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সািা িুরলর ট্রলাকদি 
  
০১. 
  
 সাদা চুলের লোকটি 
  
প্রায় সারারাত। জানুয়াটরর কনকলন শীলত সারা প্যারী শেরিা যখন টিটিলয় প্ল়েলে 
তখন লপ্রস দয ো কনকর্গ টদলয় একটি লোক েনেন কলর চেলে। নাি লবাটরস 
আইিলনাটিচ। খবগাকৃটত সাধারে লচোরা লসটিলয়ি দূতাবালসর একজন প্দস্থ কিগচারী। 
তার লদলের শীেগতা র্ালয়র পু্রু ফার লকালিও ঢাকা প্ল়েটন। 
  
লস োাঁিলত োাঁিলত সীন নদীর ওপ্লর লয ব্রীজিা আলে লসিা প্ার েলয় অখযাত প্ল্লীর 
লিতলর ঢুলক প়্েে। লবশ টকেুদূর যাবার প্র লস একিা আধিাঙা ব়ে ফ্ল্যাি বাট়ের 
সািলন দাাঁট়েলয় প়্েে। 
  
চাটরটদকিা লদলখ লস লসাজা বাট়ের লিতর ঢুলক প়্েে। লখাো দরজা টদলয় ঢুলক 
এলকবালর টসাঁট়ে লবলয় লসাজা প্াাঁচ তোয় উলে একিা ফ্ল্যালির দরজার সািলন দাাঁ়োলতই 
দরজা খুলে লদখা টদে এক তরুেী– ওের্া লর্টির। লসও লসটিলয়ত দূতাবালসর 
কিগচারী। 
  
লকালনারকি অিযর্গনা বা লকালনা কর্া বেে না ওের্া। লবাটরসও লকালনা কর্া না বলে 
লিতলর ঢুলক প়্েে। সলে সলে ওম্মা দরজা বন্ধ কলর টদে। 
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–এটদলক সব টেক আলে লতা? চাপ্াকলে টজলেসা করে লবাটরস। 
  
– িলন েয় আিার আসার প্লর্ লকউ টপ্েু লনয়টন। কর্াগুলো আপ্নিলন বলেই জানোর 
কালে এটর্লয় টর্লয় প্দগািা সটরলয় সািলনর টদলক তাটকলয়ই কলয়ক প্া টপ্টেলয় এে। 
  
– টক বযাপ্ার?– ওের্া টজলেস করে। 
  
–সািলন ফ্ল্যালির বারান্দা লর্লক দুলিা লোক এই ঘরিার টদলক তাটকলয় আলে– লবাটরলসর 
টবসৃ্মত কেস্বর। 
  
– ওরা লতািার আসার আলর্ লর্লকই আলে। ওের্া আশ্বাস টদে। 
  
–টকন্তু আিার িলন েলে, ওরা আিালদর টদলক নজর রাখলে। 
  
– েলত প্ালর, কারে সন্ধযার টেক আলর্ই ওই লোক দুলিালক একিা সাদা চুেওয়াো 
লোলকর সলে কর্া বেলত লদখটে। লোকিার চাে চেন লযন লকিন, আিার িলন েটেে 
ওলদর টকেু টনলদগশ টদটেে। 
  
-তােলে লতা িলন েয় লতাক দুলিা তার িা়ো করা গুণ্ডা। 
  
— ঐ রকি একিা টকেু িলন েয়। 
  
— তােলে লতা রীটতিত িলয়র কর্া। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদি অফ্ ব্লু ট্রেন । আগাথা দিদি । এরকুল ট্র াযাররা সিগ্র 

4 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

  
–লতািার আবার িয় টকলসর? তুটি লতা আর বািাে সলিত যাে না। 
  
–বািাে সলিত না েলেও িাকা টনলয় লতা লযলত েলব। যাকলর্, এখন লসই আলিটরকান 
সিয়িত এলে েয়। িালো কর্া, প্যালকিিা টেক আলে লতা? 
  
–েযাাঁ, ওিা যর্াস্থালনই আলে। 
  
 টেক লসই িুেূলতগ কটেিং লবেিা লবলজ উেে। 
  
– এলেন লবাধ েয়– িন্তবয করে লবাটরস। 
  
ওের্া দরজা খুেলত লর্ে। িদ্রলোক লদখটে খুবই প্ািংচুয়াে। 
  
এক দশাসই লপ্রৌঢ়লক টনলয় একিু প্লরই টফলর এলো। 
  
 টতটন লবাটরলসর টদলক তাটকলয় : িাঁটসলয়, ক্রাসটনন? 
  
–েযাাঁ, আটিই লসই লসই লোক। কাজিা খুবই লর্াপ্নীয় বলে আপ্নালক কষ্ট টদলয় এতদূর 
আনার জনয ক্ষিা চাইটে। 
  
– আপ্টন টনটিন্ত র্াকুন। লকউ আিালদর লেনলদলনর বযাপ্ালর জানলব না। টনন্ িােিা 
লবর করুন এবার। 
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িাকা এলনলেন লতা? 
  
— টনিয়ই। 
  
লবাটরস্ ওের্ালক ইশারা করে। ও চুল্লীর কালে টর্লয় লিতলর োত টদলয় োই আর 
লপ্া়ো কয়োর িলধয লর্লক একিা কার্জ লিা়ো প্যালকি বার কলর আনে। 
  
প্যালকিিা টনলয় লবাটরস কার্লজর লিা়েকিা খুেলতই লবটরলয় প়্েে একিা লিেলিলির 
বাক্স। 
  
র্িীর আগ্রলে লবাটরলসর োত লর্লক বাক্সিা টনলয় িদ্রলোক ঢাকটনিা খুলে লফেে। 
লিতলর প্ায়রার টর্লির িলতা একিা টনলিাে রুবী এবিং সলে আরও কলয়কিা লোি 
রুবী। 
  
টজটনসগুলো লদলখ আপ্ন িলন বুলি লস টনটিন্ত েে। বাক্সিা বন্ধ কলর লবেলির প্ালশর 
প্লকলি ঢুটকলয় লরলখ লিতলরর প্লকি লর্লক এক তা়ো লনাি লবর কলর লবাটরলসর োলত 
টদলয় টদে। 
  
লনািগুলো সবই টেে োজার প্াউলণ্ডর। গুেলত লবটশ সিয় োর্ে না। এবার লস বেে, 
টেক আলে সযার। 
  
এবার তােলে চটে। গুর্ নাইি। ওের্া দরজা খুলে টদে। িদ্রলোকলক টবদায় টদলয় এলস 
বেে, এবার আিার প্াওনা টিটিলয় দাও লতা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদি অফ্ ব্লু ট্রেন । আগাথা দিদি । এরকুল ট্র াযাররা সিগ্র 

6 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

দুখানা লনাি তার োলত টদে লবাটরস। খুশী লতা? আশাতীত লপ্লয় খুশীলত িেিটেলয় 
উেে লস। লনাি দুলিালক িাজ কলর লস তার লিাজার লিতলর রাখে। 
  
জানোর কালে টর্লয় ওরা লদখে িদ্রলোক দ্রুতপ্ালয় লোঁলি যালেন। তারপ্লরই দুলিা 
োয়ািূটতগ লবটরলয় এলস তালক অনুসরে করলত োর্ে। 
  
–যা সলন্দে কলরটেোি তাই েলো লদখটে। চাপ্াকলে বেে লবাটরস। 
  
একিু বালদই লদখা লর্ে আলরকটি লোক তালদর অনুসরে করলে। ওর্াাঁ লোকটিলক 
টচনলত প্ারে। 
  
ওই লদখ লসই লোকিা। লবাটরস সলে সলে রাস্তার টদলক তাকাে। ধীর প্দলক্ষলপ্ এটর্লয় 
যালে একটি লোক–তার িার্ার চুেগুলো লবশ ঘন আর ধবধলব সাদা। 
  
. 
  
০২. 
  
 িাঁটসলয় লন িাকুগইস 
  
সাদা চুে লোকিা র্দাইেস্কটর চালে োাঁিলে। লযন লকালনা ভ্রূলক্ষপ্ লনই। তারপ্র একিা 
লিাল়ের কালে লস োটজর েলো। দুলিা রাস্তা দুটদলক লর্লে। লস র্ালন না টর্লয় বাাঁ টদলকর 
রাস্তা ধরে। টকেুদূর টর্লয়ই আলরকটি লিা়ে এবার র্ানটদলক লর্ে। 
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কলয়ক টিটনি বালদই দুলিা গুটের আওয়াজ লশানা লর্ে। র্িলক দাাঁট়েলয় লোকিা বুিলত 
লচষ্টা করে আওয়াজিা লকালনাটদক লর্লক এলসলে। তার লোাঁলির লকালে ফুলি উেে কুর 
োটসর লরখা। 
  
আবার লস চেলত শুরু করে টেক আলর্র িত কলর। এটক! সািলন ওিা টকলসর টি়ে 
জলিলে। লস টিল়ের কালে লর্ে। 
  
কালো ওিারলকাি প্রা একটি লোক টক লযন টেখলে লনাি বইলত। তালক টঘলরই টি়ে 
জলিলে। 
  
–টক েলয়লে এখালন? সাদা চুেওো লোকটি একজনলক প্রশ্ন করে। 
  
–খুলনর লচষ্টা। খুব লবাঁলচ লর্লেন িদ্রলোক। 
  
— টক রকি? 
  
–দুজন গুণ্ডা একজন লপ্রৌঢ় িদ্রলোকলক আক্রিে করলত লচষ্টা কলরটেে। 
  
–তারপ্র? 
  
–তারপ্র আর টক? প্াোলত প্র্ প্ায় না বাোধনরা; িদ্রলোলকর বাোদুটর আলে বেলত 
েলব। গুণ্ডা দুলিা গুটে করার আলর্ই িদ্রলোকটি গুটে কলর! আর ওরা লেজ গুটিলয় 
চম্পি। 
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লোকিা কর্া না বাট়েলয় োাঁিলত শুরু কলর সীন নদীর ব্রীলজর টদলক এবিং প্ালয় প্ালয় 
কখন লপ্ৌঁলেও যায়। 
  
ব্রীজ প্ার েলয় আবার োাঁিলত োর্ে সািলনর টদলক এবার দ্রুত র্টতলত। 
  
রাত বালরািা লবলজ লর্লে। লোকিা একিা বন্ধ জুলয়োরী লদাকালনর সািলন দাাঁ়োয়। 
তারপ্র লদাকালনর প্ালশ সরু র্টেলত ঢুলক লদাকালনর ওপ্র তোয় ওেবার টসাঁট়ের 
দরজায় প্রপ্র টতনবার কটেিং লবে টিপ্ে। একিু প্লরই দালরায়ান দরজা খুলে 
টবরটিলত বেে; টক চান? 
  
–আটি িাঁটসলয় প্লপ্াপু্োস-এর সলে লদখা করলত চাই। 
  
–এত রালত্র তার সলে লদখা েলব না। আপ্টন বরিং কাে টদলনর লবোয় আসুন। 
  
–না, টদলনর লবো আসা সম্ভব নয়। তুটি িটনবলক বলো িাকুগইস এলসলে। দালরায়ান 
সটন্ধগ্ধ দৃটষ্টলত লদলখ দরজািা বন্ধ কলর টদে। একিু প্লরই দরজা খুলে লর্ে। 
  
–আপ্টন লিতলর আসুন িাঁটসলয়। িাটেক আপ্নার সলে লদখা করলবন। 
  
িাকুগইস ঘলর ঢুকলতই িাটেক অিযর্গনা জানালেন। এই লয িাঁটসলয় লন িাকুইস! দয়া 
কলর আসন গ্রেে করুন। 
  
িাকুগইস ধনযবাদ বেলতই প্লপ্াপু্োস তাকালেন; টক খবর বনু্ধ! িাে এলনলেন? 
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– না, আিার প্রর্ি প্রলচষ্টা টবফে েলয়লে তলব োে লেল়ে টদইটন। এবার অনয প্লর্ 
লযিন কলর লর্াক ও টজটনস আিার চাই-ই। 
  
-আপ্নার োতযলশর নাি আলে সুতরািং আপ্টন সফে েলবন। 
  
– সফে েলতই েলব। ও টজটনস চাই-ই। আপ্নার সলে লয বযবস্থা েলয়লে তা লযন টেক 
র্ালক। 
  
–আিার কর্ার ন়েচ়ে েয় না। িাকুইস, আপ্টন টনটিন্ত র্াকলত প্ালরন। 
  
–গুর্ নাইি িাঁটসলয়। 
  
–গুর্ নাইি িাকুগইস, আটি আপ্নার সাফেয কািনা কটর। 
  
িাকুগইস লবটরলয় লযলতই লিতলরর দরজায় খি কলর একিা শব্দ েলো। উলে টর্লয় 
প্লপ্াপু্োস দরজা খুেলতই একটি লিলয় হুিট়ে লখলয় লিলিলত প়্েে। সলে সলেই 
লিলয়টি উলে েটিত দৃটষ্টলত প্লপ্াপু্োলসর টদলক তাকাে। 
  
–টক বযাপ্ার টজয়া। এখালন টক করটেলে? 
  
–আটি চাটবর র্তগ টদলয় লোকিালক লদখটেোি। 
  
–লদখলত লপ্লয়ে তালক? 
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– না, িালো কলর লদখলত প্াইটন। তলব একিা টজটনস লদলখটে িার্ার চুেগুলো ধবধলব 
সাদা। প্লপ্াপু্োস লেলস বেলেন : ওিা প্রচুে। 
  
. 
  
০৩. 
  
 োিগ অফ ফায়ার 
  
সযািয় লোলিে। 
  
আলিটরকার অনযতি লেষ্ঠ ধন কুলবর টিিঃ টরউফাস িযান আেটর্ন একিা সুযি টনলয় এই 
লোলিলে বাস করলেন। রীটতিত অটফস চাোলেন টতটন। লকরাটন, িাইটপ্স্ট, বয়, 
লবয়ারা লতা আলেনই, একজন লসলক্রিারীও টনযুি কলরলেন। 
  
দুটদন টিিঃ আেটর্ন টেলেন না এবিং লকউ জানত না লয টতটন লকার্ায় আলেন। 
লসলক্রিারী টিিঃ টকিংিন লতা রীটতিত দুটিন্তাগ্রস্ত েলয়টেলেন। 
  
লবো প্রায় নিায় টিিঃ আেটর্ন এলেন। 
  
টকিংিন োটসিুলখ অিযর্গনা জানাে; গুর্ িটনগিং সযার। আপ্নার জলনয আিরা খুব টচন্তায় 
টেোি। 
  
-েযাাঁ এত লদটর েলব িাটবটন, জরুরী টকেু খবর আলে টক? 
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–আলে সযার, টিলসস কযার্াটরন দুবার লফান কলরটেলেন। টতটন আপ্নার সলে লদখা 
করবার জনয খুব বযস্ত েলয়লেন। 
  
খবরিা শুলন আেটর্ন িাবলো, টনিয়ই রুর্ লকালনারকি িালিোয় প্ল়েলে। েয়লতা 
লেক কযার্াটরন আবার তার সলে খারাপ্ বযবোর করলে। 
  
অটস্থর িালব প্ায়চাটর করলত শুরু করলেন আেটর্ন। ঘলর ঢুলক ওিারলকািিা আবার 
প্লর লফেলেন টতটন। 
  
–আপ্টন টক আবার বাইলর যালেন সযার? 
  
–েযাাঁ, আটি রুর্-এর কালে যাটে। 
  
–কটেিন লর্লক লকউ লফান করলে টক বেলবা? 
  
–বেলব, জাোন্নালি যাও। 
  
–লবশ, তাই বেব সযার। টকন্তু লস েয়লতা লসই উৎকৃষ্ট জায়র্ায় লযলত রাজী েলব না। 
  
 টিিঃ আেটর্ন এবার লেলস লফেলেন, লতািার এই গুলের জলনযই লতািালক আটি প্েন্দ 
কটর। ওলদর লোক এলে বেলব আটি প্লর লদখা করলবা। এখন আটি খুবই বযস্ত। 
  
ঘর লর্লক লবটরলয় দু-প্া এটর্লয়ই েোৎ র্ািলেন। 
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টকিংিন এটর্লয় লর্ে তার কালে, আিালক টকেু বেলবন? সযার 
  
েযাাঁ, লতািালক একিা টজটনস লদখালবা। 
  
প্লকলি োত টদলয় একিা লিেলিলির বাক্স লবর কলর ঢাকটনিা খুলে –এই লদলখা। 
  
টকিংিন- এর লচাখ দুটি উজ্জ্বে েে। 
  
–এত সুন্দর এবিং এত ব়ে রুবী আলর্ লদটখটন সযার? খুব দািী টনিয়ই? 
  
–দািী বলে দািী। এ টজটনস অিূেয। িািখালন লয ব়ে রুবীিা–ওটি রাটশয়ান জাটরনার 
কলে লশািা লপ্ত। ওর নাি োিগ অফ ফায়ার। ইটতোলস প্রটসদ্ধ িটে এিা। 
  
–এই িোিূেয রত্ন টনলয় আপ্টন ঘুলর লব়োলেন সযার! দুষ্ট লোলক জানলত প্ারলে 
েয়লতা…. 
  
–টেনতাই করলব–তাই লতা? লস লচষ্টা কলরটেে ববটক। 
  
–বলেন টক সযার। 
  
-েযাাঁ, দুলিা গুণ্ডা লোক আিালক আক্রিলের লচষ্টা কলরটেে। টকন্তু আিার টরিেবারিা 
র্লজগ উেলে ওরা প্াোয়। 
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–টজটনসিা লবাধ েয় টিলসস কযার্াটরনলক উপ্োর টদলত চাইলেন, তাই নয় টক? 
  
–টেকই ধলরে। রুলর্র জলনযই আটি এিা টকলনটে! 
  
–এতক্ষলে বুিোি টিলসস কযার্াটরন-এর উৎকোর কারে। 
  
-লতািার এবালরর অনুিান টেক েলো না। রুর্ টকেুই জালন না! এিা উপ্োর টদলয় আটি 
ওর িুলখ োটস লফাাঁিালত চাই। ওর িুলখর োটসর দাি আিার কালে োিগ অফ ফায়ার-এর 
লচলয় অলনক লবটশ। 
  
বাক্সিা বন্ধ কলর প্লকলি রাখলেন আেটর্ন। 
  
 –ঘন্টা খালনক বালদই আটি টফলর আসটে। 
  
. 
  
০৪. 
  
রুর্ কযার্াটরন 
  
কাজগন স্ট্রীলি ব়ে বাট়ে িা়ো টনলয় বাস কলর রুর্। টিিঃ িযান আেটর্ন-এর একিাত্র 
সন্তান। ের্গ েুলকাবারীর একিাত্র পু্ত্র লেক কযার্াটরন-এর সলে রুর্-এর টবলয় 
টদলয়লেন। 
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লেক-এর সলে লিলয়র টবলয় লদন অলনক রঙীন আশা টনলয়। বৃদ্ধ ের্গ-এর িৃতুযর প্লর 
তার জািাই েলব ের্গ েুলকানবারী এবিং রুর্ েলব লেটর্ েুলকানবারী। টকন্তু লেক আজ 
স্ত্রীর কাে লর্লক আোদা েলয় েম্পলির জীবন যাপ্ন করলে। 
  
লিলয়লক সুখী করলত টর্লয় আেটর্ন তালক চরি অসুখী কলর লফলেলেন। এই কারলেই 
টতটন লিলয়লক ঐটতোটসক োিগ অফ ফায়ার টদলয়ও খুশী রাখলত চাইলেন। 
  
রুর্-এর বাট়েলত প্রায় সাল়ে দশিা নার্াদ োটজর েলেন। বাট়েলত ঢুলকই নুতন লিইর্ 
টিস িযাসনলক লদলখ বলেন, রুর্ লকার্ায়? 
  
টিস িযাসন আেটর্নলক লদলখই অটিবাদন কলর বেে, টতটন এখন লদাতোয় েটয়িং রুি-
এ আলেন সযার। 
  
টিিঃ আেটর্ন েটয়িং রুলি ঢুকলতই রুর্ এলস তার র্ো জট়েলয় ধরে। দুটদন তুটি 
লোলিলে টেলে না। আটি দুবার লফান কলরটে। লকার্ায় টর্লয়টেলে, বাটপ্? 
  
–েযাাঁ, টবলশর্ একিা কালজর জনয বাইলর টেোি দুটদন এবিং বাইলর টেোি লতািার 
জলনযই। 
  
–আিার জলনযই! 
  
–েযাাঁ, লতািারই জলনযই। টকন্তু লস কর্া প্লর েলব। এবার বলো, আিার সলে তুটি লদখা 
করলত চাইটেলে লকন? লেক টক আবার দুবগযবোর কলরলে। 
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নতুন কলর ও আর টক দুবগযবোর করলব। র্ত টতন সপ্তাে ওর সলে লদখাই েয়টন। আলর্ 
যটদও বা িালি িালধয বাট়েলত আসলতা। ও এখন লিলত উলেলে এক নাচলনওয়ােীলক 
টনলয়। 
  
–নাচলনওয়ােী! লক লস? 
  
–তার নাি টিলরেী। লপ্শাদার নাটচলয়। 
  
–এ খবরিা আিার কালনও লর্লে। আটি তাই র্ত সপ্তালে েুলকাবারীর কালে এ বযাপ্ার 
টনলয় কর্া বলেটে। 
  
–টতটন টক বেলেন? 
  
–আিার সলে টতটন িালো বযবোর কলরলেন। টকন্তু লেক সম্বলন্ধ লকালনা উচ্চবাচয 
কলরনটন। লবচারার জনয আিার কষ্ট েয়। 
  
-লবচারা িালন? কার সম্বলন্ধ বেে কর্ািা? 
  
–বেটে ের্গ েুলকাবারীর সম্বলন্ধ। আিার িলন েে লেক এখন ওলক প্াত্তাই লদয় না। 
জরাগ্রস্থ বৃদ্ধ টপ্তালক লস প্লর্র কাাঁিা িলন কলর। 
  
এ বযাপ্ালর তুটি টকেু করলত প্ার না, বাটপ্? 
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–েয়লতা প্াটর। টকন্তু ওর সলে আটি সম্পকগই রাখলত চাই না। তুটিও ওর সম্পকগিা 
লশর্ কলর দাও। 
  
–তার িালন? 
  
 –টর্লিাসগ। েযাাঁ, টর্লিাসগ। যত তা়োতাট়ে প্ার ততই িাে। 
  
–টকন্তু….. 
  
-না রুর্, এর িলধয আর টকন্তু নয়। লতািার িলন এখলনা ওর জলনয টকেুিা দুবগেতা 
আলে। টকন্তু লস দুবগেতা লতািালক লিল়ে লফেলত েলব। 
  
কর্া বেলত বেলত আেটর্ন উলত্তটজত েলয় প্ল়ে। ও লতািালক িাকার জলনয টবলয় 
কলরটেে। ওর িত স্কাউনলেে-ব্রুি এর উপ্লর আর লকালনা িান রাখার দরকার লনই! 
যত তা়োতাট়ে সম্ভব ওলক োাঁিাই কর। 
  
–ও যটদ রাজী না েয়? 
  
-রাজী ওলক েলতই েলব। রাজী েওয়ার বযবস্থা আটি করব। তুটি এলত রাজী আে টক? 
লতািার িত বেে। 
  
–ও যটদ লকসিা কনলিস্ট কলর? 
  
–না, ও তা করলব না। করলত প্ারলব না। 
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–টকন্তু খবলরর কার্লজ বযাপ্ারিা টনলয় বে বচ প়্েলব। কার্জওোলদর আটি িয় কটর। 
  
–ওলদর িুখ বন্ধ করার িলেৌর্ধ আিার জানা আলে। লসই িলেৌর্ধটি কলয়কিা লর্াজ 
খাওয়ালেই িুখ বন্ধ। 
  
-লবশ, তুটি যখন বেে…. 
  
–আটি বেটে িালন? লতািার টক সম্মটত লনই না টক? 
  
–না, তা বেটে না। আিার সম্মটত আলে ববটক। 
  
–এই লতা আিার লিলয়র িলতা কর্া! এলত লতািার িালোই েলব। এবার লদখ লতািার 
জলনয টক টজটনস এলনটে আটি। 
  
প্লকি লর্লক লসই লিেলিলির বাক্সিা বার কলর রুর্লক টদলেন। বাক্সিা খুলেই রুর্ 
টবস্মলয় আর আনলন্দ আত্মোরা েলো। টক সুন্দর! অপূ্বগ! এরকি সুন্দর আর এত ব়ে 
রুবী আলর্ লকালনাটদন লদটখটন। 
  
–টেক বলেে। এ রত্ন অটিতীয়, অিূেয। এবার বে, লতািার প্েন্দ েলয়লে লতা? 
  
–খু-উ-ব! টকন্তু এিা তুটি টকিালব লযার্া়ে করলে বাটপ্? 
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–লস অলনক কাটেনী। এিা লযার্া়ে করলত অলনক কাে খ়ে লপ্া়োলত েলয়লে আিালক। 
তাো়ো এর জলনয বযয় েলয়লে কলয়ক োখ র্োর। 
  
–কলয়ক োখ র্োর! বলো টক! 
  
–টেকই বেটে। রুবীিার সটতযকালরর দাি অলনক লবটশ। পৃ্টর্বীলত ইটতোস প্রটসদ্ধ লয 
কটি িটেিাটেকয আলে, এটি তারই একটি। এর নাি োিগ অফ ফায়ার। 
  
োিগ অফ ফায়ার! রাটশয়ার জাটরনা লয রুবীিা র্োয় প্রলতন? 
  
–েযাাঁ, এিা লসই রুবীই। 
  
 রুর্ বাক্স লর্লক লসই রুবীিা লবর কলর বুলকর ওপ্র লচলপ্ ধরে আর খুশীলত 
িেিটেলয় উেে ওর িুখ। 
  
–আিালক এত িালোবাস, বাটপ্! 
  
–লতািালক িালোবাসব না লতা কালক িালোবাসব? তুটি আিার লচালখর িটে একিাত্র 
সন্তান। লতািালক খুশী করলত লকাটেনুর লপ্লে তা টকনলতও রাজী আটে। লতািার িুলখ 
যটদ োটস লফাাঁিালত না প্াটর তােলে আিার ধনলদৌেলতর দাি টক? 
  
এতক্ষলে রুলর্র িলন েলো লয, তার বাটপ্র লবাধেয় খাওয়া েয়টন। এলবো এখালনই 
লখলয় নাও, বাটপ্। 
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-না। আিালক এখুটন লযলত েলব। অলনক জরুরী কাজ প্ল়ে আলে। 
  
উলে দাাঁ়োলেন আেটর্ন, আটি এখন যাটে রুর্। কাে লতািালক টনলয় একবার 
সটেটসিার অটফলস যাব। তুটি বতটর েলয় লর্লকা। সাল়ে বারিায় আসব না েলে লফান 
কলর লদব। 
  
–লবশ, তাই েলব। টকন্তু 
  
–টকন্তু টক রুর্? 
  
–আটি লয টরটিয়ারায় যাব বলে সব টকেু টেক কলর লফলেটে। যাওয়ািা বন্ধ েলব না। 
লতা? 
  
–বন্ধ েলব লকন? কােই লতা আর িািো দালয়র করা েলে না। কােলক শুধু আলোচনা 
েলব সটেটসিালরর সলে। তুটি টফলর এলেই েলব। েযাাঁ, কলব রওনা েে? 
  
–আর্ািী ১৪ই, বু্ল লেলন। 
  
–টেক আলে। তালত লকালনা অসুটবধা েলব না। তলব যাবার আলর্ রুবীিালক বযালের 
লসফ টর্লপ্াটজি িল্ট-এ লরলখ লযও। 
  
–লকন বাপ্ী? এিা সলে র্াকলে অসুটবধা টক? 
  
–অসুটবলধ টবলশর্ টকেু লনই, তলব…. 
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–তলব টক বাটপ্? 
  
–এ ধরলনর দুেগি-রলত্নর জনয টবপ্দ ঘিা টবটচত্র নয়। রত্নলচালররা খবর লপ্লয় আিালক 
আক্রিে কলরটেে। 
  
-তাই নাটক? 
  
–েযাাঁ, রুবীিা টকলন যখন টফরটেোি দুজন আিালক আক্রিে করার লচষ্টা কলরটেলো তার 
আলর্ই আিার টরিেবারিা র্লজগ উলে, ওরা দ্রুত প্াোয়। 
  
–অসাধারে লতািার সােস বাটপ্। 
  
আেটর্ন বেলেন, এই জলনয রুবীিা বযালে রাখলত বেোি! 
  
–লবশ, আটি দু-একটদলনর িলধযই রুবীিা বযালে রাখব। 
  
টিিঃ আেটর্ন তখন লিলয়র কপ্ালে লেেচুম্বন টদলয় টবদায় টনলেন। লোলিলে টফলর টতটন 
লসলক্রিারীলক বেলেন, এখুটন টিিঃ লর্াটবর কালে যাও লতা। তালক বেলব লস লযন আিার 
সলে আর্ািীকাে সকাে নিায় লদখা কলরন। 
  
. 
  
০৫. 
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লর্াপ্ন সিংবালদর সন্ধালন 
  
 লর্াটব প্রটদন সকালেই োটজর েলো টেক নিায়। তার সিয়ানুবটতগতার জলনয খুশী 
েলেন আেটর্ন। 
  
–বসুন টিিঃ লর্াটব, আপ্নার সলে টকেু কালজর কর্া আলে। 
  
-বেুন। 
  
–একিা লোলকর সম্বলন্ধ টকেু লর্াপ্ন খবর টদলত েলব? 
  
–লর্াপ্ন সিংবাদ টবটক্র করাই লতা আিার লপ্শা। 
  
–আপ্টন টনিয়ই জালনন, ের্গ েুলকানবারীর লেলে লেক কযার্াটরন আিার জািাই। 
  
 –তা জাটন। 
  
-আিার লিলয় টববাে টবলেলদর িািো দালয়র করলব। িািো দালয়র করািা সটেটসিার-
এর কাজ টকন্তু যালত লকালনারকি অসুটবধা না েয় লসই জলনযই আটি লেক সম্বলন্ধ সব 
টকেু লর্াপ্ন খবর জানলত চাই। 
  
-অর্গাৎ, আপ্টন তার বযটির্ত চটরত্র এবিং আটর্গক অবস্থা সম্পলকগ জানলত চান, এই 
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-েযাাঁ, খবরগুলো কখন লপ্লত প্াটর? 
  
–আপ্নার টক খুব তা়ো আলে। 
  
–েযাাঁ, যত তা়োতাট়ে সম্ভব জানলত চাই। 
  
-টেক আলে, আজ দুলিার সিয় আটি আসটে। আশা কটর সব খবর জানলত প্ারলবন। 
এবার তােলে আটি আটস, গুর্ িটনগিং। 
  
–আসুন টিিঃ লর্াটব, গুর্ িটনগিং। টিিঃ লর্াটব চলে লযলতই আেটর্ন লসলক্রিারীলক লর্লক 
বেলেন, এবার আটি অটফলসর কাজ করব। আজলকর করনীয় কাজ সব টেক আলে 
লতা? 
  
–েযাাঁ, সযার, সবই টেক কলর লরলখটে। আপ্টন আসুন। 
  
সাল়ে নিা লর্লক সাল়ে এর্ালরািা প্যগন্ত অটফলসর কাজ করলেন আেটর্ন। তারপ্র 
োন-খাওয়া লসলর টবোি করলেন। 
  
একিু প্লরই লোলিলের টরলসপ্শন ক্লাকগ লিটেলফান কলর জানালেন িাননীয় লেক 
কযার্াটরন তার সলে লদখা করলত চান। তালক টক আপ্নার কালে প্াটেলয় লদব সযার? 
  
–েযাাঁ, টদন। টিটনি দুলয়লকর িলধযই কযার্াটরন এলস োটজর েে। 
  
–আপ্টন আিালক লর্লক প্াটেলয়লেন? 
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–েযাাঁ, বলসা। 
  
–র্তকাে আটি রুলর্র কালে টর্লয়টেোি। আিার উপ্লদশিত লস টববাে-টবলেলদর 
িািো করলে। 
  
–আর টকেু বেবার আলে টক? 
  
-না, আর টবলশর্ টকেু বেবার লনই। রুর্-এর সলে তুটি লয বযবোর কলরে–তারপ্লর 
এখন নাটক এক নাচলনওয়ােীর লপ্েলন ঘুলর লব়োে। 
  
–বযটির্ত কর্া যখন তুেলেন তােলে আিার কর্ািাও শুলন টনন। আটি ঘরো়ো েলয়টে 
আপ্ানার লিলয়র জলনযই। টনলজর স্ত্রী, লকালনা প্রপু্রুলর্র সলে লপ্রি করলব লসিা 
লকালনা পু্রুর্ই সেয করলব না। 
  
-তুটি জালনা তুটি টক বেে? 
  
–টেকই বেটে। একিু লখাাঁজ টনলেই সতযাসতয জানলত প্ারলবন। আপ্নার লিলয় আিালক 
টবলয় কলরটেে বিংশ িযগাদার জলনয আর িটবর্যলত লের্ী েুলকানবারী েলব লসই আশায়। 
  
আেটর্ন লবশ একিু িলির সুলরই বেলেন, উপ্াটধর এখন লকালনা িূেয লনই, এখন 
লকালনা সম্মান লয লকালনা উপ্াটধকারী অলপ্ক্ষা কি নয়। আিার সিংকল্প সফে েলবই। 
আটি তাই আশা কটর লয, িািো আদােলত উেলে তুটি কনলিস্ট করলব না। 
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–আপ্টন টক আিালক িয় লদখালেন? 
  
–তা যটদ িলন েয় তলব তাই। 
  
–আটি যটদ কনলিস্ট কটর তােলে আপ্টন টক করলবন? 
  
 কনলিস্ট করলব! লবশ, তােলে লসই লচষ্টাই কলরা? 
  
-আটি টক করলবা না করলবা লসিা আিার বযাপ্ার। ও বযাপ্ালর আটি লকালনা উপ্লদশ 
শুনলত চাই না। 
  
উপ্লদশ লদওয়া আিার স্বিাব নয়। 
  
–টকন্তু আপ্টন লতা লসিাই করলেন। আপ্নার লিলয়লক উপ্লদশ টদলয়লেন িািো করলত, 
আিালক উপ্লদশ টদলেন িািোয় কনলিস্ট না করলত। 
  
–েযাাঁ, এ বযাপ্ালর আিার একিাত্র সন্তালনর িালোিন্দ জট়েত বলেই আটি রুর্লক 
উপ্লদশ টদলত বাধয েলয়টে। 
  
-লবশ, আপ্টন িালোিন্দ লদখলত র্াকুন, আটি টবদায় েটে। তলব এিুকু বলে যাটে লয 
প্লরর টেদ্র লদখার আলর্ টনলজলদর টেদ্র সম্বলন্ধও টকেু লখাাঁজ খবর লনলবন। 
  
–লক লস লোক? 
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–আপ্টন তালক লচলনন। টতটন েলেন িোিাননীয় কাউন্ট দয ো লরাটচ। আো চেোি। 
  
কযার্টরন চলে লযলতই লিলয়র কালে লিটেলফান কলরন। টকন্তু িযাসন জানায় লয টিলসস 
কযার্াটরন টকেুক্ষে আলর্ লবটরলয়লেন। 
  
সলে সলে টিিঃ আেটর্ন-এর িলন েলো লয টতটন লবো সাল়ে বারিায় সটেটসিালরর কালে 
যালবন বলেটেলেন রুর্লক। তাই লবাধ েয়…. টতটনও লবটরলয় প়্েলেন। 
  
সটেটসিার-এর অটফস লর্লক দুলিা লবলজ প্াাঁচ টিটনলি টফলর এলেন আেটর্ন। এলস 
লদলখন টি লর্াটব বলস আলেন। 
  
তালক লদলখ বেলেন, টক! লযার্া়ে েলয়লে? 
  
–এ শিগা লয কালজর িার লনয় তা অসমূ্পেগ র্ালক না সযার। এই টনন। 
  
প্লকি লর্লক একিা লনাি লবর কলর টদলেন, সব খবর এলত লেখা আলে সযার। 
  
লনািবই প়্ো লশর্ েলে আেটর্ন খুব খুশী েলয় বেলেন, ধনযবাদ টিিঃ লর্াটব। আটি যা 
জানলত লচলয়টেোি সবই আলে এলত। 
  
লনািবইিা সযলত্ন েয়ালর লরলখ টদলেন। তারপ্র আেটর্ন একতা়ো বযাে লনাি টিিঃ 
লর্াটবর োলত টদলেন, এই টনন আপ্নার প্াটরেটিক। লনািগুলো প্লকলি লরলখ লর্াটব 
উলে দাাঁ়োলেন, এবার তােলে আটস সযার। দরকার েলে আবার র্াকলবন। 
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টনিয়ই র্াকব। আপ্নার কালজ আটি খুব খুশী। 
  
লর্াটব চলে যাবার সলে সলে টিিঃ আেটর্ন লনাি বইখানা সলে টনলয় লোলিে লর্লক 
লবটরলয় প়্েলেন। টকেুক্ষলের িলধযই রুলর্র বাট়েলত লপ্ৌঁেলেন। রুর্ টবটস্মত েলেন, টক 
েলয়লে বাটপ্? 
  
–লতািালক একিা কর্া টজলেস করলত এোি। সটেটসিালরর সািলন লস কর্া বো টেক 
েলতা না। 
  
–টক কর্া, বাটপ্? 
  
-কযার্াটরন আিালক বলেলে, তুটি এখনও লসই েতিার্ািার সলে লিোলিশা কলরা। 
একর্া টক সটতয? 
  
–কার কর্া বেে, বাটপ্? 
  
-বেটে লসই েম্পি কাউন্ট দয ো লরাটচর কর্া। আটি জানলত চাই, তার সলে লতািার 
সম্পকগ আলে টকনা? 
  
-ও লতািার কালে টিলর্য কর্া বলেলে। কাউলন্টর সলে আিার আর লকালনা সম্পকগ লনই, 
বাটপ্। ও টনলজর লদার্ ঢাকবার জলনযই আিার ঘাল়ে লদার্ চাপ্াবার লচষ্টা করলে। 
  
লিলয়র কর্ায় টনটিন্ত েলয় টতটন লর্াটবর লদওয়া লনািবইখানা লিলয়লক টদলেন। লেক-
এর যাবতীয় লর্াপ্ন খবর প্ল়ে লদলখা। 
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রুর্ লনািবইখানা লশর্ কলর বাটপ্লক লফরৎ টদলয় বেে, ও লয এত টনলচ লনলি লর্লে তা 
আটি জানতাি না বাটপ্। 
  
-এবার তােলে বুিলত প্ারে, লয এই অলস্ত্রই আটি ওলক ঘালয়ে করলত প্ারব। ও যালত 
িািোিা কনলিস্ট করলত না প্ালর তার জলনযই এিা আটি সিংগ্রে কলরটে। এবার তুটি 
টনটিলন্ত িািো রুজু করলত প্ার। 
  
এরপ্র আরও টকেুক্ষে কর্াবাতগা বোর প্র টিিঃ আেটর্ন লিলয়র কালে টবদায় টনলেন। 
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দিররদল 
০৬. টিলরটে 
  
শ্বশুলরর ঘর লর্লক টফলর এলস লেক কযার্াটরন-এর িলন লিতলর ি়ে বইলে। টিিঃ 
আেটর্ন-এর কর্াগুলো তার িনিালক এলকবালর আেন্ন কলর লফলেটেে। রালর্ 
অপ্িালন তার িনিা এলকবালর অটস্থর েলয় উলেটেে। উটন লকাটি লকাটি প্াউলণ্ডর 
িাটেক, আিার তালত টক! আটি টক ওলক লতায়াক্কা কটর নাটক! বাবালকই প্াত্তা টদোি না 
আর উটন লতা শ্বশুর। 
  
িাবলত িাবলত িাতালের িত চেলত চেলত একিা লিলয়র র্ালয়র ওপ্র টর্লয় প্ল়ে। 
লিলয়টি টবরি েলয় বেে, আপ্টন টক অন্ধ নাটক? 
  
খুব েটিত েলো কযার্াটরন, ক্ষিা করলবন। অনযিনস্ক টেোি তাই আপ্নালক লদখলত 
প্াইটন। িাটর অনযায় েলয় লর্লে। টকেু িলন করলবন না। 
  
কযার্াটরন-এর টবনীত বযবোলর লিলয়টি নরি েলো। না না, আটি টকেু িলন কটরটন, 
আো চটে। 
  
লিলয়টির টদলক টকেুক্ষে তাটকলয় লর্লক আপ্ন িলনই বেে–লক লর্া তুটি সুন্দরী। 
কযার্াটরন একিা দীঘগশ্বাস লফলে টেফি-এর টদলক এটর্লয় লর্ে। 
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রাস্তায় লনলি একিা িযাটক্স টনলয় লসাজা টিলরটের লোলিলের দরজায় লর্ে। টিলরটের 
ঘলর টর্লয় লদলখ লস লচাখ বুলজ র্া এটেলয় টবোি করলে। 
  
কযার্াটরন তার প্ালশ বলস আেলতা িালব একিা চুিু লখে, টকলর্া আরালি ঘুটিলয় 
প়্েলে? 
  
কযার্াটরন-এর প্রলশ্ন লস লচাখ খুেে, না ঘুলিাইটন। এতক্ষে লচাখ বুলজ একিা নতুন 
নালচর িেো টদটেোি। অযাসলব্রাচ এলসটেে। তার প্রবতগী অলপ্রার লয নাচটি েলব 
আিালক লবািাটেে। নাচিা লদলখ দশগকলদর িার্া ঘুলর যালব। 
  
-লতািার নালচর কর্া লরলখ এবার আিার কর্ািা লশালনা। 
  
–লতািার কর্া িালন? টক েলয়লে লতািার? 
  
–আিার িাননীয় শ্বশুর িোশয় তার লিলয়লক টববাে-টবলেলদর িািো করলত টনলদগশ 
টদলয়লেন। 
  
–টক লর্লরা! টকন্তু লতািার শ্বশুর বা তার লিলয়র এত রার্ লকন লতািার ওপ্লর? টক 
লতািার অপ্রাধ? 
  
–অপ্রাধ অলনক। প্রর্ি অপ্রাধ লতািার সলে লিোলিশা। 
  
–তুটি তােলে টক করলব টেক কলরে? 
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–টক আর করলবা? আটি িাবটে অনয কর্া। 
  
–টক? 
  
–িাবটে, িািোিা দালয়র েওয়ার সলেই সলেই প্াওনাদালরর দে আিালক টঘলর ধরলব। 
আর তুটি তখন আিালক টবদায় করলব। 
  
একর্া তুটি িাবলে টক কলর? লতািার সলে টক আিার িাকার সম্পকগ? িাকাই আিার 
কািয েলে িাকা লদবার লোলকর অিাব েলতা না আিার। লতািার কালে িাকার প্রতযাশা 
আলর্ও কটরটন আর করব না। লতািার টবপ্লদ-আপ্লদ সব সিলয়ই আটি লতািার প্ালশ 
র্াকলবা। 
  
-লতািার কর্া শুলন আিার িলনর বে বা়েলো। 
  
আজ আটি নতুন কলর বুিোি লয সটতযই তুটি আিালক িালোবাস। টকন্তু এবার টক 
করা যায় বেলতা? 
  
আটি বটে টক, তুটি লতািার বউ-এর সলে একিা টিিিাি কলর নাও লস যালত িািোর 
প্লর্ না যায় তার জলনয তালক খুশী রাখলত লচষ্টা কলরা। 
  
-না, তা েবার নয়। আিার শ্বশুলরর লজদ তুটি জান না। আর তাো়ো বতগিান সিয 
জর্লত িাকার লজালর অলনক টকেু করা যায়। 
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তা েয়লতা যায়, টকন্তু টর্লিালসগর িািোিা আর টতটন রুজু করলে চেলব না। এিা 
করলত েলব লতািার বউলক টদলয়। লস নারাজ র্াকলে শ্বশুর টকেুই করলত প্ারলব না। 
তাই লতািার বউলয়র সলে টিিিাি কর। 
  
-না, তা আটি প্ারব না। লস চায় আিালক তার লি়ুেয়া কলর রাখলত লস আটি প্ারব না। 
তাো়ো আিার স্ত্রী বাবার টবরুলদ্ধ লযলত প্ারলব না। ইোয়, অটনোয় তালক শুনলতই 
েলব। ওর বাবার িলতা ধনকুলবর খুব কিই আলে। এই লতা টতটন ইটতোলসর প্রটসদ্ধ 
োিগ অফ ফায়ার টকলন লফলেলেন। 
  
-বলো টক? 
  
–েযাাঁ তাই-ই। েক্ষাটধক প্াউণ্ড বযয় কলর ওই অিূেয-রত্নটি টকলনলেন। আিার ধারো 
এিা উটন ওর লিলয়র জলনযই টকলনলেন। 
  
–লতািার বউ টক তার একিাত্র সন্তান? 
  
–েযাাঁ। 
  
–তােলে বাবার িৃতুযর প্র লসই-ই েলব তার সিস্ত সম্পটত্তর একিাত্র উত্তরাটধকাটরেী? 
  
–েযাাঁ তাই েলব। 
  
–লতািার বউ-এর টনজস্ব িাকাকট়ে এখন টক আলে? 
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–তা ধর টত্রশ েক্ষ প্াউণ্ড। বযালেই লতা আলে কুট়ে েক্ষ প্াউলণ্ডরও লবটশ। 
  
–এত িাকার িাটেক লতািার বউ! 
  
 –েযাাঁ, তাই। 
  
 –আো েোৎ যটদ লকালনা কারলে তার িৃতুয েয় তােলে তার ওয়াটরশ লক েলব? 
  
-লতািার কর্া আটি বুিলত লপ্লরটে, টকন্তু ওর িৃতুযর লকালনা সম্ভাবনা লনই, কারে ও 
রীটতিত স্বাস্থযবতী। 
  
-স্বাস্থযবতী লিলয়রা টক িলর না? লকালনারকি আকটস্মক দুঘগিনা বা অনয লকালনা কারলেও 
লতা িৃতুয েলত প্ালর। 
  
টিলরটের টদলক টবসৃ্মত দৃটষ্টলত তাকাে লেক। টিলরটে বেে, তাই বলে লিলবা না আটি 
লতািার বউ-এর িৃতুয কািনা করটে। যাক লর্, তুটি বরিং তার সলে একিা লবািাাঁপ়্ো 
কলর নাও যালত ও িািোয় সাক্ষী না েয়, লস বযবস্থা লতািালকই করলত েলব। 
  
–লস যটদ আিার কর্া না লশালন? 
  
–আিার িলন েয় লস শুনলব। খবলরর কার্লজ তার চটরত্র টনলয় আলোচনা লস টনিয়ই 
চাইলব না। 
  
তার িালন? 
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–লতািার বউ সম্পলকগ অলনক কর্াই জাটন লস সব লতািার না লশানাই িালো। 
  
 –টক জালনা তুটি ওর সম্বলন্ধ? 
  
–বেোি লতা, অলনক টকেুই জাটন। 
  
–লতািালক বেলত েলব লস কর্া। 
  
–টনতান্তই শুনলব? লতািার বউ কাউন্ট দয ো লরাচীর উপ্প্ত্নী; টবলয়র আলর্ লর্লকই 
তার সলে নয় েয় টেে। এখন লতািার বউ প্যারীলত টর্লয় ওর সলে রাত কািায়। 
  
–একর্া আটি টবশ্বাস কটর না। 
  
–টবশ্বাস করা না করা লতািার বযাপ্ার। আিার কর্ার সতযতা তুটি যাচাই কলর লদখলত 
প্ালরা। লতািালক আর একিা খবর টদলত প্াটর। 
  
–টক খবর? 
  
–সািলনর লচাদ্দ তাটরলখ লতািার বউ টরটিয়ারলয় কাউলন্টর সলে কিা টদন সু্ফটতগ করার 
জলনয যালে। 
  
–এসব কর্া তুটি লকিন কলর জানলে? 
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-আটি প্যারীর লিলয় লস কর্া িুলে লর্লে। প্যারীলত আিার এিন অলনক বনু্ধ আলে যারা 
কাউলন্টর টবলশর্ বনু্ধ। 
  
যাকলর্ ওসব কর্া টনলয় তুটি িন খারাপ্ কলরা না। িলন লরলখা অপ্টরটিত অর্গ বলে 
বেীয়ান লোলকর সলে লতািার লিাকাটবো করলত েলব। অতএব, তার সলে লিাকাটবো 
করলত েলে তার লিলয়লক কজা করলত েলব। 
  
–র্াি। আর টকেু শুনলত চাই না। আিার িার্ার লিতলর তুটি আগুন জ্বাটেলয় টদলয়ে? 
  
 একবার টিলরটের টদলক তাটকলয় দ্রুত প্লদ ঘর লর্লক লবটরলয় লর্ে কযার্াটরন। 
  
কযার্াটরন চলে লযলতই টিলরটের লোাঁলির লকালে রেসযিয় োটস ফুলি উেে। 
  
. 
  
০৭. 
  
টিলসস সযািুলয়ে োরটফল্ড–এর টচটে 
  
টিলসস কযার্াটরন লগ্র টবশাে সম্পটত্তর উত্তরাটধকাটরেী েলয়লে। সম্পটত্তিা এম্মা 
োরটফলল্ডর। দীঘগ বার বের ধলর এই টনিঃসন্তান ধনবতাাঁলক লসবা কলরলে কযার্াটরন। 
তাই িৃতুযর পূ্লবগ উইে কলর টতটন তার সিস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পটত্ত এবিং লসন্ট লিরী 
টি়ে-এর টবশাে বাট়েটি কযার্াটরনলক টদলয় লর্লেন। 
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লসন্ট লিরী টির্ প্ল্লীর সবাই এলত খুশী েলয়লে। দীঘগ বার বের তারা কযার্াটরলনর 
বযবোলর এবিং সুসিংযত চােচেলন আবাে-বৃদ্ধ-বটনতা সবাই িুগ্ধ। 
  
টকন্তু স্থানীয় নরনারী খুশী েলেও টিলসস োরটফলল্ডর লদওর টিিঃ সযািুলয়ে োরটফল্ড এলত 
খুশী নন। তার ধারো টেে লয এম্মা োরটফল্ড-এর িৃতুযর প্র লসই েলব তার টবর্য় 
সম্পটত্তর উত্তরাটধকারী। তাই িলন েয় লস এলকবালর টক্ষপ্ত েলয় ওলে কযার্াটরন-এর 
ওপ্র। 
  
এ বযাপ্ালর তার স্ত্রী স্বািীর লচলয় লবটশ লরলর্ যায়। িদ্রিটেো রীটতিত কুিবুটদ্ধ সম্পন্না। 
তার এই কুিবুটদ্ধর জনয তার স্বািীও তালক রীটতিত সিীে কলর চলে এবিং সব 
বযাপ্ালরই তার প্রািশগ লনয়। 
  
কলয়কটদন ধলর দুজলন প্রািশগ কলর টেক েে সযািুলয়ে-এর বউ একখানা টচটে লদলব 
কযার্াটরনলক এবিং টচটেলত তালক জাটনলয় লদওয়া েলব লয আইন অনুসালর এম্মা 
োরটফল্ড-এর উইলের লকালনা িূেযই লনই। আদােলত ওই উইে সমূ্পেগিালব অগ্রােয 
েলব। 
  
অলনকবার কািাকাটির প্র টচটের বয়ানিা স্বািী স্ত্রীর িন িলতা বতটর েলো। তারা িলন 
করলো লয, টচটেিা প়্োর সলে সলে কযার্াটরন েুলি আসলব। টচটেিা লেখা লশর্ কলর 
আবার প্ল়ে লদখে দুজলন। 
  
কেযােীয়া কযার্াটরন, 
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আিার স্বািীর ভ্রাতৃবধূলক তুটি এতটদন লযিালব লসবা-যত্ন কলরে তার জনয আটি এবিং 
আিার স্বািী লতািার কালে কৃতে। শুধু কৃতেতা জাটনলয়ই আিরা আিালদর কতগবয 
লশর্ করলবা না। লতািার িটবর্যৎ জীবন যালত সুলখ কালি লস বযবস্থাও আিরা টনিয়ই 
করব। 
  
এম্মার িৃতুযলত আিরা লশালক এলকবালর িুেযিান েলয় প্ল়েটে। আিরা জাটন লয িৃতুযর 
পূ্লবগ তার িার্ািা একিু লর্ােিাে েলয় টর্লয়টেে। অতএব টবকৃত িটস্তলে টতটন লয উইে 
কলরলেন তা আইন সম্মত েয়টন। আদােলত লর্লে লস উইে অগ্রােয েলব। 
  
তুটি বুটদ্ধিতী লিলয়। োরটফল্ড-এর উইলের বযাপ্ালর যালত আিালদর আদােলত লযলত 
েয় লস বযবস্থা তুটি টনিয়ই করলব। আিালদর িলন েয় আোপ্ আলোচনার িাধযলিই 
এিা সবলচলয় িালো েলব। 
  
লতািার িটবর্যৎ সম্বলন্ধও আিরা টচন্তা কলরটে। লতািালক একিা িালো চাকটর লযার্া়ে 
কলর লদব তাো়ো এম্মা োরটফল্ডলক লযিালব যত্ন কলরে তার পু্রস্কার টেসালব লতািালক 
লিািা িাকা লদব টস্থর কলরটে। আশা কটর আিালদর লেলের দান তুটি গ্রেে করলব। 
  
শুিাকাটক্ষেী অযা 
টন োরটফল্ড। 
  
প্রটদন সকালের র্ালকই টচটেখানা কযার্াটরন-এর েস্তর্ত েলো। টচটেখানা প্ল়ে টনলজর 
িলনই একিু োসে-এখন লদখটে দরদ উর্লে প্ল়েলে। এম্মা লবাঁলচ র্াকলত লতা 
একটদনও বাট়ের লখাাঁজ নাওটন! 
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টকন্তু ওরা লয টেখলে তা টক টেক। না, আিালক কােই েণ্ডলন সটেটসিার-এর সলে লদখা 
কলর সব টকেু জানলতই েলব। 
  
তখুটন র্ক্টর েযাটরসন এলস োটজর। কযার্াটরনলক খুবই লেে কলরন টতটন। সিয় লপ্লে 
এলস লখাাঁজ খবর টনলয় যান। 
  
–লতািালক খুব টচটন্তত বলে িলন েলে লযন! 
  
–েযাাঁ–টিলসস সযািুলয়ে োরটফল্ড আিালক একিা টচটে টেলখলেন। লসই টচটের কর্াই 
িাবটেোি। 
  
-টক টেলখলেন টতটন? কর্ািা বলেই উটন েটিত সুলর আবার বেলেন। িালন, লতািার 
যটদ আপ্টত্ত র্ালক তােলে দরকার লনই। 
  
-না আপ্টত্ত র্াকলব লকন? আপ্টন প়্ুেন। টতটন টচটেিা প্ল়ে কযার্াটরনলক টফটরলয় টদলয় 
বেলেন, রাটবশ! 
  
ওরা েয়লতা লিলবলে লয এই টচটে লপ্লেই তুটি ওলদর কালে েুলি যালব। 
  
–টকন্তু ওরা যা টেলখলে তা টক টেক? 
  
-কখনও নয়। ওরা বেলত চায় টিলসস োরটফল্ড অপ্রকৃটতস্থ অবস্থায় উইেটি কলরলেন। 
একর্া লয কত ব়ে টিলর্য তা আিার লচলয় িালো লকউ জালন না। আটি জাটন টতটন 
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সমূ্পেগ সোলন, সুস্থ শরীর এবিং লস্বোয় ওই উইেটি কলরলেন তাো়ো আটি আর 
টিলসস োরটফলল্ডর সটেটসিার ো়ো আর লকউ জানত না। 
  
–আপ্টন লতা উইলের সাক্ষী টেলেন। সম্পটত্তর িূেয সম্বলন্ধ আপ্নার একিা ধারো 
টনিয়ই আলে, তাই না? 
  
–তা আলে ববটক, আিার ধারো ওর সম্পটত্তর িূেয এক েক্ষ প্াউলণ্ডর কাোকাটে। 
  
–না, আপ্নার ধারো টেক নয়। ওাঁর সম্পটত্তর িূেয আরও অলনক অলনক লবটশ। 
  
এই বলে কযার্াটরন তার েযাণ্ডবযার্ লর্লক একখানা ব়ে আকালরর খাি লবর কলর র্ক্টর 
েযাটরসন-এর োলত টদলয় বেে, এর লিতলর একিা লস্টিলিন্ট আলে। ওিা একবার 
প্ল়ে লদখুন আপ্টন। 
  
লস্টিলিন্ট প্ল়ে এলকবালর অবাক র্ক্টর েযাটরসন। টবটস্মত কলে বেলেন, এ লয লদখটে 
উপ্নযালসর িত ঘিনা। টিলসস োরটফল্ড লয এত ব়ে প্রটতষ্ঠালনর প্ািগনার টেলেন তা 
আিরা লকালনা টদনই জাটন না। 
  
–লস্টিলিলন্টর তোয় িাকাকট়ের টেলসবিা লদলখলেন টক! 
  
-েযাাঁ। প্রটত বের আি োজার লর্লক দশ োজার প্াউণ্ড-এর টেলসলব জিা েলয়লে এবিং 
দীঘগ টত্রশ বের যাবৎ এই েিযািংশ জিা েলত েলত ওিা এখন টত্রশ োখ প্াউলণ্ডর 
কাোকাটে এলস লর্লে। 
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-েযাাঁ, টেক তাই। টকন্তু এো়োও বযালে কালরন্ট অযাকাউন্ট এবিং টফক্স়ে টর্লপ্াটজলি ওর 
নালি লয িাকা জিা আলে তার প্টরিােও এক োখ প্াউলণ্ডরও লবটশ। এো়ো স্থাবর 
সম্পটত্ত এবিং জুলয়োরী যা আলে তার িূেযও প্রায় দশ োখ প্াউণ্ড। 
  
-অর্গাৎ, ওর লিাি সম্পটত্তর িূেয প্রায় চটল্লশ োখ প্াউণ্ড। অর্চ উটন এিন সাধারেিালব 
র্াকলতন লয, আিরা লকালনাটদন িাবলতই প্াটরটন উটন অত িাকার িাটেক। 
  
–টেকই বেলেন র্ক্টর। আটি টনলজর লচালখই লদলখটে লয, ওনার বাটর্গক আয় দশোজার 
প্াউণ্ড র্াকা সলেও উটন চার োজার প্াউলণ্ডর লবটশ খরচ করলতন না। 
  
তার িালন, এটদক লর্লকও তলব লবশ টকেু জলিলে। 
  
 –েযাাঁ, তাই-ই। এই বা়েটত িাকা টদলয় উটন টবটিন্ন লকাম্পাটনর লশয়ার টকনলতন। আিার 
িলন েয়, ওাঁর নালি লয লশয়ারগুলো আলে তার িূেয কলয়ক োখ প্াউণ্ড। 
  
-িলন েয় বেে লকন? 
  
-বেটে, তার কারে েলো ওগুলো এখনও বযালের লসফ টর্লপ্াটজি িল্ট-এ আলে। িল্ট-
এর চাটবিাও আিার কালেই আলে। তাই আটি েণ্ডলন টর্লয় টশর্টর্রই বযালের 
টেলসবগুলো লদলখ লনব। 
  
কযার্াটরন-এর কর্া শুলন র্ক্টর েযাটরসন িৃদু োসলেন। আজ বুিলত প্ারটে, টিলসস 
োরটফল্ড লতািালক লতিটন িালোবাসলতন। 
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–টতটন আর্ালর্া়োই আিালক িালোবাসলতন। তলব, টতটন তার যাবতীয় টবর্য়-সম্পটত্ত 
আিালক লদলবন লসিা টকন্তু িাটবটন। বার বের আলর্ ওর কালে আটি এলসটেোি 
সািানয একজন লসটবকা েলয় আর আটি তার সিস্ত সম্পটত্তর উত্তরাটধকাটরেী। টকন্তু 
এটক। আপ্টন এখুটন চলে যালবন না টক। 
  
–েযাাঁ কযার্াটরন। এখুটন একিা কলে-এ লযলত েলব। যাবার আলর্ আবার বেটে টিলসস 
সযািুলয়ে-এর টচটে সম্বলন্ধ টচন্তার টকেু লনই। এ টচটের লকালনা িূেয লনই। 
  
–সটতযই টক লকালনা িূেয লনই? আিার িলন েয় ওরা ও বযাপ্ালর লেস্তলনস্ত না কলর 
ো়েলব না। তাো়ো….. 
  
