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লন্ডন শহর 
  
০১. 
  
লন্ডন শহর। 
  
হম মারসর সকাল। এেক্ষণ হালকা কুযাশার চাদরর আচ্ছন্ন লিল চারিাশ। ধীরর ধীরর 
সূরযের মুখ হদখা লদরযরি। 
  
রাস্তাঘারে যানবাহরনর ঢল হনরমরি। হেকফাট হসরর মানুষজন চরলরি হয যার কারজ। 
হমােরকার, িুলকার, সাইরকল, বারস হচরি বযস্ত হাজার হাজার নারীিুরুষ িুেরি। 
  
হহাযাইে হল মযানসন। হিাট্ট ফ্ল্যারের বযালকলন। হবললজযাম িুললরশর হোরযন্দা লবভারের 
অবসরপ্রাপ্ত েুরখাড় বড় কেো আরামরকদারায ো এললরয লদরযরিন। অনযানয লদরনর 
মরো। সামরন খবররর কােজ হমরল ধরররিন। হচাখ খবররর লশররানারম আবদ্ধ। 
  
অনুেে ভৃেয ভযারলে জজেরক হডরক এক কাি হে চরকারলে আনরে বলরলন। এলে 
োর লপ্রয িানীয। ইলেমরধয এক কাি হরয হেরি, এলে লিেীয। 
  
মারে মারে হিাযাররার দৃলি খবররর কােজ হেরক লিেরক চরল যারচ্ছ রাস্তার লদরক। 
হহাযাইে হল মযানসরনর বালসন্দারদর অরনরকই এই সময হয যার কারজর লদরক রওনা 
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হয, আজও োর বযলেক্রম হল না। কািাকালি সু্কল-করলরজ িড়ান এমন করযকজন 
যুবক-যুবেীও োরদর মরধয আরি। 
  
হিাযাররা এবার দৃলি হফরারলন ঘররর লদরক। জজেরক হদখরে হিরলন। হে চরকারলরের 
কাি োর হারে। 
  
হিাযাররা কাি হারে লনরলন। বলরলন–জজে, বল ে, আলরো চুমুক লদরলন কারি, বললি, 
কাল রারে হকান হফান এরসলিল? আমারক চাইলিল? 
  
–হযাাঁ, সযার। জজে লবনীে স্বরর বলল, ইস, বলরে একদম ভুরল লেরযলি। আসরল আিলন 
কাল রারে লমরসস অললভাররর সরে লেরযোর হদখরে চরল হেরলন। আিনার আসরে 
হদলর হলচ্ছল বরল আলম খাওযাদাওযা হসরর শুরয িরড়লিলাম। এমন সময হফানো হবরজ 
উঠল। 
  
-হবশ, হবশ, কো না বালড়রয বল, হক হফান কররলিল? োর নাম বরলরি? 
  
–হযাাঁ বললি, একেু সবুর করুন। 
  
 মলনরবর ধমক হখরয জজে কিারল আঙুরলর দুরো হোকা লদল। মরন করার হচিা করল। 
ট্রাউজাররর লহি িরকরে হাে হঢাকাল। িরক্ষরণই হবলররয এল, একেুকররা কােজ। 
জযারকরের বুক িরকে হেরক চশমা হবর করল। নারকর ওির রাখল। লচলরে কােজো 
হমরল ধরল।–হযাাঁ, এই হসই কােজ, হযখারন নামো েুরক হররখলিলাম। সযার ক্লড অযামলর, 
হফান নম্বর হদরখ মরন হয হবলশ দূরর নয, ফাররর কািাকালি জাযোো হরব। উলন 
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আিনারক হফারন হযাোরযাে কররে বরলরিন, সযার। েরব, বযািারো অেযন্ত হোিন, 
িাাঁচকাণ হযন না হয োও বরলরিন। 
  
-ধনযাবাদ, জজে। হে চরকারলরের খালল কািো জরজের হট্র-হে হররখ হিাযাররা বলরলন, 
ওই নাম ও হেললরফান নম্বর হলখা কােজো হডরের ওির হররখ লনরজর কারজ যাও। 
কােজো িড়া বালক আরি, িরর ওর সরে হযাোরযাে করলি। 
  
জজে ঘর হেরক চরল হেল। হিাযাররা কােরজর লদরক হচাখ হমরল লদরলন। নাহ, কােরজ 
নেুন হকান খবর হনই। সভয মানুরষর চরম দুঃখ আর হোশার একরঘরয খবর অযাডলফ 
লহেলাররর অেযাচার–জামোলনর আদালেগুলল আইনকানুরনর হোযাক্কা করর নাৎসী 
বালহনীর শাখা দপ্তরর িলরণে হরযরি বুলরেলরযার ফযালসিন্থীরা সাধারণ লনবোচরন 
সিংখযােলরষ্ঠো লাভ করররি 
  
এবার একলে দুঘেেনার খবর ঘরেরি োাঁর লনরজর হদশ হবললজযারম মনস-এর খলনর 
হভের শ্রলমকরা কাজ করলিল। হঠাৎ প্রচণ্ড লবরফারণ। মৃেুয হয লবযালিশ জন হলারকর। 
  
দদলনক োইমস-এর িাো উরে হিাযাররা হশাক সিংবাদ কলরম হচাখ রাখল খুব হচনা 
আর খুব কারির করযকজরনর মৃেুয সিংবাদ িরড় মনো লবষণ্ণ হল। 
  
কােজো ভাজ করর হেলবরলর এক িাশ হররখ লদরলন। েুরলর ওির িা দুরো েুরল 
লদরলন। লচন্তায আচ্ছন্ন মন। অযামলর, সযার ক্লড অযামলর নামলে ঘুরিাক খারচ্ছ। নামো 
বড় হচনা হচনা লােরি। লকন্তু হোক হক? না, মরন িড়রি না–জজে, বযালরটার, 
অবসরপ্রাপ্ত সরকালর বড় কেো, নালক রাজননলেক হনো? 
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লচন্তাচ্ছন্ন মরন আরাম হকদারা হিরড় উরঠ দাাঁড়ারলন। িারয িারয এরস ঢুকরলন 
টালডরুরম। প্ররযাজরন এখারন বরসই লেলন খাওযা সাররন ও রাে কাোন। ভযারলে জজে 
োর মলনরবর এই ধররনর জীবনযাত্রার সরে অভযস্ত। 
  
মস্ত এক হডস্ক, দু’িারশ লম্বা লটরলর হশলফ। হররক রকম হরফাররন্স বই েরর েরর 
সাজারনা, িুররারনা কােজিত্রও স্থান হিরযরি। 
  
হিাযাররা লাল হরলেরন হমাড়া হমাো একো বই হেরন হবর কররলন। হু ইজ হু’ বইো 
হডরস্কর ওির রাখরলন, হচযার হেরন লনরলন। বইরযর িাো ওোরে লােরলন। 
  
একো িৃষ্ঠায এরস েমরক হেরলন হিরযরিন, খুাঁরজ হিরযরিন। এেক্ষণ ধরর যার সন্ধান 
করলিরলন। 
  
মরন মরন নয, হজার েলায িড়রে লােরলন 
  
অযামলর, সযার ক্লড হহালেেিং, জন্ম-২৪ নরভম্বর, ১৮৭৮। লশক্ষা ওরযসাউে গ্রামার সু্কল ও 
লকিংস করলজ, লন্ডন। লববাহ–১৯০৭। স্ত্রী হহরলন গ্রাহাম (১৯২৯ সারল োর মৃেুয হয)। 
িুত্র সিংখযা–একলে। ১৯২৭ সারল নাইেহুে উিালধ লাভ। কমেজীবরন িদােে লবজ্ঞারনর 
েরবষক। ১৯০৬ লজইলস লযারবারর েলরজ, ১৯১৬–ররযল এযাররফাসে ফাট (রবোর 
লবভাে), ১৯২১–লবমান মন্ত্রণালয েরবষণা দপ্তর, হমাযারলজ। বস্তু আর িদােেকণার 
ধররনর নেুন িরের বযাখযাকার দয ট্রারভললিং ওরযভ লসলনযর অযালেলারের মনররা’ 
সম্মারন সম্মালনে, যরেি সিংখযক লশক্ষামূলক জানোরল োর েরবষণার ফল প্রকালশে 
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হরযরি, লঠকানা–অযাবেস লক্লভ, মারকেে লক্লভ-এর িারশ, সাররালে মারকেে, লক্লভ-৩১৪। 
অযারেলনযাম ক্লারবর সদসয। 
  
েেযগুলল িরড় হিাযাররার মরন িরড় হেল সযার ক্লডরক–হযাাঁ, এরদরশর, এক নামজাদা 
িদােেলবজ্ঞানী গুরুত্বিূণে লকিু সরকালর কােজ হঠাৎ হলািাে হরয যাবার ঘেনালে মরন 
িরড় হেল োাঁর। সরকালর হোরযন্দারা ওইসব দললরলর হখাাঁজ না হিরয হশষ িযেন্ত সযার 
ক্লরডর সাহাযয প্রােেনা কররলিল। সযার ক্লড সরাসলর হকান খবর হদনলন, হকবল আভাস 
লদরযলিরলন হকাোয িাওযা হযরে িারর কােজিত্রগুলল। োর হদওযা সূরত্রর িে ধরর 
হোরযন্দারা অবশয হারা লনলধর সন্ধান হিরযলিল। সরকালর গুরুত্বিূণে ও দামী দলললগুরলা 
অনয হদরশর কারি িাচার হরয হেরল এ হদরশর সমূহ লবিদ। োই এে েৎিরো। 
  
কলদন আরের দদলনক োইমস-এর কো ভাবরলন লেলন। এক জাযোয সযার ক্লড অযামলর 
সম্বরন্ধ লকিু েেয প্রকালশে হরযলিল। সিংরক্ষরি ঘেনালে লিল এইরকম–সযার ক্লড অযামলর 
বেেমারন হয লবষয লনরয েরবষণা করর চরলরিন, ো ভলবষযরের যুদ্ধ-লবগ্ররহর িরক্ষ 
সািংঘালেক লকিু একো হরব। েরব সযার ক্লডরক লনরযই যে োরমলা। উিযুক্ত 
লনরািত্তার অভাব। গ্রারমর বালড়রে বযলক্তেে েরবষণাোরর একমরন কাজ করর চরলরিন। 
  
লকন্তু হলাকো বড্ড একররাখা লবড়লবড় করর বলরলন হিাযাররা যুদ্ধলবগ্রহ-অস্ত্রশস্ত্র আমার 
লবষয বলহভূেে, োহরল ……….. বইখানা লনলদেি জাযোয হররখ লদরলন, যলদ সযার ক্লড 
এখন……•••• 
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ভাবনারা অেরক হেল হেলবরলর ওির িরড় োকা িুলরোর লদরক। কােজ কাোর িুলর, 
েরব হবশ লম্বা। িুলরো োর জন্মলদরন িাওযা উিহার। ঘলনষ্ঠ বনু্ধ ও িুররনা সহকারী 
কযারেন হহলটিংস লদরযলিরলন। লনরািত্তা সিংক্রান্ত বহু সিংখযক লজজ্ঞাসা হেরক শুরু করর 
লবলভন্ন প্রলেষ্ঠারনর লবজ্ঞলপ্ত িাঠারনা মুখবন্ধ খাম লনেয লদন হিাযাররার হেলবরল এরস 
িড়রি। ওই সরু, লম্বা িুলর লদরয লেলন খারমর মুখ কারেন। 
  
সকাল দশো–গ্রযান্ডফাদার ঘলড়ো হসকোই বলরি। অেোৎ হিাযাররার হিশাদারী কাজকমে 
শুরু হল। অবশয কারজর খালেরর মারে মরধয লনযরমর হহররফর কররে হরযরি। হযমন 
দয লবে-হফার’ নারম আন্তজোলেক অিরাধ চক্র সম্পরকে েদরন্তর কাররণ হভার হরে না 
হরেই হবলররয িড়রে হরযরি। সরে লিরলন বনু্ধ ও সহকারী কযারেন হহলটিংস। 
অিরারধর েদন্ত ও োর মূরল আঘাে করাই লিল োরদর হযৌে প্রযারসর লক্ষয। 
  
োরির কযারেন লফরর হেরিন আরজেন্টাইরন। হসখারন োর খামার আরি। চাষবাস, 
হিাষা িশু িালখ আর বউ-হিরলরমরযর লনরয লদলবয আরিন। েরব খবরো হিাযাররার 
কারণ এরসরিকলদন আরে বনু্ধ লন্ডরন এরসরিন। ফসল হবচরে োরক এখারন আসরে 
হয। 
  
এসময হবরজ উঠল িুররনা মরডরলর হেললরফান। হিাযাররা লরলসভার েুরল লনরলন। 
কারণর কারি রাখরলন। ওিাশ হেরক জরজের েলা হভরস এল–সযার, ক্লড অযামলর 
আিনারক চাইরিন। 
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-দশো না বাজরে বাজরেই……লনরজরকই লনরজ কোো হশানারলন। োরির একেু চড়া 
আওযারজ বলরলন–জজে, আলম ওাঁর সরে কো বললি, েুলম লাইনো এাঁরক লদরয লনরজর 
কারি যাও। হদরখা, ডাকরলই হযন সাড়া িাই। 
  
–হযারলা, আলম এরকুল হিাযাররা। ধীর করে হিাযাররা বলরলন আিলন? 
  
–হিাযাররা। একলে রাশভালর েলা ওপ্রান্ত হেরক বরল উঠল। আলম, আলম ক্লড অযামলর 
বললি আিনার সরে আমার একবার হদখা হরযলিল আরে, ভুরল যানলন লনশ্চযই? 
  
না, ভুলললন। হসই সরকালর দললল খুাঁরজ হবর করার বযািারো হো। আিলন লিরলন হসই 
সময। 
  
হিাযাররার মুরখ আত্মলবশ্বারসর হালস। 
  
-হযাাঁ। শুনুন হিাযাররা, হযজনয আিনারক আলম হযাোরযাে করলি, সযার ক্লরডর করে 
উরিরের আভাস–কলঠন এক সমসযার সৃলি হরযরি আমার জীবরন। হেললরফারনর মাধযরম 
সলবস্তারর বলা সম্ভব নয। আসরল প্রলেরক্ষা মন্ত্রণালরযর কারি অেযন্ত গুরুত্বিূণে, এমন 
এক লবষয লনরয আলম লকিুলদন যাবে েরবষণা করলি। িৃলেবীর লবনাশ ঘোরে প্রচণ্ড 
শলক্তশালী হবামা ও মারণাস্ত্র দেলর হরচ্ছ, এ হয িরমাণু বযবহার করা হয, ো ধ্বিংস 
করার অস্ত্র আলবষ্কার করাই আমার কাজ। এক ফমুেলা হবর কররলি। শুধু িরমাণু ধ্বিংস 
নয, এই ফমূলা মানবকলযাণমূলক কারজও অেযন্ত কাযেকরী। েরব বলরে খারাি লােরি, 
আমার িলরবাররর হকান একজন ওই ফমুেলা চুলর করার মেলব করররি। অনয হদশরক 
লবলক্র করর প্রচুর অেে কামারব আর লনরজর হদরশর ধ্বিংস হডরক আনরব। 
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একেু হেরম সযার ক্লড আমায বলরে শুরু কররলন–লমঃ হিাযাররা, আিলন যলদ আমার 
বালড় আরেস লক্লরভ একবার আরসন, োহরল ভাল হয। আিনার হারে ওই ফমুেলা আলম 
েুরল লদরয লনলশ্চন্ত হরে চাই। লন্ডরনর প্রলেরক্ষা লবভারের হকান বড়কেোর হারে েুরল 
হদরবন। আিনার ওির আলম ভরসা কররে িালর। আসুন উইক এরন্ড। আমার লনমন্ত্রণ 
রইল। 
  
লনরজর গুণাবলীর প্রশলস্ত হক না শুনরে িিন্দ করর। হিাযাররাও এর বযলেক্রমী নন। 
ঘাড় হফরারলন। আযনায োর মুরখর প্রলেচ্ছলব চুললবহীন মস্ত এক োকওযালা মাো, 
চকচরক চওড়া হোাঁফ েরবে োর বুক ফুরল উঠল। সযার ক্লড অযামলর! যশস্বী লবজ্ঞানী, োাঁর 
বালড়রে আলেেয গ্রহণ করা লক কম কো! োর ওির উিলর িাওনা ওই ফমুেলা প্রলেরক্ষা 
দপ্তররর হারে েুরল হদওযা–এ কারজ হদশরপ্ররমর হিাাঁযা আরি, হরামাঞ্চকর বযািার। 
  
লঠক আরি, সযার ক্লড, আযনার লদক হেরক ঘাড় হঘারারলন, এই উইক এরন্ডই যাব। 
শলনবার লবরকল নাোদ আিনার বালড়রে হিৌঁরি যাব। রলববার হেরক িরলদন হসামবার 
লন্ডরন লফরর আসব। এই সময আিনার লজলনসো লদরয হদরবন। যারক লদরে বলরবন, 
োরকই লদরয হদব। আর লকিু? 
  
-না, আর লকিু নয। সাক্ষারে সব কো হরব। অরনক ধনযবাদ, লমঃ হিাযাররা। আজ 
রাখলি, গুড হড। 
  
–গুড হড, সযার ক্লড। ঘোিং করর হক্ররডরলর ওির লরলসভার নালমরয রাখরলন খুাঁরদ 
হোরযন্দা। ভৃরেযর হখাাঁজ কররলন। 
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জজে সামরন এরস দাাঁড়াল। 
  
-হশারনা জজে, ড্রাই লক্ললনিং-এ একু্ষলন যাও। আমার ভারী েুইরডর সুযে, লডনার জযারকে 
আর দুরো ট্রাউজাসে কাাঁচরে লদরয এস। শুক্রবার রারের মরধয ওগুরলা আমার চাই, 
অনযো হযন না হয। ওরদর কোো বরল আসরব। ওখান হেরক এরস আমার িুররনা 
সালভেস লরভলভার দুরোর নলরক িলরষ্কার করর হরখ। ভুল হযন না হয। 
  
জজে ঘাড় হনরড় লবদায লনল। 
  
হিাযাররা হেললরফারনর লরলসভার েুরল লনরলন। নাম্বার ডাযাল কররলন ওপ্রান্ত হেরক 
সাড়া এল, হচনা েলা কযারেন হহলটিংস? আলম বললি, হারর বািু হা, এরকুল হিাযাররা। 
কযারেন, েুলম আমার হখাাঁজ খবর রাখ না জালন, লকন্তু েুলম হয ফসল হবচরে লন্ডরন 
এরসি, হস খবর আমার কারি আরি। শহর হেরক এসময হলারক হাওযা িলরবেেরনর 
জনয গ্রারম ঘুররে হবড়ারে যায। প্রকৃলে এই সময নবসারজ ফুরল ফরল হসরজ ওরঠ, 
হযন অন্তঃসত্ত্বা েৃহবধূ। এই শলনবার শহরর যালচ্ছ। অনযবাররর মরো লনশ্চযই েুলম 
আমার সেী হরব, োই হো? 
  
. 
  
০২. 
  
শুক্রবার। একেু আরে সরন্ধয হনরমরি। আকারশ একলে দুলে োরার লভড় শুরু হরযরি। 
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অযারেস লক্লভ। সযার ক্লরডর দিলত্রক বালড়। একেলায িূবেলদরকর ঘরলে োর টালড। 
লেলন চুি করর বরস আরিন। 
  
ক্লরডর লবশ্রারমর বযাঘাে ঘলেরয ঘররর দরজায এরস দাাঁড়াল বােলার হট্রডওরযল।–মাফ 
কররবন, সযার ক্লড। লডনাররর ঘণ্টা হবরজ হেরি। আিলন যারচ্ছন না হদরখ ডাকরে 
এলাম মরন হয আওযাজ শুনরে িানলন। 
  
-হট্রডওরযল, হোমার অনুমান লঠক। মাো না েুরল সযার ক্লড বলরে োকরলন। হফারন 
কো বলরে বযস্ত লিলাম, োই ঘণ্টাধ্বলন কারন হিৌঁিযলন। বালড়র অনযানযরা লনশ্চযই 
লডনার হেলবরল হিৌঁরি হেরি। েুলম যাও, আলম হারের কাজো হসরর যালচ্ছ। 
  
হট্রডওরযল লনঃশরে লবদায লনল। 
  
সযার ক্লরডর বুরকর খাাঁচা হেরক উরঠ এল স্বলস্তর লনঃশ্বাস। উরঠ দাাঁড়ারলন। হডে-এর 
ড্রযার োনরলন। হারে েুরল লনরলন একো হনােবুক, হেললরফান নম্বর হলখা। িাো 
ওোরলন। হযাাঁ, এই নম্বর। হফারনর হবাোম লেিরলন–হযারলা এেরচঞ্জ? ৩১৪ নম্বর 
মারকেে লক্লভ হেরক বললি, লন্ডরনর এই নম্বরর কো বলরে চাই। 
  
ফার-লন্ডন শহর হেরক প্রায িাঁলচশ মাইল দূরর, দলক্ষণ িলশ্চরম অবস্থান। এ অঞ্চলো 
আরে অজ িাড়া োাঁ লিল। ধীরর ধীরর কলকারখানা েরড় উরঠরি, হবরড়রি মানুরষর 
বসলে। এমন লক করযকলে বড় বড় অট্টাললকাও দেলর হরযরি। বেেমারন ভালরক্কী হচহারা 
লাভ করররি। ফার-এর মারকেে লক্লরডরলর োরয এখন েরীব েকমা িরড়রি। 
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সযার ক্লড অযামলরর লিো-লিোমহ লিল এখানকার জলমদার। হসই হকান কারল োরা 
এখারন প্রাসাদসম অট্টাললকা েরড়লিরলন। নাম লদরযলিরলন অযাবেস লক্লভ। োরদর লশল্প 
হসৌন্দরযের োলরফ কররে হয। লভরটালরযান স্থািেয ও ভাস্করযের লনদশেন িলড়রয আরি। 
সবেত্র। মস্ত ফেক। নুলড় লবিারনা িে চরল হেরি বালড়রে হঢাকার দরজা িযেন্ত। িরের 
দুিারশ নানা রকম োি আর হোিোড়। বালড়র হিিরন ঢালু লন দীঘে বারান্দার নীচ 
লদরয চরল হেরি। লরনর হশরষ বাোন, অযত্ন ও অবরহলায আজ জেরল িলরণে 
হরযরি। 
  
সযার ক্লড অযামলর খাবার ঘরর এরস ঢুকরলন। লডনার হেলবরলর একপ্রারন্তর হচযারর 
বসরলন। োর হহােরবান কযাররাললন অযামলর। অলববালহো। দাদার-স্ত্রী মারা যাবার ির 
এসিংসাররর দালযত্ব লনরজর কাাঁরধ েুরল লনরযরিন। োই লবরয করর ঘর-সিংসার করা োাঁর 
আর হরয ওরঠলন, কযাররাললনা মরন মরন োই ভারবন। আসরল লেলন বহুবিভা, লনেয 
নেুন িুরুষসেীরক হপ্রম লনরবদন কররন। 
  
কযাররাললন বরসরিন দাদার মুরখামুলখ অনযপ্রারন্তর হচযারর। লরচাডে–সযার ক্লরডর একমাত্র 
হিরল। হস বাবার ডানলদরকর আসরন, োর িারস ক্লরডর ভাইলে বারবারা। ডঃ কাররলল 
বেেমারন অযামলর িলরবাররর অলেলে, জারে ইোললযান, একেু েফারে। এডওযাডে 
হরনর–সযার ক্লড-এর হসরক্রোলর, কযাররাললরনর ডানিারশ বরসরি। লুলসযা-ক্লরডর 
িুত্রবধূ, লরচারডের স্ত্রী, হরনররর িারশর হচযারলেরে োরক হদখা যারচ্ছ। 
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সযার ক্লড দুিুর ও রারের খাবার মুখ বুরজ হখরয হনন–এো োর স্বভাব। আজও োর 
অনযো হল না। অেচ অনয সােজরনর মুরখও হনরমরি হঘার অমালনশা। হকান কো না-
বরল হয যার খাওযা হসরর লনরলন। 
  
িুরুষ মানুরষর সে না হিরল কযাররাললরনর আবার হিরের খাবার হজম হয না। 
িালরবালরক অলেলে ডঃ কাররাললর কাি হেরক সাড়া না হিরয লেলন হাাঁলিরয উঠরলন। 
হশষ িযেন্ত হসরক্রোলর এডওযাডে হরনররর সরে ফলট-নলি শুরু কররলন। 
  
এডওযাডে লনরীহ হোরবচারা হোরির মানুষ। হনািংরা ইযালকে োর িিন্দ হয না। হঠাৎ 
লবষম হখল। এক গ্রাস ঢক  করর হখরয লনরজরক সামরল লনরয কযাররাললরনর কারি ক্ষমা 
চাইল। 
  
লিলসমার এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন বদরলসকো, লবরশষ করর ওই হোরবচারা মানুষোর সরে, 
লরচাডে হমারেও সহয কররে িারলিল না। হস বারর বারর স্ত্রীর লদরক োকালচ্ছল, অেোৎ 
লিলসমারক এখান হেরক সলররয লনরয যাওযার হকান বযবস্থা কর। লকন্তু হবচারী লুলসযা, 
বযািারো এখন আর োই হারের মরধয হনই, অেএব চুি করর োকরে হল। 
  
লডনাররর হশরষ হডসাডে িলররবশরনর িালা। হট্রডওরযল এলেরয এল। লঠক এই সময 
সযার ক্লড বােলাররক উরেশয করর সবাই যারে শুনরে িায, এমন কেস্বরর বলরলন 
হট্রডওরযল, মযাকসরনর েযারররজ একবার হফান কর। রাে আেো িঞ্চারশর হট্ররন লন্ডন 
হেরক আমার এক িলরলচে ভদ্ররলাক আসরবন। হটশরন োলড় িালঠরয োরক লনরয 
আসার বযবস্থা কর। 
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এখুলন হফান করলি, সযার ক্লড। হডসারডের িাত্র হেলবরলর মােখারন হররখ হট্রডওরযল 
করযক িা লিিরন সরর হেল। 
  
লঠক এই সময লুলসযা হচযার হিরড় উঠরে উঠরে বলল–লকিু মরন কররবন না, দুঃলখে, 
আমারক এবার উঠরে হরচ্ছ। কো হশষ করর হকান লদরক না োলকরয লুলসযা িা হফরল 
এরোল। ঘরে হেল এক সিংঘষে–হট্রডওরযল ও লুলসযা। 
  
লুলসযা লনরজরক সামরল লনরয দুঃখ প্রকাশ করর িে হিরড় লদল। হট্রড-ওরযল লডনার হল 
হেরক হবলররয হেল। 
  
লুলসযাও হসখান হেরক অদৃশয হল। লসাঁলড় েিরক হনরম এল নীরচ, বসার ঘরর। সযার 
ক্লড-এর টালডরুম এর িারশই। মারের দরজা লদরয হঢাকা যায। এ ঘরর আরি ফাযার 
হেস, হবশ বড় সরড়া। মযারন্টললিরস রাখা দম হদওযা ঘলড়ো বরনলদযানার িলরচাযক, 
ররযরি ফুল রাখার একো িাত্র, অবশয ফুরলর িলরবরেে ররযরি হমামবালে আর কােরজর 
েুকররা, যা ফাযার হেরসর কারঠ আগুন ধরারে বযবহার করা হয। 
  
বসার ঘররক লাইরেরী বলা চরল। ঢাউস সারবলক একো বইরযর হশলরফ অসিংখ িুররনা 
আমরলর বই সালজরয রাখা আরি। হশলরফর ওিাররর োরক একো খালল লেরনর বাে। 
হডরের ওির হেললরফান, সামন েুল, বরস কোবলার জনয। খালনক দূরর হিাে হেলবরলর 
ওির িুররনা একো গ্রারমারফান ও লকিু হরকডে। সারবলক কলফ হেলবলও ররযরি। একো 
বড় মারির হেলবল ররযরি, করযকো িািারনা বই একিারশ সাজারনা। দুরো সাদামাো 
হচযার, আর একো আরামরকদারা ররযরি জানলার িারশ, মন চাইরল িা হিরড় আরাম 
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করা যায। হিাট্ট একো চারা োি হবােল-েরব সালজরয হিাে হেলবরলর ওির রাখা। এই 
হল অযামলর িলরবাররর বসার ঘররর আসবাবিরত্রর বণেনা। এখারন সবলকিুই সারবলক, 
লকন্তু প্রাচীন বা অযালন্টক বলা যায না। 
  
লরচাডে অযামলরর স্ত্রী লুলসযা চলিশ-িাঁলচশ বিররর এক সুন্দরী েরুণী। ঘন কারলা ডো 
িাাঁো চুলগুরলা কাাঁরধর ওির িলড়রয িরড়রি। অেযন্ত চািা োর হচারখর চাউলন, যা 
আরবরে অবণেনীয ভারব জ্বলরি। 
  
ত্রস্ত চররণ হস বসার ঘররর লঠক মােখারন চরল এল। হেরম বাাঁধারনা জানলার িদো 
সরাল। দৃলি লনরক্ষি করল রারের কারলা আকারশর লদরক, অসিংখয োরা লমলেলমলে 
জ্বলরি। 
  
ইলেমরধয লডনার হল হেরক লিলসমা কযাররাললন হবলররয েরের করর লসাঁলড় হবরয নীরচ 
হনরম হসাজা বসার ঘররর সামরন এরস দাাঁড়ারলন। ফাযার হেরসর আগুরন ঘরর আবিা 
আরলার সৃলি হরযরি। 
  
কযাররাললন দ্রুে িারয লুলসযার হিিরন এরস দাাঁড়ারলন। োরক একপ্রকার হজার করর 
জানলা হেরক সলররয আনরলন। একো হচযারর বলসরয লদরলন। বলরলন এখারন শান্ত 
হরয বরসা, কযাররাললন বুলে লুলসযার মা, এমনই শাসরনর সুরর বলরলন–দুলমলনে সময 
দাও, হদখরব সুস্থ লােরব। 
  
-সলেযই োই, লিলসমা, লুলসযার করে কৃেজ্ঞোর সুর, লকন্তু মুরখ লবষণ্ণোর হিাাঁযা ওো 
আর হরব না। ইিংরালজ োর মােৃভাষা নয, োর আনালড় কো শুনরলই হবাো যায। 
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হোমার লফরের অসুখ আরি জালন। েুলম হবলররয আসরেই আমার সরন্দহ হল। োই হো 
হিিন হিিন হসাজা এখারন চরল এলাম, কযাররাললন বলরে োকরলন, এরস হদখলাম 
সলেযই োই। ভালেযস আলম এরস িরড়লিলাম, হযভারব আকারশর লদরক হবাকার মরো 
োলকরয লিরল…… হেরন লহাঁচরড় ওখান হেরক সলররয আনরে বাধয হলাম। লুলসযা, হসানা 
আমার লবশ্বাস কর, হকান কুমেলরব আলম এখারন আলসলন। 
  
–লিলসমা, ওভারব বলরবন না, ললিে হল লুলসযা। ভালেযস আিলন হের হিরযলিরলন, 
োই িুরে এরলন, নযরো জ্ঞান হালররয িরড় োকরে হে আমায। েরব একো কো 
আলম বুরে িাই না, হকন যখন-েখন আলম লভরলম যাই বলুন হো? 
  
কো বলরে বলরে লুলসযা োর হােবযাে হেরক রুমাল হবর করল, ওরে ওষুধ মাখারনা 
আরি। লনরজর হচারখ মুরখ ভাল করর রুমালো লদরয মুরি লনল, আবার হসো সমু্মরখ 
হররখ বলল–লিলসমা, আিলন এখন লনলশ্চরন্ত ওিরর যান। আলমও আসলি। 
  
েুলম আমায এলড়রয হযরে চাইি, কযাররাললরনর েলায কেৃরত্বর সুর, লবরকলরবলারেই 
আলম লক্ষয কররলি, হোমার ঠাণ্ডা হলরেরি, হবশ ভারলারকম, বুরেলি ইোলল! হােবযােো 
িারশ সলররয হররখ লুলসযা বলল–ইোলল–ো? 
  
–এ আর নেুন কো লক হল, বািা, কযাররাললরনর হেরহর হারের িরশ েখন লুলসযার 
োরয মাোয হখরল হবড়ারচ্ছ, লনরজর হদশ হিরড় লবরদশ-লবভুাঁইরয ঘর-সিংসার কররি, মন 
হো খারাি হরবই। আলম লক ো জালন না? 
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–লিলসমা, আিনার ধারণা ভুল। আিলন লকিু জারনন না লুলসযা হবশ হজারারলা কেস্বরর 
বরল উঠল, ইোললর জনয মন আমার খারাি হয না। আলম হস হদরশর কো ভুরল 
লেরযলি, কখরনা মরন িরড় না। 
  
লুলসযার কোগুরলা হকমন অদু্ভে হশানারচ্ছ। হস েখনও হচাঁলচরয বরল চরলরি ইোললর 
প্রলে আমার হকারনা ভারলাবাসা হনই। ইিংলযান্ড আমার কারি স্বেেসমান। এখারন হকান 
লকিুর অভাব হনই আমার। আিনার মরো দযালু আত্মীযরদর আলম হিরযলি, হেহ-
ভালবাসার হজাযারর আলম সবেদা ভাসলি। আমার আদরযরত্নর প্রলে আিনারদর সজাে 
দৃলি আরি। একমাত্র এই হদশ িাড়া। নােক-উিনযারস স্বেেসুরখর অিূবে বণেনার কো 
িরড়লি বরে, লকন্তু বাস্তরব ো হদখরে িালচ্ছ। 
  
–বাঃ, লক সুন্দর সালজরয গুলিরয হমরি হমরি কো বল েুলম, এমন হশাভনীয আচরণ, 
লনশ্চযই হোমার মারযর সুলশক্ষার ফল। এই িলরবাররর একজন হরে হিরর েুলম হয 
সলেযই লনরজরক সুখী বরল মরন কর, োও আমার অজানা নয। েরব এখারন একো 
লজলনরসর অভাব! মা বরল ডাকার মরো হকউ হনই হোমার। 
  
–িাডু়ন না, লিলসমা, লুলসযা কযাররাললনরক োলমরয লদল। বলল, মারযর সম্পরকে হকান 
কো শুনরে চাই না। ওসব বাদ লদন। 
  
হবশ, হোমার ইচ্ছাই িূণে হহাক, এ লবষরয হকান কো কখনও বলব না, আমো আমো 
করর বলরে োরকন কযাররাললন–হোমায দুঃখ হদওযার হকান ইরচ্ছ আমার হনই, লমরেয 
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বললি না। লবশ্বাস কর। লুলসযা…… মারন…..েুলম যলদ চাও, আমার কারি ভাল হেললিং 
সে আরি, লনরে আররা। 
  
ধনযবাদ, লিলসমা। ওসব লােরব না, লুলসযা সহজভারব বরল চলল, শরীর আমার ভালই 
আরি, লচন্তা কররবন না। 
  
-খুব ভাল হেললিং সে, বুরেি। কযাররাললন বলরে োরকন, সুন্দর হিাট্ট একো লশলশরে 
কড়া আাঁরের লজলনস। নামো লঠক মরন িড়রি না এখন সযাল অযারমালনযা সম্ভবে। 
লটলরে অব সে মরন হরচ্ছ। েরব যাইরহাক না হকন, হোমার ওই োরনর জরল হোলা 
লজলনস নয এো। 
  
লুলসযা নীরব হল, হকবল হঠাাঁরের হকারণ হালসর লেললক ফুরে উঠল। 
  
 কযাররাললন লবষযান্তরর চরল এরলন। এিাশ-ওিাশ িলড়রয িড়া েলদগুরলারক স্বস্থারন 
গুলিরয রাখরে রাখরে লেলন বলরলন–এই হো আজ সকারলও েুলম বহাল েলবযরে 
লিরল, হঠাৎ হকাো হেরক ঠাণ্ডা লাোরল হয, নালক ওই ইোললযান ডঃ কযাররাললনরক হঠাৎ 
হদরখ মরন িরড় লেরযলিল লনরজর হদরশর কো। োই হযরো শরীরো খারাি হরযরি। 
হোমার। 
  
এসব কোবােোর মােখারন ও ঘরর এরস ঢুকল লরচাডে। লিলস কযাররাললন ভাইরিারক 
হদখরে িানলন। লকন্তু লুলসযা োরক হদরখ হকচলকরয হেল। লনশ্চযই লিলসর বলা 
কোগুরলা লরচাডে শুরনরি। লক হয হরব এবার। ভরয োর বুকো ধড়াস করর উঠল, 
দু’হচাখ হকাঁরি হকাঁরি উঠল। 
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কযাররাললন বলল–লক হল, বািা? আবার লনশ্চযই শরীর খারাি হরচ্ছ? 
  
দরজা বন্ধ করার আওযাজ হল। কযাররাললন ঘাড় লফলররয োকারলন। লরচাডেরক হদখরে 
হিরলন। বির লেলররশর এক যুবক, মাোলর উচ্চো, বাদালম বরণের চুরল মাো ঢাকা, 
হিোরনা হচহারা, লনযলমে বযাযারমর ফল–এক সুিুরুষ ইিংররজ। এক সময সামলরক 
বালহনীরে ইলঞ্জলনযার িরদ লনযুক্ত লিল। কযাররাললন জারন, এই ইিংররজ যুবক োরক দু-
চরক্ষ হদখরে িারর না, োই যেো সম্ভব লেলন োরক এলড়রয চরলন। 
  
–লিলসমা, এ হকমন হোমার বযবহার। খাওযা হশষ না করর উরঠ এরল, লরচাডে 
দকলফযরের সুরর বরল চলল, বাবার খাওযা এখনও হশষ হযলন, আর েুলম হো খুব ভাল 
ভারবই জারননা, খাওযা হশষ না করর উরঠ যাওযা বাবার এরকবারর িিরন্দর নয। এসব 
কো হোমারক নেুন করর বলার প্ররযাজন হনই। যাও, ওিরর যাও। আলম আলি লুলসযার 
কারি। ও খুব লশেলের ভাল হরয উঠরব। 
  
-বাঃ, খুব ভালই হল। েুলম এরস হেি, আমার আর োকার দরকার হনই বল। 
কযাররাললন উরঠ দাাঁড়ারলন এবার আমারক হযরেই হরচ্ছ। ঘর হেরক হবররারে লেরয ঘুরর 
দাাঁড়ারলন লরচাডে, আমার খাওযা হশষ না করর এভারব চরল আসা িাড়া, োর েলায 
লেক্তো েরড় িড়রি, ওাঁর েরবষণার কারি হযসব প্রলেবন্ধকো সৃলি হরযরি, োর 
সবকলেই লকন্তু হোমার বাবার অিিরন্দর, লবরশষ করর ওই অরচনা অজানা অলেলেলে, 
বলা হনই কওযা হনই এরস জুরেরিন, োরক হো এরকবাররই নয। 
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লুলসযা আর লরচাডে চুি, হাড় জ্বালারনা মলহলা কযাররাললন, কান ভালঙরয স্বামী-স্ত্রীর মরধয 
অশালন্ত সৃলি কররে চাইরিন। 
  
েুলম িৃলেবীর এই প্রারন্ত ঘর-সিংসার হিরে বরসি, হযাোরযাে না-োকরল ওই হলাকো, 
মারন ডঃ কযাররালল জানরবন লক করর? চািা লহসলহসালন কেস্বর কযাররাললরনর অযাবেস 
লক্লরভর কািাকালি হকান সরাইখানারে উরঠরিন খবর হিরযই েুলম োরক লনরয এরল 
জামাই আদর করর। ডঃ কযাররললও হোমার লিিু লিিু ঢুরক িড়রলন, আমার দাদার 
অলেলে হরয লদলবয লদন কাোরচ্ছন, নড়বার নাম হনই। 
  
বিাে লিলসমার এমন অিমানসূচক মন্তবয শুরন লুলসযা মরন মরন হররে হেল, লকন্তু ো 
প্রকাশ করল না। বলল–সলেয লঠকই বরলরিন, লিলসমা, অবাক হবার মরোই ঘেনা। 
  
–যাই বল বািু, হোমার ওই, ইোললযান বনু্ধলে দারুণ সুদশেন, োই লকনা? 
  
–লিলসমা, ভুল, ভুল। আিনার সবোই ভুল, প্রলেবাদী কেস্বর হশানা হেল লুলসযার 
আিলন হসই হেরক ডঃ কযাররাললরক আমার বনু্ধ বরল চাললরয যারচ্ছন, আরেও বরললি, 
আবার বললি, ওনার সরে আমার হকানরকম বনু্ধত্ব হনই। লবশ্বলবদযালরয একবার হদখা 
হরযলিল ওাঁর সরে, ো অরনক লদন আরের কো। হসই খালেররই ওাঁরক হনমেন্ন করর 
এখারন এরসলি। ওাঁর সরে কো বরল খুলশ হরযলিরলন েৃহকেো স্বযিং, োর অনুররাধ 
হফলরে িাররনলন ডঃ কযাররালল। বযাস, এই িযেন্ত। এবযািারর, আিনার সরে আর হকান 
কো বলরে চাই না। 
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লরচাডে নীররব সব শুনলিল। বুেল, কযাররাললন ও লুলসযার মরধয েেড়া বাাঁধরে হদলর 
হনই। কযাররাললনরক হভজারনা দরজা খুরল লদরয ওিরর চরল হযরে ইলেে করল। 
  
েবু আলম হদরখলি, লকিু লকিু লবরদশী লনরজরক জালহর কররে বযস্ত হরয িরড়। হদরশর 
বাইরর িা বাড়ারল প্রেরম হচনা-জানা বনু্ধর হখাাঁজ করর, খাওযা-োকার খরচোরে বাাঁচল। 
কযাররাললন বলরে বলরে এলেরয হেরলন। েমরক দাাঁলড়রয লফরর োকারলন–েরব 
আমারদর লুলসযার কো আলাদা, লবরদশী বরে, েরব িুররািুলর ইোললযান এখন আর 
হনই। লেলেশ আর ইোললযান–আধাআলধ। 
  
কযাররাললন লাইরেলর ঘর হেরক হবলররয লসাঁলড়রে িা রাখরলন। 
  
উফ, লক মেলববাজ মলহলা। একো দীঘেশ্বাস হফরল লরচাডে ঘররর দরজা বন্ধ করর 
এলেরয এল। লুলসযার লিরঠর ওির হহলান লদরয বসল। বলল–লিলসমা খুব জ্বালালচ্ছরলন, 
োই না, লুলসযা? 
  
লরচাডে, এই িলরবারর হযলদন আলম বউ হরয এরসলি, হসলদন হেরকই লক্ষয কররলি, 
আমারক হখাাঁচা লদরয কো না বলরল ওনার শালন্ত হয না। আলম ইোললযান বরল হযরো 
আমারক সহয কররে িাররন না। ইোললযানরা হকন হয ওনার দুরচারখর লবষ, বুরে িাই 
না। 
  
–এসব হল লহিংসা, জ্বালা, বুরেি লুলসযা। সামানয হহরস লরচাডে বলরে োরক, অরনক 
মলহলা আরি, যারদর লবরয হযলন, হস আশাও হনই, কমবযসী লববালহে হমরযরদর হদখরল 
োরদর ো লর-লর করর জ্বরল–ঈষোয। লিলসমার হক্ষরত্রও এমনলে ঘরে হেরি। আর একো 
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কারণ হরে িারর, হিােরবলায আলম আমার মারক হালররযলি। আমার লিলস এরস এই 
সিংসাররর হাল ধররলিরলন। লেলনই এ বালড়র সবেমযী কত্রেী। েুলম আসার ির হেরক োর 
মরন সম্ভবে একো আশঙ্কা সবেদা োড়া করর হবড়ারচ্ছ। 
  
–এই হবাধ হয েলদচুযে হলাম। 
  
লরচাডে একেু োমল, আবার বলরে শুরু করল–েরব আলম লনলশ্চে, লিলসমার চরে 
যাওযার হিিরন অনয আর কারণ আরি। লিলসমারক একবার ইোললরে হযরে হরযলিল 
ললওনারডো ডা লভলসর ওির েরবষণামূলক কাজ কররে। ওইসব এক ইোললযান োইরডর 
হপ্ররম িরড়ন, হলাকলে োর হেরক বযরস অরনক হিাে লিল। হপ্রম হিরক যখন রসিূণে 
হরযরি, লঠক হসই সময োরদর মরধয লবরচ্ছদ ঘরে। মনমরা হরয লিলসমা লফরর 
এরসলিরলন। এসব মা-ই শুলনরয লিরলন। 
  
লরচাডে আবার োমল, দম লনল। আবার শুরু করল–আমারও লনরজর ওির কম রাে হয, 
লুলসযা বাবার কো হমরন চাকলররে হস্বচ্ছা অবসর লদরয বালড় লফরর এলাম। বাবার 
ইচ্ছানুযাযী োর েরবষণার কারজ সাহাযয কররে শুরু করলাম। ভাবলাম, এর ফরল 
আলেেক লদক হেরক উন্নলে ঘেরব। লকন্তু এখন হদখলি সব ভুল, ভুল লসদ্ধান্ত লনরযলিলাম। 
আমার লনজস্ব িলরচয বলরে লকিু হনই। না আলম এক হফৌজী ইলঞ্জলনযার, না আরি 
বাবার মরো দবজ্ঞালনক প্রলেভা, েরবষণার কারজ এরক্কবারর অনুিযুক্ত। 
  
কো হশষ করর লরচাডে স্ত্রীর কারি এলেরয এল। ঘলনষ্ঠ হরয বসল। চার হচারখর লমলন 
ঘরে হেল। 
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লুলসযা, বল, লকভারব হোমায সাহাযয কলর? লকিু প্ররযাজন? আলম এখন হোমার কারিই 
োকব। 
  
-োই বুলে! লুলসযার হঠাাঁরে কািহালস। লকন্তু লরচাডে, লডনার হেলবল হেরক খাওযা হফরল 
চরল আসা বাবার অিিন্দ, লিলসমারক েরণ কলররয লদরল, অেচ েুলম লনরজর হবলায 
ভুরল হেরল? যাও, লডনার হরল লেরয খাওযা হশষ করর নাও। 
  
আলম খাওযা হসররই এরসলি হোমার কারি, লকিুক্ষণ েল্প করব। লরচাডে মুচলক হহরস 
বলল–ওভারব না বলরল লিলসমারক এ ঘর হেরক নড়ারনা হযে? 
  
–লকন্তু লরচাডে, লুলসযা আলরোরি স্বামীর েলা জলড়রয ধরল, আলম হয একা োকরে চাই, 
োই এঘরর চরল এরসলি। আমার শরীররর কো হভব না, ভাল আলি, লবশ্বাস কর। 
  
লুলসযার মাোর িারশর হেঞ্চ উইরন্ডাো হখালার জনয লরচাডে এলেরয এল, জানলা হখালার 
হচিা করল, লকন্তু বযেে হল। হঘরম হনরয একশা। হশষ িযেন্ত ররণ ভে লদরয, লফরর এল 
স্বস্থারন–ধু! এ হযমন-হেমন লিেলকলন নয। োরির চুি। ভাবনার আরলাড়ন-বুরেলি, 
লনরািত্তার কাররণ বাবা লবরশষ লিেলকলনর বযবস্থা করররিন, চালবো লনরজর কারিই 
হররখরিন। 
  
লুলসযা কাাঁধ োাঁলকরয বলল–বাদ দাও, জানলাো বন্ধই োক। 
  
 লরচাডে হেলবরলর সামরন এরস দাাঁড়াল। হচযার হেরন বসল। হেলবরল কনুই হররখ সামানয 
েুাঁকল–আমার বাবা, আশ্চযে মানুষ বরে। চলিশ ঘণ্টা আলবষ্কাররর হনশায মশগুল। 
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িারমাণলবক অস্ত্র শুরু হেরক নেুন মারনর মজবুে লিেলকলন, আর লক বালক আরি হক 
জারন। ভাবনার অন্ত হনই। 
  
-হোমার বাবা কেরকরমর আলবষ্কার করররিন, লনশ্চযই প্রচুর অেে হরাজোরও করররিন? 
লুলসযার অনযমনস্ক কেস্বর। 
  
–লক বলি, লুলসযা! প্রচুর নয, কালড় কালড়। লকন্তু োকা কলড়র প্রলে হেমন হলাভ হনই। 
লরচারডের নীরস কেস্বর, সবই লবজ্ঞানীরা হবাধহয একই ধােু লদরয েড়া, অেে, লবষয 
সম্পলত্তর প্রলে আসলক্ত সাধারণ মানুরষর হচরয অরনক কম। মানুষ হযসব লজলনস 
অরকরজা হভরব হফরল লদরচ্ছ, লবজ্ঞানীরা হসগুরলা কুলড়রয কালড়রয লনরয আসরিন, 
সবেক্ষণ েরবষণা করর চরলরিন। 
  
-োহরল উলন হয হস মানুষ নয বল? 
  
লনশ্চযই, লরচাডে হজার েলায বরল উঠল, আলম আমার বাবারক বেেমান লবরশ্বর হসরা 
লবজ্ঞানীরদর একজন বরল মরন কলর। েরব ওাঁর একো হদাষ আরি–লনরজর মোমে ও 
দৃলিভলেরকই প্রাধানয হদন। আমার সরে উলন হয আচরণ করর চরলরিন, আলম ো সহয 
কররে িারলি না। লবরক্ত ধরর হেরি। 
  
–লঠকই বরলি, লরচাডে, লুলসযা স্বামীরক সমেেন করল, নযরো হকউ লনরজর হিরলরক লবনা 
কাররণ বালড়রে বন্দী রাখরে িারর, হযন হজরলর করযলদ। 
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একো আরেই হোমায বরললি, লরচাডে বরল চলল–বাবা বলরলন চাকলরো হিরড় লদরে। 
োাঁর েরবষণার কারজ সহরযালেো কররে। োহরল শুরু করা কাজো োড়াোলড় হশষ 
করা সম্ভব হরব। আর অেেননলেক উন্নলেও ঘেরব আমারদর। লরচাডে করে একরাশ 
লবরলক্ত এরন বরল চলল বাবা লঠকই লসদ্ধান্ত লনরযরিন হভরব চাকলরো হিরড় লদলাম। আর 
এখন োর হখসারে লদরে হরচ্ছ। আলম লক িাই ওইসব হমৌললক েরবষণার লকিু বুলে। 
সামানয এক ইলঞ্জলনযাররর িরক্ষ লবজ্ঞারনর খুাঁলেনালে সূক্ষ্ম বযািারর মাো ঘামারনা লক 
চালট্টখালন কো! েরব একো ররক্ষ, হস্বচ্ছা অবসর লনরযলিলাম, হমযাদ এখনও ফুররাযলন। 
চাইরল হয হকান সময কারজ হযাে লদরে িালর। দরকার িড়রল ওরাও ডাকরে িারর। 
  
–োকা। প্রচুর োকা। কালড় কালড় োকা, লবড়লবড় করর উঠল লুলসযা। োরির অদু্ভে 
কেস্বরর বলরে োকল–োকা, োকা আর োকা। সুস্থভারব হবাঁরচ োকার মূরল আরি 
অরহারালত্র িুরে মররি–আররা োকা! আররা োকা! 
  
-লুলসযা, জারল আেরক িড়া মালি হদরখি েুলম? লরচারডের েলায লবষণ্ণোর সুর। লিরষ 
হমরর হফলা মালি? আমার অবস্থাও লঠক োই, অসহায এক মালি! 
  
লরচাডে! লুলসযা স্বামীর লদরক োকাল, বযাকুলো েরর িড়রি োর করে আমার লদরক 
ভালভারব োকাও। লক মরন হয হোমার? আলম লক খুব ভাল আলি? হোমার মরোই 
অসহায এক মালি। 
  
স্ত্রীর কো শুরন লরচাডে চমরক উঠল। অজানা আশঙ্কায োর বুরকর হভের হোলিাড় শুরু 
হল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

26 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

লরচাডে, আমায রক্ষা কর। কো বলরে বলরে লুলসযা উরঠ দাাঁড়াল। চািা উরত্তলজে 
কেস্বরর হস আবার বলল–চল, আমরা িাললরয যাই, দূরর অরনক দূরর, এবালড়র দমবন্ধ 
করা িলররবশ হযখারন হনই। দযা কর, লরচাডে! 
  
–লক বলি! িাললরয যাব? হোমারক লনরয? লকন্তু হকাোয? কে দূরর হসই জাযো? 
লরচারডের কোয ফাাঁকা হোশার সুর। 
  
–হযখারন েুলম বলরব। িৃলেবীরে লক এমন হকান জাযো হনই, হযখারন আমরা লনলশ্চরন্ত 
লনরুরিরে লদন কাোরে িালর। লকন্তু এ বালড় নয, এখান হেরক যে োড়াোলড় লবদায 
হওযা যায, েেই মেল। লরচাডে, আমারক সবেদা ভরয আেরঙ্ক লদন কাোরে হরচ্ছ। 
ভালভারব োকাও। লক মরন হয, আলম লক খুব ভাল আলি? হোমার মরোই অসহায এক 
মালি। 
  
স্ত্রীর কো শুরন লরচারডের হৃৎলিণ্ড হকাঁরি উঠল, অজানা আশঙ্কায বুরকর হভেরর 
হোলিাড় শুরু হল। 
  
লরচাডে, আমারক বাাঁচাও, লুলসযা উরঠ দাাঁড়াল, চািা উরত্তজনার আরবরে কাাঁিরি োর 
শরীর আলম বাাঁচরে চাই। এই দমবন্ধকরা িলররবরশ আলম হাাঁলিরয উরঠলি। েুলম আমারক 
অনয হকাোও লনরয চল, হদাহাই হোমার। 
  
ঘাড় ঘুলররয লুলসযা হিিন লদরক লক হযন হদখাল। োরির আবার বলল–অশুভ 
কারলািাযারা সবেদা এ বালড়র যত্রেত্র ঘুরর হবড়ারচ্ছ। আলম োরদর স্পি হদখরে িালচ্ছ, 
লবশ্বাস কর। 
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লরচারডের হবাধহয কো হালররয হেরি। খালনক বারদ জানরে চাইল লকন্তু লুলসযা, 
হযখারনই যাই না হকন োকার প্ররযাজন। হস োকা হকাোয িাব। প্রচুর োকা চাই। 
লুলসযা, েুলম হো ভাল ভারবই জান, িুরুষ মানুষ যেই সুদশেন হহাক না হকন, িযোপ্ত 
অেে না োকরল হকান হমরযর কারি কদর িায না। লক লঠক বরললি হো? 
  
