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বরেদ্ী ঐড্রিরযযর বাযক 
  
এরকুল প াযানরা সপ্রশংস দৃতিনি একঝলক িাতকনয পদনে তেল বাত়িটা এবং িার 
 ার্শ্েস্থ  তরনবশ। চাতরধানর পবশ সাজানো প াছানো োো ধরনের তব ণী। একটা তবরাট 
ফ্োক্টতর তবতডং ডাে তদনক। পছাট পছাট ব্লনক ভা  করা সুলভ মূনলের ফ্ল্োটবাত়ি তব রীি 
তদনক। িার দু-পচানের পকৌিূযলী দৃতি পসই তবরাট ের্েওনয যাউনসর তদনকই আকৃি 
যনলা, িার র ঘুনর তফ্নর পেে প্রাচীেকানলর পকানো বনেদী ঐতিনযের বাযক পসই 
বাত়িতট। েেে সারা  ৃতর্বীর তবস্তীণে মাঠ পেি োমার শোমল সবুনজর সমানরানয ভরা 
র্াকি, এ পেে পসই সময। সময িেে ধীর মন্থর  তিনি  ত়িনয চলি, িেে পেে 
আর সময ফু্নরানিই চাইি ো। অফু্রন্ত অ েোপ্ত অবকাশ তছনলা। িেে মােুনের যানি 
করার মনিা পিমে তকছু কাজও তছল ো। এেে পসই ঐর্শ্েে সমৃদ্ধ তদেগুনলা আর পেই। 
পেে মুনছ প নছ ধতরত্রীর বুক পর্নক সমস্ত তচত্রই। এেে সময ছুনট চনলনছ তেিে েিুে 
আতবষ্কার আর েন্ত্র সভেিার সনে  াল্লা তদনয, কারণ এেে তবজ্ঞানের েু । ক্রমশই পেে 
ঊধে  তির তদনক োনে স্পীনডা তমটানরর কাাঁটা। তেনজনক তেনযই এেে প্রনিেনক বেস্ত, স্ব 
স্ব তচন্তায এেে প্রিেনকই মগ্ন িানদর পকাে অবসর পেই অ রনক তেনয তচন্তা ভাবো 
করার। আজনকর স্থােীয বাতসন্দারা বলনি  ারনব তকো পস তবেনয সনন্দয আনছ। 
আসনল এই বাত়িটার মাতলক পক, এেে পস পে বাত়িটার সামনে দাাঁত়িনয রনযনছ তবনর্শ্র 
পেষ্ঠ ধেবােনদর মনধে একজে এই বাত়িটার মাতলক একর্া অেস্বীকােে। এেে  ৃতর্বীনি 
টাকাটাই সব। অোযানস োম, েশ, প্রতি তির তশেনর তেনয োয মােুেনক অনর্ের 
আেুকূলে, অনেনক আবার তেনজর  তরচয প া ে রােনিও  ানর অনর্ের সুতে ুণ 
প্রনযান র সাযানেে। পবনেতডক্ট কানলে, একজে বাতিকগ্রস্ত পক্রা়ি তি িার অবনচিে 
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মনের অতভলােও এই রকম। তিতে জেসমনে তেনজনক যাতজর কনরে েুব কমই। 
প্রতিনবশীনদর িার সম্বনে সামােে জ্ঞােই পেই, পে তক ধরনের মােুে তিতে, পমলানমশা 
পিা দূনরর কর্া, িার প্রকৃি  তরচয অজাো পর্নক প নছ, আজও তিতে দূনরর মােুে। 
  
ক্কতচৎ কেনো িার শীণে পদয এবং ে়িন র মনিা োতসকা তেনয জেসমনে িাাঁর 
পকাম্পাতের পবাডে তমতটং-এ যাতজর যে এই অতি তবরল মােুেতট। পকাম্পাতের অেে সব 
 তরচালক ণ ভনয চু  কনর োে, িার যতম্বিতম্ব, চালচলে পদনে এবং িীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর 
শুেনল। অপ্রনযাজেীয একটা কর্া বলার সাযসও কারও যয ো। অতফ্নস িার এরকম 
প্রতিেতব। সাধারণ মােুেজনের কানছ তিতে পেে এক  ল্প কাতযতের োটক, বাকী 
সমনযর জেে, িানদর সনে োযনকর মনিাই আচরণ কনরে। িার সীমাযীে যীেমেেিা 
একতদনক অেেতদনক িার তব ুল বদােেিা  নরা কানরর  ল্পও পলানকর মুনে মুনে 
প্রচাতরি যয। এছা়িা িানক তেনয একটা মজার কর্া প্রচতলি আনছ। িার প াোক 
 তরেনদর বো ার তকংবা বেতি ি আচরণ মােুনের কানছ তবনশে মুেনরাচক েয। োোে 
রংনযর তবতভন্ন কা ন়ির টুকনরা তদনয তিতর পে প াশাকটা তিতে (নেতসং  াউে) 
সাধারণি বেবযার কনরে, পসটার বযস োতক কম যনলও আটশ বছর, তকংবদন্তী আনছ। 
িার অতি তপ্রয প্রািেতযক োদে বাাঁধাকত র সুে  আর সুটতক মানছর তডম তদনয তিতর 
অম্লমধুর কাসুতন্দ। এর বেতিক্রম িার জীবনে পকানোতদে ঘনটতে। 
  
িার বহুরূ ী চতরনত্রর ের্াের্ মেোদা পদওযা যনব, েতদ আর একটা অদু্ভি কর্া িার 
তবেনয বলা োয, এটা তবতচত্র বলনলই ভানলা যয এবং সবাই এটা জানে। পসটা যনলা 
মশলাদার কুনলর প্রতি িার সযজাি ঘৃণা এবং অেীযা। 
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অেে সকনলর পর্নক এরকুল প াযানরা পকানো বেতিক্রম েয। তিতেও ভানলা কনর 
জােনিে, িানদর মনি, এই ভদ্রনলানকর চাতরতত্রক তবতশনিের কর্া। শুধুমাত্র তবনশেভানব 
জাো েয, ওই মুযূিে মনে যয, পস যযি আরও পবতশ তকছু জানে অেেনদর পর্নকও। িার 
এই জাোটা অবশে অোযাস লভে এটা বলা োয। মাঁতসনয কানলের তচতঠটাই, পেটা িার 
উনেনশে  াঠানো যনযতছল। পসটাই িানক পবতশ তকছু জাোর সুনো  কনর তদনযনছ। 
  
এরকুল প াযানরা, োনক সবাই ভানলা কনর পচনে এই মুযূনিে িানক পদেনল মনে যনব, 
পস পেে তঠক এেে এক অদু্ভি ভাবানবন  আতবি যনয আনছ। যযনিা বা তকছুেণ তবেণ্ণ 
তচনি বাত়িটার তদনক িাতকনয রইনলা প াযানরা। মনে মনে পস এই প্রাচীে ঐতিনযের 
ঢাকা  ন়ি োওযা ইতিযানসর  ািা ওল্টাতেল। পেে সবতকছুই িার কানছ অস্বে, 
অস্পি লা তছল। িার দু পচানের িারা পঢনক পফ্নলতছল পবদোর ধূসর কুযাশা। মেটা 
েুব ভারাক্রান্ত যনযতছল। ধীনর ধীনর প ট  ার যনয পভিনরর তদনক অগ্রসর যনি লা ল 
প াযানরা, পসই বের্াক্রান্ত অস্পিিা কাতটনয উনঠ। পস তেনজই বুঝনি  ানরতে। কেে পস 
পে বাত়ির প্রনবশ  নর্র দরজার সামনে এনস দাাঁত়িনয  ন়িতছল। বদ্ধ দরজা সংলগ্ন। 
কতলং পবনলর সাদা পবািামটা তট বার জেে েন্ত্রচাতলি ভানব যািটা বাত়িনয তদল। 
আ়িনচানে একবার পস পদনে তেনি ভুলল ো। পসই ফ্নক সানবকী আমনলর ব়ি 
যািঘত়িটাও। 
  
েটা পবনজ তিতরশ এেে। তেনজনক প্রফু্ল্ল কনর পিালার জেে বেস্ত যনয  ়িল। তকছু 
 ূনবের তবোদ এবং তবেণ্ণভাব কাতটনয উনঠ। এনেনত্রও পস তেেুাঁি ভানব সমযােুবতিেিার 
প্রমাণ রােনি  ারল িার সযজাি অভোস অেুোযী। 
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কতলং পবল পট ার  র িানক পবতশেণ অন ো করনি যনলা ো। দরজাটা েুনল প ল 
তঠক তেতদেি সমনযর মনধেই। উতদে  তরতযি একতট পলাকনক পদো প ল দরজার অ র 
প্রানন্ত, এবং এই সভে ভবে পলাকতটনক সযনজই োেসামা তযসানব মনে করা োয। িার 
পচানেমুনে সাবলীল অতভবেতির ছা , এবং পচিাকৃি তবেয বজায তছনলা। একটুও ঘাটতি 
তছল ো, পলাকতট পেে এই ঠাট বজায রােনি দৃঢ় সংকল্প। েতদও পসটা িার তেজ 
স্বভানবর গুনণ কিকতল্পি প্রনচিা, পসটা যল িার  তর াটীর তে ুণিা এবং সবতদক 
পর্নকই। প াযানরার দৃতিনি পস উিীণে যল, মনে মনে পলাকতটর প্রশংসা করনলা 
প াযানরা। 
  
সোর, েতদ তকছু মনে ো কনরে, তবেীি কনণ্ঠ জােনি চাইল োেসামা, আন  পর্নকই 
তস্থর করা তছনলা তক আ োর এোনে আসার কর্া? 
  
প াযানরা মার্া পেন়ি যোাঁ জাোনলা। 
  
আনরা একটু জােনি চাই সোর। োমটা তক আ োর? 
  
অবশেই, সনে সনে উির তদল প াযানরা, এ সামােে বেতির োম মাঁতসনয এরকুল 
প াযানরা। 
  
োেসামার  রবিেী আচরণ পদনে মনে যল পে িার কর্ায পস সন্তুি যনযনছ। োেসামা 
এক ানশ সনর দাাঁ়িানলা অতভবাদে জাোনো ভতেমায। প াযানরানক প্রনবশ  র্ মুি কনর 
তদল। পস আবার তেিঃশনে দরজা বে কনর তদল পভির পর্নকই; প াযানরা েেে বাত়ির 
পভিনর প্রনবশ করল। অল্প সমনযর জেে অতভজ্ঞ োেসামা িার তদনক িাতকনয পেে তক 
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তচন্তা করল। োেসামার  রবিেী তেনদেনশর জেে প াযানরাও তকছুেনণর জেে র্মনক 
দাাঁত়িনয  ন়িতছল। িার পবাধ যয মনে  ন়ি র্াকনব পে আনরা করণীয কাজ িার বাকী 
আনছ। েেে পস তিতর যানি আ ন্তুনকর টুত , ছত়ি ও ওভারনকাট েুনল তেতেল, িার র 
পস বাকী কাজটার জেে িৎ র যল। 
  
তকছু মনে করনবে ো সোর, আনরা একটা কর্া আ োনক তজজ্ঞাসা করনি বাধে যতে। 
োেসামা বলল, আ তে তক পকানো তচতঠ এনেনছে আ োর সনে? 
  
প াযানরা এ তবেনয সজা  তছল ো। পেোনে পেমে ভানব পদোনি যয। প াযানরা পকানটর 
 নকট পর্নক একটা তচতঠ বার কনর পমনল ধরল োেসামার তদনক, পবশ  ম্ভীরভানব। 
তচতঠটা িার যাি পর্নক তেনয একবার উনল্ট  ালনট পদনে তফ্তরনয তদল িানক 
োেসামাতট। সেনে  নকনট চালাে কনর তদল প াযানরা তচতঠতট ভাাঁজ কনর তেনয। তচতঠর 
প্রতিতট কর্া, প্রনিেক ছন্দ পেে মুেস্থ আনছ, িার তচতঠর বিবেও অতি সরল এবং 
মনোগ্রাযী। মাঁতসনয এরকুল প াযানরা। 
  
তপ্রয মযাশয, 
  
তমিঃ পবনেতডক্ট কানলে পকানো এক তবেনয  রামশে তেনি চাে, আ োর তেকট। েতদ 
আ োর  নে সম্ভব যয, িনব আ ামীকাল বৃযস্পতিবার তঠক সেো-সান়ি সািটায 
উ নরাি তঠকাোয ত নয িার সনে পদো করনল তবনশে বাতধি যনবে তিতে। 
  
আ োর অেু ি 
হুন া কেেওযাতদে 
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(নসনক্রটাতর) 
  
 ুেশ্চিঃ অেুগ্রয কনর সনে এই তচতঠটাও তেনয আসনবে। 
  
টুত  ও ছত়িটা প াযানরার কাছ পর্নক তেনয িানক আহ্বাে জাোনলা োেসামা, আসুে 
সোর। আ োনদর সাোনির বনন্দাবস্ত করা যনযনছ তমিঃ কেেওযাতদের ঘনরই। 
  
আন  আন  চলল োেসামা িানক  র্ তেনদেশ করার জেে–প াযানরা প্রশস্ত কানঠর তসাঁত়ি 
পবনয ও নর উনঠ এল োেসামাতটনক অেুসরণ কনর। প াযানরার দুনচাে উজ্জ্বল যনয 
উঠনলা প্রশংসার ঘনরর চাতর াশ লেে করার  র। পস েি পদনে িিই আশ্চেে পবাধ 
কনর। েুব কম বাত়ি আনছ এমে সব মূলেবাে সামগ্রী দ্বারা সুনশাতভি। এটা িার 
অেুমাে। প াযানরার মনোভাব ব়িই স্পশেকাির প্রাচীে ঐতিনযের প্রিীক এইসব তশল্প 
সামগ্রী সম্পনকে। তেিঃশনে মৃদু ানয পদািলার কতরনডার  র্ তদনয িারা এত নয চলল, 
োেসামার তেনদেনশ একটা ঘনরর সামনে দাাঁ়িাল। োেসামা ঘনরর দরজায কনযকবার 
পটাকা তদল যালকাভানব। একটু কাাঁ নলা পবাধযয প াযানরার ভ্ৰেু ল। আবার পবাধযয 
পকানো অপ্রীতিকর ঘটো ঘটনি চনলনছ িার মনে যল। যযনিা আবার পকার্াও 
ছন্দ িে যনব। কেনো দরজায এভানব েক কনর ো অতভজ্ঞ পকানো োেসামা। মনে 
মনে প্রমাদ গুেনলা প াযানরা। সমূ্পণেভানব তেতশ্চি যনলা পে এই োেসামাতট, োেসামা 
সম্প্রদানযর অতভজাি কুনলর একজে। প াযানরা তচন্তা করল যযনিা িার এই আচরনণর 
 শ্চানি িার মতেনবর তেনদেশ রনযনছ। প াযানরার আর একবার োমনেযালী োর 
তেদশেে প ল। এ সমস্তই পকাতট তি কানলের যনরক রকম পেযালী োর আনরকতট। 
িাযনল তমিঃ কানলের পেযালী ো শুরু যনয প ল এেে পর্নকই? এেে প াযানরা ভাবনলা 
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একর্া। একটা  লার আওযাজ পভনস এল িার কানে তঠক এইসমনয। মৃদু পঠলা তদনল 
োনি েুনল োয এমেভানব পভজানো তছল দরজা, তকছুটা পভিনর ঢুনক োেসামা, মৃদু 
 লায িার সেীনক জাোনলা, সোর আ তে অন ো করতছনলে পে ভদ্রনলাকতটর জেে 
  
প াযানরা এবার ঘনরর পভির প্রনবশ করল, োেসামাতটর পচানের ইশারায। ঘরটা তবশাল 
ব়ি। আসবানবর বাহুলে পেই, ঘরটা পবশ ফ্াঁকাই বলা োয। ঘনরর একতদনক একটা পছাট 
আলমাতর ফ্াইল  ত্র রাোর জেে। পমাটা পমাটা পরফ্ানরন্স বই চাতর ানশ সুদৃশে স্টীনলর 
র োনক সাজানো। ভারী কানঠর একটা পটতবল ঘনরর মাঝোনে, মসৃণ কা নজ আবৃি। 
কনযকটা  তদ আাঁটা পচযার পটতবনলর চার ানশ। আসবাব বলনি এইসব। পেনযিু ঘনরর 
মনধে আনলার প্রাচুেে তছল ো, পসজেে ঘনরর চার পকানণ আনলা আধাতর পেলা পবশ লেে 
করবার মনিা। ঘরটার তবশালত্বর তদক তদনয আনলার সংেো তবনশে কম। ঘনরর পভিনর 
একটা পি াযা পছাট পটতবনলর ও র সবুজ পঘরানটা  পদওযা মাত্র একতট পটতবল লোম্প 
জ্বলতছল। আর দরজা  নর্ পকউ ঢুকনল সমস্ত আনলাটাই িার উ নর প্রতিফ্তলি যনব, 
এমেভানব রাো তছল পটতবল লোম্পটা। প াযানরার পচাে ধাাঁতধনয প ল েেে পস প্রর্ম 
প্রনবশ করনলা ঘনর। উ লতি করনি  ারনলা পস সযনজর লোম্পটা পদ়িনশা  াওযার-
এর কম েয। িার দৃতি েেে সামঞ্জসে তফ্নর প ল, িেে প াযানরা পটতবল লোনম্পর তঠক 
প ছনে অধেশাতযি অবস্থায আরাম পকদারায পবনেতডক্ট কানলেনক আতবষ্কার করল। লম্বা 
ো়িা োতসকা, পরা া তছ তছন  দীঘে শরীর,  তরধানে পসই  তরতচি তবতচত্র পেতসং  াউে। 
িানি রঙনবরনঙর পেলা। মার্াটা সামনের তদনক সামােে ঝুনল রনযনছ তবনশে কাযদায। 
একগুে সাদা চুল মার্ায কাকািুযার ঝুাঁতটর মনিা। একনজা়িা জ্বলজ্বনল সতন্দগ্ধ দৃতি 
পমনল  ুরু পলনন্সর আ়িাল পর্নক েবা ি আ ন্তুনকর তদনক িাতকনয তছনলে তিতে। প্রর্ম 
একতট শে উচ্চারণ করনলে তিতে হুম অবশে ধীনর ধীনর, েবা ি আ ন্তুকনক তকছুেণ 
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 েেনবেণ করার  র। িার  লার আওযাজ, ধারানলা এবং িীক্ষ্ণ। কানে শুেনল তবশ্রী 
লান , িাযনল আ তেই এরকুল প াযানরা, প্রশ্ন করনলে তিতে। 
  
উির তদল প াযানরা, যা, আতমই এরকুল প াযানরা। েম্র ভতেনি মার্া পেন়ি প াযানরা 
বলল, তেনজনক আ োর প্রনযাজনে লা ানি  ারনল আতম ধেে মনে করব। এর র পস 
ধীর  ানয পচযানরর তদনক এত নয প ল। 
  
পকমে পেে রুেভানবই ভদ্রনলাক বলনলে, যা যা, ওই পচযানরই বসুে িার তেনদেশ 
সুনবাধ বালনকর মনিা মােে কনর প াযানরা পসই পচযানরই বসল। এেে িার ও নরই 
এনস  ন়িনছ পটতবল লোনম্পর সমূ্পণে আনলাটাই। পক্রা়ি তি বৃদ্ধ ভদ্রনলাক আনলার 
আ়িানল প্রায অেকার পর্নকই বনস পে  ভীর ভানব িানকই তেরীেণ করতছল, এটা 
স্বাভাতবক ভানবই বুঝনি  ারতছল প াযানরা। আবার পসই ককেশ কণ্ঠস্বর পবনজ উঠল, 
হুমআতম পসটা তক কনর বুঝনবা পে আ তেই এরকুল প াযানরা। প াযানরা যিবাক যনয 
প ল এমে একতট অদু্ভি প্রশ্ন শুনে। আ োনক পচোর তক উ ায আনছ বলুে? 
  
