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১. দিসসস ভ্যান রাইডক 
  
০১. 
  
মিসেে ভ্যান রাইডক আযনার কাে লেসক েসর এসে দীর্ঘশ্বাে লেসি লেন িারপসির 
কাে লেসক তার লপাষাকটা েম্বসে োনসত চাইসিন। মিে িারপি ভ্াসিা কসর লদসে 
মনসয গাউনমটর েুব প্রশংো করসিা। আবার মিসেে রাইডক িম্বা মনিঃশ্বাে লেিসিন 
এবং তার বযস্কা পমরচামরকা লেোমনসক লেমট েুসি লনওযার েনয আসদশ োনাসিন। 
  
স্বল্পবাসে আচ্ছামদত মিসেে রাইডক আযনার োিসন দাাঁডাসিন। পমরমিত প্রোধন ও 
পমরচর্ঘার েনয তাাঁর শরীসর এেনও িাবসযযর লরশ িুসে র্াযমন। েবঘাসে ের্ত্ন প্রযাে 
েুস্পষ্ট। 
  
রুে ভ্যান রাইডক লেনসক লকৌতুসকর েুসর মেজ্ঞাো করসিন, তারা লর্ েিবযেী একো 
মক প্রকাশ পায? 
  
মিে িারপসির মবমিত হসয তার িসনর কো োনাসিন, মতমন লকাসনািসতই তার 
বযেসক এক িুহূসতঘর েনযও িুমকসয রােসত পাসরন না। 
  
মিে িারপি িাোর লকশ শুভ্র। িুসের লগািামপ চািডায ভ্াাঁে পসডসে। লচাে লদেসিই 
তার িসনর মনিঘি ভ্াসবর কো কারুর অমবমদত োসক না। মিসেে রাইডসকর েসে 
এোসনই তার বযমতক্রি। 
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মিসেে রাইডক লেসনর েসে একিত হসিন। লোোর ওপর েিস্ত লদসহর ভ্ার লেসড 
বসে মতমন লেোমনসক মবদায মদসিন। লেোমন লপাষাকটা মনসয লবমরসয লগি। লেোমন 
রাইডসকর মতমরশ বেসরর েেী। রাইডসকর অতীসতর লচহারা েম্বসে লে-ই একিাত্র 
োক্ষী। রাইডক লেনসক োনাসিন লর্ তার েসে রাইডসকর মকেু কো আসে। লেন 
রাইডসকর প্রমত িসনাসর্াগ মদসিন। রাইডক োনাসিন মতমন িুইমের েম্বসে দুমিন্তায 
রসযসেন। 
  
মিে িারপসির িন অতীসত পামড মদি। ললাসরসের লবামডঘংবামড। দুই িামকঘন প্রাযবন্ত 
লিসয। আকষঘযীয বযবহার। রুে িম্বা আগ্রহী লিোেী। কযামর িুইমে লোট্টোসট্টা 
োদামেসধ স্বপ্নািু। িুইমের েসে লেসনর বহুমদন লদো হযমন। তাহসিও ক্রীেিাসের 
কাসডঘর িসধয মদসয তাসদর লর্াগাসর্াগ আসে। 
  
মতনেসনর েীবন মতন পসের পমেক হসিও প্রীমত মবমনিসযর িসধয মদসযই পরস্পসরর 
িসধয লর্াগাসর্াগ অমবমেন্ন রসযসে। এসদর িসধয রুে ইওসরাসপ লবমশ আসে। তাই মিে 
িারপসির েসে রুসের লবমশ লদো হয। কযামর িুইে ইংিসে োকা েসেও মবশ বেসরর 
লবমশ তার েসে লদো হযমন। হযসতা একোযগায োকা হয বসিই লদো োক্ষাসতর 
আসযােন কি হয। 
  
কযামর িুইেসক মনসয রুসের দুমিন্তার কারয মিে িারপি োনসত চাইি, মকন্তু কারযটা 
অোনা বসিই রুে োনাি তার মচন্তা এত লবমশ। তার স্বাস্থ্য বা েুে মনসয মচন্তার কারয 
লনই। েংোসরর স্বরূপ িুইসের অোনা আর লেইোসনই রুসের র্ত মচন্তা। এসদর িসধয 
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িুইমে আদশঘবাদী োরােীবন লেবা ও ধসিঘর িসধযই েীবন মনসযাগ করসব এই মেি 
লেসনর মচন্তা। আর রুে হসিা শক্ত িসনর িানুষ। েিাসের কাে লেসক মকেু আশা কসর 
না। তসব কযামর িুইে েম্বসে রুসের একটাই মচন্তা–লকবিই আদশঘবাদী লিাসকসদর মবসয 
কসর, র্ারা রুসের িসত িাো োরাপ লিাসকসদর দসি। উচ্চ ভ্াবনার কোয িুইসের িন 
মবগমিত হসবই। লর্ লকানও বযসের িানুষসকই লে েিস্ত মবচার মবসবচনা হামরসয মনসের 
কসর মনসত পারত। তাসদর িসধয গুিব্রাসেন একেন। র্ার েযামত পৃমেবী েুসড েমডসয 
রসযসে। মতমন তার েিস্ত ধনেম্পদ েকাসে দান কসরসেন। কযামর বমত্রশ বের বযসে 
মবধবা হয। 
  
অমববামহত মিে িারপি একিসন রুসের কো শুসন র্ায। রুে বসি চসি, েমন 
লবষ্টামরকসক কযামর র্েন মবসয কসরমেি তেন লে অতযন্ত আনমিত হসযমেি। েমন মেি 
অমত স্বােঘপর, মবিােী ও অিে তসব স্বািী মহসেসব মনরাপদ। মবিােবহুি েীবন োডা 
লে আর মকেু চাইত না। েমনর মেসযটার মনসয িাো র্ািাসনা বা েীন আাঁকা এইেসবই 
িুইমের িন গসিমেি। িাঝোন লেসক মশসল্পর মদসক েমনসক লেিসত মগসয িুইমে তাসক 
হারাি। একটা রু্সগাশ্লাভ্ লিসয েমনসক বশ করি। িোর কো এই, লর্ িুইমে তার 
ক্ষিােুির িন মনসয েিস্ত র্টনাটা েুব েহেভ্াসব মনি। েমনর আসগর পসক্ষর দুই 
লেসিসক মনসের কাসে এসন রােি। েমনর েসে লিসযটার মবসযসত মকেুই অন্তরায হসয 
দাাঁডাসিা না। োনা র্ায লিসযটা নামক েমনসক প্রচুর র্ন্ত্রযা মদসয গামডেুদ্ধ োসদ লেসি 
লদয। 
  
মিসেে রাইডক আযনায একবার িুেটা লদসে লনয। তারপর বসি চসি িুইমে আর এক 
পাগি মিউইেসক মবসয কসর। েবার েীবসন উন্নমত র্টাসনাই র্ার িক্ষয। তসব লে তার 
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স্ত্রীসক ভ্াসিাবাসে। রু্সগর েসে তাি মিমিসয উপকার করার পদ্ধমতও পাল্টায। এেন 
মশশু অপরাধীসদর মনসয েকসি ভ্াবসত বসেসে। এসদর বযাপাসর মিউইসের প্রচে 
উৎোহ। িুইমের কাসে এর আসবদন অবযঘনীয। এেব বযাপার রুসের ভ্াসিা িাসগ না। 
গুিব্রাসেন েম্পমির অমেসদর পরািশঘিত িুইমের বামডর েমিসত একটা প্রমতষ্ঠান লোিা 
হসযসে। লেোসন এই অপরাধীসদর মশক্ষা লদওযা হয। এসদর িাসঝই মিউইে আর িুইে 
বাে কসর। 
  
মিসেে রাইডক অেহায ভ্েীসত মিে িারপসির মদসক তাকাসিা। মকন্তু মিে িারপি 
বুসঝ উেসত পাসর না ভ্সযর কারযটা মেক মক। রুে োনায তার োসেও কারযটা স্পষ্ট 
নয। ওসদর বামডসত লেমদন মগসয তার পমরসবশটা ভ্াসিা িাসগমন। অযািািগযাসযসটড 
মেমরযািন লকাম্পানী লডাববার আসগই েুমিযানসক েব লশযার লবসচ লদওযার েনয েতকঘ 
কসর মদসযমেি। তার দৃঢ় মবশ্বাে লকাসনা গেসগাি ক্রিশ দানা বাাঁধসে। এমদসক মিউইে 
মনসের লেযাসি িগ্ন, কযামর িুইমেও স্বসপ্নর লর্াসর োকসত ভ্াসিাবাসে, বাস্তসবর েসে 
ওর লকানও লর্াগাসর্াগ লনই। রুে লেনসক তাডাতামড ওোসন মগসয লগািিাসির েূত্রটা 
অনুেোন করসত বসি। 
  
লেন মবমিত হয। মকন্তু রুে বসি, লেনই একিাত্র পারসব। োিসন মিমষ্ট বযবহার 
লদমেসয অন্তমনমহত েিস্ত র্টনা োনবার িত ক্ষিতা লে রাসে। গ্রািয শামন্তিয 
পমরসবসশর িসধয োকসিও বাস্তসবর েসে লে েুব ভ্াসিা কসর পমরমচত। িানুসষর 
িুসোসশর আডাসি িুেটা তার লচাসে েহসেই ধরা পসড। লেইেনযই রুে লেনসক 
লোমনসগটসে মগসয লোাঁে েবর মনসত বসি। এর েনয প্রােমিক কােটুকুও রুে কসর 
লরসেসে। 
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মিসেে ভ্যান রাইডক একটা মেগাসরট ধমরসয তার বক্তবয িারপিসক বিসত িাগসিা। 
  
রুে ধীসর ধীসর বিসত শুরু করসিা, একো অস্বীকার করা র্ায না লর্ রু্সদ্ধর পর লেসক 
মনমদঘষ্ট আসযর িানুসষর পসক্ষ েীবন মনবঘাহ করা কমেন হসযসে। লেনও তাসদর িসধয 
একেন। লেন তার কোয েম্মমত োমনসয বিসিা, ভ্াইসপা লরিে র্মদ তাসক োহার্য না 
করসতা তসব মদন চািাসনা েমতয দুষ্কর হত। 
  
রুে লেনসক োমিসয বসি লর্ কযামর িুইমে তার ভ্াইসপার েম্বসে োসন না। িুইমেসক 
লে বসিসে, লেন েুবই অেঘকসষ্টর িসধয মদন র্াপন করসে। প্রের আত্মেম্মানসবাসধর 
েনয কাসরার কাসে োহসর্যও লনসব না। তাই র্মদ তাসক লডসক লকাসনা বেু একটু 
আরাসি রাোর বযবস্থ্া কসর– রুে লভ্সবমেি এইেব শুনসি হযসতা লেন রাগ করসব 
মকন্তু লেন অবাক হসয আনসির েসে বিসিা এইরকি বুমদ্ধ কসর রুে এমগসযসে র্েন 
তেন মনিযই িুইমে োাঁসদ পা মদসযসে। রুে বসি িুইমে লেনসক মচমে মিেসব বসিসে। 
  
লেন প্রসযােনটা বুসঝ লর্সত রামে হসয র্ায! রুে োনায তার মকন্তু লকাসনা স্পষ্ট 
ধারযার মভ্ত লনই। মিে িারপসির িসন অসনক মদসনর আসগকার একটা র্টনা িসন 
পডি। একবার রমববার গীেঘার প্রােঘনা করসত মগসয লগ্রসের েনয েুব মচন্তা হসত িাগি। 
ভ্যঙ্কর লকাসনা মবপদ লর্ন ওত লপসত রসযসে এিন িসন হসত িাগি। র্টিও তাই। 
পরমদনই, লগ্রসের বাবার, লনৌ-মবভ্াসগর বড কতঘা মেসিন…. িাোয মকেুটা গেসগাি লদো 
মদসযমেি। হোৎই কযিাভ্াোর হাতুমর মদসয িুইমেসক িারসত শুরু কসর মদসযমেসিন। 
লে ধিঘমবসরাধী লিসয, তার লিসয নয এই র্াসচ্ছতাই কো বিসত বিসত প্রায আধিরা 
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কসর লেসিমেসিন। অবসশসষ ধসর লবাঁসধ তাসক পাগিা গারসদ পামেসয লদওযা হি। 
কসযকিাে হােপাতাসি লেসক লগ্রে েুস্থ্ হসয বামড এি। 
  
রুে তাসক বিসিা তাহসি লেমদন লে ভ্মবষযৎ েম্বসে আভ্াে লপসযমেসিা। 
  
আেসি লেসনর ধারযার মপেসন রু্মক্ত মেি। লগ্রে মনযি কানুন োনা লিসয হসযও লেমদন 
উসল্টা টুমপ পসর এসেমেি। তার এই অেসচতনতাই লেনসক বুমঝসয মদসযমেি লে 
অনযিনস্ক। মকেু একটা র্টসত চসিসে। লগ্রে লেইমদন তার বাবার আচরসযর িসধয মকেু 
মবেদৃশয বযাপার িক্ষয কসরও এটা তার লিোে বসি উসপক্ষা কসরমেসিা। 
  
রাইডক বেুর প্রমত শ্রদ্ধার দৃমষ্টসত তাকাসিা। লে লভ্সবমেি লেন্ট লিমর মিড শান্ত েরি 
োযগা। লেন তাসক বিসিা েব োযগায িানুষ েিান হয। শহসর চট কসর নেসর পসড 
না। 
  
লেন লোমনসগটস্ লর্সত রামে হি। পসরাক্ষভ্াসব লরিসের ওপর অমবচার করা হি ঐ 
কো বসি তসব লে এেন লিমিসকায লগসে েিাসের েনয। তার আসগ েব মেক হসয 
র্াসব। তারিসধযই লেন লগািিািটা ধসর লেিসত পারসব এই মবশ্বােটুকু রাসে। 
  
. 
  
০২. 
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 মিে িারপি েুব মহসেবী িমহিা। লেন্ট লিমর মিসড মেসর র্াবার আসগ মকেু প্রসযােনীয 
কো লেসন মনসিন। 
  
কযামর িুইমের েসে মচমে আর কাসডঘর িসধয মদসয কুশি মবমনিয োডা মবশদভ্াসব 
লকাসনা লর্াগাসর্াগ তাসদর িসধয লনই। লেইেনয রুসের কাে লেসক েংসক্ষসপ মকেু েবর 
লে েংগ্রহ করসত চায। লর্িন লোমনসগটসের বামডসত লকান লকান লিাসকর েসে তার 
লদো হসব। 
  
রুে বসি, গুিব্রাসেনসক মবসয কসর িুইমের লকাসনা েন্তান মেি না। গুিব্রােসেসনর 
আসগর পসক্ষর মতনমট বড লেসি মেি। পসর ওরা একমট লিসযসক দিক লনয, নাি 
মপপা। তেন তার দু বের বযে। ভ্ারী মিমষ্ট লদেসত তাসক। রুে েমেক োসন না লকাো 
লেসক তাসক আনা হসযমেি তসব েম্ভবত লকাসনা মশশু প্রমতষ্ঠান লেসক হসব। এর িসধয 
িুইমে বুঝি লে েন্তানেম্ভবা। মকন্তু র্তটা আনি পাবার কো ততটা লে লপি না। 
বারবার মনসেসক অপরাধী িসন হসত িাগি। িসন হসিা মপম্পাসক লে এবার তার প্রাপয 
লেসক বমিত করসব। মিিসেড এসকবাসর োধারয লচহারা মনসয েন্মাি। মনসের েন্তান 
আর পামিত কনযা দুেনসক েিানভ্াসব গুরুত্ব মদসত চাইসিও মপপাই লর্ন অসনকোমন 
অমধকার কসর োকত। এসত হয লতা মিিসেড িনকু্ষণ্ণ হত। কুমড বের বযসে েুিরী 
মপপ্পা একেন ইতামিযানসক মবসয করি। গুিব্রাসেসনর বাহু টাকা মপপ্পা পাসব লেসনই 
িারমচে তাসক মবসয করি। মিিসেড মবসয করি লেট নাসি এক পাদরীসক। লিাকমট 
তার লেসক বযসে মকেু বড হসিও ভ্াসিা মেি। তারা েুসেই োকত। 
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স্বািীর িৃতুযর পর মিিসেড লোমনসগটসে তার িার কাসে মেসর এি। মপপপার মববামহত 
েীবন েম্বসেও িুইমে লবশ েুমশ হসযমেি। মগসদা মেি স্বাস্থ্য লেৌিসর্ঘ ভ্রপুর প্রাযবন্ত 
লেসি। বের কসযক বাসদ েন্তাসনর েন্ম মদসত মগসয মপপা িারা র্ায। মগসদা অতযন্ত 
লভ্সে পসড। িুইমে অতযন্ত আর্াত পায। এরপর েমন লরোমরসকর েসে িুইমের লদো 
এবং মবসয হয। মগসদা আবার মবসয কসর। তার বাচ্চা মেনা, কযামর িুইমে; েমন 
লরোমরক, েমনর প্রেি স্ত্রী, দুই লেসি অযাসিমিে ও মেসভ্ন েবাই এসে 
লোমনসগসটসে বাে করসত িাগি। 
  
এর কমদন বাসদ মিিসেসডর মবসয হি। তারপর েমনর েসে মবসচ্ছদ। তার লেসিরা 
অবশয েুমটসত লোমনসগটসে আেত। তারপর ১৯৩৮ োি নাগাদ কযামর মবসয করি 
মিউইেসক। প্রকাে বড এক চাটাডঘ অযাকাউসন্টন্ট লকাম্পানীর বডকতঘা লে। তসব ঐ 
পসরাপকাসরর মবদরু্াঁসট লনশা তার। প্রেসি মশশু অপরাধীসদর ধসর এসন পুমষ্টর বযবস্থ্া 
করা তারপর তাসদর পডাসনার েনয উসে পসড িাগা। মিউইে লভ্সবমেি অপরাধীরা 
বুমদ্ধিান েীব। মেকিত কাসে িাগাসত পারসি তাসদর মদসয অসনক ভ্াসিা কাে করাসনা 
র্ায। মিে িারপি রুসের এই কোয েম্মমত োনায। তসব তার িসত কোটা এসকবাসর 
েমতয হয না েবেিয। 
  
রুে আবার িারপসির কাসে ভ্াসিাভ্াসব লেসন মনি, িুইমে ডাকসি লে তাহসি অবশযই 
র্াসচ্ছ লতা। িারপি কো মদি। 
  
. 
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০৩. 
  