–লক যা-ো বকি? লুলসযা চমরক উঠল, আসল কোো খুরল বল হো। 
  
-হবশ, োই হহাক। েুলম যখন লরচাডে লনরজরক গুলেরয লনল–না না, লকিুই বলার হনই 
আমার। 
  
আর এখারন োকা লঠক হরব না বুরে লরচাডে উরঠ দাাঁড়াল, িা বাড়ারে লেরয বাধা হিল। 
েেক্ষরণ লুলসযার দুলে হাে হচরি বরসরি লরচারডের কাাঁরধ। োরক হচরি ধরর হজার করর 
আরের জাযোয বলসরয লদরে লদরে বলল–লরচাডে, লক্ষ্মী হসানা–স্বামীর হচারখর লদরক 
োকাল, নীলনযনা লুলসযা েখনও মুখ খুলরি না। 
  
লরচারডের লবরলক্ত ভরর এক েেকায কাাঁধ হেরক স্ত্রীর হাে দুরো সলররয লদল। 
  
–লরচাডে, হকানরকম শেো হবর করর স্তব্ধ হরয হেল লুলসযা, হক হযন োর মুখ লেরি 
ধরররি, মরন হল। 
  
লুলসযা, েুলম হভরবি, আমার মাোয বুলদ্ধশুলদ্ধ হনই, হোবর হিারা, েরবে, হকানও লদরক 
হচাখকাণ হনই, োই হো। হবাো হেল লরচাডে ধীরর ধীরর োর রাে প্রকাশ কররি। 
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িলকহীন হচারখ স্ত্রীর লদরক োলকরয রইল লডনারর বসার আরে হোমার ওই িুররনা বনু্ধ 
এক েুকররা কােজ হোমার হারে গুাঁরজ লদরযলিরলন, হকউ না লক্ষয করুক, বযািারো 
আমার হচাখ এড়াযলন। 
  
একেু োমল লরচাডে, োর মাোয এখন রক্ত চরড় হেরি–েুলমও োলবাহানা শুরু কররল, 
হচারখমুরখ এমন ভাব ফুলেরয েুলরল হয, এখনই জ্ঞান হারারব। লডনার হেলবল হিরড় উরঠ 
এরল, লরচারডের েলার স্বর েখন উাঁচু িদোয চরল হেরি। আসরল বযািারো লিল 
এইরকম–হোমার ওই িুররনা বনু্ধ, লযলন আমারদর বালড়রে অলেলে হরয ঢুরকরিন, ওই 
লচলরে কােরজ লেলন লক ললরখরিন, ো জানা-না-িযেন্ত হোমার স্বলস্ত হলচ্ছল না। েখন 
েুলম উরত্তজনায েেবে করর ফুেি। লকন্তু একলদরক আলম, আর অনযলদরক আমার 
লিলসমা হয হোমারক সবসময হোরযন্দার দৃলিরে নজর হররখ চরলরিন, োরদর সামরন 
হো িড়া সম্ভব নয। োই অসুস্থোর ভান কররল, লডনার হেলবরল হিরড় িাললরয এরল 
এঘরর, হোমার হিিন হেললিং সে লনরয লিলসমাও িুরে এরলন, হোমারক সুস্থ কররে 
হরব হো, খালনকবারদ আলম এরস িড়লাম। আলম হয এঘরর ঢুরক িড়ব, ো হোমারদর 
দুজরনর হকউই আন্দাজ কররে িাররালন। 
  
একনাোরড় কোগুরলা বরল লরচাডে োমল। লুলসযা বুেরে িারল, োর আচররণ স্বামী 
হদবোলে হক্ষরি হেরি, অিমারনর জ্বালায জ্বলরি। 
  
লরচাডে, লুলসযা কাঁরদা কাাঁরদা েলায বলল, লক আরজ বারজ কো বলি? মাো খারাি হরয 
হেরি হোমার। সলেয বললি লরচাডে, ডঃ কাররাললর সরে আমার হকান হোিন সম্পকে 
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হনই। লদনরাে ওাঁর কো ভাবরে যাব হকন? লবশ্বাস কর আমায, লমরেয বললি না। এসব 
ভুল ধারণা মন হেরক েযাে কর। 
  
–কো বালড়ও না। কলঠন কে লরচারডের। দৃলিরে েরর িড়রি ঘৃণা কাররালল ওই কােরজ 
লক ললরখরি, আলম শুনরে চাই। বল, হোমার মেরলর জনযই বললি। 
  
-লকন্তু না, লবশ্বাস কর েুলম। কােরজ লকিুই হলখা লিল না। 
  
-না না, হকবল মুরখর কো লবশ্বাস করব না, লরচাডে হাে বালড়রয বলল, লনরজর হচারখ 
হদখরে চাই। দাও, কােজো আমায দাও। হদলখ হোমার কো সলেয লকনা দাও, দাও, 
হদলর কর না। 
  
হকাোয িাব ওো? অসহাযো েরর িড়ল লুলসযার কোগুললরে। ওো লিাঁরড় কুলচকুলচ 
করর হফরল লদরযলি, আমার কারি হনই। 
  
–লুলসযা! লরচাডে েরজে উঠল, মুরখ বারঘর লনষু্ঠর হালস। হকন খারমাখা লমরেয কো বলি, 
লুলসযা, আলম লনলশ্চে ওো হোমার কারিই আরি। দাও, লদরয দাও ওো। 
  
স্ত্রীর খুব কারি এরস দাাঁড়াল লরচাডে, হাে বাড়াল। 
  
লুলসযা নীরব, লক হযন ভাবল, মুহূেে খারনক িরর বলল–োর মারন েুলম আমায লবশ্বাস 
করি না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

30 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

-যলদ মরন কলর, ওো লিলনরয লনরে িালর। লরচাডে েখন আক্রমণাত্মক ভলেরে 
দাাঁলড়রযরি। দাাঁরে দাাঁরে লিরষ বলল–আমার এই হিশীবহুল হচহারাো হদরখি হো। লকন্তু 
না, োরযর হজার হোমার ওির খাোব না, এ আমার নীলেলবরুদ্ধ। বরিং…….. লরচাডে কো 
হশষ করল না। 
  
লরচারডের লহিংস্র চাউলন লুলসযারক লভে করল। আাঁেরক উরঠ েফারে সরর হেল। 
  
 লরচাডে োকাল লুলসযার হচারখর লদরক, লমনলে েরর িড়রি। লকিুক্ষণ একভারব হসলদরক 
োলকরয রইল লরচাডে। োরির দৃলি সলররয লনল না, হোমারক মাররধার করা সম্ভব নয, 
হস কাজ আমার নয। 
  
লুলসযার লদরক কলঠন হচারখ োকাল লরচাডে–েরব……… েরব হোমার ওই বনু্ধ উঃ 
কাররাললরক আলম িাড়লি না। উলচে লশক্ষা হদব। আমার দু-চাররে ঘুলসই যরেি। মুখ 
হেরক : আসল কো হুড়হুড় করর হবলররয আসরব। আমার বালড়রে বরস আমার স্ত্রীর 
সরেই ফলিনলি। মজা করা হবর করলি। 
  
-না না, ওসব কররে হযও না। লুলসযা আাঁেরক উঠল। হবাো হেল, দারুণ ভয হিরযরি 
হস হদাহাই লরচাডে, শান্ত হও। ওর োরয হাে লদও না, মাররধার কররা না। 
  
-বাঃ, চমৎকার, িুররনা হপ্রলমরকর জনয দরদ উেরল উঠরি। লরচাডে বযরের স্বরর বলরে 
োকল–ডঃ কাররাললরক আলম মারবই, োরে হোমার লক? 
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বাড়াবালড় কর না লরচাডে। চািা েজেন হশানা হেল লুলসযার কোয–উলন আমার হপ্রলমক 
নন, হকানকারল লিরলন না। 
  
-আ-হা-হা! হররে যারচ্ছা হকন? স্ত্রীরক শান্ত কররে লরচাডে েৎির হল। লুলসযার কাাঁরধ 
হাে হবালারে হবালারে বলল–হযরো উলন এখনও হোমার হপ্রলমক হরয ওরঠন লন, 
হযরো উলন…….. 
  
লরচাডে োর কো হশষ কররে িারল না। বাইরর কারা হযন কো বলরে বলরে এলদরকই 
আসরি। লরচাডে েে করর স্ত্রীর কাি হেরক সরর এল, ফাযার হেরসর লদরক িা বাড়াল, 
লসোররে ধরাল, দৃলি দরজার লদরক হমরল লদল। লুলসযা েেক্ষরণ ভাল মানুরষর মরো 
লরচারডের খালল হচযারো দখল করররি। 
  
দরজা হঠরল ঢুকরলন দুই মলহলা কযাররাললন অযামলর আর লরচারডের হবান বারবারা 
অযামলর। 
  
কুলড়-একুশ বিররর সদয েরুণী আধুলনকা বারবারার হারে েুলরি সুন্দর একলে বযাে। 
হকানলদরক না োলকরয হস সোন এরস দাাঁড়াল লুলসযার সামরন লুলসযা, হোমার খবর 
লক? শরীর ভারলা আরি হো? 
  
. 
  
০৩. 
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হলাক হদখারনা হালসর লেললক হঠাাঁরে িলড়রয লুলসযা জবাব লদল–হযাাঁরো হসানা, আমার 
শরীর লঠক আরি, হকান অসুলবধা হরচ্ছ না। 
  
-সলেয? োই বুলে? বারবারা রলসরয রলসরয কোগুরলা বলল। 
  
খালনক দূরর দাাঁলড়রয োকা বড় ভাই লরচাডেরক লক্ষয করর চািা েলায বলল–সুরখই আি। 
হোমারদর মেলবো বুেরে হিররলি। োই দু’জরন এঘরর এরস ঢুরকি। 
  
ননরদর রলসকোিূণে ইলেেোর অেে বুেরে হদলর হল না লুলসযার। হস শুকরনা হালস 
হহরস ঘাড় কাে করল। 
  
বারবারা! এসব লক মজা হরচ্ছ? লিলস কযাররাললন ধমরক উঠরলন–লক হয অসভযো 
কলরস, ভাল লারে না। 
  
–আমার কোগুরলা অসরভযর মরো হশানারচ্ছ, বারবারা উত্তর লদল, লবরযর িরর মা হওযা 
মামুলল এক দুঘেেনা। আর এই দুঘেেনার লশকার হরব বরলই নারী জালের জন্ম। এই 
সহজ সলেয কোো হকন েুলম হমরন লনরে িারি না, লিলসমা? 
  
–আবার ফাজলারমা! কযাররাললন আবার ধমরক উঠরলন। বেেমান যুরের হমরযরা এে 
হনািংরা রলসকো কররে হকাে হেরক লশরখরি, হক জারন। আিন মরন বরল চলরলন 
লিলসমা–আমরা বািু, হোরদর মরো বযরস এে ফালজল হরয উঠরে িালরলন, কখন কার 
হিরে বাচ্চা আসরব ো দূর অস্ত। 
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এসময লরচাডে লনঃশরে ঘর হেরক হবলররয হেল। 
  
–লদলল হো হোর দাদারক রালেরয, কযাররাললন আবার ধমরক উঠরলন, আহা হবচারা, 
িুরুষ মানুষ, লনরজর বউরযর সামরন এমন হখালরমলা আরলাচনা সহয কররে িারর। 
োই হো হোমড়া মুরখ ঘর হেরক হবলররয হেল। সলেয বারবারা, হোর হয করব জ্ঞান 
েলময হরব, হক জারন। 
  
হশারনা লিলসমা, বারবারা মৃদু হহরস বলরে লােল, লকিু মরন কররা না, অবশয মরন 
কররল আমার বরয হেল, রানী লভরটালরযান যুরে যা কররি, োই আাঁকরড় ধরর বরস 
আরি। দুলনযা লক হসই মান্ধাো আমরল িরড় আরি? এখন এলেরয যাবার সময, সামরনর 
লদরক সবাই িুেরি–এসব খবর লক রাখ? 
  
–হমরন লনলাম হোর কো। েরব হসকাল-একাল লনরয আমার হকান মাোবযো হনই। 
অেএব িিন্দ অিিরন্দর িন্দ্বও হনই, হজরন রালখস েুই। 
  
-এ হনহােই বযলক্তেে বযািার, লিলসমা। বারবারা হহরস উঠল–লকন্তু হোমারদর জমানায 
মানুষ লক ভারব বাবা-মা হয, এ প্ররের উত্তরর হিাে হিরলরমরযরদর বলা হে, হকান 
হদবদূে বা সারস িালখ হবাঁলচ োরির হোরি বাবা-মারযর জনয বাচ্চা হররখ যায। সলেয, 
হোমারদর কল্পনাশলক্তর প্রশিংসা কররে হয, োিব হরে হয। েরব স্বীকার কররে লিধা 
হনই, লিলসমা, বাস্তব না-হরলও হোমারদর ওই বযাখযা আজও শুনরে ভাল লারে। ভারী 
লমলি। 
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বারবারা, োমলব! কযাররাললন কৃলত্রম ধমক লদরলন। োরির মুচলক হহরস লুলসযারক 
ইশারায হদলখরয বলল–হবচালর, ওর জনয আমার দুলশ্চন্তার অন্ত হনই, হকমন আরি ও, 
জানার জনয মনো আনচান করলিল, োই হো আবার িুরে আসরে হল। আর এরস অলে 
েুই আমার সরে মজা করর চরললিস। এমন করর আমারক হক্ষলিরয েুললস না, ভাল 
হরব না বরল রাখলি। 
  
সলেযই হো, লুলসযার কান্না হভজা েলা। হশষ িযেন্ত হচারখর জল ধরর রাখরে িারল না। 
রুমাল লদরয হচাখ মুিল। দুই মলহলারক লক্ষয করর বলল ধরা েলায এ বালড়র প্ররেযরক 
আমার সরে কে সুন্দর বযবহার করর। ভালেযস লরচারডের সরে আমার লবরয হরযলিল, 
হোমার কারি আশ্রয হিলাম, দযামাযা কারক বরল বুেরে লশরখলি। বলরে লিধা হনই, 
হোমারদর আশ্ররয এরস সামানয ভালবাসার িরশ হিরয আলম কৃোেে হরযলি। আমার 
কৃেজ্ঞোর প্রকাশ ঘোব লক করর, বুেরে িারলি না। 
  
-বািা, কৃেজ্ঞো হদলখরয আর লাভ হনই, অরনক হদলখরযি। নীচু স্বরর কোগুরলা বলরে 
বলরে কযাররাললন এলেরয এরলন লুলসযার কারি। আদররর হিাাঁযা রাখরলন োর মাোয-
োরয–জালন, জীবরনর প্রেম লদকো হমরযরদর মা-মালসর হেহ ভালবাসায লদন কারে, লকন্তু 
েুলম ওই সময একাকী বহু দূরর, লবরদরশ লদন কালেরযি। ফরল হলখািড়া দুরর োক, 
সহবে লশক্ষা লকিুই হযলন হোমার, একোই বলরে চাইি হো? যাক, ওসব হভরব 
হচারখর জল হফরল কাজ হনই। 
  
লুলসযা হচযার হিরড় উরঠ দাাঁড়াল, োর দৃলি আেরক আরি লিলসমার লদরক। লিলসমা োর 
হাে ধররলন। সযরত্ন হসাফায বসারলন। িলড়রয িরড় োকা েলদগুরলারক লনরজর 
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সুলবধামরো সালজরয আরযস করর িারশ বসরলন। হসানা, মুখ ভার করর হেরকা না। 
হোমার মরনর মরধয লক েড় চলরি, আলম লক বুেরে িারলি না? যাক, হোমার ঘাড় 
হেরক ইোলল নামক ভূেোরক োড়াও হদখরব সব লঠক হরয হেরি। লক্ষ্মীলে, আর মন 
খারাি করর হেরকা না। 
  
লুলসযার লদরক বাাঁকা হচারখ োকারে োকারে বারবারা হফাড়ন কােল–ওর এখন একেু 
লড্রঙ্কস হরল ভাল হয। হয হস নয, কড়া। োর কোয রুক্ষ্মোর প্রকাশ সহানুভূলে 
হদখারনা চুরলায লদরয একাল-হসকাল লনরয িড়ল–লিলসমা, আমারদর বালড়র লদরক 
োলকরয হদরখি? লক হাল! একারলর হরয হসকারলর িলররবরশর মরধয কাোরে হরচ্ছ 
লড্রঙ্কস বলরে হো ওই লডনাররর আরে হুইলস্ক, নযরো িরর োলন্ড। এর বাইরর ককরেল 
নারম হয একো িানীয আরি, এ বালড়র হলারকরা হো জারন না। আর লরচাডেরক হদখ, 
ভাল করর একো মযানহাোন ককরেল দেলর কররে অক্ষম হস। হস হকবল হুইলস্কই 
লচরনরি। লডনাররর আরে এডওযাডে হরনররক হুইলস্ক সাভে কররে বলরব, আর লনরজও 
োই লেলরব। সযােলনস হুইস্কার জান? খালনকো লুলসযার হিরে িড়রলই চাো হরয 
উঠরব। 
  
-সযােলনস হুইস্কার? হসো আবার লক? কযাররাললন ভুরু কুাঁচরক অবাক মুরখ োকারলন–
এমন লবদঘুাঁরে নাম, না বাবা, জীবরন শুলনলন। 
  
–এো ঘরর দেলর করা একো িানীয। বারবারা সবজান্তার মরো হহরস উঠল। েযালন্ড আর 
লক্র লড হমরি–দুরো সমান িলরমারণ লনরয লমলশরয লদরে হয। এর ির লদরে হয লকিুো 
শুকরনা লঙ্কার গুাঁরড়া। িুররা লমশ্রণো খুব ভাল করর োাঁকারলই দেলর হরব এক ককরেল, 

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

36 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

োরক সযােলনস হুইস্কার বরল, বুরেি? শুকরনা লঙ্কার গুাঁরড়া না লদরল িানীরযর োাঁে হরব 
না। জরম্পশ মাল দেলর কররে হরল োই চাই শুকরনা লঙ্কার গুাঁরড়া। হদখরব হকমন োাঁে 
ও োল। সলেয, দারুণ এক ককরেল! 
  
–োম লদলক, বারবারা, হোর বকবকালনরে মাো ধরর হেল। লবরলক্তরে কযাররাললন বরল 
উঠরলন–বাবার মুরখ শুরনলি, শরীর সরেজ রাখার জনয েলনক জােীয লকিু হখরে হয, 
অযালরকাহল হমারেও নয। আমার বাবা…….. 
  
কযাররাললরনর কো োলমরয লদরয বারবারা হহা হহা করর হহরস উঠল, বড় বড় হচারখ 
োকাল হোমার বাবা, মারন লসলনযার অযালোরলরনর কো বলি? োক, লিলসমা, োর 
কো ঢাক হঢাল লিলেরয আর নাই-বা বলরল। এ এলাকার কাকলচলও জারন, হনশা 
জমারনার জনয ওনার লেনলে হবােল িরির চাই-ই, আর আমরা জানব না! 
  
কযাররাললরনর মাোয েখন রক্ত চরড় হেরি। েবুও লক হভরব লনরজরক সিংযে কররলন। 
এদৃশয হদরখ বারবারা খুলশরে হফরে িড়ল। মুচলক হালস হদখা লদল োর হঠাাঁরে। 
  
আর লুলসযা? আহা হবচালর, হোমড়া মুখ, শূনয দৃলি। হস একবার কযাররাললনরক লক্ষয 
করল, োরির বারবারারক হদখল। ধীরর ধীরর মুখ খুলল, আমো আমো করর বলল 
হসই হেরক হোমরা লক বলি বল হো? আলম হো আো মাো লকিুই বুেরে িারলি না। 
  
-বািা, হোমারক লনরযই হো আমার যে লচন্তা। লিলসমা আলরোরি লুলসযার লচবুক েুরল 
ধররলন, োরির বারবারারক উরেশয করর বলরলন–বারবারা ওর যা অবস্থা, লকিু একো 
খাইরয না লদরল হরব না। খালনকো সযালরবালাোইল হরলও চলে। আমার কারি এক 
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লশলশ লিল, লকন্তু ওই শযোলন লে-ো। সকারল ঘর োাঁে লদরে এরস হফলল হমরেরে, 
হভরঙ গুাঁলড়রয হেল। 
  
–এে লচন্তা করি হকন েুলম? বারবারা বরল চলল–হোমার সযালরবালাোইল হনই হো লক 
হরযরি, হাসিাোরলর গুরদাম ঘর আরি, যাও, হখাাঁজ কর, লকিু একো হিরয যারব মরন 
হয। 
  
–হাসিাোরলর গুরদামঘর? আবার অবাক হরে হল কযাররাললনরক লক বললিস, স্পি 
করর বলরো। 
  
-আরর এডনার ধনভান্ডাররর কো বললি, বারবারা জবাব লদল, হােরড় হদখ, লঠক লকিু 
লমলরব। 
  
-এেক্ষরণ হোর সুবুলদ্ধর হদার খুরলরি হদখলি, লিলসমা খুলশ হরলন, লুলসযার লদরক 
োলকরয বলরলন–ও, েুলম হো আবার এডনারক হচরনা না। বারবারার বড় হবান এডনা। 
হস এখন ইলন্ডযারে আরি োর স্বামীর সারে খুব ভাল হমরয, লনখুাঁে োর কাজকমে। 
এডনা চরল যাবার লেনমাস ির েুলম এখারন এরসি। 
  
-সলেয, ো যা বরলি, লনখুাঁে কাজ। লিলসমার হিিরন লাোর মরো একো অস্ত্র বারবারার 
হারে এরস হেরি, এ সুরযাে আর লক িারড়?–খাাঁলে হমরয বরলই হো ইলন্ডযারে হযরে না 
হযরেই সন্তারনর মা হরযরি–একো নয–দু-দুরো। ইলন্ডযারে দবলচোরির হোি হনই 
বরলই আমার ধারণা, েরব সারস িালখ আরি। লনশ্চযই বাচ্চা দুরোরক হকান জাম োরির 
নীরচ ঘারসর লবিানায সারাস িালখ হররখ লেরযলিল োই হো? 
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-মুখো বন্ধ কর, বারবারা। কযাররাললন ধমরক উঠলন, লাোম িাড়া মুখ, লকিু আেকায 
না। হচাখ হফরারলন লুলসযার লদরক হা, হয কো বললিলাম। ঘরর বরস সময খরচ করা 
এডনার ধারে লিল না। হস োই এখানকার কাউলন্ট হাসিাোরলর লডসরিনসালররে হযাে 
লদল। োর হদৌলরে সারা োউন হলো হাসিাোরল িলরণে হরযলিল। যুদ্ধ একলদন হশষ 
হল, এডনা কাজ িাড়ল না। লবরযর আরে িযেন্ত হস কাজ চাললরয হেরি। এমনলক 
এখানকার কাউলন্ট হাসিাোরলর লডসরিনসালররেও োর ডাক িরড়লিল। ধীরর ধীরর ওর 
অসুখ-লবসুখ সালররয হোলার একো প্রােলমক ধযানধারণার জন্ম হরযলিল। হকান ওষুধ, 
হকান বলড়, হকান হরারে লােরব, এ জ্ঞানো ও ইলন্ডযারে লেরয কারজ লাোরে িাররব 
বরল আমার ধারণা। োরির লক হল? হযাাঁ, মরন িরড়রি। এডনা চরল হেল, লকন্তু ওর 
যে ওষুরধর লশলশ িরড় রইল এ বালড়রে। লকন্তু হসগুরলা হেল হকাোয? 
  
-আলম বললি, বারবারা বলরে শুরু করল, ওগুরলা একো কারলা লেরনর বারে ভরর েুরল 
রাখা হরযলিল লচরলরকাঠার ঘরর। িালরষ্কার মরন আরি আমার। ইলন্ডযায যাবার আরে 
এডনা হসগুরলা নালমরয লনরয এল। লনরজরদর বাে িযােরা হোিোি করল। আর ওো 
েুরল রাখল ওখারন। আঙুল েুরল হস বইরযর োকো হদলখরয লদল, হসই হেরক 
একইভারব িরড় আরি, হকউ হাে হদবার প্ররযাজনও মরন কররলন। হকানো প্ররযাজনীয, 
হকানো নয, সব হবাোই হরয আরি। 
  
কো হশষ করর বারবারা উরঠ দাাঁড়াল। হচযারো হেরন লনরয এল বইরযর োরকর কারি। 
উরঠ দাাঁড়াল। হাে বালড়রয নালমরয লনরয এল কারলা লেরনর বােো। 
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–ওষুধ আমার প্ররযাজন হনই, লুলসযা আাঁেরক উরঠ বলল, আলম ভালই আলি, লবশ্বাস 
কর। 
  
লুলসযার কোয আমল না লদরয বােো নীরচ রাখরে রাখরে বলল–হবশ, হোমার কোই 
সই। েরব কি করর এেলদন িরর এোরক যখন নামালাম, েখন একবার খুরল না 
হদখরল চরল। 
  
লেরনর বারের ঢাকনা ইলেমরধয খুরল হেরি। বারবারা হাে হঢাকাল। দু-আঙুরলর ফাাঁরক 
একোর ির একো লশলশ েুরল ধরল। লশলশর িারয সাাঁোরনা হলরবলগুরলা হদরখ োর 
হচাখ িানাবড়া। লফসলফলসরয বলল–বািাঃ এরে হযমন হেমন ধনভান্ডার নয। এো 
আরযালডন……….এো লক……….. োযাসে বালমাস……. কযাটর অরযল নালক? 
  
আবার হস বারের হভের হাে হঢাকাল–করযকো বাদালম ররঙর কাাঁরচর লেউব। বারবারা 
হাসরে হাসরে বলল–এ হয মারাত্মক ওষুধ। মানুষ মাররে ওস্তাদ 
অযাররালিন…….মরলফন ….লরকলনন। কযাররাললন লিলসমা, েুলম হকাোয? খুব সাবধান, 
আমার হিিরন হলরো না। োহরলই সবেনাশ। এই হয, লরকলন হদখি, কলফরে 
করযকরফাাঁো লমলশরয লদরল আর রক্ষা হনই। বুরকর যন্ত্রণায কাো িােরলর মরো 
দািাদালি কররব, অলভনয করর হদখাল হস, োরির সব হশষ–মৃেুয! 
  
ভাইলের হভিংলচকাো কোবােো শুরন কযাররাললরনর মরধয হকান প্রলেলক্রযা হদখা হেল না। 
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নাঃ, শুধু হখরেই মরলাম, লাভ হল না লকিু। নালমরয রাখা লশলশ আর লেউবগুরলা স্বস্থারন 
রাখরে রাখরে বারবারা লফসলফলসরয বলল–এমন লকিু হনই, যা হখরয লুলসযা চাো হরে 
িারর। 
  
এমন সময বসার ঘররর দরজা খুরল হেল। এরক এরক সকরল এরস ঢুকরলন–প্রেরম 
বােলার হট্রডওরযল। োর হিিন েৃহকেো সযার ক্লড অযামলর, হিিরন োর হসরক্রোলর 
এডওযাডে হরনর এবিং িালরবালরক অলেলে ডঃ কাররালল। 
  
-হযারলা, লম. হরনর বারবার োর সামরন এরস িড়ল বারবারা, লশলশ আর লেউবগুরলা 
রাখরে রাখরে বােো হদলখরয হস বলল–এগুরলা সব লবষ! হকান হকৌেূহল আরি? 
হদখরবন নালক একবার? 
  
হরনর এ প্ররের হকান জবাব লদল না। বির লেলররশর এক সাধারণ হচহারার শান্ত 
হোরবচারা যুবক। 
  
ডঃ কাররালল এবার হেলবরলর সামরন এরস দাাঁড়ারলন। বযস চলিরশর কািাকালি, োয 
োমারে বণে, ইভলনিং সুযেো ভালই মালনরযরি োরক। বারবারার লদরক একেু েুাঁরক 
জানরে চাইরলন–এগুরলা ঘাাঁোঘাাঁলে কররিন হকন, লমস অযামলর? 
  
েখনও দরজার সামরন দাাঁলড়রয আরিন সযার ক্লড, ভৃরেযর উরেরশয বলরলন হট্রডওরযল, 
একেু আরে হোমারক হয কারজর দালযত্ব লদরযলিলাম, হসো কররি? 
  
–আরজ্ঞ, কররলি সযার ক্লড। কো হশষ করর হট্রডওরযল হসখান হেরক প্রস্থান করল। 
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ডঃ কাররাললর কাি হেরক লবদায লনরয সযার ক্লড বলরলন–লকিু মরন কররবন না, আমায 
এবার হযরে হরব, দরকালর কাজ আরি, করযকখানা জরুলর লচলঠ ললরখ আজ রারেই 
িাঠারে হরব। 
  
কো হশষ করর সযার ক্লড হসরক্রোলর হরনররক সরে লনরয লারোযা টালডরে ঢুরক 
িড়রলন। দরজার কিাে বন্ধ হওযার শে হল। বারবারার হারে ধরা ওষুরধর লেউবো 
লিেরক িড়ল কারণো হকউ জারন না। 
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ডঃ কাররাফলর সন্ধানী দৃফি 
০৪. 
  
ডঃ কাররাললর সন্ধানী দৃলি চরলকর মরো ঘরময ঘুররি। এলেরয এরস হমরের ওির 
িরড় োকা ওষুরধর লেউবো দ্রুে েুরল লনরলন। বারবারার হারে েুরল লদরে েুাঁরক 
িড়রেই হদখরে হিরলন লেউরবর োরয হলরবল সাাঁো নামোর লদরক সািংঘালেক বযািার! 
আাঁেরক উঠরলন কাররালল–মরলফন! হেলবরলর ওির িরড় োকা আর একো লেউব েুরল 
লনরলন, চকু্ষ িানাবড়া োর লটকলনন! মারাত্মক লবষাক্ত ওষুধ। 
  
বারবারার সামরন লেরনর বােো েখনও হখালা িরড় আরি। ওোর হভেরো হঘাঁরে 
হদখরে হদখরে ডঃ কাররালল বারবারারক লক্ষয করর বলরলন–এসব মারণাত্মক লবরষর 
লেউব আিলন হিরলন হকারেরক, লমস অযামলর? 
  
–েে মহাযুরদ্ধর িাইিাশ, মশাই। বারবারার েলায লবরলক্ত ফুরে উঠল। 
  
লিলস কযাররাললন এেক্ষরণ একেু ধােস্থ হরযরিন, লকন্তু েখনও ভয ররয হেরি মরন। 
বলরলন ডাক্তার, সলেয করর বলুন হো, এগুলল মারাত্মক লবষ লকনা? িারয িারয বারবারা 
ও কাররাললর সামরন এরস দাাঁড়ারলন–আসরল বললিলাম লক, এগুরলা বিররর ির বির 
ধরর বােবন্দী হরয িরড় আরি, এর লবষক্ষমো লক আরের মরোই আরি? ো হরে 
িারর না। এখন এগুরলা মামুলল লজলনস হরয হেরি। হিরে হেরল প্রাণ সিংশরযর ভয 
হনই, োই না? 
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-না, মযাডাম, ভুল বলরলন, কযাররাললরনর লদরক মুখ লফলররয ডাক্তার বলরে োরকন–
ওগুরলার লবষলক্রযা একেু করম যাযলন। বাররাজন লক োর হবলশ োেড়াই হচহারার 
মানুরষর ইহলীলা সাে করর হদবার ক্ষমো রারখ। 
  
লেরনর বাে হেরক একো লেউব েুরল ধররলন, মরন করুন এো, হলরবরল হচাখ বুললরয 
লনরলন চেিে–হা, লরকলনন হাইরড্রারক্লারাইড, ওযান লমেলেস্থ অফ এ হগ্রে। এর সাে 
আেো বলড় হকান সুস্থ মানুরষর হিরে ঢুরক হেরল হদখরে হরব না। লবরষর জ্বালায 
হৃৎলিন্ড যন্ত্রণায লাফালালফ কররব, অসহয যন্ত্রণা, একসময সব হেরম যারব–বযাস, 
হকিাফরে। 
  
আর একো লেউরবর হলরবরলর হলখা িরড়, ডঃ কাররালল বলরলন–এো আরট্রালিন 
সালরফ, যন্ত্রণা লদরয দরে দরে মারর। 
  
হেলবরলর ওির রাখা লেউবগুরলা বারের মরধয আরের জাযোয বলসরয অনয আর একো 
লেউব েুরল লনরলন কাররালল–লহরোলসন হাইরড্রারোমাইড, ওযান হারেড অফ এ হগ্রন। 
বলড়গুরলা হদখরে খুবই হিাে, লকন্তু এর আরদ্ধকখানারেই কম্ম সাবাড়। যার হিরে যারব, 
হস ঘুরমর জেরে হিৌঁরি যারব, জীবরন হস আর হজরে উঠরব না। েরব হযাাঁ, হকানরকম 
মহাসুরখ মররে িারা যায। 
  
এক লচলরে কুলেল হালস ফুরে উঠল োর হঠাাঁরে। লেলন ওষুরধর লেউবো লুলসযার লদরক 
এলেরয লদরলন। 
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লেউবো হনবার জনয লুলসযা হাে বাড়াল, কাররাললর লদরক োকাল, হকউ বুলে োরক 
সরম্মাহন কররি, এমন ভলেরে চািাসুরর বলল, ……েভীর ঘুরমর মরধয লনলশ্চে মৃেুয, হয 
ঘুম জীবরন আর ভাঙরব না……, আর হকান শে োর মুখ হেরক হবররাল না। 
  
ডঃ কাররালল লুলসযারক লেউবো না লদরয এলেরয এরলন কযাররাললন অযামলরর লদরক। 
  
এমন সময লাইরেলর ঘররর দরজা হঠরল লরচাডে ঢুকল, হিিরন বােলার, োর হারে 
কলফর জে, হধাাঁযা উঠরি। আর আরি করযকো কাি-লডশ। 
  
ডঃ কাররাললরক হদরখ লরচাডে লনঃশরে হোমড়া মুরখ হডরের িারশ েুরল লেরয বরস 
িড়ল। 
  
কলফ হেলবরলর মােখারন সব লকিু হররখ হট্রডওরযল লনরজর কারজ চরল হেল। েরম 
কলফ কারি ঢালার জনয লুলসযা হসাফা হিরড় এলেরয এল। 
  
এই সময বারবারা এরস দাাঁড়াল োর িারশ। দুরো খালল কাি কলফরে িূণে করল। 
একো কাি লরচাডেরক লদল, অনযলে লনরজর েফারে সলররয রাখল। 
  
এলদরক ডঃ কাররালল লনরজর কারজ বযস্ত। কারলা লেরনর বারে সবকলে ওষুরধর লশলশ 
সালজরয রাখরলন, লঠক আরের মরো। োরির ঢাকনা বন্ধ করর হসন্টার হেলবরল েুরল 
লদরলন। 
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–হররকরকম লবষ, আর োরদর লবষলক্রযার েল্প শুরন আমার বুরকর ধড়ফড়ালন হবরড় 
হেরি, জারনন, ডাক্তার। কযাররাললন হাে িা হিরের মরধয হসাঁলধরয হেরি, রক্ত জল হরয 
হেরি। েরব হযাাঁ, লবষলবদযা সম্পরকে আিনার এে জ্ঞান হদরখ অবাক হরযলি, আিলন 
একজন ইোললযান হরয এে সব খবর হকাো হেরক হিরলন? 
  
সামানয হহরস ডঃ কাররালল বলরলন–মাফ কররবন, মযাডাম। আিনার কো আলম জানরে 
িারলাম না। লবরষর ক্ষমো সম্পরকে জ্ঞান ইোললযানরদর হেরক ইিংররজরদর হবলশ। 
োিাড়া হয হকান লবষ হমরযরদর কারি এক অস্ত্র, হয অরস্ত্রর বযবহার িুরুরষর হকানলদন 
জানা লিল না। োই লবরষর ক্ষমো সম্পরকে হমরযরদরই হবলশ জ্ঞান োকা অস্বাভালবক 
নয। 
  
ডঃ কাররালল চুি কররলন, লক হযন ভাবরলন। োরির প্রায লালফরয উঠরলন…….. 
আিলন হকান ধাাঁরচ কোো বলরলন, ো আরে আমার হবাো উলচে লিল। সলর। মযাডাম 
বলেেযা, ইোললর ইলেহাস ফাাঁরক মারাত্মক লবষ প্ররযােকারী লহসারব লচলিে করররি, 
কুখযাে ঘৃলণে এই মলহলা সহজ অেচ মারাত্মক অরস্ত্রর সাহারযয এরকর ির এক 
শত্রুরদর লবনাশ ঘোরেন। আিলন লনশ্চযই োর কোই এেক্ষণ ভাবলিরলন। লক লঠক 
বরললি? 
  
-হযাাঁ, লুরক্রলজযা বলেেযা, কাররাললর কোর হজর হেরন কযাররাললন বলরে োরকন আিনার 
ধারণা সমূ্পণে লনভুেল, ডাক্তার। মলহলা লিরলন সুন্দরী, হযন লশল্পীর িরে আাঁকা িলব, হযমন 
আকষেণীয হচহারা, হেমনই মুখশ্রী। হালকা হলুদ বণে, ঘনকারলা চুল, অেচ োর স্বভাব 
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লিল রক্তলিিাসু ডাইলনর মরো, হসই বলেেযার কোই আলম েখন ভাবলিলাম, আমারদর 
লুলসযার সরে োর হকান ফারাক হনই। 
  
লচলনর বালে লনরয ডঃ কাররালল এলেরয হযরে লেরয বাধা হিরলন, লক্ষয কররলন 
কযাররাললন প্রবলভারব হাে নাড়রিন, অেোৎ লেলন লচলন িাড়া কলফ খারবন। অেএব 
লচলনর বালে যোস্থারন লেলন হররখ লদরলন। কলফর কাি নালমরয হররখ লরচাডে অযামালর 
মযাোলজরনর িাোয দৃলি লনবদ্ধ করল। 
  
–ওফ! মরন িরড় যারচ্ছ হিরলরবলার লদনগুরলার কো। ঘুরমর হঘারর লক সািংঘালেক হাড় 
লহম করা দুঃস্বপ্ন। ভাবরল আজও োরয কাাঁো হদয। কযাররাললন লশউরর উরঠ বলরে 
লােরলন–মা-কালকমা হজলঠমা। একসরে বরস আড্ডা লদে। েল্প করে আর বড় বড় 
মরদর গ্লারস চুমুক লদে। ওরা রলসরয রলসরয ওই ডাইলন বলেেযার নৃশিংস হপ্রমকালহনীর 
ঘেনা হশানাে–হকান রাজকুমাররক হকান লবষ খাইরয খেম করররি, এইসব আর লক। 
এসব শুরন শুরন রারের হবলা ঘুরমর হঘারর আমারক ওই রাকু্ষসী হিরয বসে–সুন্দরী 
রাক্ষসী ভুললরয ভাললরয খালনকো লবষ মদ আমার মুরখ হঢরল লদল। সরে সরে শুরু হরয 
হেরি লবষলক্রযা, আমার েলা-বুক জ্বলরি, যন্ত্রণায িেফে করলি, লক দুঃসহ সািংঘালেক 
বযািার, লকভারব হয হবাোই। 
  
কযাররাললন এবার চুি কররলন। বড় বড় লনশ্বাস লনরলন। লুলসযার লদরক োলকরয 
সরাসলর বলরলন–লুলসযা, আলম বািা কাররা মন রাখা কো বলরে িালর না। হোমার 
হসই সুন্দর মুখখানার লদরক োকারলই আমার ডাইলন বলেেযার কো মরন িরড় যায। 
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-োই নালক! ডঃ কাররালল এলেরয এরলন লুলসযার সামরন শ্রীমেী লুরক্রলজযা বলেেযা, 
একেু নীচু হরলন, বলরলন–ক্ষলে না করর আমারদর মেল করুন। 
  
এরহন রলসকোিূণে কো লুলসযার মরন হকান প্রলেলক্রযা সৃলি করল না, বরিং শুনরে 
িাযলন এমন ভাব হদখাল। 
  
কাররালল লুলসযার কাি হেরক সরর এরলন হসন্টার হেলবরলর কারি, শূনয এাঁরো কলফ কাি 
রাখরলন। 
  
বারবারা এেক্ষণ চুিচাি সব িুঙ্খানুিুঙ্খভারব লক্ষয করলিল। ঘরময লবরাজ কররি 
গুরমাে হাওযা, হকমন েম্ভীর-েম্ভীর ভাব, যা োর হমারেও িিন্দ নয। িলররবশ হালকা 
করার জনয হয িুররনা োরনর হরকডে হবর করর গ্রারমারফারন লালেরয লিল। মুহূরেের 
মরধয হালকা নারচর বাজনার আওযাজ ঘররর মরধয িলড়রয িড়ল। 
  
কযাররাললন প্রায িুরে এরলন লকরর বারবারা, হরকরডের অভাব নালক? হাে বালড়রয 
হরকডেো োমরনার হচিা কররলন–আহা, বললহালর, যাই, অমন বাজনার সরে হকমন লবশ্রী 
কো! এসব হকান ভদ্রঘররর হমরযরা হশারন না। ভাল হরকডে হবর কর। দাাঁড়া, আলম 
হদখলি। একো হরকডে হবর করর আবার কযাররাললন বলরলন–এই হন, জন মযাক 
করমযাক, লালেরয হদ। এোও ভাল, হযাাঁরন্ডরলর লারো……… 
  
-েুলম লক হো লিলসমা! বারবারা নাক কুাঁচরক বলরে লােল, হোমার িিন্দ হদরখ অবাক 
হরয যাই। হশষ িযেন্ত হযাাঁরন্ডরলর লারো। যত্তসব িুররনা বস্তািচা বাজনা। না না, 
হোমারক লদরয হরব না বুেরে িারলি। েুলম সররা! হকাোয হেরলন ডঃ কাররালল? হযাাঁ, 
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ওই হো। ডঃ কাররালল, এলদরক আসুন হো, আমারক একেু সাহাযয করুন, ধ্রুিদী 
হরকডে খুাঁজলি। হদখুন হো িান লকনা। 
  
লেনজরন লমরল ভাল হরকডে িিন্দ করার কারজ হলরে িড়রলন। লরচাডে অযামলর, একবার 
হচাখ েুরল হসলদরক োকারলন, িরক্ষরণ মযাোলজরনর িাোয মন লদল। 
  
ঘররর সবাই যখন হয যার কারজ বযস্ত, লুলসযা এই সময আিনমরন িা লেরি লেরি 
এরস দাাঁড়াল হসন্টার হেলবরলর সামরন। চারিারশ সেকে দৃলি বুললরয লনল, এবার োর 
নজর আেরক হেল কারলা লেরনর বােোর লদরক। আবার হস চারলদকো সেকে দৃলিরে 
জলরি করল, না, হকউ োরক লক্ষয কররি না। হস বারের মরধয হাে ঢুলকরয একো 
ওষুরধর লেউব েুরল লনল। লক হলখা আরি হলরবরল?–লহরস্কালসন হাইরড্রারোমাইড 
এরক্কবারর মরণ লবষ। হস সন্তিেরণ লেউবো উলরে লদল হারের হচরোরে, প্রায সবগুরলা 
বলড় োর মুরঠাবন্দী েখন। 
  
লঠক এইসময টালডর দরজার কিাে খুরল বাইরর উাঁলক লদল একো মুখ–এডওযাডে 
হরনর, সযার ক্লড অযামলরর সলচব। লুলসযা হের হিল না। হস অনয হারে লেউবো বারের 
মরধয হররখ িা লেরি লেরি চরল এল হসন্টার হেলবরলর কারি, এখারনই েখনও িরড় 
আরি েরম কলফ ভরলে জে আর কাি-লডশ। হরনর লকন্তু লক্ষয হররখরি, লুলসযারক। 
  
করযক মুহূেে এইভারব হকরে হেল। টালডর ঘর হেরক েৃহকেোর অস্পি কেস্বর হশানা 
হেল। সলচরবর বুেরে হদলর হল না হয, োর সযার লক চাইরিন? ঘররর হভের লদরক মুখ 
সলররয বলল–হযাাঁ, যালচ্ছ সযার ক্লড, আিনার কলফ লনরয এখুলন আসলি। 
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–আর মাশোলরক হয কলফ িাঠারনার কো লিল………. 
  
 েেক্ষরণ হরনর টালডর হদাররোড়া হেরক লকিুো হভরের ঢুরক িরড়রি। 
  
 আবার সযার ক্লরডর হাাঁক ডাক হশানা হেল–বলল, হসগুরলা হকাোয হেল…….? 
  
–আজ লবরকরলর ডারক হস লচলঠ িাঠারনা হরযরি, সযার ক্লড। হরনর জবাব লদল। 
  
–লকন্তু হরনর, আলম হোমারক বললাম এক………. বসার ঘর হেরক হভরস আসা বাজনা 
শুরন সলচব হসলদরক িা বাড়ারে লেরয দাাঁড়ারে বাধয হল–আরর, ওলদরক যাচ্ছ হকাোয? 
সযার ক্লরডর েম্ভীর েলা, হাজারো কাজ িরড় আরি। এস, চেিে হাে লাোও। 
  
–দুঃলখে, সযার, ক্ষমা চাইলি–হরনর আর না এলেরয টালডর মরধয ঢুরক িড়ল। 
  
*** 
  
সযার ক্লরডর রাসভারী েলা–লুলসযা চমরক উঠল, লকন্তু খালনক আরে হয এডওযাডে হরনর 
োর ওির নজর রাখলিল, ো লিল োর অজানা। হস লক্ষ্মী মারযর মরো লরচাডেরক 
আড়াল করর হসন্টার হেলবরলর সামরন এরস দাাঁড়াল। সযরত্ন লনরয আসা মারাত্মক লবষাক্ত 
বলড়গুরলা এক কাি কলফর মরধয হফরল লদল। চুিচাি এরস বসল হসাফার ওির। 
  
হালকা ফেট্রে নারচর সমরবে বাজনার আওযারজ ঘররর মরধয বসন্ত বাোস বরয হেল 
বুলে। মযাোলজন হফরল হররখ লরচাডে কারির সবেুকু কলফ েলাধঃকরণ করর উরঠ 
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দাাঁড়াল। লুলসযারক একবার হদরখ লনল। লবড়ারলর মরো িা হফরল লুলসযার সামরন এরস 
দাাঁড়াল। মুখো নালমরয লনরয এল স্ত্রীর কারনর িারশ। 
  
-লুলসযা, অরনক হভরবলি জান, লরচারডের লফসলফসালন েলা–হোমার কোই লঠক, এখারন, 
এই িলররবরশ িরড় োকরল মৃেুয অলনবাযে। োই িালারনার একো উিায হবর কররে 
হরব। েরব হোমারক এখারন হফরল হররখ যাব না, হজরনা। 
  
-সলেয, িালারব? লুলসযার করে কান্নার সুর, লরচাডে, সলেযই আমরা এবালড় হিরড় িালাব? 
লকন্তু হচারখর জল মুরি লুলসযা বলল, লকন্তু োকা হকাো হেরক িারব? েুলমই বরললিরল 
িাললরয হযরে হরল অরনক োকা দরকার, হক হদরব? 
  
হভব না, লুলসযা। োকা হজাোড় করার অরনক রাস্তা হখালা আরি। 
  
–বুেলাম না? লুলসযা এবার সলেয সলেয ভয হিরযরি। 
  
–লক বলরে চাইি, স্পি করর বল। 
  
-বলরে চাইলি হয, হোমারক হকন্দ্র কররই আমার হপ্রম ভালবাসা, আমার লচন্তা ভাবনা। 
হয িুরুষ, োর বউরক এেোই ভালবারস হয, হয হকান কাজ হাসরে হাসরে কররে 
িারর। 
  
-ওসব হিরল ভুলারনা কো েুরল রাখ। লুলসযা বরল চলল–বরিং আমার ধারণা, আমারক 
েুলম এখনও লবশ্বাস কররে িার না, োকা লদরয আমার ভালবাসা লকনরে চাও। 
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লুলসযা কো হশষ কররে িারল না, কান্নায হভরঙ িড়ল। এমন সময টালডর দরজার 
িািা খুরল হেল। এডওযাডে হসাজা হবলররয এরস কলফ হেলবরলর সামরন জরল হেল। 
েরম কলফরে কািগুরলা িূণে। একো কাি েুরল লনল। 
  
ইলেমরধয লুলসযা লরচারডের কাি হেরক সরর এরসরি, হস এখন েলদরে উিলবি। লরচাডে 
লনরজর জাযোরে হনই। হস চরল এসরি ঘররর এক হকারণ রাখা ফাযার হেরসর 
কািাকালি। লধলকলধলক আগুন জ্বলরি, োর দৃলি হসলদরকই লনবদ্ধ। 
  
হরকরডে েখনও ফেট্ররের বাজনা বাজরি, বারবারা উরত্তলজে, নৃেয করার জনয মন 
িেফে কররি। লকন্তু সেী হকাোয? হস চারিারশ োকাল, এরস দাাঁড়াল ঘররর লঠক 
মােখারন ওই হো লরচাডে। ওরক ডাকরব? না বাবা, কাজ হনই। হযমন হোমড়া মুরখ 
কলঠন হচারখ োলকরয আরি। োহরল? 
  
কলফ হেলবরলর কারি হরনররক হদরখ বারবারা খুলশ হল। হাাঁক লদল–লম.ররনর, এমন 
বাজনার সরে একেু না নাচরল লক ভাল লারে? আসুন, আমরা নালচ। 
  
-অবশযই, অবশযই। হরনররর হঠাাঁরে হালসর হরখা, ফেট্ররের বাজনা শুরন ও ঘরর বরস 
োকরে িারল না, োই হো…….. মযাডাম, একেু অরিক্ষা করুন, লেজ, সযার ক্লডরক 
কলফো লদরয এখুলন আসলি। 
  
লম. হররনর, এডওযারডের কো শুরন লালফরয উরঠ দাাঁড়াল লুলসযা–ওো হররখ লদন, সযার 
ক্লরডর কাি ওো নয, ওরো এখারন আরি। লুলসযা কো হশষ করর অনয একলে কলফর 
কাি হরনররর হারে েুরল লদরয আরেরো লফলররয লনল। 
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যান, লম. হরনর, এো সযার ক্লডরক লদরয আসুন। হরনররর হাে হেরক লফলররয হনওযা 
ফলকর কািো হট্র-হে হররখ লদল, আিন মরন হহরস উঠল। লফরর এল আরের জাযোয, 
হসাফার এক ধারর। 
  
লুলসযারক আড়াল করর হরনর লনরজর িরকে হেরক ওষুরধর লশলশ হবর করর করযকো 
বলড় কলফর সারে লমলশরয লদল। এলেরয হেল টালডর লদরক। 
  
বারবারার মরন েখন খুলশর হজাযার। হস হিিন হেরক হচাঁলচরয বলল–লম. হরনর, 
আমারক যলদ নারচর সেী কররে চান, চেিে আসুন। আমার আবার হদলর সহয হয না। 
ডঃ কাররাললরক োহরল দরল হেরন হনব। উলন আবার লুলসযার সরে নাচরবন বরল 
উদগ্রীব, বুেরে িারলি। 
  
-আহা হবচালর, লরচাডে বলরে বলরে এলেরয এল, এে ডাকাডালক কররি, একেু ওর 
সরে নারচা হরনর, হশষ অলে সবাইরকই নাচরে হয। কাজো আমায দাও, বাবারক লদরয 
আসলি। 
  
কো হশষ করর লরচাডে হরনররর হাে হেরক প্রায হকরড় লনরয লনল কলফর কাি। টালডর 
দরজার লদরক িা বাড়াল, েমরক দাাঁড়াল, সকলরক িযেরবক্ষণ করল, োরির লারোযা 
দরজার িািা হঠরল হভেরর অদৃশয হল। 
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বাজনার োরল োরল হারে হাে হররখ বারবারা আর হরনর নাচরে শুরু করল। 
একলিরঠর বাজনা হশষ। বারবারা উরোলিরঠ ঘুলররয লদল। আবার শুরু হল ফেট্রে 
নাচ। 
  
লুলসযার শুকরনা মুখ ডঃ কাররাললরক খুলশ করল। লেলন চারিারশ োকারলন, িরক্ষরণ 
োর হঠাাঁরে ফুরে উঠল রহসযময হালস। লেলন িারয িারয চরল এরলন। হসাফার ধারর, 
লুলসযার ো হঘাঁরষ। 
  
-লুলসযা, লমস কযাররাললন অযামলররক অরশষ ধনযবাদ। ডঃ কাররাললর চািা েলা–উলন 
লিরলন বরলই এই উইকএরন্ড হোমার কািাকালি আসার সুরযাে হল আমার। োই লকনা 
বল। 
  
-হযাাঁ, মলহলার দযার শরীর, এমনলে আলম লিেীযলে হদলখলন, লুলসযার কোবলার ভলে 
হদরখ মরন হয, ডঃ কাররাললর এই কারি আসা, হস সহয কররে িাররি না। 
  
আশ্চযে হোমারদর এই বালড়, খুাঁলেরয, খুাঁলেরয হদখরে হয। লুলসযার মরনাভাব আন্দাজ 
করর ডাক্তার হসাফার অনয িারশ এরস দাাঁড়ারলন–বালড়র হভেরর দাাঁলড়রয চারিারশ 
োকারল হসরকরল লশল্প রীলের িাি েরর িরড়। েুলম জারনা না, লভরটালরযান যুরের লশল্প 
ও ভাস্কযে সম্পরকে সামানয হরলও জ্ঞান আরি, িড়ারশানা কররলি। সমূ্পণে বালড়ো ঘুরর 
ঘুরর লনখুাঁে ভারব হদখরে ইরচ্ছ কররি। েুলম আমায সাহাযয কররব হো? 
  
–আলম? এ বালড়রে সদয এরসলি, লকিুই জালন না। লিলসমা, এ বালড়র নালড়-নক্ষত্র 
জারনন। 
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টালডর দরজা আবার খুরল হেল। হবলররয এল লরচাডে। হদখল লুলসযা আর ডঃ কাররালল 
ঘলনষ্ঠভারব কো বলরি। হসলদরক হকান ভ্রূরক্ষি না করর হস মােখারনর হেলবরলর সামরন 
এরস দাাঁড়াল। হদখল ওষুরধর লশলশ আর লেউবগুরলা েখনও িরড় আরি। হসগুরলা 
বারের মরধয সালজরয রাখার কারজ বযািৃে হল। 
  
ডঃ কাররালল একফাাঁরক দৃলি ঘুলররয লনরলন ঘরময বারবারা আর হরনর নারচ মশগুল 
লরচাডে ওষুরধর বাে সাজারে বযস্ত। আর লিলস কযাররাললন ঘুরম ঢুলরিন। অেোৎ লেলন 
উিলস্থে সকরলর নজররর বাইরর উিযুক্ত সময। কারজর কোয আসা যাক। 
  
লেলন লুলসযার িারশ বরস িড়রলন হোমায যা কররে বরললিলাম, ো কররি লনশ্চযই। 
চািা অেচ বযস্ত কেস্বর। 
  
–আিলন সলেযই লনষু্ঠর। লুলসযার লফসলফসালন কেস্বর। 
  
-বারজ কো িাড়। ডঃ কাররালল সামানয ধমরক উঠরলন, হযো কররে বরললিলাম, ো 
কররি লকনা বল? 
  
লুলসযা ভয হিরযরি। অফুরে করযকলে শে বলরে বলরে িুরে এল বসার ঘররর 
দরজার কারি হলাকোরক হস হমারেও সহয কররে িাররি না। হস দরজার হােল 
হঘারারলা। দরজা খুলল না। আবার হচিা করল, বারবার–েবুও বযেে হল। 
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হোশা ভরা চাউলনরে লুলসযা হিিন লফরর োকাল। উিলস্থে সকরলর উরেশয হচাঁলচরয 
বলল–হদখুন না, দরজাো লকিুরেই খুলরে িারলি না। 
  
–হকন, লক হল? নাচরে নাচরে বারবারা জানরে চাইল। 
  
লক জালন, দরজাো খুলরি না। লুলসযার েলা হেরক আেেনাদ হভরস এল। 
  
নাচ হেরম হেল, বারবারা িুরে এল, হিিরন হরনর। দুজরন হচিা করল, লকন্তু সব বযেে। 
লুলসযা হবাকার মরো ভীে চলকে লচরত্ত দাাঁলড়রয আরি। 
  
বাজনাো হবাধহয হশষ হরয এরসরি, লরচাডে এলেরয লেরয গ্রারমারফারনর সাউন্ডবে বন্ধ 
করর লদল। দ্রুে িারয িুরে এল দরজার িারশ, হােল ধরর হঘারারলা এিাশ-ওিাশ। না, 
হস হবচারীরক হাল হিরড় লদরে হল। ডঃ কাররালল েেক্ষরণ বইরযর হশলরফর িারশ 
এরস দাাঁলড়রযরিন। আর লমস কযাররাললন অযামলর? আচমকা হচাঁচারমলচরে োর েন্দ্রা হকরে 
হেল, হচাখ খুলরলন, বযািারো হবাোর হচিা কররলন। 
  
ইলেমরধয সযার ক্লড োর টালড হেরক হবলররয এরসরিন, সকরলর হিিরন দাাঁলড়রয মজা 
হদখরিন আর কলফর কারি সুখোন লদরচ্ছন। হকউ োর উিলস্থলে হের হিল না। 
  
এবার বীরদরিে এলেরয এল এডওযাডে হরনর। দরজার হােল হঘারাল–আশ্চযে, োলাো 
হবাধ হয হকানভারব এাঁরে হেরি, োই হযরো….. 
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হিিন হেরক সযার ক্লড অযামলরর েম্ভীর েলা হভরস এল–হরনর, হোমার ধারণা ভুল। 
হসরক্রোলরর লদরক োকারলন, োলা লঠকই আরি, বাইরর হেরক ওো বন্ধ করর হদওযা 
হরযরি। 
  
বন্ধ করর হদওযা হরযরি মারন? কযাররাললন চমরক উঠরলন, লকিু বলার হচিা কররলন। 
ভাই োাঁরক োলমরয লদরয বলরলন–আলমই বরললি, এ এমনই োলা, হভের হেরক হাজার 
হচিা কররলও খুলরব না। 
  
সযার ক্লড এরস দাাঁড়ারলন কলফ হেলবরলর সামরন। সুোর িে হেরক করযক চামচ লচলন 
লনরয কারির কলফরে লমলশরয লদরলন। সবাইরক খুাঁলেরয খুাঁলেরয হদখরে হদখরে বলরলন–
হোমারদর সারে লকিু কো আরি, োই টালড হেরক, হবলররয এলাম। ও হযাাঁ, লরচাডে, 
সযার ক্লড হিরলর লদরক োলকরয হুকুম লদরলন–ঘণ্টা বাজাও, হট্রডওরযলরক ডারকা, 
েযারারজ হেললরফান কররে বরললিলাম, লক করল হদলখ। 
  
লরচাডে বাবার কো শুরন লকিু বলরে যালচ্ছল, লক মরন করর মুখ লেরি এলেরয হেল 
ফাযার হেরসর হদওযারলর লদরক। এখারনই ঘণ্টার হবাোম সাাঁো আরি। 
  
দরজার সামরন েখনও হকৌেূহলী মুরখ সকরল দাাঁলড়রয আরি। সযার ক্লড বলরলন লক 
হল, ওভারব সবাই দাাঁলড়রয আি হকন? বরসা। আমার সব কো হোমরা হশান। 
  
 ধীর িারয লচলন্তে মরন সকরল হয যার আসরন বরস িড়ল। েুরল বসরলন ডঃ কাররালল। 
লরচাডে এলেরয এরস দাাঁড়াল। হরনর আর লুলসযা ফাযাররেরসর কািাকালি দুরো হচযার 
দখল করল। হসাফায দুরো েলদরে হহলান লদরয িাশািালশ বরসরি লিলস-ভাইলে। 
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এই সময বাইরর হেরক েুক করর দরজার কিাে খুরল হেল। হদখা হেল হট্রড 
ওরযলরক। হস োর মলনরবর কারি জানরে চাইল, োরক হকন ডাকা হরযরি। 
  
–হট্রডওরযল, সযার ক্লড জানরে চাইরলন, লডনার হেলবরল হোমারক একো হেললরফান 
নম্বর লদরয লক কররে বরললিলাম মরন আরি? 
  