তাো়ো টক? 
  
–বেটেোি আটি যটদ উল়ে এলস জুল়ে না বসতাি তােলে ওরাই লতা সম্পটত্তর 
উত্তরাটধকারী েলতন। আটি তাই িাবটে সম্পটত্তর একিা অিংশ ওলদর টদলয় লদব। ওলদর 
দীঘগটনশ্বাস প়্েলব লসিা চাই না, র্ক্টর। 
  
–তার িালন, তুটি িলন করে লয সম্পটত্তিা তুটি ববধ িালব প্াওটন, টিলসস োরটফল্ডলক 
লয লোক িুলেও একবার লদখলত আলসটন, আলর্ই বপ্তৃক সম্পটত্ত িার্ কলর টনলয় 
আোদা বাস করলে, লসই-ই েলব ববধ দাটবদার আর তুটি লিলয়র িত োরটফল্ডলক লসবা 
যত্ন কলরে আর তুটিই যটদ ওনার লিলয় েলত তােলে টক লতািার একর্া িলন েলতা? 
  
-না তা লোত না টকন্তু…… 
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-না কযার্াটরন, এর িলধয লকালনা টকন্তু নয়। তুটি ওর লিলয়র লচলয়ও লবটশ টেলে। আজ 
তুটি যটদ সম্পটত্তর অিংশ অনয লোকলক দান কলরা তলব ওর িৃত আত্মালক অসম্মান করা 
েলব। 
  
র্ক্টর েযাটরসন খুশী িলন টবদায় টনলেন। 
  
লসইটদন টবলকলে টিলসস েযাটরসন এলেন। কযার্াটরলনর সলে করিদগন কলর বেলেন– 
কলয়কটদন লর্লকই আসব িাবটে টকন্তু আর েলে না। আজ তাই তা়োতাট়ে কাজকিগ 
লেল়ে চলে এলসটে। 
  
-আপ্টন আসায় আটি খুশী েলয়টে। এবার জটনর খবর বেুন। টক করলে লস? 
  
জটন এখন লনিীলত চাকটর করলে। িালোই আলে লস। শুনোি আপ্টন নাটক বাইলর 
লব়োলত যালেন? 
  
-েযাাঁ টকেুটদলনর জনয ঘুলর আটস। 
  
–লকার্ায় যালবন তা টেক কলরলেন টক? 
  
–না; তা এখনও টেক কটরটন। তলব লযখালনই যাইনা লকন লবটশটদন র্াকলবা না, লজার 
িাস দুলয়ক। আজ প্যগন্ত ইিংেযালণ্ডর বাইলর যাবার সুলযার্ েয়টন আিার। এখন যখন 
সুলযার্ এলসলে দু-চারলি লদশ লদলখ আসব িলন কলরটে। 
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-তা িালো। লদশভ্রিলে একটদলক লযিন অটিেতা সঞ্চয় েয় অনযটদলক িলনর 
প্রসারতাও বাল়ে। আিারও বাইলর লযলত খুব ইলে েয় টকন্তু সিংসালরর চালপ্ এিন 
জট়েলয় লর্টে লয সম্ভব েয় না। 
  
–একটদক টদলয় সিংসারিা লযিন িালিো টেক, টকন্তু তবুও লতা সবাই সিংসার করলে। 
  
— েযাাঁ, তা করলে। এবিং িটবর্যলতও করলব। টকন্তু একিা কর্া টদল্লী কা ো়ুে লযা খায়া 
উলয়া টি প্স্তায়া। ঔর লযা লনটে খায়া উলয়া টি প্স্তায়া। সিংসার টজটনসিা প্রায় লসই 
টদল্লীর ো়ুের িলতা। 
  
–আপ্টন বুটি খুব বই প্ল়েন? 
  
-েযাাঁ, তা প্ট়ে। ওিা আিার একিা লনশা। নানা আোপ্ আলোচনার প্র লবো চারলির 
সিয় টিলসস্ েযাটরসন টবদায় টনলেন। 
  
প্রটদন কযার্াটরন লসন্ট লিরী টসর্-এর বর্গীয়ান িটেো টর্নার সলে লদখা করলত লর্ে। 
  
কযার্াটরনলক লদলখ খুশী েলয় টর্নার বেলেন, শুনোি তুটি নাটক টবলদশ যাে? 
  
-েযাাঁ, টকেুটদলনর জনয এখান লর্লক চলে যাটে, তাই আপ্নার সলে লদখা করলত এোি। 
  
–লবশ কলরে। তা, লকার্ায় লকার্ায়, যাে? 
  
–তা এখলনা টেক কটরটন। তলব লবটশটদন র্াকব না, যত তা়োতাট়ে সম্ভব টফরব। 
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–বাট়ে ঘলরর টক বযবস্থা কলর যাে? 
  
–লসই জলনযই লতা আপ্নার কালে এোি। আিার অনুপ্টস্থটতলত আপ্নালকই সব টকেু 
লদখাশুনা করলত অনুলরাধ করটে। 
  
–লসজনয লতািালক িাবলত েলব না। তলব, একা বাইলর যাে, একিু সাবধালন লর্লকা। 
  
. 
  
লসটদন সকালে লের্ী িাম্পটেন তার বাট়ের প্রশস্ত লদাতোর বারান্দার ওপ্র একখানা 
র্টদ লিা়ো লচয়ালর বলস চা প্ান করলত করলত লসটদলনর খবলরর কার্জখানা 
লদখটেলেন। 
  
তার প্ালশই টেে তার লিলয় িাদালিায়লজে লেন। লস তখন উত্তাে তরে-সেুে সিুলদ্রর 
টদলক তাটকলয় অনযিনস্ক েলয় টক লযন িাবটেে। েোৎ িালয়র কর্ায় চিক িাঙে। 
খবলরর কার্জ বাাঁ োত টদলয় তুলে ধলর বেে এই খবরিা প্ল়ে লদখ টেনা। 
  
-টক খবর, িা? 
  
–প্ল়েই লদখ না। 
  
–লকালনা খবরিার কর্া বেে, িা? 
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টিলসস োরটফলল্ডর িৃতুযর সিংবাদিার কর্া বেটে। সিংবাদিা প্ল়ে লেন বেে, এ-রকি 
ঘিনা প্রায়ই ঘিলে। লক এক লপ্রৌঢ়া টবধবা অলনক িাকার সম্পটত্ত লরলখ িারা লর্লেন। 
এলত আর নতুনত্ব টক আলে? 
  
নতুনত্ব আলে ববটক! লদখে না, িৃতুযর পূ্লবগ লস তার লসটবকা কযার্াটরন লগ্রলক উইে 
কলর টদলয় লর্লেন। 
  
–তালত আিালদর টক আলস যায়? 
  
–টকেুিা আলস যায় ববটক! লয লিলয়টি ঐ টবশাে সম্পটত্তর অটধকাটরেী েলয়লে লস আিার 
টনকি আত্মীয়া। 
  
-তাই নাটক! লক েয় লস লতািার? 
  
ও আিার িািালতা লবান। একসিয় ওর সলে আিার খুব ঘটনষ্ঠতা টেে। আটি ওর লচলয় 
বয়লস ব়ে েলেও আিরা একসলে বনু্ধর িলতা লখোধূো করতাি। আটি িাবটে, আজই 
ওলক একিা টচটে টেখব। ওলক এখালন আসার জলনয অনুলরাধ করলবা। 
  
–তালত লতািার টকেু োি েলব টক? 
  
–আটি টক সবকাজ োলির জনয কটর নাটক। 
  
তাো়ো আবার টক? 
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–লদলখা টেনা, টদন টদন তুটি ব়ে লিাঁলপ্া েে। টদটদ েলয় লোি লবানলক আসলত টেখব। 
তালত তুটি টেদ্র লবর করার লচষ্টা করে। লতািার স্বিাবিা বদোলত লচষ্টা কর। 
  
এবার বুিলত লপ্লর লস েটিত েলো। লস তখন িালক খুশী করার জলনয বেে, লবশ, 
তােলে আজই টচটে টেলখ দাও, িা। টকন্তু আিালদর সিালজ লস খাপ্ খালব লতা? 
  
-আটিও তাই িাবটে। এতটদন লস টিলসস োরটফলল্ডর লসটবকা েলয় কাজ কলরলে। 
অটিজাত সিালজ লিোলিশা করার সুলযার্ প্ায়টন। তার চােচেন যটদ লোিলোলকর িত 
েয় তােলে….. 
  
–অত যখন টচন্তা, তােলে দরকার লনই তালক টেলখ। 
  
-না, টিলসস োরটফল্ডলক আটি টচনতাি। তার বাট়েলতও অলনক টবখযাত লোক আসলতন। 
অতএব কযার্াটরনলক সিালজ লিশবার প্লক্ষ অলযার্য েলব িলন েয় না। বহুটদন লদটখটন 
আজ কার্লজ নািিা লদলখই তালক লদখলত ইলে করে। 
  
–লবশ তােলে আসলতই টেলখ দাও। 
  
–েযাাঁ, তাই িালো। আটি টচটেখানা এখুটন টেখটে। লতািার কাজ র্াকলে লসলর নাও। 
  
. 
  
টিস টর্না-এর সলে লদখা করার প্রটদনই কযার্াটরন েণ্ডলন রওনা েে। এর আলর্ 
েণ্ডলন টর্লয় লস সযািয় লোলিলে উলেলে। তাই এবারও লস সযািয় লোলিলেই উেে। 
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লোলিলে টকেুক্ষে টবোি টনলয় লস লর্ে সটেটসিালরর অটফলস। সটেটসিার তালক লদলখই 
খুশী েলয় বেলেন, লতািার টচটে আটি আজই লপ্োি। এবার বলো তুটি টক টবর্লয় 
জানলত চাও? 
  
কযার্াটরন তার েযাণ্ডবযার্ লর্লক টিলসস োরটফলল্ডর টচটেখানা টদলেন। এই টচটেিা প্ল়ে 
লদখুন। 
  
টচটেখানা িলনালযার্ সেকালর প্ল়ে টতটন বেলেন, আইলনর লচালখ এই টচটের লকালনা 
িূেয লনই। টিলসস এম্মা োরটফল্ড সুস্থ শরীলর, লস্বোয় এই উইে সম্পাদন কলরলেন। 
তাো়ো উইলের লপ্রালবিও লনওয়া েলয় লর্লে। এখন লর্লক তুটিই টিলসস োরটফলল্ডর 
সিস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পটত্তর উত্তরাটধকাটরেী। 
  
–আটি তােলে খুটশিত বযয় করলত প্াটর? 
  
–টনিয়ই প্ার। তলব েযাাঁ বযালে একবার লতািালক লযলত েলব। আটি অবশযই আলর্ই 
জাটনলয়টে। তুটি বযালে টর্লয় লতািার লেটসলিন টসর্লনচার লরকর্গ কটরলয় টনলেই কাজ 
েলব। 
  
–আটি একা লর্লেই কাজ েলব টক? 
  
–না, একজন সনািকারীলক দরকার েলব। ও কাজিা লদখটে আিালকই করলত েলব। 
চলো এখুটন বযালে টর্লয় সব টেকোক কলর টদটে। 
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বযাে লর্লক কাজ লসলর কযার্াটরন একিা নাি করা লপ্াশালকর অর্গার টদে। লদাকালনর 
িাটেক একজন ফরাসী িটেো। কযার্াটরন তার সলে লদখা কলর বেে, সবলচলয় দািী 
আর িানানসই লপ্াশাক বতটর করালত চাই। তাো়ো কািোিও লযন আধুটনক রুটচসম্মত 
েয় লসটদলক টবলশর্িালব েক্ষয রাখলত েলব। 
  
ফরাসী িটেো লেলস বেলেন, লবশ তাই েলব। আজ লর্লক সাতটদন প্লর লপ্াশাকগুলো 
  
লর্টেিারী প্ালবন। ো, িালো কর্া, কাপ়্ে প্েন্দ কলর লদলবন টক? 
  
-না, ও বযাপ্ারিা আপ্নার ওপ্রই লেল়ে টদটে। 
  
–লবশ, তাই েলব। আপ্টন আর্ািী লসািবার লবো এর্ালরািায় লর্টেিারী প্ালবন। 
  
একজন সেকাটরেীলক লর্লক কযার্াটরলনর িাপ্ টনলত বেে। িাপ্ লনওয়া েলে কযার্াটরন 
খুশী িলন লদাকান লর্লক চলে লর্ে। 
  
প্রটদন সকালের র্ালক লের্ী িাম্পটেন-এর টচটেখানা কযার্াটরন-এর েস্তর্ত েলো। 
টচটেখানা লসন্ট লিরী টির্ লর্লক টর-র্াইলরক্ট েলয় এলসলে। 
  
টচটেখানা প্ল়ে কযার্াটরন-এর িুলখ োটস ফুলি উেে। এতটদন প্লর িািালতা লবালনর 
কর্া িলন প্ল়েলে। 
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লের্ী িাম্পটেন কযার্াটরনলক বারবার অনুলরাধ কলরলে তার বাট়েলত যাবার জলনয। 
কযার্াটরনও বাইলর যাবার জলনয বযস্ত েলয়টেে টকন্তু যাবার জায়র্া টেক করলত প্ারটেে 
না। টচটেখানা লপ্লয় িলন িলন টস্থর করে লস যালব। 
  
িিাস কুক-এর অটফলস লফান কলর কযার্াটরন জানলত প্ারলো টনস-এ যাবার সবলচলয় 
িালো যানবােন েলো বু্ল লেন, ওিা টিলক্টাটরয়া লস্টশন লর্লক োল়ে। কুক লকাম্পানীর 
কিগচারীরা তালক জানালো লয ঐ বু্ল লেলন কম্পািগলিন্ট টরজািগ করলত েলে অন্ততিঃ টতন 
টদন আলর্ করলত েলব। 
  
লিটেলফান লেল়ে কযার্াটরন িলন িলন টেসাব কলর লদখে লয লস তার লপ্ার্াকগুটে 
লর্টেিারী প্ালে বালরা তাটরলখ। তাই তালক লতলরা টকিংবা লচাদ্দ তাটরলখ রওনা েলত 
েলব। টকন্তু লতলরা তাটরখিা তার কালে আনোটক নাম্বার তাই লস লচাদ্দ তাটরলখই রওনা 
েলব। 
  
১০ই জানুয়াটর লবো এর্ালরািায় িিাস কুক-এর অটফলস লর্ে কযার্াটরন। ওখালন। 
লযলতই লস লদখে টকেুটদন আলর্ সযািয় লোলিলের কটরর্লর লয লোকটি তার র্ালয় 
হুিট়ে লখলয় প্ল়েটেে লস দাাঁট়েলয় আলে কাউন্টালরর সািলন। লসও েক্ষয করে 
কযার্াটরনলক। 
  
কযার্াটরলনর লকন লযন িলন েলো লয লস শীর্টর্রই লকালনা টবপ্লদর জালে জট়েলয় 
প়্েলব। টকন্তু লকন এরকি েলে বুিলত প্ারে না। 
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এটদলক কযার্াটরন যখন টিটকি টকলন কম্পািগলিন্ট টরজািগ করার জলনয কাউন্টার ক্লালকগর 
সলে কর্াবাতগা বেলে, ততক্ষলে লস কাজ লশর্ কলর লবটরলয় লর্লে। 
  
. 
  
০৮. 
  
শ্বশুর জািাই সিংবাদ 
  
পৃ্টর্বীলত এিন টকেু লোক আলে যারা চরি টবপ্যগলয়র সমু্মখীন েলেও লিজাজ োন্ডা 
রাখলত প্ালর। 
  
টিিঃ কযার্াটরনও এই রকলির লোক তাই লদনায় আকে টনিটিত এবিং আসন্ন 
র্াইলিালসগর সমু্মখীন েলয়ও লস তার িানটসক িারসািয োটরলয় লফলেনটন। 
  
টিলরটের কর্া শুলন লসটদন যটদও লস সািটয়ক উলত্তটজত েলয়টেে তবুও টকেুক্ষলের 
িলধযই িার্া োন্ডা করলত লস সক্ষি েলো। 
  
কলয়কটদন বালদ লসন্ট লজিস স্ট্রীি ধলর লোঁলি লযলত লযলত টপ্কালর্টে সাকগাস লপ্টরলয় 
যাবার প্র েোৎ তার নজলর প়্েলো িিাক কুক অযাণ্ড লকািং-এর সাইন লবালর্গর টদলক। 
সলে সলে িলন প়্েে, সািলনর লচাদ্দ তাটরলখ তার স্ত্রী টরটিয়ারায় তার লপ্রটিলকর সলে 
টিটেত েলত যালে। কযার্াটরন টস্থর করে, লসও ওই তাটরলখ টরটিয়ারা রওনা েলব এবিং 
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তার স্ত্রীর িত লসও বু্ল লেলনর যাত্রী েলব। লেলন আত্মলর্াপ্ন কলর লর্লক লস তার স্ত্রীর 
ওপ্লর নজর রাখলব। 
  
লসটদন টেে দশ তাটরখ। লসটদন টিটকি না কািলে বু্ল লেলন জায়র্া প্াওয়া যালব না। 
তাই কুক লকাম্পানীর অটফলস লর্ে কযার্াটরন। একজন লকরােীলক টজলেস করে : 
টিলক্টাটরয়া লস্টশন লর্লক টনস প্যগন্ত একিা বার্গ টরজািগ টিটকি আিার চাই। লচাদ্দ 
তাটরলখ বু্ল লেলন রওনা েলবা। 
  
–লবশ, নাি টেকানা বেুন। 
  
–টেখুন, প্যালিি েটচনস্। ২৮ নিং জারটিন টস্ট্রি। 
  
 –টেক আলে। একিু দাাঁ়োন, আটি এখুটন সব বযবস্থা করটে। 
  
–না, এখুটন দরকার লনই। আপ্টন সব টেক কলর লরলখ টদন। ঘণ্টাখালনক বালদ আিার 
চাকলরর োলত িাকা প্াটেলয় লদব। এখন আিার সলে িাকা লনই, তাই তালকই 
টিটকিখানা টদলয় লদলবন। 
  
–লবশ, তাই েলব। তার োলত একখানা লেিার অব অর্টরটি প্াোলবন। 
  
-টেক আলে। আটি তােলে এখন যাটে। চলে যাবার জলনয টফলর দাাঁ়োলতই কযার্াটরন 
লদখলত লপ্ে সযািয় লোলিলের কটরর্লর লয লিলয়টির র্ালয়র ওপ্লর টর্লয় প্ল়েটেে, 
লসই লিলয়টি ওখালন। িলন েলো লিলয়টি তালক েক্ষয কলরটন তাই লসও কর্া বেে না। 
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চলে লর্ে লসখান লর্লক। বাট়েলত টফলর এলসই প্যালিিলক র্াকে কযার্াটরন। প্যালিি 
এলস দাাঁ়োলতই বেে, লশান প্যালিি–তুটি এখুটন একবার িিাস কুক-এর অটফলস যাও। 
লসখালন লতািার নালি টনস-এর একখানা টিটকি বুক কলর এলসটে। একিা বার্গ টরজািগ 
করলত বলেটে। তুটি লসই টিটকিখানা আর বার্গ টরজালিগশন-এর টিপ্িা টনলয় এলসা। 
  
একখানা একলশা প্াউলণ্ডর লনাি লবর কলর লস প্যালিি-এর োলত টদে। এই টচটেখানা 
আর লনািখানা কাউন্টার ক্লাকগলক টদলেই টিটকি তার টিপ্খানা লপ্লয় যালব, লফরত িাকা 
টেলসব কলর গুলে লদলখ টনও। 
  
টচটে আর লনাি টনলয় প্যালিি তকু্ষটে লবটরলয় লর্ে। কযার্াটরন তার আসন্ন টবপ্যগলয়র 
কর্া িাবলে যখন তখনই দরজায় নক করার শব্দ। লক? 
  
–লিতলর আসলত প্াটর টক সযার? 
  
–আসুন। 
  
সলে সলে ঘলর টিিঃ টকিংিন। তালক লদলখ কযার্াটরন টবটস্মত স্বলর বেে, টিিঃ টকিংিন লয! 
টক খবর? 
  
–খবর আলে, সযার। আটি আপ্নার শ্বশুর িশাইলয়র বাতগাবে েলয় এলসটে আজ। 
  
–তা দাাঁট়েলয় লকন? বসুন। এবার বেুন টক বাতগা বেন কলর এলনলেন। 
  
টিিঃ আেটর্ন একটি প্রস্তাব কলরলেন আপ্নার কালে। 
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–টক প্রস্তাব?  
  
–প্রস্তাবিা বেলত একিু সিংলকাচলবাধ করে টকিংিন। আিার যটদ লকালনা অপ্রাধ েয় 
ক্ষিা করলবন। জালনন লতা, লবতনিুক কিগচারীলক িটনলবর কর্ািলতা চেলত েয়। 
  
–আপ্নার সিংকুটচত েবার লকান কারে লনই। শ্বশুরিশাই যা বলেলেন আপ্টন টনিঃসলোলচ 
বেলত প্ালরন। 
  
এবার অলনকিা সেজ েলয় টকিংিান বেে, টিিঃ আেটর্ন বলেলেন, আপ্টন যটদ 
টর্লিালসগর িািোিা কনলিস্ট না কলরন তােলে উটন আপ্নালক এক োখ প্াউণ্ড টদলত 
রাজী আলেন। 
  
িাকার অেিা িালোই। এলত আিার সিস্ত লদনা লশাধ েলয় আরও টকেু োলত র্াকলব। 
একিু টচন্তা কলরই কযার্াটরন টস্থর কলর লফেে, িাননীয় শ্বশুরিশাইলক বেলবন লয লেক 
কযার্াটরন তার এই ঘুর্ লদবার প্রস্তাবিালক প্রতযাখান কলরলে। 
  
-ধনযবাদ, টিিঃ কযািাটরন। আপ্নার বিবয শুলন আিার িটনব েয়লতা খুশী েলবন না টকন্তু 
আটি এলত সটতয খুব খুশী েলয়টে। আো, এবার তােলে আটস, সযার। গু়ে ইিটনিং। 
  
. 
  
০৯. 
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বু্ল লেন 
  
লস্টশলনর ওলয়টিিং রুলি বলসটেে। লেন ো়েলত তখনও টকেু লদটর টেে। েোৎ টিিঃ 
আেটর্নলক লদলখ রুর্ খুশী েলয় বেে, বাবা তুটি লয লস্টশলন আসলব তা আটি 
িাবলতও প্াটরটন। তুটি বলেটেলে লয আজ সকালে একিা কনফালরন্স আলে। 
  
–টেকই বলেটেোি। কনফালরন্স লসলরই এোি। লতািার সলে লদখা না কলর টক আটি 
র্াকলত প্াটর? 
  
তুটি এত প্রটেি কর লকন বাবা? টক দরকার লতািার এত প্টরেি করার? লতািার টক 
আরও িাকার দরকার? 
  
টিিঃ আেটর্ন বেলেন, িাকা লরাজর্ারিা লকিন লযন লনশার িলতা লপ্লয় বলসলে আিায়। 
আটি জাটন, আিার িলতা ধনী পৃ্টর্বীলত কিই আলে তবুও লকন লযন চুপ্ কলর বলস 
র্াকলত প্াটর না। 
  
রুর্ বুিে লয, অোলত লস বাবার দুবগে স্থালন আঘাত কলরলে। তাই লস কর্ািা ঘুটরলয় 
বেে, তুটি আসালত আিার এত িালো োর্লে লয লতািালক তা লবািালত প্ারলবা না। 
আরও িালো োর্লতা যটদ তুটি আিার সালর্ লযলত। কর্ািা বলেই িাবলো লয, বাবা 
সলে লর্লে লতা িুটস্কে তাই বাবার িলনর কর্া জানার জলনয, তুটি টক আিার সালর্ 
লযলত চাও, বাবা? 
  
–লর্লে িন্দ েলতা না। কলয়কিা টদন টবোি েলতা। 
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–রুর্ তার িলনর িাব লচলপ্ লরলখ এিন িাব লদখাে লয, লস লযন খুব খুটশই েলয়লে; 
তােলে লতা খুবই িালো েয়। টকন্তু…… 
  
-”টকন্তু টক রুর্? 
  
–লতািার বযার্ সুযিলকশ লতা লদখটে না! 
  
আেটর্ন লেলস বেলেন, না রুর্, আিার প্লক্ষ এখন েণ্ডন লেল়ে যাওয়া সম্ভব নয়। 
আিার এখন অলনক কাজ প্ল়ে আলে। আর লসগুলো অনযলক টদলয় েলব না। চলো লেন 
ো়েবার সিয় েলয় লর্লো, এবার লেলন উলে বসা যাক। 
  
–েযাাঁ তাই িালো চলো। 
  
প্ল্যািফলিগ এলস আেটর্ন বেলেন, লতািার কািরািা লদলখ টনলয়ে লতা? 
  
–না, এখনও লদটখটন, তলব লসজনয অসুটবধা েলব না। টিস িযাসনলক বলেটে লস লযন 
আিার কািরার দরজায় দাাঁট়েলয় র্ালক। লেলনর কটরলর্ালর ঢুলকই কািরািা লদখলত লপ্ে 
রুর্। লস বাবালক টনলয় কািরায় ঢুলক প়্েলো। 
  
টিস িযাসন বেলো, আপ্নার লেটসিং লকসিা সীলির টনলচ লরলখটে। র যালর্র দরকার েলব 
টক? 
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-না, না এখন র যালর্র দরকার েলব না। তুটি টর্লয় বরিং লতািার কািরািা টেক কলর 
নাও। 
  
টিিঃ আেটর্ন তার এযািাটচ লকস লর্লক একখানা িাটসক প্টত্রকা বার কলর রুর্-এর 
সািলন লরলখ বেলেন, সিয় কািাবার জলনয টনশয়ই টকেু আলনাটন? 
  
-লতািার লদখটে সব টদলকই নজর আলে, বাবা। সটতযই আজ আটি টকেুই আটনটন। 
  
–তুটি টফরে কলব? 
  
–লফরবার তাটরখ টেক কটরটন। তলব আশা কটর িাস খালনলকর িলধযই টফলর আসলবা। 
  
–েযাাঁ, তাই এলসা। তুটি এলেই িািাোিা রুজু করা েলব। ও, আর একিা কর্া, রুবীিা 
লসফ টর্প্টজি িল্ট-এ লরলখ এলসে লতা? 
  
-েযাাঁ। 
  
–িালো কলরে। ও টজটনস টনলয় োলিে করা উটচৎ নয়। 
  
 রুর্ টকন্তু টিলর্য বেে বাবালক। আসলে লস রুবীিালক সলে টনলয় চলেলে এিন একিা 
কারলে, যা লস বাবালক টকেুলতই বেলত প্ারলব না। 
  
েোৎ এই সিয় রুর্-এর বয়সী একিা লিলয়লক কািরার প্াশ টদলয় লোঁলি লযলত লদলখ 
আেটর্ন লিলয়টিলক টজোসা করলেন, লতািালক সযািয় লোলিলে লদলখটে িলন েলে? 
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-েযাাঁ, েণ্ডলন এলে আটি ওখালনই উটে। 
  
–তুটিও টক টরটিয়ারার যাত্রী? 
  
–েযাাঁ। 
  
–তােলে দয়া কলর একবার লিতলর এস আিার লিলয়র সলে লতািার প্টরচয় কটরলয় 
টদই। 
  
টিিঃ আেটর্ন-এর কর্ায় লিলয়টি টিরুটি না কলর কািরায় ঢুলক প়্েে। রুর্ উলে 
লিলয়টির োত ধলর তার প্ালশ বসাে। 
  
-এই আিার লিলয় রুর্, িালন রুর্ কযার্াটরন। 
  
–আর… আিার না কযার্াটরন লগ্র। 
  
আপ্টন টক টরটিয়ারায় লব়োলত যালেন? 
  
–েযাাঁ, একরকি তাই-ই। আিার এক টপ্সতুত টদটদ আলেন ওখালন। তার বাট়েলতই 
যাটে আটি। 
  
–এই প্রর্ি যালেন, না আলর্ও লর্লেন? 
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–এই প্রর্ি যাটে। টদটদ আিালক তার বাট়েলত যাবার জনয টবলশর্িালব অনুলরাধ কলর 
টচটে টেলখলেন। আপ্টনও টক প্রর্ি যালেন নাটক? 
  
–না, ওখালন আটি আরও কলয়কবার লর্টে। 
  
–তােলে েয়লতা আিার টদটদলক টচনলতও প্ালরন। তার নাি লের্ী িাম্পটেন। 
  
–লের্ী িাম্পটেন আপ্নার টপ্সতুত টদটদ? তার সলে লতা আিার িালো প্টরচয় আলে। 
  
এই সিয় টিিঃ আেটর্ন বেলেন, লের্ী িাম্পটেন-এর নাি আটিও শুলনটে, তলব তার 
সলে বযটির্ত িালব প্টরচয় করবার সুলযার্ েয়টন আিার। 
  
তার কর্া লশর্ েলত না েলতই লেন ো়োর ঘণ্টা প়্েলো। টতটন রুর্ আর কযার্াটরনলক 
শুলিো জাটনলয় লনলি এলেন। 
  
লেন লেল়ে টদে। রুর্ জানাো টদলয় িুখ বার কলর রুিাে না়েলো আর টিিঃ আেটর্নও 
রুিাে লনল়ে টবদায় অটিনন্দন জানালেন লিলয়লক। একসিয় প্ল্যািফিগ লেল়ে দূলর 
টিটেলয় লর্ে লেন। 
  
–আটি এবার উটে টিলসস কযার্াটরন। আবার লদখা েলব। 
  
টনিয়ই, আজ আিরা একসলে োঞ্চ খাব, লকিন? 
  
–লবশ, তাই েলব। গুর্ বাই। 
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–গুর্ বাই। 
  
কযালন লস্টশন লর্লক লেনিা ো়েলতই োলঞ্চর ঘণ্টা লবলজ উেে। যাত্রীরা সবাই র্াইটনিং 
লকাচ-এর টদলক লর্ে। রুর্ আর কযার্াটরন একিা লিটবলে িুলখািুটখ বসে। লখলত লখলত 
দুজলনর কর্াবাতগা চেলো। 
  
রুর্ বেে–আো, আিালক লদলখ টক রকি িলন েয় আপ্নার? 
  
-তার িালন? 
  
-িালন, প্রর্ি দশগলনই কাউলক িালো আবার কাউলক খারাপ্ লোক বলে িলন েয়। তাই 
আিালক লদলখ টক রকি লিলয় বলে িলন েয়? 
  
-আিালক টক র্ি রীর্ার িলন করলেন নাটক? 
  
–না র্ি রীর্ার িলন কটরটন। তবু কর্ািা জানলত ইলে করলে আিার। 
  
–লবশ, আপ্টন যখন এতই ইেুক তলব শুনুন। আপ্নার িুখ লদলখই িলন েলে লয, 
আপ্টন লকালনা দুটিন্তায় টদন কািালেন। 
  
-আপ্টন টেকই বলেলেন। সটতযই আিার িনিা খুব খারাপ্ েলয়লে। আিার িলনর 
কর্াগুলো যটদ আপ্নালক বেলত প্ারতাি তােলে োেকা েলতা আিার িনিা। 
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-লবশ, আপ্নার িন যটদ োেকা েয় বেলত প্ালরন। 
  
-না, এখালন নয়। োলঞ্চর প্লর আপ্নালক আিার কািরায় টনলয় টর্লয় সব কর্া বেব। 
োঞ্চ লশর্ েলে দুজলন রুলর্র কািরায় টর্লয় বসলেন–প্াশাপ্াটশ। 
  
-এবার শুনুন আিার কর্াগুটে। 
  
–বেুন, আটি শুনটে। 
  
অলনক আলর্ লর্লকই। টকন্তু আিালক লজার কলর সটরলয় আনা েয়। আিার বাবার িলতা 
ধনীলোক পৃ্টর্বীলত খুব কিই আলেন। বাবা জানলত লপ্লর লজার কলর ের্গ-এর লেলের 
সলে আিার টবলয় লদন। টকন্তু আটি এ টবলয়লত খুশী েইটন। 
  
-তারপ্র? 
  
–এখনও, িালন আটি টরটিয়ারায় যাটে তার সলে লিেবার জলনয। টকন্তু এটদলক বাবা 
চাইলেন আিার স্বািীর চােচেলন অসন্তুষ্ট েলয় আিালক টর্লিালসগর িািো করালত। 
বাবার ইলে টরটিয়ারা লর্লক টফলরই আটি লযন িািোিা দালয়র কটর। টকন্তু…… 
  
-টকন্তু টক? 
  
–আটি লয একজন প্র পু্রুলর্র সলে টিেলত যাটে তা বাবা জালনন না। আটি-িালন-
আটি টেক বুিলত…. 
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কর্ািা লশর্ না কলরই রুর্ লর্লি লর্ে। কযার্াটরন লদখে লয, লস র্রর্র কলর কাাঁপ্লে। 
তার অবস্থা লদলখ িায়া েলো। 
  
-আটি বুিলত প্ারটে লয, এ বযাপ্ারিা আপ্নার িলন ি়ে তুলেলে। 
  
–টেকই বলেলেন। টকন্তু এখন আিার আর টপ্েবার উপ্ায় লনই। 
  
–লকন? 
  
–আটি যটদ এখন টপ্টেলয় যাই আিার বনু্ধর িনিা লিলঙ িুকলরা িুকলরা েলয় যালব। 
  
-িানুলর্র িন অতিা িেুর নয় লয, কালরা সলে লদখা না েলে িনিা লিলঙ িুকলরা েলয় 
যালব। আপ্টন টক শুধু সােস লদখাবার জলনয এ কাজ কলরলেন? কাজিা টেক েলে টক 
না টনলজই একবার লিলব লদখুন না। 
  
–আটি–আটি টকেুই বুিলত প্ারটে না। লকবেই িলন েলে শীর্টর্রই আিার একিা 
টবপ্দ েলব। আপ্টন েয়লতা িাবলবন আটি প্ার্োটি করটে। টকন্তু লকন লযন বারবার ঐ 
কর্াই িলন েলে শুধু।-লকন বেুন লতা? 
  
–আপ্নার িলন েয়, আপ্টন যটদ প্যারীলত লনলি আপ্নার বাবালক লিটেগ্রাি কলর টনলয় 
আলসন তােলেই সব সিসযার সিাধান েলব। টতটন এলস প়্েলে আপ্নার লকালনা টবপ্দ 
েলব না। 
  
–টেক বেলেন। আপ্নার কর্া িলতাই কাজ করব আটি। 
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কযার্াটরন-এর িলন েলো এই িটেোর এখন একা র্াকা দরকার।–আটি তােলে এখন 
আটস। টর্নার লখলত র্াইটনিং লকালচ যালবন লতা? 
  
-ইলে লতা আলে। আবার েয়লতা টর্নার বালস্কিও টনলত প্াটর। 
  
রুর্-এর কািরা লর্লক কটরর্লর প্া টদলতই কযার্াটরন েক্ষয করে লয প্ালশর কািরার 
দরজািা খুলে রুর্-এর লিইর্ কািরা লর্লক লবটরলয় আসলে। টকন্তু কযার্াটরনলক লদলখই 
লস র্িলক দাাঁট়েলয় প়্েে, িলন েলো লকালনা টকেু লদলখ লস চিলক উলেলে। তার দৃটষ্ট 
েক্ষয কলর লস লপ্েলনর টদলক তাকালো টকন্তু টকেুই নজলর প়্েলো না। এটদলক রুর্-
এর লিইর্ দরজািা বন্ধ কলর টদলয়লে। 
  
কযার্াটরন এবার তার কািরার টদলক লযলতই লদখে, একিা কািরার দরজা খুলে একটি 
লিলয় কযার্াটরলনর টদলক েক্ষয করলে। লস তাকালতই তা়োতাট়ে দরজািা বন্ধ কলর টদে। 
টকন্তু িুখিা লদলখ িলন েে লচনা টকন্তু িলন করলত প্ারে না লকার্ায় লদলখলে। 
  
টনলজর কািরায় লঢাকবার প্লরও ওই টসল্ক লকাি প্রা লিলয়টির কর্া িলন েটেে। 
সীলির ওপ্লর বলস একিা কুশন লিলন টনলয় তালত িার্া লরলখ কাত েলয় শুলয় প়্েে 
লস। 
  
লেনিা লর্য়ার দয োয়ন লস্টশলন র্ািে। সলে সলে কািরা লর্লক লবটরলয় প্ল্যািফলিগ 
নািে কযার্াটরন। বাইলরর োন্ডা োওয়ায় লবশ িালো োর্লো তার। 
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েোৎ লস লদখে লয তার পূ্বগ প্টরটচত বান্ধবী জানো টদলয় োত বাট়েলয় টর্নার বালস্কি 
টনলে। 
  
লেন ো়েবার ঘণ্টা বাজার সলে সলে লস তা়োতাট়ে টনলজর কািরায় চলে এে। টিটনি 
কলয়ক বালদই টর্নালরর ঘণ্টা বাজে। কযার্াটরন একখানা টর্লিকটিি উপ্নযাস োলত 
টনলয় টর্নার লকালচ টর্লয় লদখে, একটি লিটবলে একটি লচয়ারই শুধু খাটে আলে। আর 
লিটবলের টিতীয় লচয়ালর বলসলেন েম্বা লর্াাঁফওয়াো একজন লোিখালিা লোক। বাধয 
েলয়ই লসই খাটে লচয়ালর বসলো কযার্াটরন। িদ্রলোকটি লেলস বেলেন, আপ্টন বুটি খুব 
টর্লিকটিি বই প্ল়েন? 
  
-েযাাঁ, এগুলো আিার িালো োলর্। 
  
-এই ধরলনর বই-এর চাটেদা খুব লবটশ শুলনটে। টকন্তু লকন এগুটের অত চাটেদা বেলত 
প্ালরন টক? 
  
রেসযজনক এবিং লরািাঞ্চকর কাটেনী প্ল়ে িলন একিা উলত্তজনা জালর্। আিার িলন 
েয় এই কারলেই লোলক লবটশ প্ল়ে। 
  
-েযাাঁ, কর্ািা টেকই বলেলেন। এলত লযসব লরািাঞ্চকর ঘিনা র্ালক লসগুটে খুবই 
উলত্তজনাপূ্েগ। 
  
–টকন্তু আিার ধারো বাস্তব জর্লতর সলে এর লকালনা সম্পকগই লনই। 
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–না িাদলিায়ালজে আপ্নার ধারো িুে। এরকি অলনক ঘিনা বাস্তলবও ঘলি। 
  
–বলেন টক? 
  
–টেকই বেটে। এিনও েলত প্ালর, আপ্টনও েয়লতা অদূর িটবর্যলত এই ধরলনর 
লকালনা ঘিনার সলে জট়েলয় প়্েলত প্ালরন। 
  
-না, আিার তা িলন েয় না। আিার জীবলন এরকি লকালনা ঘিনা লকালনাটদনই ঘলিটন। 
  
–অতীলত না ঘিলেও িটবর্যলত লয ঘিলব না তা লক বেলত প্ালর। 
  
–আপ্নার কর্া শুলন িলন েলে এ বযাপ্ালর আপ্নার অটিেতা আলে। 
  
–তা আলে। এবিং এ ধরলের ঘিনায় টনলজলক জট়েত করািা অপ্েন্দ কটর না আটি। 
জীবলন লয অটিেতা আটি সঞ্চয় কলরটে তা েলো, লোলক যা চায় তা অলনক লক্ষলত্রই 
লপ্লয় যায়। আপ্টনও েয়লতা যা চাইলেন তা লপ্লয় যালবন। 
  
–আপ্টন টক িটবর্যৎ বিা না টক? 
  
–না, আটি যা বটে তা আিার অটিেতা লর্লকই বটে। 
  
এই ধরলের কর্াবাতগার টিতর টদলয় টর্নার লশর্ কলর িদ্রলোকটি টবদায় টনলয় চলে 
লর্লেন। কযার্াটরন র্াইটনিং লকাচ লর্লক রুর্-এর কািরার প্াশ টদলয় যাবার সিয় লদখে 
রুর্ জানোর প্ালশ দাাঁট়েলয় আলে আর লেলনর কণ্ডাক্টার সীলির ওপ্লর টবোনা লপ্লত 
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টদলে। লস আরও েক্ষয করে, প্ালশর লোি কািরায় কতগুলো কম্বে এলোলিলো িালব 
প্ল়ে আলে টকন্তু রুর্-এর সেকাটরেী লিলয়টি লসখালন লনই। 
  
টনলজর কািরায় ঢুলক কযার্াটরন লদখে লয, তার টবোনা লপ্লত লদওয়া েলয়লে। রাত 
সাল়ে নিা, লস তখন তার কািরায় আলো টনটিলয় শুলয় প়্েে। 
  
অলঘালর ঘুলিাটেে কযার্াটরন। েোৎ একিা দুিঃস্বপ্ন লদলখ তার ঘুি লিলে লর্ে। ঘট়ে 
লদখলত টর্লয় লদখে তার ঘট়েিা বন্ধ েলয় লর্লে। টক িলন কলর টবোনা লেল়ে কািরা 
লর্লক লবটরলয় লেলনর কণ্ডাক্টলরর কালে সিয় লজলন ঘট়েিা টিটেলয় লনবার জলনয 
কণ্ডাক্টলরর সীলির টদলক লর্ে। 
  
কযার্াটরন কটরলর্ার টদলয় োাঁিলত োর্ে। টকেুিা লযলতই লদখে কণ্ডাক্টলরর সীিিা খাটে। 
লস তখন উলল্টা টদলক লর্ে। রুর্ কযার্াটরন-এর কািরার কাোকাটে এলস র্িলক দাাঁ়োে 
কযার্াটরন। লদখে একটি লনাক লসই কািরার দরজায় োত টদলয় দাাঁট়েলয় আলে। 
  
লোকটি কটরলর্ালরর টদলক লপ্েন টফলর টেে বলে কযার্াটরন তার িুখিা লদখলত লপ্ে না 
টকন্তু বুিলত প্ারলো লয লোকটির বয়স প্াঁয়টত্রশ-েটত্রলশর লবটশ নয়। 
  
েোৎ লোকটি ঘুলর দাাঁ়োলতই কযার্াটরন তালক টচনলত প্ারে। এলতা লসই লোকটি লয 
সযািয় লোলিলের কটরলর্ালর তার র্ালয়র উপ্র প্ল়েটেে–তাো়ো িিাক কুক-এর 
অটফলসও তালক লদলখটেে। 
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তলব টক এই লোকটির কর্াই রুর্ বলেটেে। এর সলে লদখা করার জলনযই টক 
টরটিয়ারায় যাওয়া। 
  
প্রক্ষলেই িলন েলো লস েয়লতা কািরািা িুে কলরলে। ওিা েয়লতা ওই িদ্রলোলকর 
কািরা েলব। 
  
এই কর্া িলন েলতই লস টনলজর কািরায় চলে লর্ে। টিটনি প্াাঁলচক বালদই লেলনর 
র্টতলবর্ কলি লর্ে। তার প্লরই লেন এলস র্ািে োয়ন লস্টশলন। 
  
. 
  
১০. 
  
েতযাকাণ্ড 
  
 খুব লিালরই কযার্াটরলনর ঘুি লিলে লর্ে। জানো টদলয় বাইলর তাকালতই লস লদখে, 
চাটরটদক লবশ ফসগা েলয়লে। 
  
তা়োতাট়ে িুখ োত ধুলয় লস লব্রকফাস্ট করলত র্াইটনিং লকালচ লর্ে। টকন্তু লসখালন তার 
পূ্বগ প্টরটচত কাউলক লদখে না। 
  
লব্রকফাস্ট লসলর টনলজর কািরায় এলস লদলখ কণ্ডাক্টর তার টবোনা গুটিলয় টদলে। 
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কযার্াটরনলক লদলখ তালক সুপ্রিাত জানাে, আপ্নার িার্য িালো বেলত েলব, কারে 
আকালশ আজ সূযগ লদখা টদলে। অনযানয টদন এ সিয় বাইলর কুয়াশায় আেন্ন র্ালক। 
  
কণ্ডাক্টলরর কর্ার উত্তর টদে না, কযার্াটরন বেে, লেন লেি েয়টন লতা? 
  
–েযাাঁ। টকেুিা লেি েলয়লে ববটক। এতক্ষে টনস-এ লপ্ৌঁলে যাবার কর্া। 
  
–টনস-এ লপ্ৌঁেলত আর কত লদটর? 
  
–আর লবটশ লদটর লনই। এলস লর্োি বলে। এরপ্র লকন, তারপ্লরই টনস। আপ্টন 
টবোি করুন, টনস-এর কাোকাটে এলেই আটি এলস খবর লদব। কণ্ডাক্টর চলে লর্ে। 
  
কযার্াটরন বাইলরর টদলক তাটকলয় প্রাকৃটতক দৃশয লদখলত োর্ে। দূলর প্াির্ালের সাটর। 
লসই র্ালের সাটরর লিতর টদলয় িূিধযসার্লরর নীে জেরাটশ লদখা যালে। আকাশিাও 
লবশ প্টরোর। দৃশযিা খুবই িালো োর্ে কযার্াটরলনর। 
  
কলয়ক টিটনি প্লরই লেনিা লকন লস্টশলন এলো। কযার্াটরন পু্রু ওিারলকাি র্ালয় টদলয় 
প্ল্যািফলিগ লনলি প্ায়চাটর করলত োর্ে। েোৎ তার নতুন বনু্ধটির কর্া িলন প়্েে। 
ঘণ্টাখালনক কর্া েলয়লে তার সলে। টকন্তু এই অল্প সিলয়ই তালক িলন িলন িালোলবলস 
লফলেলে কযার্াটরন। 
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রুর্ কযার্াটরন-এর কর্া িলন েলতই কািরার টদলক তাটকলয় লদখে সব জানাোগুটে 
বন্ধ। তলব টক ওর ঘুি িালেটন এখনও! টকন্তু তার সলে লিইর্ রলয়লে, তারও টক ঘুি 
িালেটন! লক জালন? েলবও বা! 
  
লেন ো়েবার ঘন্টা প়্েলেই লস তার কািরায় উলে প়্েে। লেন ো়েবার টিটনি কলয়ক 
প্লর কণ্ডাক্টর এলস জাটনলয় লর্ে লয, আর প্াাঁচ-সাত টিটনলির িলধযই লেন টনস-এ লপ্ৌঁলে 
যালব। 
  
কযার্াটরন তার েযাণ্ডবযার্ লর্লক এক প্াউলণ্ডর একখানা লনাি বার কলর কণ্ডাক্টলরর োলত 
টদে, এিা লতািায় বকটসস টদোি। 
  
লনািখানা প্লকলি িলর লস দাাঁট়েলয় রইে। িলন েে লস লযন টকেু বেলত চায়। কযার্াটরন 
টবরি েলো। আিযগ! লোকিা এক প্াউণ্ড বকটসস লপ্লয়ও খুশী েয়টন। 
  
টবরটির সুলর বেে, টক বযাপ্ার! তুটি টক টকেু বেলত চাও? 
  
-েযাাঁ, িালন… র্ত কাে আপ্টন লয িদ্রিটেোর সলে োঞ্চ লখলয়টেলেন, তার সলে 
আপ্নার কত টদলনর প্টরচয়? 
  
–একর্া আিালক টজলেস করার অর্গ টক?–লবশ একিু িাাঁটিলয় কর্ািা বেে কযার্াটরন। 
  
তালক লরলর্ লযলত লদলখ আিতা আিতা কলর বেে, না, িালন লসই িটেোটি…. 
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কর্ািা লশর্ না কলরই কণ্ডাক্টর তার কাজ লশর্ কলর লবটরলয় লর্ে কযার্াটরলনর কািরা 
লর্লক। 
  
টিটনি প্াাঁলচক প্লরই লেন লপ্ৌঁলে লর্ে টনস লস্টশলন। কযার্াটরন প্ল্যািফলিগ লনলি এটদক 
ওটদক তাটকলয় লদখে লকউ তালক টরটসি করলত এলসলে টকনা। 
  
একিু প্লর একজন সুশ্রী যুবক তার সািলন এলস দাাঁ়োে, ক্ষিা করলবন। আপ্টন টক 
টিস লগ্র? 
  
-ো টকন্তু আপ্নালক লতা টচনলত প্ারটে না। 
  
–আিার নাি চযাটি। আপ্নার টপ্সতুত টদটদ িালন লের্ী িাম্পটেন আিার স্ত্রী। আপ্নার 
টজটনসপ্ত্রগুলো লদটখলয় টদন। কাস্টিস-এর িালিো লর্লক িুি করলত েলব। 
  
দুটি সুযিলকশ আর টবোনা ো়ো কযার্াটরন-এর সলে টকেুই টেে না। চযাটিলক লসগুলো 
লদটখলয় টদলতই টতটন োাঁকর্াক কলর একজন কুটে লর্লক লসগুলো িার্ায় চাটপ্লয় 
টদলেন। 
  
আসুন টিস লগ্র। এবার কাস্টিস্ অটফলস লযলত েলব। কাস্টিস্-এর িালিো লিিবার 
প্র কযার্াটরন আর চযাটি দরজার টদলক প্া বা়োলতই একজন পু্টেশ-অটফসার 
কযার্াটরলনর সািলন এটর্লয় বেে, আপ্নালক টকেুক্ষে অলপ্ক্ষা করলত েলব, 
িাদলিায়ালজে! 
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-লকন বেুন লতা? 
  
–লকালনা টবলশর্ একিা ঘিনা সম্বলন্ধ আপ্নালক কলয়কিা কর্া টজলেস করার আলে। 
  
–লকালনা ঘিনা? তাো়ো আপ্টনই বা লক? 
  
–আটি টনস-এর কটিশনার অব পু্টেশ। 
  
 –আপ্টন টক আিার প্াশলপ্ািগ লদখলত চান? 
  
–না, আটি আপ্নার কালে কলয়কিা খবর জানলত চাই। 
  
–খবর টক টবর্লয়? 
  
–একজন িটেোর সম্বলন্ধ। আটি জানলত লপ্লরটে আপ্টন র্তকাে তার সলে োঞ্চ 
লখলয়লেন এবিং োলঞ্চর প্লরও অলনকক্ষে তার সলে র্ল্প কলরটেলেন। 
  
-কালরা সলে োঞ্চ খাওয়া বা র্ল্প করা অপ্রাধ নাটক? 
  
-না। তা নয়, তলব ওই িটেোটির সম্বলন্ধ আিরা যাবতীয় খবর জানলত চাই বলেই 
আপ্নার সলে কর্া বো দরকার। 
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–লদখুন িাঁটসলয় কটিশনার, লকার্াকার লকালনা িটেোর খবর জানাবার জলনয আিার 
লিালিই িার্াবযর্া লনই। তাো়ো এিালব লকালনা লিলয়লক টবরি করািাও লবাধেয় 
আইনসম্মত নয়। 
  
–ফরাসী পু্টেশ অকারলে লকালনা টকেু কলর না। িাদলিায়ালজে কারে একিা অবশযই 
আলে। 
  
–কারেিা দয়া কলর বেলবন টক? 
  
টনিয়ই বেব। লয িটেোটির সম্বলন্ধ আিরা খবরাখবর জানলত চাইটে, টতটন র্ত রালত্র 
িারা লর্লেন। 
  
িারা লর্লেন! বলেন টক? 
  
 –িারা লর্লেন বেলে টেক েয় না। টতটন টনেত েলয়লেন অর্গাৎ লক বা কারা তালক েতযা 
কলরলে। 
  
–টক সবগনাশ; টিলসস কযার্াটরন খুন েলয়লেন। 
  
এবার তােলে বুিলত প্ারলেন লকন আিরা আপ্নালক লযলত টদটে না। চেুন আিরা 
লেলনর কািরায় যাই। 
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–তা না েয় যাটে। টকন্তু আিার কাে লর্লক টবলশর্ লকালনা খবর আপ্টন প্ালবন না। 
কারে তার সম্বলন্ধ আটি এলকবালর টকেুই জাটন না বেলেই েয়। আিার িলন েয়, তার 
লিইলর্র কাে লর্লক সব খবর জানলত প্ারলবন। 
  
-লিইর্ প্াটেলয়লে। 
  
–বলেন টক! 
  
–টেকই বেটে। লসইজলনযই আপ্নার সলে কর্া বেলত চাই। কারে লেলনর যাত্রীলদর 
লিতলর শুধু িাত্র আপ্নার সলেই তার কর্াবাতগা েলয়টেে। 
  
-লবশ, তােলে চেুন লকার্ায় লযলত চান। 
  
 এই সিয় চযাটি বেে, আটি টক ওর সলে লযলত প্াটর? 
  
–আপ্টন লক? প্রশ্ন কলর কটিশনার। 
  
–আটি েোি ওর টদটদর, িালন লের্ী িাম্পটেলনর স্বািী। আটি ওলক লস্টশন লর্লক টনলয় 
লযলত এলসটে। 
  
-আপ্নালক একিু বাইলর অলপ্ক্ষা করলত েলব িাঁটসলয়। িলন েয়, আধ ঘণ্টার িলধযই 
টজোসাবালদর কাজ লশর্ করলত প্ারব। এই সিয়িা আপ্নালক অলপ্ক্ষা করলত েলব। 
  
চযাটিলক বোর প্র কটিশনার কযার্াটরনলক সলে কলর একিা কািরায় টর্লয় ঢুকলেন। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদি অফ্ ব্লু ট্রেন । আগাথা দিদি । এরকুল ট্র াযাররা সিগ্র 

72 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

  
প্রায় সলে সলেই আলরকজন ঢুলক প়্েে লসখালন। 
  
তালক লদলখ কটিশনার খুশী েলয় বেলেন, িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা লয! আপ্নালক লপ্লয় আটি 
টনলজলক িার্যবান িলন করটে। 
  
উটন িৃদু লেলস বেলেন, িার্াল়ে ি়ো প়্েলেই শকুন এলস োটজর েয়, তাই না? 
  
–এিা টক বেলেন িাঁটসলয়, টবশ্বটবখযাত টর্লিকটিি িাঁটসলয় এরকুে লপ্ায়ালরালক এখালন 
লপ্লয় আটি লয কত টনটিন্ত েলয়টে লস কর্া িুলখ বলে লবািালত প্ারব না। আপ্টন দয়া 
কলর বসুন িাঁটসলয়, িাদলিায়ালজে লগ্র-লক আপ্নার সািলনই টজোসা করটে। ওাঁর সলে 
টনেত িটেোটির প্টরচয় েলয়টেে, টকেু কর্াবাতগাও েলয়টেে ওাঁলদর লিতলর। 
  
িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা তখন কযার্াটরলনর টদলক তাটকলয় োটসিুলখ বেলেন, লকিন 
িাদলিায়ালজে, বলেটেোি না, আপ্টন েয়লতা অদূর িটবর্যলত লকালনা একিা লরািাঞ্চকর 
ঘিনার সলে জট়েত েলয় প়্েলত প্ালরন, কার্ািা লখলি লর্ে লতা? 
  
–েযাাঁ, তাই লতা লদখটে। 
  
এইসিয় কটিশনার বেলেন, আপ্নালক আর লবটশক্ষে আিলক রাখব না। এবালর আপ্টন 
বেুন, িৃত িটেোটির সলে আপ্নার টক টক কর্া েলয়টেে। 
  
কটিশনালরর প্রলশ্নর উত্তলর কযার্াটরন সব কর্া খুলে বেে তালক। রুর্ কযার্াটরন-এর 
সলে লদখা েবার প্র লর্লক তালদর লিতলর যা যা কর্া েলয়টেে লসগুলো প্রায় হুবহু 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদি অফ্ ব্লু ট্রেন । আগাথা দিদি । এরকুল ট্র াযাররা সিগ্র 

73 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

বলে লর্ে লস। এিন টক, রুর্ লয তার বাবালক লর্াপ্ন কলর োিালরর কালে যাটেে লস 
কর্াও বেে কটিশনারলক। 
  
সব কর্া লশানবার প্র িাঁটসলয় লপ্ায়ালরার টদলক তাটকলয় কটিশনার বেলেন, ওনার িলন 
েয় ওই লোকিাই েয়লতা….. 
  
তার কর্ায় বাধা টদলয় কযার্াটরন বেে, বযাপ্ারিা লতা আত্মেতযাও েলত প্ালর। 
  
-না, আত্মেতযার ঘিনা এিা নয়। লকউ আত্মেতযা করলত চাইলে টনলজর র্োয় ফাাঁস 
োর্ান না। 
  
–টক বেলেন। র্োয় ফাাঁস োটর্লয় খুন করা েলয়লে। 
  
–শুধু তাই নয়, লকালনা লিাতা টজটনস টদলয় আঘাত কলর তার িুখিা টবকৃত করা 
েলয়লে। 
  
-কী িয়ানক! 
  
সটতযই িয়ানক। েতযাকারী লযই লোক, লস লয িোপ্ার্ণ্ড এলত লকালনাই িুে লনই। যাই 
লোক, আপ্নালক আর একিু কষ্ট লদব আটি। আিালদর সলে লসই িটেোটির কািরায় 
একবার লযলত েলব। 
  
লকন বেুন লতা? 
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-িৃতলদেিা একবার লদখলবন। এখনও সনাি েয়টন িৃতলদেিা। আিার িলন েয় আপ্টন 
েয়লতা সনাি করলত প্ারলবন। 
  
-লবশ তােলে চেুন। 
  
 এইসিয় লপ্ায়ালরা বেলেন, আটি আপ্নালদর সলে লযলত প্াটর টক? 
  
–একর্া টজলেস না করলেও চেলতা িাঁটসলয়। আপ্টন টনিয়ই যালবন। 
  
রুর্ কযার্াটরনলক সীলির ওপ্লর টচৎ কলর শুইলয় রাখা েলয়টেে। তার টবকৃত িুখখানা 
লদলখ কযার্াটরন টশউলর উলেটেে। র্তকালের লসই োটসখুশী িুলখর সলে আজলকর এই 
িুলখর কত তফাৎ। রুলর্র অত সুন্দর িুখখানার বীিৎস প্টরেটত লদলখ কযার্াটরন-এর 
লচালখ জে এে। 
  
কটিশনার বেলেন, আপ্টন এলক টচনলত প্ারলেন লতা? 
  
–েযাাঁ, প্ারটে। িুখ লদলখ লচনার উপ্ায় না র্াকলেও ওর র্ালয়র ওই টসল্ক লকাি আর 
র্ান োলতর কটির ওপ্র টতে টচহ্ন লদলখ আটি ওলক টচনলত লপ্লরটে। 
  
লপ্ায়ালরা বেলেন, িাদলিায়ালজে-এর সাক্ষযিা খুবই িূেযবান েলব িাঁটসলয় কক্স। টকন্তু 
এখনও খুনীর উলদ্দশযিা জানা যায়টন। 
  
–আিার িলন েয় ওলক রব করবার জনয েতযা কলরলে। 
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–তাই যটদ েয়, তােলে েতযাকারী ওর িুখখানালক ওিালব টবকৃত করলব লকন? 
  
–তাও লতা বলি। আো আপ্নার টক িলন েয়? 
  
–টকেুই িলন েয় না। তদন্ত না কলর এবিং ঘিনাবেী টবলের্ে না কলর এ বযাপ্ালর টকেুই 
বো যায় না। তলব এিা টেক লয এিা রবারী লকস নয়। 
  
এই সিয় কযার্াটরন বেে, আিালক আর কতক্ষে আিটকলয় রাখলবন িাঁটসলয়? 
  
-না, আর লবটশক্ষে নয়। এবার প্ালশর কািরািা একিু লদলখই আপ্নালক লেল়ে লদব। 
কযার্াটরন ও লপ্ায়ালরালক টনলয় কটিশনার প্ালশর কািরায় ঢুলকই লদলখ লয, কািরার 
লিতলর টতন-চার খানা কম্বে এলোলিলো িালব জল়ো েলয় প্ল়ে আলে। 
  
কম্বেগুলো তুলে একিা একিা কলর প্রীক্ষা করলত োর্লেন লপ্ায়ালরা। কটিশনার 
কলয়কিা প্রীক্ষা করলেন। 
  
সীলির প্ালশ একিা িুটপ্ রাখার বাক্স এবিং দুলিা সুযিলকশ লদখলত প্াওয়া লর্ে। 
  
টজটনসগুলোর টদলক একবার লচাখ বুটেলয় কটিশনার কযার্াটরন-এর টদলক তাকালেন। 
এখান লর্লক লকালনা টকেু লখায়া লর্লে টকনা লদখুন লতা, িাদলিায়ালজে। 
  
কটিশনালরর কর্া শুলন কযার্াটরন িালোিালব েক্ষয কলর লদলখ বেে, একিা টজটনস 
লদখলত প্াটে না। 
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–টক টজটনস? 
  
