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১. দ্িজায় সশব্রে ঠক ঠক 
  
০১. 
  
দরজায় সশব্দে ঠক ঠক আওয়াজ হব্দেই ঘুি ভেব্দে ভেে মিব্দসস ব্যামির। োব্ব্দেন ভিমর 
প্রোেী চা মনব্দয় এব্দসব্দে প্রমেমদব্দনর িে। মব্োনায় ভেব্দকই ব্ব্দে উঠব্দেন–ভেেব্দর 
এব্দসা। 
  
সব্দে সব্দে পদদা কুুঁব্দ়ে ভশানা ভেে ভিমরর আেদ কণ্ঠস্বর-িাদাি-মশেমের উঠুন। িাদাি-
োইব্দেরী ঘব্দর একটা োশ পব্দ়ে আব্দে। 
  
কান্না চাপার ভচষ্টা কব্দর ভিমর সব্দে সব্দে েুব্দট ঘর ভেব্দ়ে ভব্মরব্দয় ভেে। 
  
একটা োশ কোটা ভেন এক ধাক্কায় মব্োনা ভেব্দক েুব্দে মদে মিব্দসস ব্যামিব্দক। 
োইব্দেমরব্দে একটা োশ-এ মক কব্দর সম্ভব্? 
  
মির হব্দয় ব্ব্দস এক মিমনট ভেব্দব্ মনব্দেন। োরপর োর পাব্দশ মনমিে স্বািীব্দক ধাক্কা 
মদব্দয় েুেব্দেন। 
  
–আেদার, আেদার ওব্দঠা মশেমের। 
  
 কব্দনদে ব্যামি ঘুি ভেব্দে পাশ মিব্দর োকাব্দেন। 
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–মক ব্েে–অ্ে হহ হচ মকব্দসর? 
  
–ভিমর ব্ব্দে ভেে োইব্দেমরব্দে একটা োশ ভদব্দে এব্দসব্দে। 
  
–অ্যাুঁ–মক ব্েে? 
  
োইব্দেমরব্দে একটা োশ। 
  
 েজেজ করব্দে করব্দে মব্োনা ভেব্দ়ে নািব্দেন কব্দনদে ব্যামি। দ্রুে হাব্দে ভেমসিংোউনটা 
োব্দয় চামপব্দয় ঘর ভেব্দ়ে ভব্মরব্দয় এব্দেন। 
  
মসুঁম়ের ভশষ ধাব্দপর সািব্দন ব্াম়ের চাকরব্াকর কজন জটো করমেে। ব্াম়ের কেদাব্দক 
ভদব্দে সব্াই শশব্যস্ত হব্দয় উঠে। কব্দয়কজন েুুঁমপব্দয় ভকুঁব্দদ উঠে। 
  
–মক ব্যাপার? ভকাোয় মক হব্দয়ব্দে? 
  
 ব্াটোর এমেব্দয় এব্দস ব্েে, একব্ার পুমেব্দস েব্র ভদওয়া দরকার সযার। ভরাজকার িে 
ঢুব্দকমেে ভিমর আর অ্িমন প্রায় হুিম়ে ভেব্দয় পব্দ়েমেে একটা োব্দশর ওপব্দর। 
  
-আিার োইব্দেমর ঘব্দর োশ রব্দয়ব্দে? চে ভদো োক। 
  
. 
  
ভজোর প্রধান িযামজব্দিব্দটর কাে ভেব্দক ভটমেব্দিান ভপে োনার পুমেস কনব্দেব্ে পক। 
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আজ সকাে সওয়া সােটা নাোদ োমিিংটন হব্দে এক েরুণীর োশ পাওয়া ভেব্দে কব্দনদে 
ব্যামির োইব্দেমর ঘব্দর। োব্দক ভকউ েো মটব্দপ ভিব্দরব্দে। ব্াম়ের ভকউ ভিব্দয়মটব্দক ভচব্দন 
না। 
  
ভটমেব্দিাব্দন েব্রটা ভপব্দয়ই পক সব্দে সব্দে োর উধ্বেন অ্মিসার ইনসব্দপক্টর স্ল্যাকব্দক 
ভটমেব্দিান কব্দর জামনব্দয় মদে। 
  
. 
  
মিস িারপে রাব্দের ভপাশাক পাল্টামেব্দেন এিন সিয় োর ব্ান্ধব্ী মিব্দসস ব্যামির 
ভটমেব্দিান ভপব্দেন। 
  
–েীষণ ব্যাপার ঘব্দট ভেব্দে ভজন। আিাব্দদর োইব্দেমরব্দে একটা োশ পাওয়া ভেব্দে। 
ভসানােী চুে অ্পূব্দ সুন্দরী একমট ভিব্দয়। িাদুব্দরর ওপর সটান িব্দর পব্দ়ে আব্দে। িব্দন 
হয় ভকউ ভিব্দয়টাব্দক েো মটব্দপ েুন কব্দরব্দে। 
  
েুমি মশেমের এব্দসা-েুনীব্দক েুুঁব্দজ ভব্র কব্দর রহসযটা উদ্ধার কব্দরা–আমি ভোিার জনয 
োম়ে পামঠব্দয় মদমি। 
  
. 
  
ব্যামিব্দদর োম়ে ভেব্দক ভনব্দি ব্াম়ের ভেেব্দর ঢুকব্দেই মসুঁম়ের িুব্দে কব্দনদে ব্যামির সব্দে 
ভদো হব্দয় ভেে মিস িারপব্দের। 
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–ওহ মিস িারপে। েুমশ হোি। 
  
–আপনার স্ত্রী ভটমেব্দিান কব্দরমেব্দেন। মঠক েেনই মিব্দসস ব্যামি ভসোব্দন হামজর হব্দেন। 
স্বািীব্দক প্রােরাশ ভেব্দে োব্ার জনয ো়ো মদব্দয় মিস িারপব্দের হাে ধব্দর ব্েব্দেন, চে 
ভজন ভদোব্দব্। 
  
েম্বা ব্ারান্দা মদব্দয় ব্াম়ের িব্দধয ঢুকব্দেন মেমন। োর ভপেব্দন মিস িারপে। 
  
োইব্দেমরর দরজায় পাহারা মদমিে কনব্দেব্ে পক। োর ওপব্দর হুকুি রব্দয়ব্দে, ভকউ 
ভেন ঘব্দর ঢুব্দক ভকান মকেু স্পশদ না কব্দর। 
  
মকন্তু মিস িারপেব্দক ভস মব্েক্ষণ জাব্দন। কাব্দজই ভস িমহো দুজনব্দক দরজা ভেব্দ়ে মদে। 
  
–ভকান মকেু স্পশদ করমে না। 
  
 মিস িারপে োইব্দেমর ঘব্দর ঢুকব্দেন মিব্দসস ব্যামিব্দক সব্দে মনব্দয়। 
  
মব্শাে ঘর। অ্ব্দোোব্দো োব্দব্ সাজাব্দনা, ে়োব্দনা মেটাব্দনা একরাশ ব্ইপত্র, দমেে 
দস্তাব্দব্ব্দজর সব্দে পাইপ ইেযামদ নানা মজমনস। 
  
ভদয়াে জুব্দ়ে ঝুেব্দে পূব্দপুরুষব্দদর কব্দয়কটা হেেমচত্র, মকেু মব্ব্ণদ জেরব্দের েমব্। 
সারাঘর অ্ন্ধকারািন্ন। 
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–ওই ভদে। 
  
পুরব্দনা চুল্লীর কাব্দে দাুঁম়েব্দয় আেুে েুব্দে একমদব্দক মনব্দদদশ করব্দেন মিব্দসস ব্যামি। 
  
. 
  
ভিব্দঝর ওপব্দর পব্দ়েমেে অ্মিমশোর িে একমট ভিব্দয়র িৃেব্দদহ। ভোকা ভোকা ভকাক়ো 
চুে কপাব্দের দুপাব্দশ েম়েব্দয় আব্দে। কৃশ ভদব্দহ শুভ্র সামটদব্দনর সান্ধযব্দপাশাক। স্ফীে িৃেুয 
নীে িুব্দে উগ্র প্রসাধব্দনর মচহ্ন। 
  
ভচাব্দের কাজে ভেব্দেব্দে দুপাব্দশর োব্দে, োে মেপমেব্দক রমিে িুে। হাে আর ওপব্দরর 
নব্দেই রমিি রে িাোব্দনা। পাব্দয় সস্তা রুব্দপােী চপ্পে। 
  
মির দৃমষ্টব্দে োমকব্দয় ভিব্দয়মটব্দক ভদব্দে শান্ত স্বব্দর মিস িারপে ব্েব্দেন, েুব্ই অ্ল্প 
ব্য়স। 
  
এই সিয় ব্াইব্দর োম়ের শে পাওয়া ভেে। কনব্দেব্ে পক েো ব্াম়েব্দয় ব্েে, ভব্াধ 
হয় ইনসব্দপক্টর এব্দেন। 
  
মিব্দসস ব্যামি সব্দে সব্দে ঘর ভেব্দক ভব্মরব্দয় এব্দেন। োব্দক অ্নুসরণ করব্দেন মিস 
িারপে। 
  
. 
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োম়ে ভেব্দক ভনব্দি এব্দেন এোকার মচি কনব্দেব্ে কব্দনদে ভিেব্দচট আর ইনসব্দপক্টর 
স্ল্যাক। ভিেব্দচট কব্দনদে ব্যামির ব্নু্ধ। 
  
ভেকিাে ভশষ কব্দর ব্াইব্দর আসব্দে এব্দদর সব্দে ভদো হে কব্দনদব্দের। মেমন হাুঁক ভেব্দ়ে 
ব্নু্ধব্দক সুপ্রোে জানাব্দেন। 
  
–একটা অ্স্বাোমব্ক কাব্দের কো শুব্দন মনব্দজই চব্দে এোি। ব্েব্দেন কব্দনদে ভিেব্দচট। 
  
–এব্দকব্াব্দরই অ্স্বাোমব্ক। 
  
–ভিব্দয়মটব্দক পমরমচে িব্দন হয়? 
  
–একদি না। জীব্ব্দন ভকান মদন ভদমেমন। 
  
–ব্াটোর মক ব্েব্দে, মকেু জাব্দন? স্ল্যাক ব্েব্দেন। 
  
–েমরিার আিার িেই হেব্াক হব্দয় ভেব্দে। 
  
–েুব্ই আশ্চব্দেদর ব্যাপার। স্ল্যাক ব্েব্দেন। 
  
এই সিয় ব্াইব্দর পরপর দুব্দটা োম়ে োিব্ার শে ভশানা ভেে। প্রেি োম়ে ভেব্দক ভনব্দি 
এব্দেন মব্শােব্দদহী িক্টর ভহিক। মেমন পুমেব্দসরও সাজদন। 
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মিেীয় োম়ে ভেব্দক নািে সাদা ভপাশাব্দকর দুজন পুমেস। োব্দদর একজব্দনর হাব্দে 
কযাব্দিরা। 
  
সব্াই এব্দস ভেব্দে। এব্ার োহব্দে োইব্দেমর ঘব্দর োওয়া োক। ব্েব্দেন কব্দনদে ভিেব্দচট। 
  
োইব্দেমর ঘব্দরর মদব্দক ভেব্দে ভেব্দে কব্দনদে ব্যামি ব্েব্দেন, সকাব্দে আিার স্ত্রী ব্েে, 
ভিমর োইব্দেমর ঘব্দর একটা োশ ভদব্দেব্দে। আমি প্রেব্দি মব্শ্বাসই করব্দে পামরমন। 
  
-আশাকমর ভোিার স্ত্রী ভেিন দুমশ্চন্তায় পব্দ়েনমন। 
  
-না, সুন্দর সািব্দে মনব্দয়ব্দেন। আিাব্দদর গ্রাব্দির ভসই িমহো মিস িারপে রব্দয়ব্দেন ওর 
সব্দে। 
  
মিস িারপে। েুরু কুুঁচব্দক উঠে কব্দনদে ভিেব্দচব্দটর, োব্দক আব্ার ভিব্দক পামঠব্দয়ব্দেন 
নামক ভোিার স্ত্রী? িমহো ভো এই এোকার িানীয় ভোব্দয়ন্দা ব্ো চব্দে। একব্ার 
আিাব্দদর েুব্ ভটক্কা মদব্দয়মেব্দেন। 
  
কো ব্েব্দে ব্েব্দে োরা োইব্দেমর ঘব্দরর সািব্দন উপমিে হব্দেন। 
  
. 
  
ইমেিব্দধয িাইমনিং রুব্দি ব্ব্দস মিব্দসস ব্যামি আর মিস িারপে প্রােরাশ ভসব্দর মনব্দয়ব্দেন। 
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মিব্দসস ব্যামি এোকায় মব্ব্দশষ পমরমচো। ঘটনার জট ভোো এব্িং কােদকারণ েুুঁব্দজ ভব্র 
করার অ্সাধারণ ক্ষিো রব্দয়ব্দে োর–একো এোকার সকব্দেই মব্শ্বাস কব্দর। 
  
-ওই অ্ল্পব্য়সী ভিব্দয়টার এোব্দন আসার কোই আমি োব্মে। ভসন্ট ভিরী মিি এিন 
ভকান ভব়্োব্ার জায়ো নয় ভে েেন ভেব্দক ভকউ এোব্দন আসব্দব্। ভব্মসে ভেব্দকর কোটা 
িব্দন পব্দ়ে োব্দি। োর ওোব্দন িাব্দঝ িাব্দঝ পামটদ হয়। 
  
–ভিব্দয়টার ভপাশাকও ভকান নাব্দচর আসব্দর োওয়ার িে। মকন্তু ভব্মসে ভেক–আমি ভো 
োর িাব্দক মচমন। ভসমেনা ভেক–আিরা একসব্দে সু্কব্দে পব্দ়েমে। 
  
–ভব্মসে ভেব্দকর পামটদব্দে েেন ভেব্দক অ্ব্দনব্দকই আব্দস। বৃ্দ্ধা মিব্দসস ভব্রীর কাব্দে 
শুব্দনমে ভে, সপ্তাব্দহর ভশব্দষ িাব্দঝ িাব্দঝই এক ভসানােী চুে েরুণী োর ওোব্দন এব্দস 
োব্দক। 
  
-েুমি মক োহব্দে ভিব্দয়টাব্দক ভস রকি ভকউ োব্ে? 
  
–ভিব্দয়মটব্দক অ্ব্শয ভসরকি োব্দব্ েুুঁমটব্দয় ভদমেমন। একব্ার িাত্র কব্দটব্দজর ব্াোব্দন . 
ভদব্দেমেোি একিামে জামেয়া আর কাুঁচুমে পব্দর সূেদস্নান করমেে। 
  
েুমি ভে রকি োব্ে, ো হব্দেও পাব্দর। 
  
. 
  
০২. 

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য বডি ইন দ্য লাইব্রেডি । আগাথা ডিডি । ডিস িার্পল ধািাবাডিক 

10 

www.bengaliebook.com                                  সূডির্ত্র 
 

 

  
 কব্দনদে ব্যামি আর কব্দনদে ভিেব্দচট–দুই ব্নু্ধও ওই সিয় আব্দোচনা করমেব্দেন। কব্দনদে 
ভিেব্দচট সেকদ দৃমষ্ট চারপাব্দশ বু্মেব্দয় মনব্দয় ব্েব্দেন, েুমি োহব্দে ব্েে ভিব্দয়টাব্দক 
একদি ভচব্দনা না। 
  
–একই কো ব্ারব্ার ভকন আিাব্দক মজব্দেস করে বু্ঝমে না। েুমি মক 
  
–ভিজাজ েরি কব্দরা না ব্নু্ধ। এটা েুব্দনর ঘটনা–ভেেব্দরর সিস্ত কোই একসিয় প্রকাশ 
হব্দয় প়েব্দব্। পাব্দে েুমি মব্সদৃশ অ্ব্িায় পব্দ়ে োও আমি ভসকোই োব্মে। ভিব্দয়টার 
সব্দে ভোিার ভকান রকি ভোোব্দোে োকব্দে ভসকো এেনই ব্ব্দে ভদয়া োে। আমি 
জামন, েুমি কেনও ভিব্দয়টাব্দক েো মটব্দপ িারব্দে পার না। মকন্তু ভিব্দয়টা ভে এব্াম়েব্দে 
এব্দসমেে–হয়ব্দো ভোিার সব্দে ভদো করব্ার জনযই এব্দসমেে–এরকি হওয়া অ্সম্ভব্ 
নয়। েুমি ভেব্দব্ ভদে। 
  
–ভিব্দয়টাব্দক জীব্ব্দন কেনও ভদমেমন। 
  
–োহব্দে প্রশ্ন ভদো মদব্দি ভিব্দয়টা ভোিার ব্াম়েব্দে ভকন ঢুব্দকমেে। ভস ভে এোকার 
ভকউ নয় োব্দে ভকান সব্দন্দহ ভনই। মকন্তু ভোিার োইব্দেমরব্দে ভস মক করমেে? 
  
–ভস কো ভো আিার জানব্ার কো নয়। আমি োব্দক ভিব্দক পাঠাইমন। 
  
–েুমি ভকান ভব্য়া়ো ধরব্দনর মচমঠ ব্া ওরকি মকেু ভপব্দয়মেব্দে? 
  
–না, ওসব্ মকেু পাইমন। 
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–েেরাব্দত্র েুমি মক করমেব্দে? 
  
হাল্কা োব্দব্ই প্রশ্নটা করব্দেন কব্দনদে ভিেব্দচট। 
  
–একটা সোয় মেব্দয়মেোি রাে নটার সিয়–ভকনহযাব্দি। 
  
ব্াম়ে মিব্দরে কটায়? 
  
-ওোন ভেব্দক ভব্মরব্দয়মেোি রাে দশটার পব্দর। পব্দে োম়ের ভোেিাব্দে প়েব্দে হব্দয়মেে 
ব্াম়ে মিরব্দে ভপৌব্দন ব্াব্দরাটা হব্দয় মেব্দয়মেে। 
  
–ভস সিয় োইব্দেমরব্দে ঢুব্দকমেব্দে? 
  
–না। 
  
োইব্দেমর ভক ব্ন্ধ কব্দর? 
  
েমরিার। এ সিব্দয় সন্ধযা সােটা সাব্দ়ে সােটার িব্দধযই ব্ন্ধ কব্দর ভদয়। 
  
–বু্ব্দঝমে। ভোিার স্ত্রী? 
  
–আমি ব্াম়ে ভিরার সিয় েেীর ঘুব্দি মেে। সন্ধযায় োইব্দেমরব্দে মেব্দয়মেে মকনা মজোসা 
কমরমন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য বডি ইন দ্য লাইব্রেডি । আগাথা ডিডি । ডিস িার্পল ধািাবাডিক 

12 

www.bengaliebook.com                                  সূডির্ত্র 
 

 

–চাকরব্দদর িব্দধয ভকউ এর সব্দে জম়েে ব্ব্দে ভোিার িব্দন হয়? 
  
–না-না, ওরা সব্াই অ্েযন্ত েি ব্িংব্দশর িানুষ। এ ব্াম়েব্দে ব্হু ব্ের ধব্দর আব্দে। 
  
কব্দনদে ভিেব্দচটও িাো ভনব্দ়ে ব্েব্দেন, হযাুঁ, ওব্দদর কাউব্দক আিারও সব্দন্দহোজন িব্দন 
হয় না। ভিব্দয়মট সম্ভব্েঃ ভকান েরুব্দণর সব্দে শহর ভেব্দকই এব্দসমেে। 
  
েেন-হযাুঁ, আিারও োই ধারণা। দাুঁ়োও, িব্দন পব্দ়েব্দে–ভব্মসে ভেক 
  
–ভক ভস? 
  
–মসব্দনিা জেব্দের সব্দে জম়েে এক ভোকরা। আিার স্ত্রীর পমরমচে। ভেব্দেমটর িা োর 
সব্দে প়োব্দশানা কব্দরব্দে। এব্দকব্াব্দর ব্ব্দক োওয়া ভেব্দেমট…স্ল্যানসহযাি ভরাব্দি একটা 
কব্দটজ মনব্দয়ব্দে। িাব্দঝ িাব্দঝ ভস এোব্দন পামটদ ভদয়। েুব্ই হহ-হুুঁব্দল্লা়ে আব্দিাদ হয়। 
শুব্দনমে সপ্তাব্দহর ভশব্দষ ভস শহর ভেব্দক সুন্দরী ভিব্দয়ব্দদরও মনব্দয় আব্দস। 
  
-ভিব্দয়? 
  
–হযাুঁ। ওই রকি ভসানােী চুে একমট ভিব্দয়ব্দক ভস েে সপ্তাব্দহর ভশব্দষ মনব্দয় এব্দসমেে। 
কব্দনদেব্দক েুব্ মচমন্তে িব্দন হে। 
  
–স্বণদব্দকশী। কব্দনদে ভিেব্দচব্দটর কপাব্দেও মচন্তার োুঁজ প়েে। হযাুঁ, একটা সম্ভাব্না আুঁচ 
করা োব্দি…। 
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মক ভেন নাি ব্েব্দে…োর সব্দে একব্ার কো ব্ো দরকার। 
  
োরপর কব্দনদে ভিেব্দচট মব্দায় মনব্দেন। 
  
. 
  
ভসন্ট ভিরী মিব্দির অ্মধব্াসীব্দদর কাব্দে ভব্মসে ভেব্দকর কব্দটজ বু্কাব্দরর নেুন ব্াম়ে 
ব্ব্দেই পমরমচে। গ্রাব্দির নেুন ব্াম়ের এোকায় ওটা মকব্দনমেব্দেন মিঃ বু্কার। িূে গ্রাি 
ভেব্দক কব্দটব্দজর দূরত্ব মসমক িাইব্দের িে। 
  
কব্দটব্দজর সািব্দনর অ্িংশটা গ্রাব্দির পব্দের মদব্দকই। 
  
প্রেব্দি ভশানা মেব্দয়মেে একজন মচত্রোরকা ব্াম়েটা মকব্দনব্দেন। গ্রাব্দির ভোক উৎসামহে 
হব্দয় উব্দঠমেে রুব্দপােী পদদার ভকান নায়কব্দক ভদেব্দে পাব্দব্ ব্ব্দে। পব্দর অ্ব্শয োরা 
হোশ হব্দয়মেে। 
  
জানা মেব্দয়মেে ভব্মসে ভেক ভকান মচত্রোরকা নয়, এক মিল্ম ভকাম্পামনর েুমিও 
িঞ্চসজ্জার সাহােযকারী কিদী। 
  
কব্দটব্দজর িরব্দচ ধরা ভোহার ভেব্দটর সািব্দন পুমেব্দসর োম়ে এব্দস োিব্দে মচি কনব্দেব্ে 
ভিেব্দচট োম়ে ভেব্দক নািব্দেন। 
  
এক েরুণ এমেব্দয় এব্দস দরজা েুেে। োর কাুঁধ অ্ব্মধ েম্বা কাব্দো চুে। 
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–মক ব্যাপার? এোব্দন মক চাই? 
  
–আপমনই মক মিঃ ভব্মসে ভেক? ব্েব্দেন ভিেব্দচট। 
  
–অ্ব্শযই আমি।  
  
–আপনার সব্দে একটা ব্যাপাব্দর মকেু কো ব্েব্দে চাই। 
  
–আপমন ভক? 
  
–আমি…আমি কব্দনদে ভিেব্দচট, এই কাউমন্টর মচি কনব্দেব্ে। 
  
–ো আিার সব্দে মক মব্ষব্দয় কো ব্েব্দে চাইব্দেন? 
  
-শুব্দনমে আপনার এোব্দন েে সপ্তাব্দহর ভশব্দষ একজন িাব্দন েরুণী…ইব্দয় স্বণদব্দকশী 
েরুণী এব্দসমেব্দেন? 
  
–অ্। আিার হনমেকচমরত্র মনব্দয় গ্রাব্দির বু্ম়েগুমে বু্মঝ মচন্তায় পব্দ়ে ভেব্দে। মকন্তু… 
  
োব্দক ব্াধা মদব্দয় কব্দনদে ভিেব্দচট ব্ব্দে উঠব্দেন, একজন সুন্দরী েরুণীর িৃেব্দদহ পাওয়া 
ভেব্দে…োব্দক েুন করা হব্দয়ব্দে 
  
-োজ্জব্ ব্যাপার, ভকাোয়? 
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েযামিিংটন হব্দের োইব্দেমরব্দে। 
  
–েযামিিংটব্দন-ভসই বু্ব্দ়ো ব্যামির ব্াম়েব্দে কব্দনদে ভিেব্দচট ভেব্দকর চাচাব্দোো কোব্ােদায় 
ক্রিশই ভিজাজ হামরব্দয় ভিেমেব্দেন। অ্ব্দনক কষ্ট কব্দর ভক্রাধ সিংব্রণ কব্দর 
ভরব্দেমেব্দেন। 
  
এব্াব্দর আর চ়ো স্বব্দর উত্তর না মদব্দয় পারব্দেন না। 
  
দয়া কব্দর সিংেে োষায় কো ব্েব্দে েুমশ হব্। আিার জানার ব্যাপার মেে, এই ব্যাপাব্দর 
আপমন ভকান আব্দোকপাে করব্দে পাব্দরন মক না। 
  
–অ্েদাৎ আিার এোন ভেব্দক ভকান স্বণদব্দকশী ভোয়া ভেব্দে মকনা-এটাই আপমন জানব্দে 
এব্দসব্দেন–আব্দর হযাব্দল্লা-মক ব্যাপার, আব্ার এব্দস জুব্দটে? 
  
ভসই িুহূব্দেদ একটা োম়ে এব্দস দাুঁম়েব্দয়মেে। োম়ে ভেব্দক ভনব্দি এব্দো এক ভসানােী চুব্দের 
সুন্দরী েরুণী। ভঢাো সাদাকাব্দো ভিারাকাটা পাজািা, মেপমেক রাোব্দনা ভঠাুঁট, আর 
কাজে িাো ভচাব্দে ভিব্দয়মটব্দক অ্দু্ভে সুন্দর োেমেে। 
  
কু্রদ্ধেমেব্দে কব্দটব্দজর দরজা ভঠব্দে ভস মচৎকার কব্দর ব্েে, েুমি আিাব্দক ভিব্দে পামেব্দয় 
এব্দে ভকন? ভব্শব্দো ওই ভস্পনীয় ভিব্দয়টার সব্দে িুমেদ েুটমেব্দে। 
  
-েুমিও ভো ওই ভনািংরা ভরাব্দজনব্াব্দেদর সব্দে মেব্দে। 
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-ও, েুমি মহিংসায় জ্বব্দে পুব্দ়ে িরমেব্দে। মকন্তু েুমি ব্ব্দেমেব্দে পামটদ ভেব্দক দুজব্দন এোব্দন 
চব্দে আসব্। 
  
–ভসই কারব্দণই ভোিাব্দক ব্ব্দে এব্দসমেোি। 
  
–এব্দকব্াব্দর ভদেমে মব্নয়ী েিব্দোক। 
  
 প্রায় ভেুঁমকব্দয় উঠে ভিব্দয়মট, আমি ভোিার হুকুি োমিে কব্দর চেব্দব্া–েুমি োব্ব্দে মক 
কব্দর? 
  