মিে িারপি লেন লেসক লর্ লেশসন নািি তার নাি িাসকঘট মকম্বি। র্াত্রীসদর েংেযা 
েুব লবমশ নয। 
  
লবশ হাওযা বইমেি। পমরধাসন োধারয লপাশাক িারপসির। মেমনেপত্র োিসি মনসয 
এমদক ওমদক তাকাসচ্ছ এিন েিয একেন রু্বক তার মদসক এমগসয এি। 
  
মনসের পমরচয োমনসয লেসিমট বিি, লর্ লে লোমনসগটে লেসক িারপিসক মনসত 
এসেসে। লেসিমট লকিন লর্ন িুেসস্থ্র িত কসর কো বিি। কোবাতঘায কৃমত্রিতার 
োপ। 
  
মিে িারপসির লচহারার িসধয অেহায বৃদ্ধার োপ। কোবাতঘায েুযটসকশটা মনসত বিাসত 
লে একটা কুমিসক লডসক েুযটসকশটা গামডসত তুসি মদসত বিি। কুমিমট েুব একটা 
গুরুত্ব না লদওযায লেসিমট তার ওপর একটু চসট লগি। 
  
মিে িারপিসক মনসয লর্সত লর্সত আত্মপমরচয মদসয লেসিমট বিি, তার নাি এডগার 
লিািন। মিসেে লোরাসকাল্ড তাসক পামেসযসে। লে তার েহকারী। 
  
তার কোবাতঘার িসধয আত্মতুমষ্টর ভ্াব স্পষ্ট েুসট উসেসে। মনসের কো লবমশ কসর 
বিসত ভ্াসিাবাসে। তসব তার কো শুসন মিে িারপি বুঝসত পারি তার েুরটা োাঁমট 
নয। লকাোয লর্ন লবেুসরা বােসে। িারপি একটু মচমন্তত হি। লেশসনর বাইসর লোডঘ 
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গামডর মদসক এডগার এমগসয মগসয িারপসির কাসে োনসত চাইি লকান মদসক লে 
বেসব, োিসন না মপেসন। 
  
উির লদবার আসগই একটা র্টনা র্টি। ঝকঝসক একটা লরািস্-লবল্টসি গামড গেঘন 
কসর লেশসনর োিসন এসে দাাঁমডসয পডি। অতুিনীয েুিরী একমট লিসয গামড লেসক 
িামেসয নািি। পরসন কডঘবয স্ন্যাে আর গিাসোিা পাটঘ। 
  
হহ হহ কসর লে এডগাসরর েসে কো বিসত িাগি। মিে িারপিসক মনসয লর্সত লে 
এসেসে। ঝকিসক লহসে বিি তার নাি মেনা। কযামর িুইমে তার মদদা। িারপসির 
েসির বযাসগর েুব প্রশংো করি। তারপর তার লকাট বযাগ মনসয গামডসত উেসত োহার্য 
করি। 
  
মেনার হোৎ আগিসন এডগার লবশ মবরক্ত। মকন্তু, মেনা তার রাগসক গুরুত্ব না মদসযই 
িারপসির বািটািগুসিা েব মনসয আেসত বিি তাসক। 
  
মিে িারপিসক গামডসত বমেসয মেনা দ্রুত োইভ্ কসর লেশন লেসক লবমরসয লগি। 
  
মিে িারপি এডগাসরর কো তুিসতই মেনা লহসে তার িাতব্বমর হাবভ্াসবর কো 
েম্বসে বিসত িাগি। 
  
মিে িারপি এডগাসরর েম্পসকঘ োনসত চাইি মকন্তু মেনার িসত ওর লকানও দামযত্ব 
লনই, লে একটা আস্ত পাগি। মেনার হামেসত োট্টার েসে মনষু্ঠরতার লোাঁযাও প্রকাশ 
লপি। 
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এডগার েম্বসে পাগি কোটা শুসন মিে িারপি মবমিত হি। মেনা বসি চিি, 
লোমনসগটসে প্রায েকসিই পাগি। লে তার মদদা মিউইে বা লবিভ্াবসক বাদ মদসয 
আর র্ারা আসে তারা েবাই অস্বাভ্ামবক। ওসদর েসে োকসত োকসত মেনার মনসেরও 
কেসনা কেসনা পাগি পাগি িাসগ মনসেসক। মিিসেড িামেিা পর্ঘন্ত লবডাসত লবডাসত 
আপন িসন বকবক কসরন। 
  
গামড োমি রাস্তা মদসয েুসট চসি। িারপসির মদসক তামকসয মেনা বসি তার ভ্াবসতই 
অদু্ভত িাগসে, লর্ মদদার েসে ইমন এক সু্কসি পসডসেন। আেসি িারপি মেনার িসনর 
অবস্থ্াটা অনুিান করসত পাসর। অল্পবযেীসদর পসক্ষ ভ্াবা েুব িুমস্কি হয লর্ বৃদ্ধরাও 
একমদন লোযান মেি। ইসু্কি আর পডাশুসনা মনসয নাসেহাি হত। 
  
মেনা লেই েূদুর অতীসতর েমব কল্পনা করসত চাইি। িারপি বিি, তাসক লেই বহুমদন 
আসগকার িানুষ বসি ভ্াবা লগসিও মদদার েম্পসকঘ ভ্াবামট কমেন। 
  
মেনা তার েসে একিত হসয বিি, েমতযই তার মদদার বযে একটা েিসযর পর আর 
বাসডমন। 
  
িারপি বিি, তার মদদার েসে বহু মদন লদোোক্ষাৎ হয না। হযত পমরবতঘন হসযসে 
অসনক। 
  
মেনা তার শরীসরর বতঘিান অবস্থ্ার কো বিসত িাগি। লকািসর বাসতর র্ন্ত্রযার েনয 
তাসক এেন িামে বযবহার করসত হয। চুসি পাক ধসরসে। 
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লোমনসগটে েম্বসে মেনার িন মবরূপ। পুরসনা আিসির েব র্রবামড। হহ হচ কসর মদন 
লকসট র্ায অবশয। েবাই এোসন কাে পাগি। ডাক্তাসররা েবেিয রু্সর লবডাসচ্ছ। বাচ্চা 
অপরাধীগুসিা েুব ভ্াসিা। একেন মেনাসক মশমেসযসে মকভ্াসব টুকসরা তার মদসয তািা 
লোিা র্ায। আর একেন, লদবদূসতর িত লচহারা র্ার লে মশমেসযসে মকভ্াসব িাোয 
িামে মদসয আর্াত করসত হয। 
  
এইেব েবর মিে িারপি িন মদসয শুসন মনি। 
  
মেনা এইেব দমেযগুসিাসক েুব পেি কসর। তসব মিউইে বা ডিঃ িযাডমরক িসন কসর 
েকসি অস্বাভ্ামবক। লকাসনা না লকানও কারসয লেসিগুসিা মবগসড লগসে। একো মেনা 
মবশ্বাে কসর না। অসনক গেসগািওযািা বামডর লেসিরাও লতা ভ্মবষযসত নািটাি কসর। 
  
এইেব েিেযার কো বিসত বিসত দুেসন চিসত িাগি। 
  
 মিউইে অবশয এেব মনসয মবসশষ ভ্াসব না। লকউ লকউ আসে র্ারা প্রমতজ্ঞা কসর বসে 
আসে িানুসষর উন্নমত করসবই। লর্িন মিউইে। 
  
মিিঃ লিািন লেশসনর লেই লেসিটা েমতযই লেসরাসকাসল্ডর েহকারী মকনা িারপি মেনার 
কাে লেসক োনসত চাইি। 
  
মেনা তামচ্ছসিযর েসে কোটা উমডসয মদসয বিসিা এই লবাকাটা নামক লহাসটসি লহাসটসি 
রু্সর লবডাসতা, বড বড কো বসি মনসেসক োমহর করাই তার কাে। এসকবাসর বাসে 
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লিাক। এিন ভ্াব লদোয লর্ন বামডরই একেন। ওই হযত একমদন তাসদর েবাইসক 
েুন কসর বসে োকসব। বসি মেনা লোসর লহসে উেি। মিে িারপি মকন্তু গম্ভীর হসয 
লগি। 
  
িস্ত েটক লপমরসয গামড লভ্তসর ঢুকসিা। লগসটর বাইসর লোরাসিা পাহারা। রাস্তার 
আসশপাসশ অর্সত্নর োপ। মেনা িারপসির িসনর কো বুসঝই বিি, রু্সদ্ধর েিয িািী 
পাওযা র্ায না বসি তারা রাসেমন। তাই েব োরাপ হসয লগসে। 
  
একটু বাাঁক মনসযই মভ্সটামরয গমেক ধরসনর বামডর োিসন মেনা গামডটা দাাঁড করাি। 
  
িারপি লনসি বারািায উেি। তারপর লেন িারপি আর কযামর িুইমে দুেসন 
এসকবাসর িুসোিুমে। কযামর মবসশষ বদিাযমন। এেসনা মবনা প্রোধসন তারুযয ধসর 
রােসত লপসরসে। হাসত িামে িাোয রূপািী োপ োকসিও লচাসে স্বপ্ন, িুসে েরিতা 
কত বের বাসদ লেসনর েসে তার লদো! এতমদন িুইমে আেসত বসিমন বসি ভু্ি 
স্বীকার করসিা। েমতযই লে এর েনয দুিঃমেত। বারািার অনয প্রান্ত লেসক মেনা লচাঁমচসয 
তার মদদাসক র্সর আেসত বিসিা, নইসি োন্ডা লিসগ র্াসব। 
  
কযামর িুইমে মিমষ্ট লহসে বিসিা, এইভ্াসব তার স্বাস্থ্য মনসয এরা েব েিয হহ হহ কসর। 
তারও লর্ বযে হসযসে একো মকেুসতই ভু্িসত লদসব না। তাও িন িানসত চায না 
বযে হসযসে। পিাশ বের আসগ র্সট র্াওযা নানা র্টনা আসিাচনা কসর এই দুই 
পুসরাসনা বেু েুব হােসত িাগি। 
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দুেসন পাশাপামশ দরোর মদসক এসগাসত িাগি। দরোর িুসে এক বযস্কা িুসে মবরমক্ত 
মনসয দাাঁমডসয। োডা নাক, লোট চুি। 
  
কডা গিায িমহিামট িুইমেসক এতক্ষয োন্ডায োকার েনয েুব বকাঝকা করসিা। 
  
িুইমে েমিসক না বকসত অনুনয করি তারপর মিে িারপসির েসে আিাপ কমরসয 
মদি। 
  
এর নাি মিে লবিভ্ার। িুইমের পাহারাদার বেু েব। 
  
েুমিসযট লবিভ্ার ভ্ারী গিায বিসিা, তার োসধয র্তটুকু কুসিায ততটুকুইসে কসর। 
এোসন লকাসনা মনযসির বািাই লনই। 
  
বড বড আবিুশ কাসের আেবাবপসত্র র্রমট োোসনা। োনিায ভ্ারী পদঘা, রেটা মকেুটা 
মেসক। িস্ত বড মবোনা। এরই পাশাপামশ অতযন্ত আধুমনক স্ন্ানর্র। 
  
মিে লবিভ্ার তার ভ্ার গিায োনাসিা েন লরোমরক বামডসত দশটা স্ন্ানর্র হতমর 
কসর মেি কারাসক মবসয করার পর। লবিভ্ার িারপসির কাসে োনসত চাইি, লে তাসক 
লচসন মকনা। উিসর িারপি োনাি মিসেে লেরাসকাসন্ডর েসে মচমেসতই তাসদর 
লর্াগাসর্াগ লবমশ মেি। 
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হাতিুে ধুসয লবমরসয মিে িারপি লবিভ্ারসক লদেসত লপি। মোঁমড মদসয লনসি মবশাি 
হির্র লপমরসয তারা লর্োসন এসে লপৌঁেি লেোসন প্রচুর বই। োনিার বাইসর একমট 
হ্রদও লচাসে পডি। 
  
োনিার কাসে িুইমে দাাঁমডসয মেি। 
  
লেন তাসক মবিয ভ্রা গিায বিি, এই এত বড বামডসত তার লতা রীমতিত ভ্য 
করসে, র্মদ হামরসয র্ায। 
  
িুইমে োনাি এক িস্ত বড লিৌহ বযবোযী বামডটা হতমর কসরমেি। একটা বামডসতই 
লচাদ্দটা বেবার র্র। প্রসতযকটাই মবশাি বড। িুইমে এই বামডর লকানও পমরবতঘন 
কসরমন। এমরসকর েসে এোসন আেবার পর লেসক প্রায েব একই আসে। লর্টুকু 
বদিাসনা হসযসে তা বামডর বড অংশটা-বড হির্র আর উপসরর র্রগুসিা ভ্াসিা বসি 
বযবহাসরর েনয লরসে মদসযসে। 
  
গাসের োাঁক মদসয িাি ইসটর হতমর িস্ত একটা দািান মদসয মেনাসক লহাঁসট আেসত 
লদসে িারপি লহসে বিসিা, মেনাসক লদেসত বড েুির হসযসে। 
  
িুইমে বিসিা, রু্দ্ধ শুরু হবার আসগ ওসক লে আসিমরকায রুসের কাসে পামেসয 
মদসযমেি। মেনার মবসযর বযাপাসর রুে েুব িুষসড পসডমেি। রুে বসিমেি লেসিমট 
মেনার উপরু্ক্ত পাত্র নয। র্াইসহাক মেনা এই বামডসত চসি আোর পর িুইমের ভ্াসিাই 
িাসগ। কারয এত প্রাযচািসিয ভ্রপুর একটা লিসয বামডসত োকসি বামডর লচহারাই 
অনযরকি হসয র্ায। 
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োনিার বাইসর েুপুরুষ রু্বকমটর েসে মেনাসক লদেসত লপসয িারপসির েুব ভ্াসিা 
িাগি। িারপসির ভু্িটা ভ্ামেসয মদসয িুইমে বিসিা, ও হসচ্ছ মেভ্, েন লরোমরসকর 
লোট লেসি। ও এোসনই োসক। নাটক, মেসযটাসরর েব লদোসশানা কসর। 
  
লেন মকন্তু এত দূর লেসকও ওসদর দুেসনর হাবভ্াসবর িসধয মবসশষ মকেু িক্ষয করি। 
িুইমেসক তার আভ্াে মদসতই লে এসকবাসর উমডসয মদি কোটা। মকন্তু িারপসির িসন 
েসিসহর লকানও অবকাশ লনই, লে মস্থ্র মনমিত মেসভ্ন মেনার লপ্রসি পসডসে। 
িারপসির দৃমষ্টর তীক্ষ্ণতা েবেিয প্রশংো লপসয এসেসে। লে োসন র্া একবার তার 
লচাসে ধরা পসড তা ভু্ি হয না। 
  
. 
  
০৪. 
  
মিসেে লেরাসকাসল্ডর স্বািী হাসত কসযকটা মচমে মনসয হির্র লেসক লবমরসয এসিন। 
  
মিউইে লেরাসকাল্ড বযমক্তত্বিয লোটোসটা িানুষ। রুসের িসত লে একটা ডাইনাসিা োডা 
আর মকেু নয। 
  
মিউইে িুইমেসক মকেুটা মবিষঘ ভ্াসব বিসিন, ওরা র্া লভ্সবমেসিন মকন্তু তা হযমন, 
আবার দুষু্টিী শুরু কসরসে। আবার চুমর করসত আরম্ভ কসরসে। 
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িুইমে িারপসির েসে তার আিাপ কমরসয মদি। অনযিনস্ক ভ্াসব পমরচযটুকু লেসর 
লেসি মতমন আবার পুরসনা কোয মেসর এসিন। একটু পসর আবার মক িসন হসত 
অমতমের প্রমত িসনাসর্াগ মদসিন। 
  
িারপি লর্ মনিন্ত্রয গ্রহয কসরসেন একো োমনসয মতমন আনি প্রকাশ করসিন। তাসক 
অসনক োকসত অনুসরাধ করসিন, তাসত িুইমের িন ভ্াসিা হসব োনাসিন। 
  
মিউইে হাসতর অনযানয মচমে মনসয িুইমের েসে আসিাচনা করসত িাগসিন। িারপসির 
মদসক মেসর বিসিন, এইেব লেসিরা টাকার গুরুত্ব মকেু োসন না। তাসদর লশোসত 
হসব টাকার প্রকৃত রহেয, প্রসযােনীযতা। 
  
এরপর চাসযর ডাক পডি। লেসনর হাত ধসর িুইমে হির্সরর মদসক মনসয লগি। 
লর্োসন পমরচয হি িুইমের লিসয মিিসেসডর েসে। লিাটা লচহারার এই মিিসেসডর, 
োদািাটা পযোওযািা লচহারা। 
  
িুইমে এরপর মেনার স্বািী ওযামিরেসে আিাপ করাি। অপ্রেন্ন িুসে লে লকক 
মচসবাসচ্ছ। 
  
একটু বাসদ মেনা আর মেসভ্ন লরোমরক এি। মিউইসের পাসশ এডগার লিািন এসে 
বেি। মেনা কো বিসত লগসি এিন ভ্াব করি লর্ন শুনসতই পাসচ্ছ না। িারপসির 
কাসে েবটা লকিন মবভ্রামন্তকর িাগি। 
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হনশাহাসরর েিয আরও কসযকেসনর েসে িারপসির লদো হি। অল্পবযেী ডাক্তার 
িযাডমরক, দুেন মশক্ষক আর েুব শান্ত মতনমট োত্র। মেনা মেেমেে কসর বিি, এসদর 
িসধয র্ার নীি লচাে লেই িামেিারায ওস্তাদ। 
  
োবারদাবার পমরসবশসন অর্সত্নর োপ। োওযার লশসষ লর্ র্ার কাসে চসি লগি, িুইমে 
আর িারপি পুরসনা মদসনর গল্প করসত িাগসিা। এরিসধয এডগার একটু অমস্থ্রতা 
মনসয লেশসনর কোটা তুিি। লে লর্ েুব আর্াত লপসযসে তার কোসতই তা স্পষ্ট। 
মকেুটা উসিমেত। 
  
িুইমে তাসক ভ্াসিা কসর বুমঝসয বিি, মেনা ওই রকিই লিসয। এডগার লর্ মগসযমেি 
তার েনয িুইমে কৃতজ্ঞ, মেনা অপিান করসত র্াযমন। র্মদও এডগাসরর ধারযা তাসক। 
অপিাসনর েনযই মেনা লেশসন মগসযমেি। এডগার লরসগসিসগ চসি লগি। ওর এই 
বযবহাসর মিিসেড েুব মবরক্ত হি। 
  
রাসত্র র্সর বসে িারপি লোমনসগটসের িানুষসদর েীবনর্াত্রা েম্বসে ভ্াবসত িাগসিা। 
এেসনা েমূ্পযঘ রূপটা বুঝসত পাসরমন। প্রসতযসকর িসধয র্টনার েংর্াত েিেযা রসযসে। 
এ ওসক পেি কসর না ও তাসক পেি কসর না। চাপা অেসন্তাষ। 
  
মপপপার িৃতুযর পর মিিসেড এই বামডর এক লিসয হি। িুইমে মেনাসক লোমনসগটে 
লেসক মনসয আোর পর মিিসেড আডাসি পসড লগি। পাদরী লেসটর েসে মবসয হি 
মিিসেসডর তাসদর লকাসনা েন্তান হযমন। এতমদন বাসদ লে মনসের বামডসত মেসর 
এসেসে। েতযই লে েুেী মকনা লবাঝা র্ায না। মিউইসের মনসের কাে োডা অনয মদসক 
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িন লনই। অোনা লকাসনা লরাসতর লকন্দ্র মবিুসত িুইমে অবস্থ্ান করসে। িারপসির 
িসনও একটা আশঙ্কা হতমর হসত শুরু করি। 
  
রু্মিসয পডার আসগ এডগাসরর িুেটা লভ্সে উেি লচাসের োিসন। তার লকাোও লর্ন 
লকাসনা গেসগাি রসযসে। মকেুসতই লর্ন লে পমরসবসশর েসে োপ োওযাসত পারসে না। 
  
. 
  