–লবগুটন রিং-এর একিা লিেলিলির বাক্স। ওিালক আটি লিইলর্র োলত লদলখটেোি। 
  
–বাক্সিার লিতলর টক টেে জালনন টক? 
  
-না, তলব একিা টজটনস েক্ষয কলরটেোি, বাক্সিার ওপ্লর আর. লক. (R. K.) এই 
অক্ষর দুটি এিব্রস করা টেে। আিার িলন েয় লিইর্ এিা টনলয় সলর প্ল়েলে। 
  
কযার্াটরন-এর কর্ার উত্তলর কটিশনার বেলেন, না। আপ্নার অনুিান টেক নয়। 
লিইর্টি প্যারী লস্টশলন লনলিলেন। 
  
কটিশনার যখন কর্া বেটেলেন লপ্ায়ালরা টকন্তু তখনও কম্বেগুলো প্রীক্ষা করটেলেন। 
েোৎ একিা কম্বলের িাাঁলজর লিতলর দুলর্াো লসানােী রলঙর প্রচুে লদখলত লপ্লেন 
টতটন। 
  
চুলের লর্াো দুলিা োলত তুলে কটিশনালরর টদলক তাটকলয় বেলেন, এই টজটনসিা 
একবার লদখুন িাঁটসলয় কক্স। 
  
–এলতা দুলর্াো চুে। এর টক লকালনা গুরুত্ব আলে। 
  
-টকলসর গুরুত্ব আলে আর টকলসর লনই লসিা আলর্ লর্লক বো যায় না। আিালদর 
প্রটতটি টবর্লয়র টদলকই েক্ষয রাখলত েলব। আপ্াতত লকালনা টকেু অলকলজা িলন েলেও 
লসিাও লনাি করলত েলব। এই বলে চুলের লর্াো দুলিা একিা কার্লজ িুল়ে প্লকলি 
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রাখলত রাখলত লপ্ায়ালরা বেলেন, কণ্ডাক্টরলক একবার লর্লক প্াোন িাঁটসলয় কক্স। তার 
বিবযিা টবলশর্িালব লশানা দরকার। 
  
কটিশনার লর্লক প্াোলনার দুটিটনলির িলধযই কণ্ডাক্টর এলস োটজর েলো। কটিশনার 
বেলেন, আপ্নার নাি? 
  
–টপ্লয়র টিলচে। 
  
–আপ্টন আিালক লয সব কর্া বলেটেলেন লসগুলো আলরকবার এই িদ্রলোকলক বেুন। 
টপ্লয়র টিলচে বেলত শুরু করে, আিালদর লেনিা লর্য়ার দয নলয়ন লস্টশন লর্লক 
ো়েবার প্র আটি টবোনা টেক কলর লদবার জনয িাদালির কািরায় আটস। কািরায় 
লঢাকবার আলর্ আটি িাবটেোি লয িাদাি েয়লতা টর্নার লখলত র্াইটনিং লকালচ লর্লেন। 
টকন্তু কািরায় ঢুলক লদটখ লয টতটন টর্নার বালস্কি টনলয়লেন। আটি তার লিইলর্র কর্া 
টজোসা করলে বলেন লয টতটন তালক প্যারীলত নাটিলয় টদলয়লেন। আিালক টতটন একটি 
িাত্র টবোনা প্াতলত বলেন। টবোনা প্াতা েলয় লর্লে টতটন আিালক বলেন লয তালক 
লযন সকালে ঘুি িাোলনা না েয়। আটি তালক বটে তার কর্া িতই কাজ েলব। তারপ্র 
টতটন আিালক  গুর্-নাইি জানান, আটিও তালক গুর্-নাইি জাটনলয় কািরা লর্লক 
লবটরলয় যাই। 
  
–আপ্টন লিইলর্র কািরায় ঢুলকটেলেন টক?–প্রশ্ন করলেন লপ্ায়ালরা। 
  
–না িাঁটসলয়। 
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 –লিইর্লক আপ্টন লদলখটেলেন? 
  
 –লেন প্যারীলত আসবার আলর্ একবার লদলখটেোি। 
  
তার কালে লকালনা লিেলিলির বাক্স লদলখটেলেন টক? 
  
–না। 
  
 –আো লিইলর্র কািরায় লকালনা প্রপু্রুর্ আলে বলে আপ্নার সলন্দে েলয়টেে টক? 
  
–সলন্দে নয়, সটতযই ঐ কািরায় একিা লোক টেে। দরজািা পু্লরাপু্টর লখাো না র্াকায় 
আটি তার িুখিা লদখলত প্াইটন। তলব লস লয দরজার প্ালশ দাাঁট়েলয়টেে এলত লকালনা 
িুে লনই। 
  
–আপ্টন আর টকেু েক্ষয কলরটেলেন টক? 
  
-না িাঁটসলয়। আর টবলশর্ টকেু েক্ষয কটরটন। 
  
–লিার েবার প্র আপ্টন ওলদর এটদলক এলসটেলেন টক? 
  
–েযাাঁ, এলসটেোি টকন্তু উটন ঘুি িাঙালত টনলর্ধ কলরলেন বলে িাদালির কািরায় 
ঢুটকটন। 
  
-তারপ্র? টক করলেন? 
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–লকন্স লস্টশন আসবার আলর্ আর একবার এই কািরার সািলন অত লবোয় তখনও 
দরজা বন্ধ লদলখ আটি দরজায় করাঘাত কটর টকন্তু লিতলর লকালনা সা়ো প্াই না। আটি 
তখন দরজা খুলে লিতলর প্রলবশ কটর। িাদািলক লদলখ িলন েলো তখনও ঘুটিলয় 
আলেন। তাই আটি তালক জাটর্লয় লদবার জনয তার িুলখর ওপ্র লর্লক কম্বেিা সটরলয় 
টদই। তারপ্লরই… 
  
-তারপ্রই আপ্টন লদখলত প্ান লয িটেোটিলক েতযা করা েলয়লে তাই না? 
  
-েযাাঁ, টেক তাই। বু্ল লেলন লয এই রকি একিা সািংঘাটতক ঘিনা ঘিলব আিার ধারোর 
বাইলর। এিা সতযই িয়ানক। টকন্তু আটি োনত আিার কতগবয কলিগ অবলেো কটরটন। 
  
কটিশনার বেলেন, না, আপ্নার কতগবয কলিগ ত্রুটি েয়টন। এ বযাপ্ালর আপ্নার লকালনা 
টচন্তা লনই। 
  
কটিশনালরর কর্ায় আশ্বস্ত েলয় কণ্ডাক্টর বেে, িাঁটসলয় যটদ দয়া কলর কতৃগপ্ক্ষলক আিার 
সম্বলন্ধ একিু বলেন তােলে ব়ে িাে েয়। 
  
–টেক আলে। লরে কতৃগপ্ক্ষলক আপ্নার কর্া বেব। কণ্ডাক্টর সবাইলক অটিনন্দন 
জাটনলয় চলে লর্ে। 
  
কটিশনার বেলেন, র্ািালরর কর্া লিলন টনলে ধরলত েয় িটেোটিলক েতযা করা 
েলয়টেে। লর্য়ার দয নলয়ন এবিং নলয়ন লস্টশলনর িলধয। টকন্তু লক এই েতযাকালণ্ডর 
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নায়ক। িাদলিায়ালজে-এর কর্ায় লবািা যায় লয িটেোটি তার োিালরর সলে লদখা 
করলত টরটিয়ারায় যাটেলেন। তলব টক লোকিা প্যারীলত এর সলে লদখা কলরটেে? 
আিার িলন েয় লদখা কলরটেে এবিং এই িটেোটি তালক প্ালশর ঘলর েুটকলয় 
লরলখটেে। এরপ্র িটেোটি েয়লতা তালক জানায় লয টতটন আর তালক প্রেয় লদলবন না। 
এবিং এই টনলয় উিলয়র িলধয কেলের দরুে ওলক েতযা কলর লস নলয়ন লস্টশলন লনলি 
যায়। 
  
লপ্ায়ালরা বেলেন, অর্বা লস টনস লস্টশলনও আসলত প্ালর। 
  
-তা প্ালর, টকন্তু লসিা তার প্লক্ষ চরি দুিঃসােলসর কাজ েলব। 
  
–এিা লতা র্াকাতলদর কাজও েলত প্ালর। 
  
–েযাাঁ, তাও েলত প্ালর। টকন্তু লসই লিইর্টির লখাাঁজ না প্াওয়া অবটধ সটেক টকেু লবািা 
যালে না। লিেলিলির বাক্সটি যটদ তার কালে প্াওয়া যায় তােলে এিা লরে-র্াকাতলদর 
কাজ নয়। শুধু তাই নয়। বাক্সিার সন্ধান প্ওয়া লর্লে টনটিতিালব লবািা যালব এিা 
লপ্রিঘটিত বযাপ্ার। তলব আিার িলন েলে এিা লেন-র্াকাতলদরই কাজ। আজকাে 
ওরা িয়ানক দুধগর্গ েলয় উলেলে। 
  
এই সিয় কযার্াটরন বেে, আিালক আর কতক্ষে আিলক রাখলত চান আপ্নারা? 
  
কটিশনার বেলেন, না, আর আপ্নালক আিলক রাখব না। এবার আপ্টন লযলত প্ালরন 
আর যাবার আলর্ আপ্নার টেকানািা টদলয় যান। 
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–টেলখ টনন। কযার্াটরন লগ্র, লকয়ার অব লের্ী িাম্পটেন, িার্গালরি টিো, টনস। টেকানািা 
টদলয়ই লস কািরা লর্লক লবটরলয় লর্ে। 
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িাগগাররি দিলা 
১১. িার্গালরি টিো 
  
িার্গালরি টিোয় র্াইটনিং রুলি বলস োঞ্চ খাটেে লের্ী িাম্পটেন, তার স্বািী টিিঃ চােগস 
ইিান্স ওরলফ চযাটি। লের্ীর িূতপূ্বগ স্বািীর ঔরসজাত লিলয় লেনক্স এবিং কযার্াটরন। 
কযার্াটরন-এর টদলক তাটকলয় লের্ী িাম্পটেন বেে, তােলে লশর্ প্যগন্ত তুটিও জট়েলয় 
প়্েলে। আটি টকন্তু টকেুলতই বুিলত প্ারটে না, লতািালক এ বযাপ্ালর পু্টেশ লকন 
িানলে। 
  
লের্ী িাম্পটেলনর কর্ািা কযার্াটরলনর কালে টবরি লবাধ েে তাো়ো োঞ্চ লিটবলে 
এসব আলোচনা লিালিই িালো োর্ে না তাই লস চুপ্ কলর রইে। 
  
চযাটি বেে, পু্টেশ যখন ওলক টনলত চাইে তখন আটিও সলে লযলত চাইোি টকন্তু 
আিালক তারা অলপ্ক্ষা করলত বেে। 
  
লের্ী িাম্পটেন আবার বেে, আিার িলন েয় টনেত লিলয়টির সলে লতািার লয সব 
কর্াবাতগা েলয়লে তা লর্লক ওরা একিা সূত্র লবর করলত লচষ্টা করলে। 
  
ওলদর কর্াগুলো লয কযার্াটরলনর িালো োর্টেে না লস কর্া লেনক্স বুিলত লপ্লর 
িালয়র টদলক তাটকলয় লবশ টবরটির সুলরই বেে, দয়া কলর র্ািলব এবার! 
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লিলয়র টবরটি েক্ষয কলর লের্ী িাম্পটেনও টবব্রত স্বলর বেে, তুটি জালনা না লেনা। 
খবলরর কার্লজ-টবর্য়িালক এিনিালব টেখলব লয লশর্ প্যগন্ত েয়ত আিালকও লিলন 
আনলব এর িলধয। যালত এিা না েয় লস বযবস্থা আটি করটে। িাঁটসলয় দয লেিীেযাণ্ড 
আিার টবলশর্ বনু্ধ। খবলরর কার্লজর টরলপ্ািগারলদর ওপ্র তার অসীি প্রিাব। তাাঁর 
সলে কর্া বলে বযবস্থা করব আটি। টক বলো কযার্াটরন? িতেবিা লকিন িলন েয় 
লতািার? 
  
এতক্ষলে কর্া বেে কযার্াটরন, না এসব টকেুই করলত েলব না আপ্নালক। 
  
কযার্াটরন-এর কর্া শুলন লের্ী িাম্পটেন লবশ একিু দলি লর্ে। টকন্তু লকউ তালক 
র্ািালব এিা লস সেয করলত প্ালর না। তাই লস শুরু করে, িাদাি কযার্াটরনলক আটি 
টচনতাি। িাটর সুন্দর লচোরা টেে তার। তাো়ো খরলচর োতিা এত লবটশ লয জলের 
িলতা িাকা খরচ করত লস। 
  
োঞ্চ লশর্ েলয় লর্লে লেনক্স কযার্াটরন-এর টদলক তাটকলয় বেে, চলো িাসী, লতািার 
ঘরিা একবার লদলখ আটস। 
  
কযার্াটরন খুশী িলনই লেনক্স-এর কর্ায় সম্মটত জানাে, েযাাঁ তাই চলো। কযার্াটরন টতন 
তোয় লোি একটি ঘলর টনলয় লর্ে। ঘরিা অবশয লোি েলেও চিৎকার সাজালনা 
রলয়লে। 
  
ঘলর ঢুলক একিা লসাফার ওপ্র দুজলন বসে টকন্তু তখনও কযার্াটরলনর টবরি িাবিা 
কালিটন। তাই লেনক্স বেে, িালয়র কর্ায় তুটি টকেু িলন কলরা না িাসী। িালয়র 
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স্বিাবই ওই রকি। লকালনা টকেু টনলয় কর্া বেলত শুরু করলে আর র্ািলত চায় না 
আর চযাটিিশাইও একই রকি, লসই জলনযই আটি লতািালক ওলদর কবে লর্লক উদ্ধার 
কলর টনলয় এোি। এবার তুটি টবোি নাও, আটি চটে। 
  
এখুটন যালব? 
  
–েযাাঁ, ওরা টক বেলে তা শুনলত চাই আটি। লস আবার িালয়র কালে টফলর এলো। তার 
িা আর টিিঃ ইিান্স তখন লদাতোর বারান্দায় কর্াবাতগা বেটেে। লের্ী িাম্পটেন বেে, 
লিলয়িালক যত লবাকা িাবটেোি তত নয়। তলব, ব়ে র্ম্ভীর। কর্া একরকি বেলতই 
চায় না! 
  
চযাটি বেে, তা টেক। তলব িদ্রিটেোর লচোরািা টকন্তু খুবই সুন্দর। লপ্ার্াক প্টরেদও 
লবশ রুটচ সম্মত। সব টদক লর্লক সিালজ লিশবার উপ্যুি। 
  
উপ্যুি না োই। অিন লর্াি়োিুলখা লিলয় টক সিালজ লিোলিশা করলত প্ালর? 
  
 এবার লেনক্স বেে, লিালিই লর্াি়োিুলখা নয়। লতািরা দুজলন যা শুরু কলরটেলে তালত 
িরা িানুলর্রও রার্ েয়। সারা সকাে পু্টেলশর েয়রাটন সেয কলরলে আবার লতািরা 
তালক লরোই টদটেলে না। 
  
-তুটি যাই বে না লকন লেনা, প্লরর সম্পটত্ত োলত লপ্লয় খুব অেোরী েলয়লে। আর 
িনিাও লবশ লোি। 
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-ওর কাে লর্লক টকেু খসালনা যালব না তাই না? 
  
–টক বেলত চাও তুটি? 
  
–টেকই বেটে। ওর কাে লর্লক টকেু োটতলয় লনবার িতেলবই লতা তুটি ওলক টচটে 
টেলখ এখালন এলনে। 
  
-তুটি িুলে যাে লয ও আিার িািালতা লবান। 
  
 এই কর্া শুলন চযাটি েোৎ উৎসাটেত েে, তাই নাটক? তােলে লতা আটি ওর নাি 
ধলরই র্াকলত প্াটর তাই না? 
  
–তা প্ার ববটক? 
  
–লবশ। তা এখন লর্লক আটি ওলক নাি ধলরই র্াকলবা, লিটনস লখেলত প্ালর টনিয়ই। 
  
–ও লখেলব লিটনস। তােলেই েলয়লে। সারািা জীবন লর্ে বু়েীর লসবা করলত। লিটনস 
লখো জানলব লকালেলক 
  
লেনক্স এবার লরলর্ লর্ে, লতািরা তােলে প্রটনন্দা করলত র্ালকা আটি চেোি। উলে 
দাাঁ়োে লেনক্স। 
  
–লকার্ায় চেলে?–টজোসা করলো তার িা। 
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–লকার্ায় আবার! লতািরা যার টনন্দায় প্ঞ্চিুখ েলয়ে তার কালেই যাটে আটি। 
  
কযার্াটরন সিুলদ্রর টদলক তন্ময় েলয় তাটকলয় টেে। লেনক্স এলস বেে–টক লর্া িাসী! 
অিন তন্ময় েলয় টক লদখে? 
  
-না টকেু না। কখন এলে তুটি? 
  
–এই আসটে। একিা কর্া লতািালক বেলত এোি। 
  
–টক? 
  
-তুটি এখালন না এলেই িালো করলত। লকন এলে এখালন? 
  
–না এলে লয লতািার সলে প্টরচয় লোত না। 
  
–না, োট্টা নয়। লতািার টদটদর স্বািীটি একটি চীজ। সব সিয় স্ত্রীর আাঁচে ধলরই আলে। 
লকালনা স্বািী লয স্ত্রীর ওইিালব লিাসালেবী করলত প্ালর তা আিার জানা টেে না। 
  
–টিিঃ চযাটি বুটি টদটদর লিাসালেবী কলর? 
  
–েরদি। আর লিাসালেবী না করলে চেলবই বা টক কলর িাকা চাই লতা। 
  
–লসটক উটন লকালনা কাজকিগ কলরন না? 
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কলরন ববটক। লবকার সটিটতর লপ্রটসলর্ন্ট। 
  
লেনক্স-এর কর্া শুলন লেলস কযার্াটরন বেে, তুটি লতা খুব োসালত প্ার লদখটে। এবার 
আিার কর্ািা লশান। লতািার িালয়র কালে টনিয়ই শুলনে লয আটি এতটদন এক বৃদ্ধ 
িটেোর লসবা শুশ্রূর্া করতাি। িদ্রিটেো িারা যাবার আলর্ তার সিস্ত সম্পটত্তর-উইে 
কলরলেন আিার নালি। 
  
-ো শুলনটে। প্দ্ধটতিা লবাধেয় িালোই, তাই না? 
  
–েযাাঁ, তা িালোই বো চলে। তলব সম্পটত্তর িূেয প্ঞ্চাশ েক্ষ প্াউলণ্ডরও ওপ্র। 
  
–বলো টক িাসী। তুটি তােলে একজন জাাঁদলরে িটেো। 
  
–তাই বুটি। তা েলব, তারপ্র লশালনা, এতটদন আটি োই লসাসাইটিলত লিোলিশা করার 
লকালনা সুলযার্ প্াইটন। এবার আটি োই লসাসাইটিলত টিশলত চাই। আর লসই জলনযই 
লতািার িালয়র টচটে লপ্লয়ই চলে এলসটে। তলব আটি আসালত টদটদ যটদ…… 
  
কযার্াটরলনর কর্া লশর্ েবার আলর্ই লের্ী িাম্পটেন েন্তদন্ত েলয় ঘলর ঢুকে; একিা 
সুখবর আলে লেনা। 
  
টক? 
  
–এইিাত্র লেক আিালক লফান কলর জাটনলয় টদে, আজ রালত্র লস আিালদর এখালন 
টর্নার খালব। 
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–এিা সটতযই সুখবর িা, আজলকর টর্নারিা খুবই আকর্গেীয় েলব লদখটে। 
  
 –েযাাঁ লেক আসালত টর্নার প্াটিগিা সতযই জিজিাি েলব। 
  
–তুটি টক টর্নার প্াটিগর বযবস্থা কলরে নাটক? 
  
–টনিয়ই। কযার্াটরলনর সলে প্রেলরর প্টরচয় কলর টদলত েলব লতা। কলয়কজন টবটশষ্ট 
লোকলক টনিন্ত্রে করলত লবলরাটে। তুটি টক আিার সলে লযলত চাও? 
  
–না, িা। আটি আজ িাসীর সলে র্ল্প করটে আর লকার্াও লবলরাব না। 
  
লের্ী িাম্পটেন চলে লর্লে কযার্াটরন বেে, লেক লক লেনা? 
  
–ের্গ েুলকানবারীর লেলে। লযিন বিংশিযগাদা তার লতিন লচোরা। তাো়ো চােচেন 
কর্াবাতগা সলবলতই লচৌকস। লিলয়রা লতা তালক লদখলেই প্তলের িত েুলি যায় তার 
টদলক। 
  
-লকন? 
  
-লকন তা বেলত প্াটর না। তলব িলন েয় তার লবপ্লরায়া চাে চেলন তার জুয়া়েী 
স্বিালবর জলনযই তার টদলক িুাঁলক প্ল়ে। 
  
জুয়া়েী স্বিাব িালন? 
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–িালন, জুয়ায় তার সবগস্ব প্ে রাখলত ওর বালধ না। এিা নাটক ওর বিংশানুক্রটিক 
স্বিাব। আটি শুলনটে, ওর পূ্বগপু্রুলর্রা তালদর সিস্ত সম্পটত্ত বাটজ ধলর জুয়া লখেলতন। 
তাো়ো লকউ লকউ নাটক তালদর সুন্দরী বউলদরও বাটজ ধরলতন। বিংলশর লসই ধারািাই 
লেক লপ্লয়লে। 
  
আরও টকেুক্ষে র্ল্প কলর লেনক্স টবদায় টনে। যাবার আলর্ কযার্াটরনলক বলে লর্ে, লস 
লযন তার সবলচলয় দািী আর সুন্দর লপ্াশাকিা প্লর টর্নার প্াটিগলত যায়। 
  
রাত প্রায় সাল়ে সাতিায় কযার্াটরন েটয়িংরুলি এলো। েটয়িংরুিিা ইটতিলধযই টবটশষ্ট 
আর ববটশষ্টলদর কেকাকটেলত িুখটরত েলয় উলেটেে। েোৎ প্রীর িত সুন্দর লবলশ 
কযার্াটরনলক ঢুকলত লদলখ সবাই খুশী েলো। 
  
লের্ী িযাম্পটেন খুশী েলো তার িািালতা লবানলক লদলখ। লস িলন িলন স্বীকার করে লয 
সতযই লিলয়িার কাণ্ডোন আলে। উলে দাাঁট়েলয় লর্স্টলদর টদলক তাটকলয় বেে, আিার 
কাটজন, টিস কযার্াটরন লগ্র। িস্ত ব়ে সম্পটত্তর িাটেক। অলনক কাজ ওর টকন্তু আিার 
অনুলরালধ কাজকিগ লফলে লরলখই চলে এলসলে। 
  
লর্স্টরা খুশী েলো। এলক এলক এলস কযার্াটরন-এর সলে করিদগন করলত োর্লো। 
লের্ী িাম্পটেন প্রলতযলকর প্টরচয় জাটনলয় টদে সলে সলে। 
  
এটদলক খানসািা এলস জাটনলয় লর্লে লয, টর্নালরর আলয়াজন প্রস্তুত েলয় লর্লে। টকন্তু 
লেক লক না লদলখ লের্ী িাম্পটেন লবশ উটিগ্ন েলয় উেে। 
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একিু প্লরই লেক এলস োটজর। ঘলর ঢুলকই নািকীয় কায়দায় লবা করে অটতটর্লদর 
উলদ্দলশয। লদটরর জনয ক্ষিা প্রার্গনা করে। তারপ্র লসাজা এটর্লয় লর্ে লের্ী 
িাম্পটেলনর সািলন। 
  
লের্ী িাম্পটেন করিদগন কলর লেকলক প্ালশর লচয়ারিা লদটখলয় বেে, বলসা লেক। 
আিরা এতক্ষে লতািার জলনযই অলপ্ক্ষা করটেোি। লতািার এত লদটর করা উটচত 
েয়টন। 
  
লেক আলরকবার ক্ষিা প্রার্গনা করে তার ত্রুটির জলনয। তারপ্র শুরু েলো কুশে প্রশ্ন। 
লের্ী িাম্পটেন আোলপ্ জলি উেে। কযার্াটরন একিু দূলর বলস লেকলক েক্ষয করটেে। 
তােলে ইটনই লেক। এই টনলয় চারবার এর সলে লদখ েে। সযািয় লোলিলের 
কটরলর্লর, িিাস কুক-এর অটফলস, বু্ল লেলন। এবিং চতুর্গবার এখালন। 
  
তার িলন েে লেক তালক টচনলত লপ্লরলে। লস িালি িলিই তাকাটেে তার টদলক। 
লেক কযার্াটরনলক েক্ষয করলে লদলখ িাম্পটেন বেে, আিার িািালতা লবান কযার্াটরন। 
আিার এখালন কলয়কটদলনর জনয লব়োলত এলসলে। িস্ত ব়ে সম্পটত্তর িাটেক েলয়লে 
ও। 
  
–টববাটেত নন টনিয়ই? িৃদু স্বলর লেক বেে। 
  
-না এখনও টবলয় েয়টন ওর। িাবটে, এবার প্াত্রস্থ করব। এই রকি দু-চারলি কর্া 
বোর প্র খানসািা বেে, টর্নার বতটর আপ্নারা সবাই আসুন। 
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টর্নালরর জলনয সবাই রওনা েে র্াইটনিং েলের টদলক। টর্নার লিটবলে বলসই কযার্াটরন 
লদখে তার প্ালশর আসলন লেক বলসলে। লস তখন লেক-এর টদলক তাটকলয় বেে, 
এখালন লয আপ্নার সলে লদখা েলব স্বলপ্নও িাটবটন। 
  
–আটিও তাই, এইবার টনলয় টতনবার লদখা েলো আপ্নার সলে। সযািয় লোলিলে, কুক 
লকাম্পাটনর অটফলস এবিং তৃতীয়বার এখালন। 
  
–আপ্টন েয়লতা িুে করলেন িাঁটসলয়। এবার টনলয় চারবার বু্ল লেলনও লদখা েলয়টেে 
আপ্নার সলে। 
  
-টক বেলেন বু্ল লেলন? েযাাঁ তা েয়লতা…. 
  
েোৎ লযন িুলখর লচোরািা বদলে লর্ে লেলকর। টকন্তু প্রক্ষলেই সািলে টনলয় স্বািাটবক 
স্বলর বেে, েযাাঁ, লেলন একিা টবশ্রী কাণ্ড েলয়লে শুনোি। লক একজন িারা লর্লেন নাটক 
লেলন। 
  
-েযাাঁ। একজন িটেো। 
  
–ব়েই দুিঃলখর বযাপ্ার। লেলন িৃতুযিা খুবই িিগাটন্তক তাই না? 
  
লিটবলের অপ্রটদক লর্লক একজন আলিটরকান িটেো বেে, টিিঃ কযার্াটরন টক আিালক 
টচনলত প্ারলেন না? 
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–লসটক! আপ্নালক টচনলত প্ারলবা না িালন। লকিন আলেন বেুন? 
  
–তা একরকি িােই আটে। আপ্টন কলব এলেন? 
  
–আজই সকালে। 
  
বু্ল লেলন টনিয়ই? 
  
–েযাাঁ। 
  
এটদলক কযার্াটরন িাবলে এর সলে টক লসই টনেত িদ্রিটেোর লকালনা সম্পকগ আলে। 
তার প্দবীিাও লতা কযার্াটরন। তলব টক লস তার স্ত্রী। টকন্তু তাই যটদ েয় তলব ইটন 
এিন লেলস কর্া বেলেন লকিন কলর। 
  
কযার্াটরন যখন এইসব িাবলে লসই সিয় একজন চাকর এলস লেকলক একখানা 
টচরকুি টদলয় কালন কালন টক লযন বেে। 
  
টচরকুি খানা একবার প্ল়েই লেক দাাঁট়েলয় প়্েে। লের্ী িাম্পটেলনর টদলক তাটকলয় 
বেে, আিালক একু্ষটন একবার বাইলর লযলত েলে িাদাি। পু্টেলশর টপ্রলফক্ট আিার 
সলে একু্ষটন একবার লদখা করলত চান। আটি বুিলত প্ারটে না লকন টতটন আিার সলে 
লদখা করলত চান। এই কর্া বলেই লেক র্াইটনিং েে লর্লক লবটরলয় লর্ে, লস চলে 
লর্ে। 
  
লের্ী িাম্পটেন টবস্মলয় টবিূঢ় েলয় বেে, টক বযাপ্ার! পু্টেশ ওর লখাাঁজ করলে লকন! 
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প্রলতযলকর িলন তখন একই প্রশ্ন–পু্টেশ ওর লখাাঁজ করলে লকন? 
  
. 
  
১২. 
  
িৃতুয সিংবাদ 
  
টিিঃ আেটর্ন তার লসলক্রিারীর জলনয অলপ্ক্ষা করলেন। একিা টবলশর্ কালজর জনয 
তালক প্যারীলত প্াটেলয়লেন। কর্া আলে রাত আিিার িলধযই টফলর আসলব লস এবিং 
টরলপ্ািগ টনলয় এলেই টতটন তার িটবর্যত কিগপ্ন্থা টেক করলবন। 
  
টেক সিলয়ই টফলর এলো টকিংিন। তালক লদলখ টিিঃ আেটর্ন বেলেন, খবর িালো লতা? 
ওটদক সব টেক আলে? 
  
-ো সযার। সবই টেক আলে। আপ্টন লর্লেই কাজিা েলয় যালব। 
  
–আর লকালনা খবর? 
  
–টবজলনলসর খবর আর টকেু লনই। তলব টিস িযাসন-এর সলে আিার প্যারীলত লদখা 
েলয়টেে। 
  
–তার িালন! লসটক রুলর্র সলে যায়টন নাটক? 
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-না। লস বেলে লয, টিলসস কযার্াটরন তালক প্যারীলত নাটিলয় টদলয়লেন। টতটন নাটক 
বলেলেন তার প্রবতগী টনলদগশ না প্াওয়া প্যগন্ত লস লযন রীহ্ লোলিলে অলপ্ক্ষা কলর। 
  
-লতািার সলে লকার্ায় তার লদখা েলয়টেে? 
  
লর্য়ার দয নলয়ন লস্টশলনর প্ল্যািফলিগ। 
  
 খবরিা শুলন টবরি েলেন আেটর্ন। তার িলন েলো টিস িযাসনলক প্যারীলত নাটিলয় 
টদলয় রুর্ একা লর্লে লসই েতিার্া কাউলন্টর সলে টিশলত। টতটন আবার প্রশ্ন করলেন, 
টিিঃ িযাসন আর টকেু বলেটেে টক? 
  
-েযাাঁ বলেটেে। লস বেলে, টিলসস কযার্াটরন-এর সলে েোৎ তার এক বনু্ধর লদখা েলয় 
যায় লেলন। তারপ্রই টতটন তালক প্যারী লস্টশলন লনলি লযলত বলেন। টিিঃ আেটর্নলক 
র্ম্ভীর িালব চুপ্ কলর র্াকলত লদলখ টকিংিন বেে, এবার আটি টক লযলত প্াটর সযার? 
  
–েযাাঁ, তুটি এখন যাও। আজ রাতিা টবোি নাও টর্লয়। 
  
টকিংিন প্া বা়োলতই লোলিলের একটি বয় একখানা লিটেগ্রাি টিিঃ আেটর্ন-এর োলত 
টদলয় বেে, আপ্নার লিটেগ্রাি সযার। 
  
–টেক আলে, তুটি এবার লযলত প্ার। 
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লিটেগ্রািিা প্ল়ে আেটর্লনর িুলখর িাব বদলে লর্ে। িুখখানা োই-এর িত ফযাকালশ 
েলয় লর্ে। অক্লান্তিালব লচয়ালরর ওপ্র ধপ্ কলর বলস প়্েলেন টতটন। 
  
টিিঃ আেটর্ন-এর এই িাবান্তর লদলখ টকিংিন টবনীতিালব প্রশ্ন করলেন, টক েলয়লে 
সযার? 
  
 লকালনা কর্া না বলে আেটর্ন লিটেগ্রািিা টকিংিলনর োলত টদলেন। লিটেগ্রািিা প্ল়ে 
টকিংিন টকিংকতগবযটবিূঢ় েলয় প়্েলেন। টক সবগনাশ! 
  
ো টকিংিন, আিার সবগনাশ েলয় লর্লে। আটি এখুটন টনস-এ রওনা েব। চাকরলক বলো 
প্াাঁচ টিটনলির িলধয আিার বযার্ সুযিলকশ গুটেলয় টদলত আর তুটিও বতটর েলয় নাও।–
আিার সলে লযলত েলব। 
  
এবার লকরানী এলস োটজর েলো লসখালন। টিিঃ আেটর্ন রুক্ষ স্বলর টজোসা করলেন–
টক িাই? 
  
–টিিঃ লর্াটব আপ্নার সলে লদখা করলত এলসলেন, সযার। 
  
–চুলোয় যাক। আটি এখন কারুর সলে লদখা করলবা না। টিিঃ আেটর্লনর কর্া শুলন 
লকরানী ঘাবল়ে টর্লয় যাবার জলনয প্া বা়োে। 
  
-লশালনা। 
  
 র্িলক দাাঁ়োে লকরানী। টক বেলেন, সযার? 
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–টিিঃ লর্াটবলক এখালন প্াটেলয় দাও। এক টিটনলির িলধযই টিিঃ লর্াটব এলস প়্েে। 
  
–আপ্নার বিবয তা়োতাট়ে লশর্ করুন টিিঃ লর্াটব। আটি একু্ষটন একিা টবলশর্ কালজ 
লবর েটে। 
  
আপ্টন আিার কালে টিিঃ কযার্াটরন-এর র্টতটবটধর খবর জানলত লচলয়টেলেন। টতটন র্ত 
লচাদ্দ তাটরলখ টরটিয়ারায় লর্লেন। আবার বেে টিিঃ লর্াটব, তাো়ো টিলরটে নালি লয 
নাটচলয় লিলয়টির সলে দেরি িেরি লসও টরটিয়ারায় লর্লে। 
  
–লকালনা লেলন লর্লে? 
  
–বু্ল লেলন। 
  
-ধনযবাদ টিিঃ লর্াটব। দুলিা খবরই আিার কালে িূেযবান। আো আপ্টন আসুন, গুর্ 
নাইি। 
  
. 
  
১৩. 
  
িযাটজলস্ট্রলির আদােলত 
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 তদন্তকারী িযাটজলস্ট্রি কযালরজ-এর আদােত। আজ এখালন টবচার েলে না। সুতরািং 
টি়ে লনই। 
  
আদােত কলক্ষ আজ িাদাি রুর্ কযার্াটরন-এর েতযাকাণ্ড টনলয় প্রার্টিক এবিং লর্াপ্ন 
শুনাটনর টদন টস্থর েলয়লে। কলয়কজন সাক্ষীলক আনা েলয়লে, তারা বাইলরর ঘলর 
অলপ্ক্ষা করলে। 
  
আদােত কলক্ষ িযাটজলস্ট্রি এবিং তার আরদােী ও দুজন লদেরক্ষী ো়ো আর যাাঁরা 
উপ্টস্থত আলেন তারা েলেন টনস শেলরর কটিশনার অব পু্টেশ িাঁটসলয় কক্স। 
আন্তজগাটতক খযাটতসম্পন্ন প্রাইলিি টর্লিকটিি িাঁটসলয় এরকুে লপ্ায়ালরা এবিং টনেত 
িাদাি কযার্াটরন-এর টপ্তা টিিঃ টকউফাশ িযান আেটর্ন। 
  
িাঁটসলয় লপ্ায়ালরাই প্রর্লি কর্া বেলেন, িাঁটসলয় আেটর্ন দ্রুত অযাকশন আশা কলরন, 
তাই না িাঁটসলয় কক্স? 
  
লপ্ায়ালরার কর্া শুলন এবিং টবলশর্ কলর তার টসটিে লেস লদলখ টিিঃ আেটর্ন তার 
টদলক অর্গপূ্েগ দৃটষ্টলত তাকালেন। লযন বেলত চাইলেন–ইটন আবার লক? 
  
তার িলন কর্ািা আাঁচ কলর িাঁটসলয় কক্স বেলেন, এলক লবাধেয় আপ্টন লচলনন না। 
আেটর্ন, এর নাি এরকুে লপ্ায়ালরা। লপ্ায়ালরার নাি এবিং খযাটতর কর্া আলর্ই 
শুলনলেন তাই প্টরচয় লপ্লয় খুশী েলেন। 
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প্টরচয় প্বগ লশর্ েলতই টিিঃ আেটর্ন বেলেন, আটি আপ্নালক অনুলরাধ করটে টিিঃ 
লপ্ায়ালরা, আিার ইলে আপ্টন আিার প্লক্ষ এই েতযাকালণ্ডর তদন্ত করুন পু্টেলশর 
কাজ পু্টেশ লতা করলবই। তালদর বাধা লদবার টকেু লনই, আটি শুধু জানলত চাই 
েতযাকারী লক? আশা কটর আিার অনুলরাধিা আপ্টন রাখলবন। 
  
–আপ্নার প্রস্তালব আটি সম্মত, টিিঃ আেটর্ন। 
  
-ধনযবাদ, আপ্টন লয লকালনা সিয়, লয লকালনা স্থালন লয লকালনা অবস্থায় আিার সলে 
লদখা করলত প্ারলবন। তালত লকালনাই অসুটবধা েলব না। 
  
–টেক আলে িাঁটসলয়। আটি আজ লর্লক কালজ লেলর্ যাটে। 
  
এবার িযাটজলস্ট্রি বেলেন, এবার তােলে কাজ আরম্ভ করলত প্াটর। টক বলেন িাঁটসলয় 
কক্স? 
  
–টনিয়ই সযার। আর লদটর করা টেক নয়। 
  
িযাটজলস্ট্রি কনলস্টবলের টদলক তাটকলয় বেলেন, টনলয় এলসা এখালন। দুটিটনলির িলধযই 
স্ত্রীলোকটিলক আনা েলো িযাটজলস্ট্রলির সািলন। িযাটজলস্ট্রি তালক প্রশ্ন করলত শুরু 
করলেন। 
  
-আপ্নার নাি? 
  
–আিার নাি অযার্া টবলয়টত্রস্। র্াক নাি অযা়ো িযাসন। 
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 –িাদাি কযার্াটরনলক লচলনন টক? 
  
–টবলশর্িালব। আটি তার লিইর্। 
  
 –টতটন টনেত েলয়লেন লস খবর জালনন টক? 
  
 –জাটন। 
  
—আপ্নরা টক একই সলে রওনা েলয়টেলেন? 
  
–েযাাঁ। 
  
–আপ্টন যখন েণ্ডন লর্লক রওনা েন তখন টক আপ্টন জানলতন লয আপ্ানলক প্যারীলত 
লনলি লযলত েলব? 
  
-না, সযার। 
  
 –আপ্টন টক এর আলর্ও িাদাি কযার্াটরন-এর সলে টবলদলশ লর্লেন? 
  
–না, সযার, লস সুলযার্ েয়টন, কারে িাত্র দুিাস েলো আটি তার লিইর্ টনযুি েই। 
  
–লেলন ওেবার সিয় বা ওেবার প্লর িাদাি কযার্াটরন-এর লকালনা িাবান্তর েক্ষয 
কলরটেলেন টক? 
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–েযাাঁ কলরটেোি। আিার িলন েলয়টেে টতটন লবশ টকেুিা টচটন্তত। 
  
–আপ্নালক লয প্যারীলত লনলি লযলত েলব লস কর্া উটন কখন আপ্নালক বলেন? 
  
–লর্য়ার দয নায়ন লস্টশলন, ওখালন লেনিা র্ািলতই টিলসস কযার্াটরন প্ল্যািফলিগ নািার 
জলনয কটরর্লর আলসন। টকন্তু প্ল্যািফলিগ নািা আর েয়টন তার। আটি লদখলত প্াই, 
একজন িদ্রলোকলক সলে কলর আবার টতটন টফলর আলসন। 
  
–িদ্রলোকটিলক আপ্টন লচলনন টক? 
  
-না সযার। আটি তালক আিার কািরা লর্লক অল্পক্ষলের জনয লদখলত প্াই। তাো়ো 
িুখিাও িালো কলর লদখলত প্াইটন। 
  
-তারপ্র টক েলো? 
  
–তারপ্র টিলসস কযার্াটরন তার কািরার লিতলর লয দরজািা টেে তা বন্ধ কলর লদন। 
টকেু প্লর দরজািা একিু ফাাঁক কলর আিার োলত টকেু িাকা টদলয় টতটন বলেন লয তার 
কালে টনলদগশ না প্াওয়া প্যগন্ত আটি লযন রীজ লোলিলে অলপ্ক্ষা কটর। 
  
-তারপ্র? 
  
তাাঁর টনলদগশিত আটি প্যারী লস্টশলন লনলি যাই এবিং রীজ লোলিলে একিা রুি টনলয় 
তাাঁর টনলদগলশর অলপ্ক্ষা কটর। 
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–আপ্টন যখন লনলি যান তখন লসই লোকটিলক লদখলত লপ্লয়টেলেন টক? 
  
-েযাাঁ, লপ্লয়টেোি। টতটন তখন টিলসস কযার্াটরন-এর কািরার লিতলর দাাঁট়েলয় টেলেন। 
  
-এবার তার িুখিা লদখলত লপ্লয়টেলেন টনিয়ই? 
  
-না সযার। িদ্রলোক আিার টদলক লপ্েন টফলর টেলেন তাই আটি তার িুখিা লদখলত 
প্াইটন। 
  
-তাাঁলক টক ওই লেলনর যাত্রী বলে িলন েলয়টেে আপ্নার? 
  
–না। 
  
–লকন বেুন লতা? 
  
-তার র্ালয় পু্রু ওিারলকাি আর িার্ায় লফল্ট-এর েযাি টেে। এয়ার কটণ্ডশন করা 
লেলন লকালনা যাত্রী এরকি লপ্াশাক প্লর র্ালক না। আিার িলন েয় টিলসস কযার্াটরন-
এর সলে লদখা করার জলনযই প্ল্যািফলিগ দাাঁট়েলয়টেে। িদ্রলোলকর সলে লদখা েলতই 
তালক টনলজর কািরায় টনলয় আলসন। তলব এিা আিার অনুিান িাত্র। 
  
-িাদাি কযার্াটরন টক কণ্ডাক্টরলক তার ঘুি িাঙালত টনলর্ধ কলরটেলেন? 
  
–েযাাঁ, সযার। 
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–এিা টক অস্বািাটবক িলন েয়টন আপ্নার? 
  
–না, কারে অলনক লবো প্যগন্ত ঘুিালনা তার অিযাস। 
  
–তার টজটনসপ্লত্রর লিতলর একিা লিেলিলির বাক্স টেে? 
  
 –েযাাঁ, টেে। 
  
–তার লিতলর টক টেে বেলত প্ালরন টক? 
  
–সটেক বেলত প্াটর না। তলব আিার ধারো, ওর লিতলর েীলর বা ওই জাতীয় লকালনা 
দািী রত্ন টেে। 
  
–লনলি যাবার সিয় লসই বাক্সিা টক আপ্টন টনলয় টর্লয়টেলেন? 
  
–লস টক! আটি লসিা টনলয় যাব লকন? 
  
তার সলে টক আরও েীলর, জেরত টেে? 
  
 –টেে বলেই িলন েয়। কারে টতটন েীলর জেরত খুবই প্েন্দ করলতন। 
  
 –োিগ অফ ফায়ার নালি লকালনা রুবী তার কালে টেে টক? 
  
–র্াকলত প্ালর, কারে ওই নািিা লযন একবার তার িুলখ শুলনটেোি বলে িলন েলে। 
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রুবীিা সম্বলন্ধ টক বলেটেলেন টতটন? 
  
–বলেটেলেন লয তার কালে এিন একিা রুবী আলে যার দাি কলয়ক েক্ষ প্াউণ্ড। 
রুবীিার নাি োিগ অফ ফায়ার বলেই িলন েয় কর্ািা বলেটেলেন। 
  
টিস িযাসন-এর লর্লক োিগ অফ ফায়ার-এর কর্া শুলন তার টদলক তাটকলয় আেটর্ন 
টজলেস করলেন, ওিা টক লস সলে টনলয় যাটেে? 
  
ো সযার। লসই রকি কর্াই লযন শুলনটেোি তার কালে। 
  
–েযায় ির্বান! তােলে ঐ রুবীিাই ওর িৃতুযর কারে। আটি তালক প্ইপ্ই কলর 
বলেটেোি ওিা বযালে লরলখ আসলত। আিার কর্া লস গ্রােযই কলরটন। এবিং এই জলনযই 
প্রাে টদলত েলয়লে। এই সিয় িযাটজলস্ট্রি বেলেন, আপ্নারা আর টকেু টজলেস করলত 
চান টক এাঁলক? 
  
কটিশনার বেলেন, না সযার, আিার টকেু টজোসা লনই। টিিঃ লপ্ায়ালরা টকেু টজলেস 
করলবন টক? 
  
-না! আিার টকেু টজোসয লনই। 
  
িযাটজলস্ট্রি তখন টিস িযাসন-এর টদলক তাটকলয় বেলেন, আপ্নালক আর কলয়ক টিটনি 
অলপ্ক্ষা করলত েলব িাদলিায়ালজে, আপ্নার কর্াগুলো সব িাইপ্ করলত লদওয়া 
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েলয়লে। আপ্টন প্ালশর ঘলর টর্লয় বসুন। টকেুক্ষলের িলধযই িাইপ্ কার্জ আপ্নার 
কালে প্াোলনা েলব। আপ্টন লসিা প্ল়ে সই কলর টদলেই আপ্নার েুটি। 
  
টিস িযাসন লসখান লর্লক চলে যাবার প্র িযাটজলস্ট্রি তার েয়ালরর লিতর লর্লক 
একখানা িাাঁজ করা কার্জ লবর কলর বেলেন, এই টচটেখানা িাদাি কযার্াটরন-এর 
েযাণ্ডবযালর্র লিতলর প্াওয়া লর্লে। আিার িলন েয় এই টচটেখানা গুরুত্বপূ্েগ। 
  
-আটি একবার লদখলত প্াটর টক টচটেখানা?–বেলেন টিিঃ আেটর্ন। 
  
–টনিয়ই প্ালরন। লদখুন। 
  
টিিঃ আেটর্ন িযাটজলস্ট্রলির কাে লর্লক টচটেখানা টনলয় প়্েলত োর্লেন। তালত লেখা 
টেে : 
  
টপ্রয়তলি, 
  
আটি এখন লতািার কর্ািতই চেব। তুটি টেকই বলেে টরটিয়ারায় র্াকািা টেক েলব 
না। তাই আটি ওর িীলপ্ সব বযবস্থা কলরটে। জায়র্ািা সব টদক লর্লকই টনরাপ্দ। 
লতািার লকালনাই টচন্তা লনই। আিার িুখ লর্লক লকালনা কর্াই লবর েলব না। 
  
আর একিা কর্া, োিগ অফ ফায়ার সম্বলন্ধ আটি একিা প্রবন্ধ টেখটে। আসবার সিয় 
ওিা সলে টনলয় এলসা। আটি একবার ওর লচোরািা লদখলত চাই। 
  
আজ এই প্যগন্তই। লদখা েলে সব েলব। লতািার প্র্ লচলয় বলস আটে। ইটত 
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লতািার 
আরিাগু 
  
টচটেখানা প্ল়ে টিিঃ আেটর্ন-এর লচাখিুখ রালর্ এলকবালর োে েলয় লর্ে। লকালনা কর্া 
না বলে টতটন টচটেখানা িযাটজলস্ট্রিলক টফটরলয় টদলেন। 
  
টচটেখানা েয়ালর রাখলত যালবন এই সিয় লপ্ায়ালরা বেলেন, ওিা আিার লদখলে টক 
আপ্টত্ত আলে? 
  
-না, আপ্টত্ত আর টক। এই টনন। 
  
 টচটেখানা প্ল়ে লপ্ায়ালরা বেলেন, এ লর্লক দুলিা গুরুত্বপূ্েগ প্লয়ন্ট আিরা প্াটে। 
একটি েলো িাদাি কযার্াটরন এই রুবীিা সলে টনলয় যাটেলেন এবিং অপ্রটি েলো 
রুবীিা লদখবার জলনয প্ত্রলেখলকর আগ্রে। আশা কটর, টিিঃ আেটর্ন ওই লোকিালক 
লচলনন? 
  
-েযাাঁ টচটন। লয লোকিা টচটেখানা টেলখলে লস টনলজলক কাউন্ট দয লরাটচ বলে প্টরচয় 
টদলয় র্ালক। 
  
–আপ্টন যটদ টকেু িলন না কলরন, তােলে ঔ লোকিার সম্বলন্ধ দু-একিা কর্া জানলত 
চাই আপ্নার কালে। আটি জাটন এখন টজলেস করা িালন আপ্নালক দুিঃখ লদওয়া। টকন্তু 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদি অফ্ ব্লু ট্রেন । আগাথা দিদি । এরকুল ট্র াযাররা সিগ্র 

106 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

আপ্নার লিলয়র েতযাকারীলক লবর করলত েলে লতা আিার সবটকেু জানলতই েলব। 
আপ্টন দয়া কলর আিার প্রশ্নগুলোর উত্তর লদলবন। 
  
টনিয়ই লদলবা। টক জানলত চান বেুন? 
  
–লোকিার সম্বলন্ধ আপ্টন যা যা জালনন, দয়া কলর সব খুলে বেুন। 
  
-লবশ, তােলে শুনুন। আজ লর্লক বার বের আলর্ রুর্-এর সলে প্যারীলত ওর প্টরচয় 
েয়। রুর্-এর বয়স তখন সলব িাত্র আোলরা বের। ওই বয়লস লিলয়রা সাধারেতিঃ 
লরািাটন্টক েয়। রুর্-এরও তাই েলো। আিার অোলত ওলদর লিোলিশা চেলত র্ালক। 
লবশ টকেুটদন প্র আটি বযাপ্ারিা জানলত প্াটর। 
  
–তারপ্র? 
  
-আটি তখন ওই কাউন্ট-এর সম্বলন্ধ লর্াপ্লন লখাাঁজখবর টনলত র্াটক। কলয়ক টদলনর 
িলধযই জানলত প্াটর লয ওর প্টরচয়িা এলকবালর িুলয়া। ওর বাপ্, দাদা লচাদ্দ পু্রুর্ 
লকউই কাউন্ট টেে না। আটি আরও জানলত প্াটর লয লোকিা একিা প্য়ো নম্বলরর 
স্কাউনলেে। ব়ে ঘলরর লিলয়লদর প্টিলয় তালদর ব্লযাকলিে করাই ওর কাজ। 
  
এই সিয় কটিশনার বলে উেলেন : আপ্টন টেকই বলেলেন। সটতযই ওর কাজ েলো 
লিলয়লদর ব্লযাকলিে করা। টকন্তু দুিঃলখর টবর্য় আজও আিরা ওলক আইলনর ফাাঁলদ 
লফেলত প্াটরটন। লয সব লিলয়লক ব্লযাকলিে কলর তারা লকলেোটরর িলয় পু্টেলশর 
কালে িুখ লখালে না। এবিং লকালিগও আসলত চায় না। আর এই সুলযালর্ কাউণ্ট িশাই 
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তার কাজকিগ চাটেলয় যালে। তলব ওর ওপ্লর আিালদর নজর আলে। এবার আপ্নার 
বিবয বেুন। 
  
কাউলন্টর আসে প্টরচয় প্াবার প্র আটি রুর্লক ওর খপ্পর লর্লক উদ্ধার কলর ের্গ 
েুলকানবারীর লেলের সলে টবলয় টদই। লিলবটেোি ওলদর দাম্পতয জীবন সুলখর েলব 
টকন্তু তা েলো না। চটরত্রেীন ের্গ নন্দন রুর্-এর সলে এিন দুবযবোর করলত োর্লো 
লয লশর্ প্যগন্ত আটি রুর্লক টববাে-টবলেলদর িািো দালয়র করলত বটে। 
  
–িািোিা টক রুজু েলয়লে? –বেলেন লপ্ায়ালরা। 
  
–না। কর্া টেে লয রুর্ টরটিয়ারা লর্লক টফলর এলে িািোিা রুজু করা েলব। 
  
–এবার োিগ অফ ফায়ার সম্বলন্ধ বেুন। 
  
িাস দুলয়ক আলর্ লর্লক রুবীিা সিংগ্রে করার লচষ্টা করলত করলত দশটদন আলর্ লসিা 
আিার োলত আলস। 
  
-তারপ্র টক করলেন? 
  
রুবীিা আিার োলত আসার প্রটদনই আটি লসিা রুর্লক উপ্োর টদই। তলব আটি ওলক 
টবলশর্িালব বলেটেোি লয রুবীিা টরটিয়ারায় যাবার সিলয় লযন সলে না লনয়। টকন্তু 
দুিঃলখর টবর্য় ও আিার কর্া অিানয করার ফলে ওলক প্রাে টদলত েলো। 
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টিিঃ আেটর্ন-এর কালে সব কর্াগুটে লজলন িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা বেলেন, এবার তােলে 
ঘিনাগুটেলক প্যগায়ক্রলি সজালনা যায়। প্রপ্র সাজালে যা দাাঁ়োলে, ত েলো : 
  
(১) োিগ অফ ফায়ার লয িাদাি কযার্াটরন-এর কালে আলে এ খবর কাউন্ট দয লরাটচ 
জানলত লপ্লরটেে। 
  
(২) িাদাি কযার্াটরন যালত রুবীিা সলে টনলয় যান, তার জনয টচটেলত ওই রুবী সম্বলন্ধ 
প্রবন্ধ রচনার আকালর র্ল্প জুল়ে টদলয়টেে কাউন্ট। 
  
(৩) লর্য়ার দয নায়ন লস্টশলন একটি লোক লেলন উলে িাদাি কযার্াটরন-এর কািরায় 
ঢুলকটেে। িাদাি টনলজই তালক সলে টনলয় এলসটেলেন। 
  
(৪) িাদালির লিইর্ টিস িযাসন লসই লোকটিলক লদখলত লপ্লয়টেে। টকন্তু তার িুখ 
লদখলত না প্াওয়ায় তালক টচনলত প্ালরটন। 
  
(৫) লোকটি িাদালির কািরায় আসবার প্লর িাদাি তার লিইর্লক প্যারী লস্টশলন লনলি 
লযলত বলেন। 
  
(৬) লিইর্ প্যারী লস্টশলন লনলি যায়। তলব যাওয়ার আলর্ও লস লোকটিলক লদখলত 
লপ্লয়টেে। 
  
(৭) টিস িযাসন-এর কাে লর্লক জানা যায় লয, লিেলিলির বাক্সিা িাদালির কালেই 
টেে। 
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(৮) িাদাি কন্ডাক্টরলক বলেটেলেন, লস লযন সকালে তার ঘুি না িাঙায়। 
  
(৯) এর প্লরই িাদাি টনেত েে এবিং োিগ অফ ফায়ার অপ্হৃত েয়। 
  
 (১০) লসই লোকটির আর প্াত্তা প্াওয়া যায় না। 
  
িাঁটসলয় লপ্ায়ালরার ঘিনা সাজাবার কায়দা লদলখ সবাই খুশী েলেন। কটিশনার বেলেন, 
এবার েতযাকারীর লিাটিিিা বুিলত প্ারা যালে। 
  
তাো়ো েতযাকারী লক? লস সম্বলন্ধ একিা ধারোর সৃটষ্ট েলে–বেলেন িযাটজলস্ট্রি। 
  
লপ্ায়ালরা বেলেন, এবার ওপ্লরর দশদফা ঘিনালক টবলের্ে করা যাক। 
  
টিস িযাসন-এর সাক্ষয লর্লক জানা যায় লয লর্য়ার দয নায়ন লস্টশলন র্াট়ে র্ািলে 
িাদাি কযার্াটরন লেন লর্লক প্ল্যািফলিগ নািবার জলনয কটরর্লর আলসন। প্ল্যািফলিগ 
লকালনা একটি লোকলক টতটন লদখলত প্ান। লোকটিলক টতটন সলে কলর টনলজর কািরায় 
টনলয় আলসন। 
  
এরপ্র িাদালির কাজকিগ ও কর্াবাতগা শুলন স্বািাটবক িালবই সলন্দে আলস লয ওই 
লোকটি কাউন্ট দয লরাটচ ো়ো আর লকউ নয়। এবিং আলরা সলন্দে েয় লয, কাউন্টই 
িাদািলক েতযা কলর রুবীিা অপ্েরে কলর সলর প্ল়েটেে। 
  
আপ্টন টেকই বলেলেন িাঁটসলয়। আিারও টেক এই রকি িলন েলে লয, ওই শয়তান 
রুর্লক েতযা কলরলে। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদি অফ্ ব্লু ট্রেন । আগাথা দিদি । এরকুল ট্র াযাররা সিগ্র 

110 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

  
–না টিিঃ আেটর্ন। আলর্ লর্লকই এিা ধলর লনওয়া চলে না। ঘিনা প্রম্পরায় কাউন্ট 
দয লরাটচর ওপ্লর সলন্দে এলেও লসই-ই লয লেলন উলেটেে তার লকালনা প্রিাে লনই। 
  
–টকন্তু তােলে আর লক েলত প্ালর! না িাঁটসলয়, আপ্টন যাই বেুন না লকন, আিার 
টবশ্বাস লোকটি কাউন্ট ো়ো আর লকউ নয়। 
  
আিার এই রকিই সলন্দে, টিিঃ আেটর্ন। টকন্তু সলন্দে েলেই আইনতিঃ আিরা তালক। 
লগ্রফতার করলত প্াটর না। 
  
িযাটজলস্ট্রি কর্ািা স্বীকার করলেন। বেলেন, আপ্টন টেকই বলেলেন, সটতযই তার 
টবরুলদ্ধ আিরা এিন লকালনা প্রিােই প্াটে না লয, যার লজালর তালক এই িািোর 
আসািী টেলসলব লগ্রপ্তার করা যায়। 
  
–সটতযই যটদ টতটন অপ্রাধী েন। বেলেন লপ্ায়ালরা। 
  
–আপ্টন এখনও যটদ বেলেন। 
  
-ো িাঁটসলয় কটিশনার, এখনও আটি যটদ বেটে।–কর্ািা লবশ লজার টদলয়ই বেলেন 
লপ্ায়ালরা। 
  
কর্ািা প্রর্লি কটিশনালরর খারাপ্ োর্ে টকন্তু প্রক্ষলেই টতটন িাবলেন লয, সটতযই 
অনুিালনর ওপ্র টনিগর কলর কাউলক আলর্ লর্লকই অপ্রাধী বলে ধলর লনওয়া যায় না 
বা উটচৎ নয়। 
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-আপ্নার কর্াই টেক িাঁটসলয়। এরপ্র আপ্টন টক বেলত চান। তার জলনয আিার খুবই 
আগ্রে েলে। 
  
–এরপ্র যা বেলত চাইটে লসিা লিালিই গুরুত্বপূ্েগ কর্া নয়। সটতযই যটদ কাউন্ট 
অপ্রাধী েয়; লস তােলে একিা আত্মরক্ষার প্র্ও লবলে লরলখলে। কাউন্ট-এর িলতা 
চতুর লোক আলর্ লর্লক সাবধান না েলয় লকালনা টকেু কলরলে বলে িলন েয় না। টকন্তু 
তা সলে লকালনা একটি টবলশর্ কারলের জনয তার ওপ্লর পু্লরাপু্টর সলন্দে আসলে না। 
  
–টক লস কারে? 
  
িনস্তে। 
  
–িনস্তে, বলেন টক! 
  