-হযাাঁ সযার, মরন আরি। বােলার জানাল, যা বলরে বরললিরলন ওই নম্বরর হফান করর 
জালনরয লদরযলি অরনকক্ষণ আরে। 
  
-হটশরন ওরা োলড় িাঠারব হো? 
  
–হযাাঁ, সযার, হট্রন হটশরন হঢাকার আরেই ওরদর োলড় হিৌঁরি যারব। 
  
–হবশ, এবার েুলম হযরে িাররা। সযার ক্লড হুকুরমর সুরর বলরলন–বাইরর হেরক োলাো 
এাঁরে লদরয হযও। 
  
–আচ্ছা, হট্রডওরযল দরজার বাইরর চরল হেল। িরমুহূরেেই চালব আাঁোর মৃদু শে। 
  
–ক্লড, কযাররাললন আর উরত্তজনা হচরি রাখরে িাররিন মা–লক বযািার বল হো? 
হট্রডওরযল, দরজায বাইরর হেরক োলা চালব লালেরয লদল হকন? লক চায ও? 
  
হট্রডওরযল, আমার হুকুম িালন কররি মাত্র। সযার ক্লরডর কলঠন কেস্বর। 
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–লকন্তু, লরচাডে লনসৃ্পহ েলায প্রে করল, এসরবর মারন লক, এ প্রে হো আমরা কররেই 
িালর, োই লকনা? 
  
–লনশ্চযই, প্ররের উত্তর িারব, শান্ত হও। সযার ক্লড বরল চলরলন, প্রেরমই বলল, হোমরা 
সকরলই জান, আমার টালডরে ঢুকরে হরল দুরো দরজা িার হরে হয। লাইরেলরর 
োরয ওই হিারো দুরো দরজা, হচারখর ইলেরে হসলদকো হদখারলন, আবার বলরে শুরু 
কররলন, ওই দুরো লকন্তু বাইরর হেরক বন্ধ। আমার টালড হেরক কাউরক বাইরর হবররে 
হরল এই বসার ঘররর দরজা লদরযই হযরে হরব। বসার ঘররর ওই হেঞ্চ জানলা দুরোও 
একইভারব আেকান। 
  
সযার ক্লড সরাসলর এবার োকারলন িালরবালরক অলেলে ডঃ কাররাললর লদরক হয োলার 
সাহারযয এ ঘররর দরজা জানলা এাঁরে হদওযা হরযরি, ো আলমই লবরশষভারব িরীক্ষা 
লনরীক্ষা করর দেলর কররলি, এ সিংসাররর সকরলই ো জ্ঞাে। লকন্তু োলা হখালার 
বযািারর কাররা হকান ধারণা হনই। এখনও নো বারজলন। দশ লমলনে বালক আরি। 
অরিক্ষা কর, করল আেরক িড়া ইাঁদুর ধরার হলাক এল বরল। 
  
োর মারন? আলম হো এসব কোর আোমাো লকিুই বুেরে িারলি না, লরচারডের কোয 
অনধরযের আভাস হলাকো হক? 
  
–একজন হোরযন্দা। সযার ক্লড কলঠন করে বরল উঠরলন। 
  
. 
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০৫. 
  
–হোরযন্দা! নাম লক? লরচাডে এবার সলেযই হখরি হেরি, এখারন োর কাজ লক? 
  
–হোরযন্দা এরকুল হিাযাররা হবললজযাম িুললরশর হোরযন্দা লবভারের বড়কেো লিরলন, 
অবসর লনরযরিন। েম্ভীর েলায সযার ক্লড অযামলর বরল চলরলন, লন্ডরন বাস, হবসরকালর 
হোরযন্দা লহসারব যরেি খযালে আরি, স্কেলযান্ড ইযারডের সকরলর কারি খুব িলরলচে 
নাম। লকিুলদন আরে এক সমসযায িরড়লিলাম, েখন হেরকই িলরচরযর সূত্রিাত্র। 
খালনক বারদই ভদ্ররলাক এখারন এরস িা রাখরবন। 
  
শ্বশুররর মুরখর কো শুরন লুলসযা আেেনাদ করর উঠল। লরচাডে বুলে হবাবা হরয হেরি, 
ফযালফযাল করর োলকরয রইল স্ত্রীর লদরক। 
  
এরকই বরল কিাল, হশষ িযেন্ত হোরযন্দা। কযাররাললরনর েলায আরক্ষরির সুর। 
বারবারাও চািা েলায একইরকম আরক্ষি প্রকাশ করল। আর ডঃ কাররালল? লেলন হযন 
িাের হরয হেরিন, অিলক হচারখ সযার ক্লডরক হদখরিন। 
  
এডওযাডে হরনর মুখ খুলল–সযার ক্লড, সলেয বললি, আিনার জুলড় হমলা ভার। 
  
–কোগুরলা হোমারদর আোম জালনরয রাখা উলচে মরন করর বললাম, কলঠন করে সযার 
ক্লড বলরলন। কলফর শূনয কাি হিাে হেলবরল হররখ আমেরচযারর হঠস লদরয বসরলন–
কলফো বড্ড হেরো লােলিল, লবস্বাদ, হকন হক জারন! 
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লেলন োকারলন হবারনর লদরক এ িলরবাররর খুাঁলেনালে হদখার দালযত্ব োর হারে। 
কযাররাললন একো শুরন লবরক্ত হরলন, হক্ষাভ জমল মরন, হচারখ মুরখ োর প্রকাশ ঘরে 
হেল। 
  
লকন্তু ওই হোরযন্দারক হকন এখারন ডাকা হরযরি, লরচাডে েম্ভীর েলায বলল, এ প্রে 
আমারদর সকরলর। 
  
–লনশ্চযই, জানরব দবলক! সযার ক্লরডর হঠাাঁরে কুলেল হালসর হরখা। 
  
-হযাাঁ, বললি, হশারনা সকরল। আমারদর প্ররেযরকর জানা আরি, বেেমারন আলম 
িারমাণলবক অরস্ত্রর লবষরয েরবষণার কাজ চাললরয যালচ্ছলাম। সম্প্রলে ওই িারমাণলবক 
হবামা দেলরর ফমুেলাও আলবষ্কার কররলি। এ হল মারাত্মক ক্ষমোশালী লবধ্বিংসী হবামা, 
যা হোমারদর ধারণার বাইরর। 
  
*** 
  
সযার ক্লড োমরলন, ডঃ কাররাললরক লনরীক্ষণ কররলন। আবার বলরে শুরু কররলন, হযাাঁ, 
কারজর কোয লফরর আলস। অযামারাইে’–আমার ফমুেলায দেলর হবামার নাম। করযক 
মুহূরেের লবরলে এ িযেন্ত লবজ্ঞানীরা হযসব িারমাণলবক হবামা হবর করররি, োর দশগুণ 
শলক্ত ধরর আমার ফমুেলায দেলর অযামারাইে–লক্ষ লক্ষ মানুরষর জীবন ধ্বিংস করর সব 
ধূললসাৎ করর লদরে িারর। 
  
–ওফ, লক নৃশিংস কাণ্ড! লুলসযা লশউরর উঠল। 
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–েবুও বাস্তবরক মানরেই হরব, বািা আমার। সযার ক্লরডর হঠাাঁরে হালস, সরেযর অন্তরারল 
োরক সীমাহীন হকৌেূহল, অজানারক জানার েীে আকাঙ্খা। 
  
লকন্তু এসব আমারদর বরল হোমার লাভ লক? লরচাডে দকলফযরের সুরর বলল। 
  
কারণ আরি, োই বললি। চািা েম্ভীর েলায সযার ক্লড বলরে োরকন, আলম হলফ করর 
বলরে িালর, আমার িলরবাররর হকউ ওই অযামারাইে-এর মহামূলযবান ফমুেলা হালেরয 
হনবার হচিা করর চরলরি। োই আলম হোরযন্দা হিাযাররার শরণািন্ন হরযলি। লঠক 
কররলিলাম, উইক এরন্ডই অেোৎ আোমীকাল এখারন আসার আমন্ত্রণ জানাব। িরর 
হভরব হদখলাম, োহরল বড় হদলর হরয যারব, োই আজই োরক চরল আসার জনয 
অনুররাধ জালনরযলি। উলন দু-লদন এখারন োকরবন। হসামবার সকারল লফরর যারবন 
লন্ডরন, আলম আমার হবামা দেলরর ফমুেলা ওনার হারে েুরল হদব। উলন ো হিৌঁরি 
হদরবন প্রলেরক্ষা দপ্তররর হকারনা দুরদ অলফসাররর কারি। 
  
সযার ক্লড োমরলন, সকরলর মুরখর লদরক েীক্ষ্ণ দৃলিরে োকারলন, োরদর মরনর 
প্রলেলক্রযা হবাোর হচিা কররলন। হফর বলরে শুরু কররলন–মহামূলযবান ফমুেলালে হলখা 
লিল মামুলল একো কােরজ। এো সুরলক্ষে করার জনয খারম ভরর লসনু্দরক েুরল লদলাম। 
লকন্তু িলরোরির লবষয হল, আজই সরন্ধযর িরর লডনাররর আরে হসই বড় খামো উধাও 
হরযরি, লসনু্দরক হনই। আলম বলরে বাধয হলচ্ছ, আলম লনলশ্চে, এই ঘরর, এই মুহূরেে 
যারা আমার সামরন ররযরি, োরদর মরধয হকউ একজন কান্ডো ঘলেরযরি। 
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সযার ক্লরডর মুখ হেরক লিেরক িুরে আসা হশষ শেগুরলা শুরন সকরল চমরক উঠল, 
হচাখ হল চড়কোি। িরস্পররর মুরখর লদরক োকাল োরা দৃলিরে েরর িড়রি 
সরন্দরহর কারলা িাযা। 
  
-ফমুেলা চুলর হরয হেরি? কযাররাললন লবলেে করে জানরে চাইরলন। 
  
বন্ধ লসনু্দক হেরক ফমুেলা উধাও? লরচাডেও অবাক। হচাঁলচরয বলল–এ হো অসম্ভব! 
  
সকরলই যখন লবেযাহে, েখন একজরনর মরধয বযলেক্রম হদখা হেল। লেলন হরলন ডঃ 
কাররালল। লেলন নীররব দাাঁলড়রয আরিন। কিারল লচন্তার ভাাঁজ, হবাো হেল োর মরনর 
মরধয দুলশ্চন্তার েড় শুরু হরযরি। 
  
আজ সন্ধযার খালনক বারদ ফমুেলাো একো বড় খারম িুরর আমার টালডর লসনু্দরক হররখ 
লদরযলিলাম, েখন ঘলড়রে সােো হবরজ কুলড় লমলনে, এক চুলও এলদক ওলদক নয। 
সযার ক্লড েম্ভীর েলায বরল হেরলন। োরির আলম ঘর হেরক হবলররয যাই, হরনর 
ঢুকল। 
  
–সযার ক্লড, আিলন আরজ বারজ লকসব বলরিন? হরনর হেরড় উঠল। হচাখ দুরো 
জ্বলরি। 
  
সযার ক্লড হারের ইলেরে োরক োলমরয লদরলন–হযমনলে ঘরেরি আলম োর িুনরাবৃলত্ত 
করলি। টালডরে ঢুরক হরনর লনরজর কারজ মন লদল। লঠক এই সময টালডর দরজারে 
এরস িা রাখরলন ডঃ কাররালল। োরক হদরখ হরনর ঘর হেরক হবলররয এল, অেোৎ 
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কাররালল েখন টালডরে একা। হরনর এরস লুলসযারক খবরো লদল হয, হরনর িাড়া 
ওঘরর হকউ হনই। 
  
–সযার ক্লড আিলন লক আরবাল োরবাল বলরিন! সব লমরেয। হচাঁলচরয উরঠ ডঃ কাররালল 
প্রলেবাদ করার হচিা কররলন। লকন্তু সযার ক্লরডর হারের ইশারায োরক োমরে হল। 
  
-খালনকবারদ বসার ঘরর অেোৎ এখারন এরস ঢুকল আমার হবান কযাররাললন আর ভাইলে 
বারবারা। ওরদর হদরখ হরনর চুিচাি টালড হেরক হবলররয এল, কযাররাললন আর 
বারবারার সরে েরল্প হমরে উঠল, এরিরর ডঃ কাররালল এরস হযাে লদরলন ওরদর সরে। 
অেোৎ আমার হবান আর ভাইলে িাড়া সকরলরই ওই সমযেুকুরে টালডরে িা িরড়রি। 
  
-হজযঠু, বারবারা বাাঁকা হচারখ একবার লিলস কযররাললরনর লদরক োলকরয দৃলি সলররয 
লনল। বলল–েুলম ভুল বলি। হোমার সরন্দহভাজনরদর োললকায আমার নামোও জুরড় 
হদওযা উলচে। কারণ, েুলম হযরো হদরখালন, েবু বললি, একেু আরে লিলসমা আমায 
বরললিল, হসলাইরযর বারে সূাঁচ খুাঁরজ িারচ্ছ না, লনশ্চযই মরনর ভুরল টালডরে হররখ 
এরসরি, আলম হযন খুাঁরজ হসো লনরয আলস। লিলসমা, ও লিলসমা, েুলম এখন চুি করর 
আি হকন? হোমার কোরক লবশ্বাস কররই হো আলম হো হজযঠুর টালডরে ঢুরক লিলাম। 
  
বারবারা একোনা কোগুরলা বরল হেল বরে, লকন্তু হধারি লেকল না। লনরজর কোর হজর 
হেরন সযার ক্লড বলরলন লকিুক্ষণ হকরে যাবার ির লরচাডে টালডরে ঢুকল, অনয হকউ 
হস সময ঘরর লিল না, করযক লমলনে হসখারন লিল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

64 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

-বাবা, েুলম োমরব? লরচারডের উরত্তলজে ককেশ কেস্বর হশানা হেল লনরজর হিরলরক 
হচার বদনাম লদচ্ছ? এেজরনর মরধয আমারকই হোমার মরন হল হচার, োই না? ধানাই 
িানাই করর এো ওো বরল হসোই প্রমাণ কররে চাইি। হোমার ওই কারকর ঠযািং 
বরকর ঠযািং ফমুেলা লনরে আমার বরযই হেরি। 
  
-যারক েুলম কারকর ঠযািং বরকর ঠযািং বলি, োর মূলয জানা আরি হোমার? লক্ষ লক্ষ 
িাউন্ড, হোমার ধারণার বাইরর। হিরলর হচারখ হচাখ হররখ সযার ক্লড বলরলন। 
  
-বুরেলি, লরচাডে িালো জবাব লদল, এলদরক প্রচুর োকা আলম ধার করর বরস আলি, এই 
কোোই হো েুলম সকলরক হবাোরে চাইি, লঠক বরললি হো? 
  
–আমার কো এখনও বালক আরি, হিরলর লদরক দৃলি সলররয সযার ক্লড বলরলন লরচাডে 
করযক লমলনে একলা ওখারন কাোরনার ির লুলসযারক বসার ঘরর আসরে হদরখ টালড 
হেরক হবলররয িড়ল। লডনাররর ঘণ্টা িড়রে েখনও অরনক বালক, লুলসযা টালডরে ঢুরক 
লসনু্দরকর িারশ দাাঁড়াল–আলম োর েলেলবলধর ওিরর নজর হররখলি। 
  
-ওহ, লক হরচ্ছ বল হো? লরচাডে খুব হজার হররে হেরি। দ্রুে িারয লুলসযার িারশ চরল 
এল, দুই হাে লদরয জলড়রয ধরর স্ত্রীরক লনরািত্তার বাাঁধরন বন্দী করল–লক বলরে চাইি 
িলরষ্কার ভারব বল। সকরল শুনুক। আমারদর স্বামী-স্ত্রীর লবরুরদ্ধ হোমার মরন সরন্দহ 
যলদ সলেযই উাঁলক লদরয োরক, সাফ বলল, হয হকান িলরলস্থলের হমাকালবলা কররে আমরা 
প্রস্তুে। 
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িররর ঘেনা বললি, সযার ক্লড লনরজর কো বরল চলরলন,–লডনারর যাওযার আরে আলম 
হদখলাম, লুলসযা আিন মরন লসনু্দরকর হকাল হঘাঁরষ দাাঁলড়রয আরি। ওর উরত্তজনািূণে 
মুখ-হচাখ হদরখ আমার মরন হল, ওর শরীর খারাি লােরি। লুলসযা লনরজও হসকো মুরখ 
প্রকাশ করল। আলম ওরক একেু ওযাইন খাওযার িরামশে লদলাম। কারণ হমরযরদর 
শরীর নানা কাররণ খারাি হয। খালনকো অযালরকাহল হিরে িড়রল শরীর চাো হরব। 
আমার কোর গুরুত্ব না লদরয লুলসযা বলল, ওসরবর দরকার হরব না। লকিুক্ষণ িরর 
আিনা আিলনই লঠক হরয যারব। কো হশষ করর লুলসযা ওখান হেরক চরল এল। আলম 
েখন টালডরে একা। হঠাৎ মরন হযন হকমন খেকা লােল। লসনু্দক খুললাম, হদলখ বড় 
খাম সরমে ফমুেলা হসখারন হনই, উধাও হরয হেরি। 
  
সযার ক্লড োমরলন। ঘররর, মধয েখন লিনিেন নীরবো, েৃহকেো সকরলর মুরখর 
লদরক োকারলন। কলঠন হচারখ জলরি কররলন। বুেরে িাররলন, প্ররেযরকই ফমুেলা 
হখাযা যাওযার ঘেনার গুরুত্ব অনুধাবন কররে িাররি। 
  
-সব শুনলাম, বাবা। লকন্তু েুলম হকন আমারদর স্বামী-স্ত্রীরক হদাষী ভাবি, বুেরে িারলি 
না। লরচাডে রুক্ষ্ম েলায জানরে চাইল…..। 
  
-হদাষী ভাবার অবশযই কারণ আরি লনরজর হচারখ আলম সব হদরখলি, উলড়রয লদই। লক 
করর, সযার ক্লড হিরলর লদরক োলকরয বলরে োকরলন, োিাড়া হট্রডওরযরলর কারি 
হখাাঁজ খবর লনরয হযসব েেয হিরযলি, সব লমললরয এইরকমই দাাঁড়ায। 
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কযাররাললন এবার শালণে েরবালরর মরো আঘাে হানরলন লকন্তু হট্রডওরযল বা বালড়র 
অনযানয চাকর-বাকররদর েুলম হোমার সরন্দরহর বাইরর হররখি হকন, ক্লড? বাইরর 
যারদর সরন্দহ করি, োরা হোমারই িলরবাররর একজন। 
  
-কযাররাললন হভব না, লযলন এই বালড়রে অলেলে হরয আরিন, যাাঁর সারে আমারদর ররক্তর 
হকান সম্পকে হনই, োরকও আলম আমার সরন্দরহর োললকাভুক্ত কররলি। ধারাল েলায 
সযার ক্লড বলরে োরকন, আর বালড়র দাস-দাসীরদর কো বলি? ফমুেলা লসনু্দরক রাখা 
হেরক শুরু করর ো উধাও হওযা–এই সমযেুকুর মরধয ওরা হকউ টালডরে হঢারকলন, 
এমনলক হট্রডওরযলও নয। োই ওরা সরন্দহমুক্ত। 
  
সযার ক্লড একেু োমরলন, ঘররর চারলদরক োর দৃলি ঘুরর হবড়াল। োরির আবার লেলন 
গুরুেম্ভীর করে বলরলন আিনারা লনশ্চযই ঘেনাোর গুরুত্ব ও জলেলো অনুধাবন 
কররে িাররিন, আশা কলর নেুন করর বুলেরয বলরে হরব না। যাই হহাক, ফমুেলা হয 
হকউ একজন হস্তেে করররি এবিং হসো এখনও োর কারিই আরি ওো খাবার ঘরর 
িাওযা যাযলন, কারণ লডনার হশষ করর আমরা এরক এরক এঘরর চরল এরল হট্রডওরযল 
খুব ভালভারব খুাঁরজরি। েন্নেন্ন করর খুাঁরজও িাওযা যাযলন। অেোৎ আিনারদর কাররা 
সরেই লজলনসো ররযরি। োই এখারনই সকলরক আেরক োকরে হরব, যেক্ষণ না…….. 
  
সযার ক্লড চুি কররলন। ঘরর হনরম এল অখণ্ড নীরবো। হঠাৎ লনস্তব্ধো খান খান হরয 
হভরঙ হেল ডঃ কাররাললর কেস্বরর–সযার ক্লড, আিলন লক কররে চাইরিন বলুন হো? 
হকউ আমারদর খানােিালশ কররি, আর আিলন ো হচাখ হচরয উিরভাে কররবন, োই 
হো? মুখ ফুরে হসো বরল হফলুন। 
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না, একো আলম একবারও বলললন, আর চাইও না। সযার ক্লড কবলজরে বাাঁধা ঘলড়র 
লদরক োকারলন। বলরে শুরু কররলন দুলমলনে বালক আরি ন’ো বাজরে। িাক্কা নোয 
এরকুল হিাযাররা মারকেে লক্লভ হটশরন হিৌঁরিারবন। ওাঁরক আনরে োলড় যারব, হস 
বযবস্থাই করা হরযরি। নো বাজার সরে সরে বলড়র সব লাইে লনরভ যারব। এক লমলনে 
অন্ধকার। োরির আবার সমস্ত বালড় আরলারে ভরর উঠরব। আমার হুকুরম বােলার 
হট্রডওরযল এসব কাজ কররি। লকন্তু িলরলস্থলে ক্রমশ আমার হারের বাইরর চরল যারচ্ছ। 
মাঁলসরয এরকুল হিাযাররা েেক্ষরণ এরস িড়রবন। এই রহসয অনুসন্ধারনর দালযত্ব আলম 
োাঁর হারেই েুরল হদব। 
  
সযার ক্লড একেু হেরম আবার বলরে শুরু কররলন–এখনও সময আরি, হয-ই ফমুেলা 
হালেরয লনরয োকুক না হকন, অন্ধকাররর মরধয হকউ কারকও হদখরে িারবন না, 
সকরলর অরোচরর ফমুেলাো হররখ যান, োহরল আলম কো লদলচ্ছ, এরকুল হিাযাররারক 
বলব, হয কারজর জনয আিনারক হডরকলিলাম, ো সমাধান হরয হেরি, আিলন এখন 
আসুন আবার বললি, ফমুেলা হফরে িাবার িররই আলমও সব বলব। 
  
কো হশষ করর সযার ক্লড হেলবরলর ওির ঘুলস বসারলন। 
  
-বাবা, হোমার লসদ্ধান্ত শুরন আমরা অিমালনে হবাধ করলি। উরত্তলজে কেস্বরর লরচাডে 
বলল। ঘররর সকরলর লদরক কলঠন হচারখ োকাল। আবার বলল আমার মরন হয, 
আমারদর প্ররেযকরক আোরোড়া েিালশ কররলই বযািারো লমরে যায, অন্তেঃ আমার 
হসই ধারণা। 
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-আলম আিনার মেরক সমেেন করলি। আলমও চাই আমারদর সাচে করা হহাক। 
এডওযাডে হরনর োর মে জানাল। 
  
ডঃ কাররাললর লদরক লরচাডে িলকহীন কলঠন হচাখ োলকরয লিল। ডঃ কাররালল লবেে 
হবাধ কররলন। োর মরন লক আরি হক জারন, লকন্তু মুরখ লেলনও লরচারডের লসদ্ধান্তরক 
হমরন লনরলন, জানারলন, খানােিালশরে োর হকান আিলত্ত হনই। 
  
–হোমরা যখন চাইি, েখন আলম আর না’ বলব না। কযাররাললন বলরলন। 
  
–আর লুলসযা? লরচাডে োকাল স্ত্রীর লদরক হসই দৃলিরে েরর িড়রি প্রচণ্ড হক্রাধ েুলম লক 
বল? 
  
–আলম… আলম…… ভয জড়ারনা করে লুলসযা বলল–হোমার কোয আমার সায হনই। 
হোমার বাবা যা চাইরিন, হসোই বরিং ভাল। 
  
স্ত্রীর কো শুরন লরচাডে োিব বরন হেল। হেচলকে হরয নীররব বউরযর লদরক োলকরয 
রইল। 
  
এেক্ষণ সযার ক্লড, চুিচাি হিরলর রে হদখলিরলন। এবার বলরলন–লরচাডে, চুি হকন? 
এবার লকিু বল। 
  
লরচারডের বুক হেরক েভীর দীঘে লনশ্বাস হবলররয এল। হস ঘাড় হঘারাল বারবারার হচারখ 
হচাখ িড়ল। বারবারা ঘাড় নাড়ল, অেোৎ েিালশরে হসও রাজী আরি। 
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লরচাডে অবরশরষ বলল–হবশ, সকরল যখন খানােিালশ চাইরি, আলম আর আিলত্ত কলর 
হকন? হোনার লসদ্ধান্তই হমরন লনলাম, বাবা। 
  
সযার ক্লড নরড় চরড় আরাম হকদারায আরযশ করর বসরলন–লবড়লবলড়রয বলরলন–আজ 
কলফো এে হেরো লােল হকন, হক জারন! মুখ লবকৃে কররলন–েলা িযেন্ত হে হরয 
আরি। লেলন হাই েুলরলন, বুলে ঘুম আসরি। 
  
এলদরক মযান্টললিরস রাখা িুররনা ঘলড়ো লনরজর কাজ করর চরলরি–এক…… দুই….. 
লেন…….. চার…… িাাঁচ……… সকরল হকচলকরয ঘলড়র লদরক োকাল-নো বারজ। ঘণ্টা 
হবরজ চরলরি িয……. সাে………আে…… নয………। নোর হশষ ঘণ্টা িড়ার সরে সরে 
ঘররর সব আরলা লনরভ হেল। হট্রডওরযল োর মলনরবর আরদরশ হবসরমরন্ট-এ বালড়র 
হমইন সুইচ লেরি বন্ধ করর লদল। েুি করর হনরম এল লনঃসীম অন্ধকার। িুররা 
বালড়োই সীমাহীন আাঁধাররর অেরল লনরমরষ ডুরব হেল। 
  
দারুণ আেঙ্ক এরস গ্রাস করররি ঘররর বালসন্দারদর। হমরযরা লচৎকার কররে শুরু 
করল। 
  
কযাররাললন োাঁলেরয উঠরলন,–আরর, এসব লক হরচ্ছ। িাই িাাঁশ লকিু হো বুেরে িারলি 
না। 
  
-লিলসমা, লক করি? চুি কর। চািা েলায বারবারা ধমরক উঠল লকিু একো হরচ্ছ, 
ভারলাভারব শুনরে দাও, হদাহাই। 
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এক-একলে মুহূেে হকরে যারচ্ছ। কালল ঢালা আাঁধাররর সরে হাে লমললরযরি চাি চাি 
নীরবো। বসার ঘররক োরা আরিিৃরষ্ঠ হবাঁরধরি। এর মরধয হভরস এল একো হিাট্ট 
আওযাজ–হকউ হজারর হজারর শ্বাস লনরচ্ছ। কােরজর খসখসালন হশানা হেল। োরির 
ধােরবর ঠুনঠান, হকউ বুলে লকিু লিাঁরড় হফলরি, হবাো হেল, হেলবল যা হচযার উলরে 
িড়ল, আওযাজ হল–োরিররই সব স্তব্ধ, হনরম এল নীরবো। 
  
–সযার ক্লড। সযার ক্লড! লুলসযার আেে লচৎকার রারের লনস্তব্ধোরক হভরঙ লদল ডঃ, আলম 
আর িারলি না, অসহয, দযা করর আরলা জ্বালরে বলুন। 
  
েখনও ঘর আরলাহীন, হজারর হজারর শ্বাস হনওযার শে েখনও লনঃসীম অন্ধকার হভদ 
করর হবলররয আসরি, লঠক এই সময দরজার বাইরর হোকার শে। হস এক বীভৎস 
িলরলস্থলে। লুলসযার আেে লচৎকার আবার হশানা হেল। সরে সরে ঘররর বালেগুরলা জ্বরল 
উঠল। সকরল হাাঁফ হিরড় বাাঁচল। 
  
হদখা হেল দরজার সামরন লরচাডে দাাঁলড়রয, দরজা খুলরব লকনা ভাবরি। হমরেরে উোরনা 
হচযার, িারশ হেভরম্বর মরো দাাঁলড়রয আরি এডওযাডে হরনর। আর লুলসযারক একো 
হচযারর বরস োকরে হদখা হেল, লকন্তু হচাখ-মুরখর যা দশা, বুলে এখুলন লভরলম খারব। 
  
একইভারব সযার ক্লড বরস আরিন আমেরচযারর হহলান লদরয, হযন িাষাণ মূলেে, হচারখর 
িাো বন্ধ, উলন লক ঘুলমরয আরিন, না হজরে হকউ জারন না। 
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হরনর প্রেম মুখ খুলল–ওই হো, ওই হো হসই হারারনা লনলধ। োর কো শুরন সকরলর 
দৃলি চরল হেল আমরচযাররর িারশর হেলবলোর লদরক। সযার ক্লড হয বড় খামোর কো 
বললিরলন, হসলে িরড় আরি হেলবরলর ওির। 
  
–ঈশ্বর দযাময! লুলসযা হযন হাাঁফ হিরড় বাাঁচল, িাওযা হেরি ো হরল! 
  
আবার দরজায হোকা, করযক মুহূরেের অরিক্ষা, ধীরর ধীরর দরজার কিাে খুরল হেল। 
করযক হজাড়া হকৌেূহলী দৃলি এখন দরজার কারি এরস আেরক হেরি। 
  
সকরল হদখল হট্রডওরযলরক, সরে একজন অরচনা অজানা হলাক। আেন্তুক ঘররর 
হভেরর ঢুকরলন, হট্রডওরযল লফরর হেল লনরজর কারজ। 
  
িাাঁচ ফুে চার ইলঞ্চ লম্বা হলাকরক হবাঁরে বলা যায না, েরব হিােখাে, মাোয মস্ত এক 
োক, এক ফালল লমললোলর হোাঁফ নারকর নীরচ হশাভা িারচ্ছ, হযন মুরলের লডম। 
আলভজােযিূণে হিাশাক। আত্মমযোদা সম্পন্ন,–সবলমললরয এমন এক বযলক্তত্ব আরি 
মানুষোর মরধয, যার সামরন আিলনই মাো অবনে হরয আরস। 
  
ভদ্ররলাক লনরজর িলরচয লদরলন আলম এরকুল হিাযাররা, মাো সামরনর লদরক সামানয 
েুাঁলকরয বলরলন–আিনারদর হসবা করার জনযই আমার আেমন। 
  
আর এক ভদ্ররলাক হভেরর ঢুকরলন হুাঁলশযালর িদরক্ষরি, লম্বা চওড়া লমললোলর মাকো 
হচহারা, মধযবযসী। 
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হিাযাররা হচারখর ইশারায োরক হদলখরয বলরলন–ইলন কযারেন হহলটিংস, আমার বনু্ধ ও 
সহকারী। 
  
লরচাডে এলেরয এল, হাে বালড়রয লদল, দু’জরন হাে হমলারলন। হিাযাররা প্রে কররলন–
আলম লক সযার ক্লরডর সরে কো বললি? িরক্ষরণই লনরজর ভুল বুেরে হিরর শুধরর 
লনরলন না, লঠক বলললন, যা বযস আিনার, োরে আিনারক সযার ক্লরডর হিরল বরলই 
মরন হরচ্ছ, লক লঠক বরললি? 
  
লরচাডে হহরস ঘাড় হনরড় সায লদল। হিাযাররা োর সেীরক লনরয চরল এরলন এরকবারর 
ঘররর মধযখারন। 
  
কযারেন হহলটিংস-এর সরে লরচাডে হাে হমলাল। কযারেন মরন মরন বলরলন–বাঃ, 
দারুণ সুন্দর সাজারনা ঘর। 
  
লরচাডে এলেরয এল হিাযাররার সামরন মাফ কররবন মলশরয হিাযাররা, লরচাডে আমো 
আমো করর বলরে লােল–বলরে খারাি লােরি, একো ভুল হবাোবুলে আর লক, ওই 
কাররণই আিনারক ডাকা হরযরি। লমরে হেরি, আিনারক আর দরকার হনই। 
  
-োই বুলে। হিাযাররা জবাব লদরলন। 
  
-হযাাঁ, লঠক োই। বলরে খারাি লােরি, হসই লন্ডন হেরক আিনারক শুধু-শুধু হডরক 
আনা হল। এসরবর হকান মারন হয না। যাক লেরয, আিনার প্রািয িালরশ্রলমক, এমনলক 
আিনার এখারন আসা ও লফরর যাওযার খরচও আিলন হিরয যারবন। ভাবরবন না। 
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-না, ভাবলি না। হিাযাররা নীরস করে বলরে োরকন, আিনার বক্তবয আলম বুেরে 
হিররলি। আমার িালরশ্রলমক বা যাোযাে খরচ লনরয আলম একেু-ও লচলন্তে নই। 
  
-োহরল? োহরল আিলন কী কররে চাইরিন, মলশরয হিাযাররা। 
  
 একই ভলেরে হিাযাররা জবাব লদরলন, লমঃ অযামলর, আমার বক্তবয িলরষ্কার। লযলন 
আমায আমন্ত্রণ জালনরযরিন, হসই সযার ক্লড হকাোয। ওনার সরে হদখা কররে চাই। 
উলন যলদ না-চান, োহরল চরল যাক। 
  
-হযাাঁ, োইরো, বাবার মুখ হেরক না শুরন….. লরচাডে আমেরচযাররর কারি চরল এল, 
হযখারন সযার ক্লড িােররর মরো ো এললরয বরস আরিন। 
  
-বাবা, মলশরয হিাযাররা এরসরিন। লরচাডে হজারারলা েলায ডাকরে লােরলন। হোমার হয 
ওাঁনারক আর প্ররযাজন হনই, ো বরল দাও। উলন চরল যারবন। বাবা, হোমার মুখ হেরকই 
কোো উলন শুনরে চাইরিন, না-হরল উলন লন্ডরন লফরর যারবন না বলরিন। 
  
বাবার মরধয হকান ভাবান্তর না হদরখ েলার িদো আর একেু বালড়রয লরচাডে হডরক 
উঠল–লক হল বাবা, েুলম শুনরে িাচ্ছ না? হচাখ খুরল োকাও। 
  
না, হিরলর ডাকাডালকরে বাবার হচাখ খুলল না। 
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লরচাডে এবার ঘাবরড় হেল। বাবা’ বাবা’ বরল হস সযার ক্লরডর বুরকর বাাঁলদরক লনরজর 
কান রাখল। িরক্ষরণই েড়াক করর লালফরয উঠল। লচৎকার করর ডঃ কাররাললরক 
ডাকল–লশেলের এলদরক আসুন, ডঃ কাররালল। 
  
ভাইরিার ভযােে লচৎকার শুরন কযাররাললন আেলঙ্কে হল, মুখ হল লববরণ। 
  
দ্রুে িারয ডঃ কাররালল িুরে এরলন, সযার ক্লরডর হারের লশরা লেরি ধররলন, িরীক্ষা 
কররলন, সামানয ঘাড় নাড়রলন, এবার সযার ক্লরডর হৃৎলিরন্ড কান িােরলন। করযক 
মুহূেে হকরে হেল। েম্ভীর মুরখ হসাজা হরয দাাঁড়ারলন ডঃ কাররালল। িরকে হেরক হিাট্ট 
েচে হবর কররলন, হচারখর িাো হেরন ধররলন, েরচের আরলা হফলরলন। েচে লনলভরয 
লদরলন। ঘররর সকরলর লদরক োকারলন, লনরাশার ভলেরে ঘাড় নাড়রলন। 
  
–ডঃ কাররালল, বারবারার উৎকলেে কেস্বর, হজযঠুর লক হরযরি? কো বলরিন না হকন? 
  
বড্ড হদলর হরয হেরি, লমস অযামলর, ডঃ কাররালল বলরলন–সযার ক্লড, আর হবাঁরচ হনই, 
উলন হােেরফল কররিন, অরনকক্ষণ আরেই মারা হেরিন। 
  
. 
  
০৬. 
  
এরকুল হিাযাররার লচন্তাচ্ছন্ন মন–আলম যলদ একেু আরে এখারন আসোম, এমন দুঘেেনা 
ঘেে না। এমন অিূরণীয ক্ষলে, এ হয আমার স্বরপ্নর অেীে। 
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লরচাডে েখনও লনলশ্চে হরে িাররি না–ডঃ কাররালল, আিলন লঠক বলরিন হো, আচমকা 
হােেরফল করর বাবার মৃেুয হরযরি? 
  
–োই হো মরন হরচ্ছ। করযকলে কোয জবাব লদরলন ডঃ কাররালল। 
  
ভাইরযর মৃেুয সিংবাদ শুরন হবান কযাররাললন হশারক হভরঙ িড়রলন। কান্নাকালে শুরু 
কররলন। বারবারা িুরে এল, এখুলন লিলসমারক, শান্ত করা প্ররযাজন, নযরো উলন হবাঁহুশ 
হরয িড়রবন। 
  
এডওযাডে হরনরও এলেরয এল বারবারার িারশ। নীচু স্বরর জানরে চাইল–ওই কাররাললর 
কো বললি। সলেযই লক উলন ডাক্তার? 
  
-হযাাঁ, ডাক্তার। সহজ ভারব বারবারা বলল, েরব এরদরশর নয, ইোললর। 
  
কািাকালি দাাঁলড়রয লিরলন হিাযাররা। ওরদর কোবােো োর কারন এল। হোাঁরফ হাে 
বুরলারে বুরলারে লেলন বলরলন–এখারন উিলস্থে সকরলর অবেরের জনয বললি, আলম 
একসময িুললরশর হোরযন্দা লিলাম, অবশয হবললজযান িুললরশর, োহরল মরন রাখরবন, 
আমরা, অেোৎ লবরদশীরা সমসযার আসল সমাধানো খুাঁরজ হবর কলর, কলচ্চৎ দু-একো 
বারদ। 
  
হিাযাররার কো শুরন বারবারা লিায মাো হহাঁে করল, োর বুেরে হদলর হল না হয, 
োরক ইলেে কররই এমন হঠস হদওযা কো বলা হল। বারবারার মুখ ভার হল। 
এডওযাডে িলরলস্থলে সামাল লদরে বারবারার সরে মামুলল কোবােো বলরে লােল। 
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ইলেমরধয লুলসযা এরস দাাঁলড়রযরি হিাযাররার িারশ। োরক ধরর হেরন লনরয হেল ঘররর 
অনযিারশ। চািা েলায অনুররারধর সুরর বলল–মলশরয হিাযাররা, আিলন কাররা কো 
মানরবন না। এখারনই আিলন োকুন, হয কারজ এরসরিন, ো শুরু করুন, েীজ। 
  
মাদাম, হিাযাররা োকারলন লুলসযার লদরক, আিলন লক সলেযই চান, আলম এখারন োলক? 
  
-হযাাঁ, লনশ্চযই, সযার ক্লডরক ইশারায হদলখরয লুলসযা বরল চলল–এো হকান সহজ বযািার 
নয, হোলরমরল, আলম হলফ করর বলরে িালর। সযার ক্লড আমার শ্বশুর হন, ওাঁনার বুরক 
হকান হরাে লিল না বরলই জালন, হসরকম হকান অসুখ োকরল লনশ্চযই আমার কারন 
আসে। মলশরয হিাযাররা আবার আিনারক অনুররাধ করলি, দযা করর এ রহরসযর জে 
আিলন খুলুন। 
  
ওলদরক মৃে সযার ক্লডরক লঘরর আরি লরচাডে ও ডঃ কাররালল। লরচাডে লদরশহারা, লক করা 
উলচে বা উলচে নয, লঠক কররে িাররি না। 
  
ডঃ কাররালল োরক সাহাযয করল–লমঃ অযামলর আিলন এক কাজ করুন, আিনারদর 
িালরবালরক ডাক্তাররক হডরক িাঠান। উলন এরস সযার ক্লডরক িরীক্ষা করুন।  
  
লরচাডে এেক্ষরণ ধােস্থ হল। লনরজই লনরজরক শুধারলা আরি হো একজন, ডঃ গ্রাহাম, 
হকরনে গ্রাহাম। অল্প বযরস হবশ িশার জলমরযরি। ওরক ডাকাো লক লঠক হরব? 
বারবারার ওির ওর যা নজর, যলদ…… 
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দূর, এসব অেেহীন লচন্তা করার লক সময এখন? হদলখ হফারন িাই লকনা। লকন্তু…. 
  
লরচাডে োর খুড়েুরো হবান বারবারারক হডরক ডঃ হকরনে গ্রাহারমর হফান নম্বরো 
চাইল। 
  
–বললি, বারবারা িারয িারয হজযঠেুরো ভাইরযর িারশ এরস দাাঁড়াল, মারকেে লক্লভ 
ফাইভ। 
  
লরচাডে লরলসভার েুরল নম্বর ডাযাল কররে, উদযে হল। লঠক এই সময এডওযাডে হরনর 
বযলেবযস্ত হরয বলল–োহরল মলশরয হিাযাররারক হফরে িাঠারনা জনয োলড়র বযবস্থা 
কররে বলল। 
  
হরনররর এই আে বালড়রয কো লুলসযার হমারেও িিন্দ হল না। হিাযাররা লক বলরে 
যালচ্ছরলন। োাঁরক বাধা লদরয লুলসরয হজার েলায বলল–না না, োলড়র দরকার হনই। 
মলশরয হিাযাররা এখারনই োকরবন। সমস্ত বযািার লমলেরয েরবই লফররবন। আলম ওাঁরক 
অনুররাধ কররলি। 
  
-লক বলি, লুলসযা? লরলসভার কারনর কারি হচরি ধররই লরচাডে লবলেে করে জানরে 
চাইল–েুলম হভরব-লচরন্ত বলি হো? 
  
লনশ্চযই, লুলসযা হজার েলায বলল, উলন এখারনই এখন োকরবন। 
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কযাররাললন এখন চুি করররিন, হচারখ আেরঙ্কর ইশারা। চার লদরক োকারলন। বারবারা 
আর হরনররর হচারখও উৎকো ও ভয। ডঃ কাররালল আিন মরন োলকরয আরিন সযার 
ক্লরডর মৃে মুরখর লদরক, লক সব ভাবরিন। 
  
কযারেন, হহলটিংস নীররব এেক্ষণ সবলকিু িযেরবক্ষণ করলিরলন। লাইরেলরর োরক 
সালজরয রাখা বইগুরলা হেরন হেরন হবর করলিরলন, আর মন লদরয িাো উরে উরে লক 
হযন হদখলিরলন। একসময লেলন সামরনর লদরক ঘুরর দাাঁড়ারলন। উিলস্থে সকলরক 
জলরি কররে লােরলন। 
  
হফারন ডাযাল কররেই ওলদক হেরক সাড়া িাওযা হেল। লরচাডে শশবযস্ত হরয জানরে 
চাইল–হযারলা, মারকেে লক্লভ ফাইভ। ডঃ গ্রাহাম? সামানয লবরলে– হযাাঁ, হযাাঁ, হকরনে 
গ্রাহামরক চাইলি। আবার লবরলে–হযারলা হকরনে, আলম লরচাডে অযামলর বললি। হোমারক 
ভাই একু্ষলন আমারদর বালড়রে আসরে হরব। বাবার হােে অযাোক হরযরি। যদুর মরন 
হয, উলন আর হবাঁরচ হনই। আবার লবরলে–না, লনলশ্চে হরে িারলি না। হোমার 
অরিক্ষারেই আলি োড়াোলড় চরল এস, লঠক আরি? 
  
ঘোিং করর হক্ররডরলর ওির লরলসভার নালমরয হররখ লরচাডে েীক্ষ্ণ হচারখ বউরযর লদরক 
োকাল, োাঁোল েলায বলল, লুলসযা, হোমার মাোয লক বুলদ্ধ-সুলদ্ধ হনই? ওই শযোন 
হোরযন্দারক হযভারবই হহাক এখনই োড়ারে হরব এখান হেরক। েুলম হো সব জারনা, 
হবারো, নালক সব বুরেও হিরল মানুলষর ভান কররিা? 
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লরচাডে! স্বামীর ধমকালন হখরয লুলসযা হেরড় উরঠ দাাঁড়াল–লক বলরে চাইি স্পি করর 
বলল। 
  
বাবা হশষ কোগুলল লক বরললিরলন, হখযাল আরি হোমার? লরচাডে প্রায লফসলফলসরয 
বলল–আজ কলফো বড্ড হেরো লােরি–ঘুরর লফরর করযকবার এই কো বললিরলন। 
  
লুলসযা েখনও হাাঁ–আজ কলফো বড্ড হেরো লােরি? বললিরলন নালক? স্বামীর লদরক 
ফযাল ফযাল করর োলকরয রইল হস। হঠাৎ োর বুলে ঘুম ভাঙল, অজানা আেরঙ্ক 
লচৎকার করর উঠল, িরক্ষরণ লনরজরক সামরল লনল। 
  
-এেক্ষরণ োহরল মেরজ ঢুরকরি, লক োই হো? আবার লরচারডের েলা হেরক চািা 
ধমকালন হশানা হেল–হশারনা, বাবা এই িলরবাররর হকান একজন লবষ খাইরযরি, বুেরে 
িারি, ওই োক মাোর হলাকোরক এখারন হররখ লদরল সব খুাঁলচরয হবর কররব, অযামলর 
িলরবাররর হকরলঙ্কালরর কো চারলদরক িলড়রয িড়রব। েুলম লক হজরন-বুরে ো হরে 
লদরে চাও? 
  
-হা কিাল, লুলসযা সামরনর লদরক োকাল। লবড়লবড় করর ঈশ্বররর কারি প্রােেনা জানাল–
দযাময, আমারদর রক্ষা করুন। 
  
লরচাডে এবার হিাযাররারক ডাকল। হিাযাররা শান্তেলায সাড়া লদরলন। 
  
-মলশরয হিাযাররা, লরচাডে োমল, লনরজর কোগুরলা গুলিরয লনরয উেরর লদল আমার স্ত্রী 
লুলসযা আিনারক হকন এখারন রাখরে চাইরি, ো এখনও আমার হবাধেময হরচ্ছ না। 
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োই বুলে? হিাযাররা একেু হহরস রলসরয রলসরয বলরলন, মরন করুন, একো দললল 
চুলরর েদরন্তর কাররণই। োিাড়া বারবারারক ঈলেে করর আরও বলরলন, উলন, ওই 
মলহলাও আমারক একই কো জালনরযরিন। 
  
-লকন্তু হয দললল খুাঁরজ হবর করার দালযত্ব আিনার ওির নযস্ত করা হরচ্ছ, ো হো িাওযা 
হেরি, মলশরয হিাযাররা। লরচাডে কোগুরলা বারবারারক শুলনরয শুলনরয বলল। 
  
-সলেযই লক িাওযা হেরি? হিাযাররা িাো প্রে কররলন। োর কো শুরন লরচাডে ধরন্দ 
িড়ল। 
  
আচমকাই একো লম্বা খাম হিাযাররার নজরর িড়ল, সযার ক্লরডর আমেরচযাররর িারশর 
হিাে হেলবরলর ওির হসো িরড় আরি। মৃেুযর ঘেনায ভীে ও উরত্তলজে নারী িুরুরষর 
ো নজরর িরড়লন। 
  
োর মারন? লরচারডের কলঠন কেস্বর। 
  
হিাযাররা আবার লনরজর হোাঁরফ হাে বুলারে লােরলন, োরির ধুরলা সাফ করার 
অলিলারে জযারকরে দু-আঙুল হোক্কা লদরলন। লেে হারসয জবাব লদরলন, লম. অযামলর, 
এখারন লক ঘরেরি, এখনও হস বযািারর আলম অজ্ঞ। েবু একো েল্প মরন িরড় যারচ্ছ, 
অরনক আরে শুরনলিলাম–খালল হবােল, যার মরধয লকিুই লিল না। 
  
-আিনার হহাঁযালল আলম বুেরে িারলি না, মলশরয হিাযাররা। 
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–আিনারক হদরখ ো মরন হরচ্ছ না। আিলন সব বুেরে িাররিন, অেচ মুরখ ো স্বীকার 
কররিন না। কো বলরে বলরে হিাযাররা হেলবরলর ওির হেরক খামো েুরল লনরলন, 
ফাাঁক করর উাঁলক লদরলন লকিুই হনই। হসো লরচারডের হারে লদরয লদরলন। 
  
লরচাডে হদখল, খামো খালল। হস োলচ্ছরলযর ভলেরে হসো আরের জাযোয হররখ লদল। 
লুলসযার লদরক োলকরয দকলফযরের সুরর বলল–হকাোয হেল হসই ফমুেলা, খামো হো 
খালল। 
  
স্বামীর কোর লবরশষ গুরুত্ব না লদরয লিলিরয হযরে লােল। লরচাডে আিন মরনই 
লবড়লবলড়রয উঠল–খানা েিালশ িাড়া লিেীয হকান িে রইল না। 
  
লরচাডে ঘর ভলেে নারী, িুরুরষর লদরক োকাল। েীক্ষ্ণ দৃলিরে লক হযন হবাোর হচিা 
করল। কযাররাললন ও বারবারার সরন্দহ ভরা দৃলি োরক ভালবরয েুলল। 
  
এডওযাডে হরনররর হচারখ জরমরি যে রারজযর ঘৃণা, যা লরচারডের কারি অিমানজনক 
মরন হল। হকবল ডঃ কাররাললরক বযলেক্রমী হদখা হেল। লেন ভদ্র ও অমালযক। এবার 
লনরজর স্ত্রীর দৃলি হদরখ োর মরনর কো িড়ার হচিা করল, লকন্তু বযেে হল, কারণ লুলসযা 
ঘনঘন োর দৃলির িলরবেেন ঘোলচ্ছল। 
  
–মলশরয অযামলর, হিাযাররা েীক্ষ্ণ হচারখ লরচারডের লদরক োকারলন, বলরলন আমারক 
আিলন হমারেও সহয কররে িাররি না, বুেরে িারলি। লকন্তু লঢল হাে হেরক হবলররয 
হেরি। অেএব, যেক্ষণ না ডাক্তার এরস আিনার বাবারক িরীক্ষা কররিন, েেক্ষণ 
আিনারক দধযে ধরর অরিক্ষা কররেই হরচ্ছ। 
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করযক মুহূরেের নীরবো। লাইরেলরর লারোযা দরজাো আঙুল েুরল হদলখরয হিাযাররা 
জানরে চাইরলন–মলশরয অযামলর, ওই দরজাো হকান কারজ লারে? 
  
–িারশই বাবার টালড। ওই দরজাই একমাত্র িে। 
  
লরচারডের কো শুরন ধীর িারয এরকুল হিাযাররা হসলদরক এলেরয হেরলন। হদাররোড়ায 
দাাঁলড়রয টালডর হভেরর দৃলি লদরলন। বনবন করর ঘুরর হবড়াল োর অনুসন্ধানী হচাখ। 
করযক লমলনে হকরে হেল। সরন্তাষজনক ভলেরে ঘাড় নাড়রলন। ঘুরর দাাঁড়ারলন লরচারডের 
লদরক। 
  
হচাখ ঘুরর হেল ঘররর অনযানয সদসযরদর লদরক। আেরক হেল ো ডঃ কাররাললর ওির। 
সামানয হহরস বলরলন–আিনারদর আর করল িড়া ইাঁদুররর মরো এখারন আেরক োকার 
প্ররযাজন ফুলররযরি। েরব হযাাঁ, বালড়র বাইরর কাররা যাবার হুকুম হনই। 
  
একো শুরন সকরল হযন হাাঁফ হিরড় বাাঁচল। বারবারা হবলররয যাবার জনয িা বাড়াল। 
এডওযাডে হরনর এলেরয এরস োর হাে ধরল, োরা িাশািালশ হহাঁরে বসার ঘর হেরক 
হবলররয হেল। 
  
–কোো হখযাল রাখরবন, মলশরয অযামলর, হিাযাররা লরচাডেরক লক্ষয করর বলরলন, এ 
বালড় হিরড় আিনারা হকাোও হযরে িাররবন না, আবারও বললি। 
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-লঠক আরি, লঠক আরি, আর বলরে, হরব না, হবাো হেল লরচাডে প্রচণ্ড হররে হেরি–
আিনার হুকুম সকরলর কারন হেরি। 
  
কযাররাললন ধীর িারয ভাই সযার ক্লরডর আরাম হকদারার িারশ এরস দাাঁড়ারলন হায হর, 
হেভাো ভাই আমার! োর হচাখ দুলে জরল ভরর উঠল–হবচারা ক্লড। 
  
-মাদাম, শান্ত হহান, এভারব হভরঙ িড়রবন না, হিাযাররার করে সান্ত্বনা েরর িড়ল–এ 
অিূরণীয ক্ষলে, জালন না লকভারব সব লঠক হরব। মরন সাহস রাখুন। 
  
-োইরসাল লিল আমার ভাইরযর লপ্রয খাবার। কযাররাললরনর কান্নারভজা কেস্বর। অরনক 
লদন ির ওো আজ হবাঁরধ ওরক খাইরযলিলাম। 
  
-ভাইরযর হশাকরক ভুরল োকার এোই আিনার সবরচরয বড় সান্ত্বনা, হিাযাররার হঠাাঁরে 
হালস। িৃলেবীরে এমন কো হবান আরি, হয োর ভাইরক োর লপ্রযিদ খাইরয জীবরনর 
মরো লবদায জানায আিলন হো হসৌভােযবেী, মাদাম। 
  
কযাররাললন আর দাাঁড়ারলন না। রুমারল হচাখ মুিরে মুিরে ঘর হেরক হবররাবার উরদযাে 
লনরলন। লরচাডে োরক সাহাযয করল। োরদর হিিন হিিন লুলসযাও হচৌকাঠ লডলঙরয 
ওিারর চরল হেল। 
  
এই মুহূরেে বসার ঘরর উিলস্থে আরিন মাত্র লেন জন একলে মৃে, দুলে জীবন্ত। 
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সদযমৃে সযার ক্লডরক হকন্দ্র করর হিাযাররা োর সহকারী কযারেন হহলটিংস-এর সরে 
আরলাচনায হমরে উঠরলন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

85 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

কযারেন পহফিিংস জানরে িাইরলন 
০৭. 
  