–আিার ওপব্দর কেৃদত্ব িোব্ার স্পধদা েুমি ভদমেও না েুমক। 
  
দুজব্দন দুজব্দনর মদব্দক জ্বেন্ত দৃমষ্টব্দে োমকব্দয় একিুহূেদ নীরব্ হে। 
  
এই সিয় কব্দনদে ভিেব্দচব্দটর কামশর শে ভশানা ভেে। ভব্মসে ভেক দ্রুে ঘুব্দর দাুঁ়োে। 
  
–আহা, আপনার কো একদি েুব্দেই মেব্দয়মেোি, আপনাব্দদর পমরচয় কমরব্দয় মদই…মিনা 
েী–কাউমন্ট পুমেব্দসর সব্জান্তা কব্দনদে…োহব্দে কব্দনদে আিার স্বণদব্দকশী সশরীব্দরই 
উপমিে ভদেব্দেই পাব্দিন…সুপ্রোে। 
  
মচি কনব্দেব্ে িুে োে কব্দর দ্রুে পাব্দয় োর োম়েব্দে মেব্দয় উঠব্দেন। 
  
. 
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০৩. 
  
 িাচ ভব্নহযাব্দির অ্মিস কািরায় ব্ব্দস অ্ধঃস্তন কিদচারীব্দদর েদব্দন্তর মরব্দপাব্দটদ ভচাে 
ভব্াোমিব্দেন ভিেব্দচট। সািব্দন ব্ব্দস ইনসব্দপক্টর স্ল্যাক ব্ব্দে চব্দেব্দেন, সব্ই ভব্শ 
পমরষ্কার িব্দন হব্দি সযার…হনশব্দোব্দজর পর মিব্দসস ব্যামি োইব্দেমরব্দে ব্ব্দসমেব্দেন, 
োরপর রাে দশটা নাোদ শুব্দে চব্দে োন। চাকরব্াকররা রাে সাব্দ়ে দশটার িব্দধয শুব্দে 
োয়। রাব্দের কাজকিদ ভশষ কব্দর েমরিার শুব্দে োয় ভপৌব্দন এোব্দরাটায়। 
  
মরব্দপাটদ ভদেব্দে ভদেব্দে কব্দনদে ভিেব্দচট ব্েব্দেন, চাকরব্াকরব্দদর ভকউ মকেু জাব্দন িব্দন 
হয় না। 
  
এই সিব্দয় দরজা েুব্দে ঘব্দর ঢুকব্দেন িাঃ ভহিক। 
  
–িয়না েদব্দন্তর মব্ষয়টা জামনব্দয় ভেব্দে এোি। 
  
–হযাুঁ, হযাুঁ, ধনযব্াদ, এটারই দরকার এেন। ব্েব্দেন কব্দনদে ভিেব্দচট। 
  
ব্োর িে ভব্মশ মকেু ভনই। শ্বাসব্দরাব্দধর িব্দেই িৃেুয ঘব্দটব্দে। ভিব্দয়মটর ভপাশাব্দকর 
ভকাির ব্ন্ধ েোয় িাুঁস োমেব্দয় ভপেব্দন ভটব্দন এব্দন হেযা করা হব্দয়ব্দে। ধস্তাধমস্তর ভকান 
প্রিাণ পাওয়া োয়মন। 
  
-িৃেুযর সিয়টা কেন িব্দন হয়। 
  
–ভসোব্দব্ ব্েব্দে ভেব্দে ব্েব্দে হয় রাে দশটার আব্দে না, আর িধযরামত্রর পব্দর নয়। 
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–আর গুরুত্বপূণদ মকেু? 
  
-না ভেিন মকেু ভনই। ভিব্দয়মটর কুিারীত্ব অ্টুট মেে। ব্য়স আঠাব্দরার িব্দধয–চিৎকার 
স্বািয। 
  
কো ভশষ কব্দর িাঃ ভহিক মব্দায় মনব্দেন। 
  
কব্দনদে ভিেব্দচট ইনসব্দপক্টর স্ল্যাব্দকর মদব্দক োকাব্দেন। আিার িব্দন হব্দি ভিব্দয়টা েেন 
ভেব্দকই এই এোকায় এব্দসমেে। ভকান সূত্র ভো ভচাব্দে প়েব্দে না। স্কটেযাে ইয়ািদব্দক 
জানাব্দনাই োে িব্দন হব্দি। 
  
শহর ভেব্দক এব্দেও, স্ল্যাক ব্েব্দেন, ভিব্দয়মটর আসার উব্দেশয কব্দনদে আর মিব্দসস ব্যামি 
মকেু জাব্দনন ব্ব্দে আিার িব্দন হয়। অ্ব্শয আমি জামন োরা আপনার ব্নু্ধ। 
  
এ কোয় কণদপাে না কব্দর কব্দনদে ভিেব্দচট মক ব্েব্দে োমিব্দেন। এিন সিয় 
ভটমেব্দিান ভব্ব্দজ উঠে। মেমন উব্দঠ মেব্দয় মরমসোর কাব্দন েুব্দে মনব্দেন। 
  
হযাুঁ, িযাচ ভব্নহযাি পুমেস সদর দপ্তর…হযাুঁ, একমিমনট…টুব্দক মনমি…ব্েুন…রুমব্ কীন… 
ব্য়স আঠাব্দরা…ভপশাদার নৃেয মশল্পী…পাুঁচ িুট চার ইমঞ্চ উচ্চো…ভসানােী চুে, পােো 
ভচহারা…সাদা সান্ধয ভপাশাক পরব্দণ…পাব্দয় রুব্দপামে চপ্পে…মঠক আব্দে…মিব্দে োব্দি…হা… 
এেুমন আমি স্ল্যাকব্দক পামঠব্দয় মদমি…ওব্দক। 
  
মরমসোর নামিব্দয় ভরব্দে স্বমস্তর মনঃশ্বাস ভিেব্দেন কব্দনদে ভিেব্দচট। 
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–সমঠক সন্ধানটা পাওয়া ভেে। ভেনসায়ার পুমেব্দসর কাে ভেব্দক ভিান এব্দসমেে। 
ভিনিাউব্দের িযাব্দজমেক ভহাব্দটে ভেব্দক একমট ভিব্দয় মনরুব্দেশ হব্দয়মেে। 
  
-ও ভো জো েূমিব্দে ভঘরা একটা জায়ো। ব্েব্দেন ইনসব্দপক্টর স্ল্যাক। 
  
–হযাুঁ, এোন ভেব্দক আঠাব্দরা িাইব্দের পে। ওই িযামজমেক ভহাব্দটব্দেই ভিব্দয়মট নৃেয মশল্পী 
মেে। েেরাব্দে কাব্দজ উপমিে হয়মন ব্ব্দে ভহাব্দটে কেৃদপক্ষ পুমেসব্দক জামনব্দয়ব্দে। েুমি 
এেনই রওনা হব্দয় োও। ভসোব্দন সুপামরব্দন্টব্দন্ট হাপদাব্দরর সব্দে ভদো কব্দর ো দরকার 
করব্দব্। 
  
. 
  
০৪. 
  
 এরপর েোসম্ভব্ দ্রুে োম়ে হাুঁমকব্দয় স্ল্যাক ভিনিাউব্দে ভপৌঁব্দেব্দেন, সদর দপ্তব্দরর সব্দে 
ভোোব্দোে কব্দরব্দেন, আর ভহাব্দটে িযাব্দনজাব্দরর সব্দেও সাক্ষাৎ কব্দরব্দেন। 
  
এরপর মেমন রুমব্ কীব্দনর এক ভব্ানব্দক সব্দে মনব্দয় িাচ ব্যানহাব্দি মিব্দর এব্দেন। 
  
কব্দনদে ভিেব্দচট স্ল্যাব্দকর অ্ব্দপক্ষাব্দেই মেব্দেন। স্ল্যাব্দকর সব্দে ঘব্দর ঢুব্দক েরুণীমট জানাে, 
ভপশাদারী জেব্দে আমি ভজামস নাব্দিই পমরমচে। আিার আসে নাি অ্ব্শয ভজাব্দসিাইন 
টানদার। আিার সহকারী ভরিে নাব্দি পমরমচে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য বডি ইন দ্য লাইব্রেডি । আগাথা ডিডি । ডিস িার্পল ধািাবাডিক 

20 

www.bengaliebook.com                                  সূডির্ত্র 
 

 

কব্দনদে ভিেব্দচব্দটর ইমেব্দে মিস টানদার একটা ভচয়াব্দর ব্সে। ভিব্দয়মট রূপসী, ব্য়স 
মেমরব্দশর ভব্মশ হয়মন। ভসৌন্দব্দেদর অ্ব্দনকটাই প্রসাধব্দনর সহায়োয় ব্া়োব্দনা। ভিেব্দচব্দটর 
িব্দন হে ভব্শ বু্মদ্ধিমে আর নম্রস্বোব্া। উমিি িব্দন হব্দেও ভশাকগ্রস্ত িব্দন হমিে না 
ভিাব্দটই। 
  
আরও দু-একমট কোর পব্দর সকব্দে িব্দেদর মদব্দক পা ব্া়োব্দেন। 
  
িৃেব্দদহ পেদব্দব্ক্ষণ কব্দর ভব্মরব্দয় এব্দস মিস, টানদার কমম্পে েোয় ব্েে, হযাুঁ, রুমব্র 
িৃেব্দদহ, ভকান সব্দন্দহ ভনই। ওঃ আিার শরীর ভকিন করব্দে। 
  
অ্মিব্দস মিব্দর এব্দে কব্দনদে ভিেব্দচট ব্েব্দেন, মিস টানদার, আপনার কাে ভেব্দক রুমব্ 
সম্পব্দকদ সব্ কো আিাব্দদর জানা দরকার। 
  
-হযাুঁ, মনশ্চয়ই। আমি ভো়ো ভেব্দকই ব্েমে। একটু দি মনে ভজামস। পব্দর ব্েব্দে শুরু 
করে, ওর নাি রুমব্ কীন। অ্ব্শয ওটা ভপশাদারী নাি। আসে নাি ভরামজ ভেিা। ওর 
িা মেে আিার িাব্দয়র িাসেুব্দো ভব্ান। ওব্দক আমি ভেব্দেব্দব্ো ভেব্দকই মচমন। ব্াইব্দর 
ভেব্দক েেটা সম্ভব্ অ্ব্শয। রুমব্ মনব্দজব্দক নৃেযমশল্পী মহব্দসব্দব্ হেমর কব্দরমেে। দমক্ষণ 
েন্ডব্দনর মরক্সওব্দয়ব্দের পযাব্দে দয োস প্রমেষ্ঠাব্দন নৃেযমশল্পীর জুম়ে মহব্দসব্দব্ কাজ করমেে। 
  
আমি ভিনিাউব্দের িযাব্দজমেক ভহাব্দটব্দে মেন ব্ের ধব্দর কাজ কব্দর আসমে। 
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েে গ্রীষ্মকাব্দে একটা দুঘটদনায় আিার পাব্দয়র ভো়োমে িচব্দক োয়। িব্দে ভহাব্দটব্দে নাচ 
ব্ন্ধ রােব্দে ব্াধয হই। আিার ব্দব্দে রুমব্ব্দক মনব্দয় আসার জনয আমি েেন 
িযাব্দনজারব্দক ব্মে, ভটমেগ্রাি কব্দর োব্দক মনব্দয় আসা হয়। 
  
–এ ঘটনা কেমদন আব্দেকার? মজব্দেস করব্দেন কব্দনদে ভিেব্দচট। 
  
–ো এক িাস হে রুমব্ জব্দয়ন কব্দরব্দে। ওর সব্ই োে মেে, ভদেব্দেও সুন্দরী। মকন্তু 
ভেিন মিশুব্দক মেে না আর ভকিন ভব্াকা-ভসাকা ধরব্দনর। অ্ল্প ব্য়সীব্দদর চাইব্দে 
ব্য়স্কব্দদর সব্দেই োে িামনব্দয় মনব্দে পারে। 
  
-ওর মব্ব্দশষ ভকান ব্নু্ধ মেে? জানব্দে চাইব্দেন ভিেব্দচট। 
  
–ো ব্েব্দে পারব্ না। আিাব্দক ব্ব্দেমন কেব্দনা। 
  
–আপনার িাসেুব্দো ভব্ানব্দক ভশষ কেন ভদব্দেমেব্দেন? 
  
–েেরাব্দত্রই। ও আর ভরিে দুব্দটা প্রদশদনী নাব্দচ অ্িংশ মনব্দয়মেে। প্রেিব্ার ভনব্দচমেে 
রাে সাব্দ়ে দশটায়। মিেীয়টা িাঝরাব্দে হব্ার কো মেে। প্রেি নাচটা ভশষ করার পর 
আমি ভদেব্দে পাই ভহাব্দটব্দে োব্দক এিন একজব্দনর সব্দে নাচব্দে। আমি েেন োউব্দি 
কব্দয়কজব্দনর সব্দে মেজ ভেেমেব্দেন। 
  
ওব্দক ওই ভশষব্ার ভদমে। িাঝরাব্দের পর ভরিে হঠাৎ েুব্দট এব্দস জানায় রুমব্ব্দক 
ভকাোও েুুঁব্দজ পাব্দি না। ওমদব্দক নাব্দচরও সিয় হব্দয় ভেব্দে। 
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আমি েেনই ভরিেব্দক মনব্দয় রুমব্র ঘব্দর ভেোি। ঘব্দর ভস মেে না। ভে ভপাশাক পব্দর 
ভনব্দচমেে–হাল্কা ভোোপী স্কাটদ ভচয়াব্দরর ওপব্দর পব্দ়েমেে। 
  
ভহি কনব্দেব্ে কব্দনদে ভিেব্দচট নীরব্দব্ ব্ব্দস মিস টানদাব্দরর কো শুব্দন োমিব্দেন। 
  
রুমব্ ভিব্দরমন ভদব্দে আমিই ব্াধয হব্দয় ভরিব্দের নাব্দচর জুম়ে হব্দয়মেোি। েুব্ই কষ্ট 
হব্দয়মেে। সকাব্দে ভদেোি পা ভব্শ িুব্দে উব্দঠব্দে। রুমব্র জনয ভব্ো দুব্দটা পেদন্ত ব্ব্দস 
রইোি। 
  
োরপর আপমন পুমেব্দস েব্র মদব্দেন? 
  
–না আমি মদইমন। আিার ধারণা মেে, ভব্াকার িে মনশ্চয়ই ভকান ভেব্দের পাল্লায় 
পব্দ়েব্দে, মঠক মিব্দর আসব্দব্। মকন্তু ভশষ পেদন্ত 
  
–মিঃ ভজিারসন ব্ব্দে ভক একজন পুমেব্দস েব্র মদব্দয়মেে। মেমন ভক? 
  
–ভহাব্দটব্দের অ্মেমেব্দদর একজন। মেমনই পুমেব্দস েব্র মদব্দয়মেব্দেন। 
  
–মকন্তু মেমন হঠাৎ েব্র মদব্দে ভেব্দেন ভকন? 
  
–েিব্দোক পেুিানুষ। সািানয মকেু ঘটব্দেই অ্মির হব্দয় পব্দ়েন। 
  
–আপনার ভব্ানব্দক ভে েরুব্দণর সব্দে ভশষ নাচব্দে ভদব্দেন ভস ভক? 
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োর নাি ব্াটদব্দেট। েে দশ মদন ধব্দরই ভস ভহাব্দটব্দে আব্দে। 
  
–এব্দদর িব্দধয মক ব্নু্ধব্দত্বর সম্পকদ মেে? 
  
 –এ মব্ষব্দয় আমি মকেু জামন না। কোটা শুব্দন কব্দনদে ভিেব্দচব্দটর িব্দন হে, ভজামস 
ইিাকৃেোব্দব্ই মকেু ভচব্দপ োব্দি। মেমন েীক্ষ্ণ দৃমষ্টব্দে োর মদব্দক োমকব্দয় মজব্দেস 
করব্দেন, এসম্পব্দকদ ভেব্দেমটর মক ব্িব্য? 
  
–ভস ব্ব্দেব্দে নাব্দচর পব্দর রুমব্ োর ঘব্দর মেব্দয়মেে। 
  
–এর পব্দরই মক ভস- 
  
-হযাুঁ, অ্দৃশয হব্দয় োয়। 
  
–ভসন্ট ভিরী মিব্দি মিস কীন কাউব্দক মচনব্দেন ব্ব্দে জাব্দনন? 
  
–আিার জানা ভনই। 
  
–কেব্দনা োব্দক েযামিিংটন হব্দের নাি করব্দে শুব্দনমেব্দে? 
  
–না, ও নািটা এই প্রেি শুনোি। 
  
কব্দনদে ভিেব্দচট েীক্ষ্ণ দৃমষ্টব্দে মিস টানদারব্দক েক্ষয কব্দর ব্েব্দেন, োমিিংটন হব্দেই মিস 
কীব্দনর িৃেব্দদহ পাওয়া মেব্দয়মেে। 
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–েযামিিংটন হব্দে? আশ্চেদ কাে। 
  
–কব্দনদে ব্যামি ব্ব্দে কাউব্দক আপমন ভচব্দনন? মকিংব্া মিঃ ভব্মসে ভেক ব্ব্দে কাউব্দক? 
  
 –ভব্মসে ভেক নািটা শুব্দনমে ব্ব্দে িব্দন হব্দি। েব্দব্ এসম্বব্দন্ধ মকেু জামন না। 
  
এই সিয় ইনসব্দপক্টর স্ল্যাক োর ভনাটব্ই ভেব্দক একটা পাো মেুঁব্দ়ে মচি কনব্দেব্ব্দের 
মদব্দক এমেব্দয় মদব্দেন। মেমন কােব্দজ ভচাে বু্মেব্দয় ভদেব্দেন, ভপমিব্দে ভেো রব্দয়ব্দে, 
কব্দনদে ব্যামি েে সপ্তাব্দহ িযাব্দজমেক ভহাব্দটব্দে হনশ ভোজ ভসব্দরমেব্দেন। 
  
কব্দনদে ভিেব্দচট িুে েুব্দে স্নযাব্দকর ভচাব্দে ভচাে রােব্দেন। োর ব্নু্ধ কব্দনদে ব্যামি সম্পব্দকদ 
স্ল্যাব্দকর িব্দনাোব্ বু্ঝব্দে ভপব্দর মেমন নীরব্ রইব্দেন। পব্দর ভজামসর মদব্দক োমকব্দয় 
ব্েব্দেন, মিস টানদার, আিার ইব্দি, আপমন আিার সব্দে একব্ার েযামিিংটন হব্দে োন, 
োহব্দে কাব্দজর মকেু সুমব্ধা হয়। 
  
-আিার আপমত্ত ভনই। 
  
. 
  
০৫. 
  
 েযামিিংটন হব্দেন ব্যাপারটা মচরকুিারী ওব্দয়দারব্দব্রী ভব্শ রসাব্দো কব্দর রমটব্দয় ভদব্ার 
ব্যব্িা করব্দেন। 
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মিস িারপেব্দকও ভে েযামিিংটন হব্দের োম়ে এব্দস মনব্দয় ভেব্দে ভস েব্রও ভসন্ট ভিরী 
মিব্দির অ্ব্দনব্দকরই জানা হব্দয় ভেে। 
  
ঘটনাটা ভব্শ িুেব্দরাচক এব্িং কেঙ্কজনক রূপ মনব্দয় আব্দোচনার মব্ষয়ব্স্তু হব্দয় উঠে। 
  
মিব্দসস প্রাইস মরিব্দে েব্রটা ভপব্দেন োুঁর পমরচামেকা ক্লারার িুব্দে। মেমন আব্ার 
ঘটনাটা ভপৌঁব্দে মদব্দেন গ্রাব্দির োজক ভরোব্দরে মিঃ মক্লব্দিন্টব্দক। 
  
মিব্দসস প্রাইস মরিব্দে েে এক বৃ্হস্পমেব্াব্দর েেন োব্ার পব্দে কব্দনদে ব্যামিব্দক ভদেব্দে 
ভপব্দয়মেব্দেন। পযামিিংটব্দন একটা টযামক্স মনব্দয় ভসন্ট জনস উব্দির একটা মঠকানায় 
োব্দিন–এরকি োর কাব্দন এব্দসমেে। োজক েিব্দোকব্দক ভব্শ সব্দন্দব্দহর সুব্দরই এই 
মব্ব্রণও জামনব্দয়মেব্দেন। 
  
মিঃ মক্লব্দিন্ট অ্ব্শয এব্দে মকেুই বু্ঝব্দে পাব্দরন মন। মেমন অ্ব্াক হব্দয় মজব্দেস 
কব্দরমেব্দেন, এব্দে মক প্রিাণ হয়? 
  
. 
  
োইব্দেরী ঘর ভেব্দক ইমেিব্দধয িৃেব্দদহটা সমরব্দয় মনব্দয় োওয়া হব্দয়মেে। পুমেব্দসর ভোক 
োরা আেুব্দের োপ আর েমব্ মনব্দে এব্দসমেে, োরাও চব্দে মেব্দয়মেে। 
  
মিব্দসস ব্যামি আর মিস িারপে ব্সার ঘব্দর এব্দস ব্ব্দসমেব্দেন। 
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–জাব্দনা ভজন, আিার িব্দন হব্দি মকেু একটা ঘটব্দে পাব্দর। োব্দো োেব্দে না। েুমি 
ব্ব্দসা। কব্দনদে ভিেব্দচট ভিান কব্দর জামনব্দয়ব্দেন, ভে ভিব্দয়মট িারা ভেব্দে োর এক 
িাসেুব্দো ভব্ানব্দক মনব্দয় আসব্দেন এোব্দন। েুমি মকেু বু্ঝব্দে পারে? 
  
–ভিব্দয়টাব্দক এোব্দন ভকন আনা হব্দি বু্ঝব্দে পারমে না, ব্েব্দেন মিস িারপে, েব্দব্ 
এিন হব্দে পাব্দর কব্দনদে ভিেব্দচব্দটর ইব্দি কব্দনদে ব্যামিব্দক ভিব্দয়টা একব্ার ভদেুক। 
  
-ওব্দক মচনব্দে পাব্দর মকনা ভস জনয? ব্েব্দেন মিব্দসস ব্যামি। ওরা মক আেদারব্দক সব্দন্দহ। 
করব্দে? 
  
-আিারও ভসরকি ধারণা। 
  
 –আেদার এই ঘটনায় জম়েে! আশ্চেদ। 
  
 –এ মনব্দয় মচন্তা কব্দরা না, িমে। 
  
–আেদারও ভব্শ ভেব্দে পব্দ়েব্দে। 
  
এই সিয় ব্াইব্দর োম়ের শে ভশানা ভেে। একটু পব্দরই কব্দনদে ভিেব্দচট ভসই ভিব্দয়মটব্দক 
মনব্দয় ঘব্দর ঢুকব্দেন। 
  
–ইমন হব্দেন মিস টানদার, মিব্দসস ব্যামি। মনহে ভিব্দয়মটর িাসেুব্দো ভব্ান। 
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মিসব্দস ব্যামি োর সব্দে করিদদন কব্দর মিস িারপেব্দক োর সব্দে পমরচয় কমরব্দয় 
মদব্দেন। োরপর োব্দক মনব্দয় োইব্দেরী ঘব্দর এব্দেন। 
  
কব্দনদে ভিেব্দচট আর মিস িারপে োব্দক অ্নুসরণ করব্দেন। 
  
–ও ওোব্দন পব্দ়েমেে। 
  
 কাব্দপদটটা ভদমেব্দয় ব্েব্দেন মিস ব্যামি। 
  
-ওহ। ব়্ে অ্দু্ভে োেব্দে–এিন একটা জায়োয় 
  
ব্যাপারটা মনব্দয় মিস িারপে মনশ্চয়ই মকেু ভেব্দব্ব্দেন? ব্েব্দেন কব্দনদে ভিেব্দচট। 
  
মিস িারপে কোটা শুব্দনও না ভশানার োন কব্দর রইব্দেন। পরক্ষব্দণই সকব্দে ঘর ভেব্দ়ে 
ভব্মরব্দয় এব্দেন। 
  
মঠক ভসই িুহূব্দেদ োব্দদর সব্দে মিমেে হব্দব্ন কব্দনদে ব্যামি। কব্দনদে ভিেব্দচট োুঁব্দক 
অ্েযেদনা জানাব্দেন। পব্দর োব্দক মিস টানদাব্দরর পমরচয় জানাব্দেন। মেমন েক্ষয করব্দেন 
দুজব্দনর কাব্দরা িুব্দেই পরস্পরব্দক মচনব্দে পারার ভকান োব্ জােে না। মেমন স্বমস্তর 
মনঃশ্বাস ভিেব্দেন। 
  
মিস টানদাব্দরর িুব্দে রুব্ী কীব্দনর অ্দৃশয হওয়ার ঘটনা শুনব্দেন। 
  
মিস িারপে োব্দক মজব্দেস করব্দেন, োর পব্দরই আপমন পুমেব্দস েব্র মদব্দেন? 
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–ওহ না। েব্রটা মদব্দয়মেব্দেন মিঃ ভজিারসন। মেমন ভহাব্দটব্দের ব্ামসন্দা। িানুষটা 
পক্ষাঘাব্দে পেু। 
  
–মিঃ ভজিারসন? মিব্দসস ব্যামি ব্েব্দেন। 
  
–কনওব্দয় ভজিারসন মক? 
  