–টেকই বেটে। কাউন্ট একিা েম্পি। স্বীকার কটর এ কর্া। কাউন্ট লজালচ্চার, তালতও 
িুে লনই। কাউন্ট নারী লোিী তাও জাটন। লস োিগ অফ ফায়ার চুটর করার িতেব 
কলরটেে লসও টেক। টকন্তু লস লয েতযাকারী, একর্া স্বীকার করলত প্ারটে না। এই 
ধরলের লোলকরা স্বিাবতই িীরু েয়। লকালনা রকি টবপ্লদর িুাঁটক টনলত চায় না তারা। 
েেচাতুরী আর জাে লজােুরী যালদর লপ্শা তারা েতযা কলর না। ধরা প্ল়ে ফাাঁসীকালষ্ঠ 
প্রাে টদলত েলব–তাই তারা একাজ লর্লক সব সিয় দূলর র্ালক। 
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িযাটজলস্ট্রি টকন্তু লিলন টনলত প্ালরন না তার কর্া। টতটন বেলেন, আিার অটিেতা 
টকন্তু অনযরকি। আিার টবচারক জীবলন এিন লকসও আটি লদলখটে লয অটিজাত 
বিংলশর লোলকরাও সিয় সিয় টেতাটেত োন োটরলয় লফলে। অতএব আপ্নার সলে 
আটি একিত নই। 
  
–টবশ্বাস অটবশ্বালসর প্রলশ্ন িতলিদ টনিয়ই র্াকলত প্ালর। আটি শুধু আিার বযটির্ত 
িতিতই বযি কলরটে। তলব সলে সলে আটি এও বেলত চাই লয, কাউন্টলক আটি 
জালে লফেলত প্ারলে খুবই খুশী েব। আটি চাই ঐ রকি িদ্রলবশী শয়তানলক 
আদােলত োটজর কলর পু্টেশ তার িুলখাশ খুলে টদক। আশা কটর আপ্টনও তাই চান। 
  
টনিয়ই। 
  
–আপ্নার িতািত টক টিিঃ আেটর্ন? 
  
-আটিও চাই শয়তানিালক লগ্রপ্তার কলর আদােলত োটজর করা লোক। 
  
িযাটজলস্ট্রি বেলেন, টকন্তু বতগিালন আিালদর োলত এিন লকালনা প্রিাে লনই যার বলে 
ওলক লগ্রপ্তার করা যায়। তলব ওর টবরুলদ্ধ সাক্ষয প্রিাে সিংগ্রে করার জলনয আটি লচষ্টা 
করলবা। আজই টবটিন্ন স্থালন লিটেগ্রাি করব ওর খবরা-খবর সিংগ্রে করলত। 
  
–আপ্টন যটদ চান আটিও এ বযাপ্ালর আপ্নালক সাোযয করলত রাজী আটে। বেলেন 
লপ্ায়ালরা। 
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–আপ্নার সাোযয লপ্লে আিরা খুবই খুশী েব। আপ্টন তােলে কলব লর্লক কালজ 
নািলত চান? 
  
-আজ লর্লকই। 
  
. 
  
১৪. 
  
লপ্ায়ালরার কাজ শুরু েলো 
  
িাঁটসলয় এরকুে লপ্ায়ালরা তার কাজ শুরু করলেন। তার কালজর ধরন এলকবালরই 
আোদা। এটি েলো ঘিনাবেীর টবলের্ে। এবিং এই প্দ্ধটতলতই টতটন কাজ শুরু 
করলেন। 
  
-আপ্নার েয়লতা িলন েলে লয কাউন্ট দয লরাটচই িাদাি কযার্াটরন-এর েতযাকারী, তাই 
না?–লপ্ায়ালরা বেলেন। 
  
-েযাাঁ, আিার দৃঢ় ধারো ওই শয়তানই রুর্লক েতযা কলরলে। 
  
–টকন্তু আরও একটি ঘিনা আপ্টন এলকবালরই লেল়ে টদলেন লয। 
  
–লকালনা ঘিনা? 
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ঘিনািা েলো –টিিঃ কযার্াটরনও ওই লেলন ভ্রিে কলরটেলেন। 
  
–আপ্টন লেকলক টক সলন্দে কলরন? 
  
–না। এখনও লসরকি টকেু িলন করটে না। তলব ইটতিলধযই তালক টজোসাবাদ করা 
েলয়লে। পু্টেলশর টপ্রলফক্ট টনলজ তালক টজোসাবাদ কলরলেন। 
  
–তার কালে টক বলেলে লস? 
  
–টতটন বলেলেন তার স্ত্রী লয ওই লেলন ভ্রিে করটেলেন লস খবর টতটন জানলতন না। 
  
-আিারও তাই িলন েয়। কারে লস যটদ জানত লয রুর্ এই লেলন ভ্রিে করলে, তােলে 
লস তার টফয়ালসলক টনলয় একই লেলন ভ্রিে করত না। 
  
–টফয়ালস! –টবস্মলয়র সলে লবটরলয় এলো কটিশনালরর িুখ লর্লক; লক লস? 
  
–তার নাি টিলরটে।–আেটর্ন বেলেন, শুলনটে লস নাটক একজন নাি করা নাটচলয়। 
  
–টেকই শুলনলেন। নাটচলয় টেলসলব সটতযই তার নাি আলে।–বেলেন কটিশনার। 
  
–আর একিা কর্া আটি লযার্ করলত চাই।–লপ্ায়ালরা বেলেন, কর্ািা েলো, টিলরটেলক 
লপ্লত েলে জলের িলতা িাকা বযয় করলত েয়। আর একিা কর্া জানলত চাইটে। 
  
–টক জানলত চান? 
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–স্ত্রীর িৃতুযলত আটর্গক টদক টদলয় লকালনা োি েলয়লে টক? 
  
-তা েলয়লে ববটক! বযালে রুর্-এর নালি টত্রশ েক্ষ প্াউণ্ড জিা আলে। ও িাকা এখন 
তারই প্রাপ্য। অর্চ রুর্ যটদ লকালনা উইে কলর লযত তােলে ও িাকার উত্তরাটধকারী 
েত উইলের লবটনটফটসয়ারী। তলব আটি যতদূর জাটন রুর্ লকালনা উইে কলরটন। 
  
–অর্গাৎ তার িৃতুযলত টিিঃ কযার্াটরন টত্রশ েক্ষ িাকা লপ্লয় যালেন। তাই না? 
  
 –েযাাঁ। লসই রকিই। 
  
–টিিঃ কযার্াটরন-এর আটর্গক অবস্থা টক রকি? 
  
–খুবই খারাপ্। লদউলেও বো চলে। আটি টবশ্বস্ত সূলত্র খবর লপ্লয়টে লয, লদনায় 
এলকবালর রু্লব আলে লস। 
  
–িাদাি কযার্াটরন লয র্াইলিালসগর িািো রুজু করলত যাটেলেন, এ খবর টতটন 
জানলতন টক? 
  
-েযাাঁ, জানত। আটি টনলজই লস কর্া তালক বলেটেোি। 
  
টর্লিালসগর িািো টর্টক্র েলেও িাকা টনিয়ই টতটন লপ্লতন না। তাই না? 
  
–টক বেলত চাইলেন আপ্টন? 
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–টকেুই বেলত চাইটে না। আটি শুধু ঘিনাবেী টবলের্ে করলত লচষ্টা করটে। 
  
উলে দাাঁ়োলেন লপ্ায়ালরা। িযাটজলস্ট্রলির টদলক তাটকলয় বেলেন, এবার আটি চটে, আশা 
কটর শীর্টর্রই টকেু নতুন খবর জানালত প্ারব আপ্নালক। 
  
-না িাঁটসলয়। এই িুেূলতগ আপ্নার কালে জানার আর টকেু লনই। 
  
–আপ্নার না র্াকলেও আিার আলে। চেুন, বাইলর টর্লয় লস কর্া বেটে। 
  
 লকািগ লর্লক লবটরলয় দুজলন োাঁিলত োর্লেন। টিিঃ আেটর্ন বেলেন, আপ্টন েয়লতা 
জালনন লয আিার টকেু িাকা কট়ে আলে। 
  
-েযাাঁ, কলয়ক লশা লকাটি র্োর। 
  
 –এবিং রুর্ আিার একিাত্র সন্তান। 
  
–তাও জাটন। 
  
–তােলে আিার িলনর কর্ািা শুনুন। পু্টেশ তদলন্তর ওপ্লর আটি আস্থা রাখলত প্ারটে 
না। আটি রুর্-এর েতযাকরীলক খুাঁলজ লপ্লত চাই। আিার জীবনিা লয প্ার্ণ্ড েতাশায় 
িলর টদলয়লে তালক আটি উপ্যুি শাটস্ত টদলত চাই। 
  
–আপ্টন টক আইনলক টনলজর োলত টনলত চান? 
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দরকার েলে তাও আটি লনব। েতযাকরীলক যটদ আপ্টন খুাঁলজ লবর করলত প্ালরন। 
অর্চ আইলনর লচালখ লস ধরা লোাঁয়ার বাইলর, তখন আর আটি আইলনর লতায়াক্কা কটর 
লকন। আপ্টন টক েতযাকারীলক লবর করলত প্ারলবন? 
  
–এরকুে লপ্ায়ালরা আজ প্যগন্ত যতগুলো লকস োলত টনলয়লে, তার লকালনািালতই লস 
টবফে েয়টন, টিিঃ আেটর্ন। 
  
-লবশ, তােলে আজ লর্লকই কালজ লেলর্ যান। িাকাকট়ের দরকার েলব টক টকেু? 
  
-এখুটন দরকার েলব না। আপ্নার িলতা আিার লকাটি লকাটি র্োর না র্াকলেও 
িাকাকট়ের অিাব আিার লনই। আিালক যা লদবার তা প্লর টদলেও চেলব। 
  
–আিার কাে লর্লক আর টকেু জানলত চান টক? 
  
–েযাাঁ, আর একিা কর্া জানলত চাই। 
  
–টক বেুন। 
  
–আপ্নার লিলয় লয টর্লিালসগর িািো রুজু করলত যালে একর্ািা আপ্নার জািাইলক 
কলব এবিং লকার্ায় বলেটেলেন? 
  
–আিটদন আলর্ তালক আিার েটয়িংরুলি লর্লক এলন বলেটেোি। 
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–কর্ািা শুলন টতটন টক বলেটেলেন? 
  
 –লস আিার লিলয়র চটরত্র সম্বলন্ধ কর্া তুলেটেে। 
  
 –আপ্টন টক তালক িািোিা কনলিস্ট করলত টনলর্ধ কলরটেলেন? 
  
–েযাাঁ, িালন, একরকি তাই বলি। 
  
–আপ্টন টক তার প্লরও তার সলে লযার্ালযার্ কলরটেলেন? 
  
–না। 
  
না শব্দটি লশানার সলে সলে লপ্ায়ালরা র্িলক দাাঁট়েলয় তার টদলক তাটকলয় বেলেন, এ 
লকস আটি োলত লনব না। আো। চটে িাঁটসলয় আেটর্ন। 
  
-লস টক! েোৎ এিালব লবাঁলক বসলেন লকন বেুন লতা? 
  
–আপ্টন আিার কালে ঘিনা লর্াপ্ন করলেন, টিিঃ আেটর্ন। আটি জাটন লয, এর প্লরও 
আপ্টন টিিঃ কযার্াটরন-এর সলে লযার্ালযার্ কলরটেলেন। আিার কালে যারা ঘিনা লর্াপ্ন 
কলরন, তালদর লকস আটি োলত টনই না। 
  
খুবই দুিঃটখত এবিং েটিত িাঁটসলয়। সটতযই আটি ঘিনািা লর্াপ্ন কলরটেোি। আটি 
িাকা টদলয় তার িুখ বন্ধ করলত লচলয়টেোি, টকন্তু লস ঘৃোিলর প্রতযাখযান কলরটেে। 
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িাকার অেিা বেলবন টক? 
  
–এক োখ প্াউণ্ড। 
  
–টেক আলে। আশা কটর প্লনর টদলনর িলধযই েতযাকারীলক খুাঁলজ লবর করলত প্ারব। 
টিিঃ আেটর্ন লপ্ায়ালরার কর্ায় টনটিন্ত েলয় বেলেন, ধনযবাদ িাঁটসলয়। আপ্নার কর্া 
আিার কালে যলর্ষ্ট িূেযবান। 
  
. 
  
১৫. 
  
 অটিজাত সিংসৃ্কটত 
  
 প্রটদন সকালে লপ্ায়ালরার সলে িৃতয জজগ-এর কর্া েটেলো। লপ্ায়ালরা বলেটেলেন, 
এর আলর্ তুটি টরটিয়ারায় এলসটেলে টক, জজগ? 
  
-েযাাঁ, এলসটেোি। আটি তখন ের্গ এর্ওয়ার্গ ফ্রলিািান-এর কালে চাকটর করতাি। 
  
-িলন কর তুটি ের্গ ফ্রলিািান। এবিং লকালনা কারলে লতািার আটর্গক অবস্থা খুবই খারাপ্ 
েলয় প্ল়েলে, অর্চ লতািার স্ত্রীর োলত রলয়লে প্রচুর িাকা। এই অবস্থায় লতািার স্ত্রী যটদ 
লতািার টবরুলদ্ধ টর্লিালসগর িািো করলত চায়, তােলে তুটি টক করলব? 
  
-আটি আিার স্ত্রীর িত প্টরবতগন করলত লচষ্টা করলবা। 
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–শাটন্তপূ্েগ উপ্ালয়, না িয় লদটখলয়? 
  
–লকালনা ের্গ কখনও তার স্ত্রীর সলে অিদ্র বযবোর কলরন না। 
  
–লকালনা েলর্গর লেলের সম্বলন্ধ টক এ কর্া খালি? 
  
–টনিয়ই। লকালনা ের্গ-এর লেলে যত অিালবই প়্ুেক না লকন লস কখনও তার স্ত্রীর 
সলে অিদ্র বযবোর করলব না। লস চটরত্রেীন েলত প্ালর, জুয়া়েী েলত প্ালর, টকন্তু 
লকালনারকি েীন কাজ লস টকেুলতই করলব না। 
  
জজগ-এর কর্া লশর্ েলত না েলতই লোলিলের একজন চাকর টচরকূি এলন লপ্ায়ালরার 
োলত টদলয় বেে, একজন পু্টেশ অটফসার আপ্নার উত্তলরর জলনয টরলসপ্শন রুলি 
অলপ্ক্ষা করলেন। 
  
সযার। টচরকূি খানা প্াটেলয়লেন কটিশনার অফ পু্টেশ। টতটন টেলখলেন : কাউন্ট দয ো 
লরাটচলক আদােলত লর্লক প্াোলনা েলয়লে। তালক টজোসাবাদ করবার সিয় আপ্টন 
উপ্টস্থত র্াকলে িালো েয়। িযাটজলস্ট্রলিরও এরকিই ইো।-কক্স। 
  
টতটন চাকরটিলক বেলেন, পু্টেশ অটফসারলক একিু অলপ্ক্ষা করলত বে, আটি একু্ষটন 
যাটে। 
  
টিটনি প্লনরর িলধযই লকালিগ োটজর েলে লপ্ায়ালরা। টতটন আসলতই িযাটজলস্ট্রি 
বেলেন, আসুন িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা। আিরা আপ্নার জলনযই অলপ্ক্ষা করটে। 
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-কাউন্ট িশাই টক এলস লর্লেন? 
  
–েযাাঁ, তাাঁলক প্ালশর ঘলর বটসলয় রাখা েলয়লে।-বেলেন কটিশনার। 
  
–লবশ, এবার তােলে টনলয় আসুন তাাঁলক। লশানা যাক, িোিানয কাউন্ট টক বেলত চান! 
  
িযাটজলস্ট্রলির টনলদগলশ তকু্ষটন আনা েলো কাউন্টলক। সবাই েক্ষয করলেন লপ্াশাক 
প্টরেদ আর লচোরার টদক লর্লক লোকিালক খুব উাঁচুদলরর লোক বলে িলন েয়। তাাঁর 
টদলক তাটকলয় িযাটজলস্ট্রি বেলেন, দয়া কলর আসন গ্রেে করুন িাঁটসলয় ো কাউন্ট। 
  
কাউন্ট বেলেন, আিালক টক জনয তেব করা েলয়লে। দয়া কলর বেলবন টক? 
  
টনিয়ই বেব। আপ্নালক লর্লক এলনটে িাদাি কযার্াটরন-এর সম্বলন্ধ দু-চারলি কর্া 
টজলেস করবার জলনয। আটি জানলত লপ্লরটে লয আপ্নার সলে তার ঘটনষ্ঠতা টেে। 
  
–টনিয়ই টেে। টকন্তু তার সলে প্টরচয় র্াকািা অপ্রাধ নাটক? 
  
–আপ্টন উলত্তটজত েলেন টিিঃ কাউন্ট। আপ্টন েয়লতা জালনন না লয, িাদাি কযার্াটরন 
িারা লর্লেন। 
  
-িারা লর্লেন! বলেন টক! 
  
–শুধু িারা লর্লেন বেলে িুে েলব। টতটন টনেত েলয়লেন। 
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–কী সবগনাশ! িাদাি কযার্াটরন টনেত েলয়লেন। এ টক দুিঃসিংবাদ। কলব, কখন, লকার্ায় 
টনেত েলেন টতটন? লক তালক েতযা করে? 
  
–র্ত লচাদ্দই জানুয়াটর লশর্রালত্র বু্ল লেলনর একিা কািরার লিতলর টনেত েলয়লেন 
টতটন। লকালনা অোত আততায়ী তার র্োয় ফাাঁস োটর্লয় েতযা কলরলে তাাঁলক। 
  
খবরিা শুলন কাউন্ট দয লরাটচ এলকবালর িুর্ল়ে লর্লেন। টতটন িার্া টনচু কলর টকেুক্ষে 
এিনিালব টেলেন লয, লদলখই িলন েলো টতটন লযন লশালক িুেযিান েলয় প্ল়েলেন। 
  
টিটনি দুই এইিালব র্াকবার প্র টতটন বেলেন, লেলন ভ্রিে করা লদখটে রীটতিত 
টবপ্িনক েলয় প্ল়েলে। আজকাে লেন র্াকাতরা টনটবগবালদ যা খুশী তাই কলর চলেলে। 
আর 
  
আিালদর পু্টেশ টবিার্ টনরপ্রাধ লোকলদর ধলর িানা-োচ়ো ও েয়রাটন করলে। 
  
–পু্টেশ টবিার্ অকারলে কাউলক েয়রান কলর না টিিঃ কাউন্ট। বেলেন কটিশনার। 
  
-শুলন বযটর্ত েোি। তা আিালক লেন র্াকাত বলে িলন েলয়লে নাটক আপ্নালদর? 
  
কাউন্টলক র্াটিলয় টদলয় িযাটজলস্ট্রি র্ম্ভীর স্বলর বেলেন, দয়া কলর র্ািুন িাঁটসলয়। পু্টেশ 
এত লবাকা নয় লয আপ্নালক লেন র্াকাত বলে িলন করলব। যাক, এবার শুনুন, লকন 
আপ্নালক লর্লক আনা েলো। টনেত িাদাি কযার্াটরন-এর েযাণ্ডবযালর্ আপ্নার লেখা 
একখানা টচটে প্াওয়া লর্লে। টচটের টবর্য়বস্তু আপ্নার টনিয়ই জানা আলে। 
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িযাটজলস্ট্রলির কর্ায় কাউন্ট লবশ ঘাবল়ে লর্লেন। তার লচালখ িুলখ একিা অস্বটস্তর িাব 
ফুলি উেলো। 
  
িযাটজলস্ট্রি আবার বেলেন, টচটেখানা প্ল়ে আিরা জানলত লপ্লরটে লয িাদাি কযার্াটরন 
আপ্নার সলে লদখা করবার জলনয আসলেন। শুধু তাই নয়, আপ্টন তালক ইটতোলস 
টবখযাত োিগ অব ফায়ার রুবীিাও সলে আনলত টেলখটেলেন। অতএব বুিলত প্ারলেন, 
টবনা কারলে আপ্নালক এখালন আনা েয়টন। ওই টচটে সম্বলন্ধ আপ্নার বিবয আিরা 
শুনলত চাই। 
  
িযাটজলস্ট্রলির প্রলশ্নর জবালব কাউন্ট দয ো লরাটচ ধীর অর্চ েষ্ট কলে বেলেন, 
টচটেখানা যখন আপ্নারা প্ল়েই লফলেলেন তখন আর টকেু লর্াপ্ন কলর োি লনই। 
আটি অকপ্লিই স্বীকার করটে িাদাি কযার্াটরন-এর সলে আিার প্রেয় টেে। আিরা 
রি িািংলস র়্ো িানুর্। এবিং অলনলকর িলতা আিারও একিা প্রাইলিি োইফ আলে। 
িাদাি কযার্াটরন সটতযই আিার সলে লদখা করবার জলনয আসটেলেন। 
  
–আপ্টন লর্য়ার দয নলয়ন লস্টশলন িাদালির সলে লদখা কলরটেলেন এবিং তারপ্র লেলন 
উলে তাাঁর কািরালতই টেলেন। তাই নয় টক? 
  
-না, এ কর্া সটতয নয়। 
  
-আপ্টন টক লচাদ্দ তাটরলখ সন্ধযার সিয় তাাঁর সলে লর্য়ার দয নলয়ন লস্টশলন লদখা 
কলরনটন? 
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–টনিয়ই না। ঐ তাটরলখ লিার লবোয় আটি টনস-এ লপ্ৌঁেই। অতএব আপ্নার অনুিান 
এলকবালর টিটত্তেীন। 
  
-টিটত্তেীন েলেই আটি খুশী েব টিিঃ কাউন্ট। টকন্তু আপ্নার বিলবযর সির্গলন আিরা 
টকেু সাক্ষয প্রিাে চাই। লচাদ্দ তাটরলখর টবলকে লবো লর্লক প্লনলরা তাটরলখর লিার 
রাটত্র প্যগন্ত আপ্টন লকার্ায় লকার্ায় টেলেন এবিং টক করটেলেন তার একিা তর্য টনিগর 
প্রিাে আপ্নার কালে আলে তাই না িাঁটসলয়? 
  
িযাটজলস্ট্রলির কর্া শুলন কাউন্ট বেলেন, লসটদন সন্ধযার প্লর িটন্টকালেগার কালফ দয 
প্যারীলত টর্নার লখলত যাই। টর্নার লশর্ েলে আটি যাই লে লোটিগিং-এ, লসখালন জুয়া 
লখলে কলয়ক োজার ফ্র োি কলরটেোি। 
  
-তারপ্র টক করলেন? 
  
–তারপ্র লসাজা আটি বাট়েলত চলে আটস। 
  
–আপ্টন টক লেলন এলসটেলেন? 
  
–না। আটি আিার িু সীিার র্া়েীলত এলসটেোি। 
  
–আপ্নার সলে আর লকউ টেে নাটক? 
  
–না। 
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–আপ্নার এই বিলবযর সির্গলন লকালনা প্রিাে টদলত প্ারলবন টক? 
  
–টনিয়ই প্ারব, কালফ দয প্যারী এবিং লে লোটিগিং-এ অলনলকই আিালক লদলখটেলেন। 
ওই দু জায়র্ায় খবর টনলেই আিার কর্ার সতযতা জানলত প্ারলবন। 
  
–আপ্টন বাট়েলত এলসটেলেন কখন? 
  
লশর্ রালত্র। 
  
দরজা খুলে টদলয়টেে লক? আপ্নার চাকর টনিয়ই। 
  
–না, আটি টনলজই দরজা খুলে লিতলর ঢুলকটেোি। সদর দরজার একিা বা়েটত চাটব 
আিার কালে র্ালক। 
  
লসই চাটবর সােলযযই আটি লিতলর ঢুলকটেোি। 
  
–তার িালন, লে লোটিগিং লর্লক বাট়েলত লফরা অবটধ আপ্নার বিলবযর সির্গলন লকালনা 
প্রিাে লনই। তাই না? 
  
-েযাাঁ, অবস্থািা প্রায় লসই রকিই দাাঁ়োলে। 
  
োটকি কনলস্টবেলক লর্লক বেলেন, িটেোলদর ঘলর লয স্ত্রীলোকটি বলস আলে, তালক 
টনলয় এস। 
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এক টিটনলির িলধয টিস িযাসন োটজর েলেন আদােত কলক্ষ। তাাঁর টদলক তাটকলয় 
িযাটজলস্ট্রি বেলেন, আপ্নালক একিা টবলশর্ দরকালর লর্লক আনা েলয়লে এখালন। 
  
-টক জানলত চান বেুন। 
  
–আপ্টন বসুন, তারপ্র বেটে। 
  
িযাসলনর কালন কালন িযাটজলস্ট্রি বেলেন, লদখুন লতা এই িদ্রলোকটিলক আপ্টন লচলনন 
টক না। 
  
কাউন্ট দয ো লরাটচলক লদটখলয় টদলেন টতটন। 
  
টিস িযাসন কাউন্টলক িালো কলর েক্ষয কলর বেে, না, এাঁলক আটি লদলখটে বলে িলন 
েয় না। 
  
তার কর্ায় িযাটজলস্ট্রি েতাশ েলেও লসিা প্রকাশ না কলর বেলেন, আো, কাজগন 
স্ট্রীলির বাট়েলত এাঁলক লকালনাটদন লদলখটেলেন টক? 
  
-না, তাও টেক নয়। িাদালির কািরায় লসটদন যালক লদলখটেোি, তার লচোরািা প্রায় 
ওাঁর িলতাই। তবুও আটি সটেকিালব বেলত প্ারটে না, ইটনই লসই িদ্রলোক টক না। 
  
লপ্ায়ালরা এতক্ষে প্রলশ্নাত্তর শুলন যাটেলেন। টতটন এবার বেলেন, আপ্নার টিটকিখানা 
টক কলরটেলেন িাদলিায়ালজে িযাসন? 
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-টিটকি। 
  
 –টিটকি। েণ্ডন লর্লক টনস প্যগন্ত লেলনর টিটকলির কর্া বেটে আটি। 
  
লপ্ায়ালরার প্রলশ্নর উত্তলর টিস িযাসন লবশ একিু টবব্রত েলয় প়্েলেন। তারপ্র টকেুক্ষে 
টচন্তা কলর বেলেন, টিটকিখানা কণ্ডাক্টরলক টদলয়টেোি। 
  
কর্ািা শুলন লপ্ায়ালরা এবিং কটিশনার িুখ চাওয়া-চাওটয় করলেন। লচালখ-লচালখ টক লযন 
কর্া েলো উিলয়র িলধয। িযাটজলস্ট্রিও েক্ষয কলরটেলেন এিা। টকন্তু ও টনলয় আর টকেু 
না বলে টিস িযাসন-এর টদলক তাটকলয় টতটন বেলেন, আো, আপ্টন এখন লযলত 
প্ালরন টিস িযাসন। 
  
টিস িযাসন চলে লযলতই লপ্ায়ালরা তার লনাি বইলয়র পৃ্ষ্ঠায় টক লযন টেখলেন। তারপ্র 
পৃ্ষ্ঠাখানা টোঁল়ে িযাটজলস্ট্রলির োলত টদলেন। 
  
কার্জখানা প্ল়ে কটিশনালরর োলত টদলেন িযাটজলস্ট্রি। কটিশনার লসিা প্ল়ে 
লপ্ায়ালরার টদলক একবার তাটকলয় লকািগ লর্লক লবটরলয় লর্লেন। 
  
এটদলক কাউন্ট একিু টবরি স্বলর োটকলির টদলক তাটকলয় বেলেন, আিালক আর 
কতক্ষে র্াকলত েলব সযার? 
  
-না, আর আপ্নালক আিলক রাখব না। আপ্টন এবার লযলত প্ালরন। 
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িযাটজলস্ট্রলির কর্া শুলন কাউন্ট উলে দাাঁট়েলয় তালক অটিবাদন জাটনলয় লকািগ লর্লক 
লবটরলয় লর্লেন। 
  
কাউন্ট যাবার টিটনি দুই প্লরই কটিশনার টফলর এলস লপ্ায়ালরার টদলক তাটকলয় 
বেলেন, আপ্নার উপ্লদশিত ওর লপ্েলন দুজন গুপ্তচর টনযুি কলর এোি। 
  
লপ্ায়ালরা বেলেন, শুধু গুপ্তচরলদর ওপ্র টনিগর কলর বলস র্াকলেই চেলব না, িাঁটসলয় 
কটিশনার আিালদর টনলজলদরও কালজ নািলত েলব। আিালদর যাচাই করলত েলব ওাঁর 
কর্াগুলো কত প্ারলসন্ট সটতয। তাো়ো, উটন যালত ঘুোক্ষলরও বুিলত না প্ালরন লয 
আিরা ওর র্টতটবটধ েক্ষয করটে। 
  
লপ্ায়ালরার কর্া লশর্ না েলতই টিিঃ কযার্াটরন এলস োটজর েলো আদােত কলক্ষ। 
িযাটজলস্ট্রলির টদলক তাটকলয় বেে, আিালক আদােলত তেব কলর আনা েলো লকন, 
সযার? 
  
টিিঃ কযার্াটরন-এর কর্াগুটে অলনকিা বকটফয়ত চাওয়ার িলতা লশানায়। 
  
–আপ্টন েয়লতা িুলে লর্লেন এিা আদােত কক্ষ এবিং যার সলে আপ্টন কর্া বেলেন 
টতটন িযাটজলস্ট্রি। 
  
িযাটজলস্ট্রলির ধিক লখলয় কযার্াটরন বুিলত প্ারে ওিালব কর্া বো তার উটচত েয়টন। 
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-আিালক ক্ষিা করলবন সযার। নানা করলে আিার িনিা এতই চঞ্চে েলয়লে লয স্থান 
কাে প্াত্র িুলেই টর্লয়টেোি। 
  
–টেক আলে, আপ্টন বসুন। আিরা আপ্নালক কলয়কিা প্রশ্ন করলত চাই। আশাকটর 
উত্তরগুলো টেকিত প্ালবা। 
  
–টক জানলত চান, বেুন। 
  
-আপ্টন বলেটেলেন লয, লেলন আপ্নার স্ত্রীর সলে আপ্নার লদখা েয়টন। কর্ািা টক 
টেক? 
  
–টনিয়ই। টকন্তু এই কর্ািা টজলেস করার জলনযই যটদ আিালক লর্লক আনা েলয় র্ালক 
তােলে আটি বেব লয ফরাসী পু্টেলশর কাণ্ডোন টকেুিা কি। 
  
–পু্টেলশর কাণ্ডোন টেকই আলে টিিঃ কযার্াটরন। এবার যা যা টজলেস করা েলে 
লসগুলোর উত্তর টদন।–বেলেন িযাটজলস্ট্রি। 
  
–লবশ প্রশ্ন করুন। 
  
প্রশ্ন করলত শুরু করলেন লপ্ায়ালরা। 
  
–আপ্নার স্ত্রী টনিয়ই লকালনা উইে কলর যানটন? 
  
–লসই রকিই িলন েয়। 
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–টতটন যটদ লকালনা উইে না কলর র্ালকন তােলে তার সম্পটত্তর আইনসম্মত 
উত্তরাটধকারী লক েলেন, িাঁটসলয়? 
  
–টক বেলত চাইলেন আপ্টন? 
  
-আটি বেলত চাইটে লয িাদাি কযার্াটরন-এর িৃতুযর প্র তাাঁর যাবতীয় সম্পটত্তর িাটেক 
েলয়লেন তার স্বািী, অর্গাৎ আপ্টন লকিন, টেক লতা? 
  
–েয়লতা তাই। টকন্তু আপ্টন লক? তাো়ো আপ্নালক প্রশ্ন করার অটধকার লক টদে? 
  
-আিার নাি এরকুে লপ্ায়ালরা। নািিা েয়লতা আপ্নার অপ্টরটচত নয়। আর প্রশ্ন করার 
অটধকার-িযাটজলস্ট্রি টনলজ আিালক এই অটধকার টদলয়লেন। 
  
-আপ্টন টক তােলে িলন কলরন লয, আটিই আিার স্ত্রীলক েতযা কলরটে? যটদ তালক 
েতযা করতাি তােলে টনিয়ই আটি তার রুবীিা চুটর করতাি না? 
  
–টেকই বলেলেন িাঁটসলয়। আটিও তাই িলন কটর। 
  
–আিার িলন েয়, অটিশপ্ত োিগ অ ফায়ারই তার িৃতুযর কারে। ইটতোস প্রটসদ্ধ রলত্নর 
জনয আলর্ও কলয়কিা েতযাকাণ্ড েলয়লে, টকন্তু নারীেতযা লবাধেয় এই প্রর্ি। 
  
-আিারও তাই িলন েয় িাঁটসলয়। এবার আলরকিা কর্া জানলত চাইটে আপ্নার কালে। 
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–বেুন। 
  
–আপ্নার স্ত্রীর সলে সবগলশর্ আপ্নার লদখা েলয়টেে কতটদন আলর্? 
  
একিু টচন্তা কলর কযার্াটরন বেে, ওর সলে আিার লদখা েলয়টেে টতন সপ্তাে আলর্। 
  
–তাটরখিা িলন আলে টক? 
  
 –না। তলব তাটরখিা টতন সপ্তাে আলর্ লতা বলিই, এিন টক টকেু লবটশ েলতও প্ালর। 
কযার্াটরন তখন িযাটজলস্ট্রলির কালে অনুিটত চাইে, এবার তােলে আটি লযলত প্াটর 
টক? 
  
-েযাাঁ, আপ্টন এবার লযলত প্ালরন। 
  
টিিঃ কযার্াটরন আদােত কক্ষ লর্লক লবটরলয় লযলতই লপ্ায়ালরা তাকালেন কটিশনালরর 
টদলক। 
  
–আিালক টকেু বেলত চাইলেন? টজলেস করলেন কটিশনার। 
  
–েযাাঁ, োিগ অব ফায়ার চুটর যাবার কর্া আপ্টন কলব বলেলেন টিিঃ কযার্াটরনলক? 
  
 –আটি এ বযাপ্ালর লকালনা কর্াই ওলক বটেটন। 
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-তােলে ওিা চুটর যাবার কর্া উটন লকিন কলর জানলেন? িাদাি কযার্াটরন-এর সলে 
ওাঁর লদখা েলয়টেে টতন সপ্তাে আলর্। লস সিয় িাদাি টনলজও জানলতন না লয োিগ অব 
ফায়ার তার োলত আসলব। বযাপ্ারিা লর্ােলিলে িলন েলে না টক? 
  
লপ্ায়ালরা উলে দাাঁ়োলেন। 
  
–আপ্টন টক চলে যালেন? 
  
–েযাাঁ, আিালক এখুটন লযলত েলে। 
  
 লপ্ায়ালরা লকাি লর্লক লবটরলয় লর্লেন। 
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আবার দিররদল 
১৬. আবার টিলরটে 
  
লকািগ লর্লক লবটরলয় কযার্াটরন লসাজা টর্লয় োটজর েলো লনলগ্রসলকালত। এিা েলো 
টরটিয়ারার সলবলচলয় দাটি লরলস্তারাাঁ। লনলগ্রসলকার সুস্বাদু খাদয আর উৎকৃষ্ট খাদয আর 
উৎকৃষ্ট ককলিলের জলনয সব সিয়ই লোলকর টি়ে র্ালক এখালন। োঞ্চ প্বগিা লসলর 
লনবার জনয এলসটেে। 
  
লস একিা লিটবলে বলস এক প্াত্র ককলিলের অর্গার টদে। টিটনি প্াাঁলচলকর িলধয এলস 
লর্ে। কযার্াটরন তা প্ান করলত করলত সিুলদ্রর টদলক এবিং প্ান-লিাজন রত নর-নারীর 
টদলক লচাখ বুলোলত োর্ে। 
  
এই সিয় টিলরটেলক লসখালন ঢুকলত লদখে লস। টিলরটেও তালক েক্ষয করটেে। 
োটসিুলখ টিলরটে কযার্াটরন-এর সািলন এলো। টক আিযগ লেক, লতািালক লয এখালন 
প্াব িাবলতই প্াটরটন। 
  
টিলরটে কযার্াটরন-এর সািলনর লচয়ারিায় বসে। তার টদলক তাটকলয় কযার্াটরন বেে, 
কলব এলসে? 
  
–দুটদন আলর্।–এলস অবটধ লতািার লখাাঁজ করটে। 
  
–আিার লখাাঁজ লকন? 
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করব না! লয আিার জলনয এতিা কলরলে তার লখাাঁজ করব না। 
  
–িালন? 
  
–িালন টক তুটি লবালিা না? সটতযই তুটি অসাধয সাধন কলরে, লেক। লতািার এই 
সৎসােলসর জনয লতািালক ধনযবাদ। আটি লতািালক বলেটেোি লয দুঘগিনা যখন তখন 
ঘিলত প্ালর। টকন্তু তা লয এত তা়োতাট়ে নািকীয়িালব ঘিলব আটি তা স্বলপ্নও িাবলত 
প্াটরটন। আো, পু্টেশ লতািালক সলন্দে কলরটন লতা? 
  
দয়া কলর র্ািলব টক? 
  
–টনিয়ই। এসব কর্া এখালন আলোচনা করা টেক নয়। এখন আর লদনার দালয় 
লতািালক টবব্রত েলত েলব না। তুটি টনটিন্ত েলয়লে। এখন আিঃ….. আিালদর দুজলনর 
সুলখর টদন এলসলে। তুটি এখন টত্রশ োখ প্াউলণ্ডর িাটেক, তাই না? 
  
–এখনও েইটন। তলব শীর্টর্র েব বলে িলন েলে। 
  
–িাকার অেিা লিালিই খারাপ্ নয়, টক বে? 
  
-লক বলেলে খারাপ্। সিস্ত লদনা লিিালনার প্লরও আিার োলত টবশ োখ প্াউণ্ড 
র্াকলব। 
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-বযস। ওলতই চেলব। েযাাঁ, খুব িালোিালব চেলব আিালদর। আর তার প্লরই লতা তুটি 
ের্গ েুলকানবারী েলয় যালব। তখন আর প্ায় লক আিালদর। 
  
-তুটি একিু চুপ্ করলব টক? লদখে না অলনলকই আিালদর েক্ষয করলে। – 
  
-টেক বলেে। এবার তুটি োলঞ্চর অর্গার দাও। দুজলন একসলেই োঞ্চ খাব। 
  
–আটি দুিঃটখত। লতািার সলে আজ োঞ্চ লখলত প্ারব না। 
  
–লকন বেলতা? 
  
–আটি আজ আর একজলনর সলে এনলর্জ়ে। তাো়ো…. 
  
–টক বেটেলে বে না? বেলত টর্লয় লর্লি লর্লে লকন? 
  
-না, লর্লি যাব লকন। বেটেোি লয, লতািার সলে আটি আর লকালনা সম্পকগ রাখলত 
চাই না। 
  
তার িালন? – 
  
-িালন আর টকেু লনই। এরপ্র লর্লক লতািার সলে আিার লকালনা সম্পকগ র্াকলব না। 
  
–লতািার টক েলয়লে বেলতা? োট্টা রাখ, এবার োলঞ্চর অর্গার দাও, টপ্ল্জ। 
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 –বেোি লতা, আটি আজ আর একজলনর…. 
  
এিন সিয় লগ্র কযার্াটরন লরলস্তারাাঁয় ঢুকলতই লেক কযার্াটরন তার টদলক এটর্লয় লর্ে। 
  
কযার্াটরন এিালব চলে যাওয়ায় টিলরটে িীর্ে কু্রদ্ধ েলো। তাো়ো টনলজলক অপ্িাটনতা 
লবাধ কলর অসু্ফি স্বলর বেে, আো লদখা যালব। টিলরটে অপ্িান েজি করার লিলয় 
নয়। লতািার দুিঃসােটসকতার ফে লতািালকই লপ্লত েলব। 
  
কযার্াটরন-এর কালে টর্লয় কযার্াটরন যলর্ষ্ট আন্তটরকতার সলে বেে, গুর্ িটনগিং, টিস 
লগ্র। 
  
আজ আপ্টন আিার সলে োঞ্চ লখলে িালো োর্ত আিার। কযার্াটরন-এর প্রস্তালব 
কযার্াটরন একিু টবটস্মত েলয় প্রক্ষলেই একিু লিলব বেে, আিারও খারাপ্ োর্ত না 
আপ্নার সলে োঞ্চ লখলত। 
  
-তােলে আসুন টনটরটবটে লদলখ একিা লিটবলে বটস। 
  
–লবশ, চেুন। 
  
দুজলন লকালের টদলক এটর্লয় লর্ে। টেক লসই সিয় লরলস্তারাাঁয় আর একলকালে 
একলজা়ো জ্বেন্ত দৃটষ্ট ওলদর দুজনলক েক্ষয করলে। 
  
. 
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১৭. 
  
কাউন্ট–এর বাট়েলত 
  
কাউন্ট লসটদন আর োঞ্চ লখলত বাইলর যানটন। বাট়েলতই োঞ্চ খাওয়ার প্র চাকর 
টেলপ্াোইি কটফ এলন টদে। 
  
কটফর লপ্য়াোয় এক চুিুক টদলয়ই বেলেন, লশান টেলপ্া, এখন লর্লক প্রায় লরাজই 
লকালনা না লকালনা অলচনা লোক আিার লখাাঁজ টনলত আসলব। তালদর তুটি লকালনা িলতই 
বাট়েলত ঢুকলত লদলব না। 
  
ইটতিলধযই দু-চারজন এলসটেে। লকিন, তাই না? 
  
–না, হুজুর। আজ প্যগন্ত লতিন লকালনা লোক আলসটন। 
  
–টেক বেে লতা? 
  
–েযাাঁ, টেকই বেটে? 
  
–তুটি লতা সব সিয় বাট়েলত র্ালকা না, তাই তারা েয়লতা লতািার স্ত্রীর সলে কর্া 
বলেলে। 
  
–আিার তা িলন েয় না, হুজুর। লিরী তােলে টনিয়ই আিালক লস কর্া বেত। 
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টেলপ্াোইি-এর কর্া শুলন টকেুিা টনটিন্ত েলেও তার িলন েলো ইটতিলধয না এলেও 
অদূর িটবর্যলত তারা টনিয়ই আসলব। টতটন তখন বেলেন, লশান, লতািালক টশটখলয় 
রাখটে, যটদ লকালনা অলচনা লোক বা পু্টেশ অটফসার লতািার কালে জানলত চায় লয, 
র্ত লচাদ্দ তাটরলখ আটি লকার্ায় টেোি, তুটি বেলব লয ওই তাটরলখ আটি বাট়েলত 
টেোি। সকালে ঘুি লর্লক উলেই তুটি আিালক লদখলত লপ্লয়টেলে। 
  
-লবশ, লসই কর্াই বেব। 
  
–শুধু তাই নয়, তুটি বেলব লয, তার আলর্র টদন আটি বাট়েলত টেোি না। লশর্ রালত্র 
বাট়েলত এলস আিার অটতটরি চাটব টদলয় সদর দরজা খুলে লিতলর ঢুলকটেোি। িলন 
র্াকলব লতা? 
  
টনিয়ই। আটি এই কর্াই বেব। 
  
–শুধু তুটি বেলেই চেলব না। লিরীও লযন বলে। 
  
–তাই বেলব। আটি তালক টশটখলয় লদব। 
  
–লদব নয়, একু্ষটন বলে দাও তালক। 
  
টেলপ্াোইি যাবার জলনয প্া বা়োলতই কাউন্ট আবার বেে, টক বেলত েলব, িলন আলে 
লতা? 
  
–আলে, হুজুর। লচাদ্দ তাটরলখ সকালে উলেই লদটখ আপ্টন বাট়েলতই টফলর এলসলেন। 
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–কখন টফরোি? 
  
–লবাধ েয় লশর্ রালত্র। 
  
লবাধ েয় বেলব লকন? 
  
–বেব। তার কারে েলো, আপ্টন টেক কখন টফলর এলসলেন তা আিরা লদটখটন। 
  
–বাট়েলত ঢুকোি লকিন কলর? 
  
–আপ্নার কালে সদর দরজার অটতটরি একিা চাটব র্ালক। তার সাোলযয দরজা খুলে 
আপ্টন েয়লতা ঢুলকলেন। 
  
-েযাাঁ, টেক েলয়লে। এই কর্াগুটে লতািরা বেলব। টিটনি দুলয়ক বালদই টেলপ্াোইি 
কটফর লপ্য়াো আর টপ্টরচ লরলখ টফলর এলো। 
  
-টক বযাপ্ার? আবার টফলর এলে লয? কাউন্ট বেলেন। 
  
–এক িদ্রিটেো আপ্নার সলে লদখা করলত চান, হুজুর। 
  
 –আিযগ! বয়স কত িদ্রিটেোর? লদখলত লকিন? 
  
–প্াঁটচশ-োটিশ বলে িলন েয়। লদখলত খুবই সুন্দর। 
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-লবশ, তালক এখালনই টনলয় এস। 
  
টেলপ্াোইি টিটনি দুলয়লকর িলধযই একজন অটনন্দয সুন্দরী যুবতাাঁলক সলে টনলয় এলো। 
  
কাউন্ট দাাঁট়েলয় উলে টবটস্মত স্বলর বেলেন, টক আিযগ! িাদলিায়ালজে টিলরটেলক লয 
আিার এই কু্ষদ্র কুটিলর লদখলত প্াব একর্া আটি লকালনাটদন িাটবটন। 
  
-আপ্টন আিালক লচলনন লদখটে। 
  
-নৃতযটশল্পী টিলরটেলক লচলন না এিন েতিার্য লকউ আলে নাটক। আসন গ্রেে কলর 
আিালক ধনয করুন। কাউলন্টর অনুলরালধ টিলরটে আসন গ্রেে করে। 
  
–আর বেুন, আটি আপ্নার জলনয টক করলত প্াটর? 
  
–আিার জলনয নয়, আটি আপ্নার জলনযই এলসটে। 
  
 –আিার জলনয এলসলেন। দয়া কলর টবর্য়িা একিু প্টরোর করলে বাটধত েব। 
  
–েযাাঁ, প্টরোর কলরই বেটে। লকালনা লকালনা িেলে আলোচনা চেলে লয, আপ্টন নাটক 
িাদাি কযার্াটরনলক েতযা কলরলেন। 
  
-আটি! েতযা কলরটে িাদাি কযার্াটরনলক! এটক িয়াবে যন্ত্রো? 
  
 –েযাাঁ, এই কর্াই লোলক বোবটে করলে। 
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–লোলক যা বেুক। আটি লতা আিালক জাটন। এরকি ঘৃেয কাজ আিার িারা কখনও 
সম্ভব নয়। 
  
–কর্ািালক উট়েলয় টদলয় োি লনই িাঁটসলয়। আটি জাটন লয, পু্টেশও তাই সলন্দে 
করলে। 
  
-বলেন টক িাদলিায়ালজে! আপ্টন এ খবর লকার্ায় লপ্লেন? 
  
লপ্োি পু্টেলশর কালে। আিার কলয়কজন পু্টেশ বনু্ধ আলে। তালদর কালেই শুলনটে লয 
পু্টেলশর প্রধানও লসই সলন্দে করলেন। 
  
–আপ্টন আিালক িাটবলয় তুেলেন িাদলিায়ালজে। 
  
–িাববার টকেু লনই, িাঁটসলয়। আটি আপ্নালক রক্ষা করবার জলনযই এলসটে। কারে 
আটি জাটন িাদাি কযার্াটরন-এর েতযাকারী আপ্টন নয়, অনয লকালনা বযটি। 
  
–আপ্টন টক তালক লচলনন না টক? 
  
–েযাাঁ, টবেক্ষে টচটন। 
  
–লক? 
  
–তার নাি লেক কযার্াটরন— 
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–অর্গাৎ, িাদাি কযার্াটরন-এর স্বািী! 
  
–েযাাঁ। 
  
–টকন্তু… 
  
–না, এর িলধয টকন্তু নয়। আটি জাটন লয লেক কযার্াটরন তার স্ত্রীলক েতযা কলরলে। 
  
–টকেু িলন করলবন না িাদলিায়ালজে, আপ্টন একর্া লকিন কলর জানলেন। 
  
-লকিন কলর জানোি?–উলত্তটজতিালব লচয়ার লেল়ে দাাঁট়েলয় উেে টিলরটে, লস টনলজর 
িুলখ একর্া আিালক বলেলে। আটি লযন লচালখর সািলন লদখলত প্াটে লসই দৃশযিা। 
লেক কযার্াটরন টনিঃশলব্দ ঢুকে কািরার লিতর। লবচারা রুর্ তখন অলঘালর ঘুলিালে। ও 
প্লকি লর্লক একর্াো কালো টসলল্কর কর্গ লবর করে, তারপ্র লসই কর্গিা জট়েলয়–উিঃ! 
কী িয়িংের। 
  
–এবিং এসব কর্া টিিঃ কযার্াটরন আপ্নালক বেলেন। আিযগ বযাপ্ার লতা। 
  
–না, এলত আিযগ েবার টকেু লনই। েতযা করবার আলর্ই লস আিালক এসব বলেলে। 
  
–আরও আিযগ! েতযাকালণ্ডর আলর্ই েতযা করার প্টরকল্পনা আপ্নালক জানালেন 
িদ্রলোক! 
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–আপ্টন টক আিার কর্াগুলো প্ার্লের প্রোপ্ বলে িলন করলেন নাটক? 
  
-না, তা করটে না। তলব টক না, োটজলকর টদক লর্লক…. 
  
–চুলোয় যাক আপ্নার েটজক। লেক টনলজ আিালক বলেটেে লয, তার স্ত্রী যটদ লকালনা 
কারলে িারা যায় তােলে লস অলনক িাকা লপ্লত প্ালর। এবিং লসই িাকায় লস লদনা িুি 
েলত প্ালর। 
  
–তালতই টক প্রিাটেত েয় লয, টতটনই েতযাকারী? 
  
-না, তা েয় না। লস আিালক আরও বলেটেে লয, লেলন টরটিয়ারা যাবার প্লর্ েয়লতা 
এিন লকালনা দুঘগিনা ঘিলত প্ালর যালত লস িারা লযলত প্ালর। 
  
–লবশ, লিলন টনোি কর্ািা। টকন্তু তালতও লতা প্রশ্ন লর্লক যালে। 
  
–টক প্রশ্ন? 
  
–টতটন িাদালির রুবীিা চুটর করলেন লকন? 
  
–কারে, এই েতযাকাণ্ডলক লেন রবারলদর কাজ বলে পু্টেলশর লচালখ ধুলো টদলত 
লচলয়টেে লস। 
  
এতক্ষলে কাউন্ট টিলরটের কর্াগুলো লোঁয়াটে বলে িলন করলেন না। টতটন িৃদুস্বলর 
বেলেন, এ বযাপ্ালর আিার টক করেীয় র্াকলত প্ালর, িাদলিায়ালজে? 
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–আপ্টন পু্টেলশর কালে টর্লয় সব কর্া জাটনলয় টদন, লয িাদাি কযার্াটরন-এর 
েতযাকারী তার স্বািী–আপ্টন নন। 
  
–পু্টেশ যটদ আিার কালে প্রিাে চায়? 
  
–তােলে তালদর আিার কালে প্াটেলয় লদলবন। আটি তালদর কালে প্রিাে লদব। আর 
টকেু না বলে টিলরটে চলে লর্ে। 
  
কাউন্ট এবার বযাপ্ারিা টনলয় টচন্তা করলত োর্লেন। লিলয়িা লদখটে িীর্ে উলত্তটজত। 
টকন্তু সটতয ঘিনাটি টক? সলন্দে লতা প্রিাে নয়। ও তােলে পু্টেলশর কালে টক প্রিাে 
লদলব। টিিঃ কযার্াটরন-এর উপ্র িীর্ে রার্, টনিয়ই ওলক অপ্িান কলরলে। টকিংবা 
ওলক লেল়ে অনয লকালনা লিলয়র সলে জুলিলে। লসই কারলেই ওলক টপ্লে লফেলত চায়। 
টকন্তু আিালক খুব সাবধান েলত েলব। ওই সবগলনলশ টচটেিা যটদ রুর্-এর েযাণ্ডবযালর্ না 
প্ওয়া লযত তােলে লকউই আিালক সলন্দে করলত প্ারত না। টচন্তা করলত করলত েোৎ 
েুলি লর্লেন লশাবার ঘলর। 
  
খালির প্ালশ রাখা একিা লোি লিটবে ও লচয়ার। তার লর্াপ্নীয় সব ঐ লিটবলের িানায় 
র্াকত। টতটন িানািা খুলে একিা চাটব টনলয় একিা স্টীলের আেিারীর কালে এটর্লয় 
লর্লেন। আেিারী খুলে তার লিতর লর্লক একিা লিেলিলির বাক্স লবর কলর 
আেিাটরিা বন্ধ কলর টদলেন। 
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লিেলিলির বাক্সিা একবার খুলে লদখে কাউন্ট। তারপ্র লসিালক বন্ধ কলর কার্জ 
টদলয় িুল়ে সুলতা টদলয় প্যালকলির িলতা কলর লবাঁলধ লফেলেন। 
  
প্যালকলির ওপ্লর টক সব লযন টেখলেন। তারপ্র প্যালকিিা লকালির প্লকলি ঢুটকলয় 
টনলচ এলেন। টনলচ নািলতই টেলপ্াোইলির সলে লদখা েলো। কাউন্ট বেলেন, আটি 
লনলগ্রসলকালত যাটে টফরলত লদটর েলব। লকালনা অলচনা লোক খুাঁজলত এলে কর্াগুলো 
লসইিালব বেলব। কর্াগুলো িলন আলে লতা? 
  
–আলে, হুজুর। 
  
কাউন্ট তাাঁর দু-সীিার টনলয় লবটরলয় প়্েলেন। 
  
িটন্টকালোলত টর্লয় টতটন কলয়ক লপ্র্ হুইটস্ক প্ান কলর শরীরিালক চাো কলর টনলেন। 
টতটন চেলেন লিণ্টলনর প্লর্। লিন্টলন লযলত একিা প্াো়ে প্ার েলয় লযলত েয়। 
প্াোল়ের কাোকাটে আসলতই লস লদখে একখানা ধূসর রলঙর র্াট়ে তার র্াট়েিালক 
অনুসরে করলে। কাউন্ট তখন যর্াসম্ভব তার র্াট়ের র্টতলবর্ বাট়েলয় র্াট়ে চাোলত 
োর্লেন। 
  
এটদলক লপ্েলনর ব়ে র্াট়েিা অসিতে প্াো়েী রাস্তায় লোি র্াট়ের সলে প্াল্লা টদলত 
প্ারটেে না। টকেুক্ষে বালদ আর টপ্েলনর র্াট়েিা লদখা লর্ে না। 
  
অবলশলর্ প্াো়ে প্ার েলয় সিতে রাস্তায় এলস কাউন্ট তাাঁর র্াট়ের র্টতলবর্ আরও 
বাট়েলয় টদে। িাইে দুলয়ক যাবার প্লরই একিা লপ্াস্ট অটফস। লসখালন র্াট়ে র্াটিলয় 
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তা়োতাট়ে র্াট়ে লর্লক লনলি লপ্াস্টঅটফলসর বারান্দায় উলে প্লকি লর্লক প্যালকিিা লবর 
কলর লেিার বালক্স লফলে টদলয় আবার টফলর এলেন র্াট়েলত। 
  
র্াট়ে ঘুটরলয় আবার টতটন টফলর চেলেন িটন্টকালোর টদলক। একিু এলর্ালতই লসই ধূসর 
রলঙর র্াট়েিা তার র্াট়েিালক প্াশ কাটিলয় লবটরলয় লর্ে। 
  
কালফ দয প্যারীলত টর্নার লখলয় রাত প্রায় সাল়ে দশিায় কাউন্ট বাট়ে টফরলেন। 
টেলপ্াোইি সলে সলে তাাঁর সািলন এলো, তার িুলখ দুটিন্তার লরখা। 
  
-টক েলয়লে টেলপ্া, টজলেস করলেন কাউন্ট। 
  
-আপ্টন বাইলর যাবার ঘন্টাখালনক বালদ লক একজন লিটেলফালন আিালক বেে লয, 
আপ্টন আিালক লনলগ্রসলকালত লদখা করলত বলেলেন। 
  
–অদু্ভত কাণ্ড লতা! তুটি টক লসখালন টর্লয়টেলে না টক? 
  
–েযাাঁ, টর্লয়টেোি। আপ্টন লযলত বলেলেন শুলন টক না টর্লয় প্াটর? 
  
–তারপ্র? 
  
–লসখালন টর্লয় শুনোি লয, আপ্টন লসখালন যানটন। লক লিটেলফান কলরলে লস কর্াও 
তারা বেলত প্ারে না। 
  
-তুটি যখন বাট়ে লর্লক লবটরলয় লর্লে তখন লিরী লকার্ায় টেে? 
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–লস তখন বাজার করলত টর্লয়টেে হুজুর। আটি টফলর আসবার প্লর লস বাট়েলত 
আলস। 
  
-এিা লবাধেয় লকালনা দুষু্ট লেলের কাজ। যাই লোক, এর জলনয দুিঃটিন্তা করার লকালনা 
কারে লনই। তুটি লতািার কালজ লযলত প্ার। 
  
কাউন্ট লসাজা লদাতোয় উলে টর্লয় লশাবার ঘলর ঢুলক লদখলেন লয, তাাঁর অনুপ্টস্থটতলত 
লক বা কারা তার ঘরিা তল্লাসী কলরলে। 
  
কাউন্ট টনলজর িলনই বেলেন-পু্টেশ এলসটেে লদখটে। টিলরটে তােলে টেক কর্াই 
বলেলে। 
  
. 
  
১৮. 
  
লপ্রি–অটিসার 
  
 িার্গালরি টিোর বার্ালন বলস লেনক্স র্ল্প করটেে। লেনক্স বেটেে, লতািার লবাধেয় 
এখালন িালো োর্লে না। তাই না িাসী? 
  
-খারাপ্ও োর্লে না। তলব আটি লকালনাটদনই বে-েল্লা প্েন্দ কটর না, তাই টনলজলক 
এখালন খাপ্ খাওয়ালত প্ারটে না। 
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-টকন্তু, এই েলো লসাসাইটি। এখালন সবই টর্টল্ট করা অর্গাৎ বাইলরর টদকিা চকচলক। 
এবিং আিালদর এই টর্টল্ট করা লসাসাইটিলত বাস করলত েয়। আো, একিা কর্া 
টজলেস করব, িাসী? 
  
-টক? 
  
–িাঁটসলয় কযার্াটরনলক লতািার লকিন োলর্?- 
  
-লকিন োলর্ িালন? 
  
–িালন, তুটি টক ওলক প্েন্দ কলরা? 
  
–প্েন্দ অপ্েলন্দর লকালনা কর্াই ওলে না। কারে ওর সম্বলন্ধ আটি টকেুই জাটন না। 
  
–যাই বে িাসী, ওাঁর লচোরািা টকন্তু িারী সুন্দর। 
  
–তা েলব েয়লতা। 
  
–লতািার কর্া শুলন িলন েলে ওাঁলক তুটি লিালিই প্েন্দ কর না। 
  
-আিার প্েন্দ-অপ্েলন্দর জলনয লতািার দুটিন্তা লকন? 
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-না, তা নয়। িালন…. আিার িলন েলয়লে লয, টিিঃ কযার্াটরন লতািালক টবলশর্ নজলর 
লদলখন। তাই টজলেস করটেোি। 
  
লেনক্স-এর কর্া লশর্ েলত না েলতই একজন প্টরচাটরকা এলস কযার্াটরনলক বেে, 
আপ্নার লিটেলফান এলসলে। 
  
-লক লফান কলরলে জালনা? 
  