০৫. 
  
পরমদন েকাসি িুইমেসক না োমনসয িারপি বাগাসনর মদসক লগি। অবসহিার মচহ্ন 
েবোযগায েমডসয রসযসে। শাকেেীর বাগানটাসতই একটু র্া র্ত্ন করার েসি অসনক 
েবেী হসযসে। লটমনে লেিবার োযগামট লবশ পমরচ্ছন্ন। এিন েিয এডগার এসে 
িারপিসক লদসে মকেুটা মবমিত হি। িারপি তাডাতামড তাসক ডাকি। বাগান পমরষ্কার 
করার র্ন্ত্রপামত লকাোয আসে লে মদসত পারসব মকনা িারপি তার কাসে োনসত চাইি। 
এডগাসরর েসে কো বিসত বিসত তাসক িন মদসয িারপি িক্ষয করসত িাগি। লে 
এতই োধারয লর্ তাসক মিতীযবার িসন রােবার প্রসযােন হয না। 
  
িারপি তাসক মেসজ্ঞে করসিা মিিঃ লেরাসকাল্ড তার ওপর মনভ্ঘর কসরন মকনা। হযসতা 
মনিয কসরন। 
  
এডগার অনযিস্ক হসয বিসিা তার েতযই লে বযাপাসর োনা লনই। 
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এরপর িারপসির কাসে প্রমতজ্ঞা কমরসয মনসয এডগার তার েীবসনর মকেু লগাপন কো 
বিি। িারপিসক কো মদসত হি লে কাউসক বিসব না। মিিঃ লেরাসকান্ডই একিাত্র 
োসনন। বসি একটু লহসে লে োনাসিা, তার বাবা উইনেন চামচঘি। 
  
িারপসির কাসে বযাপারটা অসনকোমন স্পষ্ট হসয লগি। এডগার বসি চিি তার কো। 
তার িা স্বাধীন মেসিন না, স্বািী পাগিা গারসদ োকায মববাহমবসচ্ছসদর উপায মেি না। 
তাই ওসদর লদাষ লদওযাও র্ায না। এডগাসরর েনয র্তটা করবার মতমন কসরসেন। 
র্মদও েুব লগাপন। আর এইোসনই র্ত লগািিাি। 
  
মকেু শত্রু েুসট লগসে র্ারা তার বাবার কাে লেসক তাসক দূসর োকসত বাধয কসরসে। 
তারা েবেিয তাসক নেরবিী কসর লরসেসে। লে র্া মকেু কসর তাসতই তারা বাদ 
োসধ। িেসন ডাক্তামর পডবার েিয ওর উিরপসত্রর উিরগুসিা তারা েব বদসি লদয 
লে লেি কসর। নানাভ্াসব ওরা ওর েীবনটাসক গেসগাসি ভ্মরসয তুিসত শুরু কসর। 
এোসনও লে মনরাপদ নয। েবাই ওসক অপেি কসর। মিিঃ লেরাসকাল্ড োডা। 
  
এেব েুব লগাপনীয কো, বিসত বিসত এডগার উসে পসড, চসি র্ায। 
  
মিে িারপসির িাোয নানা মচন্তা লর্াসর। ওর েনয কষ্ট হয। হোৎ লক বসি ওসে পাগি, 
এসকবাসর িাো োরাপ। 
  
ওযাল্টার কেন এসে দাাঁমডসযসে িারপি িক্ষয কসরমন। 
  
 ওযাল্টার বসি লে মবশ্বাে কসর না, িডঘ িন্টসগািামর এডগাসরর বাবা। 
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িারপি তার েসে একিত হয। 
  
ওযাল্টার োনায তার কোর মকেু মেক লনই। মেনাসক নামক বসিসে রামশযার রাে মেং 
হােসনর উিরামধকারী নামক ওই। তার িসত এ বামডর েকসির িাো োরাপ। 
  
িারপি তাসক মেসজ্ঞে কসর লোমনসগটসে মক তার োকসত ভ্াসিা িাগসে না। 
  
ওযাল্টার এই পমরসবশটা মেক বুসঝ উেসত পাসর না। এত বডসিাক হসযও এরা লকন। 
এভ্াসব েীবনর্াপন কসর তার িাোয লঢাসক না। ভ্াসিা চাকর বাকর লনই, মেমনেপত্র 
ভ্াো লোঁডা োটা তাই মদসযই মদন চিসে। চারমদসক অপমরষ্কার। কারুর লর্ন লকানও হুাঁশ 
লনই। টাকা পযোর অভ্াব না োকা েসেও তামি লদওযা লনাংরা োিাকাপড পসড। 
  
ওযাল্টাসরর হাসতও এসকবাসর পযো মেি না। পমরশ্রি কসর মনসের লচষ্টায লে উন্নমত 
কসরসে। মেনা আর ও দুেনসক পরস্পর পেি কসর মবসয কসরসে। মনসেসদর মনসয 
লিসত মেি। িাঝোন লেসক বাদ োধি মেনার একেন অহঙ্কারী কাকীিা। মেনা তার 
মদমদিার কাসে কমদসনর েনয ইংিযাসে এি। েসে ওযাল্টারও। 
  
মকন্তু এোসন আেবার পর তাসদর লোর করা হি বরাবসরর েনয লেসক র্াওযার। 
এোসন নামক অসনক কাে আসে কারবার। কাে বিসত লেই মবরমক্তকর বাচ্চাসদর 
িসেে োওযাসনা আর লেিাসনা। ওযাল্টার এই একসর্াঁসয কাসে লকাসনা আনি পায না। 
মেনাও লকিন লর্ন এোসন এসে পাসল্ট লগসে। দুেসনর িসধয লর্ ভ্াসিাবাো মেি তার 
িৃতুয হসযসে। 
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মিে িারপি ওর কো বুঝসিন। িারপসির েসে ওযাল্টার মনসের এক কাকীিার েুব 
মিি লপি। িসনর িসধয অত কো েসি মেি, অনাযাসে বসি লেিি। তারপর েুির 
লহসে লে িারপিসক বিসিা, লে লর্ন মকেু িসন না কসর তাসক এত কো বসি লেিি 
বসি। তাসক েুব ভ্সিা িাগি িারপসির। 
  
মিিসেড ওযাল্টারসক পেি কসর না। তাসক এমদসক আেসত লদসে ওযাল্টার উসে 
পডি। 
  
ওই লিাকটা বড্ড মবরক্ত কসর তাই না! বিসত বিসত হাাঁপাসত হাাঁপাসত লেট এসে র্সর 
ঢুকি। তারপর মেনার মবসযটা লর্ কতোমন িিঘামন্তক লেকো বিসত িাগি। আসিমরকায 
পাোসনার েনযই মেনার এিন দুর্ঘটনা হি। 
  
িারপি বিি, মকন্তু শত্রুসদর ভ্সযসতই লতা এই কাে করসত হসযমেি। মিসেে লেট 
কোটা উমডসয মদসয বিি, ওেব বাসে ভ্সযর িাসনই হয না। িাসযর েনযই আে এই 
অবস্থ্া। এইেব উদ্ভট আদসশঘর িসধযই লেটসক বাে করসত হয। 
  
িারপি মচমন্তত িুসে তার মদসক তামকসয বিি লে িসন কসর, লেসটর লোটসবিাটা 
লবাধহয েুব একটা েুসের হযমন। 
  
মিিসেড কৃতজ্ঞতা মনসয বিি, র্াক একেন তাহসি বুসঝসে। তার পাশাপামশ েুিরী 
মপপাও বড হসয উেসত োকায তাসক লর্ েুব একটা ভ্াসিা োকসত লদযমন লকউ, এর 
েনয লেসিসিসযরা লর্ কত কষ্ট েহয কসর তা বিবার নয। লবাসনর মদসকই েবার নের 
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মেি। তার মদসক লকউ মেসরও তাকাত না। অেচ মপপপার েসন্মর লকাসনা মেকানা মেি 
না। মেনাসক লদেসিই লবাঝা র্ায োরাপ রক্ত ওর িসধযও বসয চসিসে। 
  
িারপি এই েিয মেনাসক লর্ তার পেি হসযসে লেকো বুমঝসয মদি। 
  
মকন্তু লেট লভ্ািবার পাত্রী নয। মেসভ্ন লরোমরকসক মনসয র্া কাে কসর চসিসে মেনা 
তাই মনসয লবশ লক্ষাভ্ প্রকাশ করসত োসক। এত টাকাকমড োকা েসেও বামডর এই 
দশা লকন লে বুঝসত পাসর না। েব মিমিসয তার িসন েুব অেসন্তাষ। মিিসেসডর বাবা 
এই বামডসত বাে কসর লগসে বসি তারও অমধকার আসে এোসন োকবার। 
  
লবিভ্াসরর েম্বসে িারপি োনসত চাইি। 
  
মিিসেড বিি, তার িাসক ও েুব ভ্াসিাবাসে। ও অসনকমদন হি এোসন রসযসে। 
িাসযর মবপসদর েিয পাসশ লেসক লবিভ্ার অসনক োহার্য কসরসে। ওসক োডা িার 
চসি না। 
  
এিন েিয মিউইে এসে র্সর ঢুকসিন। মিিসেডসক িক্ষযই করসিন না। 
  
মতমন এসে িারপসির কাসে দুিঃেপ্রকাশ করসিন, প্রমতষ্ঠাসনর কাে লদোসত না পারার 
েনয। তাসক এেন মিভ্ারপুি লর্সত হসব। তসব ডিঃ িযাডমরক একটু বাসদ এসেই 
লর্ারাসত মনসয র্াসব। 
  
ইমতিসধয লেট উসে লগি, মিউইে লেযািও করসিন না। 
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িারপি এডগাসরর েম্বসে মিউইেসক মেসজ্ঞে করি, তার স্বাভ্ামবকতা েম্বসে োনসত 
চাইি। মিউইে বিসিন, এডগার অববধ েন্তান। িা ভ্াসিা র্সরর লিসয, বাবা নামবক, 
লেসিসবিাটা তার ভ্াসিা কাসট না। মনসের েম্বসে েুমিসয োাঁমপসয গল্প বামনসয লিাকসক 
বসি। ডিঃ িযাডমরক ওসক দামযত্বপূযঘ কাসের ভ্ার মদসয স্বাভ্ামবকতা মেমরসয মনসয 
আেসত লচষ্টা করসে। ওসক লবাঝাসনা হসচ্ছ েন্মটা বড নয, িানুষ মনসেসক মকভ্াসব গসড 
তুিসে লেটাই বড কো। 
  
এডগার মবপজ্জনক হসয উেসত পাসর মকনা িারপি োনসত চাইি। অেঘাৎ শত্রুরা ওসক 
মনর্ঘাতন কসর এেব কো মক লকানও ইমেত বহন করসে! 
  
মিউইে এই বযাপারটা েুব একটা ভ্সযর বসি িসন কসরন না। 
  
 মিিঃ লেরাসকাল্ড র্মডর মদসক তামকসয মবদায মনসিন। 
  
মিে লবিভ্ার র্সর ঢুসক বিসিা, কসব হযসতা একমদন লিাকটা কাে করসত করসত িুে 
েুবসড পডসব। কাে পাগি িানুষ। স্ত্রীর কোও একটু ভ্াসব না। 
  
দুেসন বাগাসনর িসধয মদসয হাাঁটসত হাাঁটসত একটা লতারসযর কাসে এসে দাাঁডাি। 
গুিব্রাসেন এটা হতমর কসরন। 
  
ডিঃ িযাডমরক এসিন। তাসকও মিে িারপসির প্রকৃতস্থ্ বসি িসন হি না। 
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 মিে িারপিসক ধনযবাদ োমনসয একটু অেংিগ্ন ভ্াসবই বসি লর্সত িাগসিন তাসদর 
ভ্মবষযৎ উসদযাগ, লেরাসকাল্ড িানুষ মহসেসব কত িহৎ বতঘিান মচমকৎো শাসস্ত্রর েিেযা 
ইতযামদ। লেসিসদরসক শামস্ত না মদসয তাসদর িসধয আশার েিার করাই তার উসদ্দশয। 
  
িারপি এডগার লিািসনর কো তুিি। তাসক মকেুটা অস্বাভ্ামবক বসিই িসন হসযসে 
একোও োনাি। ডিঃ িযাডমরক লহসে বিসিন িানুষ িাসত্রই মকেুটা অস্বাভ্ামবক। 
  
. 
  
০৬. 
  
মদনাসন্ত মকেুটা ক্লামন্ত এি িারপসির। একটা বামডসক লকন্দ্র কসর অসনক মকেু র্সট 
চসিসে মকন্তু লকাসনা ধারযা স্পষ্ট হসচ্ছ না। লিািসনর িসধয অেেমত আসে মেকই মকন্তু 
িুইমের েসে তার মক েম্পকঘ বুঝসত পারসে না লে। 
  
হোৎ িারপসির িসন হি কযামর িুইমে নািটা রুে আর লে োডা লকউ বযবহার কসর 
না। স্বািীর কাসে কযারমিন, লবিভ্াসরর কাসে কারা, লরোমরওর কাসে িা, ওযামির 
কাসে মিসেে লেরাসকাল্ড আর মেনার কাসে মদদা। 
  
এই মবমভ্ন্ন নাি লদওযার অেঘ মক? হসত পাসর িারপসির িাোয রু্রসত িাগি। 
  
 পরমদন েকাসি িুইমে িারপিসক মচমন্তত িুসে োকসত লদসে তার কারয মেসজ্ঞে 
করি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিরর দিদি । আগাথা দিদি । দিস িার্পল ধারাবাদিক 

27 

www.bengaliebook.com                                  সূদির্ত্র 
 

 

িারপি েসে েসে বিি লে িুইমের কোই ভ্াবসে। লে তার কাে লেসক োনসত চাইি 
একটা েমতয কো–এোসন দুমিন্তা করবার িত তার মকেু আসে মকনা। 
  
িুইমে তার কো শুসন মবমিত হি। 
  
িারপি নানাভ্াসব কোটা োনসত চাইি। 
  
িুইমে অনযিনস্ক হসযই মকেুটা বিি, তার মচন্তা মিউইেসক মনসয লে বড্ড পমরশ্রি 
কসর। মেসভ্নটার লেসত িসন োসক না। মেনা বড েটেসট। 
  
িারপি মিিসেসডর কো োনসত চাইি। 
  
িুইমে োনাি, মিিসেড কেসনাই হামেেুমশ োসক না। মপপার এসকবাসর উসল্টা 
স্বভ্াসবর। 
  
িারপি বিি, তার লতা অেুেী হবার কারয োকসতও পাসর। 
  
িুইমে েবাব মদি, লিোে লদোসনার েনয লবমশর ভ্াগ িানুসষরই কারসযর প্রসযােন হয 
না। 
  
িুইমের েসে িারপি একিত হি। িুইমে োনাি লবিভ্াসরর েনয লকাসনা মবষসয তার 
লকাসনা মচন্তা লনই। তার হাসত েব ভ্ার মদসয লে এসকবাসর মনমিন্ত। লবিভ্ার তার েনয 
েব মকেু করসত পাসর। লে চায িুইমে েবেিয দািী লপাষাক পমরচ্ছসদ মনসেসক 
োমেসয রােুক। মিউইসের কাসের বযাপাসর তার লকানও উৎোহ লনই। 
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এিন েিয মিসেে লবিভ্ার এসে একটা লটমিগ্রাি িুইমের হাসত মদি, মক্রমেযান 
গুিব্রাসেন আে মবসকসি এসে লপৌঁেসবন েবর পামেসযসেন। 
  
িুইমে শুসন একটু অবাক হি। তারপর লবিভ্ারসক েব বযবস্থ্া করসত বিি। 
  
িুইমে মক্রমেযান েম্বসে বিি, লে ওসদর েৎ লেসি। এই প্রমতষ্ঠাসনর প্রধান আসে ও। 
এইেিযই মিউইে এোসন লনই, মক্রমেযান েুব বযস্ত িানুষ বসি এক রাসতর লবমশ 
োকসতও পারসব না। 
  
মবসকসি মক্রমেযান এসে লপৌঁেি। স্বাস্থ্যবান িানুষ। ধীরমস্থ্র রু্মক্তেম্পন্ন কো বসি। 
িুইমে আর মিিসেসডর েসে কুশি মবমনিয করি। মক্রমেযান আর মিিসেসডর িসধয 
লচহারার েুব মিি। 
  
মেনা এোসন এেসনা রসযসে লদসে মক্রমেযান লকৌতুক করি। ওযামি তার কোর ধরসন 
মবরক্ত হি। 
  
িারপি মক্রমেযাসনর উচ্ছিতার মচন্তািগ্ন িনটাসক িক্ষয করি। তার েসেও 
মক্রমেযাসনর আিাপ হি। 
  
মিউইে কসব মেরসবন লেসন মনসয মক্রমেযান িুইমেসক বিি লর্, তাসক মিউইসের 
েসে লদো কসরই লর্সত হসব। 
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েবাই ধসর মনসযমেি প্রমতষ্ঠাসনর লকাসনা কাসের বযাপাসরই মক্রমেযান এোসন এসেসে। 
মিে িারপসির লচাসে মকন্তু অনয একটা বযাপার নেসর পডি। লে িক্ষয করি মক্রমেযান 
বারবার িুইমের মদসক তাকাসচ্ছ, দৃমষ্টসত তীক্ষ্ণতা। 
  
চা-পাসনর লশসষ িারপি িাইসব্ররীসত এসে বেি। তাসক অবাক কসর মদসয মক্রমেযান 
এসে তার কাসে বেি। তারপর িারপসির েম্বসে একটু লেসন মনসয তাসক প্রশ্ন করি 
িুইমেসক লে লকিন ভ্াসিাবাসে। 
  
িারপি তাসক েমতযই ভ্াসিাবাসে োনার পর বিসত িাগি, েবাই িুইমেসক েুব 
ভ্াসিাবাসে। মকন্তু লে োসন না পৃমেবীটা আেসি পাসপ ভ্রা। 
  
িারপি এেব শুসন মবমিত হি। মক্রমেযান তাসক িুইমের শরীর েংক্রান্ত েবরগুসিা 
লবশ েসিসহর ভ্মেসত মেসজ্ঞে করি, ধারাসিা লচাসে লেসন মনসত চাইি িুউমের েসে 
মিিসেড আর লবিভ্াসরর েম্পকঘ লকিন। মেনাসক মনসযও লে লকিন লর্ন মচমন্তত। 
একিসন লে এিন মকেু অেংিগ্ন কো বসি লর্সত িাগি র্া শুসন িারপসির িসন হি 
আেন্ন লকাসনা মবপসদর গে লে লর্ন লপসযসে তাই লে িুইমে েম্বসে লবশ মচমন্তত। 
  
এিন েিয মিে লেট র্সর এসে মক্রমেযানসক এোসন োকসত লদসে অবাক হি। ডিঃ 
িযাডমরসকর েসে লকাসনা দরকার আসে মকনা মতমন োনসত লচসযসেন। 
  
মক্রমেযান োনাসিা র্া কো বিবার মিউইে আেবার পরই হসব। তারপর মক িসন হসত 
মক্রমেযান ডিঃ িযাডমরসকর উসদ্দসশ লবমরসয লগি। 
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মক্রমেযাসনর হোৎ চসি র্াওযাসত মিিসেড অবাক হি। িারপসির েসে এতক্ষয মক 
কো বিমেি োনসত চাইি। িারপি লবশ েরিভ্াসব েব বিি, মিিসেড োনাসিা 
িুইমের শরীর ভ্াসিাই আসে তাসক মনসয মচন্তার লকাসনা কারযই লনই। 
  
. 
  
