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অদু্ভত  াযটড িলযিল 
  
র্েিঃ মেটার্ের অদু্ভত পার্টি চলর্িল : র্েোর মটর্ব্র্ল আর্লাচো চলর্ি এখে? 
  
র্ব্ষ-ই হল ের্হলার্ের প্রধাে হার্তযার। েন্তব্য কর্র ঘর্রর চারপার্ে মচাখ বু্র্লর্য র্ের্লে 
র্েিঃ মেটাে, আপোরা র্ক ব্র্লে? অব্েয ব্লব্ারই ব্া র্ক আর্ি। কত ের্হলা মতা খুে 
কর্র র্ের্ব্য ঘুর্র মব্ডার্েে। 
  
মেটার্ের কথায সায র্ের্য র্ের্স অর্লোর ব্র্লে, যা ব্র্লর্িে। 
  
মপাযার্রা তীক্ষ্ণ েৃর্ির্ত মেটার্ের র্ের্ক তাকার্লে। র্েোর মটর্ব্র্ল প্রথে র্েককার একটা 
মচযার্র মহলাে র্ের্য ব্র্স আর্িে মেটাে। ঘর্রর েীলাে আর্লায তার েু-মচার্খর ধূতি 
চাহেী মযে আরও ক্র হর্য উর্ের্ি। মেটাে র্ক উর্ের্েয এর্কর পর এক এ ধরর্ের 
েন্তব্য কর্র চর্লর্িে? মপাযার্রা র্চর্ন্তত হর্য পডর্লে। মপাযার্রা সহ আজ মেটার্ের 
র্েের্ির্তর সংখযা আটজে। পুর্লে সুপার ব্যার্টল, ম ার্যন্দা  র্ের মলর্খকা র্ের্সস 
অর্লোর, র্সর্ক্রট সার্েির্সর কর্েিল মরস এই র্তেজের্ক-ই মপাযার্রা োলোর্ব্ মচর্েে। 
র্কন্তু ব্ার্ক চারজে? োিঃ রব্াটিস, র্ের্সস লর্রোর, র্েস মের্রর্েথ এব্ং মেজর মেসপােি 
এর্ের পর্রচয মপাযার্রার অজ্ঞাত। 
  
মপাযার্রার ের্ে পডল, মেটাে তাাঁর্ক জীব্ন্ত অপরাধ প্রেেিেী মেখর্ত আজর্কর পার্টির্ত 
আেিণ জার্ের্যর্ির্লে। র্কর্সর ইর্িত র্ের্ত মচর্যর্িে র্তর্ে? র্েোর্রর মের্ষ হোৎ 
খুর্ের র্ব্র্েন্ন পদ্ধর্তর কথা আর্লাচোর অথি-ই ব্া র্ক? 
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চারপার্ে তার্কর্য র্ের্লে মেটাে। তার েুর্খ সূক্ষ্ম েযতােী হার্স, তর্ব্ আর্ে ব্লব্–
কাউর্ক খুে করর্ত োক্তারর্ের জুর্ড মেই। সুর্যা  সুর্ব্ধাও মব্র্ে 
  
মেটার্ের কথা মেষ হব্ার আর্ ই োিঃ রব্াটিস প্রর্তব্ার্ের সুর্র মচাঁর্চর্য উের্লে, এ 
আপোর েুল ধারণা র্েিঃ মেটাে। কখর্ো সখর্ো োেুর্ষর েৃতুযর কারণ আেরা োক্তাররা 
হই ব্র্ট তর্ব্ মস র্েিক েুঘিটো। োেুষ খুে? ো ো কক্ষর্ো ো। 
  
মেটার্ের পরব্তিী েতাের্তর অর্পক্ষায আগ্রর্হ ব্র্স রইর্লে মপাযার্রা। 
  
একটু পর্রই– 
  
আর্ে যর্ে োর্ব্ কাউর্ক খুে করব্– থেথর্ে  লায মেটাে ব্লর্লে, তর্ব্ খুব্ মসাজা 
পর্থই এর্ াব্। এই ধরুে র্েকার করর্ত র্ র্য কাউর্ক মের্র ব্সা মলার্ক জাের্ব্ র্েিক 
েুঘিটো। অথব্া মকাে রু ীর্ক েুল কর্র ওষুর্ধর ব্ের্ল র্ব্ষাক্ত র্কিু খাইর্য মেওযা- 
একটু চুপ কর্র আব্ার সকর্লর র্ের্ক এক ঝলক তার্কর্য র্ের্লে মেটাে, তর্ব্ কথা 
হল এত অর্েজ্ঞ মলাক ব্তিোে থাকর্ত আর্ে এসর্ব্ েতােত মেব্ার মক? 
  
সেস্ত ঘর র্েস্তব্ধ। মপাযার্রা লক্ষয করর্লে মেটার্ের েুর্খ মসই েৃেু েযতােী হার্স। 
  
. 
  
র্েোর্রর পর ড্রর্যংরুর্ে জোর্যত হর্লে সকর্ল। মসখার্ে ব্রীজ মখলার মটর্ব্ল পাতা। 
র্েিঃ মেটার্ের অেুর্রার্ধ চারজে তাস মটর্ে পাটিোর র্েব্িাচে কর্র ব্রীজ মখলর্ত 
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ব্সর্লে। এর্ের ের্ধয তাস মখলার সব্ মথর্ক েক্ষ র্ের্সস লর্রোর–তার উৎসাহও 
মব্র্ে। একর্ের্ক োক্তার রব্াটিস আর মেজর মেসপােি। মটর্ব্র্লর অেয র্ের্ক র্ের্সস 
লর্রোর এব্ং সুন্দরী র্েস মের্রর্েথ। 
  
অেয চারজের্ক র্ের্য মেটাে এর্লে পার্ের ঘর্র। এ ঘর্রও ব্রীজ মখলার ব্র্ন্দাব্স্ত 
হর্যর্ি। র্েিঃ মেটার্ের একান্ত অেুর্রার্ধ র্েতান্ত অর্েো সর্েও মখলর্ত ব্সর্লে 
সকর্ল। মোে র্ের্জ মখলর্ব্ে ো। 
  
একটু ব্ার্েই পার্ের ঘর্র পা ব্াডার্লে র্তর্ে। মখলা পুর্রাোত্রায জর্ে উর্ের্ি। ওযাে 
হাটি, পাস, র্ি ক্লাব্স, মেেস, ম ার োযেন্ডস, েব্ল। ম ার হাটিস র্ব্র্েন্ন োকগুর্লা 
মের্স এল মেটার্ের কার্ে। মটর্ব্ল মথর্ক একটু েূর্র োাঁর্ডর্য, চারজের্ক মেখর্ির্লে 
মেটাে। োক্তার, র্ের্সস লর্রোর, সুন্দরী মের্রর্েথ, মেজর  েীর ের্োর্যার্  মখর্ল 
চর্লর্িে। মটর্ব্র্লর র্েক ওপর্র একটা মেে মেওযা আর্লা জ্বলর্ি। ঘর্রর সব্টা 
আর্লার্কত হযর্ে। িাযা িাযা আর্লা আাঁধারীর কারুকাজ।  াযার মের্সর কািাকার্ি 
একটা ইর্জর্চযার্র ব্র্স পডর্লে মেটাে। েুর্খ েৃেু হার্স। আজ অ ুরন্ত হার্সর মখারাক 
মপর্যর্িে র্তর্ে। 
  
োত্র ব্ার্রাটা েে। মচযার মির্ড উর্ে োাঁডার্লে র্ের্সস অর্লোর। এ ঘর্রর ব্রীজ মখলা 
মেষ। তাস মখলর্ত আর মকউ-ই উৎসাহী েে। সব্র্থর্ক মব্র্ে মহর্রর্িে র্ের্সস 
অর্লোর। 
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চলুে র্েিঃ মেটাের্ক ব্র্ল আেরা র্ব্োয র্েই। র্ের্সস অর্লোর ব্লর্লে। পার্ের ঘর্র 
পা ব্াডার্লে সব্াই। 
  
মেটাের্ক মেখা ম ল  াযার মের্সর পার্ে মচাখ ব্ন্ধ কর্র ঘুর্োর্েে। এ ঘর্রর চারজে 
র্কন্তু োরুণ উৎসার্হ মখলা চার্লর্য যার্েে তখেও। র্ের্সস অর্লোর আর 
সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল মখলার মটর্ব্র্লর র্ের্ক পা ব্াডার্লে।  াযার মের্সর র্ের্ক 
এর্ ার্লে কর্েিল মরস। 
  
আেরা এব্ার র্ব্োয মেব্ র্েিঃ মেটাে। মকাে জব্াব্ এল ো। কর্েিল মরস অব্াক হর্লে–
মেটাে মযে মকেে অদু্ভত েিীোয ঘুর্ের্য আর্িে–োথাটা ঝুাঁর্ক পর্ডর্ি সাের্ে। 
মপাযার্রার র্ের্ক তাকার্লে কর্েিল মরস। একটু এর্ র্য মেটার্ের কািাকার্ি হর্ত-ই 
একটা অসু্ফট আতিোে মোো ম ল কর্েির্লর েুর্খ। তার েৃর্ি অেুসরণ কর্র মপাযার্রা 
চের্ক উের্লে মেটার্ের মকার্টর  াাঁর্ক একটা েক্ত র্জর্েস চকচক করর্ি। 
  
মেটার্ের একটা হাত তুর্ল র্ের্লে মপাযার্রা। আপে ের্ে োথা োডর্লে। ধীর্র ধীর্র 
মেটার্ের হাতটা োর্ের্য র্ের্লে র্তর্ে। 
  
সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল একব্ার এর্ের্ক আসুে। 
  
র্ক ব্যাপার োঁর্সর্য মপাযার্রা? ব্যার্টল  াযার মের্সর কািাকার্ি এর্ র্য এর্লে। 
  
মেটাের্ক ইোরায মেখার্লে কর্েিল মরস। মচযার্রর ওপর ঝুাঁর্ক পডর্লে ব্যার্টল। একটু 
পর্রই ব্যার্টল  ম্ভীর কণ্ঠস্বর মের্স এল, েযা কর্র সকর্ল এর্ের্ক ের্োর্যা  র্েে। 
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ব্রীজ মটর্ব্র্লর সব্াই তার র্ের্ক ঘুর্র তাকার্লে। 
  
খুব্ই েুিঃর্খর সর্ি জাোর্ত ব্াধয হর্ে,  ৃহস্বােী র্েিঃ মেটাে োরা ম র্িে। 
  
ঘর্রর ের্ধয প্রব্ল গুঞ্জে। হুডেুড কর্র মচযার মির্ড উর্ে পডর্লে র্ের্সস লর্রোর এব্ং 
োিঃ রব্াটিস। মেজর মেসপার্েির মচার্খ র্জজ্ঞাসা।  যাকার্ে েুর্খ অেি আতিোে কর্র 
উের্লে অযাো মের্রর্েথ। 
  
আপর্ে র্ের্িত, র্েিঃ মেটাে োরা ম র্িে? প্রশ্ন কর্র এর্ ার্ত যার্ের্লে রব্াটিস, ব্াধা 
র্ের্লে ব্যার্টল, োাঁডাে। আোর প্রর্শ্নর জব্াব্ র্েে–মখলার সেয এ ঘর মির্ড ব্াইর্র মক 
মক ম র্ির্লে। আর মেতর্র মক এর্সর্ির্লে? 
  
োর্ে? রব্াটিস ঘাব্র্ড ম র্লে, ব্াইর্র যাওযা, মেতর্র আসা–এরকে র্কিুই হযর্ে। 
  
র্ের্সস ব্লর্িে রব্াটিস। র্ের্সস লর্রোর সায র্ের্লে। এেের্ক মখলার আর্ ই খােসাো 
পােীর্যর মে মরর্খ চর্ল ম র্িে। আর আর্সর্ে। 
  
মেজর এব্ং র্েস মের্রেথ ও সম্মর্তসূচক োথা োডর্লে। 
  
মব্ে। তর্ব্ র্ের্েোোল সাজিে ো আসা অব্র্ধ মেটার্ের মেহ মকউ মিাাঁর্ব্ে ো। োক্তার 
রব্াটির্সর র্ের্ক তার্কর্য ব্যার্টল ব্লর্লে, োিঃ রব্াটিস আপর্েও ো। কারণ মেটাে খুে 
হর্যর্িে। 
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আতর্ে মযে র্েউর্র উের্লে ঘর্রর সব্াই। ব্যার্টল এ ঘর্র উপর্িত চারজে ব্রীজ 
মখর্লাযার্ডর র্ের্ক এক ঝলক তার্কর্য র্ের্লে। তাাঁর্ক খুে করা হর্যর্ি–বু্র্ক িুর্র 
ব্র্সর্য! একটু মথর্ে প্রশ্ন করর্লে ব্যার্টল, মখলার সেয মটর্ব্ল মির্ড আপোর্ের মেতর 
মক মক উর্ের্ির্লে? কর্যকেুহূতি সব্াই চুপ কর্র রইর্লে। একটু পর্র খার্েক ইতস্তত 
কর্র মেজর মেসপােি ব্র্লে, মেখুে আোর ের্ে হয ঘর্রর প্রর্তযর্কই মকাে ো মকাে 
সেয মটর্ব্ল মির্ড উর্ের্িে। আর্ে র্ের্জই েু-ব্ার উর্ের্ি। মেষব্ার আগুেটা উর্ে 
মেব্ার জেয যখে  াযারর্ের্সর কািাকার্ি ম লাে ের্ে হল মেটাে মযে ঘুর্ের্য 
পর্ডর্িে। 
  
হর্ত পার্র– ব্যার্টল োথা োডর্লে, হযর্তা ততক্ষর্ণ র্েিঃ মেটাে োরা ম র্িে। এ 
র্ব্ষর্য আর্লাচো করর্ত চাই। তর্ব্ এখে আপাতত আপোরা পার্ের ঘর্র যাে। কর্েিল 
মরস সহ ব্ার্ক চারজে পার্ের ঘর্র চর্ল ম র্লে। ব্যার্টল িােীয পুর্লের্ক ম াে 
করর্লে। 
  
একটু পর্রই ম াে োর্ের্য রাখর্লে ব্যার্টল, র্ের্েেোল সাজিে, িােীয পুর্লে 
র্কিুক্ষর্ণর ের্ধযই এর্স পডর্ব্। মপাযার্রার র্ের্ক তাকর্লে ব্যার্টল, খুেী র্ক সাংঘার্তক 
ঝুাঁর্ক র্ের্যর্ি োবু্ে োঁর্সর্য মপাযার্রা। মোে মতা মচাঁর্চর্য উের্ত পারর্তে? আর্রা আিযি 
ঘর্রর এতগুর্লা মলাক মটর মপল ো একটা খুে হর্ে? 
  
খুব্ েরীযা ো হর্ল এতটা ঝুাঁর্ক র্ের্য খুে করা সম্ভব্ হত ো। মপাযার্রা র্ব্ডর্ব্ড 
করর্লে, আজর্কর পার্টির উর্েেয ………র্েক তকু্ষর্ে ব্ার্ডর সাের্ে একটা  ার্ড এর্স 
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থােল। সম্ভব্তিঃ মলাকযাল পুর্লে এর্সর্ি। এক র্ের্েট োঁর্সর্য মপাযার্রা–ব্যার্টল েরজার 
র্ের্ক এর্ র্য ম র্লে। 
  
োইর্েং মটর্ব্র্লর চারর্ের্ক চারজে ব্র্স রর্যর্িে। মপাযার্রা র্ের্সস অর্লোর, কর্েিল 
মরস এব্ং সুপার্রের্টর্ন্ট ব্যার্টল। এর ের্ধয এক ঘণ্টা মকর্ট ম র্ি। র্ব্র্েন্ন ির্ব্ মেওযা 
হর্যর্ি েৃতর্ের্হর, র্ িার র্প্রন্ট র্ব্র্েষজ্ঞও এর্স তার কাজ কর্র চর্ল ম র্িে। ব্যার্টল 
তাকার্লে মপাযার্রার র্ের্ক, ওঘর্রর চারজের্ক মের্ক মজরা করব্। তার আর্  আপোর 
সর্ি র্কিু আর্লাচো আর্ি। আজর্কর র্েোর পার্টির সম্বর্ন্ধ র্ক মযে একটা ব্লর্ত 
যার্ের্লে? 
  
হযাাঁ। পার্টির আসল উর্েেযটা– োন্তকর্ণ্ঠ ব্লর্লে মপাযার্রা আোর্ক র্েিঃ মেটাে যা 
ব্র্লর্ির্লে, পার্টিটা োর্ক জীব্ন্ত অপরাধ প্রেেিেী! 
  
তার োর্ে! েদ্রর্লাক আপোর সর্ি োট্টা কর্রে র্ে মতা! 
  
ো। যতেূর ের্ে পডর্ি র্েিঃ মোে ব্র্লর্ির্লে তার েখ খুে এব্ং খুে! তার ের্ত খুে 
হল একটা আটি–ময কার্জ স ল হর্ত পারর্ল খুেীর্ক পুরোর মেওযা উর্চত। 
েদ্রর্লার্কর সখ র্িল স ল খুেীরা অথিাৎ যারা খুে কর্রও সকর্লর ধরা মিাাঁযার ব্াইর্র 
পার মপর্য ম র্ি এরকে খুেীর্ের সর্ি পর্রচয করা– 
  
তাহর্ল তার্ের র্ের্যই এই জীব্ন্ত অপরাধ প্রেেিেী? এর্ের মেখার্তই পার্টির্ত আেিণ 
জার্ের্যর্ির্লে র্তর্ে? ব্যার্টল প্রশ্ন করর্লে। 
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সম্ভব্ত তাই। েদ্রর্লাক র্চরকাল সকলর্ক েয পাইর্য েজা মপর্তে।  লটা র্ক হল–
র্তর্ে র্ের্জ োরা পডর্লে। 
  
তাহর্ল োাঁডার্ে র্েের্িত আটজে। তার ের্ধয চারজে েেিক, ব্ার্ক চারজে হতযাকারী। 
অন্ততিঃ র্েিঃ মেটাে এই োব্র্তে। প্রশ্ন করর্লে ব্যার্টল। 
  
ো, ো, এরা সকর্লই েদ্রর্লাক। এর ের্ধয মকউই খুে করর্ত পার্রে ো। র্ের্সস 
অর্লোর প্রর্তব্াে কর্র ওর্েে। 
  
তাই যর্ে হয, তর্ব্ আোর সর্ন্দহ হয োিঃ রব্াটিসর্ক! েদ্রর্লার্কর সর্ি আলাপ হব্ার 
সেযই, ের্ে হর্যর্িল র্ক একটা  লে আর্ি। আোর অেুেূর্ত কখর্ো র্েথযা হয ো। 
র্ের্সস অর্লোর্রর কথায র্ব্র্েষ ের্োর্যা  র্ের্লে ো ব্যার্টল। পুরর্ো কথার মখই 
ধর্রই আর্লাচো চলর্ত লা ল। 
  
হযর্তা মোে আজর্কর পার্টির্ত কর্যকজে খুেীর্ক র্েেিণ কর্র এর্ের্ির্লে। োর্ে 
আেরা চারজে িাডা ব্ার্ক চারজের্ক মেটাে অন্ততিঃ খুেী ব্র্লই জাের্তে। হযর্তা 
সব্র্ক্ষর্ত্র তাাঁর অেুোে র্েক েয। র্কন্তু মেটার্ের েৃতুযই প্রোণ কর্রর্ি অন্ততিঃ একটা 
মক্ষর্ত্র তার আন্দাজ সর্েক র্ক ব্র্লে র্েিঃ মপাযার্রা। 
  
মসরকেই ের্ে হর্ে। খুেীর েয র্িল মেটার্ের হার্তই হযর্তা তার অপরার্ধর সাক্ষয 
প্রোণ জো আর্ি। মস মের্ব্র্িল তার্ক র্ের্য খার্েক েজা কর্র পুর্লর্ের হার্ত তুর্ল 
মের্ব্ মেটাে। আসর্ল ময র্ক ঘর্টর্িল আেরা তা র্ের্িতোর্ব্ জাের্ত পারব্ ো। োথা 
মোলার্লে মপাযার্রা। 
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এব্ার তাহর্ল শুরু কর্র– সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল উর্ে পডর্লে। 
  
তাহর্ল আেরা ব্াইর্র অর্পক্ষা কর্র। কর্েিল মরস উর্ে োাঁডার্তই একটু ইতস্তত কর্র 
ব্যার্টল ব্াধা র্ের্লে, ো, েরকার মেই। আপোরা সকর্লই এ ঘর্র থাকর্ত পার্রে। 
র্কন্তু কার্জর োঝখার্ে মকউ ব্াধা মের্ব্ে ো। আর এতক্ষণ ময র্ব্ষর্য আর্লাচো 
করলাে মস সম্বর্ন্ধও মকাে কথা ব্লর্ব্ে ো মকউ–র্েক আর্ি? 
  
র্ের্সস অর্লোর োথা োডর্লে। পার্ের ঘর মথর্ক োিঃ রব্াটিসর্ক মের্ক পাোর্লে 
ব্যার্টল। 
  
একটু পর্রই োিঃ রব্াটিস ঘর্র এর্স ঢুকর্লে। 
  
সর্তয র্ক সাংঘার্তক কাণ্ড! আর্ে মতা োব্র্তই পারর্ি ো–োত্র কর্যক হাত েূর্র ব্র্স 
র্তে জে তাস মখলর্ি। এর ের্ধয খুে কর্র আসা–ব্াপর্র, আোর অর্তা সাহস মেই 
ব্লুে সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট র্কোর্ব্ র্ের্জর্ক র্ের্েিাষ প্রোণ করব্। োক্তার রব্াটিস ক্ষীণ 
হাসর্লে। 
  
মোর্টে। মোর্টেই হল আসল কথা– 
  
তর্ব্ মতা মকাে কথাই মেই। র্েিঃ মেটাের্ক আর্ে োল কর্র র্চর্ে ো পযিন্ত। একটু 
আধটু পর্রচয আর্ি। আর্ে তার্ক খুে করর্ত যাব্ মকে? অব্েয আপোরা তেন্ত 
করর্ব্ে র্েিযই। 
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হযাাঁ, আইেোর্ ক কাজ মতা করর্তই হর্ব্। আো,.োিঃ রব্াটিস! ও ঘর্রর ব্ার্ক র্তেজে 
সম্বর্ন্ধ আপোর েতােত র্ক? 
  
েুিঃর্খত। র্কিুই ব্লর্ত পারব্ ো। আজই মতা আলাপ হল এর্ের সর্ি। একোত্র র্ের্সস 
লর্রোরর্ক আর্  থাকর্ত র্চেতাে। অব্েয মেজর মেসপার্েির মলখা ভ্রেণ কার্হেী আর্  
পর্ডর্ি। 
  
আপর্ে জাের্তে মেসপােি-এর সর্ি মেটার্ের আলাপ আর্ি? 
  
 ো। আজই প্রথে মেজর মেসপার্েির সর্ি পর্রচয হল আোর। 
  
র্ের্সস লর্রোরর্ক মতা র্চের্তে আপর্ে। তাাঁর সম্পর্কি র্ক র্কিু জার্েে? 
  
মতেে র্কিু ো। যতটুকু জার্ে, র্তর্ে একজে র্ব্ধব্া েদ্রের্হলা। টাকাকর্ড োলই আর্ি। 
বু্র্দ্ধেতী এব্ং ব্রীজ মখলায এক্সপাটি। তার সর্ি ব্রীজ মখলা উপলর্ক্ষই এক ব্নু্ধর 
ব্ার্ডর্ত আোর আলাপ। 
  
র্েিঃ মেটার্ের কার্ি কখর্ো র্ের্সস লর্রোর্রর োে মোর্েে র্ে। 
  
ো। 
  
আো। খুব্ োল কর্র মের্ব্ ব্লুে োক্তার রব্াটিস, কব্ার আপর্ে মখলার মটর্ব্ল মির্ড 
উর্ের্ির্লে? ব্ার্ক র্তেজে কব্ার উর্ের্িল? 
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োক্তার রব্াটিস র্কিুক্ষণ র্চন্তা করর্লে। 
  
আপোর প্রর্শ্নর উত্তর মেওযা মব্ে কর্েে। অেযর্ের কথা সর্েক ব্লর্ত পারব্ ো। 
আোরটা ব্লর্ত পার্র –যতেূর ের্ে পডর্ি মোট র্তেব্ার উর্ের্িলাে। মসই র্তেব্ারই 
োর্ে র্িলাে আর্ে। প্রথেব্ার উর্ে  াযার মের্সর আগুে উর্ে র্ের্যর্িলাে। র্িতীযব্ার 
একজে ের্হলার জেয জল আের্ত। আর মেষব্ার আোর র্ের্জর জেয পােীয আের্ত 
উর্ের্িলাে। 
  
সের্যর একটা আন্দাজ র্েে 
  
মোটােুর্ট সেযটা ব্লর্ত পার্র। প্রায সার্ড-েটার সেয আেরা মখলর্ত ব্র্স। ঘণ্টাখার্েক 
ব্ার্ে আর্ে  াযার মের্সর কার্ি যাই। র্ের্েট েুই-র্তে ব্ার্ে জল আের্ত উর্ে, মেষব্ার 
উর্ে তখে রাত সার্ড এ ার্রাটা হর্ব্। ঘর্ড মতা মের্খর্ে, েুলও হর্ত পার্র। 
  
পােীযর মে মতা র্েিঃ মেটার্ের মচযার্রর পার্ের মটর্ব্র্ল র্িল। 
  
হযাাঁ। মোট র্তেব্ারই আর্ে তার মচযার্রর পাে র্ের্য ম র্ি। 
  
 প্রর্তযকব্ারই র্ক তার্ক আপোর ঘুেন্ত ের্ে হর্যর্িল? 
  
প্রথেব্ার মসইরকেই ের্ে হর্যর্িল। র্িতীযব্ার তার্সর কথা োব্র্িলাে ততটা মখযাল 
কর্রর্ে। মেষব্ার তার পাে র্ের্য যাব্ার সেয োব্লাে েদ্রর্লাক এত ঘুেুর্তও পার্রে। 
মকােব্ারই খুব্ একটা লক্ষয কর্রর্ে। 
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অেযােযরা কব্ার উর্ের্ির্লে? একটু র্চন্তা করুে 
  
মব্ে কর্েে প্রশ্ন- খার্েকক্ষণ র্চন্তা করর্লে োক্তার রব্াটিস।র্েজর মেসপােির্ক েুব্ার 
উের্ত মের্খর্িলাে, ের্ে পডর্ি। একব্ার মব্াধহয অযাসর্ে আের্ত আর র্িতীযব্ার 
পােীয জল আের্ত র্ র্যর্ির্লে। 
  
আর ের্হলারা? ব্যার্টল প্রশ্ন করর্লে। 
  
র্ের্সস লর্রোর একব্ার  াযারর্ের্সর কার্ি মব্াধহয আগুেটা উোর্ত র্ র্যর্ির্লে, র্ক 
মযে কথাও ব্লর্লে মেটার্ের সর্ি। আর র্েস মের্রর্েথ যখে আোর পাটিোর র্ির্লে 
তখে একব্ার উর্ের্ির্লে তাস মেখর্ত। প্রথেটায আোর তাস উাঁর্ক মের্র মেখর্লে। 
তারপর অেযর্ের তাস মেখব্ার পর মব্াধহয পাযচারী করর্ির্লে ঘর্রর ের্ধয। আসর্ল 
তখে তাস র্ের্য এত ব্যস্ত ওর্ের্ক োথা ঘাোর্ত পার্রর্ে। 
  
ব্যার্টল একটু র্চর্ন্তত হর্য প্রশ্ন করর্লে, তাস মখলার সেয আপোর্ের মকউ র্ক 
 াযারর্ের্সর র্ের্ক েুখ কর্র ব্র্সর্ির্লে? 
  
ো, সব্ার মচযারই একটু মকাোকুর্েোর্ব্ মঘারার্ো র্িল। তািাডা োঝখার্ে একটা 
মেহ েী কার্ের আলোরী থাকায আডাল পর্ড যায। খুে একটা কর্েে হয র্ে। কারণ 
মখলাটা যখে ব্রীজ তখে সকর্লর ের্োর্যা  ওইর্ের্কই থাকর্ত ব্াধয, একোত্র োর্েই 
খুেটা করর্ত পার্র– 
  

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

14 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

োর্েই খুে কর্রর্ি মকাে সর্ন্দহ মেই। মযই খুে করুক, োরাত্মক ঝুাঁর্ক র্ের্যর্ি। 
অেযর্ের র্ের্ক একঝলক তার্কর্য প্রশ্ন করর্লে ব্যার্টল, োিঃ রব্াটিস, এই র্তেজর্ের 
ের্ধয আপোর কার্ক খুেী ব্র্ল সর্ন্দহ হয? 
  
আোর েতােত চাইর্িে? একটু থতেত মখর্য যাে োিঃ রব্াটিস, মেখুে আোর মতা ের্ে 
হয খুেী মেজর মেসপােি। আজীব্ে র্ব্পজ্জেক পর্রর্ব্র্ে কাটার্োয েদ্রর্লার্কর োেি 
মব্ে স্ট্রং, দ্রুত র্সদ্ধান্ত র্ের্তও পার্রে। এরকে ঝুাঁর্ক মেওযা তার পর্ক্ষই সম্ভব্। 
মের্যর্ের এরকে খুে করার দের্হক ব্া োের্সক ের্ক্ত মকােটাই মেই। 
  
োিঃ, এ ব্যাপার্র র্ব্র্েষ  ার্যর মজার লার্ র্ে, মেখুে ো এটা একটা পাতলা লম্বা মিারা 
মব্র কর্র ধরর্লে ব্যার্টল। মযটার হাতর্ল চুর্েপান্না ব্সার্ো।  লাটা আর্লায ঝকঝক 
কর্র উেল। 
  
আল াোর্ব্ মিারার ে ায একব্ার হাত মেকার্লে োিঃ রব্াটিস, র্ক সাংঘার্তক! একটু 
মেকার্লই এর্কব্ার্র োখর্ের েত ঢুর্ক যার্ব্ বু্র্ক। খুেী এটা তাহর্ল সর্ি কর্রই। 
র্ের্য এর্সর্িল, র্ক ব্র্লে? 
  
ো। এটা র্েিঃ মেটার্ের, েরজার পার্েই মটর্ব্র্লর ওপর অর্েক পুরার্ো র্জর্েসপর্ত্রর 
সর্ি র্িল। 
  
খুেীই তাহর্ল খুাঁর্জ ব্ার কর্রর্ি এটা— 
  
এেে মতা হর্ত পার্র খুেী এটা মেখার পরই েতলব্ এাঁর্টর্ি? 
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 অসম্ভব্ েয, হর্ত পার্র। 
  
যাকর্ , আপোর্ক আর আটকাব্ ো। যাব্ার আর্  র্েকাোটা ব্র্ল যাে। েু-চার র্ের্ের 
ের্ধয হযর্তা মযর্ত হর্ব্ 
  
র্েিযই যার্ব্ে, তর্ব্ মেখর্ব্ে এ র্ের্য মযে কা র্জ মব্র্ে মলখার্লর্খ ো হয। বু্ঝর্তই 
পারর্িে, রু ীরা োেিাস হর্য পডর্ব্ 
  
ব্যার্টল র্ র্র তাকার্লে মপাযার্রার র্ের্ক োঁর্সর্য মপাযার্রা আপর্ে মকাে প্রশ্ন করর্ব্ে? 
  
হযাাঁ, মপাযার্রা োথা েুলার্লে, আর্ে মখলাটা সম্বর্ন্ধই র্কিু র্জজ্ঞাসা করব্। আপোরা কটা 
রাব্ার মখর্লর্ির্লে োিঃ রব্াটিস? 
  
র্তের্ট। চতুথিটা মেষ হব্ার আর্ ই আপোরা এর্সর্ির্লে। 
  
মখলাটার র্ব্ব্রণ র্ের্ত পার্রে? 
  
হযাাঁ, প্রথে রব্ার্র আর্ে আর মেজর মেসপােি জুর্ট র্িলাে। মের্যর্ের কার্ি হারলাে 
আেরা। র্িতীযব্ার র্েস মের্রর্েথ আর আর্ে মখর্লর্িলাে, র্ের্সস লর্রোর আর মেজর 
মেসপার্েির র্ব্পর্ক্ষ। তৃতীযব্ার আোর পাটিোর র্ির্লে র্ের্সস লর্রোর, চতুথিব্ার র্েস 
মের্রর্েথ। প্রর্তযকব্ার্রই তাস মটর্ে পাটিোর মব্র্ি মেওযা হর্যর্ি। 
  
হার-র্জৎ? 
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 প্রর্তযকব্ারই র্ের্সস লর্রোর র্জর্তর্িে। র্েস মের্রর্েথ র্জর্তর্িে মকব্ল প্রথেব্ার। 
সব্র্ের্লর্য আোর র্কিু র্জত হর্যর্ি। র্েস মের্রর্েথ আর মেসপােিই মব্র্ে মহর্রর্িে। 
  
োিঃ রব্াটিস, আপোর্ক একটা অেয প্রশ্ন করর্ি। মপাযার্রা েৃেু হাসর্লে, আপর্ে িাডা 
ব্ার্ক র্তেজে মকেে ব্রীজ মখর্লে? 
  
র্ের্সস লর্রোর ব্রীজ মখলায এক্সপাটি। ব্রীজ মখর্ল োলই পযসা মরাজ ার কর্রে ের্ে 
হয। মেসপােি খুব্ একটা ঝুাঁর্ক মেে ো, তর্ব্ মখর্লে োলই। র্েস মের্রর্েথ খুব্ই 
সাোোটা মখর্লে, তর্ব্ েুল কর্রে কে। 
  
আর আপর্ে? 
  
হাসর্লে োিঃ রব্াটিস। অর্ের্কই োর্ব্ আর্ে হার্তর তার্সর তুলোয মব্র্ে মব্র্ে োক 
র্েই, হযর্তা তাই। র্কন্তু তার্ত আোর খুব্ একটা ক্ষর্ত হয ো ব্রং লােই হয। মচযার 
মির্ড উর্ে োাঁডার্লে রব্াটিস, আর র্কিু র্জজ্ঞাসার মেই মতা? 
  
োথা োডর্লে মপাযার্রা। শুেরার্ত্র জার্ের্য োিঃ রব্াটিস র্ব্োয র্ের্লে। 
  
মব্ে র্কিুক্ষণ মকর্ট ম র্ি। এর ের্ধয ব্ার্ক সকর্লর মজরা মেষ। র্ের্সস লার্রোর, র্েস 
মের্রর্েথ ও মেজর মেসপােি র্ব্োয র্ের্যর্িে। সকলর্কই মোটােুর্ট একই ধরর্ের প্রশ্ন 
করর্িলর্ে ব্যার্টল। উত্তর্র যা জাো ম ল? 
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র্ের্সস লর্রোর : ব্রীজ মখলর্ত োলব্ার্সে। র্েিঃ মেটার্ের সর্ি তার প্রথে আলাপ হয 
র্েের্রর এক মহার্টর্ল। মেটার্ের সম্পর্কি তার ধারণা খুব্ উাঁচু ধরর্ের েয, োলোর্ব্ 
তার্ক মচর্েেও ো। মেটার্ের েৃতুযর্ত তার মকাে লাে ব্া ক্ষর্ত মেই, যর্েও র্ের্জর্ক 
র্ের্েিাষ প্রোর্ণ র্তর্ে খুব্ একটা উৎসাহী েে। মেজর মেসপােি ও র্েস মের্রর্ের্থর সর্ি 
আজর্কর পার্টির্তই তার প্রথে আলাপ। োিঃ রব্াটিসর্ক র্তর্ে একজে োেকরা োক্তার 
র্হসার্ব্ মচর্েে, র্কন্তু রব্াটির্সর মপর্েন্ট েে। ব্রীজ মখলা চলাকালীে র্তর্ে একব্ার উর্ে 
 াযারর্ের্সর কার্ি র্ র্যর্ির্লে, মেটার্ের সর্ি তাাঁর র্কিু কথাও হর্যর্িল। ব্রীজ 
মটর্ব্র্লর অেযােয মখর্লাযাডর্ের  র্তর্ব্র্ধ সম্পর্কি র্তর্ে েতুে র্কিু ব্লর্ত পারর্লে ো। 
ময মিারা র্ের্য খুে করা হর্যর্ি মসটা র্তর্ে আর্  কখেও মের্খে র্ে। কাউর্ক খুেী 
র্হসার্ব্ েতােত র্ের্ত োরাজ। এসেয র্তর্ে একটু মরর্  র্ র্যর্ির্লে। অব্েয ব্রীজ 
মখর্লাযাড র্হসার্ব্ অেযােযরা মকেে এ প্রর্শ্ন র্তর্ে মকাে আপর্ত্ত কর্রে র্ে। তাাঁর ের্ত, 
মেসপােি মব্ে র্হর্সব্ কর্র মখর্লে, োক্তার রব্াটিস একটু মব্র্ে মব্র্ে োক মেে। র্েস 
মের্রর্েথ খুব্ সাব্ধােী। 
  
র্েস মের্রর্েথ : সুন্দরী, অেব্যসী তরুণী র্েস মের্রর্েথ থার্কে ওযার্লংর্ ার্েি। 
এের্ের্তই অর্তর্রক্ত োেিাস, র্েিঃ মেটার্ের েৃতুযর্ত খুব্ েয মপর্যর্িে। মেটার্ের সর্ি 
তার আলাপ সুইজারলযার্ন্ড। োর্ঝ ের্ধয মেটার্ের পার্টির্ত এর্সর্িে। েদ্রর্লাকর্ক মের্খ 
তাাঁর সব্সেযই েয করত যর্েও মসরকে মকাে কারণ মেই। আজর্কর পার্টির কাউর্কই 
র্তর্ে র্চের্তে ো, আজই আলাপ হর্যর্ি সব্ার সার্থ। ব্রীজ মটর্ব্ল মির্ড র্তর্ে কব্ার 
উর্ের্ির্লে, র্ক কর্রর্ির্লে র্কিুই সর্েকোর্ব্ ব্লর্ত পারর্লে ো। র্ের্সস লর্রোরর্ক 
তার খুর্ের ব্যাপার্র সর্ন্দহ হয। মিারাটা মের্খ খুব্ ঘাব্র্ড র্ র্য উর্টাপাটা ব্কর্ত 
লা র্লে। মেষপযিন্ত এটুকুই ব্লর্ত পারর্লে ময মেটার্ের েৃতুযর্ত তার মকাে স্বাথি 
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মেই। অর্তর্রক্ত োেিাস হর্য পডব্ার জেয তার্ক র্ব্র্েষ প্রশ্ন ো কর্রই মির্ড মেওযা 
হয। 
  
মেজর মেসপােি : ব্র্ে জির্ল ব্হুর্েে কার্টর্যর্িে। পার্টির জাাঁকজেক, সাোর্জকতা 
োলব্ার্সে ো ব্রঞ্চ ব্র্ে জির্লর উনু্মক্ত পর্রর্ব্ে তার্ক মব্র্ে েুগ্ধ কর্র। মেটার্ের 
সর্ি তার প্রথে আলাপ এক ব্নু্ধর পার্টির্ত। মেজর মেসপােি খুব্ অপিন্দ করর্তে 
মেটাের্ক। েদ্রর্লার্কর আচার, আচরণ, মপাষাক সব্ই তার অসহয ব্র্ল ের্ে হত। খুে 
করা হর্যর্ি ময মিারা র্ের্য মসটা আর্  কখর্ো মের্খে র্ে। ব্রীজ মটর্ব্ল মির্ড র্তর্ে 
েুব্ার উর্ের্ির্লে, প্রথেব্ার একটা অযাের্ের জেয, র্িতীযব্ার পােীয আের্ত। োক্তার 
রব্াটিসর্ক র্তর্ে খুেী ব্র্ল সর্ন্দহ কর্রে। ব্রীজ মখর্লাযাড র্হসার্ব্ অেযােয সকর্লর 
সম্পর্কি তার েত–র্েস মের্রর্েথ োল মখর্লে, োক্তার রব্াটিস অর্তর্রক্ত োক মেে, 
র্ের্সস লর্রোর সব্ মথর্ক েক্ষ। মেজর মেসপােি প্রর্তযকর্ট প্রর্শ্নর উত্তরই 
সাব্লীলোর্ব্ র্ের্যর্িে। 
  
প্রর্তযর্কই তার্ের র্েকাো র্ের্য র্ব্োয মেে। 
  
আো র্েিঃ মপাযার্রা, আপর্ে তখে মথর্ক ওই মোরেীটগুর্লার্ত র্ক মেখর্িে? ব্যার্টল 
মপাযার্রার র্ের্ক তাকার্লে। তখে মেখলাে র্ের্সস লর্রোরর্ক র্জজ্ঞাসা করর্লে, মকাে 
মোরটা কার মলখা? 
  
মেখর্িলাে এর্ের প্রর্তযর্কর দব্র্েিযগুর্লা। প্রথেটা মেখুে, মোর মলর্খে র্েস 
মের্রর্েথ। প্রথে রাব্ার্র র্ের্সস লর্রোর্রর পাটিোর র্ির্লে মের্রর্েথ। োর্লা তাস 
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তুর্লর্ির্লে র্ের্সস লর্রোর, তাই র্জত তার্েরই হর্যর্ি। মকাে প্রর্তির্িতা হযর্ে, 
তাডাতার্ড মেষ হর্যর্ি মখলা। কু্ষর্ে কু্ষর্ে অথচ েি অক্ষর্র মলখা, মযা র্ব্র্যা গুর্লা 
খুব্ সতকিোর্ব্ করা হর্যর্ি। 
  
র্িতীযটা কার? 
  
মেজর মেসপার্েির মলখা,–মখলা অব্েয র্েক র্করকে হর্যর্িল মব্াঝা যার্ে ো তবু্ও এ 
মথর্ক মেজর মেসপার্েির চর্রর্ত্রর একটা আোস পাওযা যার্ে েদ্রর্লাক একেজর্র 
র্ের্জর চারপাে সম্বর্ন্ধ ওযার্কব্হাল থাকর্ত চাে, কু্ষর্ে কু্ষর্ে অক্ষরগুর্লাও একটা 
দব্র্েিয আর্ি। 
  
আর তৃতীযটা মব্াধহয র্ের্সস লর্রোর্রর! 
  
হযাাঁ, র্তর্ে তখে োক্তার রব্াটির্সর পাটিোর। মখলাটা মব্ে জর্ের্িল। মব্াঝা যার্ে, 
েুর্ের্কর লম্বা মযা র্ব্র্যার্ র সার্র। র্ের্সস লর্রোর্রর হার্তর মলখারও একটা দব্র্েিয 
আর্ি। সুন্দর েৃঢ়। 
  
এই অসোপ্ত মোরেীটটা? 
  
এটা োক্তার রব্াটির্সর মলখা। পাটিোর র্ির্লে র্ের্সস মের্রর্েথ একটু েীতু স্বোর্ব্র, 
কে কে োক মেে। মখলাটাও খুব্ একটা জর্ের্ে। রব্াটির্সর হার্তর মলখা সুন্দর ো 
হর্লও পডা যায। সেস্ত মোরটায মকেে একর্ঘর্য একটা োব্ রর্যর্ি। 
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র্কিু বু্ঝর্ত পারর্লে এর মথর্ক? 
  