 –েযাাঁ। িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা। 
  
কযার্াটরন লকালনা কর্া না বলে লিটেলফান ধরলত চলে লর্ে। টরটসিারিা কালন তুলে 
কযার্াটরন সা়ো টদলতই ওধার লর্লক টিিঃ লপ্ায়ালরার কেস্বর লিলস এলো, সুপ্রিাত 
িাদলিায়ালজে। িাঁটসলয় িযান আেটর্ন আপ্নার সলে কলয়কিা কর্া বেলত চান। আপ্টন 
যটদ দয়া কলর লনলগ্রসলকালত তার সুযইলি আলসন অর্বা িার্গালরি টিোলতও লযলত 
প্ালরন উটন। 
  
লপ্ায়ালরালক একিু েিা লদবার উলদ্দলশয কযার্াটরন বেে, আপ্টন টক এখন টিিঃ 
আেটর্ন-এর প্রাইলিি লসলক্রিারী। 
  
লখাাঁচািা েজি কলর লপ্ায়ালরা লেলস বেলেন, অলনকিা তাই। কারে ওাঁর লিলয়র 
েতযাকালণ্ডর তদলন্তর িার যখন টনলয়টে। শুধু প্রাইলিি লসলক্রিারী লকন িৃলতযর িূটিকায় 
বা অনয লকালনা লচোরালতও লদখলত প্ালবন। যাক আপ্টন আসলবন, না আিালদরই লযলত 
েলব? 
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-না। আপ্নালদর আসার দরকার লনই, আটিই যাব। কখন লর্লে সুটবলধ েয় আপ্নালদর? 
  
–আিালদর কর্া বাদ টদন। আপ্টন কখন আসলবন বেুন। 
  
–এক ঘন্টা প্লর যটদ যাই? 
  
-লবশ, লসই কর্াই রইে। আপ্নালক টনলয় আসবার জলনয যর্া সিলয় র্াট়ে টনলয় 
িার্গালরি টিোয় যাটে। আপ্টন দয়া কলর বতটর েলয় র্াকলবন। 
  
টতন লকায়ািগালরর লিতলরই টিিঃ লপ্ায়ালরা এলেন িার্গালরি টিোয়। কযার্াটরন লদটর না 
কলর তার র্াট়েলত টর্লয় বসলেন। লপ্ায়ালরা র্াট়ে চাটেলয় টদলেন। 
  
র্াট়ে চেলত শুরু করলে কযার্াটরন বেে, তদলন্তর কাজ কতিা এটর্লয়লে িাঁটসলয়। 
  
–পু্টেলশর টবশ্বাস, তারা প্রায় ফয়সাো কলর এলনলে। এখন েতযাকারীলক টবচারােলয় 
লতাো বাটক। 
  
–তার িালন! পু্টেশ টক েতযাকারীলক লবর কলরলে না টক? 
  
–পু্টেশ লতা লসই কর্াই বেলে। তালদর টবশ্বাস, কাউন্টই এই নািলকর নায়ক, অর্গাৎ 
লসই-ই েতযাকারী। 
  
বার বার পু্টেলশর কর্া বেলেন লকন? আপ্টন টক ওলক েতযাকারী িলন কলরন না? 
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–আটি টকেুই িলন কটর না; কারে আটি কাউন্ট সম্বলন্ধ এখলনা টবলশর্ টকেুই জাটন না। 
  
–েযাাঁ, িাে কর্া, টিিঃ কযার্াটরন-এর খবর টক? 
  
–আটিও লতা তাই টজলেস করলত যাটেোি আপ্নালক। আপ্নার সলে তার লদখা 
েলয়টেে? 
  
-েযাাঁ, েলয়টেে। একবার িার্গালরি টিোয় আর একবার লনলগ্রসলকালত। 
  
–বু্ল-লেলন তালক লদলখটেলেন টক? 
  
–লদলখটেোি। 
  
–র্াইটনিং লকালচ? 
  
–না। িাদাি কযার্াটরন-এর কািরায় ওলক ঢুকলত লদলখটে। –টেক বেলেন? 
  
–টনিয়ই। 
  
 –আিযগ বযাপ্ার! আো, কাউন্ট দয লরাটচলক লদখলত লপ্লয়টেলেন টক? 
  
–না। নলয়ন লস্টশলন একজন যুবকলক লেন লর্লক নািলত লদলখটেোি বলি, টকন্তু আিার 
িলন েলয়টেে লস প্ল্যািফলিগ প্ায়চাটর করলত নািলে। 
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–যুবকটির লচোরা টকরকি? 
  
–তার িুখিা আটি লদখলত প্াইটন। র্ালয় একিা ওিারলকাি এবিং িার্ায় িুটপ্ টেে। ঐ 
যুবকটি ো়ো আরও একজন লোকলক লদলখটেোি। লবশ লিািা, তালক লদলখ আিার 
ফরাসী বলে িলন েলয়টেে। লস তখন এক কাপ্ কটফ প্ান করটেে প্ল্যািফলিগ দাাঁট়েলয়। 
ওরা দুজন ো়ো আর সবাই টেে লরে কিগচাটর। 
  
–আপ্নার কর্া শুলন িলন েলে কাউন্ট লেলন ওলেইটন। লস টনলজও এই কর্াই 
বলেটেে। আিরা লপ্ৌঁলে লর্টে। 
  
কযার্াটরন বাইলর লদখে লনলগ্রসলকার সািলন র্াট়েিালক প্াটকগিং-এর জলনয টনটদগষ্ট স্থালন 
টনলেন লপ্ায়ালরা। 
  
কলয়ক টিটনলির িলধয কযার্াটরনলক টনলয় টিিঃ আেটর্লনর সুযইলি োটজর েলেন 
লপ্ায়ালরা। টিিঃ আেটর্ন কযার্াটরনলক লদলখই বেলেন, তুটি আসালত আটি খুবই খুশী 
েলয়টে। প্রর্ি লযটদন লতািার সলে আিার প্টরচয় েয় লসটদন আিার প্ালশ রুর্ টেে। 
একিা দীঘগটনিঃশ্বাস লফেলেন আেটর্ন। টকন্তু আজ লস লকার্ায়? 
  
টকন্তু টকেুক্ষলের জনয দুজলনর িনলকই িারাক্রান্ত কলর তুেে। 
  
টিিঃ আেটর্ন তাাঁর একিাত্র সন্তানলক োটরলয়লেন। তার িানটসক অবস্থািা কযার্াটরন 
বুিলত প্ারলো। রুলর্র কর্া িলন প়্োয় তার অন্তরিাও লকাঁলদ উেে। 
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কযার্াটরনলক চুপ্ কলর র্াকলত লদলখ আেটর্ন বেলেন, ওসব কর্া লিলব িন খারাপ্ 
কলর োি লনই। আটি লতািার কালে কলয়কিা কর্া জানবার জলনয লদখা করলত 
লচলয়টে। 
  
-টক জানলত চান, বেুন। 
  
–লেলন রুর্ লতািালক টকেু বলেটেে টক? 
  
–েযাাঁ, বলেটেলেন। 
  
 –সব কর্া বেলত লকালনা আপ্টত্ত আলে? 
  
–না। এখন আর আপ্টত্ত লনই। 
  
–িালন? 
  
–কারে, টতটন আিালক এিন কলয়কটি কর্া বলেটেলেন লয, টতটন লবাঁলচ র্াকলে আটি 
কাউলকই বেতাি না। টকন্তু আজ উটন লবাঁলচ লনই তাই আিার লকালনা আপ্টত্ত লনই। 
  
এই সিয় টিিঃ আেটর্ন বেলেন, যটদ টকেু িলন না কলরন টিিঃ লপ্ায়ালরা, দয়া কলর 
একিু প্ালশর ঘলর লর্লে িালো েয়। টিস লগ্র-র সলে আটি লর্াপ্ন টকেু আলোচনা 
করলত চাই। তুটিও যাও টকিংিন। 
  
লপ্ায়ালরা বেলেন, এলত িলন করার টক আলে? আসুন টকিংিন। 
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ওরা যাবার প্র টিিঃ আেটর্ন বেলেন, এবার সব খুলে বে। লকালনা টকেু লর্াপ্ন করার, 
দরকার লনই। 
  
রুর্-এর সলে তার যা কর্া েলয়টেে সবই খুলে বেে কযার্াটরন। রুর্-এর সলে 
কাউলন্টর লর্াপ্ন লপ্রি করার কর্া, ওর সলে টিেলত যাটেে লস কর্া, এিনটক লস 
রুর্লক লয উপ্লদশ টদলয়টেে এবিং তার উপ্লদশ শুলন রুর্ টক বলেটেে সব কর্াই 
বেে কযার্াটরন। 
  
সব কর্া শুলন টিিঃ আেটর্ন বেলেন, তুটি রুর্লক সটতযই সদুপ্লদশ টদলয়টেলে টকন্তু লস 
প্রর্লি লতািার কর্ায় রাজী েলয়ও প্লর আবার িত প্টরবতগন করে লকন? 
  
আিার িলন েয় লর্য়ার দয নলয়ন লস্টশলন লপ্ৌঁেবার প্রই টতটন লকালনা টবলশর্ কারলে 
তার িত প্টরবতগন কলরটেলেন। লকন কলরলেন লসিা বো আিার প্লক্ষ অসম্ভব। 
  
কাউন্ট-এর সলে লকার্ায় লদখা করলব বলে লস টস্থর কলরটেে? প্যারীলত, না টরটিয়ারায়। 
  
–লসকর্া টতটন টকেুই বলেনটন আিালক। 
  
–টকন্তু একর্ািাই লবটশ গুরুত্বপূ্েগ। আশা কটর সিয় িত সবই জানা যালব। 
  
টিিঃ আেটর্ন লচয়ার লেল়ে দাাঁট়েলয় উেলেন। তারপ্র প্ালশর ঘলরর দরজািা খুলে 
লপ্ায়ালরালক আসলত অনুলরাধ করলেন। লপ্ায়ালরা এলে টিিঃ আেটর্ন বেলেন, আজ 
আিার এখালন আপ্নারা োঞ্চ লখলে আটি খুবই খুশী েব। 
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কযার্াটরন টবনীতিালব তার প্রস্তাব প্রতযাখযান করে, আপ্নার কর্ািা রাখলত প্ারটে না। 
বলে আটি খুবই দুিঃটখত। টদটদ আর লেনলক্সর সলে োঞ্চ খাব বলেই কর্া আলে। ওাঁরা 
আিার জলনয অলপ্ক্ষা করলেন। আিালক এখুটন লযলত েলব। 
  
কযার্াটরন চলে লযলত চায় শুলন টকিংিন বেে, তােলে আপ্নালক র্াট়েলত তুলে টদলয় 
আটস। 
  
-চেুন। 
  
 কযার্াটরন আর টকিংিন ঘর লর্লক লবটরলয় লর্ে। কযার্াটরনলক তুলে টদলয় এলস লদখে 
টিিঃ আেটর্ন লপ্ায়ালরার সলে কর্ায় বযস্ত। টিিঃ আেটর্ন বেটেলেন, রুর্-এর উলদ্দশযিা 
যটদ জানা লযত বযাপ্ারিা লবািা লযত। টিস লগ্র-র কর্ালত লবািা লর্ে, েয়লতা তার 
প্যারীলতই নািার কর্া টেে টকন্তু প্লর িত বদে কলরলে। আবার এও েলত প্ালর টিস 
লগ্র-লক লস তার সব কর্া খুলে বলেটন। টকন্তু টিস িযাসন-এর কর্ায় িলন েলে শয়তান 
কাউন্ট রুর্-এর সলে লেলন লদখা কলরটেে। এখালনই জি প্াকালে। টক বে টকিংিন? 
  
–টক বেলেন সযার? আটি টেকিত শুনলত প্াইটন। 
  
–তুটি টক লজলর্ স্বপ্ন লদখে? লতািার এরকি অনযিনস্কতা লতা আলর্ লদটখটন। ও, তুটি 
এতক্ষে ঐ লিলয়টির কর্া টচন্তা করটেলে! 
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েিায় িার্া নত করে টকিংিন। তা লদলখই লবািা লর্ে লয, কযার্াটরনলক লদলখ লস 
িলজলে। 
  
. 
  
১৯. 
  
লিটনস লকালিগ 
  
কলয়কটদন প্লরর কর্া। 
  
সকালে ঘুি লর্লক উলেই কযার্াটরন প্রাতিঃভ্রিে লসলর বাট়ে টফরলতই লেনক্স বেে, 
লতািার নতুন বনু্ধটি লফান কলরটেে িাসী। 
  
নতুন বনু্ধ আবার লক? 
  
–টিিঃ আেটর্ন-এর লসলক্রিারী টিিঃ টকিংিলনর কর্া বেটে। বালরা বের আলর্ যুদ্ধলক্ষলত্র 
রাইলফলের বুলেলি একবার েযািং লিলঙটেে, এবার লদখটে হৃদয় লিলঙলে অনয একটি 
বুলেলি। 
  
-েযািং লিলঙটেে িালন? 
  
–উটন তখন লসনাবাটেনীলত চাকরী করলতন, সম্ভবতিঃ লিজর টেলেন। লসই সিয় 
একবার গুরুতর আেত অবস্থায় িালয়র োসপ্াতালে টেলেন লবশ টকেুটদন। 
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-লতািার িা বুটি োসপ্াতাে খুলেটেলেন? 
  
-েযাাঁ। আেত বসটনকলদর জনয একিা একটজটেয়ারী োসপ্াতাে খুলেটেলেন িা। আিার 
তখন আি-নয় বের েলব। 
  
লের্ী িাম্পটেন লসই সিয় লসখালন এলেন, তালক লদলখ কযার্াটরন বেে, টিিঃ টকিংিন 
লফান কলরটেলেন শুনোি। টক বেটেলেন? 
  
-বেটেলেন আজ টবলকলে তুটি লিটনস লখেলত রাজী আে টক না। রাজী র্াকলে টতটন 
লতািালক টনলয় যালবন। 
  
একর্াও বেলেন লয, টিিঃ আেটর্লনর টনলদগলশই টতটন লফান কলরলেন। 
  
 িালয়র কর্ার লজর লিলন লেনক্স বেে, লতািার তরফ লর্লক আিরা টকন্তু আিন্ত্রে গ্রেে 
কলরটে। তালক যর্াসিলয় আসলত বলে টদলয়টে। 
  
–লস টক! আটি যাব টকনা, তা না লজলনই বলে টদলে? 
  
–েযাাঁ, টদোি। এিা যটদ টিিঃ টকিংিন-এর বযটির্ত টনিন্ত্রে েলতা তােলে স্বতন্ত্র। 
টনিন্ত্রেিা টিিঃ আেটর্ন-এর বলে না বেলত প্ারোি না। বুল়োর সলে প্টরচয় র্াকািা 
টবলশর্ দরকার। 
  
–আিার, না লতািার? 
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–উিলয়রই বেলত প্ার। তার সলে প্টরটচত েলত আটি টনিয়ই চাই। 
  
এই প্রসলে লের্ী িাম্পটেন বেলেন, আটিও লতা প্টরটচত েলত চাই তার সলে। শুলনটে 
টতটন পৃ্টর্বীর অনযতি লেষ্ঠ ধনকুলবর। এ রকি লোলকর সলে প্টরচয় র্াকলে সম্মান 
বাল়ে। 
  
–এিটনলতই টক লতািার সম্মান কি টদটদ? 
  
বলেই লস টসাঁট়ে টদলয় উপ্লর উেলত টর্লয় একিা িন্তবয কালন লর্ে–”টকিংিন-এর সলে 
ওলক সুন্দর িানালব টকন্তু। 
  
োলঞ্চর একিু প্লরই টকিংিন এলস লর্ে। র্াট়ে লর্লক নািলতই লের্ী িাম্পটেন তালক 
িৃদু লেলস অিযর্গনা করে। আসুন টিিঃ টকিংিন। কযার্াটরন আপ্নার জলনযই অলপ্ক্ষা 
করলে। 
  
-লকার্ায়? 
  
 –টনলচর েটয়িংরুলি। আপ্টন আসুন। 
  
েটয়িংরুলি ঢুলক টকিংিন লদখে কযার্াটরন ও লেনক্স র্ল্প করলে। 
  
লেনক্স বেে, আসুন িাঁটসলয়, এই টনন আপ্নালদর টশকার। 
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তার িালন?–টকিংিন-এর লচালখ টবস্ময়। 
  
–না না। আটি আপ্নালক টিন করটে না। আপ্নালদর কর্ািা টকন্তু বহুবচন। কর্ািা 
আটি টিিঃ আেটর্নলক টিন কলরটে। 
  
–আপ্টন টকন্তু টিিঃ আেটর্লনর ওপ্র অটবচার কলরলেন। টতটন এখন র্ালির কাোকাটে। 
  
–তালত টক েলয়লে? িাকার লজার র্াকলে বুল়োও যুবক েলয় যালব। 
  
-তা যা বলেলেন। টিিঃ আেটর্নলক লদখলে লকউ বেলত প্ারলব না লয, তার অত বয়স 
েলয়লে। লদখলে চটল্লশ-প্াঁয়তাটল্ললশর লবটশ িলন েয় না। 
  
–তােলে লতা টবপ্লদর কর্া। 
  
–টক রকি? 
  
–লধল়ে লরালর্র েক্ষে বলে িলন েলে। বুল়ো বয়লস লধল়ে লরার্ েয় জালনন লতা? 
  
-লেনা টক যা তা বেে। এরকি একজন িানী লোলকর সম্বলন্ধ সিীে কলর কর্া বেলত 
েয়।–বেলেন িাম্পটেন। 
  
-সিীে কলরই লতা বেটে। তলব িাসীর ওপ্লর তার লয রকি িান লদখটে তালত িলন 
েলে ….. 
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-টিিঃ আেটর্ন আিালক িালোলবলস লফলেলেন তাই লতা? েযাাঁ, টতটন আিালক 
িালোবালসন তার লিলয়র িলতা। তাই না টিিঃ টকিংিন? 
  
-টেক বলেলেন। এবার টকন্তু আিালদর লবটরলয় প়্ো দরকার। আর লদটর না করাই 
উটচত। 
  
কযার্াটরন বেে, আটি বতটর েলয়ই আটে, চেুন। র্াট়েলত দুজলন প্াশাপ্াটশ বসে। 
টকিংিন র্াট়ে চাোলত চাোলত বেে, টিিঃ লপ্ায়ালরাও আসলেন লিটনস েলন। 
  
-তাই নাটক! তােলে লতা িলন েলে ওখালন লিটনস লখো ো়ো অনয লখোও চেলব। 
  
-আিারও লসইরকি ধারো। কারে টিিঃ লপ্ায়ালরা কখনও বালজ সিয় নষ্ট কলর না। 
  
–উটন টক েতযাকারীলক ধরলত প্ারলবন বলে িলন েয় আপ্নার? 
  
–টনিয়ই প্ারলবন। ওর কিগদক্ষতার ওপ্র আিার যলর্ষ্ট আস্থা আলে। আিার লতা িলন 
েয় উটন কাউলন্টর জলনযই লিটনস েলন আসলেন। কাউন্ট বুটদ্ধিান স্বীকার করলেন না। 
টকন্তু এবালর ওনার োত লর্লক টপ্েলে বার েওয়া কটেন বযাপ্ার। 
  
–আপ্নার তােলে ধারো কাউন্টই িাদাি কযার্াটরন-এর েতযাকারী? 
  
ধারো নয় টিস লগ্র–আিার দৃঢ় টবশ্বাস লয, কাউন্টই িাদাি কযার্াটরনলক েতযা কলরলেন। 
এবালর ওর োলত কলয়কটদলনর িলধযই োতক়ো প়্েলব। 
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তারা লিটনস েলন এলস লপ্ৌঁেে। র্াট়ে লর্লক নািলতই টিিঃ লপ্ায়ালরার সলে লদখা। তার 
লবশবালসর ঘিা লদলখ কযার্াটরন বেে, আপ্নালক িারী সুন্দর লদখালে এই লপ্াশালক। 
  
-তাই নাটক! টকন্তু সুন্দর লদখাবার বয়স লতা অলনক আলর্ই লপ্টরলয় এলসটে।-লেলস 
বেলেন লপ্ায়ালরা। 
  
–টিিঃ আেটর্ন লকার্ায় িাঁটসলয়?–টকিংিন বেে। 
  
–টতটন তার সীলিই আলেন। েলন ঢুকলেই লদখলব। এই সিয় লেক কযার্াটরনলক 
আসলত লদখা লর্ে। 
  
লপ্ায়ালরা বেলেন, টক আিযগ! টিিঃ কযার্াটরনও এলসলেন। 
  
টকিংিন এটর্লয় সাদর সম্ভার্ে জানাে তালক। প্রটত সম্ভার্ে জানাে কযার্াটরনও। টিিঃ 
কযার্াটরন বেে, টিস লগ্রও এলসলেন লদখটে। আপ্নার টদটদও এলসলেন নাটক? 
  
-না। 
  
–চেুন, িালে লঢাকা যাক। 
  
িালে ঢুলক সবাই আসন গ্রেে করে। টিিঃ কযার্াটরন আর টিস লগ্র প্াশাপ্াটশ বসে। 
তার প্ালশই লপ্ায়ালরা এবিং লপ্ায়ালরার প্ালশ টকিংিন বসে। 
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আসন গ্রেে করবার প্র িালের অপ্রটদলক টিিঃ আেটর্নলক লদলখ টকিংিন লদখা করলত 
চলে লর্ে। 
  
টিিঃ কযার্াটরন-এর টদলক তাটকলয় টিিঃ লপ্ায়ালরা বেলেন, লোকিা লবশ লচৌকস, তাই না 
িাঁটসলয়? 
  
–েযাাঁ, লসই রকিই িলন েয়। 
  
— লপ্ায়ালরা প্লকি লর্লক একিা টসর্ালরি লকস বার কলর কযার্াটরন-এর সািলন 
ধরলেন, লদখুন লতা িাদলিায়ালজে, এিা আপ্নার টসর্ালরি লকস টকনা? 
  
কযার্াটরন লদখে লকৌলিার ঢাকটনর ওপ্লর Kঅক্ষরটি এিব্রস করা আলে।-না িাঁটসলয়, 
ওিা আিার টজটনস নয়। 
  
–আিার টকন্তু িলন েলয়টেে আপ্নার নালির আদযক্ষর K বলেই এিা আপ্নার আর 
আপ্টন এিা িুলে িাদাি কযার্াটরন-এর কািরায় লফলে এলসটেলেন। 
  
লপ্ায়ালরা এবার টিিঃ কযার্াটরনলক বেলেন, লদখুন লতা িাঁটসলয় এিালক আপ্টন টচনলত 
প্ালরন টকনা? েয়লতা এিা িাদাি কযার্াটরন-এর টসর্ালরি লকস। 
  
টিিঃ কযার্াটরন িালো কলর লদলখ বেলেন, না িাঁটসলয়, এরকি লকালনা টসর্ালরি লকস 
আিার স্ত্রীর টেে না। তলব েয়লতা টতটন সম্প্রটত টকলনলেন এিা। 
  
–আপ্নার নয় লতা? 
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–আিার টনিয়ই না। 
  
 টিিঃ কযার্াটরন-এর কর্ার স্বলর লবািা লর্ে সটতযই। তবু আবার সলন্দেিা টনরসন 
করবার জনয বেলেন, ক্ষিা করলবন িাঁটসলয়। আটি লিলবটেোি এিা তােলে আপ্নার 
েলতও প্ালর। কারে লস রালত্র আপ্টন লতা িাদালির কািরায় টর্লয়টেলেন। 
  
–আটি টর্লয়টেোি, লক আপ্নালক বলেলে? না, আটি কখনও লসখালন যাইটন। 
  
–ক্ষিা করলবন িাঁটসলয়, আটি কর্ািা টিস লগ্রর কালে শুলনটে। 
  
কর্ািা শুলন কযার্াটরন লবশ টবব্রত লবাধ করে। তারপ্র টনলজলক সািলে টনলয় 
কযার্াটরন-এর টদলক তাটকলয়, িুে কলরলেন টিস লগ্র। েয়লতা আটি রুলর্র লপ্ার্ালক 
কািরায় র্াকায় আপ্টন িুে লদলখলেন। 
  
ইটতিলধযই টিিঃ আেটর্নলক আসলত লদলখ টিিঃ কযার্াটরন বেলেন, আটি এবার 
আপ্নালদর কালে টবদায় টনলত বাধয েটে। কারে আিার শ্বশুরিশায়টিলক আটি 
এলকবালরই সেয করলত প্াটর না। 
  
টিিঃ আেটর্ন এলস কযার্াটরনলক লদলখ বেলেন, তুটি এলসে লদলখ আটি খুব খুশী 
েলয়টে। আলর টিিঃ লপ্ায়ালরা লয, আপ্টন লিটনস লখো লদখলত আসলবন আটি িাবলতও 
প্াটরটন। 
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টিিঃ আেটর্লনর লখাাঁচািা বুিলত লপ্লর লপ্ায়ালরা বেলেন, িাবলত না প্ারািাই স্বািাটবক, 
কারে আটি টর্লিকটিিলদর ধিগ লর্লক টবচুযত েলয়টে। লখোধূো-আলিাদ-প্রলিাল দ সব 
টকেু লেল়ে টদনরাত লকবে িলক্কেলদর কাজ করাই টর্লিকটিিলদর ধিগ। তাই না? উলল্টা 
লখাাঁচা লখলয় টিিঃ আেটর্ন চুপ্ করলেন। 
  
লপ্ায়ালরা টকন্তু তখনও বলে চলেলেন, আপ্নার লকালনা টচন্তার কারে লনই টিিঃ আেটর্ন। 
আটি টনতান্ত অকারলে লখো লদখলত আটসটন। আিালদর টবপ্রীত টদলক লয দাট়েওয়াো 
িদ্রলোকটি বলস আলেন, তার সলে লদখা করলতই আিালক এখালন আসলত েলয়লে। 
  
লোকটিলক একবার চটকলত লদলখ টনলয় টিিঃ আেটর্ন বেলেন, লোকটি লক? 
  
–উটন েলে টবখযাত রত্ন বযবসায়ী টিিঃ প্লপ্াপু্োস। িদ্রলোক েোৎ প্যারী লর্লক এখালন 
েুলি এলসলেন লদলখ িলন েলে উটন অকারলে আলসনটন। 
  
লপ্ায়ালরর কর্ায় টিিঃ আেটর্ন খুব খুশী েলেন। টতটন এবার লবশ কুটেত েলয় বেলেন, 
আপ্টন আিালক ক্ষিা করলবন টিিঃ লপ্ায়ালরা। আপ্নার সম্বলন্ধ আটি লয িন্তবয 
কলরটেোি তার জলনয আটি খুবই দুিঃটখত। 
  
দুিঃটখত েবার টকেু লনই, টকন্তু এবার আরও টকেু নতুন সিংবাদ শুনুন। ইটতিলধয 
কাউলন্টর বাট়েিা সাচগ কলরলে পু্টেশ। 
  
-সলন্দেজনক টকেু প্াওয়া লর্লে টক? 
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–না। 
  
–টকেুই প্াওয়া যায়টন? 
  
–না। এ ো়োও টকেু আলে। কাউলন্টর অনুসন্ধান কলর একিা টজটনস প্াওয়া লর্লে। 
  
লপ্ায়ালরা একবার চাটরটদক লদলখ টনলেন লকউ টকেু েক্ষয করলে টকনা। তারপ্লর টতটন 
প্লকি লর্লক একিা লিেলিলির বাক্স লবর কলর আেটর্ন-এর োলত টদলেন। 
  
বেলেন, এই টজটনসিা প্াওয়া লর্লে কাউন্টলক ফলো কলর। লদখুন িাঁটসলয়। 
  
বাক্সিার লিতলরর টজটনস সব টেক আলে লদলখ অবাক েলয় আেটর্ন বেলেন, আিযগ! 
এ লয োিগ অফ ফায়ার, টকিালব উদ্ধার করলেন। 
  
-একিা লেিার বলক্সর লিতর লর্লক। কাউন্ট িলোদয় এই প্যালকলির উপ্লর যর্ারীটত 
প্রাপ্লকর টেকানা টেলখ লপ্াস্টঅটফলসর বলক্স লফলে টদলেন। 
  
টকন্তু প্রাপ্লকর োলত লপ্ৌঁোলনার আলর্ই আিার োলত এলো। কাে দুপু্লরর প্লর 
কাউন্টলক দুজন পু্টেশ অটফসারলক টনলয় আটি অনুসরে কটর। বোবাহুেয আিরা সবাই 
েদ্মলবলশ টেোি। আিালদর র্াট়েিালক লপ্েলন লদলখ কাউন্ট তার িু-সীিালরর েীর্ 
বাট়েলয় টদলেন। আিরাও ইলে কলর েীর্ কটিলয় টবলশর্ শটিশােী লেন্স-এর 
দূরবীলনর সাোলযয আটি বহুদূর লর্লক তালক েক্ষয কটর। আটি েষ্ট লদখোি একিা 
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প্যালকি লপ্াস্টঅটফলসর লেিার বলক্স লফেলেন। এরপ্র র্াট়েলত উলে লিন্টন-এর টদলক 
চলে লর্লেন। 
  
-তারপ্র? 
  
-তারপ্র আিরা সদেবলে লপ্াস্টঅটফলস টর্লয় লপ্াস্টিাস্টারলক বলে লেিার বক্স খুলে 
এই প্যালকিিা উদ্ধার কটর। 
  
প্যালকলির ওপ্র প্রাপ্ক টেসালব যার নাি টেকানা টেে তার ওপ্র নজর রাখা েলে। 
টক? 
  
-না, কারে প্রাক টেে এিন একিা প্রটতষ্ঠান যালদর কাজ েলো টচটেপ্ত্র এবিং প্ালশগে 
টনলজলদর কালে লরলখ প্রবতগী কালে টকেু কটিশন আদায় কলর লপ্ররলকর কালে টচটে 
টনলয় লকালনা লোক এলে তালক টনটদগষ্ট বস্তুটি লদওয়া। টচটে বা প্ালশগলের লিতলর টক 
র্ালক তা তারা জানলত লচষ্টা কলর না। এই কারলেই লসখালন লখাাঁজখবর কটরটন। এবার 
আিার কালজ যাটে িাঁটসলয়। 
  
-আবার কলব লদখা েলব আপ্নার সলে? 
  
-কাে এর্ালরািার সিলয়। আশা কটর তখন আরও টকেু নতুন সিংবাদ আপ্নালক টদলত 
প্ারব। ওসব টনলয় কালরা সলে আলোচনা করলবন না। চটে। 
  
লপ্ায়ালরা লযলতই আেটর্ন, কযার্াটরন এবিং টকিংিনলক লদখলেন তারা র্লল্প িশগুে। 
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. 
  
২০. 
  
িাঁটসলয় প্লপ্াপু্োস 
  
পূ্লবগাি ঘিনার প্লরর টদলনর কর্া। 
  
লব্রকফাষ্ট করটেলেন প্লপ্াপু্োস, সািলনর লচয়ালর িুলখািুটখ বলসটেে তার লিলয় টজয়া। 
  
লোলিলের বয় এলস প্লপ্াপু্োলসর োলত একিা কার্গ টদে। কার্গখানা লদলখ প্লপ্াপু্োস 
বেলেন, িদ্রলোকলক আসলত বলো। 
  
বয় চলে লর্লে টতটন টজয়ালক বেলেন, টিকটিটক লপ্ায়ালরা আসলে লর, টক বযাপ্ার! ও 
েোৎ আিার লপ্েলন োর্ে লকন? 
  
টজয়া বেে, র্তকাে ওলক লিটনস েলন লদলখটেোি। িলন েয় উটন লকালনা লখাাঁজখবর 
লপ্লয়লেন। টকন্তু এ বযাপ্ালর উটন নাক র্োলেন লকন? 
  
প্লপ্াপু্োস বেলেন, আিার িলন েয় টিিঃ আেটর্ন তালক টনযুি করলবন। রুর্ এবিং 
োিগ অব ফায়ার দুলিা োটরলয় িদ্রলোক এলকবালর লক্ষলপ্ লর্লেন। 
  
লপ্ায়ালরা এলস োটজর েলেন লসখালন, সুপ্রিাত টিিঃ প্লপ্াপু্োস। িালো আলেন 
টনিয়ই? 
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টজয়ার টদলক তাটকলয়, আিালক িুলে যানটন লতা িাদলিায়ালজে? 
  
আপ্নালক লকউ িুেলত প্ালর? দয়া কলর বসুন িাঁটসলয়। লপ্ায়ালরার বসবার প্র 
প্লপ্াপু্োস বেলেন, কটফ চেলব টক? 
  
–না, এই িাত্র কটফ লখলয় আসটে। 
  
–তা, এখালন টক িলন কলর? 
  
-লকন? পু্রলনা বনু্ধর সলে লদখা করলত টক আসলত লনই? প্লপ্াপু্োস লেলস বেলেন, 
পু্রলনা বনু্ধর জলনয এিন িান লয প্যারী লর্লক টরটিয়ারায় েুলি এলসলেন, আটি তােলে 
একজন লকউলকিা বেুন! 
  
লপ্ায়ালরা লেলস বেলেন, িাাঁসলয় প্লপ্াপু্োস টক টনলজলক এত অখযাত িলন কলরন? 
আপ্টন লয একজন টবখযাত লোক, একর্া লক না জালন। 
  
–অনয লকউ না জানলেও লয সব লর্ালয়ন্দা আিার ওপ্র লর্াপ্লন নজর রালখন তালদর 
লচালখ আটি একটদক টদলয় টবখযাত ববটক। যা এবালর দয়া কলর আসে কর্ািা বযি 
করুন লপ্ায়ালরা। 
  
–আটি লকালনা একিা বযাপ্ালর আপ্নার কালে সাোযয চাইলত এলসটে টিিঃ প্লপ্াপু্োস। 
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-আিযগ! আটি সাোযয করব টবশ্বটবখযাত টর্লিকটিি এরকুে লপ্ায়ালরালক! এরকি অদু্ভত 
কর্া এর আলর্ লকালনাটদন শুলনটে বলে িলন েয় না। 
  
–না, োট্টা নয় বনু্ধ। সটতযই আটি আপ্নার সােযযপ্রার্গী। 
  
–লবশ, টক সাোযয করলত েলব বেুন। বযাপ্ারিা টনিয়ই খুব গুরুতর তাই না? 
  
–েযাাঁ, বযাপ্ারিা গুরুতরই বলি। িাদাি কযার্াটরন-এর িৃতুযর বযাপ্ালর আটি তদন্ত 
করটে। 
  
–কার্লজ প্ল়েটে খবরিা। লক বা কারা তালক বু্ল লেলনর কািরার লিতলর েতযা কলরলে। 
টকন্তু এ বযাপ্ালর আটি আপ্নালক টক সাোযয করলত প্াটর? 
  
প্লকি লর্লক লিেলিলির বাক্সিা লবর কলর প্লপ্াপু্োস-এর োলত টদলয় বেলেন, লদখুন 
ত, রুবীগুলোর দাি কত েলব? 
  
বাক্সিা খুলে রুবীগুলোর টদলক তাটকলয় প্লপ্াপু্োস বেলেন, আপ্টন টক সটতযই 
এগুলোর দাি জানলত চান, না আপ্নার অনয লকালনা উলদ্দশয আলে? 
  
–টেকই ধলরলেন। আটি জাটন, এগুলোর দাি প্াাঁচ োজার প্াউণ্ডও েলব না। 
  
-ো নকে েলেও এগুলো লদখলত আলর্র িতই। সাধারে লোলক নকে বলে বুিলতই 
প্ারলব না। টকন্তু এগুলো আপ্নার োলত এলো টক কলর? কার কালে টেে? 
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–টেে কাউন্ট দয ো লরাটচর কালে। 
  
–আিযগ বযাপ্ার লতা! 
  
–েযাাঁ, বযাপ্ারিা একিু আিযগ বলি। এবার শুনুন এগুলো লবািা যালে নকে। টকন্তু 
আসে রুবীগুলো িাদাি কযার্াটরন-এর কািরা লর্লক অপ্হৃত েলয়লে। 
  
–টক বেলেন! 
  
–শুনুন বনু্ধ! লচারাই িাে উদ্ধার করার কাজ পু্টেলশর। 
  
আটি শুধু েতযাকারীলক লবর করলত চাই। টিিঃ আেটর্ন আিালক এই কালজর জলনযই 
টনযুি কলরলেন। তলব েতযাকারীর সন্ধান করলত লর্লেই রুবীগুলোর বযাপ্ারও এলস 
যায়। কারে িাদাি কযার্াটরন-এর েতযা আর রুবী অপ্েরে দুলিা ঘিনাই প্রের 
সিংযুি। 
  
প্লপ্াপু্োস লেলস বেলেন, তারপ্র? 
  
–আিার ধারো, রুবীগুলো শীঘ্রই েস্তান্তটরত েলব বা েলয় লর্লে এই শেলরই। এই 
কারলেই িলন েলে আিার–আপ্টন েয়লতা আিালক সাোযয করলত প্ারলবন। 
  
–টকিালব আটি আপ্নালক সাোযয করলত প্াটর বেুন। 
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–আপ্নার িলতা বুটদ্ধিান লোকলক টক খুলে বেলত েলব? রাটশয়ার লকালনা িূতপূ্বগ গ্রযাণ্ড 
টর্উক, অলেটেয়ার লকালনা লকালনা আকগর্াচস, টকিংবা িারলতর লকালনা িোরাজা যটদ 
লকালনা দািী রত্ন টবটক্র করলত চান তােলে লসগুলো লকার্ায় এবিং কার কালে যায় লস 
খবর আপ্নার জানা আলে। 
  
-েযাাঁ, এ ধরলনর লর্াপ্ন লেনলদলনর বযাপ্ালর আিার টকেুিা সুনাি আলে বলি। কারে 
আপ্নার িলতা আটিও লর্াপ্নীয়তা রক্ষা কলর র্াটক। 
  
–তােলে বুিলত প্ারলেন লকন আটি আপ্নার কালে সাোযয চাইটে। এর সলে পু্টেলশর 
লকালনা সম্পকগ লনই। এিা একান্তই আিার বযটির্ত বযাপ্ার। 
  
প্লপ্াপু্োস বেলেন, ধরুন এ বযাপ্ারিা যটদ আিার জানা র্ালক, তবু লস কর্া 
আপ্নালক বেব লকন? লপ্শার্ত লর্াপ্নীয়তা আটি জানালত রাজী নই টিিঃ লপ্ায়ালরা। 
  
–কর্ািা টেকই বলেলেন িাঁটসলয়। টকন্তু তা সলেও আটি আশা কটর আিালক অন্ততিঃ 
বেলবন লসিা। কারে সলতর বের আলর্ লকালনা একজন নাি করা লোক তার দািী 
টজটনস আপ্নার কালে জাটিন টেসালব র্টেত লরলখ টেে এবিং টজটনসটি আপ্নার 
লেফাজত লর্লক চুটর েলয়টেে। লস সিয় আটিও আপ্নালক লকালনা টবলশর্ বযাপ্ালর 
লর্াপ্ন িালবই সাোযয কলরটেোি। 
  
লপ্ায়ালরা একবার টজয়ার টদলক লদখলেন লস অতযন্ত আগ্রলের সলে কর্াগুলো শুনলে। 
লপ্ায়ালরা বলে চেলেন, আটি তখন প্যারীলত। আপ্টন আিালক লসখান লর্লক এলন লসই 
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লচারাই িাে উদ্ধালরর কাজ আিার ওপ্লর লেল়ে টদলেন। এবিং আটি লসই টজটনস উদ্ধার 
কলর আপ্নার োলত তুলে টদলয়টেোি। 
  
–লস কর্া আটি িুটেটন টিিঃ লপ্ায়ালরা। আটি এত অকৃতে নই। 
  
–েযাাঁ আপ্নালদর এই গুেিা আলে বলি। 
  
 –গ্রীক জাটতর কর্া বেলেন লতা? 
  
-না িাঁটসলয়, আটি ইহুদী জাটতর কর্া বেটে। লপ্ায়ালরার কর্ায় টবটস্মত েলেন 
প্লপ্াপু্োস। তার ধারো টেে তার প্রকৃত প্টরচয় লকউ জালন না। টতটন বেলেন, েযাাঁ, 
আপ্টন টেকই বলেলেন। আটি ইহুদী। 
  
-তােলে আপ্টন আিালক সাোযয করলেন লতা? 
  
–আপ্নালক সাোযয করলত প্ারলে আটি খুবই খুশী েতাি, টকন্তু দুিঃলখর টবর্য় এ 
বযাপ্ালর আটি টকেুই জাটন না। তলব আপ্টন যটদ চান তােলে লরলসর একিা টিপ্স 
টদলত প্াটর আপ্নালক। লরলসর িালে যান লতা! 
  
–তা যাই ববটক! 
  
-তােলে শুনুন। আর্ািী লরলসর টদন িাকুইন নালির ইিংটেশ লঘা়োিা বাটজ িারলব বলে 
খবর লপ্লয়টে। 
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প্লপ্াপু্োলসর কালে লরলসর টিপ্সিা লপ্লয় খুশী খুশী িলন লপ্ায়ালরা প্লপ্াপু্োস এবিং 
টজয়ার কালে টবদায় টনলয় লবটরলয় প়্েলেন। 
  
লসই টদন স্কিেযাণ্ড ইয়ালর্গর ইনসলপ্ক্টর টিিঃ জযাক-এর কালে একখানা জরুরী টচটে 
টেখলেন লপ্ায়ালরা। টচটেলত টতটন িাকুগইস নালি প্টরটচত একজন টক্রটিনযালের সম্বলন্ধ 
সব কর্া জানলত চাইলেন। 
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একদি নূতন সূত্র 
২১. একটি নূতন সূত্র 
  
টিিঃ আেটর্ন তার টনলজর সুযইলির েটয়িংরুলি বলস লপ্ায়ালরার জলনয অলপ্ক্ষা করলেন। 
লপ্ায়ালরা লফালন জাটনলয়লেন এর্ালরািায় আসলেন টতটন। 
  
এর্ারিা বাজার সলে সলেই িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা েটয়িং রুলি প্রলবশ করলেন। 
  
টিিঃ আেটর্ন খুশী েলয় বেলেন, আপ্টন লতা খুব প্ািংচুয়াে লদখটে। 
  
–েযাাঁ, আটি সাধযিত লচষ্টা কটর প্ািংচুয়াটেটি বজায় রাখলত। আো, এবার কালজর কর্া 
শুরু করা যাক।–লসাফায় বসলেন লপ্ায়ালরা। 
  
-বেুন। 
  
–প্রর্লিই আটি টিস িযাসন-এর সলে আর একবার কর্া বেলত চাই। লস এখালনই 
আলে লতা? 
  
–েযাাঁ, আপ্নার কর্ািত তালক এখালনই লরলখটে। এখুটন লর্লক প্াোটে। 
  
কটেিং লবে টিলপ্ বয়লক বেলেন টিস িযাসনলক আসলত। 
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একিু প্লরই টিস িযাসন ঘলর প্রলবশ করলেন। লপ্ায়ালরা বেলেন, বসুন টিস িযাসন। 
আপ্নার সলে আিার টকেু কর্া আলে। 
  
–লসটদন িযাটজলস্ট্রলির সািলন আপ্টন যা যা বলেলেন তার সব কর্া িলন আলে লতা? 
  
–টনিয়ই। 
  
–আপ্টন বলেটেলেন, িাদাি কযার্াটরন-এর কািরায় লয লোকটিলক লদলখটেলেন তালক 
আপ্টন লচলনন না–তাই না? 
  
–েযাাঁ, এবিং এখনও লসই কর্াই বেটে। 
  
–আো, িাঁটসলয় কযার্াটরনলক আপ্টন লচলনন টনিয়ই? 
  
–টচটন, তালক আটি দুবার িাত্র লদলখটে। 
  
কাে লর্লক টক কখনও লদলখলেন? 
  
-না, খুব কালে লদটখটন। একবার কাজগন স্ট্রীলির বাট়েলত আর একবার প্ালকগ। বাট়েলত 
যখন এলসটেলেন তখন আটি লদাতোর বারান্দায় দাাঁট়েলয় টেোি। আর টিিঃ কযার্াটরন 
টসাঁট়ে টদলয় ওপ্লর উেটেলেন। কলয়ক লসলকণ্ড িাত্র লদলখটেোি। 
  
–প্ালকগ তালক িালোিালব েক্ষয কলরটেলেন টক? 
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-েযাাঁ, লসটদন আটি তালক িালোিালব লদলখটেোি, লসটদন তার সলে একজন টবলদটশনী 
িটেো টেলেন। 
  
–টবলদটশনী? 
  
–েযাাঁ, িটেোটি ইিংলরজ নন। 
  
–আো, এবার একিু লিলব বেুন লতা, লসটদন িাদালির কািরায় যালক লদলখটেলেন তার 
লচোরািা টিিঃ কযার্াটরন-এর িলতা টকনা? 
  
এবার টিস িযাসন টবটস্মত স্বলর বেলেন, একর্া আটি টচন্তাও কটরটন সযার। টতটন িালন 
  
–আপ্টন েয়লতা শুলন র্াকলবন টিিঃ কযার্াটরন ওই লেলনই টেলেন। িাদাি কযার্াটরন লয 
ঐ লেলনই যাটেলেন লস কর্াও টতটন জানলতন। অতএব সেত কারলেই ধলর লনওয়া 
লযলত প্ালর টতটন স্ত্রীর সলে লদখা করলত টর্লয়টেলেন। 
  
–টকন্তু সযার, িাদালির কািরায় লয িদ্রলোকলক লদলখটে টতটন লেলনর যাত্রী নন। 
  
–একর্া লকন বেলেন? 
  
-কারে, ওাঁর র্ালয় ওিারলকাি আর িার্ায় িুটপ্ টেে। লেলনর লকালনা যাত্রী েলে টনিয়ই 
টতটন ওিারলকাি আর িুটপ্ প্লর কািরায় লযলতন না। 
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একটদক টদলয় টেকই বেলেন কর্ািা। টকন্তু এিন লতা েলত প্ালর, িাঁটসলয় কযার্াটরন 
প্ল্যািফলিগ নািবার জনয ওিারলকাি ও িুটপ্ প্লর কটরর্লর লবটরলয় েোৎ তার িত 
প্টরবতগন কলর িাদালির কািরায় টর্লয়টেলেন। েয়লতা কটরর্লর িাদালির সলে লদখা 
েলয় যাবার প্র টতটন আর প্ল্যািফলিগ না লনলি িাদালির কািরায় িাদালির সলে 
ঢুলকটেলেন। 
  
টিস িযাসন বেলেন, একর্ািা আলর্ আিার িলন েয়টন। টকন্তু আপ্নার কর্ায় এখন 
িলন েলে েয়লতা টেক। তলব এ বযাপ্ালর আটি েেফ কলর টকেু বেলত প্ারলবা না। 
  
লপ্ায়ালরা প্লকি লর্লক টসর্ালরি লকসিা বার কলর টিস িযাসলনর োলত টদলয় বেলেন, 
লদখুন লতা এিা িাদাি কযার্াটরন-এর টসর্ালরি লকস টক না? 
  
টিস িযাসন িালো কলর লদখলেন এক টপ্লে K অক্ষরিা লসানােী রলঙ এিব্রস করা 
রলয়লে। এিা কার বেলত প্ালরন টক? 
  
সটেক বেলত প্াটর না, টকন্তু এিা িাদালির নয়। টসর্ালরি লকসিা লপ্ায়ালরালক টফটরলয় 
টদে। 
  
–এিা তােলে টিিঃ কযার্াটরন-এর েলত প্ালর। কারে, তাাঁর নালির আদযক্ষরও K। 
  
–েযাাঁ, সযার, আপ্নার কর্াই টেক িলন েলে। িাদাি তার স্বািীলক উপ্োর লদবার জলনয 
একিা টসর্ালরি লকস টকলনটেলেন। এিা টনিয়ই লসিা েলব। 
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টিস িযাসন আেটর্ন এবিং লপ্ায়ালরালক অটিবাদন জাটনলয় ঘর লর্লক লবটরলয় লর্লেন। 
  
টিিঃ আেটর্ন বেলেন, আপ্টন তােলে বেলত চান লেকই একাজ কলরলে? অর্চ 
র্তকাে আপ্টনই বলেলেন পু্টেশ কাউন্টলক সলন্দে করলে। 
  
-টেকই বলেটেোি িাঁটসলয়। 
  
–তােলে? 
  
–টক তােলে? 
  
–এখন লতা লদখটে আপ্টন লেকলক সলন্দে করলেন। 
  
-সলন্দে করািাই লতা আিার লপ্শা। টকন্তু আটি লয লেকলক সলন্দে করটে, একর্া 
আপ্নার িলন েলো লকন? 
  
–টিস িযাসনলক লজরার ধরন লদলখ। 
  
-তালতই টক ধলর টনলত েলব আটি টিিঃ কযার্াটরনলক সলন্দে করটে? না আটি কাউলকই 
করটে না। আটি শুধু ঘিনাবেী টবলের্ে কলর প্রকৃত অপ্রাধীলক লবর করলত লচষ্টা 
করটে। 
  
-টকন্তু আপ্টন লসটদন বলেটেলেন কাউন্টলক অনুসরে কলর োিগ অফ ফায়ার উদ্ধার 
কলরলেন। এবিং টজটনসিা আিালক লদটখলয়লেন। 
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–লসকর্া লতা অস্বীকার করটে না টিিঃ আেটর্ন। 
  
-আপ্নার কর্া লতা আটি টকেুই বুিলত প্ারটে না। তােলে রুবীিা বাদ টদলয় এবার 
আপ্টন বুলনা োাঁলসর টপ্েলন তা়ো করলেন। 
  
–না িাঁটসলয়, বুলনা োাঁলসর টপ্েলন তা়ো করা লপ্ায়ালরার কাজ নয়। 
  
–তােলে লসই রুবীিা! 
  
-ওিা নকে। 
  
লপ্ায়ালরার কর্ায় টিিঃ আেটর্ন টবস্মলয় টবহ্বে েলেন। তাাঁর টবটস্মত িুলখর িাব লদলখ 
লপ্ায়ালরা বেলেন, এবার তােলে বুিলত প্ারলেন লতা ঘিনার র্টত সমূ্পেগ টিন্ন প্লর্ 
এলর্ালে। কাউলন্টর লপ্েলন লঘারা বৃর্া প্ণ্ডেি। 
  
–কাউন্টলক আপ্টন আর্ালর্া়োই েতযাকারী িালবনটন। 
  
–তা িাটবটন, এবিং লসকর্া আপ্নার কালে লর্াপ্ন রাটখটন। 
  
 –তা সলেও টক ওই রুবীর বযাপ্ালর তাাঁলক আপ্টন সলন্দে কলরনটন। 
  
কলরটেোি। কারে কাউন্ট ওই রুবীিা েস্তর্ত করার জলনয িাদাি কযার্াটরনলক টচটেলত 
রুবীিা আনার অনুলরাধ জানাে। কাউন্ট জানলতন িাদাি রুবীিা আনলব তাই টতটন 
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আলর্ই নকে োিগ অফ ফায়ার লযার্া়ে কলর লরলখটেলেন। অর্গাৎ সুলযার্ িত আসেটি 
োটতলয় তার জায়র্ায় নকেটি লরলখ লদলবন। টতটন আরও বুলিটেলেন িাদাি কখনও 
আসে নকলের প্রলিদ বুিলত প্ারলবন না। আর লকলেোরীর িলয় লকালনাটদন বুিলত 
প্ারলেও কর্ািা লচলপ্ যালবন। 
  
–আপ্টন তােলে টক প্রর্লিই সলন্দে কলরটেলেন কাউন্ট নকে রুবী সিংগ্রে কলর 
লরলখলেন। 
  
-না তা কটরটন। এবিং লসই জলনযই সলন্দে িুি টেে না। এখন আর তালক সলন্দে কটর 
না। 
  
-এখালন টক আর একিা প্রশ্ন আলস না? 
  
–টক প্রশ্ন িাঁটসলয়? 
  
–কাউন্ট নকে রুবীিা প্াচার করার জলনয এত বযস্ত েলয়টেলেন লকন? 
  
–কারে কাউন্ট বুিলত লপ্লরটেলেন পু্টেশ তার বাট়ে সাচগ করলব আর তখন নকে 
রুবীিা লপ্লে তালক েতযাকালণ্ডর সলে জট়েলয় লগ্রপ্তার করলব। তাই নকে রুবীিা 
সরাবার বযস্ততা। 
  
–এতক্ষলে বযাপ্ারিা বুিোি। টকন্তু ও যটদ েতযাকারী না-েয়, তলব লক এই প্ার্ণ্ড? 
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-লয লর্য়ার দয নলয়ন লস্টশলন িাদাি কযার্াটরন-এর কািরায় ঢুলকটেে। টকন্তু এখন প্রশ্ন 
েলো, লক লসই লোক? 
  
তলব টক লেকই আিার সবগনাশ কলরলে? 
  
–সটেক টকেু বেলত প্ারটে না। এখন আিার একিাত্র কাজ েলব লসই লোকিালক খুাঁলজ 
লবর করা। 
  
আশা কটর শীর্টর্রই তালক প্ালবা। আজ উটে। 
  
লনলগ্রসলকা লর্লক লবটরলয় আসলতই টিিঃ লপ্ায়ালরা লদখলত লপ্লেন টিিঃ কযার্াটরন একিা 
লিাির র্াট়ের প্ালশ দাাঁট়েলয় র্াট়ের আলরােীর সলে কর্া বেলেন। র্াট়ের আলরােীলক 
লদলখ টচনলত প্ারলেন–টিস লগ্র। 
  
লপ্ায়ালরা তা়োতাট়ে একিা র্ালির আ়োলে দাাঁট়েলয় ওলদরলক েক্ষয করলেন, টকন্তু ওরা 
লদখলত লপ্ে না। 
  
টিটনি দুলয়ক প্লরই র্াট়েিা চলে লর্ে। টিিঃ কযার্াটরন তখনও দাাঁট়েলয় েক্ষয করলত 
োর্লেন চেিান র্াট়েিালক। 
  
লিলয়টি চিৎকার, তাই না িাঁটসলয়? 
  
চিলক উলে লপ্েন টফলর তাকালেন টিিঃ কযার্াটরন। লপ্ায়ালরা তাাঁর টদলক তাটকলয় িৃদু 
োসলেন। 
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কযার্াটরন বেলেন, আপ্টন এখালন? 
  
-িাদলিায়ালজে কযার্াটরন টক টকেু বলেলেন আপ্নালক? আপ্নালক লদলখ লবশ টবচটেত 
িলন েলে। 
  
–সব কর্াই লয আপ্নালক বেলত েলব তার লকালনা কারে আলে টক? 
  
-না না, তা র্াকলব লকন! টিটষ্ট লেলস লপ্ায়ালরা আবার বেলেন, আপ্টন েয়লতা লদখলতই 
প্ানটন…. আপ্টন যখন কর্া বেটেলেন আলরকিা র্াট়ে লর্লক অপ্র একজন িটেো 
আপ্নালক েক্ষয করটেলেন। বাাঁ টদলক তাকালে তালক লদখলত প্ালবন। 
  
বাাঁ টদলক তাটকলয়ই লদখে টিলরটে তালক েক্ষয করলে আলরকিা র্াট়েলত বলস। 
  
–ও লদখটে এখনও লপ্েন োল়েটন। 
  
–ও টনিয়ই জালন লয আপ্টন এখন অলনক িাকার িাটেক। 
  
–টেক বলেলেন। ওর কাজই েলো িলক্কে বধ করা। অলনক লিলয়র সিংসলর্গ আটি 
এলসটে টকন্তু ওর িলতা লিলয় আজও লদলখটন। ওর ওই সুন্দর লচোরার আ়োলে আলে 
কুৎটসত িন। 
  
–িাদলিায়ালজে, কযার্াটরনও লতা খুব সুন্দরী, তাই না। 
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টিস কযার্াটরন-এর সলে ওর তুেনা করলবন না িাঁটসলয়। কযার্াটরন েলেন স্বলর্গর লদবী 
আর ও েলো নরলকর কীি। আপ্টন েয়লতা িাবলেন টিস লগ্রর লসৌন্দলযগ িুগ্ধ েলয় 
টিলরটেলক লেল়ে তার লপ্েলন ঘুরটে আটি, তাই নয় টক? 
  
–না িাঁটসলয়, এিা টেক নয়। টিলরটের সলে টক সটতযই সব সম্পকগ টেন্ন কলরলেন 
আপ্টন? 
  
-েযাাঁ। 
  
-তােলে এটর্লয় যান িাটসলয়। টিস লগ্র-লক স্ত্রীরূলপ্ প্াওয়া লয লকালনা পু্রুলর্র প্লক্ষই 
িালর্যর কর্া। 
  
–টকন্তু তার আলর্ টিলরটের সলে একবার লবািাাঁপ়্ো করলত েলব। লকন ও এখনও 
আিার লপ্েলন লেলর্ আলে তার অবসান ঘিালত চাই। 
  
দ্রুতপ্লদ টিলরটের র্াট়ের টদলক লস চেে। আর লপ্ায়ালরা তাাঁর বাট়ের টদলক রওনা 
েলেন। 
  
লোলিলে টফলর লপ্াশাক লেল়ে লপ্ায়ালরা সলব টবোি করলত বলসলেন, েোৎ তার 
লিটেলফানিা লবলজ উেে। 
  
টরটসিার তুলে টনলেন লপ্ায়ালরা, েযালল্লা–এরকুে লপ্ায়ালরা বেটে। 
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অপ্র প্রান্ত লর্লক টিিঃ আেটর্ন–এর প্রাইলিি লসলক্রিারী। সযার আপ্নার সলে কর্া 
বেলত চান। দয়া কলর োইনিা ধরুন। 
  
একিু প্লরই আেটর্ন কর্া বেলেন, টিিঃ লপ্ায়ালরা বেলেন টক? আটি আেটর্ন। 
  
–েযাাঁ, বেুন। আটি কর্া বেটে। 
  
-শুনুন িাঁটসলয়, এইিাত্র টিস িযাসন লফান কলর বেলেন, আপ্নার কর্া লশানার প্র 
এতক্ষে ধলর টতটন টচন্তা কলরটেলেন। এখন তার দৃঢ় টবশ্বাস লসটদন রুর্-এর কািরায় 
যালক লদলখটেলেন লস লেক ো়ো আর লকউ নয়। 
  
-ধনযবাদ িাঁটসলয়। এিা সটতযই একটি দািী খবর। 
  
. 
  
২২. 
  
নাটর্নীর টবর্ টনিঃশ্বাস 
  
 টিিঃ কযার্াটরন তার লোলিলে টফলর আসলতই টরলসপ্শন ক্লাকগ বেলেন, এক িদ্রলোক 
আপ্নার সলে লদখা করলত এলসলেন। 
  
-লক? টক নাি? 
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–নাি বেলেন না। শুধু বেলেন, আপ্নার সলে তার দরকারী কর্া আলে। আটি তালক 
অলপ্ক্ষা করলত বলেটে। 
  
-লকার্ায়? 
  
–লসেুলন। 
  
–টেক আলে। আটি এখুটন যাটে। 
  
লসেুলন ঢুলকই লদখলেন বলস আলেন কাউন্ট দয ো লরাটচ। টতি কলে বেলেন, আিার 
িলন েয় এখালন আসািা টনতান্তই প্ণ্ডেি েলয়লে আপ্নার। 
  
–আিার তা িলন েয় না। আিার কর্াগুলো শুনলে আপ্টন বুিলবন কর্াগুটে গুরুত্বপূ্েগ। 
  
–লবশ বেুন, টক বেলত চাইলেন। 
  
–প্রর্লি আটি আপ্নার র্িীর লশালকর লবদনা জানাই। 
  
–আপ্টন যটদ একর্া বোর জলনয এলস র্ালকন তােলে আপ্টন আসুন। এসব লশানার 
সিয় আিার লনই। 
  
–ইিংলরজলদর িদ্রতালবাধ লয কত কি তা আর একবার প্রিাটেত েে। এবার আিার 
বিবযিা শুনুন। আপ্টন এখন লবশ লিািা িাকার িাটেক, তাই না? 
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–তালত আপ্নার টক এলস যায়? 
  
–আিালক পু্টেশ আপ্নার স্ত্রীর েতযাকারী বলে সলন্দে করলে। 
  
–তাই নাটক? 
  
–আটি এ বযাপ্ালর এলকবালরই টনরপ্রাধ। আটি আপ্নার কালে প্রটতো কলর বেটে…. 
  
