তার িরধযই নিে িারপল ছ রলন  েম্বরি ছির়েন রে েতেয েরর 
নিরত ভু্লরলন না। ছিরখ খুনশ হরলন তার েথান  উন়ির়ে নিল না ছির়েন , রীনতিরতা 
নচনন্তত ছিখারলা তারে। 
  
ছ রলন র িুরখািুনখ হরত চান না নিে িারপল, এে ু তা়িাতান়িই পা চালারলন নতনন, 
এবৃং ভু্ল া হরলা এখারনই, এে া পাথরর ছহাাঁচ  ছখর়ে এরেবারর পপাত ধরণীতল। বৃি 
অেুস্থ িানুষন র হাত-পা অবশয ভ্াঙরলা না, নেন্তু নবলক্ষ্ণ না়িা ছখরলন নতনন। োিরনর 
বান়ির িধযব়েস্কা িনহলান  বযাপার ছিরখ তা়িাতান়ি ছবনরর়ে এরে হাত ধরর তুরল ননর়ে 
এরলন ননরজর বান়িরত। তা়িাতান়ি চা ননর়ে এরলন তার জনয। 
  
অতযন্ত আলাপী িনহলা এই নিরেে ছবডেে।  ুে াে েিাজরেবা েরর আনন্দ পান এই 
প্রারণািল িনহলা। এেবার ছর্ া িরন হ়ে, েররই  ার়িন। অরনেনিন আরগর এে া 
ঘ না বলরলন, নবখযাত অনভ্রনত্রী ছিনরনা ছেগ, নর্নন বহুনববাহ েরার জনযও নবরশষ 
প্রনেি, তার েরে আলাপ েরার েুরর্াগ ছপর়ে ডাক্তাররর ননরষধ েরেও অেুস্থ শরীর 
ছিে-আপ-এ ছেরে চরল নগর়েন রলন নিরেে ছবডেে। আরও জানারলন, এেন  
নবেলাে েন্তারনর জন্ম ছিও়োর পরই িাননেেভ্ারব ছভ্রে পর়ি ছিনরনা, চরল র্ান 
র্বননোর অন্তরারল। এখন আবার পিযা়ে নেরর আের ন নতনন। আর ঐ ছিনরনা ছেগ ও 
তার পনরচালে স্বািী এই ছেন্ট ছিরী নিড-এর গনেৃং ন হলন  নেরনর ন, ছর্ বান়ির 
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লাইরেনররত এেেি়ে এেন  তরুণীর িৃতরিহ আনবষৃ্কত হর়ে র্রথে উরেজনা েৃনে 
হর়েন ল। 
  
পরনিন গনেৃং ন হল-এর উরেরশয রওনা নিরলন নিে িারপল। ঐ বান়িন র আনি িানলে 
নিরেে েযানি তার অরনেনিরনর বিু। স্বািীর িৃতুযর পর এই বান়ির েৃংলগ্ন এেন  
েুন র আর নে ু া ছঘরা বাগান ননরজর জনয ছররখ, ঐ নবশাল বান়ি ও জনি নবনি েরর 
নির়ের ন নতনন। অতএব প্রাোি রক্ষ্ণারবক্ষ্ণ েরা তাাঁর পরক্ষ্ আর েম্ভব হনিল না। 
ব ররর অরনে া েি়েই নতনন ছিরশ নবরিরশ ছ রল-ছির়ে নানত-নাতননরির োর  ঘুরর 
ছব়িান। িারঝ িারঝ এই আরািিা়েে ছ াট্ট বান়িন রত োন র়ে র্ান। 
  
নিরেে েযানন্টর োর  জানা ছগল, ছবশ ের়েেবার হাতবিল হও়োর পর বান়িন  েনতযই 
এখন ছিনরনা ছেগ নেরনর ন, বান়িন র ছভ্তররর অৃংশ বহু অথযবয়ে েরর নবপুল 
েুনবধাজনে পনরবতযন েররর ন, এবৃং বতযিারন এখারনই থােরত আের ন। ছিনরনা-র 
েরে ছবশ নে ুনিন আরগ েযানলরোননয়ো়ে আলাপ হর়েন ল নিরেে েযানন্ট-র। খুবই 
আেষযণী়ে িনহলা এই নচত্রতারোন । এই জনপরির ের়েে িাইরলর িরধযই 
ছহনলৃংরোথয-এর নতুন সু্টনডওন রত ছিনরনার স্বািী জযােন হযাড-এর পনরচালনা়ে এেন  
 া়ো নব ততনরর োজ চলর । তারত অনি়োর এনলজারবথ-এর ভূ্নিো়ে অনভ্ন়ে 
েরর ন ছিনরনা। 
  
নে ুনিন পররই গনেৃং ন হরল ছেন্ট জন অযামু্বরলন্স-এর উরিযারগ এেন  ছিলার 
আর়োজন েরা হর়ের । তারত অৃংশ ছনরবন ছিনরনা। 
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ছিনরনার প্রেে ছশষ েরর এবার নিে িারপল-এর খবরাখবর ননর়ে বযি হরলন নিরেে 
েযানন্ট। নতনন শুরনর ন, ফ্ল্যা বান়িগুনল ছিখরত নগর়ে পর়ি নগর়েন রলন ছজন িারপল। 
নেন্তু ওখারন র্াও়োর িরোর নে ন ল? 
  
অবাে হরলন ছজন? 
  
–তুনি নে েরর জানরল? 
  
-আরর, ঐ ফ্ল্যা বান়িগুনলর এেন  ছথরেই ছতা আিার বান়ি ছরাজ োজ েররত আরে। 
নিরেে নিনভ্। এই ছেন্ট ছিরী নিড-এ ছোনও খবর ছগাপন থারে না ছজন। তা তুনি নে 
েররত নগর়েন রল ছেখারন? 
  
-ছিখরত নগর়েন লাি জা়েগা া ছেিন, ওখানোর িানুষগুরলা ছেিন? 
  
–ছেিন ছিখরল? 
  
 –অনয আর পাাঁচজরনর িরতাই, খুবই ছচনা চনরত্র। ছিরখ ছবশ স্বনি ছপলাি। 
  
–ছেন? 
  
–চনরত্রগুরলা ছচনা হরল খুব েুনবরধ হ়ে, ধররা র্নি ছোরনা ছতিন ঘ না বা িুঘয না ঘর , 
তাহরল ছেন হরলা, োর জনয হরলা, এেব বুঝরত ছতিন অেুনবরধ হ়ে না। 
  
ঘ না িারন? খুন জখরির েথা ভ্াবর া ননশ্চ়েই? 
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–আনি ছর্ েব েি়ে খুন-এর েথাই ভ্ানব, এ েথা িরন েরর া ছেন? 
  
–ছতািারে ছতা েি নিন ধরর ছিখন  না ছজন, আিা ননরজরে অপরাধ নবরশষজ্ঞ বরল 
জানহর েররত আপনে ছোথা়ে ছতািার? 
  
-ছেননা, আনি ছেরেি নে ুই নই। এরেি এে া োরি থােরল িানব চনরত্র েম্বরি 
ছিা ািুন  এে া জ্ঞান অজযন েরা া ছতিন অেম্ভব নে ু ন়ে। র্াই ছহাে, এবার আনি 
চনল, নইরল নিে নাই  বযি হর়ে প়িরব। 
  
েনতযই উৎেনিত হর়ে উর ন রলন নিে নাই , এই ভ্দ্রিনহলারে ননর়ে ছপরর ও া 
িুনস্কল। নিে িারপলরে ননরাপরি নেররত ছিরখ স্বনির ননশ্বাে ছেলরলন নতনন। েবযনারি 
বহুবচন বযবহার েরা অরভ্যে তার, গম্ভীরভ্ারব বলরলন। 
  
–আিরা এখন ননশ্চ়েই খুবই ক্লান্ত? 
  
–তুনি ক্লান্ত হরলও হরত পাররা, আনি নেন্তু এে ুও ক্লান্ত নই। 
  
–আগুরনর পারশ এে ু আরাি েরর বেুন। এে োপ ওভ্ালন ন খারবন, না নে 
হরনলক্স? 
  
–এে ু ড্রাই ছশরী ননর়ে এরো। প্রিাব া প ন্দ হরলা না নিে নাই -এর,ডাক্তার এ 
বযাপারর িত ছিরবন নে না– 
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–ছে োল েোরল তারে নজরজ্ঞে েরর ননরলই হরব, এখন ননর়ে এরো ছতা। 
  
গনেৃং ন হল-এ চার়ের ছনিন্তরে ছর্াগ নিরত এরলন নিরেে বযানি। পুররারনা বান়িন রে 
ছভ্রঙ-চুরর িরনর িতন েরর োনজর়ের ন নতুন বানেন্দারা। েুিধুর বযবহার ছিনরনার। 
এই িধযব়েরেও র্রথে িরনাহানরনী। তার স্বািী জযােন হাড, আপাতিৃনেরত েুিশযন 
হরলও, গভ্ীর ছচারখর িৃনে ও অেপ  হানেরত ছভ্তররর িানুষন রে নচননর়ে ছি়ে। 
ছিনরনা বারর বাররই বলন রলন, এই বান়িন  খুব ভ্ারলা ছলরগর  তার, এখারনই থােরত 
চান োরাজীবন। নেন্তু এিন েথা হ়েরতা আরও বহুবার বহু-জা়েগার ছক্ষ্রত্রই িরন 
হর়ের  তার। ছিনরনার ছেরি ানর এলা-র েরে পনরচ়ে হরলা। তারও ধারণা নশল্পীরা, 
নবরশষ েরর নচত্রতারোরা এে জা়েগা়ে নবরশষ েরর ছবনশনিন আ রে থােরত পারর 
না। অশান্ত িন  ুন র়ে ননর়ে ছর্রত থারে তারির। বািরবর েরে নবরশষ েম্পেয ছনই 
তারির। আর, জীবরন এত ছবনশ উত্থান-পতন আর েুখ-িুঃরখর িরধয নির়ে োন র়ের  
ছিনরনা, ছর্ তার ভ্াবারবগগুনলও এে ু অস্বাভ্ানবে ভ্ারবই প্রবল। এলার ো  ছথরেই 
জানরত পাররলন নিরেে বযানি, জযােন প্রচণ্ড ভ্ারলাবারেন স্ত্রী ছিনরনারে। তারে 
আনরন্দ রাখার জনয েব নে ুই েররত পাররন। 
  
বহুনিরনর বিু ডাক্তার ছহডে নিে িারপলরে ছিখরত এরে এেন  আশ্চর্য ছপ্রেনিপশান 
নির়ে ছগরলন, নতুন ছোরনা রহেয েিাধারনর ছচো েরাই ছজন িারপরলর শারীনরে ও 
িাননেে স্বারস্থযর জনয এেিাত্র প্রর়োজনী়ে ওষুধ। নিে নাই  িন্তবয েররলন, ঐ নতুন 
আবােনগুনলরত খুন জখরির িরতা ঘ না ঘ া অেম্ভব ন়ে, ছেননা, ওখারন প্রচুর 
ছ রলর ােরা আর , র্ারির ছচহারা ও গনতনবনধ ছবশ েরন্দহজনে বরল িরন হ়ে। 
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খুন া েনতযই হরলা, তরব আবােন-এ ন়ে। 
  
ছেন্ট জন অযামু্বরলরন্সর ছিলা-র জনয গনেৃং ন হল খুরল ছিও়ো হর়ের । এত নভ়্ি 
হর়ের  ছর্ বলার েথা ন়ে। প্ররবশ িূরলযর পাহা়ি জরি র্ারি। চিৎোর আবহাও়ো 
আজ, পনরষ্কার ছরৌদ্রজ্জ্বল নিন, নেন্তু এত িশযে েিাগরির ছে াই এেিাত্র োরণ ন়ে, 
েেরলই গনেৃং ন হল-এর নতুন ছচহারা া ছিখরত চা়ে, ছেই েরে র্নি ছিনরনা ছেগরে 
এেঝলে ছিখরত পাও়ো র্া়ে, তরব ছতা ছোনা়ে ছোহাগা। 
  
েবরথরে ছবনশ আেষযণ েরর  েুইনিৃং পুল া। র্নিও এখানোর আবহাও়ো়ে োাঁতার 
ো ার িরতা নিন খুবই েি পাও়ো র্া়ে। এেব নজননে হনলউড-এই িানা়ে। তবু নবস্ম়ে 
নবস্ফানরত ছনরত্র িানুষজন এই নবপুল অথযবযর়ে গর়ি ছতালা ন়েনানভ্রাি জলাশ়েন  ছিরখ 
িুগ্ধ হর়ে ছর্রত লাগরলা। 
  
নবরেলরবলা বা়িনত এে নশনলৃং িনক্ষ্ণার নবননির়ে িশযেরা গনেৃং ন হরলর ঘরগুনল ঘুরর 
ছিখার েুরর্াগ ছপর়ে উেুল্ল হর়ে উ রলা ছিলার জনতা। স্থানী়ে ছলারেরির ছতা নবশ্বােই 
হরত চাইরলা না ছর্, এ া ছেই তারির বহুবার ছিখা প্রাচীন গনেৃং ন হল। 
  
বাগারনর বর়িা  াউননর তলা়ে চা এবৃং জলরর্ারগর আর়োজন েরা হর়েন ল। নভ্র়ি ও 
গররি ছেখারন প্রাণ ওোগত বযানি-এর। নেন্তু েব বযাপার া ছবশ েুিক্ষ্ হারত 
পনরচানলত হরি, এবৃং ছিলার িুখয উরেশয ছর্ ছেন্ট জন অযামু্বরলরন্সর জনয অথয েৃংেহ 
েরা, ছে াও আশাতীতভ্ারব েেল হরত চরলর  ছিরখ িরন িরন উৎেুল্লও হরলন নতনন। 
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এিন েি়ে জযােন হযাড-এর এেজন েহোরী ছহইনল ছপ্রস্টন খুাঁরজ বার েররলা নিরেে 
বযানিরে। ছিনরনা এবৃং জযােন ের়েেজন নবনশে অনতনথরে আপযা়েন েরর  চান, এই 
বান়ির পুররারনা িানলে হবার েুবারি বযানিরে আিন্ত্রণ জানারনা হর়ের । 
  
নোঁন়িরত ও ার িুরখ োউনন্সলার অযালেে ও তার পৃথুলা স্ত্রীর েরে ছিখা। রীনতিরতা 
হাাঁপারিন ভ্দ্রিনহলা, তবু বযানিরে ছিরখ তার িরনর োধন  বযক্ত েররত ভু্লরলন না। 
এইেব নচত্রতারোরির নবলােবহুল বাথরুিগুনল ছেিন হ়ে, ছে া ছিখার খুব ইরি তাাঁর, 
নেন্তু ছে া আর েম্ভব হরব? 
  
নোঁন়ির িাথা়ে িাাঁন়ির়ে ন রলন জযােন হাড ও ছিনরনা ছেগ। ভ্ানর েহজ স্বাভ্ানবে ও 
েুন্দরী ছিখারি ছিনরনারে। নে গভ্ীর অধযবোর়ের োহারর্য ননরজর এই ভ্াবিূনতযন  
ততনর েররর ন ছিনরনা, ছেেথা েজনই বা জারন? 
  
নিরেে বযানিরে স্বাগত জানারলন ছিনরনা। জযােন তাাঁর ও তাাঁর েেীরির হারত তুরল 
নিরলন তারির প ন্দিরতা পানীর়ের পাত্র। ইনতিরধয পরবতযী অভ্যাগতরা এরে ছগর । 
এাঁরির িরধয আর ন নিস্টার ও নিরেে ছবডেে। নিরেে ছবডেে ছেন্ট জন 
অযামু্বরলরন্সর স্থানী়ে েম্পানিো। আজরের এই অনুোনন  েৃংঘন ত হও়োর ছপ রন তার 
পনরশ্রিই েবরথরে ছবনশ। ছিনরনারে োর  ছপর়ে উৎোরহ ছর্ন  গবগ েরর েু ন রলন 
এই ভ্দ্রিনহলা। েনবিারর ছশানারত লাগরলন বাররা ছতররা ব র আরগ বা়িারত নেভ্ারব 
ছিনরনার েরে ছিখা েরার জনয অেুস্থ শরীরর ডাক্তাররর ননরষধ অিানয েরার জনয চরল 
নগর়েন রলন নতনন। অতযন্ত ভ্দ্র হানে ছ াাঁর  ছররখ িনহলার বেবোনন েহয েরর 
র্ানিরলন ছিনরনা, ছিরখ িা়ো হনিল নিরেে বযানিরহ াৎ ছিনরনার নিরে ছচর়ে চিরে 
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উ রলন নতনন, ছিনরনার িৃনে নেন্তু নিরেে ছবডেে-এর নিরে ছনই। নোঁন়ির ওপর 
 াঙারনা নশশুরোরল িযারডানার এেন   নবর নিরে এেিৃরে তানের়ে আর ন িরন হরলা। 
িুখ হর়ে ছগর  োগরজর িরতা োিা। ছিরখ ছেন জানন না ছ ননেরনর ছলনড অব শযাল  
েনবতার ের়েেন  লাইন িরন প়িরলা নিরেে বযানির। 
  
এই অবস্থা ছথরে ছিনরনারে উিার েররলন তার স্বািী জযােন। ছিনরনা-র নপ্র়ে 
পানীর়ের িুন  পাত্র নতনন তুরল নিরলন স্ত্রী ও নিরেে ছবডেরের হারত। পানীর়ের পাত্র 
হারত ননর়ে এবার এনগর়ে ছর্রত বাধয হরলন নিরেে ছবডেে। ছিনরনা েিয আগত 
অনতনথরির আপযা়েন েররত বযি হর়ে প়িরলন। 
  
নিরেে বযানি তখন চলরলন ের়েেজন িনহলারে ননর়ে ছিাতলার বাথরুিগুরলা ছিখরত। 
এিন নজননে তারা আরগ েখরনা ছিরখননন। নবলাে ও তবভ্রবর িনণোঞ্চন ছর্াগ ঘর র  
ছর্ন এখারন। 
  
এিন েি়ে ছিনরনার ছেরি ানর এলারে হন্তিন্ত হর়ে আেরত ছিখা ছগল বাথরুরির 
নিরে। নিরেে ছবডেে হ াৎ অেুস্থ হর়ে পর়ির ন, বাথরুরির িযানডরেল েযানবরনর  
প্রর়োজনী়ে নে ু ওষুধ পাও়ো র্া়ে নেনা ছিখরত এরের  ছে। 
  
েিলবরল হন্তিন্ত হর়ে ঘ নাস্থরল নেরর এরলন নিরেে বযানি, নোঁন়ির িুরখ জযােন হাড-
এর েরে প্রা়ে ধাক্কা লাগন ল তার। জযােরনর োর ই জানা ছগল, আর ছোরনা 
োহারর্যরই িরোর ছনই নিরেে ছবডেে-এর। ছেই স্বাস্থযবতী প্ররণািল িনহলান  িৃতুযর 
ছোরল েরল পর়ির ন। 
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নিে িারপরলর নব ানা়ে প্রাতরারশর ছি ননর়ে এরলন নিে নাই । জানারলন, এে ু 
আরগ নিরেে বযানি ছোন েররন রলন, নেন্তু প্রাতরাশ খাও়োর আরগ নিে িারপলরে 
এ া জানারনা নতনন উনচৎ বরল িরন েররননন। েথা া শুরন এে ু অেন্তুে হরলন নিে 
িারপল। জানারলন, বিুরির ছোন এরল, ছে া নতনন েরে েরেই জানরত চান। 
প্রাতরাশ া ছবশ র্ত্ন ননর়েই ততনর েররন নিে নাই , ছে া অবশয জানারত বাধয হরলন 
নিে িারপল। জলরর্াগ ছশষ েরর নিরেে বযানিরে ছোন েররলন নতনন, নেন্তু জানা 
ছগল, নতনন বান়ি ছনই, নিে িারপল বুঝরত পাররলন, তাাঁর েরে ছিখা েরার জনযই 
আের ন বািবীন । 
  
বাইরর ভ্যােু়োি নক্লনাররর আও়োরজর েরে পাল্লা নিরি তরুণী নিরেে ছচরী ছবোর-
এর গান। নিে নাই  ছিার ই প ন্দ েররন না বযাপার া, আরগোর নিরনর পনরচানরোরা 
গান গাইরত গাইরত োজ েরর , এ া ভ্াবাই ছর্ত না। ছজন িারপরলর নেন্তু ছবশ লারগ 
এই প্রারণািল ছির়েন রে। ননরজ প্রা়ে গৃহবিীর জীবনর্াপন েররন, বাইররর জগৎ 
েম্বরি তার নচরোরলর অনুেনিৎো নেন্তু এে ুও েরিনন। ছেই অভ্াব া অরনে াই 
নিন র়ে ছি়ে এই ছির়েন । 
  
িরজা়ে ছ াো নির়ে ঘরর েুেরলা ছচরী। উরেজনা়ে  গবগ েরর েু র  ছে, োলরের 
খবর া শুরনর ন নে নিে িারপল? 
  
-নেরের খবর? 
  