একটা মধাাঁযার্ট িাযা, র্ব্র্েষ র্কিু ো। 
  
সম্ভাব্োর র্েক মথর্ক মেখর্ত ম র্ল, আোর যা ের্ে হয, প্রথে সর্ন্দহ হর্ব্ োিঃ 
রব্াটির্সর ওপর। েদ্রর্লাক োক্তার, বু্র্কর র্েক মকাথায মিারা ব্সার্ল সর্ি সর্ি র্ের্িত 
েৃতুয, খুব্ োলোর্ব্ই তা জার্েে। অব্েয এিাডা আর মকাে কারণ মেখা যার্ে ো। 
তারপর, আসর্িে মেজর মেসপােি। র্ব্পজ্জেক জীব্েযাত্রায অেযি। োেি খুব্ েক্ত, 
চটপট র্সদ্ধান্ত র্ের্ত পার্রে। এর্কও সর্ন্দহ হয। অব্েয মের্যর্ের সর্ন্দহ ো করার 
মকাে কারণ মেই। 
  
র্ের্সস লর্রোরর্কই ধরুে ো, মব্ে েক্ত োর্েির ের্হলা, তার হাব্োব্। মেখর্ল মব্াঝা 
যায মকাে োের্সক অোর্ন্ত আর্ি, ম াপে রহসযও থাকর্ত পার্র। আব্ার অেযর্েক 
মথর্ক োব্র্ত ম র্ল র্তর্ে খুে করর্তই পার্রে ো। একজে আেেিব্ােী মহের্ের্স্ট্রর্সর 
েতই ের্ে হয তার্ক। সুতরাং কার্রা বু্র্ক মিারা ব্সার্েে োব্াও যায ো। ব্ার্ক থাকল 
র্েস মের্রর্েথ, সুন্দরী তরুেী, একটু লাজুক লাজুক োব্, েীতু। তার সম্বর্ন্ধ র্কিুই 
আেরা জার্ে ো– 
  
র্কন্তু র্ে. মেটার্ের র্ব্শ্বাস র্িল মের্যর্ট কাউর্ক খুে কর্রর্ি। মপাযার্রা োন্ত কণ্ঠস্বর্র 
ব্লর্লে। 
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আোর র্ব্শ্বাস ঐ মের্যটাই খুেী। োর্ যস এটা মকাে  ে েয। পাের্করা আব্ার সুন্দরী 
মের্যর্ের খুেী ব্াোর্ল অসন্তুি হয। এর্ক্ষর্ত্র আোর র্ির র্ব্শ্বাস হয ঐ োক্তার েয ঐ 
র্েস মের্রর্েথ। মকাে সর্ন্দহ মেই। র্ের্সস অর্লোর েতােত মেে। 
  
এর্ের চারজর্ের একজে মতা খুেী র্েিযই, র্কন্তু মসটা মক? ব্যার্টল র্চর্ন্তত হর্য 
পডর্লে। 
  
এতক্ষণ ধর্র ময কথাগুর্লা ব্ললাে তার মতা মকাে েূলযই র্ের্েে ো আপোরা। র্ে. 
মপাযার্রা আপর্ে র্ক ব্র্লে? র্ের্সস অর্লোর তাকার্লে মপাযার্রার র্ের্ক। 
  
আর্ে? আর্ে এইোত্র একটা েতুে সূত্র আর্ব্ষ্কার করলাে। 
  
 র্েিযই আপোর ঐ মোরর্েটটা মথর্ক, র্ক ময অত মেখর্িে– 
  
র্েকই ধর্রর্িে, র্েস মের্রর্ের্থর মোরর্েট মথর্ক। মোরর্ের্টর মপির্ে হারর্জর্তর 
র্হর্সব্ কর্রর্িে র্েস মের্রর্েথ। 
  
এর মথর্ক র্ক প্রোণ হয? 
  
 প্রোণ র্কিুই েয, একটা দব্র্েিয মব্াঝা যার্ে, র্েস মের্রর্েথ  র্রব্ ঘর্রর মের্য অথব্া 
মব্ে র্হর্সব্ী। 
  
সাজর্পাষার্কর ঘটা মেখর্ল মতা ের্ে হয ো মসকথা। র্ের্সস অর্লোর ব্লর্লে। 
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আেরা র্কন্তু েূল র্ব্ষয মথর্ক সর্র যার্ে। কর্েিল মরস একটু অসর্হষু্ণ হর্য ওর্েে। এর 
চাইর্ত সর্ন্দহজেকর্ের অতীত সম্বর্ন্ধ মখাাঁজখব্র করর্ল লাে হত। 
  
ব্যার্টল েৃেু হাসর্লে, র্েিযই, মস র্ব্ষর্য মতা মখাাঁজখব্র করা হর্ব্–আেরাই করব্, তর্ব্ 
আপোরও সাহাযয চাই–মেসপার্েির ব্যাপার্র খব্র েরকার। 
  
আোর োথায একটা োরুণ েতলব্ এর্সর্ি। র্ের্সস অর্লোর খুব্ উৎসার্হর সর্ি 
ব্লর্ত লা র্লে এখার্ে আেরা চারজে উপর্িত আর্ি। সব্াই ম ার্যন্দা র্ব্োর্ র 
কাজকর্েির সর্ি পর্রর্চত। আর ওাঁরাও সংখযায চারজে। আেরা প্রর্তযর্কই যর্ে এক 
একজর্ের ওপর েজর রার্খ মকেে হয? ধরুে কর্েিল মরস, খব্রাখব্র র্ের্লে মেজর 
মেসপার্েির। সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল মের্ব্ে োক্তার রব্াটির্সর। র্ের্সস লর্রোর্রর 
মখাাঁজখব্র র্ের্লে োঁর্সর্য মপাযার্রা। আর্ে ো হয মের্রর্েথর্ক মেখর্ব্া। আেরা 
আোর্ের র্ের্জর্ের পদ্ধর্তর্তই কাজ চালাব্। 
  
ব্যার্টল োথা োডর্লে, ো, তা হয ো। এসব্ হল সরকার্র ব্যাপার, আইর্ের প্রশ্ন মথর্ক 
যায। আোর ওপর এখে োর্যত্ব মেওযা আর্ি তেন্ত চালার্ত হর্ব্ আোর্কই। তািাডা 
কর্েিল মরস হযত মেসপােির্ক খুেী ের্ে কর্রে ো। মপাযার্রা হযত ের্ে কর্রে র্ের্সস 
লর্রোর র্ের্েিাষ। এ র্ের্য একটা র্ের্থয ম ালোর্লর সৃর্ি করার েরকার র্ক? 
  
হয ো, তাই ো, র্কন্তু েযােটা অর্লোর হতাে হর্য পডর্লে, আো আর্ে যর্ে 
ব্যর্ক্ত তোর্ব্ মকাে অেুসন্ধাে চালাই আপোর আপর্ত্ত আর্ি? 
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ো। আপর্ে পার্টির্ত উপর্িত র্ির্লে, আপোর মকৌতূহল মেটার্ত মযোর্ব্ খুর্ে অেুসন্ধাে 
চালার্ত পার্রে মসটা আপোর ব্যর্ক্ত ত ব্যাপার, আোর আপর্ত্তর র্ক আর্ি? তর্ব্ 
এইসব্ খুর্ের োেলায োথা ো ঘাোর্োই োল। 
  
আপোর্ক এেে একজর্ের সম্বর্ন্ধ মখাাঁজ র্ের্ত হর্ব্, ময এরের্ধযই েুর্টা খুে কর্রর্ি। 
প্রর্যাজে হর্ল তৃতীয খুে করর্তও তার হাত কাাঁপর্ব্ ো। মপাযার্রার োন্ত কণ্ঠস্বর মের্স 
এল। 
  
আোর্ক সাব্ধাে করার জেয অর্েক ধেযব্াে। এ রহর্সযর মেষ ো মের্খ আর্ে িাডর্ি 
ো। আেরা ময সেস্ত খব্র মজা াড করব্ সব্ই সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টলর্ক জার্ের্য 
মেব্। অব্েয সেস্ত ঘটো মথর্ক আোর র্সদ্ধান্ত কাউর্ক জাোব্ ো। 
  
কর্েিল মরস উর্ে োাঁডার্লে, র্েক আর্ি। ম র মেসপােি-এর খব্র েু চারর্ের্ের ের্ধয 
এর্ে মেব্। 
  
আর্ে র্েক র্ক ধরর্ের খব্র চাইর্ি বু্ঝর্ত পারর্িে মতা? 
  
বু্ঝর্ত মপর্রর্ি। মকাে র্েকার েুঘিটো ব্া ওই জাতীয র্কিুর সর্ি েদ্রর্লাক জর্ডত 
র্ির্লে র্কো, এই মতা? 
  
োথা োডর্লে ব্যার্টল। কর্েিল মরস সকর্লর কাি মথর্ক র্ব্োয র্ের্য চর্ল ম র্লে। 
  
র্ের্সস অর্লোর র্জজ্ঞাসা করর্লে, েদ্রর্লাক মক ব্লুে মতা? 
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মসো র্ব্োর্ র একজে ব্ড অর্ সার। পৃর্থব্ীর প্রায সব্ মের্েই ঘুর্র এর্সর্িে। 
  
তাহর্ল র্েকই মের্ব্র্িলাে। েদ্রর্লাক র্সর্ক্রট সার্েির্সর অর্ সার। র্ের্সস অর্লোর েৃেু 
হাসর্লে তাই মতা, তা ো হর্ল র্েিঃ মেটােই ব্া মকে ওর্ক র্েোর্র োকর্ব্ে। চারজে 
খুর্ে, চারজে ম ার্যন্দা। একজে েটলযান্ড ইযার্েির, একজে র্সর্ক্রট সার্েির্সর, একজে 
মব্সরকারী আর ব্ার্ক রইলাে আর্ে–কাের্েক রহসয উপেযার্সর–ব্ািঃ! েযােটা োলই 
কর্রর্ির্লে মেটাে। 
  
ব্যার্টল হোৎ ব্র্ল উের্লে, আপোর র্ক ের্ে হয র্েিঃ মপাযার্রা, মকাে পর্থ এর্ ার্ল 
রহর্সযর হর্েে র্েলর্ব্? 
  
েেস্তত্বই হর্ে আসল। আজ রার্তর র্েোর পার্টির অর্তর্থর্ের চর্রত্র সম্পর্কি আেরা 
র্কিু র্কিু জার্ে। তার্ের সর্ি কথা ব্র্লর্ি, লক্ষয কর্রর্ি এর্ের প্রর্তযর্কর ব্রীজ মখলার 
ধরে, হার্তর মলখা, মোর রাখার ধরে–এ সেস্ত মথর্কই এর্ের েেস্তত্ব র্কিুটা আন্দাজ 
করা যায। তর্ব্ এই খুর্ের একটা ব্যাপার আোর্ের মখযাল রাখর্ত হর্ব্, খুর্ের ের্ের 
মজার অসাধারণ। অহোর খুব্ মব্র্ে। 
  
আপর্ে মতা এর্ের চারজর্ের ব্রীজ মখলার ধরে র্ের্য খুব্ োব্ো র্চন্তা করর্ির্লে। 
  
হযাাঁ, র্কন্তু মসর্েক র্ের্য র্ব্চার করর্ত ম র্ল কাউর্কই ব্াে মেওযা যার্ব্ ো। সুতরাং 
ওর্ের্ক োথা ঘার্ের্য লাে মেই। আোর্ের সাের্ে একটাই পথ মখালা আর্ি–অতীত। 
অতীর্তর ম াপে আব্রণ খর্স ম র্লই পাব্ সর্তযর সন্ধাে। র্েিঃ মেটার্ের র্ব্শ্বাস র্িল 
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এরা প্রর্তযর্কই খুর্ে। র্তর্ে র্ক মকাে প্রোণ মপর্যর্ির্লে, ো সব্টাই তার কেো? আজ 
এসব্ র্কিুই জাো যার্ব্ ো। 
  
চারজেই খুর্ে আর তার প্রোণ মেটার্ের হাত েজুত র্িল, এ আোর র্ব্শ্বাস হয ো। 
ব্যার্টল োথা োডর্লে। 
  
হর্ত পার্র। হযত কাউর্ক র্তর্ে খুর্ে ব্র্ল সর্ন্দহ কর্রর্ির্লে, র্কন্তু প্রোণ র্িল ো। 
তখে  ে করর্ত করর্ত অর্তর্থর্ের কার্ি র্ব্র্েষ ধরর্ণর মসই খুর্ের পদ্ধর্তর কথা 
ব্লর্লে। মকউ হযত  ম্ভীর হর্য উেল, কার্রার মচার্খর পলক পডল ো ব্া মকউ কথা 
মঘারার্ত মচিা করল–সব্ই র্তর্ে লক্ষয করর্লে। এ োর্ব্ উর্েেয র্ব্হীেোর্ব্ িুাঁর্ড 
মেওযা কথার্ত আসল অপরাধী ের্ে ের্ে অর্ির হর্য পডর্ব্। একটা ব্া েুর্টা মক্ষর্ত্র 
মেটাের্ক এরকে চালার্ক করর্ত হর্যর্িল। অেয মক্ষর্ত্র হযত তার হার্ত প্রোণ র্িল। 
তর্ব্ পুর্লর্স ধর্রর্য মেব্ার েত অত মজারার্লা প্রোণ হযর্তা র্িল ো। 
  
খুব্ই ম ালর্ের্ল ব্যাপার। একটাই োত্র পথ–এর্ের চারজর্ের অতীত জীব্র্ের 
মখাাঁজখব্র চালাে। অতীত হাতর্ড ব্ার করা-এর্ের মকউ মকাে অপঘাত েৃতুযর সর্ি 
জর্ডত র্কো। র্েোর মটর্ব্র্ল র্েিঃ মেটাে ব্র্লর্ির্লে ের্ে আর্ি র্েিঃ মপাযার্রা। 
  
হযাাঁ। ব্র্লর্ির্লে োক্তারর্ের পর্ক্ষ খুে করার সুর্যা  সুর্ব্ধা মব্র্ে, আব্ার র্েকার করর্ত 
র্ র্য েুল কর্রও মকউ খুে করর্ত পার্র–েুঘিটো িাডা আর র্কিুই মকউ োব্ত ো। 
র্কন্তু এসব্ ব্র্ল র্ের্জর র্ব্পের্কই মের্ক এর্ের্ির্লে মেটাে। 
  
তর্ব্ মকব্লোত্র এসব্ কথার ওপর র্ের্ত্ত কর্র চারজর্ের অতীত র্ের্য ঘাাঁটাঘার্ট করা– 
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একজে হযর্তা র্ের্েিাষ হর্ত পার্র। মেটার্ের েুলও হর্ত পার্র। 
  
একজে র্ের্েিাষ? র্চর্ন্তত হর্য পডর্লে ব্যার্টল। ব্যাপার মেখর্ি আরও মঘারার্লা হর্য 
উের্ি। ধরুে, জাোলাে মকউ মিাটর্ব্লায োকুোর্ক র্সাঁর্ড র্ের্য ধাক্কা মের্র ম র্ল র্ের্য 
খুে কর্রর্ি–তার্ত র্ক লাে হর্ব্ আোর্ের? 
  
র্কিু ময লাে মেই একথা আপর্ে ব্লর্ত পারর্ব্ে ো। এর্ক্ষর্ত্র খুর্ে হযত তার পুর্রাে 
পদ্ধর্তর্কই কার্জ লার্ র্যর্ি। মপাযার্রার োন্ত কণ্ঠস্বর মের্স এল। 
  
তা অব্েয র্েক। হযত একইোর্ব্ র্িতীয খুেটা কর্রর্ে, র্কন্তু মকাথাও একটা মযা ার্যা  
েুর্টা খুর্ের ের্ধযই খুাঁর্জ পাওযা যার্ব্। 
  
ধরুে র্ে. মেটাের্ক মকউই খুে কর্রর্ে। র্তর্ে েযাে কর্র ঐ চারজের্ক মের্ক এর্ে 
েজা মেখব্ার জেয আত্মহতযা করর্লে। হর্তও মতা পার্র। 
  
র্ের্সস অর্লোর ব্র্ল উের্লে–আপোর কেো ের্ক্ত আর্ি। র্কন্তু র্ে. মেটাে আত্মহতযা 
করার মলাক র্ির্লে ো। েৃেু হাসর্লে মপযার্রা, র্েিঃ মোে মোর্টই োল মলাক র্ির্লে 
ো, এটা োের্তই হর্ব্। র্ের্সস অর্লোর োথা োডর্লে। 
  
র্েক কথা। র্কন্তু এ রহর্সযর মেষ ো মের্খ আর্ে িাডর্ি ো। এর জর্েয ব্ার্ঘর খাাঁচার 
ের্ধয মযর্তও আর্ে রার্জ। মপাযার্রার োন্ত কণ্ঠস্বর মের্স এল, আর্ে যার্ব্াই। 
  
ব্যাপারটা র্ের্য কা র্জ ময মব্র্ে মলখার্লর্খ হযর্ে, এটাই ব্াাঁর্চাযা, োিঃ রব্াটিস ব্লর্লে। 
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হযাাঁ, র্েিঃ মেটাে হোৎ োরা ম র্িে। এটুকুই মলখা হর্যর্ি। সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টর্লর 
কণ্ঠস্বর মোো ম ল। একটু আর্ ই ব্যার্টল এর্সর্িে োিঃ রব্াটির্সর মচম্বার্র। োিঃ 
রব্াটির্সর সর্ি কথা হর্েল তার। 
  
েদ্রর্লার্কর সর্লর্সটর্রর সর্ি তাাঁর উইল র্ের্য কথাব্াতিা ব্র্লর্ি। োেপর্ত্র এক 
েদ্রর্লার্কর োে আর্ি–র্সর্রযায থার্কে। ের্ে হয মেটার্ের আত্মীয। এিাডা মেটার্ের 
ব্যর্ক্ত ত কা জপত্রও ঘাাঁটাঘাাঁর্ট কর্রর্ি। 
  
চর্কর্ত োক্তার রব্াটির্সর েুর্খর ওপর একটা কার্লা িাযা পডল। ব্যার্টর্লর েজর 
এডাযর্ে। তীক্ষ্ণ েৃর্ির্ত তার র্ের্ক তার্কর্য রইর্লে ব্যার্টল। র্কন্তু মসখার্েও মতেে 
র্কিু পাওযা যাযর্ে। 
  
োক্তার রব্াটিস সহজ হর্য উের্লে আোর কা জপত্রও র্েিযই পরীক্ষা করর্ব্ে? সাচি 
ওযার্রন্ট এর্ের্িে? 
  
ো। 
  
তবু্ও ব্াধা মেব্ ো। আপর্ে সব্ র্কিুই পরীক্ষা কর্র মেখর্ত পার্রে। আোর্ক একু্ষর্ে 
কর্ল মব্র্রার্ত হর্ব্। আলোর্র, ড্রযার্রর সব্ চার্ব্ মরর্খ যার্ে। প্রর্যাজে হর্ল আোর 
মসর্ক্রটার্রও আপোর্ক সাহাযয করর্ব্। 
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যাব্ার আর্  ব্যর্ক্ত ত জীব্ে সম্পর্কি র্কিু প্রশ্ন করব্ আপোর্ক। আপোর জন্ম, র্ব্ব্াহ 
এইসব্। 
  
রব্াটিস মসাজা হর্য ব্সর্লে। মিাটর্ব্লায মোর্েউ মহার্টর্ল মথর্ক পডার্োো করতাে। 
ব্াব্া র্ির্লে একটা মিাট ে স্বল েহর্রর োক্তার। আোর যখে পর্ের ব্ির ব্যস, 
প্রথর্ে ব্াব্া োরা যাে, তার েু ব্ির ব্ার্ে ো ম র্লে। ব্াব্ার মেখার্ের্খ মের্েকযাল 
লাইেই মব্র্ি র্েলাে। 
  
অেযােয োইর্ব্াে? 
  
মকউ মেই। আর্েই একোত্র সন্তাে। এখেও অর্ব্ব্ার্হত। পাে করার পর এখার্ে 
োক্তার এোর্রর সর্ি পাটিোরর্ের্প মচম্বার্র রু ী মেখতাে। ব্ির পর্ের আর্  এোর্র 
অব্সর র্ের্য আযালিযার্ন্ড চর্ল যাে। োযরীর্ত তার র্েকাো পার্ব্ে। চাকরব্াকর্ররা 
আোর মকাযাটিার্রই থার্ক–একজে মব্যারা একজে ব্াবু্র্চি আর এক বু্র্ড র্ঝ। মচম্বার্র 
আোর মসর্ক্রটারী র্েস ব্ার্জিস আোর্ক সাহাযয কর্রে, সকাল আটটার ের্ধয চর্ল 
আর্সে। োক্তারীর্ত আোর আয মব্ে োর্লাই। রু ীরা মব্ে অব্িাপন্ন। খুব্ একটা 
ম ালর্ের্ল মরা  ো হর্ল তারা মকউই সাধারণতিঃ োরা যায ো। এই হর্লা আোর 
ইর্তহাস। 
  
র্েক আর্ি। আপোর্ক মচর্েে এেে চারজে েদ্রর্লার্কর র্েকাো র্েে, এ েহর্রর 
ব্ার্সন্দা হর্লই োল হয। 
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োক্তার রব্াটিস পযার্ের উপর চারজর্ের োে র্েকাো র্লর্খ র্ের্লে, প্রর্তযর্কই সম্ভ্রান্ত 
পর্রব্ার্রর। 
  
তাহর্ল আর্ে চর্ল। আোর চার্ব্র ম ািা রইল। সব্ র্কিুই পরীক্ষা কর্র মেখর্ত পার্রে। 
আর্ে র্েস ব্ার্জিসর্ক ব্র্ল যার্ে র্তর্ে মযে আপোর্ক সাহাযয কর্রে। পার্ের ঘর্রই 
আর্িে–প্রর্যাজে হর্ল মের্ক মের্ব্ে র্েস ব্ার্জিসর্ক। 
  
োক্তার রব্াটিস পার্ের ঘর্র মসর্ক্রটার্রর্ক র্ের্েিে র্ের্য মব্র্রর্য ম র্লে। 
  
ব্যার্টল কার্জ মলর্  পডর্লে। এখার্ে মতেে র্কিু খুাঁর্জ পার্ব্ে ব্র্ল ের্ে হয ো। 
রব্াটিস তার্ক সব্ র্কিু পরীক্ষা করব্ার অেুের্ত র্ের্য ম র্লে। র্তর্ে র্েিযই মব্াকা 
েে। আর্  মথর্কই আন্দাজ কর্রর্ির্লে পুর্লে আসর্ব্, তাই যা ব্যব্িা করার কর্র 
মরর্খর্িে। তবু্ ব্যার্টর্লর ের্ে হল র্কিু মপর্লও মপর্ত পার্রে। 
  
সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল প্রথর্ে ড্রযারগুর্লা তন্ন তন্ন কর্র খুাঁজর্লে, ব্যার্ের পােব্ইটাও 
খুাঁর্টর্য খুাঁর্টর্য মের্খ, রু ীর োে ধাে মলখা খাতাটা পরীক্ষা করর্লে। র্ব্র্ষর আলোরীটা 
পরীক্ষা কর্রও র্েরাে হর্লে। র্চর্েপর্ত্রর  াইর্লও সর্ন্দহজেক র্কিুই পাওযা ম ল ো। 
যা খুাঁজর্ির্লে তা মপর্লে ো ব্যার্টল। একটু হতাো হর্য পডর্লে। মব্ল র্টর্প োকর্লে 
র্েস ব্ার্জিসর্ক। 
  
র্েস ব্ার্জিস এর্স োাঁডার্ত ব্যার্টল একটা মচযার্র ব্সর্ত ব্লর্লে। েিই মব্াঝ যার্ে 
র্েস ব্ার্জিস একটু মরর্  ম র্িে। র্কিুক্ষণ মের্ব্ র্ের্য প্রশ্ন করর্লে ব্যার্টল, সেস্ত 
শুর্ের্িে র্েিযই। র্ক সাংঘার্তক মোংরা ব্যাপার মেখুে মের্খ। আোর্ের সর্ন্দহ 
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চারজর্ের ওপর, এর ের্ধয মকউ একজে খুেটা কর্রর্ি। র্েিঃ মেটাের্ক আপর্ে 
র্চের্তে? কা র্জ মতা প্রায তার সম্পর্কি কত েজার েজার কথা মলখা হত–মসগুর্লা 
র্েিযই পর্ডর্িে? 
  
র্েিঃ মেটাের্ক আর্ে র্চেতাে ো, আর ব্ার্জ খব্র পর্ড েি করার েত আোর সেয 
মেই। 
  
তা র্েক। ব্যার্টল োথা মোলার্লে, একটা কথা র্ক জার্েে, এই চারজেই ব্লর্ি র্ে. 
মেটাের্ক তারা খুব্ ঘর্েিোর্ব্ মচর্ে ো। তা মতা হর্ত পার্র ো। র্েিযই মকউ র্ের্থয 
ব্লর্ি, আর মসটাই আোর্ের খুাঁর্জ ব্ার করর্ত হর্ব্। 
  
র্েস ব্ার্জিসি র্ের্ব্িকারোর্ব্ ব্র্স রইর্লে। ব্যার্টল বু্ঝর্ত পারর্লে মকােোর্ব্ই র্েস 
ব্ার্জির্সর কাি মথর্ক র্কিু কথা আোয করা যার্ব্ ো। তবু্ও হাল িাডর্লে ো ব্যার্টল। 
  
আোর্ের কত র্ের্ক কত ঝার্েলায োথা ঘাোর্ত হয র্ক ব্লব্। ধরুে, মকাে মের্যর 
কাি মথর্ক মকাে েযান্ডাল মোো ম ল। কার্রা সম্পর্কি গুজর্ব্ কাে মেওযা উর্চত েয, 
তবু্ আেরা ব্যাপারটা উর্ডর্য র্ের্ত পার্র ো, েজর রাখর্ত হয–অব্েয মের্যরাই গুজব্ 
িডার্ত ওস্তাে। 
  
আপর্ে র্ক ব্লর্ত চাে, মকউ োক্তার রব্াটির্সর োর্ে কুৎসা রটার্ে। 
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ো, র্েক তা েয, ব্যার্টল সতকিোর্ব্ এর্ ার্লে, ধরুে মকাে রু ী হোৎ োরা ম র্লে, 
সাধারণর্লার্কর কার্ি েৃতুযটা সর্ন্দহজেক। পাাঁচজে ব্লর্ত লা ল। অব্েয এসব্ 
ব্যাপার্র োক্তারর্ক সর্ন্দহ করা খুব্ই অেুর্চত। 
  
মকউ র্েিযই আপোর্ক র্ের্সস মগ্রওর্সর কথা ব্র্লর্ি। ঐ সব্ বু্র্ডর্ের ধারণা সব্াই 
বু্র্ঝ তার্ক র্ব্ষ খাইর্য মের্র ম লর্ত চায। এেের্ক র্ের্জর োক্তারর্ক তার অর্ব্শ্বাস। 
োক্তার রব্াটির্সর আর্  আর র্তেজে োক্তার্রর রু ী র্ির্লে র্ের্সস মগ্রস। রব্াটিসর্কও 
তাাঁর সর্ন্দহ হত। এরপর র্তে চারজে োক্তার্রর কার্ি মঘারার পর মেষ অব্র্ধ ো. 
 ােিার্রর কার্ি ম র্লে। তার র্চর্কৎসাধীর্ে থাকার সেযই োরা যাে। সব্াইর্কই তার 
সর্ন্দহ। 
  
ব্যার্টল আব্ার কথা শুরু করর্লে, কত তুে র্জর্েস মথর্ক গুজর্ব্র জন্ম। ধরুে, মকাে 
রু ী েৃতুযর আর্  োক্তারর্ক র্কিু সম্পর্ত্ত র্ের্য ম ল কৃতজ্ঞতাব্েতিঃ। মসটা যর্ে মব্র্েই 
হয ক্ষর্ত র্ক? তাও মেখর্ব্ে কত কথা উের্ব্– 
  
োিঃ রব্াটিস রু ীর্ের ব্যর্ক্ত ত সম্পর্ত্ত মতেে মকাের্েে পাের্ে–একজে পঞ্চাে পাউন্ড 
র্ের্যর্ির্লে, আর একজে একটা মসাোর র্রস্টওযাচ। 
  
এই ধরর্ের মপোয কত ময র্ব্পে ধীর্র ধীর্র ব্র্ল চর্লে ব্যার্টল হযর্তা র্ের্েিাষ ঘটো, 
অথচ মকউ ব্ল্যাকর্েল করর্ত চায। কতরকর্ের েযার্ন্ডল রর্ট, একজে োক্তার্রর পর্ক্ষ 
কত োরাত্মক 
  
আর ব্লর্ব্ে ো, র্ব্র্েষ কর্র ঝার্েলা ব্াধায র্হর্স্টর্রযার ের্হলা মরা ী। 
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েদ্রের্হলার কথা মোোর পর আোরও তাই ের্ে হর্যর্িল। 
  
কার কথা ব্লর্িে–র্ের্সস কযাোক? খুব্ই সাংঘার্তক ের্হলা! 
  
র্ের্সস ক্রযাোক? ব্যার্টল এেে োব্ করর্লে মযে র্েক ের্ে পডর্ি ো। মব্াধহয ব্ির 
র্তর্েক আর্ কার ঘটো, র্েক ের্ে মেই। 
  
ো, ব্ির পাাঁর্চক আর্ র ব্যাপার। েদ্রের্হলা মব্াধহয োের্সক োরসােয হার্রর্য 
ম র্লর্ির্লে। স্বােীর কার্ি োক্তার রব্াটির্সর োর্ে ব্ার্ের্য ব্ার্ের্য কত র্ক ব্লর্ির্লে। 
স্বােী মব্চারাও তাই সর্তয মের্ব্ অোর্ন্তর্ত ব্ার্ক জীব্েটা কাটার্লে। সকার্ল োর্ড 
কাোব্ার সেয তার  লাটা মকর্ট ম র্িল, েীচুোর্ের মসর্েং ব্রাে েূর্ষত র্িল মব্াধহয, 
জীব্ােু রর্ক্ত সংক্রার্েত হর্য র্তর্ে োরা যাে। েদ্রের্হলা তারপর লণ্ডে মির্ড চর্ল যাে। 
োরা যাে র্ব্র্ের্ে। 
  
হযাাঁ, হযাাঁ েুর্লই র্ র্যর্িলাে ব্যাপারটা, র্ের্থয কথা ব্র্ল ের্ে ের্ে মব্ে খুর্ে হর্য উের্লে 
ব্যার্টল, মকাথায মযে োরা ম র্ির্লে েদ্রের্হলা? 
  
খুব্ সম্ভব্ত র্েের্র। 
  
োক্তারর্ের আর একটা সেসযা হল, ধরুে মকাে রু ীর আত্মীয রু ীর্ক মলা পযজে 
করর্ি, োক্তারর্ক মকাে কারর্ণ চুপচাপ থাকর্ত হর্ে, র্কন্তু রু ী োরা ম র্ল আত্মীযরা 
হযত োক্তার্রর ঘার্ডই মোষ চাপাল–র্ক ঝার্েলা োবু্ে। 
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োক্তার রব্াটির্সর এ ধরর্ের মকাে র্ব্পে হযর্ে। 
  
আরও র্কিুক্ষণ কথাব্াতিা ব্লার পর র্ব্োয র্ের্লে ব্যার্টল। মোটােুর্ট সব্ খব্রই জাো 
হর্য ম র্ি তার। র্েস ব্ার্জিস সাত ব্ির োক্তার রব্াটির্সর মচম্বার্র আর্িে। এ পযিন্ত 
রব্াটির্সর হার্ত জো-র্তর্রে রু ী োরা ম র্ি। রব্াটির্সর পোর খুব্ োর্লা। মেটার্ের 
ির্ব্ র্েস ব্ার্জিসর্ক মের্খর্যর্ির্লে ব্যার্টল। র্কন্তু র্েস ব্ার্জিস মচর্েে ো মোের্ক। 
মোটব্ইর্য কর্যকটা কথা মোট কর্র র্ের্লে ব্যার্টল। র্ের্সস মগ্রওস? খুব্ সম্ভব্ েয। 
  
র্ের্সস ক্রাোক? মকাে উত্তরার্ধকারী মেই। 
  
 র্ব্র্য কর্রের্ে। 
  
 রু ীর্ের েৃতুযর কারণ সম্পর্কি তেন্ত চালার্ত হর্ব্। 
  
মোটব্ই ব্ন্ধ কর্র ওর্যর্সক্স ব্যার্ের র্ের্ক পা ব্াডার্লে ব্যার্টল। রব্াটির্সর ব্যাে 
একাউন্ট মসখার্েই। 
  
. 
  
সুপার্রের্টের্েন্ট ব্যার্টল র্ব্ষণ্ণ েুর্খ ব্র্স র্ির্লে। মপাযার্রার সর্ি একই মটর্ব্র্ল লাঞ্চ 
কর্রর্িে র্তর্ে একটু আর্ । মপাযার্রা র্ র্র তাকার্লে ব্যার্টর্লর র্ের্ক, আপোর 
পর্রশ্রেটা তাহর্ল োর্ে োরা ম ল? 
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ম ালর্ের্ল ব্যাপার। ব্যার্ের পাসব্ই-এ এ-পযিন্ত মসরকে সর্ন্দহজেক র্কিু পাওযা ম ল 
ো। 
  
োিঃ রব্াটিসর্ক র্ক রকে ের্ে হল? 
  
আোর ের্ে হয ো রব্াটিস খুে কর্রর্িে মেটাের্ক। তার্ক খুে করা ময কত ব্ড ঝুাঁর্ক–
রব্াটিস মস সম্পর্কি ওযার্কব্হাল র্ির্লে। মেটাে ঘুে মের্ি র্চৎকার কর্র উের্ত 
পারর্তে। 
  
পাসব্ই পরীক্ষা কর্র র্ক বু্ঝর্লে? 
  
রব্াটিস মকাে মপর্ের্ন্টর সম্পর্ত্ত পাের্ে। তাই সম্পর্ত্ত লার্ের জেয ময কাউর্ক খুে 
কর্রর্িে এ কথাও ব্লা যার্ে ো। তার র্ের্জর অব্িা খুব্ই োর্লা, অর্ব্ব্ার্হত। এক 
যর্ে স্ত্রীর্ক খুে কর্র থার্কে, তর্ব্ র্ের্সস ক্রযােক োর্ে এক মপর্েন্টর্ক র্ের্য র্কিু 
একটা ম ালোল মব্র্ধর্িল মোো যায। এ ব্যাপারটা একটু তর্লর্য মেখা েরকার। োব্র্ি 
ম ার্যন্দা েপ্তর্রর মকাে চালু মিাকরার্ক এ ব্যাপারটার োর মেব্। 
  
েদ্রের্হলার স্বােীর র্ক খব্র? 
  
মস েদ্রর্লাক অযােিাক্স মরার্  োরা যাে। মস সেয ব্াজার্র এক ধরর্ের কে োেী 
মসর্েং ব্রাে মব্র্রর্যর্িল, মস গুর্লার কর্যকটার্ত অযােিার্ক্সর জীব্াণু র্িল। এ র্ের্য 
মকাম্পার্ের োর্ে মব্াধহয র্ক একটা োেলাও হর্যর্িল মকার্টি। 
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খুেীর পর্ক্ষ এটাও র্কন্তু েস্ত ব্ড সুর্যা ।  ম্ভীরোর্ব্ ব্লর্লে মপাযার্রা। 
  
আর্েও এ-ব্যাপার্র মের্ব্র্ি। যর্ে র্ের্সস ক্রযাোর্কর স্বােীর সর্ি রব্াটির্সর মকাে 
কারর্ণ  ণ্ডর্ াল মব্র্ধ থার্ক–তর্ব্ এইসব্ হল অেুোণ, মকাে র্ের্ত্ত মেই। মস থাক, 
আপর্ে র্ক োর্ব্ এর্ ার্ব্ে োব্র্িে? অব্েয আোর্ক ব্লর্ত যর্ে মকাে আপর্ত্ত ো থার্ক 
  
ো, ো। আপর্ত্তর র্কিুই মেই। আর্েও োক্তার রব্াটির্সর সর্ি মেখা করব্। 
  
 একই র্ের্ে েুজে। েদ্রর্লাক মতা ঘাব্র্ড যার্ব্ে খুব্ই। 
  
আর্ে আপোর েত অতীত সম্পর্কি মকাে প্রশ্নই করব্ ো। েদ্রর্লাক যার্ত সর্ন্দহ 
করর্ত ো পার্রে মসইোর্ব্ই এর্ াব্। আোর প্রশ্ন হর্ব্ ব্রীজ র্ের্য। 
  
আব্ারও ব্রীজ? যাক আপর্ে মযোর্ব্ খুর্ে আপোর কাজ করর্ব্ে। ের্ে হয কর্েিল মরস 
কর্যকর্ের্ের ের্ধযই মেসপার্েির খব্রাখব্র এর্ে র্ের্ত পারর্ব্ে। আর র্ের্সস 
অর্লোর্রর পর্ক্ষও অর্েক খব্র আোর সুর্ব্ধা আর্ি। মের্যরাই মের্যর্ের খব্র মযা াড 
করর্ত ওস্তাে। 
  
একটু পর্রই ব্যার্টল পা ব্াডার্লে েটলযান্ড ইযার্েির র্ের্ক। আর োিঃ রব্াটির্সর 
মচম্বার্রর র্ের্ক এর্ ার্লে মপাযার্রা। 
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মপাযার্রার্ক মের্খ রব্াটির্সর েুর্খ র্ব্রর্ক্তর িাপ  ুর্ট উেল। োট্টার সুর্র ব্র্ল উের্লে, 
একর্ের্ে েুই র্টকর্টর্ক! হাব্োব্ মের্খ মতা ের্ে হর্ে সর্ন্ধযর ের্ধযই ওযার্রন্ট মব্র্রর্য 
যার্ব্ আোর োর্ে। 
  
মপাযার্রা েৃেু হাসর্লে, ো ো, র্চন্তার মকাে কারণ মেই, এখে অব্র্ধ আোর েজর 
সোেোর্ব্ আপোর্ের চারজর্ের ওপর্র। 
  
ব্লর্িে। তবু্ োল। ব্লুে র্কোর্ব্ আপোর মসব্ায লা র্ত পার্র। রব্াটিস ব্লর্লে। 
  
তকু্ষর্ে মকাে উত্তর র্ের্লে ো মপাযার্রা, র্কিুক্ষণ চুপচাপ রইর্লে। তারপর রব্াটিসর্ক 
প্রশ্ন করর্লে মপাযার্রা, আর্ে ময কার্জর জেয এর্সর্ি, আোর ের্ে হয মস ব্যাপার্র 
একোত্র আপর্েই সাহাযয করর্ত পার্রে। আপর্ে র্েিযই োেুর্ষর চর্রত্র স্টার্ে কর্রে 
োিঃ রব্াটিস? অন্তত আপোর মপর্েন্টর্ের খুাঁর্টোর্ট মতা একজে োক্তার র্হসার্ব্ লক্ষয 
রাখর্তই হয। 
  
হযাাঁ, মসটা ময মকাে োক্তারর্কই রাখর্ত হয। র্কন্তু আপর্ে মকাে র্ব্ষযটার ওপর মজার 
র্ের্েে র্েক বু্ঝর্ত পারর্ি ো। 
  
মপাযার্রা মকার্টর পর্কট মথর্ক োাঁজ করা র্তের্ট ব্রীজ মখলার মোরর্েট ব্ার কর্র 
রাখর্লে মটর্ব্র্লর ওপর্র। এগুর্লা হল মযর্েে সন্ধযার প্রথে র্তের্ট রাব্ার্রর  লা ল। 
প্রথেটা র্েস মের্রর্ের্থর মলখা। এটা মের্খ আপোর মসর্ের্ের তাস সম্পর্কি র্কিু ের্ে 
পডর্ি র্ক? ধরুে, মখলাটা র্কোর্ব্ এর্ র্যর্িল, োকগুর্লা র্ক হর্যর্িল। 
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আপর্ে র্ক আোর সর্ি োট্টা করর্িে োঁর্সর্য মপাযার্রা! অব্াক হর্য মপাযার্রার র্ের্ক 
তার্কর্য রইর্লে োিঃ রব্াটিস এতর্েে ব্ার্ে এসব্ আর্ে ের্ে করব্ র্কোর্ব্? 
  
এর্কব্ার্রই অসম্ভব্ ব্যাপার র্েিযই েয। োল কর্র মের্ব্ মেখুে, প্রথে হাতটা র্েিযই 
হাটি ব্া মের্ে োকা হর্যর্িল। তর্ব্ মখলা হযর্ে। একটা েটি র্ র্যর্িল। 
  
োাঁডাে, োাঁডাে। ের্ে পর্ডর্ি এব্ার। মের্ের মখলা র্িল। একটা েটি র্ের্লে ওাঁরা। 
  
পর্ররটা? 
  
যতেূর ের্ে পডর্ি আর্ে ব্া আোর পাটিোর েুর্টা োযের্ন্ড মখর্লর্িলাে। তর্ব্ এব্ারও 
মখলা হযর্ে। পঞ্চাে োউে র্েলাে। র্কন্তু এতর্েে পর্র সব্র্কিু র্েকোক ের্ে করা র্ক 
কর্র সম্ভব্! তর্ব্ একটা গ্ল্যান্ডলার্ের কথা ের্ে পর্ডর্ি। মসটা র্িল আোরই মখলা। আর 
একব্ার র্তের্ট মোোম্প মের্ক অর্েকগুর্লা সটি র্েলাে–র্ব্শ্রী ব্যাপার। প্রর্তর্ট রর্ের 
র্ের্স্ট্রর্ব্উেে এত খারাপ র্িল র্ক ব্লব্। মকাে র্পটই আেরা পাইর্ে। তর্ব্ এটা মেষ 
র্ের্কর তাস। আোর পাটিোর র্ের্সস লর্রোর মব্াধহয আোর ওোর কর্লংটা র্েক 
পিন্দ করর্ির্লে ো। 
  
অেয মকাে র্েল? মপাযার্রা প্রশ্ন করর্লে। 
  
আো র্েিঃ মপাযার্রা, আপর্ে র্ক কর্র োব্র্িে ময মসর্ের্ের সেস্ত র্কিুই আোর ের্ে 
থাকর্ব্? র্েিঃ মেটার্ের েৃেংস েৃতুযই মতা সব্ র্কিু েুর্লর্য মেব্ার পর্ক্ষ যর্থি। তািাডা 
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এ পযিন্ত আরও সাত-আটটা রাব্ার মখর্লর্ি। মসর্ের্ের মখলার কথা আোর র্ব্র্েষ 
র্কিুই ের্ে পডর্ি ো। 
  
োেলাে আপোর কথা। র্কন্তু মচিা করর্ল েু একটা র্ের্লর কথা ের্ে পডর্ব্ ো, এই 
কথাটা োব্া যায ো। র্ব্র্েষ কর্র র্েলগুর্লা যখে অেয ঘটোর সর্ি জর্ডত। 
  
অেয ঘটো ব্লর্ত? 
  
ধরুে আপোর পাটিোর একটা সহজ মখলা েুল কর্র ব্সল। র্কংব্া অেযপর্ক্ষর মকউ 
অর্ন্ধর েত র্ের্ ন্স কর্র ব্সল যার্ত হারা মখলা আপোরা র্জর্ত র্ের্লে– 
  
হযাাঁ, হযাাঁ, এব্ার ব্যাপারটা োথায ঢুর্কর্ি। আপর্ে ব্লর্ত চাইর্িে ময র্েিঃ মেটাের্ক সেয 
সেয খুে কর্র এর্সর্ি তার হাব্োব্ মখলার ধরণ র্কিুটা অেযরকে হর্ব্, তার 
অপরাধর্ব্াধ তার্ক উর্ত্তর্জত কর্র তুলর্ব্। 
  
র্েক এ-কথাটাই আর্ে ব্লর্ত চাই। োথা োডর্লে মপাযার্রা একটু োল কর্র মের্ব্ 
মেখুে োিঃ রব্াটিস। কার্রা মখলার ের্ধয এরকে মচার্খ পডার েত মকাে ঘটো ঘর্টর্ি 
র্ক? 
  
োক্তার রব্াটিস র্ের্েট েুই ের্ে ের্ে োব্র্লে, তারপর োথা োডর্লে, ো। েতুে র্কিু 
মতা ের্ে পডর্ি ো। র্ের্সস লর্রোর আর মেজর মেসপােি র্েকোকই মখলর্ির্লে। তর্ব্ 
র্েস মের্রর্েথ প্রাযই েুল করর্ির্লে, অেযেেেতার জেয হর্ত পার্র। তািাডা ের্ে হয 
অর্েজ্ঞতাও কে। মখলর্ত মখলর্ত হাত কাাঁপর্িল। 
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র্েক কখে মথর্ক র্েস মের্রর্ের্থর হাত কাাঁপর্িল? 
  