–আিার কালে প্রটতো কলর োি লনই, ওিা আপ্টন িাঁটসলয় কযালরজ-এর কালে করলে 
োিবান েলবন। টতটন িািোর অযাজ দয ইনস্ট্রাকশন। 
  
–আিার আরও টকেু বিবয আলে িাঁটসলয়। 
  
–সিংলক্ষলপ্ সারুন। 
  
–বতগিালন আটি খুবই আটর্গক অনিলন প্ল়েটে। আিার টকেু িাকার দরকার। কাউলন্টর 
কর্া লশানার সলে সলে লেক আসন লেল়ে উেে। 
  
এই কর্ািাই আটি শুনলত চাইটেোি। টকন্তু লজলন রাখ নরপ্শু, ব্লযাকলিটেিং কলর আিার 
কাে লর্লক একটি ফ্রাও আদায় করলত প্ারলব না। 
  
কাউন্ট লদখলেন লয কযার্াটরন চলে যালেন তাই বেলেন, আপ্টন আিালক িুে বুিলেন 
টিিঃ কযার্াটরন। আটি আপ্নালক ব্লযাকলিে করলত আটসটন। আটি বেলত এলসটে, আপ্টন 
লয আপ্নার স্ত্রীলক েতযা কলরলেন এর টনিগরলযার্য প্রিাে আলে আিার কালে। আপ্টন 
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যটদ ইো কলরন তােলে টকেু িাকার টবটনিলয় বযাপ্ারিা চাপ্া টদলত চাই। আশা কটর 
টবর্য়িার গুরুত্ব টবলবচনা কলর আপ্নার িতািত এখুটন আিায় জাটনলয় লদলবন। 
  
–আপ্টন টক আিালক িয় লদখালত চাইলেন? 
  
-না, কাউলক িয় লদখালনা আিার লপ্শা নয়। আটি শুধু বেলত চাইটে, আপ্টন ইলে 
করলে বযাপ্ারিালক চাপ্া টদলত প্ালরন। লয িটেো আপ্নার অপ্কলিগর প্রতযক্ষদশগী 
সাক্ষী, তার িুখ বন্ধ করলত েলে অবশযই টকেু অর্গ বযয় করলত েলব আপ্নালক। তাো়ো 
আিারও টকেু চাই… 
  
–কার কর্া বেলেন আপ্টন? টিলরটে? 
  
 –েযাাঁ টতটনই। এক েক্ষ ফ্রা েলেই িুখ বন্ধ করা যালব। 
  
–এবার তােলে আিার উত্তরিা শুনলবন টক? 
  
–টনিয় শুনলবা িাঁটসলয়। 
  
–আপ্টন এখান লর্লক লসাজা লবটরলয় যান। সলে সলে কযার্াটরন লসেুন লর্লক লবটরলয় 
লর্লেন। 
  
লেক কযার্াটরন লসেুন লর্লক লবটরলয় লসাজা চলে লর্লেন টিলরটের লোলিলে। টরলশপ্শন 
অটফলস খবর জানলত প্ারলেন টিলরটে ঘলরই আলেন। টতটন তার নাি োপ্ালনা 
কার্গখানা টরলশপ্শন ক্লালকগর োলত টদলেন। আটি তার সলে এখুটন লদখা করলত চাই। 
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বয় কলয়ক টিটনলির িলধযই টফলর এলস টিিঃ কযার্াটরনলক বেলেন, আপ্টন আসুন 
িাঁটসলয়। 
  
টতনতোয় একিা ঘলরর সািলন টর্লয় বেে, এই ঘলরই িাদলিায়ালজে র্ালকন। আপ্টন 
লিতলর যান। 
  
লেক ঘলর ঢুকলতই টিলরটে লচাখ সরাে। তােলে লশর্ প্যগন্ত তুটি এলে? আটি জানতাি 
তুটি আসলব। এলেই যখন, বসলত আপ্টত্ত েলব না টনিয়ই। 
  
লেক না বলসই বেলেন, কাউন্টলক আিার কালে প্াটেলয়টেলে লকন? 
  
 –লসটক! আটি তালক প্াোব লকন?–সারা শরীলর টবস্ময় লদখান টিলরটে। 
  
–ব্লযাকলিটেিং কলর টকেু োটতলয় লনবার জলনয। 
  
লেক-এর কর্া শুলন টিলরটে বেলেন, কাউন্ট লয লতািালক ব্লযাকলিটেিং করলত যালব তা 
অনুিান করলত প্াটরটন। আটি তার কালে টর্লয়টেোি টেকই, এবিং লতািার ওপ্লর 
অটিিান কলর কলয়কিা কর্া বলেটেোি টকন্তু আসলে টকেুই না। ওকর্া লকবে তুটি 
আর আটি ো়ো লকউ জালন না। লেক র্ারটেিং, টিটেটিটে আিালক িুে বুলিা না। 
  
কালে এটর্লয় এলস লেলকর িুলখর সািলন টনলজর িুখটি তুলে ধলর আলবলশ লচাখ 
বুজলো। লেক তালক এক ধাক্কা টদলয় সটরলয় টদে। তুটি যটদ লিলব র্াক আিার স্ত্রীলক 
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আটিই েতযা কলরটে তােলে িো িুে করলব তুটি। আটি এতিা টনলচ নাটিটন লয িাকার 
জলনয টনলজর স্ত্রীলক েতযা করব। 
  
এবার টিলরটে টবর্ধর লর্াখলরা সালপ্র িলতা রালর্ িার্া তুলে বেে, তুটি এ বযাপ্ালর 
আিালক ধাপ্পা টদলত প্ারলব না লেক। এখনও বেটে তুটি আগুন টনলয় লখো কলরা না। 
লসটদন তুটি বলেটেলে লতািার স্ত্রীর িলতা স্বাস্থযবতী স্ত্রীলোক লকবে অযাকটসলর্লন্টই 
িরলত প্ালরন আর লকালনা কারলে লতািার স্ত্রীর িৃতুয ঘিলে তুটি লতািার প্াওনাদারলদর 
োত লর্লক রক্ষা প্ালব। লেক তুটি যটদ এখনও আিার কালে টফলর আস তােলে লতািার 
কর্া লকালনা তৃতীয় বযটির কালন যালব না। 
  
তুটি আিালক িয় লদটখলয় বশ করলত চাও! টকন্তু লতািার যা খুটশ তাই করলত প্ার, 
আটি আর লতািার সলে সম্পকগ রাখলবা না। 
  
-লবশ, তােলে তাই েলব। লতািার অপ্কলিগর সেী আটি টনলজ। আটি টনলজর লচালখ 
লদখটে নলয়নশ লস্টশলন লেন র্ািার সলে সলে তুটি লতািার স্ত্রীর কািরা লর্লক লবটরলয় 
এলসটেলে আর তখন লতািার স্ত্রী আর লবাঁলচ টেে না। 
  
টিলরটের কর্াগুলো লশানার প্র টনিঃশলব্দ লেক টক টচন্তা করলত করলত ঘর লর্লক 
লবটরলয় লর্ে। 
  
. 
  
২৩. 
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সাবধান বােী 
  
লের্ী িাম্পটেন কযার্াটরনলক টনলয় িটণ্টকালোলত এলসটেে। বার্ালন দুজলন বলস যখন 
কর্া বেলে তখন টকিংিন আর লপ্ায়ালরা এলস োটজর েলেন। টকিংিনলক লদলখ প্রায় েুলি 
লর্ে লের্ী িাম্পটেন। টক অিযগ! আপ্নালক লয এখালন লদখব লস কর্া িাবলতও 
প্াটরটন। 
  
–আটিও িাবলত প্াটরটন। িারী খুশী েোি আপ্নালক লদলখ। 
  
–তােলে আসুন, লব়োলত লব়োলত দু-চারলি কর্া বটে। লসই োসপ্াতালের টদনগুলোর 
কর্া আপ্নার টনিয়ই িলন আলে? 
  
কর্া বেলত বেলত টকিংিনলক অনয টদলক টনলয় চেে লের্ী িাম্পটেন। লপ্ায়ালরা 
কযার্াটরন-এর কালে এলস োটসিুলখ বেলেন, আবার আপ্নার সলে লদখা েলয় লর্ে। 
িালোই েলো আপ্নার সলে লদখা েওয়ার খুব দরকার টেে। িাদলিায়ালজে, জীবলন 
এিন টকেু ঘিনা আলে যা ঘিবার আলর্ই তার আিাস প্াওয়া যায়। লযিন সূযগ ওেবার 
আলর্ই আকালশ তার আিাস প্াওয়া যায়। 
  
–লোঁয়াটেই করলবন, নাটক–আসে কর্ািা বেলবন? 
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–ঐ আিার লদার্। িালি িালি লোঁয়াটে করলত আিার িালো োলর্। টেক আলে, তােলে 
লসাজাসুটজই বটে। টিটষ্ট কলর লেলস বেলেন, টিিঃ টকিংিনলক লকিন োলর্ আপ্নার? 
যটদও প্রশ্নিা একান্তই আপ্নার িলনর বযাপ্ার। 
  
-কর্াবাতগায় আোলপ্ বযবোলর লতা িালো লোক বলেই িলন েয় ওলক। টকন্তু েোৎ 
একর্া টজলেস করার কারে টক? 
  
–কারে আর টকেু নয় আটি আপ্নালক জীবলন সুখী লদখলত চাই িাদলিায়ালজে। িালি 
িালি এিন টকেু লোলকর সলে আোপ্ েয় যালদর সুখী লদখলে আটি টনলজও সুখী েই। 
আপ্টন তালদরই একজন। 
  
কযার্াটরলনর িলন েে এ লযন সমূ্পেগ টিন্ন লোক। লপ্ায়ালরার এিন র্োর স্বর আর 
কখনও লশালনটন লস। লপ্ায়ালরার কর্ার আন্তটরকতা, তার বযটিত্ব কযার্াটরনলক িন্ত্রিুগ্ধ 
করে। 
  
লপ্ায়ালরা আবার বেলেন, আো, এবার বেুন টিিঃ কযার্াটরনলক আপ্নার লকিন লোক 
বলে িলন েয়? 
  
–তাাঁর সম্বলন্ধ আটি টবলশর্ টকেু জাটন না। 
  
–এিা আিার প্রলশ্নর উত্তর েলো না। 
  
–আিার টকন্তু িলন েয় উত্তরিা টেকই েলয়লে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদি অফ্ ব্লু ট্রেন । আগাথা দিদি । এরকুল ট্র াযাররা সিগ্র 

192 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

–টেক আলে। টকন্তু একিা কর্া িলন রাখলবন আটি দুটনয়ার অলনক লোক লদলখটে 
অলনক টকেু লদলখটে। আিার অটিেতা লর্লক বেলত প্াটর লয খারাপ্ স্ত্রীলোলকর 
সিংসলর্গ এলে িালো লোকও অলনক সিয় খারাপ্ েলয় যায়, আবার একটি িালো 
লিলয়লক িালোলবলস লকালনা খারাপ্ লোক তার সবগনাশ লর্লক আনলত প্ালর। তা তার 
িালোবাসা যতই খাাঁটি লোক না লকন। 
  
–সবগনাশ বেলত আপ্টন টক বেলত চাইলেন? 
  
–আটি কালরা নাি বেলত চাই না। শুধু একর্া লজলন রাখুন লয, এিন টকেু লোলকর 
লচোরা আকর্গেীয়। আর লসই আকর্গলে ধরা লদবার উন্মাদনা আটি আপ্নার িলধয 
লদলখটে। আটি এরকুে লপ্ায়ালরা, আবারও বেটে, আপ্নার এই উন্মাদনা লযন লকালনা 
আকর্গলেই ধরা না প্ল়ে েক্ষয রাখলবন িাদলিায়ালজে। িন টদলত টর্লয় লয লকালনা 
েতযাকারীলক বরে কলর লফেলবন না। আশা কটর আিার কর্া িলন রাখলবন 
িাদলিায়ালজে। 
  
েোৎই লপ্ায়ালরা চলে লর্লেন লকালনা কর্া না বলে। লপ্ায়ালরার যাওয়া লদখলত লদখলত 
কযার্াটরন তার কর্াগুলো টচন্তা করলত োর্ে। টতটন লকনইবা বেলেন এই কর্াগুলো। 
তলব টক…. 
  
–টক অত তন্ময় েলয় িাবলেন বেুন লতা? 
  
কযার্াটরন চিলক তাকালতই লদখে টিিঃ কযার্াটরন প্ালশ দাাঁট়েলয়। সটম্বৎ টফলর এলো 
তার, কই টকেু না লতা! আপ্টন েোৎ লকার্া লর্লক? 
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-আর বেলবন না, আটি এতক্ষে জুয়া লখেটেোি। লখেলত লখেলত সব িাকা খুইলয় 
তলবই কযাটসলনা লর্লক লবর েোি। 
  
–আপ্টন একজন জুয়া়েী? –প্রায় আতগনালদর িলতা লশানাে কযার্াটরলনর স্বর। 
  
-আপ্টন িীর্ে অবাক েলেন। লদখুন, িানুলর্র জীবনিাই লতা একিা কযাটসলনা। 
জন্মালেই িানুর্লক িালর্যর কালে জীবনিালক বাজী রাখলত েয়। তারপ্র আিৃতুয চলে 
লসই বাজী োরা লজতার লখো। আর আটি লখটে িাকা প্য়সা লরলখ কযাটসলনালত টর্লয়। 
জুয়া লখটে এই লতা?–লোাঁি লবাঁটকলয় েধগার োটস োসলো লেক; আর প্লরর ওপ্র এই 
লয অটনিয়তার একিা উলত্তজনা। িালো টশকারী লযিন টশকার লদখলে টনলজর প্রাে 
টবপ্ন্ন েলেও টশকালরর লপ্েলন ধাওয়া কলর, িালো জুয়া়েীও লতিটন জুয়ায় সব টকেু 
োরালত প্ালর লজলনও জুয়ার দাোে ধরলত েুলি যায়। 
  
কযার্াটরন লেলকর এিন লবপ্লরায়া েটধগত লচোরা লদলখ স্তটম্ভত েলয় লর্ে। 
  
লেক বেে, আপ্নার সলে আিার টকেু কর্া আলে। লক জালন প্লর েয়লতা কর্ার সিয় 
েলব না। অলনলকর ধারো আটি নাটক আিার স্ত্রীলক খুন কলরটে। লেফ বালজ কর্া 
বুিলেন, পু্টেলশর কালে অবশয আিালক টকেু অল্পস্বল্প বেলত েলয়লে টকন্তু আপ্নার 
কালে টকেু লর্াপ্ন করব না। আপ্নালক প্াওয়া িালনই রাজত্বর সলে রাজকনযা। সুতরািং 
আপ্নালক টনলিগজাে সটতয কর্াই আিালক বেলত েলব। রুর্লক টবলয় কলরটেোি িাকার 
জলনয। অবশয রুর্ও আিালক টবলয় কলরটেে েুলকানবারী েবার জলনয। টকন্তু ওর িাকা 
আলে বলে আটি লনলপ্া েলয় র্াকলবা আর টতটন কাউলন্টর সলে লবৌ লবৌ লখো করলবন। 
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না না, আপ্টন িাবলবন না আটি অটিলযার্ করটে। লস কাটেনী আিার শ্বশুরিশালয়র 
কালে িালোিালব শুনলবন। অবশয একর্া সটতয রুর্-এর িৃতুযর আলর্র িুেূলতগ আিার 
প্লকি র্ল়ের িাে টেে। লদনায় অন্ধকার লদখটেোি চারটদক আর টেক লসই সিয় রুর্ 
টনলজ িলর আিালক বাাঁটচলয় লর্ে।–লযন ব়ে রকলির একিা জুয়ার বাজী টজতে 
এিনিালব লেলস উেলো লেক। 
  
কযার্াটরন বুটি টবরি েলো। টক টবশ্রী? স্ত্রীর িৃতুযলত লকউ উন্মালদর িলতা লো লো কলর 
লেলস সু্ফটতগ লদখায়। অদু্ভত! 
  
তা েক্ষয কলরই লেক বেে, বুিলত প্ারটে আিার োসািা উটচত েয়টন। এবার বটে 
আিার িলনর কর্া। লসই লয সযািয় লোলিলের বারান্দায় লতািার সলে ধাক্কা োর্ে 
আিার; লসই ধাক্কার লদাোয় এখনও প্যগন্ত হৃদয় দুেলে। টবশ্বাস কর আিার িলন েলো, 
লতািার িলতা লিলয়লকই আটি খুাঁজটে। লোলক দুনগাি লদলব আিার নালি, ো, সটতয 
অলনক কর্াই লতািালক েয়লতা লকালনাটদনই বো সম্ভব েলব না এিন কুকাজও আটি 
কলরটে। লতািার িালোবাসা লপ্লে আটি আবার িাে েবার লচষ্টা করব। নতুন কলর 
িানুলর্র িত িানুর্ েলত লচষ্টা করব। লস সুলযার্ টক আিায় লদলব না কযার্াটরন? বেলত 
বেলত কযার্াটরলনর কাাঁলধ একিা োত টদলয় টনলজর টদলক আকর্গে করে লেক। 
  
কযার্াটরন খুব ঘাবল়ে লর্ে। লস তা়োতাট়ে উলে দাাঁট়েলয় প়্েে। তবুও অদু্ভত বযাপ্ার 
লেক-এর আকর্গে লস উলপ্ক্ষা কলর চলে লযলত প্ারে না। 
  
–আিার কর্ার উত্তর লপ্োি না টকন্তু। 
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–আটি আটি জাটন না। 
  
টেক এিন সিয় দূর লর্লক টকিংিন আর লেটর্ িাম্পটেনলক লদলখ কযার্াটরন প্রায় লচাঁটচলয় 
উেে, লকার্ায় টেলেন এতক্ষে? 
  
-উটন এতক্ষে লেটর্ িাম্পটেলনর সলে লপ্রি করটেলেন। কর্ািা বলেই লেক লসাজা 
লবটরলয় লর্ে। 
  
-িািপ্র্ লর্লক লেটর্ িাম্পটেনলক লেল়ে টদলয় টকিংিন এলো কযার্াটরলনর কালে। 
দুজলনই আবার বসে। 
  
টকেুটদন ধলরই আপ্নার সলে কর্া বোর জলনয সুলযার্ খুাঁজটেোি টিস লগ্র। িালোই েে 
আপ্নালক লপ্লয়। 
  
টকিংিনও শুরু করে লপ্রি টনলবদন, তলব খুব িদ্র ও টবনলয়র সলে বেে, আপ্টন যটদ 
টকেু িলন না কলরন তােলে অবশয একিা কর্া বটে। 
  
-বেুন। 
  
–টক বেলত চাইটে আশাকটর আপ্টন টনিয়ই বুিলত প্ারলেন। আপ্নালক লযটদন প্রর্ি 
লদটখ আটি িালন–ইতস্ততিঃ করলত োর্ে টকিংিন। আবার অবশয এত তা়োতাট়ে একর্া 
আপ্নালক বো উটচত েলে না। টকন্তু টক জালনন, টিিঃ আেটর্ন েয়লতা লয লকালনাটদন 
টফলর লযলত প্ালরন। তাই বেটে। আিার এই চাকরী ো়ো বযটির্ত টকেু সম্মটত আলে 
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বলি, অবশয খুব লবটশ নয়। এই িুেূলতগ আপ্নার উত্তর না টদলেও েলব। েোৎ যটদ 
আিালক চলে লযলত েয় তাই আপ্নার িতািলতর একিু আিাস লপ্লে িালো েয়। 
আিার কর্ায় আপ্নার সম্মানোটন েলে আিায় ক্ষিা করলবন। 
  
টকিংিন-এর নম্র ও িদ্র কর্াবাতগা কযার্াটরনলক আকৃষ্ট করে। তার আন্তটরকতায় িুগ্ধ 
েলেন কযার্াটরন। েিা নম্র দৃটষ্ট একবার টকিংিলনর িুলখর ওপ্র বুটেলয়ই িুখ টনচু 
করে লস। 
  
টকিংিন আেলতা কলর কযার্াটরলনর একিা োত টনলজর োলত তুলে টনে। 
  
–আর একিা কর্া। লকালনাটদন লকালনা প্রলয়াজন েলে বেলবন। যটদ টকেু করলত প্াটর। 
  
সািানয একিু চাপ্ টদলয় একিা ঘালি লিজা োলতর উত্তাপ্ লনবার লচষ্টা করে। প্র 
িুেূলতগ োতিালক কযার্াটরন-এর লকালের ওপ্র নাটিলয় টদলয় প্াশ লর্লক উলে চলে লর্ে। 
একবারও লপ্েলন তাকাে না। 
  
কযার্াটরন স্তব্ধ েলয় বলস রইে। িাবলত োর্ে লেক আর টকিংিন-এর িলধয কত 
তফাত। িাবলত িাবলত তন্ময় েলয় লর্েে কযার্াটরন। টকলসর একিা অদু্ভত অনুিূটত 
তালক সজার্ কলর টদে। কযার্াটরন-এর িলন েলো, লস লযন একা বলস লনই। েোৎ তার 
িলন েলো প্ালশই লযন রুর্ এলস দাাঁট়েলয়লে। রুর্ কযার্াটরন টক লযন বেলত চাইলে 
তালক। রুর্-এর এক ঢাে লসানােী চুলের লিতর টদলয় তার করুে লচাখ লযন টকলসর 
এক আকুটতলত িলর উলেলে। এক টনবগাক িার্া লযন ফুলি লবলরালত চাইে রুর্-এর 
লোাঁলি। 
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কযার্াটরন-এর এলত েষ্ট িলন েলো রুর্-এর উপ্টস্থটত লয লস স্তব্ধ েলয় রইে। তারপ্র 
ধীলর ধীলর আবো েলয় টিটেলয় লর্ে রুর্ শূলনয। ঘালি টিলজ উেলে কযার্াটরন। টকলসর 
আকুটত রুর্-এর লচালখ লোাঁলি কযার্াটরন লদখে? রুর্ টক বেলত চাইটেে তালক! টক! 
  
. 
  
২৪. 
  
নারীর প্রটতটেিংসা কযার্াটরন-এর কাে লর্লক টবদায় টনলয় টকিংিন লপ্ায়ালরার লখাাঁজ 
করলত োর্ে। নানান জায়র্ায় ঘুলর অবলশলর্ তালক প্াওয়া লর্ে জুয়ার ঘলর। লপ্ায়ালরা 
তখন লিলত উলেলে জুয়া লখোয়। একিা লজা়ে সিংখযার ওপ্র অল্প িাকার বাটজ ধলর 
কািা লঘারালেন লপ্ায়ালরা। কািা র্ািে টবলজা়ে সিংখযায় এলস। 
  
-ইস! লনোতই বরাত খারাপ্। প্াশ লর্লক টকিংিন আপ্লশার্ জানাে, আবার লখেলবন 
নাটক? 
  
-না, এখন আর নয়। 
  
–আপ্নার জুয়া লখেলত িালো োলর্ িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা? লপ্ায়ালরা লচাখ তুেলেন। 
  
–লিটবলে জুয়া লখোয় িালর্যর ওপ্র টনিগর করলত েয়। ও আিার িালো োলর্ না। 
আটি জুয়া লখটে বুটদ্ধলক বাটজ ধলর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদি অফ্ ব্লু ট্রেন । আগাথা দিদি । এরকুল ট্র াযাররা সিগ্র 

198 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

–আপ্টন টক এখন বযস্ত? আপ্নালক একিা কর্া টজলেস করার টেে। 
  
–স্বেলন্দ বেলত প্ালরন। বলেন লতা আিরা বার্ালন টর্লয় বটস। 
  
–তাই চেুন। 
  
 লপ্ায়ালরালক টনলয় টকিংিন বাইলর লবটরলয় এলো। 
  
-জালনন টরটিয়ারা আিার খুব িালো োলর্। লযলত লযলত টকিংিন বেে, বার বের আলর্ 
একবার এলসটেোি, অবশয আেত বসটনক েলয়, আর িটতগ টেোি লেটর্ িাম্পটেলনর 
বসটনক োসপ্াতালে। সদয যুদ্ধলক্ষলত্রর প্রই টরটিয়ারালক স্বর্গ বলে িলন েলয়টেে 
লসটদন। 
  
-িলন েওয়াই স্বািাটবক।–লপ্ায়ালরা সায় টদলেন। 
  
–লস লযন কতটদন আলর্কার কর্া।–টকিংিন লযন সৃ্মটতচারে করলত করলত োাঁিলত 
োর্লেন। 
  
–আপ্নার লবশ টকেু কর্া বোর আলে আিালক বুিলত প্ারটে। 
  
–টেক বলেলেন লতা! লকিন কলর বুিলেন? 
  
–আপ্নার িুখই বলে টদলে লসকর্া। 
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–আিার িুখ লদলখ লয আিার িলনর কর্া লবািা যায় এ ধারো আিার টেে না। আটি 
তােলে জলের িতই স্বে বেুন? 
  
-িুলে যালবন না, িুলখর িার্া প়্োই আিার প্রধান কাজ। 
  
–আো। টিলরটে নালি লকালনা লপ্শাদার নাটচলয়লক লচলনন নাটক িাঁটসলয়। 
  
 –িাঁটসলয় কযার্াটরন-এর লপ্রটিকার কর্া বেলেন লতা? েযাাঁ টচটন। 
  
–আপ্টন েয়লতা এও জালনন আিার বস টিিঃ আেটর্ন দুচলক্ষ লদখলত প্ালরন না ওলক। 
টিলরটে আলর্ একবার টচটে টেলখ টিিঃ আেটর্লনর সলে লদখা করার প্রস্তাব টদলয়টেে 
টকন্তু টতটন প্রতযাখযান কলরলেন। আজ একদি আিালদর লোলিলে এলস উপ্টস্থত। লদখা 
করলবই, নালো়েবান্দা। 
  
–লবশ তারপ্র? 
  
–আর বেলবন না। এটদলক টিিঃ আেটর্ন লতা লরলর্ আগুন। আিালক িাটর্লয় টদলত 
টনলদগশ টদলেন। আিার লকবেই িলন েলো টিলরটের লযন খুব প্রলয়াজনীয় টকেু বোর 
আলে। কারে টিলরটেও লসটদন ব্ল লেলন টেে, েয়লতা টকেু লদলখও র্াকলত প্ালর। 
আপ্টন টক বলেন িাঁটসলয়? 
  
-টিলরটেলক প্রতযাখযান কলর টিিঃ আেটর্ন লবাকাটি কলরটেলেন। 
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–বেুন লতা, লবাকাটি কলরনটন বস্?-উৎসাটেত েলো টকিংিন। তারপ্র শুনুন। আটি টিিঃ 
আেটর্লনর টনলর্ধ অিানয কলর ওলয়টিিংরুলি টিলরটের সলে লদখা কলর বেোি, উটন 
লতা খুব বযস্ত; প্রলয়াজনীয় কর্া র্াকলে আিালক বেলত প্ালরন। টিলরটে তালত রাজী 
েলো না। আিার টবশ্বাস ওর কালে টকেু খবর প্াওয়া যালবই। 
  
-টিলরটের টেকানা জালনন? 
  
–জাটন। 
  
–তােলে চেুন। এখুটন আিরা তার সলে লদখা করব। 
  
–টকন্তু টিিঃ আেটর্ন? তালক টক বেব? 
  
–লস আটি বুিব। বরিং টিলরটেলক টর্লয় বেলত েলব টিিঃ আেটর্নই আিালদর 
প্াটেলয়লেন। 
  
টকিংিন তখনও ইতস্তত করলত োর্ে। তবুও লযলতই েলো লপ্ায়ালরার সলে টকিংিনলক। 
  
–িাঁটসলয় আেটর্ন-এর টনলদগলশ আিরা আপ্নার কালে এলসটে িাদলিায়ালজে। 
  
–টতটন টনলজ না এলস আপ্নালদর প্াোলেন লকন? 
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–টতটন টনলজই আসলতন টকন্তু েোৎ অসুস্থ েওয়ায় আিালদর প্াোলেন। উটন তার 
প্রাইলিি লসলক্রিারী। আর আটি লতার লিলয়র েতযাকালণ্ডর তদন্তকারী টর্লিকটিি 
এরকুে লপ্ায়ালরা। 
  
-আপ্টনই িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা। লবশ, তােলে আর লকালনা আপ্টত্ত লনই। আপ্নারা বসুন, 
আটি সব কর্াই বেব, আিালক অপ্িান করা, ও লিলবলে লয লকউ ওলক লদখলত 
প্ায়টন… 
  
–কার কর্া বেলেন িাদলিায়ালজে? বেলেন লপ্ায়ালরা। 
  
–কার কর্া আবার। লয েম্পি টনলজর বউলক খুন কলরলে। ো লেক কযার্াটরন-এর 
কর্াই বেটে। জালনন লস টক কলরলে? 
  
–না লতা। 
  
–তা জানলবন লকন? খুনীলক লেল়ে বুলনা োাঁলসর লপ্েলন ঘুলর লব়োলেন। টকন্তু আটি 
তালক লরোই লদব না। 
  
–আপ্টন একিু টস্থর েলয় বলস সব কর্া খুলে বেুন িাদলিায়ালজে। আটি বুিলত প্ারটে 
টিিঃ কযার্াটরন আপ্নালক অপ্িান করায় আপ্টন এত লরলর্ লর্লেন লয, সব কর্া গুটেলয় 
বেলত প্ারলেন না। তাই আপ্নালক একিু টস্থর েলয় বসলত বেটে। 
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লপ্ায়ালরার কর্ায় তার অটস্থরতা লযন আরও লবল়ে লর্ে। েোৎ লস লিটবলের ফুেদাটনিা 
তুলে েুাঁল়ে িারে লদয়ালের র্ালয়। িনিন শলব্দ িুকলরা িুকলরা েলয় লর্ে লপ্ালসগটেলনর 
সুন্দর ফুেদাটনিা; এইিালব আটিও লেকলক খান খান করব লিলঙ…. 
  
টিলরটের কর্াবাতগা আর চােচেন লিালিই িালো োর্টেে না টকিংিন-এর। লপ্ায়ালরা 
টকন্তু খুশী। তার িলন েটেে লয, টিলরটের এই উলত্তজনািা লবটশক্ষে র্াকাই িাে, 
সবকর্া লবটরলয় আসলব। আর েলোও তাই। 
  
একখানা লচয়ার লিলন লপ্ায়ালরার িুলখািুটখ বলস বেে, স্ত্রীলক খুন করার িতেব আলর্ই 
জাটনলয়টেে আিালক। 
  
-বলেন টক! 
  
–টেকই বেটে। তাো়ো আটি টনলজ তালক কযার্াটরন-এর কািরা লর্লক লবটরলয় আসলত 
লদলখটে। 
  
–কখন? 
  
–লেনিা নলয়ন লস্টশলন লপ্ৌঁেবার টেক পূ্বগ িুেূলতগ। 
  
–আপ্টন টক িযাটজলস্ট্রলির কালে একর্া বেলত রাজী আলেন? িলন রাখলবন, আপ্নার 
একর্ার গুরুত্ব কতখাটন। িযাটজলস্ট্রলির কালে একর্া বোর সলে সলে টিিঃ কযার্াটরনলক 
লগ্রপ্তার কুরআটি এদটর নয়। চা লযন এখালন খালব না। 
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-েযাাঁ, আটি এসব কর্া িযাটজলস্ট্রলির সািলন বেলত রাজী আটে টিিঃ লপ্ায়ালরা। 
  
–তােলে আর লদটর নয়। আপ্টন এখুটন আিার সলে িযাটজলস্ট্রলির কালে চেুন। 
  
 –এখুটন।–টিলরটের কেস্বরিা লযন একিু টিধাগ্রস্ত। 
  
-েযাাঁ, এখুটন লযলত েলব। টিিঃ কযার্াটরন এখালন র্াকলত র্াকলতই তালক লগ্রপ্তার করলত 
েলব। টতটন ইিংেলণ্ড চলে লর্লে সেলজ লগ্রপ্তার করা যালব না। 
  
–লবশ, তােলে চেুন আটি প্রস্তুত। 
  
আধঘণ্টার িলধযই টিলরটে আর টকিংিনলক টনলয় লপ্ায়ালরা িযাটজলস্ট্রলির অটফলস লর্লেন। 
কটিশনার অব পু্টেশও উপ্টস্থত টেলেন লসখালন। িযাটজলস্ট্রি টকেুিা আিযগ েলেন 
ওলদর লদলখ। 
  
–টক বযাপ্ার, িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা? ইটন লক? 
  
–ইটন েলেন সুটবখযাত নৃতয টশল্পী িাদলিায়ালজে টিলরটে। ইটন আপ্নার কালে এলসলেন 
িাদাি কযার্াটরন-এর েতযাকাণ্ড সম্বলন্ধ কলয়কিা গুরুত্বপূ্েগ কর্া বোর জলনয। 
  
িযাটজলস্ট্রি তখন টিলরটেলক বেলেন, আপ্টন বসুন িাদলিায়ালজে, আটি এখুটন আপ্নার 
বিবয টেলখ লনবার বযবস্থা করটে। 
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কলয়ক টিটনলির িলধযই কার্জ কেি টনলয় বতটর েলেন িযাটজলস্ট্রি। এবার আপ্নার 
বিবয বেুন, িাদলিায়ালজে। 
  
টিলরটে, সুেষ্ট কলে তার বিবয শুরু করে। টিলরটের কর্া লশর্ েলে িযাটজলস্ট্রি 
বেলেন, আপ্নার কর্াগুলো সটতযই খুব গুরুত্বপূ্েগ। টকন্তু একিা বযাপ্ার, আপ্টন 
টনলজলক জট়েলয় লফেলেন এ বযাপ্ালর। 
  
লস টক। আটি টকিালব জট়েত েটে?–আপ্টন বলেলেন, লেক কযার্াটরন লয তার স্ত্রীলক 
েতযা করলব লসকর্া আলর্ই আপ্নালক বলেটেে। এই রকি একিা গুরুতর কর্া শুলনও 
আপ্টন পু্টেশলক জানানটন লকন? 
  
-আিার িলন েলয়টেে লয কর্ািা তািাশােলে বেলে। 
  
–তাই যটদ েয় আপ্টনও তার সলে একই লেলনর যাত্রী েলেন লকন? 
  
এই প্রলশ্ন টিলরটে লযন টবচটেত েলো টকেুিা; লস বেে, এিা টনতান্তই বযটির্ত 
বযাপ্ার। তবুও আটি বেটে, আটি লেকলক িালোবাসতাি। িালন খুবই। আটি তাই ওর 
সলে র্াকলত লচলয়টেোি। 
  
এই সিয় লপ্ায়ালরা লচাখ তুেলেন, আপ্টন টিিঃ কযার্াটরন-এর ইলে অনুসালরই তার 
সটেনী েলয়টেলেন? 
  
একিু ইতস্তত কলর বেে, এধরলের কালজ আটি আিার ইোিতই চটে। 
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যটদও টিলরটের উত্তরিা সলন্তার্জনক নয় তবুও লপ্ায়ালরা অনয প্রশ্ন করলেন। টিিঃ 
কযার্াটরন লয তার স্ত্রীলক েতযা কলরলেন, এিা আপ্টন কখন বুিলত প্ালরন? 
  
–নলয়ন লস্টশলন লপ্ৌঁেবার একিু আলর্। ও যখন রুর্ কযার্াটরন-এর কািরা লর্লক 
লবটরলয় আসটেে, লসইসিয় ওর িুখিা লকিন লযন িয়ের লদখাটেে। ওর লচালখর 
চাউটনও টেে অস্বািাটবক। ওর লসই সিয়কার লচোরা লকালনাটদন িুেলত প্ারব না। 
  
-তারপ্র? 
  
–তারপ্র লেনিা লেল়ে লযলতই আটি বুিলত প্াটর লয, িাদাি কযার্াটরন িারা লর্লে। 
িালন, েতযা করা েলয়লে। 
  
কটিশনার বেলেন, একর্া লজলনও আপ্টন পু্টেশলক বলেনটন লকন? 
  
–যালক আটি এত িালোবাটস তালক টকনা টবপ্লদ লফেব? না না, এ আপ্টন টক বেলেন? 
  
–টকন্তু এখন লতা তাই চাইলেন? 
  
–এখনকার কর্া আোদা।–টিলরটের দুলচাখ রালর্ জ্বলে উেলো। লেক আিার সলে 
টবশ্বাসঘাতকতা কলরলে। আিালক অপ্িান কলরলে। এখন আর তার ওপ্লর আিার 
লকালনা িায়াদয়া লনই। 
  
লপ্ায়ালরা বেলেন, আর একিা কর্া িাদলিায়ালজে। িাদাি কযার্াটরন লয টনেত েলয়লেন 
একর্া আপ্টন জানলেন টক কলর? 
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এবার টকেুক্ষে টচন্তা কলর বেে, কর্ািা যাত্রীলদর কাে লর্লক শুলনটেোি। অলনলকই 
তখন ঐ কর্া টনলয় আলোচনা করটেে। তলব, কার কালে শুলনটেোি টেক স্মরে করলত 
প্ারটে না। 
  
লপ্ায়ােরা বুিলত প্ারলেন টিলরটে টিলর্য কর্া বেলে টকন্তু টতটন বেলেন, তা না প্ারািা 
স্বািাটবক। আো, োিগ অব ফায়ার সম্বলন্ধ টকেু জালনন টক? 
  
–োিগ অব ফায়ার? 
  
–েযাাঁ, ইটতোস প্রটসদ্ধ রুবী োিগ অব ফায়ার। ওিা তখন িাদাি কযার্াটরন-এর কালেই 
টেে। 
  
না। ও সম্বলন্ধ আটি টকেু জাটন না। যাক এবার আটি চটে টক বলেন?–িযাটজলস্ট্রলির 
টদলক তাটকলয়। িযাটজলস্ট্রি লপ্ায়ালরালক বেলেন, আপ্নার টকেু টজোসা আলে টক? 
  
-না। আিারও টকেু টজোসা লনই। 
  
 এরপ্র কটিশনারলক বেলেন িযাটজলস্ট্রি, আপ্নার? িাঁটসলয় কক্স? 
  
-না। আিারও টকেু টজোসা লনই। 
  
–েযাাঁ, এবার আপ্টন লযলত প্ালরন। 
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–িযাটজলস্ট্রি টিলরটেলক যাবার অনুিটত টদলেন। লপ্ায়ালরা বলেলেন, আপ্নালক লোলিলে 
লপ্ৌঁলে টদলত েলব টক? 
  
না তার দরকার েলব না। 
  
অটফস লর্লক টিলরটে লবটরলয় লর্ে। 
  
-আিার সলন্দে ও আলদৌ সটতয কর্া বেে টকনা।–সলন্দলে িুরু লকাচকালেন কটিশনার। 
  
–পু্লরাপু্টর না েলেও লবটশর িার্ই সটতয। 
  
লপ্ায়ালরা বেলেন, ওর বিলবযর সির্গলন অনয প্রিােও আলে। িাদলিায়ালজে 
কযার্াটরনও আিলক বলেলেন। টিিঃ কযার্াটরনলক টতটন তার স্ত্রীর কািরায় লদলখলেন। 
  
-কখন। 
  
–নলয়ন লস্টশলন লপ্ৌঁেবার একিু আলর্। 
  
–তােলে লতা লদখটে ঘিনার র্টত অনযটদলক লিা়ে টনে।-কটিশনার বেলেন, আটি 
লিলবটেোি কাউন্টলক এবার োলত লপ্লয়টে। টকন্তু টপ্েলে লর্ে লস। 
  
িযাটজলস্ট্রি লবশ টচটন্তত েলেন। আিালদর এবার খুব সাবধালন এলর্ালত েলব। িাঁটসলয় 
কযার্াটরন অটিজাত বিংলশর লেলে। স্ত্রী েতযার অপ্রালধ তালক লগ্রপ্তার করলে েণ্ডলনর 
খবলরর কার্লজ বে বচ প্ল়ে যালব। তাই তালক লগ্রপ্তার করার আলর্ আিালদর খুব িালো 
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কলর টবচার টবলবচনা কলর টচন্তা করলত েলব। কারে আিালদর িুে েলে খুবই অপ্দস্থ 
েলত েলব সকলের কালে। 
  
–তা টেক। কটিশনার কক্স বেলেন, কারে আিরা এখনও রুবীগুলো সম্বলন্ধ টকেুই 
জানলত প্াটরটন। ও বযাপ্ালর টিলরটে এলকবালর িুখ লখালেটন। 
  
–আর টিিঃ কযার্াটরন যটদ রুবীগুলো টনলয়ই র্ালকন লতা টনিয়ই লসগুলোলক টবটক্র করার 
লচষ্টা করলবন।চশিািা খুলে িযাটজলস্ট্রি লিটবলের ওপ্র রাখলেন। টকন্তু ওরকি 
ইটতোসখযাত রুবী খুব সেলজ টবটক্র করাও সম্ভব নয়। 
  
–এ সম্বলন্ধ আিার একিা টনজস্ব অনুিান আলে। োসলেন লপ্ায়ালরা, তার আলর্ বেলত 
প্ালরন িাকুগইস বলে লকালনা লোকলক লচলনন টকনা? 
  
–িাকুগইস?–উলত্তটজত েলেন কটিশনার; িাকুগইস-এর কর্া টজলেস কলেন লকন? 
আপ্নার টক িলন েয় লস এর সলে জট়েত আলে? 
  
-আটি শুধু জানলত চাই আপ্টন িাকুগইস সম্বলন্ধ জালনন টক? 
  
–টবলশর্ টকেু জাটন না। যতিুকু জাটন লস টনলজ একজন রীটতিত অটিজাত লেেীর 
িানুর্। টনলজ োলত ব়ে একিা কাজ কলর না। তার আোবেলদর টদলয়ই কাজ সালর 
লস। এবিং যর্ার্গই সৎ বিংশজাত এইিুকুই জাটন। 
  
-লস টক একজন ফরাসী? 
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-েযাাঁ, লসই রকিই িলন েয়। টকন্তু টনটিতিালব টকেু বো যায় না? কারে িাকুগইস 
ফরাসী ইিংলরজী এবিং আরও কলয়কটি িার্ায় অনর্গে কর্া বেলত প্ালর, আর কখনও 
একজায়র্ায় র্ালক না লস। এই লতা র্ত বেরই সুইজারেযালণ্ড একিা িস্তব়ে র্াকাটত 
িাকুগইস-এর কাজ বলেই সলন্দে করা েলে। টকন্তু আপ্টন এসব জানলত চাইলেন লকন? 
  
–এখন নয়।–র্ম্ভীর েলয় িার্া না়েলেন লপ্ায়ালরা। েয়লতা লকালনা খবর ইটতিলধযই 
আিার লোলিলে এলস র্াকলত প্ালর। 
  
–টকন্তু িাকুগইস যটদ এ বযাপ্ালর জট়েত র্ালক….িযাটজলস্ট্রি লবশ টনরাশই েলেন। 
  
–সব লকিন লযন গুটেলয় যালে।-কটিশনার িার্া চুেলকালত োর্লেন। 
  
–আিার টকন্তু লবশ সেজ বলেই িলন েলে।–লপ্ায়ালরা দৃটষ্ট উজ্জ্বে করলেন। যটদ 
লকালনা দরকারী খবর প্াই সলে সলে আপ্নালদর জাটনলয় লদব। চটে। 
  
লপ্ায়ালরা খুব টচটন্তত িুলখ লোলিলে টফরলেন। িৃতয জজগ এলস তার োলত একিা 
লিটেগ্রাি টদে। লিটেগ্রািখানা দুবার প্ল়ে লসিালক প্লকলি লরলখ আরািলকদারায় বসলত 
বসলত বেলেন, জজগ, এক কাপ্ চলকালেি খাওয়ালত প্ার? ব়ে ক্লান্ত োর্লে। 
  
যর্া সিলয় জজগ এক কাপ্ র্রি চলকালেি টনলয় এলস লপ্ায়ালরার সািলন ধরে। 
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–আো জজগ, আিার এখালন কাজ করার আলর্ তুটি লতা অলনক অটিজাত বিংলশ কাজ 
কলরে।-কাপ্িা োলত টনলত টনলত বেলেন লপ্ায়ালরা, িলন েয় ইিংলরজলদর আচার-
বযবোর সম্বলন্ধ লতািার লবশ িাে ধারোই আলে। তাই না? 
  
–আলে েযাাঁ, তা বেলত প্ালরন। 
  
–আো, অপ্রাধী টক শুধু লোলিাজাত লর্লকই আলস বলে লতািার ধারো? 
  
–আলে না। অলনক ব়ে ঘলরও অপ্রাধ প্রবেতা লদখা যায়। একিা ঘিনা বটে। এখন 
টযটন লর্টিলজর টর্উক, লতার লোি লেলে নানা ধরলনর ঘৃেয অপ্রাধ কলরটেে। পু্টেশলক 
প্যগন্ত িাটবলয় তুলেটেে। লশলর্ টর্উক তালক অলেটেয়ায় প্াটেলয় লদন আর লসখালনও 
আলরক নালি অপ্রাধ কলর ধরা প্ল়ে লস। অর্চ এিটনলত লেলেটি টকন্তু অতযন্ত চাোক 
এবিং টিষ্টিার্ী। 
  
–হুাঁম্।–টব়ে টব়ে করলে লপ্ায়ালরা। অপ্রালধর উলত্তজনাটিলক িালোবালস লবাধ েয়। 
আবার িাবলত অবাক োর্লে। 
  
–কপ্ালে টচন্তার লরখা ফুলি উেে তার। প্লকি লর্লক লিটেগ্রািখানা লবর কলর আবার 
প়্েলত োর্লেন। 
  
–আপ্টন টেকই বলেলেন সযার, অপ্রাধ করার িলধয সবসিয়ই একিা উলত্তজনা র্ালক। 
সেজ সরে জীবলনর লচলয় অন্ধকালরর জটিেতাই ওলদর লবটশ প্েন্দ। এলতই ওলদর 
উলত্তজনা। 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদি অফ্ ব্লু ট্রেন । আগাথা দিদি । এরকুল ট্র াযাররা সিগ্র 

211 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

  
টকেুক্ষে চুপ্ কলর টক লিলব লপ্ায়ালরা বেলেন, জজগ িাঁটসলয় প্লপ্াপু্োস-এর লিলয় 
টজয়ালক লফান কলরটেলে। 
  
-আলে েযাাঁ। আজ রালত ওলদর সলে আপ্নার বনশলিালজর লনিন্তন্ন। 
  
-আটি িালি িালি অবাক েলয় লতািার কর্া িাটব।–লেলের লচালখ তাকালেন লপ্ায়ালরা, 
ইলে করলেই তুটি লকালনা ের্গ বা টর্উলকর কালে িালো িাইলনর কাজ করলত 
প্ারলত। টকন্তু সািানয টর্লিকটিলির কালে প্ল়ে আে লকন? 
  
–আপ্নালক আটি সািানয লোক িলন কটর না সযার। সারা ইউলরালপ্ আপ্নার নাি লক 
জালন। আটি একর্াও শুলনটে ইিংেলণ্ডর রাজাও আপ্নার প্রশিংসা কলর র্ালকন। আপ্টন 
আিযগ তদন্ত ধারায় জটিে লকসগুলো ফয়সাো কলরন। জানলত ইলে েলতা আপ্নার 
কিগধারা তাই আপ্নার কালে চাকরী করার লোি সািোলত প্াটরটন। টকন্তু দুিঃলখর টবর্য় 
এখনও আটি আপ্নালক লকালনা-রকি সাোযয করলত প্ারটে না। 
  
–এজনয লতািার সিংলকাচ লবাধ করবার কারে লনই। তুটি শুধু আিার কাজকিগ েক্ষয 
কলর লযও তােলেই ধীলর ধীলর তদলন্তর কাজ টশলখ একজন প্াকা টর্লিকটিি েলয় 
উেলব। কােটব়োে লযিন একিা একিা কলর বাদাি সিংগ্রে কলর িটবর্যলত কালজ 
োর্ায়। আটিও লতিটন িুকলরা িুকলরা খবর সিংগ্রে কলর জিা কটর এবিং প্লর 
লসগুলোলক একলত্র কালজ োর্াই। এ বযাপ্ালর প্শুজর্লতর কাজকিগ আিালক অনুপ্রাটেত 
কলরলে। সিয় সিয় আটি টব়োলের িত ইাঁদুলরর র্লতগর টদলক েক্ষয রাটখ। আবার 
কখনও বা কুকুলরর িলতা র্ন্ধ খুাঁলক এটর্লয় যাই টশকালরর সন্ধালন। তলব আটি এই 
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লকলস কােটব়োলের প্দ্ধটতই অনুসরে করটে। এবিং আিার আশা শীর্টর্রই আটি 
কৃতকাযগ েব। 
  
. 
  
২৫. 
  
কােটব়োলের স্বিাব 
  
সন্ধযার প্লর লবর েলেন লপ্ায়ালরা। িাঁটসলয় প্লপ্াপু্োস-এর সলে তার টর্নার খাওয়ার 
কর্া রাত আিিার সিয়, িটণ্টকালোলত। টতটন একখানা িযাটক্স িা়ো কলর লসাজা চলে 
লর্লেন িার্গালরি টিোয়, কযার্াটরন-এর সলে একবার লদখা করলত চান টতটন। িার্গালরি 
টিোয় োটজর েলতই লেনক্স-এর সলে লদখা েলো তার। 
  
-িাদলিায়ালজে কযার্াটরন বাট়েলত আলেন টক?–টজলেস করলেন লপ্ায়ালরা। 
  
–েযাাঁ আলে। আপ্টন বসুন, উটন এখন টনলচ নািলবন। 
  
–না, এখন আর বসব না। আটি এলসটেোি তালক একিা খবর জানাবার জলনয। 
  
–খবরিা আিালক বেলত আপ্টত্ত আলে টক? 
  
–না, আপ্টত্ত র্াকলব লকন। টিিঃ কযার্াটরনলক পু্টেশ লগ্রপ্তার কলরলে। 
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–বলেন টক! 
  
–টেকই বেটে। িাদাি কযার্াটরন-এর েতযাকারী সলন্দলে পু্টেশ তালক লগ্রপ্তার কলরলে। 
আো, আটি চটে। খবরিা টিস লগ্রলক জাটনলয় লদলবন। 
  
ওলদর কর্া েটেে বাট়ের বার্ালন দাাঁট়েলয়। লপ্ায়ালরা টফলর যাবার জলনয প্া বা়োলতই 
লেনক্স বেে, টকেু যটদ িলন না কলরন, আটি আপ্নার সলে দু চারলি কর্া বেলত চাই। 
  
তােলে আসুন ঐ লবঞ্চিালত বসা যাক। 
  
–লসই িালো। ওখালনই বসা যাক। 
  
–টক বেলত চাইটে, আপ্টন টক লেকলক েতযাকারী বলে িলন কলরন? 
  
 –এ কর্া টজলেস করবার লকালনা কারে আলে টক? 
  
–কারে আলে ববটক, িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা। িাদাি কযার্াটরন আর িাঁটসলয় কযার্াটরন একই 
লেলন লসটদন এলসটেলেন। কযার্াটরন তালক িাদালির কািরায় লদখলত লপ্লয়টেে। লদনায় 
আকে টনিটিত েলয় প্ল়েটেলেন টিিঃ কযার্াটরন এবিং িাদালির িৃতুযলত টতটন আটর্গক 
টদক লর্লক োিবান েলয়লেন–এই সব টিটেলয় লয লকালনা লোলকরই িলন েওয়া 
স্বািাটবক লয টতটনই েতযাকারী টকন্তু…. 
  
–টকন্তু টক িাদলিায়ালজে? 
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-টকন্তু টতটন যটদ িাদাি কযার্াটরন লক েতযা কলর তােলে োিগ অব ফায়ার রুবীিাও টতটন 
অপ্েরে কলরলেন। টকন্তু এখন প্যগন্ত লকালনা খবর সিংগ্রে করলত লপ্লরলেন টক? 
  
লেনক্স-এর এই রকি টবলের্েী ক্ষিতা লদলখ লপ্ায়ালরা খুশী েলেন, কর্াগুলো টেক 
বলেলেন িাদলিায়ালজে, টকন্তু টিিঃ কযার্াটরন-এর টনলদগাটর্তা প্রিাে োলত না আসা প্যগন্ত 
টকেুই করেীয় লনই। ঘিনা প্রম্পরা তার টবরুলদ্ধ যালে। 
  
-ো সূ্থেিালব টবচার করলে লসই রকিই িলন েয় বলি। টকন্তু এিনও লতা েলত প্ালর 
লয, টতটন িাদালির কািরা লর্লক লবটরলয় এলে অনয লকউ িাদালির কািরায় ঢুলক তালক 
েতযা কলরলে এবিং রুবীিা টনলয় চম্পি টদলয়লে। 
  
-আপ্টন তােলে বেলত চাইলেন লেলনর অনয যাত্রী িাদািলক খুন কলরলে? 
  
-না। আটি বেলত চাইটে লেনিা যখন নলয়ন লস্টশলন এলস লর্লিটেে, লসই সিয় বাইলর 
লর্লক লকালনা লোক লেলন উলে িাদালির কািরায় ঢুলক তালক েতযা কলরলে এবিং রুবীিা 
টনলয় সলর প্ল়েলে। আিার টবশ্বাস কলয়ক টিটনলির িলধযই অর্গাৎ লেনিা যখন নলয়ন 
লস্টশলন দাাঁট়েলয়টেে লসই সিলয়ই েতযাকাণ্ড ঘলিলে। 
  
আিযগ আপ্নার টবলের্ে ক্ষিতা িাদলিায়ালজে। টেকই অন্ধকালর আটি োত়োটেোি, 
আপ্টন আলো লদখালেন।–িার্া না়েলত োর্লেন লপ্ায়ালরা, ইস, এই বযাপ্ারটি আটি 
একদি েক্ষয কটরটন আলর্। আো, চটে এখন। 
  
লেনক্স-এর কালে টবদায় টনলয় লপ্ায়ালরা চলে লর্লেন। 
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িটন্টকালোলত লপ্ৌঁেলত লপ্ায়ালরার সািানয লদটর েলয় লর্ে। িাঁটসলয় প্লপ্াপু্োস ও তার 
লিলয় টজয়া আলর্ই এলস লর্লেন। লপ্ায়ালরা আসলতই তারা োটস োট্টা শুরু করলেন। 
লপ্ায়ালরাও তালদর রটসকতায় লযার্ টদলেন। 
  
টর্নার লখলত লখলত প্লপ্াপু্োস বেলেন, আটি লয টিপ্ষ্টা টদলয়টেোি লসিা কালজ 
োটর্লয়লেন টক? 
  
–না। এখনও টেকিত কালজ োর্ালত প্াটরটন। এ বযাপ্ালর বুটকর কালে আরও টকেু 
খবর আশা করটে। 
  
–লঘা়োিা িালো বলেই শুলনটে। লবশ নাি আলে ওর। 
  
–দুনগািও বেলত প্ালরন। অলনলক ওলক ব্লযাক েসগ বলে র্ালকন। 
  
টর্নার লশর্ েলে টতনজলনই লর্লেন জুয়ার ঘলর। লসখালন লপ্ায়ালরা জুয়া লখোয় লিলত 
উলেলেন এই সুলযালর্ প্লপ্াপু্োস সলর প়্েলেন। লপ্ায়ালরা লয েক্ষয কলরলেন এিা টতটন 
বুিলতই টদলেন না। 
  
 টকন্তু লখোর টদলক তার িন টেে না। তার লকবেই িলন েলত োর্লো টনিয়ই 
প্লপ্াপু্োস কালরা সলে লদখা করলত লর্লেন। 
  
এটদলক কলয়কিা দান লখলেই টজয়া দুোজার ঐ টজলত লফেে। লস বেে, আটি আর 
লখেব না। 
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–চিৎকার! লপ্ায়ালরা লেলস বেলেন, এলকই বলে বাপ্ টক লবটি। কখন শুরু করলত েয় 
আর কখন লশর্ করলত েয় িালোই জালনন লদখটে। টকন্তু টিিঃ প্লপ্াপু্োস লকার্ায় 
লর্লেন, তালক লদখটে না লতা। 
  
েয়লতা বার্ালন লর্লেন। 
  
–তােলে চেুন। আিরা বরিং লসখালনই যাই, লকিন? 
  
—তা িন্দ না। তাই চেুন। 
  
–আো, আপ্টন একিু দাাঁ়োন। আটি লক্লাকরুি লর্লক ওিার লকাি আর িুটপ্িা টনলয় 
আটস। 
  
–চেুন, আিালকও লসখালন লযলত েলব ওিারলকাি টনলত। 
  
–আপ্টন বরিং বার্ালনলতই যান। আটি যাবার সিয় আপ্নার ওিারলকািিা টনলয় যাব। 
লপ্ায়ালরা এটর্লয় লর্লেন। 
  
লপ্ায়ালরা টকন্তু এটর্লয় লর্লেন েেঘলর লযখালন অলনক নরনারীর িী়ে। লসই িীল়ের 
িলধয টিলশ প্লপ্াপু্োসলক খুাঁজলতই লদখলত লপ্লেন লয লকালের টদলক একিা টনটরটবটে 
জায়র্ায় দাাঁট়েলয় টিলরটের সলে কর্া বেলেন টতটন। 
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লপ্ায়ালরা একিু আ়োলে দাাঁট়েলয় তালদর কর্াবাতগা শুনলেন। টিলরটে বেটেে, আিালক 
আরও টকেুটদন সিয় টদলত েলব। কলয়কিা টদন সিয় লপ্লেই আটি িাকা লযার্া়ে 
করলত প্ারব। প্লপ্াপু্োস বেলেন, না, আর আটি অলপ্ক্ষা করব না। 
  
–আর কলয়কিা টদন অলপ্ক্ষা করলতই েলব আপ্নালক, আটি কর্া টদটে, দশটদলনর 
িলধযই কাজ লশর্ করব। 
  
প্লপ্াপু্োস টক লযন বেলত যাটেে তখনই লপ্ায়ালরা এলস োটজর েলেন লসখালন। তার 
সরে িুখ লদলখ লকউ বুিলতই প্ারে না লয উটন এতক্ষে তালদর েক্ষয কলরলেন। 
  
–এই লয টিিঃ প্লপ্াপু্োস। আপ্নালকই খুাঁজটেোি। আিরা িালন আটি আর টিস টজয়া 
বার্ালন টর্লয় বটস। ওখালনই আিালদর প্ালবন। 
  
তারপ্র প্ালশ টিলরটের টদলক নজর লফরালেন, টক আিযগ! আপ্টন এখালন? এতক্ষে 
আপ্নালক েক্ষযই কটরটন। িলন টকেু করলবন না আিার এই অটনোকৃত অপ্রালধর 
জনয। চটে। 
  
ওাঁলদর কালে লর্লক টবদায় টনলয় লপ্ায়ালরা লক্লাক রুি লর্লক দুলিা ওিারলকাি টনলয় 
টজয়ার কালে চলে এলেন। 
  
–এই জলনযই পু্রুর্গুলো িলর! লেলস লচাখ তুেে টজয়া; টিটেটিটে কত খািালত লর্লেন 
বেুন লতা? 
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-লোলক লতা তাই বলে। লদখুন িাদলিায়ালজে, িালো খাওয়া িালো র্াকা আর িলনর 
িলতা সেী প্াওয়া িালর্যর কর্া। যারা প্য়সা না র্াকার অজুোত লদটখলয় এসব আনন্দ 
লর্লক টনলজলদর বটঞ্চত রালখ, েয় তারা লনোতই েতিার্য, আর নয়ত হৃদলয়র দেন 
সেয করবার িলতা ক্ষিতা তালদর লনই। 
  
লপ্ায়ালরার রটসকতায় লেলস উেে টজয়া। 
  
-না না, কালরা লরািান্স আপ্টন লেলস উট়েলয় লদলবন না িাদলিায়ালজে।–একিু িুাঁলক 
এলেন; আপ্টন লয রীটতিলতা সুন্দরী। 
  
সুন্দরী না োই! লতটত্রশ বের চেলে জালনন? লনোতই লেলেিানুর্ লসলজ র্াটক তাই 
লবািা যায় না। বরিং লসই সলতলরা বের আলর্ যখন লদলখটেলেন তখন আপ্নার কর্া 
খািলতা। 
  
-টকন্তু সটতয আপ্নালক লদখলে আরও কি িলন েয়। আিার লতা িলন েয় আপ্টন একই 
রকি আলেন, শুধু একিু শুকলনা। সািানয টনষ্প্রি আর র্ম্ভীর েলয়লেন। 
  
-সলতলরা বের আলর্, িালন লর্াে বের বয়লস লকিন লবাকা আর সরে টেোি না? 
  
–সটতয আপ্টন খুব সরে ও লবাকা টেলেন। লয যা বেত, তাই টবশ্বাস করলতন। যার 
জলনয অতব়ে বযাপ্ারিাই ঘলি লর্ে লসবার। অবশয আপ্নার বাবা আসে লিতলরর খবর 
টকেুই জালনন না। 
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-লস টক! বাবা জলনন না আপ্টন টেক জালনন? 
  