োলরে গনেৃং ন হল-এ ছর্ ছিলা বরেন ল, ছেখারন হ াৎ এেজন িারা ছগর ন? 
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–শুনননন ছতা, ছে িারা ছগর ন? 
  
–আপনন নচনরবন না। আিারির ওনিরে থারেন। নিরেে ছবডেে। 
  
নিরেে ছবডেে? হযাাঁ, নচনন বই নে, ওাঁর বান়ির োিরনই ছতাত আনি পর়ি নগর়েন লাি। 
খুবই েহৃি়ে বযবহার েররন রলন আিার েরে। 
  
-ওঃ নহথার ছবডেে ি়োলু ন রলন ছতা বর ই, ছবাধহ়ে এে ু ছবনশিাত্রারতই ি়োলু, 
িারন ছলারে তাই বরল আর নে। নতননই িারা ছগর ন। 
  
-নেভ্ারব? তারে ছতা র্রথে স্বাস্থযবতী বরলই িরন হর়েন ল। 
  
–ন ে জানন না, ছেন্ট জন-এর ছেরি ানর নহরেরব ওপররর পান যরত আিনন্ত্রত 
হর়েন রলন। ছেখারন নানে এেপাত্র পানী়ে পান েরার পাাঁচ নিননর র িরধয িারা 
ছগর ন। োরণ া ছেউ বুঝরতই পারর  না। 
  
–নে ভ়্েৃংের ঘ না! ওাঁর নে হার যর ছোরনা ছরাগ ন ল? 
  
-ছেরেি ছতা নে ু শুনননন, তরব শুনলাি, ওাঁর িৃতরিহ নানে ছপাস্টির যি-এর জনয ননর়ে 
র্াও়ো হর়ের । ডাক্তার বরলর ন, নতনন আরগ নিরেে ছবডেে-এর ছোরনা অেুরখর 
নচনেৎো েররননন। বুঝরত পারর ন না ন ে নেভ্ারব এই িৃতুয হরলা। 
  
ভ্দ্রিনহলারে নচনরত তুনি? 
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-খুব এে া আলাপ ন ল না। এিননরত উনন খারাপ ছলাে নন। নেন্তু অরনযর উপোর 
েরার উৎোরহ বা েথা বলার েি়ে, অরনযর ওপর ছে ার নে প্রনতনি়ো হরব, ছে া 
এে ুও ভ্াবরতন না। 
  
ছচরী চরল র্াবার েরে েরেই নিরেে বযানি এরে েুেরলন। 
  
-ছতািার েরে অরনে েথা আর  ছজন। 
  
োল ছর্ িৃতুয া ঘর র  গনেৃং রন, ছে েম্বরি? 
  
–তুনি েব েির়েই েব খবর ছপর়ে র্াও, নেভ্ারব পাও, নে ুরতই বুঝরত পানর না। 
  
–ছর্ভ্ারব েেরল পা়ে। আিার ছরাজোর েহোনরণী ছচরী ছবোর খবর া নির়ের  
এখনই। ছিরখা, নিে নাই ও ননশ্চ়েই এতক্ষ্রণ রুন ও়োলার ো  ছথরে খবর া জানরত 
ছপরর ছগর ন। 
  
-তা, এ নবষর়ে ছতািার নে িরন হ়ে? 
  
–নে নবষর়ে? 
  
–না ছবাঝার ভ্ান ের না ছজন, আনি ছতািারে হার়ি হার়ি নচনন। এই ছর্ েমূ্পণয েুস্থ ও 
প্রারণািল নিরেে ছবডেে হ াৎ এ ভ্ারব িারা ছগরলন, এ নবষর়ে তুনি িরন িরন নে 
ভ্াবর া? 
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–এ রেি ছতা ছর্ ছোরনা িানুরষরই হরত পারর। ছপাস্টির যি নররপার য হ়েরতা জানা 
র্ারব 
  
-অত েহজ ন়ে বযাপার া, শুনলাি ডক্টর েযানরোডয পুনলশরে ছোন েররর ন। 
  
–ছে া আবার জানরল নেভ্ারব? 
  
–পুরারনা পিনত। িালী বুর়িা নবেে ওাঁর স্টানডর োর ই বাগারনর োজ েরন ল, ছে 
শুরনর  ছে তার ছির়েরে বরলর , ছেখান ছথরেই এরের  খবর া। র্াই ছহাে, এ নবষর়ে 
তুনি নে ভ্াবর া? 
  
-প্রথরি অবশয িনহলার স্বািীর েথাই িরন হরি। ছে নে ওখারন উপনস্থত ন ল? 
  
 ননশ্চ়েই। আিা, তুনি নে এ ারে আত্মহতযা বরল ভ্াবর । 
  
–না, আনি তারে র্ত ুেু ছিরখন  ছেনিন, ঐ িরনর িাননেেতা তার থােরতই পারর না। 
  
-স্বািীরেও ছতা ছিরখর া, ছেিন ছলাে বরল িরন হরলা? ছে নে স্ত্রীরে নবষ খাইর়ে ছিরর 
ছেলরত পারর? এই ধররনর ছতািার ছচনা ছোরনা চনররত্রর েরে নে তার ছোরনা নিল 
খুাঁরজ ছপর়ের ? 
  
-না, তরব নিরেে ছবডেে-এর েরে অযানলেন ও়োইল্ড-এর নিল ছপর়েন । অথযাৎ অতযন্ত 
আত্মরেনিে চনরত্র। িারন স্বাথযপর বলন  না, তরব পৃনথবী, বা তার ছলােজন েম্বরি 
নবনু্দিাত্র ধারণা ছনই র্ারির। ননরজর িৃনেরোণ ছথরেই ছিরখ েবনে ু। এিন নে ু বরল 
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বা েরর ছেরল, র্ার প্রনতনি়ো অরনযর িরধয নেভ্ারব হরব, তা এেবারও ছভ্রব ছিরখ 
না। োরজই নবপরি প়িরল আত্মরক্ষ্াও েররত পারর না। 
  
-বুঝলাি না নে ুই। 
  
িাাঁ়িাও, এে া োল্পননে গরল্পর উিাহরণ নির়ে ছবাঝাই ছতািারে। িরন ের, ছোরনা 
ছিাোরন নগর়ে তুনি পনরনচত ছিাোনিাররর োর  ননতান্ত অোররণই বরল ছেলরল 
ছতািার ঘরর খুব এে া িািী নজননে বা ছবশ নে ু  াো আর , নেন্তু চানব তালা 
লাগারনার বযাপারর ছতািার ছখ়োল খুব েি। েিারহর ছোরনা এেনিন েরিয়ে বান়ি খানল 
ছররখ ছতািারে ছোথাও এে া ছর্রত হরব ছে েথাও জানারল। ছিাোনীর নবগর়ি র্াও়ো 
ছ রলন  ছর্ েব েথা শুনর , ছে া ছখ়োল েররল না। ছেই নননিযে নিরন তুনি ছোরনাও 
োররণ হ াৎ অেির়ে বান়ি নেরর ছিখরল, ছেই ছ রলন  চুনর েরার উরেরশয ছতািার 
ঘরর েুরের । হারত-নারত ধরা পর়ি নগর়ে িনর়ো হর়ে ছে ছতািারে আিিণ েরর 
বেরলা। এইভ্ারব ননরজর নবপি, ননরজর স্বভ্ারবর ছিারষই তুনি ছডরে আনরল না নে? 
  
তার িারন তুনি বলরত চাইর া নিরেে ছবডেে না বুরঝই এে া নবপিজনে োজ েরর 
ছেরলন ল? 
  
হরত পারর, আবার এ-ও হরত পারর, খুন া অনয োউরে েরার উরেরশয ন ল, ভু্লিরি 
উনন খুন হর়ে ছগর ন। 
  
আিা ডনল, তুনি ছতা পুররা বযাপার া ছিরখর া, ন ে বরলা ছতা, নে েরর নে হরলা? 
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–ওপরর নগর়ে ছিখলাি, নোঁন়ি নির়ে উর ই ছর্ বা়িনত ছবডরুি া ন ল ছে া ছভ্রে এে া 
চাতাল িরতা েরা হর়ের । ছেখারনই হনিল পান য া। ছিনরনা খুবই আন্তনরেতার েরে 
অনতনথরির েরে িু-এে া েথা বলর ন, তারপর তার স্বািী ও তারির েহোরীরা 
অনতনথরির ননর়ে নগর়ে পানী়ে নির়ে আপযান়েত েরর ন। আিার পররই নোঁন়ি নির়ে 
উর ন ল নিস্টার ও নিরেে ছবডেে। ভ্দ্রিনহলা ছবশ নে ুক্ষ্ণ এোই অনধোর েরর 
রাখরলন ছিনরনারে। বেবোনন আর থািরতই চা়ে না, ছেই েরব তরুণ ব়েরে নচরেন 
পক্স ননর়েই ছিনরনার েরে ছিখা েররত নগর়েন রলন না, নে ছর্ন! ইতযানি ইতযানি, 
ভ্দ্রতাবশত িুরখ হানে ননর়ে শুনন রলন ছিনরনা। হ াৎ এেবার ছেনিরে তানের়ে চিরে 
উর ন রলন, এেিৃরে নিরেে ছবডেরের িাথা  ান়ির়ে বাাঁনিরে তানের়ে আর ন ছিনরনা, 
িুরখ ছেিন এে া নববণযতা, ছর্ন েব নে ু ধ্বৃংে হর়ে ছগর  তার। অবশয পরক্ষ্রণই 
জযােন হাড স্ত্রীরে েচনেত েরর িুজরনর হারত এেইরেি পানীর়ের গ্লাে তুরল নির়ে 
নিরেে ছবডেেরে েনরর়ে এরন অনয অনতনথরির ছিনরনার েরে ছিখা েরার েুরর্াগ 
েরর নিরলন। 
  
–ছর্নিরে তানের়ে ন রলন ছিনরনা, ছেনিরে নে ন ল? 
  
হরত পারর র্ীশু ছোরল িযারডানার  নবন র নিরে, অথবা নোঁন়ি নির়ে উর  আো ছোরনা 
অনতনথ বা েযারিরা ননর়ে থাো ছির়েন র নিরে, বা অনয ছোরনা পনরচালেরির নিরে, 
তা বলরত পাররবা না। 
  
র্াই ছহাে, তারপর নে হরলা? 
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–তারপরর ছতা আনি িনহলারির েরে বাথরুিগুরলা ছিখরত নগর়েন লাি। ছেখারনই 
ছিনরনার িনহলা ছেরি ানরন  এরে জানারলা ছেউ এেজন অেুস্থ হর়ে পর়ির । খুব 
োিানেরধ ভ্ারবই ইনরোর়েস্ট হর়ে ছগল। জানা ছগল খুব ছবনশ িাত্রা়ে ো়ুে উরেজনা 
প্রশিনোরী এেন  ওষুধ নিনশর়ে ছিও়ো হর়েন ল নিরেে ছবডেরের পানীর়ের িরধয। 
নেভ্ারব এ া েরা হর়েন ল, তা জানা র্া়েনন। 
  
নডর েন ভ্ ইনেরপক্টর ফ্রযাৃংে েনণযশ এোরন্ত ছডরে ননরলন আথযার ছবডেেরে। 
বলরলন, তার েরে নে ু েথা বলরত চান নতনন। এই েনিরনই ছর্ন আরও শীণয ও 
অবেে হর়ে পর়ির ন আথযার ছবডেে। নে েরর এিন এে া ঘ না ঘর  ছগল, তা 
বুঝরত না ছপরর হতবুনি হর়ে পর়ির ন নতনন। 
  
েনণযরশর গান়িরতই আথযার-এর বান়িরত নননরনবনলরত েথা বলরত এরলন িুজন। পারশর 
বান়ির এেজন নবধবা িনহলা এরির জনয চা-এর বযবস্থা েরর নির়ে ছগরলন। আথযাররর 
ো  ছথরে অবশয ছতিন নে ু ছশানা ছগল না। তরব জানা ছগল, ছোরনা অেুরখর 
ইনতহাে ছনই নিরেে ছবডেে-এর। এখারন বান়ি ছনও়োর পর ব র ঘুরর ছগর  ওরির, 
তার িরধয এেবারও ডাক্তাররর োর  ছর্রত হ়েনন তারে। ছর্ ওষুরধর প্রর়োরগ তার িৃতুয 
হর়ের  ছে ার নািও ছশারনননন েখনও।ইনেরপক্টর জানারলন ওষুধন  েযালরিা নারি 
আরিনরো়ে প্রচনলত। োধারণত  া়ো নবর জগরত বানেন্দারা অনতনরক্ত ছ নশন ছথরে 
িুনক্ত পাও়োর জনয এ া অল্প িাত্রা়ে ছেবন েরর থারেন। গনেৃং ন হরলর প্রা়ে প্রনতন  
ঘররই ওই ওষুরধর নশনশ পাও়ো ছগর । 
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আথযার িৃঢ়ভ্ারবই জানারলন ছ নশন ছথরে িুনক্ত পাও়োর বা িাননেে প্রেুল্লতা আনার 
জনয ছোরনা ওষুধই বযবহার েরার অরভ্যে ন ল না তার স্ত্রীর। 
  
ছেনিরনর ঘ নার বণযনা নিরত নগর়ে আথযার বলরলন, োররা হাত ছলরগ তার স্ত্রীর হারতর 
পানীর়ের গ্লােন  পর়ি ছভ্রঙ র্া়ে। ছিনরনা তাাঁর ননরজর হারতর গ্লােন  ননরত অনুররাধ 
েররন তারে। ছেন  ননর়ে এে ু এনগর়ে এরে এে া ছচ়োরর বরেন নিরেে ছবডেে, 
এবৃং গ্লারে িু-এে চুিুে নির়েই েরল পর়িন, ডাক্তার এরে তারে িৃত বরল ছঘাষণা 
েররন। েব বযাপার া ছর্ন এে লহিার িরধয ঘর  ছগল, ছর্ এখনও েনতয বরল নবশ্বাে 
েররত েে হরি আথযাররর। 
  
স্ক লযান্ড ই়োরডযর চীে ইনেরপক্টর িযাডে ছেন্ট ছিরী নিড োিন র নাি শুরনই চিরে 
উ রলন। ছেখানোর গনেৃং ন হল-এ এেন  িৃতুয হর়ের , ছেই েিেযার েিাধারনর জনয 
স্থানী়ে প্রশােন স্ক লযান্ড ই়োরডযর দ্বারস্থ হর়ের । ঐ োরির বানেন্দা নিে ছজন িারপল-
ছে বহুনিন আরগ ছথরেই ছচরনন ডািযা  িযাডে। বহু রহেয েিাধারন তার ো  ছথরে 
ছপর়ের ন অিূলয োহার্য। অযানেরস্টন্ট েনিশনার ছিনরনা ছেগ, গনেৃং ন হল, নিরেে 
ছবডেে েম্বরি েব নে ু জানারলন িযাডে-ছে। অনবলরম্ব এেজন েহোরীরে ননর়ে 
ছেন্ট ছিরী নিড-এর উরেরশয র্াত্রা েররত পরািশয নিরলন তারে। 
  
িযাডেরে ছিরখ আনরন্দ ছগালাপী হর়ে উ রলা ছজন িারপরলর িুখ। েতনিন পরর ছিখা 
এই ছ রলন র েরে, অবশয এখন আর এরে ছ রলন  বলা র্া়ে না, চােনররতও র্রথে 
উেনত েররর , ছে া পিির্যািা ছিরখই ছবাঝা র্ারি। িযাডে জানারলন, এখানোর 
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গনেৃং ন হরলর োজ া ছপর়েই নতনন আনন্ট ছজন-এর োর  চরল এরের ন, ছেননা 
এ ারেই নতনন এখানোর ছহডরো়ো যার বরল িরন েররন। 
  
নেন্তু আনি ছতা এখন আর ছতিন বাইরর ছবররারতই পানর না, োরজই ছেরেি ছোরনা 
খবরও পাই না। 
  
-নেন্তু আপনন এেনিন ছবনরর়েই নিরেে ছবডেে-এর বান়ির োিরন পর়ি নগর়ে তার 
েরে পনরনচত হরত ছপররন রলন। ছেই িনহলাই ছতা খুন হর়ের ন? 
  
–ছোথা ছথরে এত খবর ছপরল? 
  
–আপনন ছতা ননরজই এেবার বরলন রলন, োরি েবাই েবারোর েথা জানরত পারর। 
তা আপনন নে তখনই িনহলারে ছিরখ বুঝরত ছপররন রলন, ছর্ নতনন খুন হরত চরলর ন? 
  
-নে অেম্ভব েথা! ছেরেি িরন হরব ছেন? 
  
-তার স্বািীরে ছিরখ নে ু িরন হ়েনন? অতীরতর ছোরনা পত্নীহন্তার েরে তার নিল খুাঁরজ 
পাননন? 
  
-ছিার ই না, আথযার ছবডেে খুবই োিানেরধ, ভ্ারলািানুষ। অবশয আিার িরন হ়ে না 
স্ত্রীর অভ্ারব ছতিন েে পারবন ভ্দ্ররলাে। ছেননা ভ্দ্রিনহলা খুব েহৃি়ে এবৃং 
ছেবাপরা়েণ ন রলন বর , তরব অনয ছলারের িরনর েথা ছতিন বুঝরত পাররতন না, 
অথবা, ছচো েরার েথা ভ্াবরতনই না। এেব ছক্ষ্রত্র স্বািীরা খুবই এো িরন েরর 
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ননরজরে। ছে র্াে, িূল ঘ না আনি ছতিন ভ্ারব জানন না। তুনি আিার বািবী ডনল 
বযানির েরে ছিখা ের। অরনে নে ু জানরত পাররব। 
  
–নতনন নে ঐ নেল্ম জগরতর ছলাে? 
  
-না না। এখানোর পুররারনা বানেন্দা, গনেৃং ন হল- া ওাঁরিরই ন ল, নবনি েরর 
নির়ের ন। উনন ছেনিন পান যরত উপনস্থত ন রলন। 
  
নতনন পান যরত ন রলন? নবরশষ নে ু লক্ষ্য েররন রলন? 
  
–উননই বলরবন, উনন নে ছিরখর ন, তরব নবরশষ েরর ছলনড অব শযাল -এর েথা 
নজরজ্ঞে েররা। তাহরল ওর ছেই েথান  িরন প়িরব। 
  
-ও া নে ছোরনা ছোড ও়োডয নানে? 
  
–শুরনই িযারখা। 
  
 নিরেে বযানি, িযাডেরে ছিরখ এে ু অবাে হরলন তা-ও আবার ছজন পান র়ের  
ওাঁরে? 
  
–নে শুনরত চান বলুন? 
  
 এ া নে তাহরল েনতযই হতযা? 
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–আপনার নে তা-ই িরন হ়ে? 
  
–িুঘয নাও হরত পারর। ছেউ-ই এ নবষর়ে নননিযে েরর নে ু বলরত পারর  না। আর র্নি 
হতযাও হ়ে, তরব এ া োর পরক্ষ্ েরা েম্ভব, তাও ছতা ছবাঝা র্ারি না। নিরেে 
ছবডেরের নে প্রচুর  াো ন ল? 
  
-না, ছতিন নে ুই ন ল না। 
  
–আিা, উনন নে োউরে ব্ল্যােরিল েররত পাররতন, বা োররা ছগাপন েথা জানরতন 
বরল িরন েররন? 
  