০৭. 
  
পরমদন দুপুর অমি মনমবঘসে কাটি। িারপি িক্ষয করি মবসকি লবিা লবিভ্ারসক মনসয 
মক্রমেযান বাগাসনর মদসক লগি। মনিযই লকাসনা আসিাচনা হসব। অেচ লেরাসকাসল্ডর 
েসে কাসের কো বিসতই লতা তার আো। 
  
মবসকি চারসট নাগাদ িারপি বাগাসন লবডামচ্ছি। হোৎ চিসক লদসে একটা লঝাাঁসপর 
আডাি লেসক এডগার লবমরসয এসিা। 
  
আপন িসন লে মবডমবড করসে লচাসে উদ্ভ্রান্ত দৃমষ্ট। 
  
 িারপি অবাক হসয তার কাসে এই অবস্থ্ার কারয োনসত চাইি। 
  
হাাঁটসত হাাঁটসত এডগার োনাি, লে একটা বযাপার আমবষ্কার কসরসে। তার গিা ধসর 
এি। র্াসক লে মবশ্বাে কসর এসেসে আে লেই তার শত্রু। ওর লপেসন চর িামগসযসে। 
এর কারয মক লে তাসক মেসজ্ঞে করসব। 
  
িারপি অবাক হসয মেসজ্ঞে করি এেব কো লে কার েম্বসে বিসে। 
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এডগার বিি লর্ তার বাবাসক মগসয মেসজ্ঞে করসব, বিসত বিসত পামিসয লগি। 
িারপি এেসবর লকাসনা অেঘ বুঝসত পারি না। 
  
োসড েটা নাগাদ মিউইে মেরসিন তারপর মক্রমেযাসনর েসে বারািায পাযচারী করসত 
করসত কো বিসত িাগসিন। 
  
মিে িারপি দূরবীসন লচাে রােসিন। দুসটা মচন্তাচ্ছন্ন িুেচ্ছমব লভ্সে উেি। 
  
ওসদর টুকসরা কোবাতঘা লর্টুকু কাসন এি তাসত িারপি বুঝসত পারসিন িুইমের কাে 
লেসক ওরা লকাসনা বযাপার লগাপন করসত চাইসে। রুে লর্ ভু্ি বসিমন িারপি লেটা 
বুঝসত পারি। লোমনসগটসে লর্ মবপদ র্মনসয উসেসে তার ধাক্কা িুইমের গাসয এবার 
িাগসব। 
  
হনশাহার লতিন েিি না। েবাই লকিন চুপচাপ। োওযা লশষ কসরই মক্রমেযান মনসের 
র্সর চসি লগি। 
  
অসনযরাও লর্ র্ার কাসে বযস্ত হি। বই পডবার েনয ওযািার একটা লটমবি িযাসম্পর 
লবাতাি মটপসতই হির্সরর অসধঘক আসিা মনসভ্ লগি। 
  
লে মবরক্ত হসয উসে মগসয োরাসনার বযবস্থ্া করসত লগি। 
  
লবিভ্াসরর হোৎ িসন হি িুইমে ওষুধ োযমন। লে তাডাতামড ওষুধটা মনসয এি। 
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হোই মিউইে বসি উেসিন ওষুধটা আে আর তাসক লেসত হসব না, ওটা তার পসক্ষ 
উপকারী নাও হসত পাসর। মতমন গ্লােটা মনসয পাসশ লরসে মদসিন। লবিভ্ার লবশ মবরক্ত 
হি। 
  
হোৎ োিসনর দরোটা েুসি এডগার এসে প্রসবশ করি। তারপর চাপা আসক্রাশ মনসয 
মিউইসের মদসক এমগসয এি। 
  
মিউইে অবাক হসয মেসজ্ঞে করসিন তার মক হসযসে। 
  
এডগার ঝাাঁসঝর েসে বিি, লে তাসক এতমদন েমকসযসে। তার শত্রুসদর েসে হাত 
মিমিসযসে। 
  
মিউইে এডগাসরর হাত ধসর শান্ত হসত বিসিন। তারপর তাসক অমেে র্সর মনসয 
লগসিন। েশসি দরো বে হি। লবিভ্ার আর িারপি দুেসনই বুঝসত পারি এডগার 
মিউইেসক তািাবিী করি। 
  
মিে লবিভ্ার, মিিসেড এডগাসরর এই পাগিািীসত অতযন্ত মবরক্ত হি। িুইমের 
প্রশ্রযসকই মিিসেড এর েনয দাযী করি। 
  
িুইমে তার েম্বসে বিসিা ও েমতযই েুব ভ্াসিা লেসি। 
  
এডগার এতক্ষয র্া বযবহার কসরসে তারপসরও িুইমের এই িন্তবয শুসন িারপি অবাক 
হি। 
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মেনা বিি লে িক্ষয কসরসে এডগাসরর পসকসট মকেু একটা নাডাচাডা করমেি। 
  
ওমদসক মিউইে আর এডগাসরর লচাঁচাসিমচর শি লভ্সে আেমেি। 
  
এডগার বসি র্ামচ্ছি, লে োসন মিউইেই তার বাবা। তাসক বমিত করাই তার িক্ষয। 
তাসক লে রৃ্যা কসর। 
  
মিউইে োন্ডা গিায মক লর্ন বিি। এডগারসক োিাসত মগসয উসল্টা েি হি, এডগার 
আরও লবমশ চীৎকার করসত িাগি। 
  
হোৎ েবার কাসন এি মিউইে এডগারসক মরভ্িবার নািাসত বিসে। 
  
মেনা ভ্সয চীৎকার কসর উেি। 
  
িুইমে এরপরও বিসিা এটা এডগাসরর অমভ্নয োডা আর মকেু নয। লে মিউইেসক 
ভ্াসিাবাসে। 
  
এডগাসরর হামের শসি িারপসির িসন হি লে েমতযই পাগি হসয লগসে। 
  
হোৎ বিুসকর শি। িুইমে বিসিা ওটা বাইসর লেসক এসেসে। ভ্সযর কারয লনই। 
  
এডগার চীৎকার কসর বিসিা লে মিউইসের এই মনভ্ঘীক লচাে দুসটাসক ভ্য পায না। লে 
তাসক আে লশষ করসবই। বাবা হসযও লে পমরচয লগাপন কসরসে। আে আর লরহাই 
লনই। 
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মকেু একটা করসত হসব বিসত বিসত মিে লবিভ্ার র্র লেসক লবমরসয লগি। 
  
আবার গুমির শি। 
  
মিিসেড লকাঁসদ উেি। ধপাে কসর একটা শি লভ্সে এি। 
  
 লরোমরক দরো লোিার েনয চীৎকার করসত িাগি। 
  
লবিভ্ার একসগাো চামব মনসয এি লকানটা মদসয তািা লোিা র্ায লদেসত। 
  
 এিন েিয আসিা জ্বসি উেি। মেসভ্ন তািা েুিসত লচষ্টা করি। র্সর পাগসির কান্না। 
  
ওযািটার এেব লদসে অবাক হি। মিিসেড তাসক োনাসিা ঐ পাগিটা মিিঃ 
লেরাসকাল্ডসক গুমি কসরসে। 
  
িুইমে তার এই কো শুসন মবরক্ত হি। উসে মগসয লে বে দরোর কাসে মগসয ধীসর 
ধীসর এডগারসক ডাকসত িাগি। এিন েিয দরো েুসি লগি। 
  
মিউইে স্বযং দরো েুিসিন। তাসক একটুও মবচমিত লদোসিা না। েবাইসক মচমন্তত 
লদসে মতমন লকাসনা গুরুত্ব না মদসযই ডিঃ িযাডমরসকর লোাঁে করসত িাগসিন। 
  
লবিভ্ার পুমিসে েবর মদসত হসব মকনা োনসত চাওযাসত, ওেসবর লকাসনা প্রসযােন 
লনই বসি লেরাসকাল্ড োনাসিন। 
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লেইেিয এডগারসক লদসে িসন হি না ভ্সযর মকেু আসে। লে লবশ অনুতাসপর েুসরই 
ক্ষিা প্রােঘনা করি। তার লকাসনা ক্ষমত করার উসদ্দশয লনই বসিই োনাি। ওযািটার 
লদসে শুসন মিউইেসক বিি মতমন েুব অসল্পর েনযই লবাঁসচ লগসেন। 
  
মিে িারপি এই েুসর্াসগ এডগারসক মেসজ্ঞে করসিা তার িাোয লক ঢুমকসযসে লর্ 
মিউইে তার বাবা। 
  
এডগার একটু েতিত লেসয োনাসিা লকউ নয। 
  
ওযািটার তার বিুকটা লদেসত লপসয েুব চসট লগি। 
  
লেরাসকাল্ড বাধা মদসয িযাডমরকসক বিসিন এডগারসক পরীক্ষা করসত। 
  
মিিসেড চীৎকার কসর এডগাসরর ওপর তার রাগ প্রকাশ করমেি। 
  
এডগার মিউইসের পা ধসর অনুসরাধ করসি তাসক লর্ন পাগিা গারসদ না লপারা হয। 
  
ডিঃ িযাডমরক এডগারসক মবশ্রাি লনওযার েনয লর্সত বিসিন। 
  
মিে লবিভ্ার িুেসচাে কমেন কসর হির্সর এসে ঢুকসিা। তারপর োনাসিা লে 
পুমিেসক েবর মদসযসে আোর েনয। 
  
শুসন িুইমে ধিসক উেি। 
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এডগার আতঘনাদ কসর উেি। মিউইে মবরক্ত হি, তাসক বারয করা েসেও লে এই 
কাে কসরসে শুসন। 
  
মিে লবিভ্ার োন্ডা গিায েবাব মদি পুমিে না লডসক তার উপায লনই। মক্রমেযানসক 
লকউ গুমি কসর লিসর লরসে লগসে। 
  
. 
  
০৮. 
  
কোটা বুঝসত েবাই োমনকটা েিয মনি। 
  
িুইমে মবমিত হি। তাসক োমিসয মিউইে দরোর মদসক পা বাডাসিন। িযাডমরক 
লবিভ্ার েবাই েসে েসে লগি। 
  
িারপি িুইমেসক একটা লচযাসর বমেসয মদি। লে লর্ন মকেুসতই কোটা মবশ্বাে করসত 
পারসে না। িুেসচাে মবহ্বি। 
  
ওযািটার মরভ্িবার হাসত এডগাসরর মদসক েসিসহর লচাসে তাকাসিা। 
  
মকন্তু িুইমে তাসক মিসেয েসিহ করসত বারয করি। 
  
মেনা স্তব্ধ হসয দাাঁমডসয। 
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আচিকা দরো েুসি র্সর লর্ প্রসবশ করি তাসক লদসে মিে িারপি চিসক উেি। 
মেসভ্সনর েসে লচহারার অেম্ভব মিি। লেসিমটর িুসে বুমদ্ধ আর আত্মমবশ্বাে িাো। 
  
লবাঝা লগি এর আেবার েবর েবার োনা। এতক্ষয র্া কাে র্সটসে অযাসিিসক 
মিিসেড এিনভ্াসব লেকো বিসত শুরু করি মিে িারপসির লেটা ভ্াসিা িাগি না। 
  
অযাসিি প্রেসি এটা আত্মহতযা বসি েসিহ প্রকাশ করি। মিে িারপিসক লদসে লে 
একটু অবাক হি। 
  
এিন েিয লবিভ্ার এসে োনাসিা লেরাসকাল্ড েকিসক িাইসব্ররীসত বেসত অনুসরাধ 
করসে। এসত পুমিসের পসক্ষ েুমবধা হসব। লে িুইমেসক লর্সত বারয করি। িুইমে 
মক্রমেযানসক একবার লদেসত চাইি। েমি বাধা মদসি লে শুনি না, িারপিসক লডসক 
েসে মনসয দরোর মদসক এসগাি। 
  
দুেসন বারািায লবমরসয ওক েুইসটর মদসক হাাঁটসত িাগি। এোসনই মক্রমেযানসক 
োকসত লদওযা হসযমেি। িুইমে দরোর োিসন দাাঁডাি। লডসস্ক টাইপরাইটাসরর োিসন 
বসে। লচযাসরর ওপর লহসি পসডসে শরীরটা। উাঁচু হাতি আসে বসি পসডমন। 
  
মিউইে কযামরর কাসে এমগসয এসিন। িুইমে এটাসক আত্মহতযা নয েুন বসিই িসন 
করসিা। মক্রমেযানসক লদসে িুইমের িুসে লবদনার োযা নািি। আত্মার শামন্ত কািনা 
করি। 
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মিউইসের কাে লেসক মবদায মনসয িুইমে লবমরসয এি। িারপি একহাসত তাসক 
েমডসয ধরি। 
  
. 
  
০৯. 
  
ইনেসপটর কযামর তার দিসক মনসয লপৌঁেসিন, লবিভ্ার অভ্যেঘনা োনাসিা। মনসের 
পমরচয মদসয লবিভ্ার তাসদর মনসয লগি। 
  
পুমিে তার কাে শুরু করি, েমব লতািা হি। তারপর েব পরীক্ষা কসর অযািবুসিে 
আমনসয লদহটা পামেসয লদওযা হি। ইনেসপটর মেজ্ঞাোবাদ শুরু করসিন। 
  
ইনেসপটর েকিসক লদসে মনসয বিসত শুরু করসিন, এই অবস্থ্ায তারা হযসতা েকসি 
েুব মবচমিত। আে তাসদর লবমশক্ষয আটকাসবন না। মিিঃ লেরাসকাসল্ডর কাে লেসক 
মতমন অসনক মকেু লেসন মনসিন। 
  
মিে লবিভ্ার এডগার আর লেরাসকাসল্ডর র্টনার কো োমনসয বিসিা, লেরাসকাসল্ডর 
কো িত ডিঃ িযাডমরকসক ডাকার পর মকেু দরকার আসে মকনা োনার েনয 
মক্রমেযাসনর র্সরর দরোয ধাক্কা মদসয লকাসনা োডা না লপসয র্সর ঢুসক লদসে লে িসর 
পসড আসে। 
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ইনেসপটর বামডসত লঢাকা লবসরাসনার বযবস্থ্া মকরকি লে েম্বসে মবশদ োনসিন। 
এোনকার প্রমতষ্ঠাসনর কো দরোয পাহারা োসক মকনা লে েম্বসে োনসিন, 
মক্রমেযাসনর আোর কারয মক এবং র্ার েসে দরকার তার েসে কো না বসি র্র 
লেসক চসি লগসেন শুসন একটু অবাক হসিন। 
  
র্টনার েিযটা নটা লবসে লতইশ মিমনট নাগাদ হসব। গুমির আওযােটা এডগারসদর 
র্র লেসক হযমন একো িসন করসিও বামডরই অনয লকাসনা অংশ লেসক হসযসে একো 
লকউ লেই েিয মবশ্বাে করসত পাসরমন– লবিভ্ার োনাসিা, বামডসত একটা েুন আর 
একটা েুসনর লচষ্টা দুসটা একই েসে হসচ্ছ একো লকউ ভ্াবসতই পাসরমন। 
  
ইনেসপটর প্রশ্ন করসিন র্সরর লকাসনা মেমনে তারপর েরাসনা হসযসে মকনা। 
  
লবিভ্ার একটু লভ্সব মনসয উির মদি। পসরর বার লে টাইপরাইটাসরর ওপর 
কাগেটাসক লদেসত পাযমন। 
  
ইনেসপটর মেজ্ঞাো করসিন তারা আেবার আসগ আর লক র্সর ঢুসকমেি, উিসর 
লবিভ্ার মিসেে লেরাসকাল্ড ও মিে িারপসির নাি করসিা। 
  
মিে িারপসির েসে পমরমচত হবার পর ইনেসপটর মবনীত হসয লেমদসনর েেযার 
র্টনার কো োনসত চাইসিন। তারপর তারা একেসে িৃতসদহ লদেসত র্সর ঢুসকমেসিা 
লেকো শুনসিন। ইনেসপটসরর প্রসশ্নর েবাসব িারপি োনাি লে টাইপরাইটাসরর ওপর 
লকাসনা কাগে লদেসত পাযমন। এটা তাসক মবমিত কসরমেি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিরর দিদি । আগাথা দিদি । দিস িার্পল ধারাবাদিক 

40 

www.bengaliebook.com                                  সূদির্ত্র 
 

 

িারপসির েসে মক্রমেযাসনর মক কো হসযমেি কযামর শুনসিন। মক্রমেযাসনর েসে 
লেরাসকাসল্ডর কোবাতঘা হসযমেি লে েবর িারপি ইনেসপটরসক মদসিন। োনিা মদসয 
মতমন পামে লদেমেসিন। দু-একটা কো কাসন এসেমেি ইনেসপটর বরং লে েব কো 
মিিঃ লেরাসকাল্ডসক মেজ্ঞাো করসিই ভ্াসিা করসবন। 
  
এোডা আর মকেু অদু্ভত র্টনা িারপসির লচাসে পসডসে মকনা কযামর োনসত চাইসি 
িারপি েবাব মদি, েসেযসবিার েব র্টনাই অদু্ভত। িারপসির হোৎ িসন পসড লর্সত 
লে বিসিা মিিঃ লেরাসকাল্ড আে েেযায তার স্ত্রীসক ওষুধ লেসত লদনমন। 
  
লবিভ্ার মবরক্ত হসযমেি। িারপি চসি র্াবার পর োসেঘন্ট লিক তার প্রশংো না কসর 
পারি না। 
  
. 
  
১০. 
  