–আিালক আপ্নার বাবা যখন বযাপ্ারিা সম্বলন্ধ টজলেস কলরটেলেন। আটি বলেটেোি, 
োরালনা টজটনস লফরত লপ্লয়লেন আর টকেু জানলত চাইলবন না–আপ্নার প্লক্ষ 
অপ্রীটতকর েলব। জালনন লকন বলেটেোি এ কর্া? 
  
-না, লকন?–আ়েষ্ট েে টজয়া। 
  
-সলতলরা বের আলর্র লসই টকলশারীটির িুখ লচলয় আিার টনলজর িুখ বন্ধ করলত 
েলয়টেে। 
  
–আপ্টন টক সব বেলেন, আটি টকেুই বুিলত প্ারটে না। 
  
–বুিলত প্ারলেন না? অযান্টটনও টপ্লরটজও-আপ্নার বাবার লদাকালনর লসই যুবক 
কিগচারীটিলক টক আপ্নার িলন প়্েলে না? লয আলর্ লর্লকই চুটরর িতেব টনলয় 
ঢুলকটেে আর যার জনয তালক আপ্নার সলে লপ্রলির অটিনয় করলত েলয়টেে? যালক 
সিস্ত অন্তর টদলয় টবশ্বাস কলর লসই টকলশারীটি তার বাবার িোিূেযবান রত্ন রাখার 
গুপ্তস্থান প্যগন্ত বলে টদলয়টেে? তালক িুলে লর্লেন িাদলিায়ালজে? ওিঃ লসটদলনর লসই 
টকলশারীটির লচোরা আজও আিার লচালখর ওপ্র িাসলে। লবচারা সব বুিলত প্ারলে 
অর্চ টকেু বেলত প্ারলে না। টক বেলব! আর লক টবশ্বাস করলব। যাক, এরকুে 
লপ্ায়ালরার তীক্ষ্ণ টবচারবুটদ্ধলক অলনক ধনযবাদ লয লকালনারকি অপ্রীটতকর ঘিনা ো়োই 
লচারাই িাে উদ্ধার কলর আসে িাটেকলক টদলত লপ্লরটেলেন। 
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–লক আপ্নালক অযান্টটনওর কর্া বলেটেে?–লরলর্ োে েলো টজয়া। 
  
-লকউ না। আিার টনিুগে অনুিান আর আপ্নার িুলখর টনবগাক িার্া। লদখুন 
িাদলিায়ালজে, যটদ আপ্নালদর িুলখর না বো িার্া আটি না প়্েলত প্ারোি তােলে 
টকলসর এরকুে লপ্ায়ালরা? 
  
-তা এতটদন প্লর একর্া বেলেন লকন? বাবালক বেলবন নাটক? 
  
টে টে, এ টক বো যায়? 
  
তার বদলে আিার কালে টকেু আশা কলরন টনিয়ই। 
  
–আটি আপ্নার সাোযযপ্রার্গী িাদলিায়ালজে। 
  
–আপ্নালক সাোযয করব একর্া িাবলেন টক কলর? 
  
–িাটবটন। শুধু আশা কলরটেোি িাত্র। 
  
–যটদ না কটর তােলে বাবালক বলে লদলবন লতা? 
  
–িাদলিায়ালজে, আটি অনুলরাধ করটে আপ্নার ঐ ধারোিা বদোন। আটি ব্লযাকলিোর 
নই।–একিা দীঘগ টনিঃশ্বাস লফেলেন লপ্ায়ালরা। যটদ না চান লতা না-ই করলেন। আিার 
করার টকেুই লনই। 
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–টকন্তু বাবা লতা আপ্নালক একিা আিাস টদলয়লেন। 
  
–তার জলনয লপ্ায়ালরা তার কালে কৃতে। 
  
-টকন্তু তার লচলয় লবটশ টকেু আপ্নালক…. আো-না, আপ্নালক বেব, টনিয়ই বেব। 
লসটদন আপ্টন টেকই ধলরলেন লকন আিরা টনস-এ এলসটে। রুবীগুলো এখালনই েস্তান্তর 
করা েলয়লে। ওগুলো এখন বাবার কালেই আলে। আর লক এই িলক্কে লস লতা বাবা 
লঘা়োর নালি টিপ্স্ টদলয় আিাস টদলয়লে। 
  
-িাকুগইস। 
  
–েযাাঁ, িাকুগইস। 
  
–আো িাদলিায়ালজে, িাকুইসলক আপ্টন টক কখনও লদলখলেন? 
  
–একবার িাত্র। তাও চাটব োর্বার র্তগ টদলয়। িুলখ প্ল্যাটস্টক-এর হুবহু িানুলর্র 
অনুকরলে একিা িুলখাশ টেে। িার্ার চুে ধবধলব সাদা। 
  
–যুবক না বলয়ালজযষ্ঠ? 
  
–র্োর স্বর এবিং চো লদলখ বয়স্ক বলে িলন েয় না। 
  
–আবার তার র্োর স্বর শুনলে টচনলত প্ারলবন? 
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–েয়লতা প্ারব। টকন্তু এর লচলয়ও প্রলয়াজনীয় কর্া আপ্নালক বেটে। 
  
–বেুন। সজার্ েলেন লপ্ায়ালরা। 
  
–আটি আপ্নালক আলর্ই বলেটে রুবীগুলো এই টনস শেলরই োত বদে েলয়লে। এবিং 
লয এিা কলরলে লস…. 
  
-লস একজন…. 
  
–লস একজন নারী। 
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আবার ব্ল ুট্রেরন 
৩১. আবার বু্ল লেলন 
  
 িয়াবে র্টতলত েুলি চলেলে বু্ল লেন। যার আর একি নাি– লকাটিপ্টত লেন। শুধু 
লকাটিপ্টতরাই এই লেলন ভ্রিে করার খরচ লপ্ার্ালত প্ালরন। অলনকক্ষে ধলর অলনক 
ব়ে একিা বাাঁক লশর্ কলর আবার িূিধযসার্লরর লকাে লঘাঁলস োওয়ার লবলর্ েুলি চেে। 
লকাটিপ্টতলদর লেন-বু্ল লেন। িযান আেটর্ন, টকিংিন আর লপ্ায়ালরা লকালনা কর্া না বলে 
লয যার জানাো টদলয় প্রকৃটতর দৃশয লদখটেলেন। 
  
িযান আেটর্ন ও টকিংিন-এর কািরা দুলিার িািখালন প্রের সিংলযার্কারী দরজা 
আলে। টেক লযিন আসে ঘিনার টদন রুলর্র কািরা আর তার প্টরচাটরকার কািরা 
দুলিার িািখালন টেে। লপ্ায়ালরার টনলজর কািরািা টেে একিু লপ্েন টদলক। 
  
এবালরর বু্ল লেলন ভ্রিে িযান আেটর্ন-এর িলন এক অটত লবদনাদায়ক সৃ্মটত বলয় 
যাটেে। তাাঁর বারবার িলন প়্েটেে লয তার প্রাোটধক রুর্-এর এই লেলনর কািরায় 
লশর্ লদখা করুে িুখখানা। লপ্ায়ালরা আর টকিংিন কখনও টনলজলদর িলধয টনচু র্োয় 
কর্া বেটেলেন। দুজলনই টিিঃ আেটর্ন-এর িলনািাব বুলি তালক টবরি কলরনটন। 
  
তারপ্র লেন যর্াসিলয় লর্য়ার দয নলয়ন-এ লপ্ৌঁোলনা িাত্রই টবদুযৎলবলর্ কালজ লেলর্ 
লর্লেন লপ্ায়ালরা। িযান আেটর্ন বুিলেন লপ্ায়ালরার লেলন কলর এই ভ্রিলের উলদ্দশযই 
েলো লসটদলনর লসই ঘিনার েটবিা তুলে ধরা। অবশয লপ্ায়ালরা টনলজই প্রলতযলকর 
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িূটিকায় অবতীেগ েলত োর্লেন। প্রর্লিই রুর্ কযার্াটরন–এর প্টরচাটরকার িূটিকায়। 
টেক লযন রুর্ কযার্াটরন–এর প্টরচাটরকা টনলজর কািরায় তা়োতাট়ে ঢুলকই দরজা বন্ধ 
কলর টদে। তারপ্র রুর্ কযার্াটরন-এর িূটিকায়। স্বািীলক অপ্রতযাটশতিালব লেলন 
টনলজর কািরায় লদলখ উটিগ্ন ও দুটিন্তাগ্রস্ত েলয় উেে। তারপ্র স্বািী লেক কযার্াটরন–
এর িূটিকায় লেক কযার্াটরন লযন েোৎই আটবোর করলেন লয তার স্ত্রী রুর্ও ঐ লেলন 
যালে। তারপ্র লপ্ায়ালরা টিতীয় কািরািায় লকালনা বযটির প্লক্ষ টনলজলক আত্মলর্াপ্ন 
কলর রাখার যতরকলির সম্ভাবয জায়র্া র্াকলত প্ালর লসগুলোও যাটচলয় লদখলেন। 
  
লেন প্যারীলত আসলতই েোৎ তার িার্ায় একিা বুটদ্ধ লখলে লর্ে। শি কলর িযান 
আেটর্লনর োতিা লচলপ্ ধরলেন। একিা টজটনস লিলব লদটখটন আলর্, আিালদর 
প্যারীলত লনলি লযলত েলব। তা়োতাট়ে, তা়োতাট়ে নািুন। নািুন! লকালনািলত লিলন 
টোঁচল়ে সুযিলকসগুলো টনলয় লেন লর্লক তা়োতাট়ে লনলি প়্েলেন। েতিম্ব আেটর্ন ও 
টকিংিন লনলি প়্েলেন। লপ্ায়ালরার এই অদু্ভত কাজকিগ তার ক্ষিতা সম্বলন্ধ আেটর্নলক 
আরও লবটশ। টনরাশ করলত োর্ে। লরটেলঙর ধালর এলস ওলদর র্ািলত েলো টিটকি 
কালেক্টলরর কালে। টিটকি খুাঁজলত টর্লয় লদখলেন, লেলনর কণ্ডাক্টলরর কালেই রলয় লর্লে 
ওলদর টতনজলনর টিটকি। নািার সিয় লকউই লখয়াে কলরনটন। লপ্ায়ালরা অলনক 
অনুনয়-টবনয় করলেন, টকন্তু রাশিারী টিটকি কালেক্টলরর িন তালত টবর্টেত েলো না। 
লপ্ায়ালরা টকন্তু টনরাশ না েলয় তখনও বুটিলয় চেলেন…. 
  
কর্া না বাট়েলয় চেুন এখান লর্লক চলে যাই। আেটর্ন খুবই টবরি েলেন। বুিলত 
প্ারটে আপ্নারও তা়ো আলে। কযালে লর্লক টেলসব কলর যা িা়ো েয় চুটকলয় টদন, 
তারপ্র চেুন আপ্নার যা করেীয় আলে করলবন। 
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লপ্ায়ালরা খুব সরে িালব বেলেন, সটতয আটি লবাকা। আিার লদখটে টদন টদন িার্া 
খারাপ্ েলয় যালে। চেুন, আিরা লেলনই টফলর যাই। আবার আিালদর যাত্রা শুরু কটর। 
িলন েয় িার্য িালো, লেনিা লপ্লয় যাব আিরা। চেুন, চেুন। 
  
আেটর্ন ও লপ্ায়ালরা ওেবার সলে সলে লেন লেল়ে টদে। সবলশলর্ টকিংিন লকালনািলত 
চেন্ত লেলন োফ লিলর উেলো। 
  
কণ্ডাক্টর খুব যত্ন কলর আবার োলর্জগুলো বলয় টনলয় ওলদর কািরায় লরলখ টদে। 
আেটর্ন িুলখ টকেু না বেলে টবরিস্বলর টকিংিনলক বেলেন, লোকিা বুলনা োাঁলসর 
লপ্েলন েুলি লব়োলে। ঘিনার জটিেতায় লোকিা টনলজর আস্থা লতা োটরলয়লেই। লসই 
সলে টনলজর বধযগযও োটরলয় লফলেলে। লোকিার বুটদ্ধ টেে। টচন্তাশটি টেে টকন্তু েলে 
েলব টক? লয টনলজর িার্া টেক রাখলত প্ালর না। এই িুেূলতগ বেলে এক প্রিুেূলতগ 
করলে আলরক। এিন লোলকর িারা লকালনা টসদ্ধালন্ত আসা টক কলর সম্ভব? 
  
কলয়ক িুেূলতগর প্লর েতাশ িলন লপ্ায়ালরা এলস আেটর্ন ও টকিংিলনর কালে খুবই 
দুদগশাগ্রলস্তর িত অনুনয় টবনয় কলর ক্ষিা চাইলেন। টিিঃ আেটর্ন িলনর রার্ আর িুলখ 
প্রকাশ করলেন না। লেলনই তারা টর্নার লখলেন। টর্নার খাওয়ার প্র লপ্ায়ালরা 
বেলেন, এবার আিরা টতনজলনই টিিঃ আেটর্ন-এর কািরায় টর্লয় বসব, লপ্ায়লরার 
কর্ায় দুজলনই অবাক েলেন। 
  
–আপ্টন আিালদর কালে টকেু লর্াপ্ন করলেন িাঁটসলয়। 
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–লচাখ কুাঁচলক টিিঃ আেটর্ন বেলেন। 
  
 –আটি? টক োি বেুন। 
  
 আেটর্ন িুলখ টকেু না বেলেও িলন িলন খুবই অসন্তুষ্ট েলেন। কণ্ডাক্টর রালত তার 
লশাবার টবোনা করলত এলে তালক টফটরলয় টদলেন। টনিঃশলব্দ টতনজলন বলস বু্ল লেলনর 
লদাোটন লখলত োর্লেন। 
  
েোৎ লপ্ায়ালরা লকিন লযন অটস্থর আর চঞ্চে েলেন। 
  
-লিজর টকিংিন, আপ্নার কািরার দরজািা বন্ধ আলে লতা? িালন আটি বেটে কািরা 
লর্লক কটরর্লর যাবার দরজািা। 
  
–েযাাঁ, আটি এখটন বন্ধ কলর এলসটে। 
  
–টেক বন্ধ কলরলেন লতা? 
  
–যটদ বলেন লতা আবার একবার টনটিত েলয় আটস। 
  
–না না, আপ্নালক লযলত েলব না। আটি লদলখ আসটে।…. 
  
–লপ্ায়ালরা টর্লয় আবার কলয়ক লসলকলণ্ডর িলধয টফলর এলস বেলেন, টেকই বলেলেন 
আপ্টন, বন্ধই আলে দরজািা।–বয়স েলয়লে লতা। তাই অকারলে বযস্ত েই। এবার দু-
কািরার িালির দরজািা বন্ধ কলর লপ্ায়ালরা র্ান টদলকর লকালে টর্লয় বসলেন। 
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সিয় লকলি যালে। টতনজলনই ক্রলি ঢুেলত শুরু করলেন। টিিঃ আেটর্ন ও টকিংিন 
লিলব লবটশ টবরি েটেলেন লয প্রলতযলকর আোদা কািরা টরজািগ র্াকলেও লপ্ায়ালরা 
টক করলেন। লপ্ায়ালরা লর্লক লর্লক ঘট়ে লদখলত োর্লেন। িালি একবার টর্লয় 
সিংলযার্কারী দরজািা খুলে প্ালসর ঘরিা তীক্ষ্ণ দৃটষ্টলত লদলখ টনলেন। আবার এলস 
টনলজর জায়র্ায় বসলেন। 
  
–টক বযাপ্ার বেুন লতা? টফসটফস করে টকিংিন। আপ্নালক লবশ উলত্তটজত িলন েলে। 
টকেু ঘিলব আসা করলেন নাটক? 
  
-েযাাঁ, িীর্ে উলত্তটজত েলয় প্ল়েটে আটি… লযন িাটের োলদ ওত লপ্লত টশকালরর 
আসায় বলস র্াকা ধূতগ লব়োে। সািানযতি শব্দও আিালক সতকগ কলর টদলে। 
  
-ওিঃ জীবলন এতবার লেলন চাপ্োি টকন্তু এবালরর িলতা জঘনয লেন যাত্রা-োই তুলে 
টব়েটব়ে করলত োর্লেন টকিংিন। আিার িলন েয় িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা, আপ্টন জালনন টক 
েলব। 
  
তারপ্র টকিংিন একিু আরাি কলর বলস ঘুলিালত োর্ে। আেটর্নও এিালব কখন 
ঘুটিলয় প্ল়েলেন। লপ্ায়ালরা আবার ঘট়ে লদখলেন। িুাঁলক প্ল়ে আেটর্ন-এর কাধ ধলর 
িৃদু আাঁকাটন টদলয় বেলেন, আপ্টন লতা লদখটে ঘুলি টবলিার টকন্তু এটদলক লয প্াাঁচ-দশ 
টিটনলির িলধযই 
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ধ়েি়ে কলর লসাজা েলয় বসলেন আেটর্ন। নলয়নস্? লে ির্বান।তার লচাখ িুখ লকিন 
লযন উদভ্রান্ত আর ফযাকালশ িলন েলো। তােলে লতা লসই িয়ের িুেূতগ, যখন আিার 
রুর্লক লিলর লফো েয়। তার করুে উদভ্রান্ত দৃটষ্ট সািলন প্রসাটরত। লোাঁি দুলিা সািানয 
ফাঁক, িন খুাঁলজ লব়োলত োর্লো এক িয়াবে ঘিনার িলধয োটরলয় যাওয়া হৃদলয়র 
ধনলক। লয তার জীবলনর সবিুকু আনন্দ টনলয় চলে লর্লে। 
  
িালি িালি লব্রলকর একিানা েম্বা আওয়াজ কলর লেলনর র্টত কিলত োর্ে। তারপ্র 
লেন নলয়ন লস্টশলন ঢুকে। আেটর্ন জানোগুলো খুলে িুাঁলক বাইলরর টদকিা লদখলেন। 
  
-িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা, আপ্নার নতুন সূত্র যটদ টনিুগে েয় অর্গাৎ লেকলক যটদ বাদ টদই, 
তােলে বেলত েয় এইখালনই লসই লোকটি লেন লর্লক লনলি টর্লয়টেে। 
  
-না। লকালনা লোক লেন লর্লক নালিটন। র্ম্ভীর িুলখ তাকালেন লপ্ায়ালরা। 
  
–লসটক। আপ্নার নুতন সূত্র অনুযায়ী লতা-। 
  
-না িাঁটসলয় আেটর্ন, আটি আবার বেটে, লকালনা লোক লেন লর্লক নালিটন। লেন লর্লক 
লয লনলিটেে লস লোক নয়। লস একজন স্ত্রীলোক। 
  
চিলক তাকালেন টকিংিন। 
  
–একজন স্ত্রীলোক! লচাঁটচলয় উেলেন আেটর্ন। 
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-েযাাঁ, একজন স্ত্রীলোক। আপ্নার েয়লতা িলন র্াকলত নাও প্ালর িাঁটসলয়, টকন্তু টিস লগ্র 
তাাঁর বিলবয িুটপ্ ও ওিার লকাি প্রা একটি যুবকলক প্ল্যািফলিগ প্ায়চারী করলত লদখার 
কর্া বলেটেলেন। 
  
সাধারেতিঃ অলনকক্ষে একিালব লেলন বলস র্াকার প্র লকালনা লস্টশন এলে আিরা 
লযিন প্ল্যািফলিগ লনলি প্ায়চাটর কলর োত প্ালয়র টখে োট়েলয় টনই। লসই রকিই িান 
কলরটেে লস, লযিা টিস লগ্র ধরলত না লপ্লর লেলনর প্যালসঞ্জার বলে লিলবটেলেন। টকন্তু 
আিার টবশ্বাস লসই যুবকটি একজন স্ত্রীলোক। 
  
-টকন্তু লক লসই স্ত্রীলোক? আেটর্ন বেে। 
  
–তার নাি?–লপ্ায়ালরা র্োর স্বলর অদু্ভত একিা আস্থা টনলয় বেলেন, বহু বের যাবৎ 
সবাই তালক লয নালি টচনত তা েলো– টক টি টক়ে। টকন্তু টিিঃ আেটর্ন, আপ্টন তালক 
টচনলতন অনয নালি–অযাজ িযাসন। 
  
–টম্প্রলঙর িলতা োফ টদলয় দাাঁট়েলয় উেে টকিংিন। টক বেলেন? 
  
সলবলর্ টকিংিন-এর টদলক ঘুলর দাাঁ়োলেন লপ্ায়ালরা। টক বেলেন? ওিঃ লোিঃ! িুলেই 
টর্লয়টেোি। প্যালন্টর প্লকি লর্লক টসর্ালরি লকস লবর কলর এটর্লয় ধরলেন টকিংিন-
এর টদলক; িাঁটসলয়, দয়া কলর আপ্নারই টসর্ালরি লকস লর্লক আপ্নালকই একটি 
টসর্ালরি অফার করার অনুিটত টদন আিালক। প্যারীর লয বাাঁকিালত আপ্টন লেলন 
উলেটেলেন লসইখালন অসাবধানবশতিঃ এিা আপ্নার প্লকি লর্লক প্ল়ে যায়। 
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টকিংিন লবাকার িলতা তাটকলয়ই এটর্লয় লর্ে দরজার টদলক। সলে সলে র্জগন কলর 
উেলেন লপ্ায়ালরা। 
  
-না, যাবার লচষ্টা করলবন না। প্ালশর কািরার দরজা লখাল োই আলে। এবিং আপ্নালক 
সমূ্পেগিালব টঘলর লফো েলয়লে। প্যারী লর্লক লেন ো়েবার সিয় কটরর্লর যাবার 
দরজািা আটি টনলজ খুলে টদলয় এলসটে? এখন লসখালন অলপ্ক্ষা করলে আিালদর পু্টেশ 
বনু্ধরা। োাঁ, ফরাসী পু্টেলশর আপ্নালক টবলশর্ জরুরী প্রলয়াজন আলে। িাঁটসলয় টকিংিন–
টকিংিন? নািঃ তার লচলয় বরিং বটে িাঁটসলয় লে িাকুগইস। 
  
. 
  
৩২. 
  
লপ্ায়ালরার টবলের্ে লনলগ্রসলকালত টিিঃ আেটর্ন-এর টনজস্ব সুযইলি লসটদন এরকুে 
লপ্ায়ালরার োলঞ্চর লনিন্তন্ন টেে। িুলখািুটখ দুলিা লচয়ালর বলস খাটেলেন আেটর্ন ও 
লপ্ায়ালরা। খাওয়া লশর্ কলর লপ্ায়ালরা তার টনলজর লোি একিা টসর্ালরি ধটরলয় ঘলরর 
কট়েকালের টদলক টকেুক্ষে একদৃলষ্ট লচলয় টক িাবলেন তারপ্র তাকালেন আেটর্লনর 
টদলক। 
  
ঘিনার টবলের্ে শুনলত চান? েযাাঁ, বেব।–একিা িান টদলেন টসর্ালরলি। একিা টজটনসই 
আিালক ধাাঁধায় লফলেটেে। জালনন টক লসিা? লসিা েলো িৃলতর িুখ। টবকৃত করা িুখ। 
খুলনর বযাপ্ালর িৃলতর প্টরটচলতর জলনয এই রকি কলর খুনীরা। টবকৃত করা িুখিা 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদি অফ্ ব্লু ট্রেন । আগাথা দিদি । এরকুল ট্র াযাররা সিগ্র 

231 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

লদলখই আিার িলন েলয়টেে–সটতযই টক উটন টিলসস কযার্াটরন। টকন্তু একিাত্র লগ্র-র 
টনিুগে সনািকরলের জলনয আিার আর টচন্তা টেে না। 
  
–প্টরচাটরকালক কখন লর্লক আপ্নার সলন্দে েলো? 
  
–প্রর্ি লর্লক নয়। লেলনর কািরায় প্াওয়া টসর্ালরি লকসিা ও বলে, ওিা নাটক টিলসস 
কযার্াটরন তার স্বািীলক উপ্োর টদলয়টেলেন। টকন্তু লয স্বািী-স্ত্রীর িলধয প্রর্ি লর্লকই 
র্রটিে। আর লসই র্রটিে যখন উিয়লকই ববর্লিযর চরলি উপ্টস্থত কলরটেে, টেক 
লসই সিয় স্ত্রীর প্লক্ষ স্বািীলক উপ্োর লদওয়ািা যর্ার্গই অটবশ্বাসয। এিাই আিালক আজ 
িযাসন-এর সততা সম্বলন্ধ সটন্ধগ্ধ কলর লতালে। অযাজ িযাসন িাত্র দুিাস কালজ লেলর্লে, 
আর এই দুিালসর িলধয স্বািী স্ত্রীর সম্পকগ খারাপ্ বই িালো েয়টন। টিিঃ লেক প্রায়ই 
টিলরটের কালে র্াকলতন। আর টিলসস কযার্াটরনও টরটিয়ারায় কাউন্ট-এর সলে টিেলত 
লযলতন। এিন প্টরটস্থটতলত প্টরচাটরকার উপ্োর লদওয়ার কর্ািা লিলন টনই লকিন 
কলর? তবুও এত কালণ্ডর প্লরও টেক জুত কলর অযাজ িযাসন-এর সম্বলন্ধ টকেু একিা 
টসদ্ধান্ত লনওয়া সম্ভব েটেে না। কারে লস প্যারীলত লনলি টর্লয়টেে, আর তার লচলয়ও 
ব়ে কর্া লস প্যারীলত নািার প্লরও অলনলকই টিলসস কযার্াটরনলক জীটবত লদলখলেন, 
টকন্তু–লপ্ায়ালরা একিু িুাঁলক এলস টিিঃ আেটর্ন-এর সািলন একিা আঙুে না়েলেন 
টনলজলক লদটখলয়; িাঁটসলয় আেটর্ন, আিার অসীি টবশ্বাস আর আস্থা আলে এই 
লোলিাখালিা লোকিার ওপ্লর। আিার িলন প্রশ্ন জালর্ অযাজ িযাসন আলদৌ লয প্যারীলত 
লনলিটেে লসিা লকিন কলর লজলনটে? অবশয আপ্নার লসলক্রিারী বলেলে। লস টিস 
িযাসনলক প্যারীলত লদলখলে। টকিংিন তখন সমূ্পেগ তৃতীয় বযটি। তার সলে এ লকলসর 
লকালনা সম্পকগই টেে না। এবিং কণ্ডাক্টলরর কর্ায় আিার িলন অসম্ভব আর প্রায় 
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আজগুটব একিা টচন্তা উাঁটক টদে। িলন িলন িাবোি। আিার অসম্ভব টচন্তায় বেলে 
অযাজ িযাসনলক প্যারীলত লদখলত যাওয়ার কর্ািা একিু লধাাঁয়ালি িতন। 
  
প্লকি লর্লক টসলল্কর রুিাে লবর করলেন লপ্ায়ালরা। টকিংিন-এর অযাজ িযাসনলক 
প্যারীর রীজ লোলিলে লদখলত প্াওয়া টনলয়ই কাজ শুরু কটর। যটদও ওিা টবশ্বাসলযার্য 
বলেই িলন েলয়টেে, টকন্তু খুব সতকগিালব ঘিনালক খুাঁটিলয় লদখার প্র দুলিা টজটনস 
আিার নজলর আলস। প্রর্িত:-একিা আিযগ রকি লযার্ালযার্ লবটরলয় প়্েে–টকিংিন 
টনলজও টেক দুিাস েলো আপ্নার কাজ করলে। টিতীয়ত :- টকিংিন-এরও প্রর্ি অক্ষর 
K িুখিা রুিাে টদলয় িুেলেন। যটদ ধরা যায়, িালন লনোতই কল্পনা কটর লয টসর্ালরি 
লকসিা তার এবিং তারা দুজলন টিলে যটদ এ কাজ কলর। তােলে অযাজ িযাসনলক 
টসর্ালরি লকসিা লদখালনা িাত্রই লস এিা টকিংিন-এর বলে টচনলত লপ্লরটেে। লসলক্ষলত্র 
টিস িযাসন-এর ঐ ধরলনর টিলর্য বো ো়ো উপ্ায় টেে না। টিস িযাসন এিনই একিা 
উত্তর লদয়, লযিা টিিঃ কযার্াটরনলক আরও লবটশ অপ্রালধর জালে জট়েলয় লফলে। অবশয 
আসে উলদ্দশয এিা টেে না, কাউন্টলক ফসালনার জলনযই লস বলে। টকন্তু কাউন্ট যটদ 
খুলনর সিয় অনয লকার্াও টেে বলে প্রিাে কলরন, লসইজনযই টিস িযাসন টনটিন্ত 
েজলয় কাউন্ট-এর সম্বলন্ধ টকেু বলেটন। এবার আটি একিা ঘিনা বটে যা টকেুটদন 
আলর্ খুব গুরুত্বপূ্েগ একিা টজটনস আপ্টন েক্ষয করলবন। আটি িযাসনলক যতবার বটে, 
লয লোকিালক লস লেলনর কািরায় লদলখটেে লস কাউন্ট নয়, লস লেক কযার্াটরন, লস 
সিয় তালক লবশ টবচটেত েলত লদটখ। টকন্তু আটি আপ্নার ওখান লর্লক লোলিলে টফলর 
আসার একিু প্লরই আপ্টন, আিায় লফান কলর জানান লয অযাজ িযাসন জাটনলয়লে লয 
লস লিলব লদখে, ঐ লোকিা লেক কযার্াটরনই, কাউন্ট নয়। আটি এিাই আশা 
কলরটেোি। তার িালন আপ্নার ওখান লর্লক টফলর অযাজ িযাসন কালরা সলে প্রািশগ 
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কলর তারপ্র তার িতািত আপ্নালক জানায়। এখন প্রশ্ন েে লক লসই প্রািশগদাতা? 
লিজর টরচার্গ টকিংিন আর একিা তুে ঘিনা–কর্ায় কর্ায় টকিংিন একবার বলেটেে, 
ইয়কগশায়ালর লয বাট়েলত লস র্াকত, লস বাট়েলত নাটক একবার রত্ন চুটরর ঘিনা ঘলি। 
দুলিা চুটরর ঘিনার এই টিে েয়লতা আকটস্মক–আবার েয়লতা উিয় ঘিনাই গ্রটন্থবদ্ধ–
একিা ক্ষীেতর লযার্সূত্র েয়লতা বা আলে। অন্ততিঃ আিার তা-ই িলন েটেে। জালনন 
লতা টর্লিকটিিলক প্রর্লি করলত েয় অনুিান। প্লর লসই অনুিানলক কালজ োর্ালত েয় 
টবচার-বুটদ্ধ ও যুটির সাোলযয। 
  
–টকন্তু একিা বযাপ্ার লয আটি বুিলত প্ারটে না িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা? প্যারীলত লেলনর 
লিতলর ঐ লোকিা তােলে লক টেে? লেক কযার্াটরন না কাউন্ট? 
  
–আিঃ ো। সিস্ত বযাপ্ারিা ওইখালনই একিা টবরাি লধাাঁকা লদওয়া েলয়লে আসলে লকালনা 
লোকই টেে না। বুিলত প্ারলেন না চাোটকিা লকার্ায়? আো, লেলনর লসই লোকিার 
কর্া আিরা কার বিবয লর্লক জানলত প্ারটে? শুধুিাত্র অযাজ িযাসনই একর্া বলেলে। 
লসিা আিরা টবশ্বাস করটে লকন? টকিংিন বলেলে তার সলে অযাজ িযাসন-এর প্যারীলত 
লদখা েলয়লে। তােলে লদখুন আিরা টকিংিন-এর কর্ায় টবশ্বাস কলরটে লয অযাজ 
িযাসনলক প্যারীলত নাটিলয় লদওয়া েলয়লে। তাই লতা? 
  
–লকন? প্টরচাটরকালক নাটিলয় লদবার কর্া রুর্ টনলজই কণ্ডাক্টরলক বলেলে। 
  
–বযস্ত েলবন না। আসটে। ও বযাপ্ালরই আসটে। েযাাঁ, টিলসস কযার্াটরন-এর টনলজর উটি 
বলেই আিরা ধলর টনলয়টে, টকন্তু এিা টিলসস কযার্াটরন-এর উটি নয়। 
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তার িালন? 
  
তার িালন িাঁটসলয়, িৃত কখনও কর্া বলে না। কণ্ডাক্টরলক যখন একর্া বো েয়, তার 
আলর্ই টিলসস কযার্াটরন-এর িৃতুয েলয়লে। এিা টিলসস কযার্াটরন বলেটন, বলেলে 
প্টরচাটরকা। এবিং দুলিা বোর িলধয অলনক প্ার্গকয রলয় লর্লে। 
  
–আপ্নার কর্া টকেুই বুিলত প্ারটে না আাঁটসলয়। তােলে টক কণ্ডাক্টর টিলর্য বলেলে? 
  
-না না, কখনও না। টিলর্য লস কখনও বলেটন। যা সটতয তাই লস বলেলে। টকন্তু লয রুর্ 
তার প্টরচাটরকা নাটিলয় লদবার কর্া বলেলে, লস আপ্নার লিলয় রুর্ নয়। লস লসলজটেে 
িাত্র। 
  
েতিম্ব আেটর্ন-এর িুলখ লকালনা কর্া লনই। 
  
–িাঁটসলয় আেটর্ন, িলন রাখলবন লর্য়ার দয নলয়নস লপ্ৌঁেবার আলর্ই আপ্নার লিলয়লক 
েতযা করা েয়। এিা েলো অযাজ িযাসন-এর কাজ, লস তার কী টনেত েবার প্র তার 
র্া লর্লক ফালরর লকাি এবিং িার্ার িুটপ্িা লখালে। টনলজ লসগুলো প্লর টনলয় তারই 
েদ্মলবলশ কািরা লর্লক োত বাট়েলয় টর্নালরর বাক্স লকলন এবিং লসই কণ্ডাক্টরলক একর্া 
বলে। 
  
–অসম্ভব। তার িালন আপ্টন বেলত চাইলেন রুর্-এর েদ্মলবলশ অযাজ িযাসনই 
একাজগুলো কলরলে? আর কণ্ডাক্টর তালক টচনলত প্ারে না। 
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-না িাঁটসলয় আেটর্ন, না। টকেুই অসম্ভব নয়। ক্ষটেলকর লদখায় একজন আলরকজলনর 
িুখ যত না িলন রালখ, তার লচলয়ও লবটশ িলন রালখ তার সাজলপ্াশাকলক। আপ্নার 
লিলয় এবিং অযাজ িযাসন দুজলনই িার্ায় িার্ায়। তার ওপ্র লসই একই ফালরর লকাি 
তার র্ালয়, িার্ায় লসই একই িুটপ্ এবিং সলবগাপ্টর রুর্ কযার্াটরন-এর িার্া লর্লক লকলি 
লনওয়া কলয়ক লর্াো লসানােী চুে। টনলজর িার্ার দু-প্ালশর চুলের সলে টবনুটন কলর 
কান প্যগন্ত িুটেলয় টদলয় িার্ার িুটপ্িালক লচাখ প্যগন্ত লিলন লদয়। ও সেলজই কণ্ডাক্টলরর 
লচাখলক ফাাঁটক লদয়। কণ্ডাক্টলরর কাজ যাত্রীরা যখন লেলন ওলে তখন টিটকিগুলো সিংগ্রে 
কলর টরজালিগশন চািগ লদলখ যাত্রীলদর স্ব স্ব কািরা বলে লদওয়া। কালজই কণ্ডাক্টলরর 
প্লক্ষ সম্ভব নয় প্রটতটি যাত্রীর িুখ টচলন রাখা। শুধু িাত্র রালত্র যাত্রীলদর কািরায় টর্লয় 
তালদর টবোনাগুলো টেক কলর টবটেলয় লদওয়া। এখালনও লস তাই কলরলে। একর্া টেক 
অযাজ িযাসনই টিটকিগুলো তার োলত জিা লদয়। টকন্তু টিটকি সিংগ্রে করার সিয় লস 
টরজালিগশন চািগ লদলখ কািরা বলে টদলত বযস্ত টেে। একটি স্ত্রী লোলকর োত লর্লক 
টিটকি টনলে এিাই েক্ষয কলরলে শুধু। কত্রী বা প্টরচাটরকালক টচলন রাখার প্রলয়াজন 
িলন কলরটন। আর এও িলন রাখলবন, অযাজ িযাসন বা টকটি টকন্তু একজন নািকরা 
তুলখা়ে অটিলনত্রী। িুেূলতগর িলধয টনলজর লচোরা বা কেস্বর বদলে টদলত লস অটিতীয়। 
তার প্লক্ষ েদ্মলবশ ধরা প়্োর লকালনা সম্ভাবনা লনই। টকন্তু একিা টবপ্লদর আশো টেে, 
লযিা েলো প্রটদন সকালে রুর্ কযার্াটরনলক ঘুি িাঙালত এলস কণ্ডাক্টর েয়লতা টচলন 
লফেলব লয র্তরালত টবোনা প্াতবার সিয় লস যার সলে কর্া বলেলে লস এই টনেত 
িটেোটি নয়। এই কারলেই রুর্-এর িুখ টবকৃত কলরটেে। অতযন্ত িূেযবান একিা সূত্র 
কণ্ডাক্টলরর লচালখর সািলনই টেে। টকন্তু শুধু অসাধারে দূরদটশগতার জলনয অযাজ িযাসন 
তার লচালখ ধুলো টদলয়লে। এো়ো আরও একিা টবপ্লদর আশো কলরটেে টিস িযাসন, 
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লসিা প্যারী লর্লক লেন ো়েবার প্র েয়লতা কযার্াটরন লগ্র এই কািরায় টিস কযার্াটরন 
কালে আসলত প্ালর। তাই লস টিস লগ্র লক লদটখলয় টর্নার বাক্সিা লকলন এবিং টনলজর 
কািরা লিতর লর্লক বন্ধ কলর লদয়। অর্গাৎ টিস লগ্রলক োবিালব লবািাে লস লযন তার 
কািরায় না আলসন। 
  
–টকন্তু রুর্লক লক েতযা করে আর কখন? 
  
–প্রর্লিই িলন রাখলত েলব এই অপ্রাধ দুজলন টিলে কলরলে টকিংিন ও অযাজ িযাসন। 
টকিংিন লসটদন আপ্নারই কালজ প্যারী যায় এবিং প্যারীর কালে লয েুপ্ অর্গাৎ ব়ে 
বাাঁকিা আলে, লযখালন লেলনর র্টত িন্থর েয় লসখালন লকালনা একিা জায়র্ায় টকিংিন 
লেলন ওলে। টিলসস কযার্াটরন তালক লদলখ খুবই অবাক েয়। তারপ্র টকিংিন েয়লতা 
লবশ টকেু লদটখলয় চেন্ত লেন লর্লক বাইলর টিলসস কযার্াটরন-এর দৃটষ্ট আকর্গে করায় 
এবিং লযই লস লসটদলক দৃটষ্ট লফরায়, অিটন িুেূলতগর িলধয লপ্েন লর্লক সরু িজবুত টসল্ক 
কর্গিা তার র্োয় লপ্াঁটচলয় লদয়। বাটক কাজিা িাত্র কলয়ক লসলকলণ্ডর বযাপ্ার। কািরার 
দরজা বন্ধই টেে। এরপ্র টকিংিন ও অযাজ িযাসন কালজ লেলর্ যায়। প্রর্লি টিস 
কযার্াটরন-এর ওপ্লরর জািাগুলো খুলে লনয়। তারপ্র িৃত লদেিালক একিা কম্বলের 
িলধয জট়েলয় প্ালশর সিংলযার্কারী কািরায় সুিলকস ও বযালর্র সলে টসলির ওপ্র লরলখ 
লদয়। এবার টকিংিন জুলয়েস লকসিা টনলয় লনলি যায়। বো বাহুেয লেনিা তখনও 
বাাঁলকর িলধয র্াকায় র্টত আলস্তই টেে। টকিংিন লদখে বালরা ঘন্টার আলর্ খুলনর বযাপ্ার 
জানাজাটন েবার লকালনা িয় লনই, তারপ্র আজ িযাসন-এর টিলসস কযার্াটরন লসলজ 
কণ্ডাক্টরলক এক র্ল্প ফাদার বযাপ্ার লতা আলেই। সুতরািং অপ্রালধর সিয় টনলজর 
উপ্টস্থটতলক অনয লকার্াও প্রিাে করলত লবর্ লপ্লত েলব না। রুর্ এর লেস প্লর টনলয় 
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লর্য়ার দয নলয়ন–এ এবার টর্নার বালক্স লকলন অযাজ িযাসন। তারপ্র কণ্ডাক্টরলক 
তাাঁলদর ফাাঁলদর র্ল্প করে। কণ্ডাক্টরলক বোর সিয় লস জানাোর টদলক িুখ কলর 
দাাঁট়েলয়টেে। যালত কটরর্র টদলয় যাবার সিয় লকউ তার িুখ লদখলত না প্ায়। লসখান 
টদলয় তখন অলনলকই যাতায়াত করটেলেন। এিন টক টিস লগ্র ও লসই সিয় লসখান 
টদলয় যায় এবিং যার ফলেই অলনলকর িলতা লস, লস সিয় টিলসস কযার্াটরন-এর জীটবত 
র্াকার কর্া বলেটেে। 
  
-বেুন, বেুন,–আেটর্ন তা়ো লদয়। 
  
লেন নলয়নস্-এ আসার আলর্ই অযাজ িযাসন িৃতলদেিালক আবার আলর্র কািরায় টনলয় 
আলস। টনলজ টিলসস কযার্াটরন-এর েদ্মলবশ বদলে লফলে পু্রুর্ িানুলর্র েদ্মলবশ ধলর 
ও লেন লর্লক নািার জনয প্রস্তুত েয়। লেক যখন তার স্ত্রীর কািরায় লঢালক তখন লস 
লদলখ তার স্ত্রী ঘুলিালে। টিিঃ কযার্াটরন আসার আলর্ই সবটকেু টনখুাঁতিালব সাজালনা 
েলয় টর্লয়টেে। এবিং অযাজ িযাসন তখন তার টনলজর কািরালতই েুটকলয়টেে। তারপ্র 
নলয়নস্-এ লেন র্ািলে কণ্ডাক্টর লযই লেন লর্লক প্ল্যািফলিগ নালি লসই সুলযালর্ 
পু্রুর্লবশী অযাজ িযাসনও প্ল্যািফলিগ লনলি প্ায়চারী করলত র্ালক। তারপ্র একসিয় 
সকলের অেলক্ষয ঘুরলত ঘুরলত প্লরর প্ল্যািফলিগ টর্লয় প্রর্ি লেনিা ধলর প্যারীলত টর্লয় 
লপ্ৌঁেয় এবিং লসখান লর্লক রীজ লোলিলে টর্লয় ওলে। লসখালন টকিংিন-এর অপ্রাধী 
জীবলনর একিটেো সেকাটরেী আলর্র রাত লর্লকই লোলিলের একিা ঘর বুক কলর 
রালখ। লস শুধু চুপ্চাপ্ লসখালন আপ্নার জলনয অলপ্ক্ষা করলত র্ালক। রুবীগুলো এখন 
তার কালে লনই এবিং কখন টেেও না। এটদলক আপ্নার লসলক্রিারীর ওপ্র কালরার 
নজরই প্ল়েটন তাই লস টনিগাবনায় রুবীগুলো টনলয় টনস্-এ চলে আলস। লসখালন িাঁটসলয় 
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প্প্পু্োস-এর কালে ওগুলো টবটক্রর বযবস্থা আলর্ই কলর লরলখলে। শুধু বযবস্থা অনুযায়ী 
রুবীগুলো প্লপ্াপু্োস-এর কালে লপ্ৌঁলে লদয় অযাজ িযাসন। িাকুগইস-এর িলতা দুধগর্গ ও 
তীক্ষ্ণবুটদ্ধ সম্পন্ন অপ্রাধীরও এক লযার্য প্ল্যান বলি। তার স্বিালবর সবলচলয় আকর্গেীয় 
টজটনস েলো তার সুন্দর বযবোর িানুর্লক আকৃষ্ট কলর। এবিং আপ্টনও তার বযবোলর 
িুগ্ধ েলয় অটত অল্প সিলয়র আোলপ্ই তাাঁলক লসলক্রিারী টনযুি কলরন। 
  
–টকন্তু টকিংিন আিার লসলক্রিারী েবার জলনয লকালনা বযগ্রতা লদখায়টন। একর্া আটি 
েেফ করলত বেলত প্াটর। 
  
-লসলক্রিারী েবার জনয লস বযগ্রতা লদখায়টন টেকই টকন্তু, লস আপ্ানলক বযর্গ কলর 
তুলেটেে। ো ো, এিাই লতা তার অপ্রলক আকর্গে করার অদু্ভত ক্ষিতা। আপ্নার 
লসলক্রিারী েবার জনয লকালনা েেচাতুরী না কলর শুধু িন লিাোলনা বযবোলরই 
আপ্নালক তার টশকার কলর লফেে। টরচার্গ টকিংিলনর লকালনারকি অসািাটজক বা 
অপ্রাধিূেক কালজর নটজর লনই। বরিং ব়ে ঘলরর লেলে, টশটক্ষত, সিালজর নািী 
লোকলদর সলে কারবার এবিং র্ত টবশ্বযুলদ্ধ প্দাটতক বাটেনীলত লিজর টেলেন। আটি 
যখন একিু একিু কলর িাকুইস-এর লখাাঁজ খবর টনলত র্াটক তখন অলনক জায়র্ায় 
দুজলনর টিে খুাঁলজ প্াই। টকিংিন অনর্গে ফরাসী িার্ায় কর্া বেলত প্ালর। িাকুইসও 
প্ালর। টকিংিন লয সিয় ইিংেযালণ্ড, আলিটরকা ও ফ্রালন্স টেে িাকুইস-এর অপ্রাধগুলোও 
টেক একই সিয় সিংঘটিত েয়। িাকুগইস-এর লশর্ অপ্রাধ সুইজারেযালণ্ড এবিং লসই 
সিয় লসইখালনই আপ্নার সলে টকিংিলনর প্টরচয় েয়। সুইজারেযালণ্ড আপ্নার আর্িন 
লয োিগ অব ফায়ার সিংগ্রে করলত লস কর্াও আপ্টন কর্ায় কর্ায় টকিংিনলক বলেন। 
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টকন্তু লস খুন করলত লর্ে লকন?–করুে একিা িাব ফুলি উেে আেটর্ন-এর িুলখ এতই 
ধূতগ যখন লস। শুধু রুবীগুলো চুটর করলেই লতা প্ারত। 
  
-না িাঁটসলয় আেটর্ন।–িার্া না়েলেন লপ্ায়ালরা। িাকুগইস-এর এিাই প্রর্ি খুন নয়। 
অপ্রালধর সলে েতযা করািাও ওর একিা প্রধান চাটরটত্রক টবলশর্ত্ব। আর অপ্রালধর 
লকালনা প্রিােই রালখ না িাকুইস সািানয েলেও তালক টনিঃলশলর্ িুলে লদয়। সুতরািং খুন 
তালক করলতই েয়। টসর্ালরলি একিা িান টদলয় কাত েলয় বেলেন লপ্ায়ালরা, রত্ন চুটর 
করাই িাকুগইস-এর একিা টবলশর্ত্ব। টবলশর্ কলর লয সব রত্ন দুষ্প্রাপ্য। আপ্নার োিগ 
অব ফায়ার সিংগ্রলের কর্া লজলন লনওয়ার প্রই লস তার িতেব টেক কলর লফলে। 
প্যারীলত লযটদন আপ্টন রুবীিা লকলনন লসটদন দুজন গুণ্ডালক আপ্নার লপ্েলন 
োটর্লয়টেে লসিা লনোতই একিা িািুেী লচষ্টা। অবশয িাকুগইস প্লরর িতেবিা এতই 
িারাত্মক িালব কলরটেে লয লসবার অকৃতকাযগতা তালক টবনু্দিাত্র ঘাব়োয়টন। 
  
টকন্তু িাকুগইস রিিািংলসর িানুর্। আরও সকলের িলতা িাকুগইস-এর দুবগেতা এলসটেে। 
েযাাঁ, লস িালোলবলস লফলেটেে টিস কযার্াটরন লগ্রলক। এখালন তার লকালনা েেচাতুরী 
টেে না। িলন প্রালে লস টিস লগ্রলক িালোলবলসটেে! টকন্তু িাকুগইস-এর ধারো টেে টিস 
লগ্র টিিঃ কযার্াটরনলক িালোবালস। তাই ঘিনাক্রলি টিিঃ কযার্াটরন যখন এই খুলনর 
বযাপ্ালর জট়েলয় লর্ে, িাকুইস-এর সািলন তখন সুবেগ সুলযার্ টিিঃ কযার্াটরনলক ফাাঁটসলয় 
লদবার। লবচারা লেক কযার্াটরনলক োজলত লযলত েলো। প্ালয়র উপ্র প্া টদলয় বসলেন 
লপ্ায়ালরা, এটদলক একটদন একিা অদু্ভত ঘিনা ঘিলো। িটন্টকালেগার বার্ালন বলস টিস 
লগ্রলক লপ্রি টনলবদন করে টকিংিন। টকিংিন চলে যাবার টেক প্লরই টিস লগ্র েোৎ অদু্ভত 
িালব আপ্নার িৃত কনযার উপ্টস্থটত অনুিব করে। এবিং এই উপ্টস্থটত সম্পলকগ টিস 
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লগ্র দৃঢ় টনটিত। আর আটি িালোিালব জাটন টিস লগ্র লকালনা রকি কল্পনা প্রবেতালক 
িলন স্থান লদন না। উটন শুধু আপ্নার লিলয়র উপ্টস্থটতই অনুিব কলরনটন উপ্রন্তু 
আপ্নার লিলয় লয তালক একান্তিালব টকেু একিা বেলত লচষ্টা কলরটেলেন লস সম্বলন্ধও 
টতটন টস্থর টনটিত। 
  
প্রর্লি টিস লগ্র আপ্নার লিলয়র ইটেতিা বুিলত প্ালরটন টকন্তু অলনক টচন্তার প্র তার 
িলন েয় আপ্নার িৃত কনযা টকিংিনলকই খুনী বলে লদটখলয় টদলত এলসটেলেন। এইিালব 
একিা আজব ঘিনার িলধয টদলয় উটন টকন্তু ইটেতিালক টবশ্বাস কলরটেলেন লসই টবশ্বালস 
টতটন তার কাজ কলর লযলত োর্লেন। টতটন টকিংিনলক প্রতযাখযান না কলর বরিং এিন 
িাব লদখালেন লযন টতটনও টবশ্বাস কলরন লয লেক কযার্াটরনই লদার্ী। 
  
–আিযগ লতা আেটর্ন টফসটফস কলর বেলেন। 
  
–েযাাঁ, সটতযই অদু্ভত বযাপ্ার। এ কাউলক বোয় নয় টিস লগ্রও তাই কাউলক টকেু 
বলেনটন। আরও একিা জায়র্ায় আটি ধাাঁধাাঁয় প্ল়েটেোি। আপ্নার লসলক্রিারী একিু 
খুাঁট়েলয় চেত। কারে টজলেস করায় লস বলে যুলদ্ধ তাাঁর প্ালয় বুলেি োলর্ তাই। অর্চ 
িাকুগইস খুাঁট়েলয় চলে না। এই দুলিা অটিে আিালক িাটবলয় লতালে। টকন্তু লেনক্স 
একবার আিালক বলেন, তার িালয়র বসটনকলদর োসপ্াতালে লয র্ািার টকিংিনলক 
টচটকৎসা কলরলেন টতটন দীঘগটদন প্লরও টকিংিনলক খুাঁট়েলয় চেলত লদলখ অবাক েন। 
তখনই আিার সলন্দে েয়। এই খুাঁট়েলয় চোিাই তার েদ্মলবশ। টকিংিন ও িাকুগইস-এর 
িলধয টবলিদ সৃটষ্ট করার জলনযই এই েেনা। আটি েণ্ডলন টর্লয় লসই র্ািালরর সলে 
িালোিালব টজোসাবাদ কলর েষ্ট বুিলত প্ারোি লয এিা ওর েেনা ো়ো টকেুই নয়। 
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প্রশুটদন টকিংিন-এর শুনানীর সিয় আটি লসই র্ািালরর নাি বলেটে। যার নাি টকিংিন 
কখনও কাউলক বলেটন। কারে টকিংিন জানত লয তার খুাঁট়েলয় চোর লকালনা যুটিই 
র্ািালরর কালে টেে না। আর এখালনই আটি আিার লশর্ লিাক্ষি টসদ্ধালন্ত লপ্ৌঁেই। 
টিস লগ্রও আিালক একিা পু্রলনা খবলরর কার্লজর কাটিিং লদখান যা লর্লক আটি 
জানলত প্াটর, টকিংিন যখন লেটর্ িাম্পটেন-এর বসটনক োসপ্াতালে টেে, লসই সিয় 
লসখালন একিা র্াকাটতর ঘিনা ঘলি। প্যারী লর্লক আিার টচটে লপ্লয়ই টিস লগ্র বুিলত 
প্ালর লয ওাঁর আর আিার সলন্দে একই েলক্ষয। প্যারীলত আিার জানবার টেে লয অযাজ 
িযাসন রীজ লোলিলে কখন এলস লপ্ৌঁেয়? েযাাঁ, আিার ধারো টেক। আলর্র রালতই রীজ 
লোলিলে একিা ঘর অযাজ িযাসন-এর নালি টরজািগ েলেও অযাজ িযাসন লসখালন প্লরর 
টদন লিালর লপ্ৌঁোয়। 
  
লপ্ায়ালরা চুপ্ করলেন। টকেুক্ষে বালদ আলস্ত আলস্ত আেটর্ন একিা োত বাট়েলয় 
টদলেন। িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা আপ্নার প্রশিংসা করার িলতা লকালনা িার্া লনই। আপ্টন 
সটতযই অননয। আটি আপ্নার কালে টচর কৃতে। আটি আপ্নালক একিা লচক টদলত 
চাই, যটদও এর িারা আটি আিার কৃতেতার প্টরিাে আপ্ানলক লবািালত প্ারব না। 
  
উলে দাাঁ়োলেন লপ্ায়ালরা। িৃদু োটস ও টবনম্র স্বলর বেলেন, আটি লতা সািানয এরকুে 
লপ্ায়ালরা। আিালক টদলয় আপ্নার কালযগাদ্ধার েলয়লে। এিাই আিার সবলচলয় ব়ে আনন্দ 
ও ব়ে পু্রস্কার। 
  
আেটর্ন-এর কালে টবদায় টনলয় লোলিলের োউলঞ্জ লদখা েলো িাঁটসলয় প্লপ্াপু্োস ও 
তাাঁর লিলয় টজয়ার সলে। 
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–আলর। িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা লয, আটি লতা লিলবটেোি আপ্টন টনস লর্লক চলেই লর্লেন। 
লপ্ায়ালরার একিা োত টনলজর োলত টনলেন প্লপ্াপু্োস। 
  
–আিার কাজই আিালক আবার লিলন টনলয় এলো। 
  
–কাজ? 
  
–সটতযই তাই। আপ্টন আলেন লকিন? 
  
–িালোই আটে। কােই আিরা প্যারীলত টফলর যাটে। 
  
-খুব সুখবর। শুনোি আপ্টন না টক প্রািন গ্রীক িন্ত্রীলক লবশ িালোিালবই বধ 
কলরলেন? 
  
-আটি? 
  
-েযাাঁ। আপ্টন ওাঁর কালে একিা অপূ্বগ সুন্দর রুবী টবটক্র কলরলেন না? লযিা নৃতযটশল্পী 
টিলরটে প্লরন। অবশয বযাপ্ারিা একান্তিালব আপ্নার আিার িলধযই সীিাবদ্ধ বলেই 
বেোি। 
  
-ও েযাাঁ। টেকই বলেলেন িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা। 
  
-আো, রুবািা লসই টবখযাত োিগ অব ফায়ারর িত নয় লতা? 
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–অলনকিা তার সলে টিে আলে বলি। 
  
–সটতযই টিিঃ প্লপ্াপু্োস, রলত্নর বযাপ্ালর আপ্নার োতযশ অসািানয। টকন্তু 
িাদলিায়ালজে টজয়া লয আিালক টনিঃসে কলর এত তা়োতাট়ে প্যারী টফলর যালেন, 
লকার্ায় িাবোি কাজকিগ লশর্ েলো, এবার টিস টজয়ার সলে প্রাে খুলে আোপ্ করা 
যালব। না; তা আর েলো না লদখটে। 
  
-আো, টজলেস করলত প্াটর টক িাঁটসলয় কাজিা টক টেে এখালন?–বেলেন প্লপ্াপু্োস। 
  
–টনিয়ই, টনিয়ই, স্বেলন্দ টজোসা করলত প্ালরন। এতটদন লয শুধু বুটদ্ধর লজালরই 
ধরা লোাঁয়ার বাইলর লর্লক অবালধ অপ্রাধ েীো চাটেলয় এলসলে, লসই িাকুইসলক ধরার 
বযাপ্ালরই একিা সাোযয করোি িাত্র। িাকুইস-এর এবালরর প্রধান প্রটতিন্দ্বী টেে 
এরকুে লপ্ায়ালরা। 
  
-িাকুইস।–টব়েটব়ে করলেন প্লপ্াপু্োস। লকিন লযন লচনা লচনা িলন েলে নািিা?; 
িলন করলত প্ারটে না। 
  
–ও আপ্টন িলন করলত প্ারলবন না। ও কর্া বাদ টদন। আটি একজন টবখযাত 
অপ্রাধীর কর্া বলেটেোি। রত্ন চুটর করাই তার অনযতি প্রধান লনশা। সম্প্রটত লস 
িাদাি কযার্াটরন নালি এক ইিংলরজ িটেোলক খুন করার জলনয লগ্রপ্তার েলয়লে। 
  
-তাই নাটক। শুনলত েলব লতা একটদন ঘিনািা। আজ আিার আবার একিু কাজ…. 
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-ো িাঁটসলয় প্লপ্াপু্োস, আিারও একিু তা়ো আলে। িাদলিায়ালজে টজয়া, আবার 
লকালনা এক সুন্দর টদলন আপ্নার সুন্দর িুখ লদখার আশায় রইোি, তখন িালো কলর 
আোপ্ করা যালব। চটে। 
  
লপ্ায়ালরার সুন্দর রটসকতায় িুগ্ধ েলয় বাবা ও লিলয় তার র্িন প্লর্র টদলক তাটকলয় 
রইলেন। তারপ্র প্লপ্াপু্োস বেলেন, লোকিা একিা ধূলতগর টশলরািটে। 
  
–টকন্তু যাই বলো বাবা, আিার টকন্তু ওলক িালোোলর্। আটি ওাঁলক প্েন্দ কটর। ওর 
তীক্ষ্ণ বুটদ্ধর ওপ্র যলর্ষ্ট েদ্ধা আলে আিার। 
  
-টকন্তু আিালদর কালে ও একিা সাক্ষাৎ শয়তান, সাক্ষাৎ…. 
  
. 
  
৩৩. 
  
সিুলদ্রর স্বাদ 
  
আরও দুটদন লকলি লর্লে। লসই িিগাটন্তক ঘিনার সৃ্মটত িানুলর্র িন লর্লক অতীলতর 
টদলক এটর্লয় লর্লে। শুধু একিা প্রায় টিটেলয় যাওয়া সৃ্মটতর করুে সুর কলয়কটি টবলশর্ 
িনলক লর্লক লর্লক আলক্ষলপ্ িটরলয় তুলেলে। িার্গালরি টিোর বারান্দায় িুলখািুটখ বলস 
এরকুে লপ্ায়ালরা ও লেনক্স। সািলনর সিুদ্রলক আজ লযন ব়ে লবটশ নীে লদখালে। 
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লপ্ায়ালরা এই িাত্র লেনক্সলক সিস্ত ঘিনািা লশানালেন। চুপ্ কলর একিু লিলব তারপ্র 
আলস্ত আলস্ত বেে লেনক্স, লেলকর টক েলো? 
  
–তালক র্তকাে লেল়ে লদওয়া েলয়লে। 
  
–লকার্ায় লর্লে লস?–করুে লদখাে লেনক্সলক 
  
–র্ত রালত্রই টতটন টনস্ লেল়ে চলে লর্লেন। 
  
 –লকার্ায়? লসন্ট লিটর টি়ে-এ? 
  