ঘা়ি না়িরলন নিরেে বযানি। 
  
-না, আিার তা িরন হ়ে না, ছোরনা ছগাপন েথা জানরলও প্রথি েুরর্ারগই জাননর়ে 
নিরতন উনন, ওাঁরে নবশ্বাে েরর ছেউ ছোরনা ছগাপন েথা বলরব বরলও িরন হ়ে না। 
আর, ব্ল্যােরিইরলর িরতা ননচ োজ েরার নচন্তা ওর িাথা়ে আো েম্ভব ন়ে। 
  
-নিে িারপল আপনারে ছলনড অব শযাল -এর েথা িরন েনরর়ে নিরত বরলন রলন। 
  
-ওঃ, ছেই ছ ননেরনর েনবতা়ে আর  না, আ়েনা া চূণয হর়ে ছগল, তার ওপর ধ্বৃংে 
ছনরি আের ? ছেই েনবতা িরন পর়ি নগর়েন ল ছিনরনা-ছে ছিরখ। 
  
তার িারন? 
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–ছজন আপনারে অরনে ভ্ারলাভ্ারব বুনঝর়ে নিরত পাররতা। র্াই ছহাে, বযাপার া হরি, 
নিরেে ছবডেে-এর এেরঘর়ে েথা শুনরত শুনরত এেেি়ে ছর্ন িরন হরলা, ছিনরনা 
ছিার ই িন নিরিন না, নিরেে ছবডেরের ছপ রন অনননিযে নে ুর নিরে তানের়ে 
আর ন, িুখ হর়ে উর র  পাৃংশু, ছর্ন ছোরনা েবযনারশর ইনেত ছপর়ের ন। ছেই িুখ া 
ছিরখই আিার ছলনড অব শযালর র েথা িরন পর়ি নগর়েন ল। 
  
গনেৃং ন হল-এ েররজনিন তিরন্ত ছগরলন িযাডে। জযােন হাড-এর ছেরি ানর ছহইনল 
ছপ্রে ন-এর ো  ছথরে জানা ছগল, ছেনিন পান যরত োরির ওপরর ডাো হর়েন ল, 
েিযচারীরির িরধযই বা ছে ছে উপনস্থত ন ল। আরও জানা ছগল বান়ির েবাই ঐ 
েযালরিা ড্রাগন  প্রর়োজন হরল অল্পিাত্রা়ে ছেবন েরর থারে। িনহলারির ছতা 
হযান্ডবযারগই থারে, র্খন িরোর হ়ে, পানীর়ের োরথ নিনশর়ে ছনন। এিননে ছে ন 
ননরজও তাই েরর। 
  
ছিনরনা-র েরে অবশয ছিখা েরা ছগল না। ডাক্তার নগলনিস্ট জানারলন, ছিনরনা অতযন্ত 
েৃংরবিনশীল। েব নশল্পীর িরতাই আরবগপ্রবণ। এই আেনস্মে িুঘয না তারে শর্যাশা়েী 
েরর ছেরলর । অগতযা িযাডে জযােন হাড-এর োক্ষ্াৎ প্রাথযী হরলন। 
  
এেনজররই জযােনরে অতযন্ত বুনিিান এবৃং িৃঢ়চনরত্র বরল নচরন ননরত ভু্ল হরলা না 
িযাডে-এর। ছেনিরনর ঘ না েনবিারর বণযনা েররলন নতনন। ক্ষ্নণরের জনয তার স্ত্রী 
ছর্ আত্মনবসৃ্মত হর়ে পর়িন রলন, ছে েথাও স্বীোর েররলন। এবার িযাডে নজরজ্ঞে 
েররলন, জযােরনর নে িরন হ়ে না, এই িৃতুয া এে া িুঘয না। আেরল হতযাোরীর 
লক্ষ্য ন ল অনয ছেউ? েম্ভবত তার স্ত্রী? 
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এে ু চুপ েরর থােরলন জযােন, তারপর বলরলন, তারও ছেরেিই ধারণা হর়েন ল। 
তরব স্ত্রী শুনরল নবচনলত হরবন িরন েররই োউরে ছেই েরন্দরহর েথা জানাননন। 
ছিনরনারে নতনন িীঘযনিন ধরর ছচরনন, জারনন, ছে এে ু েুখ, এে ু শানন্ত পাবার জনয 
েত া োঙাল। বহুবার এই েুরখর িুহূতয তার োর  এরের , আবার পরক্ষ্রণই ছেই 
েুরখর আশা চূণয হর়ে ছগর । এখারন এরেও খুবই েুখী হর়েন ল ছে, ছেই আনন্দ ুেু 
স্থা়েী ছহাে, এ াই ছচর়েন রলন নতনন। 
  
ছবশ ের়েেবার নববাহ েররর  ছিনরনা। ছ াট্ট ছির়ের িরতা রূপেথার রাজপুত্র আশা 
েররর । ছে, নেন্তু বািব জীবন া তা ন়ে। নবরশষতঃ নেল্ম জগরত নবর়ে ন নের়ে রাখা 
প্রা়ে অেম্ভব বলা চরল, তাই বারবার নবর়ে ছভ্রঙর  তার, এজনয িনরনার ছ ম্পাররিন্ট-ও 
েি িা়েী ন়ে। েন্তান লাভ্ েরার অিিয ইরি ন ল তার। এেন  ছির়ে ও িুন  ছ রলরে 
িেে ননর়েন ল ছে, নেন্তু তারত িন ভ্ররনন ছবনশনিন। এগাররা ব র আরগ র্খন প্রথি 
ছে অন্তঃেো হ়ে, আনরন্দ পাগল হর়ে নগর়েন ল ছিনরনা। নেন্তু ছ রলন  জন্মারলা 
িাননেে প্রনতবিী। েব স্বপ্ন চুরিার হর়ে ছগল তার। নবর়ে ছভ্রঙ ছগল। বহুনিন িাননেে 
নচনেৎো েরারনার পর অনত েম্প্রনত েুস্থ হর়ের  ছিনরনা। বহুনিরনর বিু জযােন নবর়ে 
েররর ন তারে। এই ক্ষ্িতাশীল অনভ্রনত্রীন রে আবার আনরত ছচো েরর ন 
পািপ্রিীরপর আরলা়ে। এই েি়ে এই িুঘয না। তরব জযােন তাাঁর স্ত্রীর ওপর ভ্নবষযরত 
ছোরনারেি আিিণ প্রনতহত েরার জনয েবযশনক্ত ননর়ে ততনর থােরবন, েবরেি 
োবধানতা অবলম্বন েররবন। তরব, েথা া ছিনরনারে জানরত নিরত চান না। 
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এরপর িযাডে ছিখা েররলন ছিনরনা-র ছেরি ানর এলা ছজরলরননস্কর েরে। ছির়েন  
খুবই িক্ষ্তার েরে ছেনিনোর অনতনথ ও েিযচারীরির নারির তানলো জাননর়ে নিল 
িযাডেরে। ছিনরনার স্বভ্ারবর উরেজনা প্রবণতার েথা, ছর্ ছোরনা ঘ নারে না েী়ে 
েরর ছতালার ক্ষ্িতার েথা জানা আর  তার। িুহূরতযর িরধযই িুড পনরবনতযত হর়ে র্া়ে 
তার। নবরশষ েরর, ছেউ ননরজর েন্তান বা ছোরনা নশশুর েথা তুলরলই ছেিন 
আত্মনবসৃ্মত হর়ে পর়ি ছিনরনা, এ াও ছে লক্ষ্য েররর । তার এেিাত্র েন্তান ছর্ 
িাননেে ভ্ারোিযহীন, এ েথা ছবাধহ়ে ছে েখরনা ছভ্ারল না। 
  
নিে িারপল এনিরে তার ছহাি-ও়োেয ননরজর িরতা েররই শুরু েরর নির়ের ন। নবউন  
পালযার ছথরে পুররারনা নেল্ম িযাগানজন েৃংেহ েরর, নেল্ম জগৎ েম্বরি জ্ঞান আহরণ 
েরার ছচো চানলর়ে র্ারিন। 
  
িযাডে এরে তানরে েররলন নিে িারপল-এর। গনেৃং ন হল-এ নগর়ে োম্প্রনতে ছর্ 
েব েথাবাতযা হর়ের , েবই েনবিারর বলরলন নিে িারপল ছিনরনা-র িেে ছনও়ো 
ছ রলরির়েরির েম্পরেয ছখাাঁজখবর ননরত বলরলন িযাডে-ছে। ছেননা তার ধারণা িুঃস্থ 
অবস্থা ছথরে তুরল এরন ছিনরনা র্ারির ের়েে ব র নবলােবযেরন ছররখন রলন, এবৃং 
ননরজর েন্তান েম্ভাবনা হও়োর েরে েরেই র্ারির ভ্নবষযরতর জনয নে ু  াোপ়েোর 
বযবস্থা েরর নির়ে নবনভ্ে েস্টার ছহাি-এ পান র়ে নির়েন রলন, তারিরও িরন ছক্ষ্াভ্ 
থােরত পারর, প্রনতনহৃংোর োিনা থােরত পারর। 
  
অবাে হরলন িযাডে, ঐ ছ রলরির়েরির েথা তারও িরন হর়েন ল, নেন্তু নিে িারপল 
ছেন ছেেথা ভ্াবর ন? 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিরর ক্রাকড ফ্রি সাইড টু সাইড । আগাথা দক্রদি । দিস িার্পল ধারাবাদিক 

26 

www.bengaliebook.com                                  সূদির্ত্র 
 

 

  
এই নেল্ম িযাগানজনগুরলা ছথরেই ছজরনন  তারা আর ছিনরনার োর  থারে না। তার 
িারন, ছিনরনা তারির ওপর উৎোহ হানরর়ে ছেরলন ল। নশশুরা খুবই েৃংরবিনশীল হ়ে, 
তারা এ া েখনই ভ্ারলাভ্ারব ননরত পারর না। 
  
–তারা ছতা এখন অরনে বর়িা হর়ে ছগর । তরব ছিনখ, তারির ছখাাঁজখবর ননর়ে, ছে নে 
েরর । আিা, হতযাোরীর ছর্ আেল লক্ষ্য ন ল ছিনরনা ছেগ, ছে া আপনন প্রথরিই 
বুঝরত ছপররন রলন? 
  
-নিরেে ছবডেরের খুন হও়োর ছপ রন ছোরনা ছিান ভ্ খুাঁরজ পাও়ো র্ারি না র্খন, 
তখন ছতা অনয নে ু ভ্াবরতই হরব। 
  
-ঐ িনহলা ছেরি ানররে ছবশ এনেনের়েন্ট বরল িরন হরলা, ছেই েরে জযােন হাড-এর 
প্রনত ছবশ অনুরক্তও। 
  
বহু ছেরি ানরই তারির বস্-এর ছপ্ররি পর়ি, তাই বরল তারা তারির বে-এর স্ত্রীরে 
খুন েরর না। আিা, ছিনরনা নে জারন, তারে খুন েরার ছচো হর়েন ল? 
  
ডাক্তার নগলনিস্ট-এর েথা ছথরে ছতা ছেরেিই িরন হরলা, ছিনরনা জারন, নেন্তু 
স্বািীরে জানারত চা়ে না। এনিরে জযােনও এরেিই েরন্দহ েরর, নেন্তু স্ত্রীরে জানারত 
চা়ে না, তার ধারণা, এত অনতনরক্ত আরবগেম্পে ছিনরনার আবার নাভ্যাে ছেেডাউন 
হরত পারর। 
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শহররর ছি়েররে েরন্দরহর তানলো়ে রাখা ছগরল খুবই খুনশ হরতন ইনেরপক্টর েনণযশ। 
আত্মগবযী, ধূতয স্বভ্ারবর এই ছলােন  েব েির়েই আইন বাাঁনচর়ে োজ েররন, এ াই 
তার আরক্ষ্প। র্াই ছহাে, এখন িযাডরের েরে বরে নিরেে ছবডেে-এর আরগ এবৃং 
ন ে পরর ছর্ েজন অভ্যাগত এরেন রলন, তারির িরধয োর পরক্ষ্ পানীর়ের েরে ঐ 
নবষন  নিনশর়ে ছিও়ো েম্ভব হরত পারর, তা ননর়ে আরলাচনা েরন রলন নতনন। নবখযাত 
আরিনরোন অনভ্রনতা নিঃ ছেন এবৃং অনভ্রনত্রী ছলালা নেডস্টার এরেন রলন। অতীরত 
নিঃ ছেন-এর েরে ছিনরনার র্রথে ঘননে েম্পেয হর়েন ল, আর ছিনরনার তৃতী়ে স্বািী 
ছিনরনারে নবর়ে েরার জনয ঐ ছলালা নেডস্টাররে নডরভ্ােয েররন রলন। োরজই ঐ 
িুজরনর ছিনরনার ওপর রাগ থােরতই পারর। 
  
নেন্তু পরনররা ব র পরর খুরনর উরেশয ননর়ে এই িানুরষর নভ্র়ির িরধয তারা আেরবন 
নে? 
  
েম্ভব ন়ে। েিরবত েেরলই ছতা তারির নিরেই তানের়ে ন রলন। নবখযাত অনভ্রনতা 
অনভ্রনত্রী বরল েথা। তারির পরক্ষ্ ঐ অল্প েির়ে েবার অলরক্ষ্ ছোরনা নে ু েরা 
েম্ভব ন়ে। 
  
-িাগ য ছবনে নারি ছর্ িনহলা ছোর াোোরন  নোঁন়ি ছথরে  নব তুলন ল, ছে হ়েরতা 
নে ু ছিখরত পারর। এ া়িা বা লার নগনেনি, পানী়ে ছতা ছেই ন ে েরর রাখন ল, 
ছোরনা পারত্র েযালরিা নিনশর়ে ছিও়ো তার পরক্ষ্ই ছতা েবরথরে েুনবরধ। সু্টনডওর 
েযানন রনর িুজন িনহলা েিযীও ছেনিন এই পান যরত োরজ োহার্য েররত এরেন ল, 
এরির েেরলর েরেই েথা বলরত হরব। 
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এ া়িা এরেি ছক্ষ্রত্র স্বািীরেই ছতা েবযপ্রথি আোিীর তানলো়ে রাখা হ়ে। 
  
–হযাাঁ, জযােন হাড। তরব ছে ছর্ তার স্ত্রীরে খুবই ভ্ারলাবারে, এেথা াও সু্টনডও-িহরল 
খুবই উচ্চানরত তথয। স্ত্রীরে পুনঃপ্রনতনেত েরার জনযই নবপুল অথযবযর়ে এেন   নব 
েরর  ছে। ছিনরনার হাত ছথরে িুনক্ত পাবার বােনা থােরল তারে ছতা নডরভ্ােয 
েররতই পাররতা ছে। 
  
িুজরনর েরথাপেথরনর িরধযই ছ নলরোন ছবরজ উ রলা। গনেৃং ন হল ছথরে জানারনা 
হরি ছিনরনা ছেগ ইনেরপক্টররর েরে েথা বলরত প্রস্তুত আর ন। এে ুও েি়ে নে না 
েরর ঝর়ির গনতরত গনেৃং ন হল-এর উরেরশয ছবনরর়ে প়িরলন িযাডে। নচত্রতারো 
বরল েথা, এরির িত পনরবনতযত হরত েতক্ষ্ণ। 
  
ছিাতলা়ে ননরজর ছশাবার ঘর েৃংলগ্ন বযনক্তগত বোর ঘরর িযাডেরে িশযন নিরলন 
ছিনরনা। ডা য িযাডে ছভ্রবন রলন অেুস্থ, শর্যাশা়েী ছিনরনারে ছিখরবন। নেন্তু 
ছিখরলন, ছোো়ে গা এনলর়ে বরে আর ন ছিনরনা, ছবশ প্রারণািল ছচহারা। খুব অল্প 
প্রোধন েরেও তাাঁর প্রেৃত ব়েে ছবাঝা র্ারি না, র্রথে আেষযণী়ো ছিখারি। 
িযাডেরে ছিরখ েরিিযরনর জনয হাত বান়ির়ে নিরলন ছিনরনা। 
  
চীে ইনেরপক্টর িযাডে? আনি অতযন্ত লনিত, আপনার েরে আরগ েথা বলরত 
পানরনন বরল। এই িুঘয না ঘ ার পর আনি ননরজরে েৃংর্ত রাখরত পানরনন। বর়িা 
রেরির এে া ধাক্কা ছখর়েন লাি, তাই এই অেুস্থতা। 
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–আপনন আপরে  হর়ে প়িরবন, এ াই ছতা স্বাভ্ানবে। 
  
–ছে ছতা েেরলই অল্পনবির হর়ের , িাঝ ছথরে আনিই এে ু বা়িাবান়ি েরর 
ছেললাি। 
  
–তার নে নবরশষ ছোরনা োরণ ন ল না? 
  
-হযাাঁ, আপনন ন েই অনুিান েররর ন, নবরশষভ্ারব নবচনলত হও়োর োরণ অবশযই ন ল 
আিার। আনি এরেবাররই োহেী নই। বুঝরত ছপররন লাি, ছেউ আিারে িারার ছচো 
েরর , নেন্তু ইনেরপক্টর, আনি িররত চাই না। 
  
-ছেন আপনার িরন হরি ছর্ ছেউ আপনারে হতযা েররত চাইর ? 
  
 চকু্ষ্ নবস্ফানরত হর়ে ছগল ছিনরনার। 
  
— ছেননা ছর্ গ্লারে নবষ ছিশারনা ন ল, ছে া আিার ন ল! ঐ হতভ্াগয ভ্দ্রিনহলা ভু্ল 
েরর ছে া পান েররন রলন, অবশয পনরনস্থনতর প্রর়োজরনও বলরত পাররন। এ া়িা 
  
এ া়িা নে নিরেে ছেগ? খুরল বলুন। 
  
–হযাাঁ, জযােন বরলর , েবনে ুই ছর্ন আনি বরল নিই। 
  
–আপনন ওাঁরে আপনার েরন্দরহর েথা জাননর়ের ন? 
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–প্রথরি জানারত চাইনন, নেন্তু ডাঃ নগলনিস্ট বলরলন, আিার ওরে জানারনা উনচত। 
ছিখলাি, আিার িরতা এেই নবশ্বাে জযােরনরও। নেন্তু আনি নবচনলত হর়ে প়িরবা িরন 
েরর আিারে নে ু জানারত চা়েনন। ছবচারা! আিারে এরেবারর ছবাো বরল িরন েরর। 
  
–আপনন এখনও বরলননন, ছেন আপনার েরন্দহ হর়ের  ছর্ আপনারে ছেউ হতযা 
েররত চাইর । 
  
এে ু েি়ে অরপক্ষ্া েরর থােরলন ছিনরনা, তারপর ননরজর হযান্ডবযাগ া ছ রন ননর়ে 
তার ছথরে এে ুেররা োগজ ছবর েরর ননর়ে বান়ির়ে নিরলন িযাডে-এর নিরে। 
  
ইনেরপক্টর ছিখরলন, এেন  োগরজ  াইপ েরর ছলখা আর , পররর বার আর তুনি 
ছরহাই পারব না। 
  
–এ া ছোথা়ে ছপরলন? 
  
–োন েরর এরে ছিনখ, এ া আিার ছড্রনেৃংর নবরলর ওপর রর়ের । 
  
–তাহরল বান়ির িরধযোরই ছোরনা ছলাে– 
  
তা না হরতও পারর। আিার জানলার ধাররর বযালেননরত ছর্ ছেউই ছবর়ে উর  আেরত 
পারর, তারপর ছেখান ছথরেই ও া ছড্রনেৃংর নবরলর ওপর ছেরল নিরত পারর। 
  
–এ ধররনর বাতযা নে এই প্রথি ছপরলন? 
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এে ু ইতিত েররলন ছিনরনা, তারপর বলরলন,-না, তা ন়ে। 
  
–অনযগুনল েম্পরেয নে আিারে বলরবন? 
  
–নতন েিাহ আরগ, আিরা র্খনই এই বান়িরত থােরত এলাি, তখন এেনিন, এ 
বান়িরত ন়ে, সু্টনডওরত আিার হারত এরেন ল এরেি এে া নচরেু , তারত ছলখা ন ল, 
িৃতুযর জনয ততনর হও। আনি ছভ্রবন লাি ছেউ  াট্টা েররর  আিার েরে। নচরেু  া 
ন াঁর়ি ছেরল নির়েন লাি। 
  
–োউরে বরলননন এেব েথা? 
  
-না, আেরল অত গুরুত্ব নিইনন। ছেই েি়ে এে া গুরুত্বপূণয িৃরশযর শুন ৃং ননর়ে েবাই 
বযি ন লাি। 
  
-তারপর নে আর এরেি নচন  এরেন ল? 
  
-হযাাঁ, ঐ ছিলা ছর্নিন বরেন ল, ছেনিনই। এেজন িানল এরে বলরলা, এেজন ছলাে 
আিারে এে া নচন  নিরত বরল চরল ছগর । আনি ছভ্রবন লাি, ছেনিরনর উৎেরবর 
আর়োজন নবষর়ে নে ু হরব। নচন  া খুরল ছিনখ, তারত ছলখা আর , আজই ছতািার 
জীবরনর ছশষ নিন। 
  
–নচন  া ছোথা়ে? 
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-ও া ছতা িুর়ি তখন ছর্ ছড্রনেৃংগাউন া পররন লাি, তারই পরের  ছররখন লাি, পরর 
আর খুাঁরজ পাইনন। 
  
-ছে এই ধররনর নচন  পা ারত পারর বরল আপনার িরন হ়ে নিে ছেগ? 
  
–নবনু্দিাত্র ধারণা ছনই আিার। 
  
–আপনন এেজন নবখযাত িনহলা। জীবরন বহুবার োথযেতার িুখ ছিরখর ন। ছপশাগত 
ছক্ষ্রত্র এবৃং বযনক্তগত জীবরন। বহু িানুষ আপনার ছপ্ররি পর়ির , আপনারে নববাহ 
েররত ছচর়ের । িনহলারা আপনারে ঈষযা েররর । আপনার োর  ছপ্রি ননরবিন েরর 
প্রতযাখযাত হর়ের  বহু পুরুষ। আপনার জীবরন এধররনর অনভ্জ্ঞতার ছক্ষ্ত্র া খুবই 
নবিৃত। তবু, এর িরধয ছথরে ছোরনা ইনেত নে আপনন পারিন না? 
  
–এরেি নচন  এরির িরধয ছর্ ছেউই নলখরত পারর। নবরশষ েরর োউরে েরন্দহ 
েররত পারন  না। 
  
-না নিে ছেগ, ছর্ ছোরনা ছলােই হরত পারর না। ছোরনা এেন  বা িুন  নবরশষ নারির 
েথা নে আপনার িরন প়ির  না? সু্টনডও-র ছোরনা েিযী, বা আপনার বিুরগােীর িরধয 
ছেউ? 
  