অতসব্ আোর ের্ে মেই। 
  
আর একটা ব্যাপার র্জর্জ্ঞসা করব্। মসর্েে ময ঘর্র আপোরা ব্রীজ মখলর্ির্লে মস 
ঘর্রর র্জর্েসপত্রগুর্লার একটা র্ব্ব্রণ র্ের্ত পারর্ব্ে? 
  
র্ব্ব্রণ? মস মতা অর্েক র্কিু র্িল–মযেে োেী োেী  ার্েিচার– 
  
ো, ো, ওোর্ব্ েয, মপাযার্রা ব্াধা র্ের্লে, প্রর্তযকটা র্জর্ের্সর োে আলাোোর্ব্ উর্েখ 
করর্ব্ে। 
  
মব্ে। হার্তর োাঁর্তর কাজ করা একটা ব্ড মসট। চার-পাাঁচটা ব্ড ব্ড মচযার, আটটা র্ক 
েটা পার্সিযাে কম্বল। ব্ার্রাটা মিাট মিাট মচযার্রর একটা সুন্দর মসট। খুব্ সুন্দর একটা 
র্তে- 
  
চাইর্েজ আলোরী। ব্ড র্পযার্ো একটা। আর্রা অর্েক  ার্েিচার র্িল র্কন্তু অত লক্ষয 
কর্রর্ে, িটা োর্লা জাপার্ে ির্ব্। আযোর েুপার্ের ির্ব্ েুর্টা চাইর্েজ। পাাঁচ-িটা ের্সযর 
মকৌর্টা, মব্ে মেখর্ত। মটর্ব্র্লর ওপর হার্তর োাঁর্তর কাজ করা কর্যকটা মিাট মিাট 
েূর্তি। প্রথে চালর্সির েীলর্োহর করা র্কিু েুদ্রা– 
  
হযাাঁ, হযাাঁ র্েক হর্ে ব্র্ল যাে। উৎসাহ র্ের্লে মপাযার্রা। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

40 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

প্রাচযর্েেীয র্কিু র্জর্েসপত্র র্িল। সুক্ষ্ম রূর্পার কাজ করা কর্যকটা র্েেসােগ্রী, র্কিু 
 যো ার্ট। একটা সুন্দর কাাঁর্চর ব্ার্ক্স মিাট মিাট কর্যকটা মসৌর্খে র্জর্েস সাজার্ো 
র্িল। আর মতা ের্ে পডর্ি ো। 
  
আপোর সৃ্মর্তের্ক্তর প্রেংসা করর্ত হয, সর্তয চেৎকার। 
  
আপর্ে ময র্জর্েসটার কথা জাের্ত চাে, যা ব্ণিো র্েলাে এর ের্ধয মপর্লে মসটা? 
  
ো, আর্ে জােতাে আপর্ে মসটার উর্েখ করর্ব্ে ো কারণ র্জর্েসটা হযত আর্েৌ 
তখর্ো মসখার্ে র্িল ো। 
  
তার োর্ে আপোর কথা মকেে মহাঁযালীর েত ের্ে হর্ে। র্কিুই বু্ঝর্ত পারর্ি ো। 
  
মসটাই মতা আর্ে চাই। কথা ব্লর্ত ব্লর্ত উর্ে োাঁডার্লে মপাযার্রা। তর্ব্ আজ আপর্ে 
যা ব্লর্লে তা আোর খুব্ কার্জ লা র্ব্। 
  
োক্তার রব্াটির্সর কাি মথর্ক র্ব্োয র্ের্য মপাযার্রা একটা টযার্ক্স ধরর্লে। এব্ার র্তর্ে 
মেখা করর্ব্ে র্েস লর্রোর্রর সর্ি। 
  
আপোর কথার োথােুণু্ড র্কিুই বু্ঝর্ত পারর্ি ো র্েিঃ মপাযার্রা। মসর্ের্ের ঘর্রর 
 ার্েিচার্রর র্ব্ব্রণ–মস আব্ার আপোর র্ক কার্জ লা র্ব্? র্ের্সস লর্রোর মব্ে অব্াক 
হর্লে। 
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েযাোে, ব্যাপারটা হযত মব্াঝার্ত পারব্ ো। ধরুে আপোর্ক ব্রীজ মটর্ব্র্ল যর্ে মকউ 
ব্র্ল আপর্ে মটক্কাটা অত তাডাতার্ড মখর্ল ব্সর্লে মকে, অথব্া সার্হব্ ো মের্র 
ম ালাে োরর্লে মকে? আপোর তখে র্ব্রক্ত লা র্ব্ মকাে আোর্ডর্ক মব্াঝার্ত, 
মসখার্ে ব্লর্লও বু্ঝর্ব্ র্কো সর্ন্দহ। 
  
র্ের্সস লর্রোর হাসর্লে, ও, তার োর্ে আপর্ে ব্লর্ত চাে ম ার্যন্দার্ র্রর্ত আপর্ে। 
মযেে েক্ষ, র্েক ততখার্ে আোর্ড হলাে আর্ে। র্েক আর্ি, ব্লর্ি–মসর্ের্ের ময ময 
র্জর্েসগুর্লার কথা আোর ের্ে আর্ি। ের্ে ের্ে একটু র্চন্তা কর্র র্ের্লে র্ের্সস 
লর্রোর, ঘরটা মব্ে ব্ড, প্রচুর র্জর্েসপত্র র্িল– 
  
র্ক র্ক র্জর্েস র্িল? 
  
ম াটাকতক কাাঁর্চর আধুর্েক র্েজাইর্ের  ুলোেী, সুন্দর মেখর্ত। যতেূর ের্ে পর্ড 
র্চো ব্া জাপার্ে ঢর্ের কতকগুর্লা ির্ব্ও মেওযার্ল টাোর্ো র্িল। একর্ ািা মিাট মিাট 
রর্ক্তে র্টউর্লপ। র্টউর্লর্পর সেয র্কন্তু এখে েয র্কন্তু েদ্রর্লাক ময মকাথা মথর্ক। 
মজা াড করর্লে– 
  
আর র্কিু?  ার্েিচারগুর্লার রে র্করকে র্িল ের্ে পডর্ি? 
  
হযাাঁ। ধূসর র্সল্ক রর্ের কর্যকটা  ার্েিচার র্িল। 
  
 মিাটখাট মকাে র্জর্েস েজর্র পর্ডর্ে আপোর? 
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োিঃ, একেে ের্ে পডর্ি ো। োপ করর্ব্ে, হযত মকাে কার্জ লা লাে ো– 
  
আর একটা প্রশ্ন ব্াকী আর্ি। মপাযার্রা পর্কট মথর্ক মোরর্েটগুর্লা ব্ার কর্র মটর্ব্র্লর 
ওপর রাখর্লে। এগুর্লা মসর্ের্ের প্রথে রাব্ার র্তের্টর র্হর্সব্। মেখুে মতা, এগুর্লা 
মের্খ মসর্ের্ের র্েলগুর্লার কথা আপোর ের্ে পর্ড র্কো। 
  
মপাযার্রার হাত মথর্ক মোরর্েটগুর্লা র্ের্য র্ের্সস লর্রোর ঝুাঁর্ক পডর্লে তার উপর। 
হযাাঁ, মব্ে ের্ে আর্ি। এটা প্রথে রাব্ার। তখে আোর পাটিোর র্ির্লে র্েস মের্রর্েথ। 
অেযর্ের্ক োক্তার রব্াটিস আর মেজর মেসপােি। প্রথে র্ের্ল আেরা চারর্ট মেে 
মের্কর্িলাে। পাাঁর্চর মখলা হয। পর্রর তাস েুর্টা ক্লাব্ োক হর্যর্িল। োিঃ রব্াটিস 
মখলর্ত পার্রের্ে। একটা োউে মেে। তৃতীয র্ের্ল খুব্ মব্র্ে োকাোর্ক চর্ল। আোর 
েি ের্ে আর্ি। র্েস মের্রর্েথ পাস র্ের্ল একটা হাটি র্ের্য মেজর মেসপােি োক শুরু 
কর্রে। আর্ে পাস র্েলাে। োক্তার রব্াটিস লার্ র্য ব্ীে মেে, র্তের্ট ক্লাব্। র্েস 
মের্রর্েথ োর্কে র্তের্ট মেে। মেজর মেসপােি ব্র্লে চারর্ট োযেণ্ড। আর্ে েব্ল 
র্েই। োক্তার রব্াটিস ম াডায হাটি রর্ে র্ র্র চাে। র্কন্তু চারর্ট হাটির্স একটা োউে 
মেে। 
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প্লমজর প্লর্স ারর্ডর যর্ল যিল 
পর্রর ব্ার মেজর মেসপার্েির র্েল র্িল, র্তর্ে পাস মেে। আর্ে একটা মো-োম্প র্ের্য 
োক শুরু করলাে। রব্াটিস আব্ার লার্ র্য ব্লর্লে, র্তের্ট হাটি। আোর পাটিোর পাস 
র্ের্লে। মেজর মেসপােি োকর্লে চারর্ট হাটি। আর্ে েব্ল র্েলাে। েুর্টা েটি র্ের্লে 
ওরা। পর্রর তার্স আেরা চারর্ট মেে োকলাে র্কন্তু একটা োউে হর্য ম র্লা। 
  
র্ের্সস লর্রোর পর্রর মোরর্েটটা তুর্ল র্ের্লে। 
  
মপাযার্রা ব্লর্লে, মেজর মেসপােি মকেে মকর্ট মকর্ট র্লর্খর্িে, মোর মের্খ তাসগুর্লা 
ের্ে করা েক্ত হর্ব্। 
  
যতেূর ের্ে পডর্ি, প্রথে েুর্টা র্ের্ল েুপক্ষই পঞ্চাে কর্র েটি র্ের্যর্িলাে। তারপর 
োক্তার রব্াটিস পাাঁচটা োযেণ্ড োকর্লে। আেরা েব্ল র্ের্য র্তের্ট েটি র্েলাে। পর্রর 
তাসটা আেরা মখর্লাে র্তের্ট ক্লার্ব্। এরপর্র ওরা মের্ে ম ে মখর্ল ম র্লে। সর্ি 
সর্ি পাাঁচটা ক্লার্ব্ ম ে করলাে আেরা। পর্রর তাসটায েটি র্েলাে একর্ো। ওরা 
আব্ার একটা হাটি মখর্ল ম র্লে। র্কন্তু পরপর েুর্টা তাস যথাক্রর্ে েুর্টা মো-োম্প 
এব্ং চারর্ট ক্লার্ব্র মখলা করায ম ে হর্য ম ল। রাব্ারও মপলাে। 
  
তৃতীয মোরর্েটটা তুর্ল র্ের্লে র্ের্সস লর্রোর। এই রাব্ারটা োরুণ উর্ত্তজোয 
হর্যর্িল। খুব্ োন্তোর্ব্। মেজর মেসপােি আর র্েস মের্রর্েথ প্রথর্ে একটা হার্টির 
মখলা করর্লে। তারপর আেরা হাটি ও মের্ে ম ে মের্ক একটা কর্র েটি র্েলাে। 
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ওরা মের্ে ম ে করর্লে। রাব্ার ব্াাঁচাব্ার আো খুব্ কে। এরপর র্তের্ট তাস একটা 
েুর্টা কর্র েটি র্েলাে আেরা। অব্েয ওরা মকউ েব্ল মেের্ে। মের্ষ আেরা মো-োর্ম্প 
ম ে মখর্লাে। তখে মথর্কই যুদ্ধ শুরু হর্লা। মকউ কাউর্ক সহর্জ মির্ড র্ের্ত চায ো। 
 র্ল প্রর্তযর্কই োউে র্ের্ত লা লাে। োক্তার রব্াটির্সর ব্ীর্টর মতার্ড একটু েয 
মপর্য র্ র্যর্ির্লে মের্রর্েথ। তাস োর্লা থাকর্লও মব্র্ে ব্ীট র্ের্ত েরসা পার্ের্লে 
ো। এরপ পর্রই োক্তার রব্াটিস ম ে ম ার্সিং েুর্টা মেে র্ের্য োক শুরু করর্লে। 
আর্ে ব্ললাে র্তের্ট োযেন্ড। র্তর্ে োকর্লে চারর্ট মো-োম্প। আর্ে পাাঁচটা মেে, 
হোৎ োযের্ন্ড গ্রযান্ডলযাে মের্ক ব্সর্লে রব্াটিস। মেসপােিও েুর্খর্যর্ির্লে, ব্লর্লে 
েব্ল। হাটি র্লর্ে তাসটায র্তের্ট েটি র্িল। ো য োল র্লে হল ক্লার্ব্র সার্হব্।  র্ল 
মখলা হর্য ম ল। োরুণ উর্ত্তজোর ের্ধয র্ের্য মেষ হল রাব্ারটা। 
  
হায ে ব্াে! োলোর্রব্ল গ্রযান্ডলযার্ের মখলা, তার ওপর েব্ল! আর্ে হর্ল িয সার্তর 
োর্ক ো র্ র্য ম র্েই সন্তুি থাকতাে। 
  
তা মকে? হার্ত োর্লা তাস থাকর্ল র্েিযই িয-সার্তর োর্ক যার্ব্ে। 
  
 আপর্ে তাহর্ল ঝুাঁর্ক মেব্ার পর্ক্ষ? 
  
োক র্েেুিল হর্ল ঝুাঁর্কর মকাে প্রশ্নই আর্স ো। এ মতা মসাজা র্হর্সব্। তর্ব্ খুব্ কে 
মলাকই র্েেুিল র্ব্ট র্ের্ত পার্র। প্রথেটা হযত র্েকোকই শুরু কর্র র্কন্তু মেষরক্ষা কর্র 
উের্ত পার্র ো। মস যাই মহাক–এব্ার চতুথি মোরর্েটটা হার্ত র্ের্লে র্ের্সস লর্রোর, 
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এটার্ত র্েকেত মখলা হর্েল ো, মকেে মযে র্ঝর্ের্য র্ঝর্ের্য চলর্িল। মব্াধহয আর্ র 
মখলাটা অত উর্ত্তজো পূণি হওযার্ত পর্ররটা োল হর্েল ো। 
  
মপাযার্রা মোরগুর্লা োাঁজ কর্র পর্কর্ট রাখর্লে, সর্তয েযাোে, আপোর সৃ্মর্তের্ক্তর 
তুলো মেই। প্রর্তযকটা তাস মব্াধহয আপোর ির্ব্র েত ের্ে আর্ি? 
  
তাই মতা ের্ে হয! 
  
সৃ্মর্তের্ক্ত সর্তয একটা অসাোেয উপহার, আোর ের্ে হয অতীত মব্াধহয আপোর 
কার্ি েতুে, প্রর্তর্ট খুাঁর্টোর্ট ঘটো ের্ে হয সর্ব্োত্র  তকার্লর তাই ো? 
  
র্ের্সস লর্রোর চর্কর্ত মপাযার্রার র্ের্ক তাকার্লে, ব্ড ব্ড মচার্খ হোৎ অন্ধকার মের্ে 
এল। র্কন্তু কর্যক েুহূর্তির ের্ধযই র্ের্জর্ক সাের্ল র্ের্লে, র্ের্সস লর্রোর। র্কিুই 
মপাযার্লার েজর এডার্লা ো। র্েিঃসর্ন্দর্হ তার তীর লক্ষযর্েে কর্রর্ি। 
  
র্কিু ের্ে করর্ব্ে ো। উর্ে োাঁডার্লে র্ের্সস লর্রোর আর্ে মতা আর অর্পক্ষা করর্ত 
পারর্ি ো, একু্ষর্ে মব্র্রার্ত হর্ব্। আপোর কার্জও মকাে সাহাযয করর্ত পারলাে ো– 
  
তা মকে? আর্ে যা জাের্ত চাইর্িলাে আপোর কথা মথর্কই আর্ে মপর্য ম র্ি মপাযার্রা 
তাকার্লে র্ের্সস লর্রোর্রর র্ের্ক। 
  
র্ের্সস লর্রোর র্কন্তু মকাে কথা ব্লর্লে ো। র্তর্ে র্ক ব্র্লর্িে মপাযার্রাই ব্া র্ক 
জাের্ত মচর্যর্ির্লে এ সম্পর্কি তার মকাে মকৌতূহলই মেই। 
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আর্ে আজ র্ব্োয র্ের্ে র্ের্সস লর্রোর। অসংখয ধেযব্াে আপোর্ক। একটা কথা–
আপর্ে মের্ক ো পাোর্ল আর্ে মকাের্েেই আপোর েূলযব্াে সেয েি করর্ত আসব্ 
ো। 
  
র্কন্তু োঁর্সর্য মপাযার্রা, আর্েই ব্া মকে আপোর্ক মের্ক পাোব্? র্ের্সস লর্রোর 
র্জজ্ঞাসা করর্লে। 
  
হযত পাোর্ব্ে, মকেে মযে ের্ে হর্ে আোর। যর্ে মের্ক পাোে র্েিযই আর্ে আসব্। 
  
মপাযার্রা র্ব্োয র্ের্য রাস্তায পা ব্াডার্লে। হাাঁটর্ত হাাঁটর্ত ের্ে পডল র্ের্সস লর্রোর 
প্রথর্ে তার প্রর্শ্নর উত্তর র্ের্ত রার্জ হের্ে পর্র উত্তর র্ের্লে। আোর অেুোে েুল েয 
র্ব্ড র্ব্ড করর্লে মপাযার্রা–ওরকেটাই হর্ব্। 
  
র্ের্সস অর্লোর খুব্ কর্ি টু-র্সটার  ার্ড মথর্ক রাস্তায োের্লে। মব্ে র্কিুটা সাের্ে 
এর্ াব্ার পর ওর্যেে কুটীর-এর মেখা র্েলল। েু-কােরার ব্াের্লা পযাটার্েির একটা 
ব্ার্ড। েরজার মব্ল র্টপর্লে। মেতর মথর্ক মকাে সাডােব্দ এল ো। আরও েু চারব্ার 
মব্ল র্টর্পও মকাে কাজ হল ো। ের্ে হয মেতর্র মকউ মেই। 
  
অ তযা র্ের্সস অর্লোর ব্াইর্রর ব্া ার্ের ের্ধয র্কিুক্ষণ পাযচার্র করর্লে। ব্া ার্ের 
পার্েই  াাঁকা োে। একটু পর্রই মসর্েক মথর্ক েুজে তরুণীর্ক এর্ র্য আসর্ত মেখা 
ম ল। কািাকার্ি হর্তই র্ের্সস অর্লোর এর্ র্য ম র্লে োর্লা আর্িে র্েস মের্রর্েথ? 
আোর্ক র্চের্ত পারর্িে র্েিযই? 
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র্েিযই! অযাো মের্রর্েথ করেেিে করর্লে সুপ্রোত! র্কন্তু মের্রর্ের্থর মচার্খর তারায 
আতে  ুর্ট উেল, র্ের্জর্ক সােলার্ত সেয লা ল তার। 
  
এই হর্ে আোর ব্নু্ধ মরাে, মরাো মোব্াস। আেরা এক সর্িই থার্ক। র্েস মের্রর্েথ 
আলাপ কর্রর্য র্ের্লে। 
  
র্েস মোব্াস সুন্দরী মের্রর্ের্থর মচর্য র্কিুটা লম্বা। মরাে উচ্ছ্বর্সত হর্য উেল, আপর্েই 
র্ব্খযাত মলর্খকা র্ের্সস অর্লোর? 
  
োথা োডর্লে র্ের্সস অর্লোর, তারপর র্ র্র তাকার্লে র্েস মের্রর্ের্থর র্ের্ক। 
অর্েক কথা আর্ি আোর, মকাথাও ব্সর্ত পারর্ল োল হত। 
  
মের্রর্েথ তার্ক পথ মের্খর্য ড্রর্যং রুর্ে র্ের্য ম র্লে। 
  
মচযার্র ব্সর্ত ব্সর্ত র্ের্সস অর্লোর ব্লর্লে, আর্ে  তর্ের্ের খুর্ের ব্যাপার্র 
আর্লাচো করর্ত এর্সর্ি। আোর ের্ে হয এ-ব্যাপার্র র্কিু করা উর্চত আোর্ের। 
  
করা উর্চত? তার োর্ে? র্েস মের্রর্েথ অব্াক হর্লে। 
  
আলব্াত। েৃঢ়কর্ণ্ঠ মঘাষণা করর্লে র্ের্সস অর্লোর এটা কার কীর্তি আর্ে র্েিঃসর্ন্দর্হ 
জার্ে। ঐ ময োক্তার, র্ক মযে োেটা–রব্াটিস। হযাাঁ, আোর েৃঢ় র্ব্শ্বাস ঐ হল আসল 
অপরাধী। েদ্রর্লাক র্েিযই ওর্যলর্সর অর্ধব্াসী। ওর্ের আর্ে জীব্র্েও র্ব্শ্বাস কর্র 
ো। আোর অসুর্খর সেয একজে োসি মরর্খর্িলাে, মসও জার্ত ওর্যলস। মের্যর্ট 

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

48 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

একর্েে র্ক করল জার্েে! র্তে রকর্ের র্তের্ট র্েক্সচার একঘন্টা অন্তর অন্তর পর পর 
র্তেব্ার খাওযার কথা। র্কন্তু মস েুল কর্র একই র্েক্সচার পর পর র্তেব্ার খাইর্য 
র্েল। মকাে োর্যত্বজ্ঞাে আর্ি? আর্ে র্ের্িত, ঐ রব্াটিসি িাডা আর কার্রা কাজ েয। 
এখে শুধু প্রোর্ণর অর্পক্ষা- 
  
আচেকা র্খল র্খল কর্র মহর্স উেল মরাো। োপ করর্ব্ে–র্ের্জর্ক সােলার্ত পারলাে 
ো। আসর্ল আর্ে আপোর্ক ের্ে ের্ে মযরকে কেো কর্রর্িলাে তার সর্ি র্কন্তু 
আপোর মকাে র্েল মেই। 
  
সব্াই এরকেটাই ব্র্ল। মস যাকর্ । এখে আোর্ের প্রধাে কতিব্য হল রব্াটির্সর 
অপরার্ধর প্রোণ মখাাঁজা–তাও করর্ত হর্ব্ র্ের্জর্ের ব্াাঁচর্ত। আপোর্ক মকউ খুর্ে ব্র্ল 
সর্ন্দহ করুক র্েিযই আপর্ে তা চাে ো র্েস মের্রর্েথ? 
  
র্েস মের্রর্েথ  যাকার্ে হর্য উেল, মকে? আোর্ক সর্ন্দহই ব্া করর্ব্ মকে? 
  
সাধারণ মলাক তাই োর্ব্। খুর্ের সর্ি জর্ডত অেয র্তেজের্কও তারা সোে সর্ন্দহ 
কর্র। 
  
অযাো মের্রর্ের্থর োন্ত কণ্ঠস্বর মের্স আর্স, আপর্ে আোর কার্ি র্ক জেয এর্সর্িে 
র্ের্সস অর্লোর? 
  
কার কার্ি যাব্? র্ের্সস লর্রোর সারার্েে ক্লার্ব্ ব্র্স ব্রীজ মখর্লে, তার মেখা পাওযা 
োর। তািাডা র্ের্জর্ক ব্াাঁচার্োর েত যর্থি বু্র্দ্ধ আর সাহস তার আর্ি। র্ের্সস 
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লর্রোর্রর যর্থি ব্যস হর্যর্ি। মক র্ক োব্ল ো োব্ল তার্ত তার র্কিু আর্স যায ো। 
আর মেজর মেসপােি হর্লে পুরুষ। পুরুষর্ের র্ের্য আোর মকাে োথাব্যাথা মেই। এরা 
র্ের্জর্ের ব্যব্িা র্ের্জরা কর্র র্ের্ত পারর্ব্। র্কন্তু আপর্ে? আপর্ে একজে সুন্দরী 
তরুণী–সেস্ত ের্ব্ষযৎ যার সাের্ে পর্ড আর্ি। আোর মতা আপোর্ক র্ের্যই মব্র্ে 
র্চন্তা। 
  
র্েক এ-কথাটাই আর্েও ব্র্ল। তািাডা চুপচাপ ব্র্স মথর্ক র্কিু একটা করা মতা োল। 
মরাো েন্তব্য করল। 
  
আেরা এখে র্তেজে–র্তেজেই োরী। মেখা যাক আোর্ের সকর্লর মচিায র্কিু হয 
র্ক ো? 
  
আো োিঃ রব্াটিসই ময খুর্ে একথা োব্র্িে মকে? র্েস মের্রর্েথ োন্ত কর্ণ্ঠ প্রশ্ন 
করল। 
  
এ-ধরর্ের কার্জর পর্ক্ষ একোত্র উপযুক্ত মলাক র্তর্ে। র্ের্সস অর্লোর্রর র্ের্ব্িকার 
কণ্ঠস্বর মের্স এল। 
  
মস মক্ষর্ত্র োক্তার র্হসার্ব্ র্ব্ষটার্কই মব্র্ি মেওযার কথা– 
  
ো ো, মোর্টই তা েয। র্ব্ষর্ক্রযায েৃতুয হর্ল োক্তার্রর উপর্রই মতা সকর্লর সর্ন্দহ 
হর্ব্। োক্তার র্ক অত কাাঁচা? আটঘাট মব্াঁর্ধই কাজ কর্রর্িে। োথা মোলার্লে র্ের্সস 
অর্লোর। 
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তা র্েক। মের্রর্েথ সম্মর্ত জাোর্লে, তর্ব্ রব্াটিস মকেইব্া মেটাের্ক খুে করর্ত 
যার্ব্ে? 
  
কত কারণ হর্ত পার্র। হযত মেটাে অর্েক টাকা ধার র্ের্যর্িে োক্তার রব্াটিসর্ক। 
মসটা মোধ করর্ত ব্লায রব্াটিস খুে করর্লে তার্ক। আব্ার হযত মেটার্ের মকাে 
র্েকট আত্মীযার্ক র্ব্র্য কর্রর্িে রব্াটিস। মেটার্ের েৃতুযর্ত মসই আত্মীযার্ট সব্ 
টাকাপযসা মপর্য যার্ব্ে–রব্াটিস মতা ব্র্টই। আর-আর এরকেও হর্ত পার্র মেটাে 
এেে মকাে কথা, োর্ে োিঃ রব্াটির্সর মকাে ম াপে ঘটো মজর্ে ম র্লর্ির্লে। মেটাে 
মসর্েে সন্ধযায এরকে একটা কথাও ব্র্লর্ির্লে, ের্ে পডর্ি? 
  
েুহূর্তি অযাোর েুখ  যাকার্ে হর্য ম ল। ো মতা, র্কিুই ের্ে পডর্ি ো আোর 
  
আর্র–েুল কর্র রু ীর্ক র্ব্ষাক্ত ওষুধ খাইর্য মেওযা ো র্ক মযে একটা ব্লর্লে ের্ে 
পডর্ি ো আপোর? 
  
ব্াাঁ হাত র্ের্য েক্তোর্ব্ মচযার্রর হাতলটা মচর্প ধরল অযাো, হযাাঁ। ঐরকেই র্ক একটা–
অযাোর র্েক ের্ে মেই। 
  
অযাো। মরাো ব্নু্ধর র্ের্ক তাকার্লে, এটা  রেকাল েয। একটা মকাট অন্তত  ার্য 
র্ের্য আসা উর্চত র্িল মতার। 
  
র্েস মের্রর্েথ একটু র্ব্রক্ত হর্য তাকাল মরাোর র্ের্ক। 
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তাহর্ল আোর র্থওর্রটা বু্ঝর্ত পারর্িে মতা? র্ের্সস অর্লোর ব্র্ল চলর্লে মলার্ক 
জােল ময োিঃ রব্াটির্সর রু ী র্ের্জ েুর্ল ওষুর্ধর ব্ের্ল র্ব্ষ মখর্য োরা ম র্ি। 
আসর্ল মতা সব্টাই সাজার্ো-রব্াটির্সর কীর্তি। মক জার্ে এোর্ব্ আরও কত মপর্েন্টর্ক 
খুে করর্ব্ে র্তর্ে! 
  
অব্াস্তব্–পুর্রা র্থওর্রটাই অব্াস্তব্। এোর্ব্ খুে কর্র চলর্ল তার র্ের্জরই মতা ক্ষর্ত–
পোর কর্ে যার্ব্। র্েস মের্রর্েথ েক্ত  লায ব্র্ল ওর্েে। 
  
র্েিযই,  েীর মকাে কারণ আর্ি এর মপির্ে। 
  
আপর্ে র্েকই ব্র্লর্িে র্ের্সস অর্লোর, ব্র্ল ওর্ে মরাে, আপোর আইর্েযাটা োরুণ। 
র্েক, একজে োক্তারই মতা এোর্ব্ খুেটা করর্ত পার্র। 
  
কথার োঝখার্ে অযাো মচাঁর্চর্য উেল, হা, হা, আোর ের্ে পর্ডর্ি। র্েিঃ মোে মসর্ের্ের 
পার্টির্ত োক্তারর্ের সম্বর্ন্ধই র্ক মযে একটা ব্লর্ির্লে, র্ক একরে র্ব্ষ আর্ি যা 
লযাব্র্রটরীর পরীক্ষর্ত ধরা পর্ড ো 
  
েুল করর্িে, মেটাে েয, একথা ব্র্লর্ির্লে মেজর মেসপােি। আর্র, োে করর্ত ো 
করর্তই েদ্রর্লাক এর্কব্ার্র হার্জর। র্ের্সস অর্লোর মব্ে অব্াক হর্লে। ব্া ার্ের 
পথ ধর্র ধীর পার্য এর্ র্য আসর্ত মেখা ম ল মেজর মেসপােির্ক। 
  
র্ের্সস অর্লোর মব্র্রর্য এর্লে ওর্যর্েে কুটীর মথর্ক।  ার্ডর র্ের্ক এর্ ার্ত এর্ ার্ত 
েৃেু হাসর্লে র্তর্ে। মব্র্েক্ষণ র্েস মের্রর্ের্থর ওখার্ে থাকা উর্চৎ হযর্ে তার। মেজর 
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মেসপােি রীর্তেত অস্বর্স্ত মব্াধ করর্ির্লে র্ের্সস অর্লোরর্ক মের্খ। তাই েুই ব্নু্ধ 
এর্ র্য ম ল ব্ার্ডর র্ের্ক। 
  
র্েস মের্রর্েথ েজর মেসপার্েির কার্ি মের্র হওযার জেয ক্ষো চাইর্তই মেসপােি ব্র্ল 
উের্লে র্েস মের্রর্েথ, অযথা সেয ের্ির েরকার মেই। আোর আসার কারণটা ব্র্ল। 
আপোর র্েকাো আর্ে সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টর্লর কাি মথর্ক মপর্যর্ি। ব্যার্টলও 
এখার্েই আসর্িে। আর্ে তার্ক পযার্েংটে মস্টোর্ে অর্পক্ষা করর্ত মের্খর্ি। তাডাতার্ড 
 ার্ড হাাঁর্কর্য চর্ল এলাে। জােতাে মের্ের আর্  এর্স মপৌঁিব্। 
  
র্কন্তু এত তাডাহুর্ডার র্ক প্রর্যাজে র্িল? 
  
র্েিযই। আপর্ে একলা, আপোর্ক সাহাযয করা েরকার। 
  
মকে? আর্েই মতা আর্ি। মরাো ম াাঁস কর্র উেল। মেজর মেসপােি তাকার্লে মরাোর 
র্ের্ক। সর্তযই মরাো হল অযাো মের্রর্ের্থর প্রকৃত ব্নু্ধ। 
  
আর্ে জার্ে, র্েস মোব্াস, আপোর েত ব্নু্ধ পৃর্থব্ীর্ত েুলিে। আপোর্ের েুজর্ের ব্যস 
অে। ঐ খুর্ের সর্ি জর্ডত চারজর্ের ের্ধয র্েস মের্রর্েথ একজে। সুতরাং অেযােয 
সকর্লর সর্ি র্তর্েও সর্ন্দর্হর আওতায। এরকে অব্িায আপোর্ের একজে অর্েজ্ঞ 
মলার্কর সাহাযয প্রর্যাজে। আোর ের্ত র্েস মের্রর্েথ, আপোর উর্চত মকাে অর্েজ্ঞ 
সর্লর্সটার্রর সর্ি মযা ার্যা  করা। মকাে মচো-মোো সর্লর্সটার আর্ি? 
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র্েিঃ ব্ারী োর্ে একজে সর্লর্সটার আর্িে, তর্ব্ প্রায একর্োর কািাকার্ি ব্যস, মতেে 
ব্লর্ত চলর্ত পার্রে ো- মরাো ব্র্ল ওর্ে। 
  
আপর্ত্ত ো থাকর্ল আোর সর্লর্সটার র্েিঃ মেহর্েির সর্ি কথা ব্র্ল মেখর্ত পার্রে। 
 ার্েির োে জযাকব্ অযান্ড জযাকব্। এর্ের  ী-ও খুব্ মব্র্ে েয। 
  
এসর্ব্র মকাে প্রর্যাজে আর্ি ব্র্ল আোর ের্ে হয ো। তািাডা টাকা-। 
  
ো, ো, টাকার জেয মতার মকাে র্চন্তার কারণ মেই অযাো। ব্াধা র্ের্য ব্র্ল ওর্ে মরাে, 
মস সব্ হর্য যার্ব্। সর্তযই মেজর মেসপােি আপর্ে সর্েক উপর্েেই র্ের্যর্িে। 
  
র্েক আর্ি। তাহর্ল যা ব্লর্িে তাই করব্। অযাো োন্ত  লায জাোয। 
  
এই মতা লক্ষ্মী মের্যর েত কথা। মরাে েন্তব্য কর্র, তারপর আচেকা প্রশ্ন কর্র, মেজর 
মেসপােি, আপোর কার্ক খুর্ে ব্র্ল ের্ে হয–র্ের্সস লর্রোর ো োিঃ রব্াটিস? 
  
মকে? আর্েও মতা খুেটা কর্র থাকর্ত পার্র। মেজর মেসপােি ম্লােোর্ব্ হাসর্লে। 
  
আপর্ে? কক্ষর্ো ো। আেরা র্ব্শ্বাস কর্র ো। মরাো োথা ব্াাঁর্কর্য ব্র্ল। 
  
প্রোণ ো মপর্য সব্র্কিুর্কই সর্তয ব্র্ল মের্ব্ মের্ব্ে ো র্েস মোব্াস। যাক এব্ার 
আর্ে র্ব্োয মেব্। মচযার মির্ড উর্ে োাঁডার্লে মেজর মেসপােি। 
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সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল র্ক এর্ের্কই আসর্ব্ে? অযাো একটু ইতস্ততিঃ কর্র র্জজ্ঞাসা 
কর্র। মরাোও হোৎ প্রশ্ন কর্র, ব্যার্টল র্করকে মলাক ব্লুে মতা? 
  
খুব্ই র্ব্চক্ষণ, েক্ষ পুর্লে সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট। 
  
র্কন্তু অযাো ময ব্লল, মব্াকা মব্াকা ম াাঁযার ম ার্ব্ন্দ টাইপ। 
  
মের্খ ওরকে ের্ে হয, র্কন্তু ওটা ওর েুর্খাস। আসর্ল খুব্ই চালাক চতুর মলাক। 
যাইর্হাক র্েস মের্রর্েথ, যাব্ার আর্  আপোর্ক একটা কথা ব্র্ল যাই। আোর্ক েুল 
বু্ঝর্ব্ে ো। আর্ে ব্লর্ত চাই, হযত র্েিঃ মেটার্ের সর্ি আপোর মকাে মযা ার্যা  
থাকর্তও পার্র। র্কন্তু আপর্ে হযত চাে ো তা সকর্লর কার্ি প্রকাে হর্য পডুক- 
  
মসই জার্োযারটার সার্থ আোর মকাে সম্পকিই র্িল ো। তার্ক আর্ে র্চেতােই ো। 
র্েস মের্রর্েথ মচাঁর্চর্য ওর্ে। 
  
োপ করর্ব্ে। আর্ে আপোর্ক আঘাত করর্ত চাই ো। আোর কথা হল যর্ে মসরকে 
মকাে ব্যাপার থার্ক আপর্ে আপোর সর্লর্সটার্রর উপর্ির্ত িাডা সুপার্রের্টর্ন্ডর্ন্টর 
মকাে কথার উত্তর র্ের্ত ব্াধয েে, এটা আপোর আইে সিত অর্ধকার। 
  
সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টর্লর সেস্ত প্রর্শ্নর উত্তরই আর্ে মের্ব্া। ম াপে করার েত র্কিুই 
মেই–র্কিুই মেই– েৃেুস্বর্র র্ব্ডর্ব্ড কর্র অযাো মের্রর্েথ। 
  
মেজর মেসপােি র্ব্োয র্ের্য চর্ল ম র্লে। 
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সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল যখে ওর্যর্েে কুটীর্র এর্স মপৌঁির্লে তখে মব্লা  র্ডর্য 
এর্সর্ি। এখার্ে আসব্ার পর্থ র্তর্ে র্েস মের্রর্ের্থর সম্পর্কি র্ব্র্েন্ন মলার্কর কার্ি 
মখাাঁজখব্র মেে। সব্ মথর্ক মব্র্ে খব্রাখব্র মেে, ওর্যর্েে কুটীর্রর র্ের্ক র্ঝ, র্ের্সস 
অস্টওর্যল। ব্যার্টল অব্েয কাউর্কই প্রকৃত পর্রচয মেের্ে। র্ব্র্েন্ন জায ায র্ব্র্েন্ন 
রকে পর্রচয র্ের্যর্িে–মকাথাও কেস্ট্রাকসর্ের মলাক, কাউর্ক ভ্রেণকারী র্হসার্ব্, 
র্ের্জর পর্রচয র্ের্যর্িে। খব্র যা মজা াড কর্রর্িে ব্লর্ত ম র্ল মব্ে োলই। 
  
ওর্যর্েে কুটীর্র েুই ব্নু্ধ ব্াস কর্র–র্েস মের্রর্েথ ও র্েস মোব্াস। ব্ির েুর্যক হল 
ওরা ঐ কুটীর্রর ব্ার্সন্দা। র্েিঃ র্পকারর্ র্লর কাি মথর্ক ওরা ওর্যর্েে কুটীর র্কর্ে 
মেে। প্রর্তর্ব্েীরা সকর্লই মব্ে পিন্দ কর্রে ওর্ের। তর্ব্ পুর্রার্ো আের্লর 
কর্যকজে বৃ্দ্ধ এোর্ব্ েুই অর্ব্ব্ার্হত তরুণীর একা একা থাকাটা র্ব্র্েষ পিন্দ কর্রে 
ো, অব্েয মের্য েুর্ট খুব্ই েদ্র এব্ং সেয। প্রর্তর্ব্েীর্ের ের্ত র্েস মোব্াস ও র্েস 
মের্রর্েথ লণ্ডর্ের মের্য। র্কন্তু র্ের্সস অস্টওর্যর্লর ের্ত এরা েুজর্ে মেেেোযার্রর 
অর্ধব্াসী র্িল। র্েস মোব্ার্সর মব্ে োল টাকাকর্ড আর্ি, ওর্যর্েে কুটীর্রর োর্লক 
মস-ই, এিাডা অর্ধকাংে খরচ-পত্তর র্েস মোব্াসই চালায। 
  
সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল েু-একটা গুরুত্বপূণি কথা োর্যরীর্ত র্লর্খ রাখর্লে। র্কিুক্ষণ 
ব্ার্ে ওর্যর্েে কুটীর্র মোরর্ব্ল র্টপর্লে র্তর্ে। েরজা খুলল এক েীঘিাকৃর্ত সুন্দরী, 
ব্লাইব্াহুলয ইর্ে হর্লে র্েস মরাো মোব্াস। ব্যার্টল র্ের্জর পর্রচয র্ের্ত ব্সব্ার ঘর্র 
তার্ক র্ের্য এল মরাো। অযাো একটা মব্র্তর মচযার্র ব্র্স র্িল। হার্ত তার উষ্ণ কর্ র 
কাপ। ব্যার্টল ঢুকর্তই অযাো এর্ র্য এর্স করেেিে করল। 
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 একটু অসেয এর্স পডলাে র্েস মের্রর্েথ, ব্যার্টল েৃেু হাসর্লে, ইর্ে কর্রই মের্র 
করলাে, আর্  এর্ল হযত আপোর্ক মপতাে ো। 
  
মরাে, সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টর্লর জেয এক কাপ কর্  র্ের্য আয। অযাো তাকাল মরাোর 
র্ের্ক। 
  
ব্যার্টল মচযার মটর্ে ব্সর্ত ব্সর্ত ব্লর্লে, আপোর আর্থর্তযতার জেয, ধেযব্াে র্েস 
মের্রর্েথ। 
  
মরাো এক কাপ কর্  র্ের্য এর্স ব্যার্টর্লর সাের্ে রাখল। অযাো মব্ে সহজোর্ব্ই 
ব্র্স আর্ি! মরাো মচযার্র ব্র্স ব্যার্টর্লর র্ের্ক তার্কর্য আর্িে–েু মচার্খ অপার 
মকৌতূহল। 
  
অযাো প্রশ্ন করল, আপোর্ক আেরা আর্রা আর্ ই মেখা পাব্ার আো কর্রর্িলাে, মস 
যাক, তেন্ত কতেূর এর্ াল, র্কিু মপর্যর্িে? 
  
মসরকে র্কিু ো, কাজ চলর্ি। োিঃ রব্াটির্সর মচম্বার্র র্ র্য তার কা জপত্র পরীক্ষা 
কর্র মের্খর্ি। কথাব্াতিা হর্যর্ি র্ের্সস লর্রোর-এর সর্ি। এখে শুধু ব্ার্ক মেজর 
মেসপােি আর আপর্ে। অযাোর মোাঁর্ট েৃেু হার্স। মব্ে মতা প্রশ্ন করুে আোর্ক। 
  
কর্যকটা কথা জােব্ার আর্ি, োর্ে–সহজ োষায আপোর আত্মপর্রচয। 
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র্ের্জর্ক মতা েদ্র সেয ব্র্লই জার্ে। আোর জন্ম হর্যর্িল- র্রব্ র্কন্তু েদ্র পর্রব্ার্র। 
োট্টার সুর্র ব্র্ল উেল মরাো। 
  
আিঃ মরাে, এটা একটা র্সর্রযাস ব্যাপার। অযাো মরর্  উেল। 
  
 র্েস মোব্াস, আপোর ব্নু্ধর্কই ব্লর্ত র্েে। ব্লুে র্েস মের্রর্েথ র্ক ব্লর্ির্লে। 
  
আোর জন্ম হর্যর্িল োরতব্র্ষির এক েহর্র মকার্যট্টায। আোর ব্াব্া মেজর জে 
মের্রর্েথ র্ের্লটারীর্ত চাকরী করর্তে। আোর এ ার্রা ব্ির ব্যর্স আোর ো োরা 
যাে। ব্াব্া এর কর্যক ব্ির্রর ের্ধয অব্সর র্ের্য মকর্ন্টেহযার্ে চর্ল এর্লে। ব্াব্া োরা 
ম র্লে আোর আোর্রা ব্ির ব্যর্স। ব্াব্ার েৃতুযর পর মচার্খ অন্ধকার মেখলাে, 
এর্কব্ার্র র্েখারী, র্েিঃস্ব অব্িা। মলখাপডাও মব্র্ে কর্রর্ে, েটিহযান্ড-টাইপ র্কিু জাো 
মেই। এরকে অব্িায র্ক-ই ব্া চাকরী পাব্। ব্াধয হর্য একজর্ের ব্ার্ডর্ত চাকরী 
র্েলাে–েুর্টা মিাট মিাট মির্লর্ের্যর্ক মেখা মোো করার আর সংসার্র মিাটখাট কার্জ 
সাহাযয করা। 
  
মসখােকার র্েকাো? 
  