–েযাাঁ। 
  
টকেুক্ষে চুপ্ কলর র্াকবার প্র লেনক্স প্রায় অসু্ফি স্বলর বেে, আিারই টচনলত িুে 
েলয়লে িাসীলক। আটি লিলবটেোি ও লবাধেয় লেকলক গ্রােযই কলর না। 
  
টিস লগ্র অতযন্ত চাপ্া স্বিালবর িটেো। উচ্ছ্বালসর আটতশলযয কখনও অধীর েন না। 
টনলজর িলনর কর্া আজ অবটধ কাউলকই বলেনটন। 
  
–অবশয আিালক বেলে টনিয়ই ওর লকালনা ক্ষটত েলতা না।– অটিিান ফুলি উেে। 
লেনক্স-এর স্বলর। 
  
-েযাাঁ, টেকই বলেলেন। আপ্নালক টবশ্বাস করলে তার টনিয়ই লকালনা ক্ষটত েলতা না। 
টকন্তু িাদলিায়ালজে কযার্াটরন লসই জালতর লিলয়, যারা টনলজর কর্া বোর লচলয়ও 
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অলনযর কর্া শুনলত িালোবালস। এলদর জীবলনর সুখ-দুিঃলখর লকালনা বযাপ্ালরই এাঁরা 
অনযলক িার্ীদার কলরন না। টনলজরাই সব সইলয় লনন। 
  
-সটতয আটি টক লবাকা! জালনন, আটি িাবতাি, িাসী লবাধ েয় টকিংিনলক িালোবালস। 
আিার আরও একিু লবািা উটচত টেে। তােলে েয়লতা আটি অলেতুক টনলজলক লেক-
এর প্রটত….। 
  
-র্োর আওয়ালজর সলে সলে লচালখর প্াতাগুলোও টিলজ আসটেে লেনক্স-এর। 
লপ্ায়ালরা তা়োতাট়ে তার একিা োত তুলে টনলজর োলত টনলয় একিু চাপ্ টদলেন। 
িাদলিায়ালজে দুিঃখ করলবন না। আটি জাটন আপ্টন কযার্াটরনলক িালোবালসন। টতটন 
টকন্তু। আপ্নালক অতযন্ত লেলের লচালখ লদলখন। 
  
–টেকই বলেলেন আপ্টন।–বাাঁ োলতর আঙুে টদলয় র্ালের ওপ্র র্ট়েলয় প়্ো কলয়ক 
লফাাঁিা লচালখর জে িুলে টনে লেনক্স। তাো়ো লেলকর কালে এখনও আটি লোিটিই েলয় 
লর্টে। ও এখন প্টরেত েলশগর আস্বাদ চায়। অলনকক্ষে চুপ্ কলর সিুলদ্রর টদলক 
তাটকলয় র্াকার প্র েোৎ লস উচ্ছ্বটসত েলয় উেে। টকন্তু যাই বেুন িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা, 
আটিও টকেু সাোযয কলরটে। লয িালবই লোক আিার সাোযযও কালজ লেলর্লে। 
  
টনিয়ই আপ্টন সাোযয কলরলেন িাদলিায়ালজে। আপ্টন লয িুেূলতগ বলেন খুনীর প্লক্ষ 
লেলনর যাত্রী না েলয়ও বাইলর লর্লক খুন করা সম্ভব, লসই িুেূতগ লর্লকই আটি সলতযর 
আলো লদখলত প্াই। আিার কালে খুলনর বযাপ্ারিা তখন জলের িলতা প্টরোর েলয় 
যায়। তার আলর্ খুন েওয়ার ঘিনািা আিার কালে লবশ জটিে িলন েলয়টেে। লস 
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কৃটতত্ব সমূ্পেগ আপ্নার। একিা দীঘগটনিঃশ্বাস লফেে লেনক্স :- ওই আিার সান্ত্বনা–
তালতই আটি খুশী। 
  
অলনকদূর লর্লক ইটঞ্জলনর তীব্র বাাঁটশর আওয়াজ লিলস এলো। লেনক্স বেে, এই লসই ব্ল 
লেন যালে। আো িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা লেন টজটনসিা অদু্ভত সৃটষ্ট না। এ লকালনাটদন 
র্ািলব না। এর চোর লকালনা টবরাি লনই। টবোি লনই। িানুর্ খুন েলে। কত নানা 
রকলির ঘিনা ঘিলে। এই লেলনর বুলক অর্চ টবরািেীন তার চো। যাকলর্, টক সব যা 
তা বলক চলেটে আটি। 
  
-ো ো, টেকই বলেলেন িাদলিায়ালজে। িানুলর্র জীবনিা তত লেলনরই িতন! লেলনরই 
িত তার অটবোি র্টতলবর্। তলব দুলয়র টিে িেেসূচক। 
  
-লকন? 
  
–কারে যাত্রাপ্র্ যত দীঘগই লোক না লকন লেনলক অবলশলর্ একিা জায়র্ায় র্ািলতই 
েয়। যাত্রাপ্লর্রও একসিয় লশর্ েয়। আর লসই লয একিা প্রবাদ আলে-যাত্রাপ্লর্র 
লশর্ েলেই িানুর্ তার িালোবাসার জনলক প্ায়। 
  
লেলস উেে লেনক্স। আিার লবোয় ও কর্া প্রলযাজয নয়। এলকবালরই টিেে না। 
  
-এখনও আপ্নার যাত্রাপ্র্ লশর্ েয়টন িাদলিায়ালজে। লশর্ লোক–তখন টনিয়ই 
টিেলব। আপ্টন এখনও লেলেিানুর্। 
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টনলজলক যতিা লেলেিানুর্ িালবন তার লচলয়ও অলনক লবটশ লেলেিানুর্ আপ্টন। 
িানুলর্র লেনরূপ্ী জীবলন টবশ্বাস রাখলবন িাদলিায়ালজে, কারে এই লেলনর চােক স্বয়িং 
সবগশটিিান ঈশ্বর। 
  
আবার ইটঞ্জলনর বাাঁটশ লশানা লর্ে। 
  
-ঈশ্বলর টবশ্বাস রাখলবন িাদলিায়ালজে। অন্তরে লচালখ তাকালেন লপ্ায়ালরা, আর টবশ্বাস 
রাখলবন এই এরকুে লপ্ায়ালরার টদলক। আপ্নালদর লপ্ায়ালরা ঈশ্বলর টবশ্বাস কলর লয 
িূেয োি কলরলে, তা স্বর্গীয় তা অিৃত সিান। 
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গৃরের আকর্গরে 
২৬.  রৃ্লের আকর্গলে 
  
 কেযােীয়া কযার্াটরন, 
  
এত আলিাদ-প্রলিালদর লিতর লর্লক টনিয়ই এই বু়েীর বা এখানকার টনরানন্দ 
জীবলনর কর্া লতািার এখন িলন প্ল়ে না। কত বনু্ধ েলয়লে লতািার। অবশয স্থে 
আনলন্দ রু্লব র্াকার লিলয় লয তুটি নও, লস কর্া আটি জাটন। এখানকার খবর 
র্তানুর্টতক। এখানকার লবয়া়ো লিলয়লদর টনলয় ব়েই িালিোয় প়্েলত েয় িালি 
িালি। অবাধয সব, বেলেও গ্রােয কলর না। লতািার সলে লয এলদর কত তফাৎ এখালন 
তাই িাটব। এত কলর বটে লিলয়লদর োাঁিুর টনচ প্যগন্ত স্কািগ আর ব়ে লিাজা প্রলত তা 
লকউ লশালন না আিার কর্া। আিার বালতর বযর্া খুব লবল়েটেে। র্ক্টর েযাটরসন 
আিালক েণ্ডলন টনলয় টর্লয় টবলশর্েলক টদলয় লদটখলয়লেন। র্ািার বলেলেন লরার্িা 
কযান্সার। সাবধালন লর্লকা। অল্পবয়স আর প্রচুর সম্পটত্তর অটধকাটরেী তুটি। অসৎ পু্রুর্ 
িানুলর্র বনু্ধত্ব কলরা না। টকন্তু িন্দ পু্রুর্ িানুলর্র েেনায় কত লিলয়র জীবন লয নষ্ট 
েলয়লে তার একাটধক উদােরে আটি জাটন। যটদও তুটি টিন্ন প্রকৃটতর লিলয় তবুও 
লতািার িেেকািী বলেই একর্া টেখোি। সবসিয় িলন রাখলব লতািার জলনয 
এখানকার দরজা টচরটদনই লিাো র্াকলব। আশীবগাদ লজলনা। 
—আলিটনয়া টর্নার। 
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পু্নিঃ খবলরর কার্লজ লতািার টদটদিাই িাম্পটেলনর সলে লতািার নাি লদখোি। প্রার্গনা 
কটর অলেতুক দম্ভ বা অসার আত্মোঘা লতািার চাটরটত্রক িাধুযগলক লযন টবনষ্ট কলর। 
  
কযার্াটরন বার কলয়ক টচটেিা প়্েে। লসন্ট লিরী টি়ে-এর সৃ্মটত তার লচালখ লিলস 
আসলত োর্ে। তার লকিন লযন কান্না লপ্লয় লর্ে। েোৎ লেনক্স এলস ঘলর ঢুকে। 
  
–টক েলয়লে িাসী? 
  
–কই, টকেু না লতা।–টচটেিা বযালর্ রাখলত রাখলত কযার্াটরন বেে। 
  
–টকেু না? তলব িুখ িার লকন? 
  
–টর্নার-এর টচটে লপ্োি, ওর কযান্সার েলয়লে। তাই িনিা খারাপ্ োর্লে। বে, টক 
বেলব? 
  
-রার্ করলব না লতা। জান, আটি না, লতািার লসই টর্লিকটিি বনু্ধ লপ্ায়ালরালক লতািার 
নাি কলর লফান কলর টনস্-এ আিালদর সলে োঞ্চ খাওয়ার লনিন্তন্ন কলরটে। আটি 
িাবোি, লতািার নাি কলর না বেলে েয়লতা উটন রাজী েলবন না। রার্ করলে িাসী? 
  
-রার্ করলত যাব লকন? তুটি তােলে ওর সলে লদখা করলত চাও? 
  
–লস আর বেলত! আটি লবাধেয় ওর লপ্রলিই প্ল়ে লর্টে। 
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–বুিলত লপ্লরটে। তাই কলয়কটদন ধলরই লদখটে শুধু লেক কযার্াটরন-এর লগ্রপ্তার। আর 
বু্ল লেলনর কর্া বেে টবলশর্ কলর লেক-এর লগ্রপ্তালরর প্র লর্লক। 
  
–আটি র্াট়ে লবর করলত বেটে োইিারলক। িালক বটেটন কারে িা তােলে আিালদর 
সলে যালব আর িা লর্লে আটি লকালনা চান্সই লপ্তাি না কর্া বোর। শুধু লোতা েলয়ই 
র্াকলত েলতা। 
  
–টেক আলে, তুটি টনলচ নাি, আটি আসটে। লেনক্স ও কযার্াটরন লনলগ্রসলকালত লপ্ৌঁলে 
লদখে লপ্ায়ালরা ওলদর জলনয অলপ্ক্ষা করলেন। লপ্ায়ালরার অটিনন্দন জানালনার সুন্দর 
িটে ওলদর দুজনলকই িুগ্ধ করে। আোলরর সিয় লপ্ায়ালরার কর্ার িাধুযগয আোযগলক 
আরও উপ্লিার্য কলর তুেে। কযার্াটরন চুপ্ কলরটেে। আোর লশলর্ কটফ লখলত লখলত 
লেনক্স বেে, কতদূর েলো টিিঃ লপ্ায়ালরা? টক বেোি বুিলত লপ্লরলেন? 
  
োলতর আেুে িিকালেন লপ্ায়ালরা। তালদর সুটবলধিত তারা কাজ করলে। 
  
–আর আপ্টন বলস বলস লদখলেন। 
  
-িাদলিায়ালজে। আপ্টন তরুেী, আপ্নার র্টতলবর্ চঞ্চে। টকন্তু টতনলি টজটনলসর র্টত 
ধীর েয়। যা কখনও তা়োতাট়ে েয় না। িালোবাসা ধীলর ধীলর র্ল়ে ওলে। ফুে ধীলর 
ধীলর লফালি আর ধীলর ধীলর কাজ কলর বুল়োরা। 
  
–িালো েলে না টকন্তু। আো, আপ্টন লিালিই বুল়ো নন। 
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–সটতয? শুনলেও িালো োলর্। 
  
–টকিংিন আসলেন। সলে টিিঃ আেটর্নও আসলেন লদখটে। 
  
-আটি চি কলর একিা কর্া টিিঃ টকিংিনলক টজলেস কলরই এখুটন আসটে।–লেনক্স উলে 
লর্ে। 
  
-আপ্নালক আনিনা োর্লে লকন? কত দুলরর টচন্তা করলেন? লপ্ায়ালরা বেলেন। 
  
-খুব লবটশ দূলরর নয়।–বযার্ লর্লক টর্নালরর টচটেিা লবর কলর লপ্ায়ালরার োলত টদলেন। 
  
টচটেিা প্ল়ে লপ্ায়ালরা বেলেন, আপ্টন তােলে টফলর যালেন ইিংেলণ্ড? 
  
–না। আপ্াতত যাটে না। লকনই বা যাব। 
  
–ও। আিারই িুে েলয়টেে। এক টিটনি একিু আসটে। লপ্ায়ালরা উলে লদলখন টিিঃ 
টকিংিন, টিিঃ আেটর্ন ও লের্ী িাম্পটেন লযখালন টেে লসখালন লর্লেন। টিিঃ আেটর্লনর 
লচোরা খুব খারাপ্ োর্লে এবিং লপ্ায়ালরালক লদলখ টতটন লবটশ একিা খুশী েলেন না। 
  
 লপ্ায়ালরা টকিংিনলক প্ালশ লর্লক বেলেন, টিিঃ আেটর্ন টক অসুস্থ? 
  
–আর অসুস্থ েলবন না? লিলয় খুন েে, আর খুনী টকনা জািাই। এখন আপ্নার োলত 
তদন্ত টদলয়লেন বলে ওর আফলসাস েলে। 
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–ওাঁর ইিংেলণ্ড টফলর যাওয়া উটচত টিিঃ টকিংিন। ওলক লসখালন টনলয় যান। 
  
–আিরা লতা প্রশুটদনই ইিংেলণ্ড যাটে। 
  
–তাই নাটক। খুব িালো কর্া। টিস লগ্রলক বেলবন। 
  
–টক বেব? 
  
–এই আপ্নার, িালন টিিঃ আেটর্নলক টনলয় ইিংেলণ্ড টফলর যাবার কর্া। 
  
টকেুক্ষে প্লর সবাই এক জায়র্ায় জল়ো েলয় নানারকি আলোচনা করলত োর্লেন। 
ক্রলি টবদায় লনবার প্াো এলো। প্রর্লিই টিিঃ আেটর্ন ও তার লসলক্রিারী টবদায় 
টনলেন। 
  
-খুব িালো োর্ে আপ্নালদর এিন িধুর সে। অনযটদলনর লচলয়ও আজলকর খাবার 
লযন লবটশ সুস্বাদু িলন েলো। আপ্নালদর সেদালনর ফলে। লপ্ায়ালরা বেলেন, এখন 
প্রােশটিলত িরপু্র আটি। োসলবন না টিস লগ্র। আপ্টন লদলখলেন এক টনজগীব টনরীে 
এরকুে লপ্ায়ালরালক, টকন্তু তার আরও একিা টবপ্রীত রূপ্ আলে। লস লচোরা জালন 
অনয এক জর্লতর লোলকরা। তালদর কালে এরকুে লপ্ায়ালরার উপ্টস্থটত িৃতুযর 
উপ্টস্থটতর সিতুেয, কযার্াটরন-এর িলন েলো। লয লপ্ায়ালরা কর্া বেটেলেন এখন লযন 
টতটন সমূ্পেগ টিন্ন লোক। কযার্াটরন লযন লপ্ায়ালরার দৃটষ্টর সািলন অস্বটস্ত লবাধ করে। 
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-এবারও বুটদ্ধর ে়োইলত এরকুে লপ্ায়ালরার টজত েলব। ো, টজত টনিয়ই েলব। 
চেোি িাদলিায়ালজে। কলয়ক প্া এলর্ালতই লপ্েলন কযার্াটরন বেলেন, 
  
-িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা, আপ্নার কর্াই টেক। আটি ইিংেযালণ্ড টফলর যাটে। 
  
–তাই নাটক! 
  
 –টবশ্বাস েলে না, তাই না? 
  
-না, তা নয়। িাবটে লপ্ায়ালরা টক কলর আলর্ই জানলো। লপ্ায়ালরা র্াট়েলত উলে 
বেলেন, কাউন্ট দয ো লরাটচর বাট়ে চে। 
  
কাউলন্টর বাট়েলত এলস দরজায় লবে টিপ্লেন লপ্ায়ালরা। দরজা খুলে লর্ে। 
  
–আলে, কাউন্ট লতা বাট়ে লনই। 
  
–আটি জাটন তা। তুটি টেলপ্াোইি ফ্ল্ালিে না? 
  
আলে েযাাঁ। 
  
–লিরী ফ্ল্যালিে লতািার বউ না? 
  
–আলে েযাাঁ, টকন্তু… 
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 –লতািালদর দুজনলকই আিার দরকার আলে। 
  
বেলত বেলত টেলপ্াোইিলক প্াশ কাটিলয় লিতলর ঢুলক প়্েলেন লপ্ায়ালরা। লতািার বউ 
টনিয়ই রান্নাঘলর? টেলপ্াোইি টকেু বুলি ওোর আলর্ই লপ্ায়ালরা েেঘলরর উলল্টাটদলকর 
দরজা টদলয় বাট়ের অন্দরিেলে অদৃশয েলেন রান্নাঘলরর উলদ্দলশয। 
  
-আলর এটক, লকার্ায় যালেন? টক আপ্দ!–টেলপ্াোইিও েুিে লিতলর। 
  
–আটি এরকুে লপ্ায়ালরা।-রান্নাঘলরর দরজায় দাাঁট়েলয় েতিম্ব লিরীলক বেলেন। 
  
ততক্ষলে োাঁপ্লত োাঁপ্ালত টেলপ্াোইিও এলস লর্লে লসখালন, টক বযাপ্ার লদখে লিরী! 
লকার্াকার, 
  
–এরকুে লপ্ায়ালরার নাি টনিয়ই শুলনে লতািরা? 
  
–জীবলন লকালনাটদন শুটনটন।–সলবলর্ িার্া না়েে টেলপ্াোইি। 
  
–না, লতািালদর টনলয় প্ারা লর্ে না।–অশান্ত লোি লেলের িটে করলেন লপ্ায়ালরা, 
লকালনা প্ােশাোয় প্ল়েটেলে। এিন একজন নািকরা লোক। সাধারে োলনর বই টেে 
না লতািালদর ক্লাস-রুটিলন? 
  
দুজলনই টবস্মলয় লঢাক টর্লে বেে, আলে িশালয়র আসার কারেিা যটদ 
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-েযাাঁ বেটে। পু্টেলশর কালে সাতিা টিলর্য কর্া লকন বলেলো লসিাই আিার জানা 
দরকার। 
  
–টিলর্য কর্া। কখনও নয়।লরলর্ লর্ে টেলপ্াোইি। 
  
–টকন্তু ও টনলয় আিার িার্াবযর্া লনই।–প্ালশই রাখা একিা িুলে বলস লপ্ায়ালরা বেলেন, 
আটি জানলত চাই, কাউন্ট দয ো লরাটচ লচাদ্দই জানুয়াটর সকালে এখালন এলসলেন বলে 
পু্টেলশর কালে তুটি জবানবটন্দ টদলয়ে টকনা? 
  
টকন্তু লসিা টিলর্য নয় িাঁটসলয়। উটন লচাদ্দই িালন িেেবার সকালে টফলর আলসন। টক, 
তাই না লিরী? 
  
–েযাাঁ, আিার প্টরোর িলন আলে। 
  
–আো, লসটদন টক টর্নার টদলয়টেলে িটনবলক। 
  
–টর্নার।….টেক িলন করলত প্ারটে না। 
  
–একই টদলনর ঘিনা প্টরোর িলন আলে আলরকিা প্ারলে না। লসটদন লতািার িটনব 
বাইলর টর্নার লখলয়লেন।-বাাঁ োলতর লচলিায় সলজালর র্ান োলত আঘাত করলেন। 
  
-ো ো। 
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–ওলো টিলর্য বেলো, িাবলো লকউ ধরলত প্ারলব না। টকন্তু দুজনলক ফাাঁটক টদলত 
প্ালরাটন। এক ওাঁলক….একিা োত ওপ্লর অনন্ত আকালশর টদলক তুলে ধরলেন, আর 
একজন এই এরকুে লপ্ায়ালরা। 
  
-টকন্তু আপ্টন িুে করলেন িাঁটসলয়। কাউন্ট লসািবার রালত প্যাটরস লেল়েলেন। 
  
-েযাাঁ, তা জাটন। টকন্তু তারপ্র টতটন লবেনায় আর একটদন কাটিলয়লেন লসিা তুটি, আটি 
লকউ জাটন না। শুধু জাটন বুধবার টতটন বাট়ে টফলরলেন। 
  
উলে দাাঁ়োলেন লপ্ায়ালরা; টেক আলে টবপ্দ যখন লতািরা চাইে; টবপ্লদ প়্ে। 
  
তার িালন টক বেলত চাইলেন আপ্টন? –লিরী বেে। 
  
-িাদাি কযার্াটরন-এর খুলনর বযাপ্ালর জট়েত আলে সলন্দলে পু্টেশ লতািালদর লগ্রপ্তার 
করলব। 
  
-খুন! টক বেলেন িাঁটসলয়! আিরা খুলনর সলে জট়েলয় লর্টে।–েক েক কলর দুজলনর প্া 
কাাঁপ্লত োর্ে। 
  
–েযাাঁ, প্রস্তুত লর্লকা লতািরা।–লপ্ায়ালরা যাবার জলনয প্া বা়োলেন। 
  
 শুনুন, শুনুন টসলয়, বযাপ্ারিা লয এতদূর গুরুতর লস সম্বলন্ধ…. 
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–র্ালিা–এক ধিক টদলেন লপ্ায়ালরা, টনলজর িােিন্দ লবালি না এিন দুলিা লবাকার 
সলে বালজ সিয় নষ্ট করার িলতা সিয় লনই। লশর্বালরর িলতা বেটে, কলব আর কখন 
কাউন্ট এই টিোলত টফলর আলসন, িেেবার না বুধবার? 
  
বুধবার–টেলপ্াোইি বেে। 
  
–তবু িালো, সুবুটদ্ধ েলো লশর্ প্যগন্ত। িয়ানক টবপ্লদ লফেলত যাটেলে টনলজলদর 
লতািরা। 
  
কাউন্ট-এর িাটরনা টিো লর্লক লবটরলয় লপ্ায়ালরা টিলরটের লোলিলের টদলক লর্লেন। 
  
কাাঁিায় কাাঁিায় েিা। লপ্ায়ালরা লোলিলে টিলরটের কালজর ঘলর ঢুকলেন। লপ্ায়ালরালক 
লদলখ টিলরটে জ্বলে উেে। 
  
টক লিলবলেন আপ্নারা? অলনক যন্ত্রো লতা টদলয়লেন এখনও সাধ লিলিটন! আিালক 
টদলয় যা নয় তাই বটেলয় লবচারা লেকলক লজলে টদলয়লেন। আরও চান? 
  
–শুধু লোি একিা প্রলশ্নর জবাব চাই িাদলিায়ালজে। লপ্ায়ালরা টিলরটের লচালখ লচাখ 
রাখলেন। লসটদন নলয়ন লস্টশন ো়োর প্র কখন আপ্টন িাদাি কযার্াটরন-এর কািরায় 
ঢুলকটেলেন? 
  
-িালন? 
  
–আটি বেটে কখন আপ্টন িাদাি কযার্াটরন-এর কািরায় ঢুলকটেলেন? 
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 –কখলনাই যাইটন। 
  
-টিলর্য কর্া। র্লজগ উেলেন লপ্ায়ালরা। টক েলয়টেে লসটদন, আটি বেটে। আপ্টন িাদাি 
কযার্াটরন-এর কািরায় ঢুলক তাাঁলক িৃত লদলখটেলেন। কারে আটিও কাোকাটে ওখালনই 
লকার্াও টেোি লসটদন। এখনও বেটে আপ্নালক, এরকুে লপ্ায়ালরালক টিলর্য কর্া 
বোর প্টরোি ব়ে সািংঘাটতক। 
  
–আটি আটি টকেু কটরটন…।েোৎ লর্লি লর্ে টিলরটে। 
  
–একিা কর্াই িাটব শুধু িাদলিায়ালজে। যার জলনয আপ্টন টর্লয়টেলেন তা টক 
লপ্লয়টেলেন, না আপ্নার আলর্ই লকউ লসখালন ঢুলকটেে? 
  
-আর টকেুই বেলত প্ারব না। লদাোই আপ্নার। টিলরটে প্ালশর ঘলর চলে লর্ে। 
লপ্ায়ালরা লবটরলয় এলেন লোলিে লর্লক, িুলখ তার তৃটপ্তর োটস। 
  
. 
  
২৭. 
  
টর্নার–এর রায় 
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 টিস টর্নার-এর লশাবার ঘলরর জানাো টদলয় কযার্াটরন বাইলর তাটকলয়টেে। অল্প অল্প 
বৃটষ্ট প়্েলে। জানাো টদলয় সািলনর বার্ানিা লদখা যায়। বার্ালনর একপ্াশ টদলয় োে 
লোি লোি নুট়ে প্ার্লরর রাস্তা লর্ি প্যগন্ত চলে লর্লে। 
  
টিস টর্নার একিা পু্রালনা আিলের খালি আধ লশায়া অবস্থায় আলেন। প্ালশই একিা 
লেলত প্রাতিঃরালশর সািানয িুিাবলশর্ টকেু প্ল়ে আলে। বৃদ্ধা একিলন লসটদলনর 
টচটেপ্ত্র প্ল়ে চলেলেন আর তীক্ষ্ণ িার্ায় টনলজর িতািত টদলয় চলেলেন। 
  
একিা লখাো টচটে োলত কযার্াটরন বলসটেে। ইটতিলধয টচটেখানা কযার্াটরন দুবার 
প্ল়েলে। টচটের ওপ্লর লেখা–রীজ লোলিে প্যাটরস। 
  
টপ্রয় িাদলিায়ালজে কযার্াটরন, 
  
টনিয়ই িাে আলেন। শীলতর ইিংেযাণ্ড আশা কটর আপ্নার খারাপ্ োর্লে না। আিার 
কাজ আটি যর্াসাধয আন্তটরকিালব কলর চলেটে। িাবলবন না লযন েুটি কািালত এখালন 
রলয়টে। খুব শীর্টর্রই আিালক ইিংেযালণ্ড লযলত েলব। তখন আবার আপ্নার সলে লদখা 
েলব। েণ্ডলন লপ্ৌঁলেই আপ্নার কালে টচটে টেখব। আিার আন্তটরক শুলিো গ্রেে 
করুন। 
  
প্রীটতিুগ্ধ 
এরকুে লপ্ায়ালরা। 
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টচটেখানা োলত টনলয় কযার্াটরন কখন একসিয় িালবর রালজয চলে লর্লে, চিক িাঙে 
বৃদ্ধা টর্নার-এর তীক্ষ্ণ র্োর আওয়ালজ। 
  
–আটি তখনই বলেটে ওলদর, এ লতািরা নও, বুিলে? কযার্াটরন, লের্ী িাম্পটেন-এর 
লবান। টক িালবা লতািরা? 
  
–তুটি টক আিার েলয় সকলের সলে ির়্ো করলব নাটক? 
  
লতািার সম্বলন্ধ বালজ কর্া বেলে আটি টক চুপ্ কলর র্াকলত প্াটর বে? আধুটনক 
সিালজর েুনলকা আদবকায়দা লশখার জলনয তুটি নাটক ব়েলোকলদর সলে টিশলত শুরু 
কলরে 
  
–এ কর্া লতা সটতযও েলত প্ালর টিস টর্নার। আটি লয লস লচষ্টা করটে না, তা লকিন 
কলর জানলে?–কই, আধুটনক সিালজর লবলেল্লাপ্না লতা লদখটে না। কই, লতািার স্কািগ 
লতা োাঁিুর ওপ্লর ওলেটন আর অসলিযর িলতা জুলতাও লতা প্লরাটন। 
  
–একিা কর্া বেলত িুলে লর্টে লতািায়। কযার্াটরন বেে, আিার এক টরটিয়ারার বনু্ধ 
এখালন একটদন আসলত চায়। 
  
বনু্ধ িালন পু্রুর্ িানুর্? 
  
-েযাাঁ। 
  
–লক লস? 

http://www.bengaliebook.com/


 দি দিদি অফ্ ব্লু ট্রেন । আগাথা দিদি । এরকুল ট্র াযাররা সিগ্র 

262 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

  
 –এক লকাটিপ্টত িাটকগন িদ্রলোলকর প্রাইলিি লসলক্রিারী। 
  
–টক নাি? 
  
–টকিংিন। লিজর টরচার্গ টকিংিন। 
  
-হুি! লকাটিপ্টতর লসলক্রিারী এখালন আসলত চায়। কযার্াটরন, লতািার িালোর জলনয 
একিা কর্া বটে। যটদও তুটি টবচক্ষে লিলয় তবুও লজলন রাখ, প্রটত লিলয়ই জীবলন 
একবার না একবার েলক। লতািায় লযন একবারও েকলত না েয়। 
  
-তােলে বনু্ধলক আসলত বারে কলর লদব? 
  
-না না, বারে করলব লকন? তালক টনিয়ই আসলত বেলব। লতািার বনু্ধলক একটদন 
োঞ্চ লখলত বে এখালন। অবশয এলেন-এর যা রান্না। 
  
তারপ্র একটদন যর্াসিলয় টকিংিন লনিন্তন্ন রাখলত লসন্ট লিরী টির্-এ এলো। বৃদ্ধা 
টর্নার খুটশ েলেন টকিংিন-এর সলে আোপ্ কলর। অলনক র্ল্প কলর তারপ্র টবলকলে চা 
লখলয় টকিংিন টবদায় টনে লসন্ট লিরী টির্ লর্লক। 
  
কযার্াটরনলক র্াকলেন টর্নার। না, লতািার লোক টচনলত িুে েয়টন। পু্রুর্ িানুর্ যতই 
লিজর কলনগে লোক না লকন, র্িীর িালোবাসার জালে জট়েলয় না প়্েলে এিন 
অসোলয়র িলতা লচোরা কখনও েয় না। 
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–তুটি ব়ে িালো।–বৃদ্ধালক জট়েলয় ধলর চুিু লখে কযার্াটরন। 
  
. 
  
২৮. 
  
ইলম্পসাটর ও টিিঃ অযারন 
  
 িলদর গ্লালস একিা েম্বা চুিুক টদলেন টিিঃ লজালসফ অযারন্। 
  
আিঃ, খুব উৎকৃষ্ট টজটনসই অর্গার টদলয়লেন িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা।-িুলখ লেলর্ র্াকা লফনািুকু 
বাাঁ োলতর উলল্টা টপ্ে টদলয় িুলে টনলত টনলত জ়োলনা লচালখ চাইলেন লপ্ায়ালরার টদলক। 
েযাাঁ, এিন টজটনস লখলয়ও আরাি, খাইলয়ও আরাি। টদন-টদন, ঢােুন–লবটশ কলরই 
ঢােুন। 
  
–টচলকন লিয়টনজ? 
  
-ো ো, টনিয়ই লদলবন। টকর্টন পু্টর্িং অবশযই আিার অতযন্ত টপ্রয় খাবার। অবশয অযাপ্ 
িািগ টদলয়ই আটি খাওয়া লশর্ কটর। 
  
লকালনা কর্া না বলে টনিঃশলব্দ এলকর প্র এক অর্গার টদলয় চেলেন লপ্ায়ালরা। 
টকেুক্ষলের জলনয খাবালরর িলধয টনলজলক োটরলয় লফেলেন টিিঃ অযার। তারপ্র 
একসিয় খাওয়া লশর্ েলে লনশাগ্রস্ত লচাখ তুেলেন। টক লযন একিা দরকারী কর্া আলে 
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বেটেলেন টিিঃ লপ্ায়ালরা? যটদ আপ্নার লকালনা সাোলযয আসলত প্াটর লতা বেলবন, 
আিার যর্াসাধয করব। 
  
অলনক ধনযবাদ। িঞ্চ জর্ৎ সম্বলন্ধ টকেু জানলত েলে একিাত্র আপ্টন ো়ো লতা টিতীয় 
লকউ লনই, তাই আপ্নার কর্াই িলন েলয়লে সবগপ্রর্ি। 
  
লনোত িুে বলেনটন। লবশ আত্মতৃটপ্তর িুখিটে করলেন অযারন্। –িঞ্চ জর্লতর অতীত, 
বতগিান, িটবর্যত সম্বলন্ধ টকেু জানলত েলে এই ইলম্পসাটর ও লজালসফ অযার-এর কালে 
আসলত েলব। 
  
–আো টিিঃ অযারন্, টক নালি লকালনা যুবতাাঁলক এ োইলন টচনলতন টক? 
  
–টক? টক টি টকর্। 
  
–সম্ভবতিঃ টক টি টকর্। 
  
-খুব চাোক চতুর টেে লিলয়িা। আর লেলের িূটিকায় িালো করত। র্ান আর নাচ 
জানত িাে। লেলে সাজলে লকউ ধরলতই প্ারত না। এর কর্াই বেলেন টক? 
  
-েযাাঁ এরই কর্া জানলত চাইটেোি। 
  
-ওিঃ। খুব িালো লরাজর্ার করত লিলয়িা। ওর লবটশর িার্ কনোক্টই টেে প্রুর্ 
িূটিকায়। একিা টদন কািাই করত না। টকন্তু স্ত্রী িূটিকায় অটিনয় করার সিয় ও 
টনলজলক েুাঁলত টদত না কাউলক। 
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-আটিও তাই শুলনটে। টকন্তু তালক অলনকটদন ধলর অটিনয় করলত লদখা যালে না। 
জালনন টক? 
  
েযাাঁ। এক প্রচুর ব়েলোক িলক্কে প্াকল়ে িঞ্চলক টচরটবদায় জাটনলয় ফ্রালন্স টর্লয় আস্তানা 
লর্ল়েলে। 
  
-কতটদন আলর্ লসিা? 
  
–দাাঁ়োন, লিলব লদটখ। তা বের টতলনক আলর্ লতা টনিয়ই। 
  
–যার সলে টকটি টর্লয়টেে লসই লোকটি সম্বলন্ধ টকেু জালনন টক? 
  
–টতটন তখন পু্লরাদলি িাকার সিুলদ্র িাসলেন। টক লযন নাি। কাউন্ট অর্বা িাকুইস। 
এ ধরলনর টকেু একিা েলব। সম্ভবতিঃ িাকুগইসই। 
  
–আর টকেু জালনন? 
  
-না, আর টকেুই জাটন না। এিটন লয টকটির সলে আিার টিতীয়বার লদখাও েয়টন। 
আপ্নালক আরও টকেু খবর টদলত প্ারলে খুশী েতাি। লকালনা একসিয় আপ্টনও লয 
আিার যলর্ষ্ট উপ্কার কলরটেলেন লস কর্া লজালসফ অযারন্ লকালনাটদনই িুলে যালব না। 
  
–লস ঋে লতা লশাধ েলয় লর্ে আপ্নার। 
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-উপ্কারীর উপ্কালরর লচষ্টা সবসিয়ই করা উটচত। 
  
–তারপ্র আপ্নার কাজকিগ লকিন চেলে? 
  
-িালো-িন্দয় চলে যালে। দশগকলদর লিায়ালে কখন লকালনািা িালো োলর্ কখন োলর্ 
না- সবসিয় দুলচাখ খুলে কাজ করলত েয়। 
  
-আো এখন নালচর কদর লবল়েলে লবাধেয়, তাই না? 
  
–েযাাঁ, দশগকরা নাচিা প্েন্দ কলর লদখটে। 
  
–টিলরটে নালি এক নাটচলয়র সলে আোপ্ েে টরটিয়ারায়। 
  
–টিলরটে? ওর এখন বাজার র্রি। ও না চাইলেও অর্গ লযলচ আলস ওর কালে। তলব 
আিার এখনও প্রলয়াজন েয়টন ওর কালে যাবার। শুলনটে িীর্ে লিজাজী আর লদিাকী। 
বযবোরও খুব িালো নয়। 
  
-েযাাঁ। আটিও একিত। আো, টিলরটে কতটদন েলো িলঞ্চ এলসলে বেুন লতা? খুব 
লবটশটদন লবাধেয় না? 
  
-তা বের আ়োই েলব। লক একজন ফরাসী টর্উক ওলক এ োইলন নাটিলয়লেন। 
তারপ্র িালি টিলরটের সলে গ্রীলসর এক প্রািন প্রধানিন্ত্রীর দেরি-িেরি েয়। 
  
–এ খবরিা অবশয জানতাি না আটি। 
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-এখন আবার শুনটে, টিলরটের জলনযই নাটক লেক কযার্াটরন তার বউলক খুন কলরলে। 
টিিঃ কযার্াটরন লতা োজলত। অবশয টিলরটে লোলিলেই আলে শুলনটে। টিলরটে নাটক 
লকার্াকার একিা খুব দািী এবিং ঐটতোটসক প্ার্র সিংগ্রে কলরলে। নীো না রুবী টক 
লযন বলে। এবার লবাধেয়…লেলস উেলেন অযারন নাচ লেল়ে প্ার্র সিংগ্রলের টদলক 
িুাঁকলব। ওই রুবী নীো প্লর অলনক জায়র্ায় িালি িালি যায় লস। 
  
-রুবী!–লপ্ায়ালরার লচাখ জ্বেজ্বে কলর উেে। লবশ, লবশ। 
  
–আিালক আিার এক বনু্ধ ইলম্পাসাটরও কর্ািা বলেলে টিলরটেলক টনলয় তালক িালি 
িালি কাজ করলত েয়। টকন্তু আটি জাটন ওসব নািী দািী বালজ কর্া। লেফ রঙীন 
কাাঁলচর। এ ধরলনর লিলয় িানুলর্রা িুটর িুটর টিলর্য কর্া বলে। আর টক প্রিাে? দুটনয়া 
সুদ্ধ লোক লতা আর প্ার্র টবলশর্ে েলয় বলস লনই। লেলস উেলেন টতটন আবার। ওর 
আবার একিা টক লযন একিা োিগ অব ফায়ার বলে নাি টদলয়লে লস। 
  
–আিার যতদূর িলন প্ল়ে–লপ্ায়ালরা লযন টকেু িলন করলত চাইলেন, ওই োিগ অব 
ফায়ার নালি রুবীিা লকলন একিা র্োর োলরর িধযিটে রূলপ্ আলে। 
  
–আপ্টন টকন্তু এখনও টবশ্বাস করলেন ওিা আসে বলে। আলর িশাই, োইলনর লোক 
আটি। নানারকলির স্ত্রী চটরত্র লদখটে। টনলজলদর র্য়না টনলয় অফুরন্ত টিলর্য বেলত 
এলদর জুট়ে লনই পৃ্টর্বীলত। েযাাঁ, একিা সরু প্ল্যাটিনালির লচলন ওিালক কখনও কখনও 
র্োয় প্লর বলে শুলনটে। 
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-না, র্ম্ভীর িালব িার্া না়েলেন লপ্ায়ালরা। ওিা একি িািুেী রঙীন কাাঁচ বলে আটি 
িলন কটর না। 
  
. 
  
২৯. 
  
লপ্ায়ালরা কযার্াটরন সিংবাদ 
  
সযািয় লোলিলের একিা লিটবলে িুলখািুটখ বলস লপ্ায়ালরা আর কযার্াটরন র্ল্প 
করটেলেন। 
  
-আপ্টন অলনক বদলে লর্লেন িাদলিায়ালজে। 
  
–যর্া? লচাখ তুেে কযার্াটরন। 
  
–এই ধরলনর সূক্ষ্ম প্টরবতগনগুলো টেক বলে লবািালনা যায় না। 
  
–বয়স লবল়েলে লতা, ম্লান োসলো কযার্াটরন। 
  
–েযাাঁ, তা লবল়েলে, টকন্তু বয়স বা়োর প্টরবতগলনর কর্া আটি বেটে না। প্রর্ি যখন 
আপ্নালক লদটখ জীবন সম্বলন্ধ আপ্নার আগ্রে তখন অসীি। 
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লকাটিপ্টতর জীবন লর্লক শুরু কলর কােলোকরার কাে খুাঁলি খুাঁলি বাসা বতটর করাও 
েক্ষয করলত িুেলতন না। 
  
-আর এখন? 
  
-এখন আর লসই লকৌতূেে আপ্নার িালি লদখলত প্াই না। েয়লতা আিার অনুিান টেক 
নয়। তবু লকিন লযন িলন েয় আপ্নার ক্লাটন্ত এলসলে। 
  
আিার বৃদ্ধা বনু্ধটির সলে র্াকলে আপ্টনও ক্লান্ত েলয় প়্েলতন। একটদন লসন্ট লিটর 
টির্-এ এলস ওর সলে আোপ্ কলর যান। আপ্নার িালো োর্লব বৃদ্ধালক। 
  
ওলয়িার খাবার টদলয় লর্ে। লপ্ায়ালরা লপ্ল্ি লর্লক একিা টচলকন কযাসলরালে উটেলয়, 
আো আিার বনু্ধ লেটস্টিংস-এর কর্া আপ্নালক বলেটে, না? লয আিালক শািুক আখযা 
টদলয়লে। ওর িলত লপ্ায়ালরা নাটক সব সিয় একিা আ়োলের লিতর লর্লক তার কাজ 
কলর যায়। এ কর্ািালক আপ্টন লবাধেয় আিালক োট়েলয় যালবন। 
  
–টক লয বলেন? 
  
–এরকুে লপ্ায়ালরা কখনও বালজ কর্া বলে না। এখালন আসার প্র আপ্নার টরটিয়ারার 
কালরা সলে লদখা েলয়লে টক? 
  
–লিজর টকিংিলনর সলে লদখা েলয়লে। 
  
 –আো। তাই নাটক। তােলে টিিঃ আেটর্ন েণ্ডলনই আলেন? 
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–েযাাঁ। 
  
–কাে অর্বা প্রশু ওর সলে লদখা করলত েলব। 
  
–লকালনা খবর লদবার আলে ওর কালে? 
  
–একর্া িলন েলো লকন আপ্নার িাদলিায়ালজে? 
  
–এিটনই িলন েলো। 
  
–িাদলিায়ালজে, আটি লবশ বুিলত প্ারটে, আপ্টন আিালক টকেু বেলবন। টকন্তু বেলেন 
না লকন? আিালক টক বনু্ধ িাবলত প্ারলেন না? এই ব্ল লেলনর বযাপ্ালর লযটদন লর্লক 
আিরা দুজলন জট়েলয় লর্টে, লসটদন লর্লকই টক আিরা প্রের সাোযযকারী বনু্ধ নই? 
  
–েযাাঁ, টকেু কর্া বোর আলে আপ্নালক। আো প্যারীলত টক করটেলেন আপ্টন? 
  
–রাটশয়ান এিবযাসীলত একিু কাজ টেে। 
  
ও। 
  
-টনরাশ েলেন লতা? টকন্তু না, টনরাশ করব না আর। এবার সিয় েলয়লে শািুক লর্লক 
লবটরলয় আসার। োলতর তাস এবার লিটবলে রাখব আটি। টিিঃ কযার্াটরন-এর লগ্রপ্তালরর 
প্র টকন্তু আটি সন্তুষ্ট নই। 
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আটি টকন্তু লিলবটেোি টিিঃ কযার্াটরনলক লগ্রপ্তার করালেন আর আপ্নার কতগবযও লশর্ 
েলো। 
  
–একর্া িানটে আটি। আিারই একিা প্রীক্ষািূেক কালজর ফে টিিঃ কযার্াটরন-এর 
লগ্রপ্তার েওয়া। টকন্তু এিা না েলে িযাটজলস্ট্রি কযালরর্া এখনও কাউন্টলক অপ্রাধী 
করার বৃর্া লচষ্ট কলর লযলতন। সতযলক খুাঁলজ লবর করলতই েলব আিালক। যটদও পু্টেশ 
বলে এই ঘিনার এখালনই লশর্ টকন্তু এরকুে লপ্ায়ালরা সন্তুষ্ট নন। লপ্ায়ালরা বেলেন, 
িাদলিায়ালজে লেনক্স-এর খবর জালনন? 
  
-েযাাঁ, একিা লোি টচটে লপ্লয়টে। আিার চলে আসার জলনয লেনক্স খুব লরলর্ আলে। 
  
-িাদলিায়ালজে! আটি একিা খুব অস্বটস্তকর প্টরটস্থটতর িলধয প্ল়েটে। লকউ একজন 
আলে লয টিিঃ কযার্াটরনলক িালোবালস–যটদ আিার ধারো িুে বলে িলন েয়, দয়া কলর 
আিালক বেলবন। আর তার িুখ লচলয়ই বেটে। আটি টেকই কলরটে। বরিং পু্টেশই িুে 
কলরলে। জালনন, লক লস? 
  
-েযাাঁ, জাটন। 
  
সািলন কযার্াটরন-এর টদলক িুাঁলক বেলেন লপ্ায়ালরা, না িাদলিায়ালজে, না! আটি জাটন 
সতযলক খুাঁজলত লর্লেই প্র্ বারিংবার টিিঃ কযার্াটরন-এর কালেই টনলয় যালব, তবু একিা 
টেলসলব আিার র্রটিে লর্লক যালে লকন? 
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–টক লসিা? 
  
–লসিা েে টনেত রুর্ কযার্াটরন–এর টবকৃত করা িুখ। শতশত বার টনলজলক প্রশ্ন 
কলরটে স্ত্রীলক খুন করার প্রও িৃত স্ত্রীর িুখ টনিগিিালব লর্তলে লদলবন, সটতযই টক 
লেক কযার্াটরন লসই চটরলত্রর লনাক? িুখিালক টবকৃত করায় টক স্বার্গ টসটদ্ধ েলত প্ালর? 
িলনর আলক্রাশ লিিালনা সাধারেতিঃ িনস্তত্ব বলে, কাউলক আলক্রালশর বলস খুন করলত 
লর্লে আক্রান্ত বযটির িৃতুয েওয়ার সলে সলেই আলক্রাশ টিলি যায়। িৃলতর প্টরচয় 
লর্াপ্ন করার জলনযই িার্া লকলি লফলে। িুখ লর্তলে লদয়। লসটদক লর্লকও িন সায় 
লদয় না। একিা িাত্র টজটনসই এই সিসযায় আিালক সাোযয কলরলে। 
  
প্লকি লর্লক টনলজর লনাি বইিা লর্লক কলয়কিা েম্বা চুে লবর কলর লদখালেন, িলন 
প্ল়ে িাদলিায়ালজে? 
  
বু্ল লেলনর লসই কািরায় কম্বলের সলে এগুলো জট়েলয় টেে? সািলন িুাঁলক কযার্াটরন 
লসই চুেগুলো লদখলত োর্ে। 
  
–টকেুই ধরলত প্ারলেন না? টকন্তু অলনক টকেু এর িলধয জানলত প্ারলবন 
িাদলিায়ালজে। 
  
–একিা টজটনস আাঁচ করটে। একিা অদু্ভত কর্া। আর লসইজলনযই আপ্নালক বেটেোি 
প্যারীলত লকন টর্লয়টেলেন? 
  
–আপ্নালক যখন টচটে টেটখ— 
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 –রীজ লোলিে লর্লক লেখা টচটের কর্া বেলেন লতা? 
  
–েযাাঁ, রীজ লোলিলের কর্াই বেটে। জালনন িালি িালি আটি খুব ব়েলোক েলয় যাই 
যখন লকালনা লকাটিপ্টত আিার লোলিলে র্াকার খরচা লদন। 
  
–টকন্তু লসাটিলয়ি এিবযাসী এ বযাপ্ালর জট়েত নয়। 
  
-আটি টকেু খবর জানলত টর্লয়টেোি লসখালন। লকালনা এক টবলশর্ লোলকর কালেই 
টর্লয়টেোি এবিং তালক িয় লদটখলয় এলসটে। 
  
-পু্টেলশর িয়? 
  
-না, খবলরর কার্লজ লসই লোকটির কীটতগর কর্া োটপ্লয় লদবার িয় লদটখলয়টে। এসব 
বযাপ্ালর ওরা লপ্রসলক লবটশ িয় কলর। 
  
-তারপ্র? 
  
-তারপ্র জানলত লপ্লরটে লকার্ায়, কখন, কলব এবিং কালক লসই রুবীিা টবটক্র করা েয়। 
লোকিালক চাপ্ টদলতই সব বলেলে আিায়, এিনটক লসইটদন রুবীিা টবটক্র েবার প্র 
রাস্তায় লদখা লসই লোকটি লয একিার্া সাদা চুে টনলয়ও যুবলকর িলতা চেটেে। তার 
কর্াও বলেলে। যালক আটি নাি টদলয়টে –িাঁটসলয় লে িাকুইস। 
  
আপ্টন েণ্ডলন এলসটেলেন টক টিিঃ আেটর্লনর সলে লদখা করার জলনয। 
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–শুধু লসই জলনযই নয় আরও কাজ টেে। একজন িঞ্চজর্লতর িদ্রলোক ও োলেগ 
স্ট্রীলির এক র্ািালরর সলে লদখা কলরটে এবিং দুজলনর কালেই টকেু খবর লপ্লয়টে। 
এইসব একবার লদখুন আটি যা প্াটে আপ্টন তা প্ালেন না। 
  
–আটি? 
  
–েযাাঁ, আপ্টন। একিা বযাপ্ালর আিার খিকা োর্টেে। খুন এবিং রুবী চুটর করা একই 
লোকর কাজ টকনা। অলনকটদন প্যগন্ত আটি লকালনা টসদ্ধালন্তই আসলত প্াটরটন। 
  
-এখন? 
  
–এখন আটি জাটন। 
  
–আটি টকন্তু আপ্নার িলতা বুটদ্ধিান নই িাঁটসলয়। আটি সমূ্পেগ টিন্ন দৃটষ্টলকাে লর্লক 
বযাপ্ারিা লদখটেোি। 
  
একই কর্া। একই আয়নার সািলন টিন্ন টিন্ন স্থালন দাাঁট়েলয় প্রলতযলক আয়না লদখলে টক 
েলব? কাউলক সািলন, কাউলক প্াশ লর্লক লদখা যালব। লিাি কর্া লদখা যালবই। 
আয়নায় প্রটতফেন েলবই। 
  
–আটি যা লিলবটে তা েয়লতা আপ্নার অসম্ভব িলন েলত প্ালর টকন্তু 
  
–ো ো, বেুন। 
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-লদখুন লতা এিা আপ্নার লকালনা সাোলযয আলস টকনা? একিা খবলরর কার্লজর কাটিিং 
টদলেন। টিস টর্নার-এর পু্রলনা সিংগ্রে লর্লক লপ্লয়টে। 
  
কাটিিংিা প্ল়ে র্ম্ভীর েলয় িার্া না়েলেন লপ্ায়ালরা–লয কর্া আপ্নালক বেটেোি 
িাদলিায়ালজে। একই আয়নায় একই টজটনস নানািালব লরলখ লদখলেও প্রটতেটব একই 
লদখালব। 
  
–আিায় এবার টফরলত েলব। লেলনর সিয় েলয় লর্লে। উলে দাাঁ়োলেন কযার্াটরন। 
িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা– 
  
-বেুন িাদলিায়লজে। 
  
–এিা–এিা আর লবটশদূর বুিলত লপ্লরলেন–আটি–আটি আর প্ারটে না। এিালব। 
  
র্োিা ধলর এলো কযার্াটরন–এর। 
  
কযার্াটরন-এর োত ধলর লপ্ায়ালরা আশ্বাস টদলেন, সােস সঞ্চয় করুন িাদলিায়ালজে। 
এখন লিলঙ প়্েলে টকেুলতই চেলব না। লশর্ প্রায় েলয় এলসলে। 
  
. 
  
৩০. 
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লপ্ায়ালরার নতুন কর্া 
  
-সযার। িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা আপ্নার সলে লদখা করলত লচলয়লেন। 
  
-চুলোয় যাক। যত সব। রালর্ লফলি প়্েলেন আেটর্ন। আেটর্লনর অবস্থা লদলখ িায়া 
েলো টকিংিন-এর। 
  
–আজ সকালের প্টত্রকািা লদলখে একবার?–অশান্তিালব প্ায়চাটর করলত োর্লেন 
আেটর্ন। 
  
–একবার লচাখ বুটেলয়টে সযার। 
  
–এখনও প্যগন্ত কার্জগুলো এিা টনলয় টক লনািংরাটিই না কলর চলেলে।–টনষ্ফে আলক্রালশ 
দুোলত িুখ লঢলক লচয়ালর বলস প়্েলেন আেটর্ন। টেিঃ টেিঃ, বাইলর িুখ লদখানা যালে 
না কাউলক। এখন আফলশাস েলে, এই অপ্দার্গ লবেটজয়ানিার ওপ্র রুর্-এর 
েতযাকারীলক খুাঁলজ বার করার িার টদলয়টে বলে। 
  
–টকন্তু সযার। আপ্নার সািলনই লবকসুর টনরপ্রাধ েলয় র্াকলব এও আপ্টন টনিয়ই 
চাইলতন না? 
  
–তার লবািাপ়্ো আটিই করতাি। 
  
–সযার, তালত আপ্নার টকেু সুটবলধ েলতা বলে িলন েয় না। 
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–এখনই বা টক সুটবলধিা েলে আিার?–দীঘগ টনশ্বাস লফেলেন আেটর্ন। তা, ওটক 
সটতযই লদখা করলত চায়? 
  
–েযাাঁ সযার, টবলশর্ দরকার আলে বলেলেন। 
  
–তােলে আজ লবোর টদলক আসলত বলো তালক। 
  
সকাে দশিায় লপ্ায়ালরা আেটর্ন-এর সলে লদখা করলত এলস লদখলেন তালক লযিন 
সুন্দর আর লতিটন প্রােবন্ত োর্লে। টতটন প্রাে খুলে লখাশ র্ল্প করলত শুরু করলেন। 
বেলেন এক র্ািালরর সলে লদখা করলত েণ্ডলন এলসটেলেন। র্ািালরর নািও 
বেলেন। 
  
-আিার পু্রলনা সৃ্মটত জ়োলনা আলে এই র্ািারটির সলে। তখন পু্টেলশ কাজ কটর। 
কলয়কিা বদিালয়সলক ধরলত টর্লয় বুলেি োলর্ এই কাাঁধিায়। তারপ্র েোৎ টকিংিন-
এর টদলক তাটকলয়, আো আপ্নার সলে টিস লগ্র-র লদখা েলয়লে, তাই না? 
  
–আিার সলে-েযাাঁ, দু একবার লদখা েলয়লে। 
  
–তাই নাটক! কই আিালক লতা বলেনটন টকেু? 
  
–আজ এিা িািুেী কর্া বলেই আপ্নালক বটেটন। 
  
-না না। লিলয়টিলক আিার িারী িালো োলর্। ওই লিলয় লকার্াকার লসন্টলিটর টি়ে-এ 
প্ল়ে আলে। িাবলে খুব খারাপ্ োলর্। 
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-সটতযই িালো লিলয়। নয়লতা অিন একজন টখিটখলি লিজালজর অনাত্মীয়া বৃদ্ধালক 
লদখালশানা করার জলনয লক অত িার্া ঘািালতা? টকিংিন বেলেন। 
  
-তা যাই বেুন, কযার্াটরন-এর িলতা লিলয়র এ এক অপ্িৃতুযই বো যায়। বেলেন 
লপ্ায়ালরা। আো, এবার টকেু কালজর কর্া বেব আপ্নালদর। ধরুন লেক কযার্াটরন 
তার স্ত্রীলক খুন কলরনটন। 
  
-িালন? 
  
দুজলনই টবস্মলয় েতবাক েলয় লচলয় রইলেন লপ্ায়ালরার টদলক। 
  
–ধরুে আটি বেটে, টিিঃ লেক কযার্াটরন তার স্ত্রীলক খুন কলরনটন। 
  
–আপ্নার িার্া খারাপ্ েলয় লর্ে নাটক িাঁটসলয়? 
  
-না িাঁটসলয় আেটর্ন, প্ার্ে আটি নই। তলব লোলক বলে আটি না টক অদু্ভত স্বিালবর 
লোক, খািলখয়ােী। যাকলর্, যা বেোি তা যটদ সটতয েয়, আপ্টন তােলে আনটন্দত না 
দুিঃটখত েলবন? 
  
 –টনিয়ই আনটন্দত েব। টকন্তু এটক আপ্নার লনোতই কল্পনা না এর লপ্েলন লকালনা 
বাস্তবতা আলে? 
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-একিা িুাঁটক টনলয় লদখব টেক কলরটে। কারে আিার িলন েলে লশর্ প্যগন্ত কাউন্টই 
েলবন লবাধেয়। অন্তত ওর প্লক্ষ লয অসম্ভব টেে না লসিাই খুাঁলজ লবর কলরটে। 
  
লপ্ায়ালরা কট়েকালের টদলক লদখলত োর্লেন। 
  
-টক কলর লবর করলেন? 
  
–আিার কতগুলো টনজস্ব প্দ্ধটত আলে। আর আলে লকৌশে ও বুটদ্ধ। তাই টদলয়ই লবর 
করলত েলয়লে। 
  
–টকন্তু রুবীর বযাপ্ারিা; কাউন্ট-এর কাে লর্লক লয রুবী প্াওয়া লর্লে লসগুলো লতা 
নকে? 
  
–একিাত্র রুবীগুলোর জলনযই কাউলন্টর প্লক্ষ এই অপ্রাধ করা সম্ভব বলে িলন েয়। 
টকন্তু একিা টজটনর্ আপ্নারা েক্ষয করলেন না; লসিা েলো, শুধু যটদ রুবীর বযাপ্ারিা 
ধলরন তােলে এও সম্ভব লয কাউন্ট-এর আলর্ আর লকউ েয়লতা লসখালন টর্লয়টেে, যার 
প্লক্ষ রুবীগুলো টনলয় লনওয়া সম্ভব েলয়লে। আর যার ফলে কাউন্ট েতযা করার প্রও 
রুবীগুলো প্ায়টন। 
  
এলতা সমূ্পেগ নতুন কর্া বেলেন িাঁটসলয় উলত্তটজত েলো টকিংিন। এিালব লকউই লতা 
টচন্তা কটরটন। 
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আপ্টন টক এই অদু্ভত সম্ভাবনার কর্া টবশ্বাস কলরন িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা?–আেটর্ন জানলত 
চাইলেন। 
  
-লদখুন টিিঃ আেটর্ন, এিা আিার অনুিান িাত্র, এখনও টকেু প্রিাটেত েয়টন। টকন্তু 
আিার এই অনুিালনর প্রটতটি সূত্রই খুব িূেযবান। লসইজলনযই আপ্নালক আিার সলে 
ফ্রালন্সর দটক্ষলে একবার লযলত েলব এবিং ঘিনাস্থালন লর্লক আিালদর কাজ কলর লদখলত 
েলব। 
  
-আপ্টন টক বাস্তটবকই আিার যাওয়া প্রলয়াজন িলন কলরন িাঁটসলয়। 
  
–লসই প্রলয়াজনিা আপ্টন টনলজ লিলব লদখুন টিিঃ আেটর্ন। 
  
–টনিয়ই, টনিয়ই। তা কলব যালবন টেক কলরলেন? আপ্নার টকন্তু এখন প্রপ্র 
অলনকগুলো লবার্গ টিটিিং আলে সযার। –টকিংিন িলন কটরলয় টদলেন। 
  
-টকন্তু এিাই সবলচলয় প্রলয়াজনীয় আিার কালে। টেক আলে িাঁটসলয় লপ্ায়ালরা, কােই 
যালবা। বেুন লকালনা লেলন যালবন? 
  
–আটি টেক কলরটে, বু্ল লেলনই যালবা আিরা। োসলেন লপ্ায়ালরা। 
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