পকানটের  নকনট আর একবার যাি ঢুতকনয তচতঠটা বার কনর কানলের সামনে পমনল ধরল 
প াযানরা। পবশ উনিজোর সনে মার্া ঝাাঁকানলে বৃদ্ধ তচতঠটার তদনক এক লক িাকাবার 
 র, এিেনণ তঠক যনযনছ, আতম এইভানবই তচতঠ তলেনি বনলতছলাম কেেওযাতদেনক। 
আবার ভাজ কনর তচতঠটা প াযনরার যানি পফ্রৎ পদবার সময তিতে আবার বনল 
উঠনলে, িাযনল আ তেই পসই প ানযন্দা ভদ্রনলাক িাই ো? ভদ্রনলাক পবশ পিা? তবনশে 
কনর িানকই কর্া বলার সুনো  পদনবে ভদ্রনলাক পেনযিু িানক বাত়িনি আসার আমন্ত্রণ 
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জাতেনযনছে। এবং বাত়িনি সকলনক তজজ্ঞাসাবাদ করার অেুমতি পদনবে, িা পিা েযই, 
তেনজই পেে তিতে বিা। 
  
বৃদ্ধনক আর্শ্স্ত করনি চাইনলা প াযানরা যাি পেন়ি। এোনে পকানো ছলোর বো ার পেই 
একর্া তবর্শ্াস করনি  ানরে। প াযানরা বলল। অদু্ভি একটা আওযাজ করনলে মুনে 
পবনেতডক্ট কানলে এবং বলনলে, এ ধরনের আর্শ্াসই তদনয র্ানক োদু ররা টুত র মনধে 
পর্নক পসাোলী মাছ বার করার আন । বুতদ্ধমানের মনিা চু  কনর র্াকাই পেয মনে 
করনলা প াযানরা পকানো উির তদল ো। তেনজর পর্নকই আবার বলনলে বৃদ্ধ কানলে, 
মযাশয, আমানক একজে সতন্দগ্ধ তচি বৃদ্ধ বনল মনে যনে িাই ো? আতম সতিেই 
একান্তভানব পসই রকমই। আমার চতরনত্রর মূলমন্ত্র যনলা, কেনো কাউনক তবর্শ্াস কনরা 
ো। এটানক আ তে তবতশিেও বলনি  ানরে। আদশে ি ভানব েুতিেুি েয যঠাৎ 
পকানো আ ন্তুকনক, পকানো তবিবাে মােুনের  নে তবর্শ্াস করা। কারণটা তক আ তে 
জানেে? এর ফ্ল অনেক সাংঘাতিক যয পশনের  েোনয িা পদো প নছ। 
  
শুরু পর্নকই ভদ্রনলাক িার সনন্দনযর কর্া বনল োনেে অর্বা জ্ঞাে তবিরণ করনছে। 
প াযানরার  ছন্দ যতেল ো। পস  েেন্ত আর অন ো ো কনর পস বনলই পফ্লল, তচতঠনি 
পেভানব তলনেনছে, আ তে তেশ্চযই আমার সনে পকানো তবেনয  রামশে করনি চাে িাই 
ো? এবার প াযানরা আসল প্রনশ্নর প্রস্তাব িুলনলা। তেশ্চযই। িা পিা বনটই ডাইনে বানয 
দুতদনকই মার্া ো়িনলে ভদ্রনলাক, এটা আ োনক বনল রাতে পে আতম সবেদা উৎকৃি 
তজতেসটাই  ছন্দ কতর। আমানক পকউ ঠকানি  ারনব ো, োরা  তকছু তদনয। পকােটা 
ভানলা আর পকােটা োরা  আতম তঠক অেুমাে করনি  ারনবা। এটাই আমার জীবনের 
মূল আদশে। প্রনযাজে যনল তবনশেনজ্ঞর কানছ োনবে। টাকার জেে পকানো তচন্তা করনবে 
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ো। আ োর তফ্ সম্পনকে পকানো প্রশ্ন কতরতে, িাইনিা। এই বো ারটা সব সময মনে 
রােনবে, মাঁতসনয প াযানরা। আর আতম পসটা করনবাও ো। পসটা েি অনেরই পযাক–
 নর আমার কানছ আ োর তবলটা পদনবে, পকে ো সামােে বো ার তেনয আতম মার্া 
ঘামাই ো। অবশেই পসজেে আমানক পবাকা ভাবনবে ো, দু তশতলং েয প ন্স তযসানব 
পডযারী প্রতিষ্ঠানের মাতলক তডম-এর তবল  াতঠনযতছল আমার কানছ, তকন্তু িেে তডনমর 
বাজার দর তছল, দু তশতলং সাি প ন্স, আতম পোাঁজ তেনয িা জােনি  াতর। এরা 
প্রনিেনকই এক একতট পচার। এটাই আমার ধারণা। পজানচ্চার, আতম বরদাস্ত করব ো 
কেেওই পে পকউ আমানক ঠতকনয তেনয োনব। িনব যোাঁ িানদর বো ার আলাদা োরা 
এনকবানর উচ্চ নদ আসীে। অবশেই িারা প্রনিেনকই উ েুি বেতি। িারা পবশী অর্ে 
দাতব করনি  ানরে পো েিা বনল। আতম তেনজও একজে, ওই প াষ্ঠী ভুি আ োনক 
বললাম এবং আতম সব জাতে…। 
  
িকে এত়িনয প ল প াযানরা। েীরনব পোিার ভূতমকা  ালে কনর প ল পস, ঘা়িটা একটু 
বাাঁ তদনক কাি কনর। প্রকৃি নে িার হৃদনযর  ভীনর পেটা ক্রমশই  ুঞ্জীভূি যনয 
উনঠতছল পসটা যল তকছু  াওযার যিাশা। এোনে এনস পস ভুল কনরনছ এটা িার মনে 
যল। িানক সমূ্পণে তেরাশ কনরনছ আজনকর এই সাোৎকার। এরকম অদু্ভি ঘটো 
কেনো আন  িার জীবনে ঘনটতে। পকানো যতদশ েুাঁনজ  াতেল ো পস পে এর উৎসটা 
পকার্ায? এর  নরও একটা তকন্তু পর্নক োয। পক্রা়ি তি পবনেতডক্ট কানলর পে চাতরতত্রক 
তবতশনিের  তরচয এ  েেন্ত পস প নযনছ িার ফ্নল তচনে তেনি অসুতবধা যনব ো 
ভদ্রনলাকনক তকংবদন্তীর োযক তযসানব। স্ব িভানব তচন্তা করনলা ভদ্রনলাকতট রূ  
 াতিনিের মুনোশ রা। পকবল বাসবেস্ব। িানক বহু বাতিকগ্রস্ত পক্রা়ি তির সাতন্ননধে 
আসনি যনযনছ। সুদীঘে কমে জীবনে। অবশে িানদর মনধে এক একটা িীব্র শতি 
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প াযানরা অেুভব কনরতছনলা। আর প াযানরা তেনজর অেুভব শতির দ্বারা সযনজই 
িানদর েদ্ধা ও সম্ভ্রম আদায কনর পেয। িানদর মনধে পকউ েতদ শিতছদ্র প াকায কাটা 
পেতসং  াউে  নর র্ানকে, িনব পবাঝা োয, পস তবনশে কনর িারা ভানলাবানসে ওই 
পেতসং  াউেটা  নর র্াকনি। এটাই যল িার চাতরতত্রক তবতশনিের প্রিীক। পেে পকানো 
োত্রাদনলর সম্পতি পবনেতডক্ট কানলের এই পেতসং  াউেটা প াযানরার অন্তিিঃ পসই কর্াই 
মনে যল। ভদ্রনলাক পেে োত্রাদনলর সাজ  নর মনের উ র ঘুনর পব়িানেে। োটকীয 
অতভবেতির পছাাঁযা আনছ িার চালচলে কর্াবািোনিও েুব স্বল্পভােী তিতে, প্রতিতট কর্াই 
সংনেন  বনলে। িার কর্া বলাটা পেে তেতদেিভানব পকানো তকছুনক স্পি কনর পিালার 
জেে। 
  
প াযানরা সমূ্পণে পর্নম প নলা ো। আবার পস িার তেতলেপ্ত ভেীনি প্রশ্ন করল, তমিঃ কানলে, 
তচতঠনি আ তে পসরকমই তলনেতছনলে পে, আ তে পকানো তবেনয আমার সনে  রামশে 
করনি চাে। পেে আচতম্বনি  তরবিেে পদো প ল পক্রা়ি তি কানলের যাবভানবর মনধে। 
তিতে েুব ধীনর ধীনর, চা া স্বনর কর্া বলতছনলে। সামােে উনিতজি যনয এক সময 
ঝুাঁনক  ়িনলে আমার তদনক, তিতে বলনলে এবার, যোাঁ পসটাই তঠক। আতম এ বো ানর 
আ োর বিবে শুেনি চাই। আ তে তক বনলে।  রামশে পেওযা প্রনযাজে তবনশেনজ্ঞর 
সনে সবেনেনত্রই। আমার েীতি তক এটাই? সবেনেষ্ঠ তচতকৎসক বা ধুরের প ানযন্দা এই 
দুইজে-এর মনধে একজেনক পবনছ তেনি যনব আমানক। এনদর মনধে কানক সবনচনয 
আতম প্রনযাজনে লা ানি  ারব এটাই পবনছ তেনি যনব আমানক।–িানক কর্ার মাঝোনে 
বাধা তদনয বনল উঠনলা প াযানরা, তকন্তু মাঁতসনয, বো ারটা িবুও আমার তঠক পবাধ মে 
যনে ো। অবশেই আ তে তঠক বনলনছে মাঁতসনয প াযানরা, পসটাই পিা স্বাভাতবক। যঠাৎ 
রা াতিি যনলে পক্রা়ি তি কানলে, তিতে বলনলে কু্রদ্ধ কনণ্ঠ, আ তে তক কনর জােনবে। 
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এেেও পিা বো ারটা আ োনক ের্াের্ বলা যযতে। আন র মনিাই যঠাৎ একটা অদু্ভি 
প্রশ্ন করনলে তিতে,  দী আাঁটা পচযানর বনস। আো মাঁতসনয প াযানরা স্বপ্ন সম্বনে 
আ োর পকানো অতভজ্ঞিা আনছ? ধুরের প ানযন্দা প্রবরনক এতক সব অদু্ভি কর্া 
শুেনি যনে? স্বপ্ন? বৃদ্ধ কানলে তক িানক স্বনপ্নর কাতযতে পশাোবার জেেই পডনক 
এনেনছে? একী  া লানমা িার। পকানো মানে যয ো। এইভানব িার মূলেবাে সময েি 
করার। োই পযাক প াযানরা তেনজর স্বভাবসুলভ ভতেমায তেনজনক সংেি রাোর পচিা 
করল। তেনজর পর্নকই কুতেি যল িার ভ্ৰ েু ল। স্বনপ্নও পস কল্পো করনি  ানরতে 
এমে ধরনের প্রনশ্নর সমু্মেীে যনব পস। শুেুে মাঁতসনয কানলে এ তবেনয আ োনক আতম 
পেন াতলযনের বুক অফ্ েীমস্ বইতট  ন়ি পদেনি অেুনরাধ করতছ। অর্বা আ তে 
সাযােে তেনি  ানরে ফ্োশে দুরস্ত যানলে তিনটর পকানো আধুতেক মনোতবনশেজ্ঞনদর। 
  
কানলে িার কর্াগুনলা েুব মে তদনয শুেনলে। িার র উির তদনলে ধীর কনণ্ঠ, আমার 
দুভো ে আতম পকানো ফ্ল  াইতে, আ োর বলার আন ই আতম দু জায ানিই পদো 
কনরতছ। মাঁতসনয প াযানরা। এবার তকছুেণ চু  কনর পর্নক তিতে বলনলে, েুবই অস্পি 
পশাোতেল িার কণ্ঠস্বর প্রর্ম তদনক, আবার একটু একটু কনর িার স্বর চ়িা  দোয 
পেনি লা ল। আমানক কাটানি যয বারবার পসই একই স্বনপ্নর পঘানর প্রতি রানি পসই 
একই স্বনপ্নর পজর পটনে পেনি যয আমানক। আ োনক বনল পবাঝানি  ারব ো। 
এজেে আমানক তক মােতসক েন্ত্রণা প নি যনে। আতম বাস্ততবকই েুব আিতেি যনয 
 ন়িতছ। এ অসযে আতম আর  ারতছ ো। তবতচত্র পসই স্বপ্ন। আর, জানেে মাঁতসনয 
প াযানরা সবনচনয আশ্চনেের তবেয যল, তঠক অ তরবতিেি অবস্থায র্ানক স্বনপ্নর পসই 
দৃশেগুতল। আতম আমার পচযানর পেে বনস আতছ, তঠক এর  ানশর ঘনরই। সানবকী 
আমনলর এক পটতবল আমার সামনে। পটতবনলর ও র সুন্দর একটা টাইমত স ঘত়ি। 
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কাটায কাটায তিেনট পবনজ পিইশ, ঘত়িটার তদনক আ়িনচানে িাতকনয একবার পদনে 
তেই। পকানো তদেও এর ে়িচ়ি যয ো এই সমনযর এটাই আশ্চেে! আতম তক বলনি 
চাইতছ, আ তে তেশ্চযই বুঝনি  ারনছে। একটা ভযািে তবহ্বল ছাযা পবনেতডক্ট এর পচানে 
কাাঁ নি র্ানক। েেে ঘত়িটার তদনক িাকাই, বুঝনি  াতর এবার সময যনয প নছ পসই 
স্বপ্ন পদোর। আমার বুকটা িেেই ভীেণভানব পকাঁন  ওনঠ। আমার করণীয কাজটা 
এবার পশে কনর তেনি যনব, তঠক িেেই তচন্তা কতর। আতম অিেন্ত ঘৃণা পবাধ কতর এমে 
তক এ ধরনের কাজ করাটা আমার স্বভাব তবরুদ্ধ। অর্চ আতম অসযায, কাজটা আমানক 
পশে করনিই যনব পে ভানবই পযাক…িার কণ্ঠস্বর ক্রমশ িীক্ষ্ণ যনয উঠল। প াযানরা 
অতবচতলি ভানব বলল, তক এমে কাজটা পেটা আ োনক পশে করনিই যনব বনল 
আ তে মনে করনছে? 
  
পবনেতডক্ট কানলে ভযািে কনণ্ঠ বলনলে, তঠক তিেনট পবনজ আঠাশ তমতেনটর সময, আমার 
ডােতদনকর পডনের তদ্বিীয েযারটা েুললাম আমার তরভলবারটা পসোনে রাো তছল। 
েযার পর্নক বার কনর পসটা পটতবনলর ও র রােলাম। জাোলার ধানর চনল এলাম 
তরভলবানর গুতল ভতিে কনর। িার র বলুে, িার র পসোনে তক ঘটনলা, জােনি চাইনলা 
প াযানরা। যোাঁ িার র, িার র আতম তেনজই তেনজনক গুতল কতর…। 
  
এক অদু্ভি তেিঃস্তিিা পেনম এল ঘনরর মনধে। প াযানরা পসই তেস্তিিা ভে করনলা। 
অিএব এটাই আ োর পসই স্বপ্ন? 
  
যোাঁ, বলনলে কানলে। 
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প্রতি রানত্রই তক আ তে শুধু এই স্বপ্নটা পদনেে? 
  
তঠক িাই তিতে উির তদনলে। 
  
বলনি  ানরে আ তে তেনজই তেনজনক গুতলতবদ্ধ করার  র তক ঘনটতছনলা? জােনি 
চাইনলে প াযানরা। 
  
কানলে উির তদনলে িেে আমার আবার ঘুম পভনঙ োয। প াযানরা আনস্ত আনস্ত মার্া 
পদালাতেল। আমার িেে মনের অবস্থা এমে পে তকছুই বলনি  ারলাম ো অর্চ অনেক 
তকছুই বলার তছল, তকন্তু বলা যল ো ধোেমগ্ন পো ীর মনিা প াযানরা তক পেে ভাবতছনলা 
িেে। আ তে তক সবসময ওই তেতদেি েযানর তরভলবার রােনিে অর্োৎ আ োর 
তেনজর স্বানর্ে? 
  
যা রােিাম, বলনলে কানলে। 
  
তকন্তু পকে? প াযানরা প্রশ্ন করনলে। 
  
এটা আমার অভাস বনলও ধনর তেনি  ানরে। আতম সবসময এটাই কনর আসতছ। 
একর্া তঠক পে সবসময তেনজনক প্রস্তুি রাোই পেয। জােনি  াতর তক, এই প্রস্তুতি 
তকনসর জেে? কানলে তবরি যনলে এ ধরনের অবান্তর প্রশ্ন শুনে, প্রনিেনকরই সিকে 
যওযা উতচি-পদযরেী রাো উতচি আমার মি অবস্থায  ়িনল। এটা জানেে তেশ্চযই 
প্রতিতট তবিবাে মােুনের অনেক শত্রু র্াকনি  ানর। 
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প্রসেটা আর দীঘেির ো কনর, তকছুেণ েীরব র্াকনলে প াযানরা। তঠক তক কারনণ 
আ তে আমানক পডনক  াতঠনযনছে বলুে পিা? 
  
তেশ্চযই আতম আ োনক সব কর্াই বলব, িার আন  আতম শুধুমাত্র তিেজে 
তচতকৎসনকর  রামশে কনরতছ। 
  
আো িার র? প াযানরা জােনি চাইনলে। এসবই প্রািেতযক োনদের বো ানর প্রর্ম 
তচতকৎসক বনলে। োবানরর অতেযনম এরকম যনি  ানর। একজে বযে ভদ্রনলাক 
তিতে। তদ্বিীয জে একজে আধুতেক েুনলর েুবক। তিতে তবর্শ্াসী, আধুতেক তচতকৎসা 
 দ্ধতিনি। িার মনি এই দুিঃস্বনপ্নর উৎস অল্পবযনসর পকানো অপ্রীতিকর ঘটো। তঠক 
তিেনট পবনজ আঠাশ তমতেনটই পসই তবনশে ঘটোটাই ঘনট তছল। আতম পসই অপ্রীতিকর 
ঘটোনক ভুনল পেনি বদ্ধ তরকর যনযতছলাম। এমেতক প্রনযাজে যনল তেনজনক আতম 
ধ্বংস করনিও প্রস্তুি, বোেোটা তঠক যনলা পিা? 
  
প্রশ্ন করনলা প াযানরা, আর পসই িৃিীয ডািানরর তক বিবে তছল? পবনেতডক্ট কানলের 
কণ্ঠস্বনর এবার রীতিমনিা পক্রানধর আভাস  াওযা প ল–এই ডািারতটও েুবক। অদু্ভি 
তছল িার তর্ওরীটা–িার বিবে অেুসানর বলা োয–আতম োতক েুব ক্লান্ত যনয  ন়িতছ। 
আমার জীবে সম্বনে এবং অসযেীয যনয উঠনছ আমার কানছ আমার জীবে, পসজেেই 
আতম তেনজ ইতি টােনি চাইতছ আমার জীবনের। েতদ পসটা পমনে তেনি যয, িনব 
তেনজনক বের্ে স্বীকার করনি যনব। কেেই আতম পসটা মােনি  ারলাম ো জ্ঞােিিঃ। 
পমনে তেনল সনিের মুনোমুতে যনি যনব। তকন্তু েেে আতম ঘুনমাই িেে আমার পকানো 
জ্ঞাে র্ানক ো, অবনচিে, বা পচিোই পযাক িেে আতম পেে আমার মনের সব 
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শতিটুকু যাতরনয পফ্তল, প্রবলভানব কাজ কনর িেে আমার মনের সব কামো বাসো। 
পসটাই আতম িেে কানজ  তরণি করনি োই পেটা আতম ইো কতর, অর্োৎ তেনজই 
তেনজর যিোকারী যনি চাই। 
  
আ তে অবনচিে মনে তেনজর মৃিুে কামো কনর র্ানকে। অর্চ সজ্ঞানে তকছুই পটর 
 াে ো। এটাই তক িার ধারণা। প াযানরা মন্তবে করল। 
  
িীক্ষ্ণস্বনর চীৎকার কনর উঠনলে তমিঃ কানলে, অসম্ভব, পসটা এনকবানরই অসম্ভব। আতম 
সমূ্পণেভানব সুেী। এনিা সুেী আর পকউ পেই এ জ নি আমার পচনয। অনেক তকছুই 
আতম, প নযতছ জীবনে ো পচনযতছ। সব তকছুই আমার যস্ত ি অনর্ের তবতেময ো ো 
 াওযা োয। কিোতে অবাস্তব এবং অসম্ভব আমার সম্বনে এইরূ  ধারণা করা। 
প াযানরা আগ্রয সযকানর  ভীর দৃতিনি িাতকনয রইনলা ভদ্রনলানকর তদনক। পসটা মনের 
মনধে সযনজই সনন্দনযর ভাব উনদ্রক করনব, কানলের যািো়িার ধরে বা বাচেভেীর 
মনধে এমে একটা সুদৃঢ় প্রতিবানদর ভাব তছল। এবার পস সিকে যল িার প্রতিবানদর 
ঝ়ি পিালা এবং স্বীকার ো করার প্রবণিা সম্পনকে। আর পসটার প্রনযাজেই বা তক? পস 
িাই েস্বনর বলল, (ন াযানরা), মাঁতসনয আমার আর এোনে আসার তক প্রনযাজে? কানলে 
এবার যঠাৎ শান্ত যনয প নলে। পটতবনলর ও র কনযকবার পটাকা তদনলে  রেনণই 
অধধেে ভেীনি। 
  
সম্ভাবো আনছ আরও একটা, আর একমাত্র আ তেই পসটা জােনি  ারনবে, েতদ 
বো ারটা সিে যয। তবর্শ্তবেোি একজে প ানযন্দা আ তে অতবর্শ্াসে এবং অভূি ূবে 
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ভানব আ তে সব জতটল পকস সমাধাে কনর তদনযনছে। তকনস তক যয আ তেই পদনে 
র্াকনবে, অেে পকউ ো জােনিও  ানর। 
  
প াযানরা জােনি চাইনলে, বলুে পিা আ তে তক জাোর কর্া বলনছে! 
  
েীচু  দোয যঠাৎ কানলর কণ্ঠস্বর পেনম এল, তিতে তফ্সতফ্স কনর বলনলে, ধরুে পকউ 
আমানক েুে করনি চায–পস এই কাজটা তকভানব করনব? পসতক আমানক বাধে করানি 
 ারনব রানির  র রাি এই স্বপ্ন পদেনি, পস যযি ভাবনছ রানির  র রাি এই স্বপ্ন 
পদনে জীবনের প্রতি ঘৃণায যযনিা আতম তেনজনক পশে করব। আমানক িার যিোর 
অতভপ্রাযটা কানজ  তরণি যনব, পসই অনর্ে পদেনল। তেনজর যানি পস আমানক যিো 
করল ো। আতমই পসটা করলাম। রানির  র রাি ধনর পস আমানক যিো করার জেে 
প্রনরাতচি করল। পসটা পকউ জােনি  ারল ো। এমেতক  ুতলশও েয। পসই প্রবাদ 
বাকেটার মনিা, সা ও মরল ো। আবার লাতঠও ভােল ো। 
  
আ তে তক তয নোতটজনমর কর্া বলনি চাইনছে? তজজ্ঞাসা করল প াযানরা। 
  
কানলে বলল। যা কিকটা পসই রকনমর বলনি  ানরে। প াযানরা তবেযটা তেনয মনে 
মনে তচন্তা করল পবশ তকছু সময। িার মনে তক উির তিতর যল পক জানে, িনব ধীনর 
ধীনর মার্া পেন়ি পস জাোল। যোাঁ পসটা সম্ভব আমার মনে যয। আতম মনে কতর এনেনত্র 
তচতকৎসকনদর  রামশে পেওযা সবোন ো উতচি। আো আ োর জীবনের অতভজ্ঞিায 
তক আ তে এ ধরনের পকস পদনেনছে? 
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ো। আতম কেেও এরকম ঘটোর মুনোমুতে যইতে, জাোনলা প াযানরা। তেশ্চযই আ তে 
বুঝনি  ারনছে আমার বিবেটা। একটা তবনশে উনেশে তেনয আমায রানির  র রাি 
জা নি বাধে করা যনে। যযনিা একতদে আতম তেনজনক অবনশনে েিম কনর পফ্লনবা 
এরকম মােতসক চা  সযে করনি ো প নর। বাধে যনবা আত্মযিোর  র্ পবনছ তেনি। 
  
মার্া ো়িল প াযানরা ধীনর ধীনর, িার র পস মগ্ন যনলা  ভীর তচন্তায। 
  
অসযানযর মনিা িাতকনয র্াকনলে পবনেতডক্ট কানলে প াযানরার তদনক। একটাই তচন্তা 
পকবল িেে িার মনে, বাস্তনব তক  তরণি যনব পসই সম্ভাবোটা পসটাই যযি িেে 
অেুমাে করনছ পস। িানক তিতে েনর্ি বুতদ্ধমাে বনল মনে কনর র্ানকে। িার অেুমাে 
অভ্ৰান্ত বনল েতদ এই ধুরের প ানযন্দাতট রায পদয। িাযনল তিতে বাাঁচনবে তক আশা 
তেনয? যযি আর রানত্রর পসই দুিঃস্বপ্ন পদোর জেে িানক আর বনস র্াকনি যনব ো। 
যযনিা তিতে যানটের ধুক ধুকুতের জেে ভনয যাটে পফ্ল করনবে িার  ূনবেই। তিতে 
কেেই এি িা়িািাত়ি মরনি চাে ো। বাাঁচনি চাে তিতে আরও তকছুতদে। উ নভা  
করনি চাে জীবেটানক। এরকুল প াযানরার সাযােে িার একান্ত প্রনযাজে জীবেটানক 
দীঘোতযি করার জেে। কানলের একান্ত তবর্শ্াস প াযানরাই একমাত্র িানক পবাঁনচ র্াকার 
 রামশে তদনি  ানর। আর তিতে েতদ একান্তই সেম যে। িনব িানক  ৃতর্বীর এমে 
শতি পেই পে বাাঁতধনয রােনি  ারনব। এেে সবতকছুই তেভের করনছ এরকুল প াযানরার 
মতজের উ র, েতদ পস ইো কনর িানক আরও তকছুতদে বাাঁতচনয রাোর। 
  
পবনেতডক্ট কানলে পসজেে ভনয ভনয তজজ্ঞাসা করনলে, এটা তেশ্চযই আ তে সম্ভব বনল 
মনে কনরে ো। 
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অর্চ, এনকবানর অসম্ভবও বলা োয ো, প াযানরা বলল। 
  
এটার সম্ভাবো েুব কম িাই মনে কনরে পিা আ তে? 
  