–হযাুঁ। 
  
–মেমন ভো আিাব্দদর ব্হুকাব্দের পুরব্দনা ব্নু্ধ। মেমন িযাব্দজমেক ভহাব্দটব্দে আব্দেন? 
আেদার, এব্দো ভদেমে রীমেিে এক সিাপেন। 
  
এরপর মিস টানদাব্দরর মদব্দক োমকব্দয় ব্েব্দেন, মেমন আজকাে ভকিন আব্দেন? োুঁর 
পমরব্াব্দরর আর সকব্দেও মক ভসোব্দনই আব্দেন? 
  
-হযাুঁ মিঃ েযাসব্দকন, ভোট মিব্দসস ভজিারসন আর মপটার–ওরা সব্াই রব্দয়ব্দেন। মিস 
িারপে েক্ষয করব্দেন, মিঃ ভজিারসন সম্পব্দকদ ভিব্দয়মট েেন কো ব্েমেে, োর েোয় 
মকেুটা ভেন কৃমত্রি রব্দয়ব্দে। 
  
আরও দু-চারমট কো ব্োর পর কব্দনদে ভিেব্দচট মব্দায় মনব্দেন। 
  
–েক্ষয কব্দরে িমে, ভজিারসনব্দদর কো উঠব্দেই ভিব্দয়মট ভকিন অ্স্বাোমব্ক হব্দয় 
উব্দঠমেে? ব্েব্দেন মিস িারপে। 
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–ব্যাপারটা মক হব্দে পাব্দর ভজন? ভিব্দয়মট ভব্াব্দনর জনয দুঃে ভপব্দয়ব্দে ব্ব্দে মকন্তু িব্দন হে 
না আির। 
  
-হযাুঁ, রুব্ী কীব্দনর কো ব্েব্দে মেব্দয় ভকিন ভরব্দে উঠমেে, আিারও নজব্দর পব্দ়েব্দে। 
কারণটা মক হব্দে পাব্দর ভসটাই আগ্রব্দহর মব্ষয়। 
  
এক িুহূেদ মক োব্ব্দেন মিব্দসস ব্যামি। পব্দর ব্েব্দেন, ব্যাপারটা জানব্দে হব্দব্। আিরা 
আজ ভিনিাউব্দে োব্ আর িযাব্দজমেক ভহাব্দটব্দে োকব্–েুমিও োকব্দব্ আিাব্দদর সব্দে। 
ভজিারসব্দনর সব্দে ভোিার পমরচয় কমরব্দয় ভদব্-ভদেব্দব্ েুব্ই োে িানুষ। িানুষটা ব়্ে 
দুঃেী। এক ভেব্দে আর এক ভিব্দয় মেে োর–দুজব্দনই মব্ব্ামহে। একব্ার ফ্রাি ভেব্দক 
ভিরার পব্দে দুঘদটনায় ওরা সকব্দেই িারা োয়।–মিব্দসস ভজিারসন ভরাজািে আর 
ফ্রযাঙ্ক। কনওব্দয়র পা দুব্দটা ভকব্দট ব্াদ মদব্দে হব্দয়মেে। অ্সাধারণ িব্দনর ভজাব্দর মনব্দজব্দক 
সািব্দে ভরব্দেব্দেন। পুত্রব্ধূমট এেন ওুঁর সব্দেই োব্দক। ফ্রযাঙ্ক ভজিারসব্দনর সব্দে মব্ব্দয়র 
আব্দে ও মেে মব্ধব্া। প্রেি পব্দক্ষর এক ভেব্দে আব্দে োর মপটার কারব্দিামি। ওরা দুজন 
ো়ো সকদ েযািব্দকে, ভরাজািের স্বািীও োব্দক কনওব্দয়র সব্দে। ওব্দদর কো োব্ব্দে 
ভেব্দে বু্ক ভিব্দট োয়। 
  
–োর ওপব্দর ঘটে আর একটা দুঃেজনক ঘটনা। ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
–এ ঘটনার সব্দে মক সম্পকদ? 
  
–ভনই ব্েে? মিঃ ভজিারসনই ভো পুমেব্দস েব্রটা মদব্দয়মেব্দেন। 
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. 
  
. 
  
০৬. 
  
 ভগ্রনসায়ার পুমেব্দসর সুপামরব্দন্টব্দন্ট হাপদার আর ইনব্দপক্টর ক্লযাকব্দক মনব্দয় কব্দনদে ভিেব্দচট 
কো ব্েমেব্দেন ভহাব্দটব্দের িযাব্দনজার মিঃ ভপ্রসকব্দটর সব্দে। 
  
কব্দনদব্দের প্রব্দশ্নর উত্তব্দর মিঃ ভপ্রসকট ব্েব্দেন, ভিব্দয়মটর সম্পব্দকদ আমি মকেুই জামন না। 
োব্দক এব্দনমেে ভোমস 
  
–ভোমস এোব্দন কেমদন আব্দে? 
  
ব্ের মেব্দনক। 
  
 –ভিব্দয়মটব্দক আপমন পেন্দ কব্দরন? 
  
-হযাুঁ। ও েুব্ কাব্দজর ভিব্দয়। আিাব্দদর পব্দক্ষ সব্মদক ভেব্দকই উপেুি। ব্যব্হারও ভব্শ 
িব্দনারি। ওর ওপর েব্দেষ্ট মনেদর কমর আমি। 
  
–ভো়োমের ভচাট পাওয়ার পব্দরই মক ভস োর িাসেুব্দো ভব্ানমটব্দক আনার প্রস্তাব্ 
মদব্দয়মেে? 
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-হযাুঁ। আমি ভিব্দয়মটর মব্ষব্দয় মকেুই জানোি না। ভোমসই োব্দক মনব্দজর েরব্দচ মনব্দয় 
এব্দসমেে। িাইব্দনর ব্যাপারটাও ওরা মনব্দজব্দদর িব্দধয মঠক কব্দর মনব্দয়মেে। 
  
এরপর রুব্ী কীব্দনর সম্পব্দকদ জানাব্দে মেব্দয় ভহাব্দটে িযাব্দনজার জানাব্দেন মিঃ ভজিারসন 
োব্দক েুব্ই পেন্দ করব্দেন। িাব্দঝিাব্দঝ োম়ে কব্দর ভব়্োব্দেও মনব্দয় ভেব্দেন। মেমন পেু 
িানুষ, হুইে ভচয়াব্দরই চোব্দিরা কব্দরন। অ্ল্পব্য়সী ভিব্দয়ব্দদর মেমন েুব্ই ভস্নহ কব্দরন। 
োব্দদর জনয িাব্দঝ িব্দধয এোব্দন পামটদ মদব্দয় োব্দকন। 
  
–পুমেব্দস ভিানটা ভো মেমনই কব্দরমেব্দেন? জানব্দে চাইব্দেন সুপামরব্দন্টব্দন্ট হাপদার। 
  
–হযাুঁ। আিার ঘব্দর ব্ব্দসই ভিান কব্দরমেব্দেন। 
  
এরপর মিঃ ভজিারসব্দনর সব্দে কো ব্োর জনয আগ্রহী হব্দয় উঠব্দেন কব্দনদে ভিেব্দচট। 
মিঃ ভপ্রসকট োব্দদর মনব্দয় মিঃ ভজিারসব্দনর সুইব্দট উপমিে হব্দেন। 
  
মিব্দসস এমিব্দেি ভজিারসন জানাব্দেন োর শ্বশুর প্রচে িানমসক আঘাে ভপব্দয়ব্দেন। 
িািার োব্দক ঘুব্দির ওষুধ মদব্দয়ব্দেন। ঘুি ভেব্দক উঠব্দেই োর সব্দে কো ব্ো োে। 
  
সুপামরব্দন্টব্দন্ট হাপদার কব্দনদে ভিেব্দচটব্দক ব্েব্দেন, োহব্দে েেক্ষব্দণ েরুণ জজদ 
ব্াটদব্দেব্দটর সব্দে সাক্ষাৎ কব্দর আসা োক। 
  
কব্দনদে ভিেব্দচট োর এই প্রস্তাব্দব্ সায় মদব্দেন। 
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. 
  
০৭. 
  
 কৃশ ভচহারার মেপমেব্দপ েরুণ জজদ ব্াটদব্দেট। োর সব্দে কো ব্ব্দে মকন্তু মব্ব্দশষ মকেুই 
জানা ভেে না। 
  
রাে এোরটা নাোদ ভস রুব্ী কীব্দনর সব্দে ভনব্দচমেে। োরপর ভস োর মনব্দজর ঘব্দর 
চব্দে মেব্দয়মেে। ভসই সিয় োব্দক মকেুটা ক্লান্ত আর মব্িষদ িব্দন হব্দয়মেে োর। 
  
এরপর োমনকটা এমদক ওমদক ঘুব্দর মিব্দর এব্দস একিাত্র পানীয় পান কব্দরমেে। ভসই 
সিয় োর ভচাব্দে পব্দ়েমেে ভোমস ভটমনস ভেব্দে ভে েিব্দোক োর সব্দে নাচমেে। 
  
ভোমসর ভো়োমেব্দে ভচাট ভেব্দেমেে ভস জানে, এই অ্ব্িায় োব্দক নাচব্দে ভদব্দে ভস েুব্ 
মব্মিে হব্দয়মেে। 
  
কব্দনদে ভিেব্দচট োব্দক মজব্দেস করব্দেন, আপনার ভকান োম়ে আব্দে? 
  
–হযাুঁ, আিার োম়ে আব্দে। ব্েে ব্াটদব্দেট। 
  
 –োম়েটা মনব্দয়ই ঘুরব্দে ভব্মরব্দয়মেব্দেন মক? 
  
–না। ওটা চত্বব্দরই মেে। 
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–এব্দকব্াব্দর িাোব্দিাটা েদদে। 
  
ব্াটদব্দেব্দটর সব্দে কো ব্োর পর কব্দনদে ভিেব্দচব্দটর এই মেে সব্দব্দশষ প্রমেমক্রয়া 
  
. 
  
ভহাব্দটব্দের নাইটোিদ ও ব্ারিযানব্দদরও মজোসাব্াদ করা হে। রুব্ী কীন ভে সদর দরজা 
মদব্দয় ব্াইব্দর োয়মন ভস রাব্দত্র ভস কো ভব্শ ভজার মদব্দয়ই জানাে নাইটোিদ। েব্দব্ ভসই 
সব্দে একোও জানাে, ভদােোর ঘর ভেব্দক ভব্মরব্দয়ই ভে ভঘারাব্দনা মসুঁম়ে ভসটা মদব্দয় 
ভব্মরব্দয় ভেব্দে োব্দক ভচাব্দে প়েব্ার কো নয়। 
  
রাে দুব্দটায় নাচ ব্ন্ধ হওয়ার আব্দে ভসই দরজা ব্ন্ধ করা হয় না। 
  
ব্ারিযাব্দনর সব্দে কো ব্ব্দে ভব্মরব্দয়ই নয় ব্েব্দরর একমট ব্ােব্দকর সািব্দন পব্দ়ে ভেব্দেন 
কব্দনদে ভিেব্দচট ও োর সেরী। 
  
ভেব্দেমট ভব্শ উব্দত্তমজে েমেব্দেই মজব্দেস করে, আপনারা মক ভোব্দয়ন্দা? আমি মপটার 
কার ভিমস। আিার দাদু মিঃ ভজিারসনই রুব্ীর জনয পুমেব্দস ভিান কব্দরমেব্দেন। আমি 
মিব্দটকমটে েল্প েুব্ পেন্দ কমর। ভোব্দয়ন্দাব্দদর আিার োে োব্দে। 
  
ভেব্দেমটর চটপব্দট কোব্ােদা শুব্দন সুপামরব্দন্টব্দন্ট হাপদার েুব্ই ভকৌেূহেী হব্দয় উঠব্দেন। 
মেমন োর সব্দে কোয় কোয় ভব্শ োব্ জমিব্দয় মনব্দেন। 
  
ভশষ পেদন্ত এই সাক্ষাৎকার ভেব্দক কব্দয়কমট গুরুত্বপূণদ সূত্র োরা ভপব্দয় ভেব্দেন। 
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–রুব্ী কীনব্দক েুব্ োে োেে। মকন্তু িা আর িাকদ কাকা ওব্দক একদি ভদেব্দে পারে 
না। ভকব্ে দাদু ওব্দক োেব্াসব্দো…ও ভে িব্দর ভেব্দে এজনয োরা েুব্ েুমশ… 
  
মপটার কারব্দিমসর কো শুব্দন কব্দনদে ভিেব্দচট আর হাপদার পরস্পর দৃমষ্ট মব্মনিয় 
করব্দেন। 
  
এরপর োরা কনওব্দয় ভজিারসব্দনর সুইব্দট উপমিে হব্দেন। ভসই সিয় দীঘদকায় অ্মির 
মচত্ত এক েিব্দোব্দকর সব্দে কো ব্েমেব্দেন কনওব্দয়র পুত্রব্ধূ এমিব্দেি। 
  
পুমেস কেদাব্দদর ভদব্দে ভসই েিব্দোক ঘুব্দর দাুঁম়েব্দয় ব্েব্দেন, আপনাব্দদর জনযই অ্ব্দপক্ষা 
করমেোি। আিার শ্বশুর আপনাব্দদর জনয অ্ব্দপক্ষা করব্দেন। োুঁর স্বািয মব্ব্দশষ োে 
নয়। 
  
িািার ব্ব্দে মদব্দয়ব্দেন ভকান অ্ব্িাব্দেই ভেন োব্দক উব্দত্তমজে হব্দে ভদওয়া না হয়। 
  
-হযাুঁ। ওুঁর হাটদ েুব্ই োরাপ। এমিব্দেি ভজিারসন িাকদ েযাসব্দকেব্দক সিেদন করার ভচষ্টা 
করব্দেন। 
  
ভোকমট দুঃসাহসী, অ্মব্ব্দব্চক আর মব্ব্দব্কব্মজদে। এিন চমরব্দত্রর িানুষ ভে ভকান কাজই 
মনমব্দকাব্দর করব্দে সক্ষি–এরকিই ধারণা হে োর। 
  
ভশাব্ার ঘব্দরই জানাোর সািব্দন োর হুইে ভচয়াব্দর ব্ব্দসমেব্দেন মিঃ ভজিারসন। প্রেি 
দৃমষ্টব্দেই ভব্াঝা োয় িানুষমট প্রচে ব্যমিত্ব সম্পন্ন। োে চুব্দে সাদা ভোপ পব্দ়েব্দে। 
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নীোে ভচাব্দে েীক্ষ্ণ দৃমষ্ট িুব্দের ভরোয় িুব্দট উব্দঠব্দে দীঘদ েন্ত্রণার োয়া। শরীব্দর ভরাে ব্া 
দুব্দেোর কণািাত্র োপও নজব্দর পব্দ়েনা। 
  
প্রােমিক ভসৌজনয মব্মনিব্দয়র পর মেমন অ্মেমেব্দদর সািব্দনর ভসািায় ব্সব্দে ইমেে 
করব্দেন। 
  
-আিরা এব্দসমে িৃে ভিব্দয়মট সম্পব্দকদ আপনার কাে ভেব্দক জানব্দে। কব্দনদে ভিেব্দচট 
ব্েব্দেন। 
  
-আিার িব্দন হয়, সিস্ত কো আপনাব্দদর ভোোেুমেই জানাব্দনা দরকার। 
  
ভকানরকি েূমিকা না কব্দরই মিঃ ভজিারসন ব্েব্দে শুরু করব্দেন, আটব্ের আব্দে 
একটা মব্ব্দয়াোন্ত ঘটনা আিার জীব্ব্দন ঘব্দট। এক মব্িান দুঘদটনায় আিার স্ত্রী আর 
আিার ভেব্দে ও ভিব্দয়ব্দক হারাই। জীব্ব্দনর অ্ব্দধদকটাই আিার এোব্দব্ হামরব্দয় োয়। 
আমিও পেু ভদেব্দেই পাব্দিন। 
  
এেন আিার পুত্রব্ধূ আর জািাই আিার সব্দে োব্দকন। োরা আিার সব্দে সুন্দর 
ব্যব্হারই কব্দরন। আিার মনঃসে জীব্ব্দন অ্ল্পব্য়স্কব্দদর োে োব্দে। োব্দদর আমি 
উপব্দোে কমর। 
  
ভে ব্াচ্চা ভিব্দয়মট িারা ভেে েে একিাস োব্ৎ োর সব্দে আিার ব্নু্ধত্ব েব্দ়ে উব্দঠমেে। 
ভিব্দয়মট স্বাোমব্ক ও সরে। ব়্ে মনষ্পাপ। ভকান রকি অ্শ্লীেো োর িব্দধয মেে না। 
আমি মঠক কব্দরমেোি আইনমসদ্ধোব্দব্ই োব্দক দত্তক ভনব্। 
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আশা কমর এ ভেব্দক আপনারা বু্ঝব্দে পারব্দব্ন ভস হামরব্দয় ভেব্দে শুব্দন ভকন আমি অ্মির 
হব্দয় পব্দ়েমেোি। 
  
–এ ব্যাপাব্দর আপনার পুত্রব্ধূ আর জািাইব্দয়র ব্িব্য জানব্দে পামর মক? ব্েব্দেন হাপার। 
  
োব্দদর এব্দে ব্োর মকেু ভনই। েব্দব্ এটা মঠক ভেিন োেোব্দব্ ভনয়মন। আিার ভেব্দে 
ফ্রযাঙ্কব্দক োর মব্ব্দয়র পব্দর আিার সিস্ত সম্পমত্তর অ্ব্দধদকটাই মদব্দয় মদব্দয়মেোি। 
  
ভিব্দয় ভরজািে এক দমরিব্দক মব্ব্দয় কব্দরমেে। োব্দকও আমি অ্ব্দনক টাকা মেব্দে 
মদব্দয়মেোি। োর িৃেুযর পব্দর ভস টাকার িামেক হয় োর স্বািী। অ্েদকরীর মদক ভেব্দক 
এব্দদর ভকান অ্মেব্দোেই আমি রামেমন। 
  
োই ভহাক বু্ঝব্দেই পারব্দেন মিঃ েযাসব্দকে আর মিব্দসস ভজিারসন আিার পমরব্াব্দর 
োকব্দেও রব্দির সম্পব্দকদর ভকউ নয়।, আমি িানুব্দষর চমরত্র মব্চার করব্দে জামন। বু্ঝব্দে 
ভপব্দরমেোি মকেুটা মশক্ষা ভপব্দে রুমব্ কীন সমঠক োব্দব্ মনব্দজব্দক েুব্দে ধরব্দে পারব্দব্। 
  
-বু্ঝব্দে পারমে, ব্েব্দেন কব্দনদে ভিেব্দচট, ভিব্দয়মটর দাময়ত্ব আপমন মনব্দে চাইমেব্দেন, োর 
নাব্দি টাকাও রােব্দে চাইমেব্দেন–মকন্তু কাজটা আপমন 
  
-আপনার ব্িব্য আমি বু্ঝব্দে ভপব্দরমে, ভিেব্দচট, ভিব্দয়মটর িৃেুযব্দে োেব্ান হব্ার 
সম্ভাব্না কাব্দরা মেে না। ভকন না, দত্তক গ্রহব্দণর প্রব্দয়াজনীয় আইনেে ব্যব্িা েেব্দনা 
সমূ্পণদ করা হয়মন। 
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–মকন্তু আপনার মদক ভেব্দক ভো আশঙ্কা 
  
-না ভসই সম্ভাব্না ভনই। িািাররা োই ব্েুক না ভকন আমি েেনও টেব্ব্দে ভঘা়োর 
িেই শমিশােী েব্দব্ এব্যাপাব্দরও আমি সব্ ব্যব্িা কব্দর ভরব্দেমে। দশ মদন আব্দে 
একটা নেুন উইে কব্দরমে আমি। 
  
-নেুন উইে কব্দরব্দেন। সাগ্রব্দহ মজব্দেস করব্দেন হাপদার। 
  
রুমব্ কীব্দনর জনয ট্রামে কব্দর পঞ্চাশ হাজার টাকা োব্দদর হাব্দে মদব্দয়মে। 
  
–এ ভে অ্ব্দনক টাকা। হাপদার ভেন সািব্দন পে ভদেব্দে ভপব্দেন, িাত্র কব্দয়ক সপ্তাব্দহর 
পমরচব্দয়র সূব্দত্র আপমন একজনব্দক এেটাকা মদব্দিন, এ েুব্ই আশ্চেদ। 
  
–কারুর মকেু ব্োর ভনই। এ টাকা আিার উপাজদন করা। কাব্দজই এ টাকা েরচ করার 
ব্যাপাব্দর আিার পূণদ স্বাধীনোই রব্দয়ব্দে। 
  
োই ভহাক, এই েয়ঙ্কর ঘটনা সম্পব্দকদ আমি সব্মকেু জানব্দে চাই। আমি শুব্দনমে এোন 
ভেব্দক কুম়ে িাইে দূব্দর একটা ব্াম়েব্দে রুমব্ব্দক শ্বাসরুদ্ধ অ্ব্িায় পাওয়া ভেব্দে। 
  
-হযাুঁ, েযামিিংটন হব্দে। কব্দনদে ব্যামির ব্াম়ে 
  
মিঃ ভজিারসন ভ্রু কুুঁচব্দক োকাব্দেন। ব্েব্দেন, ব্যামি..আেদার ব্যামি? মেমন এব্িং োুঁর স্ত্রী 
আিার পমরমচে। আিার ধারণা মেে না োরা এই এোকায় োব্দকন। ব্যাপারটা 
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-কব্দনদে ব্যামি এই ভহাব্দটব্দেই েে সপ্তাব্দহর িেেব্াব্দর হনশব্দোজ ভসব্দরমেব্দেন, আপনার 
নজব্দর পব্দ়েমন? ব্েব্দেন হাপদার। 
  
িেেব্ার…না আিরা হাব্দিদন ভহি-এ মেব্দয়মেোি। পব্দেই হনশব্দোজ সারব্দে হব্দয়মেে। 
  
রুমব্ কীন আপনার কাব্দে ব্যামিব্দদর সম্পব্দকদ কেব্দনা উব্দল্লে কব্দরমেব্দেন? 
  
–না, কেনও না। ব্যামি এব্যাপাব্দর মক ব্ব্দেব্দেন? 
  
–মেমন জামনব্দয়ব্দেন ভিব্দয়মটব্দক কেনও ভদব্দেনমন। 
  
–ভোটা ব্যাপারটাই ভকিন অ্মব্শ্বাসয ভঠকব্দে। 
  
মিমনট দুই নীরব্োর িব্দধয কাটে। পব্দর হাপদার ব্েব্দেন। একাজ ভক কব্দর োকব্দে 
পাব্দর, এ সম্পব্দকদ আপনার মক ভকান ধারণা আব্দে? 
  
–সমূ্পণদ অ্কল্পনীয় ব্যাপার এটা আিার কাব্দে। এরকি মকেু ঘটব্দে পাব্দর আিার কেনই 
িব্দন হয়মন। 
  
–োর অ্েীে জীব্ব্দনর পমরমচে ভকউ 
  
–না। ভেিন ভকউ োকব্দে অ্ব্শযই আিাব্দক ব্েে। োো়ো োর মনয়মিে ভকান ভেব্দে 
ব্নু্ধও মেে না। েব্দব্ রুব্ীর ভপেব্দন ভকউ েমদ ভঘারাঘুমর কব্দর োব্দক োর কো ভোমসই 
োে জানব্দব্। 
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–ভস ব্েব্দে, ভকউ ভেিন মেে না। 
  
এরপর আর দু-একটা কো ব্ব্দে হাপদার আর ভিেব্দচট মব্দায় মনব্দয় ঘর ভেব্দক ভব্মরব্দয় 
এব্দেন। 
  
কনওব্দয় ভজিারসন োুঁর ব্যমিেে পমরচারক এিওয়ািদসব্দক িাকব্দেন। িাক শুব্দন ভস 
পাব্দশর কািরা ভেব্দক সব্দে সব্দেই ঘব্দর ঢুকে। 
  
ব্েুন সযার। 
  
–সযার ভহনমর মক্লদামরিংব্দক এেুমন ভোোব্দোে কর। মেমন ভিেব্দব্ানদ অ্যাব্াব্দস রব্দয়ব্দেন। 
ব্েব্দব্, জরুরী প্রব্দয়াজন। ভেন আজই এোব্দন আব্দসন। 
  
. 
  
০৮. 
  
 –পঞ্চাশ হাজার পাউে। েুব্দনর একটা কারণ িব্দন হয় েুুঁব্দজ পাওয়া ভেে সযার। 
ব্েব্দেন। সুপামরব্দটব্দেন্ট হাপদার। 
  
-হযাুঁ, ো ভেব্দে। েব্দব্ সিস্ত মকেু েমেব্দয় ভদো দরকার, ব্েব্দেন কব্দনদে ভিেব্দচট, 
েযাসব্দকট ভোকমটব্দক আিার সুমব্ধার িব্দন হয়মন। েব্দব্ েুনটা ভসই কব্দরব্দে। এিন কো 
ব্ো আিার উব্দেশয নয়। 
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–ওব্দদর দুজব্দনর ভকউই েুমশ ব্ব্দে িব্দন হে না আিরা েব্দব্, অ্নয এক সম্ভাব্নার কোই 
আিার িব্দন হব্দি। 
  
রুমব্ কীব্দনর ভসই ভেব্দে ব্নু্ধ? 
  
–হযাুঁ, সযার। এোব্দন আসার আব্দে ভেব্দকই হয়ব্দো রুমব্ োব্দক জানব্দো। 
  
–মকন্তু রুমব্র ভদহ কব্দনদে ব্যামির োইব্দেরী ঘব্দর ভেে মক কব্দর? 
  
–ধরুন নাব্দচর ভশব্দষ রুমব্ োর সব্দেই োম়েব্দে ব্াইব্দর মেব্দয়মেে। ভকান মব্ষব্দয় কো 
কাটাকামটব্দে ভিজাজ হামরব্দয় ভস রুমব্ব্দক েুন কব্দর ব্ব্দস। ভসই সিয় োরা একটা ব্াম়ের 
সািব্দন ভপৌঁব্দে মেব্দয়মেে। ভোকমট মনব্দজব্দক সব্দন্দহিুি রাোর জনয রুমব্র ভদহটা কাুঁব্দধ 
েুব্দে মনব্দয় মেে। োম়েব্দে একটা ব্াটামে মেে। ভসটা মদব্দয় জানাো েুব্দে 
  
-ভোিার কো অ্সম্ভব্ ব্ব্দে িব্দন হয় না। েব্দব্ োর আব্দে আরও একটা কাজ করার 
আব্দে। 
  
রুমর কীব্দনর ঘব্দর েদন্ত কব্দর োর পমরচামরকার সব্দে কো ব্েব্দে মেব্দয়মেব্দেন স্ল্যাক। 
ভিেব্দচট োর জনযই অ্ব্দপক্ষা করমেব্দেন। 
  
এিমন সিব্দয় জজদ ব্াটদব্দেট ঘব্দর ঢুকে। ভস দুজন অ্মিসাব্দরর সব্দে কো ব্েব্দে চাইে। 
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ভিেব্দচট েরুণমটব্দক আব্দেই োেব্দচাব্দে ভদব্দেনমন। েুরু কুুঁচব্দক মজব্দেস করব্দেন, ব্েুন 
মক ব্যাপার–মক হব্দয়ব্দে? 
  