–লক মরন হরচ্ছ, হিাযাররা, কযারেন হহলটিংস জানরে চাইরলন। 
  
–আরে দরজাো বন্ধ করর লদরয এস। 
  
বনু্ধরক এই লনরদেশ লদরয হিাযাররা ঘরলে েীক্ষ্ণরচারখ জলরি কররলন। হঠাৎ এক 
জাযোয এরস োর হচাখ আেরক হেল। লেলন এলেরয এরলন ওোরনা হচযারোর কারি, 
হযো মৃে সযার ক্লড হেরক সামানয দূরর। ওই হচযারলেরেই বরসলিরলন সযার ক্লড 
অযামলরর হসরক্রোলর এডওযাডে হরনর। 
  
ওো লক? হিাযাররা নীচু হরয লক হযন একো েুরল লনরলন। 
  
কযারেন বনু্ধ জানরে চাইরলন–লক হিরল? 
  
–চালব, হিাযাররা, জবাব, লনখুাঁে একো চালব। শশবযস্ত হরয বলরলন, বনু্ধ, চে করর 
টালডরে যাও হো। ওঘরর একো লসনু্দক আরি হদরখলি এই চালবো লালেরয হদখ হখারল 
লকনা। হকউ আসার আরেই কাজো হসরর হফলা দরকার। 
  
চালব লনরয কযারেন হহলটিংস এরস ঢুকরলন টালডরে। হিাযাররা ইলেমরধয মৃে সযার 
ক্লরডর কারি এরস দাাঁলড়রযরিন। চারিারশ একবার সেকে হচারখ োকারলন, কান খাড়া 
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কররলন। না, প্রশস্ত সময। লেলন চে করর সযার ক্লরডর ট্রাউজারসের িরকরে হাে ঢুলকরয 
লদরলন। হেরন হবর কররলন একো চালবর হোিা। সন্ধানী হচারখ প্ররেযকো চালব িরখ 
কররলন। 
  
ইলেমরধয টালড হেরক হবলররয এরসরিন কযারেন হহলটিংস হঠাাঁরে খুলশর লেললক েুলম 
লঠকই ধররি, বনু্ধ, এই চালব ওই লসনু্দরকরই, েরেে হঢাকারেই হকমন েুক করর ঘুরল 
হেল, আবার বন্ধ হল। এবার আলম এই ঘেনার েলদ হকাোয, ধররে হিররলি। 
  
-বনু্ধ, অে সহজ হভরবা না, হকসো হযমন জলেল, হেমন রহসযঘন, সময লােরব জে 
খুলরে, হিাযাররা হাে বালড়রয বলরলন, দাও, চালবো দাও হদলখ। 
  
বনু্ধ-েো সহকারীর কাি হেরক চালব হিাযাররা এক হারে লনরলন, অনয হারে সযার 
ক্লরডর হিাশারকর িরকে হেরক িাওযা চালবর হোির লনলদেি একলে চালব েুরল ধররলন। 
দুরো চালব লমললরয হদখরলন। একই োলার চালব লনখুাঁে ভারব দেলর হকানো নকল আর 
হকানো আসল, হবাো মুশলকল। 
  
চালবর হোিাো আরের জাযোয হররখ লদরয হিাযাররা হারের চালবো হদলখরয বলরলন–
খুব োড়াহুরড়া করর দেলর হরলও লনখুাঁে, এর সাহারযযই কাজ হালসল হরযরি লনঃসরন্দরহ। 
  
োহরল হো এর মারন হল………. কযারেন হহলটিংস-এর উরত্তলজে কেস্বর। 
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হঠাৎ হশানা হেল দরজায লাোরনা োলা হখালার মৃদুশে। হিাযাররা সচলকে হরলন এবিং 
কযারেন হহলটিংসরক চুি োকরে বলরলন। এলেরয হেরলন দরজার কারি। কিাে দুরো 
হভের হেরক হেরন লদরলন, দরজা খুরল হেল। হট্রডওরযলরক হদখা হেল। 
  
-মাফ কররবন, সযার, হিাযাররারক লক্ষয করর হট্রডওরযল বলল–উলন, আমার মলনব, 
ইশারায আরামরকদারায আধ হশাওযা সযার ক্লডরক হদলখরয বলরে োকল, োর হুকুরমই 
আলম এ ঘররর দরজা বাইরর হেরক োলা এাঁরে লদরযলিলাম। আিলন এখারন না আসা 
িযেন্ত এই বযবস্থা বজায োকরব–োও বরললিরলন। 
  
–আমার ধারণা, হোমার মলনরবর মৃেুয হরযরি। হোমার নাম লক, হিাকরা। 
  
–আরজ্ঞ, হট্রডওরযল। বলরে বলরে হস সযার ক্লরডর মৃে হদরহর কারি এরস দাাঁড়াল। 
আকুল কান্নায হভরঙ িড়ল–ওঃ ভেবান! হোযারল লদরয হচাখ মুিল। হশাক সিংবরণ করর 
জানরে চাইল–ওর মৃেুযর কারণ লক স্বাভালবক, নালক ইরচ্ছ করর মারা হরযরি? 
  
-োর মারন? লক বলরে চাইি েুলম? 
  
 হট্রডওরযরলর হচারখ হচাখ হররখ হিাযাররা লজজ্ঞাসা কররলন। 
  
-আজ সন্ধযার ির হেরক এ বালড়রে এমন লকিু ঘরেরি, যা আমার মরন… হট্রডওরযল 
োমল। 
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-োই বুলে। হিাযাররা হট্রডওরযরলর কোয সায লদরলন। োরির বনু্ধর লদরক োলকরয 
ইশারায হট্রডওরযরলর বক্তবয হবাোবার হচিা কররলন। 
  
হট্রডওরযল, হোমার এমন লকিু ঘেনার কো আমার জানা খুব জরুলর। হিাযাররা 
বলরলন–বল, এমন লক ঘরেরি, যা হোমার মরন খেকা জালেরযরি। 
  
–হভরব িালচ্ছ না সযার, হকাো হেরক এই ঘেনার শুরু, হট্রডওরযল সহজ ভলেরে বরল 
চলল–েরব এখন আমার, িলরষ্কার মরন হরচ্ছ, হযলদন ওই ইোললযান ভদ্ররলাক এ বালড়র 
সকরলর সরে লবরকরল চারযর আসরর হযাে লদরযলিরলন, েখনই প্রেম মরন হরযলিল, 
হকাোও হকান হোলমাল হরযরি। 
  
ইোললযান ভদ্ররলাক? োর নাম লক? 
  
–ডঃ কাররাললর কো বললি, সযার। 
  
-উলন লবরকরল চারযর লনমন্ত্রণ রক্ষা কররে আসরিন, এো লনশ্চযই বালড়র সকরল 
জানরেন না? 
  
-লঠক বরলরিন, সযার। উলন লমরসস লুলসযা লরচাডেস-এর বনু্ধ, োই লমস কযাররাললন োাঁরক 
অলেলে হরয এখারনই োকরে বরলন। েরব কো হশষ না করর হট্রডওরযল মুখ বন্ধ 
করল। 
  
–কী হল, হেরম হেরল হকন? হিাযাররা জানরে চাইরলন, েরব লক? 
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-আলম হকন চুি করর হেলাম, আিলন লনশ্চযই বুেরে িাররিন, সযার হট্রডওরযরলর 
লবনীে কেস্বর। এই িলরবারর যা লকিু ঘেরি, ো িাাঁচকান করা উলচে নয। এেলদন 
যাাঁর সম্মারনর কো হভরব লকিু বলললন, লেলন যখন আজ আর হবাঁরচ হনই, েরব আর ভয 
লকরসর? োই আলম মরন কলর…….. 
  
হট্রডওরযল োর মলনরবর মৃেুযরে হয মানলসকভারব অেযন্ত হভরঙ িরড়রি, হিাযাররার 
বুেরে হদলর হল না। লেলন োরক সান্ত্বনা লদরয। সহানুভূলের সুরর বলরলন হট্রডওরযল, 
েুলম মুরখ না বলরলও আলম আাঁচ কররে িারলি হোমার মরনর কো। েুলম এই 
িলরবাররর বােলার, সারবক রীলেনীলেরে আেরক আি। অনযলদরক হোমার মলনরবর প্রলে 
শ্রদ্ধা ভালবাসা এসব হিড় বাইরর হবররারে িারি না। োইরো? 
  
হট্রডওরযল নীররব ঘাড় হনরড় হিাযাররার কোয সায লদল। 
  
েরব হোমারক জালনরয রালখ, হোমার মলনরবর ডারকই আলম এখারন এরসলি। সাক্ষারে 
লেলন সব আমায বলরেন। অেএব, আলম চাই, েুলম যা লকিু জারননা, সব হেরড় বরল 
হফলল। 
  
–হবশ, োই হহাক। হট্রডওরযল বলরে শুরু করল, লমস কযাররাললন অযামলর এই ডঃ 
কাররাললরক িলরবাররর সকরলর সরে লডনারর আমন্ত্রণ জানারল লুলসযা লরচাডেস হমারেই 
খুলশ হনলন। ওাঁর হচাখ মুখ ও আচররণ ো প্রকাশ হিরযলিল। 
  
–আচ্ছা, এবার বল, হিাযাররা লজজ্ঞাসা কররলন–ওই ইোললযান হলাকোরক হদরখ হোমার 
লক মরন হয? 
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–সযার, ডঃ কাররাললর ওির হট্রডওরযল হয লবরক্ত, ো হবাো হেল, মাফ কররবন সযার, 
ডঃ কাররাললরক অনযানযরদর হকমন লারে জালন না, েরব আমার োরক হোলরমরল হলাক 
বরল মরন হয। 
  
–অেোৎ েুলম বলরে চাইি, হিাযাররা বলরলন, ডঃ কাররালল এই িলরবারর আসার ির 
হেরকই হোমার অদু্ভে ও অস্বাভালবক বরল মরন হরযরি, লঠক বরললি? 
  
-হযাাঁ, সযার, লঠক োই। 
  
–এমন হকান ঘেনা ঘরেলিল, যার ফরল, হোমার মরন ডঃ কাররালল সম্পরকে সরন্দহজনক 
ধারণার জন্ম হরযরি? 
  
-োহরলও বলল, সযার। হট্রডওরযল বরল চলল, আজ লবরকরল সকরল যখন চা িারন বযস্ত, 
হসই সময সযার ক্লড আমারক হডরক লাইরেলর অেোৎ এ ঘররর দুরো হেঞ্চ উইরন্ডার 
িািা হভের হেরক বন্ধ করর োলা আেরক লদরে বরললিরলন, এমনলক দরজায লাোরনা 
োলাও। োরির লডনার শুরু হল। িলরবাররর সদসযরা লডনার হেলবরল হালজর। লডনাররর 
ফাাঁরক সযার ক্লড আমারক হুকুম লদরলন েযারারজ হফান কররে, োলড় িালঠরয হটশন 
হেরক আিনারক লনরয আসার জনয। লমরসস লুলসযা লরচাডে, োর হাবভারবও 
অস্বাভালবকো লিল। লডনার হশষ না কররই হেলবল হিরড় হকানরকরম হবলররয 
এরসলিরলন। ওনার আবার লফরের অসুখ আরি, হকাোয কখন অজ্ঞান হরয িরড় যারবন, 
আরে ভারে হকউ বলরে িারর না। োই উলন হেরড় খুাঁরড় চরল আসারে, সকরল 
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ভাবরলন, লনশ্চযই লুলসযার শরীর খারাি কররি, জ্ঞান হারারব। অেএব এরক এরক 
খাওযা না হসরর সবাই হেলবল হিরড় উরঠ িড়রলন। 
  
হিাযাররা শান্তভারব লচন্তা কররে লােরলন, সযার ক্লড আমারক উইক এরন্ডই আসরে 
বরল লিরলন। লকন্তু হঠাৎ উলন মে িালরে শুক্রবার অেোৎ আজই আমায অনুররাধ 
কররন। লকন্তু হকন? এখন বযািারো সামানয হরলও আাঁচ কররে িারলি। 
  
-লডনার হেলবল হেরক লুলসযা োহরল হসাজা এঘররই এরস ঢুরকলিরলন, োই না 
হট্রডওরযল? 
  
-হযাাঁ, হিাযাররার প্ররের জবারব হট্রডওরযল বলল। 
  
বােলার হট্রডওরযরলর সরে কো বলার ফাাঁরক হিাযাররার অনুসন্ধানী দৃলি ঘুরর হবড়ালচ্ছল 
ঘরময। হেলবরলর ওির একো বযাে হদরখ হারে েুরল লনরলন হললডস বযাে। 
  
–হকান মলহলা হবাধহয মরনর ভুরল োর বযােো হিরড় চরল হেরিন। হট্রডওরযল, বলরে 
িার, এো কার বযাে? 
  
-ওো লমরসস লুলসযা লরচাডেস-এর, হট্রডওরযল বলল, আমার িলরষ্কার মরন আরি এঘর 
েযাে করার সময উলন বযােো হেলবরল হররখ চরল হেরলন। 
  
হিাযাররা োর বনু্ধ ও সহকারীর লদরক োকারলন, অেোৎ বনু্ধ, এ সম্পরকে হোমার লক 
ধারণা। 
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–হট্রডওরযল লমরেয বলরি না। কযারেন হহলটিংস বলরলন–ঘর হিরড় চরল যাবার সময 
লমরসস লুলসযা হেলবরল ওই হাে বযােো হররখ চরল হেরলন, আলম লনরজর হচারখ 
হদরখলি। 
  
–ঘর হেরক হবররারলন, অেচ লনরজর বযাে লনরে ভুরল হেরলন। সলেযই আজব বযািার। 
  
কো বলরে বলরে এরকুল হিাযাররা হললডস বযােো হসাফার ওির হররখ লদরলন। এখন 
োর মরন নানা সম্ভাবনা উাঁলক লদরযরি। বযােো োরক ভালবরয েুলল। দুরদ হোরযন্দা 
এরকুল হিাযাররা এখন েভীর লচন্তার সমুরদ্র েললরয হেরলন। 
  
হট্রডওরযরলর কোরে োাঁর লচন্তার হঢউগুরলা িলড়রয িড়ল। লেলন সলম্বে লফরর হিরলন। 
  
–আর একো বযািার, সযার, খালনকো হেরম হট্রডওরযল আবার বলরে শুরু করল এ 
ঘররর দরজা জানলা ভাল করর বন্ধ করার কো বললি। সযার ক্লড আমায 
বরললিরলন…….. হট্রডওরযল কো হশষ না করর চুি করর হেল। 
  
-বল বল। হিাযাররা আগ্রহ ভরর জানরে চাইরলন, বল, হোমার মলনব লক বরললিরলন, 
হকারনা লকিু হোিন কররা না এরসা, আমরা বরিং বালড়র সামরনর দরজা হদলখরয লেলন 
বলরলন ওিারশ লেরয কো বলল। 
  
হট্রডওরযরলর হিিন হিিন হিাযাররারক এলেরয হযরে হদরখ কযারেন হহলটিংস বলরলন–
হোমরা যাও, আলম এখারনই োলক লক বল? 
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হাসরে হাসরে কযারেন হহলটিংসও োরদর সেী হরলন। 
  
এরক এরক লেনজরন বসার ঘর হেরক হবলররয এল। বাইরর হেরক দরজার কিাে ভাল 
করর বন্ধ করল হট্রডওরযল। 
  
এরির হকরে হেরি লকিুো সময। হঠাৎ হভের হেরক ওই ঘররর দরজা খুরল হেল, 
হবড়ারলর মরো অলে সাবধারন িা হফরল ঢুকল লুলসযা। চারিারশ োর সজাে দৃলি। না, 
হকউ হকাোও হনই, ঘর এরকবারর ফাঁকা। লনলশ্চন্ত হল। চরল এল কলফ হেলবরলর 
সামরন। এখন োরক হদরখ মরন হরচ্ছ, হকান মন্ত্রবরল হস এক ডাইলনরে িলরণে 
হরযরি। মুরখর হকামল লনরিরাধ ভাব উরঠ হেরি, কুলেলো মাখা মুরখ হশযারলর 
ধূেোলম। বযসোও এক ধারি বুলে অরনকো হবরড় হেরি। 
  
খুব সাবধারন লনঃশরে সযার ক্লরডর এাঁরো কলফর কািো েুরল লনল। এবার হস লক 
কররব? লকিু করার আরেই বাইররর লদরকর দরজা লদরয হিাযাররা ঢুরক িড়রলন 
হভেরর। ভূে হদখার মরো চমরক উঠল লুলসযা। 
  
লকিু মরন কররবন না, মাদাম, হিাযাররা েলড়ঘলড় কলফর কািো লুলসযার হেরক প্রায 
লিলনরয লনরলন। 
  
–আমার বযােো হয হকাোয হেল, এক লনঃশ্বারস লুলসযা কোগুরলা বলল, মরন হয 
এখারন হররখলিলাম, োই……..। 
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-বযাে খুাঁজরিন? হিাযাররার হঠাাঁরে হালসর হরখা, আিনার এ ঘর হিরড় চরল যাবার ির 
একো হললডস বযাে হদরখলিলাম খুব সম্ভবে। হকাোয হদরখলি, হকাোয হদরখলি, হা, 
ওইরো িরড় আরি হসাফার ওির। 
  
হিাযাররা লনরজ বযােো েুরল এরন লুলসযারক লদরলন। 
  
লুলসযা োকাল হিাযাররার লদরক। একোল লমলি হালস উিহার লদরয লবদায লনল। 
হভেররর দরজা লদরযই হস চরল হেল। 
  
হিাযাররা লক মরন করর সযার ক্লরডর বযবহার করা কলফর কািো সামরন েুরল ধররলন, 
লকিুো েলালন িরড় আরি, নারকর কারি এরন েন্ধ লনরলন। িরকে হেরক একো কাাঁরচর 
নল হবর কররলন। সাবধারন লকিুো েলালন হেটলেউরব হঢরল লনরলন। করকের লিলি 
লালেরয লেউরবর মুখ বন্ধ কররলন। জযারকরের হভেররর িরকরে হসো চালান করর 
লদরলন। কািো যোস্থারন হট্র-র ওির হররখ লদরলন। গুরণ হদখরলন, হট্র-হে হমাে িলে 
কাি ররযরি। 
  
হিাযাররা আবার লচন্তার সমুরদ্র ডুব লদরলন। ভুরু কুাঁচরক সমসযা সমাধারনর উিায 
খুাঁজরে লােরলন। হঠাৎ োর মুখ-হচাখ উজ্জ্বল হরয উঠল, বুলেবা হকান িে িাওযা 
হেরি। 
  
হিাযাররা আবার বাইররর দরজাো বযবহার কররলন। হবলররয এরস বাইরর হেরক সশরে 
দরজার িািা দুরো হেরন লদরলন। দুরো হেঞ্চ উইরন্ডা, িুরু িদো লাোরনা, জানলা 
িালড়রয নীচ িযেন্ত েুলরি। 
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হিাযাররা লনরজরক লুলকরয রাখরলন একলে িদোর আড়ারল। বাইরর হেরক সজাে দৃলি 
রইল বসার ঘররর হভেরর। 
  
হযাাঁ, আবার হস এরসরি। েরব আরের হচরয আররা হবলশ সাবধানী। একেুও আওযাজ না 
করর লুলসযা ঘররর মােখারন চরল এল। জানলার িদোর আড়াল হেরক হিাযাররা সব 
লকিু লক্ষয কররলন। 
  
লুলসযা ওই কািো েুরল লনল, একেু আরে লেলন হযলে সলররয হররখলিরলন। ওই কািো 
লুলসযার হকান কারজ লােরব? হিাযাররা হদখরলন, িারয িারয লুলসযা চরল এল একো 
েুরলর সামরন, হযখারন ররযরি বড় ধােুর একো েব, োরে ঘর সাজাবার বাহালর িাোর 
চারা োি হিাাঁো। বাইরর হবররাবার দরজার কারিই েবো রাখা। 
  
মালেো হবশ শক্ত হরয আরি, খুাঁরড় হবশ খালনকো মালে ওির লদরক েুরল হফলল, একো 
হিাে েেে সৃলি হল। এবার জল হঢরল চারিারশর শক্ত মালেরক নরম করল। হারের 
কািো বলসরয লদল েরেের মরধয, োর ওির হখাাঁড়া মালে ঢাকা লদল। হাে লদরয সমান 
করর লদল, লকিু হবাোর উিায রইল না। 
  
হারে হলরে োকা মালে জরল ধুরয িাত্রো সলররয রাখল। সমস্ত প্রমাণ হলািাে করর 
লুলসযা বুলে এবার লনলশ্চন্ত হল। 
  
লঠক এই সময ওই ঘরর লরচাডেরক ঢুকরে হদখা হেল, হিিরন এক সুদশেন যুবক, হারের 
ডাক্তালর বযােই োর িলরচয জালনরয লদল। 
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আচমকা লুলসযারক হদরখ লরচাডে ঘাবরড় হেল–েুলম? এখারন লক কাজ? 
  
দরকার লিল, লুলসযা হাসরে হাসরে বলল, ওিরর লেরয বযােো না হিরয ভাবলাম 
এঘররই হফরল হররখ হেলি, োই আর লক! আরর ডঃ গ্রাহাম হয, ভাল আরিন হো? 
বালড়র খবরও লনশ্চযই ভাল। দুঃলখে, আমারক একু্ষলন ওিরর হযরে হরব। আলস। 
  
ওরদর কাি হেরক লবদায লনরয েলড়ৎ েলেরে লুলসযা ঘর হেরক হবলররয এল। লরচাডে 
হবাকার মরো স্ত্রীর চরল যাওযার লদরক োলকরয রইল–সলেয, হোমার মলেেলে হবাো 
ভার, মরন মরন বলল লরচাডে। 
  
হিাযাররার এবার প্রকালশে হওযার িালা। লেলন িদোর আড়াল হেরক হবলররয এরলন। 
মৃদু হহরস লরচারডের সামরন এরস দাাঁড়ারলন। 
  
-আসুন মাঁলসরয হিাযাররা, এনার সারে িলরচয কলররয লদই, লরচাডে বলল আমারদর 
িালরবালরক লচলকৎসক, ডঃ হকরনে গ্রাহাম। 
  
ডাক্তার ভদ্ররলাক মাোো সামানয সামরনর লদরক েুাঁলকরয হিাযাররারক অলভবাদন জানাল। 
এবার এলেরয হেরলন আমেরচযাররর কারি, হযখারন মৃে সযার ক্লড আধবসা অবস্থায িরড় 
আরিন। লরচাডেও ডাক্তাররর িারশ এরস দাাঁড়াল। 
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হিাযাররা ওলদরক না লেরয ইরচ্ছ করর েফারে রইরলন। কলফর কািগুরলা রাখা হয 
হেলবরল, োর সামরন চরল এরলন, কান োর সজাে রইল, ওরা লক কো বলাবলল করর, 
ো শুনরে হরব দবলক। 
  
হিাযাররা কলফর কািগুরলার ওির নজর লদরলন। িাাঁচো কাি, একো উধাও। 
  
ডঃ গ্রাহাম খুব মরনারযাে লদরয সযার ক্লডরক হদখরে োকরলন। োরয হাে না লদরয দূর 
হেরক যা যা ডাক্তালর লনরীক্ষা করা চরল, োই কররলন। োরির ঘাড় নাড়রলন, মুরখ 
অসহাযোর িাি। 
  
ডঃ গ্রাহাম শান্ত করে বলরলন, হিাযাররা শুনরে হিরলন–দুঃলখে লরচাডে, মৃেুযজ্ঞািক 
প্রমাণ িত্র এই মুহূরেে আলম লদরে িারলি না। 
  
-হকন? লরচাডে দকলফযরের সুরর জানরে চাইল। সমসযা লক? আচমকা হােে অযাোরকই 
হো বাবার মৃেুয হরযরি, োহরল হকন হডে সালেেলফরকে লদরে িাররব না? 
  
-হদখ ভাই, হোমার মরে যা হােে অযাোক, আমার কারি ো নয, ডঃ গ্রাহারমর েম্ভীর 
কেস্বর হোমার বাবার স্বাস্থয হমারেও খারাি লিল না, হারেের অসুরখও হভারেন লন, 
িরীক্ষা করর যা বুেলাম, হােে হফল উলন কররনলন। মারাত্মক লবষাক্ত লকিু ওাঁর শরীরর 
প্ররবশ করররি, যার ফরল মৃেুয। 
  
ডাক্তার বরল চলরলন–অেএব আমারক লনলশ্চে হওযার জনয মৃেরদহ মরেে িাঠারে হরব, 
জানরে হরব েে আে দশ ঘন্টায ওনার িাকস্থলীরে কী কী প্ররবশ করররি। এসব 
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করার আরে েুলম মৃেরদহ সৎকার কররে িাররব না, মাফ কর, আলম হোমারক সাহাযয 
কররে িারলি না। আলস। 
  
ডঃ গ্রাহাম কো হশষ করর ডাক্তালর বযােো হারে েুরল লনরলন, েে েে করর চরল 
হেরলন দরজা হিলররয বাইরর। লরচাডে আর লক কররব? হস হবাবার মরো অসহায 
দৃলিরে োলকরয রইল ডঃ গ্রাহারমর চরল যাওযার লদরক। 
  
হিাযাররার এখারন োকার প্ররযাজন আিােে লমরেরি, ওিরর যারবন ভাবরিন, এমন 
সময হট্রডওরযল বসার ঘরর এরস ঢুকল, বলল–সযার, আিনারদর দু’জরনর োকার 
বযবস্থা করা হরযরি, লসাঁলড়র ওির দুরো ঘর, িাশািালশ োকরবন। আিনারদর রারের 
খাবারও দেলর, আসুন সযার, খাওযা-দাওযা হসরর লনন। 
  
–অরনক-অরনক ধনযবাদ, হট্রডওরযল। হিাযাররা োরক মরন কলররয লদরয বলল, রারে 
ঘুরমারে যাওযার আরে এঘররর দরজা জানালাগুরলা িরীক্ষা করর লনও, ভালভারব োলা 
এাঁরে লালেও, মরন োকরব েে? 
  
-আিলন ওসব লনরয লচন্তা কররবন না, সযার। অনুেে ভৃরেযর মরো হট্রডওরযল বলল, 
আলম রারে লবিানায যাবার আরে সবকো দরজা জানলা ভালভারব এাঁরে হদব। এবার 
লডনার হরল চলুন। 
  
-আচ্ছা চল, বাাঁকা হচারখ লরচাডেরক একবার লক্ষয করর হিাযাররা বসার ঘর হেরক 
হবলররয এরলন, সামরন চরলরি বােলার হট্রডওরযল, েন্তবয লডনার হল। 
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. 
  
০৮. 
  
রারে লবিানায হেরলন এরকুল হিাযাররা। িরম সুরখ লনদ্রা হেরলন। িরলদন সকারল ঘুম 
ভাঙল। প্রােযলহক কাজ হসরর ফাট হেলবরল এরস বসরলন–অবাক হরলন, হেলবল খালল, 
হকউ হকাোও হনই। হিাযাররা লনরজর মরন বযািারো ভাববার হচিা কররলন। 
  
এমন সময হট্রডওরযল এরস ঢুকল, হারে কলফর ফ্ল্যাে আর হিাযাররার জনয 
হেকফাট। 
  
হিাযাররা লফসলফলসরয জানরে চাইরলন–কাউরক হো হদখলি না, িলরবাররর সকরলর লে 
হেকফাট সারা হরয হেরি, আমার সরে হেকফাট কররব না বরল সকরল দলবদ্ধ 
হরযরি। 
  
-লঠক ধরররিন, সযার। কলফর ফ্ল্যাে-হেলবরল নালমরয হররখ, নীচুস্বরর হট্রডওরযল বলল–
আজ সকরলর আরে হেকফাট হসরররিন হসরক্রোলর এডওযাডে হরনর, োরির টালডরে 
ঢুকরে হদরখলি। লরচাডে দম্পলে ঘুম হেরক উরঠ িড়রলও বাইরর হবররানলন, এই হো 
একেু আরে ওরদর ঘরর হেকফাট লদরয এলাম। লমস কযাররাললন অযামলরও োই 
করররিন, লনরজর ঘরর বরসই জল খাবার হখরযরিন। এিলরবাররর আর একজন আরিন, 
সযাররর ভাইলে লমস বারবারা অযামলর। লেলন হসাজা রান্না ঘরর এরস দুরো হসদ্ধ লডম 
আর দুরো হোট লনরজ হারেই বালনরয লনরযরিন, আমারক হকবল লেন কাি কলফ করর 
লদরে বলরলন, আলম কলফ দেলর করর ফ্ল্যারে ভরর লদরে উলন সবলকিু লনরয বালড় হেরক 
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হবলররয বাোরন চরল হেরলন। িুররনা খবররর কােজ লবলিরয লনরয একা একা হেক 
ফাট কররিন। 
  
হদােলায একো ঘর কযারেন হহলটিংসরক হদওযা হরযরি। সকারলর আরলা এরস ঘরর 
ঢুকল, কযারেন হহলটিংস হচাখ হমলরলন। লবিানা লারোযা হঘাে হেলবরল সকারলর রাে 
োইমস িলত্রকা হদরখ লেলন খুলশ হরলন, হট্রডওরযলই হয এসব বযবস্থা করর হেরি, ো 
লনঃসরন্দরহ বলা যায। ঘররর বাইরর সরু একফালল বযালকলন, হসখারন একো আরাম 
হকদারা ররযরি। কযারেন হহলটিংরসর মন খুলশরে হনরচ উঠল। লেলন লবিানা েযাে 
কররলন। হচারখ মুরখ জল লদরলন। আরাম হকদারায এরস বসরে লেরয বাধা হিরলন। 
অল্প লকিু দূরর একো োরির নীরচ লেরয হচারখর দৃলি আেরক হেল–হযাাঁ, বারবারাই, 
লনঃসে বরস হেকফাট সাররি। 
  
এমন সময হট্রডওরযল এ ঘরর এরস ঢুকল। সকারলর চারযর কািো লনরয যারব বরল। 
ো হদরখ কযারেন হহলটিংস বলরলন–হট্রডওরযল, হেকফাট হেলবরল বরস আমার হযরে 
ইরচ্ছ কররি না। েুলম বরিং আমার খাবারো এখারনই লদরয যাও। 
  
–হবশ, হযমন বলরবন, হট্রডওরযল লক্ষয করল, কযারেন হহলটিংস অিলক হচারখ 
বারবারারক লক্ষয কররিন, মজা হবাধ করল হস, মরন মরন খালনক হহরস লনল। 
  
হশারনা, কযারেন হহলটিংস ঘাড় ঘুলররয ডাকরলন হট্রডওরযলরক, মারন, বললিলাম লক, 
আজরকর জলখাবারর লক লক িদ আরি। 
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আরজ্ঞ, আরি হোট, লডরমর হিাচ, হবকন ভাজা আর কলফ। আিলন এখারনই বসুন, সব 
দেলর আরি, লনরয আসরেই যা হদলর। 
  
হট্রডওরযল চরল হযরে কযারেন হহলটিংস খবররর কােজ হারে লনরয আরাম হকদারায 
বসরলন। লকিুক্ষণ বারদই হট্রডওরযল এরস ঢুকল, হেক ফাট লচলরে সরু হেলবরলর 
ওির সালজরয লদল। 
  
–মলশরয হিাযাররার লক খবর? হকান হাাঁকডাক শুনরে িালচ্ছ না, হাসরে হাসরে কযারেন 
হহলটিংস জানরে চাইরলন, এখনও ঘুম ভারঙলন, নালক ঘররর মরধয বরস আরিন? 
  
হসসব লকিুই না, সযার। হট্রডওরযল স্বাভালবক করে বরল চলল, উলন অরনকক্ষণ আরে 
লবিানা েযাে করররিন। হেক ফাট হসরর এই একেু আরে গ্রারমর লদরক হেরলন, লক 
হযন দরকার আরি। 
  
-হুম, একো েম্ভীর আওযাজ কররলন কযারেন হহলটিংস। হদখরলন, বারবারার কলফ িান 
এখনও চলরি। লেলন এবার খবররর কােরজ মন লদরলন। সযার ক্লড অযামলরর মৃেুয 
সিংবাদ লনশ্চযই কােরজ িািা হরযরি–হশাকসিংবাদ কলরম হচাখ হবালারলন, না, লকিুই 
হবররাযলন। সম্পাদকীয প্রবন্ধ িড়রে শুরু কররলন। খালনকবারদ োর েন্দ্রা এল 
দু’হচারখর িাোয, ঢুরল িড়রলন, হচাখ হমলার হচিা কররলন, ধীরর ধীরর হাে হেরক 
খবররর কােজো আিনা-আিলন িরড় হেল, কযারেন হহলটিংস-এর হখযাল হনই, লেলন 
েখন নরম হরারদর আভা লালেরয লদলবয ঘুরমাচ্ছন। 
  
এর ির হকরে হেল প্রায লেলরশ লমলনে। 
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-বাঃ, দারুণ। এই সাে সকারল খবররর কােজ হিরড় লদরয লকভারব হয মানুষ ঘুরমায 
জালন না। 
  
িলরলচে কেস্বর। কযারেন হহলটিংস-এর ঘুম হভরঙ হেল। হচাখ হমরল োকারলন, 
হদখরলন, একেু দূরর দাাঁলড়রয এরকুল হিাযাররা, হঠাাঁরে লেে হালস। 
  
-হক বলল, আলম ঘুরমালচ্ছ! কযারেন হহলটিংস মৃদু প্রলেবাদ করর বলরলন, আলম 
ঘুরমাইলন, আসরল হেকফাট হসরর কােরজ হচাখ হররখ ভাবলিলাম, কাল সরন্ধয হেরক 
অলে এখারন যা যা হদরখলি, হসইসব ঘেনা িরম্পরা হযরো বা েন্দ্রা হলরেলিল একেু। 
  
-েন্দ্রা আসরেই িারর, এ অস্বাভালবক লকিু নয। হিাযাররা বলরলন, শুধু সযার ক্লরডর খুন 
নয, ওই সরে ওাঁর ফমুেলা চুলরর বযািারোরকও মাোয রাখরে হরব, হহলটিংস প্রেমোর 
মরো লিেীযলেও সমান গুরুত্বিূণে। 
  
-োইরো, কযারেন হহলটিংস জানরে চাইরলন, কেো কাজ হল? 
  
–সামানযই, একজনরক আলম সরন্দহ করলি, জালন না লঠক লকনা। হিাযাররা বলরে 
োকরলন। সরন্দহোরক মজবুে করার জনযই গ্রারম লেরয লিলাম একা। হদলর হনই, মরন 
হয হেললরফান মারফে খবর আসরব। েখন বলা যারব, লঠক িরে এরোলচ্ছ লকনা। 
  
–হদাষী বরল কারক হোমার মরন হরচ্ছ হিাযাররা? কযারেন হহলটিংস জানরে চাইরলন। 
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–ধীরর বনু্ধ, ধীরর, হিাযাররা সামানয হহরস জবাব লদরলন–এ বড় িযাচারনা হেররা, 
আনমরন দূররর লদরক োকারলন। োিোিাললর ফাাঁক লদরয দৃলি চরল হেল অরনক দূর, 
বলরলন, হখালার উিায োড়াোলড় বলা যারব না। েুলম বরিং হচাখ কান খুরল হররখ সব 
লকিু শুরন যাও, কযারেন, এ এক মযালজক, বুরেি। 
  
হিাযাররা আবার হাসরলন–বাদ দাও এসব কো। হশারনা বনু্ধ, আজ দুিুরর সযার ক্লড 
অযামলরর হিরল লরচাডে অযামলররক হদখা কররে বরললি। ওইসময নীরচর লাইরেরী ঘরর 
হেরক আমায সহাযো কররা। চারলদরক েীক্ষ্ণ দৃলি রাখা হল। হোমার কাজ, মরন োরক 
হযন। 
  
লনশ্চযই, হিাযাররা। আলম সবেদা হোমার িারশ আরেও লিলাম, এখনও আলি, িররও 
োকব। 
  
. 
  
লকিুক্ষণবারদ করযকজন হলাক এল স্থানীয কররানাররর মেে হেরক। ডঃ গ্রাহারমর 
লনরদেরশ োরা এরসরি, সযার ক্লড অযামলরর মৃে হদহ লনরয োরা চরল হেল। 
  
এরকুল হিাযাররা ও োর সহকারী লারঞ্চ বরস লবরশষ লকিুই হখরে িাররলন না, কারণ 
হেকফারটই হিে ভরা লিল। অেএব সামানয একেু লচরকন সুি আর হোট হখরয 
হেলবল হেরক উরঠ এরলন। 
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দুিুররর খাওযা হসরর হিাযাররা হসাজা নীরচ হনরম এরলন, সরে বনু্ধ কযারেন হহলটিংস। 
োরা এরস ঢুকরলন লাইরেলররে। 
  
লকিুো সময হকরে হেল। হদখা হেল লরচাডে অযামলররক। হিাযাররার কো মরো হস এরস 
ঢুকল লাইরেলররে। আজ সকাল িযেন্ত হয আরাম হকদারায সযার ক্লরডর হদহ িরড়লিল, 
হসখারন লরচাডে বসল স্বাভালবক ভলেরে, হিাযাররা একো হচযার হেরন োর উরোলদরক 
বসরলন, কারেন হহলটিংস সামানয দূরর একো হচযার দখল কররলন। ওরদর 
আরলাচনায হযাে লদরলন না বরে, লকন্তু কান োকল ওরদর কোর লদরক। 
  
হিাযাররা প্রেম কো বলরে শুরু কররলন–মাঁলসরয অযামলর, লেলন লরচারডের লদরক সরাসলর 
স্পি হচারখ োকারলন, আলম এখারন আসার আরে যা ঘরেলিল ো আিনার মুখ হেরক 
শুনরে চাই, এমনলক সযার ক্লড লক কররলিরলন, োর মারন আিলন যা হদরখরিন, 
আিনার সরে লেলন লক লক কো বরললিরলন, সব আমায িরির বলুন। েরব হযাাঁ, হকান 
লকিু হোিন রাখার হচিা কররবন না। 
  
েেকাল রারে লরচাডেরক হযমন অস্বাচ্ছন্দয হদখা লেরযলিল, আজ োর উরো ঘেনা। 
এমনলক হিাযাররার সরেও েুলনামূলকভারব ভাল বযবহার কররি। হিাযাররা এখারন 
হিৌঁিবার আরে যা যা ঘরে লিল, এমনলক োর বাবা োরক লক বরললিল, সব লরচাডে 
শুলনরয লদল। োর কোবােোয এেেুকু অস্বাভালবকো ধরা িড়ল না। হিাযাররা কলঠন 
মুরখ লনলবি লচরত্ত নীররব সব শুনরলন। 
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লরচারডের কো বলা এক সময হশষ হল। হস জানরে চাইল, বলুন মাঁলসরয হিাযাররা, 
আিনারক আশা কলর সব লঠকঠাক হবাোরে হিররলি? 
  
লনশ্চযই, মালসরয অযামলর। হচযারর হহলান লদরয হিাযাররা নরড়চরড় বসরলন, আিনার 
বলা ঘেনাগুরলা এখন িরস্পর িলবর মরো আমার হচারখর সামরন সার লদরয 
দাাঁলড়রযরি। এই হো, সযার ক্লড অযামলর ওই আরাম হকদারায বরসলিরলন, এখন আিলন 
হযোরে বরস, োরির একসময সারা ঘর অন্ধকারর ডুরব হেল, বাইরর হেরক দরজায 
হঢাকার শে, আিনারদর কারনও হেল। সলেয, এ এক নােকীয ক্ষণ স্বীকার কররেই 
হয। 
  
–োহরল আমার কাজ হশষ, যা জানরে হচরযলিরলন জানা হরয হেরি আিনার। আলম 
এখন 
  
কো বলরে বলরে লরচাডে হচযার হিরড় উরঠ দাাঁড়ারে হচিা করল। 
  
হিাযাররা ইশারায োরক বলসরয লদরলন–আরর, বসুন, বসুন, আরও লকিু জানার আরি। 
  
-হবশ বলুন, লক জানরে চাইরিন? লরচাডে িা িলড়রয আরাম করর বসল, যা-যা 
হচরযলিরলন, সব েেয হো হিরয হেরিন। 
  
-না, েেকাল সন্ধযা হওযার সরে সরে লক লক ঘরেরি, ো জানা বালক হেরক হেরি। আলম 
বলরে চাইলি, লডনাররর লঠক িররই লক ঘরেলিল, বলুন। 
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–আচ্ছা বললি, একেু হহরস লরচাডে বলল, আসরল মামুলল বযািার, োই আিনারক বলার 
প্ররযাজন কলরলন। েরব আিনার না জানরলই যখন নয, েখন বললি, লডনাররর িরর 
আমরা সবাই এই বসার ঘরর এরস ঢুলক, আর বাবা োর হসরক্রোলর এডওযাডে হরনররক 
লনরয োর টালডরে চরল হেরলন। 
  
–োরির আিনারা লক কররলন? 
  
–লক আর করব, লডনাররর িরর হযমনলে হরয োরক। সকরল লমরল হালস ঠাট্টায হমরে 
উঠলাম। হমরযরা িরচচো িরলনন্দায হমরে উঠল। আমার খুরেুরো হবান বারবারারক হো 
হদরখরিন। বড্ড হখযালল। িুররনা আমরলর গুরচ্ছর খারনক হরকডে হবর করল। ফেট্রে 
হরকডেো িিন্দ হল। গ্রারমারফারন লালেরয লদরয বাজনার োরল োরল নাচরে শুরু করর 
লদল। খালনকবারদ টালড হেরক হবলররয এডওযাডে হরনর ওর নারচর সেী হল। ওরা 
একসরে নাচরে োরক। 
  
গুরুত্বিূণে হকান ঘেনা হসই সন্ধযায লক ঘরেলিল? হিাযাররা সন্ধানী দৃলিরে লরচাডেরক 
জলরি কররে লােরলন, মরন করার হচিা করুন, মাঁলসরয অযামলর। হদখুন, হেমন লকিু 
বাদ চরল হেল লকনা। 
  
না, মরন রাখার মরো লকিু ঘরেলন, লরচাডে চেিে জবাব লদল, যা বললাম, ওই িযেন্তই। 
  
-লডনাররর কে িরর কলফ িলররবশন করা হরযলিল? 
  
–লডনাররর লঠক িররই। 
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–বােলার হট্রডওরযল লনরজ কলফ দেলর করর এরনলিল, নালক জে ভরলে কলফ লদরয 
লেরযলিল? 
  
-মরন হনই। 
  
–ঘররর সকরল কলফ িান কররলিরলন? 
  
হিাযাররার প্ররের জবারব লরচাডে েলড়ঘলড় জবাব লদল–হযাাঁ, সকরলই েরব একজন িাড়া 
এডওযাডে হরনর, কলফ ওর চরল না। 
  
–আর আিনার বাবা? ওনার কলফ লক টালডরে লদরয আসা হরযলিল? 
  
-হযাাঁ, হেমনই মরন িড়রি এবার লরচাডে সলেযই লবরক্ত হল। জানরে চাইল, এসব 
সাদামাো বযািার শুরন আিনার হকান কারজ লােরব? 
  
-মাঁলসরয অযামলর, বুেরে িারলি, আিলন আমার ওির চরে যারচ্ছন। হিাযাররা একেু 
োমরলন–আসরল লক জারনন, আিনার মুখ হেরক হশানা ঘেনাগুরলা আমার মরনর 
কযানভারস িলব করর ধরর রাখরে চাইলি। োর হচরযও জরুলর হযো হসো হল আিনার 
বাবার চুলর হরয যাওযা ফমুেলা উদ্ধার, আিনারা সকরল হো োই-ই চান, নয লক? 
  
-মরন হয। লরচাডে অবরহলা ভরর উত্তর লদল। িরক্ষরণ লনরজর ভুল বুেরে হিরর বলল–
হযাাঁ, হযাাঁ, অবশযই, আমরা সকরলই চাই ফমুেলাো হফরে হিরে। 
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–হবশ, হিাযাররা খুলশ মরন জানরে চাইরলন, সযার ক্লড অেোৎ আিনার বাবা কখন। 
টালড হেরক এঘরর এরস ঢুরকলিরলন? 
  
-ওরা যখন দরজাো হখালার হচিা করলিল, েখন। 
  
–ওরা, অেোৎ কারা? 
  
ঘররর সকরল। 
  
–হক প্রেম দরজা খুলরে হচরযলিরলন, মরন আরি? 
  
-মরন আরি, আমার স্ত্রী লুলসযা, লরচাডে বুলেরয বলার হচিা করল, সমস্ত সরন্ধযো ও অসুস্থ 
হবাধ করলিল োই। 
  
উলন এখন হকমন আরিন? আশা কলর েেকারলর েুলনায ভাল। হিাযাররার করে 
সহানুভূলের হিাাঁযা োর সারেও করযকো কো বলরে চাই। 
  
-মরন হয না, আিনার চাওযা িূরণ হরব। বযস্ত হরয লরচাডে জবাব লিল–আজ সকাল 
হেরক মুখ লেরি বরস আরি, হচনা অরচনা কাররা সরে একলে কোও বলরি না। োর 
নীরবোর কারণও বলরি না। আমার মরন হয না, এমন হকান প্ররের উত্তর হকবল এর 
জানা আরি। আিলন বরিং আমায প্রে করুন। বলুন আর লক জানরে চান। 
  
-বুরেলি, হিাযাররা ঘাড় কাে করর বলরলন–েরব লক জারনন মাঁলসরয হমরযরদর একো 
স্বভাব। যা িুরুষরদর িরক্ষ সম্ভব হয না। এমন অরনক বযািার আরি, যা িুরুষরদর 

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

109 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

নজরর িরড় না, অেবা িড়রলও গুরুত্ব হদয না। িাডু়ন ওসব কো। আিনার লিলসমার 
খবর বলুন। প্ররযাজরন ওাঁরকও আলম প্রে কররে িালর। 
  
লিলসমার কো লক আর বলব, মাঁলসরয হিাযাররা। আমার মা েে হবার ির হেরক 
লিলসমাই আমারদর সিংসারোরক ধরর হররখরিন। ভাইরযর আচমকা মৃেুয, হকান হবান 
সহয কররে িারর বলুন। েেকাল রাে হেরক লবিানাই হরযরি োর িরম আশ্রয। 
হট্রডওরযল বহুবির ধরর এ বালড়রে আরি। লিলসমার ভাবেলেক োর জানা আরি। হস 
হজার করর সকারলর হেকফাট খাইরয লদরয এরসরি। লাঞ্চও োর ঘরর লদরয এরসলিল। 
  
–এরকমই হবার কো। হিাযাররা আবার ঘাড় হনরড় লরচারডের কোয সায লদরলন। 
  
আরাম হকদারা হিরড় লরচাডে এলেরয হেল হেঞ্চ উইরন্ডার লদরক। দুরোই বন্ধ। লরচাডে 
বলল–হভেরো বড্ড গুরমাে হরয আরি, বাইররর হখালা বাোস ঢুকরল ভাল হয। 
  
এবযািারর আিনারা অেোৎ ইিংররজরদর মরধয হকান মেিােেকয হনই। হিাযাররা হাসরে 
হাসরে বলরলন হখালাবাোসরক বাইরর োকরে লদরে আিনারদর আিলত্ত। হয হকান 
উিারয ঘররর মরধয হেরন এরন েরবই শালন্ত। 
  
আলম যলদ একো জানলা খুরল লদই, আিনার অসুলবধা হরব, মাঁলসরয হিাযাররা। লরচাডে 
জানরে চাইল। 
  
-না না, কখরনা নয। হিাযাররা রলসরয রলসরয বলরে লােরলন বহু বির আরে 
হবললজযাম হেরক লন্ডরন চরল এরসলি। হসই হেরক আিনারদর রীলেনীলে, আদব 
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কাযদারক লনরজর মরো করর মালনরয লনরযলি। লকন্তু আিলন জানলা খুলরবন লক করর? 
শুরনলি আিনার বাবা লবরশষ ধররনর োলা-চালব দেলর কররলিরলন, যা ওই 
  
হিাযাররার কো োলমরয লরচাডে বলল–একদম লঠক। বাবার চালবর আরি এখন আমার 
কারি। 
  
লরচাডে এক হোকা চালব লনরজর জযারকরের িরকে হেরক হবর করল, হিাযাররা 
আড়রচারখ হদখরলন, এ হসই চালবর হোিা, যা লেলন েেকাল রারে সবার অরোচরর মৃে 
সযার ক্লরডর ট্রাউজারসের িরকে হেরক হবর কররলিরলন। 
  
লরচাডে হসই চালবর হোকা হেরক একো চালব হবর করর লবরশষ িদ্ধলেরে বন্ধ 
হেঞ্চউইরন্ডা খুব সহরজ খুরল হফলল। সরে সরে একরাশ বাাঁধ না মানা ঠাণ্ডা বাোস 
ঘরর ঢুরক িড়ল। 
  
-মাঁলসরয হিাযাররা, লরচাডে ঘুরর দাাঁড়াল, আিনারক আমার স্ত্রী েেরারে এখারন োকার 
অনুররাধ জালনরযলিল, এই সমসযা সমাধারনর কো বরললিল, েরব কো লক জারনন, ও 
মানলসক ভারব অসুস্থ। লফরের অসুখ আরি। সামানয উরত্তজনার ঘেনা হদখরল ও আর 
লঠক োকরে িারর না, হবহুশ হরয িরড়। ওই অবস্থায কারক লক বলরি বুেরে িারর 
না। েেরারের বযািারোও হেমনই। বাবার আকলেক মৃেুযরে হবচালর জ্ঞানবুলদ্ধ হালররয 
হফরললিল। হঘাররর বরশ যা লকিু আিনারক বরলরি, হস সম্পরকে হকান ধারণা ওর লিল 
না। োই বললি, ওর কো বাদ লদন, আলম যা বললি, হসোই হশষ কো বরল জানরবন। 
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লরচাডে বরল চলল–বলরে আিলত্ত হনই। আমার বাবার অরেের অভাব লিল না। প্রচুর 
সম্পলত্ত হররখ হেরিন আমার জনয। োই হালররয যাওযা ফমুেলা লফরর িাওযা হেল, লক 
হেল না ো লনরয আমার মাোবযো হনই। েরব স্বীকার কলর, ওোর দাম প্রচুর। েবুও 
ওো না হিরল আলেেক ভারব আলম িেু হরয িড়ব না। আমার চাওযা খুবই হিাে। হযেুকু 
বাবা হররখ হেরিন, োরেই আলম সন্তুি। োিাড়া আলম মরন কলর ধীরর ধীরর কে 
রকরমর উন্নে অস্ত্র দেলর হরচ্ছ। বাড়লে হকান মারণাস্ত্র দেলর না হরল দুলনযার হকান 
হলাকসান হরব না। োই আলম লসদ্ধান্ত লনরযলি, হখাযা যাওযা ফমুেলার হিিরন আর না 
িুরে, এখারনই হেরম যাওযা বুলদ্ধমারনর কাজ। এরে সকরলর মেল হরব। 
  
–অেোৎ আিলন চাইরিন, আলম এখান হেরক লবদায লনরয ঘরর লফরর যাই, োইরো? 
হিাযাররা ভুরু কুাঁচরক জানরে চাইরলন। 
  
-লঠক ধরররিন। লরচারডের েলায অস্বলস্ত, আিলন লক সহরজ আমার বক্তবয বুরে হেরলন 
বলুন হো। অসিংখয ধনযবাদ আিনারক, মাঁলসরয হিাযাররা। 
  
লকন্তু একো সমসযা হেরকই যারচ্ছ, হিাযাররা বলরে োকরলন, ধরুন, আিনার লসদ্ধান্ত 
হমরন মােিরে েদরন্তর কাজ োলমরয আলম লফরর হেলাম, লকন্তু হসখারনই লক বযািারো 
হেরম োকরব, মাঁলসরয অযামলর? বযািারো হয কে দূর প্রসারো লাভ কররব, ো আিনার 
ধারণার বাইরর। চুলর করা ফমুেলা প্রচুর োকার লবলনমরয হকান লবরদলশ রারের হারে চরল 
যারব। ওই ফমুেলা মাোয হররখ এরকর ির এক ধ্বিংসাত্মক িারমাণলবক হবামা দেলর 
হরব। বযািারোর গুরুত্ব লনশ্চযই এবার অনুধাবন কররে িাররিন? 
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-সলেয, এেো েললরয হদলখলন স্বীকার করলি, লকন্তু োহরল 
  
েেকাল, সরন্ধযর ির এঘরর হমাে িাাঁচজন উিলস্থে লিরলন। োরদর প্ররেযরকরই 
ফমুেলাো চুলর করার সুরযাে লিল। অেএব সরন্দহ সকরলর ওির বেোয। সকরলই হদাষী, 
যেক্ষণ না আসল হদাষীরক সাবযস্ত করা যারচ্ছ। 
  
হিাযাররার বক্তবয লরচারডের কারি িলরষ্কার হল না, হস ফযাল ফযাল করর োলকরয রইল। 
  
লঠক এই সময ঘরর এরস প্ররবশ করল বােলার হট্রডওরযল। লরচারডের কারি এলেরয এল 
মাি কররবন, সযার। ডঃ গ্রাহাম এসরিন, আিনারক চাইরিন। 
  
-হবশ, চল। লরচাডে হচযার হিরড় উরঠ দাাঁড়াল। হিযাররর লদরক োলকরয বলল মাঁলসরয 
হিাযাররা, কোর মােখারন চরল হযরে হরচ্ছ বরল দুঃলখে। ভাবরবন না, লকিুক্ষরণর 
মরধযই আলম আবার লফরর আসলি। 
  
দ্রুে িারয ঘর হেরক অদৃশয হল লরচাডে অযামলর। 
  
এরকুল হিাযাররা ও লরচাডে অযামলরর আরলাচনা এেক্ষণ নীররব শুনলিরলন কযারেন 
হহলটিংস, আর উরত্তজনায েেবে করর ফুেলিরলন। লরচাডে লবদায লনরেই হসাফা হিরড় 
চরল এরলন হিাযাররার সামরন। 
  
–সমস্ত ঘেনাো আমার কারি জরলর মরো হরয হেরি। সযার ক্লরডর লবষলক্রযায মৃেুয 
হরযরি। 
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-লকিু বলি নালক, বনু্ধ। আনমরন হিাযাররা বলরলন। 
  
কযারেন হহলটিংস সহজ ভারব বলরলন লবষ খাইরয সযার ক্লড অযামলররক খুন করা 
হরযরি, উরেশয ফমুেলা চুলর, আলম লনঃসরন্দহ। 
  
. 
  
০৯. 
  