এিন েি়ে িরজা খুরল ঘরর েুেরলন ছিনরনা-স্বািী জযােন হাড। তার নিরে নেরর 
আরবিরনর হাত বান়ির়ে নিরলন ছিনরনা। 
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-জযােন, নপ্র়েতি; ইনেরপক্টর বলর ন ঐ নচন গুরলা ছে নলরখর  ছে া আিার জানা 
উনচত। নেন্তু তুনি ছতা জারনা, আনি তা জানন না, এ েম্বরি আিারির িুজরনরই ছোরনা 
ধারণা ছনই। 
  
ইনেরপক্টর িযাডরের িরন হরলা, ছিনরনা ছর্ন ভ়্ে পারিন, তাাঁর স্বািী নে ু বরল 
ছেলরত পাররন, তাই আরগ ছথরে তারে োবধান েরর নিরলন। 
  
ছচারখ এেরাশ ক্লানন্ত ও িুরখ নবিষযতা ননর়ে এনগর়ে এরলন জযােন হাড। 
  
-আনি জানন, েথা া আপনার োর  নবশ্বােরর্াগয বরল িরন হরি না ইনেরপক্টর। নেন্তু 
েনতয বলন  এ বযাপারর ছিনরনা বা আিার নবনু্দিাত্র ধারণা ছনই। 
  
–তার িারন আপনারির ছোরনা শত্রু ছনই বরল িরন েররন? ইনেরপক্টররর গলা়ে চাপা 
নবদ্রুরপর েুর। 
  
-শত্রু? না ন ে ছেই অরথয শত্রু ছেউ ছনই। আিারির েরে স্বারথয েহিত ন়ে, আিারির 
োজেিয প ন্দ েরর না, এিন অরনে ছলাে হ়েরতা আর , নেন্তু তাই বরল পানীর়ে 
নবরষ নিনশর়ে হতযা েররত চাইরব, এিন প্রনতনহৃংোপরা়েণ ছেউ ছনই। 
  
-নেন্তু ছেই োজ া েরার েুরর্াগ ছতা অল্প ের়েেজরনরই ন ল ছেনিন, তাই না নিে 
ছেগ? 
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-নেন্তু আনি ছতা নে ুই ছিনখনন, আিার ননরজর গ্লারের পানীর়ে অনয ছেউ নে ু ছিশারত 
ছগরল আনি ননশ্চ়েই ছিখরত ছপতাি ইনেরপক্টর। 
  
–অিার িরন হরি, আপনন র্ত ুেু জারনন, তত ুেু বলর ন না নিে ছেগ। 
  
–না, এ া েনতয ন়ে, জযােন! তুনি ওাঁরে বল এ া েনতয ন়ে, আনি নে ুই ছগাপন েরন  
না। আর এে া েথা আপনারে নজরজ্ঞে েনর নিে ছেগ। ছেনিন েিরবত অনতনথরির 
িরধয এেজন বরলর ন, নিরেে ছবডেরের েরে েথা বলরত বলরত আপনন এেেি়ে 
েমূ্পণয অনযিনস্ক হর়ে অনযনিরে তানের়ে ন রলন। আপনার িুরখ েুর  উর ন ল 
আতৃংরের  াপ, আপনন নে োউরে ছিরখ ভ়্ে ছপর়েন রলন? 
  
-ছে বরলর  এেথা? োরে ছিরখ ভ়্ে পারবা? 
  
–তখন নোঁন়ি নির়ে র্ারা উর  আেন রলন, তারির োউরে ছিরখ? 
  
–অেম্ভব। আনি ওাঁরির ছিরখ ভ়্ে পারবা ছেন? তরব এে া েথা আপনারে বলরত 
পানর। আিারির জীবন াই এিন, ভ্ক্ত িশযেরির ো  ছথরে আিারির নিরনর পর নিন 
এেই ধররনর েথা শুনরত হ়ে। িুরখ হানে েুন র়ে ছেই েব েথা ছশানার ছচোও েনর। 
নেন্তু েব েি়ে, েব অবস্থা়ে ছে া ছবনশক্ষ্ণ েহয েরা র্া়ে না। তাই ছে েি়ে আিরা 
িারঝ িারঝ নে ুই শুনন-না, নে ুই ছিনখ না, িনরে েমূ্পণয শূনয েরর নিই, নাহরল 
েহরজই ক্লান্ত হর়ে প়িরবা। ছেরেিই নে ু হ়েরতা ঘর ন ল ছেনিন, তাই না জযােন? 
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-হযাাঁ ডারনলৃং, তুনি অনযিনস্ক হর়ে পর়িন রল, আনি ছতািারে েচনেত েরার জনয িৃিু 
ধাক্কা নির়েন লাি, তারপররই ছতািারির িুজনরে পানীর়ের গ্লাে ছিও়ো হ়ে। 
  
–নিঃ হাড, আপনন ননশ্চ়েই বুঝরত পারর ন, আপনার স্ত্রীর ননরাপো নবষর়ে নচনন্তত হবার 
র্রথে োরণ আর ? ওাঁর জীবরনর ওপর এেবার আিিরণর ছচো হর়ের , ভ়্ে ছিখারনা 
নচন  এরের  ছবশ ের়েেন । এরত নে এ াই িরন হ়ে না, ছর্ এিন ছেউ ছেনিন ছিলা়ে 
এরেন ল, হ়েরতা এখনও এ বান়িরতই আর , আপনারির খুবই পনরনচত ছোরনাও িানুষ, 
ছেই অপরাধী হরত পারর? োরজই ওনার ননরাপোর জনযই েবনে ু জানা িরোর 
আিার। 
  
স্ত্রীর নিরে নেরর বলরলন জযােন হাড,-শুনরল ছতা ইনেরপক্টর নে বলরলন? ছিাহাই 
ছতািার ছিনরনা, এিন র্নি ছোরনা েথা থারে, র্া আনি জানন না, অথচ তুনি জারনা, 
ছে া এখন প্রোশ েরর িাও। 
  
প্রা়ে োোর িরতা ছশানারলা ছিনরনার েথাগুনল। 
  
-নেন্তু েনতযই আনি এ বযাপারর নে ুই জানন না। নবশ্বাে েররা আিারে। 
  
–ছেনিন আপনন ভ়্ে ছপর়েন রলন? 
  
–আনি োউরে ভ়্ে পাই না। 
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-শুনুন নিে ছেগ। নোঁন়ি নির়ে তখন আপনার িুজন পুররারনা বিু উ ন রলন, র্াাঁরির 
ছিরখ আপনন খুব অবাে হর়েন রলন। এাঁরির েরে বহুনিন ছর্াগারর্াগ ন ল না আপনার। 
আনি নিঃ ছেন ও নিে ছলালা নেডস্টার-এর েথা বলন । আপনন জানরতন না ওাঁরা 
আেরবন, তাই না? 
  
-না, ওাঁরা ছর্ আরিনরো ছথরে ইৃংলরন্ড এরের ন, ছেেথাই জানতাি না আিরা। জযােন 
হাড বলরলন। 
  
ছিনরনা বলরলন, নেন্তু আনি ওাঁরির ছিরখ আননন্দত। 
  
-ছলালা নেডস্টার আপনার তৃতী়ে স্বািী রবা য িােে -এর প্রথিা স্ত্রী ন রলন, তাই না? 
এবার অেনহষু্ণ হরলন ছিনরনা। 
  
–ওঃ! ছেেথা েবাই জারন। ও া আপনন আনবষ্কার েররর ন বরল িরন েররবন না। ছে 
েি়ে বযাপার া ননর়ে এে ু হট্টরগাল হর়েন ল ন েই, তরব এর ছোরনাও ছরশ ছথরে 
র্া়েনন। 
  
–নিে ছলালা নে তখন আপনারে ভ়্ে ছিনখর়েন রলন? 
  
-হযাাঁ, নেন্তু এ ধররনর ভ্ীনতপ্রিশযনরে ছেউ গুরুত্ব ছি়ে না। এে া পান যরত এরেি 
এে া ঘ না ঘর ন ল বর । র্নি ছলালার হারত তখন নপিল থােরতা, হ়েরতা আিা়ে 
গুনল েররই নিত, তরব ছেৌভ্াগযিরি ছে া ন ল না। এ েবই ঘর ন ল বহুব র আরগ। 
এই ধররনর ভ্াবারবগগুরলা িীঘযস্থা়েী হ়ে না, তাই না জযােন। 
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-হযাাঁ, ছিনরনার েথার িরধয েতযতা আর  ইনেরপক্টর। তরব আনি আপনারে বলরত 
পানর, ছেনিন আিার স্ত্রী-র পানীর়ে নবষ ছিশারনার ছোরনাও েুরর্াগই ন ল না। আনি 
ছলালা নেডস্টার-এর প্রা়ে েবেি়েই োর ই ন লাি। আর, এতব র পরর ইৃংলরন্ড এরে 
ছলালা আিার স্ত্রীরে খুন েররত উিযত হরব, এ া পুররাপুনর েল্পনা। এ া়িা ছিনরনার 
গ্লারের ো াোন  র্াও়োর েুরর্াগই পা়েনন ছে। 
  
আর নিঃ ছেন? 
  
-ছে আিার এবৃং জযােরনর অরনেনিরনর বিু। নবরশষ েরর আিার নপ্র়ে বিুরির 
এেজন ন ল। তারে ভ়্ে পাও়োর ছোরনা োরণ ছনই আিার। ওাঁরে ছিরখ আনি ছর্িন 
নবনস্মত, ছতিনন আননন্দত হর়েন লাি। আরিনরোর ছ নলনভ্শন জগরত এখন নতনন 
এেজন নবনশে বযনক্তরত্বর আেন অজযন েররর ন। 
  
–ধনযবাি নিে ছেগ। পরর র্নি েখরনা িরন হ়ে আিারে নবশ্বাে েরর আররা নে ু েথা 
বলরত চান, তরব তা েররত নদ্বধা েররবন না। 
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দনরজর ছ ারটা বাগান 
ননরজর ছ ার া বাগানন র এেিরন পনরচর্যা েরন রলন নিরেে বযানি। োজ ছশষ েরর 
পনরতৃি হর়ে উর  িাাঁ়িারতই ছিখরলন বাগারনর েীিানার বাইরর রািার পাবনলে 
ছ নলরোন বুথ ছথরে ছবনরর়ে আের  জযােন ও ছিনরনার ছেরি ানর এলা। 
  
তার লজ-এর পাশ নির়ে র্াবার েি়ে এলারে ছডরে েুপ্রভ্াত জানারলন নিরেে েযানি। 
ছবশ চিরে উ রলা এলা। 
  
ওঃ েুপ্রভ্াত। আনি এে ু ছোন েররত নগর়েন লাি, আিারির ছোন া আবার নবেল 
হর়ের । 
  
-েনতযই বযাপার া খুব নবরনক্তের। ছতািার র্খনই িরোর হরব আিার ছোন া বযবহার 
েররত পাররা। 
  
–ধনযবাি। বরলই ছহাঁরচ ছেলরলা এলা। 
  
–ছতািার নে ছহ-নেভ্ার হর়ের ? আিার োর  ভ্ারলা ওষুধ আর । 
  
-না না, আিার এ া প্রা়েই হ়ে। অযা িাইজার-এর িরধয ওষুধ ছ রন ননই আনি। ধনযবাি 
আপনারে। 
  
চরল র্াবার পরথ আরও ছবশ ের়েেবার হাাঁচরলা ছে। 
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ের়েে িুহূতয ভ্াবরলন নিরেে বযানি; তারপর ছেৌতূহল িিন েররত না ছপরর গনেৃং ন 
হল-এ ছোন েরর ছজরন ননরলন ওখানোর ছোন ন েই আর । এোরন্ত োররা েরে 
েথা বলার জনয এরেন ল এলা, নিরথয বলর  তারে। বািবী ছজন িারপলরে েরে েরে 
ছোন েরর েথা া জাননর়ে নিরলন নতনন। 
  
েথা বলরত েব ছথরে আেহী বরল িরন হরলা ছডানাল্ড িযােনলনরে। এই োৃংবানিেন  
ছেনিন গনেৃং ন-হল এর পান যরত উপনস্থত ন ল। 
  
–ছেিন তিন্ত এরগারি ইনেরপক্টর? আিার জনয ন র রোাঁ া নে ু খবর ননর়ে এরের ন 
নানে? 
  
-এখন ন়ে, পরর হ়েরতা নিরতও পানর। 
  
–এই ছ নের়ে রাখার অরভ্যে া েব পুনলশ অনেোররর িিাগত, তাই না চীে 
ইনেরপক্টর। আপনারা আিারির নে ুরতই নে ু খবর নিরত চান না। তা এখারন নে িরন 
েরর এরের ন? 
  
-ছতািার োর ই এরেন । 
  
–নে েবযনাশ! আপনন নে িরন েররন আনি নহথার ছবডেে-ছে খুন েররন , অথবা 
ছিনরনা ছেগরে খুন েররত নগর়ে নিরেে ছবডেেরে খুন েরর ছেরলন ? 
  
-আনি ওরেি নে ু বলন  না। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিরর ক্রাকড ফ্রি সাইড টু সাইড । আগাথা দক্রদি । দিস িার্পল ধারাবাদিক 

40 

www.bengaliebook.com                                  সূদির্ত্র 
 

 

  
না, আপনন তা বলর ন না, ছেননা আপনন েবেি়ে েন ে থােরত চান। ধরর ননলাি, 
আিার ছেনিন খুন েরার েুরর্াগ ন ল, নেন্তু আিার ছিান ভ্ া নে? 
  
–আনি শুধু ছতািার িুখ ছথরে ছেনিরনর েথা শুনরত চাই। 
  
-ছে ছতা পুনলশরে আরগই বরলন । বযাপার া আিার োর  ছবশ অপিানজনে। আিার 
িরতা এেজন োৃংবানিরের নারের ডগা়ে খুন া হরলা, অথচ আনি ছ রই ছপলাি না ছর্ 
খুন া ছে েররলা? আনি ছেবল ঐ িনহলারে এেন  ছচ়োরর বরে খানব ছখরত ছখরত 
িরর ছর্রত ছিখলাি। আিার আরও ছিখা, আরও জানা উনচত ন ল। তরব আনি নননশ্চত 
ছর্ নবষ া ছিনরনারে হতযা েরার উরেশয ননর়েই গ্লারে ছিশারনা হর়েন ল, নিরেে 
ছবডেে-এর জনয ন়ে। 
  
–ছে র্াই ছহাে, তুনি র্খন নোঁন়ি নির়ে উ ন রল, তখন ছতািার েরে ছে ছে ন ল? 
  
লন্ডরনর িাগয  ছবনে, তার েযারিরা ননর়ে উপনস্থত ন ল। 
  
 –তুনি তার েরে পনরনচত? 
  
-হযাাঁ, প্রা়েই এখারন ওখারন ছিখা হর়ে র্া়ে। ছবশ বুনিিতী ছির়ে। তার ছপশা়ে ছবশ 
োেলয অজযন েররর । নোঁন়ির এিন জা়েগা়ে েযারিরা ছররখন ল ছর্খান ছথরে ছিনরনার 
েরে প্রনতন  অনতনথর োক্ষ্াৎোররর  নব ছতালা র্া়ে। ছলালা নেডস্টার আিার আরগ 
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আরগ উ ন রলন। আনি অবশয চুরলর রৃং ও স্টাইল বিরল র্াও়োর োররণ প্রথরি ওাঁরে 
নচনরত পানরনন। 
  
–আিা, ছেই েি়ে ছিনরনার িরধয নে নবরশষ ছোরনা ভ্াবান্তর লক্ষ্য েররন রলন? 
  
-আশ্চর্য, েনতযই ছতা! আিার ছতা এে িুহূরতযর জনয িরন হর়েন ল ছিনরনা এখনই িূিা 
র্ারবন, আপনন বলরলন বরল িরন প়িরলা। 
  
-আিা! ধনযবাি। আিারে আর নে ু বলার আর  ছতািার? 
  
–আর নে থােরত পারর? 
  
–আনি ছতািারে নবশ্বাে েনর না, তুনি ছোরনা েথা ছখরতও পাররা। 
  
–এেথা া তাহরল নবশ্বাে েররন ছর্, এই হতযাোরণ্ড আিার ছোরনা হাত ছনই। তাই 
ছতা? এর জরনয ধনযবাি আপনারে। নেন্তু ছভ্রব ছিখুন, আনিই হ়েরতা ছিনরনা-র প্রথি 
স্বািী। ছলাে া এতই অনেনঞ্চত্বর ন ল ছর্, তার নািই ছেউ জারন না। 
  
–তাহরল তুনি ছবাধহ়ে ছপ্রপ সু্করল থাোর েি়ে বা নযানপ পরর থাোর েি়েই ছেই 
নবর়ে া েররন রলা। ছেননা, ছে া অরনেনিন আরগর বযাপার। আিা, চনল তাহরল। 
আিারে এখনই ছিন ধররত হরব। 
  
ননউ স্ক লযান্ড ই়োরডয ছ নবরলর োিরন বরেন রলন িযাডে। োিরন িূপ েরর রাখা 
োগজগুরলা ছিখন রলন। োজ েররত েররত প্রশ্নগুরলা  ুাঁর়ি নিনিরলন। 
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-ছলালা নেডস্টার ছোথা়ে উর র ন? 
  
–েযাভ়্ে ছহার রল, েযার। েুয  এর নাম্বার ১৮০০। উনন আপনার জনয অরপক্ষ্া েরর ন। 
  
 –আর নিঃ ছেন? 
  
–উনন ডররচস্টারর আর ন, ছিাতলা়ে ১৯০ নম্বর ঘর। 
  
–ন ে আর । 
  
 েযাভ়্ে ছহার ল-এ নগর়ে ছলালা নেডস্টার-এর ো  ছথরে োির অভ্যথযনা ছপরলন 
িযাডে। িনহলা ছর্ এেেির়ে িারুণ েুন্দরী ন রলন, তা এখনও ছবাঝা র্া়ে। ছিনরনা-র 
িরতা শান্তশ্রী ন়ে, খুবই চ েিার। ে়িা প্রোধন েরার অরভ্যে আর । 
  
স্থানী়ে পুনলরশর িরতা আপননও নে আবার এেরাশ ভ়্েৃংের প্রশ্ন েররবন নানে? 
  
আশা েরন  খুব ভ়্োনে হরব না ছেগুনল। 
  
–আিার নেন্তু িরন হ়ে, তাই হরব। তা া়িা আনি েরন্দহ েরন , খুব বর়িা রেরির 
এে া ভু্ল হর়ে ছগর , এই ঘ না়ে। 
  
–আপননই নে েনতযই তাই িরন েররন? 
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–ননশ্চ়ে, আপনন নে ঐ খবররর োগজগুরলার িরতা েনতযই িরন েররন, ছিনরনারে ছেউ 
খুন েররত ছচর়েন ল? ওরে ছেন ছেউ খুন েররত চাইরব, েবাই ওরে খুব ভ্ারলাবারে। 
  
–আপননও। 
  
–আনি েবেির়েই ছিনরনা-র প্রনত বিুভ্াবাপে ন লাি। 
  
-ওঃ েবেি়ে বলরবন না নিে নেডস্টার, এগাররা ব র আরগ আপনারির িরধয নে 
এে া গণ্ডরগাল হর়েন ল না? 
  
–ছে া? ও নে ু ন়ে, তখন আনি খুবই উরেনজত হর়ে পর়িন লাি অবশয। রব আর 
আিার িরধয োৃংঘানতে ঝগ়িা হত ছেেি়ে। তখন আিরা ছেউই ন ে স্বাভ্ানবে ন লাি 
না। ছিনরনা ওর ছপ্ররি পর়ি ছগল, আর ওরে আিার েৃংোর ছথরে ননর়ে ছগল। 
  
–আপনন নে খুব ছবনশ আঘাত ছপর়েন রলন? 
  