কত্রিীর োে র্ের্সস এলেে। লাচি েহর্রর মেক্টর অঞ্চর্ল ব্ার্ড। েু ব্ির র্িলাে মসখার্ে। 
র্ের্সস এল্ডে এরপর স্বােীর সর্ি র্ব্র্ের্ে চর্ল যাে। কার্জই অেয চাকরী খুাঁজর্ত হল। 
এরপর মরাো ওর কাকীো র্ের্সস র্েঘার্রংর্যর ব্ার্ডর্ত একটা কাজ র্েক কর্র মেয। 
খুব্ োল র্িলাে মসখার্ে, োর্ঝ োর্ঝ মরাো আসত। েুচারর্েে থাকত। খুব্ েজায 
কাটত মস র্েেগুর্লা। 
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র্ক করর্তে মসখার্ে? 
  
অযাোর হর্য মরাোই উত্তর র্েল ব্া ার্ের কাজকেি মেখার্োো। যর্েও অযাোর কাজ র্িল 
কার্কর মসব্াশুশ্রূষা করা। র্কন্তু আোর কার্কর আব্ার ব্া ার্ের সখ, অযাোরও মসই 
কার্জ তার্ক সাহাযয করর্তই সেয মকর্ট মযত। 
  
মস চাকরী মির্ড র্ের্লে মকে? 
  
র্ের্সস র্েঘার্রংর্যর স্বািয ক্রেে এত খারাপ হর্য পডল ময একজে পাস করা োর্সির 
েরকার মেখা র্েল। 
  
তার কযান্সার হর্যর্ি। মরাো ব্লল, মেষ ব্যসটা খুব্ যিণায েু র্িে। আজকাল কি 
মব্র্ে হর্ল েরর্ যা মেে। 
  
আোর সর্ি র্ের্সস র্েঘার্রং ব্রাব্রই োল ব্যব্হার কর্রর্িে। এত কি পার্েে, আোর 
খুব্ই খারাপ লা র্ি। অযাোর কথায মব্েোর সুর। 
  
আোর সর্ি অযাোর েুলজীব্ে মথর্ক ব্নু্ধত্ব। মব্াডা জাোয, অযাো যখে অেয কাজ 
খুাঁজর্ত লা ল, তখে আর্েও গ্রাোঞ্চর্ল একটা ব্ার্ডর মখাাঁজ করর্িলাে। ইর্ে র্িল 
কাউর্ক সিী র্হসার্ব্ মেব্। োর্যর েৃতুযর পর্র ব্াব্া আব্ার র্ব্র্য করর্লে। আোর োল 
লা ল ো, চর্ল এলাে। অযাোর্ক আোর সর্ি থাকর্ত ব্লার্ত রার্জ হল। তারপর মথর্ক 
এখার্েই আর্ি। 
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আো। র্েস মের্রর্েথ, র্ের্সস এন্ডর্ের কার্ি েু ব্ির র্ির্লে ব্লর্লে, তার ব্তিোে 
র্েকাো? 
  
েদ্রের্হলা এখে পযার্লস্টাইর্ে, তার স্বােী সরকার্র কার্জ ওখার্ে ম র্িে। র্ক কারর্ণ 
অতেত ব্লর্ত পারব্ ো। 
  
মস সব্ আেরা মজর্ে মেব্-র্ের্সস র্েঘার্রংর্যর ওখার্ে কব্ির র্ির্লে? 
  
র্েক র্তে ব্ির। চটপট জব্াব্ মেয অযাো, তার র্েকাো, োেির্েে মহস্বারী মেের্ব্। 
  
হু। তাহর্ল এখে আপোর ব্যস পাঁর্চে। আর একটা প্রশ্ন, মকর্টেহযাে েহর্রর েুজে 
সম্ভ্রান্ত েদ্রর্লার্কর োে র্লর্খ র্েে, যাাঁরা আপোর্ক এব্ং আপোর ব্াব্ার্ক োলোর্ব্ 
র্চের্তে। 
  
অযাো েুজর্ের োে র্েকাো র্লর্খ র্েল। 
  
 র্েিঃ মেটার্ের সর্ি আপোর মকাথায পর্রচয হল? 
  
মরাো আর আর্ে সুইজারলযার্ন্ডর একটা মহার্টর্ল উর্ের্িলাে। মসখার্েই তার সার্থ 
আলাপ। মহার্টর্লর অেযােয মব্ােিাররা একটা  যার্ন্স মড্রর্সর আর্যাজে কর্রর্িল। মোে 
মপর্যর্ির্লে প্রথে পুরোর, েযতাে মসর্জ। 
  
মহার্টর্ল আর টুর্রস্ট র্িল যারা, তার্ের োে র্েকাো ের্ে আর্ি? 
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আপর্ে মতা খুব্ সর্ন্দহব্ার্তকগ্রি মলাক! মরাো ব্র্ল ওর্ে, এতক্ষণ ধর্র র্ক আেরা 
আ ার্ াডা র্ের্থয ব্লর্ি? 
  
ব্যার্টল মচাখ র্েট র্েট করর্লে।বু্ঝর্তই পারর্িে, কত ব্ড সাংঘার্তক একটা খুর্ের 
তেন্ত চালার্ে, সব্র্েক মের্খশুর্ে মতা এর্ ার্ত হর্ব্। 
  
তবু্ও আপর্ে একটা সর্ন্দহপ্রব্ণ মলাক! েৃতুয মহর্স মরাো কা র্জ কতগুর্লা োে 
র্েকাো র্লর্খ র্েল। 
  
ব্যার্টল উর্ে োাঁডার্লে, অসংখয ধেযব্াে র্েস মের্রর্েথ। আপোর ব্নু্ধও যখে ব্লর্িে 
আপর্ে র্ের্েিাষ জীব্ে কাটার্েে তখে েয র্কর্সর? র্কন্তু একটা ব্যাপার বু্ঝর্ত পারর্ি 
ো। মেটার্ের অদু্ভত ব্যব্হার্রর কারণটা র্ক? আপোর্ক মকাের্েে মকাে র্ব্ষর্য র্কিু 
ব্র্লর্ির্লে? 
  
ো ো। অযাোর সর্ি মকাে র্ব্ষর্য র্ব্র্েষ র্কিু কথাব্াতিা হযর্ে। ব্রাব্র খুব্ েদ্র 
ব্যব্হার করর্তে। অযাো চটপট জব্াব্ র্েল। 
  
আো। এব্ার আর্ে র্ব্োয মেব্। শুে রার্ত্র। র্েস মের্রর্েথ কর্ র জেয অসংখয 
ধেযব্াে। 
  
ব্যার্টল চর্ল যাব্ার পর ম ট ব্ন্ধ কর্র ড্রর্যংরুর্ে র্ র্র এর্লা মরাো।র্েখর্ল মতা অযাো, 
তুই খার্ল েয পার্ের্ল। েদ্রর্লাক মতা মব্ে োলই, মোর্টই সাংঘার্তক র্কিু েয। 
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হযাাঁ, মসরকেই মতা মেখলাে। আর্ে মের্ব্র্িলাে হযত মজরায মজরায োর্জহাল কর্র 
মের্ব্। 
  
মরাো অে ইতস্তত কর্র ব্লল, অযাো, তুই ময ক্র টওর্যর্ত থাকার কথা র্কিু ব্লর্ল 
ো? েুর্ল র্ র্যর্ির্ল?। 
  
ো। অযাোর োন্ত কণ্ঠস্বর মের্স এল, োত্র কর্েে মসখার্ে র্িলাে, আোর ের্ে হয 
কথাটা খুব্ একটা জরুরী েয। মসখােকার মকাে মলাকও আোয মচর্ে ো। তর্ব্ মতার 
যর্ে েরকার্র ের্ে হয আর্ে ব্যার্টলর্ক র্চর্ে র্ের্য জার্ের্য র্ের্ত পার্র। যর্েও ের্ে হয 
ো খুব্ একটা ক্ষর্ত বৃ্র্দ্ধ হর্ব্, ঘাাঁটাঘাাঁর্টর প্রর্যাজে র্ক?। 
  
ো েরকার আর র্ক? ের্ে হর্লা তাই ব্ললাে। মরাো উর্ে োাঁডাল। 
  
আর্র োঁর্সর্য মপাযার্রা! মপাযার্রার্ক মের্খ অব্াক হর্লে মেজর মেসপােি, আপর্ে এই 
ব্ার্স? র্ক আিযিয! 
  
মপাযার্রা ের্ে ের্ে হাসর্লে। এইোর্ব্ মেখা হর্য যাওযাটায ময আির্যির র্কিুই মেই 
তা র্তর্ে িাডা আর মক জার্ে? মেসপােি কখে মহার্টল মথর্ক মব্র্রার্ব্ে র্তর্ে সেযটা 
আন্দাজ কর্রর্ির্লে। মসই অেুযাযী অর্পক্ষাও কর্রর্ির্লে রাস্তার্ত। েূর মথর্ক 
েদ্রর্লাকর্ক এর্ র্য আসর্ত মের্খ মপাযার্রা এর্ র্য র্ র্য পর্রর ব্াসস্টর্পর্জ োাঁডাে। 
মেসপার্েির েত ঝুাঁর্ক র্ের্য চলন্ত ব্ার্স ওর্েের্ে র্তর্ে। ব্াস থাের্ল ধীর্র সুর্ি 
উর্ের্িে। 
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র্েিঃ মেটার্ের ব্যাপারটায আপোরা র্কিু কর্র উের্ত পারর্লে োঁর্সর্য মপাযার্রা? 
  
আর্ে শুধু র্চন্তা কর্র। এই ব্যর্স এর্েক ওর্েক ঘুর্র মব্র্ডর্য তেন্ত করা আোর সহয 
হয ো। 
  
আর্র মসটাই মতা সব্র্চর্য োল ব্যাপার। মলার্ক অেথিক মেৌর্ডার্েৌর্ড কর্র। মকাে 
কার্জ এর্ াব্ার আর্  যর্ে োন্ত হর্য ব্যাপারটা োল োর্ব্ র্চন্তা কর্র মেয তর্ব্ পণ্ডশ্রে-
এর ঝার্েলা যার্ব্ ো। 
  
জীব্ে সম্পর্কি আপোর েৃর্িের্ি র্ক তাই মেজর মেসপােি? 
  
 প্রায মক্ষর্ত্রই তাই। সহজ ের্ে উত্তর র্ের্লে মেসপােি। আর্েও আর্  র্জর্েসটা তর্লর্য 
বু্র্ঝ মেওযার মচিা কর্র, র্ক োর্ব্ এর্ াব্ মসটা োণ্ডা োথায মের্ব্ র্েই-তারপর 
মসইোর্ব্ কাজ। 
  
মপাযার্রার  ম্ভীর কণ্ঠস্বর মের্স এল, এরপর র্ক আপোর র্সদ্ধার্ন্তর েডচড হয ো? 
মকাে ব্াধাই আপোর পথ আটর্ক োাঁডায ো। 
  
ো ো, ব্যাপারটা মসরকে েয। েুল হর্ল আর্ে অব্েযই মোধরাব্ার মচিা কর্র। 
  
আপোর েুল মব্াধ হয খুব্ কে হয! 
  
 োেুষ োত্রই মতা েুল কর্র োঁর্সর্য মপাযার্রা। আপোর র্ক মকাের্েেই েুল হযর্ে? 
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মেষ েুলটা হর্যর্িল আোে ব্ির আর্ । মপাযার্রার োন্ত কণ্ঠস্বর মের্স আর্স, তারপর 
েু একব্ার েুর্লর সম্ভাব্ো মেখা র্ের্লও মকাে েুল হযর্ে। 
  
োরুণ ব্যাপার মতা। মেজর মেসপােি উৎসার্হর সুর্র ব্র্লে, র্েিঃ মেটার্ের খুর্ের তেন্ত 
র্ক আপর্ে করর্িে? অব্েয যা শুর্ের্ি আপোর্ক মব্াধহয সরকার্রোর্ব্ মকাে োর্যত্ব 
মেওযা হযর্ে। 
  
ো, সরকার্রোর্ব্ আোর্ক তের্ন্তর োর মেওযা হযর্ে। তবু্ও এ-ব্যাপার্র মকসটা আর্ে 
র্ের্জ মথর্কই র্ের্যর্ি। আোরই োর্কর ে ায ব্র্স খুে কর্র যার্ব্ এতটা েধিা সহয 
করা যায ো। খুর্ে শুধু আোর্কই েয েটলযার্ন্ড ইযােির্কও ব্যি কর্রর্ি। আসর্ল 
সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টলর্ক যতটা মব্াকা ের্ে হয তা র্তর্ে েে, খুব্ই চালাক চতুর। 
ব্যাপারটা র্ের্য র্তর্েও উর্ে পর্ড মলর্ র্িে– 
  
হযাাঁ আর্েও জার্ে। মপির্ের সীর্ট ঐ কাের্খাট্টা মচহারার মলাকটার্ক মেখুে। 
  
মপাযার্রা মপিে র্ র্র তাকার্লে, কই মকউ মেই মতা! 
  
তাহর্ল র্েিযই ব্ার্সর ের্ধয মকাথাও ো মকাথাও আর্ি। আোর মপির্ে সব্সেয মলর্  
আর্ি, িদ্মর্ব্ে ধরর্ত ওস্তাে। তর্ব্ আোর কার্ি  াাঁর্ক মেওযা অত মসাজা েয। কার্লা 
র্ের্গ্রা হর্লও, আর্ে একব্ার ময েুখ মের্খ েুর্ল ো সহর্জ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

64 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

ব্ািঃ র্েক আপোর েত মলাকর্কই েরকার আোর। মপাযার্রা খুর্ে হর্য ব্র্লে, যার েজর 
তীক্ষ্ণ এব্ং সৃ্মর্তের্ক্তও প্রখর। আপর্ে হযত আোর্ক সাহাযয করর্ত পারর্ব্ে। োিঃ 
রব্াটিস, র্ের্সস লর্রোর মকউই আোর প্রর্শ্নর সর্েক জব্াব্ র্ের্ত পারর্লে ো 
  
আর্ে আপোর্ক র্কোর্ব্ সাহাযয করর্ত পার্র? ব্যাপারটা র্েক বু্ঝলাে ো। মেজর 
মেসপােি অব্াক হর্লে। 
  
মস সন্ধযায র্েিঃ মেটার্ের খুে হব্ার আর্  ময ঘর্র ব্র্স আপোরা তাস মখলর্ির্লে, মসই 
ঘর্রর র্জর্েসপর্ত্রর একটা সর্েক র্ব্ব্রণ র্েে আোর্ক। োর্ে মকাে মকাে র্জর্েস 
আপোর েজর্র পর্ডর্িল– 
  
আর্ে মব্াধহয মসরকে র্কিুই ব্লর্ত পারব্ ো। যতেূর ের্ে পডর্ি ঘরটা র্জর্েসপর্ত্র 
োসা র্িল–অর্েকগুর্লা আলো, র্সর্ল্কর জাোকাপড, আর্রা কত র্ক– 
  
র্েক র্ক র্ক র্জর্েস র্িল? 
  
মেসপােি হতােোর্ব্ োথা োডর্লে, র্ব্র্েষ লক্ষয কর্রর্ে। কর্যকটা োল জার্তর কম্বল–
পারসয ব্া ঐ সেস্ত মেে মথর্ক আো োো রকে কতগুর্লা েূর্তি, কর্যকটা ির্ব্ 
মেওযার্ল টাোর্ো র্িল, ের্ক্ষণ আর্িকার একটা ব্ড সাইর্জর কৃষ্ণসার হর্রর্ণর োথা-
ওিঃ ওটা মব্াধহয পার্ের ঘর্র টাোর্ো মের্খর্িলাে। 
  
র্েিঃ মেটার্ের র্েকার্রর মেো র্িল ব্র্ল ের্ে হয ো। 
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কক্ষর্ো ো। ঘর্র ব্র্স তাস োব্া মখলা িাডা আর তার মকাে কাজ র্িল ো। তর্ব্ ঘর্র 
আর র্ক র্ক র্িল ের্ে পডর্ি ো, মটর্ব্র্লর ওপর পার্লে করা একটা কার্ের েূর্তি 
মের্খর্িলাে এটা মব্ে ের্ে আর্ি। আর মতা ের্ে মেই। 
  
মপাযার্রা একটু  ম্ভীর হর্লে, যাকর্ , ের্ে ো পডর্ল আর র্ক করা যার্ব্। র্ের্সস 
লর্রোর্রর র্কন্তু আিযি সৃ্মর্তের্ক্ত, মসর্ের্ের মখলার প্রর্তযকটা তার্সর োক কখে র্ক, 
রকে হর্যর্িল এর্কব্ার্র র্েখুাঁতোর্ব্ ব্র্লর্ির্লে–আপোর মব্াধহয তার্সর কথা র্কিুই 
ের্ে মেই মেজর মেসপােি? 
  
ো। স্বীকার করর্লে মেসপােি। মেখুে, ব্যো ের্হলারা যার্ের খার্ল ক্লার্ব্ ব্া পার্টির্ত 
তাস মখর্ল মব্ডার্ো অর্েযস তার্ের মতা তার্সর সেস্ত কথা ের্ে থাকব্ারই কথা। 
তাসই যার্ের ধযাে জ্ঞাে। মসর্ের্ের মখলায েু একটা তার্সর কথা আোর ের্ে পডর্ি। 
একব্ার রব্াটির্সর োওতায ঘাব্র্ড র্ র্য পাাঁচটা োযের্ন্ডর ম েটা োকর্ত পার্রর্ে। 
েদ্রর্লাক অব্েয ম াটা েু-র্তে েট র্ের্যর্ির্লে র্কন্তু আেরা েব্ল র্েইর্ে ব্র্ল 
মলাকসােই হল। আর একটা মো-োম্প ম র্ে আর্ে মখলর্ত পারলাে ো। েুর্টা েটি 
র্েলাে। 
  
আপর্ে মব্াধহয ব্রীর্জর মথর্ক মেকার মখলর্তই মব্র্ে পিন্দ কর্রে? মপাযার্রা 
তাকার্লে মেজর মেসপার্েির র্ের্ক। 
  
র্েকই ধর্রর্িে, মেজর মেসপােি েৃেু হাসর্লে। মপাযার্রার  ম্ভীর কণ্ঠস্বর মের্স আর্স, 
র্েিঃ মেটার্ের তার্স খুব্ একটা উৎসাহ র্িল ব্র্ল ের্ে হয ো। 
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র্কন্তু অেযর্ক েয মেখার্োর মখলায তার মব্ে উৎসাহ র্িল–র্ব্র্েষতিঃ মের্যর্ের েয 
মের্খর্য খুব্ আেন্দ মপর্তে। 
  
একথা র্ক আপর্ে আর্ ই জাের্তে, ো এখে ের্ে হর্লা। মেজর মেসপােি একটু র্ব্ব্রত 
হর্য পডর্লও খুব্ দ্রুত র্ের্জর্ক সাের্ল র্ের্লে। আোর কথাটার অথি র্ব্েেোর্ব্ 
জাের্ত চাইর্িে মতা? এ হল আোর ব্যর্ক্ত ত অর্েজ্ঞতা–খুব্ ম াপে সূত্র মথর্ক জাের্ত 
মপর্রর্ি। 
  
েদ্রর্লাকর্ক র্ক ব্ল্যাকর্েলার ব্র্ল ের্ে হয আপোর? 
  
মেসপােি োথা োডর্লে, ব্যাপারটা আপর্ে র্েক বু্ঝর্ত পারর্িে ো। একোর্ব্ 
ব্ল্যাকর্েলার মতা ব্লা যাযই–তর্ব্ এর র্পির্ে টাকার চার্হো র্িল ো। মেটাে অর্েযর 
ম াপে খব্র মজা াড কর্র োেুষর্ক েয মেখার্ত োলব্াসর্তে। ব্লা মযর্ত পার্র র্েিক 
মোংরা আের্ন্দই এসব্ কর্র মব্ডার্তে র্তর্ে। আর মের্যর্ের কাি মথর্ক ম াপে খব্র 
মব্র করা মব্ে মসাজা। একব্ার যর্ে তার্ের োথায ঢুর্কর্য র্ের্ত পার্রে ময আপর্ে 
ব্যাপারটা জার্েে-ব্যাস, ব্ার্কটা তারা র্ের্জরাই জার্ের্য মের্ব্ আপোর্ক। 
  
র্েস মের্রর্েথর্কও র্ক র্তর্ে এরকে েয মের্খর্যর্ির্লে? োন্ত কর্ণ্ঠ মপাযার্রা প্রশ্ন। 
করর্লে, তীক্ষ্ণ েৃর্ির্ত তার্কর্য আর্িে মেজর মেসপার্েির র্ের্ক। 
  
র্েস মের্রর্েথ! অব্াক হর্লে মেসপােি–তার কথা মতা আর্ে োব্র্ি ো। আর মেটাের্কই 
ব্া র্তর্ে েয মপর্ত যার্ব্ে মকে? 
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তর্ব্ র্ক র্ের্সস লর্রোর? 
  
আর্র ো ো। র্ব্র্েষ কাউর্ক উর্েেয কর্র আর্ে ব্লর্ি ো, মেটার্ের চর্রত্র মকেে র্িল–
এটাই আোর ব্ক্তব্য। আর র্ের্সস লর্রোরর্ক েয মেখার্ো অত মসাজা েয। 
  
মের্যর্ের ের্ের কথা, র্ব্র্েষ কর্র ম াপে কথা মব্র করর্ত র্েিঃ মেটাে খুব্ই পটু 
র্ির্লে, এটা র্েকই। মপাযার্রা োন্তোর্ব্ ব্লর্লে। 
  
মলাকটা মতা এর্কব্ার্র র্ের্ব্িাধ র্িল–মসরকে র্ব্পজ্জেকও েয–অথচ মের্যরা মকে ময 
েয মপতকথা ব্লর্ত ব্লর্ত হোৎ উর্ে োাঁডার্লে মেজর মেসপােি। আর্র, কথা ব্লর্ত 
ব্লর্ত আোর স্টর্পজ িার্ডর্য চর্ল এর্সর্ি। আো, োঁর্সর্য মপাযার্রা, কর্ব্ আব্ার মেখা 
হর্ব্। জাোলা র্ের্য একটু লক্ষয করুে, আোর অেুসরণকারীর্কও মেখর্ত পার্ব্ে, 
আোর সার্থ সার্থ ব্াস মথর্ক োের্ব্ র্েিযই। 
  
লম্বা পার্য চলন্ত ব্াস মথর্ক মের্ে পডর্লে মেজর মেসপােি। মপাযার্রা অব্েয তার 
অেুসরণকারীর্ক মখাাঁজার মকাে মচিা করর্লে ো। মকউ হর্ব্ হযত। তার োথায তখে 
অেয র্চন্তা, র্ব্র্েষ কাউর্ক উর্েেয কর্র েয– র্ব্ড র্ব্ড কর্র ব্লর্লে মপাযার্রা, সর্তয 
োরী আির্যিযর মতা! 
  
র্ের্সস লর্রোর কর্যক েুহূতি চুপ কর্র োাঁর্ডর্য রইর্লে র্সাঁর্ডর োথায। তার েুর্খ 
র্ব্র্েন্ন অর্েব্যর্ক্তর িাপ এর্কর পর এক মখর্ল চর্লর্ি–কখর্ো র্িধা, কক্ষর্ো সংেয, 
র্ব্স্ময, র্ের্িন্ত। তার েীঘি জ্বর্জাডা কুাঁচর্ক উেল, র্ক মযে র্চন্তা করর্িে তারপর র্ের্চ 
মের্ে এর্লে ধীর্র ধীর্র। তখর্ে রাস্তায তার মচাখ পডল অযাো মের্রর্ের্থর র্ের্ক, 
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একটা আকাে মিাাঁযা ব্ার্ডর র্ের্চ োাঁর্ডর্য আর্ি অযাো। র্ের্সস লর্রোর একটু ইতস্তত 
কর্র রাস্তা মপর্রর্য তার র্ের্ক এর্ র্য এর্লে। 
  
মকেে আর্িে র্েস মের্রর্েথ? 
  
চের্ক র্ র্র তাকাল অযাো, ওিঃ আপর্ে? অর্েকর্েে ব্ার্ে আব্ার মেখা হল। 
  
লন্ডর্েই আর্িে এখর্ো? 
  
ো ো, একটা র্ব্র্েষ কার্জ লন্ডর্ে এলাে আজ। অযাো ঘে ঘে ফ্ল্যাট ব্ার্ডটার র্ের্ক 
তাকার্ে। 
  
ওর্ের্ক অত তাকার্েে মকে র্েস মের্রর্েথ? মকাে েরকার আর্ি? 
  
কই ো র্কিুই েয। 
  
আোর র্কন্তু ের্ে হর্ে মকাে ব্যাপার আর্ি। েৃেু হাসর্লে র্ের্সস লর্রোর। 
  
হযাাঁ–োর্ে ইর্য, অযাো আেতা আেতা কর্র, আসর্ল আোর এক ব্নু্ধর্ক মযে ব্ার্ডর 
ের্ধয ঢুকর্ত মেখলাে। সর্তয সর্তয মরাোই মতা? এই ব্ার্ডর্ত র্ের্সস অর্লোর থার্কে। 
আোর্ের ওখার্ে মব্ডার্ত র্ র্য এ ব্ার্ডটারই র্েকাো র্ের্যর্ির্লে র্তর্ে। 
  
আপর্ে র্ক মেখা করর্ব্ে র্ের্সস অর্লোর্রর সর্ি? 
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ো, আজ আর যাব্ ো। 
  
তর্ব্ চলুে, এক কাপ চা খাওযা যাক। র্ের্সস লর্রোর একটা র্ের্রর্ব্র্ল মরর্স্তারাাঁর্ত 
অযাোর্ক র্ের্য এর্লে। র্কিুক্ষণ চুপচাপ ব্র্স থাকার পর অযাোই প্রথে েুখ খুলর্লে, 
র্ের্সস অর্লোর আপোর কার্ি যাের্ে? 
  
োঁর্সর্য মপাযার্রা িাডা আর মকউই আোর কার্ি যাযর্ে। 
  
 আর্ে র্েক তা র্জজ্ঞসা কর্রর্ে। 
  
কর্রের্ে? র্কন্তু আোর মযে ের্ে হর্লা আপর্ে এটাই র্জজ্ঞাসা করর্িে। অব্াক হর্লে 
র্ের্সস লর্রোর। 
  
অযাোর মচার্খ ের্যর িাযা মেখা র্েল। র্কন্তু র্ের্সস লর্রোর আর্ র েতই র্ের্ব্িকার। 
অযাো চট কর্র সাের্ল র্েল র্ের্জর্ক। 
  
োঁর্সর্য মপাযার্রা আোর কার্ি যাের্ে। আো সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল র্ক আপোর কার্ি 
র্ র্যর্ির্লে? 
  
হযাাঁ। র্ের্সস লর্রোর্রর জব্াব্। 
  
অযাো একটু ইতস্তত কর্র ব্র্ল, র্ক প্রশ্ন করর্লে? 
  
মযেে র্েযে োর্ ক প্রশ্ন কর্র যার্ক মস রকেই। তর্ব্ ব্যার্টর্লর ব্যব্হার খুব্ োল। 
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েদ্রর্লাক ের্ে হয সকর্লর সর্িই মেখা কর্রর্িে। 
  
র্ের্সস লর্রোর, আপোর র্ক ের্ে হয, অপরাধীর্ক খুাঁর্জ মব্র করর্ত পারর্ব্ পুর্লে? 
  
র্ের্সস লর্রোর্রর মচার্খ অদু্ভত একটা িাযা মখর্ল ম ল, আপোর ব্যস কত র্েস 
মের্রর্েথ? 
  
আোর ব্যস? আোর অযাো মতাতলার্ত লা ল, পাঁর্চে। 
  
আোর মতষর্ট্ট, র্ের্সস লর্রোর্রর োন্ত কণ্ঠস্বর মের্স এল, আপোর সাের্ে সারাটা 
জীব্ে পর্ড আর্ি– 
  
মকে? আর্ে মতা আজই অযার্ক্সর্ের্ন্ট োরাও মযর্ত পার্র? অযাো েয পাওযা  লায ব্র্ল 
ওর্ে। 
  
হর্ত পার্র। আব্ার হযত সারা জীব্র্ে মকাে েুঘিটো ঘটর্ব্ ো। 
  
 র্ের্সস লর্রোর্রর কথায অদু্ভত েিীোয অব্াক হর্য তার্কর্য রইল অযাো। 
  
জীব্ে কত জর্টল, আপেের্ে ব্লর্ত থার্কে র্ের্সস লর্রোর, মব্াঁর্চ থাকর্ত ম র্ল চাই 
প্রচণ্ড সাহস আর সব্র্কিু সহয করার ক্ষেতা। অথচ জীব্র্ের মেষ সেয োাঁর্ডর্য ের্ে 
হয সর্তযই র্ক এর মকাে েরকার র্িল? 
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ওোর্ব্ ব্লর্ব্ে ো, অযাো েয পাওযা  লায ব্র্ল। র্ের্সস লর্রোর েৃেু হার্সে, জীব্ে 
র্ের্য কথাব্াতিা হযত খুব্ সস্তা ের্রর োটকীযতা হর্য যার্ে। ব্ড্ড সস্তা। মব্যারার র্ব্ল 
র্ের্টর্য রাস্তায চর্ল এর্লে েুজর্ে। একটা টযার্ক্স মপর্য অযাোর্ক র্ল ট র্ের্ত চাইর্লে 
র্ের্সস লর্রোর। অযাো ধেযব্াে জার্ের্য তার কাি মথর্ক র্ব্োয র্েল, মকেো একটু 
েূর্রই মরাোর্ক মেখর্ত মপর্যর্ি মস। মরাোর কািাকার্ি হর্তই অযাো তীক্ষ্ম  লায প্রশ্ন 
কর্র, মরাো, তুই র্ের্সস অর্লোর্রর কার্ি র্ র্যর্ির্ল? 
  
হযাাঁ, মকে তার্ত র্ক হর্যর্ি? 
  
তা হর্ল র্েকই ধর্রর্ি। 
  
এর্ত আব্ার ধরাধর্রর র্ক আর্ি। আর্ে র্ক চুর্রর োর্য ধরা পর্ডর্ি ো র্ক? তুইও মতা 
এতক্ষণ র্ের্ব্য ঘুর্র মব্ডার্ের্ল। 
  
হোৎ র্ের্সস অর্লোর্রর কার্ি র্ র্যর্ির্ল মকে? 
  
ব্ািঃ! র্তর্ে মতা আোর্ের মযর্ত ব্র্লর্ির্লে। 
  
মস মতা কথার কথা। সকর্লই ওরকে ব্র্ল। আর্ে মতা তাই র্ের্যর্ি। 
  
ো মর তুই েুল বু্ঝর্িস। েদ্রের্হলার ের্ধয আন্তর্রকতার মকাে অোব্ মেই। এই যুর্ র 
ব্যব্হার, মেখ ো আোর্ক র্ের্জ মথর্কই একটা ব্ই উপহার র্ের্লে। 
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অযাো তবু্ও র্েিঃসর্ন্দহ হর্ত পার্র ো। র্ক ব্যাপার্র কথা হল? আোর ব্যাপার্র র্েিযই 
েয? 
  
মব্াকা মের্য, র্কসব্ উদ্ভট ধারণা কর্র ব্র্স আর্িস? 
  
সর্তযই র্ক র্কিু ব্র্লসর্ে? এই খুর্ের ব্যাপার্র কথা হল ো? 
  
ো ো। ব্রং তার উপেযার্সর খুে-খারার্প র্ের্য,  র্ের েট এসব্ র্ের্য কথা হল। 
মকেেোর্ব্ েট দতর্র কর্রে ব্লর্লে। জার্েস অযাো আোর্ক ব্ল্যাক কর্  আর মটাস্ট 
খাওযার্লে র্ের্সস অর্লোর।  র্ব্ির সুর্র ব্র্ল মরালা, তারপর অে মথর্ে কুর্ণ্ঠতোর্ব্ 
র্জজ্ঞাসা কর্র, তুই চা মখর্যর্িস? 
  
হযাাঁ। র্ের্সস লর্রোর-এর সর্ি হোৎ মেখা হল র্তর্ে-ই খাওযার্লে। 
  
 র্ের্সস লর্রোর? ও! মব্াধহয মসই খুর্ের ঘটোর র্েে উপর্িত র্ির্লে র্তর্ে, তাই ো? 
েদ্রের্হলা মকেে মর? 
  
আর্ র ব্ার মযরকে মের্খর্িলাে, একটু মযে পর্রব্তিে হর্যর্ি। মকেে মযে ব্যাপার 
ের্ে হল। 
  
মতার র্ক ের্ে হয খুেটা েদ্রের্হলাই কর্রর্িে? অযাো তীক্ষ্ণ  লায ব্র্ল, মরাো, ব্হুব্ার 
ব্র্লর্ি এসব্ আর্লাচো আর্ে পিন্দ কর্র ো। 
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আো, আো, মব্ে। মতার মসই সর্লর্সটার মকেে মলাক? খুব্ কাের্খাট্টা? আইর্ের 
অর্ন্ধসর্ন্ধ েুখি? 
  
ো, েদ্রর্লাক মব্ে োর্লাই। চল, চল। ব্ার্ড র্ রব্, ঐ মেখ পযার্েংটে যাব্ার ব্াস 
িাডর্ি। 
  
আসুে োঁর্সর্য মপাযার্রা, র্ের্সস অর্লোরও এর্স পর্ডর্িে মেখর্ি। আসুে আসুে। 
সকর্লর সর্ি করেেিে কর্রে ব্যার্টল। র্তর্েই োঁর্সর্য মপাযার্রা আর র্ের্সস 
অর্লোরর্ক মের্ক পার্ের্যর্িে েটলযান্ড ইযার্েি। 
  
আোর ের্ে হয এখে আোর্ের ের্ধয একটা আর্লাচো হওযা েরকার। মক কতেূর 
এর্ ালাে, র্ক র্ক তথয জাো ম ল? এ জেযই আজ আপোর্ের মের্কর্ি। কর্েিল মরসও 
এর্স পডর্ব্ে একু্ষর্ে। ব্যার্টর্লর কথা মেষ হব্ার প্রায সার্থ সার্থই কর্েিল মরস ঘর্র 
ঢুকর্লে। 
  
আোর মব্াধহয মের্র হর্য ম ল। র্ের্সস অর্লোর মকেে আর্িে? োঁর্সর্য মপাযার্রা। 
আোর জেয সকর্লই মব্াধহয অর্পক্ষা করর্িে। খুব্ই েুিঃর্খত। আসর্ল আোর্ক 
কর্যকটা েরকার্র কাজ মসর্র র্ের্ত হল, কালর্কই একটা পার্টর সর্ি মব্লুর্চস্তাে রওো 
হব্। 
  
আোর্ের এ ব্যাপারটায মকাে মখাাঁজ খব্র আের্ত পারর্লে? প্রশ্ন কর্রে ব্যার্টল। 
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হযাাঁ মেজর মেসপার্েির র্ব্ষর্য র্কিু খব্রাখব্র মজা াড কর্রর্ি। কতগুর্লা টাইপ করা 
কা জ ব্যার্টর্লর র্ের্ক এর্ র্য র্ের্লে কর্েিল মরস। কখে, মকাথায, মকাে মের্ে 
র্ র্যর্ির্লে সব্র্কিু, তার্রখ, োে, খুাঁর্টোর্ট মলখা আর্ি। ের্েহয েরকার মেই 
এগুর্লার। মেজর মেসপার্েির োর্ে মকাথাও মকাে অর্ের্যা , র্েল োইর্ে। েক্ত মপাক্ত 
ব্র্লস্ট পুরুষ। সোর্জর সব্ র্েযে কােুে মের্ে চর্লর্িে। যখে মযখার্ে ম র্িে র্প্রয 
হর্য উর্ের্িে, মকউই র্েন্দা কর্রর্ে মেজর মেসপার্েির। কথা ব্র্লে কে, র্কন্তু োণ্ডা 
োথায র্ব্চার-বু্র্দ্ধ সম্পন্ন মলাক। তার হার্তর র্টপ র্েখুাঁত। র্ব্পর্ে বু্র্দ্ধ হারাে ো। 
েূরেৃর্ি আর্ি এব্ং র্েেিরর্যা য পাকা েদ্রর্লাক। 
  
মকাথাও মকাে অযার্ক্সর্েন্ট ব্া আকর্স্মক েৃতুযর সর্ি তার মযা ার্যা  র্িল? ব্যার্টর্লর 
কণ্ঠস্বর মের্স আর্স। 
  
মস ব্যাপার্রও মখাাঁজ র্ের্যর্ি। একব্ার তার একজে অেুচরর্ক র্সংর্হর থাব্া মথর্ক 
ব্াাঁর্চর্যর্ির্লে র্ের্জর জীব্ে র্ব্পন্ন কর্র! 
  
েৃেু হাসর্লে কর্েিল মরস। তর্ব্ হযাাঁ, আপোর পিন্দেত একটা খব্র আোর সংগ্রর্হ 
আর্ি। একব্ার র্ব্খযাত ব্টার্েস্ট লযাক্সর্োর আর তাাঁর স্ত্রীর সর্ি ের্ক্ষণ আর্ের্রকার 
 েীর ব্র্ে র্েখার করর্ত ম র্ির্লে েদ্রর্লাক। অধযাপক এক ধরর্ের কালাজ্বর্র 
আক্রান্ত হর্য োরা যাে। আোজে েেীর তীর্র, মসই  েীর জির্লর ের্ধযই তার্ক কব্র 
মেওযা হয। 
  
কালাজ্বর? 
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হযাাঁ, তর্ব্ এটা গুজব্ও শুর্ের্ি। ঐ অর্েযার্ে েুএকজে আর্েব্াসীও কার্জর মলাক 
র্হসার্ব্ ম র্িল। তার্ের একজের্ক চুর্রর অর্ের্যার্  ব্রখাস্ত করা হয। পর্র মস-ই 
ব্যাপারটা রর্টর্য মেয। তার ব্ক্তব্য–অধযাপক কালাজ্বর্র োরা যাের্ে, তার্ক গুর্ল কর্র 
োরা হর্যর্িল। অব্েয মেজর মেসপােি পর্রর্চত ব্যর্ক্ত, সকর্লর শ্রদ্ধার পাত্র। তাই ঐ 
গুজর্ব্ মকউ কাে মেযর্ে। 
  
কতর্েে আর্ কার ব্যাপার? 
  
কর্েিল মরস োথা োডর্লে। আর্ে র্কন্তু মেজর মেসপােির্ক খুর্ে ের্ে কর্রর্ে। এসব্ 
খুে-টুে তার িারা সম্ভব্ েয। 
  
র্কন্তু েদ্রর্লাক যর্ে একব্ারও োর্ব্ে, কার্রা মব্াঁর্চ থাকা যুর্ক্তসিত েয, েৃতুযই তার 
উপযুক্ত পাওো তাহর্ল তার্ক মসই মযা য োর্স্ত র্ের্ত র্িধার্ব্াধ করর্ব্ে ো মেজর 
মেসপােি। 
  
হর্ত পার্র। তর্ব্ ঐ ধরর্ের র্কিু ঘটর্ল তার র্সদ্ধার্ন্তর মপির্ে র্েিযই যুর্ক্তর অোব্ 
হর্ব্ ো। 
  
ব্যার্টল অধধযিোর্ব্ োথা োডর্লে, র্কন্তু তা ব্র্ল সেয সোর্জ মকউ র্ের্জর হার্ত আইে 
তুর্ল র্ের্ত পার্র ো। 
  
তবু্ও এ-রকেটাই ঘর্ট চর্লর্ি। চলর্ব্ও। মস যাক, আর্ে মব্র্েক্ষণ এখার্ে থাকর্ত 
পারব্ ো। মব্ে কর্যকটা কাজ ব্ার্ক আর্ি। তর্ব্ এই খুর্ের ব্যাপারটায মেষ অব্র্ধ র্ক 
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হয এটা জাের্ত আর্ে খুব্ই আগ্রহী। মকাে র্েষ্পর্ত্ত ো হর্লও অব্াক হব্ ো। কারণ 
খুর্ে মক জাের্ত পারর্লও মকার্টি প্রোণ করা খুব্ কর্েে হর্ব্। আর্ে আোর কতিব্য 
কর্রর্ি। যর্েও আোর ের্ে হয মেসপােি খুর্ে েে। র্েিঃ মেটাে হযত মকাে োর্ব্ 
লযাক্সর্োর্রর োরা যাব্ার ব্যাপার্র গুজব্টা মোর্েে। মেসপােি র্কিুর্তই খুর্ে েে। আর 
োেুষ র্চের্ত আোর খুব্ একটা েুল হয ো। 
  
ব্যার্টল প্রশ্ন কর্রে, র্ের্সস লযাক্সর্োর র্করকে ের্হলা? 
  
র্তর্ে এখে লন্ডর্েই থার্কে। আপোরা র্ের্জরাই তার সর্ি মযা ার্যা  করর্ত পারর্ব্ে। 
এই কা র্জ তার র্েকাোও মেওযা আর্ি। তবু্ও আব্ার ব্লর্ি মেজর মেসপােি 
আপোর্ের লক্ষযব্স্তু েে। 
  
কর্েিল মরস সকর্লর কাি মথর্ক র্ব্োয র্ের্য চর্ল ম র্লে। 
  
হযত র্েকই ব্র্ল ম র্লে েদ্রর্লাক, র্ব্ড র্ব্ড করর্লে ব্যার্টল। োেুর্ষর চর্রত্র সম্পর্কি 
ওাঁর  েীর জ্ঞাে আর্ি। র্কন্তু তবু্ প্রোণ িাডা কাউর্ক র্ের্েিাষ োব্া যায ো। কর্েিল 
মরর্সর মরর্খ যাওযা কা জপত্র মেখর্ত মেখর্ত ব্যার্টল র্ের্জও র্কিু র্কিু মোট কর্র 
র্ের্ত লা র্লে। 
  
তাহর্ল সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট, র্ের্সস অর্লোর তাকার্লে ব্যার্টর্লর র্ের্ক, র্কোর্ব্ এর্ ার্েে 
র্কিুই ব্লর্লে ো? 
  
ব্যার্টল েৃেু হাসর্লে, এখর্ো সুর্ের্েিি মকাে লর্ক্ষয মপৌঁির্ত পার্রর্ে। সব্ই খাপিাডা। 
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ওিঃ! আপর্ে আসর্ল ব্লর্ত চাইর্িে ো, বু্র্ঝর্ি। র্ের্সস অর্লোর ব্র্ল ওর্েে। 
  
ো, ো। োথা োডর্লে ব্যার্টল, আর্ে সব্ র্কিুই ব্লর্ত চাই 
  
তাহর্ল ব্লুে! র্ের্সস আলোর খুব্ উৎসাহ মেখাে। 
  
প্রথর্েই ময কথাটা ব্লব্, তা হল র্েিঃ মেটাের্ক মক খুে কর্রর্ি এ সম্বর্ন্ধ র্ব্নু্দর্ব্স িও 
আর্ে জাের্ত পার্রর্ে–োর্ে মকাে সূত্রই পাওযা যাযর্ে। চারজর্ের প্রর্তই আোর সোে 
সর্ন্দহ রর্যর্ি। েজর রাখা হর্যর্ি সকর্লর ওপরই। যর্েও আোর ের্ে হয ো এর্ত 
মকাে  ল পাওযা যার্ব্। আোর ের্ে হয োঁর্সর্য মপাযার্রা যা ব্র্লর্ির্লে মসই একটা 
পথই আর্ি-অতীত। এর্ের চারজর্েরই অতীত মঘাঁর্ট ব্ার করর্ত হর্ব্ মক র্ক অপরাধ 
কর্রর্িল। তার মথর্কই আেরা হযত এই খুেটার হর্েে মপর্ত পার্র। তর্ব্ এর ের্ধযও 
একটা র্কন্তু রর্য যার্ে, সর্তযই র্ক মকাে অপরাধ কর্রর্িল এরা? র্েিঃ মেটাে হযত 
র্েিক োট্টা কর্রর্ির্লে োঁর্সর্য মপাযার্রার সর্ি। 
  
এর্ের অতীত সম্বর্ন্ধ মকাে খব্রা খব্র কর্রর্িে? 
  