যোাঁ পসটাই আতম মনে কতর বলল প াযানরা। 
  
কানলে অস্পিস্বনর বলনলে ডািারনদর অতভমি ও পসই রকম। আবার িার কণ্ঠস্বর উাঁচু 
 দোয উঠল, আমানক পকে রানির  র রাি একই স্বপ্ন পদোনি বাধে করা যনে। পকে, 
এর কারণটা তক? 
  
প াযানরা পকবল মার্া ো়িল। 
  
পবনেতডক্ট কানলে আবার তেনজ পর্নকই বনল উঠনলে িানক চু  কনর র্াকনি পদনে। 
মাঁতসনয প াযানরা আ োর অতভজ্ঞিায এর বোেো তক? এই ধরনের পকনসর পকানো 
উদাযরণ পেই আ োর কানছ এ সম্বনে তক আ তে তেতশ্চি? অর্োৎ আমার পকসটাই 
আ োর কানছ েিুে? 
  
ো, এনকবানরই ো? প াযানরা বলনলে। 
  
শুধু এই কর্াটাই আ োর কাছ পর্নক শুেনি পচনযতছলাম, কানলে জাোনলে। 
  
প াযানরা মৃদু পকনস  লাটা  তরষ্কার কনর তেনলা। বলল, েতদ অেুমতি পদে একটা প্রশ্ন 
করব? 
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তিতে দুবার বলনলে তক পসই প্রশ্ন, ভানলা কর্া পিা, তজজ্ঞাসা করুে। 
  
মাঁতসনয কানলে পক আ োনক েুে করনি  ানর বনল আ তে সনন্দয করনছে? 
  
পবশ পজার তদনয কানল বলনলে, কাউনকই েয, আমার সনন্দনযর িাতলকায পকানো োম 
পেই। 
  
পবশ পজার তদনয প াযানরা বলনলে, তমিঃ কানলে এমে একটা ধারণা পিা আ োর মনে 
পবশ আন  পর্নকই প াঁনর্ বনস আনছ। 
  
আতম শুধু োচাই কনর পদেনি পচনযতছলাম সতিেই এমে সম্ভাবো আনছ তকো? 
  
আমার তেনজর এমে পকানো অতভজ্ঞিা পেই বলল প াযানরা, আবার প্রশ্ন করল মাঁতসনয 
কানলে। পকানোতদে পকউ তক আ োনক তয নোটাইজ কনরনছ? 
  
ো, কেনোই ো উনল্ট প্রশ্ন করনলে প াযানরানক কানলে, এরকম তভতিযীে ধারণানক 
িাযনল আতম প্রেয তদনি োব পকে, আ তে তক বনলে। 
  
এনকবানরই তভতিযীে অবাস্তব এই ধারণানক অনযিুক শুধু আতম পকে পে পকউ এটা 
বলনি  ানর প াযানরা বলনলে। 
  
িাযনল স্বপ্নটা, আ তে তেরর্েক বলনছে। আ োর মিামি তক স্বপ্নটার  তরনপ্রতেনি, 
পকানো মানে পেই তক এর? 
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তেশ্চযই এর অর্ে আনছ স্বপ্নটা েুবই চমৎকার, এবং অতভেবও বলা পেনি  ানর বলনলে 
প াযানরা। ক ানল কুেে পদো োয প াযানরার, তচন্তার ছা  পদো োয মুেমিনল। একটু 
 নর আবার পস বনল উঠল। আতম তবনশেভানব তেনজর পচানে োচাই কনর তেনি চাই। 
এই অদু্ভি োটনকর  াতর্েব বস্তুগুনলা। মনে করুে পসই তরভলবারটা, পটতবল আর 
পটতবনলর ও র রাো টাইমত সটা। অবশেই, চলুে। আতম আ োনক এেেই পসই ঘনর 
তেনয োতে। প াছ াছ কনর তেনলে লম্বা তঢনলঢালা পেতসং  াউেটা িার র পচযার পছন়ি 
উঠবার হুকুম জাোনলে কানলে। আবার তিতে তক পভনব মি  তরবিেে কনরে, িার 
পক্রা়ি তি পমজানজর সনে সেতি পরনে। অেে একটা তচন্তা বুতঝ িার ম নজ পেলা 
করনছ, মুনের ভাব পদনে মনে যল। আবার তিতে তেনজর পচযানর অলসভানব বনস 
 ়িনলে েতদও পচযার পছন়ি উঠনি োতেনলে। 
  
তিতে বলনলে ো, তকছু পদোর পেই পসোনে, ো তকছু বিবে সবই পিা আ োনক েুনল 
বনলতছ। প াযানরা বলনলে, আতম পিা স্বচনে একবার পসগুতল পদেনি চাই। 
  
ো পসটার দরকার যনব ো, িার পচনয আ তে তেনজর অতভমি বেি করুে। সমূ্পণে ইতি 
টােনি চাই আতম এই অধোনযর। বলনলে কানলে। 
  
কাাঁধ ঝাাঁতকনয বলল, আ োর মিামি আ তেই তঠক করুে, উনঠ দাাঁ়িানলে প াযানরা 
এবার। মাঁতসনয কানলে আতম দুিঃতেি আ োনক পকানো রকম সাযােে করনি  ারলাম ো 
বনল। 
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পবনেতডক্ট কানলে সরাসতর িার তদনক িাতকনয তছনলে। বলনলে, চাতরতদনক পেে এ তেনয 
গুজব ছ়িানবে ো। আবার তিতে অনেকটা ধমনকর সুনর বলনলে। সব তকছুই েুনল 
বললাম আ োনক, আ তে এর মনধে পর্নক পকানো রযসেই বার করনি সেম যনলে 
ো। অবশে এজনেে আমার মনে সামােে পোভও পেই। িনব মনে রােনবে এোনেই এর 
পশে। এবার বলুে আ োনক কি  াতরেতমক তদনি যনব, কারণ এোনে এনস আ তে 
আ োর মূলেবাে সমনযর অনেকটাই বেয করনলে। আ তে একটা তবল  াতঠনয তদনি 
 ানরে  রামশে দতেণা তযসানব। যোাঁ আমার পসটা  াঠানি ভুল যনব ো শুকনো  লায 
প াযানরা জাোনলা। িার র দরজার তদনক এত নয প ল পস তফ্নর োওযার জেে। 
  
প ছে পর্নক িানক পডনক উঠনলে পক্রা়ি তি কানলে, দাাঁ়িাে একটু, পসই তচতঠটা আতম 
পফ্রৎ প নি চাই। আ োর পসনক্রটারীর পলো পসই তচতঠটানিা! যোাঁ, পসটাই আতম পফ্রৎ 
চাই। 
  
প াযানরা তবতিি যনলে। আর বাকেবেয ো কনর  নকট পর্নক ভাাঁজ করা তচতঠটা বার 
কনর বৃদ্ধ ভদ্রনলানকর যানি িুনল তদনলে। 
  
তচতঠটা যানি তেনয কানলে উনল্ট  ানল্ট পদেনলে পসটা, িার র পবশ েে সযকানর পরনে 
তদনলে পটতবনলর উ র। 
  
প াযানরা ঘর পছন়ি পবতরনয প নলে, ধীর, মন্থর  তিনি। সতিেই তিতে পবশ তবভ্ৰান্ত 
যনযনছে। এেে িার সমগ্র তচন্তা জুন়ি রনযনছ, পে কাতযতেটা তিতে তকছুেণ  ূনবে 
শুেনলে। পচাে বুনজ তিতে পেে এেে সমস্ত দৃশে ট কল্পো কনর তেনি  ারনছে। পকমে 
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পেে অস্বতস্ত পবাধ করনছে তিতে এসব তকছুনক সতরনয রােনলও। অবশে তিতে তেনজই 
এই অস্বতস্তর কারণ, পবনেতডক্ট কানলে েে। এরকুল প াযানরার মনে যল পকার্াও পেে 
একটা ভুল পবাঝাবুতঝ যনয োনে, এর মনধেই পপ্রাতর্ি আনছ ভুলটা এরকম মনে যল 
িার। দরজার যািনল, যাি পদবার  নরও আবার তদ্বিীযবার র্মনক দাাঁত়িনয  ়িল পস। 
এবার িার সবতকছু স্পি মনে  ন়িনছ। একটা সাংঘাতিক ভুনলর জেে দাযী পস, এরকুল 
প াযানরা। আবার পস তফ্নর প ল ঘনরর তদনক। তবেীিভানব বলল প াযানরা। একটা 
মারাত্মক ভুনলর জেে আতম আ োর কানছ সযস্রবার েমা পচনয তেতে তমিঃ কানলে। আতম 
একটা বানজ কাি ঘতটনয বনসতছ আ োর সমসোর কর্া ভাবনি ত নয। েেে আ তে 
তচতঠটা পফ্রৎ চাইনলে। অেেমেেভানব আতম ডাে  নকনট যাি ঢুতকনয তছলাম। বাাঁ 
 নকনট তছল আ োর তচতঠটা। 
  
তক এসব বলনছে, মানেটা তক? 
  
আ োর যানি আতম অেে একটা তচতঠ িুনল তদনযতছ। লন্ড্রী কিৃে ে আমার টাই-এর 
রঙটা জ্বতলনয পদবার জেে দুিঃে প্রকাশ কনর একটা তচতঠ তদনযতছল, পসটাই আ োনক 
তদনযতছ। প াযানরা তবব্রি ভানব ডাে  নকনট যাি ঢুতকনয আসল তচতঠটা বার করল। প্রায 
পছাাঁ পমনর িুনল তেনলে তচতঠটা, বৃদ্ধ কানলে। 
  
মুনে তবনশে তবরতি ফু্নট উঠনি পদো প ল। িার পচানে : তক পে আ োরা কনরে পভনব 
 াই ো। সব অ দানর্ের দল। আর একবার মাজেো পচনয তেল প াযানরা লন্ড্রীর 
মাতলনকর তচতঠটা  নকটস্থ করার সময। এক মুযূিে পর্নম দাাঁ়িাল পস তসাঁত়ির মুনে এনস। 
েীনচর যলঘনরর তদনক সরাসতর পেনম প নছ মানবেল  ার্নরর তসাঁত়িটা। ওর কানঠর ভারী 
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পটতবল যলঘনরর মাঝোনে। একরাশ মাতসক  ত্র- তত্রকা পটতবনলর ও র  ন়িতছল। 
কুশাে আাঁটা দুতট পশৌেীে পচযার তছল পটতবনলর  ানশই। আর একটা অন োকৃি পছাট 
পটতবল তছল  ানশই। প াটাকনযক ফু্লদােী সাজানো রনযনছ িার ও র। মনে যনে এটা 
পকানো তবলাস বাহুল পডতিনস্টর পচম্বার, ভানলা কনর  েেনবেণ করনল মনে যনব। পসই 
োেসামাতটনক অন ো কনর র্াকনি পদেনলা যলঘনর পেনম এনস। মনে যয িানক 
তবদায পদবার জেে দাাঁত়িনয তছল পস। সোর আ োর জনেে তক টোতি পডনক পদনবা? বলল 
পলাকতট। লা নব ো ধেেবাদ এমে সুন্দর মনোরম রানি পযাঁনট পেনিই ভানলা লা নব। 
রাস্তায  া তদনয, প ট প তরনয আসার  র পবশ তকছুেণ পসোনে দাাঁত়িনয অন ো করনি 
যল প াযানরানক।  াত়ির তভ়ি রাস্তায, এধার ওধার পছাটাছুতট করনছ  াত়িগুনলা। িার 
তচরতদনের অভোস, ধীনর সুনস্থ রাস্তা  ার যওযাটা।  র্ চলনি লা নলা প াযানরা ধীনর 
 দব্রনজ। ক ানল িার তচন্তার ভাাঁজ। স্ব নিাতি করল পস ো! আনদৌ আতম এর এক 
বণেও বুঝনি  ারলাম ো। সবতকছুই পেে অবাস্তব স্বার্েযীে আমার কানছ মনে যয। েুবই 
অেুনশাচোর বো ার, িবুও আতম এরকুল প াযানরা স্বীকার করনি বাধে যতে পে–আতম 
পকমে পেে অসযায যনয  ন়িতছ। 
  
এই োটনকর প্রর্ম অনের এোনেই েবতেকা াি। সপ্তায োনেক  নর শুরু যনব তদ্বিীয 
অে। পফ্ােটা পবনজ উঠল তঠক পসই সময েেে প াযানরা িার সুসতিি েতযং রুনম 
বনসতছল। সরকারী ডািার স্টীতলং ক্লীট পফ্াে কনরতছল। আতম ডািার স্টীতলং ক্লীট কর্া 
বলতছ, তক পয, প াযানরা োতক, পসই  ুরানো পঘা়িা! তঠক িাই বেু! এবার বলুে পিা তক 
বো ার। শুেুে, আতম কর্া বলতছ, ের্ে ওনয যাউস এ পবনেতডক্ট কানলর বাত়ির পর্নক 
বলনলে ডািার। 
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েুব সনচিে কনণ্ঠ প াযানরা বলল, িাই োতক? বো ার তক তমিঃ কানলের? 
  
মারা প নছে কানলে, আজ তবকানল তিতে তেনজনক গুতলতবদ্ধ কনরনছে। োতেক েীরবিার 
 র আবার কর্া বলনলা প াযানরা। 
  
হু, অর্োৎ বুঝনি  ারলাম। 
  
েুব একটা সবাক যেতে আ তে আ োর পছাট্ট উির শুনে মনে যনে, তকছু জানেে োতক 
আ তে এ বো ানর? 
  
প াযানরা জােনি চাইনলে, পকে আ োর একর্া মনে যল বলুে পিা? 
  
আতম পকানো সূক্ষ্ম তবচার তবনেেণ, অর্বা পটতল োতর্ বা অেে তকছুর সাযানেে এই 
তসদ্ধানন্ত আতসতে তমিঃ প াযানরা। সপ্তাযোনেক আন র একটা তচতঠ এোনে  াওযা প নছ 
এটাই যল আসল েবর। তমিঃ কানলে আ োনক িার সনে পদো করবার জেে পসই 
তচতঠনি অেুনরাধ জাতেনয তছনলে। 
  
আো িাই োতক প াযানরা বলনলে। একজে শান্ত ভদ্র  ুতলশ অতফ্সার এোনে উ তস্থি 
রনযনছে। সুিরাং পক্রা়ি তি মারা প নল আমানদর তক রকম সাবধােিা অবলম্বে করনি 
যয পসটা বুঝনিই  ারনছে। পসজেে ভাবলাম, আ োর দ্বারা েতদ সম্ভব যয েিুে 
পকানোভানব আনলাক াি করনি। আসুে ো এোনে একবার েতদ সম্ভব যয, ডিঃ 
বলনলে। 
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আো আতম োতে এেুতে। বলনলে প াযানরা ভানলা কর্া, আ তে মনে যয তশকানরর 
 ে প নযনছে। 
  
ো, পসরকম তকছু েয বলনলে প াযানরা। আো তঠক আনছ আতম ের্েওনয যাউস-এ 
োতে। অর্োৎ আ তে পটতলনফ্ানে সব কর্া বলনি রাতজ েে িাই ো? চনল আসুে 
িাযনল, ডিঃ বলনলে। প াযানরানক বনস র্াকনি পদো প ল তমতেট  নেনরা  নরই 
ের্েওনয যাউনসর ত ছেতদনক লম্বা ধাাঁনচর লাইনব্ররী ঘনর। আর  াাঁচজে উ তস্থি তছল 
ঘনরর মনধে। ইেসন ক্টর বানেট, ডিঃ স্টীতলং ক্লীট, তমনসস কানলে (নক্রা়ি তির স্ত্রী) িার 
একমাত্র কেো পজাযানো কানল, এবং হুন া কণেওযাতদে, িার বেতি ি পসনক্রটারী। 
  
ইেসন ক্টর বানেেটনক তবচেণ ও চিুর মনে যল, িানদর সকনলর মনধে। এই  তরবানরর 
প শাদার সরকাতর ডািার স্টীতলং ক্লীট এটাই মনে যয। সামো সামতে পচযারার পকানো 
তমল পেই িার দূরভানের কণ্ঠস্বনরর সনে দীঘে পচযারা, লম্বানট মুে তিতরশ বছনরর েুবক 
পস। িার স্বামীর পর্নক অনেক কম বযসী মনে যল তমনসস কানলেনক। মার্া ভতিে কানলা 
চুল, দারুণ সুন্দরী তিতে। মুেটায িার কাতঠেে, পসোনে িার পচানের ভাোয েুাঁনজ  াওযা 
প ল ো ভাবানবন র পকানো অতভবেতি। িার উ তস্থতি সংেি। একমার্া পসাোলী চুল 
পজাযানো কানলের। মুনে তকছুটা অতভজ্ঞিার ছা  র্াকনলও পচযারাটা আকেেণীয। িার 
ত িার সনে তবনশে তমল আনছ পমনযতটর োক এবং তচবুক-এ। বুতদ্ধদীপ্ত িার পচাে দুতট। 
পবশ ভানলাই পদেনি হুন া কেেওযাতদেনক,  রনে তেেুাঁি  তর াতট তবতশিেেুি প াোক। 
দেিা ও বুতদ্ধমিার ছা  পচানে মুনে। 
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প্রার্তমক ভানব েেে আলা   তরচয  বে পশে যল, প াযানরা িেে ধীনর ধীনর,  ি 
সপ্তানযর কানলের সনে িার সাোৎকানরর তববরণ বেি করল। সমস্তই তবস্তাতরিভানব 
িানদর বলনলা। প্রর্ম পর্নক পশে  েেন্ত স্বপ্নটার তববরণ তদনয প নলা পস। োরা ঘনরর 
মনধে উ তস্থি তছল পদো প ল, প্রনিেনকই পবশ আগ্রয সযকানর কর্াগুনলা শুেনছ। 
  
মুিকনণ্ঠ স্বীকার করল ইেসন ক্টর বানেেট, স্বপ্নটা দারুণ চমকপ্রদ পিা! িার র পস 
তমনসস কানলর তদনক তফ্নর তজজ্ঞাসা করল, তমনসস কানলে আ তে তক এ তবেনয তকছু 
জানেে? : মার্া কাি করনলে ভদ্রমতযলা। 
  
যোাঁ, স্বপ্নটার কর্া আমার স্বামী আমানক বনলতছনলে, ওনক পবশ তচন্তায পফ্নলতছল, উতে 
ভীেণ উদভ্ৰান্ত যনয  ন়িতছনলে, ওর কর্া শুনে মনে যনযতছল। আতম ভাবলাম, এটা পিা 
স্বপ্ন, বাস্তনব এর পকানো তভতি পেই। অনেক পবাঝাবার পচিা কনরতছলাম আতম ওনক। 
এি অনল্প যিাশ যনল চলনব পকে? যযনিা যজনমর পকানো বোঘাি ঘটার ফ্নল এমে 
সব অদু্ভি তচন্তা িার মার্ায  াক োনে, এটা আতম িানক বনলতছলাম। উনল্লেনো ে 
তছল, ওর প্রািেতযক োদে িাতলকাটা একটু অদু্ভি। আতম এজেে ওনক পকানো 
তবনশেনজ্ঞর  রামশে তেনি অেুনরাধ কনরতছলাম। চতরনত্রর মনধে পবশ অেেেিা আনছ। 
মার্া ো়িল ডিঃ স্টীতলং ক্লীট আমার সনে তিতে এ তবেনয পকানো  রামশে কনরেতে, স্বপ্ন 
বাতিল। তমিঃ কানলে যযি যানলে ফ্ল্ানটর ফ্োশে দুরস্ত তবনশেজ্ঞনদর কানছই ত নযতছনলে 
মাঁতসনয প াযানরার কর্া শুনে মনে যনে। আো িাযনল তক মনে যয আ োর তমিঃ 
কানলের পবাধশতি পলা  প নযতছল? আ োর মিামি আতম জােনি চাই, পেনযিু আ তে 
একজে ডািার তমিঃ স্টীতলং ক্লীট। প াযানরা ডািানরর তদনক িাতকনয বলনলা, 
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তবনশেজ্ঞরা পে এই অদু্ভি স্বনপ্নর বো ানর তবতভন্ন তসদ্ধানন্ত উ েীি যনযনছে। পস তবেনয 
আতম আ োর ধারণা জােনি চাই। একটু তবব্রি মনে যল স্টীতলং ক্লীটনক। 
  
বলাটা তঠক অিটা সযজ েয। তমিঃ কানলে আ োনক ো ো বনলতছনলে যযি তবনশেনজ্ঞর 
বিনবের সনে িা তমলনিও ো  ানর, এই সম্ভাবোর কর্াটা আ োনক পভনব পদেনি 
যনব। মাঁতসনয প াযানরা। পকানো অেতভজ্ঞ বেতি অনেক সময পকানো পকানো কর্ার ভুল 
বোেো কনর তেনি  ানর এমেতটও পদো োয। িাযনল পদো োনে তমিঃ কানলে িানদর 
আসল বিবেটাই বুঝনি  ানরেতে, আর আ তে তক এটাই বলনি চাইনছে। ো পসরকম 
ভানব েয বলনলে, তমিঃ স্টীতলং ক্লীট, সাধারণ পলানকর  নে পসটা পবাঝা অসম্ভব, 
তবনশেজ্ঞরা িানদর সুতেতদেি প শাদারী ভাোয ো মন্তবে কনর র্ানকে। যযনিা এ 
পেনত্রও পসরকম তকছু ঘনট র্াকনব আমার মনে যয। েিটুকু বুনঝতছনলে তমিঃ কানলে 
পসটানক তেনজর ধারণা মনিা সাতজনয তেনয বনলনছে আ োনক। আসনল তচতকৎসকরা 
িা বনলেতে, উতে পেটা আমানক বনলতছনলে। এটাই িার অর্ে যয প াযানরা বলনলে। 
  
একেজনর িাই মনে যয, যযনিা পকার্াও একটু ভুল বুনঝ র্াকনবে তিতে। আমার কর্া 
তেশ্চযই বুঝনি  ারনছে। বলনলে ডিঃ স্টীতলং ক্লীট। মার্া ো়িনলা প াযানরা 
তচতন্তিভানব। 
  
তমিঃ কানলে পকাে পকাে তবনশেনজ্ঞর সনে  রামশে কনরতছনলে, আ োরা পকউ পস তবেনয 
জানেে তক? প াযানরা প্রশ্ন করনলে। 
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মার্া পেন়ি তমনসস কানল জাোনলে। ো আর এইভানব মন্তবে রােনলে পজাযানো কানলে। 
সমূ্পণে অজাো বো ার এটা আমানদর কানছ। তিতে পকাে পকাে তচতকৎসকনদর সনে 
 রামশে কনরতছনলে পসটাও আমরা পকউ জাতে ো। প াযানরা, পজাযানোনক তজজ্ঞাসা 
করল। তিতে তক আ োনকও বলতছনলে এই অদু্ভি স্বনপ্নর বো ানর? পমনযতট মার্া পেন়ি 
ো জাোল। 
  
আর তমিঃ কেেওযাতদে আ তে তকছু জানেে তক? 
  