–আিার োম়েটা েুুঁব্দজ পামি না সযার। 
  
–িাব্দন, আপমন ব্েব্দে চাইব্দেন আপনার োম়ে চুমর ভেব্দে? ব্েব্দেন হাপদার। 
  
ভকিন কুুঁকব্দ়ে ভেে ব্াটদব্দেট। দুপা মপমেব্দয় মেব্দয় ভস ইেস্তে কব্দর ব্েে, 
িাব্দন…ইব্দয়…ঘটনাটা ভসরকিই… 
  
–োম়েটা ভশষ ভকাোয় ভদব্দেমেব্দেন আপমন? েেরাব্দত্র ভহাব্দটে চত্বব্দর রাো মেে এরকিই 
ভো ব্ব্দেমেব্দেন। 
  
-হযাুঁ। মকন্তু একটু ভব্রুব্দব্া ভেব্দব্ মেব্দয় োম়েটা ভসোব্দন ভদেব্দে ভপোি না। 
  
 –মক ধরব্দনর োম়ে? 
  
–মিব্দনায়ান ভচাে। িধযাহ্নব্দোব্দজর আব্দে োম়েটা মনব্দয় এব্দসমেোি। মব্ব্দকব্দে একপাক 
ঘুব্দর আসব্ ভেব্দব্মেোি িাব্দন…আর োওয়া হয়মন…পব্দর হনশব্দোব্দজর পব্দরও ভব্রুব্দব্া 
োব্দোি…মকন্তু োম়েটা ভদেব্দে ভপোি না। 
  
–োম়েটা ভসোব্দনই মেে? 
  
–হযাুঁ, ভসটাই ভো স্বাোমব্ক। 
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হাপদার কব্দনদে ভিেব্দচটব্দক েক্ষয কব্দর ব্েব্দেন, আপনার সব্দে আমি ওপব্দর ভদো করব্ 
সযার। মিঃ ব্াটদব্দেব্দটর কোগুব্দো মেব্দে ভনব্ার জনয একব্ার সাব্দজদন্ট মহমেনসব্দক ব্ব্দে 
আমস। 
  
–মঠক আব্দে। ব্েব্দেন ভিেব্দচট। 
  
ক্ষীণস্বব্দর ধনযব্াদ ভদব্ার ভচষ্টা কব্দর ব্াটদব্দেট মব্দায় মনে। 
  
. 
  
ভোব্দসিাইন টানদার আর রুমব্ কীন ভহাব্দটব্দের ভদােোয় ব্ারান্দার ভশষ প্রাব্দন্ত ভোট্ট 
ভনািংরা একটা ঘব্দর োকব্দো। ঘরটা ভহাব্দটব্দের ভপেব্দনর অ্িংব্দশ। 
  
ভিেব্দচট আর হাপদার উত্তরিুব্দো ঘরটায় ঢুব্দক বু্ঝব্দে পারব্দেন ঘরটার অ্ব্িান এিন 
জায়োয় ভে এোন ভেব্দক ব্াইব্দর ভব্মরব্দয় োব্ার সিয় ভহাব্দটব্দের কাব্দরারই নজব্দর প়োর 
কো নয়। 
  
েেরাব্দের পর ভেব্দক ঘরটা একইোব্দব্ পব্দ়েমেে। ইমেিব্দধয ভেনসায়ার পুমেস ঘব্দর 
আেুব্দের োপ েুুঁব্দজ ভেব্দে। ঘব্দর েম়েব্দয় মেমটব্দয় মেে রুমব্, ভোমস আর দুজন 
পমরচামরকার হাব্দের োপ। এো়ো কব্দয়কটা োপ পাওয়া ভেব্দে ভরিেোব্দরর। ভস 
জামনব্দয়মেে, রাব্দে নাব্দচর সিয় হব্দে রুমব্ব্দক েুুঁজব্দে এ ঘব্দর এব্দসমেে। 
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ঘব্দরর ভকাব্দণর মদব্দক রাো মেে ভিহমেমন কাব্দঠর মব্রাট একটা ভিস্ক। োর ভোব্দপ 
পাওয়া ভেব্দে ভব্শ মকেু মচমঠ। স্ল্যাক মচমঠগুব্দো উব্দল্টপাব্দল্ট ভদব্দে বু্ঝব্দে ভপব্দরমেব্দেন 
এগুব্দো ভকান কাব্দজ আসব্দব্ না। 
  
মচমঠগুব্দোব্দে কব্দয়কটা নাি পাওয়া ভেে–মেে, (পযাব্দেস দয িাব্দি োব্দক), মিঃ িাইমেসন, 
ব্ামনদ, বু্ব্দ়ো গ্রাউসার, অ্যাি প্রেৃমে। স্ল্যাক সব্কমট নাি োর োোয় মেব্দে মনব্দেন। 
এব্দদর সকব্দের সম্পব্দকদ ভোুঁজেব্র মনব্দে হব্দব্। 
  
ঘব্দরর িাঝোব্দন একটা ভচয়াব্দর রাো মেে একটা ভিাব্দির ভোোিী নাব্দচর ফ্রক। রুমব্ 
এটাই পব্দরমেে সন্ধযার মদব্দক। ভিব্দঝর ওপব্দর পব্দ়েমেে একব্দজা়ো উুঁচু মহব্দের জুব্দো। 
ভদব্দেই ভব্াঝা মেব্দয়মেে, অ্েব্দে েুুঁব্দ়ে ভিো হব্দয়মেে। মসব্দল্কর দুব্দটা ভিাজা রাো মেে 
ভিব্দঝর ওপর। 
  
ভিেব্দচব্দটর িব্দন প়েে, িৃব্দের পাব্দয় ভকান ভিাজা মেে না। 
  
আেিামরর পাল্লা ভোোই মেে। ভেেব্দর সাজাব্দনা মেে মকন্তু ঝেিব্দে সান্ধয ভপাশাক। 
মনব্দচর র যাব্দক সাজাব্দনা রব্দয়ব্দে একসার জুব্দো। 
  
রুমব্ েুব্ দ্রুে উপব্দর এব্দস জািাকাপ়ে ব্দব্দে আব্ার দ্রুে ভব্মরব্দয় মেব্দয়মেে। মকন্তু 
ভকাোয় োব্ার জনয ভব্মরব্দয়মেে ভস? 
  
স্ল্যাক ব্েব্দেন, পেু েিব্দোক রুমব্ব্দক ভেরকি ভজব্দনমেব্দেন, োব্দে োর ভকান ভেব্দে ব্নু্ধ 
োকব্দে পাব্দর, ভস সম্পব্দকদ ভকান ধারণাই োর মেে না। োো়ো ভোমসও ভকান অ্ব্ামিে 
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ভোব্দকর সব্দে োব্দক জম়েব্দয় প়েব্দে মদব্দে রামজ মেে না। এসব্ ভজব্দনই ভস োর ভকান 
পুরব্দনা ব্নু্ধব্দক আ়োব্দে রােব্দে ভচব্দয় োকব্দে পাব্দর। রুমব্ োর সব্দে ভদো করব্ার জনয 
ভব্মরব্দয়মেে। আর সম্ভব্েঃ দত্তব্দকর ব্যাপাব্দর িেব্দেব্দদর জনযই োব্দক শ্বাসব্দরাধ কব্দর 
েুন করা হয়। 
  
স্ল্যাক মনব্দজর ব্িব্য এিন অ্প্রীমেকরোব্দব্ জামহর করমেে ভে ভিেব্দচট েুব্ই মব্রি 
হব্দয় উব্দঠমেব্দেন। েবু্ মনব্দজব্দক সিংেে ভরব্দে মেমন ব্েব্দেন, োহব্দে ভো রুব্ীর ভসই 
ব্নু্ধর পমরচয় ব্ার করা আিাব্দদর ভিাব্দটই কষ্টকর হব্দব্ িব্দন হয় না। 
  
ব্যাপারটা আিার হাব্দেই ভেব্দ়ে মদন সযার। আসে সেয জানা োব্দব্ পযাব্দেস দয িাব্দির 
ওই মেে ব্ব্দে ভিব্দয়মটব্দক ভজরা করব্দেই–আমি মঠক বু্ঝব্দে পারমে। 
  
একটু ভেব্দি স্ল্যাক আব্ার ব্েব্দেন, নৃেয মশল্পী ওই ভরিে ভোকরার কাে ভেব্দকও মকেু 
সাহােয ভপব্দে পাব্দরন সযার। পমরচামরকাব্দদর আমি োেোব্দব্ই ভজরা কব্দরমে। োরা 
মকেুই জাব্দন না। আর ওই ব্াটদব্দেটব্দক আপনার ভকিন িব্দন হয় সযার? 
  
–হযাুঁ, ওই ভোকরার ওপর নজর রাো োে। ব্েব্দেন ভিেব্দচট। 
  
োরপর োরা মসুঁম়ে ভব্ব্দয় মনব্দচ ভনব্দি এব্দেন। 
  
. 
  
০৯. 
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 দুব্দটা কাউমন্টর পুমেস মিব্দে মিব্দশ কাজ আরম্ভ কব্দরব্দে। সুপামরব্দন্টব্দেন্ট হাপদার 
মজোসাব্াব্দদর দাময়ত্ব ভপব্দয় েুমশ হব্দয়ব্দেন। 
  
নৃেয মশল্পী ভরিেোরব্দক মেমন আব্দে ভেব্দকই জানব্দেন। সুদশদন ভচহারার দীঘদকায় 
মক্ষপ্রেমে িানুষমটর ব্যব্হার েুব্ই ব্নু্ধত্বপূণদ। মেমন ভহাব্দটব্দে সকব্দেরই মপ্রয়। 
  
হাপাব্দরর প্রব্দশ্নর জব্াব্দব্ ভরিেোর ব্েব্দেন, রুমব্ব্দক আমি োেোব্দব্ই জানোি। 
এোব্দন একিাব্দসর ওপব্দর মেে। েুব্ই োে স্বোব্দব্র ভিব্দয়। 
  
–োর ভেব্দে ব্নু্ধব্দদর সম্পব্দকদ আিাব্দক ব্েুন। ব্েব্দেন হাপার। 
  
–এ ব্যাপাব্দর আিার মকেুই জানা ভনই। েব্দব্ ভজিারসন পমরব্ারই োব্দক প্রায় দেে 
কব্দর ভরব্দেমেে। 
  
–আপমন জানব্দেন ভে মিঃ ভজিারসন রুমব্ কীনব্দক দত্তক ভনব্ার ব্যব্িা কব্দরমেব্দেন? 
  
–ওব্দরব্বাস। বু্ব্দ়োর েমদ ভেিন ইিাই োকব্দো োহব্দে মনব্দজর ভেণীর কাউব্দকই ভো, 
ভনওয়া োে মেে। 
  
–আর ভোমস? ভস জানে ব্ব্দে িব্দন হয় আপনার? 
  
ভোমস ভকান আুঁচ ভপব্দেও ভপব্দে পাব্দর। ও েুব্ই চাোক-চেুর ভিব্দয়। 
  
-রুমব্র আব্দের জীব্ব্দনর ভকান ব্নু্ধ মক এোব্দন োর সব্দে কেব্দনা ভদো করব্দে আসমেে 
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–এরকি কারুর কো জামন না। 
  
–েে সন্ধযায় আপমন মক করমেব্দেন? 
  
–আিরা দুজব্দন একসব্দে রাে সাব্দ়ে দশটার নাব্দচ অ্িংশ মনব্দয়মেোি। 
  
–ভস সিয় োর িব্দধয ভকান চঞ্চেো নজব্দর পব্দ়েমেে? 
  
–ভেিন মকেু ভচাব্দে পব্দ়েমন। নাব্দচর পব্দর মক হব্দয়মেে েক্ষয কমরমন। েব্দব্ ব্েরুব্দি 
োব্দক ভদমেমন। আিাব্দদর মিেীয় নাব্দচর সিয় হব্দয় আসমেে ভদব্দে ভোমসর কাব্দে ওর 
ভোুঁজ কমর। ভোমস ভসই সিয় ভজিারসনব্দদর সব্দে মেজ ভেেমেে। রুমব্ ভনই শুব্দন 
চিব্দক উব্দঠমেে ভস। ভব্শ উমিিোব্দব্ মিঃ ভজিারসব্দনর মদব্দক একব্ার োমকব্দয়মেে। 
োরপর আিাব্দক মনব্দয় ভোমস রুমব্র ঘব্দর আব্দস। 
  
–ভোমস মকেু ব্ব্দেমেে? 
  
-ও েুব্ই ভরব্দে উব্দঠমেে। আিাব্দক মজব্দেস কব্দরমেে রুমব্র সব্দে ভকউ মেে মক না। 
োরপর মনব্দজই ব্ব্দে উব্দঠমেে–ভসই মিব্দল্মর ভোকটার কাব্দে োয়মন ভো? 
  
–মিব্দল্মর ভোক? ভক মেমন? হাপদার উব্দত্তমজেস্বব্দর ব্ব্দে উঠব্দেন। 
  
–ভোকটার নাি আমি জামন না। কাব্দো চুে, হাব্োব্ নাটুব্দক। শুব্দনমে ভোকটার মিব্দল্মর 
সব্দে ভোোব্দোে আব্দে। ভস দু-একব্ার হনশব্দোব্দজ এব্দসব্দে। রুমব্র সব্দে ভনব্দচও মেে। 
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-োরপর? 
  
–আিরা রুমব্র ঘব্দর মেব্দয় োব্দক ভদেব্দে ভপোি না। োর নাব্দচর ভপাশাক একটা 
ভচয়াব্দরর ওপব্দর পব্দ়েমেে। রুমব্ব্দক না ভপব্দয় ভোমস কু্রদ্ধ হব্দয় ব্ব্দে উঠে েমদ সব্ 
েেব্দোে পামকব্দয় ভদয় োহব্দে ভস রুমব্ব্দক ক্ষিা করব্দব্ না। 
  
-োরপর আপনারা মক করব্দেন? 
  
রুমব্র ব্দব্দে োমসই আিার সব্দে ভনব্দচ মেে। পব্দর ভস আিাব্দক ব্ব্দে, ভজিারসনব্দদর 
একটু বু্মঝব্দয় ব্েব্দে–আমি েেটা সম্ভব্ োব্দক সাহােয কমর। 
  
এরপর ভরিেোরব্দক ধনযব্াদ জামনব্দয় মব্দায় মদব্দেন হাপদার। মেমন মসুঁম়ে ভব্ব্দয় মনব্দচ 
ভনব্দি োব্ার প্রায় সব্দে সব্দে সাব্দজদন্ট মহমেনস হাুঁপাব্দে হাুঁপাব্দে এব্দস হামজর হে। 
  
–ভহি ভকায়াটদার ভেব্দক এই িাত্র আপনার জনয েব্র এব্দসব্দে সযার। ভেনস োব্দদর 
কাোকামে–এোন ভেব্দক প্রায় িাইে দুই দূব্দর একটা ভপা়ো োম়ে ভনাকজন ভদেব্দে পায়। 
োম়ের ভেেব্দর ঝেব্দস োওয়া একটা ভদহও রব্দয়ব্দে। 
  
হাপদার উব্দত্তমজে োব্দব্ নব্দ়েচব্দ়ে ব্সব্দেন। ব্ব্দে উঠেন, মক আরম্ভ হব্দয়ব্দে ব্ে ভো? 
োম়ের নম্বরটা জানা ভেব্দে? 
  
-না সযার। ইমিব্দনর নম্বর মিব্দনায়ান ১৪ ব্ব্দেই অ্ব্দনব্দক িব্দন করব্দে। 
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১০. 
  
 সযার ভহনমর মক্লদামরিং ভিব্দট্রাপমেটন পুমেব্দসর কমিশনার। সম্প্রমে মেমন অ্ব্সর 
মনব্দয়ব্দেন। কনওব্দয় ভজিারসব্দনর পুরব্দনা ব্নু্ধ মেমন। োই জরুরী েেব্ ভপব্দয় প্রায় সব্দে 
সব্দেই িযাব্দজমেক ভহাব্দটব্দে এব্দস ভপৌঁেব্দেন। 
  
োউি পার হব্দয় োব্ার সিয় উপমিে অ্মেমেব্দদর মদব্দক একব্ার োমকব্দয় ভদব্দে মনব্দেন। 
  
 মিঃ ভজিারসন ব্নু্ধব্দক ভদব্দে অ্েযেদনা কব্দর ব্সাব্দেন। োরপর সরাসমর প্রসে উত্থাপন 
করব্দেন। 
  
–একটা েুব্দনর ঘটনায় জম়েব্দয় পব্দ়েমে ভহনমর, োর সব্দে ভোিার ব্নু্ধ ভসই ব্যামিরাও। 
  
আেদার আর িমে ব্যামি? ব্যাপারটা েুব্দে ব্ে। 
  
এরপর ভজিারসন সিংব্দক্ষব্দপ সিস্ত ঘটনা েুব্দে ব্েব্দেন। সব্ শুব্দন মক্লদামরিং মচমন্তে 
হব্দেন। 
  
–আিাব্দক এব্যাপাব্দর মক করব্দে ব্েে? জানব্দে চাইব্দেন মেমন। 
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–েযািব্দিািদশায়াব্দরর মচি কনব্দেব্ে ভিেব্দচট ভকসটা ভদেব্দে। ভকাোও মেব্দয় মকেু করা 
আিার পব্দক্ষ সম্ভব্ নয়। মকন্তু ব্যাপারটা মকোব্দব্ পমরষ্কার জানা োয় ভসই ব্যব্িা করব্দে 
হব্দব্। 
  
মক্লদামরিং-এর িব্দন পব্দ়ে ভেে োউি ভপমরব্দয় আসার সিয় একটা পমরমচে িুে োর 
নজব্দর পব্দ়েমেে। মেমন ব্নু্ধব্দক ব্েব্দেন, আমি এেন অ্ব্সরপ্রাপ্ত। বু্ঝব্দেই ভো পারে, 
ভব্সরকারী ভোব্দয়ন্দা মহব্দসব্দব্ কাজ করব্দে েেটা স্বিন্দব্দব্াধ করব্ না। েুমি জানব্দে 
চাও, ভিব্দয়মটব্দক ভক েুন কব্দরব্দে, এই ভো? 
  
-হযাুঁ, মঠক োই। 
  
 –এসম্পব্দকদ ভোিার মনব্দজর ভকান ধারণা আব্দে? 
  
–মকেু িাত্র না। 
  
-মঠক আব্দে, ভশান। আসার পব্দে োউব্দি উপমিে এিন একজনব্দক ভদব্দে এোি। এ 
ধরব্দনর রহসয সিাধাব্দন োর দক্ষো প্রশ্নােীে। 
  
–েুমি কার কো ব্েে? 
  
–োর নাি মিস িারপে। একিাইে দূব্দর ভসন্ট ভিরী মিি গ্রাব্দি োব্দকন। েযামিিংটন 
ভেব্দক দূরত্ব আধিাইে। মেমন ব্যামিব্দদরও ব্নু্ধ। ভকান অ্পরাব্দধর েদব্দন্তর ব্যাপাব্দর োর 
ভচব্দয় ভোেযব্যমি আর ভকউ ভনই। 
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-মকন্তু রুমব্র িে ভিব্দয়র মব্ষব্দয় মেমন কেটুকু জানব্দব্ন? 
  
–আিার িব্দন হয় োর ধারণা মনশ্চয়ই োকব্দব্। ব্েব্দেন মক্লদামরিং। 
  
. 
  
সযার ভহনমরব্দক ভদব্দে মিস িারপে উজ্জ্বে আনব্দন্দ অ্মেব্াদন জানাব্দেন। 
  
ভচয়ার ভটব্দন পাব্দশ ব্ব্দস দু-চারব্দট ভসৌজনযিূেক কোব্ােদার পব্দর মিস িারপে ব্েব্দেন-
আপমন মনশ্চয়ই ভসই েয়ানক ঘটনার কো শুব্দনব্দেন? 
  
-হযাুঁ। শুব্দনমে। 
  
–মিব্দসস ব্যামিও এব্দসব্দেন আিার সব্দে। 
  
–ওব্দহা। ওর স্বািীও আব্দেন? আপনাব্দক োহব্দে ইমেিব্দধযই মিব্দে নামিব্দয় মদব্দয়ব্দেন? 
  
–একরকি োই ব্েব্দে পাব্দরন। ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
সযার ভহনমর এরপর সিস্ত ঘটনার ব্ণদনা মদব্দেন। মিস িারপে িব্দনাব্দোে মদব্দয় শুব্দন 
ভেব্দেন। পব্দর আব্দক্ষব্দপর সুব্দর ব্েব্দেন, েুব্ই দুঃেজনক কামহনী। মকন্তু ওই ভিব্দয়টার 
ওপব্দর হঠাৎ মেমন এিন ভস্নহপ্রব্ণ হব্দয় উঠব্দেন ভকন? ভকান মব্ব্দশষ 
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–সম্ভব্েঃ ভেিন মকেু নয়। ব্েব্দেন সযার ভহনমর। মেমন চাইমেব্দেন এিন একমট ভোট 
সুন্দর ভিব্দয় ভে োরই ভিব্দয়র িান মনব্দে পাব্দর, আর ভিব্দয়মট ভসই সুব্দোেটাব্দকই কাব্দজ 
োমেব্দয় মনব্দজব্দক ভোেয করার ভচষ্টা কব্দর চব্দেমেে। 
  
–সব্ই বু্ঝব্দে পারমে। রুমব্ কীব্দনর িাসেুব্দো ভব্ানব্দক আজ সকাব্দেই েযামিিংটন হব্দে 
ভদব্দেমে আমি। ভব্শ োে ভিজাব্দজর উচ্চাকাঙ্ক্ষী েরুণী ব্ব্দেই িব্দন হব্দয়ব্দে োব্দক। মকন্তু 
োই ভহাক, আিার ধারণা জমটেো েব্দ়ে উব্দঠমেে মিঃ ভজিারসব্দনর মনব্দজর ঘব্দরই। 
  
-আপমন মক ভব্াঝাব্দে চাইব্দেন বু্ঝব্দে পারমে না। 
  
ভদেুন, ওরা মেনজন ভশাকােদ িানুষ একই ব্াম়েব্দে ব্াস কব্দর চব্দেব্দেন। োব্দদর িব্দধয 
ভোেসূত্রও একমট মব্ব্দয়াোন্ত ঘটনা। েবু্, ভদেুন, সিয় হে সব্ব্দচব্দয় ব়্ে আঘাে 
মনব্ারক। এই অ্ব্িায় মিঃ েযাসব্দকে এব্িং মিব্দসস ভজিারসন হয়ব্দো মকেু অ্মিরোয় 
েুেব্দে শুরু কব্দরমেব্দেন। োব্দদর দুজব্দনরই ব্য়স কি। আর এই ধরব্দনর মকেু উপেমি 
কব্দর মিঃ ভজিারসনও মকেু অ্মির হব্দয় উব্দঠমেব্দেন। োর পব্দক্ষ মনব্দজব্দক অ্ব্ব্দহমেে 
োব্া অ্ব্াস্তব্ িব্দন কমর না। ভসকারব্দণই আিার িব্দন হয়, এই ঘটনার িব্দধয এিন ভকান 
এক সম্ভাব্না রব্দয়ব্দে ভে এই অ্পরাব্দধর সিাধান হয়ব্দো ভকানমদনই সম্ভব্ হব্দব্ না। 
  
েবু্ আমি চাই সেয প্রকাশ হওয়া দরকার। িৃেব্দদহটা অ্ব্সরপ্রাপ্ত সািমরক অ্মিসার 
কব্দনদে ব্যামির োইব্দেরী ঘব্দর পাওয়া মেব্দয়মেে। মেমন অ্েযন্ত অ্নুেূমেপ্রব্ণ িানুষ। 
ইমেিব্দধযই চারপাব্দশর গুজব্দব্র প্রোব্ োর ওপর প়েব্দে শুরু কব্দরব্দে। োই অ্মব্েব্দম্ব 
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সেয প্রকাশ হওয়া দরকার। আর এই জব্দনযই আমি িমের সব্দে এোব্দন আসব্দে রামজ 
হব্দয়মে। 
  
িৃেব্দদহটা ওব্দদর ব্াম়েব্দে ভকন পাওয়া ভেে, এসম্পব্দকদ মনশ্চয়ই আপনার ভকান ব্যােযা 
আব্দে? 
  
-আিার ধারণা একটা েেীর ভোপন পমরকল্পনা েব্দ়ে ভোো হব্দয়মেে। আর পমরকল্পনা 
িাঝ পব্দে ভেব্দস্ত মেব্দয়মেে। 
  
সযার ভহনমর অ্ব্াক হব্দেন। মেমন কব্দয়ক িুহূেদ মিস িারপব্দের িুব্দের মদব্দক োমকব্দয় 
রইব্দেন। 
  
–পমরকল্পনা ভেব্দস্ত োয় ভকন? 
  
–অ্দু্ভে ভশানাব্দেও এিন ঘটনা কেনও কেনও ঘব্দট–িানুব্দষর েুেপ্রব্ণোই োর কারণ 
হয়। ওইব্দো মিব্দসস ব্যামি এব্দস ভেব্দেন। 
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২. ডিব্রসস বযাডরি অ্যাডিব্রলি 
১১. 
  