মিউইে লেরাসকাল্ড র্সর প্রসবশ করসতই েবার দৃমষ্ট তার ওপর পডি। ক্লান্ত ও মবষণ্ণ 
পাসয মতমন এমগসয এসে লচযাসর বেসিন। মিউইসের মনকট আত্মীয নয গুিব্রাসেন। 
তাই তাাঁর এতোমন মবষণ্ণতা কযামরসক একটু মবমিত কসরমেি। 
  
ইনেসপটর তাসক প্রশ্ন করসিন মক্রমেযাসনর আো েম্বসে মতমন মক এসকবাসরই মকেু 
োনসতন না। মক্রমেযাসনর আেবার কারয োনসত চাইসিন। 
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একটু চুপ কসর লেসক মিউইে বিসিন, মক্রমেযান বেসর দুবার মিমটং করসত আেত। 
িাত্র একিাে আসগই লে রু্সর লগসে। তাই লে আোয েবাই একটু অবাকই হসযমেি। 
  
মিউইে বিসিন, তার কোগুসিা র্মদ তার স্ত্রীসক না বিা হয তসব মতমন কৃতজ্ঞ 
োকসবন। মক্রমেযান এসেমেি তাসক একটু োনাসত লর্, লকউ তার স্ত্রীসক মবষ োইসয 
িারবার লচষ্টায আসে। 
  
শুসন কযামর অবাক হসয লগসিন। 
  
মক্রমেযান কোটা বিবার পর মতমন িক্ষয করসিন, বাসতর বযো বসি স্ত্রী র্া কষ্ট 
পামচ্ছসিন তা আসেঘমনক মবষ োবার েসি হসত পাসর। 
  
এ েম্বসে মবসৃ্তত আসিাচনা করার েুসর্াগ পানমন তারা, লভ্সবমেসিন মনমিত হসয 
িুইমেসক োনাসবন। 
  
কযামর মেজ্ঞাো করসিন, মক্রমেযান কাউসক েসিহ কসরমেি মকনা। 
  
মিউইে োনাসিন, হযসতা কসরমেসিন। নইসি েুন হসবন লকন। তসব কাসরার নাি 
বসিমন। তসব তারা মেক কসরমেসিন পমরবাসরর পুরসনা মবচক্ষয বেু লক্রািাসরর মবশপ 
ডিঃ গযািসব্রেসক েব োনাসবন। ওনার কোিত কাে হসব। তাই োওযা দাওযার লশসষ 
মক্রমেযান ডিঃ গযািসব্রেসক একটা মচমে মিেসত বসেমেসিন। লেই েিয লকউ তাসক গুমি 
কসর িাসর। 
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প্রিায মহসেসব মিউইে বুকপসকট লেসক ভ্াাঁে করা মচমেটা লবর কসর লদোসিন। 
  
 কযামর লবশ রাগত স্বসরই োনাসিন লর্ তার এই কােটা করা অনযায হসযসে। 
  
মিউইে োনাসিন অকারসয মতমন একাে কসরনমন। মতমন োনসতন তার স্ত্রী ঐ র্সর 
র্াসবন তাই মতমন লেটা েমরসয মদসযসেন। মতমন র্াসত আর্াত না পান তার েনয মিউইে 
েব করসত রােী। 
  
লকাসনা কো না বসি ইনেসপটর মচমেসত লচাে রােসিন, লেোসন ডিঃ গযািসব্রেসক 
পত্রপাে লোমনসগটসে চসি আেসত অনুসরাধ করা হসযসে। এোসন একটা মবপদ লদো 
মদসযসে। উমন িুইমের মহতাকাঙ্খী, এই ভ্াসিািানুষ িুইমেসক অল্প অল্প কসর মবষ 
োওযাসনা হসচ্ছ। প্রেি কেন েসিহ হয লেকো োনাসত মগসযই মচমেটা অেিাপ্ত 
হসযসে। এর পরই তাসক গুমি করা হয। মিউইসের িসত হতযাকারী মচমের তাৎপর্ঘ 
োনত না বা েরাবার েিয পাযমন বসি েরাযমন। 
  
গুিব্রাসেন মিউইেসক লেই েসিহ েনক বযমক্তমটর নাি বসিসে মকনা ইনেসপটর 
োনসত চাইসিন। মিউইে একটু লেসি অস্বীকার করসিন তারপর হোৎই বসি উেসিন 
লর্ মক্রমেযান িানুষ মহসেসব অতযন্ত নযায পরাযয মেি। 
  
কযামর মেসজ্ঞে করসিন মতমন মকভ্াসব বুঝসিন মবষটা লিশাসনা হসচ্ছ। উির মিউইে 
োনাসিা েবাই র্া োয উমনও তাই োন শুধু ওষুধটাই আিাদা। 
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কযামর ওষুধটা পরীক্ষা করসত চাইসিন। মিউইে লবশ চটেিমদ লেটা আনবার েনয 
উসদযাগী হি। র্া লদসে কযামর একটু অবাকই হসিন। লর্ন মিউইে আসগ লেসকই োসনন 
কযামর তাসক মক বিসবন। 
  
মিউইে িুইমের কাে লেসক বযাপারটা লকন লগাপন রােসত চাইসেন লেকো োনার 
ইসচ্ছ প্রকাশ করসিন ইনেসপটর। তাসক লতা বরং েোগ কসর লদওযাই উমচত মেি। 
  
মিউইে োনাসিন, িুইমে অনয ধাসতর িানুষ। মতমন মকেুসতই মবশ্বাে করসত পারসবন 
না। লকউ তাসক লিসর লেিসত পাসর। 
  
মিউইে এতদূর লভ্সব লেসিসেন লদসে ইনেসপটর মবমিত হসিন। 
  
মিউইে েতযসক অস্বীকার করসত চান না, মতমন বিসিন এোনকার দুসশা লিাসকর 
অতীত ভ্াসিা নয, তা েসেও তারা িতিব কসর মবষ োওযাসত পারসব না, লকাসনামদন। 
তাহসি বামডর লিাকসদর িসধযই লকউ হসব। 
  
ধীর স্বসর কযামর বিসিন, বাইসরর লিাকও লতা লকউ লকউ আসেন। 
  
মিউইে লে কোয েম্মমত োমনসয বিসিন, তাসত তাসদর মক স্বােঘ োকসত পাসর? 
  
কযামর লিািসনর কো তুিসিন। 
  
মিউইে বিসিন, ও কযামরমিসনর ভ্ক্ত। ও লকানও ক্ষমত করসত পাসর না। আর েেযায 
র্া কসরসে তা মনতান্তই অমভ্নয। 
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কযামর োনসত চাইসিন, এই োংর্ামতক অমভ্নসযর েনয ওর মবরুসদ্ধ লকাসনা অমভ্সর্াগ 
দাসযর করা হসব মকনা। 
  
মিউইে োনাসিন, তার প্রসযােন লনই। মনমিঘধায বিা র্ায ও মনরপরাধী। 
  
কযামর োনসত চাইসিন মক্রমেযান ধনী মেসিন মকনা। তাহসি ওর িৃতুযসত মনকট 
আত্মীসযরা িাভ্বান হসব। তাহসি দাাঁডাসচ্ছ এই লর্ এ বামডর লকউই হতযাকারীর ভূ্মিকা 
মনসযসে। মিউইে কাউসক েসিহ কসরন মকনা মতমন োনসত চাইসিন। 
  
মিউইে োনাসিন লেকো বিা েুব কমেন। তা লর্ লকউ হসত পাসর। মক্রমেযান র্াওযার 
পর লকবিিাত্র ওযািটার হাড লবমরসযমেি। তসব এডগার আর মতমন লবমরসয পরার পর 
আর লক লক লবমরসযমেি তা তার অোনা। 
  
ইনেসপটর লেমদনকার িত েবাইসক শুসত লর্সত বসি মবদায মদসিন। 
  
মিিঃ লেরাসকাল্ড লবমরসয লর্সত কযামর লিকসক মেজ্ঞাো করসিন তার কাসক েুনী িসন 
হয। 
  
লিক েবাব লদয তার েসিহ লেরাসকাল্ড োসনন লক েুনী। কযামর তার েসে একিত 
হন। 
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২. র্দুলসসর ললাসকরা এসসসে 
১১. 
  
পরমদন েকাসি লেসত বসে মেনা বিসিা, পুমিসের লিাসকরা আবার এসেসে। ওযামি 
ওসদর ধীরমস্থ্র ভ্াব লদসে েুব অবাক হসযসে। 
  
ওর কো শুসন মিে িারপি হােি! অযাসিি আর মেসভ্ন মনমবঘকার মচসি োমচ্ছি। 
মেনা িারপিসক লদোি ওসদর ওই ভ্াবসিশহীনতা। 
  
অযাসিি োনান এইেব বসি তাসদর ওপর মেনা অমবচার করসে। পুমিেরা তাসকই 
েবসচসয লবমশ েসিসহর লচাসে লদেসে। কারয েুসনর েিযই লে এসেসে। 
  
মেসভ্ন লহসে বিি, অযাসিি র্মদ ঝাসিিায পসড তসব লে েুব েুমশ হসব। তাসক আর 
লকউ েসিহ করসব না। কারয হি লেসড লে একটুও নসডমন। 
  
মেনা হতাশ েুসর োনাি পুমিে মনিয ভ্াবসে না একােটা তারাই লকউ করসে। 
  
 অযাসিি িন্তবয করি, কােটা মনিয বাইসরর লকাসনা আগন্তুক এসে কসরমন। 
  
 মিে লবিভ্ার এসে িারপিসক িাইসব্ররী র্সর লর্সত অনুসরাধ করি। 
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মপস্তসির শি লশানা র্াসচ্ছ। লর্ র্সর েুন হসযসে লেোসন আর বাইসর মপস্তি েুাঁসড তারা 
পরীক্ষা করসে মকেব। 
  
কাসিা লপাশাক পসর মবষিঃ িুসে মিিসেড র্সর এি। িাইসব্ররী র্সর র্াবার েনয মিে 
িারপি উসে পডসিন। 
  
মিউইে লেরাসকাল্ড োনিার পাসশ দাাঁমডসয মেসিন। িারপি র্সর ঢুকসত মতমন বিসিন 
িারপসির মনিয েুব কষ্ট হসচ্ছ তার ওপর মদসযও লতা ধকি র্াসচ্ছ। 
  
িারপি একটু হােি। মিউইে তার কাসে োহার্য প্রােঘনা করসিন। একটু কুমিত হসযই 
মতমন র্া বিসিন িারপি লতা তা শুসন চিসক উেি। িুইমের লকানও শত্রু োকসত 
পাসর লে মবশ্বাে কসর না। তাসক লকউ মবষ োইসয িারবার লচষ্টা করসব একো 
অমবশ্বােয। মিিঃ ব্রাউেসেসনর কোসক এতটা মবশ্বাে করসেন লকন মিউইে। 
  
মিউইে বিসিন মক্রমেযাসনর ধারযা ভু্ি নয কারয পুমিে ওষুসধ মবষ লপসযসে। 
  
িারপি বিি, তাহসি বাসতর বযো, অেুস্থ্তা েব এই েনযই হসযসে। রুে তা হসি 
মেকই লতা বসিসে। 
  
মিউইে হোৎ রুসের নাি শুসন অবাক হসয লগসিন। 
  
িারপসির িুে আরক্ত হি। লে আর লগাপন না কসর বসিই লেিি, তার এোসন আেটা 
হোৎ লবডাসত আো নয। িারপি েব র্টনা েুসি বিি। 
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মিউইে এসকবাসর আকাশ লেসক পডসিন। মতমন িারপসির কাসে পারিশঘ চাইসিন। 
  
িারপি িুইমেসক োনাসত বারয করি। ওর মবশ্বাে আর ভ্াসিাবাোয আর্াত করসি ও 
বাাঁচসব না। 
  
মিউইে োসনন িারপি আর িুইমের েম্পকঘ একমদসনর নয। তাই তাসক মবশ্বাে করা 
লর্সত পাসর। 
  
িারপি একটু মিধা মনসয োনসত চাইি কযামরর িৃতুয হসি অসেঘর মদক মদসয কযামর 
িাভ্বান হসব। 
  
টাকা শিটা শুসনই মিউইে উসিমেত হি। এই মেমনেটা োডা পৃমেবীসত আর লকউ 
মকেু ভ্াবসত পাসর না। 
  
িারপি বুমঝসয বিি, এসক্ষসত্র এ োডা অনয মকেু ভ্াবা লতা েম্ভব নয। িুইমের িত 
অত ভ্াসিা লিসযর ওপর লকউ লরসগ োকসত পাসর না। একিাত্র লিাসভ্র বসশই িানুষ 
র্া ইসচ্ছ করসত পাসর। 
  
মিউইে োনাসিন ইনেসপটরও এই কো িসন কসরন। কযামরমিসনর েমিমেটার িেন 
লেসক আে আেসব। মগিেয লকাম্পানীর োহসর্যই লে তার উইি কসরসে। র্াইসহাক 
আইসনর কো লেসড মিউইে বিসত শুরু করসিন নানা প্রমতষ্ঠাসন দান কসর এমরক মকেু 
টাকা েিান ভ্াগ কসর লদয মিিসেড আর মপপপার িসধয। আর েব েম্পমি মনসয োে 
োে কসর। তা লেসক র্া আয হয তা পাসব কযামরমিন। তার িৃতুযর পর মিিসেড আর 
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মপপা বা তার লেসিসিসযরা েিান ভ্াসব পাসব। কযামরমিসনরও মনেস্ব অসনক েম্পমি 
আসে। লে তার অসধঘক মিউইেসক মদসযসে। বামক টাকাটা পাসব লবিভ্ার তারপর র্া 
োকসব তার েিান ভ্াগ হসব অযাসিি ও মেসভ্সনর িসধয। 
  
এত গেসগাসির কো শুসন িারপি অবাক হি। কযামরর িৃতুয তাহসি েমতযই েবাই 
িাভ্বান হসব। 
  
মিউইে বিসিন, এটা মেক কো হসিও এসদর িসধয লকউ েুসনর িতিব ভ্াাঁেসে একো 
ভ্াবাই র্ায না। 
  
বামডর েবাই কযামরমিনসক কত ভ্াসিাবাসে লেকো মিউইে বিসিন। একেসনর কো 
শুধু বাদ মদি, মেনার স্বািী। িারপি তার কো িসন কমরসয মদসতই মিউইে একটু 
গম্ভীর হসিন। 
  
মিউইে তার েম্বসে বিসিন, ওর বযে অল্প বসি কাসে এেসনা িন বোসত পাসরমন। 
েবার েসে মিসশ লর্সত পাসরমন। মচন্তাভ্াবনাও অপমরযত। আসিমরকায িানুসষর মবচার 
হয তার োংোমরক োেিয মদসয। 
  
িারপি িন্তবয করি, এসদসশ আিরা োগমতক বযেঘতাগুসিাসকই বড কসর তুমি। 
  
একো শুসন মিউইসের দৃমষ্ট তীক্ষ্ণ হি। 
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 মিে িারপি, একটু িজ্জা লপসয অপ্রােমেক ভ্াসবই বিসিা, লে িসন কসর েৎ পমরশ্রিী 
িানুসষরাই মবপেগািী লেসিসদর িেি কসর। এসদর মবরুসদ্ধ লকাসনা কো বিা তার 
উসদ্দশয নয। আেসি তার বক্তবয এেব মকেু ওযািটার কাসে দুসবঘাধয িসন হয। 
  
মিউইে তার কো স্বীকার করসিন। তসব রু্সদ্ধ লে েুবই োহে লদমেসযমেি। 
  
িারপি বিি, হতযাকারীর পসক্ষ েবসচসয প্রসযােন হি োহে ও অহঙ্কার। 
  
মিউইে অবাক েুসর বিসিন, লে লকন এই কাে করসব লে বুঝসত পারসে না। 
  
িারপি বিি, লে র্মদ চায তাহসি করসতই পাসর। এ োযগাটা ওর পেি নয। 
এমদসক মেনা এ োযগা লেসড লর্সত চাইসে না। টাকা হাতাসনাই র্মদ উসদ্দশয হয তসব 
মেনা র্ত তাডাতামড টাকা লপসয র্ায ততই লতা ভ্াসিা। অনয কারুর প্রমত মেনা লপ্রসি 
পডবার আসগই টাকা পাওযা চাই। 
  
একো শুসন মিউইে মবমিত হসিন। 
  
িারপি তাসক োনাসিন, মতমন লবাধহয োসনন না অযাসিি আর মেসভ্ন দুেসনই 
মেনার প্রমত অনুরক্ত। 
  
মিউইে মকেুসতই কোটা মবশ্বাে করসত পারসিন না। মেসভ্ন অতযন্ত ভ্াসিা লেসি, 
েবেিয নাটক মনসয বযস্ত োসক। মতমন িযাডমরকসকও একো বিমেসিন। ডিঃ 
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িযাডমরসকর কো উেসতই তার িসন পডি তাসক বিসত হসব, কযামরর েসে লদো কসর 
এডগার েম্বসে একটা মরসপাটঘ মদসত। 
  
মিে িারপি মিউইেরা লেরাসকাল্ড েম্বসে কতটুকু োসনন োনসত চাইি। মতমন 
োনাসিন তার মবষসয মতমন েব োসনন। 
  
তার পসক্ষ মবষ প্রসযাগ করা েম্ভব মকনা োনসত চাইি। 
  
উিসর মিউইে বিসিন, তাসক মতমন মেক এ কাসের েনয েসিহ করসত পারসেন না। 
কারয এসত তার কী িাভ্ োকসত পাসর। 
  
িারপি বিি, িাভ্ক্ষমতর কো নয লে একটু অস্বাভ্ামবক বসিই তার কোটা িসন 
এসেসে। 
  
মিউইে একটু মচন্তা কসর বিসিন, লে লবশ েুস্থ্ই হসয উসেমেি, হোৎ লর্ তার কী হি 
এটাই অদু্ভত বযাপার। 
  
িারপি একটু এমগসয এসে আসস্ত আসস্ত বিসিা, ঐ কারযটাই র্মদ একটু োনসত পারা 
লর্ত– এইেিয কযামর এসে র্সর ঢুকসিন। 
  
. 
  