-হযাাঁ, আিার তখন তাই িরন হর়েন ল। এখন নেন্তু িরন হ়ে আিার পরক্ষ্ ছে া ভ্ারলাই 
হর়েন ল। আনি ছ রলরির়েরির েথা ছভ্রব ছবনশ অনস্থর হর়ে উর ন লাি, ওরির ছোরনা 
ঘর থােরব না, এ া আনি ভ্াবরত পারন লাি না। ওরির জনযই নবর়ে া ভ্াঙরত 
চাইন লাি না। 
  
আপনন ছেেি়ে অরনে েথাই বরলন রলন, তাই না? আপনন ছতা ছিনরনারে গুনল েরর 
ছিরর ছেলার ভ়্ে ছিনখর়েন রলন? 
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-ওরেি অবস্থা়ে অরনরেই অরনে নে ু বরল, তাই বরল এতনিন পরর এরে আনি 
ছিনরনারে খুন েররবা নানে। আপনন জারনন, তারপররই আনি আবার নবর়ে েররন , 
এবৃং েুখী হর়েন । ওেব ইরিাশান ছবনশনিন ন রে থারে না ইনেরপক্টর। আর তা া়িা 
আিারির বক্তবয োর্যেলাপ ঐ নেল্ম িযাগানজনগুরলারত ছবশ অনতরনিত েররই ছলখা 
হ়ে, জানরবন। 
  
এরপর ডররচস্টারর নগর়ে নিঃ ছেন-এর েরে ছিখা েররলন চীে ইনেরপক্টর, নতনন 
জানারলন এেেি়ে ছিনরনার েরে র্রথে ঘননেতা ন ল তার, তরব চারব র ছিখা হ়েনন 
তার েরে। ছেনিন পান যরত অপ্রতযানশতভ্ারব তারে ছিরখ খুবই খুশী হর়েন ল ছিনরনা। 
আন্তনরেভ্ারবই স্বাগত জাননর়েন ল। এরপর নতনন পানীর়ের ছ নবরলর নিরে চরল র্ান, 
োরজই নিরেে ছবডেরের িৃতুযর োরণ নবষর়ে ছোরনা প্রতযক্ষ্ িশযরনর অনভ্জ্ঞতা ছনই 
তার। এ া ন ে, ছিনরনা তারে প্রতযাখযান েরর অনয পুরুষরে বরণ েরা়ে িাননেেভ্ারব 
আহত হর়েন রলন নতনন। নেন্তু এেব বযনক্তগত বযাপারর প্রনতরশাধ ছনও়োর েথা িরন 
আরে না তার। এ া়িা আর নে ু বলার ছনই তার। 
  
ছনা বুরে ছলখা ছশষ নািন র নিরে আর এেবার তাোরলন িযাডে। ঐ িনহলার ছোন 
নম্বরর বারবার ছোন েররও ো়িা পাও়ো র্ারি না। িাগয  ছবৎেরে ননরজ নগর়েই ধররত 
হরব। 
  
িাগয -ছে পাও়ো ছগল আউ রডারর নবজ্ঞাপরনর  নব তুলরত বযি অবস্থা়ে। ইনেরপক্টর-
এর আগিরন ছে োজ গুন র়ে তারে ননরজর অনেরে ননর়ে এরলা। 
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–আপনার জনয আনি নে েররত পানর নডর েন ভ্ ইনেরপক্টর িযাডে? 
  
–গনেৃং ন হল-এর ঐ িুঘয নার নবষর়ে র্নি ি়ো েরর নে ু বরলন। শুরনন , আপনন 
ছেনিন ওখারন উপনস্থত ন রলন। 
  
-হযাাঁ। আনি ওখারন  নব তুলরত নগর়েন লাি। িারন ঐ োরজর জনয আিারে ননর়োগ 
েরা হর়েন ল। 
  
ছপ্রারেশনাল ছোর াোোর নহরেরব? 
  
–হযাাঁ, আিারে ের়েেন  নবরশষ ধররনর  নব তুলরত বলা হর়েন ল। এরেি োজ আনি 
প্রা়েই েনর। নেল্ম সু্টনডওর জনযও অরনে  নব তুরলন । তরব, ছেনিন আনি ছিলা-র 
ের়েেন   নব তুরলন লাি। এরপর ছিনরনা ও জযােন হাড-এর েরে নবনশে অনতনথরির 
োক্ষ্াৎোররর ের়েে া  নব তুরলন । 
  
-বুঝরত ছপররন । আপনন আপনার েযারিরা া নোঁন়িরত বনের়েন রলন? 
  
-হযাাঁ, নে ু েির়ের জনয। ওখান ছথরে আনি ছবশ ভ্ারলা েরর এে া অযাৃংরগল 
পানিলাি। ননচ ছথরে র্ারা উ ন রলন তারির েযারিরা়ে পাও়ো র্ানিল, এবৃং পরিুহূরতয 
েযারিরা ঘুনরর়ে তারা ছিনরনার োর  ছপৌঁর  নগর়ে আপযান়েত হরিন, এ াও ধরা 
র্ানিল। িারন, আিারে খুব এে া ন়িাচ়িা েররত হনিল না। 
  
–আপনন ওখান ছথরে ছিনরনারে ভ্ারলাভ্ারব ছিখরত পানিরলন? 
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–খুব ভ্ারলাভ্ারব। 
  
–আর জযােন হাডরে? 
  
–েবেি়ে ন়ে। উনন খুবই ঘুরর ছব়িানিরলন। পানী়ে এরন নিনিরলন, অনতনথরির এরে 
অরনযর েরে পনরচ়ে েনরর়ে নিনিরলন। এই ধররনর োজ আর নে, আর আনি ঐ 
নিরেে ছবডেে-ছে পানী়ে ননরত ছিনখনন। আেরল ছোনজন ন রলন ঐ ভ্দ্রিনহলা, তা-ই 
আনি বুঝরত পারন  না। 
  
–ছি়েররর আো া িরন আর  আপনার? 
  
-হযাাঁ, ছি়েররে িরন আর  আিার। নতনন ছতা েরোরী ছপাশাে পররই এরেন রলন, ছচন 
ছ ন েরিত। তার  নবও তুরলন । ছপ্রাোইল া ছবশ ননেুর। 
  
–তার ন ে আরগই নিস্টার ও নিরেে ছবডেে উর ন রলন। 
  
–িুঃনখত, তা-ও আিার ওাঁরির ছচহারা িরন প়ির  না। 
  
-আপনন নে লক্ষ্য েররন রলন, ছিনরনারে এে া েি়ে অেুস্থ ছিখানিল, বা তার িুরখর 
ভ্াব অস্বাভ্ানবে হর়ে উর ন ল? 
  
িাগয  ছবনে োিরন ঝুাঁরে পর়ি নেগারর  ছেে ছথরে এে া নেগারর  ছবর েরর ননল। 
ছে ারে লাই ার নির়ে জ্বালারলা। র্নিও প্রশ্ন ার উের নিল না, তবু ইনেরপক্টর তারে 
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উের ছিবার জনয ছোরনা চাপ নিরলন না। নতনন অরপক্ষ্া েররত লাগরলন। এেেি়ে 
ছির়েন  হ াৎই বলরলা, আিারে এেথা নজরজ্ঞে েরর ন ছেন? 
  
-ছেন না, এই প্রশ্ন ার এে া নবশ্বােরর্াগয উের পাও়ো খুবই িরোর আিার। 
  
–আিার উের া নবশ্বােরর্াগয হরব বরল িরন হ়ে আপনার। 
  
-হযাাঁ, েনতয েথা বলরত নে, আিার িরন হ়ে, িানুরষর িুরখর ভ্াব পনরবতযন েযারিরার 
ছচাখ নির়ে লক্ষ্য েরা আপনার অরভ্যে আর । ছেননা, আপনন নবরশষ ছোরনা িুহূতযরে 
েযারিরাবন্দী েরার অরপক্ষ্া়ে থারেন। আপনন নে ছেনিন ছেরেি নে ু ছিরখন রলন? 
  
–আরও ছেউ ও া ছিরখর , তাই না? 
  
–হযাাঁ এোনধে ছলাে। নেন্তু ছে া নভ্ে নভ্ে ভ্ারব প্রোশ েররর । 
  
–ছর্িন? 
  
-এেজন বরলর  ছিনরনারে চিরে উ রত ছিরখন ল, আর এেজন বরলর , ওাঁর িৃনেরত 
এে া অদু্ভত শীতলতা জিা  ছবাঁরধ উ রত ছিখা নগর়েন ল। 
  
-ছফ্রারজন লুে? 
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-হযাাঁ। এেজন আবার বরলর ন ছেই িুহূরতয ছিনরনা-ছে ছিরখ তার ছ ননেরনর ছলনড অব 
শযাল রে িরন পর়ি নগর়েন ল, ছেই ছর্–নি নিরর িযাে়ি ফ্রি োইড  ু োইড, নি ডুি 
হযাাঁজ োি আপন নি, িার়েড নি ছলনড অব শযাল । 
  
-ওখারন ছোরনাও আ়েনা ন ল না, তরব থােরল হ়েরতা ছে া ছের  ছর্ত। 
  
এেথা বরলই উর  িাাঁ়িারলা িাগয ,এে ু অরপক্ষ্া েরুন। বণযনা েরার ছথরেও ভ্ারলা 
নজননে ছিখারবা। 
  
অনেেঘররর এেপ্রারন্তর পিযা েনরর়ে ছভ্তরর েুরে ছগল িাগয । এে ু পররই ছবনরর়ে 
এরলা ছে-ছিখুন, িরোররর েি়ে আেল নজননে া খুাঁরজ পাও়ো র্া়ে না। র্নিও 
অবরশরষ ছপর়ে ছগন । 
  
িযাডরের োর  ছে তারে এেন   নবর নপ্রন্ট নিল। িযাডে ছিখরলন, ছিনরনা ছেগ-এর 
এেন  চিৎোর ছোর াোে। ছর্ িনহলান র েরে নতনন েরিিযন েরর ন, েযারিরার 
নিরে নপ ন েরর থাো়ে তার িুখ ছিখা র্ারি না। নেন্তু ছিনরনা ছেই িনহলার নিরে 
তানের়ে ছনই। েযারিরার এে ু বাাঁনিরে তানের়ে আর ন নতনন। িরন হরি ছেনিরে 
ছোরনাও নে ু ছিরখ তার এিন িাননেে প্রনতনি়ো হর়ের , র্া অনুভূ্নতর িাধযরি 
েুন র়ে ছতালা অোধয। িররণানু্মখ এেন  িানুরষর ছচারখ এেবার এরেিই িৃনে 
ছিরখন রলন িযাডে। 
  
– নব া নে আনি রাখরত পানর? 
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ননশ্চ়েই। এর ছনরগন ভ্ া আর  আিার োর । 
  
-এ া আপনন ছপ্রে-এ পা াননন ছেন? এরেি না েী়ে এেন   নবর জনয ছোন ছোরনা 
োগজ ভ্ারলা িাি নিরত রানজ হরতা। 
  
-র্নি হ াৎ ছোরনা িানুরষর ছভ্তর া ছিখরত পাও়ো র্া়ে, তার ছথরে আনথযে ো়েিা 
তুলরত লিা েরর না নে? 
  
-ছিনরনা ছেগরে ভ্ারলাভ্ারব জানরতন? 
  
–না। 
  
 –আপনন ছতা ছস্ট ে ছথরে এরের ন, তাই না? 
  
-আনি জরন্মন  ইৃংলরন্ডই। ছিননৃং ননর়েন  আরিনরো়ে। তারপর এই ব র নতরনে হরলা 
এখারন এরেন । 
  
-ছোথা়ে ছিননৃং ননর়ের ন? 
  
ছরইনগাডয সু্টনডওরত। নে ুনিন অযান্ড্রু েুইল্প-এর েরে ন লাি। ওনার ো  ছথরেই 
অরনে নে ু নশখরত ছপররন । 
  
-আপনন ছেরভ্ন নরৃং-এ থােরতন, তাই না? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিরর ক্রাকড ফ্রি সাইড টু সাইড । আগাথা দক্রদি । দিস িার্পল ধারাবাদিক 

50 

www.bengaliebook.com                                  সূদির্ত্র 
 

 

 –আপনন ছতা আিার েম্বরি অরনে নে ু জারনন ছিখন । 
  
–আপনন ছতা এেজন স্বনাি খযাত ছোর াোোর, আপনার েম্বরি োগজপরত্র ছতা 
বহুবার অরনেনে ু ছলখা হর়ের । তা, আপনন ইৃংলরন্ড এরলন ছেন? 
  
-ও, আনি এই ছিশ ারে প ন্দ েনর। এখারনই জরন্মন । অবশয খুব ছ ার ারবলারতই 
আরিনরো়ে চরল নগর়েন লাি। 
  
–আিার িরন হরি আপনন আিারে আররা নে ু বলরত পাররন। 
  
–আপনন নে বলরত চাইর ন? 
  
–আপনন র্া বলর ন, তার ছচর়ে অরনে ভ্ারলাভ্ারব ছিনরনা ছেগরে নচনরতন। 
  
–প্রিাণ েরুন। আপনন েল্পনারে প্রশ্র়ে নিরিন। 
  
-না, আনি তা েরন  না, আর এ া আনি প্রিাণ েররত পানর। আপনার পাাঁচব র বর়েরে 
ছিনরনা আপনারে িেে ননর়েন রলন। তাাঁর োর  আপনন চারব র ন রলন। এ া স্বীোর 
েরর ন না ছেন? 
  
ছিারধ লাল হর়ে উ রলা িাগযর র িুখ, উর  িাাঁ়িারলা ছে। 
  
–ন ে আর , ন ে আর । এ া েনতয। ছিনরনা ছেগ আিারে তার েরে আরিনরো়ে ননর়ে 
নগর়েন রলন। আিার িার়ের আ ন  েন্তান ন ল, ছোথাও ছোরনা বনিরত থােরতা ছে। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিরর ক্রাকড ফ্রি সাইড টু সাইড । আগাথা দক্রদি । দিস িার্পল ধারাবাদিক 

51 

www.bengaliebook.com                                  সূদির্ত্র 
 

 

ছবাধহ়ে প্রা়েই নচত্রতারোরির ননরজর িুঃখ তিরনযর েথা জাননর়ে নচন  নলখরতা, এরেি 
বহু ছলারেই নলরখ থারে। ননরজর েন্তান র্ারত েব রেি েুখ েুনবরধ পা়ে, র্া ছে ননরজ 
েখরনা নিরত পাররব না, তার জনয তারে িেে ননরত অনুররাধ েরর। পুররা বযাপার াই 
আিার োর  জঘনয বরল িরন হ়ে। 
  
–আপনারা নতনজন ন রলন। নতনন  নশশুরে নভ্ে নভ্ে েি়ে নবনভ্ে জা়েগা ছথরে িেে 
ছনও়ো হর়েন ল। 
  
-হযাাঁ, আনি, রড ও অযাৃংগাে। অযাৃংগাে আিার ছচর়ে ব়েরে বর়িা। রড ন ল এরেবাররই 
নশশু। আিরা খুব েুন্দর জীবনর্াপন েরন লাি। েব রেরির েুখ-েুনবরধ ন ল। তার 
ওপর ছিনরনা ন রলন আিারির িা, আিারির আির েররতন, আিারির ননর়ে  নব 
তুলরতন। অোধারণ েুন্দর ছেনন্টরিন্টাল েব  নব। 
  
-নেন্তু নতনন েনতযই বাচ্চা ছচর়েন রলন, েব াই পাবনলনেন  স্টান্ট ন়ে, তাই না? 
  
–হ়েরতা তাই, নতনন েন্তান ছচর়েন রলন। নেন্তু নতনন আিারির চাননন, এ া এে া িহৎ 
অনভ্ন়ে িাত্র। আিার পনরবার, ননরজর এে া পনরবার থাো েত েুখি়ে ইতযানি 
ছিখারত ছচর়েন রলন। আর ইনজ তারে এ া েররত নিত, তার এে ু ছবাঝা উনচত ন ল। 
  
–ইনজ িারন ইনেরডার রাই ? 
  
–হযাাঁ, ছিনরনার তৃতী়ে বা চতুথয স্বািী। আনি ভু্রল ছগন । উনন েনতযই খুব ভ্ারলা িানুষ 
ন রলন। নতনন ছিনরনারে বুঝরতন, এবৃং িারঝ িারঝ আিারির জনয নচনন্তত হরতন। 
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আিারির প্রনত খুবই েি়ে ন রলন, নেন্তু েখনও আিারির নপতা হবার ভ্ান েররতন 
না। ননরজর ছলখা ননর়ে থােরতই ভ্ারলাবােরতন। আিার নবশ্বাে ভ্নবষযরত তারে 
এেজন শনক্তিান না যোর নহরেরব গণয েরা হরব। 
  
-এ া েতনিন ধরর চরলন ল? 
  
-র্খন এই অনভ্ন়ে েররত েররত ক্লান্ত হর়ে প়িরলন ছিনরনা। না, তা অবশয পুররা া 
ন ে ন়ে, নতনন র্খন জানরত পাররলন, নতনন অন্তঃেো। ননরজর েন্তান ছপরত চরলর ন, 
ততনিন পর্যন্ত। তারপর ওাঁর োর  আিারির প্রর়োজন েুনরর়ে ছগল। আিারির ভ্নবষযৎ 
নশক্ষ্ািীক্ষ্ার জনয অনুিারনর বযবস্থা েরর নির়ে েস্টার ছহাি-এ পান র়ে ছিও়ো হরলা। 
ছেউ বলরত পাররব না ছিনরনা আিারির জনয ভ্ারলা বযবস্থা েরর ছিননন। নেন্তু ছে 
আিারির েখরনা চা়েনন। ছে শুধু ননরজর গভ্যজাত েন্তান ছচর়েন ল। 
  
–এজনয তারে ছিাষ নিরত পারা র্া়ে না। 
  
–ননরজর েন্তান চাও়োর জনয ছিাষ নিনি না তারে। নেন্তু আিারির েথা ছে 
ছভ্রবন রলা? নতনন আিারির ননরজর বাবা-িা-এর ো  ছথরে ননর়ে এরেন রলন, 
আিারির ননজস্ব স্থান ছথরে তুরল এরনন রলন। আিার ননরজর িা, নেন্তু তাাঁর ননরজর 
েুনবরধর জনয আিারে নবনি েরর ছিননন। ঐ ছবাো িনহলান  আিার েুখ-েুনবরধর 
েথাই ছভ্রবন রলন, আিার নশক্ষ্ািীক্ষ্া, েিৃনিি়ে জীবনর্াপন, ইতযানির েথা। 
ছভ্রবন রলন, আিার পরক্ষ্ েবরথরে ভ্ারলা নজননে াই নিরিন আিারে। আিার পরক্ষ্ 
ভ্ারলা? র্নি নতনন জানরতন– 
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–এখনও আপনার িরন নতক্ততা আর ? 
  
-না, এখন আর ছনই। পুররারনা েথা বলা িারন ছেই নতক্ত অতীরত নেরর র্াও়ো, তাই 
এরেি িরন হরি। 
  
-ছিনরনার নশশুন র েথা তখনই ছতািরা ছজরনন রল? 
  
–ননশ্চ়েই, েবাই জানরতা, আনরন্দ আত্মহারা হর়ে পর়িন রলন ছিনরনা তখন। আর 
নশশুন  জন্মারলা জ়িবুনি হর়ে। উপরু্ক্ত নশক্ষ্াই হর়ের  ছিনরনার। নতনন আর আিারির 
নেনরর়ে ছনননন। 
  
–তারে আপনন খুব ঘৃণা েররন? 
  
–ছেন েররবা না? ছোরনা িানুরষর প্রনত র্তখানন অনবচার েরা র্া়ে, তাই েররর ন 
উনন। প্রথরি আিারির বুঝরত নিরলন ছর্ আিারির নতনন চান, ভ্ারলাবারেন। তারপররই 
জানা ছগল, ঐ েব াই তাাঁর িুরখাশ। প্রবঞ্চনা। 
  
–ছতািার ঐ িুর া ভ্াই-এর নে হরলা। 
  
–আিরা পরর নবনিে হর়ে নগর়েন লাি। রড নিক্স ওর়েরস্টর ছোথাও চাষবাে েরর , 
তার স্বভ্াব াই খুব আনন্দি়ে, বরাবরই তাই ন ল। অযাৃংগাে এখন ছোথা়ে আর  জানন 
না। 
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ছিনরনা নে ছেনিন আপনারে ছিরখ আশ্চর্য হর়েন রলন? নানে আপনারে খুনশ েরার 
জনযই ছোর াোোর নহরেরব আপনারে ছডরেন রলন? 
  
-আরর, উনন ছতা এেব বযবস্থাপনার েথা নে ুই জানরতন না। আনিই তারে ছিখরত 
ছচর়েন লাি তাই এে ু ছচো েররন লাি, োজ া পাও়োর জনয। ছিখরত ছচর়েন লাি, 
এখন ছিনরনা-ছে ছিখরত ছেিন হর়ের । 
  
-তারপর নে হরলা? 
  
-উনন আিারে নচনরতই পাররলন না, জারনন? পাাঁচব র ব়েে ছথরে নব র ব়েে পর্যন্ত 
আনি ওর েরে ন লাি, তবু আিারে এে ুও নচনরত পাররলন না। 
  
–আপনন তারে আপনার পনরচ়ে ছিননন? 
  
–না, ছে া আনি ছোরনানিনই েররবা না। 
  
–আপনন নে ছিনরনারে হতযা েররত ছচর়েন রলন, নিে ছবনে? 
  
 ছহরে উ রলা ছির়েন । 
  
–নে হােযের প্রশ্ন েরর ন ইনেরপক্টর। নেন্তু, আিার িরন হ়ে, এ া আপনার োরজরই 
অে। না, আনি আপনারে আশ্বি েররত পানর, আনি ওরে হতযা েররত ছচো েনরনন। 
  
-নেন্তু ছে ওাঁরে হতযা েররত চা়ে, ছে নবষর়ে নে আপনার ছোরনা ধারণা আর ? 
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-না, এ নবষর়ে আিার নননিযে ছোরনা ধারণা ছনই, ছর্ ছেউই হরত পারর। গুডবাই চীে 
ইনেরপক্টর। আিার েনতযই আর নে ু বলার ছনই। 
  
ছষারলা নম্বর অরে ছরারড তরুণী নিরেে ছবোর তার স্বািীর েরে েথাবাতযা বলন রলা। 
প্রাতরাশ ততনর েরর িুন  ছের  োজারলা নিরেে ছবোর, ওররে ছচরী। নিক্স়ি েীল-এর 
গি ছপর়ে েচনেত হরলা তার স্বািী নজি ছবোর। 
  
-নে বযাপার ছচরী? ছেশাল খাবার? আজ নে আিার জন্মনিন নানে, না অনয নে ু? 
  