মিব্দসস ব্যামি অ্যামিব্দেি ভজিারসব্দনর সব্দে মেব্দেন। মেমন এব্দস সযার ভহনমর ও মিস 
িারপব্দের সব্দে মিমেে হব্দেন। 
  
িাকদ েযাসব্দকে ব্ারান্দায় ভকাব্দণর মদব্দক একাই ব্ব্দসমেব্দেন। চারজব্দন ভব্মরব্দয় মেব্দয় োর 
সব্দে ভোে মদব্দেন। 
  
মিস িারপে ো়ো অ্পরাপর সকব্দেই পুরব্দনা ব্নু্ধ। কাব্দজই িাকদ েযাসব্দকে আর 
এমিব্দেি ভজিারসন মিস িারপব্দের পমরচয় ব্নু্ধব্দদর কাে ভেব্দকই জানব্দে পারব্দেন। 
  
ব্যামি ব্েব্দেন, মিস িারপে অ্পরাব্দধর ব্যাপাব্দর মব্ব্দশষে। মেমন এব্যাপাব্দর আিাব্দদর 
সাহােয করব্দে আগ্রহী। 
  
আিার শ্বশুরিশায় পঞ্চাশ হাজার পাউে ওই হাব্াব্দোব্া ভিব্দয়টাব্দক মদব্দে ভচব্দয়মেব্দেন, 
োব্ব্দে পাব্দরন? িাকদ েযাসব্দকে ব্েব্দেন। অ্যামি আর আমি দুজব্দনই ভিব্দয়টার িৃেুয 
কািনা কব্দরমেোি। 
  
সযার ভহনমর ব্েব্দেন, ব্যাপারটা জানব্দে ভপব্দর আপনারা কনওব্দয়ব্দক মকেু জানানমন? 
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–আিাব্দদর আপমত্ত জানাব্ার অ্মধকার ভকাোয়? টাকাটা ওর। েব্দব্ ওই রুমব্ব্দক আিরা 
োে ভচাব্দে ভদেোি না। 
  
–সব্মকেুর জনয ভোমসই দায়ী। ব্েব্দেন িাকদ, ওই রুমব্ব্দক এোব্দন মনব্দয় এব্দসমেে। 
অ্ব্শয এটাও মঠক, আিার স্ত্রী ভরাজািব্দের সব্দে ওর ভেন মক রকি মিে মেে। আর 
এজনযই ওর প্রমে বু্ব্দ়োর টান জব্দেমেে। 
  
কো ব্েব্দে ব্েব্দে িাকদ োউব্দির মসুঁম়ের মদব্দক োমকব্দয় ব্ব্দে উঠে, ভদে অ্যামি ভক 
এব্দসব্দে। 
  
মিব্দসস ভজিারসন ঘুব্দর োমকব্দয় উব্দঠ দাুঁ়োব্দেন। পব্দর এমেব্দয় ভেব্দেন দীঘদকায় 
িাঝব্য়সী এক েিব্দোব্দকর মদব্দক। 
  
–হুব্দো িযাকেীন িব্দন হব্দি না? মিব্দসস ব্যামি ব্েব্দেন। 
  
–অ্ব্শযই হুব্দো িযাকেীন ওরব্দি উইমেয়ি িমব্ন। োর আশা অ্যামি একমদন ওব্দক মব্ব্দয় 
করব্দব্। অ্যামি আজই ব্ব্দেমেে োব্দক ভটমেব্দিান করব্দব্। 
  
এই সিয় এিওয়ািদ এমেব্দয় এব্দস িাব্দকদর পাব্দশ দাুঁম়েব্দয় জানাে, মিঃ ভজিারসন 
আপনাব্দক এেুমন একব্ার ভিব্দকব্দেন। 
  
িাকদ উব্দঠ দাুঁ়োে সব্দে সব্দে। োরপর সকব্দের কাে ভেব্দক মব্দায় মনব্দয় চব্দে ভেে। 
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–েুব্ই হীনিনা িানুষ, ব্েব্দেন মিস িারপে, পুরুষ িানুষ মহব্দসব্দব্ আকষদণীয় সব্দন্দহ 
ভনই মকন্তু িেব্দজ বু্মদ্ধর ব়্ে অ্োব্ রব্দয়ব্দে। 
  
এই সিয় ভদো ভেে সাদা ফ্ল্যাব্দনব্দের ভপাশাকপরা এক সুপুরুষ েরুণ ব্ারান্দায় উব্দঠ 
এে। অ্যামিব্দেি আর হুব্দো িযাকেীব্দনর মদব্দক োকাে। 
  
সযার ভহনরী ব্েব্দেন, ইমন হব্দেন ভরিেোর, রুব্ী কীব্দনর নাব্দচর জুম়ে। ভোেসূত্র এর 
সব্দেও মকেুটা রব্দয়ব্দে। োে ভটমনস ভেব্দোয়া়ে। 
  
মিস িারপে সাগ্রব্দহ োর মদব্দক োকাব্দেন। 
  
এই সিয় ব্াচ্চা কারব্দিমে ব্ারান্দায় ভঘারাঘুমর করব্দে করব্দে োব্দদর মদব্দক এমেব্দয় এে। 
সযার ভহনমরর মদব্দক োমকব্দয় ভস ব্েে, আপমন মনশ্চয়ই একজন ভোব্দয়ন্দা। ওই 
সুপামরব্দন্টব্দন্ডব্দন্টর সব্দে আপনাব্দক কো ব্েব্দে ভদব্দেমেোি। জাব্দনন, আমি েুুঁজমে, েুব্দনর 
েমদ ভকান সূত্র পাওয়া োয়। 
  
–ভক েুন কব্দরব্দে জানব্দে ভপব্দরে নামক? মিব্দসস ব্যামি আগ্রব্দহর সব্দে োর মদব্দক ঝুুঁব্দক 
ব্সব্দেন। 
  
–একটা িৃমেমচহ্ন ভপব্দয়মে। 
  
ব্েব্দে ব্েব্দে মপটার পব্দকট ভেব্দক একটা ভদশোইব্দয়র ব্াক্স ব্ার কব্দর ভসটা েুব্দে 
ভদোে। 
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–ভদেব্দেন একটা নব্দের টুকব্দরা–ভসই রুমব্ ভিব্দয়টার নে। একটা দারুণ িৃমেমচহ্ন, োই? 
  
–এটা ভকাোয় ভপব্দয়ে? মিস িারপে ব্েব্দেন। 
  
রুমব্র নে ভোমসর শাব্দে আটব্দক মেব্দয়মেে। োই ওটা মেুঁব্দ়ে মেব্দয়মেে। িা ওটা ভকব্দট 
মদব্দয়মেব্দেন। আিাব্দক নব্দের টুকব্দরাটা মদব্দয় ব্াব্দজ কােব্দজর ঝুম়েব্দে ভিব্দে মদব্দে 
ব্ব্দেমেব্দেন। আর একটা মজমনসও ভপব্দয়মে। 
  
একটা োি ভেব্দক অ্ব্দনকটা ব্াদািী রব্দের মিব্দের িে মজমনস ব্ার কব্দর ভদেব্দে ভস। 
  
–এটা হে জজদ ব্াটদব্দেট নাব্দির ভোকটার জুব্দোর মিব্দে। দরজার সািব্দন পব্দ়ে োকব্দে 
ভদব্দে েুব্দে মনব্দয়মে–েুি মজমনসও পব্দর অ্ব্দনক কো ব্েব্দে পাব্দর। 
  
–মক কাব্দজ োেব্দে পাব্দর িব্দন কর েুমি? জানব্দে চাইব্দেন মিস িারপে। 
  
–ওই ভো ভশষ ব্ার রুব্ীব্দক ভদব্দেমেে। ভোকটার চাে-চেনও ভকিন সব্দন্দহজনক। 
আব্দর ওই ভো হুব্দো কাকা-িা ঝাব্দিোয় প়েব্দেই োব্দক ভিব্দক পাঠান। আজও েব্র 
মদব্দয়মেব্দেন। হাই ভোমস”.. 
  
ব্ারান্দা পার হব্দয় আসমেে ভোব্দসিাইন টানদার। মিব্দসস ব্যামি আর মিস িারপেব্দক 
ভদব্দে ভকিন চিব্দক ভেে। 
  
–ভকিন আব্দেন মিস টানদার? ব্েব্দেন মিব্দসস ব্যামি, আিরা একটু ভোব্দয়ন্দামেমর করব্দে 
এোি এোব্দন। 
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–আশা কমর মকেু িব্দন করব্দব্ন না। আপনাব্দক ভোোেুমে একটা প্রশ্ন করব্দে চাই। 
  
মনশ্চয়ই করব্দব্ন। মকেুটা অ্েুমশ হব্দয়ই ব্েে ভোমস। 
  
-ওই ব্যাপারটা মনব্দয় আপনার সব্দে মক মিব্দসস ভজিারসন ও মিঃ েযাসব্দকব্দের ভকান 
মেিো হব্দয়মেে? ওই েুব্দনর ব্যাপারটা ব্েমে না আমি। 
  
–ব্যাপারটার জনয োরা আিাব্দকই দায়ী করব্দেন রুমব্ব্দক আমিই ভো এব্দনমেোি। মকন্তু 
এরকি মকেু ভে হব্দে পাব্দর আব্দদৌ আিার িব্দন হয়মন। 
  
–হযাুঁ, ব্যাপারটা আপনার পব্দক্ষ েুব্ই অ্স্বমস্তকর। ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
–এটা োেয ো়ো আর মক ব্ো োয় ব্েুন। োব্দেযর সহায়ো ভে ভকউই ভপব্দে পাব্দর। 
  
কো ভশষ কব্দর প্রব্দেযব্দকর িুব্দের মদব্দক সপ্রশ্ন দৃমষ্ট বু্মেব্দয় মনব্দয় েটেট কব্দর ভহাব্দটব্দে 
ঢুব্দক ভেে মিস টানদার। 
  
-নাঃ, ও েুব্ কব্দরব্দে ব্ব্দে িব্দন হয় না। ব্ব্দে উঠে মপটার। 
  
–আমি োব্মে নেটা মনব্দয়, ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
–নে? আশ্চেদ হব্দেন মিঃ ভহনমর। 
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–ওর নে েুব্ ভোট কব্দর কাটা মেে। ভজনও োই ব্ব্দেব্দে। ব্েব্দেন মিব্দসস ব্যামি। েব্দব্ 
এ ধরব্দনর ভিব্দয়ব্দদর ভো ব়্ে নেই রােব্দে ভদমে। 
  
–ওর ঘব্দর আরও কাটা নব্দের টুকব্দরা পাওয়া ভেব্দে ভব্াঝা োব্দব্, একটা নে ভেব্দে 
োওয়ায় অ্নযগুব্দোও সিান কব্দর ভকব্দট মনব্দয়মেে। ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
-সুপামরব্দন্টব্দিন্ট হাপদারব্দক প্রশ্ন করব্দে জানা োব্দব্। মেমন ভো আব্ার একটা 
অ্যাকমসব্দিব্দন্টর েদন্ত করব্দে চব্দে ভেব্দেন। ব্েব্দেন সযার ভহনরী। 
  
–অ্যাকমসব্দিন্ট? চিব্দক উঠব্দেন মিস িারপে। 
  
–হযাুঁ, একটা েমনর োব্দদ জ্বেন্ত একটা োম়ে ভদো ভেব্দে। 
  
–োম়েব্দে ভকউ মেে? 
  
 –আশঙ্কা হব্দি মেে। 
  
–আিার ধারণা ভদহটা ভসই োেদ োইব্দির–ওর নাি পাব্দিো রীেস। 
  
–আশ্চেদ কাে। আপমন একো ব্েব্দেন মক কব্দর? 
  
ভরমিওব্দে শুব্দনমেোি, েেরাে ভেব্দক ভিব্দয়টা মনরুব্দেশ। ওর ব্াম়ে কাব্দেই ভিনব্দে 
ভেব্দে। োব্দক ভশষব্ার ভদো মেব্দয়মেে ভিনব্ামর িাউব্দন–োেদ োইি র যামেব্দে। ভিনিাউে 
হব্দয়ই োর ব্াম়ে ভিরার কো। আিার ধারণা ভিব্দয়টা এিন মকেু ভদব্দে ব্া শুব্দন োকব্দব্ 
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ো েুনীর কাব্দে মব্পজ্জনক মেে। ভসকারব্দণই োব্দক সরাব্দনা দরকার হব্দয় পব্দ়েমেে। 
ভোেসূত্রটা েুব্ই পমরষ্কার। 
  
সযার ভহনমর মব্স্ফামরে ভচাব্দে োমকব্দয় মজব্দেস করব্দেন, োর িাব্দন ব্েব্দেন, এটা দু-
নম্বর েুন? 
  
–হযাুঁ। েৃেীয় েুব্দনর ঘটনা ঘটব্দেও অ্ব্াক হব্ার মকেু োকব্দব্ না। 
  
–েৃেীয় একটা েুনও হব্দে পাব্দর ব্েব্দেন? 
  
–আিার িব্দন হয় েুব্ই সম্ভব্। 
  
–ভক েুন হব্দে পাব্দর, োও মক আপমন জাব্দনন িব্দন কব্দরন? 
  
–জামন ব্ইমক। ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
. 
  
১২. 
  
 সুপামরব্দন্টব্দন্ডন্ট হাপদার িাচ ভব্নহযাব্দি কব্দনদে ভিেব্দচব্দটর সব্দে পরািশদ করব্দে এব্দসব্দেন। 
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-রুমব্ কীন আর পাব্দিো রীেস এই দুব্দটা িৃেুয আিাব্দদর এেন ভিাকাব্দব্ো করব্দে হব্দব্। 
ব্েব্দেন ভিেব্দচট। একটা জুব্দো ভপাব্দ়েমন, ভসটা ভদব্দেই ওব্দক সনাি করা সম্ভব্ হে। 
নৃশিংস, েয়ঙ্কর কাজ। 
  
একটু ভেব্দি আব্ার ব্েব্দেন ভিেব্দচট, িাঃ ভহিক জামনব্দয়ব্দেন োম়েব্দে আগুন োোর 
আব্দেই িারা মেব্দয়মেে ভিব্দয়টা। োর িাোয় আঘাে করা হব্দয়মেে সম্ভব্ে। 
  
শ্বাসব্দরাধ কব্দরও িারা ভেব্দে পাব্দর। 
  
-এেন আিাব্দদর ভদেব্দে হব্দব্ দুব্দটা েুব্দনর িব্দধয ভকান ভোেসূত্র আব্দে মকনা। ব্েব্দেন 
ভিেব্দচট। 
  
ভিব্দয়টা ভিনব্ামর িাউনব্দস োেদ োইি র যামেব্দে ভোে মদব্দয়মেে। োর সেীরা 
ভিিব্দচষ্টাব্দরর ব্াব্দস উব্দঠ মেব্দয়মেে। একজন সেী জামনব্দয়ব্দে পাব্দিো রীেস িেওয়াব্দেদ 
োওয়ার জনয ভিনিাউব্দে োব্দব্। সটদকাট করব্ার জনযই ভস দুব্দটা িাব্দঠর িধয মদব্দয় েমে 
আর িুটপাে ধব্দর এমেব্দয়মেে। ওই েমেটা ভিনিাউব্দে িযাব্দজমেক ভহাব্দটব্দের পমশ্চি 
মদক ভঘুঁব্দষ চব্দে ভেব্দে। সম্ভব্ে ওই পব্দেই ভস মকেু ভদব্দে োকব্দব্ ো রুমব্ কীব্দনর সব্দে 
জম়েে। িব্দে মনরপরাধ সু্কব্দের ভিব্দয়টাব্দক েুন হব্দে হব্দয়ব্দে। 
  
-রুমব্ কীব্দনর সম্পমকদে েমদ মকেু ঘব্দট োব্দক ো ঘব্দটমেে রাে প্রায় এোব্দরাটার 
কাোকামে। এেরাব্দে সু্কব্দের ভিব্দয়টার িযাব্দজমেক ভহাব্দটব্দের কাব্দে োব্ার মক কারণ 
োকব্দে পাব্দর? 
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–মিস িারপে মকন্তু ঘটনা শুব্দনই দুব্দটা ঘটনার িব্দধয ভোেসূত্র েুুঁব্দজ ভপব্দয়মেব্দেন। মেমন 
প্রশ্ন কব্দরমেব্দেন োম়েব্দে োেদ োইি ভিব্দয়মটরই ভদহ পাওয়া ভেব্দে মকনা। অ্সম্ভব্ 
বু্মদ্ধিেী িমহো। ব্েব্দেন হাপার। 
  
মিস িারপে এরকি কাজ আব্দেও অ্ব্দনকব্ার কব্দরব্দেন। ব্েব্দেন ভিেব্দচট। 
  
 হুব্দো িযাকমেন আর অ্যামিব্দেি ভজিারসন সিুব্দির মদব্দকর পে ধব্দর এমেব্দয় ভেব্দে। 
  
ভহাব্দটব্দের ব্ারান্দায় ব্ব্দসমেব্দেন মিস িারপে আর মিব্দসস ব্যামি। 
  
–অ্যামিব্দেি ভজিারসন এেক্ষণ আিাব্দক ব্েমেে োর স্বািী সব্ টাকাপয়সা েুইব্দয় মনঃস্ব 
হব্দয় পব্দ়েমেে। মকন্তু মিঃ ভজিারসনব্দক োরা মকেুই বু্ঝব্দে ভদয়মন। ব্েব্দেন মিব্দসস 
ব্যামি। 
  
-আর মক ব্েমেে। জানব্দে চাইব্দেন মিস িারপে। 
  
–ব্েমেব্দেন হুব্দো িযাকমেন োব্দক মব্ব্দয় করব্দে চায়। 
  
–হযাুঁ বু্ঝব্দে পারমে। ওর হাব্োব্ ভদব্দেই মিঃ ভজিারব্দসন বু্ঝব্দে ভপব্দরমেব্দেন। 
ব্যাপারটা োর পেন্দ না। আর এই সুব্দোেটাই কাব্দজ োোব্দে ভচব্দয়মেে রুমব্ কীন। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য বডি ইন দ্য লাইব্রেডি । আগাথা ডিডি । ডিস িার্পল ধািাবাডিক 

62 

www.bengaliebook.com                                  সূডির্ত্র 
 

 

সযার ভহনমর মক্লদামরিং মঠক ভসই িুহূব্দেদই িযাকব্দক ব্েমেব্দেন, েুমি ব্রাব্রই একজন 
জুয়াম়ে। এই কব্দরই িুব্দব্ে। 
  
-জুয়াম়ে হব্দে পামর েব্দব্ েুনী নই। আমি কাউব্দক েো মটব্দপ হেযা করব্দে পামর না। েবু্ 
জামন পুমেব্দসর ভচাব্দে আমিই এক নম্বর আসািী। েব্দব্ আঘােটা মিঃ ভজিারসব্দনর 
োেই ভেব্দেব্দে। অ্ন্তেঃ আসে কোটা জানার ভচব্দয় োে। 
  
চিব্দক উঠব্দেন সযার ভহনমর মক্লদামরিং। ব্েব্দেন, আসে কোটা জানা–একোর অ্েদ মক? 
  
-আিার দৃঢ় মব্শ্বাস রুমব্ কীন েে রাব্দে অ্নয ভকান পুরুব্দষর সব্দে ভদো করব্দে 
মেব্দয়মেে। আিার শ্বশুর োর এই েেনা জানব্দে পারব্দে সহয করব্দে পারব্দেন না। মেমন 
ভিব্দয়মটব্দক মনষ্পাপ মনরীহ ভেব্দব্ মনব্দয়ব্দেন। আিার আর অ্যামির ভে এই ব্মন্দজীব্ন, 
ব্ইব্দে পারমেোি না আিরা ো মেমন বু্ঝব্দে ভপব্দরমেব্দেন ব্ব্দেই রুমব্ কীনব্দক আুঁকব্দ়ে 
ধরব্দে চাইমেব্দেন। 
  
. 
  
১৩. 
  
 ভিনহযাব্দির অ্মে পমরমচে িািার মিঃ ভিটকাি। মেমন কনওব্দয় ভজিারসব্দনর 
মচমকৎসকও। সুপামরব্দন্টব্দন্ট হাপদার োর সব্দে ভদো করব্দেন মিঃ ভজিারসব্দনর শারীমরক 
স্বাব্দিযর মব্ষব্দয় জানব্ার জনয। 
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িাঃ ভিটকাি জানাব্দেন; মিঃ ভজিারসব্দনর হৃদমপে, িুসিুস্; রিচাপ–সব্ই অ্েযন্ত 
চাব্দপর িব্দধয রব্দয় ভেব্দে। ভিরুদেও ক্ষমেগ্রস্ত। ভকান রকি পমরেি ব্া আঘাে ব্া 
আচিকা েয়–এ ধরব্দনর মকেু হব্দে োর িৃেুয ঘব্দট োওয়া সম্ভব্। 
  
িাঃ ভিটকাি আরও জানাব্দেন ভে আব্দে মিঃ ভজিারসন েুব্ শমিিান পুরুষ মেব্দেন। 
এেনও োর দুই হাে ও কাুঁব্দধ েব্দেষ্ট ক্ষিো রব্দয়ব্দে। 
  
হাপদার ব্েব্দেন, আপনার কোর সূত্র ধব্দর োহব্দে ধব্দর মনব্দে পামর ভে ভকউ হয়ব্দো ধব্দর 
মনব্দয় োকব্দে পাব্দর ভে ভিব্দয়মটর িৃেুয সিংব্াব্দদ িানমসক আঘােজমনে কারব্দণ োর িৃেুয 
ঘটব্দে পাব্দর। 
  
–হযাুঁ, ভসটা সহব্দজই হব্দে পাব্দর। ব্েব্দেন িাঃ ভিটকাি। 
  
ভদো োক 
  
 ব্ব্দে মব্দায় মনব্দেন হাপদার। 
  
ইমেিব্দধয হাপার কব্দয়কজন োেদ োইিব্দক মচমহ্নে কব্দরমেব্দেন। োরা পাব্দিো রীেব্দসর 
ঘমনষ্ঠ মেে। ব্নু্ধর ব্যাপাব্দর ভকান কো োব্দদর জানা োকব্দে পাব্দর সব্দন্দহ করা হমিে। 
  
পে চেব্দে চেব্দে আব্দোচনা করমেব্দেন হাপদার আর মিঃ মক্লদামরিং। 
  
–মিস িারপেব্দক ভিব্দয়ব্দদর সব্দে কো ব্েব্দে অ্নুব্দরাধ জানাব্। মেমন িব্দন হয় এ 
ব্যাপাব্দর আিাব্দদর েব্দেষ্ট সাহােয করব্দে পাব্দরন। 
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–িব্দন হয় আপমন মঠকই ভেব্দব্ব্দেন। ওুঁর নজর েুব্ েীক্ষ্ণ একো মঠক। 
  
-আর একটা কো সযার। আমি চাইমেোি আপমন েমদ একব্ার মিঃ ভজিারসব্দনর 
ব্যমিেে পমরচারক এিওয়ািদব্দক একটু না়োচা়ো কব্দর ভদব্দেন। 
  
োর কাব্দে মক পাওয়া োব্দব্ ব্ব্দে োব্ব্দেন? 
  
–ভস এই ঘটনা মনব্দয় মক োব্ব্দে, পমরব্াব্দরর সকব্দের পরস্পব্দরর িব্দধয সম্পকদ ভকিন, 
রুমব্ কীন সম্পব্দকদ োর ধারণা মক রকি–এসব্ ভেেব্দরর কো ভেিন েুমশ প্রশ্ন কব্দর 
আপমন ভজব্দন মনব্দে পাব্দরন। আপমন ভজিারসব্দনর ব্নু্ধ, আপনাব্দক ভস িন েুব্দে জানাব্দে 
েরসা পাব্দব্। 
  
দুজব্দন কো ব্েব্দে ব্েব্দে মিস িারপব্দের ভটমব্ব্দে মেব্দয় ব্সব্দেন। মেমন েুমশ হব্দয় স্বােে 
জানাব্দেন। হাপদার প্রস্তাব্ মদব্দেই মেমন ভিব্দয়ব্দদর সব্দে কো ব্েব্দে সম্মে হব্দেন। 
  
সযার ভহনমর ব্েব্দেন, ওব্দহা, আপনাব্দক ব্ো হয়মন মিস িারপে-হাপদার জামনব্দয়ব্দেন রুমব্ 
কীব্দনর ব্াব্দজ কােব্দজর ঝুম়েব্দে কাটা নব্দের মকেু টুকব্দরা পাওয়া ভেব্দে। 
  
েুমশ হব্দয় মিস িারপে ব্েব্দেন, োহব্দে ো ভেব্দব্মে োই 
  
-মক ভেব্দব্মেব্দেন আপমন মিস িারপে? সুপামরব্দন্টব্দন্ট হাপদার মনব্দে চাইব্দেন। 
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–সাধারণেঃ ভেসব্ ভিব্দয় ক়ো রকব্দির ভিকআপ কব্দর োব্দদর নে ব়্ে োব্দক। রুমব্ 
কীব্দনরও ব়্ে নে মেে। একটা ভেব্দে মেব্দয়মেে। ভসই কারব্দণই ভস সব্ নে সিান কব্দর 
ভনব্ার জনয ব্ামকগুব্দোও ভকব্দট ভিব্দে। এটাই সযার ভহনমরব্দক ভদেব্দে ব্ব্দেমেোি। 
  
–োহব্দে এমব্ষব্দয় আপনার ব্যােযা মক। জানব্দে চাইব্দেন হাপার। 
  
–আপােে ভকান ব্যােযাই ভনই। েব্দব্ এটা ভে েুব্ই গুরুত্বপূণদ ো বু্ঝব্দে পারমে। 
ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
. 
  
১৪. 
  