ো, আমানক তিতে তকছুই বনলেতে, বলল কেেওযাতদ। আতম তচতঠটা আ োনক  াতঠনয 
তছলাম িার তেনদেশ মনিা। এ তবেনয আমার পকানো ধারণা পেই, তিতে তক তবেনয 
আ োর সনে  রামশে করনবে। িার বেবসা সংক্রান্ত পকানো  িন ানলর বো ানর যযি 
আ োনক পডনকনছে। এটাই আতম পভনবতছলাম িাযনল এবার তমিঃ কানলর মৃিুের 
প্রসনেই আনলাচো করা োক, বলনলে প াযানরা। 
  
উ তস্থি সকনল সম্মতি জাোনলা মার্া পযতলনয। প াযানরা বলল, এবার শুরু করা োক, 
আ োনদর মনধে পে পকউ প্রর্নম বিবে রােনি  ানরে। তজজ্ঞাসু পেনত্র ইেসন ক্টর 
বানেেট একবার তমনসস কানলে  নর ডিঃ স্টীতলং ক্লীট এর তদনক তফ্নর িাকাল। িানদর 
দুজেনক েীরব পদনে পস তেনজই বিার ভূতমকা তেল। 
  
পদািলার তেনজর ঘনর বনসই প্রনিেক তদে তবকানল তমিঃ কানলে কাজকমে সারনিে। িার 
প্রািেতযক রুতটে মাতফ্ক কাজ তছল এটাই। েুব শীঘ্রই তিতে োতক  ারস্পতরক পবাঝা 
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 ়িার তভতিনি অেে একটা ব়ি পকাম্পাতের সনে গুরুত্ব ূণে চুতি সমাধা করনি 
োতেনলে। বানেেট আবার একটু পর্নম হুন া কেেওযাতদের তদনক তফ্নর িাকাল। 
  
িার প্রশ্নটা অেুমাে কনর তেনয সনে সনে হুন া বলল, কেনসাতলনডনটড পকাচলাইন্স 
(অতফ্স) পসই সূনত্র তমিঃ কানলে রাতজ যনয োে েবনরর কা নজর দুজে প্রতিতেতধর সনে 
সাোৎকার পদওযার জেে, ইেসন ক্টর িার কর্ার পজর পটনে বলনলে। তিতে অবশে 
কদাতচি এ ধরনের সাোৎকানর রাতজ যনিে। একবারও মুে েুলনিে ো  াাঁচ বছনরর 
মনধেও সম্ভবিিঃ। তেতদেি সমনযর তকছু আন ই পসই প্রতিতেতধ দুজে সাোৎকানরর 
অেুমতি প নয। ের্েওনয যাউনস এনস যাতজর যনযতছনলে। িেে তমিঃ কানলে তেনজর 
কানজ ঘনর বেস্ত তছনলে। অর্চ িারা দুজে রীতি অেুোযী িার পদািলার ঘনরর সামনে 
অন ো করতছল। কেনসাতলনডনটড পকাচলাইেস এর অতফ্স একজে দ্রুি তকছু 
কা জ ত্র তেনয যাতজর যয তিেনট পবনজ কুত়ি তমতেট িেে মনে যয তমিঃ কানলেনক তদনয 
পসগুনলা সই করানিা। তমিঃ কানলের ঘর পদতেনয পদওযা যয িানক পস ঘনর ত নয িার 
যানি কা জগুনলা িুনল পদয। িানক সনে তেনয তমিঃ কানল িার ঘনরর দরজা  েেন্ত 
এনসতছনলে। পসোনেই িার সনে পপ্রনসর প্রতিতেতধনদর পদো যনয োয। িেে তিতে 
িানদর বনলে : ভদ্রমনযাদয ণ আতম দুিঃতেি পে আ োরা অন ো কনর আনছে। আমার 
পশে করনি যনব তকছু জরুরী কাজ, আ োনদর সনে েি িা়িািাত়ি সম্ভব পদো করব। 
  
তমিঃ অোডাম আর তমিঃ স্টাডোট, দুজনেই তমিঃ কানলেনক আর্শ্স্ত কনর বলল, আমরা অন ো 
করতছ, আ োর সুতবধা মনিা সমনয পদো করনবে। ঘনরর তভির প্রনবশ কনর তমিঃ 
কানলে পভির পর্নক দরজা পভতজনয পদে–িানক আর িার র জীতবি অবস্থায পদো 
োযতে। 
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প াযানরা বলল, বনল োে 
  
ইেসন ক্টর আবার িার কর্ার পজর পটনে শুরু করল। চারনটর তকছু  নর তমিঃ কেেওযাতদে 
িাই ঘর পর্নক পবতরনয আনসে এবং তমিঃ কানলের ঘনরর সামনে পপ্রনসর দুজে 
প্রতিতেতধনক িেনো পসোনে বনস র্াকনি পদনে অবাক যনয োে। তমিঃ কানলেনক তদনয 
কিকগুনলা তচতঠ সই করবার জেে তিতে িার ঘনরই োতেনলে। কেেওযাতদে ভাবনলে, 
তচতঠ সই করবার সময পপ্রনসর দুজে প্রতিতেতধর বনস র্াকার কর্া িানক িরণ কতরনয 
পদনবে। তিতে তঠক পসই মনিা তমিঃ কানলের ঘনর ত নয পঢানকে। তমিঃ কানলেনক ঘনর ঢুনক 
প্রর্নম তিতে পদেনি প নলে ো। িেে িার ঘরটা ফ্াাঁকা মনে যনযতছল। তমিঃ কানলের 
তেতদেি পচযারটাও ফ্াাঁকা তছল। পকানো সনন্দয পেই পে এটা একটা আশ্চনেের বো ার! 
কারণ সযসা এসময তিতে ঘর পছন়ি পকার্াও োে ো। চও়িা পটতবলটার ত ছনে যঠাৎ 
একটা বুনটর ড ার তদকটা িার েজনর আনস। তঠক জাোলার  ানশই তছল পটতবলটা। 
দ্রুি ানয তিতে সামনের তদনক এত নয প নলে বো ারটা ভানলা কনর পবাঝার জেে। 
িেেই পদেনলে পসইোে পর্নকই তমিঃ কানলের রিাপু্লি পদযটা লম্বা ভানব পমনঝর উ র 
 ন়ি রনযনছ। তরভলবারটাও রনযনছ িার পদনযর  ানশই। 
  
দ্রুি ঘর পর্নক পবতরনয আনসে িেে তমিঃ কেেওযাতদে এবং োেসামানক ডানকে, তেনদেশ। 
পদে ও স্টীতল ক্লীটনক পফ্াে করার জেে।  নর  ুতলশনক েবর পদবার বেবস্থা করা যয 
স্টীতলং ক্লীট-এর তেনদেশােুোযী। 
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প াযানরা জােনি চাইল গুতলর শে পকউ শুেনি  াযতে? পেনযিু এতদনক োে চলাচল 
েুব পবশী। বাইনরর তদনকর জাোলাও িেে বে তছল। গুতলর আওযাজ শুেনি  াওযা 
েুব অসম্ভব বো ার পমাটর আর লতরর যনেের অতবোন্ত শে পভদ কনর। মার্া পদালানলা 
প াযানরা তচতন্তিভানব, িার মৃিুে ঘনটনছ তঠক কটার সময বনল মনে যয? 
  
আতম এোনে আসা মাত্র ওনক ভানলাভানব  রীো কনর পদতে, স্টীতলং ক্লীট বলল–িেে 
চারনট পবনজ বতত্রশ। যযনিা িার একঘণ্টা আন  তমিঃ কানলে মারা ত নযনছে। অিেন্ত 
কতঠে যনয উঠল প াযানরার মুে। এর পর্নকই পবাঝা োনে স্বনপ্ন তিতে পে সময এই 
ঘটোটা পদেনিে বাস্তনবর সনেও পসটার তমল র্াকা তবতচত্র েয। আমানক তিতে সময 
বনলতছনলে তিেনট পবনজ আঠাশ তমতেট। ডিঃ সীতলং ক্লীট বলল তঠক িাই। 
  
পকানো আঙুনলর ছা   াওযা প নছ, তরভলবার পর্নক? প াযানরা প্রশ্ন করনলা। 
  
পসটানি ওর তেনজর যানির ছা  তছল। 
  
 তরভলবারটা তেশ্চয িারই তছল? 
  
প াযানরার প্রনশ্নর জবাব তদল এবার ইেসন ক্টর বানেেট। 
  
পডনের েীনচর েযানর র্াকি সবসময িার তরভলবারটা। দৃশেটা হুবহু পসইরকম। স্বনপ্ন 
তিতে পে রকম পদেনিে বনল আ োনক বণেো তদনযনছে। পবশ পজানরর সনেই তমনসস 
কানলে স্বীকার কনরনছে পে তজতেসটা িারই। এছা়িা একটাই মাত্র দরজা, িার ঘনর 
প্রনবশ করার। পপ্রনসর দুজে প্রতিতেতধ অন ো করতছনলে। 
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পভির পর্নক বে দরজা সংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দায। িানদর সামনে তদনযই পেনি যনব েতদ 
কাউনক ঘনরর পভির প্রনকা  করনি যয। তমিঃ কেেওযাতদে তচতঠর িা়িা তেনয ঘনর 
পঢাকার আন  অেে পকউ পে ঘনর পঢানকতে পস তবেনয িারা তেিঃসনন্দয। অিএব তিতে 
আত্মযিো কনরনছে, এটাই ধনর তেনি যনব। ইেসন ক্টর বানেট সামােে একটু যাসল 
মনে যল পচিাকৃি যাতস। এই মুযূনিে েতদ পকউ ো আনস, অর্বা অেে কাউনক যাসানি 
ো  ানর িনব পজার কনর যাসনি যয। িার বুকটা পফ্নট োয একটা অবেি েন্ত্রণায। 
তকন্তু এেে পস তকইবা করনি  ানর। 
  
এিগুনলা সােী পেোনে, পদেুে িাযনল সনন্দনযর পকানো অবকাশ র্ানক ো। র্াকার 
কর্াও েয। বানেেট বলল। প াযানরা িার কর্ার মানঝ বাধা তদনয বলল, এিগুনলা সােী 
মানে? 
  
তমিঃ অোডাম ও তমিঃ িাডোট, সনবো তর িার বেতি ি পসনক্রটারী তমিঃ কেেওযাতদে অর্োৎ 
পপ্রনসর দুজে প্রতিতেতধ এবং কেেওযাতদে এনদর সােেই তক প্রমাণ কনর ো পে তিতে 
আত্মযিো কনরনছে। 
  
প াযানরা বলল, সতিে তমনর্ে োচাই ো কনর আ তে পকউ তকছু বলনলই িা পমনে 
পেনবে? 
  
মাঁতসনয প াযানরা, আতম এর প্রতিবাদ করতছ, সনে সনে পচযার পছন়ি উনঠ দাাঁ়িাল কেে 
ওযাতদে। েেে আমার কর্ায আ োর আস্থা পেই, িেে আ োনদর আনলাচোয মানঝ 
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আমার ো র্াকাই ভানলা বনল আমার মনে যয। িদনন্তর কানজ বোঘাি ঘটনি  ানর 
আতম র্াকনল পসজেে 
  
তমিঃ কেেওযাতদে পসটা আ োর পদোর কর্া েয আমানদর কানজ বোঘাি ঘটল তকো। 
আ োর এোনে উ তস্থতি েিেণ আমানদর কামে বনল মনে যনব িিেণই আ োনক 
র্াকনি বলব, িার এক পসনকন্ড পবতশ বা কম সময আ োনক আমরা ধনর রােনি 
োনবা ো। সুিরাং আ তে বসনি  ানরে প াযানরা জাোনলে। 
  
হুন া কেেওযাতদে তফ্নর আবার িার পচযানর বনস  ়িল। িনব মুেটা িার এেে পবতশ 
 ম্ভীর পদোতেল আন র পর্নক। তকছুটা সযােুভূতির দৃতিনি িাকাল তমস পজাযানো কানলে 
িার তদনক। িানদর পেে এক লনক পচানে তক কর্া যনয প ল। 
  
িরুণ বযে, সু ুরুে পদেনি, হুন া কেেওযাতদে। পসই কারনণ একটু দুবেলিা র্াকনিই 
 ানর পজাযানোর মনিা সুন্দরী েুবিীর। যযনিা এটা পকানো বো ার েয। আ ািি 
ওনদর দুজোর প্রসে র্াক।  নর ভাবব  নরর কর্া, ভাবল এরকুল প াযানরা। এবার 
তফ্নর িাকাল প াযানরা ইেসন ক্টর বানেেটে এর তদনক, এবং বলল, আো আ তে পেে তক 
বলতছনলে তমিার বানেেট? এিগুনলা সােী পেোনে…বলনি ত নয পর্নম প নলে আ োর 
যযনিা পশে করা যযতে কর্াটা। এবার িাযনল বলুে। 
  
ো বলতছলাম আতম–িনব একটা মাত্র কারনণই 
  
বলনলে তমিঃ বানেেট। 
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পসই কারণটা তক জােনি  াতর? বলনলে প াযানরা ইেসন ক্টর বানেেট এই কর্া বনল 
যাসল–আ োনক পলো পসই তচতঠটা। মাঁতসনয প াযানরা, পকমে পেে প ালমাল  াতকনয 
পফ্লনছ পসই তচতঠটা আমার তযসাব ভুল কনর তদনে। 
  
যাসল প াযানরাও। পস বলল, িাই োতক? 
  
এরকুল প াযানরা পেোনেই র্ানক, পসোনেই একটা েুনের সনন্দয পদো পদয িাই ো 
তমিঃ বানেেট? 
  
এটাই প্রমাতণি যনে। 
  
ইেসন ক্টর শুকনো  লায বলল, কর্াটা েুবই সতিে, শুরু করল আবার–োই পযাক িানক 
সব তকছু বুতঝনয পদবার  র 
  
প াযানরা বনল উঠল িার কর্ার মাঝোনে বাধা তদনয এক তমতেট দাাঁ়িাে। িার র তফ্নর 
িাকাল তমনসস কানলের তদনক, এবং প্রশ্ন করল, আো তমনসস কানলে আ োর স্বামীনক 
তক পকউ কেনো তয নোটাইজ কনরতছল বনল মনে যয? তমনসস কানলে সনে সনে মার্া 
পেন়ি বলনলে ো, কেেওই ো। আমার স্বামী পসরকম পবাকা মােুে তছনলে ো। পবশ 
ভানলা কর্া, প াযানরা বলল, এবার আমার আর একতট প্রশ্ন যল, তয নোতটজম সম্বনে 
তক তমিঃ কানলের পকানো  ়িাশুোর অভোস তছনলা? অর্বা পকানো আগ্রয তছল িার এই 
তবেনয? 
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মার্া পেন়ি ো জাোনলে তমনসস্ কানল এবং বলনলে, িা যনলও আমার এটা জাো 
পেই। ভদ্রমতযলার সেে রতেি আত্ম সংেনমর সুদৃঢ় বাাঁধটা প্রবল ভাবানবন র বেোয 
েুদ্র েুদ্র কণায গুাঁত়িনয  ়িল অকিাৎ। অশ্রুর বেো োমল িার দুনচানে, তিতে বলনি 
শুরু করনলে কান্নানভজা, ভাো ভাো করুণ  লায, এই পশাচেীয  তরণতির জেে দাযী 
ওই অতভশপ্ত স্বপ্নটাই। োর ও র অশুভ শতির প্রভাব পচন  বনস একমাত্র পসই পবানঝ 
তক দুতেবোর এই শতি। তক কতঠে েন্ত্রণা সযে করনি যনযতছল ওাঁনক আ োরাই পভনব 
পদেুে। প্রতিতট রাি েুতধি পেকন়ির মনিা পসই ভযাল তবধুর দুিঃস্বপ্নটা ওর ঘুনমর গুযায 
যাো তদনয প নছ। ওর মােতসক অবস্থা তক যনি  ানর এই  তরতস্থতিনি। একজে মােুে, 
যযনিা িার অসুস্থিার জেে রানির  র রাি িানক পজন  র্াকনি যয, িাযনল িার তক 
 তরণতি যনি  ানর? 
  
আমরা প্রাযই এরকম ঘটো শুেনি  াই। ক্রমশিঃ রাতত্র জা রনণর ফ্নল  া ল যনয 
প নছ। পবচারা। তমিঃ প াযানরা পসজেে আমার এনেনত্র তক মনে যয জানেে? 
  
তক বলুে, তমনসস কানলে? প াযানরা জােনি চাইনলে। 
  
 তমনসস কানলে বলনলে, তিতে অবনশনে আত্মযেনের  র্টাই পবনছ তেনলে িীব্র মােতসক 
েন্ত্রণা সযে করনি ো প নর। 
  
মনে  ন়ি প ল প াযানরার পবনেতডক্ট কানলের কর্া। আতম সতিে পেটা করনি চাই। আতম 
এবার পসই কাজটা সমাধা করনি োতে। এবার আমার জীবনের ইতি টােব আতম। 
প াযানরার তচন্তা পর্নম প ল কর্াটা মনে যনিই। 
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সমনয সমনয মােুে  া ল যনয োয রাতত্র জা রনণ, আবার পমজাজ তেটতেনট যনয োয। 
িনব একর্া পস পমনে তেনি  ারনছ ো এজেে পকউ আত্মযিো করনব। আর এই স্থানেই 
পস অেেনদর সনে একমি যনি  ারনছ ো। কানরা েুতিই িার েুতি সেি মনে যনে 
ো এনেনত্র তমিঃ কানলে তেনজই িানক বনলতছনলে অর্বা এও বলা পেনি  ানর তিতে িার 
পশে ইোই প্রকাশ কনরতছনলে, এভানব পবাঁনচ র্াকা োয ো, একর্াটাই পকবল িার মনে 
যতেল পকানো এক অশুভ শতি এনস রানির  র রাি আমার ঘুনমর গুযায যাো পদনব, 
আমার পদয মে অবশ কনর পদনব। আর আতম ঘুমানি ো প নর  া নলর মনিা ছটফ্ট 
করব, কিতদে িা সযে করা োয? এর ইতি টাো প্রনযাজে। আর িা এেেই এগুতলও 
তিতে বনলতছনলে, আত্মযেে যল পসই চূ়িান্ত সম্পতির অর্ে। েেে প াযানরা শুনেতছল 
কানলের কর্াগুনলা মনে যতেল এগুলা িার মনের কর্া েয, পকউ িার মুে তদনয পেে এ 
কর্াগুনলা বলাতেল। 
  
পকউ পেে িানক আত্মযিোর  নর্ এত নয পেনি প্রনরাতচি করতছল। িেে পেমে 
প াযানরার মনে যনযতছল পিমে আজও মনে যনে, সতিে সতিে েতদ তিতে আত্মযিো 
কনর র্ানকে, িনব স্ব ইোয কনরেতে। আ়িাল পর্নক যযনিা িানক পকউ মৃিুের  নর্ 
পঠনল তদনযনছ, িার এই কানজর ত ছনে যযনিা কানরা পকৌশল তেেুি আনছ। িাযনল 
পদেনি যনব পক যনি  ানর পসই অদৃশে মােুেতট? েতিযাে কনর পদেনি যনব তমিঃ 
কানলের মৃিুেনি িার তক লাভ যনি  ানর। তচন্তা করতছল প াযানরা। 
  
আ ািি িার তচন্তাটানক সুপ্ত পরনে প াযানরা সরাসতর তফ্নর িাকাল তমনসস কানলের 
তদনক। পস বলল, কেনো তক আ োর মনে এমে সনন্দয পজন তছল পে আ োর স্বামী 
আত্মযিো করনি  ানরে? 
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তমনসস কানলে উির তদনলে, পস রকম েয িনব 
  
তমনসস কানলে এই িনব টা তক? পকৌিূযলী যনয তজনজ্ঞস করল প াযানরা, র্ামনলে পকে 
বলুে? 
  