১২. 
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লেরাসকান্ড র্র লেসক লবমরসয এসিন। কযামর বিসিন, মিউইে মনিযই োহর্য চাইসত 
এসেমেসিন। র্াসত স্ত্রীর লকাসনা ক্ষমত না হয। ইনেসপটর বিসিন, উমন লবাধহয োসনন 
না এ বযাপাসর আপনার লর্াগযতা কতোমন। 
  
িারপি মকেু বুঝসত পারসিন না। 
  
কযামর একটু লহসে বিসিন, মিিঃ লেরাসকাল্ড হযসতা লভ্সবসেন আপমন স্ত্রীর বহুমদসনর 
পুরসনা বেু, চিৎকার িানুষ। মকন্তু কযামর োসনন অপরাধ ও অপরাধীসদর েম্বসে 
িারপসির কতোমন লকৌতূহি। েুপামরসন্টসন্ট লব্রকার তাসক োমনসযসেন। এ মবষসয 
িারপসির িতািত লশানবার েনয কযামর আগ্রহী হসিন। িামকঘনীটার ওপর েসিহ আসে 
মকনা মেসজ্ঞে করসিন। 
  
িারপি িন্তবয করি, ও েুনী হসিই লবাধহয েকসি হাাঁে লেসড বাাঁচসব। 
  
ইনেসপটসরর িুসে হামের মঝমিক লদো লগি। এ বযাপাসর মতমন মনরসপক্ষ নন। 
লিাকটার আচরয তার অদু্ভত িাসগ। 
  
িারপি োনাসিন, মিিঃ লেরাসকাল্ডসক মতমন েসিহ করসত পারসেন না। উমন েতযই 
স্ত্রীসক ভ্াসিাবাসেন। 
  
কযামর বিসিন মিসেে লেরাসকাল্ড প্রাপয টাকা এাঁসক মদসয মদসযসেন তাই তার টাকারও 
লকানও প্রসযােন লনই। এোডা অনয নারীর প্রমত লেরাসল্ড আেক্ত হসত পাসর একোও 
অভ্াবনীয। তাই তাাঁসক এবযাপার লেসক বাদ লদওযা হি। 
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ইনেসপটসরর িসত লর্ মবষ মদসযসে লেই েুনটা করসে। প্রেি েসিহটা ওযািটার 
হাসডর ওপর পসড। ওই লটমবি িযাসম্পর আসিা জ্বািাবার লচষ্টা কসর। েসি মেউে হয। 
লেই েুসর্াসগ লে র্র লেসক লবরয। রান্নার্সরর কাসে মেউসের বাি। লেোন লেসক লর্ 
লকানও মদসক র্াওযা র্ায। গুমির আওযাে র্েন হি তেনও লে হির্সর অনুপমস্থ্ত। 
েুতরাং েসিহেনক বযমক্তসদর িসধয প্রেি ওরই নািই তামিকাভু্ক্ত করা লর্সত পাসর। 
  
িারপি মিতীয বযমক্তমটর নাি োনসত চাইি। 
  
 কযামর অযাসিি লরোমরসকর কো বিি। 
  
এোডাও মতমন কাউসক েসিহ কসরন মকনা কযামরর কাে লেসক োনসত চাইসিন অবশয 
তার র্মদ আপমি না োসক। 
  
কযামর বিসিন, আপমির লকানও প্রশ্নই লনই, কারয মতমন লতা তার োহার্য চাইসতই 
এসেসেন। মতমন োনসত চাইসিন এইেিয আর লকউ র্র লেসড লবমরসযসে মকনা। 
  
মিিঃ লেরাসকাসল্ডর র্সরর বযাপার েযাপাসরই মতমন মনিগ্ন মেসিন। একটু ভ্যও 
লপসযমেসিন লেই েিয। এর িসধয লকউ লবমরসয মেসর আেসতই পাসর কারয র্রটা 
অসধঘক অেকাসর ঢাকা মেি। 
  
তসব িুইমেসক অতটা মনমিন্ত লদসে িারপসির অদু্ভত লিসগমেি। 
  
লেই েিয র্সর লক লকাোয মক করমেি র্তটা েম্ভব িসন কসর িারপি বিি। 
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কযামরর িসত গুমির আওযাে লশানার েিসযর ওপর লোর লদওযাটা মেক হসব না। 
শিটা োাঁকাও হসত পাসর। 
  
িারপি োনাি এডগারসক লকউ ঐ েিসযই কাযদা কসর হযসতা লেমপসয মদসযমেি। 
কারয ও হোৎ কসরই ওরকি মবগসড লগমেি। ওর বাবা লক এই মচন্তায েব েিয 
অমস্থ্র োসক। লেই েুসর্াগটা লকউ ওই েিসয িাগাসত পাসর। লে হযত লভ্সবমেি এই 
গেসগাসির িাঝোসন কাে লেসর মনসত পারসব। 
  
এডগাসরর হাসতর মরভ্িবারটা ওযািটার হাসডর। েবাই চাইসে ওসক লদাষী করসত। 
লর্সহতু ও বাইসরর লিাক। কযামর োনসত চাইসিন এসে মিসেে হাডও েুমশ হসব মকনা। 
  
িারপি কোটার লকানও উির মদি না। কারয তার িসনাভ্াব তার অোনা। 
  
কাে অসনকটা এমগসয লগসে। চাকর বাকরসদরও মেজ্ঞাোবাদ করা হসয লগসে। 
কাউসকই েসিহ করা র্াসচ্ছ না। ডিঃ িযাডমরক একিাত্র এেন বামক। 
  
অতএব ডিঃ িযাডমরসকর ডাক পডি। মতমন গটগট কসর র্সর ঢুকসিন। কডা পাহারাদার 
োকায কসিে লেসক লবরসনা বা লঢাকা কারুর পসক্ষ েম্ভর নয-এ কোয েকসি একিত 
হসিন। 
  
কাসেই ইনেসপটর িযাডমরসকর কোয এসিন। তেন মতমন লকাোয মক কসরমেসিন। 
তার একটা মহসেব চাইসিন। 
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ডিঃ িযাডমরক তার মিমেত মববরযটা লদোসিন। 
  
কযামর িযাডমরকসক মেজ্ঞাো করসিন মতমন মক েমতযই লিািনসক িানমেক লরাগী বসি 
িসন কসরন। 
  
উিসর মতমন এিন একটা হােসিন র্া লদসে কযামর েুব মবরক্ত হি। 
  
িযাডমরসকর িসত ওর েমূ্পযঘ লচতনা আসে। 
  
কযামর বিসিন, তাহসি লে মনিযই উসদ্দশয প্রসযামদত ভ্াসব গুমি েুাঁসডসে। 
  
একোয মতমন আপমি োমনসয বিসিন, এটা েম্ভব নয কারয লনািন মিিঃ লেরাসকাল্ডসক 
েুবই ভ্াসিাবাসে। 
  
কযামর িুচমক লহসে বিসিন, ভ্াসিাবাো প্রকাসশর রীমতটা েুবই ভ্যঙ্কর। কারয দুসটা 
গুমিই মিিঃ লেরাসকাসল্ডর গা লর্াঁসষ লবমরসয লগসে। 
  
ডিঃ িযাডমরক বিসিন, িানুসষর ভ্াসিা িি েব কাসের মপেসন লকাসনা না লকাসনা কারয 
কাে কসর। এডগাসরর র্মদ ইসচ্ছ োকত িারবার তাহসি লে মেকই িারসত পারত। মিিঃ 
লেরাসকাল্ড এবযাপারটা োসনন বসিই প্রাসযর ভ্য কসরনমন। 
  
কযামর লিািসনর েসে লদো করসবন োনাসিন। তারপর মস্থ্র দৃমষ্টসত মকেুক্ষয ডাক্তাসরর 
মদসক তামকসয হোৎ মেজ্ঞাো করসিন তাাঁর কাসে আসেঘমনক আসে মকনা। 
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কোটা শুসন ডাক্তার চিসক উেসিন। বিসিন তার কাসে িারমেযা োসক মকন্তু আসেঘমনক 
োসক না। 
  
কযামরর প্রসশ্নর উিসর োনা লগি ডাক্তার গানটার এাঁসদর পামরবামরক মচমকৎেক। মতমন 
মিসেে লেরাসকাসল্ডর মচমকৎো কসরন না। িসনামবজ্ঞানী মহসেসবই মতমন কাে কসর 
োসকন। 
  
কযামর িযাডমরকসক র্াবার অনুিমত মদসিন। 
  
এরপর ওযািটার হাসডর ডাক পডি। লে লবশ েতকঘ ভ্মেসত কো বিসিা। 
  
লোমনসগটসে মবদুযসতর তারগুসিা বহু পুরসনা মদসনর। তাই বারবার িাইন োরাপ হসয 
র্ায। কািসক লে মেউেটা োমরসযই মেসর এসেমেি, দশ পসনর মিমনসটর লবমশ েিয 
িাসগমন। লে গুমির আওযাে শুনসত পাযমন। মেসর এসে লদসে লেরাসকাসন্ডর অমেসের 
পাসশ েবাই েটিা কসরসে। প্রেসি েবাই লভ্সবমেি তাসক গুমি করা হসযসে মকন্তু পসর 
লদো লগি তা নয। 
  
কযামর মরভ্িবাসরর প্রেে তুিসতই হাড বিি লে লদসেই মচনসত লপসরসে ওটা তার 
মরভ্িবার। ওটা লে র্সরর েযাসর রাসে। এই েবর লক োসন আর লক োসন না লেকো 
তার অোনা। হসি মেসর এসে লে র্ারা আসগ লেোসন মেি তাসদর েবাইসকই লদসে। 
  
ইনেসপটর তাসক মেজ্ঞাো করসিন, মিিঃ গুিব্রাসেন এবাসর লর্ হোৎ এসে পসডমেসিন 
তাসত লকউ মবচমিত হসয পডমেি মকনা। 
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একটু লভ্সব ওযািটার োনাসিন লে েম্বসে তার মকেু িসন হযমন। লে লকন এসেমেি 
লে বযাপাসর ও মকেু োসন না। লক হতযাকারী হসত পাসর লে েম্বসে ধারযা লনই তার। 
  
কযামর এই র্টনার মপেসন অযাসিি লরোমরসকর েম্ভাবনা কতোমন োনসত চাইসিন 
কারয লে লেইেিয একা গামড চামিসয এসেসে। মেসযটাসরর কাসের েনয তারও লতা 
টাকার লিাভ্ োকসত পাসর। 
  
হাড মনমিত হসয মকেু বিসত পারি না। এ বযাপাসর লোর কসর মকেু বিসতও চায না 
লে। 
  
. 
  
১৩. 
  
লোর গিায হাত পা লনসড অযাসিি কো বিমেি। 
  
রাগত স্বসরই লে োনাি একা গামড চামিসয আেবার েনযই তাসক েবাই েসিহ করসে, 
একো লে বুঝসত লপসরসে। কাউসক বুমঝসয িাভ্ লনই। লেই েিয চামরমদসক কুযাশা। 
গামডর আসিা তার ওপর মদসয পডাসত তার িাোয একটা বুমদ্ধ লেসি মগসযমেি। এইটা 
র্মদ নাটসকর মেনারী হতমর করার কাসে িাগায তসব লবশ হসব। একটা রহেযিয 
পমরসবসশর কল্পনা করমেি। লবশ গা েিেি মবপজ্জনক পমরসবশ। 
  
মিিঃ গুিব্রাসেনসক অযাসিি মচনত মকনা কযামর োনসত চাইসিন। 
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অযাসিি োনাি েুন করসত হসি র্তোমন োনার প্রসযােন হয অতোমন নয, তাোডা 
তার বডসিাকসদর েসে লিশার মবসশষ ইসচ্ছও হয না। 
  
লরোমরক মবষ মনসয নাডাচাডা কসর মকনা কযামর োনসত চাইসিন। লে োনাসিা এ 
বযাপাসর তার লকাসনা আগ্রহ লনই। 
  
কযামর আসেঘমনসকর কো তুিসত লে বিসিা কুশীিসবর লিোে লদসে িাসঝ িাসঝ িসন 
হসযসে বসট আসেঘমনক িাো োবার োওযাসত। 
  
এোসন আো র্াওযা েম্বসে কযামর োনসত চাইসি লে উিসর বিসিা তার লকাসনা মেক 
োসক না। তসব শমনবারই আোর লচষ্টা কসর। মিসেে লেরাসকাসল্ডর কাসে লে অেুরন্ত 
ভ্াসিাবাো লপসযসে। 
  
কযামর িন্তবয করসিন, তার েসে লে হযত প্রচুর টাকাও লপসযসে। এ কোয অযাসিি 
মবরক্ত হি। িুইমের উইসির েম্বসে মেসজ্ঞে করা হসি লে মেকিত েসহাযর্ামগতা করি 
না। তার িসত, তার েম্বসে এত প্রশ্ন করবার লকাসনা িাসন হয না, কারয তার লতা মকেু 
র্সটমন। 
  
অযাসিি চসি র্াবার পর মেসভ্ন লরোমরক এসে লেইমদন তেন মক করমেি লে কো 
বিি। ঝগডা শুসন লে অমবচমিতই মেি। কারয িাসঝ িাসঝই লে ওরকি লচাঁচাসিমচ 
কসর। তাসদর কাউসকই লে পেি কসর না। মেনা লিসয বসি তার ওপসরও েুব রাগ। 
লেও এডগাসরর েসে ইযামকঘ কসর। মেনার অবজ্ঞা এডগার একদি েহয করসত পাসর 
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না। আেসি লেও মেনাসক ভ্াসিাবাসে। লে বিি লগািিাি শুরু হসত তার মপযাসনা 
বাোসনা লেসি র্ায। তার িসত লেমদন এডগার নাটক োডা আর মকেুই করমেি না। 
এই গেসগাসির িসধয ওযামি আর লবিভ্ার োডা লকউ লবর হযমন। তসব ঝগডার মদসক 
েবার িন োকায লকউ অতটা ভ্াসিা িক্ষয কসরমন। তসব মিসেে লেরাসকাল্ড আর মেনা 
লর্ বাইসর র্াযমন লে বযাপাসর লে মনমিত। 
  
মেসভ্সনর কো শুসনই কযামর বুঝমেসিন লে মনসেসক েুব চািাক িসন কসর। তাসক এ 
বযাপাসর লে েসিহ কসর। তার নাি লে মকেুসতই িুসে আনি না। ভ্াবটা এিন, প্রিায 
না লপসি লতা তারা মবশ্বাে করসব না বসি িাভ্ মক। 
  
মেসভ্ন চসি লগসি কযামরর িাোয একরাশ মচন্তা রু্রপাক লেসত িাগি। 
  
এিন েিয মেনা তার লেৌিসর্ঘর পেরা মনসয র্সর ঢুকি। আে লে অনযসদর িসতা 
কাসিা লপাষাক পসরমন। এই রেটা তার পেিও নয, তাোডা গুিব্রাসেন তার মনকট 
আত্মীযও নয। লোট লবিায মতনচারবার লদসেসে। 
  
মেনা লেই েেযার র্টনা বিসত িাগি। কযামরর িসন হি এর আসগ এত নাটকীযভ্াসব 
আর লকউ বসিমন। লেই েিয লক মক করমেি লে েব কো লবশ িোর ভ্মেসত বসি 
লগি। ওর ধারযা দুষু্ট লেসিসদর িসধয লকউ নয পাগিসদর িসধযই লকউ েুনী। 
  
র্েন ইনেসপটর বিসিন ঐ কডা পাহাডা লেসক লকউ লবসরাসত পারসব না মেনা বিসিা 
ওরা র্মদ ইসচ্ছ কসর তসব অবশযই লবসরাসত পারসব। লে তাসদর োসন ভ্াসিা কসর। 
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মেনা চসি লগসি কযামরর িাোয দুসটা কো রু্রসত িাগি। প্রেিত এর আসগ লকউ 
বসিমন ওযািটার হির্সর মেসর আেবার পর গুমির শি লশানা লগসে। মিতীযত, মিে 
লবিভ্ার চামব আনবার েনয র্র লেসড লবমরসয মগসযমেসিন, তাও মতমন বিসিন না। 
  
. 
  
১৪. 
  
মিসেে লেট েমূ্পযঘ কাসিা লপাষাকআোসক েমজ্জত হসয িাইসব্ররী র্সর বসেমেি। 
এসহন পমরসবসশ মেনা আবশযই লবিানান। 
  
মিসেে লেট কযামরর ডাসকর অসপক্ষায বসে োকসত োকসত ক্লান্ত হসয পসডসে। মকেুটা 
কু্ষণ্ণ হসযই এই অর্ো েিয নসষ্টর কো কযামরসক োনাসিা। 
  
কযামর তাসক বুমঝসয বিসিন এইেব কাসে লোটোসটা বযাপারগুসিা তাডাতামড লশষ কসর 
বড কাসে হাত মদসি েুমবধা হয। এইেনয তারা েবসশসষ এিন িানুষসদর োহার্য চান 
র্াসদর ওপর মনভ্ঘর করা র্ায। অনযরা এতক্ষয র্া বসি লগসে তার র্োেঘতা লবাঝবার 
েনয। 
  
একো শুসন লেসটর িুসের কামেনয েসর লগি। 
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কযামর বিসত িাগসিন, মতমন আশা কসরন, লেট লর্সহতু এ বামডর লিসয তার ওপর 
অমভ্জ্ঞ ও মবচক্ষয িমহিা লেই লহতু এই হতযাকাে েম্পসকঘ তার মনিযই েুমচমন্তত 
িতািত োকসব। 
  
কযামর কো লশষ করসত না মদসযই লেট বসি উেি, েুনী েম্বসে তার লকাসনা েসিহই 
লনই। মেনার হতচ্ছাডা িামকঘন স্বািীটাই এই কাে কসরসে। ওর েম্বসে লকউ লকাসনা 
লোাঁে রাসে না। 
  
কযামর এই েসিসহর কারয োনসত চাইসিন। 
  
লেট েবাব মদি, মক্রমেযান মনিয ওর েম্বসে লকাসনা লগাপন তেয োনসত লপসরমেি, 
আর লেই েনযই লে তাডাতামড এোসন মেসর আসে। ভ্াব লদমেসযমেি মনসের কাে 
আসে। মেনাটা দুি কসর ওই লবাকাটাসক মবসয কসর বেি। ওর েম্বসে লকাসনা লোাঁেই 
মনি না। মনসেসক বাাঁচাসনার েনযই ও হযসতা মক্রমেযানসক লিসরসে। 
  
কযামর এেসনা ওযািটারসক লগ্রপ্তার কসরমন লকন লভ্সব লে মবমিত হি। 
  
কযামর বিসিন মবনা প্রিাসয লতা কাউসক ধরা র্াসব না। 
  
লেট োনাি ওযািটার হযসতা কাযদা কসর মেউে োরাসনার নাি কসর লবমরসয 
মগসযমেি, গুমি কসর আবার মেসর এসেসে। 
  
কযামর মেনার কো বিসিা, লেট বিসিা ওেব একদি মিসেয কো। ও েব পাসর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিরর দিদি । আগাথা দিদি । দিস িার্পল ধারাবাদিক 

61 

www.bengaliebook.com                                  সূদির্ত্র 
 

 

লেট দুেনসকই েসিহ কসর মকনা কযামর োনসত চাইি। 
  
ইতস্তত কসর লেট োনাসিা মেনাসক হযসতা আেি কোটা োনাসত চাযমন বসিই 
মক্রমেযাসনর িুে বে করা হসযসে। 
  
কযামর মেনার রূসপর প্রেংো করসিন। লেট তাসক বিসিা ইতামিসত অিন লিসয প্রচুর 
আসে। তাোডা রূপ নয, টাকার েনযই ওযািটার ওসক মবসয কসরসে। 
  
লেসটর আমেঘক অবস্থ্া লকিন মেসজ্ঞে করাসত লে কযামরসক বিি, তার স্বািী মেসিন 
পমেত িানুষ। তারও লকানও বাসে েরচ লনই। তাোডা তার িার কাে লেসক লে েব 
টাকাটাই পাসব। 
  
কযামর তার িাসযর স্বাস্থ্য েম্বসে মেসজ্ঞে করসিন। 
  
েবাসব লেট োনাসিা তার িাসযর শরীর বযসের েনয দুবঘি হসযসে বা বাসত ধসরসে। 
এ বযাপারটা মনসয এত বাডাবামড করবার লকাসনা িাসন হয না। মিিঃ লেরাসকাল্ড এেব 
মনসয মচন্তা কসরন না। মিে লবিভ্ারই বড লবমশ িাো র্ািায েব বযাপাসর, লর্ ওই 
বামডর কত্রী। 
  
কযামর মচন্তাচ্ছন্নভ্াসব বিসিন, ঐ দুই লরোমরক ভ্াই এোসন লকন রসযসে তা মতমন 
বুঝসত পারসেন না। 
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এই বামডসত ওসদর োকা মনসয লেট লর্ েুব অেন্তুষ্ট তা ওর কোসতই প্রকাশ লপি। 
মেসভ্নসক েসিহ করবার কারয লনই লকননা লে ওসদর েসে একই র্সর মেি। লেট 
তার কোয পমরষ্কার বুমঝসয মদি হতযাকারী ওযািটার হাড োডা আর লকউ নয। 
  
এরপর পািা এি এডগার লিািসনর। তাসক লদসে বা তার আচরসয লকাসনা 
অস্বাভ্ামবকতা প্রকাশ লপি না। তসব অমতিাত্রায মবনযী। 
  