–ছতািার ছবনশ েরর পুনেের খািয খাও়ো উনচত। 
  
–ছে বরলর ? 
  
–নিে িারপল। র্নিও আিার িরন হ়ে ওনার ননরজরই আর এে ু পুনেের খাবার 
খাও়ো িরোর। ঐ বু়িী নিে নাই  ছেবল ওাঁরে োরবযাহাইরড্র  খাইর়ে রারখ। 
  
ইনভ্যানলড-ছির জনয এ াই ছতা ন ে পথয। 
  
-উনন ছিার ই ইনভ্যানলড নন, এে ু বুর়িা হর়ের ন িাত্র। আর ঐ নিে নাই  ছেবল 
আিারে নেভ্ারব োজ েররত হ়ে তা ছশখারত ছচো েরর। এিন নে রাো ননর়েও জ্ঞান 
নিরত আরে, জারনানা? এ বযাপার া অন্তত আনি ওর ছচর়ে ভ্ারলা জানন। 
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ননশ্চ়েই! রাো়ে ছতািারে ছেউ হারারত পাররব না ছচরী। তা ছতািার নিে িারপল হ াৎ 
আিার খাবার-িাবাররর েথা বলরলন ছেন? র্খন ওাঁর বান়িরত েল োরাই েরার োরজ 
নগর়েন লাি, আিারে ছিরখ নে িুবযল বরল িরন হর়েন ল ওাঁর? 
  
স্বািীর েথা শুরন ছহরে উ ল ছচরী,–না না। উনন আিারে বলরলন, ছতািার স্বািী খুবই 
েুপুরুষ। 
  
-তুনি নে তা িরন ের না? 
  
–আরর ছশারনাই না। বলরলন, ওরে তুনি ভ্ারলা ভ্ারলা রাো েরর ছপ  ভ্রর খাও়োরব, 
পুরুষ িানুষরির এ া খুব িরোর। বাজার ছথরে ন ন েু  বা ছরনডরি  পাই নেরন এরন 
গরি েরর ছখরত নিও না। অবশয আনি ছেরেি খুব েিই েনর। 
  
-আিার জনয ছেরেি েরা ছতািার পরক্ষ্ েম্ভবও ন়ে। ওগুরলার স্বাি আিার ভ্ারলা 
লারগ না। 
  
-ছতািার ঐ ছখলনা জাহাজ ততনর ছ র়ি খাবাররর নিরে িন িাও ছিনখ। আর ছশারনা, 
ছখলনা ততনরর ঐ নে  া তুনি ছতািার ভ্াগরন িাইরেরলর জনয নেরনর  বরল আিারে 
ছভ্ালারত এরো না। ও া তুনি ননরজ ছখলরব বরলই নেরনর া। 
  
িাইরেরলর এখনও এ া ননর়ে ছখলার ব়েে হ়েনন ছচরী। েলিভ্ারব বলরলা নজি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিরর ক্রাকড ফ্রি সাইড টু সাইড । আগাথা দক্রদি । দিস িার্পল ধারাবাদিক 

57 

www.bengaliebook.com                                  সূদির্ত্র 
 

 

-তার িারন তুনি পুররা েরি া এ া ননর়েই ো ারব। নে ু গান শুনরল হত না? ছর্ নতুন 
ছরেডযা ার েথা বলন রল, ছে া নে এরনর া? 
  
-হযাাঁ। ওইরতা। 
  
–ঐ ছরেডযগুরলা েুল ভ্লুরি না শুনরল, পুররা িজা া পাও়ো র্া়ে না। নেন্তু তার ছতা 
উপা়ে ছনই। এখনই পারশর ফ্ল্যার র িনহলা ছিও়োরল আও়োজ েরর শব্দ েিারত 
বলরবন। এভ্ারব নে থাো র্া়ে? 
  
-হযাাঁ, ঐ ছরেডযগুরলা আরি ছশানার ছোরনা িারন হ়ে না। েবাই ছে া জারন। আর, ওর 
ছব়িাল া ছর্ র্খন তখন আিারির বান়িরত েুরে পর়ি, বাগারন গতয েরর, তখন? 
  
-েনতয নজি, প্রথরি বান়ি া প ন্দ হরলও, এখন আর এে ুও ভ্ারলা লাগর  না, শুধু ঐ 
েুচুর  প্রনতরবশীরির জরনয। এে ুও প্রাইরভ্নে ছনই এখারন। 
  
–ছি- া এে ু েনরর়ে ছনরব ছচরী, এগুরলা ন েিরতা নবন র়ে রাখরত পারন  না। 
  
-তুনি আর া ছতািার ছখলনা ননর়ে, গান ছশানার উপা়ে ছনই, আনি বরৃং গ্লযানডে 
নডক্সরনর ো  ছথরে ঘুরর আনে, এে া পযা ানয আনরবা ওর ো  ছথরে। 
  
–ন ে আর  ডানলযৃং। 
  
নতুন ছড্রে ততনর েররত বযি ন ল গ্লযানডে। বািবীরে ছিরখ উর  িাাঁ়িাল। নেল্ম সু্টনডও-
র েযানন্টরন োজ েরর ছে। 
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–সু্টনডওরত আজ নতুন নে ু খবর শুনরল নানে গ্লযানডে? 
  
–ছিনরনা ছেগ োল এরেন ল সু্টনডওরত। ওঃ র্া ছচাঁচারিনচ েরন ল না। 
  
–নে ননর়ে ছচাঁচারিনচ? 
  
-আরর, এে াই প  ছথরে েবাইরে েনে ছিও়ো হর়েন ল, অথচ ছিনরনা এে ু চুিুে 
নির়েই বলরলা, তার েরন্দহ হরি েনেরত ছেউ নবষ নিনশর়ে নির়ের । 
  
–তারপর নে হরলা? 
  
–নিঃ হাড, েবাইরে শান্ত েররলন। েনতয, এ বযাপারর ওাঁর তুলনা হ়ে না। ছিনরনার 
েনে া নেরে ছেরল ছেরল নিরলন। 
  
-োজ া খুব হর়ের । 
  
তার িারন? ছোন োজ া? 
  
েনে া ছেরল নিরলন ছেন? র্নি েনতযই ওর িরধয নে ু ছিশারনা থারে, ছে া ছতা আর 
জানা র্ারব না। 
  
–ছতািার নে িরন হ়ে, েনতযই েনেরত নবষ ন ল? 
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-ছেনিন পান যরত ওাঁর গ্লারেই ছতা নবষ ছিশারনা ন ল। এেবার বযথয হর়ের  খুনী, আবারও 
ছতা ছচো েররত পারর! 
  
ছেনিন ছিনরনা তার ছচ়োর ছথরে উর  র্াবার পরক্ষ্রণই ওপর ছথরে িারবযরলর এে া 
িূনতয ঐ ছচ়োররর ওপর পর়ি, ছচ়োর ছভ্রঙ  ুেররা  ুেররা হর়ে ছগল। ছিনরনা ওখারন 
থােরল নে হত বল ছতা? আনি ভ্াবন , সু্টনডও-র োজ া ছ র়ি ছিরবা। 
  
-ছে নে? ছেন? 
  
–আরর, ছিনরনারে িাররত নগর়ে খুনী এেবার ভু্ল েরর নিরেে ছবডেেরে ছিররর , 
পররর বার র্নি ভু্ল েরর আিারে ছিরর ছেরল! 
  
–হযাাঁ, েথা া ভ্াববার িরতা বর । 
  
–জারনা ছচরী, ছেনিন ছতা আনি ঐ পান যরত োহার্য েররত নগর়েন লাি? ছিনরনার োর  
োর ই ন লাি। 
  
-র্খন নিরেে ছবডেে িারা ছগরলন? 
  
-না না, র্খন ওাঁর হারতর পানীর়ের পাত্র া পর়ি ছগল। ও া ইরি েরর েররন ল, আনি 
েে ছিরখন । ভ্দ্রিনহলা নে েুন্দর েরর এে া ছড্রে পররন রলন, এেিি নতুন! ছে া 
ছেউ ওভ্ারব নে েরর? আনি র্নি ওরেি এে া ছড্রে ছপতাি! ছে র্াই ছহাে, ঐ 
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িজার ঘ না া িারন ইরি েরর গ্লাে ছেলার ঘ না া ওরির বা লার নগনেনিরে ননশ্চ়েই 
বলরবা। 
  
–ঐ ই ানল়োন বা লার া, ওরে ছেন? 
  
–আরর নে ু এে া েথা বলা র্ারব ছতা ওর েরে। নে েুন্দর ছিখরত না? আর, ছেিন 
অনভ্জাত চাল চলন, তাই না? 
  
ই ানল়োনরির চক্করর প়িরত ছর্ও না গ্লযানডে। ছতািারে োবধান েরর নিনি। 
  
–আনি ওরে শুধু েথা া বলরবা, আর নজরজ্ঞে েররবা, এ বযাপারর আিার নে েরা 
উনচত। 
  
–ছতািার ইরি। র্াই ছহাে, পযা ানয া িাও, ঐ ছভ্াগ এর া। চনল গ্লযানডে। বাই। 
  
–বাই ছচরী। 
  
ডক্টর ছহডে, নিে িারপলরে উরলর জ   া়িারত ছিরখ িৃিু হােরলন,-খুরনর রহেয ারও 
নে েিাধান েরর ছেরলর ন নিে িারপল? 
  
–আিার ছেন া আর আরগর িরতা োর্যেরী ছনই ডক্টর। ও ারও ব়েে হর়ের । 
  
–আিারে ছবাো বানারনা র্ারব না ছজন িারপল। আপনারে আনি আজ ছথরে নচনন  
না। 
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–েনতযই বুঝরত পারন  না, গ্লারে নবষ া ছিশারলা নে েরর? 
  
–ছোরনা আইড্ররপর িরধয েরর নবষ া এরনন ল হ়েরতা। 
  
–তা, ছে া ছিও়োর েি়ে ছেউ ছিখরত পারব না, এত া নননশ্চত হরলা নে েরর? েুন়ি 
জরনর িরধয এেজন অন্তত ছতা ছিরখর , নেন্তু ছে েথা া োউরে বরলনন। 
  
-ছেন বরলনন বরল িরন হ়ে। 
  
–হ়েরতা ছে বযাপার ার গুরুত্ব বুঝরত পাররনন। অথবা এইেব নচত্রতারোরা র্খন তখন 
পানীর়ের েরে নানারেি ওষুধ নিনশর়ে খা়ে শুরনন , ছেরেিই এেজন ছেউ এ া 
েররর  বরল, ছর্ ছিরখর , তারও ছোরনা েরন্দহ হ়েনন। 
  
এ া়িা আর নে হরত পারর? 
  
–ছে াই েবরচর়ে িুনশ্চন্তার। হ়েরতা ছর্ ছিরখর , ছে হতযাোরীরে ব্ল্যােরিল েরার জনয 
চুপ েরর আর , অথবা এতক্ষ্রণ েররত শুরু েরর নির়ের । এই বযাপার া ভ্াবরতই 
ছেিন আশৃংো হরি আিার। 
  
-ছেরক্ষ্রত্র ছতা আরও খুন হবার েম্ভাবনা ছথরে র্া়ে? 
  
 –ঈশ্বররর োর  প্রাথযনা েররবা, ছেরেি ছর্ন না হ়ে। 
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নরনেভ্ার া নানির়ে ছররখ ননরজর িরনই হােরলা এলা। খুব ভ়্ে পাইর়ে ছিও়ো ছগর । 
চীে ইনেরপক্টর ননরজরে র্তই চালাে িরন েরুে না ছেন, এলা-র িরনর েথা বার 
েরা তার েিয ন়ে। ছ নলরোরন খুব ভ়্ে পাইর়ে ছিও়ো ছগর  খুনীরে। এবার ছিখা 
র্াে, নে হ়ে? 
  
নেন্তু এই ছহ-নেভ্ার া ব়ি জ্বালারি। 
  
অনেরে আেরতই জযােরনর গম্ভীর িুখ ছিরখ নবনস্মত হল এলা। 
  
–নে হর়ের  নে? 
  
–ঐ েনে, ছর্ া ছিনরনার োরপ ন ল, ছে া পরীক্ষ্া েরর আরেযননে পাও়ো ছগর ।  
  
–নেন্তু ও া ছতা তুনি ছেরল নির়েন রল? 
  
–না, োউরে না জাননর়ে এে ুখানন পরীক্ষ্ার জনয পান র়েন লাি। 
  
–তাহরল ছতা ছিনরনা ন েই বরলন ল। েনে া ওর ছবনশ ছতরতা ছলরগন ল। 
  
-না, ন ে বরলনন। আরেযননরের ছোরনা স্বাি ছনই। নেন্তু ওর ইননস্টৃংক্ট ন েই ো়িা 
নির়েন ল। 
  
-আর, আিরা ছভ্রবন লাি ও শুধু শুধু নহরস্টানরেযাল হরি। 
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–ও ছতা নহরস্টানরেযালই! ছচারখর োিরন এে া িৃতুয ছিরখর , এে ার পর এে া ভ়্ে 
ছিখারনা নচন  আের , না হর়ে উপা়ে নে? আজ নে এরেি ছোরনা নচন  এরের ? 
  
-না। 
  
-ছে ছর্ এেব েরর । অবশয জানলা নির়ে ছর্ ছেউই বাইরর ছথরে নচন  ছেরল নিরত 
পারর। ছিনখ, এ নবষর়ে আর নে েতেযতা ছনও়ো র্া়ে। আিা, োরজর ছলােরির 
োউরে র্নি  াোর ছলাভ্ ছিনখর়ে ছিনরনার খাবারর নবষ নিরত বরল? নগনেনি র্নিও 
আিারির েরে ছবশ নে ুনিন আর , তবু  াোর বযাপারর ওরে নবশ্বাে েরা র্া়ে না। 
  
–এভ্ারব উরোপাো েরন্দহ েরর ছেন ননরজরে েে নিি জযােন! 
  
–েুখ নে নচরনিন ছিনরনার োর  অধরাই রর়ে র্ারব এলা? এখারন প্রথি এরে েত 
আনন্দ ছপর়েন ল, তুনি ছতা জান। খুব নননশ্চন্ত হর়েন লাি আনি। হ াৎ এই নবনা ছিরঘ 
বজ্রপাত। 
  
–তুনি নে নবশ্বাে েররন রল ছিনরনা এখারন এরে নচরনিরনর িরতা েুখী হর়ে র্ারব? 
  
হােরলা জযােন,–না, তা ভ্ানবনন, ছিনরনারে অরনেনিন ধরর নচনন ছতা! তশৈ ছভ্রবন লাি 
ব র িুইও র্নি এখারন শানন্তরত থােরত পারর, হ়েরতা ওর আত্মনবশ্বাে বা়িরব, নতুন 
এে ছিনরনা-র জন্ম হরব। র্খন খুশী থারে, ছিনরনারে ন ে নশশুর িরতা িরন হ়ে। ছেই 
খুশী ুেু ছিখরত ছচর়েন লাি আনি। 
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-জীবন া ছর্ ছগালারপর শর্যা ন়ে, তা ছতা তুনি ভ্ারলা েররই জারনা জযােন। র্াই ছহাে, 
ছতািারে জাননর়ে রানখ, নগনেনি আজ লন্ডরন ছগর । ওর ছোরনা আত্মী়ে নানে ছিারহ 
অঞ্চরল থারে, ছে অেুস্থ হর়ে পর়ির । তারেই ছিখরত ছগর । আজ রারতই নেররব, 
ছিনরনার েরে ছিখা েরর অনুিনত ননর়ে ছগর । 
  
-ন ে আর । 
  
-এই হাাঁনচ া নে ুরতই েিারত পারন  না। অযা িাইজাররর োহার্য ননরতই হরব। আনি 
চনল জযােন। 
  
কু্ষ্ব্ধ িন ননর়ে ননরজর ঘরর নেরর এরলা এলা। ছিনরনা, ছিনরনা, ছিনরনা, এ া়িা অনয 
ছোরনা নচন্তা নে আেরত ছনই জযােরনর িরন। 
  
অযা িাইজার প্রথি বার ছর েরার েরে েরেই অবশ হর়ে ছগল তার েিি শরীর। 
ছতরতা অযািন্ড বািারির গরি ভ্রর ছগল ঘর। 
  
স্থানী়ে ইনেরপক্টর েননযশ খবর ছপরলন, ছলালা নেডস্টার, নিঃ ছেন এবৃং িাগয  ছবনে 
নতনজরনই আজ ননজস্ব োরজ শহররর বাইরর ছগর ন। নগনেনিও নানে েোরলই লন্ডরন 
চরল ছগর । অবশয তার গনতনবনধর ওপর নজর রাখার জনয পুনলরশর ছলাে ননর়োগ েরা 
হর়ের । এলার-র অযা িাইজার-এ োর়োনাইড ছেরল ছিবার োজ া েরা নগনেনির পরক্ষ্ 
খুবই েহজোধয ন ল। িধযরানত্ররও পরর গনেৃং ন হল-এ নেররলা নগনেনি। ছেন্ট ছিরী 
নিড-এ আোর ছিন া ধররত পাররনন ছে। তাই, িারেয  ছবনেৃং ছথরে  যানক্স ননর়ে 
আেরত হর়ের । 
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িন া খুব খুশী আর  তার।  যানক্স ভ্া়িা নিন র়ে নির়ে ছঝাাঁপঝার়ির িধয নির়ে হল-এ 
র্াবার ে যো য রািা া ধররলা ছে। 
  
বান়ির ছপ রনর িরজা া ননরজর চানব নির়ে খুলরলা ছে। বান়ি া অিোর ননিব্ধতা়ে 
ভ্রা। বান়িরত েুরে িরজা বি েরর নিল নগনেনি। ননরজর আরািিা়েে ঘরন রত র্াবার 
জনয নোঁন়ি নির়ে ও ার েি়ে, এেঝলে  ান্ডা হাও়ো লাগরলা তার গার়ে, ছবাধহ়ে 
ছোথাও ছোরনা জানলা ছখালা আর । এখন ছেেব ছিখার িরোর ছনই। ননরজর ঘররর 
িরজা়ে ছপৌঁর  চানব ছবর েররলা নগনেনি। চানব ঘুনরর়ে িরজা া ছ রল ঘরর ছোোর 
েি়েই ছে অনুভ্ব েররলা ঘার়ির ওপর এে া েন ন নজননরের েশয। 
  
নিগারর িুবার চাপ প়িরলা। োিরনর নিরে েরল প়িরলা নগনেনি। 
  
ননরচর ঘরর পনরচানরো নব়োৃংোর ঘুি ছভ্রঙ ছগল হ াৎ। গুনলর শব্দ হরলা নে ছোথাও। 
নে ুক্ষ্ণ চুপ েরর অরপক্ষ্া েররলা ছে। ছবাধহ়ে স্বপ্ন ছিখর  ছে। পরক্ষ্রণই আবার 
তনলর়ে ছগল অতল ননদ্রা়ে। 
  
হাাঁপারত হাাঁপারত এরে েুেরলন নিে নাই । নিে িারপলরে ছিরখই বরল উ রলন,–নে 
োৃংঘানতে ঘ না! 
  
–আবার নে ু ঘর র  নানে? 
  
–আনি আপনারে বলরত চাই না নড়োর, এরত িাননেে আঘাত ছপরত পাররন আপনন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিরর ক্রাকড ফ্রি সাইড টু সাইড । আগাথা দক্রদি । দিস িার্পল ধারাবাদিক 

66 

www.bengaliebook.com                                  সূদির্ত্র 
 

 

–আপনন না বলরল, অনয ছেউ বলরব। 
  
 –তা অবশয খুবই েম্ভব। েবাই এত ছবনশ েথা বরল আজোল। 
  
–নে ঘর র ? 
  
–ঐ ই ানল়োন বা লাররে গত রারত ছেউ গুনল েরর হতযা েররর । 
  
-হযাাঁ, এরেি এে া ঘ না ঘ ার েম্ভাবনা ন ল। ছে নে ু ছিরখন ল বা ছজরনন ল, এবৃং 
ছে নবষর়ে িুখ খুরলন ল। 
  
–আপনন নে আরগ ছথরেই এেব আন্দাজ েররত ছপররন রলন নানে? নে আশ্চর্য! ছেন 
খুন েরা হরল তারে? 
  
–েম্ভবত খুনীরে ব্ল্যােরিইল েররত নগর়েন ল। 
  
–ওরা বলন ল, গতোল নানে ছে লন্ডরন নগর়েন ল। 
  
–ওরা নানে? ইন াররনস্টৃং! বাইরর ভ্যােু়োি নক্লনাররর শরব্দর েরে গারনর েুর ছশানা 
ছর্রতই নিে িারপল বুঝরত পাররলন, ছচরী ছবোর এরে ছগর । ডােরলন তারে,-ছচরী 
আেরব এেবার? 
  
–নে বলর ন িযাডাি? 
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–গনেৃং ন হল-এর বা লার নগনেনি গতরারত খুন হর়ের , শুরনর া তুনি? 
  