–জবাব হনই, সহকারীর লদরক োলকরয হিাযাররা হহরস উঠরলন, লক োড়াোলড় েুলম 
হকমন সমসযাো সমাধান করর লদরল। হোমার বুলদ্ধর োলরফ না করর িারলি না, আমার 
যলদ হোমার মরো একেু মেজ োকে। স্বীকার করলি, ভাযা, হোমার উজ্জ্বল লসদ্ধান্ত 
েুলড় হমরর উলড়রয হদবার ক্ষমো আমার হনই। 
  
–আমার সরে মজা করি? হহলটিংসরযর েলায হমজালজ সুর, আলম একরশা শোিংশ 
লনলশ্চে হয, েুলমও খুব ভালভারব বুেরে িারি, সযার ক্লরডর মৃেুযো স্বাভালবক নয। 
এমনলক ওাঁর হিরল লরচারডের কোই ধররা না। যখন ডঃ গ্রাহাম মৃেরদহ িরীক্ষা করর 
বলরলন, হডে সালেেলফরকে হদওযা োর িরক্ষ সম্ভব নয, েখন লরচারডের লিরল চমরক 
উরঠলিল। হসও হষারলা আনা লনলশ্চে, োর বাি হােে হফল কররলন, অেএব হিাট মরেেম 
কররে বাধা হদযলন। 
  
-আলম স্বীকার কলর, চািা একো দীঘেশ্বাস হবলররয এল হিাযাররার বুক হেরক। হদখ, 
গ্রাহাম এখন এরসরিন ওই হিাট মরেেরমর লররিােে জানারে। 
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হিাযাররা এখারনই কো হশষ করর উরঠ দাাঁড়ারলন। ধীর িারয ফাযার হেরসর কারি চরল 
এরলন। বড় ফুলদালনো েলড়রয িরড়রি, হমাম, নানা মারির কােরজর েুকররা 
মযারন্টললিরসর িলড়রয লিলেরয িরড় আরি, ফাযাররেরসর কারঠ আগুন ধরারনার জনযই 
ওগুরলা রাখা। 
  
হিাযাররা বস্তুগুরলা এক জাযোয গুলিরয রাখার হচিা কররলন। হসলদরক নজর হররখ 
কযারেন হহলটিংস বলরলন, সলেযই হিাযাররা, হোমার িলরষ্কার িলরচ্ছন্নো প্রশিংসার দালব 
রারখ। হকমন সুন্দর সব গুলিরয রাখি বল হো। 
  
-চুি, চুি, হিাযাররা মুরখ আঙুল েুরল বলরলন, সব লকিুর ঊরধে সদৃশোর অবস্থান। 
এমনলক মেরজর প্রলে হকাষও, িলরচ্ছন্ন আর শৃঙ্খলা বজায না োকরল হসখারন 
সাদৃশোর প্রকাশ ঘেরব লক করর? লনরজর োক মাোয আলরো হোকা লদরয হিাযাররা 
বলরলন। 
  
হোমার লচন্তা হয কে সুদূরপ্রসারী হরে িারর, ো আমার হচরয ভাল হকউ জারন না, 
কযারেন লেে হহরস জানরে চাইরলন, হোমার সারে আমার নেুন িলরচয হযলন। 
অেএব হেরড় কারশা, আসল ঘেনাো আমারক স্পি করর বল। 
  
–আলম হশানাব। ো হোমার মেরজর কাজ লক, বনু্ধ! লনরজর মাোো ইশারায হদলখরয 
হিাযাররা বলরলন, এই হয ঘারড়র ওির এো, ঈশ্বররর দান, বরয হবড়ালচ্ছ সকরল, এোর 
দাম লক? 
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কো োলমরয লদরলন হিাযাররা, হচাখ দুরো কুাঁচরক হিাে হল, হযন লেমধরা হবড়াল। 
প্রসে িালরে হিাযাররা বলরলন–ডঃ গ্রাহাম হয হকান সময এঘরর চরল আসরে িাররন, 
লরচাডে বাদ যারব না। বরিং এস, এই সিংলক্ষপ্ত সমরযর মরধয লনরজরদর একবার োললরয 
লনই, যা যা অস্বাভালবক হঠকরি হস সম্পরকে আরলাচনা আর লক! 
  
–েে রারে এ বালড়রে আমরা আসার আরে বালড়র সব আরলা লনলভরয হদওযা হরযলিল, 
হহলটিংস বরল চলরলন, সযার ক্লড বরসলিরলন ওখারন, ইলেরে আমেরচযারলে হদলখরয 
লদরলন, েখনও মারা যানলন লেলন। লনঃসীম অন্ধকারর এঘর েখন হঢরক আরি, হযভারবই 
হহাক একো হচযার উলরে হেল, ওোরে সযার ক্লরডর হসরক্রোলর এডওযাডে হরনর 
বরসলিল, ওই হচযাররর নীরচ হেরক একো চালব েুলম হিরযলিরল, যার সাহারযয সযার 
ক্লরডর লসনু্দরকর োলা সহরজ হখালা সম্ভব হয। বযািারো আমারক ভালবরয েুরলরি, ওই 
ইোললযান ডাক্তার, কাররাললই হল এই ঘেনার মূল িাণ্ডা। ওরক আলম সবরচরয হবলশ 
সরন্দহ কলর। 
  
–ডঃ কাররালল, োই না? হিাযাররার আনমরন বরল উঠরলন, ওই হলাকোরক আমারও 
রহসযজনক বরল মরন হয। 
  
–ো নয, হো লক? হহলটিংস হজারারলা কেস্বরর বলরে লােরলন–হলাকো এেদূরর 
গ্রারমর হভেরর এরস ঢুরকরি। এো এক লবখযাে লবজ্ঞানীর বালড়, ওর ডাক্তালরর জাযো 
নয। এখারন ওর লক কাজ োকরে িারর বরল হোমার মরন হয, হিাযাররা? সযার ক্লরডর 
ওই লবধ্বিংসী ফমুেলা হালেরয হনবার জনয অরনক শলক্তশালী রােই হচিা কররি, ওরা 

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

116 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

আমারদর হকান হদরশর গুপ্তচর হরয এখারন এরস হসাঁলধরযরি। মূলযবান ফমুেলা হালেরয 
হনওযাই ওর কাজ, বুরেি? 
  
-বুেলাম, হিাযাররা সামানয হাসরলন, বাঃ অরনকলদন ির এমন একো লনখুাঁে লসরনমার 
েল্প শুনলাম। আলম কলচ্চৎ কদালচে লসরনমা হদখরে যাই, জান হো েুলম। 
  
–সযার ক্লডরক সলেযই লবষ খাইরয হেযা করা হরযরি, এো একবার প্রমাণ কররে 
িাররল, ডঃ কাররালল োহরল োকরবন সরন্দহ ভাজন োললকায সবার ওিরর। হোমার 
লনশ্চযই হসই প্রাচীন কালহনীর কো মরন আরি লবষিাের বসারনা আিংলের েল্প। 
  
লবষলক্রযাজলনে হেযার ঘেনা ইোললর জনজীবরন ভুলর ভুলর ঘরেরি। লকন্তু আমার মরন 
আশঙ্কা লক জান, ধরা িড়ার আরে হচার বামাল সরমে উরড় না যায। 
  
বনু্ধ, এমন আশঙ্কা কর না। হহলটিংস হজার লদরয বলল কখরনা িাললরয যাবার সাহস ডঃ 
কাররালল কখরনা হদখারবন না। 
  
–এে হজার লদরয বলার কারণ? ভুরু কুাঁচরক হিাযাররা জানরে চাইরলন। 
  
বুলেরয বলা সম্ভব নয। হিাযাররার জবারব হহলটিংস বলরলন–কারণ, আলমও সমূ্পণে ভারব 
লনলশ্চে নই। েরব হজরনা, ফমুেলা চুলরর বযািারো আমার মেজরকও হোলিাড় করর 
েুরলরি। 
  
–আচ্ছা হহলটিংস, ফমুেলাো হকাোয এখন রাখা আরি বরল হোমার মরন হয? 
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–বলরে িারলি না। 
  
–ভাযা, মাোোরক কারজ লাোল। মৃদু হহরস হিাযাররা জবাব লদরলন–ওো একো 
জাযোরেই আরি। 
  
–হকাোয? 
  
–এই ঘর, হিাযাররা বলরলন, এ বযািারর আলম িুররািুলর লনলশ্চে। এ ঘররর বাইরর 
এখরনা ওো যায লন। 
  
-লক বলি হহ? 
  
–হযাাঁ, লঠক োই। হিাযাররার মুখ কলঠন হল। আমরা যা হজরনলি বা হদরখলি, সবো 
িরির সাজারল হকমন হয? হট্রডওরযরলর কাি হেরক জানা হেরি, ফমুেলা চুলর হওযার 
আশঙ্কায সযার ক্লড অযামলর নানারকম বযবস্থা গ্রহণ কররলিরলন। এই ঘররর হভেরো 
সুরলক্ষে করার জনয লেলন লনরজ লবরশষ ধররনর োলা আলবষ্কার কররলিরলন, যারে অনয 
হকউ সহজভারব ওই োলা না খুলরে িারর। হসইমরো হেঞ্চ উইরন্ডা দুরো লবরশষভারব 
োলা এাঁরে লদরযলিরলন, যার চালব িাওযা হেরি ওনার চালবর হোিায। আমরা এখারন 
হিৌঁিরনার আরেই হচার কম্মলে হসরর হফরললিল, আমার ধারণা। সযার ক্লরডর মরন 
সরন্দহ হওযারে লসনু্দক হখারলন এবিং হদরখন ফমুেলালে হাওযা হরয হেরি। লেলন লনলশ্চে 
বুেরে হিররলিরলন হয, ফমুেলা-হচার এই ঘররই িলরবাররর সকরলর মরধয লমরশ আরি। 
কোো লেলন হোিন না হররখ ফাাঁস করর লদরযলিরলন। 
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হিাযাররা হচাখ বুরজ বরল চলরলন–এেদূর িযেন্ত লঠক আরি। এরিরর প্রে হল, চুলর 
করা লজলনসো হকাোয হেল? অনুমান করা হযরে িারর, সযার ক্লরডর লনরদেশ হমরন 
অন্ধকার ঘররর মরধয োর সামরনর হেলবরল ওোরক হররখ হদওযা, লিেীযে ফমুেলা হচার 
আাঁধাররর সুরযাে লনরয অনয হকাোও লুলকরয রাখরে িারর। েরব প্রেম িরে হচার 
যাযলন, ো আমরা লনলশ্চে। রইল হখালা লিেীয িে। অেএব আলম হজার েলায বলরে 
িালর, ওই ফমুেলা এই ঘররর হকাোও লুলকরয রাখা হরযরি। 
  
–হিাযাররা, হোমার কোরকই আলম সমেেন করলি। োহরল আর হদলর হকন, উরত্তলজে 
হহলটিংস হচযার হিরড় উরঠ দাাঁড়ারলন, এস, কারজ হলরে িলড়। 
  
-সলেযই যলদ ইরচ্ছ হয, োহরল হখাাঁজার কারজ হাে লাোও। ওো খুাঁরজ হবর কররে 
হোমায যরেি িলরশ্রম কররে হরব, সমযও লােরব। লকন্তু আলম একজনরক জালন, 
হিাযাররার হঠাাঁরে রহসযিূণে হালস, হয হোমার হচরয কম সমরয ও কম িলরশ্ররম চে করর 
লদরে িারর। 
  
–হক হস? হহলটিংস উদগ্রীব হরয জানরে চাইরলন। 
  
–হয চুলর করর ফমুেলাো লুলকরয হররখরি, হস। চুলর করা ও লুলকরয রাখার মরধয 
একজরনরই হাে আরি। েম্ভীর মুরখ হিাযাররা োর হোাঁফ হজাড়ারক আদর কররে 
লােরলন, হবাো হেল, লেলন এখন োর িুররনা হমজারজ লফরর এরসরিন। 
  
এর িররর কো…… 
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–হযাাঁ, এর িররর কো হল, হচারবাবাজী আজ-কারলর মরধযই লজলনসো এ ঘর হেরক 
সলররয হনবার হচিা কররব। োই আমারদর সবেদা সজাে োকরে হরব। এই ঘররর ওির 
নজরদালর চালারে হরব আমারদর হয হকারনা একজনরক। 
  
এই সময লাইরেলরর দরজা হভের হেরক খুরল হেল, অবশয একেুও শে না করর। 
হিাযাররা সচলকে হরলন। হিাযাররার ইলেরে কযারেন গ্রারমারফারনর আড়ারল চরল 
হেরলন। 
  
ঘরর হয ঢুকল, োরক হদখার জনয হিাযাররা বা োর সেী প্রস্তুে লিরলন না। োরা নজর 
রাখরলন। হদখরলন, লমস বারবারা অযামলর একো হচযার হেরন লনরয এল বইরযর োরকর 
কারি। হচযারর উরঠ দাাঁড়াল, এবার হাে বালড়রয লেরনর কারলা বােো নামারনার হচিা 
করল, যারে ওষুধিত্রগুলল আরি। 
  
সময হরযরি বুরে হিাযাররা ফাাঁচ করর হহাঁরচ উঠরলন। বারবারা চমরক উঠল। োর হাে 
হেরক সশরে লেরনর বােো হমরেরে এরস িড়ল। 
  
বারবারা ঘাবরড় হেল–ও আিলন, মাঁলসরয হিাযাররা লনরজরক সামরল লনল, হঠাাঁরে হালসর 
হরখা ফুলেরয বলল, আিনারক এখারন হদখরে িাব, আশা কলরলন। 
  
কযারেন হহলটিংস এবার আড়াল হেরক হবলররয এরলন। হাসরে হাসরে হমরে হেরক 
লেরনর বােো েুলরলন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

120 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

–লকিু মরন কররবন না, মাদরমাযারজল, হিাযাররা বলরলন, ভারী লেরনর বারের ভার 
আিলন সহয কররে িাররন লন, োই হাে ফসরক িরড় হেরি। বােো হেলবরলর ওির 
রাখরে রাখরে বলরলন, আরর, এোর হো হবশ ওজন, কী হররখরিন এরে? িালখর 
বাসা, নালক সমুদ্র হেরক কুলড়রয আনা লেনুরকর হখালা? 
  
-না না, ওসব লকিু নয, সামানয লকিু ওষুধিত্র আরি মাত্র। বারবারা জবাব লদল। 
  
–লকন্তু মাদাম, আিনার স্বাস্থয হো হবশ ভারলাই হদখলি, হকমন উজ্জ্বল, োহরল এইসব 
িাইিাাঁশ বােবন্দী করর হররখরিন হকন? 
  
-না না, আমার জনয নয। বারবারা বরল চলল–এগুরলা লারে লরচারডের বউ লুলসযার। 
শুরনরিন হো, ওর একো অসুখ আরি, যখন েখন জ্ঞান হারায, একবার মাো ধররল 
আর ররক্ষ হনই। ওর কো হভরবই এসব ওষুধ। হবচারী লুলসযা, আজ সকারলও মাো 
যন্ত্রণায কি হিরযরি। 
  
-ও, োই বুলে আিলন ওর জনয মাো যন্ত্রণার ওষুধ লনরে এরসরিন? 
  
–হযাাঁ, বারবারা বলল। অযাসলিলররনর বলড় আমার কারি দুরো লিল, ও হখল, েবুও মাো 
যন্ত্রণা করমলন, বুেলাম, আরও কড়া ওষুধ চাই। োই হোো বােোই লনরয যালচ্ছলাম। 
লকন্তু আিনারা হয এখারন ঘািলে হমরর বরস োকরবন, ো আরে বুেরে িালরলন। 
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লেরনর বারের ওির হাে বুরলারে বুরলারে হিাযাররা জানরে চাইরলন োর মারন 
আিনার ওষুরধর বাে লনরয যাওযার সরে আমারদর কী সম্পকে? আলম হো বুেরে 
িারলি না। 
  
-কী বলল আিনারক? সামানয শরীর খারাি হরলই হল, ওষুধ খুাঁজরে চরল আরস এই 
ঘরর, সিাই, হকউ বাদ হনই। এমনলক লিলসমা বা ওই লরচাডে। ওরা বারের ওষুরধর 
লশলশগুরলা ঘাাঁো ঘাাঁলে করর, লন্ডভন্ড করর যারচ্ছোই করর রারখ। 
  
মাদাম, হচারখর ইলেরে বােো হদলখরয হিাযাররা বলরলন, বােো হদরখরিন, একেুও 
ধুরলা মযলা হনই, োই লকনা? আিনারদর বালড়র কারজর হলাকরদর হরাজ কে খােরে 
হয বলুন হো। যখন েখন হচযার হেরন উরঠ দাাঁড়ারে হয, অে উাঁচুরে বাে, ধুরলা 
মযলা িলরষ্কার করা কম োরমলা বলুন। 
  
-মাঁলসরয হিাযাররা, সলেযই োই। বারবারা খুলশ মরন বলল–োইরো েেরারে এো 
িলরষ্কার হদরখলি। 
  
–েে রারে এই ঢাউস বােো নালমরয লিরলন নালক? 
  
হিাযাররার প্ররের উত্তরর বারবারা বলল–হযাাঁ, লডনাররর িরর। হাসিাোরলর যে িুররারনা 
ওষুরধ এো হবাোই। 
  
–হদলখ, হদলখ, কী কী ওষুধ আরি। কো হশষ করর হিাযাররা বােো সামানয হেরন লনরয 
ঢাকনা খুরল হফলরলন, একো একো করর কেগুরলা লশলশ েুরল ধররলন, লশলশর োরয 
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কােরজ সাাঁো ওষুরধর নাম হদরখ োর চকু্ষ চড়কোি, লবলেে হরলন–আরর এসব কী 
হদখলি–লস্ত্রকলনন অযাট্রালিন…… আর এো? ওষুরধর লেউবো সামরন েুরল লনরয আাঁেরক 
উঠরলন, সবেনাশ, এ হো হযমন হেমন ওষুধ নয–লহরস্কালসন হাইরড্রারোমাইে, অবশয 
সামানয ওষুধ, ররযরি লেউরব। বাঃ, মানুষ খুন করার সরঞ্জাম হদখলি েরর েরর 
সাজারনা। 
  
-কী বলরিন, মাঁলসরয হিাযাররা, বারবারা অবাক হচারখ হিাযাররার হারে ধরা ওষুরধর 
লেউরবর লদরক োকাল–েেরারেও এোরক ভরলে হদরখলি, ফাাঁকা হকন। 
  
বাঃ, ভালর মজার বযািার। হিাযাররা লনরজর মরনই উচ্চারণ কররলন। োরির জানরে 
চাইরলন–আিনার কো শুরন মরন হরচ্ছ, েেরারে এই লশলশোয ওষুধ লিল। 
মাদারমাযারজল, আিনার লক মরন আরি েে রারে এই ওষুরধর লশলশগুরলা হকাোয 
লিল? 
  
বােো এই হেলবরলর ওির নালমরয রাখা হরযলিল। ডঃ কাররালল এক একো লশলশ েুরল 
ধরর হলরবরল হচাখ বুললরয সবাইরক শুলনরয শুলনরয ওষুরধর নাম ও কাযেকালরো সম্পরকে 
বললিরলন। 
  
বারবারা লনরজরক আর সামরল রাখরে িারল না, োর হচাখ হফারে জল েলড়রয িড়ল। 
  
এমন সময ঘরর লুলসযার প্ররবশ ঘেল, হিাযাররা আর োর বনু্ধরক এঘরর এসমরয 
হদখরব, ো লিল লুলসযার ধারণার বাইরর। োই হস ওরদর হদরখ হকচলকরয হেল। 
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লুলসযারক হদরখ বারবারার কান্না উরঠ হেল। হস েখন লুলসযারক সামলারে বযস্ত, যা 
হবাকা কযাবলা হমরয, হিাযাররার মরো ধুরন্ধর হোরযন্দা যলদ একেু চাি হদয োহরল 
লুলসযার হিে হেরক হুড়হুড় করর সব হবলররয আসরব। হকারনা অলপ্রয সেয কো বরল 
হফলরল সবেনাশ। োই হস হেহ ভরর ভাইরযর কাাঁরধ হাে হররখ মৃদু স্বরর বলল–সকাল 
হেরক যন্ত্রণায মাো েুলরে িারি না, অেচ লাইরেলররে িুরে এরল, আলম হো যালচ্ছলাম 
হোমার কারি, ের সইল না বুলে। 
  
-এখন আলম একেু ভারলা আলি, বারবারা। হিাযাররার লদরক োকারে োকারে বলল–
োিাড়া মাঁলসরয হিাযাররার সরে দরকার লিল। োই আসরে হল এখারন। 
  
হবশ হো, িরর বলরলই হো হয, োই না? 
  
দযা কররা বারবারা, লুলসযার করে লবরলক্ত, আর হোমারক আমার জনয ভাবরে হরব না। 
  
-োই বুলে? হবশ, যা মন চায কররা। 
  
লুলসযার মন্তবয শুরন বারবারা খুলশ হরে িাররলন, হবাো হেল োর হাাঁো হদরখ। হস চরল 
যাবার জনয দরজার লদরক এলেরয এল। হিাযাররা দরজাো খুরল লদরলন। বারবারা 
হবলররয হযরে হযরে হিিন লফরর োকাল, োরির চরল হেল। 
  
দরজাো এাঁরে বন্ধ করর হিাযাররা লুলসযার লদরক এলেরয এরলন। 
  
-মাঁলসরয হিাযাররা….. লুলসযা কী হযন বলরে লেরযও বলরে িাররি না। 
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লুলসযার মরনর ভয ও সরঙ্কাচ দূর করার জনয হিাযাররা বলরলন মাদাম, বলুন, আিলন 
কী বলরে এরসরিন। সরঙ্কাচ কররবন না, বলুন। 
  
-হযাাঁ, এই হো বললি–লুলসযার েলা েখন কাাঁিরি উরত্তজনায। োরির হকরে বলল–
আিনারক আলমই এ বালড়রে হেরক যাবার জনয েে রারে অনুররাধ কররলিলাম। লকন্তু 
আজ সকারল হস ভুল আমার হভরঙ হেরি। ওইভারব আিনারক অনুররাধ উিররাধ করা 
উলচে হযলন আমার। 
  
-সলেয বলরিন, মাদাম। 
  
–হষারলা আনা সলেয। লুলসযা বরল চলল–আসরল েে রারের ওই আকলেক িলরলস্থলেই 
এর জনয দাযী। লবশ্বাস করুন মাঁলসরয হিাযাররা, আলম হকমন ঘাবরড় লেরযলিলাম, োই 
কী বলরে কী বরল হফরললি, আজ আমার ভুল হভরঙরি। োই আিনারক অনুররাধ 
করলি, যা লকিু বরললিলাম, ো মরন না হররখ এখান হেরক চরল যান, োরে সকরলর 
মেল হরব। 
  
–এেক্ষরণ বযািারো িলরষ্কার হল, হকন আিলন আমার কারি এরসরিন? 
  
-বুেরেই যখন হিরররিন, োহরল আর হদলর হকন? লুলসযা ভীে হচারখ হিাযাররার লদরক 
োকাল আজই এ বালড় হিরড় লনরজর জাযোয লফরর যান। 
  
–আিলন কী করর ভাবরলন, আিনার কো আলম হমরন হনব। হিাযাররা লস্থর হচারখ 
লুলসযার লদরক োকারলন, েলার িদো একেু চড়ল–েে রারে আিলনই আমারক আিনার 
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শ্বশুর সযার ক্লড অযামলরর মৃেুযো স্বাভালবক নয বরল জালনরয লিরলন, হখযাল আরি। 
লনশ্চযই। 
  
-বললি হো, যা বরললিলাম ভুরল যান না। লুলসযার েলায অসহাযোর সুর। েখন আলম 
অে শে হভরব বলললন। আর কী বরললি, না বরললি, োও মরন হনই। 
  
–আিনার কো অনুসারর োহরল বলরে হয, আিনার শ্বশুররর স্বাভালবক মৃেুয হরযরি, 
এর মরধয হকারনা েলদ লিল না। োই হো? 
  
-হযাাঁ, োই-ই। হজার েলায লুলসযা বলল, লকন্তু আিলন অমন জ্বলজ্বরল লশকালরর হচারখ 
আমার লদরক োলকরয আরিন হকন? 
  
-হকন জারনন, মাদাম? হিাযাররা একইভারব োলকরয হেরক বলরলন–আমরা, অেোৎ যারা 
িুললরশর হোরযন্দা লবভারে চাকলর করররিন বা কররিন, োাঁরা লনরজরদর লশকালর 
কুকুররর সরে েুলনা করর োরক। লশকালর কুকুররক সহরজ লশকাররর হিিরন হলললরয 
হদওযা যায না। েরব একবার যলদ লশকার অেোৎ অিরাধীর েন্ধ িায োহরল োর ওির 
োাঁলিরয িরড় বা ঘারযল করর েরবই শালন্ত। আলমও ওই লশকালর কুকুররর হেরক কম 
যাই না, জানরবন। 
  
–এসব আমারক বরল লাভ হনই। এসব জানরে বা বুেরে চাই না। আলম একোই কো 
জালন, আিনারক এ বালড় হেরক লবদায কররে হরব। এখারন হেরক আিলন আমার কী 
সািংঘালেক ক্ষলে কররিন, ো জানা হনই আিনার, মাঁলসরয হিাযাররা। 
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ক্ষলে? সািংঘালেক ক্ষলে? লক ভারব? 
  
-হযাাঁ, কররিন? লুলসযা লনরজরক সিংযে করল। বলল–হকবল, আমার নয, এবালড়র 
সকরলর ক্ষলে করর চরলরিন। আিনারক বুলেরয বলার আর লকিু হনই। েরব জানরবন, 
যা বললি, োর সবোই সলেয। েেরারে আিনারক হদরখ আমার হকমন ভরসা 
হজরেলিল, আিনার প্রলে আস্থা রাখরে শুরু কররলিলাম। হস কো মাোয হররখই বললি, 
এসব অনুসন্ধারনর কাজ বন্ধ করর লফরর যান। এ বালড় েযাে করুন। 
  
লুলসযা লনরজরক সামলারে না হিরর কান্নায হভরঙ িড়ল। 
  
এমন সময ঘররর দরজা হঠরল িা রাখল লরচাডে অযামলর, হিিরন ডঃ হকরনে গ্রাহাম। 
  
-একী, লুলসযা, েুলম? বউরক হদরখ লরচাডে সলেযই অবাক হল। ভীষণ হররে হেল। প্রকাশ 
না করর বলল–সকাল হেরক লবিানা আাঁকরড় িরড় আরিা, শরীর খারাি। অেচ এখারন? 
কী জনয? 
  
হকন, লরচাডে, কী হরযরি? স্বামীর কো শুরন লুলসযার বুকো আাঁেরক উঠল, নেুন লকিু 
লনশ্চযই ঘরেরি, হোমার মুখমণ্ডলই ো বরল লদরচ্ছ, বলল না কী হরযরি? 
  
–আঃ, লুলসযা, শান্ত হও। বউরক আশ্বস্ত করল লরচাডে। লকচু্ছ হযলন। আমরা এখারন লকিু 
কো বলব, েুলম বরিং হোমার ঘরর যাও, লক্ষ্মীলে। 
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-হকন, আমার সামরন লক…… আর লকিু বলার সাহস হল না লুলসযার, লরচাডে দরজা 
খুরল লদল, িারয িারয লুলসযা বসার ঘর হেরক অদৃশয হল। 
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কী আর বফল 
১০. 
  
কী আর বলল, মাঁলসরয হিাযাররা, হারের ডাক্তালর বযােো হেলবরলর ওির রাখরলন ডঃ 
গ্রাহাম, খুব েম্ভীর হদখারচ্ছ োরক একো খারাি খবর লনরয এরসলি। 
  
খারাি খবর। হিাযাররা মরন মরন খুলশ হরলন, লনশ্চযই সযার ক্লড অযামলরর মৃেুযর কারণ 
জানা হেরি। আর হসোই বলরে এরসরিন, োই না? 
  
–লঠকই ধরররিন। ডঃ গ্রাহাম। ঘাড় হনরড় বলরলন, হিাট মরেেম লররিােে বলরি, লবষ 
লক্রযাই সযার ক্লরডর মৃেুযর কারণ কলফর সরে ওই লবষ হমশারনা হরযলিল। 
  
লবষো লনশ্চযই লহসরকালসন হাইরড্রারোমাইড বা ওই জােীয লকিু, োই না ডঃ গ্রাহাম। 
  
–হুাঁ, লকন্তু আিলন জানরলন কী করর? 
  
হেলবরলর ওির রাখা ওষুধভরা লেরনর বােো যারে ডঃ গ্রাহারমর নজরর না িরড়, োই 
হিাযাররা হসো হররখলিরলন গ্রারমারফারনর আড়ারল। 
  
–লকন্তু হকরনে, লরচাডে বরসলিল হসাফার একিারশ, হস এবার মুখ খুলল, আলম হো 
এসরবর মাো মুণু্ড লকিুই বুেরে িারলি না। 
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–হজরন রারখা, লরচাডে, এই হকসো িুললরশর হারে চরল হেরি। অেএব খানােিালশ বা 
লজজ্ঞাসাবারদর জনয হয হকারনা সময হোমারদর বালড়রে চরল আসরে িারর, প্রস্তুে 
হেরকা। মরন হররখা এো একো খুরনর মামলা। 
  
–ওফ, কী সািংঘালেক বযািার, লরচাডে হচাঁলচরয উঠল, িুললশ, খুন–এসব হো ভাবরেই 
িারলি না। ভাই হকরনে, হোমায অনুররাধ করলি, বযািারো এখারনই োলমরয দাও, আর 
েড়ারে লদও না, সবেনাশ হরয যারব। 
  
লরচাডে, উরত্তলজে হরযা না। ডঃ গ্রাহাম সান্ত্বনার সুরর বলরলন–আলম হোমারদর 
শুভাকাঙ্খী, মরন হররখা, লকন্তু িুলললশ োরমলা হেরক হোমারদর রক্ষা করা আমার িরক্ষ 
সম্ভব নয, দুঃলখে। বযািারো কররানার িযেন্ত হিৌঁরি হেরি, ধামা চািা হদবার উিায 
হনই। োিাড়া হিাট মরেেম লররিােে িলরষ্কার ললরখরি–আত্মহেযাজলনে মৃেুয নয, এো 
খুন। 
  
োর মারন লবষরমশারনা কলফ খাইরয বাবারক হেযা করা হরযরি? 
  
লরচারডের প্ররের জবারব ডঃ গ্রাহাম বলরলন–িলরলস্থলে োই বলরি। লরচাডে, আর একো 
খবর শুরন রারখা। কররানাররর হারে সব েেয এরস হেরি, অেএব হদলর না করর ওরা 
আোমীকালই লবিংস আমসে-এ েদরন্তর কাজ শুরু কররব। 
  
িুলললশ োরমলায জলড়রয িড়রেই হরচ্ছ, এোই হোমার হশষ কো, োই হো? 
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লরচাডে উরত্তলজে। ডঃ গ্রাহাম শান্ত সিংযে করে বলরলন লরচাডে, এসময মাো ঠাণ্ডা হররখ 
কাজ কররে হয। হোমারক আবারও বললি, হিাট মরেেম লররিােে হোমার বাবার মৃেুযর 
কারণ হদলখরযরি মারাত্মক লবষজলনে লক্রযা। োই হোমারদর ভারলার জনয এরক্ষরত্র যা 
যা করণীয, সময োকরেই আলম কররলি। এিাড়া আর লকিু উিায হনই। 
  
-হা ঈশ্বর! লরচারডের েলা হেরক আরক্ষি েরর িড়ল। এবারর িুলললশ েদরন্তর িলরণলে 
হশষ িযেন্ত হকাোয দাাঁড়ারব হক জারন! এলদরক মাঁলসরয হিাযাররাও বরস হনই, বরিং উলন 
িুললরশর আরে িুেরিন। আমার হো এখন মাো খারাি হবার উিক্রম, হকরনে, লকিু 
কররা ভাই। 
  
িুলললশ েদরন্তর বযািারো হোমারক যরেি ধাক্কা লদরযরি বুেরে িারলি, সহানুভূলেিূণে 
করে ডঃ গ্রাহাম বলরলন, েরব এখন আমার দু-চাররে প্ররের জবাব দাও হো। লঠক-
লঠক জবাব চাই, মরন হররখা। 
  
-হবশ, বল। কী হোমার জানার আরি? লরচাডে বুলে একেু ধােস্থ হল। 
  
–প্রেম প্রে, েেরারে লডনারর হোমার বাবা কী কী হখরযলিরলন, মরন আরি? 
  
–েেরারে আমরা সবাই লডনার কররে বরসলিলাম, লরচাডে সামানয চুি করর বলল, হা, 
মরন িড়রি, সুি, ভাজা শশাল মাি, কােরলে দু-লেনরে, হশষ িারে আইসলক্রম–ফুে 
সযালাড। 
  
–লডনারর হকারনা লড্রঙ্কস? 
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–আোরোড়াই লডনারর আমরা ভারলা ফরাসী মদয িান করর োলক। এো আমারদর 
িলরবাররর ঐলেহয বলরে। েেরারে বাবা হখরযলিরলন বাোলন্ড। লিলসমা ও বাবার 
হসরক্রোলর এডওযাডে হরনরও ওই লড্রঙ্কস লনরযলিরলন। লডনারর বরস হুইলস্কর সারে 
হসাড়া লমলশরয খাওযার অভযাস আলমেরে োকাকালীনই হরয লেরযলিল, ওো আর িাড়রে 
িালরলন, ভাই। আর যদুর মরন িরড়, ডঃ কাররালল হহাযাইে ওযাইন লনরযলিরলন, সম্ভবে 
ওই সস্তার মদই ওর সয। 
  
–ডঃ কাররালল বলরে েুলম ওই ইোললযান ডাক্তাররর কো বলি হো! সলেয আজব 
হলাকো। ডঃ গ্রাহাম এবার জানরে চাইরলন, এবার বলল লরচাডে, এই হলাকোর সরে 
হোমার কেলদরনর িলরচয, লকিু লুলকরযা না, সব আমার জানা দরকার। 
  
ওরদর কোবােো কণেকুহরর ধরর রাখার জনয হিাযাররা হচাখ ইশারা কররলন, কযারেন 
হহলটিংস ধীর িারয ওরদর কািাকালি এরস দাাঁড়ারলন। 
  
–িলরচয। কী বলি, হকরনে, হলাকোরক লচলনও না, এমনলক ওর নামোও শুলনলন। 
কখরনা, েেকালই হলাকোরক প্রেম আলম হদরখলি। 
  
–েরব শুরনলি হয, উলন হোমার বউ লুলসযার বনু্ধ, কোো লক লঠক? 
  
বনু্ধ নয, হকারনা একসময লুলসযার সরে ওর িলরচয হরযলিল মাত্র, লুলসযা হসইরকমই 
বরললিল। 
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–োরমারন দুজরনর মরধয মরনর হকারনা োন হনই, োইরো? 
  
–হযাাঁ, োই-ই। 
  
–আচ্ছা, হবশ, ডঃ গ্রাহাম মুরখ সামানয একো আওযাজ কররলন। োরির বলরলন–হয 
সম্পকেই োকুক না হকন, ওই ডাক্তার লকন্তু হকারনা ভারবই এ বালড় হিরড় বাইরর হযরে 
িাররবন না। লরচাডে, এো ওাঁরক বুলেরয বলার দালযত্ব হোমার। 
  
–েুলম বলার আরেই ওাঁরক একো েেরারেই শুলনরয লদরযলি, হকরনে। বরললি, বাবার 
চুলর যাওযা ফমুেলার সন্ধান না িাওযা িযেন্ত োরক এই বালড়রে োকরে হরব, হকাোও 
যাওযা চলরব না। গ্রারমর এক কম দারমর সরাইখানায উলন উরঠলিরলন। েেকাল 
সকারল আমার হনাক লেরয ওাঁর লজলনসিত্র লনরয এরসরি। 
  
উলন আসরে রাজী হরয হেরলন? 
  
 ডঃ হকরনে গ্রাহারমর জবারব লরচাডে হচাখ বড় বড় করর বলল–হকারনারকম উচ্চবাচযই 
কররনলন, বরিং এখারন আসরে হিরর উলন বুলে বরেে হেরলন, এমনই ভাব হদখারলন। 
  
-বুরেলি। ডঃ গ্রাহারমর েম্ভীর মুখ আরও েম্ভীর হল। যাক, এবার বরলা, হোমার বাবার 
মৃে হদহ এখান হেরক সলররয লনরয যাওযার িরর এ ঘররর দরজা জানলাগুরলা বন্ধ, না 
হখালা লিল? 
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 আলম বললি, ডঃ গ্রাহাম, হিাযাররা এবার জবাব লদরলন। সযার ক্লরডর মৃেরদহ 
কররানারর িাঠারনার ির এঘররর দরজা জানলা বন্ধ লিল। আমার লনরদেরশ শুরে যাবার 
আরে হট্রডওরযল সবকো দরজা জানলা হভের হেরক ভারলা করর এাঁরে োলা লালেরয 
লদরযলিল। চালব আমার হারে লদরয হস চরল লেরযলিল। ঘররর হভেররর লজলনসিত্র হযমন 
এখন আরি হদখরিন, হেমনই লিল, হকারনা নড়চড় হযলন, শুধু করযকো হচযার িাড়া। 
আমারদর বসার জনযই হচযারগুরলার অবস্থারনর িলরবেেন ঘরেরি। 
  
হেলবরলর ওিরর েে সন্ধযার একো এাঁরো কলফর কাি েখনও িরড় লিল। ডঃ গ্রাহারমর 
নজর হসলদরক িড়ল। লেলন কািলের লদরক আঙুল হদলখরয বলরলন–লরচাডে, এোই লক 
হসই কাি? মরন হয এোরেই হোমার বাবা হশষ কলফ হখরযলিরলন? 
  
লরচাডে এ প্রে শুরন হেভম্ব হরয হেল, জবাব খুাঁরজ হিল না বলার মরো। 
  
ডঃ গ্রাহাম কলফ হেলবরলর কারি এলেরয লেরয কািো েুরল লনরলন–এো আমায লনরয 
হযরে হরচ্ছ েদরন্তর স্বারেে। যেেুকু েলালন িরড় আরি, িরীক্ষা কররল ধরা িরড় যারব, 
আশা কলর লবরষর লচি িাওযা যারব। কািো লেলন লনরজর বযারের মরধয রাখার জনয 
দেলর হরলন। 
  
লরচাডে এলেরয এল–েুলম লক লনলশ্চে এই কারি লবষ আরি? হকারনারকরম লরচাডে বলল, 
লকন্তু প্রমাণ হসািারের হচিা করল না। 
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-হযাাঁ, আলম লনঃসরন্দরহ বলরে িালর, সযার ক্লরডর লডনারর হকারনা লবষ হদওযা হযলন। 
অেএব ধরর হনওযা হযরে িারর, ডঃ গ্রাহারমর চািা কেস্বর, লবষ হমশারনা হরযলিল 
হোমার বাবার কলফরে লহসরকালসন হাইরড্রারোমাইড। 
  
আলম, আলম কোো বরল লরচাডে এলেরয এল, েীে হোশা োরক গ্রাস করররি, কী মরন 
করর হখালা হেঞ্চ উইরন্ডার কারি এরস দাাঁড়াল, লালফরয হবলররয এল বাোরন। 
  
উঃ গ্রাহাম বযাে খুরল লকিুো েুরলা হবর কররলন, কািো ভারলা করর জলড়রয লনরলন। 
োরির একো হিাে কাডেরবারডের বারে ভরর চালান করর লদরলন লনরজর ডাক্তালর 
বযারের মরধয। 
  
হারের কাজ সাররে সাররে হিাযাররারক উরেশয করর ডঃ গ্রাহাম বরল চলরলন–মাঁলসরয 
হিাযাররা, কী লবশ্রী বযািার বলুন হো। আোমী লদনগুলল োরক হকান িলরলস্থলের সামরন 
দাাঁড় করারব, হস কো হভরব হবচারা লরচাডে দারুণ মুষরড় িরড়রি। রারজযর খবররর 
কােজগুরলার কোই ধরুন। সযার ক্লড অযামলররক হেযা, সরে ওর স্ত্রীর ইোললযার 
ডাক্তাররর বনু্ধত্ব, বযািারোরক লক ওরা হভালা হচারখ হদখরব। এই হকচ্ছা হকরলঙ্কালরর 
কো ওরা রলসরয রলসরয কােজগুরলারে িািরব। স্বাভালবকভারবই এই হনািংরা কাদার 
লিরে এরস িড়রব লরচারডের বউ লুলসযার োরয, শুরু হরব িালরবালরক অশালন্ত। হবচারী, 
লুলসযা, আলম জালন, ও সমূ্পণে লনরদোষ, এ লবষ প্ররযারের ঘেনার সরে হকারনা হমরয 
জলড়ে নয জানরবন। 
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ডঃ গ্রাহাম একেু োমরলন। োরির আবার বলরে শুরু কররলন–আমার কী মরন হয 
জারনন, মাঁলসরয হিাযাররা? লরচাডে মুরখ যাই বলুক না হকন, আসরল লকিু জারন না। 
হবচারী লুলসযা। কম বযস, োর ওিরর ধনী েরবষরকর একমাত্র হিরলর স্ত্রী। কোো 
জানরে হিরর ওই ইোললযান ডাক্তার লুলসযার সরে ভাব জলমরযরি এবিং ধীরর ধীরর 
একধররনর বনু্ধত্ব েরড় ওরঠ। মাফ কররবন, বলরে বাধয হলচ্ছ, ডঃ কাররাললর মরো 
লবরদশীরা প্রচণ্ড ধলড়বাজ, এরা লনরজর উরেশয সফল করার জনয হয হকারনা জঘনয কাজ 
কররে িারর। 
  
োর মারন আিলন এ িলরবাররর সকলরক সরন্দরহর বাইরর রাখরিন, ডঃ কাররাললরকই 
অিরাধী মরন কররিন, োই না? 
  
কোো বলরে বলরে হিাযাররা বাাঁকা হচারখ একবার োর সহকারী কযারেন হহলটিংস-
এর লদরক োকারলন। 
  
ডঃ গ্রাহাম কী বলরে লেরয হেরম হেরলন। এলদক-ওলদক েীক্ষ্ণ হচারখ জলরি কররলন। 
োরির চািা েলায বলরলন, আমরা সকরলই জালন, সযার ক্লরডর হালররয যাওযা 
ফমুেলাো কেখালন মূলযবান। অেএব এরক্ষরত্র একো প্রে হদখা লদরে িারর, একজন 
লবরদশী, যার নাম এই বালড়র হকউ হকারনালদন হশারনলন, োর িরক্ষ ওই ফমুেলা জানা কী 
ভারব সম্ভব? েরব ভুরল যারবন না। ওই ইোললযান ডাক্তার এখারন আসার িররই প্রেরম 
চুলর হল ফমুেলা, োরির রহসযজনকভারব মৃেুয হল সযার ক্লড অযামলরর। 
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ডঃ গ্রাহাম সামানয লবরলে লনরলন–জারনন হো, ইোললযানরদর একো কুখযালে আরি, 
লবষপ্ররযারে হেযার হক্ষরত্র োরদর জুলড় হমলা ভার। 
  
–লঠক, লঠক, হিাযাররা েলার আওযাজ চলড়রয বলরলন–ওই বলেেযার আিংলের মরো। 
  
হিাযাররার হশষ কো দুলে সম্ভবে ডঃ গ্রাহাম শুনরে িানলন, োই লেলন কান এলেরয 
বলরলন–দুঃলখে বুেলাম না, কার কো হযন আিলন বলরলন। 
  
বাদ লদন ওসব কো। হিাযাররা বলেেযার লবষরয হকারনা কো বাড়ারে চাইরলন না। 
  
 হেলবল হেরক বযােো েুরল লনরে লনরে ডঃ গ্রাহাম বলরলন–মাঁলসরয হিাযাররা, আমারক 
এবার লবদায লনরে হরচ্ছ। লকিু মরন কররবন না, িুললশ লকিুক্ষরণর মরধযই এরস িড়রব 
আশা কলর। আিলন েেক্ষণ হকারনা লজলনসরক কাউরক হাে লদরে হদরবন না, নজর 
রাখরবন। এ আমার অনুররাধ, জারননই হো বযািারো কে গুরুত্বিূণে। এ বালড়র 
সকলরক এই ঘেনার গুরুত্ব সম্পরকে হবাোরনা সম্ভব নয। 
  
ডঃ গ্রাহাম হিাযাররাও হহলটিংস-এর সরে হান্ডরশক করর ঘর হেরক হবলররয হেরলন। 
  
–আিলন সমূ্পণেভারব আমার ওির ভরসা কররে িাররন। কো লদলচ্ছ, এ ঘররর 
হকারনালকিু এধার ওধার হরব না। 
  
ডঃ গ্রাহাম বসার ঘর হেরক হবলররয হেরলন। কযারেন হহলটিংস দরজার িািা এাঁরে 
লদরে লদরে বলরলন, সলেয বললি হিাযাররা, এ বালড়রে িরড় আলি, কখন হয খাবাররর 
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মরধয কী লবষ লমলশরয হদরব জালন না, এক মারাত্মক খুলন হচারখর সামরন বহাল েলবযরে 
ঘুরর হবড়ারচ্ছ, োরওির ওই ডঃ হকরনে গ্রাহাম, হনাকো সুলবধার মরন হয না। োর 
ওির এ িলরবাররর হমরয বারবারার সরে লুলকরয চুলররয ফলটনলি করর, এ বালড়র 
কাররা সরে োর হেমন ভাব আরি বরল আমার মরন হয না। 
  
-েুলম লক ভাবি, খাবাররর সরে লবষ লমলশরয আমারদর হকউ মারাত্মক অসুস্থ করর 
হদরব। ভরয হাে-িা হসাাঁধরয যারচ্ছ, োই না? হিাযাররা ভুরু কুাঁচরক অদু্ভে দৃলিরে 
োকারলন কযারেন হহলটিংস এর লদরক। োরির োরক সান্ত্বনা লদরয বলরলন–কযারেন 
ওসব ভয মরনর হভের এরনা না। সলেয সলেয হেমন হকারনা মারাত্মক অসুরখ িড়ার 
আরেই হযরো েলল্পেল্পা গুলেরয আমারদর লফরর হযরে হরব। যাইরহাক বনু্ধ, এরসা, বরস 
না হেরক কাজ শুরু কলর। 
  
-েুলম কী বলরে চাইি, খুরল বলল, বুেরে সুলবধা হরব। 
  
হহলটিংস-এর কো শুরন হিাযাররা সামানয হহরস বলরলন–লসজারর বলেেযারক হজরা করব 
এবার। শুধু আলম নয, েুলমও সরে োকরব আমার। 
  
কো হশষ কররই হিাযাররা হদওযারল সাাঁো কললিং হবরলর সুইচ লেিরলন। অল্প 
লকিুক্ষরণর মরধযই হট্রডওরযল বসার ঘররর মরধয িা রাখল–বলুন, সযার, ডাকরিন হকন? 
  
–হযাাঁ, হট্রডওরযল, হিাযাররা বলরলন, ডঃ কাররাললরক হডরক দাও হো, লকিু প্রে আরি। 
  
হট্রডওরযল ঘাড় কাে করর লনঃশরে চরল হেল। 
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হিাযাররা বলরলন কযারেন, এই লেরনর বােো এখান হেরক চে করর সলররয হফরলা, 
ডঃ কাররালল এরস হযন হদখরে না িায। 
  
বােো লেলন েুরল লদরলন কযারেরনর হারে, একো হচযার োনরে োনরে লনরয এরলন 
বুক হশলফ-এর কারি। বলরলন, বােো আমার হারে লদরয উরঠ িরড়। 
  
হহলটিংস হচযারর উরঠ িড়রলন, বােো লনরয আরে হযখারন লিল, হসখারন হররখ লদরলন। 
  
-হহলটিংস, হিাযাররা বলরে োকরলন, একো রহসয সমাধারনর হক্ষরত্র িলরচ্ছন্নো ও 
শৃঙ্খলোর দাম অরনক। মুখ লেরি হাসরলন। আবার বলরলন, এবার ো েুলম হদখরে 
িাররব, আশাকলর। 
  
হসই সাদৃরশযর ওিরর কী হযন বললিরল, োই না? হহলটিংসও সামানয হাসরলন, হযাাঁ, 
এবার হোমার বক্তবয িলরষ্কার বুেরে িারলি। 
  
-োই নালক হহ? বল, বল, কী বুরেি? 
  
হোমার ভাবেলেক হদরখ আমার মরন হরচ্ছ, ডঃ কাররাললরক ঘাবরড় হদওযার জনয লকিু 
একো কররে চাও। েে রারে এই লেরনর বারের ওষুরধর লশলশগুরলা লনরয যারা 
ঘাাঁোঘাাঁলে করলিরলন, ডঃ কাররালল োরদর দলভুক্ত। অনযলদরক েুলম চাও, উলন যারে 
আরে আরে সাবধানী না হরয যান, োর বযবস্থা কররে, লঠক বরললি? 
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–বাঃ, হোমার মেরজর প্রশিংসা কররে হয, ভাবরে িালরলন, বযরসর সারে সারে হোমার 
বুলদ্ধ এে িাকা হরে িারর। হিাযাররা বনু্ধর কাাঁরধ সামানয চাি লদরয বলরলন। 
  
বনু্ধ, ভুরল হযও না, হোমার সারে আমার আজরকর িলরচয নয। আমার হচাখরক ফাাঁলক 
হদওযা হোমার িরক্ষ সম্ভব নয। 
  
বইরযর হশলরফর ওির আঙুল বুললরয হিাযাররা বলরলন, কে ধুরলা জরমরি হদখ, 
লনরজর ধুরলা মাখা আঙুল েুরল হদখারলন, এলদকোয কারজর হলারকরা হচাখ হদয না 
বুেরে িারলি। লনরজই আলম জাযোো িলরষ্কার করর লদোম, যলদ একো হভজা 
নযাকড়া…….. 
  
কো হশষ না কররই লেলন হচযার হেরক হনরম িড়রলন, হসোরক িূরবের জাযোয বলসরয 
লদরলন। হহলটিংস োলকরয আরিন োর লদরক হকমন অস্বাভালবক চাউলন, েমেরম মুখ। 
  
–কী হল? হহলটিংস অবাক হরয জানরে চাইরলন, মুখ হচাখ হদরখ মরন হরচ্ছ লকিু 
হিরযি? 
  
-হিরযলি, হিাযাররা চািা েলায বলরলন–হিরযলি, কাাঁলড় কাাঁলড় ধুরলা, যা বহুলদন ধরর 
জরমরি। 
  
এমন সময ঘরর এরস িা রাখরলন ডঃ কাররালল। 
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–বলুন মাঁলসরয হিাযাররা, খাাঁলে ইোললযান ভাষায ডঃ কাররালল জানরে চাইরলন আিলন 
নালক আমায লকিু জানার জনয হডরক িালঠরযরিন? 
  
-হযাাঁ, ডঃ কাররালল, 
  
ইোললযান ভাষায জবাব শুরন ডঃ কাররালল এবার হিাযাররার মােৃভাষা ফরালসরে 
বলরলন–ইোললযান ভাষা হবশ ভারলাই বরলন হদখলি, মাঁলসরয হিাযাররা। 
  
কযারেন হহলটিংস ওরদর কোবােো শুনলিরলন, লকন্তু অেে বুেরে িারলিরলন না। োই 
লবরক্ত ভরর বরলন–হকান ভাষা? 
  
দুঃলখে কযারেন হহলটিংস, ডঃ কাররালল সরঙ্কাচ হবাধ কররলন–আলম জানোম না, 
আিলন ইোললযান জারনন না। মালসরয হিাযাররা, একো কো জালনরয রালখ আরেই 
আমার হারে সময কম। লন্ডরন লকিু জরুলর কাজ আরি। হসগুরলা সাররে আজই 
আমারক চরল হযরে হরচ্ছ। 
  
লনশ্চযই, লনশ্চযই। দরকার হরল, আর এখানকার কাজ হশষ হরল েরবই যারবন। 
লমলিলমলি আিনারক বাধা লদরে যাব হকন বলুন। এসব কোয িরর আসলি। আরে 
আমার প্ররের জবাব লদন। েেরারে আমরা দুজরন অেোৎ কযারেন হহলটিংস আর আলম 
এখারন আসার আরে কী কী ঘরেলিল, হস সম্পরকে জানরে চাইলি। খুাঁলেরয বলুন, লকিু 
বাদ হদরবন না, ডঃ কাররালল। 
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হবশ, বললি, েে সন্ধযায লডনার হশষ করর বালড়র সকরল এ ঘরর এরস ঢুকরলন। আলমও 
োরদর অনুসরণ করলাম। সযার ক্লড োর হসরক্রোলর এডওযাডে হরনররক ডাকরলন, 
োাঁরা টালডরে ঢুরক িড়রলন। লকিুক্ষণ হকরে যাওযার ির সযার ক্লড টালড হেরক 
হবলররয এরস জানারলন হয একো কােজ লেলন খুাঁরজ িারচ্ছ না, অেোৎ হসলে হখাযা 
হেরি। 
  
–কােজো কীরসর ো লনশ্চযই উলন বরললিরলন? হিাযাররা হশযন দৃলিরে ডঃ কাররাললরক 
জলরি কররে লােরলন। 
  
-হযাাঁ, বরললিরলন। একেু চুি কররলন ডঃ কাররালল, সম্ভবে লকিু বলরলন। োরির 
আবার বলরে শুরু কররলন–কােজোয নালক একো ফমুেলা হলখা লিল, প্রচণ্ড ধ্বিংসাত্মক 
এক িারমাণলবক হবামার দেলরর ফমুেলা। সযার ক্লড আরও বলরলন, োর ধারণা হয, 
ফমুেলা-হচার এখনও এঘর হেরক সরর িরড়লন, অেোৎ িলরবাররর সকরলর মরধযই আরি। 
কোো শুরন আলম খুব মুশলকরল িড়লাম, কারণ ঘরর যারা আরিন, সকরলই এই 
িলরবাররর একমাত্র আলম িাড়া, যার সারে এরদর িালরবালরক সম্পকে হনই। সযার ক্লরডর 
কো শুরন সকরলর মরধয হেরক হক একজন হযন বরল উঠরলন, হবশ, আমারদর েিালস 
করা হহাক। প্ররেযরক এ প্রস্তারব রাজী হরলন, আমারও আিলত্ত হনই জালনরয লদলাম। 
হরে িালর আলম লবরদশী, লকন্তু আমার হো আত্মসম্মান আরি। এমন একো সরন্দহ যখন 
ওরদর মরনর হকারণ উাঁলক লদরযরি, েখন ওরদর সারে োল হদওযা িাড়া আলম আর লক 
কররে িারোম বলুন আিলন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

142 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

–লঠকই করররিন। হিাযাররা সায লদরয বলরলন, ওই মুহূরেের িলরলস্থলে অনুযাযী কাজো 
আিলন লঠকই করররিন। লকন্তু আজ? আজরকর বযািারো লকভারব সামলারবন বলুন। 
  
-মাঁলসরয হিাযাররা, আিনারক আরেই জালনরযলি, আবার বললি, লন্ডরন অেযন্ত জরুরী 
কাজ িরড় আরি। লকিুক্ষরণর মরধযই আমারক লন্ডরনর িরে রওনা হরে হরব। 
  
–োহরল আিনারক হযরেই হরব, কী বরলন ডঃ কাররালল? 
  
–অবশযই আমারক হযরে হরব, হকারনা উিায হনই। হবাো হেল ডঃ কাররালল হবশ চরে 
হেরিন। 
  
–ওনার কোয যুলক্ত আরি। কযারেন হহলটিংস, েুলম কী বরল? 
  
হহলটিংস োর বনু্ধর লদরক ভাবরলশহীন হচারখ োকারলন, অেোৎ ডঃ কাররাললর কো 
সমূ্পণে অরযৌলক্তক। 
  
–মাঁলসরয হিাযাররা, আিনার কারি একো অনুররাধ রাখলি। দযা করর আিলন লম. লরচাডে 
অযামলররক বুলেরয বলরলন। আমার এভারব চরল যাওযা উলন হযরো িিন্দ কররবন না। 
এই লনরয ওরদর স্বামী-স্ত্রীর মরধয অশালন্ত হহাক, ো আলম চাই না। 
  
আিলন লনলশ্চন্ত োকুন, ডঃ কাররালল। হিাযাররা হাে েুরল অভয লদরলন, বলরলন, এবার 
একো প্ররের লঠক-লঠক উত্তর লদন হো। মাদাম লুলসযা অযামলরর সরে আিনার লক 
আরেই িলরচয লিল? 
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লনশ্চযই, ডঃ কাররালল হজাররর সরে বলরলন, আিনার কারি স্বীকার কররে লিধা হনই, 
এেবির ির এই গ্রাময িলররবরশ ওরক হদরখ আলম যেো অবাক হরযলি, খুলশও হরযলি 
েেো। সলেয, এ অভাবনীয, অকল্পনীয…… 
  
–কী বলরলন? অভাবনীয ও অকল্পনীয? 
  
–লঠক োই। আড়রচারখ ডঃ কাররালল োকারলন হিাযাররার মুরখর লদরক। 
  
হিাযাররা লনরজরক লনরজ শুলনরয বলরলন–সলেযই অকল্পনীয বরে! োরির লবেযভাব 
কালেরয বলরলন–আিনার কল্পনার প্রসারো হদরখ োিব বরন যালচ্ছ। দারুণ! দারুণ! 
  