িার কর্ার পজর পটনে তমনসস কানলে আবার বলনলে, িনব, মানঝ মানঝ পকমে অদু্ভি 
বনল মনে যি িার চালচলে, অর্োৎ তঠক স্বাভাতবক আচরণ িেে তিতে করনিে ো। 
  
পফ্াাঁস কনর উঠল পজাযানো কানলে, েুব স্পি ভানবই পস বলল, ো, কেেই আত্মযিো 
করনি  ানরে ো আমার বাবা। তিতে পসরকম মােুেই েে। েনর্ি সনচিে র্াকনিে 
তিতে তেনজর সম্পনকে সব সময। কেনো তক এরকম মােুে তেনজনক পশে করনি  ানরে 
এনকবানরই সম্ভব েয, িার সম্বনে এরকম ধারণা করাটা শুধু অবাস্তবই েয এটা একটা 
তমর্োর অবিারণা করা। 
  
এবার মুে েুলল স্টীতলং ক্লীট, িার মনধে আত্মযিোর প্রবণিা আনছ তকো একর্া কারুর 
বাতযেক আচার আচরণ পদনে সবসময তবচার করা োয ো এবং পসটা অেে কানরা মনির 
সনে োও তমলনি  ানর। আনরা বোেো তদল ডিঃ স্টীতলং ক্লীট িার এই মনির সমর্েনে, 
পসজেে আশ্চেে, অতবর্শ্াসে বনল মনে যনি  ানর পকানো পকানো আত্মযিোর ঘটো। 
সামােে আভাস ও পকউ কল্পো করনি  ানর ো আন  পর্নক এটা আনরা আশ্চনেের 
বো ার। অবশে ঢাক পঢাল ত তটনয পকউই আত্মযিো কনর ো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য ড্রিম । আগাথা ড্রিড্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

40 

www.bengaliebook.com                                  সূড্রি ত্র 
 

 

কারণ পসনেনত্র িার আত্মযিোর কাজ সফ্ল যনব ো, িানক পসই কাজ পর্নক তবরি 
যবার জেে সকনলই পচিা করনব। আর পসজেেই িার আত্মযিো করা যনয ওনঠ ো। 
যযনিা পকউ পকউ আত্মযিো করবার  ূনবে  া ল যনয োয এমে একটা প্রবাদ আনছ। 
কর্াটা তেনভেজাল ভানব সতিে। পকউ তক িার সুন্দর জীবে সুস্থ স্বাভাতবক অবস্থায েি 
করনি চায। অর্োৎ সাধারণিিঃ পকউ তেনজনক যিো কনর ো জ্ঞােি। পদো োনে মােুে 
তেনজনক েিম কনর পফ্নল অজ্ঞাে অবস্থায অিএব–প াযানরা িানক র্াতমনয তদনয বনল 
উঠল, তমিঃ স্টীতলং ক্লীট তমিঃ কানলর মনধে পকউ পকানো  া লাতমর লেণ প্রিেে কনরতে 
মৃিুের  ূবে  েেন্ত একর্াটা ভুনল প নল চলনব ো। সম্ভবি আ তেও েে, লেে 
কনরতছনলে তক আ তে? 
  
ওিঃ, র্তিনয ত নয বলনলে, ো, যোাঁ আতমও তঠক বুঝনি  াতরতে। এনি আর পবাঝ ো 
পবাঝার তক আনছ, পচানে আঙুল তদনয পদোনি যয ো কানরার  া লাতমর লেণ। অর্বা 
বুতঝনয তদনি যয ো  াতে  ়িানোর মনিা। এ বো ারটা যল অেুভূতি তদনয পবাঝার 
বো ার। একটা বা়িতি মনোনো  চাই এজেে। পেটা স্নাযুনকােগুতল সচল রানে। একটু 
র্ামল এবার প াযানরা এবং তফ্নর এনলা কানজর কর্ায। 
  
উনঠ দাাঁ়িানলা প াযানরার পচযার পছন়ি, েতদ অেুমতি পদে, িনব পসই তবনযা ান্ত 
ঘটোস্থল, মানে অকুস্থল আতম তেনজর পচানে পদনে আসনি ইো কতর। অবশেই পদেনি 
 ানরে বনল স্টীতলং ক্লীট িানক পদািালায সনে কনর তেনয এনলা। 
  
িার পসনক্রটারীর ঘনরর পর্নক অনেক ব়ি তমিঃ কানলের বসার ঘরটা।  ুরু কান েট তদনয 
পমা়িা ঘনরর সমূ্পণে পমনঝটা। যািলওযালা পচযার চাম়িায পমা়িা, ঘনরর বা়িতি পশাভা 
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বা়িানোর  নে েনর্ি পসৌতেে ও তবলাসবহুল আসবাব ত্র। তবরাট একটা পলোর পটতবল 
একধানর রাো আনছ। প াযানরা িার স্বভাব সুলভ ভতেমায ঘনরর পভিরটা সিকে দৃতি 
তদনয পদনে তেনলা। িার র সন্ত েনণ পটতবলটা প তরনয এনস দাাঁ়িানলা পস জাোলার 
সামনে, পস পদেল দাতম কান েনটর উ র চা  চা  কালনচ দা  জাোলার তঠক েীনচ। 
িার বুঝনি পকাে অসুতবধা যনলা ো পে দা টা টাটকা রনির, পেে পসই পক্রা়ি তি 
কানল িানক বলনছে িার মনে  ়িল : তঠক তিেনট পবনজ আঠাশ তমতেনটর সময আতম 
ওই পটতবনলর ডােতদনকর তেনচর েযারটা পর্নক আমার গুতল ভরা তরভলবারটা বার কনর 
জাোলার ধানর চনল আতস। তরভলবানর আন  পর্নকই গুতল ভনর পরনেতছলাম। িাই 
পকানো িা়িাহুন়িা তছল ো। িাই ঠান্ডা মার্ায ধীর তস্থর ভানব তরভলবারটা যানি িুনল 
তেলাম। আর িার র যোাঁ িার র তেনজনক গুতলতবদ্ধ করলাম। 
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কারলের আিেোদ্ 
প াযানরার পচানের সামনে পেে তঠক একটা এই রকম তচত্র পভনস উঠল। পস অবশে 
কানলের আিেোদ তেনজর কানে পশানেতে। পসই প্রতিধ্বতে িার কানে এেনো বাজনছ িার 
মনে যল। মনে যনলা ঘত়িনি পেে তেনদেশ তদনে এেেই তিেনট আঠাশ। তেনজর মনে 
মার্া ো়িতছল প াযানরা অবশে কানলের মৃিুের সময পস েতদ উ তস্থি র্াকি িাযনল পস 
পদেনি প ি দৃশেটা তঠক এই রকমই এবং ভযািে আিেোদ শুেনি প ি পস। একর্াও 
তচন্তা করনলা প াযানরা, পস েতদ পসই সময উ তস্থি র্াকনিা িাযনল তক, মৃিুের যাি 
পর্নক িানক বাাঁচানি  ারনিা? তেযতি িনব আর কানক বনল? পসতদে িানক সব 
আশোর কর্া  তরষ্কার ভানব বলনলে ভদ্রনলাক, তকন্তু একবার তিতে জােনি চাইনলে ো 
পে এর পর্নক  তরত্রানণর পকানো উ ায আনছ তকো? অদু্ভি মােুে তিতে। িানক তিতে 
পডনক আেনলে িার সমসোর কর্া বলার জেে। তকন্তু েেেই প াযানরা সমাধানের  র্ 
বলনি প ল িেেই তিতে তেতবেবানদ বলনলে, এোনেই আমার বিনবের ইতি টােতছ, 
আ োর সাযানেের প্রনযাজে পেই, আতম তেনজই পমাকাতবলা করনি  ারনবা আমার 
আসন্ন তব নদর। আ তে এেে পেনি  ানরে। আর পদেুে মাঁতসনয প াযানরা কর্াটা পেে 
 াাঁচ কাে ো যনয োয। আতম পকবল আ োনকই আমার আশোর কর্া বললাম। েতদ 
পসই আশোর কর্া অেে কানরা মুনে শুতে িাযনল বুঝনবা পসজেে আ তেই দাযী যোাঁ, 
আ তেই। আতম িার আশোর কর্া কানরা কানছ প্রকাশ করব ো, কানলে একরকম পজার 
কনরই আমার কাছ পর্নক প্রতিশ্রুতি আদায কনর তেনযতছনলে। তেনজর মনে মার্া ো়িল 
প াযানরা, আতম কি মনক্কলনকই এরকম প্রতিশ্রুতি তদনযতছ এর আন । পসটা েি 
অতপ্রযই পযাক ো পকে, কর্াটা প্রকাশ করা কিেবে মনে করল পস কারণ িার পে অবস্থা 
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প ল। কানলের বেতি ি জীবনের একটা অধোয সম্পনকে েীরব র্াকনি  ানর ো পস, 
তবনশে কনর এ অবস্থায, এই মুযূনিে। এই আকতিক মৃিুের  তরনপ্রতেনি সমস্ত তকছু 
প্রকাশ ো করনল বোযি যনব  ুতলসী িদনন্তর কাজ। পস তেযনমর বাইনর পেনি  ারনব 
ো একজে প ানযন্দা তযসানব। 
  
এরকুল প াযানরা এবার তফ্নর এনলা বাস্তব  তরতস্থতিনি কর্াটা মনে আসনিই। 
  
পস বলল ডিঃ স্টীতলং ক্লীনটর তদনক িাতকনয, এইভানবই তক জাোলাটা পভালা তছল? ডিঃ 
মার্া পেন়ি যোাঁ জাোনলা। ওই  নর্ পিা পকউ পভিনর ঢুকনি  ারনব ো। বলল ডিঃ 
স্টীতলং ক্লীট। আো িাই োতক? তেনজই োচাই কনর তেনি চায প াযানরা িার কর্াটা। 
 নরর কর্া শুনে িার তবর্শ্াস যয ো, এটাই িার স্বভাব। সব তকছুই পস তেনজ 
 ুঙ্খােু ুঙ্খভানব  েেনবেণ কনর পেনব, িার জেে েতদ িানক অতপ্রয যনিও যয পস গ্রাযে 
কনর ো। 
  
পসজেে পস মার্া পঝাকানলা জাোলা তদনয, কাতণেশ বা ওই জািীয পকানো তকছুর বালাই 
পেই জাোলার, েীনচ। সরাসতর েীনচর তদনক পেনম প নছ তসনমি বাাঁধানো মসৃণ 
পদওযাল। এমে  াই  োর সাযানেে ও নর উনঠ আসা োয, জাোলার সংলগ্ন বা 
কাছাকাতছ পিমে  াই  িার েজনর  ়িল ো। প াযানরা পদেল মােুে পিা দূনরর কর্া 
একটা পব়িালও ওই মসৃণ পদওযাল পবনয উঠনি  ারনব ো। কারোোর তেনরট পদওযাল 
জাোলার তঠক তব রীি তদনক, সমগ্র দৃতি র্ রুদ্ধ কনর ো়িা ও নরর তদনক উনঠ প নছ। 
পকানো ফ্াাঁক পফ্াকর পেই িার মনধে। 
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িৎেণাৎ পশাযানরা িার  েেনবেণ পশে কনর তফ্নর িাকাল, িেেই তবিনযর সুর 
ধ্বতেি যল ডিঃ স্টীতলং ক্লীট এর কণ্ঠ পর্নক এটাই তবনশে আশ্চনেের বো ার পে তমিঃ 
কানলের মি একজে পক্রা়ি তি তেনজর বেবযানরর জেে এরকম একটা অতফ্স ঘর 
 ছন্দ করনি  ানরে, িাই ো মাঁতসনয প াযানরা। পজনলর কম্পাউন্ড পর্নক পেে দূনরর 
আকাশ পদেতছ, পদেুে আ তে জাোলা তদনয বাইনরর তদনক িাকানল িাই মনে যয ো? 
  
সারাতদে প াযানরা িার কর্া, যোাঁ বাস্ততবক পসটাই। িার র পস িাকাল যাি কনযক 
দূনর জাোলার বাইনর েীনরট ইনটর পদওযালটার তদনক। 
  
এই পদওযালটার ভূতমকা অিেন্ত গুরুত্ব ূণে, পসটা আমার মনে যনে, ডিঃ সীতলং ক্লীট। 
  
দুনচানে একরাশ পকৌিূযল তেনয তেনমনে প াযানরার তদনক তফ্নর িাকাল ডিঃ স্টীতলং 
ক্লীট। আ তে তক বলনি চাইনছে, এটা মনের উ নর প্রভাব  ়িার কর্া, বলনলে ডিঃ 
স্টীতলং ক্লীট। প াযানরা িৎেণাৎ উিরটা তদল ো। ধীনর ধীনর অলস ভেীনি এত নয 
প নলা পস পটতবলটার তদনক। একটা লম্বা পলাযার তচমনট িুনল তেল পস পটতবনলর উ র 
পর্নক। পসই তচমনটর সাযানেে কান েনটর উ র পর্নক একতট প া়িা পদশলাই এর কাতঠ 
অতি সিকেিার সনে িুনল তেনলা পস, িার র পসটা বানজ কা নজর বানির মনধে পফ্নল 
তদল। ডিঃ স্টীতলং ক্লীট এর  ছন্দ যনলা ো প াযানরার কানজর  দ্ধতি। ঈেৎ তবরতির 
ভাব ফু্নট উঠল িার কর্ায-কেে পস আ োর এই েুাঁতটোতট কাজ পশে যনব। পকানো 
গুরুত্ব তদল ো প াযানরা িার এই অসতযষু্ণিায। প াযানরা এমে ভাব পদোনলা পেে িার 
কর্াটা শুেনি  াযতে পে এবং আ ে মনে অসু্ফটভানব বনল উঠল পস, েুবই অভূি  ূবে 
 তরকল্পোতট এটা পমনে তেনিই যনব, যানি ধরা তচমনটটা পরনে তদল পটতবনলর উ র 
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িার র পস িাকাল স্টীতলং ক্লীনটর তদনক। যাজার যাজার প্রশ্ন জমা আনছ এেে 
প াযানরার পচানে। 
  
ডিঃ স্টীতলং ক্লীট প াযানরার মনোভাব বুঝনি প নর তজজ্ঞাসা করল, আ োর মনে পকানো 
প্রশ্ন পজন নছ এটা আমার মনে যনে। প াযানরা উির তদল, একটা েয যাজারটা প্রশ্ন। 
িনব আমার এই মুযূনিে একান্ত জাো দরকার পে প্রশ্নটা পসটা যল 
  
বলুে প াযানরা পসটা তক? ডিঃ বলনলে। 
  
তমিঃ এবং তমনসস কানলে পকার্ায তছনলে, তমিঃ কানলের মৃিুের সময বলনি  ানরে? 
  
স্টীতলং ক্লীট সামােে সময মনে করার পচিা করল িার র বলল তেশ্চযই, পেে মনে 
 ন়িনছ এমে ভেী কনর পস বলল : তেনজর ঘনর বনস তবোম তেতেনলে তমনসস কানলে, 
িার ঘরটা এই ঘনরর তঠক উ নর। ছানদর  ানশ তমস কানলের ঘর। পস আটে েুনলর 
ছাত্রী। একটা সু্টতডও আনছ িার ঘনরর  ানশই। পজাযানো িেে বেস্ত তছনলে ছতব 
আাঁকায িার সু্টতডও ঘনর। 
  
িনব, িাই োতক? েীরব র্াকল প াযানরা দু-এক তমতেট, অলস ভতেমায পটতবনলর ও র 
আেুল তদনয তবতল কাটনলা, আবার পস মুে েুলল, িার র একসময, তমস কানলের সনে 
আতম একবার তেনজ কর্া বলনি চাই, িানক তক দু এক তমতেনটর জেে এ ঘনর পডনক 
আো সম্ভব যনব আ োর তক মনে যয? 
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আ তে পেটা ভানলা বুঝনবে, উির তদনলে ডিঃ পকৌিূযনলর তচহ্ন ফু্নট উঠল স্টীতলং 
ক্লীনটর পচানে, িনব আর কর্া ো বনল তেিঃশনে পবতরনয প ল ঘর পছন়ি। পভজানো 
দরজা পঠনল তমতেট কনযক বানদই ঘনর এনস ঢুকল পজাযানো কানলে আতম আ োনক 
অসমনয পডনক এনে পকানো অসুতবধায পফ্ললাম োনিা মোডাম? 
  
ো, ো, পমানটই ো, বলল পজাযানো কানলে। 
  
ধেেবাদ প াযানরা বলল, পমনযতটর তদনক অল্প সময িাতকনয রইল প াযানরা। মনে যল 
অস্বতস্তনবাধ করনছ পজাযানো। আর র্াকনি ো প নর পস বনল উঠল। মাঁতসনয প াযানরা 
আ তে পকে আমানক পডনক  াতঠনযতছনলে? 
  
যোাঁ িাই পিা, পেে সতম্বি তফ্নর প নলা প াযানরা বলল, মাদনমাযানজল, আ োনক আতম 
দু-একটা প্রশ্ন করনি চাই, আ তে তক িানি তবরি যনবে? সতবেনয পস বলল। 
  
শান্ত শীিল ছাযা কাাঁ নি লা ল পজাযানোর পচানের িারায। অবশেই ো, তবরি যনবা 
পকে? ঠান্ডা  লায তবেীি বাচে ভেীনি পস জাোল, আ তে আমানক পে পকানো প্রশ্ন 
করনি  ানরে প্রনযাজে মনে করনল। আর আতম পসজেে একটুও তবরি যনব ো। 
আ োর প্রনশ্নর ের্াের্ উির পদব আতম বরং েুশী মনেই। অবশে েতদ উিরগুনলা 
আমার জাো র্ানক িনবই 
  
িনবই মানে তজজ্ঞাসা করল প াযানরা। 
  
মৃদু যাসনলা পজাযানো এই কর্া বনল, আতম অ রূ া বুঝনিই  ারনছে। 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য ড্রিম । আগাথা ড্রিড্রি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

47 

www.bengaliebook.com                                  সূড্রি ত্র 
 

 

  
তকন্তু আমার ধারণা, আমার প্রশ্নগুনলা েুব কতঠে এবং আ োর অজাো েয। আর 
িাছা়িা অজাো প্রশ্ন আ োনক করবই বা পকে? পজাযানোর পচানে পচাে পরনে বলল 
প াযানরা। আমার কাজ েয কাউনক ঠকানো বা পবকাযদায পফ্লা। সিেনক সামনে আো 
আমার কাজ। 
  
পজাযানো পচানে  ভীর সংশয তেনয প্রশ্ন করল। আ তে তক সিেই এই পকনসর সিেনক 
উদ্ঘাটে করনি  ারনবে? 
  
 ারব ো পকে, িনব সব তকছু আ োর উ র তেভের করনছ। অর্োৎ আ তে তক বনলে 
িার ও র। 
  
পজাযানো বলল, িাই োতক? 
  
এবার পকানো ভূতমকা ো কনরই প াযানরা তজজ্ঞাসা করল, আ তে তক পস েবর জােনিে, 
পে আ োর বাবা িার পটতবনলর েযানর সবসময একটা গুতল ভরা ত স্তল পরনে পদে? 
  
ঘা়ি ো়িনলা পজাযানো, ো আমার জাো তছল ো বলল পস, এবার আ োর  রবিেী প্রশ্ন 
বলুে। 
  
যোাঁ অবশেই বলব, বলল প াযানরা। এবার েুব মে তদনয আমার প্রশ্নটা শুেনবে িার র 
পবশ তচন্তাভাবো কনর উির পদনবে। 
  
পবশ বলুে তক জােনি চাে? পজাযানো বলল। 
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আ তে এবং আ োর মা পকার্ায তছনলে, েেে আ োর বাবার মৃিুে যয প াযানরা 
বলল, শুনেতছ উতে আ োর তবমািা, তঠক বলতছ পিা? 
  
উতে আমার সৎ মাই যে, লুইতস কানলে ওর োম। আমার বাবার তদ্বিীয  নের স্ত্রী বলল 
পজাযানো। আ োরা দুজনে পকার্ায তছনলে,  ি সপ্তানয বৃযস্পতিবার। অর্োৎ 
বৃযস্পতিবার রানত্র? 
  
তক পেে তচন্তা করল পজাযানো তকছুেণ ভুরু কুাঁচনক। বলল বৃযস্পতিবার…একটু তচন্তা 
করনি তদে, অন ো করুে, মনে করনি পচিা করল পস  ি বৃযস্পতিবার আমরা পেে 
পকার্ায তছলাম? তচন্তা করার  র পজাযানো বলল, যোাঁ এবার মনে করনি প নরতছ। 
আমরা তর্নযটানর ত নযতছলাম প্রনিেনক। দে তলটল ড  লাফ্ড োটকটা পদেনি। 
  
আ োর বাবা তক আ োনদর সনে োবার প্রস্তাব কনরতছনলে? 
  
ো, ো কেেই তিতে োটক, তর্নযটার পদেনি পেনিে ো। 
  
িাযনল সনেে পবলাটা তিতে তকভানব কাটানিে প্রশ্ন করল প াযানরা? 
  
তিতে িার কাজ তেনয র্াকনিে বলল পজাযানো,  ়িাশুো তেনয বেস্ত র্াকনিে তিতে িার 
ঘনর। 
  
পকার্াও তিতে পেনিে ো কেেও? 
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ো…উির তদল পজাযানো। 
  
তিতে সামাতজক পমলানমশা করনিে ো? প াযানরা প্রশ্ন করল, পজাযানো এবার 
পসাজাসুতজ িাকাে প াযানরার তদনক। পবশ তকছুেণ িার তদনক িাতকনয তেরীেণ করল 
পস। মনে মনে িেে পস ভাবতছল  াতরবাতরক কর্া এই ভদ্রনলাকনক বলা সম্ভব তক ো, 
বা বলা উতচি তকো। পস  ূনবেই শুনেনছ এরকুল প াযানরার োম। মনের কর্া ওনক বলা 
োয? ওাঁনক তবর্শ্াস করা োয। অনেের কানছ তেশ্চযই তিতে িানদর ঘনরাযা কর্া প্রকাশ 
করনবে ো। িাছা়িা পজাযানোর মনে আর একটা কর্াও জা ল। তচতকৎসক এর কানছ 
পিমে পরা ীর পরা  সম্পনকে তকছু প া ে করা উতচি েয। কারণ পরা  তেণেয করা 
িাযনল সযজ যনব। পেমতে েুনের পকনস সমস্ত প্রনযাজেীয ির্ে প্রকাশ কনর তদনি 
যনব। তমস কানলে এইসব ভাবার  র আবার বলল : 
  
মাঁতসনয প াযানরা, আতম আ ােনক সমস্ত সিে কর্াই বলব। আমার বাবার বেতিত্ব তছল 
কাতঠেেিা  ূণে। আর পকউ িানক যযনিা এজেে সযে করনি  ারনিা ো। িার অতি 
কানছর পলানকরাও িানক তকছুনিই  ছন্দ করি ো। 
  
প াযানরা মন্তবে করল, সতিে মোডাম, েুব গুতছনয আ তে বলনি  ানরে মার কর্াটা। 
আতম আ োর মূলেবাে সময সংনেন  কনর তদতে তমিঃ প াযানরা। এছা়িা আমার অেে 
উনেশে পেই। আবার পস বলল, আ োর প্রনশ্নর অন্ততেেতযি অর্েটা পে কী, িা আতম 
ভানলাভানবই বুঝনি  ারতছ। আমার সিোর কর্া েতদ তজনজ্ঞস কনরে িাযনল প্রর্নমই 
বতল, তিতে আমার বাবানক তবিবাে পজনে পসই পলানভই তবনয কনরতছনলে। এোনে 
আতমও পকে মুে বুনজ  ন়ি আতছ জানেে, আতম স্পি কনরও বলতছ, পসটাও আমার 
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বাবার অর্ে ও সম্পতির পলানভ। কারণ পকার্ায চনল ত নয পে একা একা শাতন্তনি র্াকব 
িার উ ায পেই, কারণ আমার যাি এনকবানর োতল। িার ও র আতম ভানলাবাতস 
একতট পছনলনক, েুবই  রীব পস। আমার বাবা জােনিে আমানদর পপ্রনমর বো ারটা, 
তিতে যযনিা মনে মনে চাইনিে পে আতম িানক তবনয কতর। আর োনযাক আতম পিা 
বাবার সব তবেয সম্পতির উিরাতধকারী যনবা-কানজই বো ারটা েুব সযজ। 
  
যা সানর্ সানর্ আ োর বাবার পসৌভা ে আ োনি বিোনে। তঠক কর্াই বনলনছে তমিঃ 
প াযানরা। িনব তসতক তমতলযে পরনে প নছে সৎ মানযর জেে। এছা়িা আরও তকছু শিে 
তছল িার উইল-এ। িনব বাদ বাকী সব আমার। পমনযতট যঠাৎ পযনস উঠল িাযনল 
আ তে তেশ্চযই বুঝনি  ারনছে, বাবার মৃিুে কামো করা আমার  নে েুবই েুতি েুি 
িাই ো? 
  