 ভরিেোব্দরর ভটমনস প্রমশক্ষণ পব্দ চেমেে োব্দরর জাব্দে ভঘরা জায়োটায়। 
  
শিসিেদ িাঝব্য়সী এক িমহো ভরিব্দের কাব্দে োমেি মনমিব্দেন। এব্াব্দর ভহাব্দটব্দের 
মদব্দক চব্দে ভেব্দেন। ভব্ব্দঞ্চ মেনজন দশদক ব্ব্দসমেে। 
  
কাজটা ভব্শ একব্দঘব্দয়। ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
সযার ভহনমর ভরিেব্দক পেদব্দব্ক্ষণ করমেব্দেন। ভকান জব্াব্ মদব্দেন না। সুপামরব্দন্টব্দন্ট 
হাপদার উব্দঠ প়েব্দেন। ব্েব্দেন, মিস িারপে, আমি এেন উমঠ, আপনাব্দক একঘণ্টা পব্দর 
ভিব্দক ভনব্। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য বডি ইন দ্য লাইব্রেডি । আগাথা ডিডি । ডিস িার্পল ধািাবাডিক 

66 

www.bengaliebook.com                                  সূডির্ত্র 
 

 

–ভব্শ, আমি হেমর োকব্। 
  
হাপদার মব্দায় মনব্দে ভরিে সািব্দন এব্দস ভব্মঞ্চব্দে ব্সে। 
  
ভরিে একজন নৃেযমশল্পী আর ভপশাদার ভটমনস ভকাচ। োব্দক েক্ষয কব্দর সযার ভহনমর 
েুমশ হব্দে পারব্দেন না। 
  
র যািন…ভরিে…আপনার আসে নািটা মক? আচিকা প্রশ্ন কব্দর ব্সব্দেন সযার ভহনমর। 
  
র যািন আিার ভপশাদারী নাি। েমদও নািটা মদব্দয়মেব্দেন আিার এক ঠাকুিা। েব্দব্ প্রেি 
নাি টিাস, ব্ব্দে সযার ভহনমরর মদব্দক োমকব্দয় মজব্দেস করে, আপমন ভো 
ভিেনসায়াব্দরর িানুষ, নাি টিাস, ব্ব্দে সযার ভহনমরর মদব্দক োমকব্দয় মজব্দেস করে, 
আপমন ভো ভিেনসায়াব্দরর িানুষ, োই না সযার? ভেন? আিার আত্মীয়স্বজনরাও ওই 
মদব্দকই োকব্দেন, আেসম্পটব্দন। 
  
–আপমন মক আেসম্পটব্দনর োব্দরব্দদর ভকউ? এ ভো আিার জানা মেে না। 
  
–মেনশ ব্ের ওোব্দনই আিাব্দদর ব্াস। এেন অ্ব্শয আিার ব়্েোই মনউইয়কদব্াসী। 
আিাব্দদর ব্ামকরা সব্াই পৃমেব্ীর নানা প্রাব্দন্ত েম়েব্দয় মেমটব্দয় রব্দয়মে। 
  
একটু ভেব্দি আব্ার ব্েে, আমি নাচ আর ভটমনস ভেোটা জানোি। ভসই কাজই মনোি 
মরমেব্দয়রাব্দে এক ভহাব্দটব্দে। ভসোন ভেব্দক চব্দে এোি এোব্দন। ভিব্দয়ব্দদর ভটমনস ভেো 
ভশোব্দে হয় োর সব্দে ব়্ে িানুব্দষর সুেী ভিব্দয়ব্দদর সব্দে নাচা, এই হে জীব্ন। 
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–আপনার সব্দে কো ব্ব্দে আনন্দ ভপোি। ব্েব্দেন সযার ভহনমর, একটা কো মজোসা 
করার মেে। 
  
রুমব্ কীন সম্পব্দকদ? দুঃমেে, এ ব্যাপাব্দর সাহােয করার িে মকেুই আমি ভিব্দয়টার 
সম্পব্দকদ জামন না। ব্যাপারটাব্দে ভকান ভিামটে আব্দে ব্ব্দে আিার িব্দন হয় না। 
  
–দুজন িানুব্দষর ভিামটে মেে, ব্েব্দেন মিস িারপে, রুমব্ কীব্দনর িৃেুযব্দে সম্ভব্েঃ 
োেব্ান হব্দিন মিব্দসস ভজিারসন আর মিঃ েযাসব্দকে–প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাউে। 
  
–না, না, এ অ্মব্শ্বাসয। এ ঘটনায় ওব্দদর হাে োকব্দে পাব্দর না। 
  
–টাকা সব্ই সম্ভব্ কব্দর েুেব্দে পাব্দর। ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
 মঠক এই সিব্দয় অ্যামিব্দেি ভজিারসন ভসোব্দন উপমিে হব্দেন। োর সব্দে মেব্দেন হুব্দো 
িযাকেীন। 
  
ভদমর হব্দয় ভেে, ব্ব্দে ক্ষিা ভচব্দয় ভটমনস ভকাব্দটদর মদব্দক চব্দে ভেব্দেন মিস ভজিারসন। 
োব্দক অ্নুসরণ করে ভরিে। হুব্দো িযাকমেন ভব্ব্দঞ্চ ব্ব্দস প়েব্দেন। োর দৃমষ্ট ভটমনস 
ভকাব্দটদ ভেোয় ব্যস্ত দুমট সাদা িূমেদর মদব্দক। 
  
-এই ভরিে ভোকটা ভক? ভপশাদাব্দররা ভকিন অ্দু্ভে হয়। ব্েব্দেন হুব্দো। 
  
–ও হে ভিেনসায়ার োব্দরব্দদর ব্িংশধর। সযার ভহনমর ব্েব্দেন। 
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-সমেযই োই? হুব্দো িযাকেীন অ্েুমশই হব্দেন ভব্াঝা ভেে। অ্যামি আিাব্দক ভকন ভে 
ভিব্দক পাঠাে বু্ঝব্দে পারমে না। 
  
–আপনাব্দক কেন ভিব্দক পামঠব্দয়ব্দে? সাগ্রব্দহ জানব্দে চাইব্দেন সযার ভহনমর। 
  
–েেন এসব্ ঘটমেে–ভটমেগ্রাি ভপোি েেি ভেব্দে আসার পব্দরই। সব্দে সব্দে চব্দে 
আমস। 
  
–আপনাব্দদর ভিনব্ামর ভহি শুব্দনমে েুব্ োে জায়ো। েরচও কি। ব্েব্দেন মিস 
িারপে, একমদন ভেব্দে হব্দব্ ওোব্দন। 
  
-োব্দব্ন–ইব্দয়…হযাুঁ, ভব্শ ভো। 
  
 ব্ব্দে হুব্দো িযাকেীন উব্দঠ প়েব্দেন। োরপর মব্দায় মনব্দয় চব্দে ভেব্দেন। 
  
–আমিও চমে। অ্ব্দনক কাজ রব্দয়ব্দে। এই ভো, মিব্দসস ব্যামি আসব্দেন আপনাব্দক সে 
ভদব্দব্ন। 
  
হাুঁপাব্দে হাুঁপাব্দে এব্দস ভপৌঁেব্দেন মিব্দসস ব্যামি। 
  
–পমরচামরকাব্দদর সব্দে কো ব্েোি। মকন্তু মকেুই জানব্দে ভপোি না। ভিব্দয়টা ভে 
ব্াইব্দরর কাব্দরা সব্দে ভপ্রি করে, ভহাব্দটব্দের ভকউই ভসটা জানব্দে পাব্দরমন। 
  
েেক্ষব্দণ ভটমনস ভকাব্দটদর মদব্দক ভচাে পব্দ়েব্দে। 
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–অ্যামি ভটমনস োেই ভেব্দে ভদেমে। 
  
–মিঃ ভজিারসন িারা ভেব্দে উমন ভব্শ পয়সাওয়াো িমহো হব্দয় োব্দব্ন। ব্েব্দেন মিস 
িারপে। 
  
–ভজন, েুমি এেব্দনা রহব্দসযর ভকান মকনারা করব্দে পারব্দে না। ভেব্দব্মেোি েুমি সব্দে 
সব্দেই সব্ বু্ঝব্দে পারব্দব্। মিব্দসস ব্যামির েোয় অ্নুব্দোে ঝব্দর প়েে। 
  
-প্রেব্দি বু্ঝব্দে পামরমন, এেন বু্ঝব্দে পারমে। ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
–রুমব্ কীনব্দক ভক েুন কব্দরব্দে, এেন বু্ঝব্দে ভপব্দরে ব্েে? 
  
–হযাুঁ, ো জামন। 
  
 –ভস ভক, ভজন? 
  
–ভোিাব্দক ভকব্ে ইমেে মদব্দে পামর। ভোিার ভপব্দট কো োব্দক না িমে। 
  
–মকন্তু আমি ভে এটা জানার জব্দনযই ভিনিাউব্দে এব্দসমে ভজন। োব্দক একা ব্াম়েব্দে 
ভরব্দে আসব্দে হব্দয়ব্দে। 
  
–আমি ো জামন িমে। আর ভোিার িে আমিও একই কারব্দণ এোব্দন এব্দসমে। 
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১৫. 
  
 ভহাব্দটব্দের একটা মনমরমব্মে কািরা। এিওয়ািদস সিসম্ভ্রব্দি সযার ভহনমর মক্লদামরিং-এর 
ব্িব্য শুনমেে। 
  
-েুমি ভো জান এিওয়ািদস, এোব্দন দুঘদটনাটা ঘব্দট োব্ার পব্দর ভোিার িমনব্ আিাব্দক 
ভিব্দক পামঠব্দয়ব্দেন। এই রহসয ভেদ করার অ্নুব্দরাধ জামনব্দয়ব্দেন। 
  
আমি আব্দে স্কটেযাে ইয়াব্দিদ পুমেস কমিশনার মেোি। আিার বু্মদ্ধ আর অ্মেেোর 
ওপর মনেদর কব্দর আব্দেন মেমন। 
  
িৃে ভিব্দয়মটর িৃেুয সম্পব্দকদ আসে সূত্রগুব্দো েুমি মনশ্চয় বু্ঝব্দে ভপব্দরে। ভিব্দয়মটব্দক মিঃ 
ভজিারসন দত্তক ভনব্ার কো ভেব্দব্মেোি। মকন্তু ওরা দুজন–মিঃ েযাসব্দকে আর মিব্দসস 
ভজিারসন–এব্দদর ভঘারের আপমত্ত মেে ব্যাপারটাব্দে। এেন আিার ধারণা ভেেব্দরর 
েব্রােব্র ো ভোিারই ো জানা সম্ভব্। একজন পুমেস মহব্দসব্দব্ নয়, ভোিার িমনব্দব্র 
মহোকাঙ্ক্ষী একজন ব্নু্ধ মহব্দসব্দব্ আমি এসব্ জানব্দে চাইমে। েুমি আিাব্দক মনেদব্দয় সব্ 
ব্ে। 
  
এিওয়ািদস দু মিমনট চুপ কব্দর োকে। পব্দর ব্েে, আমি অ্ব্দনক মদন মিঃ ভজিারসব্দনর 
কাব্দে রব্দয়মে। োর োেিন্দ দুব্দটা মদকই আিার জানা আব্দে। আমি ভদব্দেমে সব্ব্দচব্দয় 
ভেটা পেন্দ করব্দে পাব্দরন না, ো হে োব্দক ঠকাব্দনার ভচষ্টা। 
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–ভকান মব্ব্দশষ কারব্দণ একো ব্েে? 
  
–হযাুঁ সযার। ভে ভিব্দয়টাব্দক মিঃ ভজিারসন দত্তক ভনব্দব্ন িনি কব্দরমেব্দেন, ভস োর 
ভোেয মেে না। মিঃ ভজিারসব্দনর প্রমে োর কণা িাত্র টান মেে না। 
  
মিব্দসস ভজিারসনও েব্দেষ্ট সহানুেূমে ভপব্দয় এব্দসব্দেন োর কাে ভেব্দক, মকন্তু মেমনও 
েে গ্রীষ্মকাে ভেব্দক ভকিন ভেন ব্দব্দে ভেব্দে শুরু কব্দরব্দেন। 
  
মিঃ ভজিারসন ভসটা েক্ষয কব্দর িব্দন েুব্ই আঘাে ভপব্দয়মেব্দেন। আর মিঃ িাকদব্দকও 
মেমন কেনও োে ভচাব্দে ভদব্দেনমন। 
  
–ো সব্দেও মেমন োব্দক কাব্দে ভরব্দেমেব্দেন? 
  
-হযাুঁ সযার। সব্ই ওই ভিব্দয় ভরাজািব্দের জনয। ভিব্দয়ব্দক মেমন ভচাব্দের িমণর িে 
োেব্াসব্দেন। 
  
–মিব্দসস ভজিারসন েমদ মব্ব্দয় করব্দেন? 
  
–মেমন ভসটাও ভিব্দন মনব্দে পারব্দেন না। ভকব্ে ওই ভিব্দয়মটর প্রমে একটু টান অ্নুেব্ 
করব্দেন। 
  
–েুমি োহব্দে ব্েে, রুমব্ কীন েুব্ই িেেব্ব্াজ মেে? 
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–আসব্দে অ্ল্প ব্য়স। ভেিন অ্মেেো মেে না। 
  
–আিা ভিব্দয়মট সম্পব্দকদ পমরব্াব্দর ভকান রকি আব্দোচনা হব্দয়মেে? 
  
–ভকান আব্দোচনা হে না। মিঃ ভজিারসন োর িব্দনাোব্ পমরষ্কার োব্দব্ই জামনব্দয় 
মদব্দয়মেব্দেন। 
  
–ভিব্দয়মটর িব্দনাোব্ ভকিন মেে? 
  
 –আিার িব্দন হব্দয়মেে ভস েুব্ই েুমশ। একটা ঘটনার কো িব্দন প়েব্দে সযার। 
  
ভব্শ ভো। ব্ে শুমন। 
  
–এর িব্দধয ভেিন মকেু সম্ভব্ে ভনই। একমদন ভিব্দয়মট োর ব্যাে েুেব্ার সিয় একটা 
িব্দটা পব্দ়ে মেব্দয়মেে। িব্দটাটা একজন েরুব্দণর মেে সযার। মিঃ ভজিারসন েুব্ই 
বু্মদ্ধিান। মেমন ভব্শ ভরব্দে মেব্দয়মেব্দেন ভিব্দয়মটর হকমিয়ে শুব্দন। ভস ব্ব্দেমেে, 
েরুণমটব্দক ভচব্দন না। পব্দর ব্ব্দেমেে, িাব্দঝ িাব্দঝ এোব্দন আব্দস; োর সব্দে দু-একব্ার 
ভনব্দচব্দে। নািধাি জাব্দন না। মিঃ ভজিারসন ক়ো দৃমষ্টব্দে কব্দয়কব্ার োমকব্দয় োব্দক 
ভকব্ে ভদব্দে মনব্দয়মেব্দেন। োো়ো ভস ভকাোও ভেব্দে, মেমন আিার কাব্দে জানব্দে 
চাইব্দেন, ভস ভকাোয় ভেে। 
  
সযার ভহনমর িাো ভদাোব্দেন। মেমন আরও কব্দয়কটা প্রশ্ন করব্দেন। মকন্তু এিওয়ািদস 
ভেিন মকেু ব্েব্দে পারে না। 
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ভিনিাউব্দের পুমেস দপ্তব্দর সুপামরব্দন্টব্দন্ডন্ট হাপদার কব্দয়কমট ভিব্দয়র সাক্ষাৎকার গ্রহণ 
করমেব্দেন। 
  
প্রব্দেযব্দকই প্রায় একই কো চাইমেে, পাব্দিো রীেস োব্দদর কাব্দে ব্ব্দেমেে ভস উেওয়ােদ 
োব্দি আর পব্দরর ব্াব্দস কব্দর মিরব্দব্। 
  
ঘব্দরর একব্দকাব্দণ অ্েযন্ত সাধারণ হাব্োব্ মনব্দয় ব্ব্দসমেব্দেন মিস িারপে। ভকউই োব্দক 
মব্ব্দশষ োব্দব্ েক্ষয কব্দরমন। 
  
ভশষ ভিব্দয়মটব্দক মব্দায় ভদব্ার পর মিস িারপে, ঘিদাি হাপাব্দরর মদব্দক োমকব্দয় 
ব্েব্দেন, আমি ভফ্ল্াব্দরি িব্দের সব্দে কো ব্েব্দে চাই। 
  
হাপদার একমট কনব্দেব্েব্দক মদব্দয় ভিব্দয়মটব্দক আব্ার ভিব্দক পাঠাব্দেন। 
  
ভফ্ল্াব্দরি িে একজন অ্ব্িাপন্ন কৃষব্দকর ভিব্দয়। দীঘদােী, কাব্দো চুে, ব্াদািী ভচাে। ভস 
েুব্ই ঘাব্ব্দ়ে মেব্দয়মেে। 
  
মিস িারপে ভিব্দয়মটব্দক ব্েব্দেন, মনশ্চয়ই বু্ঝব্দে পারে, পাব্দিোর িারা োওয়ার মদব্দনর 
সব্ ঘটনার কো মব্ব্দশষ োব্দব্ জানা দরকার। েুমি ো জান, আিাব্দক েুব্দে ব্ে। েমদ ো 
না ব্ে, োহব্দে পুমেস ভোিাব্দক সব্দন্দহ করব্দব্–ভোিাব্দক ভজব্দে পাঠাব্দনা হব্দে পাব্দর। 
সব্কো এেনই আিাব্দক েুব্দে ব্ে। 
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ভফ্ল্াব্দরি কব্দয়কব্ার ইেস্তেঃ করে। পব্দর মিস িারপব্দের োব্ব্দেশহীন ভচাব্দের মদব্দক 
োমকব্দয় ব্েব্দে োেে। 
  
পাব্দিো ভসমদন উেওয়াব্দেদ োমিে, োই না? মিস িারপে েীে স্বব্দর ব্েব্দেন। 
  
কােরোব্দব্ ভিব্দয়মট মিস িারপব্দের মদব্দক োকাে। মিস িারপে প্রশ্ন করব্দেন, ভকান 
মিব্দল্মর ব্যাপার মেে, োই না? 
  
ভিব্দয়মট চাপা স্বব্দর ব্ব্দে উঠে, হযাুঁ। 
  
–এব্াব্দর সব্কো ভো়ো ভেব্দক েুব্দে ব্ে। পাব্দিো ভোিাব্দক মক ব্ব্দেমেে? 
  
র যামেব্দে ভোে মদব্দে োওয়ার সিয় আিরা এক সব্দে ব্াব্দসর জনয হাুঁটমেোি, ও আিাব্দক 
ব্ব্দেমেে ওর সব্দে একজন মিব্দল্মর প্রব্দোজব্দকর আোপ হব্দয়মেে। ভোকটা পািব্দক 
ব্ব্দেমেে পাব্দির অ্মেনয় ক্ষিো আব্দে, েব্দব্ মকেুমদন মশক্ষানমব্শী করব্দে হব্দব্। পািব্দক 
র যামের পব্দর ভিনিাউব্দে একটা ভহাব্দটব্দে ভোকটার সব্দে ভদো করব্দে ব্ব্দেমেে। ভস 
োব্দক েুমিওব্দে মনব্দয় োব্দব্। ভসোব্দন পরীক্ষা ভনয়ার পর পাি ব্াস ধব্দর ব্াম়ে মিরব্দে 
পারব্দব্। 
  
-ভব্শ, ব্ব্দে োও। 
  
–আিাব্দদর র যামে োেোব্দব্ ভশষ হব্দয়মেে। পাি আিাব্দক ব্ব্দেমেে, ভস এব্াব্দর ভিনিাউে 
হব্দয় উেওয়ােদ োব্দি। ওব্দক আমি িুটপাে ধব্দর ভেব্দে ভদব্দেমেোি। 
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কো ভশষ কব্দর ভব্দনােদ দৃমষ্টব্দে ভিব্দয়মট মিস িারপব্দের ভচাব্দের মদব্দক োকাে। 
  
–আিাব্দক সব্কো ব্ব্দে েুমি মঠক কাজ কব্দরে। 
  
ভফ্ল্াব্দরিব্দক ব্াম়েব্দে পামঠব্দয় ভদব্ার পর মিস িারপে ওর কামহনী হাপদারব্দক 
ভশানাব্দেন।ব্দশব্দষ ব্েব্দেন, এরকি মকেুই আমি ভেব্দব্মেোি। 
  
-আপমন অ্সাধারণ মিস িারপে। মক কব্দর ভে এেগুব্দো ভিব্দয়র িব্দধয এই ভিব্দয়মটব্দকই 
। ভব্ব্দে মনব্দেন ভেব্দব্ পামি না…ভেনমেে েুমিও ব্েব্দেন, োই না? 
  
ভকান উত্তর না মদব্দয় মিস িারপে উব্দঠ দাুঁ়োব্দেন। 
  
এব্াব্দর উমঠ। এেুমন ভহাব্দটব্দে মিব্দর ভেব্দে হব্দব্। 
  
. 
  
১৬. 
  
 মিস িারপব্দের ব্াোব্দনর পাব্দশর মেজদার োজক েিব্দোব্দকর স্ত্রী মগ্রসেিার সব্দে ভদো 
করব্দেন মিস িারপে। 
  
মগ্রসেিা, একটা রমসদ ব্ই টাকা ভোোর জনয দাও। 
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ভেব্দে সািোমিে মগ্রসেিা। ভহব্দস ব্েে, মনশ্চয়ই ভকান িেেব্ এুঁব্দটব্দেন? ব্যাপার মক 
আিাব্দক ব্েব্দব্ন না? 
  
-পব্দর ব্েব্। এেন ব্যস্তো রব্দয়ব্দে। 
  
. 
  
চাুঁদা ভোোর একোনা রমসদ ব্ই মনব্দয় মিস িারপে গ্রাব্দির পে ধব্দর এমেব্দয় চেব্দেন। 
ভচৌিাো ভেব্দক ব্াুঁ মদক ঘুব্দর েু ভব্ার ভপমরব্দয় চযাটস ওয়াব্দেদ মিঃ বু্কাব্দরর নেুন ব্াম়ের 
দরজায় এব্দস দাুঁ়োব্দেন। 
  
দরজা েুব্দে মদে স্বণদব্দকশী এক েরুণী মিনােী। োর ভদব্দহ ধূসর রব্দের স্ল্যাকস আর 
হােকা সবু্জ জাম্পার। 
  
-এক মিমনট একটু ভেেব্দর আসব্দে পামর? 
  
 ব্েব্দে ব্েব্দেই ভেেব্দর ঢুব্দক প়েব্দেন মিস িারপে। 
  
–অ্ব্দশষ ধনযব্াদ। একটা ভব্ব্দের ভচয়াব্দর ব্ব্দস প়েব্দেন মিস িারপে। আমি এব্দসমেোি 
সািানয মকেু চাদার জনয। সািব্দনর বু্ধব্ার মেজদায় মকেু হাব্দের কাজ মব্মক্র হব্দব্ 
  
-ওহ। আমি িাব্দন 
  
সািানয আধ ক্রাউন চাুঁদা মদব্দে পারব্দব্ন না? 
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মিনা েী োর হােব্যাে েুুঁজব্দে োেে। 
  
 মিস িারপে েীক্ষ্ণ দৃমষ্টব্দে দ্রুে ঘব্দরর চারপাশ জমরপ কব্দর মনব্দেন। 
  
–আপনার চুল্লীর সািব্দন ভকান কাব্দপদট ভনই ভদেমে। অ্ন্তরে স্বব্দর ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
 অ্ব্াক হব্দয় ঘুব্দর োকাে মিনা েী। বৃ্দ্ধা ভে োব্দক েুুঁমটব্দয় ভদেব্দে বু্ঝব্দে পারে। 
  
-এটা মকন্তু মব্পজ্জনক। আগুব্দনর িুেমক মেটব্দক প়েব্দে পাব্দর। ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
মিনা েী মিমষ্ট কব্দর ব্েে, ভকাোয় ভে রাো আব্দে, জামন না। এই মনন 
  
ভস ব্যাে ভেব্দক আধ ক্রাউন ব্ার কব্দর ব্াম়েব্দয় ধরে। 
  
–অ্সিংেয ধনযব্াদ। মিস িারপে ব্ই েুেব্দেন, মক নাি মেেব্? 
  
–মেেুন মিস মিনা েী। 
  
–এ ব্াম়েব্দে মিঃ ভব্মসে ভেব্দকর ব্ব্দেই শুব্দনমে। 
  
–হযাুঁ। আর আমি মিস মিনা েী। 
  
স্বািীর সব্দে রব্দয়ব্দেন অ্েচ কুিারী নাি ব্েব্দেন–এোনকার গ্রািীণ জীব্ব্দন ওটা ব্যব্হার 
না করাই োে। 
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–আপমন মকোব্দব্ জানব্দেন আিরা মব্ব্ামহে? আপমন মনশ্চয়ই সিারব্দসট হাউব্দস োনমন? 
  
–সিারব্দসট হাউস? ওহ না। েব্দব্ আন্দাজ করব্দে কষ্ট হয়মন। মকন্তু জাব্দনন ভো গ্রাব্দি। 
সহব্দজই নানা কো রটনা হব্দয় োয়। আপনাব্দদর িব্দধয ভে ধরব্দনর ঝে়োঝামট হব্দয়মেে 
ভসটা। অ্বব্ধ সম্পব্দকদর ভক্ষব্দত্র ভব্িানান। োরা ঝে়ো করব্দে সাহস পায় না। মব্ব্ামহে 
স্বািী স্ত্রীর িব্দধযই প্রেি মদব্দক এই ঝে়োঝামট ভব্শ উপব্দোেয হয়। 
  
-হযাুঁ, িাব্দন 
  
মিনা েী ব্েব্দে মেব্দয় ভহব্দস ভিেে। ভস ব্ব্দস ব্েে, আপমন অ্সাধারণ। মকন্তু আিাব্দদর 
সম্পব্দকদর কোটা সম্মানজনকোব্দব্ প্রকাব্দশর কো ব্েব্দেন ভকন? 
  
–কারণ ভে ভকান িুহূব্দেদই আপনার স্বািীব্দক েুব্দনর অ্মেব্দোব্দে ভগ্রপ্তার করা হব্দে পাব্দর। 
  
. 
  
১৭. 
  
 –ভব্মসে..েুন কব্দরব্দে ব্েব্দেন? আপমন মক ভসই িযাব্দজমেক ভহাব্দটব্দের ভিব্দয়মটর কো 
ব্েব্দেন? 
  
-হযাুঁ। 
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–মকন্তু ও ভো একদি ব্াব্দজ কো। 
  
মঠক ভসই সিব্দয়ই ব্াইব্দর একটা োম়ের শে ভশানা ভেে। দুহাব্দে কব্দয়কটা ভব্ােে মনব্দয় 
ভব্মসে ভেক দরজা েুব্দে ভেেব্দর ঢুকে। 
  
মিনা েী উব্দঠ দাুঁম়েব্দয় রুদ্ধশ্বাব্দস ব্ব্দে উঠে, উমন মক ব্েব্দেন ভশান ভো। ভসই 
ভিব্দয়টাব্দক েুন করার অ্পরাব্দধ ভোিাব্দক নামক ভগ্রপ্তার করা হব্দব্। 
  
–ওহ েেব্ান। 
  
ভব্মসে ভেব্দকর হাে ভেব্দক ভব্ােেগুব্দো ভসািার ওপর পব্দ়ে ভেে। ভস ধপ কব্দর একটা 
ভচয়াব্দর ব্ব্দস পব্দ়ে দুহাব্দে িুে ঢাকে। 
  
–ভব্মসে, আমি জামন একো সেয নয়। আিার মদব্দক োকাও ভব্মসে। েুমি ভো োব্দক 
মচনব্দেই না, োই না? 
  