হযাাঁ, এর্ের ের্ধয োক্তার রব্াটির্সর ওপর্রই আোর র্কিুটা সর্ন্দহ হয। 
  
র্ক রকে? র্ের্সস অর্লোর ব্র্ল ওর্েে। 
  
োঁর্সর্য মপাযার্রা জার্েে আর্ে সব্ রকর্ের র্থওর্রই হার্ত-কলর্ে প্রর্যা  কর্র মের্খর্ি। 
খব্র র্ের্য মজর্ের্ি রব্াটির্সর মকাে র্েকট আত্মীযর্ের ের্ধয মকউই হোৎ োরা যাের্ে। 

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

78 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

তর্ব্ তার অতীত মঘাঁর্ট একটাোত্র ঘটোর সন্ধাে মপর্যর্ি যা এই খুর্ের োেলার 
ব্যাপার্র প্রর্যাজেীয। অব্েয োও হর্ত পার্র। যাই মহাক, আোর্ের এখােকার একজে 
সার্জিন্ট র্ের্সস কযােক োর্ে এক ের্হলার ব্ার্ডর কার্জর মলার্কর কাি মথর্ক োিঃ 
রব্াটির্সর সম্বর্ন্ধ এই তথয মজা াড কর্রর্ি। 
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একটা প্লগালরমরল ব্যা ার 
োক্তার রব্াটিস এক সেয তার এই ের্হলা মপর্েন্ট র্ের্সস ক্রযাের্কর সর্ি একটা 
ম ালর্ের্ল ব্যাপার্র জর্ডর্য পর্ডে। োিঃ রব্াটির্সর ওপর প্রচণ্ড মরর্  র্ র্য ঝ ডা 
ব্ার্ধর্য মতালার মচিা করর্ত থার্কে র্েিঃ ক্রযােক। তার ব্ার্ডর্তই র্ের্সস ক্রযােকর্ক 
মেখর্ত এর্সর্ির্লে োিঃ রব্াটিস। হোৎ েদ্রের্হলার স্বােী মরর্  র্ র্য োিঃ রব্াটিসর্ক 
োর্সর্য মেে তার োর্ে মের্েকযাল কাউর্ন্সর্ল র্রর্পাটি করর্ব্ে ব্র্ল। োিঃ রব্াটিস তখে 
েদ্রর্লাকর্ক মের্ক র্ের্য োন্ত কর্র ব্র্লে ময ব্যাপারটা সমূ্পণি েুল। র্েিঃ ক্রযােক 
অযথাই োিঃ রব্াটিসর্ক সর্ন্দহ করর্িে। র্তর্ে আর কখেই র্েিঃ ক্রযাের্কর ব্ার্ডর্ত 
আসর্ব্ে ো। এরপর োন্ত হে এব্ং োিঃ রব্াটিস ব্াথরুর্ে র্ র্য সাব্াে র্ের্য হাত ধুর্য 
র্ব্োয র্ের্য চর্ল যাে। অর্ র্স চর্ল যাে র্েিঃ ক্রযােক। 
  
তারপর? র্ের্সস অর্লোর-এর মকৌতূহলী প্রশ্ন মের্স এল। 
  
র্েিঃ ক্রযােক এর র্কিুর্ের্ের ের্ধযই অযােিাক্স মরার্  োরা যাে। 
  
 অযােিাক্স? মস তত  ব্ার্ে পশুর্েরই হর্য থার্ক? 
  
হযাাঁ। আপোর হযত ের্ে আর্ি সস্তা োর্ের এক ধরর্ণর মসর্েং ব্রাে র্ের্য একসের্য 
ব্াজার্র খুব্  র্ণ্ডার্ াল শুরু হর্যর্িল–অর্ধকাংেই োর্ক েূর্ষত র্িল। র্েিঃ ক্রযাের্কর 
মসর্েং-ব্রােটাও েূর্ষত র্িল ব্র্ল পর্র প্রোর্ণত হয। 
  
োিঃ রব্াটিস র্ক তার র্চর্কৎসা কর্রর্ির্লে? 
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ো ো। র্তর্ে খুব্ই ধুরন্ধর। অব্েয হযত র্েিঃ ক্রযােকও চাইর্তে ো। একটাই োত্র 
সর্ন্দহজেক সূত্র আোর েজর্র এর্সর্ি–মখাাঁজ র্ের্য মজর্ের্ি োিঃ রব্াটির্সর একজে 
মপর্েন্ট মস সেয অযােিাক্স মরার্  েু র্ির্লে। 
  
আপর্ে র্ক ের্ে কর্রে োিঃ রব্াটিস েদ্রর্লার্কর মসর্েং-ব্রােটা েূর্ষত কর্র রার্খে? 
  
 হযাাঁ। আোর তাই ের্ে হয। যর্েও সব্টাই অেুোে তবু্ও এর্কব্ার্র অসম্ভব্ েয। 
  
 র্ের্সস ক্রযাের্কর র্ক হল? 
  
র্তর্েও র্কিুর্েে ব্ার্ে হোৎ পাততার্ড গুর্টর্য েীতকার্ল র্েের্র চর্ল ম র্লে, এক 
ধরর্ের সাংঘার্তক সংক্রােক মরার্  র্তর্ে ওখার্েই েরা যাে–তার েরীর্র সেস্ত রক্ত 
েূর্ষত হর্য র্ র্যর্িল। এই অসুখটার র্ক একটা লম্বা চওডা োে আর্ি। র্েের্রই োর্ক 
এই অসুখ হয মব্র্ে। 
  
এর ের্ধয োক্তার্রর মকাে হাত মেই ব্লর্ত চাে? 
  
সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল োথা োডর্লে, এ র্ব্ষর্য আোর এক জীব্াণু র্ব্র্েষজ্ঞ ব্নু্ধর 
সর্ি কথা হর্যর্ি। মস আব্ার মকাে েি কথা ব্লর্তই রার্জ েয–োসা োসা েতােত 
মেয। তর্ব্ একটা কথা জাের্ত মপর্রর্ি এব্ং মসটা মব্ে গুরুত্বপূণি ব্যাপার। আোর মসই 
ব্নু্ধর ের্ত–োক্তার রব্াটির্সর পর্ক্ষ র্ের্সস ক্রযাের্কর ইংলযান্ড মির্ড চর্ল যাওযার 
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আর্  তার েরীর্র জীব্াণু ঢুর্কর্য মেওযা সম্ভব্। কারণ জীব্াণু েরীর্র মঢাকার মব্ে 
র্কিুর্েে ব্ার্ে এই অসুর্খর লক্ষণগুর্লা প্রকাে মপর্ত থার্ক। 
  
র্ের্সস ক্রযােক র্ক র্েের্র যাব্ার আর্  টাই র্যর্ের প্রর্তর্ষধক মকাে ইর্ঞ্জকেে 
র্ের্যর্ির্লে? 
  
হযাাঁ। 
  
র্েক তাই োঁর্সর্য মপাযার্রা। র্েের্র যাব্ার আর্  র্ের্সস ক্রযােক োিঃ রব্াটির্সর কার্ি 
েুর্টা ইর্ঞ্জকেে র্ের্ত র্ র্যর্ির্লে, র্কন্তু আেরা ঘুর্র র্ র্র মসই একই সর্তয র্ র্র 
আসর্ি। প্রোণ মকাথায? ইর্ঞ্জকেে েুর্টা মরার্ র প্রর্তর্ষধকও হর্ত পার্র অথব্া 
অেযর্কিুও। আেরা র্ের্িত হর্ত পারর্ি মকাথায? সব্টাই অেুোে। 
  
মপাযার্রা োথা োডর্লে। র্েিঃ মেটার্ের একটা কথা ের্ে পডর্ি। র্তর্ে মসই খুর্ের্ের 
কথাই ব্র্লর্ির্লে যার্ের র্ব্রুর্দ্ধ মকার্টি মকাে প্রোণ োর্খল করা যার্ব্ ো। 
  
র্কন্তু র্েিঃ মেটাে এত খব্র মজা াড করর্লে র্ক কর্র? র্ের্সস অর্লোর্রর প্রর্শ্ন তার 
র্ের্ক তাকার্লে মপাযার্রা, এ সম্বর্ন্ধ র্কিুটা অেুোে কর্র মেওযা যায। মেটাে একসেয 
র্েের্র ম র্ির্লে, মসখার্েই র্ের্সস লর্রোর্রর সর্ি তার মেখা হয। র্তর্ে হযত র্ের্সস 
ক্রযাের্কর মরার্ র লক্ষণ সম্পর্কি মকাে োক্তার্রর সর্ন্দহজেক েন্তব্য শুর্ের্ির্লে। 
ক্রযােক পর্রব্ার্রর  ণ্ডর্ ার্ল োক্তার রব্াটির্সর জর্ডর্য পডার ব্যাপারটা আর্  মথর্ক 
র্েিযই জাের্তে র্েিঃ মেটাে। তার  র্লই র্কিু একটা মের্ব্ র্ের্যর্ির্লে। োিঃ 
রব্াটিসও হযত অসতিক মকাে েুহূর্তি মকাে কথা ব্র্লর্ির্লে মেটাের্ক। র্েিঃ মেটােও 
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মলার্কর ম াপে কথা মব্র করর্ত োলই পারর্তে। এখে কথা হল মেটার্ের সর্ন্দহ 
র্েক র্কো? 
  
আোর ের্ে হয র্তর্ে র্েেুিল। ব্যার্টল ব্লর্লে, োিঃ রব্াটিস ময একজে খুর্ে মকাে 
সর্ন্দহ মেই। র্েিঃ ক্রযােকর্ক র্তর্েই খুে কর্রর্িে। র্ের্সস ক্রযােকর্ক খুে করাও তার 
পর্ক্ষ অসম্ভব্ েয। র্কন্তু র্েিঃ মেটাের্ক র্ক র্তর্ে খুে কর্রর্িে? এখার্েই প্রশ্ন মথর্ক 
যায। র্েিঃ ক্রযােকর্ক খুে করার ব্যাপার্র র্তর্ে তার র্চর্কৎসা র্ব্ষযর্কই কার্জ 
লার্ র্যর্িে। যার  র্ল সকর্লর কার্ি েৃতুযটা স্বাোর্ব্ক ের্ে হর্যর্িল। আোর ের্ত যর্ে 
র্তর্ে মেটাের্ক খুে করার কথা োব্র্তে তর্ব্ িুর্রর ব্ের্ল অেয মকাে পদ্ধর্তর কথা 
োব্র্তে। 
  
জাোকথাই মতা-র ওপর সর্ন্দহ হয প্রথর্ে, মস কখেই খুর্ে হর্ত পার্র ো। োক্তার 
রব্াটিস খুর্ে েে। র্ের্সস অর্লোর েন্তব্য কর্রে। 
  
তাহর্ল সর্ন্দর্হর র্লস্ট মথর্ক োক্তার রব্াটিস ব্াে পডর্লে, রইল ব্ার্ক–র্তে! মপাযার্রা 
েৃেু হাসর্লে। 
  
ব্যার্টল ব্লর্ত শুরু করর্লে অেযর্ের র্ব্র্েষ র্কিু খব্র মেই। মেসপার্েিরটা আর্ ই 
শুের্লে। ব্ির কুর্ড হল র্ব্ধব্া হর্য লন্ডর্ে ব্াস করর্িে র্ের্সস লর্রোর। েীতকার্ল 
োর্ঝ-ের্ধয র্রোর্রযা, র্েের এ-সেস্ত মের্ে মব্ডার্ত যাে। মকাে সর্ন্দহজেক েৃতুযর 
সর্ি তার মকাে সংর্যা  খুাঁর্জ পাওযা যাযর্ে। তার ের্তা েদ্রের্হলার মযোর্ব্ 
জীব্েযাপে করা উর্চত, মসরকে সমূ্পণি স্বাোর্ব্ক সম্মােীয জীব্ে কাটার্েে র্তর্ে। 
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সকর্লই তার্ক শ্রদ্ধা কর্র। তার সম্বর্ন্ধ মলার্কর ধারণাও খুব্ উাঁচু। তার একটাই মোষ, 
যর্ে এটার্ক মোষ ব্লা যায–তর্ব্ মব্াকার্ে একেে সহয করর্ত পার্রে ো। আর্ে 
সব্র্েক র্ের্য মখাাঁজখব্র কর্র মের্খর্ি মকাে মোষ খুাঁর্জ পাইর্ে। একটা র্কিু র্েিযই 
আর্ি, অন্ততিঃ র্েিঃ মোে মতা তাই োব্র্তে। 
  
ব্যার্টল হতােোর্ব্ োথা োডর্লে, তারপর সংর্ক্ষর্প র্েস মের্রর্ের্থর সম্পর্কি সং ৃহীত 
তথয সকলর্ক জার্ের্য ব্লর্লে, আর্ে মখাাঁজ র্ের্য মের্খর্ি সব্ খব্রগুর্লাই র্েক। 
মের্যর্ট র্ের্থয ব্লর্ি ো। 
  
তারপর সুইজারলযান্ড, উইর্লং ম ােি এখার্েও তার সম্বর্ন্ধ মকাে সর্ন্দহজেক খব্র 
পাযর্ে। 
  
তাহর্ল মের্রর্েথও ব্াে যার্ে র্লস্ট মথর্ক? র্জজ্ঞাসা করর্লে মপাযার্রা। 
  
র্েক এ কথা মজার র্ের্য ব্লর্ত পারব্ ো। োথা োডর্লে ব্যার্টল। মকাথাও একটা 
ম ালোল আর্ি। র্েস মের্রর্ের্থর মচাখেুর্খ প্রাযই একটা ের্যর িাপ  ুর্ট ওর্ে মযটার্ক 
শুধু োত্র মেটার্ের জেয একথা ব্লর্ত রার্জ েই। চার্রর্ের্কই তাই েয-চর্কত েজর, 
সব্ সেযই মকাে একটা ের্য আতর্েত হর্য থার্ক। র্েিযই মকাে সাংঘার্তক ঘটোর 
সর্ি জর্ডত। তর্ব্ ঐ ময ব্ললাে র্েস মের্রর্েথ র্ের্েিাষ জীব্েযাপে কর্র। 
  
র্ের্সস অর্লোর্রর মচার্খর তারা চক চক কর্র উেল। র্কন্তু তবু্ও অযাো একসেয এেে 
একটা ব্ার্ডর্ত এক েদ্রের্হলা ওষুর্ধর ব্ের্ল েুল কর্র এক ধরর্ণর র্ব্ষাক্ত োর্লে 
মখর্য োরা যাে। 
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তার কথা মেষ হর্ত ো হর্ত উর্ত্তজোয ব্যার্টল মচযার মির্ড লার্ র্য উর্ে োাঁডার্লে, 
এ খব্র আপর্ে মকাথা মথর্ক মপর্লে? 
  
এ হল আোর একটু-আধটু ম ার্যন্দার্ র্রর  ল। র্ের্সস অর্লোর্রর খুব্ই  র্ব্িত জব্াব্- 
ওর্ের ওর্যলেে কুর্টর্র র্ র্য এক আষার্ঢ়  ে  াাঁেলাে, োিঃ রব্াটিসর্কই আোর 
সর্ন্দহ। মযাো মের্যটা োল, র্ক োল ব্যব্হার করল আোর সর্ি। র্কন্তু অযাো মোর্টই 
পিন্দ করল ো আোর্ক এব্ং মস কথা েিোর্ব্ জার্ের্যও র্েল, খুব্ই সর্ন্দহপ্রব্ণ 
মের্য, যর্ে ম াপে র্কিু ো-ই থাকর্ব্ তর্ব্ অত সর্ন্দহ র্কর্সর? আর্ে ওর্ের েুজের্কই 
লন্ডর্ে আোর ফ্ল্যার্ট আসর্ত আেিণ জার্ের্যর্িলাে–মরাোই এর্সর্িল। ওর েুখ মথর্কই 
সব্ ঘটো শুেলাে। 
  
কখে, মকাথায এটা ঘর্টর্িল জাের্ত মপর্রর্িে? 
  
 মেেেোযার্র র্তে ব্ির আর্   
  
সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল ঝর্ডর মব্র্  পযার্ের ওপর মপর্ন্সল র্ের্য মোট করর্ত 
লা র্লে। 
  
মচযার্র ব্র্স এর্েক ওর্েক তার্কর্য পর্রর্ির্তটা মব্াঝার মচিা করর্লে র্ের্সস অর্লোর–
র্ের্জর মকরাের্তর্ত র্তর্ে খুব্ই  র্ব্িত। 
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আপোর্ক অসংখয ধেযব্াে, র্ের্সস অর্লোর। সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল অর্েেন্দে 
জাোর্লে। খুব্ োেী খব্র মযা াড কর্র আোর্ের সকর্লর ওপর মটক্কা র্ের্যর্িে 
আপর্ে। র্ের্সস এল্ডর্ের মব্াে অব্েয– 
  
হোৎ মপাযার্রা প্রশ্ন করর্লে র্ের্সস এল্ডে, অথিাৎ র্েস মের্রর্েথ প্রথর্ে ময ব্ার্ডর্ত 
কাজ করত মস ব্ার্ডর কত্রিী, র্তর্ে র্ক খুব্ অর্ ািার্লা টাইর্পর ের্হলা? 
  
ব্যার্টল খুব্ অব্াক হর্লে। হযাাঁ। তার মব্ার্ের সর্ি কথায কথায র্ের্সস এন্ডর্ের 
অর্ ািার্লা স্বোর্ব্র কথা উর্ের্িল ব্র্ট। র্কন্তু আপর্ে র্ক কর্র এ খব্র মপর্লে? 
  
এের্েই, হোৎ আোর ের্ে হল তাই। যাক আপর্ে ময কথা ব্লর্ির্লে ব্লুে। 
  
ব্লর্িলাে মের্রর্ের্থর কথা। ব্যার্টল আব্ার শুরু করর্লে, র্ের্সস এন্ডর্ের মব্াে 
আোর্ক ব্র্লর্ির্লে, অযাো তার্ের কাি মথর্ক র্ব্োয র্ের্য মেেেোযার্র চর্ল যায। 
মকাথায ম র্ি, কার ব্ার্ডর্ত, এত খব্র র্ের্ত পার্রর্ে। তর্ব্ ের্ে হয মসখার্ে মব্র্ের্েে 
থার্কর্ে। মের্যটা এত র্ের্থযব্ােী, আোর্ক ের্কর্যর্ি। আর যর্ে মেেেোযার্রর 
ব্যাপারটা েুঘিটোই হর্ব্ মতা তার এত েয মকে? মস যর্ে সমূ্পণি র্ের্েিাষই হয? 
  
মপাযার্রা আপে ের্ে র্ব্ড র্ব্ড করর্লে, সর্তযই আোর োব্র্ত খুব্ অব্াক লার্ – 
  
মপাযার্রা এখে ক্রম্পটে মরাে ধর্র মহাঁর্ট চর্লর্িে। একটু আর্ ই র্ের্সস লযাক্সর্োর্রর 
ব্ার্ডর্ত ম র্ির্লে মপাযার্রা। ম র্ির্লে অধযাপক লযাক্সর্োর্রর েৃতুযর প্রকৃত রহসয 
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জাের্ত। প্রথর্ে র্ের্সস লযাক্সর্োর র্কিুই ব্লর্ত রার্জ হের্ে। র্কন্তু মপাযার্রা তার 
র্ের্জর কাযোয সেস্ত কথাই আোয কর্র মির্ডর্িে। ঘটোটা হল এই : 
  
র্ের্সস লযাক্সর্োর তার স্বােীর সর্ি আোজে েেীর কািাকার্ি অঞ্চর্ল এক অর্েযার্ে 
ম র্ির্লে। তার স্বােী অধযাপক লযাক্সর্োর র্ির্লে মব্াটার্েস্ট। ঐ অঞ্চর্লর েুষ্প্রাপয 
লতাগুর্ের সন্ধার্েই র্তর্ে যাে। মেজর মেসপােিও ঐ অর্েযার্ে অংে মেে–র্তর্ে ঐ 
অঞ্চর্লর আব্হাওযা সম্বর্ন্ধ ওযার্কব্হাল র্ির্লে, এব্ং অর্েযার্ের ব্হু প্রর্যাজেীয 
ব্যাপার্র সাহাযয করর্ত পারর্ব্ে ব্র্লই তার্ক সর্ি মেওযা হয। এক রার্ত্র মকাে কারর্ণ 
মেজর মেসপার্েির সর্ি অধযাপক লযাক্সর্োর্রর ঝ ডা ব্ার্ধ। অধযাপক মেসপােি 
আত্মরক্ষার্থি গুর্ল িুাঁর্ডর্ির্লে যা অধযাপক লযাক্সর্োর্রর হৃৎর্পণ্ড মেে কর্র চর্ল যায। 
সংর্ক্ষর্প এই হল অধযাপক লযাক্সর্োর্রর েৃতুয রহসয। 
  
মপাযার্রা ের্ে ের্ে র্ব্ড র্ব্ড করর্লে সর্তযই অেূতপূব্ি ের্হলা–হতো য মেসপােি। 
ব্ার্ডর র্ের্ক এর্ ার্ত এর্ ার্ত হোই আপেের্ে হাসর্ত শুরু করর্লে মপাযার্রা। 
  
ব্ার্ড মপৌঁিার্োর পর আধঘণ্টা হর্ত ো হর্ত মেজর মেসপােি মপাযার্রার ব্ার্ডর্ত এর্স 
উপর্িত হর্লে। তার মচার্খ েুর্খ রার্ র িাপ। অর্তকর্ি র্ের্জর্ক ধর্র মরর্খর্িে র্তর্ে। 
  
র্ক জর্েয আপর্ে র্ের্সস লযাক্সর্োর্রর ব্ার্ডর্ত ম র্ির্লে? মপাযার্রা েৃেু হাসর্লে আোর 
উর্েেযটা র্েিযই আপর্ে এতক্ষর্ণ মজর্ে ম র্িে। অধযাপক লযাক্সর্োর্রর েৃতুযরহর্সযর 
আসল তথযটা খুাঁর্জ মব্র করাই আোর উর্েেয। 
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আসল তথয! ঝাাঁঝার্লা  লায ব্র্ল ওর্েে মেসপােি আপর্ে র্ক ের্ে কর্রে মের্যর্ের 
পর্ক্ষ সেস্ত ঘটো জাো সম্ভব্? 
  
তা অব্েয র্েক। সায র্ের্লে মপাযার্রা। 
  
আপর্ে মজর্ের্িে কতগুর্লা র্ের্থয কথা, ব্াোর্ো কথা। 
  
ো ো। মপাযার্রা প্রর্তব্াে জাোর্লে, মসরকে র্কিু েয। েদ্রের্হলা একটু মরাোর্ন্টক 
ধাাঁর্চর এই যা– 
  
হযাাঁ, র্ের্থযটার্কই সর্তয ব্র্ল মের্ে মেওযাটাই তার একোত্র লক্ষয। সব্টাই ধাপ্পাব্াজী। 
তার ওপর আব্ার র্তর্ে েীতু। উিঃ র্ক অোর্ন্তর্তই ময ওর্ের সর্ি কার্টর্যর্িলাে! 
  
হযাাঁ, আোরও একথাটা সর্তয ব্র্ল ের্ে হয, মপাযার্রা োথা মোলার্লে। 
  
হোৎ একটা মচযার্র ব্র্স পডর্লে মেসপােি। তাহর্ল আসল ঘটোটা আপোর্ক খুর্লই 
ব্র্ল োঁর্সর্য মপাযার্রা। অে মথর্ে ব্লর্ত শুরু করর্লে মেসপােি, আর্ে জার্ে আর্ে যা-ই 
ব্র্ল তার্ত কার্রার এক র্ব্নু্দ সের্ব্েো পাব্ ো। ব্রঞ্চ সকর্লর মচার্খ সর্ন্দর্হর ো ী 
হব্ আর্ে-ই। তবু্ও আোর কার্ি একটাই পথ মখালা আর্ি–তা হল ঘটোটা আপোর 
কার্ি খুর্ল ব্লা। র্ব্শ্বাস করুে ব্া ো করুে এই হল আসল ঘটো। 
  
র্কিুক্ষণ চুপ কর্র থাকার পর মেজর মেসপােি ব্লর্ত শুরু করর্লে, অধযাপক 
লযাক্সর্োর্রর অর্েযার্ের যাব্তীয ব্যব্িা আর্েই কর্রর্িলাে। লযাক্সর্োর সর্তযই একজে 
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েদ্রর্লাক। সব্সেয  াি লতা র্ের্য মের্ত থাকর্তে। আর র্ের্সস লযাক্সর্োরর্ক মতা 
মের্খই এর্লে–অর্তর্রক্ত োবু্ক। আর্ে র্ব্র্েষ পিন্দ করতাে ো তার্ক। যাই মহাক, 
ওখার্ে মপৌঁিার্োর পর অের্ের্ের ের্ধযই আেরা র্তেজর্েই জ্বর্র পডলাে। আর্ে এব্ং 
র্ের্সস লযাক্সর্োর অে েুর্ ই সুি হর্য উেলাে, র্কন্তু অধযাপর্কর জ্বর উত্তর্রাত্তর 
ব্াডর্ত লা ল। একর্েে আর্ে তাাঁবু্র ব্াইর্র সর্ন্ধযর্ব্লা মচযার্র ব্র্স আর্ি হোৎ মের্খ 
েদ্রর্লাক টলর্ত টলর্ত মঝাপ-জির্লর ের্ধয র্ের্য েেীর র্ের্ক এর্ ার্ েে। র্তর্ে ময 
জ্বর্রর মঘার্র মব্হুাঁে হর্য এরকে কাণ্ড করর্ত যার্েে এর্ত মকাে সর্ন্দহ র্িল ো। আর 
এক র্ের্ের্টর ের্ধয েদ্রর্লাক েেীর্ত র্ র্য পডর্ব্ে। একব্ার পডর্ল ব্াাঁচার মকাে 
সম্ভাব্োই থাকর্ব্ ো। আর্ে ময িুর্ট র্ র্য তার্ক থাোব্ মস সেযও মেই। পার্েই 
গুর্লেরা ব্নু্দকটা পর্ড র্িল। েদ্রর্লার্কর পার্য গুর্ল মের্র তার্ক থাোর্ত চাইলাে 
আর্ে। আোর র্টপ অব্যথি র্িল। ব্নু্দকটা তুর্ল মসর্ের্ক তাক কর্র গুর্ল িুাঁডর্ত যাই 
এেে সেয হোৎ র্ের্সস লযাক্সর্োর মকাথা মথর্ক িুর্ট এর্স আোর্ক ব্াধা র্ের্লে। তার 
ধারণা হর্যর্িল ময আর্ে তার স্বােীর্ক গুর্ল কর্র মের্র ম লর্ি। েদ্রের্হলার টাোটার্ের্ত 
ব্নু্দর্কর েলটা ঘুর্র র্ র্য গুর্লটা মসাজা অধযাপর্কর র্পর্ে র্ র্য র্ব্ধল। সর্ি সর্ি োরা 
ম র্লে র্তর্ে। 
  
েদ্রের্হলা এত মব্াকা, র্তর্েই ময ঘটোটার জর্েয োযী এ-কথা র্কিুর্তই োের্ত রাজী 
হর্লে ো। তার ধারো আোর সর্ি েদ্রর্লার্কর ঝ ডা র্িল যার  র্ল রার্  আর্ে তার্ক 
মের্র ম র্লর্ি। েদ্রের্হলা ময র্ক কর্র ব্র্সর্িে তা র্ের্জই জার্েে ো। মের্ষ র্তর্ে 
ব্লর্লে ময ব্াইর্রর মলার্কর্ের কার্ি জাোর্ো হর্ব্ ময অধযাপক লযাক্সর্োর কালাজ্বর্র 
োরা ম র্িে। আর্েও মেষ পযিন্ত তার কথার্তই রাজী হলাে কারণ প্রকৃত ঘটো জাের্ল 
শুধু শুধুই মলার্কর র্ের্থয সর্ন্দর্হ জর্ডর্য ব্েোর্ের ো ী হব্। পরর্েে সকার্ল কুর্লর্ের 
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জার্ের্য র্েলাে অধযাপক লযাক্সর্োর কালাজ্বর্র োরা ম র্িে। সকর্ল র্ের্ল তার্ক েেীর 
ধার্র কব্র র্েলাে। কুর্লরা যর্েও সকর্লই আসল ঘটো জােত, র্কন্তু সকর্লই খুব্ 
র্ব্শ্বাসী, আোর্ক শ্রদ্ধাও করত। তারা আোর কার্ি প্রর্তজ্ঞা করল ব্াইর্র মকাের্েে 
মকউ এই ঘটো কাউর্ক জাোর্ব্ ো। তারপর আেরা লন্ডর্ে র্ র্র আর্স। 
  
মেজর মেসপােি র্কিুক্ষণ চুপ কর্র থাকার পর্র ব্র্ল উের্লে, এই হল আোর  ে ব্া 
ব্যাখযা–যাই ব্লুে। আোর ের্ে হয মেটাে মকাে োর্ব্ র্ের্সস লযাক্সর্োর্রর কাি মথর্ক 
এই খব্র জাের্ত মপর্রর্ির্লে এব্ং মসর্েে আোর্ের সাের্ে এই ঘটোরই ইর্িত 
র্ের্যর্ির্লে। 
  
ব্যাপারটা র্কন্তু আপোর পর্ক্ষ মব্ে র্ব্পজ্জেক। র্েিঃ মেটাে যখে জাের্ত মপর্রর্ির্লে- 
মপাযার্রার োন্ত কণ্ঠস্বর মের্স এল। 
  
ওসব্ আর্ে পর্রাযা কর্র ো। যাই মহাক, এই  র্ের মকাে সাক্ষয প্রোণ আর্ে হার্জর 
করর্ত পারব্ ো। আোর েুর্খর কথার্কই প্রোণ ব্র্ল ধর্র র্ের্ত হর্ব্। অব্েয এর 
পর্রর্প্রর্ক্ষর্ত আর্ে র্েিঃ মেটাের্ক খুে কর্রর্ি এই ধারণা কর্র মেওযাও অস্বাোর্ব্ক 
েয। মসজেযই আপোর্ক আসল ঘটো খুর্ল ব্ললাে, র্ব্শ্বাস করা ো করা আপোর 
ইো। 
  
আপোর েুর্খর কথাই আর্ে র্ব্শ্বাস করর্ি মেজর মেসপােি। মপাযার্রা হাত ব্ার্ডর্য 
র্ের্লে মেসপার্েির র্ের্ক। 
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মেসপার্েির েু মচাখ খুেীর্ত চকচক কর্র উেল। মপাযার্রার েু হাত আাঁকর্ড ধরর্লে 
র্তর্ে। অসংখয ধেযব্াে, োঁর্সর্য মপাযার্রা। 
  
তুই একটা েীতু মের্য অযাো–মব্াকা মের্য। উটপার্খর ের্তা ব্ার্লর ের্ধয েুখ লুর্কর্য 
রাখর্লই র্ক চলর্ব্? মযখার্ে একটা খুে র্ের্য কথা মসখার্ে মতার ো ম র্ল চর্ল। 
র্ব্র্েষতিঃ যখে সর্ন্দহোজের্ের ের্ধয তুই একজে–অব্েয মসোর্ব্ মেখর্ত ম র্ল মতার 
ওপর্রই সর্ন্দহটা কে হওযা উর্চত। মরাো উর্ত্তর্জত হর্য ওর্ে। 
  
সকার্লর োর্কই মপাযার্রার আেিণ পত্র তার্ের কার্ি এর্স মপৌর্চর্ি। অথচ অযাো 
তার কার্ি মযর্ত মোর্টই রার্জ েয। 
  
র্কন্তু জার্েসই মতা মরাো, ম ার্যন্দা- র্ে যার ওপর কে সর্ন্দহ হয পর্র মেখা যায 
মসই খুর্ে। অযাো োট্টার সুর্র ব্র্ল। 
  
তার কথায কাে মেয ো মরাো। তা হর্লও মতার্ক মযর্তই হর্ব্। ের্ে রার্খস, মতার 
ওপরও েজর করা হর্ে, মতার্কও সর্ন্দর্হর আওতায রাখা হর্ে। এখে আর্ে খুর্ের 
কথা সহয করর্ত পার্র ো। রর্ক্তর  র্ন্ধ অজ্ঞাে হর্য যাই।…এসব্ েযাকার্ো চর্ল ো। 
  
মব্ে মতা পুর্লর্ের কার্ি আর্ে সব্ প্রর্শ্নর জব্াব্ র্ের্ত রার্জ আর্ি। অযাো মব্াঝাব্ার 
মচিা কর্র, র্কন্তু মকাথাকার মক এক….. মপাযার্রা, তার প্রর্শ্নর জব্াব্ র্ের্ত আর্ে ব্াধয 
েই। 
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তাহর্লও মের্ব্ মেখ, তুই যর্ে ো যাস–েদ্রর্লাক হযত মের্ব্ ব্সর্ব্ে তুই খুর্ে, তাই 
মযর্ত েয পার্েস। 
  
র্কন্তু আর্ে খুর্ে েই। অযাো োণ্ডা োর্ব্ ব্র্ল। 
  
আর্ে মযে তাই ব্র্লর্ি। আর্র ব্াব্া, আর্েও জার্ে তুই মকাের্েে হাজার মচিা করর্লও 
কাউর্ক খুে করর্ত পারর্ব্ ো। তবু্ও মেখ, েদ্রর্লাক ব্াইর্রর মলাক–তার মতা এত 
জাোর কথা েয। তার মচর্য ব্রং চল আেরা মেখা কর্র আর্স। েযত েদ্রর্লাক 
এখার্েই এর্স হার্জর হর্ব্ে। ব্লা যায ো, হযত ততক্ষর্ণ র্ঝ-চাকরর্ের কাি মথর্ক 
আোর্ের ম াপে খব্র ব্ার কর্র র্ের্যর্ি। 
  
েদ্রর্লাক র্ক কারর্ণ ময আোর সর্ি মেখা করর্ত চাইর্িে। অযাো র্ব্রক্ত হর্য পর্ড। 
মতার র্ক ের্ে হয মরাো, েদ্রর্লাক র্ক রকে? 
  
মোর্টই োলিক মহাের্সর েত মেখর্ত েয, তর্ব্ এককার্ল মব্ে োেোক র্িল। এখে 
মব্ে বু্র্ডা হর্যর্িে-ষাট-পযষর্ট্ট ব্ির ব্যস হর্ব্। আোর র্ক ের্ে হয জার্েস, েদ্রর্লাক 
েটলযান্ড ইযার্েির ওপর মটক্কা র্ের্ত চাইর্িে–চল ো মের্খই আর্স-হযত েতুে মকাে 
খব্রও পাওযা যার্ব্। 
  
তাহর্ল চল। র্ব্ষণ্ণ হর্য সায মেয অযাো। মতার যখে এতই ইর্ে। 
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হযাাঁ, আোর ইর্ে, ঝাাঁঝার্লা  লায ব্র্ল মরাো, কারণ আর্ে মতার োল চাই। মতার েত 
মব্াকা আর্ে খুব্ কে মের্খর্ি অযাো–র্েক সের্য র্েক জায ায তুই েজর র্ের্ত জার্েস 
ো। 
  
অযাো আর মরাো যখে এ-সেস্ত কথা ব্লর্িল র্েক তখেই মেেেোযার মথর্ক লন্ডর্ের 
মের্ে র্ রর্ির্লে সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল। মেেেোযার মথর্ক অযাো মের্রর্েথ সম্পর্কি 
আরও খব্রাখব্র মজা াড কর্র র্ রর্ির্লে র্তর্ে। মসখােকার িােীয পুর্লর্ের সর্ি 
মযা ার্যা  কর্র র্তর্ে র্ের্সস মব্েসর্ের েৃতুযর কারণ সম্পর্কি মোটােুর্ট োর্ব্ মখাাঁজ 
র্ের্যর্িে। যা জাো ম র্ি তা হল : র্ের্সস মব্েসে েুল কর্র কার্ের র্সরার্পর ব্ের্ল 
টুর্পর পার্লে মখর্য োরা যাে। র্েস মের্রর্েথ যখে ঐ ব্ার্ডর্ত কাজ র্ের্যর্ির্লে তখে 
একর্েে টুর্পর পুর্লর্ের মব্াতলটা মের্ি যায। র্ের্সস মব্েসে ঐ পার্লেটা র্সরার্পর 
পুর্রার্ো খার্ল মব্াতর্ল মঢর্ল রাখর্ত ব্র্লে র্েস মের্রর্েথর্ক। র্কন্তু অসাব্ধােতা ব্েতিঃ 
ঐ মব্াতর্লর  ার্য টুর্পর পার্লে র্হসার্ব্ মকাে মলর্ব্ল আটকার্ো হযর্ে। পার্লেটা 
একটা খার্ল র্সরার্পর মব্াতর্ল ের্র সব্র্চর্য উাঁচু তার্ক তুর্ল রাখা হর্যর্িল। র্কন্তু 
ঘটোর র্েে রার্ত্র েদ্রের্হলা একটা পার্ত্র মব্ে র্কিু র্সরাপ মঢর্ল পাে কর্রে, র্কন্তু 
মসটা র্িল মসই টুর্পর পার্লে, সর্ি সর্ি োক্তারর্ক খব্র পাোর্ো হয র্কন্তু েদ্রর্লাক 
অেয গ্রার্ে রু ী মেখর্ত র্ র্যর্ির্লে। র্তর্ে র্ র্র আসব্ার আর্ ই েদ্রের্হলা োরা যাে। 
ব্ার্ডর মলার্কর্ের ধারণা র্েস মের্রর্েথ োর্ে তার্ের পর্রচার্রকার্টই ঘরর্োর পর্রষ্কার 
করার সেয েুল কর্র মব্াতল েুর্টা উর্টাপাটা কর্র মরর্খর্িল। 
  
ব্যার্টল ের্ে ের্ে োব্র্লে, ব্যাপারটা কত সহজ। ওপর্রর তার্কর মব্াতলটা র্ের্চ 
মরর্খ, র্ের্চরটা ওপর্র রাখা। েুলটা র্ক কর্র হর্লা, মক করল–এসব্ মকােোর্ব্ই ধরা 
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পডর্ব্ ো, মকউ ঘুোক্ষর্রও সর্ন্দহও করর্ব্ ো। অথচ র্ক সহজোর্ব্ একটা খুে করা 
সম্ভব্। র্কন্তু খুে করার মপির্ে মোর্টেটা র্ক? 
  
আরও েুচার জায ায ব্যার্টল মখাাঁজ-খব্র কর্রর্ির্লে। র্ের্সস মব্েসর্ের প্রর্তর্ব্েীর্ের 
কার্রারই র্েস মের্রর্েথর্ক োর্লা ের্ে মেই। তর্ব্ র্ের্সস মব্েসে ময  ৃহকত্রিী র্হর্সর্ব্ 
মোর্টই োল র্ির্লে ো এটা সব্ারই ের্ে র্িল। র্ঝ-চাকরর্ের সর্ি সব্ সেযই র্তর্ে 
খারাপ ব্যব্হার করর্তে, এেের্ক অেব্যসী মের্যরাও র্টকত ো তার ব্ার্রর্ত, কারণ 
র্ক? 
  
ব্যার্টল োব্োর জ ত মথর্ক ব্াস্তর্ব্ র্ র্র এর্লে। মেে তখে লণ্ডর্ের র্ের্ক িুর্ট 
চর্লর্ি। 
  
 েযাোে আর্ে আপোর সৃ্মর্তের্ক্তর সাহাযয চাই মপাযার্রার োন্ত কণ্ঠস্বর মের্স আর্স। 
  
সৃ্মর্তের্ক্ত। মব্ে অব্াক হয অযাো। একটু আর্ ই মরাোর সার্থ এরকুল মপাযার্রার 
ব্ার্ডর্ত এর্সর্ি মস। 
  
হযাাঁ। এর আর্ ই আর্ে োক্তার রব্াটিস, মেজর মেসপােি আর র্ের্সস লর্রোরর্ক একই 
প্রহ্ন করর্িলাে, র্কন্তু মকউ আোর্ক সর্েক উত্তর, োর্ে আর্ে ময উত্তরটা চাইর্ি, তা 
র্ের্ত পার্রে র্ে। 
  
অযাো র্জজ্ঞাসু েৃর্ির্ত তার্কর্য রইল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

94 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

আপর্ে মসর্েে সন্ধযায র্েিঃ মেটার্ের ড্রর্যং রুেটা ের্ে করার মচিা করুে। আর্ে জার্ে 
ঘটোটা খুব্ই ব্ীেৎস, ের্ে করর্ত কি হয–মব্াধ হয আপর্ে আর্  মকাের্েে এরকে 
েযংকর খুর্ের েুর্খােুর্খ হে র্ে, তাই ো? 
  
হোৎ মরাোর মচযার একটু ের্ডচর্ড উেল। 
  
অযাো ব্লল, র্েক আর্ি। র্ক জাের্ত চাে ব্লুে? 
  
আপর্ে র্েিঃ মেটার্ের ড্রর্যংরুর্ের র্জর্েপত্রগুর্লার একটা ব্ণিো র্েে। মযেে ধরুে–
মচযার, মটর্ব্ল, আর্ কার র্ের্ের অলংকার, োেী োেী পেিা–এসব্গুর্লার একটা ব্ণিো 
চাইর্ি আর্ে। 
  
ওিঃ এই ব্যাপার। অযাো কুাঁচর্ক র্চন্তা করল। র্কন্তু এতর্েে পর্র মতা সব্টা র্েক ের্ে 
করর্ত পারব্ ো। এেের্ক মেযালগুর্লা র্ক রর্ের র্িল তা েুর্ল যার্ে–যতেূর ের্ে 
পডর্ি মেওযার্লর োর্ঝ োর্ঝ কাজ করা র্িল। কতগুর্লা োেী কম্বল পাতা র্িল মের্ঝর 
ওপর। আর েস্তব্ড র্পযার্ো র্িল একটা। োিঃ, আর র্কিু মতা ের্ে পডর্ি ো– 
  
েযাোে, একটু োর্লা কর্র মচিা করুে। র্কিু র্কিু র্জর্ের্সর কথা র্েিযই ের্ে পডর্ব্ 
মকাে পুরার্ো যুর্ র অলংকার, মকাে আসব্াব্পত্র, আকষিণীয র্কিু। 
  
হযাাঁ এখে ের্ে পডর্ি। অযাো আর্স্ত আর্স্ত ব্র্ল–জাোলার পার্ে একটা র্েের্রর  যোর 
ব্াক্স র্িল। 
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হযাাঁ, হা, ঘর্রর মেষ র্ের্ক একটা জাোলার ধার্র তার উর্টার্ের্কর মটর্ব্র্লই িুর্রটা 
পর্ড র্িল। 
  
মকাে মটর্ব্র্ল িুর্রটা র্িল–আর্ে তা জার্ে ো। অযাো োন্তোর্ব্ ব্র্ল। 
  
তাই োর্ক? ের্ে ের্ে ব্লর্লে মপাযার্রা। তাহর্ল আর আোর োে এরকুল মপাযার্রাই 
েয। কার্রা চর্রত্র সম্পর্কি খুাঁর্টোর্ট ো মজর্ে আর্ে  াাঁে পার্ত ো। 
  
হযাাঁ, েীল আর লাল রং র্ের্য দতর্র। কর্যকর্ট হীর্রর আংর্ট, কর্যকটা কেেও র্িল–তর্ব্ 
র্ব্র্েষ োল ো। তািাডা ঘরটা মতা র্জর্েসপর্ত্র মব্াঝাই 
  
এেে মকাে র্কিু কথা ের্ে পডর্ি ো, যা আপোর েজর্র পর্ডর্িল। 
  
একটা  ুলোেীর্ত কতগুর্লা ম ালাপ র্িল ের্ে পডর্ি। ব্লর্ত ব্লর্ত অযাো েৃেু হাসল। 
তার্ত জল পাটার্ো হযর্ে। 
  
মপাযার্রা চুপ কর্র রইর্লে র্কিুক্ষণ। 
  
অযাো ব্লল, হযত আপোর পিন্দেত, সর্েক র্জর্েসটার ওপর েজর র্ের্য মের্খর্ে। 
  
তার্ত র্কিু যায আর্স ো। েৃেু হাসর্লে মপাযার্রা। 
  
োল কথা, মেজর মেসপার্েির সর্ি খুব্ র্ে র্ র র্ক আপোর মেখা সাক্ষাত হর্যর্ি? 
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েদ্রর্লাক ব্র্লর্ির্লে আোর্ের সর্ি একর্েে মেখা করর্ত যার্ব্ে। অযাো ব্র্ল ওর্ে। 
  
হোৎ মরাো ব্র্ল ম র্ল, আেরা র্কন্তু র্ের্িত, এ কাজ মেজর মেসপােি কর্রে র্ে। 
  
মপাযার্রা ের্ে ের্ে মহর্স ম র্ল। 
  
েযাোে। অযাোর্ক লক্ষয কর্র মপাযার্রা ব্লর্লে, আপর্ে যর্ে আোর একটা উপকার 
কর্রে-ব্যাপারটা অব্েয সমূ্পণিই আোর ব্যর্ক্ত ত। 
  
অব্াক হর্য মপাযার্রার র্ের্ক র্ র্র তাকাল অযাো। 
  
ব্যাপারটা র্কিুই েয। ব্ডর্েে উপলর্ক্ষ আর্ে আোর োতেীর্ের একটা কর্র উপহার 
র্ের্ত চাই। র্কন্তু আোর পর্ক্ষ আজকালকার মের্যর্ের পিন্দ র্ক, মব্াঝা েুের্কল। 
  
আো, র্সর্ল্কর মোজা উপহার মেওযা চর্ল র্ক? 
  