এডগার মিিঃ লেরাসকাসল্ডর িত লিাসকর েসে লর্ দুবঘযবহার কসরসে তার েনয েুব দুিঃে 
প্রকাশ করি। লে মনসেসক অপরাধী বসি িসন করি। ইনেসপটর র্মদ তাসক লগ্রপ্তার 
কসরন তসব লে মকেু িসন করসব না। 
  
কযামর লবাঝাসিা প্রিায োডা অমভ্সর্াসগর প্রশ্নই ওসে না। আর মিিঃ লেরাসকাল্ড বসিসেন 
বিুক লোাঁডাটা একটা দুর্ঘটনা োডা মকেু নয। 
  
এডগার মিউইসের িহানুভ্বতার প্রশংো কসর মনসের লেসিসবিার দুিঃেিয েীবসনর 
কো কযামরসক মবস্তামরত বিি। লে এও বিি, লকাসনামদন কারুর প্রমত লে অনযায 
কসরমন। কাউসক েকাযমন। লকবিিাত্র মনসেসক বড কসর লদোসত লচসযসে। এোসন লে 
লর্ মিউইসের লেসক্রটারী লেটা লকউ মবশ্বাে কসর না। েবাই আডাসি হাসে। তসব 
মিসেে লেরাসকাল্ড োডা। উমন েমতযই ভ্াসিািানুষ। এডগার কু্ষব্ধ কসি বিি তার বাবা 
লনই বসিই এই অবস্থ্া হসযসে। এেন লে মিিঃ লেরাসকাল্ডসকই বাবা বসি িাসন। তাসত 
আর লকউ তার লপেসন িাগসত োহে করসব না। 
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কযামর র্েন বিসিন লর্, লেই আবার অমভ্সর্াগ কসরসে লর্ মিিঃ লেরাসকাল্ড তার শত্রু 
তাসক র্ন্ত্রযা মদসযসে। তেন এডগার একটু ইতস্তত করসত িাগি। 
  
মরভ্িবারটা লে ওযািটাসরর র্র লেসক মনসযমেি িসন করসত পারি না। এিন গিার 
এমডসয লর্সত কযামর ধীর গিায আবার মেসজ্ঞে করি লেটা লে লকাো লেসক লপসযমেি। 
এডগার একটু চুপ কসর রইি। 
  
কযামর তাসক মেসজ্ঞে করি তার মকেু িসন পডসে মকনা। লে োনাি তার মকেুিসন 
লনই। েবার ওপসর তার রাগ হমচ্ছি। 
  
মিিঃ লেরাসকাল্ড তার বাবা একো লক বুমঝসযসে কযামর োনসত চাইসি, লে লর্ভ্াসব লকউ 
কোটা বিসিা তাসত স্পষ্ট লবাঝা লগি লে মিসেয বিসে, তাসক লোর কসর িাভ্ লনই 
লভ্সব কযামর তাসক োবধান কসর মদসয মবদায মদসিন। 
  
কযামর বুঝসিন লিাকটা একই েসে দামম্ভক, মিেযাবাদী আবার েরিও। এসক মদসয 
লকাসনা কাে হামেি করা েম্ভব। মিে িারপি মেকই ধসরসেন, ওর িাোয লকউ দুবুঘমদ্ধ 
রু্মগসযসে। 
  
মকেুক্ষয বাসদ লদো লগি, ইনেসপটর মপযাসনার োিসন লচযাসর। োসেঘন্ট লিক োনিার 
পাসশ লচযাসর। 
  
কযামর িক্ষয করসিন, এোসন বসে োমডরুসির দরোর মদসক িক্ষয রােসত লগসি 
লিকসক আর লদো র্াসচ্ছ না। 
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লিক উসে িাইসব্ররীসত লগি। কযামর িসন িসন একটা মহসেব হতমর করমেসিন। তাসত 
লদো লগি, িাইসব্ররী লেসক বারািায লবমরসয লদৌসড মগসয েুন কসর আবার মনসের 
লচযাসর এসে বসে পডা িাত্র কসযক মিমনসটর বযাপার। েকসির অবমস্থ্মতর কো লভ্সব 
মনসয কযামর বুঝসিন মেনা হাসডর পসক্ষ েুন করাটা অেম্ভব নয। টুি লেসক উসে বাইসর 
লবর হসি তা মেনার নেসর আেত। মকন্তু মেনা বসিমেি লগািিাি শুরু হবার েিসয 
মেসভ্ন মপযাসনার োিসন মেি। তারপর মেকমেক বিা িুমস্কি। কযামর অসনক লভ্সবও 
লকাসনা মেদ্ধাসন্ত আেসত পারমেসিন না। 
  
মপযাসনার পাসশ রাো স্বরমিমপগুমি কযামর নাডাচাডা কসর লদেমেসিন। তারপর মিউমেক 
টুসির ডািাটা েুসি লেিসিন। এটা লেটা নাডসত নাডসত হোৎ একটা মেমনে লদসে 
চিসক উেসিন। মববযঘ হসয আো হিসদসট কাগে পসত্রর িসধয একটা মপস্তি। লিক 
উচ্ছ্বমেত হসয বসি উেি তসব মনর্ঘাৎ মেসভ্ন তাসত আর েসিহ লনই। 
  
কযামর তাসক োমিসয মদসয বিসিন তা কেসনাই হসত পাসর না, মতমন মনমিত ভু্ি পসে 
চামিত করবার েনযই লকউ একাে কসরসে। 
  
. 
  
১৫. 
  
মিসেে লেরাসকাসল্ডর দরোয এসে িারপি লটাকা মদি। 
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িুইমের োডা লপসয িারপি লভ্তসর প্রসবশ করি। 
  
আযনার োিসন বসে িুইমে চুি আাঁচডামচ্ছি। োনাসিা, কসযক মিমনসটর িসধযই হতমর 
হসয লে পুমিসের কাসে র্াসচ্ছ। 
  
িারপি তার শরীসরর েবর মনি। কো প্রেসে মেসজ্ঞে করি লক েুনী হসত পাসর বসি 
তার ধারযা। 
  
িুইমে আেসি মকেুই লভ্সব উেসত পাসরমন। এর আসগরবার র্েন মক্রমেযান এসেমেি 
তেন লেসকই ঝাসিিার েূচনা লেইেনযই ও এবার এোসন এসেমেি বসি িুইমের িসন 
হয। 
  
আসগর বার রামত্রসত লক লক মেি মেসজ্ঞে করায িুইমে বিসিা, এবাসর র্ারা আসে 
তারা েবাই মেি। অযাসিি িেন লেসক এসেমেি। লেবার রুে মেি। 
  
রুসের নাি শুসন িারপি অবাক হসয লগি। একটু লর্ন আসিাও লদেসত লপি। লে 
বুঝসত পারি মক্রমেযান আর রুে দুেসনই গেসগাসির আভ্াে লপসযমেি। রুে তার 
অস্বমস্তর কারযটা ধরসত পাসরমন। মক্রমেযান োনসত লপসরমেি লকউ িুইমেসক মবষ 
োইসয িারবার চক্রান্ত করসে। 
  
িুইমে হোৎ লেনসক বিসিা লে বুঝসত লপসরসে তার কাে লেসক েবাই মকেু একটা 
িুমকসয রােসে। মিউইেসকও েুব অনযিনস্ক লদোসিা। 
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িারপি বিসিা, লেটা হযত েুসনর েনয মতমন অনযিনস্ক মেসিন। 
  
িুইমে মক োমন মচন্তা করসত িাগি। 
  
িারপি তার মচন্তার কারয োনসত চাইি। িুইমে োনাি লে মেনার কো ভ্াবসে। তার 
মবশ্বাে লে েমতযই ওযামিসক ভ্াসিাবাসে। মেনা বযেেুিভ্ চপিতা মনসয পুরুষসদর 
আকষঘয করসিও তার আেি টান স্বািীর মদসকই। ওযামি ওর িত না হসিও ওসদর 
মবসয হসযসে। মেনার েুেটা েুব দরকার। 
  
িারপি একিত হসয বিি, েবারই অমধকার আসে েুেী হবার। 
  
িুইমে বিসিা, মেনার বযাপার অনযরকি। ওর িা মপম্পাসক মনসয একটা পরীক্ষার লচষ্টা 
চসিসে আর তাসত েেি হসতই হসব। এর পসরর কো বিসত মগসয িুইমে হোৎ লেসি 
লগি। িারপি লকৌতহিী হসয উেি। বারবার কোটা োনসত চাইি। কারয োনাটা তার 
দরকার। 
  
িুইমে বসি চিি, মপপপার িা মেি কযাোমরন এিানওযােঘ। 
  
িারপি মবমিত হি। র্াসক োঁেী লদওযা হসযমেি স্বািীসক মবষ োওযাসনার অপরাসধ! 
মপপা তার লিসয। 
  
এমরক আর িুইমে মপম্পাসক েবরকি ভ্াসিাবাো মদসয মশক্ষা মদসয বড কসর তুসিমেি। 
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এেব শুসন মিে িারপি স্তমম্ভত, িুইমে ইনেসপটসরর েসে কো বিসত বেবার র্সর 
চসি লগি। 
  
কযামর র্সর দাাঁমডসয েব মেমনে েুাঁমটসয িক্ষয করমেসিন, েব আেবাবপত্র পুরসনা রে 
ওো। 
  
মিসেে লেরাসকাল্ড র্সর এসিা। পরসন কাসিা লপাষাক। লচহারায ভ্ােন ধসরসে। 
  
কযামর ধীসর ধীসর প্রশ্ন করসত শুরু করসিন। লেও আগ্রহ মনসয তার েবাব মদমচ্ছসিন। 
লেমদসনর েেযাসবিার র্টনা েব বিি। 
  
কযামর র্েন শুনসিন লর্ িুইমে এতটুকু ভ্য পাযমন, মতমন একটু মবচমিত হসয এই 
মনসৃ্পহতার কারয মেজ্ঞাো করসিন। 
  
উিসর িুইমে বিি এডগাসরর েবটাই নাটক। গুমি হাত েেসক লবমরসয লগসে। 
  
 ইনেসপটর একো মবশ্বাে করসিন না। 
  
হোই মিসেে লেরাসকাল্ড বিসিা, তাসদর কােকসিঘ অসনসকরই ধারযা ভ্াি নয। এডগ, 
মিউইেসক শ্রদ্ধা কসর। ও পাগি নয। তসব হোৎ উসিমেত হবার কারযটা িুইমে বুঝ 
পাসরমন। 
  
কযামর মরভ্িবারটা লদোসিন। িুইমে লেটা মচনসত পারি না। 
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কযামর োনাসিন এটা মপযাসনার টুসির িসধয পাওযা লগসে। কসযকমদসনর লভ্তসরই এটা 
লকউ বযবহার কসরসে। ভ্াসিা কসর পরীক্ষা এেসনা না হসি কযামরর দৃঢ় মবশ্বাে এরই 
একটা গুমি গুিব্রাসেসনর প্রায মনসযসে। 
  
িুইমে অবাক হি। কাি রাসত মেসভ্ন লরোমরক মপযাসনা বামেসযসে। ওর প্রমত 
কযামরর েসিসহর কো োনাসত িুইমে অস্বীকার করি। তার িসত ও েুন করসতই পাসর 
না। 
  
কযামর িুইমে র্র লেসক লবসরাসতই মেনা তাসক মেজ্ঞাো করি পুমিসের লিাকগুসিা 
তাসক েুব মবরক্ত কসরসে মকনা। 
  
িুইমে তাসদর োনাসিা ইনেসপটর তার েসে েুবই ভ্াসিা বযবহার কসরসে। 
  
মেনা, েমি, িুইমে িারপি েবাই মিসি িাইসব্ররী র্সর লগি। 
  
লেোসন িুইমে তার মচমেগুসিা লদেি। লেসিসদর আত্মীযসদর কাে লেসক মচমেগুসিা 
আসে। ডিঃ িযাডমরক তার উির লদন। আর বযমক্তগত মচমেগুসিার উির মতমন মনসেই 
লদন। 
  
মচমের লশসষ একটা পাসেঘি লোিা হসত লদো লগি তাসত েুব েুির একটা চসকাসিসটর 
বাি। তার লভ্তর লেসক অযাসিি লরোমরসকর কাডঘ লবর হি। 
  
মনসে আো েসেও কাডঘ পামেসযসে লদসে িুইমে অবাক হি। 
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 িারপি তাডাতামড িুইমেসক লেই চসকাসিট লেসত বারয করি। 
  
মিসেে লেরাসকাল্ড অবাক। 
  
 িারপি মেনাসক বিি অযাসিি লকাোয আসে লদেসত। 
  
মেনা উসে লগি। 
  
অযাসিি র্সর ঢুসকই িুইমেসক দুহাসত েমডসয ধসর আদর করি। িারপি বিি, িুইমে 
চসকাসিট লপসয েুব েুমশ হসযসে। 
  
চসকাসিসটর কো শুসন অযাসিি অবাক। লে লতা পাোযমন। 
  
িারপি বািটা হাসত মনসয মিউইসের কাসে মগসয েব োনাসত মতমন গম্ভীর হসিন। ডিঃ 
িযাডমরক লেগুসিা পরীক্ষা করসিন। 
  
িুইমের মপ্রয চসকাসিটগুসিাই পাোসনা হসযসে র্েন তেন লভ্তসরর লকউই একাে 
কসরসে। মিে িারপি আর বযাপারটা িুইমের কাসে লগাপন রােসত চাইি না। 
  
. 
  
১৬. 
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মেনা িন মদসয একটা মেনারী আাঁকমেি। হোৎ শুনসত লপি লকউ বিসে, লকাসনা বদিাে 
লিাক নামক োবাসর মবষ লিশাবার তাসি রসযসে। 
  
মেনা তামকসয লদেি লেই তািা লোিায লচৌকশ লেসিটা আমনঘ। র্ার মেসযটাসর েুব 
উৎোহ। 
  
মেনা মেসজ্ঞে করি কার লেসক লে এেব কো শুসনসে। 
  
লে োনাি তারা েব েবর রাসে। মিসেে লেরাসকাসল্ডর লকউ ক্ষমত করসব না। তসব ওই 
বদিাইশ লবিভ্ারটা– 
  
এ ধরসনর িন্তবয শুসন মেনা তাসক এক ধিক মদি। 
  
আমনঘ তেন লেটা মক ধরসনর মবষ মেি লে েম্বসে লোাঁে মনসত শুরু করি। চসকাসিসটর 
কোও তার কাসন লগসে। 
  
হোই লে বসি উেি লে োসন অপরাধী লক। 
  
মেনা তার কো শুসন মবরক্ত হি। 
  
আমনঘ একভ্াসব বসি লর্সত িাগি, তািা েুসি িো করবার েনয প্রাযই রাসত্র লে বাগাসন 
লবমরসয র্ায। 
  
মেনা মবশ্বাে করি না। 
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আমনঘ তেন বিি মেক আসে লে বরং পুমিশসকই েব বসি লদসব। 
  
মেনার েুব লকৌতূহি হি লশানাবার েনয মকন্তু লে ততক্ষসয হাওযা। 
  
তারপসরই মেসভ্ন এি। তারা কো বিসত বিসত বামডর মদসক চিসত িাগি। 
চসকাসিট আর কাডঘ মনসয তারা লপ্ররসকর লবাকামির কো বিসত বিসত এসগাসত 
িাগি। 
  
মেনা মচন্তা করসত িাগি, তার মদদাসক লক মবষ োওযাসত পাসর। লে ওযামিসক েসিহ 
কসর না বসি মেভ্ োট্টা করি তার স্বািীপ্রীমত লদসে। মেনা আমনঘর কোগুসিা 
মেসভ্নসক বিি। লে লকাসনা গুরুত্বই মদি না। 
  
েকািসবিা ঝকিসক লরাসদ দাাঁমডসয কযামর অযাসিিসক মেসজ্ঞে করসিন লে লকাোয 
গামড োমিসযমেি। অযাসিি েমেকভ্াসব বিসত পারি না। 
  
কযামর তীক্ষ্ণ লচাসে পামরপামশ্বঘক অবস্থ্াটা পর্ঘসবক্ষয করসিন। তারপর কনসেবি 
েসেটসক ডাক মদসতই লে লদৌডসত লদৌডসত িাে লপমরসয বামডর মদসক লগি তারপর 
লরাযাসকর কাসে দরো মদসয ঢুসক লগি। একটু পসরই োনিার পদঘাটা লোসর নসড 
উেি তারপর বাগাসনর দরো মদসয লবমরসয লে হাাঁপাসত হাাঁপাসত মেসর এি। 
  
কযামর র্মডর মদসক তামকসয লদেসিন িাত্র দুমিমনট মবযামিশ লেসকে লিসগসে। 
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অযাসিসির মদসক তামকসয মতমন বিসিন তার মবরুসদ্ধ েরােমর লকাসনা অমভ্সর্াগ মতমন 
এেসনা কসরনমন, শুধু লদেমেসিন েুন করাটা তার পসক্ষ অেম্ভব মেি না। 
  
অযাসিি বিি, তাসক মনিযই অপরাধী ভ্াবা হসচ্ছ না কারয লে মনিযই লবাকার িত 
মবষ লিশাসনা চসকাসিসট মনসের নাি লিো কাডঘ পাোসব না। 
  
কযামর বিসিন লর্ ইসচ্ছ কসরই এই েটকা র্াসত িসনর িসধয হতমর হয তার বযবস্থ্া 
কসরসে। অযাসিি বযে কসর কযামরর বুমদ্ধর তামরে করি। 
  
েসেট কযামরসক বিি তার িতািত োনিার পদঘা নাডাসত মগসয লদসে, ওপসরর একটা 
হুক লোিা। অেঘাৎ লভ্তসরর আসিা বাইসর লদো র্াসব। 
  
অযাসিি লেই আসিা িক্ষয কসরমেি মকনা মেসজ্ঞে করাসত লে বিি কুযাশার েনয 
মকেুই ভ্াসিা কসর লদো র্াযমন। তাোডা লে দৃশযপট ভ্াবসতই বযস্ত মেি। 
  
িাসের ওপর মদসয কযামর আর েসেট বামডর মদসক লর্সত িাগসিন। অযাসিি ভ্াবি 
মনিয পাসযর োপ েুাঁেসে। তসব রামত্রর বৃমষ্টসত েব িুসে মগসযমেি। 
  
অযাসিিসক লদসে মেনা লদৌসড এি। তাসদর িসধয নানা কো হসত িাগি ভ্মবষযৎ মনসয। 
অযাসিি তাসক মবসয করসত চায। ওযামিসক লেসড মদসয লে তার কাসে চসি আেসত 
বসি মেনাসক। অযাসিসির েসে কো বিসত বিসত হোৎ একটা বুমদ্ধ লেসি র্ায তার 
িাোয। 
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. 
  
১৭. 
  