হিাযাররা ও হহলটিংস বাাঁকা হচারখ ডঃ কাররাললরক লক্ষয কররলন, হবাো হেল, হিাযাররা 
নীচু স্বরর কোগুরলা বলরলও ডঃ কাররাললর কারন হবশ ভারলা ভারবই প্ররবশ করররি। 
  
ডঃ কাররালল েবুও নীরব। হিাযাররা এবার জানরে চাইরলন–এই হয লবরশ্ব লনেযলদন লকিু 
না লকিু দবজ্ঞালনক আলবষ্কার ঘরে চরলরি, এ সম্পরকে আিনার আগ্রহ কেো? 
  
–ডঃ কাররালল সামানয হহরস বরলন–সমূ্পণে মাত্রায। আলম হযরহেু একজন ডাক্তার, োই 
দবজ্ঞালনক আলবষ্কার সম্পরকে আমার আগ্রহ োকাই স্বাভালবক। 
  
স্বীকার করলি। হিাযাররা বলরলন, আিনার হিশার সারে হযসব দবজ্ঞালনক আলবষ্কার, 
এই ধরুন, দুরাররােয বযালধর হকারনা লেকা, নেুন বীজানুর সন্ধান, হরাে সারারে অমুক 
রলির সাহাযয গ্রহণ–এসব হক্ষরত্র আিনার আগ্রহ োকাো অস্বাভালবক নয। লকন্তু 
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মারাত্মক ক্ষমোসম্পন্ন িারমাণলবক হবামা বা লবরফারক আলবষ্কার, এসরব আিনার 
আগ্ররহর কারণ কী? আিনারদর লচলকৎসালবজ্ঞারনর হকান উন্নলের কারজ এসব সহাযক? 
  
-লকিু মরন কররবন না, মাঁলসরয হিাযাররা, হরাে সারারনার লেকা বলুন, আর িরমাণু 
হবামা বলুন, সবইরো লবজ্ঞারনর অবদান, এো মানরেই হরব। অেোৎ প্রকৃলেরক জয 
করার নমুনা মাত্র। প্রকৃলের লবররালধোরক অগ্রাহয করর মানুষ লবজ্ঞারনর হাে ধরর 
সামরনর লদরক এলেরয যারচ্ছ। অেএব, িরমাণু হবামা বা লবরফারক সম্পরকে আমার 
আগ্রহ োকাোই স্বাভালবক বরল মরন কলর। 
  
বাঃ, কী সুন্দর সহজভারব বুলেরয লদরলন। হিাযাররা মুচলক হাসরলন। হযন একো 
কলবো, িরক্ষরণ েম্ভীর মুরখ বলরলন লকন্তু কযারেন হহলটিংস এর উিরদশ েুলরল 
আমার চলরব না–আলম একজন রসহীন হোরযন্দা। বাস্তব দৃলি ভলে লদরয সবলকিু খুাঁলেরয 
লবচার করা আমরা কাজ। ডঃ কাররালল, আমার ধারণা, সযার ক্লড অযামলরর আলবষৃ্কে 
িরমাণু হবামার ফমুেলালের দাম করযক লাখ িাউন্ড হো হরবই। আিলনও লক োই 
বরলন? 
  
হরে িারর, লনসৃ্পহ করে ডঃ কাররালল জবাব লদরলন, আসরল এসব বযািারর আমার 
হকারনা মাোবযো হনই। 
  
-বুেরে িারলি, আিলন আর িাাঁচজন সাধাররণর মরো নন, আিলন উন্নে দৃলিভলেসম্পন্ন 
মহানুভব বযলক্ত। হদরশ হদরশ ভ্রমণ করা অেোৎ ঘুরর হবড়ারনা বযয সারিক্ষ বযািার। 
আিনার অরেের অভাব হনই। োই অনাযারস হযখারন খুলশ হবড়ারে িাররন। 
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দুলনযাো ঘুরর হদখার হচিা করা লক অস্বভালবক লকিু? হয িৃলেবীরে বাস করলি, োর 
হচহারাো হদখরে হরব দবলক! 
  
লনশ্চযই হদখরবন, েরব হদরশর হচহারা হদখরলই চলরব না, লবলভন্ন মানলসকোর হলাক 
ররযরি, অরনরক বদ মেলরব এখারন হসখারন ঘুরর হবড়ায োরদর হচহারাোও হদখা 
দরকার বরল মরন কলর। হযমন সযার ক্লরডর ফমুেলাো হয চুলর করররি, োর কো ধরুন। 
োর মানলসকো কী ধররনর হসো জানার জনয হচাররর হচহারাো হদখা দরকার আিনার 
মরো যারা নানা হদরশ ঘুরর হবড়ায, োরদর িরক্ষই সম্ভব। 
  
-ো যা বরলরিন কাররালল খুলশ মরন বলরলন–অদু্ভে মানলসকোর হলাক বরে। 
  
–এরা ব্ল্যাকরমলার। হিাযাররা চািা েলায বরল উঠরলন। 
  
–মারন? ডঃ কাররালল বলরলন–কী বলরে চান? 
  
–লবরশষ লকিু নয। আলম বললাম, ওই লবলচত্র মানলসকোর হলাকলে ব্ল্যাকরমলার হরে 
িারর। 
  
হিাযাররা োমরলন। খালনকবারদ লেলন নরড়চরড় বসরলন। বলরলন–আমরা কোয কোয 
মূল প্রসে হেরক ক্রমশ সরর যালচ্ছ। অেোৎ সযার ক্লড অযামলরর মৃেুযরহসয। 
  
–সযার ক্লরডর মৃেুয! ডঃ কাররালল বাধা লদরয বলরলন, সযার ক্লরডর মৃেুয আমারদর 
আরলাচনায আসরি কী করর? 
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–হকন নয? আমার মরন আরি, সযার ক্লরডর আধবসা িােররর মরো হদহোরক হদরখ 
আিলন প্রেম িরীক্ষা করর রায লদরযলিরলন, হােে অযাোরক ওাঁর মৃেুয হরযরি। অবশয 
িরর, হিাটমরেেম করর জানা যায, হােে অযাোক নয, লবষ খাইরয ওাঁরক খুন করা 
হরযরি। অেোৎ ওাঁর খাবারর বা িানীরয লবষ হমশারনা হরযরি। 
  
-ওঃ, োই নালক। ডঃ কাররালল অবাক হওযার ভান কররলন। 
  
–আিনার ধারণা আর হিাটমরেেম লররিােে–দুরোর মরধয লমল হনই হকন, এো হভরব 
আশ্চযে হরচ্ছন লনশ্চযই। 
  
-একেুও নয, হজার েলায ডঃ কাররালল বলরলন, কাল রারে ওাঁরক িরীক্ষা করর আমার 
এই ধারণাই হরযলিল। 
  
-এবার বুেরে িাররিন, বযািারো আর সহজ সরল হনই, হকমন জে িাকারনা। অেএব 
হিাযাররা কলঠন করে বলরলন, ডঃ কাররালল, আিলন হকারনা ভারবই এ বালড় হিরড় এখন 
হযরে িাররিন না। 
  
ডঃ কাররালল অসহাযরবাধ কররলন–আিনার কী ধারণা, ওই ফমুেলা চুলরর আড়ারল 
আমার হকারনা হাে আরি? 
  
-অবশযই। আিলন লক লনরজরক সরন্দরহর বাইরর মরন কররন? 
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-ফমুেলার কো বাদ লদরল োরক সযার ক্লরডর মৃেুযর ঘেনা। ডঃ কাররালল বলরে 
োকরলন–এই িলরবাররর হকারনা একজনরক হদখারে িাররবন, লযলন ওাঁর মৃেুয কামনা 
কররনলন। মাফ কররবন, একো অলপ্রয সলেয কো বলল, বহুলদন ধরর এই িলরবাররর 
হলারকরা ওনার শাসরন জজেলরে লিল। কাররা প্রলে ওনার হপ্রম-প্রীলে, ভারলাবাসা লিল 
না। লেলন হকবল জানরেন লনরজর আলবষ্কারর হমরে োকরে। কাজই লিল োাঁর প্রেম ও 
হশষ ভারলাবাসা। ফরল প্রচুর োকার মাললক হরে হিরর লিরলন। যার সুবারদ িলরবারর 
এমন এক বাোবরণ সৃলি কররলিরলন যার হেরক মুলক্ত িাবার জনয সকরলই হাাঁস ফাাঁস 
করলিরলন, োিাড়া সযার ক্লড লিরলন অেযন্ত লকিরে, আঙুরলর ফাাঁক লদরয িযসা 
হবররাে না। এই অবস্থায সযার ক্লরডর আকলেক মৃেুয িলরবাররর সকলরক শালন্ত 
লদরযরি বরল আলম মরন কলর। 
  
অবাক করা বযািার! সযার ক্লরডর চলররত্রর এে দবলশিয আিলন লক েে সন্ধযারেই লক্ষয 
কররলিরলন, ডঃ কাররালল? 
  
মাঁলসরয, হিাযাররা, আলম অন্ধ নই। সুেরািং সব লকিু নজরর িড়াই স্বাভালবক। এই 
িলরবাররর লেনজনরক জালন, যাাঁরা সযার ক্লরডর মৃেুয হচরযলিরলন। অবশয এ বযািারর 
আমার হকারনা মাোবযো হনই। 
  
–ডঃ কাররালল, হিাযাররার হচারখ হকৌেূহরলর ইশারা, আিলন যেই শাক লদরয মাি 
ঢাকরে চান না হকন, আিনারক আলম হকারনা রকম সাহাযয কররে িারলি না, অলম 
লনরুিায। 
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–আশা কলর, আিনার প্ররযাজন লমরেরি। হযরে িালর? 
  
–এই মুহূরেে আর হকারনা প্ররযাজন হনই, িরর দরকার হরল ডাকব। 
  
ডঃ কাররালল আর অরিক্ষা না করর দরজার লদরক ধীরর ধীরর এলেরয হেরলন। হঠাৎ কী 
মরন করর ঘুরর দাাঁড়ারলন। বলরলন–একো কো জানরবন মাঁলসরয হিাযাররা, এমন লকিু 
মলহলা আরি, যারদর আমরা লচলন, আমারদর আরশ িারশই ঘুরঘুর কররি, োরা লকন্তু 
কম লবিিনক নয, মানুষ খুন করা োরদর কারি েুচ্ছ বযািার। োরদর বাড়বাড়ন্ত বা 
হস্বচ্ছাচালরো হকারনাোই সুরখর কারণ নয। 
  
লবদায সম্ভাষণ জালনরয রারে েজেজ কররে কররে ডঃ কাররালল ঘর হিরড় চরল 
হেরলন। 
  
. 
  
১১. 
  
–হিাযাররা, ডঃ কাররালল লবদায লনরল কযারেন হহলটিংস বলরলন, ওনার কোগুরলা 
শুনরল? লকিু হযরো হবাজারে চাইলিল মরন হয। 
  
-না না, কারজর কাজ লকিু নয, হিাযাররা লবরক্ত হরয জবাব লদরলন, আসরল, এসব 
হরলা ওাঁর ফলন্দ-লফলকলর কোবােো, আমার েদরন্তর কারজর হমাড় ঘুলররয হনবার অিরচিা 
মাত্র। হহলটিংস, একবার ওরঠা হো, হবল হেরিা, হট্রডওরযলরক চাই। একেু োমরলন 
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লেলন, োরির বলরলন–বনু্ধ, হোমার হযরো মরন হনই, হোরযন্দালেলরর প্রেম শেে হল 
দধযে। দধযে হারারল সফল হরব কীভারব? 
  
ঘন্টা ধ্বলন শুরন দরজা হঠরল মুখ বাড়াল হট্রডওরযল–বলুন সযার, কী কররে হরব? 
  
এরসা হট্রডওরযল। দুরো কাজ হোমায কররে হরব। প্রেমে, লমস কযাররাললন অযামলররক 
লেরয বলল, আলম ডাকলি, এখুলন হযন উলন আরসন। আর দু’নম্বর হল, ওই ডঃ 
কাররাললর ওির নজর রাখা। উলন হযন হকারনা মরেই এই বালড়র বাইরর হযরে না 
িাররন। কোো অনযানয কারজর হলাকরদরও জালনরয লদও। আর হযাাঁ, লমস অযামলররক 
বলল, হবলশ সময ওনারক আেরক রাখব না। ওাঁর জনয আমরা এখারন অরিক্ষা করলি। 
  
-লঠক আরি, সযার। দরজার িািা হভলজরয লদরয হট্রডওরযল লফরর হেল। 
  
-েুলম লমস কযাররললনরক হডরক িাঠারল, উলন লক আসরবন? কযারেন হহলটিংস প্রে 
কররলন, লরচারডের মুরখ যেদূর শুরনলি, ভাইরযর মৃেুযসিংবারদ লেলন এেই হশাকােুরা হয 
লবিানা হিরড় বাইরর হবররারে িাররিন না। খাওযা-দাওযা লনরজর ঘরর বরসই হসরর 
লনরচ্ছন। বালড়র সবাইরক বরল হবড়ারচ্ছন, উলন অেযন্ত অসুস্থ, ো হরল? 
  
-হোমার হো অজানা লকিু হনই হহ। হিাযাররা সামানয হাসরলন, অনযনযরদর মরো 
হোমার লক মরন হয, উলন লবিানা আাঁকরড় িরড় আরিন? 
  
-সাধারণ বযািার নয লক? 
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–বযািারো সাধারণ কী অসাধারণ, োর সন্ধান েুলম যেই বযে কররা না হকন, লরচাডে যা 
বরলরি, োই বললাম। 
  
হহলটিংস, হিাযাররা বলরে োকরলন, েে সন্ধযায লনরজর বালড়রে এইখারন হদরশর এক 
হশ্রষ্ঠ লবজ্ঞানীর রহসযজনক মৃেুয েুলম হদরখি। োরক খুন করা হরযরি। হিাটমরেেম 
লররিােে োই বলরি, লবষলমলশ্রে খাবার বা িানীয োরক খাওযারনা হরযরি। এ এক 
সািংঘালেক লনদারুণ ঘেনা, অেচ োর িলরবাররর হলাকগুরলারক হদখ রহসয উদঘােরন 
সাহাযয না করর আমায ভুল িরে চালনা কররে হচিা কররি। লুলসযা অযামলরর কোই 
ধররা না, েে সন্ধযায হয আমারক প্রায হারে িারয ধরর েদরন্তর কাজ চাললরয যাবার 
জনয অনুররাধ কররলিল, হস আজ িাললে হখরয হেল। হস আমারক েদরন্তর কাজ বন্ধ 
হররখ লবদায লনরে বলরি। লুলসযার স্বামীও চাইরি, আলম এখান হেরক চরল যাই। লরচাডে 
ওর লিলসমা কযাররাললনরক আমার সরে হদখা কররে লদরে নারাজ। কযাররাললরনর কারি 
লনশ্চযই, এমন হকারনা েেয আরি, যা ফাাঁস হরল লরচারডের লবিদ বাড়রব। এইসব হকনর 
জবাব আমায জানরে হরব, বনু্ধ। জঘনয অিরাধ হো করররিই, োর ওির বালড়রে ঘরে 
চরলরি এরকর ির এক নােকীয দৃশয। হয নােরকর প্রলেলে অরে আরি েীক্ষ্ণ হখাাঁচা 
হদবার শালণে ক্ষমো। 
  
এমন সময দরজা খুরল হচৌকাঠ লডরঙারলন লমস কযাররাললন হট্রডওরযল বলল, আিলন 
নালক আমায হডরকরিন, মাঁলসরয হিাযাররা। কী সব প্রে-ট্রে কররে চান। 
  
কো বলরে বলরে কযাররাললন ঘররর এরকবারর হভেরর চরল এরলন। 
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–লঠকই বরলরিন, মাদাম হিাযাররা োর লদরক এলেরয এরলন, গুলে করযক প্রে, হবলশ 
সময হনব না, কো লদলচ্ছ। 
  
কযাররাললনরক একো হচযারর বসরে বরল লনরজ একো হচযার হেরন োর মুরখামুলখ 
বসরলন। এই মুহূরেে হিাযাররার মুখ-হচাখ হদরখ মরন হরচ্ছ, উলন হবাধহয লমস 
কযাররাললরনর দুলশ্চন্তায ডুরব আরিন। 
  
-সলেয, আিনার মুখ হচারখর হয হাল হরযরি, হবাো যায েেকারলর ঘেনা আিনারক 
কেখালন হশাকাহে করররি। হিাযাররার কোয সহানুভূলের সুর। 
  
–আিলন হযরো জারনন লরচারডের মা অকারল মারা যায। োরির হেরক এই সিংসাররর 
দালযত্ব লনরয ভাই ক্লরডর িারশ দাাঁলড়রযলি। লনরজর সুখ-শালন্তর লদরক নজর লদইলন, হসই 
ভাই আজ আর হবাঁরচ হনই। 
  
-আলম হো হমরন লনরে িারলি না, কযাররাললরনর েলায কান্না উরঠ এল। 
  
………কী আর বলল, অসুস্থ হরয লবিানা লনরে হরযরি। আর বালড়র হলাকগুরলারক হদখুন, 
এমন একো মমোলন্তক ঘেনা ঘরে হেল, কারজর হলাকগুরলার হকারনা হহলরদাল আরি, যা 
নয, োই করর চরলরি আমার শরীর খারাি, ওরদর ওির িলড় হঘারাবারও হকউ হনই। 
যখন েখন হখযাল খুলশ মরো হযমন হেমন করর কাজ সাররি। লেরজ েুরল রাখা খাবার 
বলা হনই কওযা হনই, হবর কররি, েরম কররি আর খারচ্ছ। ওরা এখন হালের িাাঁচ িা 
হদরখরি। হক বলরব, বালড়রে একজন মারা হেরি, বুলে লবরযর মরহাৎসব চরলরি। 
লুলসযা আর বারবারারই কী হদাষ বলুন। ওরদর লক আমার মরো বযস হরযরি। হনই 
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হকারনা অলভজ্ঞো, হনই ধমরক-ধামরক কাজ করারনার বুলদ্ধ। এ এক চরম লবশৃঙ্খলা! 
ভালেযস হকরনে লিল, মারন ডঃ গ্রাহাম। ও আমার লদরক সাহারযযর হাে বালড়রয লদরযরি। 
েেবির লনউরাইলেরস ভুরেলিলাম। হিরলো আমায লচলকৎসা করর সুস্থ করর েুরললিল। 
  
কযাররাললন একোনা বরল চলরলন-বারবারা আর হকরনরের মরধয ভাব–ভারলাবাসা আরি। 
ওরা লবরয করর ঘর-সিংসার করার মনস্থ করররি। লকন্তু হকন হয লরচাডে ওরদর িিন্দ 
করর না, জালন না। আলম অসুস্থ, লুলসযারও শরীর ভারলা হনই। হকরনরের মরো একজন 
ডাক্তার জামাই হিরল হো আমারদর সুলবধা। আরর, কী সব বরল চরললি। েে সন্ধযার 
কোই ভাবুন। রারের খাবার হখরে হখরেই লুলসযার শরীর হঠাৎ খারাি হরয িড়ল, 
বুলজ বা জ্ঞান হারারব। লকন্তু না, হকারনা মরে লনরজরক সামরল হমরযো এখারন চরল 
এল। বুেরেই িাররিন, কেই বা বযস হবচারীর, োর ওির নাভেও লবরশষ ভারলা নয। 
অবশয ইোললযান রক্ত যার শরীরর, োর নাভে মজবুে হরে িারর না। হসলদরনর কো 
আজও আমার স্পি মরন আরি। করযক মাস আরের ঘেনা, লুলসযার হীররর হনকরলসো 
চুলর হল। েখন……….. 
  
কযাররাললন োমরলন। বুলে বা দম লনরে। 
  
এই সুরযারে হিাযাররা একো লসোররে ধরারলন। জানরে চাইরলন লমরসস লুলসযা 
অযামলরর হীররর হনকরলস চুলর হরযলিল? কেলদন আরের ঘেনা বলরে িাররন, মাদাম? 
  
–লঠক লদন ক্ষণ লস্থর করর বলরে িারব না, দাাঁড়ান বললি–কযাররাললন মরন মরন কী হযন 
লহসাব কররলন। বলরলন–মাস দুরযক আরে। লরচাডে আর ওর বাবার মরধয কো 
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কাোকালে, এমনলক েেড়াও হরযলিল। োরিররই, যদুর মরন িড়রি হনকরলসোর হখাাঁজ 
িাওযা যাযলন। 
  
হিাযাররার হারে জ্বলন্ত লসোররে, লেলন আনমরন আঙুরলর লদরক োকারলন, ধীর িারয 
হেলবরল রাখা অযাশরট্রর লদরক এলেরয এরলন। হোকা হমরর িাই োড়রলন। বলরলন, 
আলম ধুমিান করলি, আিনার মরন হয লবরক্ত লােরি, োই না, মাদাম? 
  
-না না, ওসব বালেক আমার হনই, মাঁলসরয হিাযাররা, কযাররাললরনর হঠাাঁরে হালস হখরল 
হেল–োিাড়া িুরুষ ধূমিান কররব, এোই হো স্বাভালবক, আমার হবশ ভারলা লারে। 
  
–ধনযবাদ। আচ্ছা মাদাম, বলুন হো সযার ক্লড আর োর হিরলর মরধয কী লনরয েেড়া 
হরযলিল? আিলন লক জারনন? 
  
-হকন জানব না? বললি শুনুন। লরচাডে প্রচুর োকা ধার করে, অবশয বযািারো ক্রমশ 
সীমার বাইরর চরল যালচ্ছল। অবশয আলম এোরক হদাষ বরল মরন কলর না, ওই বযরসর 
হিরলরা হদনা কররব, এোই স্বাভালবক। েরব ওর বাবার কো স্বেন্ত্র। হিােরবলা হেরকই 
িড়া হশানায ভারলা, বলরে িাররন হমধাবী। এমন হকারনা হনশা লিল না, যা ধার-হদনা 
করর চালারে হে। িরর েরবষণা করর প্রচুর োকার মাললক হরযরি, একো অজানা 
হনই। েরব ওর লক হদাষ লিল না? লরচাডে আলমেরে চাকলর করে, জারনন। এো-হসো 
হবাোল, চাকলরো োরক িাড়রে বাধয করল। লকন্তু হাে খররচর োকা িারব হকাোয? 
বাবা কো লদরযও কো রারখলন। হশষ িযেন্ত বযািারো অশালন্তরে িলরণে হল। কলদন 
িররই, হশানা হেল, লুলসযার হার িাওযা যারচ্ছ না, আশ্চযেজনকভারব। িুললরশ বযািারো 
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জানারনা হযলন, কারণ লুলসযার আিলত্ত। এোও আমারদররক আরও হবলশ আশ্চযে 
করররি। 
  
-সলেযই আশ্চযে, মাদাম, হিাযাররা সায লদরলন, লুলসযার মরো সুন্দরী েরুণী, দামী 
হীররর হনকরলস খুাঁরজ না হিরয হকারনারকম দহ-দচ করল না। বযািারো স্বাভালবক মরন 
হরচ্ছ না। 
  
-লুলসযারক হদরখ েখন মরন হে, সামানয এক হনকরলশ হালররযরি হো অযামলর কী যায-
আরস, এমনই ভাব। আম’হলা যা, আিনারক এসব বকবক করর কী বললি, আিনার 
হকান কারজ লােরব? 
  
-মাদাম, আিলন লিধা হবাধ কররিন লনশ্চযই, লকন্তু আলম বললি, আিনার মুখ হেরক এ 
িযেন্ত হয সব েেয আলম হিলাম, আমার েদরন্তর কারজ ো সাহাযয কররে িারর। লমস 
অযামলর, হকারনারকম সরঙ্কাচ কররবন না, হযসব ঘেনা ঘরে হেরি, ো যে খুাঁলেরয আমায 
বলরে িাররবন, েেই আমার েদরন্তর সুলবধা হরব। হযাাঁ, হিাযাররা জানরে চাইরলন–েে 
সন্ধযায লডনাররর হেলবরল বরস লুলসযার শরীর খারাি লােলিল, আিলন বরলরিন, 
োরির? োরির হস লক োর ঘরর চরল লেরযলিল? 
  
-লনরজর ঘরর হযরে ওর বরয হেরি। কযাররাললরনর হমজাজ লবেরড় হেল। লডনার হল 
হেরক হবলররয ও হসাজা এই লাইরেলর ঘরর এরস ঢুরকলিল। িরমুহূরেে আলম এরস 
ঢুকলাম। কে রকম বুলেরয সুলজরয হসাফায বলসরয লদরযলিলাম। লরচাডে আর লুলসযা কী 
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সুন্দর জুলে বলুন হো। েে বির লরচাডে ইোললরে লেরযলিল। ওখারনই লুলসযার সরে 
িলরচয। এবিং হপ্রম। নরভম্বরর লবরয করর বউরক লনরয লরচাডে হদরশ লফরর আরস। 
  
কযাররাললন একেু দম লনরলন। আবার বলরে শুরু কররলন–মােৃলিেৃহীন হমরযো অনাে 
আশ্ররম মানুষ হরযরি। ওর আত্মীয স্বজনও হবাধহয হকউ হনই। না হেরক ভারলাই 
হরযরি। হাজার হহাক লবরদশী হো। সবেক্ষণ হিিরন হলরে োকে, সুরযাে সুলবধা লারভর 
আশায। লবরদশীরদর স্বভাব-আচরণ আমার হমারেও সহয হয না, সহয করা দায। মাফ 
কররবন মাঁলসরয হিাযাররা, আমার কোো আিলন আবার োরয হনরবন না। আিলন 
লবরদশী, েরব হবললজযান। ইউররারির প্ররেযকো যুরদ্ধর আাঁচ আিনারদর োরয হলরেরি, 
আিনারা, অেোৎ হবললজযানরা কী দারুণ সাহসী, ো আমার জানা। 
  
আসুন মাদাম, ওসব কো বাদ লদরয আমরা কারজর কোয আলস। বইরযর হশলরফ ওষুধ 
ভরলে ওই কারলা লেরনর বােো, সম্ভবে ওো প্রেম লবশ্বযুরদ্ধর সময এরসলিল, োই 
না? আিনারা েে সন্ধযায এঘরর বরস ওো খুরল ওষুধ ঘাাঁো ঘাাঁলে করলিরলন হো। 
  
-মাঁলসরয হিাযাররা, আিনার কোই লঠক। কযাররাললন একেু োমরলন, কী ভাবরলন, 
োরির আবার বলরলন–আলমই ওো নালমরয লনরয আসরে বরললিলাম। ভাবলাম, যলদ 
সযালভলোইল বা ওই জােীয হকারনা ওষুধ োরক, োহরল লুলসযার জ্ঞান হফরারে কারজ 
লােরব। আমার কো মরো বারবারা হচযারর উরঠ ওো হিরড় লনরয এল। হসই সময ঘরর 
এরস ঢুকল আমার ভাই, আর ওর হসরক্রোলর এডওযাডে হরনর ও আমার ভাইরিা। ডঃ 
কাররাললও এরস জুরেলিল। হদখলাম ওষুধগুরলা সম্পরকে ডঃ কাররাললর হকৌেূহল হবলশ। 
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লেলন ওষুধগুরলা েুরল েুরল হদখলিরলন, নাম বললিরলন আর ওরদর শলক্তর িলরচয 
লদলচ্ছরলন। শুরন আমার হো চকু্ষ িানাবড়া। 
  
–হযন ডঃ কাররালল এমন হকান ওষুরধর গুণাবলীর কো জালনরয লদরলন, যার ফরল 
আিলন ঘাবরড় হেরলন? 
  
–একো লেউব উলন, অেোৎ ডঃ কাররালল েুরল লনরলন। লেউরবর োরয ওষুরধর নাম 
হলরবরল হলরে আরি। নামো শুরন আমার সাধারণ ওষুধই মরন হরচ্ছ। সমুরদ্র জাহারজ 
হচরি হবড়ারনার সময লস-লসকরনস দূর করার জনয হয ওষুধ আর কী, ওর ক্ষমো 
আমার জানা আরি। বহু বার হখরযলি লকনা। লকন্তু ডঃ কাররালল আমার ধারণা লমরেয 
করর লদরলন। লেলন জানারলন হয, এই ওষুধ এমন মারাত্মক ক্ষমো সম্পন্ন লবষ, যার 
লক্রযার ফরল অন্তে বাররাজন শলক্তশালী িুরুরষর জীবন হকরড় লনরে িারর। 
  
–ওষুধোর নাম সম্ভবে লহসরকালসন হাইরড্রারোমাইড? 
  
-কাররাললর কাি হেরক সবাই জানলাম, এই ওষুরধর বলড় দশ-বাররাো হখরলই চলরব, 
লনলশ্চরন্ত লনরুরিরে ঘুম, হয ঘুম জীবরন আর ভাঙরব না। োর হাে হেরক লুলসযা লেউবো 
একবার লনল। আহা! ডঃ কাররাললর বণেনা শুরন কলব লডে হেলনসরনর কো মরন িরড় 
যায। হেলনসন মারা যাবার ির মৃেুযর এমন কালবযক বণেনা কাররা হলখায িলড়লন। 
  
–এই হখরযরি, হিাযাররা আিনমরন বলরলন, বুলড় হরযরি, অেচ হরামান্স করমলন। কী হয 
কলর এখন….. হিাযাররা লনরজরক স্বাভালবক কররলন, বলরলন আিনার মুরখ লডে 
হেলনসরনর নাম শুরন আমার মরন িরড় হেল োর অমর কীলেে চাজে অব দয লাইে 
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লেরেড-এর দুরো লাইন হযখারন বলা হরযরি কযাননস্ ইন েন্ট অব হদম ভললড অযান্ড 
োন্ডাডে’। যাক হেলনসন হিরড় লদরয, যা বললিরলন, োই বলুন। 
  
-কী বললিলাম বলুন হো, মাঁলসরয হিাযাররা কযাররাললন চুি কররলন, মরন করার হচিা 
কররলন। করযক মুহূেে হকরে হেল, লেলন আবার বলরে শুরু কররলন–হখযাল কররে 
িারলিলাম না, সামানয হালস হদখা হেল োর হঠাাঁরে, গুরচ্ছর িুররারনা বাজনার হরকডে 
লিল বুেরলন, বারবারা কী হখযারল একো হেরন লনরয এরস গ্রারমারফারন লালেরয লিল। 
মা হো মা, লবশ্রী হরকডে। যারচ্ছোই, হিরলরবলায ওই হরকডে শুরনলি। সকরল লিঃ লিঃ 
করে। হযমন োর কো, হেমনই অরকেরা। মাো েরম হরয হেল। চে করর উরঠ লেরয 
ওো োলমরয লদলাম। 
  
োরির? োরির হসই িুররারনা ওষুরধর লেউরবর কো বললিলাম, ওোই হো ডঃ 
কাররালল হচারখর সামরন েুরল ধররলিরলন, োই না? আচ্ছা মাদাম, ওই লেউবো লক 
ওষুরধ িূণে লিল? নালক…. 
  
-না, হকারনা ফাাঁক লিল না, লেউরবর মুখ অলে বলড়গুরলা লিল, চে করর জবাব লদরলন 
কযাররাললন। ডঃ কাররাললর বলা কোগুরলা আমার খুব ভারলা কররই মরন আরি। ওই 
লেউরবর যেগুরলা বলড় আরি, োর অরধেকোই নালক দশ বাররাজন শক্ত সমেে হলাকরক 
হেযা কররে যরেি। 
  
আরবরের বরশ কযাররাললন হচযার হিরড় উরঠ দাাঁড়ারলন, লনরজর মরন বরল চলরলন–
মাঁলসরয হিাযাররা, জারনন, ওই ইোললযান ডাক্তারলেরক হোড়া হেরকই আমার হকমন হযন 
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মরন হে। েরব লুলসযার িুররারনা বনু্ধ লকনা োই করঠার আচরণ কররে িালরলন। েরব 
িিন্দও কররে িালরলন। আিলন যাই বলুন না হকন, হলাকো ফমুেলা চুলর করার মেলব 
লনরযই লুলসযার সারে বনু্ধত্ব করররি। োর লবশ্বাস অজেন করররি এবিং হশরষ এ বালড়র 
অলেলের িদ্মরবরশ ঢুরক িরড়রিন। 
  
হিাযাররা লনলবেকার লচরত্ত কাররাললরনর লদরক োকারলন। োরক আরও যাচাই করার জনয 
প্রে কররলন–মাদাম, সযার ক্লরডর ফমুেলা হয ওই ডঃ কাররাললই হালেরযরি এ বযািারর 
আিলন হষারলা আনা লনলশ্চে, োই হো? 
  
-না হরল আর হক বা হরে িারর বলুন আিলন? েে সন্ধযায যখন ঘেনালে ঘরে, েখন 
আমরা সবাই বালড়র হলাক উিলস্থে লিলাম এখারন, একমাত্র উলন িাড়া। আমার ভাই 
সযার ক্লডও মরন হয োরকই সরন্দহ করর লিরলন। এবিং লনলশ্চে হরযলিরলন হয, ডঃ 
কাররাললই োর ফমুেলা-হচার, লকন্তু সরাসলর োরক হচার সাবযস্ত কররে োর আভজারেয 
হবরধলিল। কারণ ডঃ কাররালল লুলসযার িুররারনা বনু্ধ, হসই সুবারদ এবালড়র অলেলে। 
োই ক্লড বুলদ্ধ করর বালড়র আরনাগুরলা লনলভরয হদবার লনরদেশ লদরযলিল। যারে হচার 
আধাররর সুরযাে হিরয লজলনসলে হফরে লদরে িারর। ফরল হচারররও সম্মান রক্ষা হল, 
আবার হারারনা অমূলয সম্পদ হারে লফরর এল। বলুন, সযার ক্লড লক হবাকলমর কাজ 
কররলিল? 
  
-হমারেও না, হিাযাররা সায লদরলন। বরিং সযার ক্লড বুলদ্ধমত্তার িলরচয লদরযরিন। লমস 
অযামলর, আলম হদখরে চাই েেকাল সন্ধযায আিলন লঠক হকান অবস্থারন লিরলন। দযা 
করর একবার হসখারন লেরয বসরবন? 
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কযাররাললন কো না বালড়রঠ উরঠ লেরয বসরলন হসাফার একো ধারর। 
  
বাঃ লঠক আরি। এবারর দু-হচারখর িাো এক জাযোয করুন। করররিন হো? লফরর 
যান েে সন্ধযায, আরলা লনরভ হেল, চারিাশ অন্ধকার। লঠক আরি? লনঃসীম অন্ধকার। 
লনরজরক লনরজ হদখা যায না। এরকমই লবশ্রী এক অন্ধকাররর মরধয হকারনা হিাে-বড় 
আওযাজ আিনার কারন এরসলিল? মরন করুন, হচিা করুন। 
  
কযাররাললন দু-হচারখর িাো এক জাযোয করর বরস আরিন। লফরর হেরিন েে সন্ধযার 
হসই লনকষ কারলা অন্ধকাররর েরভে।–হযাাঁ, মরন আরি, একো আওযাজ, হকউ হযন 
হাাঁলিরয হাাঁলিরয দম লনরচ্ছ, িরক্ষরণই কারন এল হচযার উলরে িড়ার আওযাজ, সরে 
সরে আর একো আওযাজ, হিােখাে ধােব েুকররার লজলনস মালেরে হফরল লদরল হযমন 
হয, লঠক হেমনই শে। 
  
এখন হদখুন হিাযাররা একো চালব হবর করর হমরেরে িুাঁরড় হফলরলন। বলরলন–এরকম 
আওযাজ লিল লক? 
  
-আশ্চযে! দুরো আওযারজর মরধয এে লমল। মাঁলসরয হিাযাররা, লঠকই ধরররিন। 
আওযাজো এরকমই হিরযলিলাম। মাদাম েখনও হচাখ বুরজ আরিন। 
  
লমস অযামলর, মনোরক আরও সামরনর লদরক এলেরয লনরয যান। দযা করর োমরবন না। 
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এরিররই লুলসযার আেে লচৎকার, হস োর শ্বশুররর নাম ধরর লচৎকার করলিল। 
িরক্ষরণই বাইরর আওযাজ, দরজায হক হযন হোকা লদলচ্ছল। 
  
এই িযেন্তই, আর লকিু নয। মাদাম, আর একেু কি করুন। মরন করর হদখুন, হদাহাই 
  
–সবুর করুন, ভাবরে লদন। কযাররাললন মুহূেে খারনক ির আবার বলরলন–হযাাঁ, কািড় 
হিাঁড়ার শে, প্রেরমই শুরনলিলাম, মরন হল হক হযন োর িররনর হিাশাক লিাঁড়রি। 
বারবারা আমার িারশই বরসলিল, অেএব হস নয। লুলসযা হরে িারর। হস-ই োর 
লনরজর কািড় লিাঁড়লিল। মাঁলসরয হিাযাররা আর হচাখ বন্ধ করর োকরে িারলি না। 
বরলন হো…….। 
  
-হযাাঁ, খুলুন। হিাযাররা এবার জানরে চাইরলন, েে সন্ধযায সযার ক্লরডর জনয কারি কলফ 
লক আিলনই হঢরললিরলন? 
  
-না, আলম নয, হবশ হজারারলা কেস্বর কযাররাললরনর। আমার খুব ভারলা ভারবই মরন 
আরি, লুলসযাই োর শ্বশুররর জনয কারি কলফ হঢরললিল? 
  
-কখন বলরে িাররন? 
  
–ডঃ কাররালল যখন ওই মারাত্মক সবেনাশা ওষুধগুরলার ক্ষমো সম্পরকে জ্ঞান লদলচ্ছল, 
োর িররই। 
  
-কারি কলফ ঢালার ির টালডরে হক লনরয লেরযলিল? লুলসযা? 
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–না, লুলসযা কলফ হঢরল হররখলিল। যেদূর হখযাল আরি, ও লনরয যাযলন টালডরে। 
  
 –োহরল? 
  
-োহরল? োমুন, ভাবরে লদন, বললি। কযাররাললন লফরর হেরলন েে সন্ধযার দৃশযিরে। 
খালনক হােরড় হবড়ারলন। োরিররই, লালফরয উঠরলন–হযাাঁ, হিরযলি, লুলসযা নয, ও 
হকবল কলফ হঢরল লিল। ওো টালডরে লনরয যালচ্ছল সযার ক্লরডর হসরক্রোলর এডওযাডে 
হরনর। লুলসযা ওরক বাধা লদরয বলল, ওো সযার ক্লরডর কলফর কাি নয, এো। বরল 
ইলেরে অনয একো কাি হদলখরয লদল। েরব আশ্চরযের কী জারনন, দুরো কারির কলফই 
লিল দুধ িাড়া, অেোৎ কারলা, আর লচলনও লিল না। 
  
োর মারন মাঁলসরয হরনররই সযার ক্লডরক কলফর কািো লদরয এরসলিরলন। বযািারো 
োই হো দাাঁড়ারচ্ছ? হিাযাররার কিারল কুঞ্চন হরখা। 
  
-হযাাঁ, িরক্ষরণই মে িালরে কযাররাললন বলরলন, না, ভুল বলা হল, লঠক ওই সময 
বারবারা োর ফক্রেে নারচর সেী হরে হরনররক অনুররাধ করল। োই লরচাডে এলেরয 
এরস হরনররর হাে হেরক কািো লনরয ঢুরকলিল বাবার টালডরে। 
  
-ওরহা, োই বলুন। মাঁলসরয লরচাডেই হশষ িযেন্ত কাজো কররলিলরন হো? 
  
— হযাাঁ, কলঠন েলায কযাররাললন সায লদরলন। 
  
-আচ্ছা, োর আরে লরচাডে কী করলিরলন? উলনও লক বাজনার োরল োরল নাচলিরলন? 
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-না, লরচাডে নারচর ধারর কারি যাযলন। ও লেরনর বারে ওষুধগুরলা লঠকঠাক সালজরয 
রাখলিল। 
  
-োরির কী কী ঘেল? 
  
-োরিরর সযার ক্লড টালড হেরক হবলররয এল, হারে শূনয কাি। আরাম হকদারায ো 
এললরয লদল। বলল, কলফো হকমন লবশ্রী রকরমর হেরো হলরেরি। একবার নয, একই 
কো করযকবার বরললিল। আলম হো অবাক, দারুণ হেরো কী করর হরব? আলম লনরজ 
অডোর লদরয ওই কলফ িাউডার দেলর কলররয আলন, হসরা কলফ। লন্ডরনর আলমে হনলভ 
হরাস-এর হদাকান আরি লভরটালরযা লররে, হরলরটশন লারোযা হদাকান আলম.. 
  
কযাররাললনরক কো োমারে হল। কারণ েখন দরজা হঠরল হভেরর ঢুরক িরড়রি 
এডওযাডে হরনর। মাো হসাজা না করর হিাযাররারক উরেশয করর বলল–আিনার সরে 
লকিু দরকার লিল, মাঁলসরয হিাযাররা। আিলন বযস্ত হদখলি, আলম না-হয িরর আসব। 
  
হিাযাররা সামানয হাসরলন–না না, বযস্ত নই। আিলন বসুন, আলম লমস অযামলররক দরজা 
িযেন্ত হিরড় লদরয আলস। 
  
-মাঁলসরয হিাযাররা। কযাররাললন হচযার হিরড় উরঠ দাাঁড়ারে দাাঁড়ারে বলরলন–মরন হয না, 
আমার এ েেয আিনার হকারনা কারজ লােরব। 
  
কাররাললন দরজার লদরক এলেরয হেরলন। হিাযাররা োর হিিন হিিন এরস দরজার 
িািা খুরল লদরলন। কযাররাললন হচৌকারঠর বাইরর িা রাখরে চরলরিন। এমন সময 
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লফসলফলসরয হিাযাররা জানারলন মাদাম, আিনারক অরশষ ধনযবাদ। আিনারক 
আন্তলরকভারব জানালচ্ছ, এসব েেয আিলন না বলরল, হযরো আমার অরোচররই হেরক 
হযে। 
  
লবদায অলভবাদন জালনরয দরজার িািা এাঁরে লদরয হিাযাররা ঘররর হভেরর ঢুকরে 
ঢুকরে বলরলন–মাঁলসরয হরনর, কী মরন করর আমার কারি? 
  
হরনররর সামরন একো হচযার হেরন লনরয বসরলন হিাযাররা–বলুন, কী বলরে এরসরিন? 
লনঃসরঙ্কারচ বলরে িাররন। 
  
মাঁলসরয হিাযাররা, সলেয আশ্চরযের বযািার, হরনর বলরে োকল, সার ক্লরডর কীভারব মৃেুয 
ঘরেরি, এই একেু আরে জানরে হিররলি। লম. লরচাডে অযামলর সব আমায বরলরিন। 
  
হরনররর হচারখ আন্তলরকো েরর িড়রি। হিাযাররা ো লক্ষয করর জবাব লদরলন োই 
বুলে! আচ্ছা লম. হরনর….. কো বলরে বলরে হিাযাররা োাঁর জযারকরের িরকে হেরক 
হসই চালবো হবর কররলন, হযো সযার ক্লড মারা যাবার িরর োর মৃেরদরহর কারি 
উলরে িরড় োকা হচযাররর নীরচ িরড়লিল। …এো হদখুন, খুাঁলেরয খুাঁলেরয হদখরবন। কী 
মরন হয? 
  
হিাযাররা োর সন্ধানী হচারখ হরনররক জলরি কররে লােরলন। 
  
চালবো হারে লনরয হরনর হদখরে লােল, এো হো সযার ক্লরডর লসনু্দরকর চালবর মরো 
হদখরে। খুাঁলেরয আবার হদখল। োরির হসো হিাযাররার হারে হফরে লদরে লদরে 
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বলল–এো কী করর সম্ভব! আলম যেদূর জালন লসনু্দরকর চালবো চালবর হোিারেই আরি, 
লরচারডের মুরখ অবশয শুরনলি। 
  
-মাঁলসরয লরচাডে ভুল বরলনলন, আিনার অনুমানও লঠক, এো সযার ক্লরডর লসনু্দরকরই 
চালব, েরব, হিাযাররা েীক্ষ্ণ হচারখ আবার সামরন বরস োকা হরনররর লদরক োকারলন 
বলরে িাররন এো ওই চালবর হদাসর, অেোৎ নকল। এবার হিাযাররা োর কেস্বর এক 
িদো উাঁচুরে েুরল, অবশয ইচ্ছাকৃে, বলরলন–েে সন্ধযায এঘরর আিলন হয হচযারর 
বরসলিরলন, োর েলা হেরক এো িাওযা হেরি। 
  
একো শুরন হরনররর হচারখ-মুরখর হকারনা িলরবেেন লক্ষয করা হেল না। আরের মরোই 
সাবলীল ভলেরে বলল–আিনার লক ধারণা, চালবো আলমই হচযাররর েলায হফরল 
লদরযলিলাম? োহরল বলব, আিনার অনুমান সমূ্পণে ভুল, মাঁলসরয হিাযাররা। 
  
হিাযাররা নীরব হরলন। হরনররক হদখরে লােরলন-সন্ধানী দৃলিরে। োরির ঘাড় 
নাড়রলন–আিনার কোই লঠক হযরো। 
  
হিাযাররা এবার হচযার হিরড় চরল এরলন হসাফার একধারর। বসরলন, হারের ওির 
হাে হররখ ঘরষ লনরলন। োরির োকারলন হরনররর লদরক–মাঁলসরয হরনর, আসুন, 
আমরা এবার আিনার কাজ সম্পরকে লকিু বলল। আিলনই হো সযার ক্লরডর হসরক্রোলর 
লিরলন? 
  
-হযাাঁ। 
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োর মারন আিলন ওাঁর েরবষণার কারজর সরে যুক্ত লিরলন। ফরল অরনক হোিনীয েেয 
আিনার জানা আরি, োই না? 
  
হযরহেু, আলম লবজ্ঞারনর িাত্র লিলাম, োই েরবষণার কারজ সযার ক্লডরক একেু আধেু 
সহাযো কররে হরযরি দবলক! 
  
েরবষণার সরে যুক্ত নয, অেচ এই দুভোেযজনক ঘেনার ওির আরলাকিাে কররে 
িারর, এমন লকিু লক আিনার নজরর িরড়রি? এমন লকিু যার সরে সযার ক্লরডর 
হেযাকান্ডলে সম্পলকেে? 
  
লম. লরচাডে অযামলর োর বাবার কারি আসা লচলঠিত্রগুলল হবরি আমারক আলাদা করর 
রাখরে বরলন। হসইমরো লবরদশ হেরক আসা লচলঠিরত্রর হোিা হেরক লচলঠো হিরযলি, 
দু-লদন আরে এো এরসলিল। হরনর একো খাম হিাযাররার লদরক এলেরয লদল। 
  
হিাযাররা োকারলন, খারমর মুখো িুলর লদরয কাো হরযরি হবাো হেল। হিাযাররা হাে 
বালড়রয খামো লনরলন। হভের হেরক লচলঠো হবর কররলন। ঘরর উিলস্থে সকলরক 
শুলনরয িড়রে লােরলন– 
  
………….আিলন একো সািংঘালেক লবষাক্ত সািরক হেহ ভারলাবাসা লদরয বুরক আশ্রয 
লদরযরিন। 
  
–হুক-এর অেে এখারন কী হরে িারর? হিাযাররা োকারলন োর সহকারী কযারেন 
হহলটিংস-এর লদরক, মরন হল প্রেো লেলন োর উরেরশযই িুাঁরড় লদরযরিন। 
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োরির আবার লচলঠর িাোয নজর লদরলন হিাযাররা–লবষধর নালেনী হসলমা হেেজ…….. 
  
–এই মলহলার িলরচয কী? 
  
–জানরে চান, োহরল শুনুন। হিাযাররা হসাফায হহলান লদরয আরাম করর বসরলন, 
বলরলন–হসলমা হেেজ একজন মলহলা গুপ্তচর। হমরয গুপ্তচররর োললকায োর নাম 
সবার ওিরর লিল। অসাধারণ সুন্দরী লিল, কারজর সফলোয হস লিল সবার হসরা। 
ইোলল, োন্স, জামোলনর হরয হস লনভেরয কাজ করে, সব হশরষ রালশযাও ওরক 
গুপ্তচরলেলররে কারজ লালেরযলিল। 
  
-’লিল’ মারন! এ লক অেীে? হরনর জানরে চাইল। 
  
োর মারন হল……….. 
  
োর মারন হল হসলমা হেেজ সলেযই আজ অেীে হরয হেরি। হজরনাযার এক 
বন্দীশালায োর মৃেুয হরযলিল। 
  
এই লচলঠর অন্তলনেলহে অেে হয কযারেন হহলটিংস-এর হবাধেময হযলন ো বুেরে হদলর 
হল না হিাযাররার। লেলন হাে বালড়রয বনু্ধর কাি হেরক লচলঠো লফলররয লনরলন। 
  
–হবাকা বানারনার জনয এই লচলঠ। হরনর োর অলভমে প্রকাশ করল। 
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হসলমা হেেজ আর োর লডম ফুরে বাচ্চা………–কোগুলল লনরয হিাযাররা আিন মরন 
লবড়লবলড়রয উচ্চারণ কররে লােরলন, বাচ্চা হবলররযরি কোর অেে কী? কী বলরে 
চাইরি? 
  
খালনকবারদ লেলন োর লচন্তার েল হেরক উরঠ এরলন। বলরলন–হসলমা হেেরজর একো 
হমরয লিল বরল জালন, মারযর মরোই, হস লিল অিরূি সুন্দরী। হসলমা েে হরল 
হমরযলের আর হখাাঁজ িাওযা যাযলন। হকাোয হেরি হকউ জারন না, হকমন এক 
রহসযজনক বযািার….. 
  
লচলঠো খারমর মরধয ভরর হিাযাররা হসোরক লনরজর জযারকরের িরকরে চালান করর 
লদরলন। 
  
–হরে িারর………হরনর কী বলরে লেরয ও বলল না। 
  
 হিাযাররা োড়া লদরলন–কী হল, হেরম হেরলন হকন? বলুন, কী বলরে চাইরিন 
  
–একো ইোললযান হমরযর কো বললি। হরনর বরল চলল, একেু নীচু েলায–এবালড়র 
বউ, শ্রীমেী লুলসযা অযামলর, ইোলল হেরক আসার সময সরে করর একলে হমরযরক লনরয 
আরসন। নাম লভরটালরযা সুলজও। এ-ও সুন্দরী। হস লমরসস অযামলরর খাস চাকরালন 
বলরে িাররন। মাঁলসরয হিাযাররা, আিলন যার কো বললিরলন, মারন হসলমা হেেজ-এর 
হমরয এ হরে িারর, োই নয লক! 
  
হরে িারর। হিাযাররা আনমরন জবাব লদরলন, েরব দারুণ েেয, েললরয ভাবরে হরব। 
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–োহরল, মাঁলসরয হিাযাররা বৃো সময অিচয করার দরকার হনই। আলম এখুলন ওরক 
হডরক লদলচ্ছ। হরনর হচযার হিরড় উরঠ দাাঁড়ারে দাাঁড়ারে বলল, হখাাঁজ খবর লনন, হদখুন 
জবাব হমরল লকনা। 
  
আরর, এে বযস্ত হওযার কী আরি! হিাযাররা বাধা লদরয বলরলন–আরেভারে হজরন হেরল 
হমরযো সাবধান হরয যারব। বরিং লমরসস লুলসযা অযামলরর কারি জানরে হরব হমরযো 
সম্পরকে। আশা কলর লকিু েেয হারে িাব। 
  
হরে িারর। োহরল লমরসস লুলসযা অযামলররকই বরল লদলচ্ছ, আিলন োরক ডাকরিন। 
  
কো হশষ করর হরনর লবদায অলভবাদন জালনরয ঘর হিরড় হবলররয হেল। 
  
-এেক্ষরণ বযািারো জরলর মরো িলরষ্কার হল। কযারেন হহলটিংস-এর কোয উরত্তজনা 
েরর িড়ল। ডঃ কাররালল আর লুলসযার কারজর হমরযলে আসরল হকারনা লবরদশী রারের 
গুপ্তচর। সযার ক্লড অযামলরর মূলযবান ফমুেলা হাোরনার জনয সুাঁচ হরয ঢুরক িরড়রি এ 
বালড়রে লঠক েে? 
  
বনু্ধর কো হিাযাররার কারন হেল বরে, লকন্তু সাড়া লদরলন না, লেলন েখন েভীর লচন্তায 
ডুরব আরিন। 
  
হহলটিংস, হিাযাররার এই উদাসীনোয হররে লেরয বলরলন–কী হল? েুলম আমার কো 
শুনরে িারচ্ছ না। এবার একেু চড়া েলায আরের কোগুলল িুনরাবৃলত্ত কররলন সযার 
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ক্লরডর ফমুেলা ওই ডঃ কাররালল আর লুলসযার কারজর হমরযো চুলর করররি, োই লকনা? 
ওরা হকারনা লবরদশী রারের গুপ্তচর? 
  
-হোমার বুলদ্ধর বহর হদরখ হালস িারচ্ছ। হিাযারনার হঠাাঁরে হালসর লেললক। 
  
–হাসরি হয! হহলটিংস চড়া সুরর জানরে চাইরলন, হোমার লক ধারণা বলল। 
  
–এখনও লকিু বলার সময হযলন, ভাযা। প্ররের ির প্রে এরস লভড় করররি। আরে 
এগুরলার লঠকঠাক জবাব িাই, োর ির না-হয লসদ্ধারন্ত যাওযা যারব। হিাযাররা 
বলরলন, ধররা এই প্রেো লুলসযা অযামলরর হীররর হনকরলস চুলর হওযা সরত্ত্বও িুললরশ 
খবর লেলন লদরে লদরলন না। হকন বলরে…… 
  
হিাযাররার কো হশষ হল না, ঘররর হভেরর এরস িা রাখল লুলসযা, হারে েুলরি। হসই 
বযােো। 
  
-বলুন, মাঁলসরয হিাযাররা, হকারনা ভলনো না করর লুলসযা জানরে চাইল, োর কোয বা 
আচররণ ভরযর িাি হনই, হবশ সপ্রলেভ বলা চরল। কী জনয হডরকরিন? 
  
-হযাাঁ, মাদাম। বললি। একো হচযার হদলখরয লদরয হিাযাররা বলরলন বসুন। োরির 
আমার প্রে শুনরবন। 
  
লুলসযা হচযারর বসল। হিাযাররা চাইরলন না, এই প্ররোত্তর িরবে কযারেন হহলটিংস হযাে 
লদল। হখালা হেঞ্চউইরন্ডার লদরক হহলটিংরসর দৃলি আকষেণ করর বলরলন, বনু্ধ, হদরখি 
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বাইররর লদরক, কী সুন্দর িলররবশ। ঘররর মরধয বরস না হেরক, যাও, প্রকৃলের হসৌন্দযে 
উিরভাে কররা। এমন সুরযাে কখরনা লফরর হিরে নাও িাররা। 
  
হহলটিংস-এর ইচ্ছা লিল না, েবু হিাযারযার লনরদেশ অমানয কররে িাররলন না। লেলন 
একো জানলা েিরক ঘররর বাইরর চরল এরলন, িা রাখরলন বাোরন। 
  
অযরত্ন বড় হরয উরঠরি ফলণমনসার হোি, আরও কে নাম না জানা োি। ঘারসর 
ডোগুরলা না িাাঁোর ফরল হবশ মাো েুরলরি। হোিগুরলারক এলড়রয হহলটিংস লম্বা লম্বা 
িা হফরল এরোরলন। 
  
হঠাৎ োরক োমরে হল। কান িােরলন। স্পি হশানা যারচ্ছ এক নারী ও িুরুষ–
দু’জরনর মরধয কো বলাবলল কররি। ওরদর কে লচনরে হদলর হল না োর –লনশ্চযই 
বারবারা আর ডঃ হকরনে গ্রাহাম। চুলিসারড় হহলটিংস এরস দাাঁড়ারলন একো বড় োরির 
আড়ারল। হযাাঁ যা হভরবরিন লঠক োই দুজরন খুব কািাকালি বরস আরি একো হবরঞ্চ। 
ওরা কী লবষয লনরয কো বলরি? সযার ক্লড ও োর ফমুেলা চুলরর লবষযও হরে িারর। 
শুনরে হয। 
  
হহলটিংস অেযন্ত সেকেভারব প্রায হামাগুলড় লদরয হসই হবরঞ্চর কািাকালি চরল এরলন। 
কান িােরলন 
  
-লরচাডে মুরখই আমায বনু্ধ বনু্ধ বরল, আসরল, ডঃ গ্রাহারমর কেস্বরর হক্ষাভ েরর িড়রি, 
হস আমারক একো হোঁরযা ডাক্তার িাড়া আর লকিু মরন করর না। আর োই হস 
আমারদর এই হমলারমশা বরদাস্ত কররে িাররি না। 
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ফুঃ, লরচারডের কো িারড়া হো। বারবারা েুলড় হমরর সলররয লদল গ্রাহারমর অলভরযাে, ও 
একো হমরুদণ্ডহীন িুরুষ। লমললোলর ইলঞ্জলনযারর চাকলর করার সমযও হদলখলন, চাকলর 
িাড়ার িররও নয–বাবার লবরুরদ্ধ হকারনালদন রুরখ দাাঁলড়রযরি? ও একো হমলনরবড়াল। 
না হরল বউরক লনরয করবই এখান হেরক হকরে িড়ে। হকলন, েুলম লরচাডেরক লনরয 
মাো ঘালমও না। আমায হদখরো, আলম হো ওর খুড়েুরো হবান, আলম ওরক গ্রাহয কলর! 
  