হযা, অযাো জব্াব্ মেয, আজকাল র্সর্ল্কর মোজা খুব্ই চর্ল। 
  
চর্ল! যাক র্ের্িন্ত হলাে। পার্ের ঘর্র মটর্ব্র্লর ওপর পর্ের র্ক মষাল মজাডা মোজা 
আর্ি–র্ব্র্েন্ন রর্ের। যর্ে আপর্ে একটু মের্খশুর্ে ির্জাডা আলাো কর্র মব্র্ি মেে। 
  
র্েক আর্ি, আর্ে মব্র্ি র্ের্ে। উর্ে োাঁডায অযাো। 
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মপাযার্রা তার্ক সর্ি র্ের্য পার্ের ঘর্রর মটর্ব্র্লর সাের্ে র্ের্য এর্লে। মটর্ব্র্লর ওপর 
মোজার ব্ার্ন্ডল, র্কিু খার্ল চর্কার্লর্টর ব্াক্স, ম াটা চার্রক পের্ের েস্তাো ির্ডর্য 
আর্ি। 
  
এই হল মোজার ব্ার্ণ্ডল। এর মথর্ক িটা মব্র্ি র্েে। 
  
তার্ের মপিে মপিে মরাোও মসখার্ে হার্জর হর্যর্ি। মপাযার্রা তার র্ের্ক র্ র্র 
তাকার্লে। র্েস মরাো, এই  াাঁর্ক আপোর্ক আর একটা র্জর্েস মের্খর্য আর্ে, চলুে। 
মসটা হযত আপোর ব্নু্ধর র্ব্র্েষ পিন্দ হর্ব্ ো 
  
র্জর্েসটা র্ক? মরাো মকৌতূহলী হয। মপাযার্রা েীচু  লায ব্র্ল ওর্েে, মিারা। 
  
ময মিারা র্ের্য ব্ার্রা জের্ক খুে করা হর্যর্িল। এক র্ব্খযাত মহার্টল োর্লক আোর্ক 
মিারাটা উপহার মেে 
  
ব্ীেৎস! র্েউর্র ওর্ে মরাো। োব্র্তই আোর মকেে লা র্ি। 
  
চলুে মতা মের্খ আর্স। মরাো উর্ত্তর্জত হর্য ওর্ে। মপাযার্রা তার্ক ড্রর্যংরুর্ে র্ের্য 
এর্লে। আলোর্র খুর্ল মিারাটা মরাোর্ক মেখার্ত মেখার্ত র্ের্েট র্তর্েক মকর্ট ম ল। 
মরাোর্ক র্ের্য মপাযার্রা যখে পার্ের ঘর্র আব্ার এর্স ঢুকর্লে তখে অযাোর মোজা 
ব্ািা মেষ। 
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অযাো এর্ র্য এল। এই িটাই আোর মব্ে পিন্দ হল োঁর্সর্য মপাযার্রা।  াঢ় রর্ের 
গুর্লা সান্ধয মপাোর্ক োর্লা োোর্ব্। আর হাল্কা রর্ের গুর্লা গ্রীষ্মকার্লর জেয। 
  
ধেযব্াে েযাোে। অসংখয ধেযব্াে। 
  
 অযাো আর মরাো শুেরার্ত্র জার্ের্য র্ব্োয মেয। েরজা পযিন্ত তার্ের এর্ র্য র্ের্লে 
মপাযার্রা। তারপর মটর্ব্র্লর কার্ি র্ র্র এর্লে। িটা পযার্কট আলাো সর্রর্য মরর্খ 
ব্ার্কগুর্লা গুর্ে মেখর্লে র্তর্ে। মোট উর্েেটা পযার্কট র্িল, র্কন্তু এখে পর্ড রর্যর্ি 
সর্তরটা। মপাযার্রা হাসর্ত হাসর্ত আপেের্ে োথা মোলার্লে। 
  
*** 
  
লণ্ডর্ে র্ র্র ব্যার্টল প্রথর্ে মপাযার্রার সর্ি মেখা করর্লে। তারপর ঘণ্টা খার্েক 
আর্ ই অযাো আর মরাো র্ব্োয র্ের্যর্ি। 
  
ব্যার্টল মেেেোযার্রর সেস্ত ঘটো খুর্ল ব্লর্লে মপাযার্রার্ক। সব্র্ের্ষ েন্তব্য করর্লে 
োক্তার পযিন্ত মের্ব্র্ি ময এটা অসাব্ধােতা ব্েতিঃ হর্যর্ি। মেেেোযার্রর মকউ 
এটার্ক খুে ব্র্ল োর্ব্ ো–এেের্ক পুর্লর্ের ধারণা র্েস মের্রর্েথ র্ের্েিাষ। র্ের্সস 
মব্েসর্ের েৃতুয ময খুে, মস র্ব্ষর্য মকাে সর্ন্দহ মেই। তর্ব্ প্রশ্ন হল র্েস মের্রর্েথ 
খুেটা করল মকে? 
  
আর্ে হযত এর কারণ সম্পর্কি আপোর্ক একটা আোস র্ের্ত পারর্ব্া। মপাযার্রা 
োন্তোর্ব্ ব্লর্লে। 
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র্কোর্ব্ োঁর্সর্য মপাযার্রা? 
  
আজ র্ব্র্কর্ল আর্ে একটা মিাট্ট পরীক্ষা কর্রর্ি। র্েস মের্রর্েথ আর তার ব্নু্ধর্ক মের্ক 
পার্ের্যর্িলাে। অযাো মের্রর্েথর্ক মসই একই প্রশ্ন করলাে, র্েিঃ মেটার্ের ড্রর্যংরুর্ে র্ক 
র্ক র্জর্েস মের্খর্িল মস? 
  
আপর্ে মেখর্ি ঘুর্র র্ র্র মসই একটা প্রশ্নর্তই মজার র্ের্েে? 
  
কারণ আর্ি। আর্ে ঐ একটা মথর্কই অর্েক র্কিু জাের্ত পার্র। র্েস মের্রর্েথ খুব্ই 
সর্ন্দহ প্রব্ণ। তাই একটা  াাঁে পাতলাে। র্েস মের্রর্েথ  যোর ব্াক্সটার কথা ব্লর্তই 
আর্ে তার্ক িুর্রটার কথা র্জজ্ঞাসা করলাে। মসটা র্েক উর্টার্ের্কর মটর্ব্র্লই 
পর্ডর্িল। কাযো কর্র আোর  াঁে এর্ডর্য ম ল র্ের্রর্েথ এব্ং এজেয ের্ে ের্ে খুব্ 
 ব্িও হল তার। স্বাোর্ব্কোর্ব্ই তার আত্মরক্ষার ের্ক্ত র্কিুটা র্ঢর্ল হর্য ম ল। তাহর্ল 
তার্ক মের্ক আোর কারণ শুধু এই, িুর্রটা মস মের্খর্ি র্ক ো এটা স্বীকার কর্রর্য 
মেওযা? তর্ব্ মতা মস মপাযার্রার্ক মব্ে কাঁর্কই র্ের্ত মপর্রর্ি, এই মের্ব্ অযাো খুব্ 
হার্সখুেী হর্য উের্লা। সহজোর্ব্  যোর ব্াক্স,  ুলোেীর ম ালাপ  ুল–যার জল 
পাটার্ো হয র্ে, এসব্  ে করল মের্রর্েথ। 
  
র্কন্তু তার্ত হর্লাটা র্ক? অব্াক হে ব্যার্টল। 
  
বু্ঝর্লে ো? এটা একটা গুরুত্বপূণি ব্যাপার। ধরুে আোরা মের্যর্টর স্বোব্ চর্রত্র 
সম্পর্কি র্কিুই জার্েো। তার কথাব্াতিার ের্ধযই মতা তার চর্রর্ত্রর একটা আোস মপর্ত 

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

100 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

পার্র।  ুর্লর কথাই তার ের্ে আর্ি–তার োর্ে এই েয ময মস  ুল োলব্ার্স, তাহর্ল 
আর্ ই েজর পডত সুন্দর র্টউর্লর্পর ওপর, এটা হর্লা োইর্ে করা কার্জর মলার্কর 
কথা– ুলোেীর জল পাটার্ো যার কাজ। এ হর্লা একটা পর্যন্ট। তার ের্ধয একটা 
োরীসত্তাও আর্ি,  যো যার খুব্ র্প্রয–এব্ার বু্ঝর্ত পারর্িে র্কিু? 
  
হু।  ম্ভীরোর্ব্ োথা োডর্লে ব্যার্টল এতক্ষর্ণ ব্যাপারটা আোর োথায ঢুর্কর্ি? 
  
চেৎকার. আপোর েুর্খ র্েস মের্রর্ের্থর পুর্রার্ো জীব্র্ের কথা শুেলাে। আর র্ের্সস 
অর্লোর্রর েুর্খ মসই অদু্ভত কথাটা মোোর পর মথর্কই আর্ে র্চন্তা করর্ত শুরু 
করলাে। খুেটা আর্থিক মকাে কারর্ণ র্েস মের্রর্েথ কর্রর্ে, মকেো আেরা মের্খর্ি 
এখেও তার্ক চাকরী কর্র মখর্ত হয। তাহর্ল আসল কারণটা র্ক? ওপর ওপর র্েস 
মের্রর্ের্থর স্বাোব্-চর্রত্র সম্বর্ন্ধ একটু একটু মের্ব্ মেখলাে। সাোোটা োন্ত মের্য। 
 রীব্, র্কন্তু মসৌখীে সাজর্পাোর্কর ওপর মঝাাঁক মব্র্ে। মিাট খাট সুন্দর র্জর্ের্সর 
ওপর মলাে। ের্ের  ডেটা খুেীর সর্ি োোয ো, ব্রং মচার্রর সর্ি খাপ খায। 
আপোর ের্ে আর্ি, আর্ে র্জজ্ঞাসা কর্রর্িলাে, র্ের্সস এল্ডে আর্ ািার্লা টাইর্পর 
ের্হলা র্ক ো। আপর্ে আোর কথায সায র্ের্যর্ির্লে। 
  
হযাাঁ, তখে মতা মব্ে অব্াক হর্যর্িলাে। 
  
আর্ে এখে মের্ব্র্চর্ন্ত একটা ধারণা করলাে। ধর্র মেওযা যাক, র্েস মের্রর্েথ-এর 
একটা েুব্িলতা আর্ি। ঐ ময একধরর্ের মের্যরা মোকাে মথর্ক র্জর্েসপত্র চুর্র কর্র–
মের্রর্েথ খার্েকটা মসই ধরর্ণর। হযত র্ের্সস এন্ডর্ের ঘর মথর্ক েুল র্ক মিাটখাট 

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

101 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

 যো,অথব্া েুএক র্ের্লং সরাত র্েস মের্রর্েথ। র্ের্সস এল্ডে অতসব্ মখযাল 
করর্তেও ো র্কংব্া োব্র্তে র্ের্জই হার্রর্য ম র্লর্িে র্কন্তু মব্েসর্ের মচাখর্ক  াাঁর্ক 
মেওযা অত সহজ েয। তার হার্তই ধরা পডল র্েস মের্রর্েথ। র্তর্ে মের্রর্েথর্ক মচার 
র্হসার্ব্ োযী করর্লে, হযত েযও মের্খর্যর্ির্লে। আর্ ই আপোর্ক ব্র্লর্ির্লে মের্যটা 
একোত্র েয মপর্যই খুে করর্ত পার্র। মস জােত র্ের্সস মব্েসে মচার ব্র্ল প্রোণ 
করর্ত পারর্ব্ে। মসর্ক্ষর্ত্র ব্াাঁচব্ার একটাই পথ আর্ি–র্ের্সস মব্েসর্ের েৃতুয। মব্াতল 
েুর্টা এই জেযই উর্টাপাটা কর্র রাখল–যার  লস্বরূপ র্ের্সস মব্েসে োরা ম র্লে। 
েদ্রের্হলা পযিন্ত োরা যাব্ার আর্  র্ব্শ্বাস কর্র ম র্লে ময তার র্ের্জর েুর্লই ব্যাপারটা 
ঘর্টর্ি। 
  
হু, তা হর্ত পার্র। োথা োডর্লে ব্যার্টল। র্কন্তু এ সব্ই মতা অেুোর্ের ব্যাপার। 
  
ো, মকব্ল অেুোেই েয। আর্ে প্রায র্ের্িত। আজ র্ব্র্কর্ল একটা পরীক্ষা করলাে। 
র্েস মের্রর্েথর্ক ব্ললাে, উপহার মেব্ার উপর্যা ী কর্যকটা র্সর্ল্কর মসৌর্খে মোজা 
মব্র্ি র্ের্ত। কাযো কর্র জার্ের্য র্েলাে, মটর্ব্র্লর ওপর কর্জাডা মোজা আর্ি তা 
আোর সর্েক জাো মেই। র্সর্ল্কর মসৌর্খে মোজার মলাে এডাে, র্েস মের্রর্ের্থর পর্ক্ষ 
কর্েে হর্ব্ জােতাে। তার্ক একলা থাকার সুর্যা  র্ের্য মব্র্রর্য ম লাে ঘর মির্ড। র্ক 
হল জার্েে? ঊর্েে মজাডার ের্ধয এখে রর্যর্ি সর্তরটা। ব্ার্ক েুর্জাডা র্েস 
মের্রর্ের্থর ব্যার্ র ের্ধযই অেৃেয হর্যর্ি। 
  
সব্িোে! ব্যার্টল অব্াক হর্লে, সাংঘার্তক ঝুাঁর্ক র্ের্যর্ি মতা। 
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েেস্তত্বটা লক্ষয করুে। মের্রর্ের্থর ধারণা আর্ে তার্ক খুর্ের জেয সর্ন্দহ কর্র। র্কন্তু 
েুর্জাডা র্সর্ল্কর মোজা চুর্রর্ত র্ক আর্স যায? আর্ে মতা আর মকাে মচার্রর মখাাঁজ 
করর্ি ো। তািাডা এরকে র্ব্কারগ্রস্তর্ের আত্মর্ব্শ্বাস খুব্ মজারার্লা। তারা োর্ব্ সব্ 
সেযই র্ের্ব্ির্ে কাজ হার্সল কর্র সর্র পডর্ত পারর্ব্। 
  
হযাাঁ। োথা োডর্লে ব্যার্টল। র্েকই ব্র্লর্িে আপর্ে। তাহর্ল একটা পর্রোর র্সদ্ধার্ন্ত 
এর্স পডর্ি আেরা, চুর্র করর্ত র্ র্য ধরা পডায অযাো মের্রর্েথ মব্াতল েুর্টা ব্ের্ল 
মরর্খ মেয। র্েিঃসর্ন্দর্হ এটা একটা খুে, র্কন্তু মকার্টি প্রোণ করা যার্ব্ ো। রব্াটিসও 
সর্ন্দহেুক্ত থাকর্ত মপর্রর্িে। র্কন্তু আোর্ের এখােকার র্ব্র্ব্চয র্ব্ষয হল র্েিঃ 
মেটাের্ক খুে কর্রর্ি মক? র্েস মের্রর্েথ র্ক? 
  
র্কিুক্ষণ র্চন্তা কর্র হতাোোর্ব্ োথা োডর্লে ব্যার্টল। ো, র্েক র্েলর্ি ো। ঝুাঁর্ক 
মেব্ার মের্য মস েয। মব্াতল েুর্টা ব্ের্ল রাখা সম্ভব্–মকেো মকউ ব্যাপারটা ধরর্ত 
পারর্ব্ ো। র্ের্সস মব্েসে একব্ার োর্লা কর্র মেখর্লই ধরর্ত পারর্তে–র্েস 
মের্রর্ের্থর েযাে স ল োও হর্ত পারত। একটা চান্স মেওযা আর র্ক? হর্ল হল, ো 
হর্ল আর র্ক করা যার্ব্। র্কন্তু মেটার্ের ব্যাপারটা অেয। মকউ প্রচণ্ড ঝুাঁর্ক র্ের্য োন্ডা 
োথায, আত্মর্ব্শ্বার্সর ওপর খুেটা কর্রর্ি। 
  
হযাাঁ, আোরও তাই ের্ে হয–েুর্টা অপরার্ধর প্রকৃর্ত সমূ্পণি অেয। মপাযার্রা সায 
র্ের্লে। 
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তাহর্ল মের্খর্ি, র্েস মের্রর্েথ তার প্রথে খুেটার মব্লায স ল হর্লও র্েিঃ মেটার্ের 
খুর্ের ব্যাপার্র তার মকাে হাত মেই। র্লস্ট মথর্ক তাহর্ল ব্াে যার্ে। োক্তার রব্াটিস 
আর র্েস মের্রর্েথ। োর্লা কথা, র্ের্সস লযাক্সর্োর্রর কার্ি র্ র্যর্ির্লে আপর্ে? 
  
 মপাযার্রা সব্ কথা খুর্ল ব্লর্লে তার্ক। মেজর মেসপার্েির কথা আপোর র্ব্শ্বাস হয 
োঁর্সর্য মপাযার্রা? েন্তব্য করর্লে ব্যার্টল। 
  
হযাাঁ, আর্ে র্ব্শ্বাস কর্র। 
  
আোরও তাই ের্ে হয। েদ্রর্লাক শুধু ঝ ডার জেয অধযাপক লযাক্সর্োরর্ক খুে করর্ত 
পার্রে ো। মসরকে টাইর্পর মলাক েে র্তর্ে। র্েিঃ মোে তাহর্ল এর্ক্ষর্ত্র অতযন্ত েুল 
কর্রর্ির্লে–এটা আসর্ল খুে েয। 
  
মপাযার্রার র্ের্ক র্ র্র তাকার্লে ব্যার্টল, তাহর্ল ব্ার্ক রইর্লে- 
  
 র্ের্সস লর্রোর। মপাযার্রার োন্ত স্বর মের্স এল। 
  
হোৎ েব্দ কর্র ঘর্রর এক মকার্ণ রাখা ম ােটা মব্র্জ উেল। মপাযার্রা এর্ র্য র্ র্য 
র্রর্সোর তুলর্লে। র্কিুক্ষণ কথাও ব্লর্লে কার সর্ি। তারপর র্ র্র এর্স মচযার্র 
ব্সর্লে।  ম্ভীর থেথর্ে েুখ। 
  
র্ের্সস লর্রোর ম াে কর্রর্ির্লে। মপাযার্রা ব্লর্লে, েদ্রের্হলার ইর্ে আর্ে তার সর্ি 
একব্ার মেখা কর্র। 
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ের্ে হর্ে আপর্ে এই ম ার্ের অর্পক্ষার্তই র্ির্লে? ব্যার্টর্লর মচার্খ সর্ন্দর্হর 
র্ঝর্লক। 
  
র্ক জার্ে! উোস োর্ব্ ব্লর্লে মপাযার্রা, হর্ব্ হযত। র্কন্তু আোর অব্াক লা র্ি– 
  
তাহর্ল আর মের্র করর্ব্ে ো। মপাযার্রার কথা মেষ হব্ার আর্  ব্র্ল উের্লে ব্যার্টল, 
মেষ পযিন্ত হযত কথাটা আপর্েই আোয কর্র র্ের্য আসর্ব্ে। 
  
আসুে আসুে োঁর্সর্য মপাযার্রা। আপর্ে ময এত তাডাতার্ড চর্ল আসর্ব্ে, আর্ে 
োব্র্তই পার্রর্ে। র্েসস লর্রোর অেযথিো জাোর্লে মপাযার্রার্ক। প্রায অন্ধকার 
ব্সব্ার ঘর্রর একটা মসা ায ব্র্স আর্িে র্ের্সস লর্রোর। তার্ক আর্রা েীণি ের্ে 
হর্ে, একর্ের্ে মযে অর্রা কর্যক ব্ির ব্যস মব্র্ড ম র্ি। 
  
আপোর কার্জ লা র্ত পারর্ল খুর্ে হব্ েযাোে, মপাযার্রা ব্র্ল ওর্ে। 
  
োাঁডাে, আর্  চার্যর ব্যব্িা কর্র। ঘর্ন্ট র্টর্প চা আের্ত ব্লর্লে র্ের্সস লর্রোর। 
  
আপোর ের্ে আর্ি োঁর্সর্য মপাযার্রা, এর আর্ র র্েে আপর্ে আোর্ক ব্র্লর্ির্লে 
আর্ে মের্ক পাোর্লই আপর্ে আসর্ব্ে। আপর্ে হযত আর্  মথর্কই আাঁচ করর্ত 
মপর্রর্ির্লে র্ক প্রর্যাজর্ে আর্ে আপোর্ক মের্ক পাোব্, তাই ো োঁর্সর্য মপাযার্রা? 
  
ইর্তের্ধয চা এর্স পডায, কার্প চা ঢালর্ত শুরু করর্লে র্ের্সস লর্রোর। র্ব্র্েন্ন প্রসর্ি 
মপাযার্রার সর্ি কথা ব্লর্ত ব্লর্ত র্ের্সস লর্রোর আচেকা প্রশ্ন করর্লে, 
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সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল মতা আোর সম্পর্কি মব্ে মখাাঁজ-খব্র কর্রর্িে, মকেে এর্ ার্ে 
তাাঁর কাজ? 
  
েদ্রর্লাক ধীর্র সুর্ি এর্ ােই পিন্দ কর্রে, তর্ব্ মেষ অব্র্ধ লর্ক্ষয মপৌঁিাে র্েকই। 
  
তাই হর্ব্ হযত! র্ের্সস লর্রোর্রর েুর্খ র্ব্দ্রুর্পর হার্স। আোর ওপর তার মব্ে তীক্ষ্ণ 
েজর আর্ি। আোর পুর্রার্ো ব্নু্ধব্ান্ধব্, র্ঝ-চাকরর্ের হাজার্রা প্রশ্ন কর্র ইর্তহাস মঘাঁর্ট 
মব্ডার্ে–আোর ব্াচ্চা ব্যস মথর্ক শুরু কর্র জীব্র্ের ইর্তহাস। র্কন্তু েদ্রর্লাক মব্াধহয 
এখেও তার জ্ঞাতব্য র্ব্ষযর্ট মজর্ে উের্ত পার্রে র্ে। আর্ে মতা তার্ক র্ের্থয ব্র্লর্ে, 
আোর কথাটা র্ব্শ্বাস করর্লই োর্লা করর্তে। র্েিঃ মেটার্ের সর্ি আোর প্রথে আলাপ 
হয লযাক্সার্োর্র, তারপর এখার্ে মসখার্ে েু-চারব্ার মেখা সাক্ষাৎ হর্যর্ি, র্কন্তু 
আোর্ের পর্রচয খুব্ কে। আো আপর্ে আোর সম্বর্ন্ধ মকাে মখাাঁজ খব্র কর্রের্ে 
োঁর্সর্য মপাযার্রা? 
  
তার্ত মকাে লাে হয ো। োথা োডর্লে মপাযার্রা। 
  
তার োর্ে? 
  
েযাোে, তাহর্ল েিোর্ব্ সব্ কথা খুর্ল ব্র্ল। মসর্েে সন্ধযায একটা কথা আর্ে বু্ঝর্ত 
মপর্রর্িলাে ঘর্র ময কজে উপর্িত র্ির্লে তার ের্ধয সব্র্চর্য তীক্ষ্ণ বু্র্দ্ধ, যুর্ক্তপ্রব্ণ 
এব্ং র্ির ের্স্তষ্ক হর্লে আপর্ে। এখে যর্ে ব্াজী ধর্র ব্লর্ত হয এই চারজর্ের ের্ধয 
মকাে প্রোণ ো মরর্খ মক খুে করর্ত পার্র, তর্ব্ আর্ে আপোর ওপরই ব্াজী ধরব্। 
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এটার্ক র্ক আর্ে প্রেংসা ব্র্ল ধর্র মেব্? 
  
তার কথায কাে র্ের্লে ো মপাযার্রা। একটা অপরাধর্ক স ল কর্র তুলর্ত ম র্ল 
সব্র্চর্য প্রথর্ে তার অগ্রপিাৎ, সব্র্কিু র্ব্চার র্ব্র্ব্চো কর্র মেখর্ত হয। সম্ভাব্য 
প্রর্তর্ট র্ব্ষর্য র্চন্তা কর্র র্ের্ত হয। মকেো সাোেয েুর্লর জেয ম াটা েযােটাই ব্যথি 
হর্য মযর্ত পার্র। োক্তার রব্াটিস অর্তর্রক্ত আত্মর্ব্শ্বার্সর জেয মব্াঁর্কর োথায র্কিু 
একটা কর্র ব্সর্ত পার্রে। মেজর মেসপােি  লা ল ো মের্ব্ মকাে কাজ কর্রে ো, 
র্তর্ে এ ধরর্ের কাজ করর্ত পার্রে ব্র্ল ের্ে হয ো আোর। র্েস মের্রর্েথ হযত েয 
মপর্য মকাে র্কিু করর্ত পার্রে। র্কন্তু মসরকে এক্সপাটি ো হওযায হযত োেিাস হর্য 
মেষ পযিন্ত ধরা পর্ড যার্ব্ে। র্কন্তু আপর্ে এর মকােটাই করর্ব্ে ো। আপোর বু্র্দ্ধ 
স্বে, ের্স্তষ্ক র্ির, এব্ং আপর্ে েৃঢ়র্চতা। 
  
র্ের্সস লর্রোর র্ের্েট কর্যক চুপ কর্র রইর্লে। তার েুর্খ মচার্খ এক অদু্ভত হার্স 
মখলা করর্ি। 
  
তাহর্ল আপোর ধারণা অেুযাযী আর্েই হলাে মসই ের্হলা ময র্ক ো র্েখুাঁত েযাে কর্র 
োণ্ডা োথায একজের্ক খুে করর্ত পার্র 
  
অন্তত এই েযাের্ক ব্াস্তর্ব্ রূপ র্ের্ত পার্রে আপর্ে। মসই ক্ষেতা আপোর আর্ি। 
  
মব্ে েজার ব্যাপার। তাহর্ল, ব্যাপারটা োাঁডার্লা ময একোত্র আর্েই মেটাের্ক খুে 
করর্ত পার্র? মপাযার্রার োন্ত স্বর মের্স আর্স, এখার্েই একটা অসুর্ব্ধা আর্ি, 
েযাোে। 

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

107 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

  
র্ক অসুর্ব্ধা োঁর্সর্য মপাযার্রা? 
  
একটু আর্  আর্ে ময কথাটা ব্ললাে র্েিযই আপোর ের্ে আর্ি। মকাে অপরাধ স ল 
করর্ত হর্ল সচরাচর সেস্ত খুাঁর্টোর্ট পর্রকেো আর্  মথর্কই মের্ব্ রাখর্ত হয। 
সচরাচর কথাটা ের্ে রাখর্ব্ে। কারণ আর এক ধরর্ণর স ল অপরাধ করা সম্ভব্। 
ধরুে, আপর্ে আচেকা কাউর্ক র্ঢল িুাঁর্ড েূর্রর একটা  ার্ির গুাঁর্ডর্ত লা ার্ত 
ব্লর্লে। যার্ক ব্লর্লে মস হযত ো মের্ব্র্চর্ন্তই র্ঢলটা িুাঁর্ড ব্সল এব্ং সর্তয সর্তয 
লক্ষযর্েে করর্ত পারল। একব্ার স ল হর্যই মস যর্ে ঐ র্ঢল িুাঁডর্ত যায মেখা যার্ব্ 
ব্যাপারটা আর ততখার্ে সহজ হর্ব্ ো। কারণ তখে মস র্চন্তা করর্ত শুরু কর্রর্ি। 
র্ঢলটা মিাাঁডার আর্  ের্ে হর্ে একটু োের্ের্ক আব্ার পরক্ষর্ণই ের্ে হর্ে ো ো, 
একটু ব্াাঁর্েক মঘাঁর্ষই মিাাঁডা উর্চত। প্রথেটা র্িল অব্র্চতে প্রর্ক্রযা, মযখার্ে োরীর 
ের্ের হুকুে তার্েল কর্রর্িল। এই হল এক ধরর্রর ক্রাইে–মথর্ে, মের্ব্ মেখব্ার মকাে 
সেয মেই–এক েুহূর্তিই ঘর্ট যায। ব্লর্ত ব্াধা মেই র্েিঃ মেটার্ের খুর্ের র্পির্েও এ 
ধরর্েরই একটা ের্োোব্ কাজ কর্রর্িল। 
  
হোৎ একটা প্রর্যাজর্ে ো মের্ব্-র্চর্ন্ত, দ্রুত কাজটা ঘর্ট ম ল। আপোর স্বোর্ব্র সর্ি 
র্েক এ ধরর্ের ক্রাইে খাপ খায ো। আপর্ে মেটাের্ক খুে করর্ত চাইর্ল, খুব্ োল 
োর্ব্ পর্রকেো র্ের্য খুেটা করর্ব্ে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

108 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

তাই বু্র্ঝ! র্ের্সস লর্রোর্রর েুর্খ মসই অদু্ভত হার্স  ুর্ট উের্লা। আপর্ে ব্লর্ত 
চাইর্িে মযর্হতু এটা আর্  মথর্ক পর্রকেো করা মকাে খুে েয–অতএব্ আর্ে মোের্ক 
খুে কর্রর্ে। 
  
র্েক তাই, েযাোে। মপাযার্রা ঘাড োডর্লে। 
  
র্কন্তু তবু্ও– র্ের্সস লর্রোর সাের্ের র্ের্ক ঝুাঁর্ক পর্ড ব্র্ল ওর্েে, র্সর্য মপাযার্রা, 
আর্েই মেটাের্ক খুে কর্রর্ি। 
  
অর্েকক্ষণ েু-জর্েই চুপচাপ। একটা অস্বর্স্তকর চাপা েীরব্তা ঘর্রর ব্াতাস োরী কর্র 
তুর্লর্ি, ব্াইর্রর অন্ধকার আর্রা ঘর্ের্য এর্সর্ি। মপাযার্রা এব্ং র্ের্সস লর্রোর 
েুজর্েই  াযার মের্সর র্ের্ক তার্কর্য আর্িে, সেযও মযে থের্ক রর্যর্ি মসখার্েই। 
  
েীরব্তা োের্লে মপাযার্রা। তাহর্ল এই হল আসল ঘটো। র্কন্তু েযাোে, মকে আপর্ে 
মেটাের্ক খুে করর্লে? 
  
কারণটা আপর্ে র্েিযই অেুোে করর্ত মপর্রর্িে োঁর্সর্য মপাযার্রা 
  
মোে তাহর্ল আপোর অতীত জীব্র্ের মকাে ম াপে ঘটো জাের্তে এব্ং মস ঘটো 
সম্ভব্ত মকাে েৃতুয তাই ো র্ের্সস লর্রোর? 
  
র্ের্সস লর্রোর চুপ কর্র রইর্লে। মব্াঝা ম ল মেৌেতাই সম্মর্তর লক্ষণ। 
  
আজ মকে এ কথা ব্লর্লে আোর্ক? মের্কই ব্া পাোর্লে মকে? 
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একর্েে আপর্েই ব্র্লর্ির্লে, মকাে সের্য হযত আর্ে আপোর্ক মের্ক পাোর্ত পার্র। 
  
হযাাঁ, হযাাঁ র্েক। আর্ে জােতাে আপর্ে যর্ে র্ের্জ মথর্ক মকাে কথা ো ব্র্লে তর্ব্ 
মকাের্েেই আপোর েুর্খ মথর্ক মকউই র্কিু আোয করর্ত পারর্ব্ ো। আোর ের্ে 
হর্যর্িল, অথব্া ব্লর্ত পার্রে একটা সম্ভাব্ো র্িল হযত মকাের্েে র্ের্জর সম্বর্ন্ধ কথা 
ব্লব্ার ইর্ে আপোর ের্ধয মজর্  উের্ত পার্র। 
  
র্ব্েষিোর্ব্ োথা োডর্লে র্ের্সস লর্রোর। আপর্ে েূরেেিী, তাই ের্ব্ষযৎ মেখর্ত 
মপর্যর্ির্লে। 
  
মসর্েে র্েোর মটর্ব্র্ল র্েিঃ মেটাে ময কথা ব্র্লর্ির্লে, মসটা র্ক আপোর্ক উর্েেয 
কর্রই ব্র্লর্িল ব্র্ল আপোর ধারণা? োন্ত  ম্ভীর স্বর্র প্রশ্ন কর্রে মপাযার্রা। 
  
হযাাঁ, র্েিঃ মোে ব্র্লর্ির্লে র্ব্ষই হল মের্যর্ের প্রধাে অস্ত্র। কথাটা আোর্ক উর্েেয 
কর্রই ব্লা। এর আর্ ও একর্েে অর্ের্কর সাের্ে এই ধরর্ের একটা োেলার কথা 
ব্লব্ার সেয র্তর্ে আোর্ক লক্ষয কর্রর্ির্লে। আোর মকেে একটা সর্ন্দহ হর্যর্িল 
র্েিঃ মেটাে আোর ম াপে ব্যাপারটা জার্েে, মসর্েেই সর্ন্দহটা েৃঢ় হল। র্ের্িত হলাে 
ময, ব্যাপারটা আর অজাো মেই। 
  
েদ্রর্লার্কর ের্ব্ষযৎ ইোটাও র্ক আপর্ে বু্ঝর্ত মপর্রর্ির্লে? 
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সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল আর আপোর উপর্ির্ত ময দেব্াৎ হর্যর্ি এেে কথা র্ব্শ্বাস 
করা েক্ত। আর্ে তা বু্র্ঝ র্েলাে, এরপর র্েিঃ মোে ব্াহােুরী মের্খর্য ব্লর্ব্ে, যা মকউ 
মকাের্েে পার্রের্ে আজ র্তর্ে তাই পর্রষ্কার করর্ত মপর্রর্িে। 
  
র্েিঃ মেটাের্ক খুে করর্ব্ে,কখে র্েক করর্লে? 
  
অে ইতস্তত কর্রে র্ের্সস লর্রোর, কখে ময র্েক করলাে ব্লা েক্ত। তর্ব্ র্েোর্র 
যাব্ার আর্ ই মিারাটা আোর েজর্র পর্ডর্িল। র্েোর মেষ কর্র ড্রর্যংরুর্ে র্ র্র 
আসার সেয সকর্লর মচাখ এর্ডর্য মিারাটা তুর্ল আোর আর্স্তর্ে লুর্কর্য মরর্খর্িলাে 
মকউই মেখর্ত পাযর্ে ব্যাপারটা। 
  
এ ময এর্কব্ার্র র্েপুণ র্েেীর েত হাত সা াই। েন্তব্য করর্লে মপাযার্রা। 
  
তখেই আর্ে েের্ির কর্র ম ললাে। কাজটা র্েিঃসর্ন্দর্হ খুব্ ঝুাঁর্কর। র্কন্তু আোর মতা 
আর মকাে উপায র্িল ো। 
  
র্কিুক্ষণ চুপ কর্র মথর্ক র্ের্সস লর্রোর পুর্রার্ো কথার মখই ধর্র ব্লর্ত লা র্লে-
ব্রীর্জর আসর ব্সল। মখলা এর্ র্য চর্লর্ি। একসেয সুর্যা  এর্স ম ল। আর্ে তখে 
োর্ে। পাযচার্র করার োে কর্র  াযার-মের্সর কার্ি হার্জর হলাে। মচযার্র ব্র্স 
র্ঝেুর্ের্লে র্েিঃ মেটাে, অেয র্তেজর্ের র্ের্ক তার্কর্য মেখলাে, প্রর্তযর্কই তার্স েগ্ন। 
ব্যাস! সুর্যা  হাতিাডা করলাে ো-ঝুাঁর্ক পর্ড হৃৎর্পণ্ড তাক কর্র িুর্র চালালাে- 
  

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

111 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

র্ের্সস লর্রোর্রর  লার স্বর অে মকাঁর্প উেল। র্েক তখেই একটা েতলব্ োথায 
এর্লা। অর্েযর সর্ন্দর্হর হাত মথর্কও মতা ব্াাঁচর্ত হর্ব্-র্েিঃ মেটার্ের সর্ি কথা ব্লার 
োে করলাে। পুর্রার্ো র্ের্ের  াযার-মের্সর সম্পর্কি কর্যকটা েন্তব্য করলাে। চুপ 
কর্র থাকলাে র্কিুক্ষণ–মলার্ক জােুক অর্ে তার উত্তর্রর অর্পক্ষা করর্ি। মের্ষ 
ব্ললাে, হযাাঁ, আর্েও তার সর্ি একেত-ঘর  রে রাখর্ত আধুর্েক মরর্ের্যটার্রর মচর্য 
পুর্রার্ো আের্লর চুর্েই োল। 
  
র্েিঃ মোে মকাে র্চৎকার করর্লে ো? 
  
ো। মকব্ল তার  লা র্ের্য একটা েৃেু ঘডঘড েব্দ মোো ম ল। অেয মখর্লাযাডরা ের্ে 
করর্ত পার্র মেটাে আোর কথার জব্াব্ র্ের্েে। এরপর ব্রীর্জর মটর্ব্র্ল ম লাে। 
তখে মসখার্ে মেষ তাসটা মখলা হর্ে। 
  
আপর্ে মসাজা র্ র্য মখলর্ত শুরু করর্লে? 
  
 হযাাঁ। 
  
এব্ং এেে  েীর ের্োর্যা  র্ের্য মখর্লাে ময এই ঘটোর েুর্েে পর্রও আোর কার্ি 
সেস্ত তার্সর র্ব্ব্রণ ির্ব্র ের্তা ব্র্ল মযর্ত একটুও অসুর্ব্ধা হল ো। তার্সর কথা 
আর্ে েুর্ল ো সহর্জ। েৃেুস্বর্র জব্াব্ র্ের্লে র্ের্সস লর্রোর। 
  
র্কন্তু েযাোে, অর্ে ময একটা সূর্ত্রর হর্েস পার্ে ো। ের্ে হর্ে মকাথাও েুল হর্ে। 
আপর্ে োণ্ডা োথায পর্রকেো র্ের্য কাজ কর্রে। সব্র্কিু আর্ -োর্  যাচাই কর্র 
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মেওযা আপোর স্বোব্। আপর্ে হোৎ র্েক করর্লে,আপোর্ক সাংঘার্তক একটা ঝুাঁর্ক 
র্ের্ত হর্ব্, অেয মকাে পথ মেই। ঝুাঁর্ক র্ের্লে এব্ং স লও হর্লে। অথচ র্েক েুসপ্তাহ 
ব্ার্ে আপোর েত ব্ের্ল ম ল–এখে আপর্ে ধরা র্ের্ত প্রস্তুত–পুর্রা ব্যাপারটা র্েক 
র্ব্শ্বাসর্যা য হর্ে ো। 
  
র্ের্সস লর্রোর্রর েুর্খ ব্াাঁকা হার্স মেখা র্েল, হযাাঁ। এর ের্ধয একটা ব্যাপার আপোর 
র্েক জাো মেই োঁর্সর্য মপাযার্রা। মসর্েে র্েস মের্রর্ের্থর সর্ি আোর হার্লি স্ট্রীর্ট 
মেখা হর্যর্িল। 
  
হু, মপাযার্রা তীক্ষ্ণ েৃর্ির্ত েদ্রের্হলার র্ের্ক তার্কর্য রইর্লে, আর্ে এখে মযে র্কিুটা 
বু্ঝর্ত পারর্ি। 
  
মসখার্ে আর্ে র্ব্র্েষর্জ্ঞর সর্ি মেখা করর্ত র্ র্যর্িলাে। র্তর্ে আোস-ইর্ির্ত যা 
ব্লর্লে, আর্ে আর্ ই তা আাঁচ কর্রর্িলাে। র্ের্সস লর্রোর্রর েুর্খ একটা োন্ত মকােল 
হার্স মেখা র্েল। 
  
আর মব্র্ে ব্রীজ আর্ে মখলর্ব্া ো। খুব্ সাব্ধাে থাকর্ল র্েযে মের্ে চলর্ল কর্যক ব্ির 
আর্ে মব্াঁর্চ থাকর্ত পার্র। যাই মহাক, মস র্ের্য আর্ে োথা ঘাোর্ত চাই ো। র্ব্র্েষর্জ্ঞর 
মচম্বার মথর্ক মব্র্রর্য র্েস মের্রর্ের্থর সর্ি মেখা, একসার্থ চা মখলাে আেরা। র্ের্সস 
লর্রোর র্ের্েট খার্েক চুপ কর্র রইর্লে। 
  
মসর্েে চা মখর্ত মখর্ত অর্েক র্চন্তা করলাে। আোর কার্জর  র্ল র্েিঃ মেটার্ের 
প্রাণটাই শুধু ম ল ো আরও র্তেজর্ের জীব্ে র্ের্য টাোটার্ে, মেটার্ের কথা ো হয 
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মির্ডই র্েলাে। র্কন্তু ব্ার্ক র্তেজে? তারা মতা আোর মকাে ক্ষর্ত কর্রর্ে। আোর 
স্বীকার্রার্ক্তর্ত তারা মতা েুর্ক্ত পার্ব্ে। অব্েয মেজর মেসপােি ব্া োক্তার রব্াটিস এর্ের 
জেয োথাব্যথা মেই। অযাো মের্রর্েথ এর্কব্ার্র অেব্যসী। র্কিু হর্ল তার ম াটা 
জীব্েটাই েি হর্য মযর্ত পার্র–এ আর্ে র্কিুর্তই মের্ে র্ের্ত পারব্ ো। তাই োব্ো-
র্চন্তা কর্রই আপোর্ক ম াে করলাে। 
  
ঘর্রর ের্ধয আব্ার মসই থেথর্ে েীরব্তা মের্ে এল। মকউই মকাে কথা ব্লর্িে ো। 
এরকুল মপাযার্রা তীক্ষ্ণ েৃর্ির্ত র্ের্সস লর্রোর্রর েুর্খর র্ের্ক তার্কর্য আর্িে। র্কন্তু 
র্ের্সস লর্রোর্রর েুর্খ মকাে োব্ান্তর মেই। 
  
র্ের্সস লর্রোর আপর্ে র্েক ব্লর্িে? আর্  মথর্ক েযাে কর্র আপর্ে মসর্েে সন্ধযায 
র্েিঃ মেটার্ের ব্ার্ডর্ত হার্জর হে র্ে? এটা আর্  মথর্ক েযাে করা খুে েয? মপাযার্রার 
উর্ত্তর্জত কণ্ঠস্বর মের্স এল। 
  
একেুহূতি মপাযার্রার েুর্খর র্ের্ক তার্কর্য রইর্লে র্ের্সস লর্রোর, তারপর োথা 
োডর্লে, ো। র্েিযই ো। 
  
তাহর্ল েযাোে, খুব্ েুিঃর্খর সর্ি জাোর্ে–আপর্ে র্েিযই আোর্ক র্ের্থয ব্র্লর্িে। 
  
োঁর্সর্য মপাযার্রা, আপর্ে েুল করর্িে। র্ের্সস লর্রোর্রর কণ্ঠস্বর ব্রর্ র েত োণ্ডা 
মোোল। 
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মপাযার্রা অধধযিযোর্ব্ মচযার মির্ড ঘর্রর ের্ধয র্ব্ডর্ব্ড করর্ত করর্ত কর্যক পাক 
পাযচার্র করর্লে। হোৎ মেওযার্লর র্ের্ক এর্ র্য র্ র্য সুইচ র্টর্প আর্লা জ্বালার্তই 
উজ্জ্বল অর্পায সারা ঘর ের্র উেল। 
  
আব্ার র্ের্জর জায ায র্ র্র র্ র্য ব্সর্লে মপাযার্রা। েুই হাত হাাঁটুর্ত মরর্খ তার্কর্য 
রইর্লে র্ের্সস লর্রোর-এর র্ের্ক। 
  
এরকুল মপাযার্রা র্ক কখেও েুল করর্ত পার্র? 
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গম্ভীর স্বর প্লেরস এল 
সব্সেয মকউই র্েেুিল হর্ত পার্র ো। র্ব্রর্ক্তের্র ব্র্ল ওর্েে র্েসস লর্রোর। 
  
আর্ে পার্র। মপাযার্রার  ম্ভীর স্বর মের্স এল এব্ং এটা সব্সেযই এতই অর্েব্াযি ময 
োর্ঝ োর্ঝ আর্ে র্ের্জই অব্াক হর্য যাই। তবু্ও এর্ক্ষর্ত্র একটা র্ব্ষর্য আোর র্েিয 
ব্ড রকর্ের েুল হর্যর্ি। আপর্ে ব্লর্িে ময খুেটা আপর্ে কর্রর্িে। র্কন্তু তা মতা 
হর্ত পার্র ো। তাই যর্ে হত তাহর্ল র্কোর্ব্ আপর্ে এই খুেটা কর্রর্িে এরকুল 
মপাযার্রা তা আপোর মথর্ক োলোর্ব্ই জােত। 
  
র্ক সব্ আর্ব্াল-তার্ব্াল ব্কর্িে। র্ের্সস লর্রোর ব্র্ল ওর্েে। 
  
আপোর ের্ে হর্ত পার্র আর্ে পা ল। র্কন্তু আর্ে তা েই। আর্ে র্েেুিল এব্ং অভ্রান্ত। 
র্েিঃ মেটাের্ক আপর্ে খুে কর্রর্িে এ কথা আর্ে মের্ে র্ের্ত রার্জ আর্ি, র্কন্তু মযোর্ব্ 
ব্র্লর্িে মসইোর্ব্ খুেটা আপর্ে করর্ত পার্রে ো। র্ের্জর চর্রত্র র্ব্র্রাধী কাজ মকউ 
করর্ত পার্র ো। হয খুেটা আর্  মথর্ক েযাে করা, েয আপর্ে এ খুে কর্রে র্ে। 
মপাযার্রা র্ের্সস লর্রোর্রর র্ের্ক তাকার্লে। 
  
আপর্ে সর্তযই ব্দ্ধ পা ল। তীক্ষ্ণণ কর্ণ্ঠ ব্র্ল ওর্েে র্ের্সস লর্রোর। যখে আর্ে 
মস্বোয ব্লর্ি ময খুেটা আর্েই কর্রর্ি তখে র্কোর্ব্ খুেটা কর্রর্ি তাই র্ের্য র্ের্থয 
ব্লর্ত যাব্ মকে? আোর র্ক স্বাথি? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

116 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

এরকুল মপাযার্রা আব্ার ঘর্রর ের্ধয পাযচার্র করর্ত শুরু করর্লে। একটু পর্র র্ের্জর 
জায ায র্ র্র এর্লে। তাাঁর উর্ত্তজোর োব্টা মকর্ট ম র্ি। 
  
এখে আর্ে ম াটা ব্যাপারটা বু্ঝর্ত পারর্ি। খুেটা আপর্ে কর্রে র্ে। মপাযার্যার োন্ত 
স্বর মের্স এল, আর্ে েি মেখর্ত পার্ে-কার্লস্ট্রীর্ট অযাো মের্রর্ের্থর র্ব্ষণ্ণ েূর্তির 
পাোপার্ে আরও একর্ট মের্যর ির্ব্  ুর্ট উের্ি, ময মের্যর্ট র্চরটাকাল একাকী 
র্েিঃসিোর্ব্ সের্যর সাাঁর্কা মপর্রর্য আজ জীব্র্ের মেষ প্রার্ন্ত এর্স োাঁর্ডর্যর্ি। সব্টাই 
েি হর্য উর্ের্ি আোর কার্ি। র্কন্তু েযাোে, আপর্ে র্ের্িন্ত হর্লে র্ক কর্র ময র্েস 
মের্রর্েথই খুে কর্রর্ি মেটাের্ক? 
  