–ছে বলরলা আপনারে? 
  
–নিরেে নাই । বাজার ছথরে শুরন এরের ন। 
  
–তা! এখারন আোর পরথ আিার ছতা োররা েরে ছিখা হ়েনন, তাই খবর া শুনরত 
পাইনন। ছে খুন েররলা ওরে? 
  
জানা র্া়েনন। োল েোরল নানে ও লন্ডরন নগর়েন ল, রারত্র নেররই খুন হর়ের । 
  
—লন্ডরন নগর়েন ল? তাহরল গ্লযানডে নে ওর েরে ছিখা েরার েুরর্াগ ছপর়েন ল তার 
আরগ? নে জানন! 
  
-গ্লযানডে? 
  
–আিার বিুর িরতা, আিারির বান়ির ো াোন  থারে। সু্টনডও-র েযানন্টরন োজ েরর। 
  
–ছে ছেন বা লাররর েরে ছিখা েররত চাইর ? 
  
-ছেনিন পান যরত উপনস্থত ন ল ছতা, তা এে া নানে িজার নজননে ছিরখর । নিরেে 
ছবডেরের হারতর গ্লাে া পর়ি র্াও়ো নানে ইিােৃত। ছে াই বলরব বা লাররে। 
আেরল ওেব এে া বাহানা, জারনন। ও ঐ নগনেনিরে ছিরখ িুগ্ধ হর়ে ছগর । এে ু 
ঘননেতা েররত চা়ে আর নে। 
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নিে নাই রে জাননর়ে নিরলন ছজন িারপল, ছর্ নতনন এে ু এো থােরত চান। এে ু 
ভ্াবরত হরব তারে। ন ে নে ছিরখন ল গ্লযানডে? ছে ইিােৃতভ্ারব পানী়ে া ছেরলন ল? 
নিরেে ছবডেে? নেন্তু ছেন? িরন িরন অনস্থর হর়ে উ রলন নিে িারপল। নে ু এে া 
েররতই হরব। এো বাইরর র্াও়ো ননরষধ, নেন্তু ছে া অিানয েররতই হরব এবার। 
  
েুিশযন আরিনরোন রু্বেন  এই রািা়ে ন োনা খুাঁজরত নগর়ে ছবশ নবভ্রান্ত হর়ে 
পর়িন ল। রািা়ে পাো চুরলর এে ভ্দ্রিনহলারে ছিরখ এনগর়ে এরলা ছে। 
  
–িাপ েররবন িযাডাি। আপনন নে বলরত পাররন ছব্ল্নরহি ছক্লাজ া ছোথা়ে? 
  
এখান ছথরে ডাননিরে ছোজা এনগর়ে বাাঁ নিরে ছিা়ি ঘুররবন, তারপর ডাননিরে ঘুরর 
ছোজা র্ারবন। আপনন োর ন োনা খুাঁজর ন? েত নম্বর? 
  
-ছষারলা নম্বর। গ্লযানডে নডক্সনরে খুাঁজন । 
  
 –ও, ছে ছতা ছহনলৃংরোথয সু্টনডওরত োজ েরর। েযানন্টরন। ছেখারনই ওরে পারবন। 
  
–ছে আজ েোরল োরজ আরেনন। গনেৃং ন হল-এ আজ োরজর ছলাে েি, তাই 
ডােরত এরেন  ওরে। 
  
-হযাাঁ, তা ছতা বর ই। বা লাররে ছতা োল গুনল েরর হতযা েররর  ছেউ? তাই না? 
  
–এখারন খবর খুব তা়িাতান়ি  ়িা়ে, তাই না? 
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-েনতযই তাই। নিস্টার হাড-এর ছেরি ানরও োলই নেভ্ারব ছর্ন িারা ছগর ন শুরনন । 
নে ছর্ হরি চারনিরে। 
  
ছেই নিনই আর এে ু ছবলার নিরে নডর েন ভ্ োরজযন্ট উইনল়োি ন লার গ্লযানডরের 
ছখাাঁজ েররত তার বান়িরত এরলন। 
  
জানা ছগল, গ্লযানডে বান়িরত ছনই, ের়েেনিরনর  ুন  ো ারত ছগর । ছোথা়ে র্ারি ছে া 
ছপৌঁর  ছোন েরর জানারব। শুধু বরল ছগর , নবরন প়েো়ে ছব়িারত র্াবার এে া েুরর্াগ 
ছপর়ে ছগর । 
  
সু্টনডওরত ছখাাঁজ ননরত নগর়ে জানা ছগল, গ্লযানডে েোরলই ছোন েরর জাননর়ের , ছে 
এে েিাহ োরজ আেরত পাররব না। সু্টনডও িহল ছথরে আরও জানা ছগল, ছিনরনা-র 
েনে-র োরপ আরেযননে পাও়ো ছগর । তার স্বািী ননরজ পরীক্ষ্া েনরর়ের ন। 
  
চীে ইনেরপক্টর িযাডে ছিখা েররলন ছিনরনা-র স্বািী জযােন হাড-এর েরে। অতযন্ত 
নবচনলত ছিখানিল জযােন হাড-ছে। 
  
–আনি ছর্ েনে া পরীক্ষ্া েনরর়েন , ছে া আিার ননজস্ব অনধোর বরলই েররন  
ইনেরপক্টর। 
  
র্নি আপনন েনেরত নে ু ছিশারনা হর়ের  বরল েরন্দহ েরর থারেন, তরব আপনার 
উনচত ন ল, আিারির ছে েথা জানারনা। আিারই বযবস্থা ননতাি। 
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–েনতয েথা া হরি, আনি এে িুহূরতযর জরনযও ছেরেি নে ু েরন্দহ েনরনন। 
  
 –আপনার স্ত্রী বরলন রলন, েনের স্বাি া অনযরেি লাগর , তা েরেও েরন্দহ েররননন? 
  
-ওঃ, ঐ ছিলার পরনিন ছথরে আিার স্ত্রী তার প্রনতন  খািয এবৃং পানী়েরতই নবষ 
ছিশারনা আর  বরল েরন্দহ েরর চরলর ন। তার োরণ অবশয ইনতিরধযই ছিনরনার 
প্রাণনারশর হুিনে ছিও়ো আরও িুন  নচন  এরের । 
  
নচন  িুন  ছিখরলন ইনেরপক্টর। অতযন্ত নশশুেুলভ্ হুিনে বরল িরন হরলা তার। অবশয 
তার িারন এিন ন়ে, ছর্ এগুরলা নবপিজনে হরত পারর না। নশশুেুলভ্ বুনিবৃনে েম্পে 
েি অপরাধী ছিরখননন িযাডে। 
  
িীঘযননশ্বাে ছেলরলন জযােন,এলা এইভ্ারব হ াৎ িারা ছগল, তার ওপর আবার নগনেনির 
এই িিযানন্তে িৃতুয। আিার স্ত্রী ছতা ভ্র়ে পাগল হর়ে ছর্রত বরের । েরব ওরে এখান 
ছথরে ননর়ে ছর্রত পাররবা ইনেরপক্টর? 
  
–ইনরোর়েস্ট ছতা এখনও বানে আর  নিস্টার হাড, োরজই নে ু বলা র্ারি না। 
  
–ছে া আনি বুঝরত পারন । নেন্তু আপনন নে বুঝরত পারর ন, ছিনরনা-র প্রাণহাননর 
আশৃংো এখনও আর ? 
  
–আিরা েবরেি েতেযতািূলে বযবস্থা অবশযই ছনব নিস্টার হাড। 
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–এেথা ছতা আরগও শুরনন । ছিনরনারে এখান ছথরে েনরর়ে ননর়ে ছর্রতই হরব 
আিারে। র্ত নশগনগর েম্ভব। 
  
ছশাবার ঘরর ননরজর নব ানা়ে এনলর়ে পর়িন ল ছিনরনা। ক্লানন্ত ও িুনশ্চন্তা়ে নববণয 
ছিখারি তারে। স্বািীরে এরে িাাঁ়িারত ছিরখ অবেে গলা়ে বলরলা,-িযাডে 
এরেন রলন, তাই না? ছেন? এলা-র জনয? 
  
–এলা আর নগনেনি? 
  
–নগনেনিরে ছে গুনল েররর , ছে া নে ওরা জানরত ছপররর ? 
  
–এখনও ন়ে। 
  
–েব ছেিন িুঃস্বরপ্নর িরতা িরন হরি জযােন। উনন নে বলরলন? আিরা নে এখন 
এখান ছথরে চরল ছর্রত পাররবা? উনন নে বুঝরত পারর ন না, এেজন নিরনর পর নিন 
আিারে খুন েরার জনয প্রতীক্ষ্া েরর । এই অবস্থা়ে আর েতনিন ো ারনা র্া়ে? 
  
উনন বরলর ন, পুনলশ েবরেিভ্ারব েতেয থােরব, র্ারত এরেি ঘ না আর না ঘ রত 
পারর। 
  
-েতেযতা! এেথা ছতা ওরা আরগও বরলন ল, তারত নে এলা আর নগনেনিরে বাাঁচারত 
পাররলা? আনি আতরে িরর র্ানি জযােন। আিারে এখান ছথরে ননর়ে র্াবার বযবস্থা 
ের, নেজ। 
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এই িৃতুযগুরলা ছর্ বযাপার ারে অরনে জন ল েরর নির়ের  ছিনরনা। এ া়িা পানলর়েই 
নে বাাঁচা র্া়ে? 
  
নেন্তু ছে আিারে এত া ঘৃণা েরর ছর্, আিারে হতযা েররত চা়ে, ছে া না জানরল 
আনি শানন্ত পারবা নে েরর? প্রথরি আনি ছভ্রবন লাি, নননশ্চত হর়েন লাি, ছর্ এলা-ই 
এই োজ েররর । নেন্তু 
  
–এলারে েরন্দহ েররন রল! 
  
-তুনি বুঝরত পাররা না, ছর্ ও ছতািার ছপ্ররি পাগল, আর আিারে এরেবারর েহয 
েররত পারর না? পুরুষ িানুরষর িৃনেশনক্ত এত েি! নেন্তু এখন এলা িারা র্াও়োরত ছে 
েরন্দহ াও ছতা নিরথয হর়ে ছগল। 
  
–এত নচন্তা েররা না ডানলযৃং! আনি আন  ছতা! আনি ছতািারে আগরল রাখরবা, নচরনিন। 
  
–েনতযই থােরব তত জযােন, আিার পারশ। 
  
ননশ্চ়েই, এরেবারর ছশষ পর্যন্ত। ছে েি়ে া র্তই েন ন, র্তই নতক্ত ছহাে না। 
  
-তুনি ছেিনভ্ারব েথা া বলরল জযােন! ছতািার হানেিুখ ছিরখ িরন হরি এেজন 
ক্লাউন ছর্ন আরগ ছথরে এে া নবষািি়ে পনরণনত ছিরখ ছেরলর , র্া আর ছেউ ছিখরত 
পা়েনন। 
  
ক্লান্ত, অবোিেি ইনেরপক্টর পরনিনই ছিখা েররলন নিে িারপল-এর েরে। 
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–আরাি েরর ছবারো। বুঝরত পারন , খুব েন ন েি়ে র্ারি ছতািার। 
  
–আনি ছহরর ছর্রত ভ্ারলাবানে না আনন্ট। চনিশ ঘণ্টার িরধয িুর া খুন হর়ে ছগল। 
আিার োরজর পরক্ষ্ ননরজরে খুবই অনুপরু্ক্ত বরল িরন হরি। 
  
র্রথাপরু্ক্ত োন্ত্বনা বােয শুননর়ে, এবৃং ে়িা হুইনস্ক পান েনরর়ে িযাডেরে এে ু চাো 
েরর তুলরলন ছজন িারপল, তারপর নজরজ্ঞে েররলন–নাও। এবার েব েথা বল ছতা 
আিারে। িারন, র্ত া বলার অনধোর আর  ছতািার। 
  
আিার িরন হ়ে, আনি র্া বলরবা, তার েব াই আপনন জারনন। এ া়িা আরও আিার 
না জানা নে ু তথয ননশ্চ়েই আপনার আনিরন লুরোরনা আর । আিা, আপনার ঐ 
ছিহরক্ষ্ী িনহলা নিে নাই  ও ছতা খুনী হরত পারর? 
  
–ছে নে? ও ছেন খুন েররত র্ারব? 
  
 –ছেননা, ওরই খুন েরার েম্ভাবনা েব ছথরে েি। 
  
-বািরব ওরেি হ়ে না ডািয । েব েি়ে ছে-ই খুন েরর, র্ার পরক্ষ্ খুন েরার েম্ভাবনা 
েবরথরে ছবনশ। এই েথা াই ছতা আনি বারবার বরলন । এেব ছক্ষ্রত্র েরন্দরহর 
তানলো়ে প্রথরিই থারে স্বািী, অথবা স্ত্রী। এবৃং ছবনশর ভ্াগ ছক্ষ্রত্রই ছে-ই খুনী 
প্রনতপে হ়ে। 
  
-জযােন হাড! নেন্তু ছে ছতা ছিনরনারে প্রা়ে পুরজা েরর। 
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–েথা া আনি বৃহের অরথয বরলন । নিরেে ছবডেেরে হতযা েরর তার স্বািী ছোন 
নিে ছথরেই লাভ্বান হরত পারর না, এ া আিরা ছজরনন । এবার র্খন িরন হরি 
হতযাোরীর আেল উরেশয ন ল ছিনরনা; তখন স্বভ্াবতই জযােন হাড-এর নিরে 
েরন্দরহর ো া া ঘুরর র্ারব। আনিও ছতািার েরে এেিত, ছর্ জযােন তার স্ত্রীরে 
অতযন্ত ভ্ারলাবারে। এ া়িা ছে ননরজ এেজন স্বনািধনয প্রনতনেত িানুষ। অরথযর 
প্রর়োজরন োউরে খুন েরার িরোরও ছনই তার। স্ত্রীর হাত ছথরে ননষৃ্কনত পাবার জনয 
তারে খুন েরার িরোর নে। নচত্রতারোরির েিারজ নববাহনবরিি বযাপার া ছতা 
এরেবাররই ছরাজোর ঘ নার িরতা স্বাভ্ানবে। 
  
িযাডে-এর ো  ছথরে িাগয  ছবনে-এর েথা শুরন বযনথত হরলন নিে িারপল। নতনন 
জারনন, নশশু িনরে ছোরনা ঘ না প্রচণ্ডভ্ারব না়িা ছি়ে, তরব তা ছে োরাজীবন ছচো 
েররলও ভু্লরত পারর না। 
  
নিে িারপল এবার ছেই ছিলার নিরনর ঘ নার খুাঁন নান  নববরণ নতুন েরর জানরত 
চাইরলন। ছেনিন ছর্ েব  নব ছতালা হর়েন ল, তার িরধয ছথরে এেন   নব নিে 
িারপলরে ছিখারলন িযাডে। 
  
 নবরত ছিখা র্ারি ছিনরনা ছেগ-এর এে ু নপ রন িাাঁন়ির়ে আর ন জযােন। এে ু 
তোরত আথযর ছবডেেরে ছিখা র্ারি, েলিভ্ারব িুরখ হাত নির়ে আর ন। তার স্ত্রী 
ছিনরনা-র হাত ধরর, তার িুরখর নিরে ছচর়ে েথা বলর ন। নেন্তু ছিনরনা তার িাথার 
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ছপ ননিরে তানের়ে আর ন, নিরেে ছবডেে-এর িুরখর নিরে ন়ে। আর; ছিনরনার 
িুরখর ভ্াব হর়ে উর র  অননবযচনী়ে। 
  
-হযাাঁ, ছিনরনার িুরখ ভ্ারবর এই অনভ্বযনক্তর েথাই আনি শুরনন লাি ডনল বযানন্টৃং-এর 
ো  ছথরে। নররপা যার ভ্দ্ররলােও ছতািারে বরলন রলন শুরনন । 
  
–হযাাঁ, উনন বরলন রলন, িরন হ়ে ছিনরনা ছর্ন হ াৎ শে ছপর়েন রলন। 
  
–আিা, ছেনিন নিরেে ছবডে ছিনরনার েরে ছর্ েব েথা বরলন রলন ছে েম্বরি 
আরশপারশর ছলারেরা ছতািারে ন ে নে নে বরলন ল? 
  
–ছিা ািুন  েবাই এেই েথা বরলন রলন। নিরেে বযানি বরলর ন, নিরেে ছবডেে 
বরলন রলন, নতনন নানে আশশশব ছিনরনা-র েযান। এেবার ছিনরনারে ছিখার জনয 
নচরেন পক্স ননর়েই নব ানা ছথরে উর  চরল নগর়েন রলন। জযােন হাড ঐ ধররনরই েথা 
বরলন রলন, তরব অেুখ া বরলন রলন ইনফু্ল্র়েিা। আথযার ছবডেেও বরলন রলন, তার 
স্ত্রী তারে ঐ ঘ নার েথা ের়েেবার বরলর ন। ছে প্রা়ে িশ-বাররা ব র আরগোর 
ঘ না। 
  
এবার, ইরি েরর পানীর়ের পাত্রন  ছেরল ছিবার ঘ না া ননর়ে ভ্াবা িরোর। ছেন 
নতনন নতুন জািা া নে েররন রলন? 
  
–ছে? নিরেে ছবডেে? 
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-হযাাঁ। বযাপার া আিার োর  খুবই অস্বাভ্ানবে িরন হরি, র্নি না–আরর তাই ছতা! নে 
ছবাো আনি, বযাপার া অনয নিে ছথরে ভ্ানবনন। ছেনিে ার নিরে এবার এে ু আরলা 
ছেলরত হরব। 
  
–আিা আনন্ট, আপনন ছতা প্রা়ে েব ঘ নারই অতীরতর ছোরনা না ছোরনা ঘ নার েরে 
নিল ছিখরত পান। এখারন নে ছেরেি নে ু পারিন? 
  
-ঐ ছর্ লনরস্টনরির পালযাররিড ন ল ছর্ ছির়ে া, তার েথা িরন প়ির । ছ নলরোন 
নরনেভ্ েরা তারই োরজর িরধয প়িরতা, নেন্তু ছে প্রা়ে েি়েই র্া শুনরতা, তা ন ে াে 
নলরখ রাখরত পাররতা না। এইেব ভু্ল েৃংবাি ননর়ে বহুবার বহু অনথয ঘর র  ওরির 
পনরবারর! ওঃ, 
  
আনি েি়েিরতা ছির়েন রে ননরাপরি ছবানযিাউরথ পান র়ে নিরত ছপররন ! 
  
–ছির়েন ? ছোন ছির়েন ? 
  
 –ঐ ছর্ গ্লযানডে নারির ছির়েন । ছর্ নগনেনির োর  নগর়েন ল ছেনিন। 
  
–আপনন ওরে ছবানযিাউরথ পান র়ের ন? ছেন? 
  
–আনি ওর েরে ছিখা েরর নে ু  াো নির়েন লাি, আর বরলন লাি, এখনই েনিরনর 
 ুন  ননর়ে চরল ছর্রত। 
  
–এ া ছেন েররত ছগরলন? 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিরর ক্রাকড ফ্রি সাইড টু সাইড । আগাথা দক্রদি । দিস িার্পল ধারাবাদিক 

77 

www.bengaliebook.com                                  সূদির্ত্র 
 

 

  
–ছেননা, আনি চাইনন ঐ ছির়েন ও খুন ছহাে। 
  
. 
  
িুনিন পরর নিে িারপলরে ছেেোস্ট নিরত এরে নিে নাই  জানারলন, তার এে 
পনরনচত ভ্দ্রিনহলা শীত া এেন  নবলােবহুল ছহার ল-এ ো ারবন। নতনন েনেনী 
নহরেরব নিে নাই রে ছচর়ে নচন  নলরখর ন। ছর্রত পাররল নিে নাই  ছর্ খুব খুশী 
হরতন, তা ছবাঝাই র্ানিল। নেন্তু নিে িারপরলর ভ্াইরপারে েথা নির়ের ন নিে নাই , 
ছর্ নতনন এখারনই বরাবররর িরতা থােরবন, োরজই এই প্রিাব া তার পরক্ষ্ েহণ েরা 
েম্ভব হরি না। 
  
বযাপার া ননর়ে ভ্ারবত বেরলন নিে িারপল। নতনন এখনও ছেরেি স্থনবর হননন, এবৃং 
হরতও চান না, ছর্ নিে নাই -এর পনরচর্যা  া়িা চলরব না। এই অনতনরক্ত পনরচর্যা 
তারে ক্লান্ত েরর তুরলর । 
  
ডক্টর ছহডেরে ছডরে পা ারলন নিে িারপল। তাাঁর বক্তবয, ব়েরের পরক্ষ্ র্রথে েুস্থ 
আর ন ছজন িারপল। তবু এো এে া বান়িরত তার থাো উনচত ন়ে। নিে নাই রে 
প ন্দ না হ়ে, অনয োউরে ননর়োগ েররলই হরব। 
  
অল্প ের়েেন  েথা বলার পররই নবিা়ে ননরলন িারপল। েি়ে ছনই, প্রচুর জািযান 
নিরেরের ছরাগী আর  তার হারত। 
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ডাক্তাররর এই ছশষ েথা া ছেিন এে া না়িা নিল নিে িারপলরে। জািযান নিরে? 
অতযন্ত ছ াাঁ়োরচ ছরাগ ও া। 
  
বাইরর ছচরী-র ভ্যােু়োি নক্লনার-এর শব্দ ছশানা ছগল। এেিুহূতয নে ছভ্রব ননর়ে তারে 
ছভ্তরর ডােরলন নিে িারপল। 
  
-নে বযাপার িযাডাি? আপনারে এত অনস্থর ছিখারি ছেন? 
  