িুইমে মবভ্রান্ত হসয বসি ওসে লে মকেুসতই মবশ্বাে করসত পারসে না তাসক লকউ মবষ 
োওযাসনার লচষ্টা করসে। 
  
লস্ন্সহর েুসর মিউইে োনাি এই দুিঃেটা মতমন তাসক মদসত চানমন। 
  
 িুইমে লেসনর মদসক মেসর োনসত চায এেব কো েমতয মকনা। 
  
িারপি োয লদয। িুইমে পাগসির িত বসি র্ায তার এতমদসনর মবশ্বাে ভ্াসিাবাো 
তাহসি েব মিসেয। 
  
মিউইে োনাসিন মতমনও একো োনসত পাসরনমন। 
  
িুইমে বারবার বিসত িাগি মক্রমেযান এবার এসে ঐ েনয তাসক বারবার শরীসরর 
কো মেসজ্ঞে করমেি। লে লতা তাসক স্পষ্ট কসর েব বিসত পারত। র্া র্সটসে লে েব 
অমবশ্বাে করসত ইসচ্ছ হয তার। 
  
েকসি স্তব্ধ হসয বসে োসক। িুইমে দীর্ঘশ্বাে লেসি বসি লে এবার বুসঝসে কতোমন 
িনগডা েগসত লে বাে করসে। বাস্তসবর েংস্পসশঘ লে আসেমন। তার এই িুহূসতঘ 
কাউসক ভ্াসিা িাগি না। লে একা োকসত চাইি। আত্ম মবসশ্লষয করসত চাইি। 
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মিে িারপি হির্সর চসি এি, অযাসিি নাটকীয ভ্মেসত তাসক অভ্যেঘনা োনাি। 
  
মিউইে লেরাসকাল্ড হি লপমরসয োমডরুসি ঢুসক দরো বে কসর মদসিন। 
  
ইনেসপটসরর েসে অযাসিসির মক কো হসযমেি েব লে িারপিসক োনাি। 
  
মেসভ্ন লরোমরক বযস্ত হসয ঢুকি। অযাসিিসক আমনঘর কো বিি। আমন মেনা র্া 
লদসেসে বসিসে মেসভ্ন লেকো অযািিসক োনাি। অযাসিি লকৌতূহিী হি। 
  
তারপর পসর ওসক মেজ্ঞাোবাদ করসব বসি মেসভ্ন িাইসব্ররীর মদসক চসি লগি। 
  
অযাসিি িারপসির কো ভু্সিই মগসযমেি। লে িাইসব্ররীসত চসি লগি। বে দরোর 
আডাি লেসক কো লভ্সে এি। লে মদসক িারপি িন মদি না িসন হসযমেি আমনঘ 
বামনসয বামনসয বসিসে। কুযাশার রাসত বাগাসন লবডাসনাটা মবশ্বাে করা শক্ত হি। 
  
িারপি একিসন অযাসিসির কোগুসিা মচন্তা করসত িাগি। েসেট হাাঁপাসচ্ছ-মনিঃশ্বাে 
লেিসে র্নর্ন অনয লকউ..অনয লকউ হোৎ িারপসির মক িসন হসত তাডাতামড লবমরসয 
লগি। 
  
. 
  
১৮. 
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আচিকা অেকাসরর িসধয ওযামিসক লদসে মেনা চিসক উেি। ওযামি তাসক েুাঁেসত 
এসেসে। এোসন োডা আর লতা লকাোও তাসক পাওযা র্ায না। 
  
মেনা বিি তাসক মেসযটাসরর কাে করসতই এোসন োকসত হয। 
  
ওযামি মেনার কাসে োনসত চাইি এেব ঝাসিিা লশষ হসত আর কতমদন িাগসব। 
  
 মেনা একটু লভ্সব োনাি আর মদন পসনর িাগসব। 
  
শুসন ওযামি মচমন্তত হি। তারপর বিি তারপসরই আসিমরকা র্াওযা র্াসব। 
  
মেনা একো শুসন লর্সত রামে হি না। মেসযটার, মদদাসক লেসড লে লর্সত পারসব না। 
  
ওযামি োনাি লে একা র্াওযার কো বসিসে। 
  
মেনা অবাক হসয তার মদসক তাকাি। তার িাসন ওর র্াওযা না র্াওযাটা ওযামির কাসে 
বড নয। মেনা েুব লরসগ লর্সত ওযামি একটা লবাঝাাঁপডা করসত চাইি তার েসে। লে 
মেনাসক বিি মবসযর আসগ পামরবামরক অবস্থ্ার েবর লে রাসেমন। মকন্তু এেন লদেসে 
এেব কাে কারোনা েহয করা তার পসক্ষ িুমস্কি। লে মেসর লর্সত চায। মেনার কাসে 
মকেু আশা কসর না। লে র্মদ িুমক্ত লপসয অনয কাসরার েসে চায োকসত পাসর। ওযামি 
চায তার স্ত্রী তার েসে োকসব েব েিয। 
  
মেনা ওযামিসক স্বােঘপর বিি। লে এোসন োকসত চায। ওযামি োনাি তার এইেব 
েুনোরামপ োযগার িসধয োকসত ভ্াসিা িাসগ না। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিরর দিদি । আগাথা দিদি । দিস িার্পল ধারাবাদিক 

76 

www.bengaliebook.com                                  সূদির্ত্র 
 

 

  
মেনা তাসক বিি, লর্সত না মদসি লে এেিয র্াসব মক কসর। ইনেসপটর এিমনসতই 
ওযামিসক েসিহ কসর। ওযামি বিি প্রিায োডা লতা আর ধরা র্াসব না। 
  
মেনা হোৎ লকাঁসদ লেিি, ওযামির েনয তার েুব ভ্য িাগসে। ওযামি বিি, শুধু শুধু 
ভ্য লপসয িাভ্ লনই। কারয তাসদর হাসত লকাসনা প্রিায লনই। 
  
ওরা বামডর মদসক রওনা হি। মেনা ওযামিসক র্েন মেসজ্ঞে করি লর্ লে মক চায না 
লর্ মেনা তার েসে োক লে তেন চুপ কসর রইি। 
  
মেনা লরসগসিসগ ওযামির উসদ্দসশ র্া তা কো বসি স্পষ্ট বসি মদি, লে তার েসে র্াসব 
না। তাসক মবসয করাই ওর ভু্ি হসযমেি। আসিমরকায মগসয লে লর্ লকাসনা লিসযর েসে 
োকসত পাসর। ওযামি রামে হি। 
  
. 
  
১৯. 
  
ইনেসপটর কযামর েসেসটর োহাসর্য লর্োসন তদন্ত চািামচ্ছসিন, লেোসন মিে িারপি 
ওসদর দুেনসক র্সর ঢুকসত লদেি। 
  
আচিকা লবিভ্ার তাসক োন্ডা লিসগ র্াসব বসি র্সর ঢুকসত বিি। 
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 লর্সত লর্সত মিে িারপি র্াদুর লভ্িমকর োহসর্য িানুষসক লকিন লবাকা বানাসনা হয 
লে কো বিসত বিসত র্ামচ্ছি। কাটা িানুষও লকিন লোডা হসয র্ায। 
  
লবিভ্ার মকেু বুঝি না। ভ্াবি গেসগাসির িসধয লবচামরর িাো োরাপ হসয লগসে। 
  
হোৎ িারপি িুইমের েবর মনি। লবিভ্ার োনাি লে িসন িসন েুব আর্াত লপসযসে। 
  
িারপি বিি, িুইমে এিন মকেু বযাপার বুঝসত পাসর র্া অসনযরা লবাসঝ না। 
  
লবিভ্ার র্েন বিি িুইমে বাস্তব েগসতর বাইসরর িানুষ, তেন িারপি কোটা শুসন 
মবিসযর ভ্ান করি। 
  
এইেিয এডগার িমজ্জত িুসে তাসদর পাশ মদসয চসি লগি। 
  
দুেসন কো বিসত বিসত বামডর লভ্তর লগি। 
  
. 
  
২০. 
  
িাইসব্ররী র্সর চাপা উসিেনা, েবাই একেসে রসযসে। মিউইে অনযিনস্ক হসয পাযচারী 
করসেন। 
  
লবিভ্ার োনসত চাইি মক বযাপার। উিসর মতমন বিসিন আমনঘসক পাওযা র্াসচ্ছ না। 
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মেনা লদৌসড িুইমের কাসে লগি। মেসজ্ঞে করি তার শরীর অেুস্থ্ িাগসে মকনা। 
  
কযামর েযাকাসে িুসে বিি, লেসিটার েনয তার েুব কষ্ট হসচ্ছ। 
  
িারপি অসু্ফসট বিি, লবাকা লেসিটার এিন মবপদ র্টি। 
  
মেসভ্ন আেসত মিউইে তাসক েব র্টনা েুসি বিসিন। 
  
ডিঃ িযাডমরক একমট েুদশঘন লেসিসক মনসয ঢুকসিন, আেঘার লেেমকনসের েসেই আমনঘর 
লশষ লদো হয। 
  
মিউইে আেঘারসক আমনঘর েম্বসে মেসজ্ঞে কসর োনসিন লে মকেু োসন না। এও 
বিসিা লর্ তািা লোিা মনসয লে কেসনা েমতয বিত না। কাি রাসত্র ও মবোনা লেসড 
লকাোও র্াযমন। 
  
মিউইে আেঘাসরর কো মবশ্বাে করসত পারসিন না। 
  
দরোর কাসে হহবচ লশানা লগি। একেন িাোরিশাই ধপ কসর লচযাসর বসে বিসিন 
লর্ তাসদর পাওযা লগসে। 
  
মিিসেড োনসত চাইি লক তারা। 
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উিসর মতমন বিসিন, লেসের ওপর ভ্ারী লিাহা পসড অযাসিি আর আমনঘ দুেসনরই 
িাো এসকবাসর গুাঁমডসয লগসে। েবসশষ। 
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৩. গরি সুরুযা 
২১. 
  
িুইমের েনয িারপি গরি েুরুযা মনসয এসে ডাকি। কযামর মবোনা লেসক উসে 
িারপসির হাত লেসক বামটটা মনি। িুেটা ম্লান। িারপি পাসশ লচযারটা লটসন বেি। 
  
িুইমে মতনসট িৃতুয েম্পসকঘ বিসত মগসয লকাঁসপ উেি। এসদর েনয তারা কত মক 
করসত লচসযসে। বতঘিান েীবন ধারাটাই বদসি লগসে। েবমকেু েমটি হসয পসডসে। 
  
িারপি একটা নে কাটার কামচ তুসি মনি। কামচটা লবশ নতুন রকসির। একমদসক 
একটা বাডমত আেুি লঢাকাসনার োযগা। 
  
িুইমে োনাি েকাসি অযাসিি ওটা মদসয লগসে। ডান হাসতর নে কাটবার েুমবধা হয 
এসত। 
  
িারপসির িাোয একরাশ মচন্তা রু্রসত িাগি। 
  
িুইমে তাসক বিসিা, লে কতটা বুঝসত পারসে, র্টনাটা লকান মদসক গডাসব? 
  
 িারপি মকেু বিি না। 
  
িুইমে তাসক শুধু বিি লে লর্ন র্া করা উমচত তাই কসর। 
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. 
  
২২. 
  
মিে িারপি কযামরসক তার েসে একবার হির্সর লর্সত বিি। একটা মেমনে লদোসব। 
  
হির্সর এসে কযামরসক িারপি একোযগায দাাঁড করাি। এটাসক একটা অমভ্নযিি 
লভ্সব োিসনর মদসক তাকাসত বিি। মক্রমেযান হতযার রাসত লর্ লর্ভ্াসব মেি েবটা 
কযামরসক কল্পনা করসত বিা হি। 
  
কযামর মবমিত হসিন। 
  
িারপি তার িসনর অবস্থ্া বুঝি। তারপর লে োদুর লভ্িমকর কো বিসত িাগি। 
তরুযীসক করাত মদসয কাটার কো ভ্াবসত ভ্াবসতই িারপি েুসনর বযাপারটা স্পষ্ট 
বুঝসত লপসরসে। 
  
কযামর ভ্াবসিন িারপি পাগি হসয লগসে। 
  
িারপি লেই লরািহষঘক লেিা লদোসনার পদ্ধমত বযঘনা কসর লর্সত িাগি। আিরা ভ্ামব 
দুসটা িানুষ আেসি মকন্তু একটা িানুষ। 
  
ইনেসপটর দীর্ঘশ্বাে লেিসিন। িারপি বসি চিি একটা িানুষ পাকঘ লেসক ঢুসক 
বামডর বাইসর আবার লবমরসয লর্সত দুমিমনট পযতামিশ লেসকে িাসগ, এসত দুমিমনসটরও 
কি েিয িাগসব। 
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কযামর বুঝসিন না। 
  
িারপি বুমঝসয মদি মিউইসের অমেের্সর– োমডরুসি দুেন নয একেন লিাক মেি। 
লভ্তর লেসক লেটা লদো র্াসচ্ছ না। তাসদর িসধয একেন োনিা েুসি লরাযাসক নািি। 
লদৌসড লগি (অযাসিি পদশি শুসনমেি) মক্রমেযাসনর র্সর ঢুসক গুমি করি। লদৌসড 
মেসর এি। এমদসক র্সরর লিাকমট একাই দুেসনর গিায কো কাটাকামট চািাি 
এতক্ষয। ঐ দুএকমিমনট েিয বাদ মদসি অবশয র্সর দুেনই মেি। 
  
কযামর মনিঃশ্বাে বে কসর শুনমেসিন। িাসন এডগার েুন কসরসে আর িুইমেসক মবষ 
মদসযসে। 
  
িারপি োনাি মবষ লদবার বযাপারটা একদি বাসে কো। েবার দৃমষ্ট ঐ মদসক র্াবার 
েনয র্টনা ঐভ্াসব োোসনা হসযসে। আসেঘমনসকর প্রভ্াসবর েসে বাসতর মিি আসে 
বসি ঐ েুসর্াগটা লনওযা হসযসে। টমনসক আসেঘমনক বা টাইপরাইটাসর মচমেসত কসযকটা 
িাইন েুসড লদওযা লভ্িমক োডা মকেু নয। মক্রমেযান োসের বযাপাসরই এসেমেি। 
গমচ্ছত টাকা এধার ওধার কসরসে লকউ। স্পষ্টই লবাঝা র্াসচ্ছ েসিহটা একেসনর 
ওপসরই মগসয পডসে– মিউইে লেরাসকাল্ড। 
  
. 
  
২৩. 
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মিসেে ডযামন রাইডকসক লিো মেনা লহসডর একমট মচমের বক্তবয হি, লে আসগই 
োমনসযসে এডগার এসকবাসর লবাকা লিাক। ইনেসপটর কোর িারপযাাঁসচ র্েন ওসক 
কাবু করসত িাগি তেন ভ্য লপসয লদৌডসত লদৌডসত হ্রসদ মগসয পডি। লেোসন একটা 
পচা লনৌকা মেি লেটাসক ধরি। মিউইে চীৎকার করি। তরপর লদৌডসত িাগি। 
এডগার োাঁতার োসন না। মিউইে েসি ঝাাঁপ মদি তারপর দুেসনই শযাওিায েমডসয 
লগি। একটা পুমিে দমড মদসয ওসদর লটসন আনি। 
  
মিিসেড র্েন বিি ওরা ডুসব র্াসব এবার িুইমে তাসত শান্তস্বসর োয মদি। 
  
তারপর েব লশষ। অসনক লচষ্টা করা হি, বাাঁচাসনা লগি না। 
  
িুইমে মিিসেডসক মনসয আসস্ত আসস্ত বামডর লভ্তর চসি লগি। লবাঝা লগি, িা আর 
লিসযর িসধয টাসনর বযাপকতা। 
  
মচমের লশসষ মেনা আর ওযামির আসিমরকায লেরার কো বিা হসযসে। 
  
. 
  
২৪. 
  
িারপি মকভ্াসব আিাে কসরমেি লেকো িুইমে তাসক মেসজ্ঞে করি। তাসক একটু 
লরাগা আর দুবঘি িাগসে। লে দুিঃে লপসযসে তসব েুব একটা ধাক্কা োযমন। 
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িারপি বিি, েবাই বসি িুইমে বাস্তব পৃমেবীর বাইসরর িানুষ। মকন্তু লে লদেি 
একিাত্র িুইমেই লবাঝাসত পাসর লকানটা েমতয আর লকানটা লচাসের ভু্ি। এডগার 
েমতযই মিউইেসক আর মেনা েমতযই তার স্বািীসক ভ্াসিাবােত। পাগিামিসত এডগার 
মনেুাঁত অমভ্নয কসরসে। 
  
মিউইসের টাকাকমডর বযাপাসর েুব িাো মেি। কাসেই েব কতৃঘত্ব তার হাসত চসি 
মগসযমেি আর তাসতই িুমস্কিটা বাাঁধি। 
  
মিউইে অসঙ্কর র্াদুকর মেি। হাোর হাোর টাকা েসিহ না োমগসয েরাসনার উপায 
লবর কসর লেসিমেি। লেসিসদর লে লশোসতা। তারা লশো মবদযা মনসয মিউইসের মেিুক 
ভ্রাত তার অেৎ পন্থা মক্রমেযান ধসর লেসিমেি। িুইমেসক মনসযই একিাত্র মচন্তা মেি। 
  
মক্রমেযান ধসর লেসিসে বুসঝ হতমর হসযই মেি মিউইে। এডগার লিািসনর ধরসন আর 
একেন আসে। তাসকই আনা হসযমেি লিািসনর নাি মদসয। েিস্ত র্টনাটা মিউইে 
োোয। অযাসিি বুসঝমেি বসিই িুইমের কাটা নে েংগ্রহ কসর মনসয মগসযমেি। কারয 
দীর্ঘমদন আসেঘমনক মদসি নসে তার োপ পডসবই। 
  
িারপি বিি লে লচহারার মিি লদসেই বুঝসত লপসরমেি এডগার মিউইসের লেসি। 
মিউইেই তাসক োমনসযসে একোও বিি। লশষ পর্ঘন্ত লেসিসক বাাঁচাসত মগসয প্রায 
মদি। 
  
িুইমে তাসদর দুেসনর িসধযকার ভ্াসিাবাো কত গভ্ীর মেি োনাি। তার িসন লকাসনা 
েসিহই হযমন। লে োসন মিউইে তাসক মবষ লদসব না। তসব অযাসিি আর আমনঘর 
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িৃতুযর পর তার মবশ্বাে েন্মাি মিউইে োডা আর লকউ একাে করসব না। িুইমে েুব 
ভ্য লপসযমেি। এরপর না োমন কী ক্ষমত কসর বসে এই লভ্সব মচন্তা করত। লে বুঝসত 
লপসরসে ক্ষিতার েসে মবনয ও নম্রতা োকা চাই। 
  
ডিঃ গযািসব্রে িুইমের মবনসযর প্রশংো করাসত লে েুির দুসটা নীি লচাে লিসি 
মবিসযর দৃমষ্টসত চাইি। তার লর্ লকানও গুযই লনই। অসনযর িহে োকসি লে লচাে 
লিসি লদসে। 
  
মিে িারপসির িসন হি িুইমে মেক একইরকি রসযসে। 
  
মেনা িারপিসক বিি, তার মিিসেড িােীর কাসেই মদদা ভ্াসিা োকসব। িােীও লবশ 
ভ্াসিা হসয লগসে। 
  
িারপি তাসত োয মদি। মেনা োনাি এবার লে লোমনসগটসের ইতািী, লেসিিানুষী 
েিস্ত ভু্সি োাঁমট আসিমরকান হসয র্াসব। 
  
িারপি বিসিা ওসদর লদসে তারও লেই বহু পুরসনা মদসনর েিস্ত কো িসন পসড 
র্াসচ্ছ। লেই লোটসবিা– লেই বেুত্ব– কতশত অতীসতর কামহনী। 
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