র্কন্তু োঁর্সর্য মপাযার্রা– 
  
র্ের্থয ব্র্ল মকাে লাে মেই েযাোে। মযর্েে কার্লিস্ট্রীর্ট আপোর োের্সক অব্িা আর্ে 
বু্ঝর্ত মপর্রর্ি। োক্তার রব্াটিস ব্া মেজর মেসপার্েির জেয এরকে কাজ আপর্ে 
করর্ব্ে ো। র্কন্তু র্েস মের্রর্েথ?–তার প্রর্ত আপোর সের্ব্েো আর্ি। কারণ মস যা 
কর্রর্ি অতীর্ত আপর্ে তাই কর্রর্ির্লে। আপর্ে হযত জাের্তে ো র্ক উর্ের্েয র্েস 
মের্রর্েথ খুে কর্রর্ি মেটাের্ক, র্কন্তু মস-ই ময খুে কর্রর্ি আপর্ে র্ের্িতোর্ব্ তা 
জাের্তে। এেের্ক ব্যার্টল যখে আপোর্ক এ র্ব্ষর্য প্রশ্ন কর্রর্ির্লে তখেও জাের্তে 
আপর্ে এ-কথা। বু্ঝর্তই পারর্িে ম াটা ব্যাপারটাই আোর জাো। অপর্রর অপরার্ধর 
মব্াঝা র্ের্জর ঘার্ড র্ের্য আপর্ে মযোর্ব্ একর্ট অেব্যসী মের্যর্ক ব্াাঁচার্ত মচিা 
করর্িে–সর্তয েহৎ আপর্ে। 
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আপর্ে েুর্ল যার্েে োঁর্সর্য মপাযার্রা–শুকর্ো  লায ব্র্ল ওর্েে র্ের্সস লর্রোর, 
আর্েও র্েরপরাধ েই–অর্েক ব্ির আর্  আর্ে র্ের্জর হার্ত আোর স্বােীর্ক খুে 
কর্রর্িলাে। 
  
র্কিুক্ষণ চুপচাপ রইর্লে েুজর্েই। তারপর মপাযার্রার োন্ত কণ্ঠস্বর মের্স এল, এই হল 
র্ব্ধাতার অর্োঘ র্ব্চার। আপোর র্ব্র্ব্ক বু্র্দ্ধ রর্যর্ি র্ের্জর অপরার্ধর জেয োর্স্ত 
মপর্ত আপর্ে প্রস্তুত। খুেটা খুেই। র্েহত ব্যর্ক্তই একোত্র লক্ষয েয। আপোর সাহস 
আর্ি েযাোে। আপোর েৃর্িের্ক্তও খুব্ স্বে। র্কন্তু র্ের্সস লর্রোর–আপর্ে এত র্ের্িন্ত 
হর্লে র্ক কর্র ময র্েস মের্রর্েথই খুে কর্রর্িে মেটাের্ক? 
  
একটা  েীর েীঘির্েশ্বাস ম লর্লে র্ের্সস লর্রোর। 
  
আর্ে ময তার্ক খুে করর্ত মের্খর্ি োঁর্সর্য মপাযার্রা। 
  
 মপাযার্রা আচেকা মহর্স উের্লে। তার প্রাণর্খালা হার্সর্ত সারা ঘর  ে- ে করর্ত 
লা ল। একটু ব্ার্ে হার্স থার্ের্য ব্লর্লে, র্ক আিযি! ঘটোটা র্ের্য এত তকি করলাে, 
যুর্ক্ত মেখালাে, কত প্রশ্ন এল, অথচ এই ব্যাপারটার একজে প্রতযক্ষেেিী রর্যর্ি। খুেটা 
তার মচার্খর সাের্েই ঘর্টর্ি। েযাোে ঘটোটা আোর্ক খুর্ল ব্লুে। 
  
তখে মব্ে রাত। অযাো মের্রর্েথ োর্ে র্িল। ও উর্ে োাঁর্ডর্য অেয সকর্লর তাসগুর্লা 
উাঁর্ক মের্র মের্খ র্েল। তারপর পাযচার্র করর্ত লা ল ঘর্রর ের্ধয। এর্ের্ক আোর্ের 
তাসটাও মসরকে মঘার পযাাঁর্চর র্িল ো তাই খুব্ একটা ের্োর্যা  র্েইর্ে। মখলাটা মেষ 
হব্ার েুর্খ আোর হোৎ েজর ম ল র্েিঃ মেটার্ের র্ের্ক। অযাো মের্রর্েথ মযে মসখার্ে 
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ঝুাঁর্ক পর্ড র্ক করর্ি। তারপর আর্স্ত আর্স্ত মস উর্ে োাঁডার্লা র্কন্তু তার হাতটা 
েদ্রর্লার্কর বু্র্কর ওপর। মের্রর্ের্থর মচার্খ েুর্খ আতে আর ের্যর িাপ। মস চট 
কর্র আোর্ের র্ের্ক তাকার্লা, তখেই লক্ষয করলাে তার মচার্খ অপরার্ধর িাযা। 
তখেও আর্ে ব্যাপারটা বু্র্ঝর্ে, পর্র অব্েয সব্ই পর্রোর হর্য ম ল। আহার্র মব্চারা 
র্ক েয বু্র্ক র্ের্যই ো র্েে কাটার্ে। অথচ আর্ে ময ওর্ক লক্ষয কর্রর্ি তাও হযত 
জার্ে ো। োঁর্সর্য মপাযার্রা, আর্  আর্ে এতটা সহােুেূর্তেীল র্িলাে ো। েযা র্জর্েসটা 
মকাে র্েেই আোর্ক এতটা র্ব্চর্লত কর্রর্ে, র্কন্তু ব্যস ব্াডার সার্থ সার্থই মতা এ-
সর্ব্র জন্ম। 
  
কথাগুর্লা শুের্ত োর্লাই। মপাযার্রার েন্তব্য মোো ম ল। র্কন্তু েযাোে এর সব্গুর্লাই 
সকর্লর প্রর্ত প্রর্যাজয েয। অযাো মের্রর্েথ অেব্যসী েুর্খ মচার্খ একটা েীরু োব্। 
ের্ে হয একটু কডা কথা ব্লর্লই মকাঁর্ে ম লর্ব্–তাই ো? হযাাঁ র্েকই, সকর্লর 
সের্ব্েো জা র্ত পার্র। র্কন্তু আর্ে সকর্লর সর্ি একেত েই। অযাো মের্রর্েথ মকে 
মেটাের্ক খুে কর্রর্ি জার্েে? কারণ মের্রর্েথ এক কার্জর ব্ার্ডর্ত চুর্র কর্র ধরা 
পর্ড, র্চরকার্লর েত েুখ ব্ন্ধ করার জেয মসই ব্ার্ডর  ৃহকত্রিীর্ক খুে কর্রর্ির্লে, এ-
কথা মেটাে জাের্তে। 
  
অব্াক হর্য তাকার্লে তার র্ের্ক র্ের্সস লর্রোর। এসব্ র্ক সর্তয োঁর্সর্য মপাযার্রা? 
  
প্রর্তর্ট কথাই র্েোরুণ সর্তয। মলার্ক োর্ব্ র্েস মের্রর্েথ োন্ত, েদ্র মের্য। র্কন্তু 
আসর্ল, ঐ মিাট, োন্তর্েি মের্যর্ট খুব্ই সাংঘার্তক, র্ব্পজ্জেক। মযখার্েই তার সুখ ব্া 
র্েরাপত্তা জর্ডত থাকর্ব্ মসখার্েই মস র্হংস্র ব্েয হর্য উের্ব্। এব্ং মিাব্ল োরর্তও 
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র্িধা করর্ব্ ো। কাউর্ক র্ব্শ্বাস কর্র ো মস। অপর এোর্ব্ই খুে করর্ত করর্ত মস 
পাকার্পাক্ত হর্য যার্ব্। যাক আর্ে এখে র্ব্োয মেব্ েযাোে, যা ব্ললাে মের্ব্ 
মেখর্ব্ে। 
  
যর্ে মসরকে ের্ে হয, তর্ব্ আর্ে র্কন্তু আজর্কর সেস্ত কথাব্াতিা অস্বীকার করর্ত 
পার্র। মকাে সাক্ষীও মেই। মসর্েে সন্ধযায আর্ে যা মের্খর্ি তা শুধু আপোর আোর 
ের্ধযই থাকর্ব্। 
  
মকাে েয মেই েযাোে। আপোর অেুের্ত িাডা মকউই মকাে কথা জাের্ব্ ো। তািাডা 
আর্ে র্ের্জর সর্েক পর্থই এর্ ার্ে। 
  
র্ের্সস লর্রোরর্ক অসংখয ধেযব্াে জার্ের্য র্ব্োয র্ের্লে মপাযার্রা। রাস্তা ধর্র মব্ে 
র্কিুটা এর্ র্য যাব্ার পর র্ক ের্ে হর্ত র্ের্সস লর্রোর্রর ব্ার্ডর র্ের্ক র্ র্র তাকার্লে 
র্তর্ে। অন্ধকার্র েি ো মেখা ম র্লও ের্ে হল র্েস মের্রর্েথ ম ট মপর্রর্য ঐ ব্ার্ডর্ত 
ঢুকল। মপাযার্রা র্ র্র যার্ব্ে র্ক ো োব্র্লে একব্ার, র্কন্তু েের্ির কর্র র্ের্জর 
পর্থই পা ব্াডার্লে র্তর্ে। 
  
ব্ার্ড র্ র্রই ব্যার্টল মক ম াে করর্লে মপাযার্রা। 
  
 হযার্লা! ব্যার্টর্লর েরাট কণ্ঠস্বর মের্স এল। 
  
আর্ে যা ব্লর্ি শুেুে। র্েস মের্রর্ের্থর সর্ি একব্ার মেখা করাটা খুব্ জরুরী। 
মপাযার্রা উর্ত্তর্জত োর্ব্ ব্র্ল উের্লে। 
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হযাাঁ। মসটা আর্েও জার্ে। র্কন্তু এখেই ব্যাপারটা এত জরুরী হর্য উেল মকে? 
  
োঁর্সর্য ব্যার্টল। যত সেয যার্ব্ মস আরও সাংঘার্তকোর্ব্ র্ব্পজ্জেক হর্য উের্ত পার্র 
এটা েুর্ল যার্ব্ে ো। 
  
র্ের্েটখার্েক চুপ কর্র মথর্ক ব্যার্টল ব্লর্লে, হযাাঁ, আর্ে বু্ঝর্ত পারর্ি। র্কন্তু মসরকে 
মতা মকউ মেই–যাকর্ , আর্ে অব্েয তার্ক সরকারীোর্ব্ র্চর্ে র্লর্খ জাোর্ে ময আর্ে 
আ ােীকাল তার সর্ি উইর্লংর্ ার্েি মেখা করব্। ের্ে হয, এর্ত র্কিুটা োেিাস হর্য 
পডর্ব্ মস। তখেই তার্ক কাযো করা সহজ হর্ব্। 
  
হযাাঁ। এটা খারাপ ো। আপর্ত্ত ো থাকর্ল আর্ে আপোর সিী হর্ত পার্র। 
  
আপর্ত্ত? র্ক ময ব্র্লে। আপোর্ক সিী মপর্ল খুব্ খুেী হব্। 
  
র্রর্সোর োর্ের্য মরর্খ র্কিুক্ষণ ব্র্স রইর্লে মপাযার্রা। তার েেটা র্কিুর্তই র্ির 
থাকর্ত চাইর্ি ো। র্কর্সর একটা আেোয অস্বর্স্ত হর্ে তার। 
  
কাল সকার্লই মেখা যার্ব্। র্ব্ড র্ব্ড করর্ত করর্ত ঘুে মচার্খ র্ব্িাোর র্ের্ক এর্ ার্লে 
মপাযার্রা। 
  
আোর কত্রিী র্কন্তু এসব্ ব্যাপার খুব্ অপিন্দ করর্তে, সযার। যাই ঘটুক ো মকে ম রি 
ব্ার্ড পুর্লে ঢুকর্ব্ মকে? র্তর্ে যর্ে েুল কর্র েু একটা মব্র্ে টযাব্র্লট মখর্য োরাই 
যাে, মসটার্ত েুঘিটো িাডা আর র্কিু েয। পুর্লর্ের এর্ত োথা  লাব্ার র্ক আর্ি? 
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র্ের্সস লর্রোর্রর ব্ার্ডর বৃ্দ্ধা োসী মপাযার্রার কথার উত্তর র্ের্ের্লে। একটু আর্ ই 
র্ের্সস লর্রোর-এর েৃতুযর খব্র মপর্যর্িে মপাযার্রা। সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল তার্ক 
ম াে কর্র খব্রটা জাোে। পুর্লর্ের ের্ত–র্ের্সস লর্রোর আত্মহতযা কর্রর্িে। 
মপাযার্রার সর্ি োিঃ রব্াটির্সর মেখা হর্যর্ি এ ব্ার্ডর্ত মঢাকার েুর্খ। তারও েত ঘুর্ের 
ওষুধ মখর্য আত্মহতযা কর্রর্িে র্ের্সস লর্রোর। সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টর্লর কাি মথর্ক 
মপাযার্রা মোটােুর্ট ঘটোটা জাের্ত মপর্রর্িে। 
  
েৃতুযর আর্  র্ের্সস লর্রোর ব্াকী র্তেজে োক্তার রব্াটিস, মেজর মেপােি আর র্েস 
মের্রর্ের্থর োর্ে র্চর্ে র্লর্খ ম র্িে। পর্রোর র্চর্ে, মকােরকে জর্টলতা মেই। সব্ 
ঝার্েলা, ঝঞ্ঝাট মথর্ক েুক্ত হব্ার একটা পথই তার সাের্ে মখালা আর্ি আত্মহতযা। 
মেটার্ের খুেী র্তর্ে র্ের্জই। এই ঘটোয অেয র্তেজের্ক ময কি মো  করর্ত হর্যর্ি। 
তার জেয র্তর্ে ক্ষোপ্রাথিী। এই হল র্চর্ের েূল ব্ক্তব্য। 
  
সকাল আটটার োর্ক সব্িপ্রথে োিঃ রব্াটিস এই র্চর্ে পাে। তারপর র্তর্ে তার 
পর্রচার্রকার্ক পুর্লর্ের সর্ি মযা ার্যা  করর্ত র্ের্েিে র্ের্য তর্ডঘর্ড উপর্িত হে 
র্ের্সস লর্রোর-এর ব্ার্ডর্ত। মযখার্ে র্ র্য মোর্েে ময র্ের্সস লর্রোর তখেও ঘুে 
মথর্ক ওর্েের্ে। দ্রুত পায তার মোব্ার ঘর্র র্ র্য হার্জর হে োিঃ রব্াটিস। র্কন্তু তখে 
আর করার র্কিু র্িল ো, সব্ মেষ। েদ্রের্হলার োথার কার্ি মটর্ব্র্ল একটা 
মের্রাোইর্লর  াইল পাওযা ম র্ি। এক ধরর্ণর ঘুর্ের ওষুধ।  াইর্লর অর্ধিকটাই 
খার্ল। োিঃ রব্াটির্সর পর্রচার্রকার ম াে মপর্য পুর্লর্ের পক্ষ মথর্ক র্ের্েেোল 
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সার্জিেও প্রায সর্ি সর্িই র্ের্সস লর্রোর্রর ব্ার্ডর্ত উপর্িত হে। তারও একই েত, 
ঘুর্ের ওষুধ মখর্য আত্মহতযা কর্রর্িে র্ের্সস লর্রোর। 
  
মেজর মেসপােি েহর্রর ব্াইর্র ম র্িে, সুতরাং মসর্েে সকার্লর োর্ক র্চর্ে পাের্ে 
র্তর্ে। র্েস মের্রর্েথ র্চর্ে মপর্যর্িে। 
  
মপাযার্রা ব্াস্তর্ব্ র্ র্র এর্লে। তখেও র্সাঁর্ডর কার্ি োাঁর্ডর্য ব্দ্ধা োসী- ুাঁর্পর্য কাাঁের্ি। 
  
র্ক েযের, ব্ীেৎস ব্যাপার সযার। কাল সন্ধযার্ব্লায মতা আপর্ে তার সর্ি চা মখর্লে, 
র্ক সুন্দর েদ্র ব্যব্হার করর্লে র্তর্ে। আর আজ সকার্লই আোর্ের মির্ড চর্ল 
ম র্লে। ঐ ময োক্তার রব্াটিস ো র্ক মযে েদ্র মলাক। তা মসই েদ্রর্লাক মোর্র এর্স 
উর্ত্তর্জতোর্ব্ র্জজ্ঞাসা করর্লে, র্ের্সস লর্রোর মকাথায? আর্ে মতা অব্াক, ব্ললাে 
ময র্তর্ে ঘুে মথর্ক উর্ে ঘর্ন্ট ো ব্াজার্ল মকউ তার্ক র্ব্রক্ত কর্র ো, এটাই তার 
আর্েে। েদ্রর্লাক আব্ার র্জজ্ঞাসা করর্লে, তার মোব্ার ঘর মকাথায, ব্লর্ত ব্লর্ত 
র্তর্ে র্সাঁর্ড মব্র্য উের্ত লা র্লে। আর্েও োাঁডালাে তার মপিে মপিে। েূর মথর্ক 
মোব্ার ঘরটা মেখর্তই র্তর্ে েরজা মের্ল ঘর্র ঢুর্ক মচাঁর্চর্য উের্লে।–হযায-হায, ব্ড 
মেরী হর্য ম র্ি। র্ র্য মের্খ আোর্ের কী খার্টর ওপর পর্ড আর্িে, র্ির মেহ। 
োক্তার েদ্রর্লাক তবু্ তার হৃৎেন্দে চালু করার কত মচিা করর্লে। আোর্ক ব্লর্লে 
 রে জল আর ব্রার্ণ্ড র্ের্য আসর্ত। র্কন্তু সব্ ব্যথি হল। ইর্তের্ধয আব্ার পুর্লর্ের 
 ার্ডও এর্স ম র্ি–তারপর এই ঝার্েলা, এটা র্কন্তু র্েক হল ো সযার। এখার্ে পুর্লে 
আসর্ব্ মকে? 
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মপাযার্রা এ-কথার জব্াব্ র্ের্লে ো, প্রণাে করর্লে,  তকাল রার্ত্র র্ের্সস লর্রোরর্ক 
র্ক মকাে কারর্ণ উর্িগ্ন ব্া র্চর্ন্তত ের্ে হর্েল? 
  
ো মতা সযার। স্বাোর্ব্কই র্িল। তর্ব্ খুব্ ক্লান্ত মেখার্েল, ের্ে হয খুব্ যিণা পার্ের্লে 
র্তর্ে। ইোর্েং েরীরও র্ব্র্েষ োর্লা যার্েল ো।  তকাল আপর্ে চর্ল যাব্ার পর আর 
একর্ট অেব্যসী মের্য তার সর্ি মেখা করর্ত এর্সর্িল। ের্ে হয মসই কারর্ণও র্তর্ে 
খার্েকটা উর্িগ্ন হর্য পডর্ত পার্রে। 
  
মপাযার্রা র্সাঁর্ড মব্র্য উের্ত উের্ত থের্ক োাঁডার্লে। 
  
তরুণী ের্হলা? 
  
 হযাাঁ সযার। োে ব্লর্লে–র্েস মের্রর্েথ। 
  
 কতক্ষণ র্ির্লে র্তর্ে? 
  
প্রায ঘণ্টাখার্েক। তারপর আোর কত্রিী শুর্ত ম র্লে। সর্ন্ধযার র্েোরটা মোব্ার ঘর্রই 
র্ের্ত ব্লর্লে, খুব্ ক্লান্ত মব্াধ করর্ির্লে র্তর্ে। 
  
মপাযার্রা র্কিুক্ষণ চুপ কর্র রইর্লে।  তকাল সন্ধযায র্ক মকাে র্চর্েপত্র র্লর্খর্ির্লে 
মতাোর কত্রিী? 
  
শুর্ত যাব্ার আর্  র্কিু র্লর্খর্ির্লে র্কো র্েক জার্ে ো তর্ব্ ব্সব্ার ঘর্রর মটর্ব্র্লর 
ওপর োর্ক পাোব্ার জর্েয কর্যকটা র্চর্ে পর্ডর্িল। রার্ত্র ম ট ব্ন্ধ করব্ার আর্  
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মসগুর্লা তার্ক র্ের্য আর্স আর্ে। র্কন্তু মস র্চর্েগুর্লার্ত অর্েক আর্  মথর্কই মটর্ব্র্ল 
রাখা র্িল। 
  
মোট কটা র্চর্ে র্িল? 
  
 র্েক সংখযাটা ের্ে মেই। েুর্টা র্ক র্তের্ট। র্তের্টই মব্াধহয। 
  
োর্ক মেব্ার আর্  র্চর্ের ওপর্রর র্েকাোগুর্লা লক্ষয কর্রর্ির্ল? োর্লা কর্র মের্ব্ ব্ল, 
ব্যাপারটা খুব্ জরুরী। 
  
র্চর্েগুর্লা োকব্ার্ক্স ম লার সেয ওপর্রর র্চর্ের র্েকাোটা েজর্র পর্ডর্িল–মসটা হর্ে 
ম াাঁটাে অযাণ্ড েযাসে। তর্ব্ অেযগুর্লার কথা মতা র্েক ব্লর্ত পারব্ ো। 
  
র্চর্ে ময র্েক র্তের্টর মব্র্ে র্িল ো তুর্ে র্ের্িত? 
  
হযাাঁ সযার। 
  
মপাযার্রা  ম্ভীরোর্ব্ োথা োডর্লে কর্যকব্ার। েূেযেৃর্ির্ত তার্কর্য রইর্লে র্সাঁর্ডর 
র্ের্ক। মতাোর কী ময ঘুর্ের ওষুধ ব্যব্হার করর্তে তুর্ে জাের্ত? 
  
হযাাঁ সযার, োিঃ লেই তার্ক ঘুর্ের ওষুধ মখর্ত র্ের্েিে র্ের্যর্ির্লে। 
  
মসই ওষুর্ধর র্ের্েটা মকাথায থাকত? 
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 তার মোব্ার ঘর্রর মিাট জার্লর আলোর্রটার ের্ধয। 
  
আর মকাে প্রশ্ন ো কর্র র্সাঁর্ড মব্র্য ওপর্র উর্ে ম র্লে মপাযার্রা।  ম্ভীর থেথর্ে েুখ। 
  
মোতলায সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল এব্ং র্েেেোল সাজির্ের সর্ি মেখা হর্লা তার। 
তার্ের সব্ পরীক্ষা তখে মেষ। ব্যার্টর্লর কাি মথর্ক অেুের্ত র্ের্য র্ের্সস লর্রোর-
এর মোব্ার ঘর্রর র্ের্ক এর্ র্য ম র্লে মপাযার্রা। েৃত মেহটা একব্ার র্ের্জ পরীক্ষা 
করর্ব্ে র্তর্ে। 
  
ঘর্র ঢুর্ক েরজাটা মের্জর্য র্ের্লে মপাযার্রা। প্রাণহীে মেহটা র্ব্িাোর ওপর র্ির হর্য 
পর্ড আর্ি। ঝুাঁর্ক র্ের্সস লর্রোর্রর েুর্খর র্ের্ক একেৃর্ি তার্কর্য রইর্লে। 
  
মপাযার্রার বু্র্কর মেতর একটা জোট অোর্ন্ত ক্রর্েই োো ব্াাঁধর্ি। সর্তযই র্ক র্ের্সস 
র্রোর একর্ট তরুণীর্ক অপোে এব্ং েৃতুযর হাত মথর্ক ব্াাঁচার্োর জেয মেষ পযিন্ত এই 
আত্মহতযার পথ মব্র্ি র্ের্লে? ো মকাে অেয রহসযেয কারণ আর্ি? 
  
অন্তত কর্যকটা তথয যর্ে জাো মযত– 
  
হোৎ খার্টর ওপর আর একটু ঝুাঁর্ক পডর্লে মপাযার্রা। েৃতর্ের্হর ব্াাঁ হার্তর োঝখার্ে 
একর্ াঁটা শুর্কর্য যাওযা রর্ক্তর ো । 
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মসাজা হর্য উর্ে োাঁডার্লে মপাযার্রা, তার েুর্চার্খর ের্ধয চকচক করর্ি অদু্ভত 
একধরর্ণর সবু্জ আর্লা। মপাযার্রার্ক যারা  েীরোর্ব্ মচর্েে, তারা এ েৃর্ির সর্ি 
পর্রর্চত। 
  
ঘর মির্ড র্ের্চ মের্ে এর্লে মপাযার্রা। মেখর্লে, ম ার্ের পার্ে ব্যার্টল তার এক 
অধীেি কেিচারীর সর্ি োাঁর্ডর্য আর্িে। একটু ব্ার্ে ম াে োর্ের্য রাখর্লে কেিচারীর্ট। 
ো, সযার, র্তর্ে এখর্ো তার ফ্ল্যার্ট র্ র্র আর্সে র্ে। 
  
মপাযার্রার র্ের্ক তাকার্লে ব্যার্টল। মেজর মেসপােির্ক অর্েকক্ষণ মথর্ক ম ার্ে 
ধরব্ার মচিা করর্ি। তার োর্ে মচলসী োকঘর্রর িাপ োরা একটা র্চর্ে আর্ি। 
  
োক্তার রব্াটিস র্ক এখার্ে আসার আর্  মব্রক াস্ট কর্র মব্র্রর্যর্ির্লে? মপাযার্রা হোৎ 
একটা অদু্ভত প্রশ্ন করর্লে। 
  
অব্াক হর্য তার র্ের্ক র্ র্র তাকার্লে ব্যার্টল। ো, েদ্রর্লাক একব্ার ব্র্লর্ির্লে, 
মব্রক াস্ট ো কর্রই মব্র্রর্য পর্ডর্ির্লে র্তর্ে। 
  
তাহর্ল, র্েিযই ব্ার্ডর্ত আর্িে এখে। 
  
 র্কন্তু মকে? 
  
মপাযার্রা ততক্ষর্ণ র্রর্সোর তুর্ল োযাল মঘারার্ত শুরু কর্রর্িে। 
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োিঃ রব্াটিস? সুপ্রোত। আর্ে এরকুল মপাযার্রা। একটা প্রশ্ন আর্ি। আপর্ে র্ক 
লর্রোর্রর হার্তর মলখার সর্ি পর্রর্চত? পর্রর্চত েে? আর্  কখর্ো মের্খের্ে 
ব্লর্িে। আো আো, ধেযব্াে, অর্েষ ধেযব্াে। র্রর্সোর োর্ের্য রাখর্লে মপাযার্রা। 
  
আপোর েতলব্টা র্ক োঁর্সর্য মপাযার্রা। ব্যার্টল অব্াক হর্য ব্র্ল উের্লে। 
  
ব্যার্টর্লর র্ের্ক র্ র্র তাকার্লে মপাযার্রা।  তকাল সন্ধযায এখাে মথর্ক আর্ে র্ব্োয 
মেব্ার পর, র্েস মের্রর্েথ এ-ব্ার্ডর্ত এর্সর্ির্লে। র্তর্ে চর্ল যাব্ার পর র্ের্সস 
লর্রোর শুর্ত যাে। মসই সেয এ ব্ার্ডর র্ঝ তার্ক মকাে র্চর্েপত্র র্লখর্ত মের্খর্ে। আর 
 তকাল সন্ধযায আোর সর্ি আলাপ-আর্লাচোর আর্ ই ময র্তর্ে এ র্চর্েগুর্লা র্লর্খ 
মরর্খর্ির্লে মসটাও র্েক র্ব্শ্বাস করা যার্ে ো। কারণ, তাহর্ল তার কথাব্াতিার্তও র্কিু 
একটা আাঁচ করা মযত। তর্ব্ র্চর্ে র্তের্ট কখে র্লখর্লে? 
  
মকে? কার্জর মলার্করা শুর্ত যাব্ার পর, হযত র্ের্জই ব্াইর্র র্ র্য এগুর্লা োর্ক র্ের্য 
এর্সর্ির্লে। 
  
হযাাঁ হর্ত পার্র। োথা োডর্লে মপাযার্রা। আব্ার এেেও মতা হর্ত পার্র ময র্চর্েগুর্লা 
র্তর্ে আর্েৌ মলর্খে র্ে। 
  
র্ক ব্লর্িে োঁর্সর্য মপাযার্রা-ব্যার্টর্লর কথা মেষ হব্ার আর্ ই ঝেঝে ের্ব্দ 
মটর্লর্ ােটা মব্র্জ উেল। ম াে ধর্র একটু পর্রই র্রর্সোর োর্ের্য রাখল পুর্লে 
কেিচারীর্ট। 
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সযার মেজর মেসপার্েির ফ্ল্যাট মথর্ক সার্জিন্ট ওর্কাোর জাোর্ে ময মেসপােি আজ 
সকার্ল উইর্লংর্ ােি-এ মযর্ত পার্রে। 
  
মপাযার্রা রীর্তের্তা উর্ত্তর্জত হর্য উের্লে–ব্যার্টর্লর হাত ধর্র টাের্লে র্তর্ে। একু্ষর্ণ 
উইর্লংর্ ার্েি যাব্ার ব্যব্িা করুে, এক েুহূতিও সেয মেই। একটা েযােক র্কিু ঘটর্ত 
যার্ে, হযত এই মেষ েয। আপোর্ক আর্ ই ব্র্লর্ি সুন্দরী মের্রর্েথ অে ব্যসী 
হর্লও খুব্ই সাংঘার্তক আর র্ব্পজ্জেক–এটা েুলর্ল চলর্ব্ ো। 
  
অযাো, মরাো ব্র্ল উেল, র্ক হল মতার, তখে মথর্ক োকর্ি। ওসব্ পাজল-টাজল রাখ। 
যা ব্লর্ি েে র্ের্য মোে। 
  
অযাো মটর্ব্র্লর ওপর ঝুাঁর্ক পর্ড একটা দের্েক পর্ত্রকার ক্রে-ওযােি পাজর্লর সোধাে 
খুাঁজর্িল। মরাোর কথায কা জটা েুর্ড রাখল। র্ক ব্লর্িস ব্ল? 
  
হযাাঁ, মোন্–ইতস্তত করল মরাো। েদ্রর্লাক মতা আব্ার আসর্িে। 
  
 কার কথা ব্লর্িস? সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল? 
  
হযাাঁ। আোর র্ক ের্ে হয জার্েস, র্ের্সস মব্েসর্ের ব্যাপারটা তার্ক ব্র্ল মেওযাই 
োর্লা। 
  
তুই র্ক পা ল োর্ক? অযাোর োণ্ডা জব্াব্ মের্স এল, এখে এ কথা ব্লর্ত যার্ব্া মকে? 
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কারণ–কারণ র্তর্ে োব্র্ত পার্রে তুই হযত ঘটোটা লুর্কার্ত চাইর্িস। অত ঝার্েলার 
র্ক েরকার? তার মথর্ক আসল ব্যাপারটা েদ্রর্লাকর্ক জার্ের্য মে। 
  
এখে আর তা ব্লা যায ো। 
  
 প্রথর্ে ব্লর্লই োর্লা করর্তস। 
  
 হযাাঁ। র্কন্তু এতর্েে ব্ার্ে আর এ র্ের্য োথা ঘার্ের্য লাে মেই। 
  
তা অব্েয র্েক। 
  
আর্ে মতার কথার োথা েুণু্ড বু্ঝর্ত পারর্ি ো মরাো। র্ব্রক্ত হর্য ওর্ে অযাো। 
  
মসই ঘটোর সর্ি তখেকার ঘটোর র্ক সম্পকি? তা িাডা সুপার্রের্টর্ন্ট ব্যার্টল 
চাইর্িে আোর স্বোব্-চর্রর্ত্রর সম্বর্ন্ধ মখাাঁজখব্র। আর্ে মতা মসখার্ে র্িলাে োত্র েু 
োস। ঐ েুোর্স তারা আোর কতটুকু পর্রচযই ব্া পার্ব্? 
  
র্েকই ব্র্লর্িস। অর্ে হযত মব্াকার ের্তা কথা ব্লর্ি। তবু্ও জার্েস মকেে একটা 
অস্বর্স্ত রর্যর্ি। সব্র্কিু খুর্ল ব্লাটাই োল। ধর, ব্যার্টল ব্যাপারটা মকােোর্ব্ জাের্ত 
পারর্লে, তখে মতা োব্র্ব্ে ময তুই ইর্ে কর্র ব্যাপারটা মচর্প ম র্িস। অযথা সর্ন্দহ 
ব্াডর্ব্। 
  
একটা র্জর্েস র্কন্তু আর্ে বু্ঝর্ত পারর্ি ো, ব্াইর্রর মকউ এ কথা জাের্ব্ র্ক কর্র? 
একোত্র তুই আর আর্েই ব্যাপারটা জার্ে, আর মকউই জার্ে ো। 
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ো, তা যর্েও জার্ে ো– মতাতলার্ত শুরু করল মরাো। 
  
অযাো তীক্ষ্ণ েৃর্ির্ত মরালার র্ের্ক র্ র্র তাকাল, মরাোর ইতস্তত োব্ আর েজর এডায 
র্ে। মকে আর মক জার্ে ব্র্ল মতার ের্ে হয? 
  
একটু চুপ কর্র মথর্ক মরাো উত্তর র্েল, অর্ের্কই। মকাম্বীকার্রর ব্ার্সন্দারা র্েিযই 
অত সহর্জ ঘটোটা েুলর্ব্ ো। 
  
ওিঃ এই কথা! হাাঁ  মির্ড ব্াাঁচল অযাো। মসখােকার কার্রা সার্থ সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট 
ব্যার্টর্লর মেখা হর্ব্ র্ক ো সর্ন্দহ। এর্কব্ার্রই অসম্ভব্। 
  
র্কন্তু অসম্ভব্ অর্েক র্কিুই এ পৃর্থব্ীর্ত ঘর্ট থার্ক। 
  
মরাো! সাোেয ব্যাপারটা র্ের্য ব্াডাব্ার্ড করর্িস তুই। 
  
 খুব্ েুিঃর্খত, অযাো, তর্ব্ কথাটা পুর্লর্ের কার্ে ম র্ল তারা োব্র্ব্ তুই র্কিু 
লুর্কর্যর্িস। 
  
তারা জাের্ব্ র্ক োর্ব্? মক ব্লর্ব্ এ কথা? তুই আর আর্ে িাডা মতা মকউই জার্ে ো। 
এই র্ের্য র্িতীযব্ার কথাটা উচ্চারণ করল অযাো, র্কন্তু তার  লার স্বর পার্ট ম র্ি, 
উচ্চারর্ণর েিীটাও অদু্ভত, মকেে একটা র্েরর্ের্র র্েহরণ জা ায। 
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মরাো ব্যাজার েুর্খ ব্লল, তাহর্লও র্কন্তু মতার ব্লা উর্চত। অযাোর র্ের্ক র্ র্র তাকাল 
মরাো। র্কন্তু অযাো তখে চুপ কর্র র্ক মযে োব্র্ি। তার েীঘি –মজাডা কুাঁচর্ক ের্ে ের্ে 
মযে মকাে র্কিু র্হসাব্ কষর্ি মস। 
  
মরাো হোৎ প্রশ্ন করল, ম ার্যন্দাপ্রব্র ব্যার্টল কখে এখার্ে পার্যর ধুর্লা মের্ব্? 
  
মব্লা ব্ার্রাটায। অযাো জব্াব্ র্েল–এখে মতা সার্ড েেটা। চল মরাো েেী মথর্ক স্নাে 
কর্র আর্স। 
  
র্কন্তু মেজর মেসপােি মতা এ ার্রাটা ো াে এর্স পডর্ব্ে, মসই রকেই মতা র্চর্ের্ত 
জার্ের্য মেে র্তর্ে। 
  
তার্ত র্ক? র্ের্সস অিওর্যর্লর কার্ি একটা র্চরকুট র্লর্খ মরর্খ ম র্লই চলর্ব্। 
মসরকে জরুরী েরকার থাকর্ল র্তর্ে েেীর ধার্রই আোর্ের সর্ি মেখা করর্ত পার্রে। 
  
তা অব্েয র্েক, চল্ েেী মথর্কই ঘুর্র আর্স 
  
 ব্া ার্ের পার্য চলা সরু পথ ধর্র েেীর র্ের্ক পা ব্াডাল মরাো আর অযাো। 
  
েে র্ের্েট ব্ার্ে র্ের্েিি সের্যর আর্ ই হার্জর হর্লে মেজর মেসপােি। েু-জর্েই 
মব্র্রর্য ম র্ি শুর্ে অব্াক হর্য ম র্লে, মের্ো পথ ধর্র েেীর র্ের্ক রওো হর্লে 
র্তর্ে। 
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এর র্কিুক্ষর্ণর ের্ধযই আব্ার কর্লংর্ব্লটা মব্র্জ ওর্ে ওর্যর্েে কুর্টর্র। পর্রচার্রকা 
র্ের্সস অস্টওর্যল আপেের্ে  জ জ করর্ত করর্ত েরজা খুর্ল র্েল। 
  
এখার্ে মিাটখাট মচহারার র্ব্র্েেী েদ্রর্লাক োাঁর্ডর্য আর্িে, তার সর্ি একজে ব্র্লষ্ঠ 
মচহারার ইংর্রজ। র্েস মের্রর্েথ র্ক ব্ার্ডর্ত আর্িে? লম্বা েদ্রর্লাকর্ট এর্ র্য এর্লে। 
  
ো, েেীর্ত স্নাে করর্ত ম র্িে। 
  
 র্ব্র্েেী েদ্রর্লাক প্রশ্ন করর্লে, আর র্ের্সস মোব্াস? 
  
 েুজর্েই এক সার্থ ম র্িে। 
  
ধেযব্াে। ব্যার্টল ব্লর্লে, েেীর র্ের্ক যাব্ার রাস্তাটা মকাের্ের্ক? র্ের্সস অস্টওর্যর্লর 
কাি মথর্ক রাস্তাটা মজর্ে মসর্ের্ক পা ব্াডার্লে ব্যার্টল এব্ং মপাযার্রা। 
  
মপাযার্রার্ক উর্ত্তর্জতোর্ব্ তাডাতার্ড এর্ র্য মযর্ত মের্খ ব্যার্টল মকৌতূহলী হর্য 
উের্লে। র্ক ব্যাপার োঁর্সর্য মপাযার্রা? হোৎ এত ব্যস্ত হর্য পডর্লে ময? 
  
মকে জার্ে ো, খুব্ অস্বর্স্ত মব্াধ করর্ি। 
  
মকাে র্কিু আেো করর্িে র্েিযই। সকালর্ব্লাই এক েুহূতি সেয েি ো কর্র এখার্ে 
চর্ল এর্লে। আব্ার আপোর কথার্তই আর্ে কের্স্টব্ল টাপিারর্ক এ অঞ্চর্লর  যাস 
সরব্রাহ র্কিুক্ষর্ণর জেয ব্ন্ধ করার র্ের্েিে পাোলাে। মের্যটা র্ক সাংঘার্তক মকাে 
র্কিু কর্র ব্সর্ত পার্র ব্র্ল আপর্ে আেো করর্িে? 
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এই পর্রর্ির্তর্ত আর র্ক আেো করব্ ব্লুে? 
  