-লরচাডেরক আলম গ্রারহযর মরধয ধলর না। যাক, হস কো, ডঃ গ্রাহাম বরল চলরলন, হশারনা 
বারবারা, হোমারক হযজনয এখারন হডরক িালঠরযলি, োর প্রেম কোো আরে বলল। 
হোমার হজযঠুরক েে সন্ধযায লবষ খাইরয হকউ বা কারা খুন করররি। 
  
–এ বালস খবর। বারবারার হচারখ মুরখ লবরলক্ত ওই হবাঁরে হলাকো, হোরযন্দালেলর চাললরয 
সারা বালড়রে হুলসু্থল হফরল লদরযরি। এসব কো লক জানরে কাররা বালক আরি হো! 
  
–খবরো হোমারক চমরক হদযলন? মন লনশ্চযই খারাি হরযরি, োই না? 
  
–লনশ্চযই, বালড়র হকউ মারা হেরল মন লবষণ্ণ হরবই। বযাস এইেুকুই, হকলন। 
  
বারবারার চািা হিালা কো শুরন ডঃ গ্রাহাম বুলে একেু অবাক হরলন। 
  
-হকলন, আলম নযাকা-নযাকা কো বলরে িিন্দ কলর না। হজরন হররখা, ওই বুরড়াো 
মরররি, আমার হাড় জুলড়রযরি। 
  
বারবারা! ডঃ গ্রাহাম কলঠন েলায বলরলন, কী আরবাল োরবাল বকিু! 
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-হকলন, আমারক ধমলকরযা না, হরে িারর বড় লবজ্ঞানী, লকন্তু হলাকো লিরলন লহিংসুরে 
আর স্বােেির। নীচু মরনর মানুষ। হোমারক আমার হজযঠুর এমন অরনক ঘেনার কো 
এখারন বরসই আরে কে শুলনরযলি। উলন হকবল লনরজর েরবষণা আর োকারক 
লচনরেন। িলরবাররর কাররা প্রলে ভারলা বযবহার কখরনা কররনলন। এমনলক লনরজর 
হিরলর প্রলেও লনন্দনীয বযবহার করররিন। হকলন, েুলম হো জারনা, বাবার কোয লরচাডে 
লমললোলরর চাকলরো হিরড় লদল। লকন্তু োর চলরব কী করর? হজযঠু োরক এক িযসাও 
হাে খরচা লহসারব লদরেন না। লকিরে বুেরল হাড় লকিরে। লরচারডের বউোর কো 
হভরব হদখ। সুন্দরী অল্প বযসী হমরয। হসও লিল। হজযঠুর হচারখর শুল। উঠরে-বসরে 
বউোরক কম অিমান কররনলন। োই বললি, লরচাডে যলদ সলেযই িুরুরষর মরো িুরুষ 
হে োহরল বউরক লনরয করবই অনয হকাোও চরল হযে। 
  
বারবারা বরল চলল–আহা, হবচারী, হমরযোর মুরখর লদরক োকারে িারোম না। লিায 
অিমারন সাদা োলদুরো লাল হরয উরঠরি। এসব হদরখ আমার বুরকর হভেরো মুচরড় 
উঠে। হজযঠুর দুবেযবহাররর প্রলেবাদ হয করব, হস অলধকার আমার হকাোয, আলম 
লনরজই অসহায এক আলশ্রো। 
  
বারবারা, আমায বরলা হো, হোমার হজযঠুরক হয লবষ খাইরয খুন করা হল, এর 
অন্তরারল কার হাে আরি বরল হোমার মরন হয? ধররা োকা কলড়–লবষয সম্পলত্তর 
হলারভ, মারন লরচাডে, হস লক োর বাবার খুনী? হোমায কো লদলচ্ছ, েুলম হযসব 
হোিনকো বলরব, ো আর েৃেীয কারন হিৌঁিরব না। হোমার যারে লবিদ না হয, হস 
বযবস্থাও করব, কো লদলচ্ছ, এমনলক িুলললশ োরমলা হেরক হোমারক বাাঁচাব। 
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-হকলন, দযা করর এবার োমরব, আমার আর এসব শুনরে ভারলা লােরি না। বারবারা 
হখাঁলকরয উঠল। িরক্ষরণ লনরজরক সামরল লনল হদখ, কী সুন্দর হসানালী হরারদ চারলদক 
ভরর উরঠরি। এরসা, দুজরন লমলি মধুর হপ্ররমর েল্প কলর। লরচারডের বাবার খুরনর িবে 
বাদ লদরয সুন্দর একো কলবো হশানারে িাররা হো? েুলম লক আমার কাি হেরক 
জানরে চাইি, হিরল োর বাবারক খুন করররি লকনা। সলেয বললি হকলন, হোমার 
মরনাভাব আোম জানরে িাররল হক আসে হোমার ডারক। 
  
–শান্ত হও, বারবারা। হোমার হজযঠুর মৃেুযো হয স্বাভালবক নয, ো হো েুলম স্বীকার 
কররা। লরচাডেরক আলম খুনী বরল সরন্দহ কলর না, েরব ওর বাবার খুরনর লকনারা করার 
জনয িুললরশর িারস্থ হরে চায না। এর কারণ কী? ওর ভাবেলেক হদরখ মরন হয, 
িুলললশ েদন্ত হরল এমন লকিু হোিন েেয ফাাঁস হরয যারব, যা ওরকই হদাষী বরল 
সাবযস্ত কররব। েরব িলরলস্থলেো এখন এমন িযোরয এরস হেরি হয, ও হকন, অনয হকউ 
চাইরলও িুলললশ েদন্ত বন্ধ কররে িাররব না। কারণ এো একো খুরনর মামলা। 
হোমার হজযঠুর িাকস্থলীরে মারাত্মক লবষ হমশারনা কলফ িাওযা হেরি। লরচাডে আমার 
ওির হক্ষরি আরি। ও মরন করর আলম ইরচ্ছ করর ওর বাবার হডে সালেেলফরকে লদইলন। 
আলম ওরদর িুলললশ োরমলায হফলরে চাই। ডাক্তার হরয ওর ইরচ্ছ মরো হডে 
সালেেলফরকে কী ভারব লদই বলল হো। 
  
-বুেলাম, চুরলায যাক এসব, হশারনা, আর হদলর করা যারব না, বারবারা বলল, আলম 
জানলা লদরয বালড়রে ঢুরক িড়লি, েুলমও বাোন হেরক লবদায হও। িরর হদখা করব, 
বুরেি? 
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কো হশষ করর বারবারা হোাঁরির িাশ ধরর জানলার লদরক িা চালাল। অেেযা ডঃ 
গ্রাহামরক উঠরে হল, বড় একো লনশ্বাস হফরল এলেরয হেরলন লনরজর িরে। 
  
এেক্ষণ কযারেন হহলটিংস ঘািলে হমরর বরস সব শুনলিরলন। বারবারা ও ডঃ হকরনে 
চরল হযরেই িারয িারয এলেরয এরলন হখালা জানলার লদরক। 
  
*** 
  
লুলসযা মুখ লেরি বরসলিল। কযারেন হহলটিংস জানলা লদরয ঘররর বাইরর চরল হযরে 
বুলে হস হাাঁফ হিরড় বাাঁচল। বলল–মাঁলসরয হিাযাররা, আিলন নালক আমার কারজর 
হমরযোরক লকিু লজজ্ঞাসাবাদ কররে চান। লম. হরনররর কারি শুনলাম। 
  
কারজর হমরয নয, আিনার সরেই আমার কো আরি, মাদাম। 
  
একো শুরন লুলসযা চমরক উঠল, হিাযাররার হচাখ ো এড়াল না। 
  
–আমার হদাষ হনরবন না, মাদাম। লমঃ হরনররর ইরচ্ছ হরযরি, লেলন বরলরিন, এরক্ষরত্র 
আমার কী করার আরি বলুন। লবশ্বাস করুন, আিনার কারজর হমরয সম্পরকে হকারনা 
েরেযর প্রলে আলম আগ্রহী নই। 
  
–োহরল? আিনারক হো আলম সবই বরললি, মাঁলসরয হিাযাররা, োহরল আবার হকন? 
  
হিাযাররা লক্ষয কররলন, লুলসযার মুরখ-হচারখ হস ভীলেভাব এখন অনুিলস্থে। 
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-মাদাম, আিলন লক ভুরল হেরিন, লুলসযার হচারখ হচাখ রাখরলন হিাযাররা, েে সন্ধযায 
সযার ক্লরডর আকলেক মৃেুযর ির এ বালড়র সকরল আমারক েকু্ষলন লবদায কররে 
হচরযলিরলন। লকন্তু একমাত্র আিলনই আমারক েদরন্তর কাজ চালারে অনুররাধ 
কররলিরলন এমনলক আিলন হয আমার ওির সমূ্পণে মাত্রায আস্থাশীল, হস কোও 
জালনরয লিরলন। কী, আলম লক লমরেয বললাম? 
  
-হযরো না। লুলসযা উদ্ধে েলায জবাব লদল, লকন্তু োরে কী হল? 
  
–এখন আিনারক আলম বললি, আিলন আমার প্রলে সলেযই আস্থা রাখরে িাররন। 
  
–মাঁলসরয হিাযাররা, ভলনো না করর কারজর কোয আসুন। 
  
-মাদাম, হিাযাররার কেস্বর কলঠন, আিনার জীবরন হকারনালকিুর অভাব আরি লক? 
আিলন রূিসী যুবেী, হপ্রম-প্রীলে-ভারলাবাসা–শ্রদ্ধা ভলক্ত লাভ করররিন। আরি সাধারণ 
ভদ্রোরবাধ। শুধু একো লজলনরসর অভাব আরি, হসলে হল এমন হকারনা লবশ্বাসী হলাক, 
যারক ভরসা কররে িাররন, মরনর না বলা কো উজাড় করর োরক হশানারে িাররন। 
হিাযাররা োকারলন লুলসযার লদরক আিলন বরযরস আমার হেরক অরনক হিাে, আিনার 
বারির বযসী, মরন কররল আমারক অনাযারস লবশ্বাস কররে িাররন। 
  
লুলসযা লকিু বলরে লেরয বাধা হিল। হিাযাররা আবার বলরলন আমার কোগুরলা 
ভারলাভারব লচন্তা করুন। আিলন আমার সহাযো হচরযলিরলন, আলম সায লদরয হেরক 
হেলাম এখারন। আিনারক আলম সলেযই সাহাযয কররে চাই, লবশ্বাস করুন, মাদাম। 
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–আিনার লক মরন িরড়, আজ সকারলর কো, কী বরললিলাম? বরললিলাম, আিনার 
এখারন োকার দরকার হনই, চরল যান। লুলসযা সহজভারব বরল চলল, হযাাঁ, মানলি 
আিলন আমায সাহাযয কররে চান, আলমও ো আশা কলর, মাঁলসরয হিাযাররা। আিলন 
চরল হেরলই আমার সহাযো হরব। 
  
-মাদাম, ভুরল যারবন না, এখান হেরক চরল যাওযাো আিনার মলজের ওির লনভের কররি 
না, হসো আমার ইরচ্ছর অধীন। মরন চাইরল একু্ষলন চরল হযরে িালর। লকন্তু মাদাম, 
আিলন আমারক োড়ারলও িুললরশর েদন্ত বন্ধ কররবন কী করর? আিলন হাজার বারণ 
কররলও গ্রাহয কররবনা। েদরন্তর কাজ হশষ করর েরব অনয কো। এো লক আিলন 
হভরব হদরখরিন? োিাড়া যারদর হরয আিলন ওকাললে কররিন, োরাও লনশ্চযই 
বযািারো েললরয হদখরিন না। 
  
-কী বলরলন, িুললশ? হবাো হেল লুলসযা একেু ঘাবরড় হেরি। ওরদর এখারন কী 
দরকার? 
  
-সযার ক্লরডর িাকস্থলী কাোরিাঁড়া করর লবষ হমশারনা কলফ িাওযা হেরি, ডঃ গ্রাহামই 
িুললরশ খবর লদরযরিন। অেএব হসই লররিারেের লভলত্তরে িুললরশর আেমন। 
  
….ন…. ..ন… আ….. না। এ কখরনা হরে িারর না। লুলসযা ভরয হকাঁরদ হফলল। 
  
–িলরলস্থলে যা দাাঁলড়রযরি, োরে আিনার বাররণ লকিু যায আরস না। এবার হভরব 
হদখুন, আিলন কী কররবন? লসদ্ধান্ত আিনার। েরব এখনও িযেন্ত আিনারক সহাযো 
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করার হচিা করর যালচ্ছ, অবশয আিলন চাইরল। িরর হযরো িুললশ আর আইনরক 
সহাযো কররে বাধয হব। 
  
হবশ, আলম রাজী। লুলসযা সরাসলর হিাযাররার লদরক োকাল, বলুন, কী জানরে চান? 
  
–আলম জানরে চাইলি, আিলন হকন সলেয কোো হোিন হররখরিন? হিাযাররা সহজভারব 
জানরে চাইরলন। 
  
কী যা-ো বলরিন, মাঁলসরয হিাযাররা। হকান সলেয কো আলম হচরি হররখলি। আিনারক 
হবাো দুষ্কর। বলুন, কী বলরবন? কো লদলচ্ছ, সব বলব! 
  
হিাযাররা োর েুলল হেরক হসই লচলঠো হবর কররলন, হযো খালনক আরে এডওযাডে 
হরনররর কাি হেরক হিরযরিন করযকলদন আরে এই লচলঠো সযার ক্লরডর কারি 
এরসলিল। লচলঠো লুলসযার লদরক এলেরয লদরে লদরে বলরলন হিাযাররা, নজরদার’ শেো 
লক্ষয করুন। আলম লনঃসরন্দহ, হপ্ররক লনরজর নাম হোিন রাখরে চায, োই ওই শরের 
বযবহার। 
  
লুলসযা খুব মন লদরয েীক্ষ্ণ নজরর লচলঠো িড়ল। োরির মাো েুরল অবাক লবেরয 
জানরে চাইল–এসরবর মারন কী? 
  
লুলসযা হয হভেরর হভেরর ভীষণ ঘাবরড় হেরি, হিাযাররার ো বুেরে হদলর হল না, লকন্তু 
োর মুরখ-হচারখ প্রকাশ ঘরেরি। 
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হিাযাররা সহজভারব জানরে চাইরলন–হসলমা হেেজ-এর নাম হলখা আরি, হদরখরিন 
লনশ্চযই। এই নারমর সরে আিনার িলরলচলে আরি লক? 
  
-হসলমা হেেজ। এমন নাম জীবরন শুলনলন। হক ইলন? 
  
হেল বির নরভম্বরর হজরনাযার এক হজরল োর মৃেুয হরযরি। 
  
–োই? 
  
–হযরো হসখরনই আিনার সারে ওাঁর হদখা হরযলিল, লচলঠো জযারকরের িরকরে রাখরে 
রাখরে হিাযাররা বলরলন, এ বযািারর আলম সমূ্পণে মাত্রায লনলশ্চে। 
  
–মাঁলসরয হিাযাররা, লুলসযা ভীষণ চরে হেরি, ককেশ করে বলল–হজরনাযায হকারনালদন 
আলম যাই-ই লন, ওর সরে হদখা হওযারো দূরান্ত। 
  
–লমরেয বলরিন, যলদ বরলন, হজরনাযারে আিনারক হসলমা হেেরজর সরে কো বলরে 
হদখা হেরি, োহরল কী বলরবন? 
  
-বলব, োর হদখার মরধয ত্রুলে ররয হেরি।  
  
লকন্তু মাদাম, আমারক আিলন ঠকারে িাররবন না, হিাযাররা হজার লদরয বলরলন, 
হজরনাযারেই আিনার স্বামী লরচারডের সরে আিনার প্রেম হদখা হরযলিল। এই ধররনর 
খবর আলম হিরযলি। 
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–হক লদরযরি আিনারক এ খবর? লরচাডে লনশ্চযই? নাঃ, লরচারডের েরণশলক্ত অেযন্ত 
দুবেল। ও লক করর ভুরল হেল আমারদর প্রেম হদখার হসই জাযোো। মাঁলসরয হিাযাররা, 
ওো হজরনাযা নয, লমলান। 
  
-োহরল হজরনাযারে হয মলহলার সরে আিলন লিরলন…… 
  
–এক কো বারবার হকন বলরিন? হজরনাযারে আলম এবযরস এখনও যাইলন, বুরেরিন? 
  
হবাো হেল লুলসযা খুব চরে হেরি। 
  
হরে িারর, দুঃলখে মাদাম, আসরল বযিারো এেই হোলরমরল হয— 
  
হোলরমরল! হকান ঘেনার কো বলরিন? 
  
–জানরে যখন চাইরিন েখন আর আড়াল করব না। 
  
এরকুল হিাযাররা হবশ আরযস করর হচযারর ো এললরয লদরলন। আমার এক বনু্ধ 
আরিন, লন্ডরনই োরক। হপ্রস ফরোগ্রাফার। ওর বািাই করা হভালা িলব হবশ নামকরা 
কােজগুরলারে িািা হয। মযাোলজনগুরলাও বাদ যায না। ফরো হভালার হদৌলরে 
হবচারারক চরলকর মরো ঘুররে হয। নামজাদা ফযাশান মরডল, সম্ভ্রান্ত িলরবাররর লবদুষী 
ও সুন্দরী যুবেীরদর ফরো েুরল লন্ডরনর হপ্ররস িালঠরয হদয। হসগুরলা হিরি হবর হয 
কােরজ। সমুরদ্রর ধারর বাললর ওির শুরয হকারনা রূিসী কনযা হরাদন কররি–এমন কে 
িলব। 
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….েেবিররর কো বললি। নরভম্বর মাস। বনু্ধ েখন হজরনাযারে লেরযলিরলন লনরজর 
হিশার সুবারদ। হসখারন এক রূিসী মলহলার সরে ওর আলাি হরযলিল। মলহলার নাম 
বযাররারনস দযা লেযাসে। হকান নামজাদা ফরাসী কূেনীলেরকর রলক্ষো। এ বযািারর 
মলহলার হকারনা মাোবযো লিল না। োিাড়া ওই কূেনীলেক োর হোিন হপ্রমলীলা হবশ 
ঢাকরঢাল লিলেরয প্রচার করর লদরযলিরলন, অেোৎ লেলন সেযরক আড়াল করার িক্ষিােী 
লিরলন না, মাদাম, এবার বুেরে িাররিন, সেয একলদন হযভারবই হহাক প্রকালশে হরব, 
চািা রাখা যায না। আিনার শুনরে লক ভারলা লােরি না? 
  
-আিলন হয িাই কী বলরে চাইরিন, োই বুেরে িারলি না। 
  
–হবশ, একেু সময লদন। বুলেরয লদলচ্ছ। কো বলরে বলরে িরকে হেরক হিাযাররা 
হনােবইো হেরন হবর কররলন। িাো ওোরে োকরলন। বলরলন–কারজর কোয আলস। 
ওই মলহলা অেোৎ বযাররারনস দয লেযাসে নারম লযলন লনরজর িলরচয লদরযলিরলন, োর 
ফরো আলম হদরখলি, অেোৎ আমায বনু্ধলে হদলখরযলিরলন। মলহলার িারশ দাাঁলড়রয লিল 
একজন প্রাক যুবেী। আলম অবাক লবেরয হমরযলের লদরক োলকরয লিলাম। অিরূি 
সুন্দরী, হকবল আলম নয, হয হদখরব, হস আর জীবরন ওই মুখচ্ছলব ভুলরে িাররব না। 
  
হিাযাররা উরঠ দাাঁড়ারলন, হনােবইো চালান করর লদরলন িরকরে। বলরলন–হসই মুখ 
আবার আলম হদখরে হিলাম। হকাোয জারনন? এই বালড়রে হযলদন সন্ধযায এরস িা 
রাখলাম। ফরোয হদখা হমরযলের সারে হুবহু একরকম। োরক লচনরে আমার হদলর হল 
না। 
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–হুাঁ, লুলসযা দীঘেলনঃশ্বাস হফলল। কী হযন লচন্তা করল। োর হঠাাঁরে ফুরে উঠল কৃলত্রম 
হালসর লেললক–আিলন আমার হেরক কী জানরে চাইরিন বুেরে হিররলি। ফরোর ওই 
মলহলা, মারন বযাররারনস দয লেযাসেরক আলম খুব ভারলা ভারবই লচলন। ওাঁর হসৌন্দযে 
আমারক িােল করর লদে। ওর সে ভারলা লােে। োই প্রাযই সময ওর হবড়ারনার 
সেী হোম। আর ওর হমরযোর কো বলরিন? ও হো একো কযাবলা, বুলদ্ধসুলদ্ধ বরল 
লকিু হনই। মরন হয, যখন আলম ওই মলহলার সরে হবড়ালচ্ছলাম, েখন আিনার হদখা 
ফরোো হোলা হরযলিল। মাঁলসরয হিাযাররা, আমার কো লবশ্বাস কররে িাররন। 
  
হিাযাররা চুি, হকবল আলরোভারব ঘাড় নাড়রলন, লুলসযা বুলে হাাঁফ হিরড় বাাঁচল। 
  
-লকন্তু মাদাম, হিাযাররা সামানয েুাঁরক িরড় হচাখ হিাে করর জানরে চাইরলন, আিলন হয 
কখরনাই হজরনাযারে যানলন, োহরল.. 
  
আচমকা ধরা িরড় যাওযায লুলসযা লনরজরক গুলেরয লনল। হিাযাররারক লনরীক্ষণ কররে 
োকল। আর হিাযাররা? লেলন িরকে হেরক হনােবইো আবার হবর কররলন বরে, 
িরক্ষরণ হসো জযারকরের হচারা িরকরে হররখ লদরলন। 
  
-কই, ফরোো হদখান হো? 
  
লুলসযার প্ররের জবারব হিাযাররা বলরলন ো সম্ভব নয, কারণ আমার কারি হকারনা 
ফরো হনই। সলেয বললি, েরব কুখযাে গুপ্তচর হসলমা হেেজ হয েেবির নরভম্বরর 
হজরনাযার বন্দী শালায মারা হেরি, এ েেয লনভুেল। সলেয বরলই জানরবন। আর 
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বাদবালক যা বরললি, অেোৎ আমার ওই ফরোগ্রাফার বনু্ধ আর োর ফরো–এসব সবই 
আমার মনেড়া েল্প লিল। 
  
োর মারন আমার হিরের কো হবর করার এো আিনার একো মেলব, োই না? 
  
–হযাাঁ, হিাযাররা সামানয হাসরলন, মাফ কররবন, এই হোি না হফলরল আিনার আসল 
িলরচয জানরে িারোম না। 
  
লকন্তু এসরবর সরে সযার ক্লড অযামলরর হেযার কী সম্পকে, বলরে িাররন? লুলসযা চািা 
েলায জানরে চাইল। 
  
শুরনলি, হিাযাররার কেস্বর েম্ভীর, লকিুলদন আরে আিনার একো দামী হীররর হনকরলস 
হালররয লেরযলিল, খবরো লক লঠক? 
  
লুলসযা হিাযাররার প্ররের জবাব না লদরয রারে ফুাঁসরে ফুাঁসরে বলল–আিলন লকন্তু আমার 
প্ররের জবাব হদনলন। বলুন মাঁলসরয হিাযাররা, সযার ক্লরডর মৃেুযর সারে এর কী সম্পকে? 
  
সম্পকে হো আরিই, এ বযািারর আলম লনলশ্চে, হিাযাররা শান্ত করে বলরলন, আিনার 
দামী হীররর হনকরলস, কলদন বারদ সযার ক্লরডর মূলযবান ফমুেলা উধাও দুরোর 
হকারনাোই অদামী নয, আিলন অস্বীকার কররে িাররন? 
  
-আিলন কী বলরে চাইরিন, মাঁলসরয? লুলসযার মুখ ফযাকারশ। বুরক লঢবলঢবালন শুরু হরয 
হেরি। 
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–না হবাোর মরো হো লকিু হনই, মাদাম। জরলর মরো হসাজা বযািার। হিাযাররা েম্ভীর 
হরলন। বলুন, ডঃ কাররালল আিনার কারি এবার কে োকা দালব কররলিরলন? 
  
োকা–হকন? হকন? লুলসযা লিেরক সরর হযরে হযরে হকারনা রকরম বলল। 
  
-বুেরে িারলি, আিলন ভীষণ ঘাবরড় হেরিন। 
  
-কখখরনা নয। হসই হেরক আিলন আরবাল-োরবাল বরল চরলরিন। বুেরে িারলি না, 
ডঃ কাররাললরক োকা হদওযার প্রেো আসরি হকারেরক? 
  
–আিনারদর দুজরনর মেরলর জনয। সরবোিলর ডঃ কাররাললও যারে মুখ না হখারলন, োর 
বযবস্থা লহসারব। কুখযাে নারী গুপ্তচর বালহনীর হসলমা হেেজ-এর সুন্দরী কনযা আলভজাে 
অযামলর িলরবাররর ঘরণী হরযরি, এই ঘৃলণে খবরো িাাঁচ কান হরয হেরল সবেনাশ। 
আিনারা দুজরনই জারনন বালড়র হকউ বযািারো হমরন হনরবন না। োই আিনারা একো 
রফা কররলন। ডঃ কাররালল োকার লবলনমরয আিনারক সুখ লদরলন। আিলন হরলন ওাঁর 
ব্ল্াকরমরলর লশকার। বযস, এই িযেন্ত। 
  
লুলসযা বড় বড় হচারখ হিাযাররার লদরক োকাল, হযন আগুন েরর িড়রি। িরক্ষরণ হচাখ 
নালমরয লনল। দু-হাে লদরয মাো হচরি ধরল। লমনলমলনরয বলল–লরচাডেরক এসব 
জালনরযরিন নালক? 
  
-না, এখনও ওনারক লকিু জানারনা হযলন। 
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-হদাহাই আিনার, ওরক লকিু বলরবন না। লুলসযা েখন অসহায হরয িরড়রি। হাে 
হজাড় করর আকুলে জানান, মাঁলসরয হিাযাররা, লরচাডেরক লকিু বলরবন না। আমার অেীে 
ওরদর বিংশেলরমারক কাললমাললপ্ত কররব। ও আমার আসল িলরচয জারন না। ইরচ্ছ 
কররই বলললন। কী করব বলুন। এিাড়া ভারলা মরো হবাঁরচ োকার উিায আমার জানা 
লিল না। েখন আলম আমার লনদারুণ দুভোেযরক বহন করর চরললি। সহায-সম্বলহীন এক 
হমরয। মারযর ঘৃলণে জীবন আমারক সবেদা কুরর কুরর হখে। লবশ্বাস করুন, সবেদা 
ভাবোম, কীভারব এই অন্ধকার েহ্বর হেরক হবররারনা যায। লকন্তু হায, হকারনা উিায 
লিল না। অবরশরষ ঈশ্বর বুলে সদয হরলন। দুরাররােয কযানসারর মারযর মৃেুয হল। 
হশাক হলনা, বরিং হাাঁফ হিরড় বাাঁচলাম। অন্তরাত্মা উিলসে হল। এই ঘেনার লকিুলদন 
ির লরচারডের সারে আমার হদখা হল। োরির িলরচয, হপ্রম এবিং অবরশরষ লবরয। লকন্তু 
আমার ঘৃলণে অেীে কালহনী সাহস করর ওরক বলরে িারলাম না। অেচ মরনর মরধয 
চলরি হদালাচল। এক গুপ্তচর নারীর রক্ত আমার ধমনীরে, একো বরল লনরজর িারয 
লনরজ কুডু়ল মাররে িারলাম না। অেএব…..। 
  
বুেলাম, হিাযাররা েম্ভীর েলায বলরলন, আিনারক বধুরবরশ লরচাডে লনরয এরলন এই 
বালড়রে। দাম্পেয জীবন হবশ সুরখই কােলিল। হঠাৎ একলদন ধুমরকেুর মরো আলবভূেে 
হরলন ডঃ কাররালল। লেলন আিনারক লচনরে ভুল কররনলন। গুপ্তচর হসলমা হেেরজর 
সুন্দরী কনযা সযার ক্লড অযামলর িলরবাররর বউ–উলন েখন আিনারক ভয হদখারে শুরু 
কররন। োকার দালব কররন। আিলন যলদ ওাঁর দালব না হমরন হনন, োহরল সবকো ফাাঁস 
করর হদরবন। সবেক্ষণ এই কো বরল আিনারক উেযক্ত করর েুলে, োই না? 
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-আিনার অনুমানই লঠকই, লকন্তু অে োকা আলম হকাোয িাব লুলসযা েড়েড় করর বরল 
চলল, হকারনা উিায না হিরয হশষ িযেন্ত দামী হীররর হনকরলসোই লবলক্র কররে হল, 
ওো লরচাডে আমায উিহার লদরযলিল বুেরলন। ডঃ কাররাললরক শান্ত করলাম, লকন্তু ডঃ 
কাররাললর ওই োকারে হিে ভরর লন, োর আরও চাই। েে সন্ধযায উলন এ ঘরর এরস 
হালজর হরলন, সকরলর সামরন এমন ভান কররলন, হযন উলন আমার িলরবাররর বনু্ধ ও 
শুভাকাঙ্খী। লরচারডের বাবা আর লিলসমা ওর মন েলারনা কোবােোয লভরজ হেরলন। 
োরা োাঁরক এই িলরবারর কলদন হেরক যাওযার অনুররাধ কররলন। ডঃ কাররাললর েখন 
হিাযা বাররা। লেলন েখন বড় দাও মারার জনয ঠুকঠুক কররিন। সযার ক্লড হয মারাত্মক 
শলক্তশালী িরমাণু হবামার ফমুেলা আলবষ্কার করররিন, এখবরো ওাঁর কারন হিৌঁরি 
লেরযলিল, জালন না, হক বরললিল। উলন আমারক হসই ফমুেলা চুলর করার জনয চাি সৃলি 
কররে োকরলন। 
  
লুলসযা এবার োমল। একোনা কোগুরলা বরল হস েখন হাাঁফারচ্ছ। 
  
-োরির? োরির কী হল? হিাযাররা লুলসযার কািাকালি বসরলন–হশষ িযেন্ত ফমুেলাো 
ওাঁর হারে েুরল লদরলন, োই হো? 
  
জালন, হাজার সলেয বলরলও আিলন লবশ্বাস কররবন না। লুলসযার মুখ শুকরনা, েবুও যা 
কলরলন, ো মানব হকন? ফমুেলা আলম হাোই লন, এক লবনু্দও লমরেয বললি না। 
  
হিাযাররা সরাসলর োকারলন লুলসযার লদরক, দৃলিরে েরর িড়রি সহানুভূলে। নরম 
লুলসযারক আশ্বাসবাণী হশানারলন। নরম কেস্বরর বলরলন–আবার বললি মাদাম, হরে 
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িালর আলম কাঠরখাট্টা এক হোরযন্দা, লকন্তু মন বরল লকিু আমারও আরি। আলম আিনার 
বাবার বযসী। আিনার মরন যরেি সাহস আরি, এে সহরজ হভরঙ িড়রল চলরব, মন 
শক্ত করুন। আিনার প্রলেলে কো লবশ্বাসরযােয। েবু আবার জানরে চাইলি, সলেযই লক 
আিলন ফমুেলা চুলর কররন লন? 
  
-না। লুলসযা এবার হকাঁরদ হফলল, আিনারক কী করর হয হবাোই, ডঃ কাররালল ফমুেলা 
চুলর করার কো বরললিরলন লঠকই, আলমও হসো হাোবার জনয হোড়রজাড় করলিলাম, 
করা হরয ওরঠলন। 
  
-হোড়রজাড় করলিরলন? কীভারব? 
  
–ডঃ কাররালল একো চালব দেলর কররলিরলন, ওো আমার হারে লদরয বরললিরলন, 
টালডরে ঢুরক লসনু্দক হেরক ওো লনরয আসরে। 
  
আচ্ছা, হযাাঁ, হিাযাররা িরকরে হাে হঢাকারলন, একো চালব হবর কররলন, এই চালবই 
লেলন এডওযাডে হরনররকও হদলখরযলিরলন, বলরলন, হদখুন, লচনরে িাররন লকনা। ভারলা 
করর খুাঁলেরয হদখুন। 
  
লুলসযা চালবো হারে লনরয উলরে িালরে হদখল–খুব সম্ভবে। োরির কী হল, বলল। 
চালব হারে লনরয ঢুকলাম লেরয টালডরে, লসনু্দরকর িারশ এরস দাাঁলড়রযলি কী দাাঁড়াইলন, 
লঠক এই সময মূলেেমান লবভীলষকার মরো সযার ক্লড এরস ঢুকরলন। ওইভারব লসনু্দরকর 
িারশ আমারক দাাঁলড়রয োকরে হদরখ োর মুরখ কু্রর হালস ফুরে উঠল। ভাবরে িাররবন 
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না, েখন ওাঁর মুরখর হচহারা কী কদযে হরয উরঠলিল। লবফল হরয লফরর এলাম। োরির 
হক কী ভারব ওো হাে সাফাই করল, লবশ্বাস করুন, আমার জানা হনই। 
  
–মানলি আিনার প্রলেলে কো সলেয, চালবো স্বস্থারন রাখরে রাখরে হিাযাররা বলরলন, 
োর মারন আিনার শ্বশুর আিনারকও সরন্দহ কররে শুরু কররলিরলন। োই সযার ক্লড 
অন্ধকার ঘরর আসল হচাররক ফমুেলা লফলররয হদবার সুরযাে লদরলন, েখন আিলন 
আিলত্ত কররলন না, োইরো? 
  
এিাড়া আলম আর কী বা কররে িারোম, বলুন। ওাঁর প্রস্তারব সায না লদরল শুরু হে 
খানােিাসী, আমার কারি েখন ররযরি ডঃ কাররাললর হদওযা চালব আর একো হিাট্ট 
কােরজর েুকররা। ওগুরলার কো ওরা হজরন হফলে। 
  
–ওই কােরজর েুকররারে কী হলখা লিল? 
  
–ডঃ কাররাললর লনরজর হারে হলখা করযকলে শে–হয কারজর দালযত্ব লদরযলি, হসো েুলম 
কররি? 
  
-োমরবন না, এলেরয যান। 
  
–দুম করর ঘররর আরলাগুরলা লনরভ হেল। অন্ধকাররর সুরযাে লনরয গুপ্ত জাযো হেরক 
চালবো িুাঁরড় লদলাম, লেরয িড়ল ওইখারন। লুলসযা আঙুল েুরল হদখাল, অেোৎ েে 
সন্ধযায এডওযাডে হরনর হস হচযারর বরসলিল, োর েলাো। 
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–আর কাররাললর হলখা কােরজর েুকররাো? ওো কী কররলন? 
  
-ওো আমার কারিই লিল, আমার জামার িরকরে লুলকরযলিলাম। আজ সকারল িরকে 
হেরক হবর করর এই বইোর হভের হররখ লদরযলি। 
  
হেলবরলর ওির হেরক লনলদেি বইলের িাো উলরে কােজো হবর করর লুলসযা এলেরয 
লদল হিাযাররার লদরক। 
  
-না না, ওো আমার লােরব না। আিনার কারিই োক। 
  
 লুলসযা কােরজর েুকররাোরক কুলচরয হােবযারে হররখ লদল। 
  
–আর একো প্রে আরি। হিাযাররা জানরে চাইরলন, আিলন লক কাল সন্ধযায অন্ধকাররর 
মরধয আিনার জামা লিাঁড়লিরলন? 
  
–জামা! আলম! না না, ওসব করার দরকার িরড়লন। লুলসযা অবাক হল। 
  
–ও, োহরল আিলন লনশ্চযই হিাশাক হিাঁড়ার আওযাজ শুরনলিরলন? 
  
-হযাাঁ, শুরনলিলাম। লুলসযা একেু হভরব জবাব লদল, আলমও অন্ধকাররর মরধয হিাশাক 
হিাঁড়ার আওযাজ শুরনলিলাম। হরব হযরো লিলসমা বা বারবারার কাজ, েরব আলম নই। 
  
হুাঁ, সযার ক্লরডর কারি েে সন্ধযায হক কলফ হঢরল লদরযলিল, বলরে িাররন, মাদাম? 
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-হকন বলরে িারব না? আলম লনরজই হো হঢরললিলাম। লুলসযার হসাজা জবাব। 
  
–লনরজর কারির িারশ হেলবরল ওো হররখলিরলন হো? 
  
–হযাাঁ। 
  
ব্ল্যাক কলফ হিাযাররা হচযার হিরড় উরঠ দাাঁড়ারলন, োরির কী কররলন? লহসরকালসন 
লবষো হকান কারি লমলশরয লিরলন, মাদাম? 
  
েীর খাওযা িালখর মরো লুলসযা আাঁেরক উঠল, উরত্তজনায েরের করর কাাঁিরি োর 
শরীর–একো হক বলল… 
  
মাদাম, হিাযাররা হমালারযম সুরর বলরলন, ভুরল যারবন না, আলম একজন। হোরযন্দা, 
সব লকিু জানাই আমার কাজ। এমনলক হলারক যা হদখরে িারচ্ছ না, আমার কলঠণ 
দৃলিরে োর ধরা িরড়। বাদ লদন, হদলর না করর আমার প্ররের জবাব লদন, হকান কারি 
লমলশরয লিরলন? 
  
–আমার কািোরে…..লুলসযা দীঘেশ্বাস হফলল। 
  
–আমার কারি। কোো বুলে হিাযাররার লবশ্বাস হল না। জানরে চাইরলন, লকন্তু হকন, 
মাদাম? 
  
আলম লনরজরক আর বাাঁলচরয রাখরে চাইলিলাম না, োই। ডঃ কাররাললর আসল উরেশয 
লরচারডের কারি লিল অজানা। ওর ধারণা, আমার সারে ডঃ কাররাললর অনবধ প্রণয 
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আরি। লকন্তু লবশ্বাস করুন, মাঁলসরয হিাযাররা, ওই হলাকো আমার চকু্ষশূল, একদণ্ড ওাঁরক 
সহয কররে িারোম না। অবরশরষ যখন ওাঁর কোমরো ফমুেলা চুলর কররে অসফল 
হলাম, েখন অসহায হবাধ করলাম। একো ভয আমার আরিিৃরষ্ঠ হচরি ধরল লনশ্চযই 
ডঃ কাররালল লরচাডেরক সব বরল হদরব। েখন লরচারডের সামরন হকান মুরখ দাাঁড়াব। 
োিাড়া ওর বালড়র হলারকরা? হিরড় কো বলরব না। োলড়রয িাড়রব। 
  
হেলবরলর ওির েখনও েে রারের একো কলফর কাি িরড়লিল। খালল নয। হসলদরক 
আঙুল েুরল হিাযাররা জানরে চাইরলন–এোই আিনার কাি লনশ্চযই লিল। লকন্তু কারি 
হঠাাঁে হঠকারনা হযলন বুেরে িারলি, লকন্তু মাদাম, লনরজরক লচরেরর ঘুম িালড়রয হদরবন 
বরল হয লবষ হমশারলন, হসই কলফ হশষ িযেন্ত িুাঁরযও হদখরলন না, হকন? 
  
হস অবসর হিলাম হকাোয? লরচাডে এরস িারশ দাাঁড়াল, লুলসযা বলল, ও লফসলফলসরয 
সবার অলরক্ষ বলল, আমায লনরয ও এ বালড় হিরড় অনয হকাোয চরল যারব। এজনয 
োকার ও হজাোড় কররব। েখন মরন বাাঁচার োলেদ অনুভব করলাম, লঠক করলাম, 
জীবনরক আর একো সুরযাে হদওযা যাক। োই লবষ হমশারনা কলফ হযমন লক হেমনই 
িরড় রইল। 
  
আমার এই কোগুরলা মন লদরয শুনুন, আিনারক জালনরয রালখ, সযার ক্লরডর মৃেরদরহর 
িারশ হয কলফর কািো িরড়লিল, আজ সকারল ডঃ গ্রাহাম এরস ওো িরীক্ষার জনয 
লনরয হেরিন। 
  
-োই বুলে? লুলসযা হকচলকরয হেল। 
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-েরব ওরা যেই খুাঁলেরয খুাঁলেরয িরীক্ষা করুক না হকন, লবরষর লিরেরফাাঁোও িারব না, 
িারব হকবল কলফর েলালনেুকু, এ আলম হলফ করর বলরে িালর। হিাযাররা কো আর 
বাড়ারলন না। 
  
–লঠকই ধরররিন, লুলসযা আনমরন জবাব লদল। 
  
–আচ্ছা মাদাম, হিাযাররা আবার বলরে শুরু কররলন, ওরা েেকাল রারেই কািো লনরয 
হযে, োহরল কী হে? এ প্রে আমার মরন হজরেরি। উত্তরোও আমার জানা। কো হশষ 
করর হিাযাররা িারয িারয এলেরয এরলন দরজার লদরক, হযখারন চারা োি সরমে েবো 
রাখা আরি। লনঃশরে েরবর আলো মালে সলররয হফলরলন, হবর কররলন একো কাি। 
কািো আঙুরলর মাোয আাঁকলশর মরো েুললরয নাচারে নাচারে বলরলন–এমনও হরে 
িারে, ডঃ গ্রাহাম এই কািো লনরয হেরলন, োহরল? োহরল কী হে, মাদাম? 
  
–সব েেযই হদখলি আিনার হারে চরল এরসরি। 
  
লুলসযা লনরজরক আর সিংযে রাখরে িারল না, দু-হারে মুখ ঢাকল, হবাো হেল 
লিাজলনে অশ্রুধারা েলড়রয িড়রি োর দু-হচাখ হেরক। 
  
হিাযাররা িারয িারয আবার চরল এরলন লুলসযার কািাকালি আরেই বরললি, ডঃ গ্রাহাম 
সকারল হয কলফর কািো লনরয হেরিন, ো হেরক ওরা লকিুই প্রমাণ কররে িাররব না। 
লকন্তু এই কািো আিনারক জালনরয রালখ, এর েলালনর লকিুো আলম আরেই সলররয 
হররখলিলাম, যার মরধয িাওযা হেরি মারাত্মক লহসরকালসন লবষ, এোই সযার ক্লরডর 
কলফর কাি, যা হখরয ওনার মৃেুয হরযরি। 
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লুলসযা একো শুরন ভরয লশউরর উঠল–আিলন ধরর হফরলরিন আমার কারসালজ? হা, হা, 
আলমই আমার শ্বশুররর মৃেুযর জনয দাযী। আলমই োরক হেযা কররলি, লহসরকালসন লবষ 
আলমই কলফরে লমলশরয লদরযলিলাম। 
  
উন্মারদর মরো লুলসযা িুরে এল হেলবরলর ওির, হসখারন েখনও কলফ ভরলে কািো 
িরড়লিল। হস হসো েুরল লনরে লনরে বলল–এোর মরধয হকারনা লবষ হনই। কো হশষ 
কররই কলফরে চুমুক লদরে উদযে হল, লকন্তু োর হস প্রযাস বযেে হল। 
  
হিাযাররা এক লারফ এলেরয এরস হিাাঁ হমরর েুরল লনরলন হসই কলফ ভরলে কাি। 
হেলবরলর ওির নালমরয রাখরলন। 
  
কী হল মাঁলসরয হিাযাররা, ওো হকরড় লনরলন হকন? লুলসযার হচাখ আবার জরল ভরর 
উঠল। 
  
-আলম লনলশ্চে, ওই কলফ লনরভেজাল নয, লবষ আরি। হিাযাররা োকারলন লুলসযার লদরক, 
হেহাদ্রে করে জানরে চাইরলন এই সুন্দর িৃলেবীর মাযা কালেরয হকন লচরলদরনর জনয 
চরল হযরে চাইরিন, অসমরয? 
  
-হা অদৃি! লুলসযা কুশরন মুখ হঢরক কাাঁদরে লােল। 
  
–আিলন আমায এিযেন্ত যা বলরলন, সব লবশ্বাস করলি, েরব এখনও একো প্ররের 
উত্তর জানা হযলন, হিাযাররা আন্তলরকোর সুরর বলরলন, আলম জালন, আিলন লনরজর 
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কলফরে লহসরকালসন লমলশরয লিরলন। অনয আর একলে কলফর কারিও ওই একই লবষ 
হমশারনা হরযলিল। এই কাজ হক করররি, আিলন জারনন লক? 
  
-মাঁলসরয হিাযাররা, আিলন হকন আমারক ভুল প্রমাণ করার হচিা কররিন? কাাঁরদা কাাঁরদা 
েলায লুলসযা জানরে চাইল, অনয হকউ নয। আলম ওোরেও লহসরকালসন লমলশরয 
লিলাম। আলমই অিরাধী। 
  
বুেরে িারলি, আিলন একজনরক বাাঁচারে চাইরিন, লকন্তু হক হস? োর নাম কী? 
  
 এমন সময দরজায হোকার শে। 
  
–ওরা এরস হেরি, মারন িুললশ। স্বাভালবক করে হিাযাররা বলরলন, আর লকিু জানার 
হনই আমার। যাওযার আরে একো কো হজরন যান, আিনারক রক্ষা করার দালযত্ব 
আমার। 
  
-লকন্তু আলমই হো সযার ক্লরডর খুলন, লুলসযার কেস্বর কাাঁিরি, োহরল হকন 
আমারক…….. 
  
-আবারও বললি, আিনারদর মারন আিলন এবিং আিনার স্বামী লরচাডেরকও রক্ষা করব, 
এ আমার অেীকার। 
  
লুলসযা অবাক হল, হকারনা কো বলল না, কৃেজ্ঞোিূণে হচারখ হকবল োলকরয রইল 
সামরনর হবাঁরে খারো হচহারার হোরযন্দা ভদ্ররলারকর লদরক। 
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এইসময দরজাো খুরল হেল। মুখ বাড়াল বােলার হট্রডওরযল। জানাল, স্কেলযান্ড ইযাডে 
হেরক লডরেকলেভ ইন্সরিটর জযাি এরসরিন, মাঁলসরয হিাযাররা। 
  
. 
  
১২. 
  
ইলেমরধয হখালা হেঞ্চ উইরন্ডা েললরয কযারেন হহলটিংস বসার ঘরর এরস প্ররবশ 
করররিন। 
  
জযারির সরে এক হিাকরা কনরটবল, নাম জনসন। মােবযসী জযারির হােুলড় হিো 
হচহারা। 
  
লেলন জনসনরক উরেশয করর বলরলন–জলন, এনারক েুলম হচরনা। খযােনামা হোরযন্দা 
এরকুল হিাযাররা। উলন হবললজযান িুললরশর হোরযন্দা লবভারের প্রধান লিরলন, হসই 
সময হেরকই ওনার সরে আমার ভাব জরম উরঠরি। দুজরন কাাঁরধ কাাঁধ লমললরয 
রহসযানুসন্ধারন হমরে উরঠলি। অিরাধীরকও ধররলি একসরে। ও, হসসব লদরনর কো 
আজও স্পি মরন িরড়। হসই হয, অযাবারক্রলম্ব’ জাললযালে হকসো, বলুন না মাঁলসরয 
হিাযাররা, আরর হয হলাকোরক আমরা দুজরন লমরল েসরলরস ধরলাম, মরন িড়রি না? 
োরির বযারণ অযালোরা? কী দুধেষে হলাক! ইউররারির প্রায সব হদরশর িুললশ ওর 
হিিরন হরনয হরয ঘুরর হবড়ারচ্ছ, অেচ ধররে িাররি না। হশষ িযেন্ত অযালে ওযারডে 
হলাকোরক হিলাম, আমরা দুজরন লমরল ওরক ধরর হফললাম, লনশ্চযই মরন িড়রি 
আিনার! োরিরর হবশ করযক বির হকরে হেরি, আিলন চাকলর হেরক অবসর লনরলন। 
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লন্ডরনই স্থাযীভারব বসবাস শুরু হল। ফরল হদখা সাক্ষাে প্রায বন্ধ হরয হেল। আিলন 
হো এখারন এরসই টাইলস-এর হসই অদু্ভে রহরসযর লকনারা কররলিরলন, োই না? 
আিনার সরে হশষ হদখা হরযলিল প্রায দু-বির আরে। এক ইোললযান ভদ্ররলাকরক 
হকন্দ্র করর েরড় ওঠা রহরসযর জে িাড়া আিলন-আলম একসরে কাজ কররলিলাম, 
োইরো মাঁলসরয হিাযাররা? োরির আজ, এখারন। আিনারক হদরখ, লবরশষ করর 
আিনার সারে কাজ করলি হভরব মনো ভালর খুলশ-খুলশ লােরি। 
  
ইন্সরিটর জযাি এবার কারজর কোয এরলন–আলম এরস শুনলাম, আিলন এক সুন্দরীর 
সারে কো বলরিন, িরর হদখলাম, সম্ভবে লরচাডে অযামলরর স্ত্রী লঠক বরললি? আসরল লক 
জারনন, ওইসব লবষ-লেষ খাইরয হেযা করার বযািারগুরলা, আমার হমারেও িিন্দ হয 
না। এই ধররনর মামলায, েদরন্তর কী আরি বলুন? হকবল ওই হঘাড়-বলড়-খাড়া। হকবল 
মৃে বযলক্ত কী হখরয লিল, কী িান কররলিল, এসব োরক হক লদরযলিল, এসব মামুলল 
েেয িাড়া উবের মলস্তষ্ক খাোরনার কী আরি? ডঃ গ্রাহাম জালনরযরিন, কলফরে লবষ 
হমশারনা হরযলিল, যা সরে সরে মৃেুয ঘোরনার িরক্ষ যরেি। কররানাররর লররিারেের 
সরে যলদ োর বক্তবয লমরল যায, োহরল স্বীকার করলি, এেেয লনভেররযােয। লকন্তু এর 
বাইররও বহু কাজ আরি। 
  
কো বলরে বলরে জযারির সন্ধানী হচাখ দুরো ঘরময বাাঁইবাাঁই করর ঘুরলিল। লেলন উরঠ 
দাাঁড়ারলন–এ ঘরর যা হদখার হদরখ লনরযলি। এবার লজজ্ঞাসাবারদর িালা প্রেরম লরচাডে 
অযামলর, োরিরর ডঃ কাররাললরক োমা ঘষরে হরব। ওই বযাো কাররাললরকই আমার 
কাললপ্রে মরন হরচ্ছ, অবশয েেয প্রমাণালদ লবচাররর ির। একো কো সবসময মরন 
রাখরেই হরব, হখালা মন ও হখালা হচাখ লদরয সব লকিু লবচার করব। 
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জযাি বাইরর খাবার জনয িা বাড়ারলন। কী হখযারল হিিন লফরর হিাযাররারক লক্ষয করর 
বলরলন–কী, আিলন যারবন না? 
  
লনশ্চযই, হিাযাররা সহজ করে বলরলন, আলম হো সবেদা আিনারদর সারেই আলি। 
  
–আর কযারেন হহলটিংস, ইশারায োরক হদলখরয বলরলন–উলন লক খারবন না? 
  
–জযাি, ওরক হিরড় দাও। হিাযাররা চে করর জবাব লদরলন।–ও হবচারার হবাধহয 
এখারন োকরেই ভারলা লােরি। 
  
-হযাাঁ, হিাযাররা লঠকই বরলরিন, বনু্ধর মরনাভাব আাঁচ কররে হিরর হহলটিংস বলরলন–
এখারন োকাই আমার িরক্ষ মেল। 
  
জযাি, কনরটবল জনসন আর হিাযাররা বসার ঘর হেরক হবলররয ওিরর যাওযার লসাঁলড় 
ধররলন। 
  
অনযলদরক লঠক একই সমরয হেঞ্চ উইরন্ডা লদরয হভেরর এল বারবারা। হোলালি ররঙর 
ব্ল্াউজ আর হাল্কা রিংরযর েযাকস োর িররণ। 
  
-আঃ, বড়রজাড় বাাঁচারলন, বারবারা সরাসলর োকাল কযারেন হহলটিংস-এর লদরক হশষ 
িযেন্ত িুললশ ঢুকল এ বালড়রে, কী বরলন। 
  
বারবারা ধি করর বরস িড়ল একধারর। 
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-হযাাঁ, মাদাম। হহলটিংস জবাব লদরলন, স্কেলযান্ড ইযাডে হেরক েদরন্তর কাররণ ইন্সরিটর 
জযািরক িাঠারনা হরযরি। হিাযাররার সরে ওনার বহুলদরনর িলরচয, ওাঁরা একসরে বহু 
রহরসযর লকনারা করররিন। দুজরনই এখন ওিরর হেরলন, লরচাডেরক লকিু লজজ্ঞাসাবাদ 
কররে। 
  
-বলুনরো, ওাঁরা লক আমার সরেও কো বলরে চাইরবন? 
  
-খুব সম্ভব নয। হহলটিংস োরক আশ্বস্ত কররলন, বলরলন, আর যলদ বা করর, োরে 
আিনার ঘাবড়ারনার কী আরি? 
  
-না না, ওসব লনরয আমার হকারনা ভয-ডর হনই। বারবারা সহজ ভলেরে বলল, আসরল 
কী জারনন, এরক্ষরত্র বুলদ্ধই হল আসল। েললরয হদখরে হরব, এর মরধয আরবরের 
লমরশল আরি লকনা। আচ্ছা, কযারেন হহলটিংস, আিলন লক আরবরের ধার-ধাররন না? 
ইরচ্ছ করর না আরবরে মনরক ভালসরয লদরে? 
  
-মারন, হহলটিংস হঢাক লেলরলন, হযাাঁ, করর দবলক। আরবে েললরয হদখরে আলমও 
ভারলাবালস। 
  
–আিনারক মারে মরধয বুরে উলঠ না, হকমন জলেল প্রকৃলের হলাক বরল মরন হয। হঠাৎ 
েলার স্বর চলড়রয হস জানরে চাইল আরে আিলন হকাোয োকরেন, কযারেন হহলটিংস? 
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দলক্ষণ আরমলরকায। বলরে িাররন জীবরনর লেন ভাে হসখারনই হকরে হেরি। আমার। 
হহলটিংস-এর হঠাাঁরে হালসর আভাস। 
  
–জানোম, আিলন এই জবাবই হদরবন। দলক্ষণ আরমলরকা! কী দারুণ জাযো, না? 
হযলদরক হচাখ যায, হকবল সবুরজ ঢাকা মাঠ, মারে মরধয বনাঞ্চল, কখরনা হচারখ িরড় 
উঠলে বযরসর কাউবযরদর, হঘাড়ায হচরি চরলরি, হারে দলড়র লযারসা, এ প্রান্ত ও প্রান্ত 
িুরে হবড়ারচ্ছ, হচারখ িরড় নদী, োর ওির হসেু, দেলর হরযরি হিাে হোরির হরলিে। 
কযলার ইলঞ্জন হরললাইন ধরর লেকলেক করে সামরন এলেরয চরলরি। মান্ধাো আমরলর 
হরল োলড়। োই হো বলল, আিনারক হকন মাে মারে হসরকরল মরন হয। এখন বুেরে 
িারলি। েরব হসরকরল হরলও আিলন হয রুলচশীল বযলক্ত, ো স্বীকার কররেই হরব। 
  
োর মারন? লঠক হবাধেময হলনা। হহলটিংস নরম েলায বলরলন। 
  
-বুেরে িাররলন না, োই না? বারবারার হঠাাঁরে হালসর লেললক। োর মারন আিনার 
আচার বযবহার। আিলন হযমন হযরকারনা িলরলস্থলের সারে খাি খাইরয লনরে িাররন, 
আবার প্ররযাজরন লমরেয কো বলা, এই সব আর কী! 
  