িীক্ষ্ণ দৃতিনি পমনযতটর তদনক িাতকনয প াযানরা বলল। যোাঁ মোডাম? আ তে পদেতছ 
আ োর বাবার তবেয সম্পতির সনে সনে িার বুতদ্ধরও উিরাতধকাতরণী যনযনছে। 
  
পমনযতট তচতন্তি মুনে বলল, আমার বাবা পে চিুর তছনলে একর্া স্বীকার কতর এবং তচতে 
প্রের বেতিত্ব সম্পন্ন মােুে তছনলে। পলানকর কানছ িার  তরচয এরকমই তছনলা। িার 
অেেনক তেযতন্ত্রি করবার একটা েমিা তছল অর্চ তকই বা লাভ যনলা? শুধুই তিিিা 
সবই বের্ে যনলা–ব়িই প্রকট তছল িার মনধে সাধারণ মােতবক গুণাবলীর স্বভাব। 
  
তস্রযমাণ মুনে বনল উঠনলা প াযানরা, যায। ভ বাে। তক অসম্ভব পবাকা আতম? 
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চনল োওযার প্রস্তুতি তেনয পজাযানো কানলে ঘুনর দাাঁ়িাল দরজার তদনক। িার র 
প াযানরার তদনক তফ্নর িাতকনয তজজ্ঞাসা করল, আর তকছু জােনি চাে আ তে? 
  
আনছ আনরা পছাট দুতট প্রশ্ন, এই পলাযার তচমনটটা, পটতবনলর ও র পর্নক িুনল তেল 
এবং তজজ্ঞাসা করল প াযানরা এটা তক পটতবনলর ও র সব সমযই  ন়ি র্ানক? 
  
পজাযানো বলল, বাবা ওটা বেবযার করনিে পকানো তজতেস ত্র পিালার জেে। ঘর 
পোংরা র্াকা পকানোমনিই তিতে বরদাস্ত করনি  ারনিে ো। প াযানরা বলল, আর 
একটা প্রশ্ন? স্বাভাতবক তছল তক আ োর বাবার দৃতিশতি? 
  
প াযানরার তদনক তেশ্চল ভানব িাকানলা পজাযানো। বলল পস, তঠক কর্া, ো, তিতে চশমা 
ছা়িা এনকবানরই তকছু পদেনি প নিে ো। সব তকছুই িার অস্পি মনে যি। িার 
দৃতিশতি পছনলনবলা পর্নকই োরা  তছনলা। 
  
চশমা  নর িার তক পদোর অসুতবধা যনিা প াযানরা জােনি চাইল। 
  
ো, চশমা  নর পদেনি িার পকানো অসুতবধা যনিা ো, জাোল পজাযানো। 
  
েবনরর কা নজর পছাট পলো তিতে তক  ়িনি  ারনিে। 
  
যোাঁ িা  ারনিে অবশেই পজাযানো উির তদল। আো মোডাম এ  েেন্ত র্াক আমার আর 
তকছু জাোর পেই। আ তে এেে পেনি  ানরে। িনব আশাকতর প্রনযাজে যনল 
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সযনো ীিা করনবে। প াযানরা বলল িা অবশেই করনবা। এই কর্া বনল পজাযানো আর 
দাাঁ়িাল ো, মন্থর  ানয পবতরনয প ল ঘর পর্নক। 
  
ধোেমগ্ন পো ীর মনিা প াযানরা অনেকেণ বনস রইল পজাযানো পে  র্ তদনয চনল প ল 
পস তদনক িাতকনয। োো তচন্তা পেলা করনছ িেে িার মার্ায। একটা তচন্তার সমাধাে 
যনি ো যনিই আনরকটা তচন্তা যাতজর যয আবার পসই তচন্তার জট েুলনিই, েিুে আর 
একটা তচন্তা। এমে পসই তচন্তা, পেটার সনে পকানো তমল পেই আন র তচন্তাগুনলান র। 
এই পলানকর সনে পকানো সামঞ্জসে পেই। িনব প াযানরা মনোনো  তদনল বুঝনি  ারি। 
একতত্রি করা োয সব তচন্তাগুতলনক, পসগুনলা পদো োনব একই সূনত্র বাাঁধা। প্রতিতট 
তচন্তাই পেে এ ওর  তর ূরক। সবগুনলাই অসমাপ্ত বনল মনে যনব একতট  দ বাদ 
তদনল। পসজেে পস পকানো তচন্তাই েসোৎ করনি  ারনলা ো। প্রতিতট তচন্তা এবং িার 
সমাধানের উ ায। অর্োৎ লুতকনয রােল পস িার স্নাযুর ো  ানশ। িেেই পস িার 
িৃতির ভািানর যাো পদনব েেেই িার ইো যনব। বা প্রনযাজে মনে করনব। এবং 
সমাধানের সূত্র েুাঁনজ বার করনব। একটা সম্ভাবোর কর্া মনে এল িার, সমাধানের 
সূনত্রর কর্া মনে করনিই। পস িার মার্ার চুল তছাঁ়িনি শুরু করল তেনজর ও র পস 
পদাোনরা  করনি লা ল। পস তব়িতব়ি কনর তেনজর মনেই বলনি লা ল, ওিঃ তক 
তেনবোধ আতম। প্রকৃি নে আতম পেে জনম্মর পবাকা। একবানরর জেেও আমার পসতদনক 
দৃতি  ন়িতে অর্চ সারােণ তজতেসটা আমার পচানের সামনে  ন়ি রনযনছ। আমার পিা 
পবাঝা উতচি এি সামনেই  ন়ি রনযনছ। িানদর কানছই যযনিা েজনর আনসতে এি 
কানছ  ন়ি আনছ বনলই। আর একবার জােলা তদনয মার্া  তলনয প াযানরা েীনচর তদনক 
িাকানলে। কাছাতর তবতডং আর ের্েওনয যাউস এর মাঝ বরাবর একতট সরু  োনসজ 
এিেনণ িার েজনর  ়িল কানলা একটা বস্তু  োনসনজর মাঝোনে। 
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িার স্বভাব সুলভ ভেীনি মার্া ো়িানলা প াযানরা, একটা  তর ূণে িৃতপ্তর যাতস িার 
পচানে মুনে। তসাঁত়ি পবনয ধীনর ধীনর পস এবার েীনচ পেনম এনলা। 
  
লাইনব্ররী ঘনর অেে সকনল অন ো করতছল। প াযানরা পবনেতডক্ট কানলের সযকারী হুন া 
কেেওযাতদেনক বলল : তমিঃ কেেওযাতদে, তবস্তাতরিভানব একটু বলুে আমানক িরণ কনর, 
পে। কেে, তক অবস্থায তমিঃ কানলে আমার কানছ তচতঠ  াঠাবার তেনদেশ পদে। পকানো 
ঘটোই পেে দযা কনর বাদ পদনবে ো। আো তচতঠর বযােটাও তক তিতে ের্াের্ভানব 
আ োনক বনল তদনযতছনলে? 
  
বুধবার তবনকল সান়ি  াাঁচটা ো াদ তিতে আমায এই তচতঠটা টাই  করার তেনদেশ পদে, 
আমার েিদূর মনে  ়িনছ, বলনলে তমিঃ কেেওযাতদে। 
  
তচতঠটা িানক পদওযার বো ানর তক তবনশে পকানো তেনদেশ তছল? প াযানরা তজজ্ঞাসা 
করনলে। আমানক তিতে তেনজ যানি তচতঠটা িানক তদনি বনলতছনলে। 
  
িার তেনদেশ আ তেও তঠক ভানব  ালে কনরে? 
  
হু বলনলে কেেওযাতদে। 
  
োেসামানক তক পকানোরকম বেতি ি তেনদেশ পদওযা তছল আমানক িার কানছ তেনয 
আসার বো ানর? কণেওযাতদে বলনলে, যোাঁ, আমায তিতে বনলতছনলে পেে োেসামা 
পযামসনক পডনক তদই। এক ভদ্রনলাক িার সনে পদো করনি আসনবে আ ামীকাল 
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সেো সান়ি েটায, তিতে পযামসূনক িার োম তজজ্ঞাসা করনি তেনদেশ পদে, আর পেে পস 
পদেনি চায পসই তচতঠটা পেটা ওই ভদ্রনলাকনক  াঠানো যনযনছ। 
  
েুবই আশ্চেে বো ার, এ ধরনের তেনদেনশ সাবধােিার মন্ত্রটা অনশাভে ভানব পবতশ 
আ োর তক মনে যয। তমিঃ কেেওযাতদে? 
  
কেেওযাতদে গুরুত্ব ো তদনয কাাঁধ ঝাাঁকানলে সিকেিার সনে বলল পস, তমিঃ কানলে একটু 
অস্বাভাতবক ধরনের মােুে। 
  
তমিঃ কানলর আর পকানো তেনদেশ তছনলা, জােনি চাইনলা প াযানরা। 
  
কেেওযাতদে বলনলে, তিতে আমানক ছুতট তেনি বনলতছনলে ওই সনে পবলাটার জেে। 
  
আ তেও পসই তেনদেশটা তেশ্চযই অেনর অেনর  ালে কনরতছনলে? 
  
কেেওযাতদে বলল, পসতদে সেোয আতম তসনেমা পদেনি চনল োই, তেশনভানজর  রই। 
কেে আ তে তফ্নর এনলে, জােনি চাইনলা প াযানরা। 
  
িেে প্রায সওযা এ ানরাটা যনব, হুন া বলনলে। 
  
তমিঃ কানলের সনে পসতদে তক আ োর আর পদো যনযতছল? 
  
ো। বলনলে কেওযাতদে। 
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তিতে তক  নরর তদে সকানল আ োনক এ তবেনয তকছু বনলতছনলে? 
  
ো তিতে তকছু বনলে তে, জাোনলা তমিঃ কেেওযাতদে আবার একটু র্ামনলা প াযানরা। শুরু 
করল আবার পস, েেে আতম এোনে এনস প ৌঁছাই িেে আমানক িার কানছ তেনয 
োওযা যযতে। ো, আমানক তিতে বনলতছনলে আতম পেে পযামসনক তেনদেশ তদই। 
আ োনক পেে পসাজাসুতজ িার ঘনরই তেনয োওযা যয। তমিঃ কানলে পসোনেই আ োর 
জেে তিতে অন ো করনবে। তকছু জানেে তক আ তে এই বেবস্থা তক জেে? প াযানরা 
প্রশ্ন করনলা। 
  
মার্া ো়িনলে কেেওযাতদে। কেনো আতম িার তেনদেশ সম্বনে পকানো প্রশ্ন করিাম ো, 
পসতদেও কতরতে। তিতে েুব তবরি যনিে িার মুনের ও র পকানো কর্া বলনল। এই 
কারনণ সব বো ানরই আতম েীরব র্াকিাম। 
  
তিতে তক সবসময িার তেনজর ঘনরই আ োনদর সনে সাোৎ করনিে। প াযানরা 
তজজ্ঞাসা করলিঃ যোাঁ, পবতশর ভা  সময, িনব সবসময েয, আমার ঘনরও যযনিা কেনো 
আ োনদর বসানোর বেবস্থা যনিা। বলল কেেওযাতদে। 
  
আো তবনশে পকানো উনেশে তছল তক এর প ছনে? কনযক মুযূিে তচন্তা করনলা 
কেেওযাতদে িার র বলল, আমার পিা পসটা মনে যয ো। অবশে এটা তেনয পকানোতদে 
তবনশেভানব পভনব পদতেতে। 
  
এবার তমনসস কানলর তদনক তফ্নর িাকানলে প াযানরা, মোডাম, আ োনদর োেসামা 
পযামসনক একবার পডনক পদনবে, আতম িার সনে কর্া বলনি চাই। 
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অবশেই, মাঁতসনয প াযানরা িানক আতম এেুতে পডনক  াঠাতে। িার র পবল তট নলে 
তমনসস কানলে। পযামস সনে সনে  দো সতরনয উাঁতক তদল অতভজ্ঞ োেসামার মিই। 
  
আমানক আ তে পডনকনছে মোডাম, পস তজজ্ঞাসা করল। প াযানরার তদনক ইতেি কনর 
পদতেনয তদনলে তমনসস কানলে। পযামস তবেীিভানব প াযানরার তদনক তফ্নর িাকাল। এবং 
বলল, বলুে সোর তক জােনি চাে? পযামস, বলনিা পিামার প্রতি তক তেনদেশ পদওযা 
তছল,  ি বৃযস্পতিবার সেোয েেে আতম এোনে আতস? বলল পযামস িার  লা 
 তরষ্কার কনর তমিঃ কেেওযাতদে তেশনভানজর  র আমানক বনলে। রাি সান়ি েটা ো াদ 
তমিঃ এরকুল প াযানরা োনম এক ভদ্রনলাক তমিঃ কানলের সনে পদো করনি আসনবে। 
ভদ্রনলাকনক একটা তচতঠ পদওযা যনযনছ, একর্াও তিতে বনলে। তিতেই পে তমিঃ এরকুল 
প াযানরা িা জাোর জেে আমানক তচতঠটা পদেনি বলা যনযতছল। িার র আমানক 
তেনদেশ পদওযা তছল ভদ্রনলাকনক তমিঃ কেেওযাতদের ঘনর তেনয োওযার। এমে পকানো 
তেনদেশ পিামানক তক পিামার মতেব তদনযতছনলে, পে আমানক তেনয ঘনর প্রনবশ করার 
আন  পিামানক দরজায েক করনি যনব? োেসামা একটু যিভম্ব যনয প ল প াযানরার 
প্রশ্নটা শুনে। একটু করুণ তব ন্নভাব ফু্নট উঠল িার পচানে মুনে। বলল পস, অবশেই 
পসটা তছল তমিঃ কানলের স্থাযী তেনদেশ। সব সমনযই েক করা আমানদর কানছ একটা প্রর্া 
যনয ত নযতছল। পকানো অ তরতচি পলাকনক পসোনে তেনয োবার আন । বেবসাযী 
সম্প্রদানযর পলাকই পবতশ আসি, পদো করনি। আসনিে িারা বেবসার তবেনয। 
  
আমানক অবাক কনরতছল পসটাই, প াযানরা বলল, আর তকছু তেনদেশ তিতে তদনযতছনলে 
আমার সম্পনকে? পস বলল, ো সোর। আমানক পকবল এই কতট তেনদেশ তদনয োে 
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কেেওযাতদে পবতরনয োবার সময। িেে কটা পবনজতছল প াযানরা জােনি চাইনলে, সোর, 
েটা বাজনি দশ তমতেট বাকী তছনলা। উির তদল োেসামা। 
  
িুতম পকার্ায তছনল আতম আসার আন ? তকনচনে তছলাম সোর োেসামা বলল। 
  
অবাক যনয প াযানরা বলল তকনচনে? আর একটু আন  িুতম বনলতছনল, পিামার বাত়ির 
সবার তেশনভাজ সারা যনয ত নযতছল আন ই। িুতম িাযনল তকনচনে তক কাজ করতছনল? 
  
িেনো আমার তেশনভাজ সারা যযতে োেসামাতট বলল। পদািলায, ো একিলায 
পিামানদর তকনচেটা? প াযানরা জােনি চাইল। পদািলায সোর, োেসামা বলল। কি 
দূনর পসটা তমিঃ কানলর ঘর পর্নক? জােনি চাইল প াযানরা। পস উির তদল, দুোো 
ঘনরর  ানশই। 
  
িাযনল বো ারটা যনে, কেেওযাতদে চনল োবার  র পদািলায পিামার মতেব কানলর 
ঘনরর সব পর্নক কানছ তছনল একমাত্র িুতমই। প াযানরা মন্তবে করল। 
  
োেসামাতট বলল, যোাঁ সোর। 
  
িাযনল িুতম আজও তক তকনচনে তছনল, পিামার মতেনবর মৃিুের সময? 
  
যা সোর, তকনচনেই তছলাম আতম, পস জবাব তদল। 
  
 পকার্ায তছনলে িেে তমিঃ কেেওযাতদে? 
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প াযানরা জােনি চাইনলা। 
  
োেসামা পযামস পজানর মার্া দুতলনয বলল িা, পিা জাতে ো সোর। আসনল আতম িেে 
তঠক কনর েজর তদইতে। 
  
িুতম তক জানো পিামার ও র েজর রাো যনযতছল? তক কনর আতম জােব সোর, আমার 
পিা পসটা জাোর কর্া েয। 
  
িুতম তক করনি জােনি  ারনল? 
  
 অবশেই একটু সিকে র্াকিাম োেসামা বলল। 
  
 প াযানরা জােনি চাইল তক ভানব সিকে যনি? 
  
িাযনল আতমও  ানল্ট েজর রাোিম। 
  
পযামস চাতরতদনক একবার েজর বুতলনয তেচু লায বলল, সব সময সব কর্া সবার 
সামনে বলা োয ো সোর, পকউ শুনে পফ্লনি  ানর। এোনে পদওযানলরও কাে আনছ। 
  
পিামার আশোর কর্া তেরা দ পকানো জায ায  নর ো যয শুেব, পসটাই ভানলা যনব, 
প াযানরা বলল। পিামার সনে পকার্ায পদো যনি  ার? 
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বলল পযামস, আমার তকনচনে তকনচে োতল যনয োনব একটু  নরই। আমার অনেক কর্া 
বলার আনছ সোর। আ োর কানছ বনল যালকা যনি চাই। আতম কনযকতট কর্া বলনি 
চাই 
  
পযামস আতমও পে পিামার কানছ তকছু শুেনি চাই বলল প াযানরা। তঠক আনছ িাই 
যনব। মার্া পেন়ি সম্মতি জাোনলা প াযানরা। সতিে কর্া বলনছ তক োেসামা পযামস? 
পকমে পেে রযসেময বনল মনে যনে িানক। িার দৃতি মনে যয অেে নর্ সতরনয তদনি 
চাইনছ পস কর্ার মার োাঁনচ। তক যনি  ানর এর অর্ে? সময তেনি চাইনছ পকে পস? 
প্রমাণ সরানি চায তক পস তমিঃ কানলের েুে সংক্রান্ত তবেনয? তক িার পমাতটভ যনি 
 ানর? এটা েতদ আত্মযিোর পকস ো যনয েুনের পকস যয, িনব তকনস এনি অংশ 
তেনযতছল? আর পকই বা কলকাতঠ পেন়িতছল এই যিোর প ছনে? 
  
প াযানরার মনে যল অসম্ভব এিগুনলা প্রনশ্নর উির একসনে  াওযা। এর েুাঁতটোতট 
প্রনিেকতট তবেয ধীনর ধীনর আনলাচো করনি যনব। আর উির পবর করনি যনব প্রতিতট 
প্রনশ্নর এক একটা কনর। িার র তেতদেি সমাধানের  নর্ এত নয পেনি যনব 
উিরগুতলনক একত্র কনর সাতজনয তেনয। 
  
েিুে প্রশ্নমালার পজর পটনে আবার পস শুরু করল োেসামা পযামস্ এর তদনক তফ্নর 
তকনয তমিঃ কানলের সনে আর তক পিামার পদো যনয তছল পযামস? 
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প্রতিতদনের অভোস মনিা আতম তঠক েটার সময িার জেে এক গ্লাস  রম জল তেনয 
ত নযতছলাম, সোর। বলনলা পযামস।  রম জনলর গ্লাসটা িার পটতবনলর ও র পরনেও 
এনসতছলাম। 
  
তমিঃ কানলে তক তেনজর ঘনরই তছনলে, ো তমিঃ কেেওযাতদের ঘনর তছনলে? 
  
 িারই ঘনর তছনলে তিতে, সোর। 
  
তকরকম অবস্থায িুতম িানক পদনেতছনল? প্রশ্ন করল প াযানরা। 
  
পচযানর বনসতছনলে তমিঃ কানলে, বলল পযামস। 
  
 িুতম তঠক পদনেতছনল পিা, পচযানরর  ানশ তিতে তক  নরতছনলে? 
  