ব্যার্টল োথা োডর্লে। তা র্েক। তর্ব্ আর্ে একটা কথা োর্ি–মের্রর্েথ র্ক জার্ে ময 
তার ব্নু্ধ র্ের্সস অর্লোর্রর কার্ি ম াপে কথা  াাঁস কর্র র্ের্যর্ি? 
  
োথা মোলার্লে মপাযার্রা। র্েক তাই। মসই জেযই মতা ব্লর্ি তাডাতার্ড চলুে। 
  
েুজর্েই তাডাতার্ড মহাঁর্ট চলর্লে। েেীর্ত মেৌকা ব্া স্টীোর মেই। ব্াাঁর্ের্ক ব্াাঁক র্ের্য 
রাস্তার পার্ে র্ির হর্য থের্ক োাঁর্ডর্য পডর্লে মপাযার্রা। 
  
তার্ের মথর্ক ে-েুর্যক  জ েূর্র মেজর মেসপােি েেীর র্ের্ক এর্ ার্েে। 
  
এখাে মথর্ক েেীটা মেখা যার্ে। েেীর োঝ-ব্রাব্র একটা র্ের্ের্ত ব্র্স আর্ি। অযাো 
আর মরাো। োাঁড টাের্ি মরাো, তার সাের্ে ব্র্স  ে করর্ি অযাো। েুজর্েই মকউই 
তীর্রর এই মলাকগুর্লার্ক লক্ষয কর্রর্ে। 
  
র্েক মসই সেয অযাো েু হাত ব্ার্ডর্য ধাক্কা োরল মরাোর্ক। পর্ড মযর্ত মযর্ত অযাোর 
জাো ধর্র টাল সালাব্ার মচিা করল মরাো। কাঁকার্ের্ত উর্ট ম ল র্ের্েটা, েুজর্ে 
জডাজর্ড কর্র জর্লর ের্ধয র্ র্য পডল। 
  
ব্যার্টল ও মপাযার্রা েুজর্েই মেৌডর্ত শুরু করর্লে। মচাঁর্চর্য উের্লে ব্যার্টল মেখুে 
মেখুে, অযাো মের্রর্েথ ইর্ে কর্র ধাক্কা মের্র তার ব্নু্ধর্ক জর্ল ম র্ল র্েল। 
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র্কন্তু তার্ের অর্েক আর্ ই র্ির্লে মেজর মেসপােি। মের্য েুজর্ের মকউই ময সাাঁতার 
জার্ে ো তার্ের হার্ব্োর্ব্ই মব্াঝা যার্িল। ইর্তের্ধয মেসপােি েেীর তীর্র মপৌঁর্ি 
ম র্িে। েেীর্ত ঝাাঁর্পর্য পডর্লে র্তর্ে। সাাঁতার মকর্ট তার্ের র্ের্ক এর্ ার্লে 
মেসপােি। 
  
ব্যার্টলও জর্ল ঝাাঁর্পর্য পর্ডর্িে। ততক্ষর্ণ মরাোর্ক জল মথর্ক তুর্ল েেীর তীর্র 
একটা পর্রষ্কার জায ায শুইর্য র্ের্লে মেসপােি। আব্ার ঝাাঁপ র্ের্য জর্ল পডর্লে 
র্তর্ে। এব্ার র্তর্ে এর্ র্য চলর্লে মসই র্ের্ক, মযখার্ে অে আর্ ও অযাোর্ক হাাঁকোক 
করর্ত মেখা ম র্ি। 
  
সাব্ধাে! মচাঁর্চর্য উের্লে ব্যার্টল। এখার্ে অর্েক বু্র্ো আ ািা আর্ি। পার্য জর্ডর্য 
র্ব্পে হর্ত পার্র। 
  
তারা েুজর্েই প্রায একই সর্ি মসই জায াটায র্ র্য মপৌঁির্লে, র্কন্তু ততক্ষর্ণ অযাো 
জর্লর তলায তর্লর্য ম র্ি। 
  
মেষ অব্র্ধ অর্েক মচিা কর্র অযাোর্ক খুাঁর্জ পাওযা ম ল। ব্যার্টল আর মেসপােি তুর্ল 
আের্লে অযাোর্ক। মরাোর মথর্ক হাত র্তর্েক েূর্র মোযার্ো হল তার্ক। 
  
মপাযার্রার মসব্া শুশ্রূষায ইর্তের্ধয মরাোর জ্ঞাে র্ র্র এর্সর্ি। শ্বাস প্রশ্বাসও স্বাোর্ব্ক 
হর্য এর্সর্ি। 
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কৃর্ত্রে উপার্য শ্বাস-প্রশ্বাস র্ র্রর্য আো িাডা উপায মেই। হাাঁপার্ত হাাঁপার্ত ব্লর্লে 
ব্যার্টল। তর্ব্ ের্ে হয ো মকাে কাজ মের্ব্। সম্ভব্তিঃ অযাো মের্রর্েথ োরা ম র্ি। 
  
ব্যার্টল তৎক্ষণাৎ শ্বাস প্রশ্বাস র্ র্রর্য আোর মচিা করর্ত মলর্  ম র্লে, তাাঁর্ক সাহাযয 
করার জেয পার্ে োাঁর্ডর্য রইর্লে মপাযার্রা। 
  
আপর্ে র্ক ব্লর্িে োঁর্সর্য মপাযার্রা– মোোর উর্ত্তর্জত কণ্ঠস্বর মের্স আর্স–অযাো 
আোর্ক ধাক্কা মের্র জর্ল ম র্ল র্ের্যর্িল? আোরও অব্েয মসইরকেই ের্ে হল, 
মকেো ও মতা জােত আর্ে সাাঁতার জার্ে ো। র্কন্তু ও র্ক এটা ইোকৃত করল? 
  
হযাাঁ, ব্যাপারটা সমূ্পণি ইোকৃত এব্ং আর্  মথর্ক পর্রকেো করা– মপাযার্রা  ম্ভীরোর্ব্ 
জব্াব্ র্ের্লে।  ার্ড তখে িুর্ট চর্লর্ি লণ্ডর্ের সীোন্ত র্ের্য। 
  
র্কন্তু মকে? 
  
সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল র্ র্র তাকার্লে মরাোর র্ের্ক। মকে জাের্ত হর্ল আপোর 
েের্ক প্রস্তুত করুে র্েস মোব্াস। আর্ে এব্ার যা ব্লব্ তার্ত আপর্ে প্রচণ্ড আঘাত 
পার্ব্ে। আপোর ব্নু্ধ ময র্ের্সস মব্েসর্ের ব্ার্ডর্ত কাজ করর্তে র্তর্ে েুঘিটোয োরা 
যাের্ে। তার্ক সুপর্রকর্েতোর্ব্ খুে কর্র আো মের্রর্েথ। 
  
এসব্ র্ক ব্লর্িে আপর্ে? 
  
আোর্ের র্ব্শ্বাস, মপাযার্রার জব্াব্ মের্স এল। অযাোই মব্াতল েুর্টা ব্ের্ল মরর্খর্িল। 
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ো-ো–এ হর্ত পার্র ো। এেে সাংঘার্তক কাজ অযাো করর্তই পার্র ো। মকেই ব্া মস 
খুে করর্ব্? 
  
তার মপির্েও কারণ আর্ি। সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল ব্লর্লে। মস যাই মহাক, অযাোর 
ধারণা র্িল একোত্র আপর্েই আোর্ের কার্ি এ ঘটোর হর্েে র্ের্ত পার্রে। আো, 
র্েস মোব্াস, আপর্ে র্ক র্ের্সস অর্লোর্রর কার্ি এই ঘটোটা র্ের্য  ে কর্রর্িে এ-
কথা র্েিযই আপোর ব্নু্ধর্ক জাোের্ে? 
  
ো। েৃেু জব্াব্ মেয মরাে, মের্ব্র্িলাে ও তার্ত আোর ওপর অসন্তুি হর্ব্। 
  
তা হর্তা, খুব্ই র্ব্রক্ত হত। ব্যার্টল েন্তব্য করর্লে, তর্ব্ র্েস মের্রর্েথ জােত ঘটোটা 
একোত্র আপর্েই জার্েে। তাই আপোর র্েক মথর্কই র্ব্পে আসব্ার সম্ভাব্ো মসইজেয 
পৃর্থব্ী মথর্কই সর্রর্য র্ের্ত মচর্যর্িল আপোর্ক। 
  
আোর্ক সর্রর্য র্ের্ত? র্ক সাংঘার্তক কাণ্ড। আোর র্কন্তু এখেও ব্যাপারটা র্েক র্ব্শ্বাস 
হর্ে ো। 
  
যাক, যখে মস োরাই ম র্ি, তখে আর এ র্ের্য আর্লাচোর েরকার মেই। তর্ব্ ব্নু্ধ 
র্হসার্ব্ র্েস মের্রর্েথ ময মোর্টই োল র্িল ো, এর্ত মকাে সর্ন্দহ মেই। 
  
 ার্ডটা একটা ব্ার্ডর সাের্ে এর্স থােল। 
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এটা হর্ে োঁর্সর্য মপাযার্রার ব্ার্ড। চলুে, আেরা সকর্ল এখার্ে ব্র্সই সেস্ত র্ব্ষযটা 
সম্পর্কি আলাপ আর্লাচো করর্ব্া। 
  
 মপাযার্রার ড্রর্যংরুর্ে অর্পক্ষা করর্ির্লে র্ের্সস অর্লোর আর োক্তার রব্াটিস। 
  
আসুে আসুে। র্ের্সস অর্লোর সকলর্ক স্বা ত জাোর্লে, আপোর মটর্লর্ াে পাওযা 
োত্রই আর্ে োক্তার রব্াটির্সর সর্ি মযা ার্যা  কর্র, েুজর্ে এখার্ে এর্স হার্জর 
হর্যর্ি। রব্াটির্সর মপর্েন্টরা র্েিযই এতক্ষর্ণ ব্যস্ত হর্য পর্ডর্িে। মস যাই মহাক, 
আেরা র্কন্তু এই ঘটোর আ া-ম াডা সেস্তটা মোোর জেয উেগ্রীব্ হর্য রর্যর্ি। 
  
হযাাঁ। মপাযার্রার োন্ত কণ্ঠস্বর মের্স এল–মেষ পযিন্ত আেরা র্েিঃ মেটার্ের খুেীর্ক 
আর্ব্ষ্কার করর্ত মপর্রর্ি। 
  
আোর কার্ি র্কন্তু ম াটা ব্যাপারটাই অেি মধাাঁযার্ট হর্য যার্ে। সুন্দরী মের্রর্েথই ময 
খুেী, এ মতা মকাের্েে োব্র্তই পার্রর্ে। রব্াটিস ব্লর্লে। 
  
মস ময একজে খুেী, মকাে সর্ন্দহ মেই। ব্যার্টর্লর েন্তব্য মোো ম ল, এর আর্ ও 
র্তে-র্তের্ট খুে কর্র মেষব্ার্র অথিাৎ চার েম্বর খুেটার্ত স ল হর্ত পার্রর্ে। 
  
অর্ব্শ্বাসয! র্ব্ড র্ব্ড করর্লে রব্াটিস। 
  
মোর্টই ো। র্ের্সস অর্লোর ব্র্ল উের্লে ম ার্যন্দা  র্ে ময রকে ঘর্ট, যার ওপর 
কে সর্ন্দহ হয, মেখা যায মস-ই আসল খুেী। এ মক্ষর্ত্রও তাই হর্যর্ি। 
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আো র্ের্সস লর্রোর্রর র্চর্েটা র্েিযই জাল?রব্াটিস র্ র্র তাকর্লে মপাযার্যার র্ের্ক। 
  
র্েিঃসর্ন্দর্হ, র্তের্ট র্চর্েই জাল। 
  
 তাহর্ল র্েস মের্রর্েথও র্ের্জর োর্ে একটা র্চর্ে পার্ের্যর্ির্লে? 
  
মসটাই স্বাোর্ব্ক। েকলটাও খুব্ েক্ষতা র্ের্য করা হর্যর্িল। অব্েয র্ব্র্েষজ্ঞর্ের কার্ি 
র্েকই ধরা পডল। র্কন্তু এর্ক্ষর্ত্র র্ব্র্েষজ্ঞর্ের েতাের্তর েরকার হত ো, র্ের্সস 
লর্রোর ময আত্মহতযা কর্রর্িে, পার্রপার্শ্বিক ঘটোগুর্লা তাই ব্র্ল। 
  
ের্সর্য মপাযার্রা, র্ের্সস লর্রোর্রর েৃতুযটা ময আর্েৌ আত্মহতযা েয, এর্কব্ার্র 
পর্রকেো করা খুে এটা আপর্ে সর্ন্দহ করর্লে র্কোর্ব্? 
  
মচইে মলর্ে। তার ব্ার্ডর্ত বৃ্দ্ধা কার্জর মলার্কর সর্ি কথা ব্র্ল। 
  
তাাঁর কাি মথর্কই মব্াধহয খব্র মপর্যর্ির্লে, ময অযাো মের্রর্েথ আর্ র র্েে সন্ধযায 
মেখা করর্ত আর্সে র্ের্সস লর্রোর্রর সর্ি? 
  
হযাাঁ, অেযােয খব্র্রর সর্ি এটাও মস ব্র্লর্িল। তািাডা আসল খুেী মক, মস সম্বর্ন্ধও 
ের্ে ের্ে আর্ে র্ির র্সদ্ধার্ন্ত মপৌঁর্ির্িলাে, োর্ে র্েিঃ মেটার্ের খুেী মক আর্ে জােতাে 
এব্ং র্তর্ে র্ের্সস লর্রোর েে, এও জােতাে। 
  
র্েস মের্রর্েথর্ক আপর্ে সর্ন্দহ করর্লে মকে? োিঃ রব্াটিস ব্লর্লে। 
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 দধযিয ধরুে। োক্তার রব্াটিসর্ক ব্াধা র্ের্লে মপাযার্রা। 
  
সব্টাই ব্লব্ আর্ে। তর্ব্ আোর একটা র্ব্র্েষ পদ্ধর্ত আর্ি। এক এক কর্র ব্ািাই 
কর্র ব্লা। মসোর্ব্ই ব্লব্। র্ের্সস লর্রোর খুে কর্রের্ে, র্েিঃ মেটাের্ক। মোর্র 
মেসপােিও তার্ক খুে কর্রের্ে। শুের্ল আরও অব্াক হর্ব্ে এই খুর্ের মপির্ে র্েস 
মের্রর্ের্থর মকাে হাত র্িল ো– 
  
সাের্ের র্ের্ক একটু ঝুাঁর্ক পডর্লে মপাযার্রা, তার েৃেু মকােল কণ্ঠস্বর ব্াতাস িুাঁর্য 
ম ল। তাহর্ল বু্ঝর্ত পারর্িে োক্তার রব্াটিস, ব্ার্ক থার্কে আপর্ে। আপর্েই র্েিঃ 
মেটাের্ক খুে কর্রর্িে এব্ং র্ের্সস লর্রোরর্কও। 
  
র্ের্েট র্তর্েক কার্রার েুর্খই কথা  ুটল ো। 
  
একটা চাপা অস্বর্স্তকর েীরব্তায থেথে করর্ি সারা ঘর। হোৎ রব্াটিস ব্ীেৎস ের্ির্ত 
মহা মহা কর্র মহর্স উের্লে। আপর্ে র্ক পা ল োঁর্সর্য মপাযার্রা? র্েিঃ মেটাের্ক আর্ে 
খুে কর্রর্ে আর র্ের্সস লর্রোরর্ক খুে করাও আোর পর্ক্ষ অসম্ভব্। র্েিঃ ব্যার্টল এসব্ 
আজগুর্ব্ কথা শুেব্ার জেযই আোর্ক মের্ক এর্ের্িে? 
  
োঁর্সর্য মপাযার্রার ব্ক্তব্যটা শুের্লই আপর্ে োল করর্ব্ে োিঃ রব্াটিস। ব্যার্টর্লর 
োন্তস্বর মের্স এল। 
  
যর্েও র্কিুর্েে আর্ ই আর্ে বু্ঝর্ত মপর্রর্িলাে ময একোত্র আপোর পর্ক্ষই র্েিঃ 
মেটাের্ক খুে করা সম্ভব্, র্কন্তু আোর হার্ত মকাে সর্েক প্রোণ র্িল ো। র্কন্তু 
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মপাযার্রা তীক্ষ্ণ েৃর্ির্ত তাকার্লে রব্াটির্সর র্ের্ক। র্কন্তু র্ের্সস লর্রোর্রর ব্যাপারটা 
সমূ্পণি আলাো। এখার্ে আপর্ে প্রতযক্ষেেিী মথর্ক জাো ম র্ি ময আোলর্ত োাঁর্ডর্য 
আপোর অপকীর্তির সাক্ষয র্ের্ত পারর্ব্। 
  
রব্াটির্সর হাব্োব্ ক্রেে োন্ত হর্য এর্লা, মচার্খর েৃর্ির্ত একটা উজ্জ্বল চকচর্ক 
আো। আপর্ে আর্ব্াল তার্ব্াল ব্লর্িে োঁর্সর্য মপাযার্রা। 
  
একটুও েুল েয। আজ মোর্র আপর্ে র্ঝর্যর কার্ি ব্ার্জ োওতা র্ের্য র্ের্সস 
লর্রোর্রর মোব্ার ঘর্র ঢুকর্লে– ত রার্ত্র কডা মোর্জর ঘুর্ের ওষুধ খাওযার  র্ল 
র্ের্সস লর্রোর তখে  েীর ঘুর্ে অর্চতে। আপর্ে আব্ার বৃ্দ্ধা র্ঝর্ক োওতার র্ের্য 
ব্লর্লে, র্ের্সস লর্রোর খুব্ সম্ভব্ত োরা ম র্িে তবু্ও একব্ার মেষ মচিা করর্ব্ে 
আপর্ে। এজেয তার্ক ব্রার্ণ্ড আর  রে জল আের্ত পাোে, ঘর্র মকউ র্িল ো। র্ঝ 
একব্ার োত্র উাঁর্ক র্ের্য তার কত্রিীর র্ের্ক তার্কর্যর্িল, তাই র্তর্ে েৃত র্ক জীর্ব্ত এটা 
মব্াঝা তার পর্ক্ষ সম্ভব্ র্িল ো। 
  
আপর্ে হযত জার্েে ো োক্তার রব্াটিস মসই মোর্র জাোলায জর্ে থাকা ব্র  পর্রোর 
করর্ত একজে উইর্ণ্ডা-ক্লীোসি র্ের্সস লর্রোর্রর জাোলার কাাঁচ পর্রোর করর্ত 
এর্সর্িল। ব্যাপারটা মসই মের্খ, তার েুখ মথর্কই মোো যাক। 
  
মপাযার্রা এর্ র্য র্ র্য োকর্লে-মেতর্র এর্সা র্স্টর্ ন্স। 
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একটু পর্রই শ্রর্েক মশ্রণীর েোসই মচহারার একজে মলাক ঘর্র ঢুকর্লা, োে হার্ত 
ধরা একটা কযার্ম্বর্সর টুর্প। তার্ত ম াল কর্র মলখা-মচলসী উইর্ণ্ডা ক্লীোসি 
অযার্সার্সর্যোে। 
  
মপাযার্রা প্রশ্ন করর্লে, ঘর্রর ের্ধয কাউর্ক র্ক তুর্ে র্চের্ত মপর্রি? 
  
মলাকটা চার্রর্ের্ক তার্কর্য মেখল তারপর োক্তারর্ক মের্খর্য ব্র্ল উেল, এই 
েদ্রর্লাকর্ক র্চের্ত পারর্ি। 
  
মেষ যখে তুর্ে এাঁর্ক মেখ, র্ক করর্ির্লে তখে এই েদ্রর্লাক? 
  
আজ মোরর্ব্লা, তখে মব্াধহয আটটাও ব্ার্জর্ে, মচইে মলর্ে এক েদ্রের্হলার ঘর্রর 
জােলায জর্ে থাকা ব্র  সা  করর্িলাে। এই েদ্রর্লাক তখে েদ্রের্হলার র্ব্িাোর 
পার্ে োাঁর্ডর্যর্ির্লে। হার্ত র্সর্রঞ্জ মের্খ মের্ব্র্িলাে মব্াধহয োক্তার। েদ্রের্হলা 
র্ব্িাোয শুর্য র্ির্লে, খুব্ই অসুি মেখার্েল তার্ক। ঘুর্ের মঘার্র একব্ার মচাখ মের্ল 
তাকার্লে। এই েদ্রর্লাক তখে ইের্জকের্ের র্সর্রঞ্জটা খুব্ দ্রুত েদ্রের্হলার হার্ত 
 ুাঁর্ড র্ের্লে, েদ্রের্হলা আব্ার ঘুর্ের্য পডর্লে মচাখ বু্র্জ। আর্ে মসখার্ে আর অর্পক্ষা 
ো কর্র অেয র্ের্ক এর্ ালাে। 
  
ব্ািঃ অপূব্ি, অপূব্ি! মপাযার্রা ব্র্ল উের্লে, তাহর্ল োক্তার রব্াটিস? 
  
একটা সাধারণ-সাধারণ ের্ক্তব্ধিক ওষুধ মতাতলার্ত শুরু করর্লে রব্াটিস, তার জ্ঞাে 
ম রাব্ার জেয 
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সাধারণ ের্ক্তব্ধিক? মপাযার্রা তীব্র েৃর্ির্ত োক্তার রব্াটির্সর র্ের্ক। এে-র্েথাইল-
সাইর্ক্লা মহক্সার্েল-েযালার্থে ইউর্রযা। যার্ক ব্র্ল এর্েপযাে। মিাটখার্টা অপার্রোে-এর 
সের্য মসই জায াটা অসাড করর্ত লার্ । র্েরার ের্ধয মব্র্ে পর্রোণ এর্েপযাে 
ইের্জক্ট করর্ল সর্ি সর্ি ময মকউ অজ্ঞাে হর্য পডর্ত ব্াধয। মোযরােযাল ব্া ঐ জাতীয 
ঘুর্ের ওষুধ ব্যব্হার্রর পর এর্েপযাে প্রর্যা  প্রচণ্ড র্ব্পজ্জেক। র্ের্সস লর্রোর্রর 
হার্তর ওপর আর্ে মতা একটা ইের্জকোর্ের র্চহ্ন মের্খর্িলাে। পুর্লে সার্জিের্ক 
ব্যাপারটা জাোর্োর পর তারা পরীক্ষা কর্র আোর্ক এই তথয জাোে। 
  
এর্তই আোর্ের চর্ল যার্ব্। ব্যার্টল েন্তব্য করর্লে মেটার্ের েৃতুযর ব্যাপার্র োথা 
ঘাোর্োর েরকার হর্ব্ ো। অব্েয প্রর্যাজে হর্ল র্েিঃ ক্রযাক আর র্ের্সস ক্রযােকর্ক 
খুে করার োর্য আপোর্ক অর্েযুক্ত করা যায। 
  
ক্রযােকর্ের োে শুর্েই োিঃ রব্াটিস হতােোর্ব্ েুষর্ড পডর্লে। মকাে প্রর্তব্াে করর্ত 
পারর্লে ো র্তর্ে। হতাোোর্ব্ এর্লর্য পডর্লে মচযার্রর ওপর। 
  
মব্ে, আর্ে আোর হাত ব্ার্ডর্য র্ের্ে। ক্লান্ত কর্ণ্ঠ ব্লর্লে োিঃ রব্াটি, আর ব্াধা মেব্ 
ো, ের্ে হয েযতাে মেটােই এ র্ব্ষর্য আপোর্ের মকাে আোস র্ের্যর্ির্লে। 
মের্ব্র্িলাে খুব্ োর্লাোর্ব্ই মেটার্ের েুখটা ব্ন্ধ করর্ত মপর্র 
  
ো, মেটাে েয। ব্যার্টল ব্লর্লে, সেস্ত কৃর্তত্বটাই োঁর্সর্য মপাযার্রার। 
  
োক্তার রব্াটিসর্ক সর্ি কর্র েুজে পুর্লে কেিচারী ঘর মথর্ক মব্র্রর্য ম র্লে। 
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তখেই ব্র্লর্িলাে, রব্াটিস-এর কীর্তি– র্ের্সস অর্লোর ব্র্ল উের্লে। 
  
মপাযার্রা  ম্ভীরোর্ব্ মসা ার ওপর ব্র্স রর্যর্িে, ঘর্রর সকর্লর উেগ্রীব্ েৃর্ি তার 
র্ের্ক। ব্লর্ত শুরু করর্লে মপাযার্রা। 
  
আর্ে জীব্েের যতগুর্লা রহসযেয োেলার েুর্খােুর্খ হর্যর্ি ব্লর্ত ব্াধা মেই তার ের্ধয 
সব্র্থর্ক জর্টল আর চেকপ্রে োেলা হল এটা। এর্ র্য যাব্ার েত মকাে সূত্র হার্ত 
মেই, চারজে োত্র মলাক এব্ং তার্ের ের্ধয একজে এই অপকীর্তির োযক। র্কন্তু মক 
মস? মকাে প্রোণ-কা জপত্র এেের্ক মকাে হার্তর িাপও মেই। শুধু সর্ন্দহোজে 
চারজেই আোর্ের সাের্ে হার্জর। 
  
আর একটা োত্র সূত্র পাওযা ম র্ি ব্রীজ মখলার চারর্ট মোরেীট, শুধু হার্ত এল এইটা। 
  
আপোর্ের হযত ের্ে আর্ি, আর্ে প্রথের্ের্ক এই মোরেীটগুর্লার উপর র্ব্র্েষোর্ব্ 
েজর র্ের্যর্িলাে। কারণ এর ের্ধযই ঐ চারজর্ের ের্ের  র্তর্ব্র্ধর র্কিুটা আাঁচ পাওযা 
মযর্ত পার্র। সর্তযই এর ের্ধয একটা েূলযব্াে তথয পাওযা ম ল। মেখলাে রাব্ার্রর 
মোরেীর্ট একর্ের্ক মলখা রর্যর্ি১৫০০ সংখযাটা। বু্ঝলাে এটা মব্ে ব্ড মখলা োর্ে 
গ্রাণ্ডলযার্ের মখলা। মসর্েে সর্ন্ধযর পর্রর্ব্েটা কেো করুে, মসই অস্বাোর্ব্ক পর্রর্ব্র্ের 
ের্ধয মেটাের্ক যখে খুে করার কথা োব্র্ি মকাে একজে তার্ক অন্তত েুর্টা োরাত্মক 
ঝুাঁর্ক র্ের্ত হর্ব্, প্রথেটা োরা যাব্ার আর্  মেটাে চীৎকার কর্র উের্ত পার্রে, 
র্িতীযত মসই েুহূর্তি মকউ খুেীর্ক মের্খ ম লর্ত পার্র। 
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মের্ব্ মেখুে, প্রথে ঝুাঁর্কটায করার র্কিু মেই, োর্ যর হার্তই মির্ড র্ের্ত হর্ব্, র্কন্তু 
র্িতীযটা? মসটা তা েয, মচিা করর্ল র্কিু করা মযর্ত পার্র। সাধারণ তাস পডর্ল র্ব্রজ 
মখর্লাযাডরা খুব্ একটা ের্োর্যা  মেে ো, এর্েক ওর্েক তার্কর্য মের্খে,  ে কর্রে 
র্ের্জর্ের ের্ধয। র্কন্তু মকাে জর্টল তার্সর মখলা হর্ল, র্ব্র্েষতিঃ তা যর্ে গ্রযাণ্ডলযার্ের 
মখলা হয সকর্লই খুব্ উর্ত্তর্জত হর্য ওর্ে। এর্ক্ষর্ত্রও তাই হর্যর্ি। গ্রযাণ্ডলযার্ের 
মখলা। র্তেজে মখর্লাযাডই েে র্ের্য তাস মখলর্ি। একজর্ের র্চন্তা র্কোর্ব্ মতর্রাটা 
র্পটই মতালা যায। আব্ার অেয পক্ষ মচিা করর্ি মকাে সুর্যার্  একটা র্পটও অন্তত 
র্ির্ের্য মেওযা যায। পাটিোর মকাে রেটায উৎসাহ মেখার্ে, মকােটায মেখার্ে ো, 
তীক্ষ্ণ েৃর্ির্ত েজর রাখর্ত হয সব্র্কিুর ওপর। মের্ব্ মেখলাে, একোত্র োর্েই পার্র 
এরকে পর্রর্ব্র্ে খুে করর্ত। মখাাঁজ কর্র জােলাে োিঃ রব্াটিসই র্ির্লে এই র্েলটার 
োর্ে। ময মকাে েুজে পাটিোর্রর ের্ধয একজে অেযজর্ের তাস র্ের্য মখলর্ত পার্র। 
অেযজে হল োর্ে। মস ইর্েেত মঘারার্ রা করর্ত পার্র। 
  
আপোর ের্ে আর্ি োেলাটার অপরাধীর্ের েেস্তার্েক র্েকটায আর্ে মব্র্ে মজার 
র্ের্যর্িলাে। সর্ন্দহোজের্ের োের্সক  েে র্ব্চার কর্র আোর ধারণা হর্যর্িল ময 
একোত্র র্ের্সস লর্রোরই পার্রে মকাে েযাের্ক সাথিক রূপ র্ের্ত। র্কন্তু েুহূর্তির 
উর্ত্তজোয খুে করা তাাঁর পর্ক্ষ সম্ভব্। তার সর্ি কথা ব্র্ল আোর ের্ে হর্যর্িল হয 
র্তর্ে মেটাের্ক খুে কর্রর্িে েযত মেটার্ের খুেী মক তা জার্েে। আর ব্ার্ক 
র্তেজর্ের ময মকউই খুে করর্ত পার্রে র্কন্তু খুে করর্ত ম র্ল এর্ের প্রর্তযক-এর 
ের্ে র্েন্ন ের্োোব্ কাজ করর্ব্। 
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এরপর আর্ে সকলর্কই একটাই প্রশ্ন করলাে ময মসর্েে ঘর্রর ের্ধয র্ক র্ক র্জর্েস 
তার্ের মচার্খ পর্ডর্ি। োক্তার রব্াটির্সর িুর্রটা মচার্খ পডার কথা। মকে ো র্তর্ে 
সব্র্কিু খুাঁর্টোর্ট েজর র্ের্য মের্খে–োক্তারর্ের এই গুণটা সহজাত। র্কন্তু মসর্েে ব্রীজ 
মখলার তার্সর সম্বর্ন্ধ মকাে কথাই র্তর্ে ব্লর্ত পারর্লে ো। আর্ে অব্েয আোও 
কর্রর্ে, র্কন্তু এতটা েুর্ল যাব্ার র্ক কারণ হর্ত পার্র? তর্ব্ র্ক র্তর্ে তখে অেয র্চন্তায 
ব্যস্ত র্ির্লে? এর্েক মথর্কও সর্ন্দহটা োক্তার রব্াটির্সর ওপর্রই পর্ডর্ি। 
  
র্ের্সস লর্রোর্রর কাি মথর্ক একটা েূলযব্াে তথয মপলাে। োক্তার রব্াটিস গ্রযাণ্ডলযার্ের 
োক র্ের্যর্ির্লে, খুব্ই অর্যৌর্ক্তকোর্ব্। এব্ং র্তর্ে তার পাটিোর র্ের্সস লর্রোর্রর 
রর্েই োক মেে।  র্ল েদ্রের্হলার্ক তাসটা মখলর্ত হয। এও একটা পর্যন্ট। 
  
এরপর সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল আর র্ের্সস অর্লোর্রর মচিায, সর্ন্দহোজে 
চারজর্েরই অতীত সম্পর্কি মখাাঁজখব্র চালাে হয। এর উর্েেয র্িল, অতীর্ত মকাে 
পর্রর্ির্তর্ত র্কোর্ব্ তারা খুে কর্রর্িে অথব্া আর্েৌ খুে কর্রের্ে। ব্তিোে মক্ষর্ত্রও 
তারা পুর্রার্ো পদ্ধর্ত অেুসরণ কর্রর্িে র্ক ো। র্কন্তু সব্ মখাাঁজ খব্র কর্রও 
সুপার্রের্টর্ন্ডন্ট ব্যার্টল হতাে হর্লে। মকে ো তার ধারণা আর্ র খুেগুর্লার সর্ি, 
অথিাৎ অতীর্ত এর্ের চারজে মযোর্ব্ খুেগুর্লা কর্রর্ি, তার সর্ি ব্তিোে খুর্ের মকাে 
র্েল মেই। র্কন্তু তা েয। োক্তার রব্াটিস আর্  ময েুর্টা খুে কর্রর্িে, তার সর্ি 
ব্তিোে খুর্ের মকাে র্েল হযত মেই। র্কন্তু এর্ের চার্রর্ত্রক র্েল র্েিযই আর্ি। 
ক্রযােকর্ের খুে করাটার কথা মের্ব্ মেখা যাক। মযে সকর্লর সাের্ে হাসর্ত হাসর্ত 
বু্ক  ুর্লর্য খুেটা হর্য ম ল। মরা ীর্ক পরীক্ষা করার পর ব্াথরুর্ে র্ র্য সাব্াে র্ের্য 
হাত মধাযা োক্তারর্ের রীর্ত, মসই সুর্যার্  ব্াথরুর্ে একজর্ের মের্েংব্রার্স অযােিাক্স 
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মরার্ র জীব্াণু োর্খর্য মরর্খ আসা, কত সহজ ব্যাপার। র্ের্সস ক্রযােকর্ক খুে করা 
হল টাই র্যর্ের প্রর্তর্ষধক ইের্জকসে মেব্ার সুর্যার্ । মকাে লুর্কাচুর্র মেই, 
সকর্লর সাের্ে র্ের্য হাসর্ত হাসর্ত খুেটা হর্য ম ল। 
  
এব্ার র্েিঃ মেটার্ের কথাটা র্চন্তা করুে। োিঃ রব্াটিস হোৎ বু্ঝর্ত পারর্লে ময খুব্ 
তাডাতার্ড মেটার্ের েুখ র্চরকার্লর জেয ব্ন্ধ করর্ত ো পারর্ল, তার সেস্ত কুকীর্তির 
কথা জাোজার্ে হর্য যার্ব্। সর্ি সর্ি ঝুাঁর্ক র্ের্লে। আেরা ব্রীজ মটর্ব্র্লর োিঃ 
রব্াটিসর্ক জার্ে র্তর্ে ঝুাঁর্ক র্ের্যও েক্ষোর্ব্ মখর্লে। এর্ক্ষর্ত্রও র্তর্ে সমূ্পণি কাজটা 
হার্সল করর্লে। 
  
আর্ে ের্ে ের্ে প্রায র্ের্িত হর্য উর্ের্ি োিঃ রব্াটিসই খুর্ে, র্েক তখেই র্ের্সস 
লর্রোর আোর্ক জাোর্লে খুেটা র্তর্েই কর্রর্িে। প্রথর্ে আর্ে প্রায তার কথা 
র্ব্শ্বাসই কর্র ব্র্সর্িলাে, র্কন্তু একটু পর্রই আোর ের্ে হল–ো, র্তর্ে এ-কাজ 
র্কিুর্তই করর্ত পার্রে ো। 
  
র্কন্তু ব্যাপারটা আরও জর্টল হর্য োাঁডায যখে র্ের্সস লর্রোর ব্লর্লে, ময অযাো 
মের্রর্েথর্ক র্তর্ে এই খুেটা করর্ত মের্খর্িে। পর্রর র্েে র্ের্সস লর্রোর্রর 
েৃতর্ের্হর র্ের্ক তার্কর্য আর্ে বু্ঝর্ত পারলাে, র্তর্ে যা ব্র্লর্িে তাও সর্তয, আব্ার 
আোর ধারণাও সর্তয। 
  
আসর্ল ব্যাপারটা র্িল এই–অযাো মের্রর্েথ জর্ে থাকাকালীে ঘুরর্ত ঘুরর্ত মেটার্ের 
কার্ি চর্ল যায। মেটাে ময োরা ম র্িে এটা মস সর্ি সর্ি বু্ঝর্ত পার্র। র্কন্তু 

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

147 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

মের্রর্ের্থর েজর্র পর্ড মেটার্ের বু্ক পর্কর্টর র্ের্ক, র্কিু একটা চকচক করর্ত 
মের্খ মস হাত ব্াডায, র্কন্তু সর্ি সর্ি চকচর্ক র্জর্েসটা র্ক মস বু্র্ঝ যায। 
  
ঘাব্র্ড র্ র্য মচাঁর্চর্য উের্ত র্ র্যও র্ের্জর্ক সাের্ল মেয মস। র্েোর মটর্ব্র্ল মেটার্ের 
েন্তব্য ের্ে র্িল তার। হযত মেটাে মকাে কা জপর্ত্র এই ঘটো সম্বর্ন্ধ র্লর্খ মরর্খ 
মযর্ত পার্রে। তার্ত, প্রোণ হর্ব্ মসই মেটাের্ক খুে কর্রর্ি এব্ং সকর্লই োব্র্ব্ 
এর্ত মের্রর্ের্থর মকাে উর্েেয র্িল। ের্য কাাঁপর্ত কাাঁপর্ত ব্রীজ মটর্ব্র্ল র্ র্র এল 
মস। 
  
তাহর্ল র্ের্সস লর্রোর যা মের্খর্িে তাও র্েক। আব্ার আোর ধারণাও র্েক র্তর্ে 
খুেীর্ক মের্খের্ে। 
  
োক্তার রব্াটিস যর্ে এই খুর্ের পর চুপচাপ হাত গুর্টর্য ব্র্স থাকর্তে তর্ব্ হযত 
তার্ক মকােোর্ব্ই ধরা মযত ো। অব্েয এর্তা সহর্জ হাল িাডতাে ো আর্ে। 
  
যাই মহাক মেটাের্ক খুে কর্র মব্ে অস্বর্স্তর ের্ধয র্েে কাটার্ের্লে রব্াটিস। র্তর্ে 
জাের্তে ময ব্যার্টল যত র্েে ো এই খুর্ের র্কোরা হয ততর্েে তার মপির্ে মলর্  
থাকর্ব্ে। আর এইোর্ব্ পুর্লর্ের মখাাঁজখব্র করার  র্ল তার আর্ কার অপরার্ধর 
কথা হযত প্রকাে মপর্য মযর্ত পার্র। এর মথর্ক ব্াাঁচর্ত র্তর্ে একটা চেৎকার উপায 
মব্র করর্লে। র্তর্ে বু্ঝর্ত মপর্রর্ির্লে র্ের্সস লর্রোর আর মব্র্ের্েে ব্াাঁচর্ব্ে ো। 
মরার্ র জ্বালাযিণার হাত মথর্ক মরহাই মপর্ত তাাঁর পর্ক্ষ আত্মহতযা করা খুব্ই স্বাোর্ব্ক 
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ব্যাপার। আর আত্মহতযার আর্  অেুর্োচোয েগ্ধ হর্য র্ের্জর অপরার্ধর স্বীকার্রার্ক্ত 
র্ের্য যাওযাও অস্বাোর্ব্ক েয। 
  
মসই কারর্ণই োক্তার রব্াটিস মকােোর্ব্ র্ের্সস লর্রোর্রর হার্তর মলখা মযা াড কর্র 
মসই মলখার েকর্ল র্তের্ট র্চর্ে র্লখর্লে, তারপর কাক পক্ষী জা ার আর্  মসই র্চর্ের 
িুর্তা কর্র িুটর্লে র্ের্সস লর্রোর্রর ব্ার্ডর্ত। তার আর্  র্ের্জর ব্ার্ডর 
পর্রচার্রকার্ক পুর্লর্ের সর্ি মযা ার্যা  করর্ত ব্র্ল যাে। পুর্লর্ের সাজিে এর্স 
মপৌঁির্োর আর্  র্ের্জর কাজ হার্সল করব্ার সেয র্তর্ে মপর্যর্ির্লে এব্ং মস 
সুর্যার্ র সিযব্হার করর্লে। িককাটা েযাে। এর্কব্ার্র র্েখুাঁত। 
  
রব্াটির্সর তখে একোত্র লক্ষয র্ের্জর র্েরাপত্তা আর র্ের্সস লর্রোর্রর েৃতুয। তাই 
আর্ে যখে তার্ক র্জজ্ঞাসা কর্রর্িলাে ময র্ের্সস লর্রোর্রর হার্তর মলখা তার পর্রর্চত 
র্কো–তখে র্তর্ে মব্ে অপ্রস্তুত হর্য র্ র্যর্ির্লে, সর্তযই যর্ে মকাে সেয এই েকর্লর 
ব্যাপারটা ধরা পর্ড। র্তর্ে র্ের্সস লর্রোর্রর হার্তর মলখার সর্ি পর্রর্চত েে এই 
অজুহাতই তার্ক রক্ষা করল। মসইজেয আোর প্রর্শ্নর জব্াব্ র্তর্ে প্রায সর্ি সর্ি 
র্ের্লও খুব্ একটা তৎপরতার সর্ি র্ের্ত পার্রে র্ে। 
  
উইর্লংর্ ােি মথর্ক আোর ম াে মপর্য র্ের্সস অর্লোর আোর ব্ার্ডর্ত রব্াটিসর্ক র্ের্য 
এর্লে। োক্তার রব্াটিস সব্ ঝার্েলা র্ের্ট ম র্ি মের্ব্ যখে ের্ে ের্ে র্ের্জর র্পে 
চাপডার্েে, র্েক তখেই র্ব্ো মের্ঘ ব্জ্রপাত। এরকুল মপাযার্রা র্ব্েুযৎ  র্তর্ত ঝাাঁর্পর্য 
পডর্লে র্েকার্রর ওপর। োক্তার রব্াটিসও আর মকাে েতুে মখলা মেখার্োর আর্ ই 
অসহাযোর্ব্ ধরা র্ের্লে। 

http://www.bengaliebook.com/


 প্লেয ়িং উইথ দ্য কার্ডস । আগাথা যিযি । এরকুল প্ল া াররা সমগ্র 

149 

www.bengaliebook.com                                  সূযি ত্র 
 

 

  
র্কিুক্ষণ কার্রার েুর্খ মকাে কথা মেই। সকর্লই মযে োষা হার্রর্য ম র্লর্ি। একসেয 
মরাোর কণ্ঠস্বর মের্স এল, োর্ যস জাোলা র্ের্য ঐ উইর্ণ্ডাক্লীোসি মলাকটা ব্যাপারটা 
মেখর্ত মপর্যর্িল। তা ো হর্ল োক্তার রব্াটির্সর র্ব্রুর্দ্ধ মকাে অর্ের্যা ই খাডা করা 
মযত ো। 
  
ো, ো েযাোে। এর্ত োর্ যর মকাে হাত মেই। মপাযার্রা মহর্স উের্লে, মলাকটা আর্েৌ 
মকাে উইর্ণ্ডা-ক্লীোসি েয। এখার্ে উেীযোে অর্ের্েতা র্েিঃ মজরাল্ড মহর্েংওর্য। এর্সা 
এর্সা এর্ের্ক চর্ল এর্সা ব্নু্ধ। মপাযার্রা এর্ র্য র্ র্য উইর্ণ্ডা ক্লীোসির্ক র্ের্য এর্লে। 
তখে মসই েদ্রর্লাকর্ক এখার্ে অেযরকে ের্ে হর্ে। 
  
ব্নু্ধ তুর্ে মতাোর েূর্েকা চেৎকার অর্েেয কর্রি, সর্তযই চেৎকার। তার্র  করর্লে 
মপাযার্রা। 
  
তাহর্ল! মরাো মচাঁর্চর্য উেল, রব্াটসির্ক মকউই মের্খর্ে, ম াটা ব্যাপারটা োরুণ োাঁওতা। 
  
আর্ে মের্খর্িলাে েযাোে। মপাযার্রার রহসযেয  ম্ভীর কণ্ঠস্বর ব্াতার্স মের্স মব্ডার্লা, 
আর্ে মের্খর্িলাে। র্কোর্ব্ জার্েে? েৃেু হাসর্লে মপাযার্রা ের্ের মচাখ র্ের্য। 
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