-হযাুঁ, উমন ওব্দক জানব্দেন। ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
-চুপ করুন। ভব্মসে েীক্ষ্ণস্বব্দর ব্ব্দে উঠে, িযাব্দজমেক ভহাব্দটব্দে দু-একব্ার ওর সব্দে 
আিার ভদো হব্দয়মেে িাত্র। েুমি একো মব্শ্বাস কর মিনা? 
  
মিনা হেেম্ব হব্দয় মজব্দেস করে, আমি ভো মকেুই বু্ঝব্দে পারমে না, ভোিার ওপব্দর 
োহব্দে সব্দন্দহ প়েব্দে ভকন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য বডি ইন দ্য লাইব্রেডি । আগাথা ডিডি । ডিস িার্পল ধািাবাডিক 

80 

www.bengaliebook.com                                  সূডির্ত্র 
 

 

কাব্দপদটটা মক কব্দরব্দেন? মিস িারপে ব্ব্দে উঠব্দেন। 
  
 –িােমব্ব্দন ভিব্দে মদব্দয়মে। 
  
আেদনাব্দদর স্বব্দর ভব্মসব্দেন েো মচব্দ়ে ভব্মরব্দয় এে কোগুব্দো। 
  
-কাজটা েুব্ ভব্াকার িে হব্দয় ভেব্দে। ওর িব্দধয মনশ্চয় ভিব্দয়মটর ভপাশাব্দকর আুঁশ 
ভেব্দেমেে। 
  
–হযাুঁ। ভসটা মকেুব্দেই েুব্দে ভিেব্দে পামরমন। 
  
–এসব্ মক ব্েে ভোিরা! 
  
েীে স্বব্দর মচৎকার কব্দর উঠে। 
  
–ওব্দক মজব্দেস কর, মেিস্বব্দর ব্েে ভব্মসে, উমন িব্দন হব্দি সব্ই জাব্দনন। 
  
-আমি অ্নুিান করব্দে পারমে। োহব্দে শুনুন ব্েমে, ব্েব্দেন মিস িারপে, আিার িব্দন 
হয় এক পামটদব্দে আপনার স্ত্রীর সব্দে ঝে়ো হওয়ার পর আপমন োম়ে চামেব্দয় এোব্দন 
চব্দে এব্দসমেব্দেন। ভস রাব্দে িাত্রা োম়েব্দয় পান করার িব্দে সিয়টা মনশ্চয়ই ভেয়াে 
করব্দে পাব্দরনমন। 
  
-রাে প্রায় দুব্দটার সিয় ব্াম়েব্দে মিব্দর এব্দসমেোি। ব্েে ভব্মসে, দরজা েুব্দে আব্দো 
জ্বাোব্দেই ভচাব্দে প়েে 
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-হযাুঁ ব্ামকটা আমি ব্েমে, ব্েব্দেন মিস িারপে, ভদেব্দেন সািব্দন কাব্দপদব্দটর ওপব্দর 
একটা ভিব্দয়র অ্সা়ে ভদহ পব্দ়ে আব্দে। সান্ধয ভপাশাব্দক শ্বাসরুদ্ধ একমট ভিব্দয়। 
  
-হযাুঁ, িুে প্রায় নীে হব্দয় মেব্দয়মেে, ভিাো, ভদব্দে িব্দন হব্দয়মেে অ্ব্দনকক্ষণ আব্দেই িারা 
মেব্দয়মেে। মকন্তু ভস পব্দ়েমেে আিারই ভশাব্ার ঘব্দর। 
  
ব্েব্দে ব্েব্দে ভকুঁব্দপ উঠে ভব্মসে। 
  
–আিার েয় হমিে, ভে ভকান িুহূব্দেদ মিনা এব্দস প়েব্দব্, ওই অ্ব্িায় আিাব্দক ভদেব্দে 
ভেব্দব্ ভনব্দব্ আমিই ভিব্দয়মটব্দক েুন কব্দরমে। ভসই িুহূব্দেদই একটা িেেব্ িাোয় এব্দস 
ভেে। নাকউুঁচু দামম্ভক বু্ব্দ়ো ব্যামির কো িব্দন প়েে। আিাব্দক ব্রাব্র অ্ব্োর দৃমষ্টব্দে 
ভদব্দে। োব্দক জে করার জনয িৃে স্বণদব্দকশীব্দক ব্যামির োইব্দেমরব্দে চাোন কব্দর 
মদোি। 
  
সকাব্দে মকন্তু পুমেস এোব্দনই চব্দে এে। ভসই মচি কনব্দেব্ে। ইব্দি কব্দরই ভোকমটর 
সব্দে োরাপ ব্যব্হার কব্দরমেোি। এ সব্ ঘটনা েেন ঘটব্দে, েেনই মিনা এব্দস পব্দ়ে। 
  
মিনা জানাোর ব্াইব্দর োকাে। ব্েে, একটা োম়ে আসব্দে, অ্ব্দনকগুব্দো ভোক রব্দয়ব্দে 
ভেেব্দর। 
  
-েুব্ সম্ভব্ ওরা পুমেস, ব্েব্দেন মিস িারপে, ভব্মসে ভেক উব্দঠ দাুঁ়োে। হাসব্ার ভচষ্টা 
করে। 
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–োহব্দে এর সব্দে আমি জম়েে? োে কো, মিনা েয় পাব্ার মকেু ভনই। আিাব্দদর 
পামরব্ামরক উমকে বু্ব্দ়ো মসব্দির কাব্দে ভেও। িার কাব্দে মেব্দয় আিাব্দদর মব্ব্দয়র কো 
জামনও। ভেব্দে প়োর মকেু ভনই–আমি েুন কমরমন–সব্ই মঠক হব্দয় োব্দব্। 
  
ঘব্দর ঢুকব্দেন ইনসব্দপক্টর স্ল্যাক। সব্দে একজন। 
  
–মিঃ ভব্মসে ভেক। 
  
–হযাুঁ। 
  
–েে কুম়ে ভসব্দেম্বর রাব্দে রুমব্ কীন নাব্দি একমট ভিব্দয়ব্দক েুন করার অ্মেব্দোব্দে 
আপনাব্দক ভগ্রপ্তাব্দরর পব্দরায়ানা রব্দয়ব্দে। আিার সব্দে আপনাব্দক আসব্দে হব্দব্। 
  
ভব্মসে িাো মনচু করে। মিনাব্দক ভদেে। ব্েে, মব্দায় মিনা। 
  
 ইনসব্দপক্টর স্ল্যাক মিস িারপব্দের উপমিমে েক্ষয কব্দর সুপ্রোে জানাব্দেন। 
  
উৎসাব্দহ মেমন টেব্ে করমেব্দেন। কাব্দপদটটা হাব্দে ভপব্দয়মেব্দেন। োো়ো োম়ে রাোর 
জায়োর ভোকটাব্দক মজব্দেস কব্দর জানব্দে ভপব্দরমেব্দেন ভব্মসে ভেক রাে এোরটার 
সিয় চব্দে এব্দসমেে। ভব্মসেব্দক মব্কারগ্রস্ত ব্ব্দেই িব্দন হমিে োর। প্রেব্দি মরেস 
ভিব্দয়টাব্দক শ্বাসব্দরাধ কব্দর িারা হব্দয়ব্দে। পব্দর মনব্দজর োম়ে মনব্দয় পামটদব্দে চব্দে আব্দস 
োরপর ভিনিাউব্দে। োরপর রুমব্ কীনব্দক এোব্দন এব্দন েো মটব্দপ ভিব্দর কব্দনদে ব্যামির 
োইব্দেমরব্দে ভিব্দে আব্দস। ভেৌন উোদ ো়ো মকেু নয়। 
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েকটা মনব্দজর িব্দন ভোোব্দে ভোোব্দে ভব্মসেব্দক মনব্দয় ভব্মরব্দয় োন স্ল্যাক। 
  
মিনা মিস িারপব্দের মদব্দক োকাে। োর ভচাব্দে কােরো। 
  
–আমি জামন না। আপমন ভক–মকন্তু ভব্মসে কেনও এিন কাজ কব্দরমন। 
  
–আমি জামন ভস কব্দরমন। ভক কব্দরব্দে োও জামন। েব্দব্ প্রিাণ করব্দে একটু সিয় 
োেব্দব্। 
  
. 
  
১৮. 
  
 ব্াম়ে মিব্দরই োমি রুব্দি ঢুকব্দেন মিব্দসস ব্যামি। রাজকীয় েমেব্দে ভঘাষণা করব্দেন, 
আমি মিব্দর এোি আেদার। 
  
কব্দনদে ব্যামি োমিব্দয় উব্দঠ স্ত্রীব্দক আদর কব্দর কাব্দে ভটব্দন মনব্দেন। 
  
-েুব্ োে হে। 
  
স্বািীর মদব্দক োমকব্দয় মিব্দসস ব্যামির িব্দন হে, মেমন ভেন ভকিন চুপব্দস ভেব্দেন। একটু 
কৃশও। ভচাব্দের ভকাব্দণ কামে পব্দ়েব্দে। 
  
–ভিনিাউব্দে ভকিন কাটাব্দে ব্ে। ব্েব্দেন কব্দনদে ব্যামি। 
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–েুব্ িজা হে। েুমি ভো ভজিারসনব্দদর পেন্দ করব্দে। েুমি ভেব্দে েুব্ আনন্দ হে। 
  
–ভেব্দে পারোি না, অ্ব্দনক কাজ। 
  
েযািিািসায়াব্দর ভোিাব্দদর সো ভকিন হে? েুমিই ভো সোপমে 
  
 –মকন্তু ইব্দয় িাব্দন..আমি োইমন। 
  
মিব্দসস ব্যামি েিব্দক ভেব্দেন। ক়ো স্বব্দর ব্েব্দেন, বৃ্হস্পমেব্ার িাব্দির সব্দে মিনাব্দরর 
কো মেে 
  
-ওহ, হা–ভসটা ব্ন্ধ রাো হব্দয়মেে। ওব্দদর রাুঁধুমন অ্সুি। 
  
–েেকাে ভো ভজেরব্দদর কাব্দে োওয়ার কো মেে। 
  
–শরীর োে ভনই ব্ব্দে ওব্দদর ভটমেব্দিান কব্দর জামনব্দয় মদব্দয়মেোি। 
  
. 
  
েুব্ই মব্রস িুব্দে ব্ব্দসমেব্দেন মিব্দসস ব্যামি। এিন সিয় মিস িারপে ঘব্দর ঢুকব্দেন। 
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-ভোিাব্দক ভটমেব্দিান কব্দর ভকাোও ভপোি না ভজন। োই োব্মেোি মক করব্, ব্েব্দেন 
মিব্দসস ব্যামি, সব্মকেুই মব্শ্রী োেব্দে। ভোব্দক আেদারব্দক এম়েব্দয় চেব্দে আরম্ভ কব্দরব্দে। 
ও ভকিন ভেন বু্ব্দ়োব্দট হব্দয় ভেব্দে। ভজন, েুমি একটা মকেু কর। আিার েয় করব্দে। 
  
–োব্নার মকেু ভনই, িমে। ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
কব্দনদে ব্যামি ঘব্দর ঢুকব্দেন। মিস িারপেব্দক ভদব্দে েুমশ হব্দেন। 
  
–একটা েব্র মদব্দে এোি। ব্েব্দেন মিস িারপে, রুমব্ কীব্দনর হেযাকারী মহব্দসব্দব্ 
ভব্মসে ভেকব্দক পুমেস ভগ্রপ্তার কব্দরব্দে। েব্দব্ ভস েুন কব্দরমন। ভস োশটাব্দক আপনার 
োইব্দেমরব্দে এব্দন ভরব্দেমেে। 
  
–একদি ব্াব্দজ কো। মনশ্চয়ই েুন কব্দরব্দে। ব্েব্দেন কব্দনদে ব্যামি। 
  
–ভস ভিব্দয়মটর িৃেব্দদহ োর কব্দটব্দজই ভদেব্দে পায়। 
  
–েল্পটা পুমেস মব্শ্বাস করে? োে িানুষ হব্দে ভো সব্দে সব্দে পুমেসব্দক জানাব্দনা উমচে 
মেে। 
  
–মঠকই ব্ব্দেব্দেন। ব্েব্দেন মিস িারপে। মকন্তু সব্ার স্নাযু় ভো আপনার িে দৃঢ় নয়। 
আজকােকার েরুণ প্রজে এব্দকব্াব্দরই আোদা। 
  
একটু ভেব্দি মেমন পব্দর ব্েব্দেন, ভব্মসব্দের সম্পব্দকদ অ্ব্দনক কোই আমি শুব্দনমে। ভেব্দেমট 
আঠাব্দরা ব্ের ব্য়ব্দস এ আর মপ-র হব্দয় কাজ কব্দরব্দে। একব্ার একটা জ্বেন্ত ব্াম়েব্দে 
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ঢুব্দক চারমট মশশুব্দক পরপর উদ্ধার কব্দরমেে। এরপর একটা কুকুরব্দক ব্াুঁচাব্দে জ্বেন্ত 
ব্াম়েটাব্দে ঢুব্দকমেে। সব্াই ওব্দক ব্ারণ কব্দরমেে। ব্াম়েটা ওর ওপব্দরই ভেব্দে পব্দ়ে। 
ওব্দক উদ্ধার করা হব্দয়মেে। বু্ব্দক ভচাট ভেব্দেমেে-ব্হুমদন শেযাশায়ী মেে। এরপব্দরই ভস 
নকশা আুঁকার কাব্দজ হাে মদব্দয়মেে। 
  
-ওহ, অ্সাধারণ। কব্দনদে েমজ্জে স্বব্দর ব্েব্দেন, আমি ইব্দয়–এেসব্ জানোি না। 
  
ভব্মসে এসব্ ব্ব্দে ভব়্োয় না। ব্েব্দেন মিস িারপে। 
  
–এটাই উপেুি কাজ। ভেব্দেটা ভদেমে, ো ভেব্দব্মেোি ো নয়। না ভজব্দন শুব্দন হঠাৎ 
মকেু ভেব্দব্ ভনয়া মঠক কাজ হয়মন। োই ভহাক, এটা েুব্ই দুব্দব্দাধয ভঠকব্দে, আিার ওপব্দর 
ও ভকন েুব্দনর দায় চামপব্দয় ভদব্ার ভচষ্টা কব্দরমেে? 
  
–আিার িব্দন হয়, ভস মঠক এোব্দব্ ব্যাপারটাব্দক োব্ব্দে চায়মন। ব্েব্দেন মিস িারপে, 
ভনশাগ্রস্ত অ্ব্িায় ব্যাপারটাব্দক একটা োিাশা ব্ব্দেই িব্দন কব্দরমেে, আিার ধারণা। 
  
ভনশাগ্রস্ত অ্ব্িায় মকেু কব্দর োকব্দে অ্ব্শয োব্দক ভদাষ ভদওয়া োয় না। আপমন মব্শ্বাস 
কব্দরন না ভস েুন কব্দরমেে? 
  
–ভস েুন কব্দরমন, এ ব্যাপাব্দর আমি মনমশ্চে। 
  
–ভক কব্দরব্দে ভস মব্ষব্দয় ভকান 
  
 মিস িারপে িাো ভনব্দ়ে সায় মদব্দেন। 
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–ভজন, েুমি ব্াুঁচাব্দে। আমি জানোি েুমিই পারব্দব্। 
  
উচ্ছ্বমসে হব্দয় উঠব্দেন মিব্দসস ব্যামি। 
  
–োহব্দে েুনী ভক? 
  
–এজব্দনযই আপনার সাহােয দরকার। আিরা েমদ সিারব্দসট হাউব্দস োই োহব্দে, ভসটা 
পমরষ্কার োব্দব্ ভজব্দন ভেব্দে পারব্। 
  
. 
  
১৯. 
  
 সযার ভহনমরর িুে েম্ভীর হে। মেমন ব্েব্দেন, ব্যাপারটা আিার োে োেব্দে না। 
  
–আমি জামন, আপনার কাব্দে এটা নীমেসম্মে ব্ব্দে িব্দন হব্দব্ না। েব্দব্ অ্ন্তে মনমশ্চে 
হব্দয় ভনব্ার পব্দক্ষ এটা না কব্দর উপায় ভনই। মিঃ ভজিারসন েমদ রামজ হন । 
  
–োহব্দে হাপদারব্দকও ভো সব্দে মনব্দে হয়। 
  
-না, োর পব্দক্ষ ভব্মশ ভজব্দন ভিো মঠক হব্দব্ না। েব্দব্ আপমন োমনকটা ইমেে মদব্দয় 
রােব্দে পাব্দরন, ভেিন ভকান মব্ব্দশষ ব্যমির ওপর নজর রাো ব্া ওই রকি একটা মকেু। 
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–হযাুঁ, এটা করা চেব্দে পাব্দর। 
  
–সযার ভহনমর ব্েব্দেন ধীব্দর ধীব্দর। 
  
. 
  
–আপমন মক আিাব্দক ভকান ইমেে করব্দে চাইব্দেন সযার? 
  
সুপামরব্দন্টব্দন্ট হাপদার সযার ভহনমর মক্লামরিংব্দক সসম্ভ্রব্দি মজব্দেস করব্দেন। 
  
–আিার ব্নু্ধ আপনাব্দক ভেটুকু জানাব্দে ব্ব্দেব্দেন, আপনাব্দক আমি শুধু ভসটুকুই জানামি। 
এর িব্দধয ভোপনীয়ো মকেু ভনই। মেমন আোিীকাে ভিনিাউব্দে একজন সমেমসটাব্দরর 
কাব্দে োব্দিন–একটা নেুন উইে করার ইিা োর। 
  
হাপাব্দরর ভ্রু কুুঁচব্দক উঠে। মেমন ব্েব্দেন, মিঃ কনওব্দয় ভজিারসন একো মক োর 
জািাো ও পুত্রব্ধূব্দক জামনব্দয়ব্দেন? 
  
–আজ সন্ধযায়ই কোটা জানাব্দব্ন। 
  
-বু্ঝোি, হাপদার মচমন্তে োব্দব্ ব্েব্দেন, োহব্দে ভব্মসে ভেব্দকর অ্পরাধ সম্পব্দকদ আপমন 
মনমশ্চে নন, সযার? 
  
-আপমন মনব্দজ মনমশ্চে মনশ্চয়ই? 
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মিস িারপে…মেমনও মক মনমশ্চে? 
  
একটু ভেব্দি মেমন আব্ার ব্েব্দেন, আপমন সব্ ব্যাপার আিার হাব্দে ভেব্দ়ে মদন সযার। 
কব্দয়কজন ভোকব্দক োমেব্দয় রােব্–নেুন কব্দর আর ভকান ঘটনা আমি ঘটব্দে ভদব্ না। 
  
–আর একটা কো। 
  
সযার ভহনমর একটুকব্দরা কােজ ভটমব্ব্দের ওপব্দর এমেব্দয় ধব্দর ব্েব্দেন, এই কােজটা 
ভদব্দে নাও। 
  
কােজটার ওপর ভচাে বু্মেব্দয়ই হাপাব্দরর িুেোব্ ব্দব্দে ভেে। মেমন উচ্ছ্বমসে কব্দণ্ঠ ব্ব্দে 
উঠব্দেন, এই ব্যাপার? োহব্দে ভোটা ব্যাপারটাই অ্নযরকি দাুঁম়েব্দয় ভেে। এটা েুুঁব্দজ ভব্র 
করব্দেন মক কব্দর? 
  
-মব্ব্দয়র ব্যাপাব্দর ভিব্দয়ব্দদর আগ্রব্দহর কোটা ভো ভোিার অ্জানা নয়। 
  
–োর ওপব্দর সযার, ব্য়স্কা অ্মব্ব্ামহো স্ত্রীব্দোক। 
  
. 
  
সযার ভহনমর মনব্দচ ভনব্দি এব্দস ভপাটদাব্দরর কাব্দে ভোুঁজ মনব্দেন মিঃ েযাসব্দকব্দের। 
  
ভস জানাে, মেমন ভো এই িাত্র োম়ে মনব্দয় ভব্মরব্দয় ভেব্দেন, েেন োব্দব্ন। 
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–মিব্দসস ভজিারসন? 
  
–মেমনও একটু আব্দেই শুব্দে ভেব্দেন। োউি আর ব্েরুব্দির মদব্দক একব্ার োমকব্দয় 
মনব্দেন সযার ভহনমর। ব্েরুব্দি নাচোন চেব্দে। 
  
শুব্দে োব্ার সিয় হব্দয় মেব্দয়মেে। সযার ভহনমর ওপব্দর উব্দঠ ভেব্দেন। 
  
. 
  
রাে েেন মেনব্দট। মনস্তি চরাচর। শান্ত সিুব্দির বু্ব্দক েুব্দটাপুমট োব্দি চাুঁব্দদর আব্দো। 
  
কনওব্দয় ভজিারসব্দনর ভশাব্ার ঘর ভেব্দক োুঁর চাপা শ্বাসপ্রশ্বাব্দসর শে ভশানা োমিে। 
ব্ামেব্দশ মপঠ ভরব্দে উুঁচু হব্দয় শুব্দয়মেব্দেন মেমন। 
  
ব্াইব্দর ব্াোব্দসর ভব্ে কব্দি এব্দসমেে। েবু্ একসিয় জানাোর পদদা নব্দ়ে উঠে। কব্দয়ক 
িুহূেদ পব্দরই সািানয িাুঁক হে পদদা। োর আ়োব্দে চাুঁব্দদর আব্দো আুঁধামরব্দে ভদো ভেে 
একটা অ্স্পষ্ট োয়ািূমেদ। 
  
পদদা আব্ার ভেিনকার ভেিমন হব্দয় ভেে। চারপাব্দশ অ্েে মনস্তিো। 
  
ঘব্দরর ভেেব্দর সন্তপদব্দণ একজন আেন্তুক নব্দ়েচব্দ়ে উঠে। মনঃশব্দে পা ভিব্দে মব্োনার 
মদব্দক এমেব্দয় চব্দেব্দে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দ্য বডি ইন দ্য লাইব্রেডি । আগাথা ডিডি । ডিস িার্পল ধািাবাডিক 

91 

www.bengaliebook.com                                  সূডির্ত্র 
 

 

ব্ামেব্দশর ওপব্দর েেীর শ্বাসপ্রশ্বাব্দসর শে েবু্ োিে না। মিঃ ভজিারসন হেমর হব্দয়ই 
মেব্দেন। বু্ব্দ়ো আেুে আর েজদনী মদব্দয় চাি়োর মকেু অ্িংশ ভটব্দন ধরব্দেই হয় এেন। 
অ্পর হাব্দে ধরা হাইব্দপািারমিক মসমরিটা কাব্দজ োোব্দে পারব্দব্ন। 
  
মঠক এিমন সিব্দয়ই অ্ন্ধকাব্দরর ভেের ভেব্দক একটা হাে ভব্মরব্দয় এব্দস মসমরি ধব্দর 
রাো হােটা ভচব্দপ ধরে। অ্নয হাে োর ভদহটা সব্ব্দে জাপব্দট ধরে। 
  
অ্ন্ধকাব্দরর ভেের োব্ব্দেশহীন একটা কণ্ঠস্বর ভজব্দে উঠে, না, একাজ করব্দে ভদব্ না। 
উুঁচটা আিার চাই। 
  
দপ কব্দর আব্দো জ্বব্দে উঠে। মঠক ভসই িুহূব্দেদ ব্ামেব্দশ মপঠ ভরব্দে ভজব্দে োকা মিঃ 
ভজিারসন ভদেব্দে ভপব্দেন োর সািব্দন দাুঁম়েব্দয় রুমব্ কীব্দনর হেযাকারী। 
  
. 
  
২০. 
  