ো সোর, আতম স্পি পদনেতছলাম তিতে বনসতছনলে পচযানরর উ র। 
  
পিামার অস্বাভাতবক তকছু লেে  ন়িতে ঘনরর পভির জােনি চাইনলা প াযানরা। 
  
অস্বাভাতবক অনর্ে আ তে তক পবাঝানি চাইনছে সোর জােনি চাইল পযামস। 
  
ধনরা, পচযানর বনসতছনলে তিতে–যযনিা পকানো পস রকম উনিজো বা অস্বাভাতবক 
আচরণ, এইরকম পকানো লেণ পদেনি প নযতছনল তক? 
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ো পিা, পস রকম পকানো অস্বাভাতবক লেণ িার মনধে আতম পদতেতে সোর, উির তদল 
পযামস। 
  
আো বলনি  ানরা পসই সময তমনসস কানলে এবং তমস কানলে পকার্ায তছনলে? 
প াযানরা জােনি চাইল। িারা দুজনেই িেে তর্নযটানর ত নযতছনলে সোর। 
  
ওনদর তক তর্নযটার পর্নক পফ্রার  র তমিঃ কানলের ঘনর ঢুকনি পদনেতছনল প্রশ্ন ছুাঁ়িল 
প াযানরা। িেে আতম তকনচনে তছলাম, সতঠক বলনি  ারব ো জবাব তদল পযামস। 
  
বিেমানে আমার এনিই কাজ চনল োনব। পযামসনক ধেেবাদ জাতেনয িানক চনল পেনি 
বলল প াযানরা। 
  
অতভবাদে জাতেনয পযামস ঘর পর্নক চনল োবার  র, প াযানরা িাকানলা পক্রা়ি তি 
তবধবা তমনসস কানলর তদনক। 
  
তমনসস কানলে ে়িাচ়িা করতছনলে। প াযনরার যাি পর্নক কেে তিতে তেস্তার  ানবে পক 
জানে? তিতে কেনোই  ুতলসী ঝানমলা বরদাস্ত করনি  ানরে ো। দরজার তদনক পসজেে 
তিতে বার বার দৃতি াি করতছনলে। ভাবোো এমে তছল পে কেে প াযানরা িানক 
পরযাই পদনব। এই তজজ্ঞাসাবানদর সমাতপ্ত যনব কেে? 
  
তমনসস কানলে এবার কনযকটা প্রশ্ন করব আ োনক, প াযানরা জাোল। আ োর স্বামীর 
দৃতিশতি তক স্বাভাতবক তছল? একর্া প্রর্ম তজজ্ঞাসা করতছ। 
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ো, তিতে তকছুই পদেনি প নিে ো চশমা ছা়িা বলনলে তমনসস কানলে। 
  
 িা যনল আ তে বলনছে পে িার দৃতি শতি েীণ তছনলা? এটাই ধনর পেনবা প াযানরা 
বলল। 
  
চশমা ো  ়িনল তিতে অসযায যনয  ়িনিে, এটা সতিে কর্াই তমনসস কানলে জাোনলে। 
এনকবানরই পেে তিতে অে যনয পেনিে। 
  
কনযক পজা়িা চশমাও তছল িার তেশ্চয জােনি চাইল প াযানরা। 
  
মার্া পেন়ি সায তদনয তমনসস কানল জাোনলা–যোাঁ পসটাই তঠক। 
  
প াযানরা আহ্ শেটা উচ্চারণ করল। িার র পস আবার সামনের তদনক ঝুাঁনক  ন়ি 
বলল, আমার আর একটা প্রশ্ন আনছ। 
  
তমস কানলে আর আ তে পিা তর্নযটানর ত নযতছনলে। স্বামীর সনে তক আ তে পদো 
কনরতছনলে তর্নযটার পর্নক পফ্রার  র? 
  
ো, কতরতে–বলনলে তমনসস কানলে, আমরা আমানদর ঘনর পসাজা চনল ত নযতছলাম। 
অবশেই আমরা পসটাই কনরতছলাম পজার তদনয বলনলে মতযলাতট িার পশে জবােবন্দীনি 
তমনসস কানলে বনলনছে তিতে ও িার কেো পজাযানো তমিঃ কানলের সনে পদো ো কনরই 
পে োর ঘনর চনল ত নযতছনলে। তকন্তু একটা তর্নযটানরর তটতকট  াওযা প নছ পবনেতডক্ট 
কানলের ঘর পর্নক। একটাই  াওযা প নছ, দুনটা তটতকনটর মনধে…যযনিা ওনদর দুজনের 
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মনধে পকউ একজে িার সনে কর্া বলনি ত নযতছনলে। পক যনি  ানর পসই একজে, 
তমস অর্বা তমনসস কানলে। তর্নযটানর ত নযতছল ওরা দুজে। আর তফ্নরও এনসতছল একই 
সনে। অিএব তমিঃ কানলের ঘনর পক প্রনবশ কনরতছল? েতদ পকউই ত নযই র্ানক, পকউ 
িা প্রকাশ কনরতে জবােবন্দীর সময। অর্োৎ তমনর্ে বলনছ পকউ ো পকউ একজে। যযি 
বা িারা  রস্পনরর অেোয কাজ ঢাকা পদবার পচিা করনছ। আবার অেেভানব মনে করা 
োয িারা একজে আর একজনের কানছ, তেনজনক আ়িাল রােনি চাইনছ। এই কর্া 
বনল পে তমিঃ কানলর ঘনর িারা পকউই প্রনবশ কনরতে। িাযনল-তচন্তা করতছল প াযানরা 
এইসব ির্ে সম্বনে। 
  
এনদর পর্নক একটু অেেরকম তমস পজাযানলা, এটাই মনে যয। কারণটা যল এই পে, 
িার বাবানক েুে কনর বা়িতি তকছু িার লাভ যনব ো, উইল কনর িার োনমই তলনে 
প নছে সমস্ত সম্পতি এবং অতধকাংশ অর্েই িার ত িা তমিঃ কানলে। িা যনল পস পকে 
িার ত িানক যিো করনব? তর্নযটানরর একটা মাত্র তটতকট  াওযা প নছ কানলর ঘনর। 
িার অেুমাে েতদ সতিে যয, প াযানরা ভাবল, তমস পজাযানো কানল েতদ এই েুনের সনে 
জত়িি ো যয, িনব ধনর তেনি যয তটতকটটা তমনসস কানলেরই। যযনিা তিতে িার স্বামীর 
ঘনর ত নযতছনলে। তর্নযটার পর্নক পফ্রার  র। যযনিা পকানো পবাঝাাঁ ়িা করার জেে, 
িা যনল তকনসর পবাঝাাঁ ়িা? তমনসস কানলেনক িার উইনল অর্ে তকংবা সম্পতির অংশ 
পর্নক বতেি কনরনছে। পসটা তক মেিঃ ূি যযতে তমনসস কানলের? তিতে তক বদলানি 
পচনযতছনলে তমিঃ কানলর উইল? পসজেেই তক তিতে ঢুনকতছনলে তমিঃ কানলের ঘনর একটা 
পবাঝাাঁ ়িা করার জেে। আর িার র-ো, পসটাই বা তক কনর সম্ভব? তমিঃ কানলে েতদ 
আত্মযিো ো কনর র্ানকে। তিতে গুতলতবদ্ধ যনযনছে পে অবস্থায, পকানো োরীর লেে 
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পভদ করা সম্ভব েয। যযনিা বা এটাই পকানো  ুরুনের কাজ অর্বা তেনজই তিতে 
আত্মযিো কনরনছে। অর্বা পক যনি  ানর পসই  ুরুেতট পে সতক্রয ভূতমকা তেনযনছ? 
  
মার্া ো়িনলা প াযানরা তেনজর মনে। মনে যল িার মুনের ভাব পদনে পেে একটা 
প্রলতম্বি তেিঃর্শ্াস পবতরনয এনলা ফু্সফু্স পর্নক এটাই মনে যল। প াযানরা িার সযজাি 
ভেীনি সামনের তদনক সামােে একটু ঝুাঁনক  ন়ি বনল উঠল, মনে যয এোনেই মামলার 
তেষ্পতি ঘটনলা, এটাই আমার তবর্শ্াস। িাযনল সমাধানের একতট সূত্র েুাঁনজ প নযনছে 
আ তে? 
  
যোাঁ প নযতছ যযনিা তকন্তু 
  
িনব তকন্তু পকে মাঁতসনয প াযানরা। 
  
আমার এই সমাধানের সূত্র এোনে অনেনকরই পেমে, তমনসস কানলে এবং হুন ার  ছন্দ 
োও যনি  ানর। বলল প াযানরা ওরাই বা পকে পমনে পেনবে ো ওাঁরা। আমরা অর্োৎ 
 ুতলশ কিৃে ে েতদ আ োর সমাধাে সূত্রনক েনর্ি বনল মনে কতর। বলনলে তমিঃ 
বানেট তবনশেি তমনসস কানলে তমর্োবাদী যনয োনবে পমনে তেনল, পস কারনণই মােনিে 
ো। স্বামী আত্মযিো কনর পকে? যযনিা িার স্ত্রীর সযনো ীিা ও ভানলাবাসার অভানব, 
িাই েয তক? আর স্ত্রীই বা তেনজনক পশে কনর কেে? স্বামীর অিোচানর। 
  
ইেসন ক্টর বানেেট বলনলে, তমিঃ প াযানরা এটাই তঠক কর্া। আ তে তক িনব তেতশ্চি পে 
আত্মযিো কনরনছে তমিঃ কানলে? 
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আত্মযিো করনবে পকে তিতে, আত্মযিো করার মনিা তক িার পকানো কারণ ঘনটতছল? 
প াযানরা বলল। 
  
পসই দুিঃস্বপ্ন পদেনি পদেনি যযনিা তিতে একসময  া লামীর  েোনয চনল ত নযতছনলে, 
আর  া লামীর একটা লেণ আত্মযিো করা। এটা জানেে পিা? 
  
অবশেই জাতে, স্বপ্নটা েতদ সতিে যয পসই পেনত্র বলল প াযানরা। 
  
িাযনল তক স্বপ্নটা সতিে েয? জােনি চাইনলে বানেেট। স্বপ্ন তক আর সতিে যয? উির 
তদল প াযানরা। প াযানরার কর্ার সারমনমে ো পবাঝানি চাইনছে, ইেসন ক্টর বানেেট 
বুঝনি  ারল, পস ো পজনেনছ দুিঃস্বনপ্নর পকানো সম্পকে পেই কানলের আত্মযিোর সনে। 
িাযনল তকনসর সনে জত়িি তমিঃ কানলের আত্মযিো। 
  
সারা ঘনর এেে তবরাজ করনছ একটা, অস্বতস্তকর েীরবিা। পসই পছাটোট মােুেতটর 
মুনের ও র এেে সকনলর উদগ্রীব দৃতি। তকন্তু পস তদনক পকানো ভ্রূনে  তছল ো 
এরকুল প াযানরার। পস িেে বেস্ত িার  শনমর মনিা েরম প াাঁনফ্র প্রান্ত ভান  যাি 
বুলানি। এটাও একটা সযজাি অভোনসর অেেিম। একটা তবব্রি যি তবহ্বল ভাব 
ইেসন ক্টর বানেেনটর মুনে। ডিঃ স্টীতলং ক্লীট িাতকনয আনছ, দুই ভুরুর মাঝোনে কুেে 
পরনে কুটীল পচানে, অতবর্শ্াস আর তবভ্ৰাতন্ত মুনে পচানে মাতেনয পচনয আনছ তমিঃ হুন া 
কেেওযাতদে। অবেি তবিয তমনসস কানলের দু পচানের পকানণ আর অদু্ভি চেলিা তমস 
পজাযানোর পচানের িারায। 
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তমনসস কানলে পশে  েেন্ত ভে করনলে পসই েীরবিা। ভীি সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বনর তিতে বনল 
উঠনলে মাঁতসনয প াযানরা, আতম এসনবর, মানে তকছুই বুঝনি  ারতছ ো, পসটা তক স্বপ্ন 
তছল ো দুিঃস্বপ্ন? এ তেনয অবশেই ভাবো তচন্তা করা উতচি। 
  
মযাশযা আ তে তঠকই বনলনছে, প াযানরা িানক সমর্েে জাতেনয বলল, সিেই 
তবনশেভানব গুরুত্ব ূণে এই স্বপ্নটা। 
  
পকাঁন  উঠনলে তমনসস কানলে, তিতে বলনলে, এর আন  আতম কেনো অনলৌতকক বা 
অতি অনলৌতকক বো ারটা তবর্শ্াস কতরতে। কাউনক েতদ রানির  র রাি এই দুিঃস্বপ্নর 
তশকার যনি যয পসরকম  তরতস্থতিনি 
  
উিঃ স্টীতলং ক্লীট বলল, সতিেই ঘটোটা আশ্চেেজেক। অভূি ূবে, আ োর েতদ ো আ তি 
র্ানক িাযনল মাঁতসনয প াযানরানক আমানদর সরাসতর বো ারটা বলনিে, পেনযিু আ তে 
সতবস্তানর পোদ মাতলনকর কাছ পর্নক বো ারটা শুনেনছে, আবার প শাদারী ভতেমায 
যালকা ভানব একটু পকনশ তেনয বলনি শুরু করল, তমনসস কানলে, মা  করনবে, তমিঃ 
কানলে েতদ তেনজর মুনে কর্াটা ো বলনিে। আমার বিবে যনে পে 
  
প াযানরা বলল সতিে িাইই, িার রই িার আধনবাজা পচাে দুতট েুনল প ল, পস পেে 
যঠাৎ পজন  উঠল ত েলস বুজ আনলার আভাস িার ধূসর পচানের মতেনি, েতদ ো 
পশাোনিে আমানক এই কাতযতে পবনেতডক্ট কানলে–তেিঃর্শ্াস পেবার জেে একটু র্ামল পস। 
সবার মুনের উ র তদনয পস িার িীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃতি অধেবৃিাকানর একবার বুতলনয তেল। 
  
িার র পস এইভানব বলনি শুরু করল 
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পসতদে সেোয এমে একটা তকছু ঘনটতছল, োর বোেো করনি আতম  াতরতে, যযনিা 
আ োরা সকনলই পসটা বুঝনি প নরনছে। প্রর্ম কর্া যল, তমিঃ কানলে পকে আমার সনে 
িার পসই তচতঠ আেনি বনলতছনলে? 
  
কেেওযাতদে অতভমি প্রকাশ করল যযনিা সোিকরনণর জেে। 
  
অি পসাজা েয বাছা আমার, অিেন্ত তবিযকর বো ারটা। তেশ্চযই পকানো পজারানলা 
কারণ আনছ এর  শ্চানি। কােেনেনত্র পদো প নছ, পসটা শুধু আমানক তেনয আসনিই 
বলা যযতে, তচতঠটা আমানক তদনয তদনিও বনলে। পসই তচতঠটা এমে তক তিতে েি কনরও 
পফ্নলেতে, আমার চনল আমার  রও। িার পসই তচতঠটা আজ তবনকল  েেন্ত িার অেে 
কা নজর মনধে তছনলা। পকউ তিতে পরনে তদনযতছনলে পসই তচতঠটা, স্বভাবিই এই প্রশ্ন 
আনস-পকে, পকে, পকে–এবার মুে েুলল পজাযানো কানলে। এবার পজাযানো কানলে বলনি 
লা ল, পসই অদু্ভি স্বনপ্নর কর্া সবাইনক জাোবার জেে তচতঠটা তিতে পরনে তদনযতছনলে, 
কারণ েতদ িার জীবনে পকানো অঘটে ঘনট এটা আমার ধারণা। িার কর্ায সম্মতি 
জাোনলা প াযানরা মার্া পেন়ি। িার র শান্ত পচানে িার তদনক িাতকনয পস ভাবল, 
পমনযটা অসাধারণ। পকবলমাত্র িাই েয পসজেে তমনসস কানলের পর্নক অেেরকম। িার 
মােতসকিা  ৃর্ক,  তরচযও িার অেেরকম। আর তবচার বুতদ্ধ অেেে। তকন্তু আবার 
ভাবল প াযানরা, অতভেয করনছ ো পিা পমনযতট? অনেক সময চিুর পমনযনদর, 
পভিনরর রূ  পবাঝা োয ো বাইনর পর্নক পদনে। আবার পজাযাে কানলের সম্বনে তবরূ  
তকছু ভাবাই োয ো। িাই পস তফ্নর প ল পমনযতটর সম্বনে  ূবে ধারণায এবং পস বলল : 
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মোডাম আ তে েুবই বুতদ্ধমিী মতযলা। যোাঁ, এটাই একটা কারণ যনি  ানর তচতঠটা পরনে 
োওযার এবং বোেো করনল এটাই পদো োয। পেমে মনে করুে, পসই অদু্ভি স্বনপ্নর 
প্রসে উঠনব তমিঃ কানলের মৃিুের  র  ুতলসী িদনন্তর সময। যযনিা আতমও পস সময 
জাোনবা এই স্বনপ্নর কর্া, যযনিা আমার মনিা তমনসস কানলও জাোনবে একই কর্া। 
পেনযিু আমরা দুজে মৃি তমিঃ পবনেতডক্ট কানলের মুে পর্নক শুনেতছ পসই স্বনপ্নর কর্া। 
পঘা়িার মুনের কর্ার মনিা পেে বো ারটা। িনব অিেন্ত জরুরী, পসই অদু্ভি স্বপ্নটা। 
েিই ভযাবয স্বপ্ন পযাক ো পকে মোডাম, অিেন্ত প্রনযাজেীয পসটা। এবার আতম তদ্বিীয 
তবেয তেনয আনলাচো করনি চাই। প াযানরা বলল–আতম ইো প্রকাশ কনরতছলাম তমিঃ 
কানলের কানছ িার স্বপ্ন কাতযতে পশাোর  র, পস আতম িার ঘনর ত নয পসই পটতবল, 
পটতবল সংলগ্ন েযার এবং তরভলবারটা স্বচনে পদেব। প্রর্নম তিতে আমার প্রস্তানব রাতজ 
যনয পচযার পছন়ি পেে উনঠ দাাঁ়িাবার ভেী করনলে, তকন্তু ো, আমার অেুমাে ভুল, পসটা 
িার ইো তছল ো। িার মনের কর্া যল তিতে িার ঘনর তেনয পেনি চাে ো। 
স্পিভানব পবাঝা প ল তকছু একটা পভনব তেনয তিতে মি  তরবিেে করনলে। আমার 
প্রস্তাবটা তিতে সরাসতর বাতিল কনর তদনলে। মােুেটা তক অদু্ভি। রাতজ যনযও মি 
 তরবিেে করনলে। িার এইরকম মােতসক  তরবিেে পকে? পকে প্রিোেোে করনলে 
আমার পসই অিেন্ত প্রাসতেক প্রস্তাবটা? অনেক দৃতিনকাণ পর্নক বো ারটা পভনবতছ, 
িতলনয পদোর পচিা কনরতছ। আ োনদর মিামনির সনে তমতলনয তেনি চাই পসই 
 নবেণা লি উিরটা। আ োরা তক জানেে, এ সম্বনে তকছু বলনি  ানরে। পচিা কনর 
পদেুে ো বলনি  ারনবে। সবটা ো  ারনলও একটু তকছু বলুে। িার র ো যয আতম 
বলব। যযনিা এসব পেনত্র আমরা তেনজর পচনয অেেনদর মিামি পবতশ কানজ লান । 
আমার প্রস্তাব প্রিোেোনের কারণ তক তছল িার পেনত্র, পসজেে আ োনদর বলতছ, 
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আ োরা তক পকউ জানেে? প্রনিেনক প্রনিেনকর মুনের তদনক পদেনি লা নলা, িানদর 
অতভবেতি এমে তছল। পেে, িুতমই বনলা। আতম শুেব, আমার ধারণাটা পিামার সনে 
তমতলনয পেব। আর তচৎকার কনর বনল উঠব েতদ তমনল োয–তঠক এই কর্াটাই 
পভনবতছলাম আতম। েতদ ো পমনল, পসজেে চট কনর বলার সাযস যতেল ো। েতদ রযসে 
উদঘাটে ো করনি  াতর। তকছু মন্তবে ো করাই বুতদ্ধমানের কাজ পভনব তচনন্ত এটাই 
তঠক করলাম। ভুল বণেো পর্নক তেস্তার  াওযা োনব মুে বে কনর র্াকনল। প াযানরা 
িানদর সম্বনে এইসব তচন্তা করতছল। পকউই অগ্রসর যল ো িার এই প্রনশ্নর উির 
তদনি। পেে সবাই  ালে করনছ এক অদু্ভি েীরবিা। 
  
েেে আ োনদর কাছ পর্নক পকানো উির প লাম ো। অিএব আতম প্রশ্নটা অেেরকম 
ভানব আ োনদর সামনে উ তস্থি করতছ। এমে তকছু তছল তক  ানশর ঘনর োর জেে 
তমিঃ কানলে রাতজ যনলে ো আমানক পসোনে তেনয পেনি? েতদ িাই যয িনব পসটা কী? 
প াযানরা তজজ্ঞাসা করল।  ূবেবৎ েীরবিা তবরাজ করতছল ঘনরর মনধে। পক পেে সবার 
মুনে কুলু  এাঁনট তদনযতছল আর চাতব পেে যাতরনয প নছ। প াযানরা বলল, তেিঃসনন্দনয 
প্রশ্নটা কতঠেই েয শুধু, জতটলও বনট। সনবো তর এটাই সতিে পে এমে পকানো কারণ 
তছল োর জেে তমিঃ কানল িার পসনক্রটারীর ঘনরই বনন্দাবস্ত কনরতছনলে, আমার সনে 
সাোৎ করার। আর তেনজর ঘনর তেনয পেনি তিতে অস্বীকার কনরে পে পকানো কারনণই 
পযাক। িার ঘনর এমে তকছু তছল, ো আমানক তিতে পদোনি চােতে এর পর্নকই 
প্রমাতণি যয। যযনিা িার পকানো উ ায তছল ো আমানক পদোবার এমেটাও যনি 
 ানর। 
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এর র একটু েীরবিা  ালে করনলা প াযানরা, িার র সবার মুনের উ র তদনয দৃতি 
বুতলনয তেনয বনল উঠল, আতম এবার িৃিীয ঘটোর প্রসে উত্থা ে করনবা এই 
োটনকর। পসটা ঘটো তযসানব পবশ চােলেকর এবং ওই সেোযই ঘনটতছল। মনে আনছ 
তক পসতদনের কর্া, আতম েেে পবতরনয আসতছলাম ঘর পর্নক তমিঃ কানলের কাছ পর্নক 
তবদায তেনয, যঠাৎ িেে তিতে একটা অদু্ভি কাজ কনর বসনলে। একটা প্রর্া বতযেভূি 
কাজ করনলে তিতে অর্োৎ আমার কানছ পফ্রৎ চাইনলে তচতঠটা। আমার অবশে আ তি 
তছল ো তচতঠটা পফ্রৎ তদনি, িনব এই পভনব অবাক যনযতছ পে পকউ কাউনক তচতঠ তদনল 
পসটা পফ্রৎ তদনি  ারা োয। আর আতম ভুল কনর িানক অেে একটা তচতঠ তদনয পফ্তল, 
তচতঠটা তছল আমার লণ্ড্রী কিৃে নের পলো। আমার পফ্রৎ পদওযার  র তচতঠটা তিতে পচাে 
বুতলনয পদেনলে, িার র েে কনর  ানশর পটতবনল পরনে তদনলে। তফ্নর োতেলাম 
আতম, িার র যঠাৎ আমার মনে  ়িল দরজার কানছ এনস, িনব িার কানছ ত নয 
তচতঠটা আবার  ালনট তেনযতছলাম। িনব পসতদে-এর সাোৎকানরর  র আতম মনে মনে 
পবশ তবভ্ৰান্ত যনয  ন়িতছলাম। একর্া অস্বীকার করনি  ারব ো। 
  
মনে মনে পকাে সদুির  াতেলাম ো কিগুনলা প্রনশ্নর। পশনের ঘটো পিা তবনশেভানব 
তবিযকর। 
  
বিবে র্ামানলা প াযানরা। এবার সকনলর মুনের তদনক দৃতি তবতেময করনলা। তকছুই তক 
আন্দাজ করনি  ারনছে ো আ োরা? 
  