–আনি খুব অেহা়ে ছবাধ েরন  ছচরী। খুব বুর়িা, আর খুব অেহা়ে। 
  
–এেব নচন্তা েররবন না, আপনন ছিার ই িুবযল বা অেহা়ে নন। আিারির ওখানোর 
েবাই জারন, আপনন েত অোধারণ েব েিেযার েিাধান েররর ন। তারা ছেউ 
আপনারে অেহা়ে ভ্ারব না। ঐেব নচন্তা আপনার িাথা়ে েুনের়ের  ঐ িনহলান । 
  
-িনহলা? 
  
-ওই ছর্ আপনার নিে নাই । েবযক্ষ্ণ এত পুতুপুতু েরর আপনারে ননর়ে, ছর্ িরন হ়ে 
আপনন এরেবাররই অথবয। ওরে এরেবারর পাো ছিরবন না। 
  
–ভ্দ্রিনহলা খুবই েহৃি়ে ছচরী। 
  
–অনতনরক্ত র্ত্ন ছব়িালরেও ছিরর ছেরল িযাডাি। ছেউ আপনার ওপর ছজার েরর ি়ো 
চানপর়ে নিরল, ছে া আপনার ছিার ই ভ্ারলা লাগার েথা ন়ে। 
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–নে েরা র্ারব ছচরী। আিারির প্ররতযেরেই ননরজর ননরজর েিেযার েরে েিরঝাতা 
েরর চানলর়ে ননরত হ়ে। 
  
–তা অবশয খুবই েনতয েথা। এই ছর্ আিার প্রনতরবনশনী নিরেে হা যওর়েল। ওাঁর 
পাশাপানশ ছবনশনিন থােরত হরল, েরব ছর্ এে া িুঘয না া ঘর  র্ারব। েবেি়ে পরচচযা 
আর অনভ্রর্াগ ননর়েই আর । গতোলই ছতা আিার নজি-এর োরথ খুব এেরচা  ঝগ়িা 
হর়ে ছগর  ওনার। নে না আিরা এে ু ছজারর নিউনজে চানলর়েন লাি। 
  
-ছতািারির নে নিউনজে া চালারতই হরব? 
  
–নজি ও াই প ন্দ েরর। ও বরল ভ্লুযি া পুররা না বান়ির়ে নিরল ছ ান া ন েিরতা 
পাও়ো র্া়ে না। আেরল আিারির বান়িগুরলা এে া অনয ার োরথ পাতলা ছিও়োল 
নির়ে ছজা়িা। এিননরত ছ ার ার ওপর েুন্দর বান়ি হরলও, ওখারন ননরজর বযনক্তত্বরে 
ন েিরতা প্রোশ েরা র্া়ে না, এ াই অেুনবরধ। 
  
প্রোশ েরার িরতা প্রচুর বযনক্তত্ব ছতািার আর  তাই না ছচরী? েরেরহ বলরলন ছজন 
িারপল। 
  
খুশীর েরে লিা নিশরলা ছচরীর িুরখ। হারতর ছি- া নানির়ে ছররখ এনগর়ে এরলা। 
  
-এে া েথা বলরবা িযাডাি? আপনন শুরন র্নি বরলন, প্রশ্নই ওর  না, আনি নে ু িরন 
েররবা না। 
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–তুনি নে আিারে নে ু েররত বলর া? 
  
-ন ে তা ন়ে। ঐ ছর্ আপনার রাোবান়ির ওপরর ছর্ ঘরগুরলা আর ? আজোল আর 
ওগুরলা বযবহার েরা হ়ে না, তাই না? 
  
-না। 
  
–আরগ আপনার িানল তার স্ত্রীরে ননর়ে থােরত শুরনন । তাই ভ্াবন লাি, িারন, আনি 
আর নজি ভ্াবন লাি, র্নি আিরা ওখারন এরে থােরত পানর– 
  
–ছে েী? ছতািরা ঐ নতুন েুন্দর বান়ি া ছ র়ি ছিরব? 
  
–আিরা িুজরনই নবরক্ত হর়ে ছগন । ওখানোর গযাজ গুরলা আিরা প ন্দ েনর। নেন্তু 
ছে ছতা ছর্ ছোরনা জা়েগা়ে নগর়েই হা়োর পাররচজ-এ নেরন ছনও়ো র্া়ে। এখারন 
ঘরগুরলা েত বর়িা। নজি িরনর েুরখ এে া ঘর শুধু র্ন্ত্রপানত রাখার জনয বযবহার 
েররত পারর। ওখারন র্নি আিরা নিউনজে বাজাই, আপনন এখান ছথরে শুনরতই 
পাররবন না। 
  
-তুনি নে এ বযাপারর নেনর়োে, ছচরী? 
  
–ননশ্চ়েই। নজি আর আনি এ ননর়ে অরনে আরলাচনা েররন । নজি আপনার জরলর 
েল োরারনার বা োর র োজ ইতযানি েরর নিরত পাররব। আনি আপনার ছিখারশানা 
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েররবা। ঘররর োজ েনতয র্ত্ন ননর়ে েররবা ছিখরবন? আর, ঐ নিরেে নাইর র ছথরে 
আনি অরনে ভ্ারলা রাো েনর, জারনন। 
  
এই প্রাণশনক্তরত ভ্রপুর তরুণীন র আেহভ্রা িুরখর নিরে ছচর়ে খুব ভ্ারলা লাগরলা 
নিে িারপরলর। 
  
–ন ে আর  ছচরী, এ া আনি ভ্াবরবা। 
  
–আনি অবশয নিে নাইর র ক্ষ্নত েররত চাই না িযাডাি। 
  
-না, উনন আর এে া িরনর িরতা োজ ছপর়ের ন। আিার অনুিনত ছপরলই ছেখারন 
ছর্রত পাররন। 
  
আনি এখন আনে িযাডাি। আথযার ছবডেরের েথা া শুনরত নগর়ে আজ আেরতই 
অরনে ছিনর হর়ে ছগর । 
  
–আথযার ছবডেে? নে হর়ের  তার? 
  
-আপনন ছশারনননন? তারে ছর্ পুনলশরস্টশরন ননর়ে ছগর ! ছে-ই নানে ছিনরনা ছেগ-এর 
প্রথি স্বািী! 
  
–বল নে ছচরী? 
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-হা িযাডাি। ছশানা র্ারি ছেনর়োর শুরু েরার আরগ আথযার-এর েরে নবর়ে হর়েন ল 
ছিনরনার। এে ছি়ি ব র ন রেন ল নবর়ে া। তারপররই ছিনরনা এে া নেল্ম অযাও়োডয 
পান, আথযার তার জীবন ছথরে িুর  র্া়ে। ইৃংলরন্ড এরে, পিবী া পারে ননর়ের  আথযার, 
তরব পুররারনা, নরর়েল এরস্টর র বযাবোরতই ছলরগ আর । পুনলশ এখন তারেই েরন্দহ 
েরর । 
  
-না না, এ া ছতা হরত ছিও়ো র্া়ে না। ছচরী, ছি- া ননর়ে র্াও, আর নিে নাই রে 
ছডরে আরনা। 
  
নব ানা ছথরে উর  ছপাশাে পারে ননরলন নির িারপল। ছিনডরেল বুে া নানির়ে এরন 
ন ে এে া নজননে ছিরখ ননরলন। এে া েরন্দহ িানা বাাঁধর  িরন, শুধু র্নি োরও 
েিথযন পাও়ো ছর্ত। হ াৎ ভ্াইোর-এর েথা িরন প়িরলা, নতননও ছতা ছেনিন 
অেুস্থরল উপনস্থত ন রলন। র্নি ভ্াগযিরি তার নে ু িরন থারে! ছ নলরোন খুরল 
ভ্াইোর-এর েরে ছর্াগারর্াগ েররলন নিে িারপল। ছেৌভ্াগযিরি নতনন িরন েররত 
পাররলন নিরেে ছবডেেরে, ছিনরনারে তার নে ধররনর অেুস্থতার েথা বরলন রলন। 
জািযান নিেরের েথা বরলন রলন নিরেে ছবডেে; ননরজর োরন শুরনর ন ভ্াইোর। 
  
এে া স্বনির ননশ্বাে ছেরল নিে নাইর র আপনে অোহয েরর  যানক্স ছডরে ছবনরর়ে 
ছগরলন নতনন। 
  
গনেৃং ন হল-এ ছপৌঁর  জযােন হাড-এর েরে োক্ষ্াৎ েররত চাইরলন নিে িারপল। 
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নগনেনির জা়েগা়ে ছর্ নতুন ব়েস্ক শীণয বা লারন  ননরু্ক্ত হর়ের , ছে জানারলা,-নিস্টার 
হাড, অযাপর়েন্টরিন্ট  া়িা োররা েরে ছিখা েররন না িযাডি, নবরশষত আজ 
  
–আজ অযাপর়েন্টরিন্ট েরা ছনই। নেন্তু আনি অরপক্ষ্া েররবা। 
  
এনগর়ে নগর়ে এে া ছোো়ে বেরলন নতনন। অেহা়েভ্ারব বা লারন  বলরলা,আজ 
েোরল ওাঁর েরে ছিখা েরা া এরেবাররই অেম্ভব িযাডাি। 
  
–ছেরক্ষ্রত্র আনি নবরেল পর্যন্ত বরে থােরবা। ঘাবর়ি নগর়ে আর এেজন তরুণরে 
ছডরে ননর়ে এরলা ছে। নিে িারপল জানরলন, এ হরি জযােন হাড-এর ছেরি ানর 
ছহইনল ছে ন। 
  
-আরর, আনি আপনারে আরগ ছিরখন , আপনন ছব্ল্নরহি ছক্লাজ-এ র্াও়োর রািা নজরজ্ঞে 
েররন রলন না? 
  
হযাাঁ, আপনন অবশয ন ে পথ া বরল নিরত পাররননন। েমূ্পণয উরো নিরে পান র়ে 
নির়েন রলন। 
  
–আরর, তাই নানে? আেরল এত নানারেি ছক্লাজ এখারন–আিা, আনি নে নিস্টার 
হাড-এর েরে ছিখা েররত পানর? আনি অরপক্ষ্া েররত রানজ আন । 
  
–আপনন বরৃং আিারে বলুন আপনার প্রর়োজরনর েথা া। র্াাঁরা নিঃ হাড-এর েরে ছিখা 
েররত আরেন, আিার েরেই প্রথরি ছিখা েররত হ়ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিরর ক্রাকড ফ্রি সাইড টু সাইড । আগাথা দক্রদি । দিস িার্পল ধারাবাদিক 

84 

www.bengaliebook.com                                  সূদির্ত্র 
 

 

–আনি ওনার েরেই ছিখা েররবা। তার জনয র্তক্ষ্ণ অরপক্ষ্া েররত হ়ে, েররবা। 
  
অগতযা ডক্টর নগলনিস্টরে ছডরে ননর়ে ছগল ছপ্রে ন, ডাক্তার জানারলন ডক্টর ছহডেে-
এর ো  ছথরে নিে িারপল-এর েথা শুরনর ন নতনন। নিে িারপল জযােন হাড-এর 
েরে ছিখা না েরর এখান ছথরে র্ারবন না শুরন নতনন বলরলন,-জযােন হাড ছর্ আজ 
োররা েরে ছিখা েররবন না, তার এে া েেত োরণ আর  নিে িারপল। তার স্ত্রী 
োল রারত্র ঘুরির িরধয িারা ছগর ন। 
  
িারা ছগর ন। নেভ্ারব? 
  
ছবনশ িাত্রা়ে ঘুরির ওষুধ ছখর়ে। আিরা এখনই ছপ্রে-ছে খবর া নিরত চাই না। োরজই 
আপনারে অনুররাধ েরন , েথা া োউরে বলরবন না। 
  
–ননশ্চ়েই। আিা, এ া নে এে া িুঘয না? 
  
–আিার তাই িরন হ়ে। 
  
–আত্মহতযাও হরত পারর? 
  
হরত পারর, নেন্তু ছে ার েম্ভাবনা েি। 
  
–অনয ছেউ ওাঁর ওপর প্রর়োগ েররতও পারর। 
  
–এর েম্ভাবনা এরেবাররই ছনই বরলই আনি নবশ্বাে েনর। ছে া প্রিাণ েরাও অেম্ভব। 
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-আনি অতযন্ত িুঃনখত। নেন্তু ডক্টর, আিারে ছর্ এখুনন নিস্টার হাড-এর েরে ছিখা 
েররত হরব। 
  
–এখারন অরপক্ষ্া েরুন। 
  
 নগলনিস্ট ঘরর েুেরতই িুখ তুরল চাইরলন জযােন হাড। 
  
ননরচ এেজন বৃিা িনহলা বরে আর ন। নতনন আপনার েরে ছিখা না েরর এখান ছথরে 
র্ারবন না বলর ন। িরন হ়ে নবরশষ জরুরী ছোরনা োরণ আর । আিার িরন হ়ে ওাঁর 
েরে ছিখা েরাই ভ্ারলা। 
  
–ন ে আর , পান র়ে নিন এখারন। নে ুরতই আর নে ু এরে র্া়ে না। 
  
ছরাগা ছচহারার বৃিান রে এনগর়ে আেরত ছিরখ উর  িাাঁ়িারলন জযােন। 
  
-আপনন আিার েরে ছিখা েররত ছচর়ের ন? নে েররত পানর আপনার জনয? 
  
–আপনার স্ত্রীর িৃতুযর খবর শুরন খুবই িুঃনখত হর়েন  আনি। এ েির়ে আপনারে নবরক্ত 
েরার ছোরনা অনধোর ছনই আিার। নেন্তু ের়েে া নবষ়ে পনরষ্কার েরর না ননরল, 
এেজন ননরপরাধীরা অরহতুে শানি পারব। তাই এভ্ারব আেরত বাধয হলাি। 
  
-ননরপরাধী? োর েথা বলর ন? 
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–আথযার ছবডেে। পুনলশ তারে থানা়ে ননর়ে ছগর । 
  
নে আশ্চর্য! ছে ছতা আিার স্ত্রীরে ছচরনই না। তার োর ও আরেনন ছেনিন। 
  
–ছে আপনার স্ত্রীরে ছচরন নিঃ ছহড। আপনার স্ত্রীর প্রথি স্বািী ন ল এই আথযার 
ছবডেে।–নেন্তু তার নাি ছতা ন ল আথযার নবডল। 
  
–ইৃংলযারন্ড এরে নাি া পারে ননর়ের  ছে। আনি আপনারে োল্পননে গল্প ছশানানি না, 
এ াই বািব েতয। 
  
খুবই আশ্চর্যজনে ঘ না! তা আনি ছেজনয নে েররত পানর? 
  
–ছেনিন ছিনরনা ছোথা়ে িাাঁন়ির়েন রলন, ছেই জা়েগা া এে ু ছিখরত চাই। 
  
ননশ্চ়ে আেুন আিার েরে। 
  
জযােন ছিখারলন ছোথা়ে ছেনিন িাাঁন়ির়েন রলন ছিনরনা। ছেখারন িাাঁন়ির়ে চারনিে ভ্ারলা 
েরর ছিখরলন নিে িারপল। নোঁন়ির ন ে ওপররই আর  হােযিুখী ছিরী ও নশশু র্ীশুর 
এেন  প্রারণািল  নব। 
  
–ধিযী়ে  নব। নেন্তু এে া েুখী িা ও তার েন্তারনর  নবও বর । তাই না নিস্টার হাড? 
  
–হযাাঁ। 
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-এখন আিার োর  পুররা বযাপার া েরল, পনরষ্কার হর়ে ছগর । আপনার োর ও 
ননশ্চ়েই আর নে ু অেে ছনই। 
  
ননরচ পার়ের শব্দ ও গলার আও়োজ ছশানা ছগল। চী ইনেরপক্টর িযাডে এরে ছর্াগ 
নিরলন তারির েরে। নিে িারপলরে এখারন ছিরখ অবাে হর়ে ছগরলন নতনন। 
  
নোঁন়ির ওপর িাাঁন়ির়েই ছেনিরনর ঘ নার ছপ্রক্ষ্াপ , ছিনরনার ছচহারা়ে ছলনড শযালর র 
িরতা ধ্বৃংে ছনরি আোর ইনেত ইতযানি ননর়ে েথা হরলা, এে া নতুন েথা বলরলন 
নিে িারপল। নতনন বুঝরত ছপররর ন ধ্বে ছনরি আেন ল ছেনিন ছিনরনার ওপর ন়ে, 
নিরেে ছবডেে-এর ওপর আর তার বীজ লুনের়ে ন ল নিরেে ছবডেরের এেন  
েথার ওপর। 
  
–ছে েথা ছতা আিার েবাই শুরনন , তার অেুস্থতা েরেও নেভ্ারব ছিনরনার েরে ছিখা 
েররত এরেন রলন, ইতযানি ইতযানি। 
  
-হযাাঁ, নেন্তু তার অেুখ া ন ল জািযান নিরেে। এই ছরাগ া অতযন্ত ছ াাঁ়োরচ। নবরশষ েরর 
গভ্যবতী িনহলারির পরক্ষ্ িারাত্মে। আর, ছেই েি়ে ছিনরনা গভ্যবতী ন রলন, তাই না 
নিস্টার হাড? 
  
-হযাাঁ। নচনেৎেে ওরে বরলন রলন, গভ্যাবস্থা়ে ঐ ছরাগ হও়োর জনযই তার েন্তান েুস্থ 
স্বাভ্ানবে হর়ে জন্মারত পাররনন। এ া ছিনরনা েখরনা ভু্লরত পাররনন। অবশয ছে 
জানরতা না, এই অেুরখর েৃংিিণ া তার হর়েন ল োর ো  ছথরে। 
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তাই জানরত ছপররই এতনিরনর রুি ছবিনা ছিারধর আোর ননল। নিরেে ছবডেেরে 
শানি নিরত ছচর়েন রলন ছিনরনা। তার গ্লাে া হারতর ধাক্কা়ে ছেরল নির়ে ননরজর নবষ 
ছিশারনা গ্লােন  তুরল নির়েন ল নিরেে ছবডেরের হারত। ছিনরনার েরেই থােরতা ঐ 
ওষুধ। প্রা়েশই ননরজর পানীর়ে নিনশর়ে ননরত ছে, তাই বযাপার া ছেউ লক্ষ্য েরর 
ছিরখনন। 
  
ছিনরনা-ই ছর্ ইিােৃতভ্ারব গ্লাে া ছেরল নির়েন ল, ছে া ছিরখন ল গ্লযানডে এবৃং 
েম্ভবত এলা। গ্লযানডরের ো  ছথরে খবর ছপর়ে নগনেনি এবৃং এলা, এরা িুজরনই 
ছিনরনারে ব্ল্যােরিইল েররত শুরু েরর। অবশয এলা শুধু ভ়্েই ছিনখর়েন ল ছ নলরোন 
িারেত। নগনেনি ছচর়েন ল  াো। প্রথি িোর  াো া ছে লন্ডরন বযাৃংরে ছররখও 
এরেন ল। োরজই তারির েরারত না পাররল ছিনরনার নবপি ো ন ল না। তাই আরও 
িুন  হতযা েররলা ছিনরনা, আর, ননরজই ননরজর েনেরত নবষ নিনশর়ে, ভু্র়ো নচন  
ছিনখর়ে ননরজরে েরন্দরহর উরিয রাখার ছচো েররত লাগরলা। এ া আপনন বুঝরত 
ছপররন রলন, তাই না নিস্টার হাড? আথযার ছবডেেরে নে নচরনন রলন আপনার স্ত্রী। 
  
-িরন হ়ে না। তাহরল আিারে ননশ্চ়ে বলরতা। 
  
জযােরনর েরে ছিনরনারে ছিখরত এরলন নিে িারপল। িুগ্ধধবল নব ানা়ে শুর়ে থাো 
ছিনরনারে ছিখারি পরীর ছিরশর ছির়ের িরতা। নব ানার োর  হাাঁ ু ছগর়ি বেরলন 
জযােন, ভ্াঙা গলা়ে বলরলন,–এ াই নে ভ্ারলা হরলা না নিে িারপল, অরনে েে 
ছপর়ের  জীবরন। িৃতুযরত অন্তত শানন্ত ছপল। 
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–ছেই শানন্ত হ়েরতা আপননই এরন নির়ের ন, তাইনা। আপনন তারে এত ভ্ারলাবােরতন 
–এত েুন্দর, এত ভ্ারলা ন ল ছিনরনা অথচ েবাই ওরে ছেবল েে নির়ের , ছেউ ওর 
িরনর েথা ছবারঝনন। 
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