 –আপনার েদব্দন্তর ভকৌশেটা আিাব্দদর জানব্দে ইব্দি করব্দে মিস িারপে। 
  
সব্ার প্রেব্দি কো ব্েব্দেন সযার ভহনমর মক্লদামরিং। 
  
–আিার জানার আগ্রহ হব্দি প্রেি মকোব্দব্ আপমন সব্দন্দহ করব্দে শুরু করব্দেন। 
ব্েব্দেন সুপামরব্দন্টব্দন্ট হাপদার। 
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এব্াব্দরও আপমন ব্ামজ িাৎ করব্দেন মিস িারপে। আপমন সমেযই অ্সাধারণ। ভো়ো 
ভেব্দক সব্কো আিরা শুনব্দে চাই। ব্েব্দেন কব্দনদে ভিেব্দচট। 
  
িুহূব্দেদর জনয িুে োে হব্দয় উঠব্দেও সব্দচেনোব্দব্ সািব্দে মনব্দেন মিস িারপে। 
  
 সপ্রমেে কব্দণ্ঠ মেমন ব্েব্দেন, আিার পদ্ধমের কো শুনব্দে আপনাব্দদর সকব্দেরই েুব্ই 
অ্ব্দপশাদার সুেে ব্ব্দে িব্দন হব্দব্। 
  
আসব্দে মক জাব্দনন, ভব্মশরোে িানুষই, এিনমক পুমেসও সরেোব্দব্ সব্মকেুই মব্শ্বাস 
কব্দর ভনয়। আমি মকন্তু উব্দল্টা পাব্দপ েরা পৃমেব্ীর ভকান মকেুই আমি মনব্দজ োচাই না 
কব্দর কেব্দনা মব্শ্বাস কমর না। 
  
-এটাই সমঠক িব্দনাোব্ ব্েব্দেন সযার ভহনমর। 
  
–এব্দকব্াব্দর ভো়ো ভেব্দকই এই ঘটনার কব্দয়কটা মব্ষয় মঠক ব্ব্দে ভেব্দব্ ভনওয়া হব্দয়মেে, 
ব্েব্দেন মিস িারপে, মকন্তু এই ঘটনাগুব্দো আমি মেন্ন দৃমষ্টব্দকাণ ভেব্দক ভদব্দেমেোি। 
  
মনহে ভিব্দয়মটর ব্য়স েুব্ই অ্ল্প মেে। দাুঁব্দে নে কাটার অ্েযাস মেে োর। েক্ষয 
কব্দরমেোি োর দাুঁে একটু ব্াইব্দর ভঠব্দে ভব্মরব্দয় োকে। ভেব্দেব্দব্ো ভেব্দক দাুঁব্দে নে 
কাটার অ্েযাস ব্ন্ধ করব্দে না পারব্দে সহব্দজ দূর করা োয় না। 
  
এে অ্ল্প ব্য়সী একমট ভিব্দয়র িৃেুয েুব্ই দুঃেজনক। বু্ঝব্দে ভপব্দরমেোি শয়োন 
চমরব্দত্রর ভোক ো়ো এিন নৃশিংস কাজ কাব্দরার পব্দক্ষ সম্ভব্ নয়। 
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ব্যাপারটা শুরু ভেব্দকই মেে ব়্ে ভোেব্দিব্দে। িৃেব্দদহটা পাওয়া মেব্দয়মেে কব্দনদে ব্যামির 
োইব্দেমর ঘব্দর। ভোোব্দোে ভেব্দব্ ভনওয়া েুব্ই কমঠন। 
  
আসব্দে ব্যাপারটা ওেটপােট হব্দয় মেব্দয়মেে। োই এিন ভোেব্দিব্দে হব্দয় উব্দঠমেে। 
  
আসে িেেব্টা মেে, িৃেব্দদহটার দায় ভব্মসে ভেব্দকর কাুঁব্দধ চামপব্দয় ভদওয়া। অ্ব্দনক 
মদক ভেব্দকই োব্দক িাুঁসাব্দনা ভেে। মকন্তু ভস িৃেব্দদহটা কব্দনদে ব্যামির োইব্দেমরব্দে 
চাোন কব্দর মদব্দয়মেে। আসে েুনী এব্দে েুব্ই অ্স্বমস্তব্দে পব্দ়ে মেব্দয়মেে। আর 
আিাব্দদরও অ্ব্দনকটা সিয় নষ্ট হব্দয় োয়। 
  
স্বাোমব্ক োব্দব্ই পুমেব্দসর সব্দন্দহ মিঃ ভেব্দকর ওপব্দরই প়েে। ভোুঁজ মনব্দেই োরা 
জানব্দে পারে, ভস ভিব্দয়মটব্দক মচনে। আরও জানা ভেে ভস অ্নয আর একমট ভিব্দয়র 
সব্দেও ভিোব্দিশা কব্দর। 
  
পুমেস ধব্দর মনে, রুমব্ ভকান োব্দব্ েযাকব্দিে করব্দে এব্দসমেে মিঃ ভেকব্দক। েেন 
োব্দক শ্বাসব্দরাধ কব্দর েুন করা হয়। হনশ ক্লাব্গুব্দোব্দে সাধারণেঃ এ ধরব্দনর অ্পরাধই 
ঘব্দট োব্দক। 
  
মকন্তু ব্যাপারটা ঘুব্দর মেব্দয়মেে অ্নয মদব্দক। সকব্দের দৃমষ্ট পব্দ়েমেে ভজিারসন পমরব্াব্দরর 
ওপর। আর এই ব্যাপারটা মব্ব্দশষ একজব্দনর েুব্ই মব্রমির কারণ হব্দয় উব্দঠমেে। 
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আিার ভে পযাুঁচাব্দো িন, আব্দেই ো ব্ব্দে মদব্দয়মে। ভকান মকেু ভসাজা োব্দব্ মনব্দে আমি 
অ্েযস্ত নই। আমি অ্ব্দেদর দৃমষ্টব্দকাণ ভেব্দকই ব্যাপারটা ভদোর ভচষ্টা কমর। অ্ব্শয এরকি 
না ভেব্দব্ উপায় মেে না। 
  
বু্ঝব্দে ভপব্দরমেোি, ভিব্দয়মটর িৃেুযব্দে োেব্ান হব্দব্ দুজন ভোক। পঞ্চাশ হাজার পাউে 
ভনহাৎ ভেব্দেব্দেো নয়। মব্ব্দশষ কব্দর োর অ্েদবনমেক অ্ব্িা সেীন। 
  
ওই দুজন ভোব্দকরও অ্েদবনমেক অ্ব্িা েুব্ই োরাপ মেে। েমদও োব্দদর দুজনব্দকই 
ব্াইব্দর ভেব্দক েুব্ই েি িানুষ ব্ব্দে িব্দন হব্দয়মেে। সব্দন্দহ করার িে নয়। েবু্ মকেুই 
ভো ব্ো োয় না। 
  
মিব্দসস ভজিারসন ভেোব্দব্ জীব্ন কামটব্দয় চব্দেমেব্দেন, শ্বশুব্দরর ওপর মনেদরশীেোর 
জীব্ন, োব্দে মেমন হাুঁমপব্দয় উব্দঠমেব্দেন। েে গ্রীষ্মকাে ভেব্দক োর িব্দধয অ্সমহষু্ণো 
প্রকাশ ভপব্দে শুরু কব্দরমেে। েমদও মেমন জানব্দেন। িািার জামনব্দয়মেব্দেন, োর শ্বশুর 
ভব্মশমদন ব্াুঁচব্দব্ন না। রুমব্ কীব্দনর আমব্েদাব্ না হব্দেও অ্ব্িাটা ভিাটািুমট িামনব্দয় মনব্দয় 
চোর িেই মেে। 
  
মিব্দসস ভজিারসন োর ভেব্দেব্দক েুব্ই োেব্াসব্দেন। সন্তাব্দনর োের জনয ভকান 
অ্পরাধব্দক হনমেক মদক ভেব্দক সমঠক ব্ব্দে িব্দন কব্দর এিন ব্হু স্ত্রীব্দোক ভদো োয়। 
মিব্দসস ভজিারসন মেব্দেন ভসই ভেণীর। 
  
মিঃ িাকদ েযাসব্দকে স্বোব্েই সব্দন্দহ করার িে িানুষ। মেমন জুয়ায় আসি মেব্দেন, 
োুঁর হনমেক ভচেনাও ভেিন ভজারাব্দো মেে না। েবু্ োব্দক আমি উব্দপক্ষা কব্দরমেোি। 
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মব্ব্দশষ কেগুব্দো কারব্দণ আিার ধারণা হব্দয়মেে এই হেযার ঘটনার সব্দে ভকান স্ত্রীব্দোক 
জম়েে। 
  
েব্দব্ এই দুজব্দনর ব্যাপারটা অ্ব্দেদর দৃমষ্টব্দকাণ ভেব্দক ভদব্দেও আমি হোশ হব্দয়মেোি। 
ভকননা রুমব্ কীব্দনর িৃেুযর সিব্দয় এব্দদর দুজব্দনরই ভজারাব্দো অ্যামেব্াই মেে। 
  
এর পব্দরই পাওয়া ভেে দগ্ধ োম়েটা আর োর িব্দধয পাব্দিো মরেব্দসর ভদহ। এই ঘটনার 
পব্দরই সিস্ত মকেু আিার ভচাব্দের সািব্দন পমরষ্কার হব্দয় ভেে। আমি বু্ব্দঝ ভেোি ওই 
অ্যামেব্াইব্দয়র ভকান িূেয ভনই। 
  
এোব্দব্ িূে ঘটনার দুব্দটা অ্িংশ আিার হাব্দে এে। মকন্তু অ্েযন্ত মব্শ্বাসব্দোেয হওয়া 
সব্দেও দুব্দটা ঘটনাব্দক ভিোব্দে পারমেোি না। বু্ঝব্দে পারমেোি ভকাোয় একটা 
ভোেসূত্র আব্দে, মকন্তু আমি ো েুুঁব্দজ পামিোি না। 
  
ভে ভোকমটব্দক অ্পরাধী ব্ব্দে সব্দন্দহ করমেোি, োর ভকান ভিামটেই েুুঁব্দজ পাওয়া 
োমিে না। স্বীকার করব্দেই হয়, আমি েুব্ই ভব্াকািী কব্দর ভিব্দেমেোি। মিনা েীর 
সব্দে ভদো হব্ার পর কোটা আিার িব্দন পব্দ়ে। অ্েচ অ্েযন্ত স্বাোমব্ক একটা ব্যাপার। 
  
মব্ব্াহ! সিারব্দসট হাউস। ভকব্ে মিঃ েযাসব্দকে ব্া মিব্দসস ভজিারসব্দনর মব্ব্দয়ই নয়। 
আরও একটা মব্ব্দয়র সম্ভাব্না মেে। 
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ওই দুজব্দনর কাব্দরা মব্ব্দয় হব্দয় োকব্দেও, এই মব্ব্দয়র চুমিব্দে অ্নয আর একজব্দনরও 
জম়েে োকার কো। 
  
ভরিব্দের িব্দন এিন োব্না োকব্দেই পারে ভে একজন ধনী স্ত্রী পাব্ার োর সম্ভাব্না 
মেে। মিব্দসস ভজিারসব্দনর প্রমে ভস েেীরোব্দব্ আকৃষ্ট মেে। আর োর ভপ্ররণাব্দেই 
মিব্দসস ভজিারসন একটা সিব্দয় হব্ধব্দব্যর জীব্ন ভেব্দক ভব্মরব্দয় আসার জনয মব্ব্দশষোব্দব্ 
চঞ্চে হব্দয় উব্দঠমেব্দেন। 
  
ভরিে ো়ো আর একজন মেব্দেন। মেমন হব্দেন মিঃ িযাকেীন। োব্দক মিব্দসস ভজিারসন 
েুব্ই পেন্দ করব্দেন। ভশষ পেদন্ত হয়ব্দো মেমন োব্দকই মব্ব্দয় করব্দেন। 
  
মিঃ িযাকেীন আমেদক মদক ভেব্দক েুব্ই দুরব্িার িব্দধয মেব্দেন। আর মেমন ভিনিাউে 
ভেব্দক ভস রাব্দে েুব্ দূব্দরও মেব্দেন না। ভসকারব্দণই আিার োব্নামচন্তা আমি একজব্দনর 
িব্দধযই ভকন্দ্রীেূে কব্দর মনব্দয়মেোি। ভকননা এব্দদর ভে ভকান একজব্দনর পব্দক্ষ কাজটা 
কব্দর ভিো অ্সম্ভব্ মকেু নয়। 
  
েব্দব্ ওই দাুঁব্দে নে কাটার ব্যাপারটাই আিাব্দক জামনব্দয় মদব্দয়মেে েুনী ভক। 
  
–ভসই নে। সমব্িব্দয় ব্ব্দে উঠব্দেন সযার ভহনরী, একটা নে ভেব্দে োওয়ায় ব্ামক নে 
ভো ভস ভকব্দট ভিব্দেমেে। 
  
–কোটা মকন্তু মঠক নয় সযার ভহনরী। ভকননা দাুঁব্দে কাটা নে আর এিমন ভেব্দে োওয়া 
নে মকন্তু আোদা। ভিব্দয়ব্দদর নে সম্বব্দন্ধ োব্দদর ধারণা আব্দে োরা আিার কোটা 
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অ্স্বীকার করব্দব্ন না। নেগুব্দো মেে ব্াস্তব্ ঘটনা। ো না হব্দে আর একটা অ্েদই হব্দে 
পাব্দর। কব্দনদে ব্যামির োইব্দেরী ঘব্দর ভে িৃেব্দদহ পাওয়া মেব্দয়মেে ভসটা রুমব্ কীব্দনর 
নয়। 
  
ভে এই ঘটনার সব্দে জম়েে, এই সূত্র সরাসমর োর মদব্দকই আেুমে মনব্দদদশ করমেে। 
োশটা সনাি কব্দরমেে ভোমস। ভস োে োব্দব্ই জানে ভদহটা রুমব্ কীব্দনর নয়। 
োইব্দেমর ঘব্দর ভদহটা ভদোর পব্দর ভস েুব্ই ধাুঁধায় পব্দ়ে মেব্দয়মেে। সব্ রহসয িাুঁস কব্দর 
ভদব্ার িুব্দে প্রায় চব্দে এব্দসমেে ভস। কারণ ভস জানে ভদহটা ভকাোয় পাওয়ার কো 
মেে। 
  
ভস জানে, ভদহটা পাওয়ার কো মেে ভব্মসে ভেব্দকর কব্দটব্দজ। আপনাব্দদরও মনশ্চয় িব্দন 
প়েব্দব্, ভোমসই ভব্মসব্দের মদব্দক ইমেে কব্দরমেে। ভস ভরিেব্দক জামনব্দয়মেে রুমব্ হয়ব্দো 
মিব্দল্মর ভোকটার কাব্দে মেব্দয় োকব্দে পাব্দর। 
  
আরও একটা কাজ ভস আব্দেই কব্দর ভরব্দেমেে। ভব্মসব্দের একটা িব্দটা রুমব্র হােব্যাব্দে 
োর অ্ব্দোচব্দর ঢুমকব্দয় ভরব্দেমেে। 
  
ভোমস এিন একটা ভিব্দয় ভে টাকা ো়ো দুমনয়ায় আর মকেু ভচব্দন না। োর ব্াস্তব্োন 
টনটব্দন, আর অ্েযন্ত কুমটে। এসব্ িানুষ নব্দের িেই শি ধাব্দের হব্দয় োব্দক। 
  
োহব্দে মক দাুঁ়োব্দি, ভদহটা েেন রুমব্ কীব্দনর নয়, েেন অ্ব্শযই আর কারও হব্দব্। 
মকন্তু ভস ভক? সম্ভাব্না ভো একটাই–ভে ভিব্দয়মট মনরুব্দেশ ব্ব্দে জানা োয়। মনশ্চয় োর 
ভদহ–ভস হে পাব্দিো রীেস। 
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ব্য়ব্দসর মদকটা েক্ষয করুন। রুমব্ন মেে আঠাব্দরা, পাব্দিোর ভিাে। দুজব্দনই স্বািযব্েী 
এব্িং অ্পক। 
  
আমি ব্যাপারটা একটু ভনব্দ়েব্দচব্দ়ে োব্ব্ার ভচষ্টা করোি। ভপেব্দন এিন মক ব্যাপার কাজ 
করব্দে োব্দে ব্যাপারটাব্দক এিন ভোেব্দিব্দে কব্দর েুেব্ার দরকার হে? 
  
আমি একটাই সম্ভাব্না েুুঁব্দজ ভপোি। ভসটা হে, ভকান মব্ব্দশষ ব্যমির জনয অ্যামেব্াই 
হেমর করা। োহব্দে ভসই মব্ব্দশষ ব্যমিমট ভক? 
  
রুমব্ কীব্দনর িৃেুযর ভক্ষব্দত্র অ্যামেব্াই মেে মেনজব্দনর ভক্ষব্দত্র–িাকদ েযাসব্দকে, মিব্দসস 
ভজিারসন আর ভোমসর। 
  
ওব্দদর পমরকল্পনা মকোব্দব্ কাজ কব্দরমেে, ভসটা েুুঁব্দজ পাওয়া আপাে দৃমষ্টব্দে েুব্ই কমঠন 
ব্ব্দে ভব্াধ হব্ার কো। অ্েচ ব্যাপারটা মেে েুব্ই সরে। 
  
প্রেিে ভব্ব্দে ভনওয়া হব্দয়মেে হেোেয পাব্দিোব্দক। মিব্দল্মর ভটাপ ভিব্দে োব্দক সহব্দজই 
ব্শ করা মেব্দয়মেে। মিব্দল্ম নািার সম্ভাব্নাটাব্দক েুব্ মব্শ্বাসব্দোেয োব্দব্ োর সািব্দন েুব্দে 
ধব্দরমেে িাকদ েযাসব্দকে। ভোে সািোব্দে না ভপব্দর ভটাপ মেব্দে মনব্দয়মেে ভস। 
  
িাকদ েযাসব্দকে োর জনয ভহাব্দটব্দে অ্ব্দপক্ষা কব্দর মেে। পাব্দিো ভহাব্দটব্দে আব্দস। ভস 
ভিব্দয়মটব্দক পাব্দশর দরজা মদব্দয় ভোমসর কাব্দে মনব্দয় োয়। ভিব্দয়মটব্দক োর পমরচয় ভদয় 
একজন ভিকআপ মব্ব্দশষে ব্ব্দে। 
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হেোেয সরে ভিব্দয়মটর কো োব্ব্দে আিার েুব্ কষ্ট হয়। 
  
ব্ােরুব্দি ব্ব্দস ভোমস ওর চুে আর িুব্দে প্রসাধনী োমেব্দয় ভদয়। হাে ও পাব্দয়র নব্দে । 
নেপামেশ োমেব্দয় ভদয়। এরই িাঝোব্দন োব্দক ওরা সম্ভব্েঃ ভকান আইসক্রীি ব্া 
ভসািার িধয মদব্দয় ওষুধও প্রব্দয়াে কব্দর। িব্দে পাব্দিো আিন্ন হব্দয় পব্দ়ে। 
  
শুব্দনমে ভহাব্দটব্দের ঘরগুব্দো সপ্তাব্দহ একব্ার িাত্র সাি করা হয়। এই সুব্দোেটা ওরা 
মনব্দয়মেে। পাব্দশর ভকান োমে কািরাব্দেই োরা পাব্দিোব্দক ভরব্দে ভদয়। 
  
মিনাব্দরর পর িাকদা েযাসব্দকে োর োম়ে মনব্দয় ভব্মরব্দয় মেব্দয়মেে। ভস জামনব্দয়মেে 
সিুব্দির মদব্দক োব্দি। ভসই সিব্দয়ই ভস পাব্দিোর ভদহ মিঃ ভেব্দকর কব্দটব্দজ মনব্দয় োয়। 
  
োম়েব্দে েুেব্ার আব্দেই রুমব্র একটা পুরব্দনা ভপাশাক পাব্দিোব্দক পমরব্দয় মনব্দয়মেে। 
েেব্দনা ভস িারা োয়মন, অ্োন হব্দয় মেে। োরপর কব্দটব্দজ চুল্লীর সািব্দন কাব্দপদব্দটর 
ওপব্দর নামিব্দয় ভদয়। োরপর পাব্দিোর ফ্রব্দকর ভব্ল্ট মদব্দয় ভস োব্দক শ্বাসব্দরাধ কব্দর েুন 
কব্দর। স্বমস্তর মব্ষয় ভে এই নৃশিংস কাজটা ভব্চারী ভিব্দয়টা ভটর পায়মন। ওই মনষু্ঠর 
ভোকটা–িাকদ েযাসব্দকে ওব্দক িাুঁমসর দম়েব্দে ঝুেব্দে না ভদেব্দে আিার শামন্ত হব্দব্ না। 
  
রাে দশটার িব্দধযই সিস্ত কাজ সারা হব্দয় মেব্দয়মেে। মিঃ ভেব্দকর কব্দটজ ভেব্দক ভব্মরব্দয় 
ভস দ্রুে োম়ে হাুঁমকব্দয় ভহাব্দটব্দে মিব্দর আব্দস। 
  
ভসই সিয় রুমব্ কীন ভরিব্দের সব্দে নাচমেে। ভিব্দয়টা সব্সিয়ই ভোমস ভেোব্দব্ ব্েে 
োই ভিব্দন চেব্দে অ্েযস্ত মেে। আিার ধারণা ভোমস আব্দেই োব্দক মকেু ব্ব্দে ভরব্দেমেে। 
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ভসই িেই ভস নাব্দচর ভশব্দষ ভপাশাক ব্দব্দে ভোমসর ঘব্দর চব্দে এব্দসমেে। োব্দকও িাদক 
প্রব্দয়াে করা হব্দয়মেে। োর িব্দে ভদো ভেব্দে েরুণ ব্াটদব্দেব্দটর সব্দে কো ব্োর সিয় 
ভস হাই েুেমেে। 
  
ভরিে ভোমসব্দক জামনব্দয়মেব্দে, রুমব্ব্দক ভকাোও েুুঁব্দজ পাব্দি না। এমদব্দক রাব্দের মিেীয় 
নাব্দচর সিয় হব্দয় আসমেে। 
  
ভোমস ভরিেব্দক মনব্দয় ওব্দক েুুঁজব্দে আব্দস। রুমব্ব্দক ঘব্দর অ্নুসন্ধান করা হয়। েব্দব্ 
রুমব্র ঘব্দর ঢুব্দকমেে ভোমস মনব্দজ। আর ভকউ না। 
  
সম্ভব্েঃ ভসই সিয়ই ভস ভিব্দয়মটব্দক ভশষ কব্দর। হয় ইনব্দজকশান মদব্দয়ব্দে নয়ব্দো িাোয় 
আঘাে কব্দর। 
  
এরপর মনব্দচ মেব্দয় ভোমস ভরিেব্দক ব্ব্দে, রুমব্ব্দক ব্দব্দে ভসই োর সব্দে নাচব্দব্। এব্িং 
দুজব্দনই নাব্দচ অ্িংশ ভনয়। োরপর শুব্দে োয়। 
  
রুমব্র ভদহ ভসোব্দব্ই পব্দ়েমেে। ভোব্দর উব্দঠ ভোমস রুমব্র পাব্দিোর ভপাশাক পমরব্দয় 
ভদয়। পাব্দশর মসুঁম়ে মদব্দয় োব্দক ব্াইব্দর মনব্দয় োয়। 
  
ভোমসর ব্য়স কি, স্বািযব্েী, কাজটা করব্দে োর ভকান অ্সুমব্ধা হয়মন। এরপর ভস 
ব্াটদব্দেব্দটর োম়ে মনব্দয় দুিাইে দূব্দর েমনর মদব্দক চব্দে োয়। োম়ের োব্দয় ভপট্রে ভঢব্দে 
আগুন ধমরব্দয় ভদয়। 
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এরপর ভস আব্ার ভহাব্দটব্দে মিব্দর আব্দস। 
  
সকব্দে িন্ত্রিুব্দগ্ধর িে শুনমেব্দেন মিস িারপব্দের ব্যােযা। সব্ার আব্দে কো ব্েব্দেন 
কব্দনদে ভিেব্দচট। 
  
–েুব্ই জমটে েক। 
  
কাজও মনেুুঁে, ব্েব্দেন মিস িারপে, নব্দের ভোেিাব্দের ব্যাপারটা ভোমস মঠক েক্ষয 
কব্দরমেে। ভসজনয ভস ভকান ত্রুমট রােব্দে চায়মন, রুমব্র একটা নে ভেব্দে শাব্দের ওপর 
োমেব্দয় ভরব্দেমেে। োব্দে পব্দর দরকার হব্দে ব্েব্দে পাব্দর রুমব্ োর সব্ নে ভকব্দট 
ভিব্দেব্দে। 
  
-হযাুঁ, সব্মদব্দকই সেকদ নজর মেে, হাপদার ব্েব্দেন, আপমন ভে প্রিাণ ভপব্দয়মেব্দেন ো 
মেে ভকান সু্কব্দের ভিব্দয়র কাি়োব্দনা নে। 
  
–িাকদ েযাসব্দকে ভব্মশ কো ব্ব্দে। রুমব্র সম্পব্দকদ ভস ব্ব্দেমেে, োর দাুঁে ভেেব্দর 
ভঢাকাব্দনা। মকন্তু কব্দনদে ব্যামন্টর োইব্দেমরব্দে ভে িৃেব্দদহ পাওয়া োয় োর দাুঁে মেে উুঁচু, 
ব্াইব্দর ভঠব্দে ভব্মরব্দয় আসা। 
  
কনওব্দয় ভজিারসন েম্ভীর হব্দয় ব্ব্দসমেব্দেন। ব্েব্দেন, ভশব্দষর ওই নাটকীয় দৃশযটাও 
মনশ্চয়ই আপনারই কল্পনা প্রসূে, মিস িারপে? 
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–ো ব্েব্দে পাব্দরন। সমূ্পণদ মনমশ্চে হব্ার জনযই পমরকল্পনা মনব্দে হব্দয়মেে। ব্যাপারটা 
হে, আপমন একটা নেুন উইে করব্দে চব্দেব্দেন, এই কো এরা দুজন েেনই শুনে, 
বু্ঝব্দে পারে, োর আব্দেই একটা মকেু করা দরকার। 
  
োব্দদর দরকার টাকার। টাকার জনয ইমেিব্দধযই দুব্দটা েুন করা হব্দয়মেে, প্রব্দয়াজব্দন 
েৃেীয় েুনমট করব্ার জনযও োরা মপেপা মেে না। 
  
িাকদব্দক ঝাব্দিোর ব্াইব্দর রাোর দরকার মেে নানা কারব্দণই। োই আমেব্াই হেমর করার 
উব্দেব্দশযই ভস েেব্দন চব্দে মেব্দয়মেে। 
  
ভসোব্দন ভস ব্নু্ধব্দদর সব্দে ভরব্দস্তারাুঁয় মিনার োয়, পব্দর হনশ ক্লাব্দব্ও োয়। 
  
 কাজটা করার দাময়ত্ব মেে ভোমসর। মিঃ ভজিারসব্দনর িৃেুয ঘটাব্দনা। 
  
রুমব্র িৃেুযর দায় েেনও োরা ভব্মসব্দের ওপব্দরই চাপাব্দে চাইমেে। োই োব্দদর প্রিাণ 
করব্ার দরকার মেে, মিঃ ভজিারসব্দনর িৃেুযটা হব্দয়ব্দে হাটদ ভিে কব্দর। 
  
সুপামরব্দন্টব্দেব্দন্টর কাব্দে শুনোি মসমরব্দি মিমজটযামেস মেে। এরকি অ্ব্িায় িৃেুযব্দক ভে 
ভকান িািারই হাব্দটদর ভোেিাে ব্ব্দেই রায় মদব্দেন। 
  
ইমেিব্দধয ভোমস ব্যােকমনব্দে একটা পােব্দরর ব্ে আেো কব্দর ভরব্দেমেে। োর উব্দেশয 
মেে ভসটা পব্দর িামটব্দে আেব্দ়ে ভিব্দে আচিকা ভকান শে হেমর করা। 
  
সকব্দে ধব্দর মনে ভসই প্রচে শব্দের ধাক্কাব্দেই মিঃ ভজিারসব্দনর িৃেুয ঘব্দটব্দে। 
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উঃ মব্শ্বাস করা োয় না। এব্দকব্াব্দর জযান্ত শয়োন। ব্েব্দেন ভিেব্দচট। 
  
–োহব্দে, েৃেীয় িৃেুযটা ব্েব্দেন হে কনওব্দয় ভজিারসন? ব্েব্দেন সযার ভহনমর। 
  
–ওহ, না, ব্েব্দেন মিস িারপে, আমি ব্ব্দেমেোি ভব্মসে ভেব্দকর কো। োব্দক িাুঁমসব্দে 
ভঝাোব্ার জব্দনযই ওরা উব্দঠ পব্দ়ে ভেব্দেমেে। 
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