উির তদনলা এবার প্রর্নম ড. িীতলং ক্লীট–মাঁতসনয প াযানরা, আ োর লণ্ড্রী কিৃে নের 
তচতঠর তক ভূতমকা র্াকনি  ানর এর মনধে পসটা আমার বুতদ্ধর অ মে। 
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প াযানরা তজজ্ঞাসা করল, বুঝনি  ারনছে ো আ তে? উির তদল হুন া কেেওযাতদে, সতিে 
িাই আমানদর বো ারটা পেে অদু্ভি মনে যনে। এবার তমনসস কানলে মুে েুলনলে, 
ওনদর দুজনের বিনবের সনে আতমও একমি যতে। 
  
তমস পজাযানো কানলে শুধু বেতিক্রম। এবার পস বলল, অবশে একটা গুরুত্ব ূণে ভূতমকা 
আনছ লণ্ড্রী কিৃে নের ঐ তচতঠটার, মাঁতসনয প াযানরা আতমও পসটাই মনে কতর। এরকুল 
প াযানরার তদনক িাতকনয পস অেুনরাধ জাোনলা োনি তিতে পসটা বোেো কনর বনলে। 
  
আ োর অেুমাে তেভুেল, মোডাম, িার কর্ায সম্মতি জাতেনয প াযানরা বলল, এ 
বো ানর েনর্ি গুরুত্ব ূণে ভূতমকা রনযনছ লণ্ড্রী কিৃে নের তচতঠটার। এক অদু্ভি রযসেময 
যাতস ফু্নট উঠল প াযানরার ওষ্ঠা ধানর। লণ্ড্রী কিৃে ে আমার টাই এর রঙ জ্বাতলনয তদনয 
জীবনে এই একতট বার উ কার কনরতছনলা। এটাই েুব আশ্চনেের ঘটো পে আ োরা 
এমে একটা সযজ বো ার তকছুনিই বুঝনি  ারনছে ো। তিতে এক লনকই বুঝনি 
 ারনিে পে আতম িানক ভুল তচতঠ তদনযতছলাম। তকন্তু তিতে ভ্রূনে ও কনরেতে। িনব 
পকে? এমেটা পিা যওযার কর্া েয। িাযনল তক তিতে তকছুই পদেনি  াতেনলে ো 
িেে? সতিেই তক তিতে অে? 
  
যঠাৎ প্রশ্ন করনলে ইেসন ক্টর বানেেট, পকে, িেে তক চশমা তছল ো িার পচানে? 
  
মার্া পেন়ি পযনস প াযানরা বলল, তিতে অবশে চশমা  নরই তছনলে। আর বো ারটা 
আমার কানছ পসজেেই আশ্চেে মনে যনযতছনলা। অেেমেে ভানব ঝুাঁনক  ়িনলে তিতে 
আমানদর তদনক এবং বলনলে, তমিঃ কানলর স্বনপ্নর গুরুত্ব অিেন্ত পবশী। লেে কনর 
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পদেুে এই স্বনপ্নর সনে বাস্তনব কি তমল। তিতে স্বনপ্ন পদনেতছনলে আত্মযিো করনছে 
বাস্তনবও িাই যনলা। িানক মৃি অবস্থায একলা ঘনরর মনধে  াওযা প ল। একটা 
তরভলবার  ন়িতছল িার মৃিনদনযর  ানশ তঠক পসই সময িার ঘর পর্নক কাউনক 
পবতরনয আসনি বা ঢুকনিও পদো োযতে, অর্োৎ পে সময তিতে মারা প নছে বনল 
অেুমাে করা যনে অিএব এোনে অতি সযনজই তসদ্ধানন্ত আসা োয পে অবশেই 
ঘটোট আত্মযিো। 
  
ড. িীতলং ক্লীট  ূণে সমর্েে জাোনলে, যোাঁ তেশ্চযই এটা ধনর পেওযা োয। 
  
ধোেমগ্ন পো ীর মনিা চাতরতদক পদনে পেওযার প াযানরা ভানলা কনর তেল, িার কনণ্ঠ 
পমঘ পমদুর রযসেময ভাব ফু্নট উঠল। ঘটোটা প্রকৃি নে তক জানেে। এটা একটা 
েুনের মামলা, আর অ রাধ জ নি এটা একটা অভুি ূবে েতজর পে এর  শ্চানি পে 
অতভেব  তরকল্পো রনযনছ। প যানরা বলল, আসনল পসটাই মনে যয। 
  
অতস্থরভানব প াযানরা পটতবনলর ও র আঙুল তদনয পটাকা মারতছল। একটা সবুজ আভা 
তবেুতরি যতেল িাকানল আমানক যাস, পে িেে পসই 
  
জানেে পসতদে তমিঃ কানলে আমানক িার ঘনর তেনয পেনি চােতে পকে? পক তছল িেে 
পসই ঘনর? বলল প াযানরা, আমার দৃঢ় তবর্শ্াস, পে িেে পসই ঘনর স্বযং পবনেতডক্ট 
কানলই তছনলে। রুদ্ধর্শ্ানস পেে সবাই িার কর্াগুনলা শুেতছনলা। সামােে যাসনলা 
প াযানরা িানদর তবতিি পচােগুনলার তদনক িাতকনয। বলল, অবশেই আমার সতঠক উির 
তমলনছ ওই তচতঠটার জনেেই। আতম যযি  া নলর মি প্রলা  বকতছ, এর  নরও 
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আ োরা যযি পসটাই ভাবনছে। ো, আতম সুস্থ মতস্তনষ্কই এই তসদ্ধানন্ত এনসতছ। আো 
এবার িাযনল  তরষ্কার কনরই বতল। আতম কর্া বনলতছলাম তমিঃ কানলের সনে। পকে 
তিতে এই তচতঠ দুনটার  ার্েকে করনি  ানরে তে। জানেে তক আ োরা িার কারণ? 
কারণ তিতে তছনলে একজে স্বাভাতবক দৃতি সম্পন্ন মােুে। 
  
চমনক উঠনলে ড. িীতলং ক্লীট, স্বাভাতবক দৃতি মানে, তিতে বলনলে, পছনলনবলা পর্নকই 
ওর দৃতি মানে, তিতে বলনলে, পছনলনবলা পর্নকই ওর দৃতি শতি োরা  তছনলা, এটাই 
আতম জাতে–িা সনেও আ তে বলনছে পে 
  
 নর পস প্রসনে আসতছ প াযানরা বলল, িেে উতে সতিেই পচানে তকছু পদেনি 
 াতেনলে ো। কারণ িার পচানে পস সময শতিশালী পলনন্সর চশমা তছনলা। ডা. িীতলং 
ক্লীট, আতম তক তঠক বলতছ পে, ওই পলনন্সর চশমা  রনল স্বভাতবক দৃতি সম্পন্ন পলাকও 
কােেিিঃ অে যনয োয? 
  
অসু্ফট স্বনর বলনি লা ল িীতলং ক্লীট, যাাঁ এটা েুব সতিে কর্া। অবশেই িা যনি 
 ানর–প াযানরা িার কর্ায পো  পটনে বলনি র্ানক। তমিঃ পবনেতডক্ট কানলের সনে কর্া 
বলনি ত নয প্রর্নমই আমার জাতে ো পকে মনে যনযতছল। আতম একজে অন্তসারশূেে 
বেতির সামনে উ তস্থতি যনযতছ। আর পকানো অতভনেিা পেে িার তেতদেি ভূতমকাটুকু 
অতভেয কনর চনলনছ। পভনব পদেুে একবার  াতর াতর্শ্েক  তরনবশটার কর্া। ঘরটা 
সামােে আনলা েুি ছাযাময। সবুজ পঘরানটা া পদওযা একটা পজারানলা আনলা জ্বলনছ 
ঘনরর মাঝোনে। আর একজে দীঘেকায মােুে বনস আনছে আরাম পকদারায পযলাে 
তদনয আনলার তঠক প ছনেই। িার োতসকা ে়ি  এর মনিা উন্নি,  রনে তঢনলঢালা 
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পেতসং  াউে–অবশে এেে পবাঝ োনে োমটা িার েকল তছনলা। ধবধনব সাদা মার্া 
ভতিে চুল। আর এক পজা়িা পচাে লুতকনয চশমার  ুরু পলনন্সর আ়িানল। 
  
অবশে সুতেতদেি পকানো প্রমাণ আনছ তক। ডিঃ পবনেতডক্ট কানলে িার পে দুিঃস্বনপ্নর কর্া 
তেনজর মুনে আমার কানছ বনলতছনলে। তমনসস কানলের উতি আর তমিঃ কানলের বেি করা 
পসই অদু্ভি স্বনপ্নর কর্া। এই দুতটই মাত্র প্রমাণ। 
  
ইেসন ক্টর বানেেট িার কর্ার মাঝোনে র্াতমনয তদনয বনল উঠল, মাঁতসনয প াযানরা, এর 
অন্ততেেতযি তক মানে আ তে বলনি চাইনছে? 
  
প াযানরা কাধ ঝাাঁতকনয বলনি শুরু করল, ে়িেন্ত্রটা এাঁনটতছল দুজে মাত্র বেতি। িানদর 
দুজনের মনধে একজে যনলে তমনসস কানলে আর অ রজে তমিঃ হুন া কেেওযাতদে। 
পবনেতডক্ট কানলের জবােীনি তচতঠ  াতঠনযতছনলে এই কেেওযাতদ, আর আমার সনে তকরূ  
আচরণ করনি যনব তিতেই পসটা তেনদেশ তদনযতছনলে। তিতে তসনেমা পদেনি চনল োে 
আতম এোনে এনস যাতজর যবার আন ই। িনব প্রকৃি  নে তিতে তসনেমা পদেনি 
োেতে। তিতে বা়িী পর্নক পবর যবার  র আবার প ছনের দরজা তদনয বাত়িনি ঢুনক 
এনসতছনলে। িার কানছ কানছ সবসমযই র্াকি পসই দরজার একটা চাতব। তেনজর 
ঘনরই তিতে বনস রইনলে সবার অলনেে তফ্নর এনস আর তিতে িেে পবনেতডক্ট কানডের 
ছদ্মনবশ ধারণ কনরতছনলে; আর আমরা সকনল আজ তবনকনল এোনে তমতলি যনি 
প নরতছ। কারণ যল এটাই। 
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দীঘেতদে ধনর পে সুনোন র অন োয তছনলে। তমিঃ কেেওযাতদে, তিতে অবনশনে পসটা 
প নলে। 
  
আ তে তক পবাঝানি চাইনছে সুবণে সুনোন র মানেটা তক? ইেসন ক্টর বানেেট 
প াযানরানক বাধা তদনয প্রশ্ন করল। বো ারটা যনলা, দরজার বাইনর দুজে েবনরর 
কা নজর প্রতিতেতধ বনস র্াকনল িারা েতদ সােে পদয তেতদ্বেধায পে িারা কাউনক ঘনরর 
পভিনর ঢুকনি পদেতে। িার ও র অতবরাম োেবাযে চলাচনলর রাস্তাঘাট তবনকনলর 
তদনক সবসময পকালাযল মুেতরি র্ানক। কেেওযাতদে এই সুনোন  একটা লম্বা পলাযার 
তচমনটর ড ায একটা বস্তু তেনয এনস িার ঘনরর জাোলার সামনে ো়িানি র্ানকে 
আ়িাল পর্নক। তমিঃ কানল িেে বো ারটা তক পদেবার জেে জাোলার সামনে এনস মুে 
বাত়িনয পদেনি পচিা কনরে তঠক পসই মুযূনিে কেেওযাতদ িার ক াল লেে কনর গুতল 
চালাে। 
  
এবার আবার প্রশ্ন করল ইেসন ক্টর, তকন্তু পকে পকউ পদেনি প ল ো তমিঃ কেেওযাতদ 
েেে গুতল চালানেে? যযনিা িার পসৌভান ের বো ার এটা েেে তিতে গুতল চালানলে 
িেে পকউ পদেনি  াযতে বলল প াযানরা। 
  
পসটা তক কনর সম্ভব যনলা? বানেট জােনি চাইনলে। একটা উাঁচু তেনরট পদওযাল তছল 
তমিঃ কানলের ঘনরর জাোলার সামনে িার ফ্নলই িার এই অ কনমের পকানো সােী 
রইনলা ো। স্টীতলং ক্লীট দুনচানে পকৌিূযল মাতেনয প্রশ্ন করল, িার র? তমিঃ কেেওযাতদ 
িার র িার তেনজর ঘনর বনস কুত়ি  াঁতচশ তমতেট অন ো কনরে। এর র পসই পলাযার 
তচমনটটা আর তরভলবারটা একিা়িা তচতঠ আর ফ্াইল নত্রর আ়িানল লুতকনয পবশ 
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সিকেভানব তমিঃ কানলের ঘনর প্রনবশ কনরে তিতে েবনরর কা নজর দুই প্রতিতেতধর 
সামনে তদনয। প াযানরা এইভানব বো ারটার বোো তদল। প্রর্নমই তিতে একটা কাজ 
করনলে ঘনর ঢুনক। তরভলবানরর উ নর তমিঃ কানলের আঙুনলর ছা  লাত নয পসটা িার 
মৃিনদনযর  ানশ পফ্নল রােনলা পস। ের্াস্থানে পলাযার তচমনটটাও পরনে তদনলে। িার র 
ঘর পছন়ি দ্রুি  ানয পবতরনয এনলে এবং পচানে মুনে েকল উনদ্ব  ফু্তটনয তিতে 
সবাইনক জাতেনয তদনলে তমিঃ কানলের আত্মযিোর েবরটা। 
  
এমে বেবস্থাও তিতে কনর পরনেতছনলে োনি কনর  ুতলশ তমিঃ কানলের ঘনর পঢাকা মাত্রই 
আমার তচতঠটা, পেটা আমার উনেনশে পলো যনযতছল, োনি  ুতলনশর পসটা েজনর আনস। 
ফ্নল আমার এোনে ডাক  ়িনব অতেবােেভানব। আর আতম েেে এোনে আসার  র 
আমার অেুনরাধ তমিঃ কানল িার স্বনপ্নর অদু্ভি পে তববরণ শুতেনযতছনলে পসটা সকনলর 
কানছ েুনল বলনলা, িেে িার মনধে আত্মযিোর প্রবণিার কর্াও েুব সযনজই প্রমাণ 
যনয োনব। 
  
িনব–বনল র্ামনলা প াযানরা। 
  
ইেসন ক্টর বানেেট জােনি চাইল তমিঃ প াযানরা এই িনব–টার মানে? 
  
চতকনির মনধে তমনসস কানলের মুনের ও র প াযনরার দৃতি তেবে যনলা। ধূসর  ার ছাযা 
এেে মতযলার মুোবযনব।  ভীর একরাশ ভয ও যিাশা িার পসই দুনচানে। 
  
এরকুল প াযানরা িার বিবে পশে করনি ত নয একটু পর্নম বলল, এবং  তরনবনশ 
এর র এক অন্ততবযীে সুনের  তরণতি লাভ করা োনব। কারণ তমিঃ কানলে িার োবিীয 
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অর্ে সম্পতি আর অর্ে িার একমাত্র পমনযর োনম উইল কনর প নলও, কর মুি আ়িাই 
লে  াউন্ড তদনয ত নযতছনলে িার স্ত্রীর োনম। দুজনেই পবশ সুনেই তদে পকনট পেি 
পসই টাকায? এরকুল প াযানরা ড. জে স্টীতলং ক্লীটনক সনে তেনয পবতরনয এনলে 
ের্েওনয যাউস পছন়ি। আকানশ মার্া িুনল দাাঁত়িনয আনছ িানদর ডােতদনক কারোোর 
তবরাট উাঁচু  াাঁতচল। লম্বা সরু একটা  োনসজ  াাঁতচনলর  াশ তদনয পসাজা চনল প নছ। 
িারা এত নয চলল দুজনে পসই রাস্তা ধনর। এরকুল প াযানরা পর্নম  ়িল তমিঃ পবনেতডক্ট 
কানলর ঘনরর জাোলার তঠক েীনচই। পসোনে িার েজনর  ়িল কানলা রঙ এর একটা 
বস্তু। প াযানরা েীচু যনয পসটা কুত়িনয তেল। পসটা তছল, একটা পেলো তব়িাল, কানলা 
কা ়ি তদনয পমা়িা। 
  
প াযানরা বলল, যায ঈর্শ্র, কেেওযাতদে লম্বা তচমনট তদনয ধনর এই তজতেসটা তমিঃ কানলের 
জাোলার সামনে তেনয এনস ো়িাচা়িা করতছল। অবশেই কেেওযাতদে পস কর্া জােি পে 
তমিঃ কানলে এনকবানর তব়িালনদর সযে করনি  ানরে ো। আর জাোলার ধানর ছুনট 
এনসতছনলে তিতে পেলো তব়িালটা পদোর সনে সনে? 
  
কেেওযাতদে ওতদনক ফ্াাঁদ প নি বনসতছল। পসটা পদোর জেে জাোলার বাইনর তদনয মুে 
বা়িানো মাত্র পস তরভলবানরর তি ার তটন  পদয িার ক াল লেে কনর। আর িার নরর 
ঘটো পিা আ তে জানেে অবশেই। 
  
আো িার কাজ পশে কনর পিা তমিঃ কেেওযাতদে এই পেলো পব়িালটা এোে পর্নক 
সতরনয পফ্লনি  ারি? িার নে পস কাজ করা সম্ভব তছল ো। কারণ এই বো ারটা 
েতদ দুভো ে ক্রনম কানরা পচানে  ন়ি পেি িাযনল সনন্দযটা ত নয িার উ নরই  ়িি। 
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আর পলানক ভাবনব পকানো বাচ্চা পছনলই যযি এটা এোনে পফ্নল প নছ, েতদ কারও 
েজনর আসি এোনে এই তব়িাল  ন়ি আনছ। পকউ মার্া ঘামাি ো এটার তবেনয পে 
পকানো গুরুত্ব আনছ। িা অবশে তঠক স্টীতলং ক্লীট বলল একটা দীঘের্শ্াস পফ্নল। পসরকম 
সনন্দয করাই স্বাভাতবক সাধারণ পলানকর  নে। িনব এরকুল প াযানরার পচানে ধূনলা 
পদওযা অি সযজ েয এটাই আমার দৃঢ় তবর্শ্াস। আতম তক পভনবতছলাম জানেে আ োর 
বিৃিার পশে মুযূনিে  েেন্ত? আ তে যযনিা মেস্তাতেক একটা বোেো তদনি োনেে 
পকানো  ালভরা শনের মালা সাতজনয, আ়িাল পর্নক তকভানব অ নরর মনে আত্মযিোর 
প্রনরাচো কানজ লা ানো োয? আ তে যযনিা িারই সূক্ষ্ম তবনেেণ যাতজর করনবে। ওই 
দুজে ে়িেন্ত্রকারীরা তঠক এই রকমই একটা তচন্তা কনর র্াকনব, আতম বাতজ পরনে 
এটাও বলনি  াতর। এটাই মনে যনে পে তিতে অতি সযনজই পভনঙ  ন়িনছে, তমনসস 
কানলের আচার আচরণ পদনে। প্লাস  নযি এটা। ো যনল স্বীকানরাতি আদায করা সম্ভব 
যনিা ো, কেেওযাতদের মনিা অসৎ পলানকর কাছ পর্নক। ভদ্রমতযলা পে ভানব যাি উাঁচু 
কনর আ োর তদনক ঝাাঁত নয  ন়িতছনলে, আতম পিা তেনজর পচানে পদেলাম। আ োর 
পচাে দুনটা তচরতদনের মনিা েি যনয পেি, েতদ প ছে পর্নক ো আ োনক জা নট 
ধরিাম। 
  
পস আবার এক তমতেনটর জেে পর্নম বলল। তমস কানলে ওনদর মনধে বেতিক্রম আমার 
মনে যয। আতম  ছন্দ কতর পমনযতটনক। মাঁতসনয প াযানরা বুঝনলে, পমনযতট দারুণ 
বুতদ্ধমিী। পলানক যযি মনে করনব আতম ভা ে পফ্রানোর মিলব করতছ আতম েতদ ওর 
সনে মাোমাতে করার পচিা কতর। 
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বেু আ োর পবশ পদরী যনয প নছ। কারণ ইতিমনধেই ওর হৃদনযর শূেে তসংযাসেটা 
দেল কনর বনস আনছ এক েুবক। এ েবর আতম পজনেতছ। িানদর তমলনে আর পকানো 
বাধা পেই তমিঃ কানলের মৃিুের  র। আরও একটা অেুনপ্ররণা র্াকনি  ারি এটা তঠক 
কর্া। বলল স্টীতলং ক্লীট। প াযানরা বলল, পপ্ররণা আর সুনো ই পশে কর্া েয। িার 
 শ্চানি সতক্রয র্াকা চাই অ রাধী সুলভ মনোভাব। 
  
মাঁতসনয প াযানরা আমার এেে তক মনে যনে জানেে। বলল িীতলং ক্লীট, আতম বাজী 
ধনর বলনি  াতর, আ তে েতদ তেনজ যানি এেেও কাউনক েুে কনরে পসইনেনত্র িার 
প্রমাণ েুাঁনজ বার করা কেেও কানরা  নে সম্ভব েয। অবশে আ োর  নে এটা েুব 
সযজ বো ার পসটা তেশ্চযই পেনলাযা়িী মনোভানবর তবরুদ্ধ যনব। 
  
এটা ইংনরজনদর একটা তবতচত্র ধারণা উিনর জাোনো প াযানরা। 
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