–হকন, ভদ্রো, নম্রো, দুঃখ, ভারলাবাসা, এসব আরবে লক আিনার মরধয হনই। 
  
হহলটিংস-এর কোগুলল এক ফুৎকারর উলড়রয লদল বারবারা আমার কো িাডু়ন, কযারেন 
হহলটিংস। এই বালড়র হলাকগুরলারক েললরয হদখুন। দু-লদনও হযলন, একো জলজযান্ত 
হলাক মারা হেল, অেচ লিরেরফাাঁো দুঃখ আরি মরন! 
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-কী বলরিন, মাদাম। হহলটিংস অবাক হরলন, দুঃখ িাযলন বলরিন? 
  
-হা আমার হিাড়াকিাল, বারবারা কিাল ঠুকরে এলেরয এল। কলফ হেলবরলর ধারর 
একো হচযারর বসল–ওই মানুষো, মারন আমার হজযঠুর কো বললি, সারা জীবন োকা 
হরাজোররর হিিরন কালেরয লদরযরিন, ভুলর ভুলর োকা জলমরযরিন। লকন্তু হাে খুরল হয 
খরচ কররবন, হস মন হকাোয? হাড়লকিরে, বুেরলন হকবল লনরজর স্বােে রক্ষার বযািারর 
লিল েনেরন জ্ঞান। যরেি বযস হরযলিল, অেচ লিা শররমর বালাই লিল না। হজযঠুর 
এইসব বদগুরণর জনয এই বালড়র হলাকরদর কেবার সম্মান হালন হরযরি, কী বলব। 
  
বারবারার কোশুরন কযারেন হহলটিংস চমরক উঠরলন। োর লবেরযর মাত্রা ক্রমশ বৃলদ্ধ 
হিল। একফাাঁরক মুখ লদরয হবলররয এল দুলে অফুে শে–কী বলরিন? 
  
বারবারা হাে ইশারায বাধা লদরয বলল–োমুন হো। সলেয যা, োই বললি। অে ঢাক 
গুরগুর কীরসর? আলম স্পি কো বলরেই ভারলাবালস। হজযঠুর স্বভাব চলররত্রর বদগুণ না 
বরল, আলম যলদ কারলা হিাশাক িরর হশাক িালন করোম, োহরল আিনার লনশ্চযই 
িিন্দ হে, োই না? নযাকা েলায বলোম–আহা-হা, আমার হজঠুর মরো ভারলা মানুষ 
িৃলেবীরে খুব হবলশ হদখা যায না। আমারদর সবার প্রলে যোযে কেেবয িালন 
করররিন। 
  
-সলেয, আিনার এসব কো শুরন হয হকউ অবাক হরব। 
  
-োই বুলে, লকন্তু আমার হো লিা-সরঙ্কাচ হরচ্ছ না। আসরল কী জারনন কযারেন 
হহলটিংস, আলম হমরযোই এরকম, বারবারা হবশ ফলাও করর বলরে লােল–সারাজীবন 
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লনরজর কাজ হোিাবার জনয োদা োদা লমরেয বলব, আর এক-আধবার হলাকরদখারনা 
ভারলামানুষ সাজব,–এমনোই লিরলন আমার হজযঠু। হমাোকো, ওনার দুবেযবহারই 
ওনারক সকরলর কারি অিিরন্দর করর েুরললিল। োই ওনার মৃেুয, কাররা মরন হশাক-
োি সৃলি কররে িাররলন। লক্ষয কররল বুেরে িাররবন, এই িলরবাররর সকরলর 
ভাবখানা এমন–যাক, আরিাদ লবরদয হরযরি হোরির। কযাররাললন লিলসর কোই ধরুন 
না। আহা হবচারী। হজযলঠ মারা হযরে লিলসমা এরস হজযঠুর সিংসাররর হাল ধররলন বরে, 
লকন্তু শালন্তরে লিরলন লক? লিলসমা িযেন্ত োর ভাইরক িিন্দ কররেন না, হজযঠুর জনয 
োর মরন জরম আরি একরাশ লবেৃষ্ণা। সব লকিু মুখ বুরজ েবুও োরক সহয কররে 
হরযরি, কারণ অনয হকারনা আশ্রয োর হনই। 
  
বারবারা োমল, দম লনল, কী হযন লচন্তা করল। োরির আবার বলরে শুরু করল 
আমার এক-একবার কী মরন হয জারনন হো, লিলসমাই োর ভাইরক খুন করররিন। 
েেকাল সন্ধযায হজযঠুর হােে অযাোরকর হয বযািারো ঘেল, এখনও ভাবরে অবাক লারে, 
লবশ্বাসই হয না হােে অযাোক হরযরি। লিলসমার ওির লদরনর ির লদন ক্লড হজযঠু 
মানলসক অেযাচার চাললরয হেরিন। লিলসমা একবারও এর লবরুরদ্ধ রুরখ দাাঁড়ানলন, 
লনরজরক সামরল হররখরিন, আর মরনর হভের দেলর হরযরি আরক্রারশর িাহাড়। হযরো 
আমারদর অরোচরর হকারনা একলদন ভাই-হবারনর মরধয এমন লকিু ঘরে হেরি, যা 
লিলসমার সরহযর ঠাই হভরঙ লদরযরি। জরম োকা আরক্রারশর চারি িরড়ই লিলসমা 
হযরো োর ভাইরক বারবারা োর কো হশষ করল না। 
  
–আিনার কো শুরন মরন হরচ্ছ, হরলও হরে িারর। কযারেন হহলটিংস চািা েলায 
বলরলন। 
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-োরিরর ওই ফমুেলা চুলরর বযািারোও হভরব হদখুন। সকরলর সরন্দরহর আঙুল ওই 
ইোললযান ডাক্তাররর ওির। লকন্তু আমার োে মরন হয না। হট্রডওরযলরকই আলম 
সরন্দহ কলর। 
  
–হট্রডওরযল, মারন আিনারদর বােলাররর কো বলরিন! কযারেন হহলটিংস লবেয প্রকাশ 
করর বলরলন–হট্রডওরযলরকই আিনার সরন্দহ হয হকন? বালড়রে হো আিনারদর 
কারজর হলারকর অভাব হনই, োরা লক ভারলা মানুষ? 
  
হা, হট্রডওরযলরকই হজযঠুর খুনী বরল মরন হয আমার, কারণ হস হজযঠুর টালডর িারশ 
িারশই আরসলন, োই। 
  
–োহরল হকন আিনার মরন এই ধারণা হল? 
  
কযারেন হহলটিংস হালকা সুরর জানরে চাইরলন। 
  
–জারনন কযারেন হহলটিংস, আমারদর দুজরনর দৃলিভলের মরধয অরনক লমল আরি। 
আিনার মরোই হোাঁড়া আর হসরকরল। লনরীহ হোরবচারা হোরির হলারকরা হয সবরচরয 
হবলশ শযোন, অেচ মুরখ ভারলা মানুরষর মুরখাশ আাঁো। অরনক হোরযন্দা এসব 
বযািাররক আমল হদন না। এখারনও োর বযলেক্রম ঘরেলন। সকরলর হচারখ হট্রডওরযল 
এক শান্ত ভদ্র, লনরীহ, লনরািরাধ হলাক। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

202 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

–লকন্তু হসভারব হভরব হদখরল শুধু হট্রডওরযল হকন, কযারেন হহলটিংস আর লনরজরক 
সামরল রাখরে িাররলন না, আিনার নামোও সরন্দহভাজনরদর োললকায োকা উলচে 
বরল মরন কলর। লনরীহ আর লনরদোষ যুবেীর মুরখাস এাঁরে হবমালুম সহজভারব ঘুরর 
হবড়ারচ্ছন। 
  
-োই বুলে, বারবারা সামানয হাসল, মরনর হভের হকারনা েলদ না হররখ হিে হেরড় সব 
বরল লদলাম লকনা–সলেয আজব এক হলাক বরে আিলন! 
  
–আজব হলাম কী ভারব? 
  
 কযারেন হহলটিংস লনরজর হচযার হিরড় েড়াক করর লালফরয উঠরলন। 
  
–হযাাঁ, জবাব হদব, লকন্তু োর আরে, বারবারাও েড়াক করর উরঠ দাাঁড়াল। হখালা জানলার 
লদরক হচাখ হবাঁলকরয বলল, উত্তর হিরে চান, োহরল বাইরর চলুন। বদ্ধ ঘররর মরধয দম 
বন্ধ হরয আসরি। আসুন, বাোরনর হখালা হাওযারে বরস েল্প কলর। 
  
বারবারা একো হখালা হেঞ্চ উইরন্ডার লদরক এলেরয হেল কই, আসুন। 
  
–লকন্তু আলম হো হযরে িারব না। হহলটিংস সহজ সুরর বলরলন–মাঁলসরয হিাযারযার 
লনরষধ আরি, এঘর িাহারা হদবার জনযই আমারক বলসরয হেরিন। 
  
-ওসব বারজ কো িাডু়ন, আসরল এঘররর মাযারে জলড়রয িরড়রিন আিলন, োই হখালা 
আকারশর নীরচ হযরে মন চাইরি না। হবশ, েে রারের কোই বলল। ভাবুন ক্লড হজযঠুর 
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কো। ওইখারন, ওই আরাম হচযারর উলন বরস আরিন, আমরা সকরলই এখারন 
উিলস্থে। অেচ আমরা হকউ হের িাইলন লবষলক্রযায ওনার হৃৎস্পন্দন ধীরর ধীরর বন্ধ 
হরে চরলরি, বা অরনকক্ষণ আরেই ওাঁর মৃেুয ঘরেরি। শুধু এেুকু জানরে হিররলি, 
হজযঠুর লসনু্দক হেরক রহসযজনকভারব োরই দেলর একো ফমুেলা চুলর হরয হেরি। সলেয, 
অদু্ভে এক িলরলস্থলে। লঠক এই সময আিনার িদধূলল িড়ল এঘরর। ঘররর চারলদরক 
হচাখ বুরলারলন, হমালহে হরলন। লরচাডেরক বলরলন, বাঃ, কী চমৎকার ঘর লম. অযামলর। 
আর আিনার সরের ওই মােবযসী হবাঁরে হলাকো। মাো জুরড় মস্ত এক োক, উাঁহু-হুাঁ, 
মুরলের লডম। কে লম্বা হরব? বরড়া হজার িাাঁচ ফুে চার ইলঞ্চ। বােকুল হরল কী হরব, 
হলাকোর এরলম আরি, ওাঁর প্রলেলে িদরক্ষি, োকারনার ভলেমা, কো বলার টাইল সব 
লমললরয এক অসাধারণ বযলক্তত্ব ও আত্মমযোদা সম্পন্ন িুরুষ। আমার মরো হমরযরকও 
কাে করর লদরযলিরলন, মুে দৃলিরে অিলক হচারখ ওনার লদরক োলকরয লিলাম 
অরনকক্ষণ। আর আিনার কোবােো শুরন মরন হরযলিল, আিলন অেযন্ত ভদ্র ও 
অমালযক। আচ্ছা, আিনার জন্ম করব? হেল মহাযুরদ্ধর িরর লক? 
  
-হিাযাররারক ওির-ওির ওরকমই হদখরে লারে। হাসরে হাসরে হহলটিংস বলরলন। 
আসরল হলাকো অেযন্ত িলরষ্কার িলরচ্ছন্ন লনখুাঁে িলরিালে ভারব সবলকিু হদখরে চান। 
অরনক লজলনস আরি, হযগুরলা আমরা ধেেরবযর মরধয আলন না, িরড় োকরলও ঘুরর 
োকাই না, হসইসব েুচ্ছ লজলনসরক উলন মহামূলযবান বরল মরন কররন, সালজরয গুলিরয 
হসগুরলা েুরল রারখন। হযমন হেমন করর সাজারনা েযনার হসে বা কাররা হিাশারক 
একেু ধুরলা–এসব হিাযাররা এরকবাররই বরদাস্ত কররে িাররন না। মরন মরন এেোই 
কু্ষব্ধ হয, যা আিনারক হবাোরনা যারব না। এককোয হলাকো অেযন্ত খুাঁেখুাঁরে। আলম 
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মারে মারে ওাঁরক হদলখ আর ভালব, দীঘেলদন ধরর ওাঁর সরে হমলারমশা করলি, অেচ ওাঁর 
মরো খুাঁেখুাঁরে স্বভারবর হরে িালরলন হকন? 
  
–অেোৎ, আিনারদর দুজরনর স্বভারবর মরধয লবস্তর ফারাক, বলরে িাররন এরকবারর 
উলরো। বারবারা হহরস হফলল। 
  
হহলটিংস লবরক্ত হরলন–আিনার হালস িারচ্ছ? আর ওাঁর কাজ? প্রলেলে কাজ সুশৃঙ্খরলর 
িলরচাযক। সমূ্পণে লনরজর িদ্ধলেরে আসল অিরাধীরক খুাঁরজ হবর কররন। অরনক 
হোরযন্দারক হদরখলি, অিরাধীর িদলচি হকাোয িরড়রি, হকাোয হস লসোরররের িাই 
বা চুরুে হফরলরি, এসব লনরয মাো ঘামায না, এসব নালক রহসয সমাধারন সাহাযয করর 
না, অেচ হিাযাররার মরে, েদরন্তর কাজ করর হোরযন্দার মাো আর োর িযেরবক্ষণ 
ক্ষমো……….. 
  
-দারুণ! হোরযন্দারদর দাদাঠাকুর, বারবারা হাসরে হাসরে বলল। োইরো এমন কো 
বলরে িাররন। েবু বাাঁরচাযা, আিনার মরো সুররলা হমালারযম স্বরর বরলনলন, কী 
চমৎকার ঘর, লম. অযামলর’! লনরজর হকৌেুরক বারবারা আর এক দফা হহরস উঠল। 
  
-এখনও আলম বললি, মাদাম, এ দুলদরন ঘরোর ওির লদরয কম েড় বরয হেল না, 
েবুও আমার হচারখ আরের মরোই খাসা চমৎকার হরয আরি। 
  
–আমার দৃলিভলে আলাদা, লবচার লবরবচনার সরেও কাররা লমল হনই, আলম স্বেন্ত্র কো 
হশষ না কররই বারবারা োনরে োনরে হহলটিংসরক লনরয এল হখালা জানলার কারি। 
োরির লফক করর হহরস বলল–আর হদলর নয, চলুন, বাোরন যাই। হমলা জ্ঞান শুরনলি 
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আিনার, চুি করর মাো ধরর হেরি। বাইররর হখালাবাোস না হরল চলরব না। মাো 
ঠাণ্ডা করর, োরিরর অনয কো। কী হল, এখনও দাাঁলড়রয আরিন, আসুন বললি। 
  
বারবারার করে লেে ধমকালনর সুর। 
  
লনরজরক বারবারার কবল হেরক মুক্ত করর অসহারযর মরো কযারেন হহলটিংস বলরলন–
আিনার অনুররাধ আলম মানরে িারলি না। হকন, ো বুলেরয বলা সম্ভব নয। শুধু 
এইেুকু হজরন রাখুন, মাঁলসরয হিাযাররা না লফরর আসা িযেন্ত আমারক এই ঘররই োকরে 
হরব। 
  
-আশ্চযে, বারবারা হহলটিংরসর লঠক হিিরন এরস দাাঁড়াল। কারনর কারি মুখ এরন 
লফসলফলসরস বলল–কযাসালবযািংকার কো জারনন হো? আহা হবচারা, আিনার অবস্থাও 
লঠক োই 
  
…দয টুড অন দয বালনেিং হডক…… হহারযন অলবাে লহ বযাড হক্লড…….. লকন্তু বনু্ধ, 
আিনার এ হাল হকন, খুরল বলুন হো। 
  
-আিলন আসরল কী কররে চাইরিন বলুন হো, কৃলত্রম রাে হদলখরয হহলটিংস বলরলন, 
মারে মারে আিনার কান্ডকারখানা হদরখ োিব বরন যাই। 
  
-বারজ কো রাখুন, বারবারার হঠাাঁরে হালস–সলেয বললি, আিনার সালন্নধয িাবার জনয মন 
আমার িেফে কররি। িুরুষ মানুষ হো কম হদলখলন, লকন্তু আমার হচারখ আিলন োরদর 
মরো নয, সমূ্পণে আলাদা। 
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–আিনার মরো অদু্ভে মাকো হমরয জীবরন এই প্রেম আলম হদখলাম। 
  
–এমন খুলশর খবর আরে হকউ হদযলন আমায। এো সুলক্ষরণর একো নমুনা। বারবারা 
আবার হহলটিংরসর হারে হাে রাখল, হিরলরদর মুরখ এমন কো শুনরল আমার মরো 
হমরযরদর মরনাবল হবরড় যায। 
  
কো হশষ করর বারবারা হহলটিংরসর হাে ধরর হযাাঁচকা োন মারল। একসময োরা। 
দুজরনই এরস দাাঁড়াল হখালা আকারশর নীরচ, বাোরনর মরধয। 
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ফ ফসমা কযাররাফলন 
১৩. 
  
লিলসমা কযাররাললন লাইরেলর েো বসার ঘরর এরস িা রাখরলন, হারে োর হসলাইরযর 
েরল। হসাফার ধারোই োর িিন্দ, বসার জনয দেলর হরলন। লঠক এই সময হসখারন 
হালজর হরলন ডঃ কাররালল, হারে েুলি আর একো হিাে সুযেরকস। 
  
ডঃ কাররাললর হচারখ-মুরখ লবরলক্তর হরখা প্রকাশ হিল, হবাো হেল বুলড় কযাররাললনই 
োর লবরলক্তর কারণ, লেলন হভরবলিরলন ঘরো এখন ফাঁকাই আরি, হস গুরড় বালল। 
  
ডঃ কাররাললর উিলস্থলে হের হিরয আিন মরন কযাররাললন বলরে োকরলন–সুাঁচো হয 
হকাোয হফললাম, চারিাশ খুাঁরজ হবড়ালচ্ছ, এখারনও ভুল করর হফরল হযরে িালর, হদলখ 
িাওযা যায লকনা। োরির েলার স্বর বালড়রয বলরলন–কী হল ডঃ কাররালল, সুযেরকস 
লনরয হকাোয চলরলন? এখারন বুলে আর োকরে ভারলা লােরি না? 
  
-লকিু মরন কররবন না, মাদাম, হারে ধরা েুলি আর সুেরকস একো হচযাররর ওির 
রাখরে রাখরে বলরলন, এখারন হো দু-লদন মজায কাোলাম, আর োকাো সমীচীন নয, 
অরনরকরই অিিন্দ। োিাড়া লন্ডরন আমার লকিু জরুরী কাজ িরড় আরি, োই মন না 
চাইরলও হযরে হরচ্ছ। 
  
–আিনারক হক অনুমলে লদল? এ বালড়র কাউরক বাইরর যাওযার হুকুম হনই বরলই হো 
জালন। 

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

208 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

  
–লচন্তা কররবন না, মাদাম, অবজ্ঞার সুরর ডঃ কাররালল বলরলন, ওসব সামরল হনব। 
  
–একান্তই যখন হযরে হয, েখন একো োলড় হডরক লদরে বলল। কযাররাললন এলেরয 
এরলন হদওযারলর লদরক। হসখারনই কললিং হবরলর হবাোম। 
  
–মাদাম, বযস্ত হরবন না, কললিংরবরল হাে রাখরে লেরযও নালমরয লনরলন কযাররাললন, ও 
কাজো আলমই হসরর হররখলি। 
  
-কী আর কলর, বলুন, কযাররাললন স্বাভালবক করে বলরে লােরলন, বালড়র কারজর 
হলাকগুরলারক হদখরিন হো। বুলদ্ধ বরল লকিু আরি। আিলন ডাক্তার মানুষ োয আবার 
এ িলরবাররর মাননীয অলেলে, হকাোয আিনার সুযেরকসো োলড়রে েুরল হদরব, ো 
নয। ওরদরই বা হদাষ লদই কী করর? মলনব মারা হেরিন, োাঁর মৃেুয রহরসযর কুললকনারা 
কররে বালড়রে হহামরা-হচামরা মানুষরদর লভড়। হোরযন্দা, িুললশ হক হনই বলুন। এসব 
হদরখ হবচারারা মাো লঠক রাখরে িারর বলুন? আমার বযস হরযরি, োর ওির 
মনরমজাজ ভারলা হনই। লকন্তু আরও দুরো হমরয হো আরি, একজন লফরের বযারমা লনরয 
বযলেবযস্ত, আর অনযজন ডঃ গ্রাহারমর সরে যখন-েখন হদখা করার জনয িুেরি হকারনা 
কাণ্ডজ্ঞান হনই। লিঃ লিঃ, লিায মরর যাই আর কী! 
  
–আমার একো হফান করা দরকার, আিলন যলদ, আঙুল েুরল ডঃ কাররালল হেললরফানো 
হদখারলন। 
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-হফান? কযাররাললন লবড়লবড় করর কী হযন বলরলন, োরির ঘাড় কাে করর বলরলন–
করুন, দরকার যখন, লনশ্চযই কররবন। আিলন হসাযা বাররাোর হট্ররনই যারচ্ছন বুলে। 
লকন্তু ও োলড় লন্ডরন হিৌঁিরে যরেি সময হনয। 
  
-জালন, সিংরক্ষরি জবাব লদরয ডঃ কাররালল হেললরফারনর লদরক এলেরয এরলন। 
লডররটলরর িাো ওোরে লােরলন, কযাররাললরনর নজর অনযলদরক হফরারনার প্ররচিা 
আর কী। বলরলন–বাোরনর লদক হেরক হচনা-হচনা েলা হিলাম। মরন হয আিনার 
ভাইলে, মাদাম। 
  
আমার ভাইলে! োর মারন বারবারার কো বলরিন, না? হখালা জানলা লদরয বাইররর 
লদরক োকারলন কযাররাললন, চািা েলায বলরে শুরু কররলন, হমরযো ওিররই অমন 
িলবরল, অেচ বুরকর হভের দুঃরখর িাহাড়, লনঃসে, ভাই আরি বরে একো, নারম 
মাত্র। হজযঠু লিল, োও মরর হেল। িন্নিাড়া জীবন আর কী! আর ওর মরো বযরস 
আমরা মা-মাসীর আদর-যত্ন হিরযলি। হসই সময বীসওযাে’ নারম একো ওষুরধর খুব 
চালহদা লিল। ওর মরধয লভোলমন এ, লব, লস, লড–চাররে গুণই লিল। হরাজ লনযম করর 
হখরে হে। 
  
কযাররাললরনর হশষ কোগুরলা শুরন ডঃ কাররালল সচলকে হরলন–বীসওযাে! আিলন এই 
কোোই বলরলন হো? 
  
হযাাঁ, ওইরকমই লবশ্রী রকরমর লকিু হরব। কযাররাললন বরল চলরলন–হবলররবলরর জনয ওই 
চার লভোলমনওযালা ওষুধ লিল। এরদরশ ও হরাে খুব কম হয। শুরনলি হনলেভ 
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হদশগুরলারে হবলররবলর হবলশ হয। যারা ধান হেরক চাল বািাই করর, মারন চাষা ভূরযা 
আর কী, ওরদর মরধয নালক এই অসুরখর প্ররকাি হবলশ। অনযরদর লক হয না? লম. 
হরনররর কোই বলল। উলন হো আর চারষর কাজ কররন না, অেচ মুখখানা হলরদ-
সাদারে হরয লেরযলিল। হেকফারটর িরর হরাজ সকারল আমার কোমরো একো করর 
বলড় হখে। লুলসযারকও বরললিলাম জারনন, আমার কো কারন লনরল হো, হমরযোর ভাব-
েলেক বুলে না, হকমন মনমরা হোরির। যাক লেরয, আলম হাাঁলফরয মলর হকন, এখানকার 
হিরলরমরযরা লক এই বুলড়র উিরদশ মানরে চায? জারনন ডঃ কাররালল, আমার বাবার 
আলশ বির বযরসও হচারখর হজযালে লিল স্বাভালবক। চশমার প্ররযাজন হযলন োর। লদলবয 
বাইরবল িরড়রিন। হোরযন্দা েল্প, খবররর কােজ িড়রে একেুও অসুলবধা হযলন। বাবা 
কখরনা রারে জানলা খুরল শুরেন না, রারের হাওযা নালক শরীরর লাোরনা ভারলা নয, 
লকন্তু হোঁরে বারের বযো যখন হবরড় হেল, েখন োর হদখারশানার জনয একজন মলহলা 
লিল। ওই নাসে রারে সব জানলা খুরল লদে। বযাস, ঠাণ্ডা বাোস ঢুকল, বাবারক কাবু 
করর হফলল। হশষ িযেন্ত মৃেুয। 
  
–হযারলা এেরচঞ্জ? েখনও কযাররাললন লবড়লবড় করর চরলরিন। ডঃ কাররাললর মন েখন 
হেললরফারনর লদরক–হযারলা, হযারলা, এেরচঞ্জ। মারক লক্লভ লি। লি-ওযান হেরক বললি। 
লন্ডরন একো কারনকশন চাই। ……হযাাঁ, নম্বর বললি…….. হসারহা ডবল এইে ফাইভ 
লি……. হযাাঁ, ফাইভ লি…….. আিনারাই ডাকরবন? …….হবশ, অরিক্ষা করলি। 
  
ডঃ কাররালল লরলসভার নালমরয রাখরলন। ক্রমশ োর দধযেচুযলে ঘেরি, উরত্তজনার 
োড়নায দাাঁে লদরয নখ কােরে লােরলন, হকমন অলস্থর ভাব। 
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খালনকক্ষণ হকরে হেল। এরস ঢুকরলন এডওযাডে হরনর। ঘররর হভের িা লদরয সজাে 
দৃলি িলড়রয লদরলন। এবার ধীর িারয ফাযার হেরসর িারশ এরস দাাঁড়ারলন, এখারনই 
ররযরি মযারন্টললিরসর ওির রাখা মাোলর মারির ফুলদালনো, যার মরধয আগুন ধরারনার 
জনয কুচারনা কােজ আর হমারমর হিাে হিাে খণ্ড রাখা আরি। 
  
ফুলদালনরে হাে লদরে লেরযও েমরক দাাঁড়ারে হল হরনররক। দরজা বন্ধ করার শে 
কারন এল, সচলকে হরয ঘাড় হফরারলন। হা, টালডর দরজা হঠরল ডঃ কাররালল হভেরর 
ঢুকরিন। োরক হদরখ হরনর যরেি ঘাবরড় হেরলন। 
  
অবাক হরয জানরে চাইরলন আিলন? এখারন? কী মরন করর? 
  
–আমার একো হফান কল আসার কো, োই….. 
  
 ডঃ কাররাললর দকলফযে হরনররর িিন্দ হল না, লেলন চুিরস হেরলন। 
  
–শুনলাম িুললশ এরসরি, কেক্ষণ? 
  
ডঃ কাররাললর প্ররের উত্তরর হরনর জানারলন হবশীক্ষণ নয, কুলড়-িাঁলচশ লমলনে হরব। 
ওই সবজান্তা হোরযন্দাোর সরে িুললশ অলফসাররর খুব ভাব। আরর কী হযন নাম 
হলাকোর জযাি, হবাঁরে হোরযন্দার সরে হবশ খালের করর কো বলরি। হচরনন নালক ওই 
িুললশ অলফসাররক? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

212 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

-কী নাম বলরলন? জযাি না? ডঃ কাররালল োমরলন, িরক্ষরণ বলরলন, লচলন মারন, 
একবার হদরখলি, োও দুর হেরক। 
  
-উলন নালক স্কেলযান্ড ইযারডের হোরযন্দা ইন্সরিটর, বালড়র কারজর হলাকগুরলা বলাবলল 
করলিল, োরেই শুনলাম। কারি লিরঠ হকাোয একো েদরন্তর কারজ এরসলিরলন। 
স্থানীয োনা হেরক খবর হিরয এ মৃেুযর লকনারা সন্ধারন ঢুরকরিন এখারন। 
  
এমন সময হেললরফান হবরজ উঠল। কো োলমরয হরনর ঘররর একিারশ চরল হেরলন। 
  
ডঃ কাররালল লরলসভার েুরল লনরলন। লফসলফলসরয বলরলন–হযারলা, লমওরযল নালক? 
  
…হযাাঁ, ভাই, আলম ……..না না, হশষ রক্ষা হল কই, বুরড়াো হয কাল রারেই িররলারক 
যাত্রা করররি……. না না, হডে সালেেলফরকে িাওযা যায লন। লাশ কাোরিাঁড়া হরযরি, 
শুনলি হো িাকস্থলীরে লবষরমশারনা কলফ িাওযা হেরি…….কী বলি? িুললশ? হযাাঁ 
এরসরি। ওই হলাকো। জযাব। একেু আরেই ঢুরকরি। ইন্সরিটার জযািরক ভুরল হেরিা 
নালক?……হযাাঁ, লঠক বরলি, স্কেলযান্ড ইযারডের ইন্সরিটার ……না না, আমার মুখ হদখবার 
সুরযাে হিল কই? যাক, িারড়া ওসব কো, আলম খুব লশেলেরই হিৌঁরি যালচ্ছ হযাাঁ, 
হমারহার ওই িুররনা হঠক–ওখারনই আমায িারব। আজ রাে সারড় নো নাোদ চরল 
এরসা, বুরেি, ভুল কররা না। রাখলি, লঠক আরি। 
  
হফারন কো বলা হশষ করর ডঃ কাররালল হারে েুলি আর সুযেরকস েুরল লনরলন। হখালা 
হেঞ্চ উইরন্ডাই এখন োর লক্ষয। দু-িা এলেরযরিন কী এরোনলন, এমন সময জানলা 
লদরয হভেরর োাঁলিরয িড়রলন ইন্সরিটর জযাি, হিিরন োর হদাসর এরকুল হিাযাররা। 
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হিাযাররার বুেরে হদলর হল না, কাররালল িালারে যালচ্ছরলন। লকন্তু ো হো হবার নয। 
লেলন এরকবারর ডঃ কাররাললর সামরন এরস দাাঁড়ারলন। 
  
ডঃ কাররালল চরে হেরলন হখলা কররিন নালক! িে িাডু়ন। সময হনই হারে। একু্ষলন 
হবররারে হরব। 
  
-মাফ কররবন, হিাযাররা বলরলন, এ বালড়র কাউরকই এক িাও বাইরর হবররারে হদওযা 
হরচ্ছ না জারনন। 
  
–ওসব বারজ কো রাখুন। ভারলা চান হো সরর দাাঁড়ান। ডঃ কাররালল প্রায ধমরক। 
উঠরলন। 
  
–আমার ভারলা-মন্দ আিলন লবচার কররবন? 
  
েখন হিাযাররারক খযািা হমারষর হরাে হচরি ধরররি। লেলন সামানয সরর এরলন, লনরজর 
ডান িা ঢুলকরয লদরলন ডঃ কাররাললর দুিারযর ফাাঁরকর মারে, োরির লদরলন এক 
লযািং। বযাস, সরে সরে কুরিাকাে। ডঃ কাররালল এরকবারর লেরয িড়রলন একো খালল 
হচযারর। 
  
ইলেমরধয কনরটবল জনসনও হসখারন হিৌঁরি হেরি। হিাযাররা োরক ইশারা কররলন। 
হস ডঃ কাররাললর হাে হেরক সুযেরকসো হকরড় লনল। 
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-ও-হহা-হহা, কী কররিন, মশাই? লঠক করর বসুন, িরড় যারবন হয, বলরে বলরে 
ইন্সরিটার জযাি এলেরয এরলন, বযরসর কো ভুরল হেরল চলরব! হচযার হেরক ডঃ 
কাররাললরক হেরন েুলরলন, োাঁর মুরখর লদরক োলকরয চমরক উঠলন জযাি, অবাকও 
হরলন। 
  
-আরর, এ কারক হদখলি? হচাখ িালকরয জযাি বলরলন–এ কারক হদখলি, েুই হোলনও 
না, হা, লঠক ধররলি। হসই হিাড়খাওযা শযোন। ো হেচ্ছাড়া, বাইরর লক ভাোরড়র 
আকাল িরড়রি। হকান ধান্দায এখারন এরস হসলধরযলিস শুলন। 
  
 হিাযাররাও হেবাক। ডঃ কাররাললর লদরক আঙুল েুরল জানরে চাইরলন–এরক হচরনন? 
আিনার িুররারনা হলাক বুলে। 
  
–ো যা বরলরিন, িুররারনা হলাকই বরে, জযাি মুচলক হাসরলন। এরা হল হচার আর 
ব্ল্যাকরমলাররর দল। ইোলল হেরক ধাওযা হখরযরি, ঘাাঁলে হেরড়রি এই শহরর। এ হল ওই 
দরলর নারের গুরু। চাাঁদু অেযন্ত ধলড়বাজ, ভালেযস আিলন সময মে ওরক লযািং হমরর 
কাে করর লদরযলিরলন, োইরো হেভাোরক ধরা হেল, না হরল আমার হাে লিিরল 
হবলররয িোড় িার হে। হোলনও, হোর কিালো হমারেই ভারলা নয, দুঃখ হরচ্ছ। 
কযমাস আরের কো মরন িরড় হোর? লমলারনর আেে লমউলজযাম হেরক হরমরুরনর 
আাঁকা আসল িলবো চুলর কররলিললস, হোরই এক সােররদ ওো হবচরে লেরয হারে-
নারে ধরা িরড়রি। হকসো আমারদর হহিাজরেই এখনও িযেন্ত ররযরি। হোর মদরেই 
চুলরো হরযলিল, ও হসো বরল লদরযরি, বুরেলিস। েযা-ফু না করর সরে কী কী আরি হবর 

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

215 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

কর। োরির কনরটবলরক লক্ষয করর জযাি বলরলন–জলন, দাাঁলড়রয না হেরক ওর 
িরকে সাচে কররা। 
  
জনসন োর ওিরওযালার হকুম োলমল করল। ডঃ কাররাললর িরকেগুলল হােরড় 
হবড়াল। হশষ িযেন্ত োর জযারকরের হভেররর িরকে হেরক হবর করল একো 
অরোরমলেক লিস্তল হিাে এবিং নলো েযাবড়া মুরখা। এবার ট্রাউজাররর লহিিরকে, 
িাওযা হেল একো চাকু, করযকলে ফলা হসলের, খুব শান হবাো হেল। এবার সুযেরকস 
ঘাাঁো হল–লবরশষ লকিুই হনই। িাওযা হেল একো হটরোরস্কাি ব্ল্াডরপ্রসার মলনের, আর 
একো িুাঁচরক েচে। 
  
–হোলনও, হোর জবাব হনই। ভণ্ড ডাক্তার হসরজ েুক করর ঢুরক িরড়লিস। হাসরে 
হাসরে জানরে চাইরলন বলল হকান মেলরব এখারন ঢুরকলিললস? অসুখ-লবসুরখর সরে 
লিস্তল-চাকুর কী সম্পকে? 
  
-লনরজরক রক্ষার কাররণ। ডঃ কাররালল জ্বলন্ত দৃলিরে হিাযাররার লদরক োকারলন, বুলে 
িাররল লেরল খায, আমার কারি এমন হকারনা আিলত্তকর লজলনস হনই, যা আিনারদর 
আমারক আেরক রাখরে সাহাযয কররব, ইন্সরিটার জযাি। োিাড়া আিনার হস ক্ষমোও 
হনই। োই বললি, আমারক হিরড় লদন। 
  
দাাঁড়া, দাাঁড়া, করল-িড়া ইাঁদুররর মরো িেফে কলরস না। আরে স্কেলযান্ড ইযারডের 
হাজরে যা, একেু হসবাযত্ন লনরয শরীররর মলস্ত করর হন, োরির হদখলব, হোরক আেরক 
রাখার ক্ষমো আমার আরি লকনা। মাঁলসরয হিাযাররা, জযাি োকারলন হিাযাররার লদরক, 
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আলম লনঃসরন্দরহ বলরে িালর এই হারামজাদাই ফমুেলাো সলররযরি, োরির সযার 
ক্লডরক খুন করররি। ওর কারি লনশ্চযই এখনও ওই ফমুেলাো আরি, নযরো িালারনার 
জনয এে ধানাই-িানাই কররি হকন? 
  
হিাযাররা ভারলা করর লক্ষয কররলন ডঃ কারবাললর হভকধারী হোলনওরক–োাঁর এক হাে 
জযারির বজ্রমুলঠর মরধয, অনয হাে সবরল ধরর আরি। রহসযানুসন্ধানী এরকুল হিাযাররা। 
সুযেরকরসর হভেরো খুাঁলেরয খুাঁলেরয হদখরলন হিাযাররা, োরির ঢাকনাো বন্ধ করর 
লদরলন। 
  
–আিলন লনরজরক কী মরন কররন? আমার সরে চালালক কররে আসরবন না। ডঃ 
কাররাললর চািা হুঙ্কার হশানা হেল। আলম িাড়াও ও লজলনস চুলর করার জনয এ বালড়রে 
আরও অরনক হলাক আরি, হসো হভরব হদরখরিন? 
  
–আিনার মুখ বুরজ োকাই মেল, হিাযাররা হুাঁলশযালর লিরলন। 
  
হিাযাররারক সমেেন করর জযাি বলরলন, উলনও হোরক চুি োকরে বলরিন, আলমও 
বললি, মুখ খুরল লনরজর খারাি হডরক আলনস না। জলন, আলম এই শযোনোরক হদখলি, 
েুলম ওিরর যাও, সকলরক বলল, আলম এখুলন ডাকলি, ওরা হযন নীরচর এঘরর চরল 
আরসন। 
  
–হবশ, যালচ্ছ, ডঃ কাররাললর হােো হিরড় লদরয কনরটবল ঘররর বাইরর চরল হেল। 
এই সুরযারে এক েেকায জযারির হাে িালড়রয ডঃ কাররালল হখালা জানলার লদরক িুরে 
হেরলন, অবশয োড়াহুরড়ারে োর সুযেরকসো লনরে হভারলনলন। লকন্তু এবাররও োরক 
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বযেে হরে হল। হিাযাররার জুজুৎসুর িযাাঁরচর িািায হয িরড়রি, হস জারন কে ধারন 
কে চাল। কাররাললর হক্ষরত্রও োর বযলেক্রম হল না। এরকবারর সোন মুখ েুবরড় লেলন 
িড়রলন হমরের ওির। হারে ধরা সুযেরকসো লিেরক িড়ল খালনক দূরর। 
  
জযাি কলঠন হচারখ োকারলন কাররাললর লদরক, সুযেরকসো েুরল লনরলন। বাজখাাঁই েলায 
বলরলন–হোর লক এখারন বরসই মাররধার খাওযার সখ হরযরি? আমার এই হিাকরা 
কনরটবলরক হো লচলনস না, হোরক করযকো হমাক্ষম দাওযাই হদওযার জনয ওর 
হােো লনশলিস কররি, বুেরে িারলি, হকবল আমার হুকুরমর অরিক্ষায। োই বললি, 
শুধু-শুধু মাররধার না হখরয ভদ্ররিরলর মরো এখারন হবাস, আরাম কর। 
  
কাররাললর কাাঁধ দুরো ধরর জযাি হজার করর োরক হসাফার ওির বলসরয লদরলন। সলেয 
ডঃ কাররালল ইন্সরিটার জযারির কো হররখরিন, আর উরঠ দাাঁড়াবার হচিা কররনলন, বরিং 
েলদরে হঠস লদরয আরযস করর বরসরিন। 
  
েরব হভেরর-হভেরর সারির মরো ফুাঁসরিন, ো হবাো হেল। মারে মরধয কলঠন দৃলিরে 
জযাি ও হিাযাররারক হদখরিন। 
  
কাররালল এই মুহূরেে মযারির নাোরলর মরধযই আরিন বুরে হিাযাররা হসখান হেরক সরর 
এরলন, ধীর িারয হহাঁরে হেরলন হখালা জানলার লদরক। দাাঁড়ারলন। 
  
এসময কযারেন আর বারবারা বাোরন হবড়ালচ্ছরলন। এবার ওাঁরদর ঘরর হফরার সময 
হরযরি। দু’জরন হারে হাে হররখ হাসরে হাসরে হহাঁরে আসরিন। ঘররর হভেরর দাাঁলড়রয 
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অলনলমখ নযরন হিাযালরা এই দৃশয উিরভাে কররলন। ওাঁরা হভেরর এরস ঢুকরলন, 
হিাযাররারক হকউ হদখরে িানলন। 
  
হিাযাররা এরস দাাঁড়ারলন বনু্ধ ও সহকারী হহলটিংস-এর ো হঘাঁরষ। কারনর কারি মুখ 
এরন লফসলফলসরয বলরলন–এসব কী হরচ্ছ, হহলটিংস? আমার অবেেমারন ঘর হেরক 
িাললরয হেরল ওই িুকলড়র সারে হপ্রমালাি কররে? বললহালর বািু! লদরন লদরন হিাে 
হরচ্ছা হদখলি। হোমার বউরযর কারন খবরো না েুলরলই নয হদখলি, মজা বুেরব 
েখন। 
  
লনরুিায হরযই, হহলটিংস ললিে হরলন, একেুকররা হালস হদখা হেল হঠাাঁরে, হোমার 
কো মরো এখারনই লিলাম। হকারেরক বারবারা এল। বাোরন যাবার জনয োনাোলন 
কররে লােল, হকানও হজার আিলত্ত শুনল না। লবশ্বাস কররা, একেু লমরেয বললি না। 
বুেরল হিাযাররা, হমরযোর মলস্তষ্ক লবকৃলে আরি, সামানয হরলও আরি। না হরল একোনা 
হকউ অে বকরে িারর। এই কাররণই হবাধহয ডঃ গ্রাহাম ওরক লবরয কররে 
োলবাহানা কররিন। 
  
ইলেমরধয অযামলর িলরবাররর হলারকরা হভেররর দরজা লদরয টালডরে ঢুকরে শুরু 
কররিন। বারবারা জযারির লদরক োকাল, একেু হাসল, োরির হসাফারে বরস িড়ল, 
অবশয ডঃ কাররাললর হেরক দূরত্ব বজায হররখই। 
  
হরব হযরো। হহলটিংসএর কোয হিাযাররা হকারনারকরম জবাব লদরলন। োরির 
বলরলন–যাক, এবার কারজর কোয আলস। এবালড়র হলারকরা হক হকাোয হকান 
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অবস্থারন দাাঁলড়রয বা বরস আরিন, ো লনখুাঁে ভারব হদরখ হনওযা হোমার দালযত্ব। েৃলের 
মরধয ধরর োকরব, ভলবষযরে কারজ লােরব। 
  
-কী কারজ লােরব, শুলন? 
  
–হফর েকে! আরস্ত অেচ ধমরকর সুরর হিাযাররা বলরলন। হচারখ হালসর লেললক হখললরয 
বলরলন–আমার কোর অবাধয হরযরি হো, মরন হররখা, আজ রারেই হোমার বউরযর 
কারি খবর হিৌঁরি যারব। 
  
*** 
  
 হিাযাররার লনরদেশ মরো হহলটিংস োাঁর কাজ শুরু করর লদরলন। অবশয হিাযাররাও 
সবলকিু লক্ষয কররিন। হদখা হেল লিলসমা কযাররাললনরক, োর এক হাে লরচাডে ধরররি, 
অনয হােলে লুলসযা। োরা ঘররর মরধয চরল এরলন। একো হিাে েুরল কযাররাললনরক 
বলসরয লদরয ওরা স্বামী-স্ত্রী এরস বসল হেলবরলর ডান িারশর দুলে কািাকালি হচযারর। 
লুলসযার ওির নজরদালর চালারে সুলবধা হরব বরল লরচাডে োর বউরযর ো হঘাঁরষ বরসরি, 
ো বুেরে হদলর হল না স্বনামধনয হোরযন্দা এরকুল হিাযাররা ও োর সহকারী কযারেন 
হহলটিংস-এর। 
  
েখনও একজন আসরে বালক। অবরশরষ লেলন এরস ঢুকরলন। আরামরকদারায বসরলন, 
হযখারন বরস সযার ক্লড অযামলর হশষ লনঃশ্বাস েযাে কররলিরলন। ইলন হরলন সযার ক্লরডর 
সলচব এডওযাডে হরনর। 
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লরচাডে প্রেরম কযাররাললন ও বারবারারক উরেশয করর জযািরক হদলখরয বলল–উলন হরলন 
স্কেলযন্ড ইযারডের এক নামী লডরেকলেভ ইন্সরিটার জযাি। 
  
জযাি োর কনরটবলরক ঘররর দরজা হভের হেরক ভারলাভারব বন্ধ করর হদবার লনরদেশ 
লদরলন। 
  
এিযেন্ত কযাররাললন জযারির নাম হকবল শুরনরিন, এখন ওই রাশভারী ইন্সরিটাররর 
সারে িলরচয হরে ঘাবরড় হেরলন। ভরয ভরয ভাইরিার কারি জানরে চাইরলন–
অবরশরষ স্কেলযন্ড ইযাডে হেরক হানা লদরে হল? হকন বলরে িালরস? 
  
–হকন? োহরল হশারনা, লিলসমা। লরচাডে বলল, ডঃ গ্রাহারমর লররিারেের লভলত্তরে বাবার 
মৃেরদহ হিাটমরেেরম িাঠারনা হয। হসখারন কাোরিাঁড়া করর ওরা হয লররিােে লদরযরি, 
ো বলা হরযরি, এ স্বাভালবক মৃেুয নয, লবষ হমশারনা কলফ খাইরয খুন করা হরযরি। 
  
একো শুরন কযাররাললন ডুকরর হচাঁলচরয উঠরলন। 
  
–লম. অযামলর, এসব কী বলরিন? হরনর ভুরু কুাঁচরক হচাখ িালকরয বলরলন–হশষ িযেন্ত 
খুন, োও হযমন–হেমন নয, এরকবারর লবষ খাইরয হেযা। 
  
-হাাঁ, কররানার লররিােে িলরষ্কার হলখা হরযরি, লরচাডে হকরে হকরে জবাব লদল বাবার 
হিরে লবষ হমশারনা কলফর নমুনা লমরলরি। লহসরকালসন, যা খাইরয োরক খুন করা 
হরযরি। 
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-কী, লহসরকালসন? হরনর হচাঁলচরয উঠরে লেরযও সিংযে হরলন–আলম জালন, হদরখলিও। 
বযাস, হরনর মুরখ কুলুি আাঁেরলন। হকবল বাাঁকা হচারখ লুলসযারক জলরি কররে 
লােরলন। 
  
এবার ইন্সরিটার জযাি এলেরয এরস জানরে চাইরলন, কী হল, োমরলন হকন? কী 
জারনন, কী হদরখরিন, বলুন, লম. হরনর। 
  
-না-না, লকিু জালন না, লকিু হদলখও লন। হরনররক েখন বুলে হবাবারে হিরযরি, 
অসিংলগ্নভারব জবাব লদরলন। 
  
ঘররর সকরল চুি, হকবল একো উসখুসালন শুরু হরয হেরি হবাো হেল। লম. হরনর কী 
জারনন বা কী হদরখরিন–হসোই হল মুখয প্রে। 
  
লম. হরনর, জযাি আবার বরলন, আিলন হয হকারনা লকিু হোিন রাখরে চাইরিন, ো 
স্পি। আমরা আিনার সহাযো চাইলি। কী এখারন হসলদন ঘরেলিল, হভালা মরন ভারলায 
ভারলায বরল হফলুন। অপ্রীলেকর িলরলস্থলে দেলর কররে আমারদর বাধয কররবন না। যা 
জারনন বরল হফলুন। 
  
–লবশ্বাস করুন, এমন লকিু গুরুত্বিূণে েেয নয, হরনররর হসই হহাঁযালল িূণে, কোবােো 
আমার বক্তবয হল খুব স্বাভালবকভারব এর লকিু যুলক্তসেে বযাখযা আরি বরল আলম মরন 
কলর না। 
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বযাখযা! কীরসর বযাখযা? জযাি েম্ভীর মুরখ হরনররর এরকবারর সামরন এরস দাাঁড়ারলন 
মশাই, এখনও সময আরি, মুখ লেরি োকরবন না। আসল কোো সকলরক শুলনরয 
লদন। নযরো আিনার হভাোলন্তর অন্ত োকরব না আবার বললি, যা হজরনরিন হদরখরিন, 
ঘর ভলেে হলারকর সামরন প্রকাশ করুন। 
  
জযারির ধমক হখরয হরনর োর লদরক োকারলন, কী বলরে লেরয হঠাাঁে খুলরলন বরে, 
লকন্তু িরক্ষরণ ো বন্ধ হরয হেল। উলন হয খুব ভয হিরযরিন, বুেরে কাররা বালক রইল 
না। 
  
-কী হল? হবাবা হরয হেরলন হয, বলুন। জযারির েজেরন হরনর চমরক উঠরলন। 
  
–হযাাঁ বললি। হরনর হঢাক লেলরলন, োরির বলরলন, হদরখলিলাম একো ওষুরধর লেউব 
হেরক করযকো হিাে বলড় হবর করর লমরসস লুলসযা অযামলর হারের মরধয লুলকরয 
রাখরি। এক লনঃশ্বারস কোগুরলা বরল হফলরলন হরনর। 
  
-কখন ঘরেলিল? জযাি জানরে চাইরলন। 
  
–েেরারে। লডনার হশষ করর সবাই এঘরর বরস েল্পগুজব করলিরলন। গ্রারমারফারন 
একো িুররনা হরকডে চাললরয লদরয বারবারা নাচলিল ফেট্রে নাচ। বারবারারক লঘরর 
সকরল বরস আরি। বাজনার আওযাজ আমার কারন হেল। টালড হেরক হবলররয এলাম। 
বারবারার অনুররারধ আলমও ওর সারে নাচরে শুরু করলাম। েখনই নজর িড়ল লুলসযা 
অযামলরর ওির। হদলখ ওষুরধর বাে হেরক একো লেউব বার কররলন। এসময হকারনা 
লদরক নজর লিল না োর। লেউব উলরে ধররলন বাাঁ হারের হচরোরে। আমার ধারণা, 
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ওগুরলা লহসরকালসন। এরিররই সযার ক্লরডর ডাক িড়ল। আলম হফর টালডরে এরস 
ঢুকলাম। 
  
-আিলন এেসব জারনন, অেচ বরলনলন, হকন? জযাি িুলললশ কাযদায জানরে চাইরলন–
মাঁলসরয হিাযাররা এখারন লিরলন, োরক অন্তে বলরে িাররেন। 
  
হরনর অবশয িালো হকারনা কো বলরলন না। লেলন চুি করর বরস রইরলন। লুলসযা 
লকিু বলার জনয উরঠ দাাঁড়াল। ো বুেরে হিরর জযাি হাে ইশারায োমরে বলরলন 
লমরসস অযামলর, আিনার িালা এখনও আরসলন। লম. হরনররর সরে কো বলা হশষ 
হহাক, োরির আিনার বক্তবয শুনব। 
  
-আিলন যাই বলুন, অলফসার, হরনর বলরে শুরু কররলন, আসরল এই ঘেনার কো 
হবমালুম ভুরল লেরযলিলাম। লম. লরচাডে অযামলরর মুরখ কলফর সরে লহসরকালসন িাওযার 
খবরো শুরন মরন িরড় হেল। অবশয লমরসস লুলসযা অযামলরর হারের বলড়গুরলা 
লহসরকালসন নাও হরে িারর, অনয হকারনা ওষুধ হরব হযরো। 
  
-বুেলাম, এবার জযাি োকারলন লুলসযার লদরক। বলরলন–আিলন কী বলরে চাইলিরলন, 
এবার বলুন, মযাডাম। 
  
-আসরল, আলম ওই বারের ওষুরধর লেউবগুরলা হনরড় হচরড় হদখলিলাম, এমন ওষুধ 
খুাঁজলিলাম, যার একো হখরল খুব ভারলা ঘুম হরব, এক ঘুরমই রাে কাবার। 
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জযাি এবার হরনররর লদরক োকারলন–আিলন বলরলন, লেউরবর হভেররর প্রায সব বলড় 
হারে হঢরল লনরযলিরলন, োইরো? 
  
-হযাাঁ, হেমনোই হদরখলিলাম। 
  
-মযাডাম, জযাি আবার লুলসযারক হজরা কররে শুরু কররলন, একো কী দুরো বলড়ই 
ভারলা ঘুরমর জনয যরেি, লকন্তু অেগুরলা বলড় কী কররলন আিলন? বলুন। 
  
-কী করলাম, মরন িড়রি না। লুলসযা একেু োমল, িরক্ষরণ কী বলরে লেরয বাধা 
হিল। 
  
েেক্ষরণ ওলদরক হসাফা হেরক েড়াক করর লালফরয উরঠরিন ডঃ কাররালল। লহিংস্র 
দৃলিরে লুলসযার লদরক োকারলন। ঘৃণা ভরা করে লচৎকার করর বলরলন–ইন্সরিটার, 
বযািারো হদখরলন হো? আমারক খারমাখা সরন্দহ করর শুধু-শুধু আেরক রাখরলন আিলন 
এখনও। বুেরে িাররিন না, ওই কাাঁচুমাচু মুরখ বরস োকা মলহলালেই হল আসল খুলন, 
হয োর শ্বশুর সযার ক্লড অযামলররক লবষ খাইরয হেযা করররি। 
  
কাররাললর লচৎকার হচাঁচারমলচ বারবারার সহয হলচ্ছলনা। হস হসাফা হিরড় উরঠ দাাঁড়াল। 
েকু্ষলন কযারেন হহলটিংসরক োর কাি হঘাঁরষ দাাঁড়ারে হদখা হেল, ভেী হদরখ মরন হল, 
একমাত্র লেলনই িাররন এই অস্বলস্তকর িলরলস্থলে হেরক বারবারারক রক্ষা কররে। 
  
ইন্সরিটার জযাি হাে েুরল ডঃ কাররাললরক সিংযে হরে ইলেে কররলন। বলরলন 
আিনার কোই হশষ কো নয, জানরবন। োিাড়া আিনার সারে, হচনাজানার বযািারো 
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আমার কম লদরনর নয, অেএব আিলন কেো সৎ বা অসৎ, ো জালহর না কররলও 
চলরব। 
  
-আিনার মন চাইরল, ইরচ্ছ মরো বলরে িাররন, আিলত্ত হনই। ডঃ কাররালল েলার স্বর 
একেুও নামাল না। একই ভলেরে বলরলন–আলম বালনরয বালনরয েল্প বললি না। আসল 
কোো হজরন লনন, ইন্সরিটার োিাড়া আিলন হো জানরে হচরযলিরলন, হকান মেলরব 
এ বালড়রে ঢুরকলি? ওই মলহলা, মারন লমরসস লুলসযা অযামলরর ডারকই আলম এখারন 
এরসলিলাম, অবশয েখন আমার মাোয হকারনা বদ মেলব লিল না। উলন আমায 
বলরলন, ওাঁনার শ্বশুর সযার ক্লরডর দেলর করা ফমুেলা হাে সাফাই করর আমার কারি 
হবরচ হদরবন। আিলন ভারলা করর জারনন ইন্সরিটার, এসব কারজ আলম অভযস্ত। োই 
ওাঁর প্রস্তারব রালজ হরয হেলাম। 
  
লনরজর হদাষ ঢাকবার জনয হবশ েল্প হকাঁরদরিন হদখলি, জযাি আবার ধমরক উঠরলন। 
আিলন হরলন িুররারনা িািী। আিনার গুরণর লক হশষ আরি, মশাই! ইন্সরিটার এবার 
লুলসযারক প্রে কররলন–ওই হলাকো যা যা বলরবন, সব লক সলেয, মযাডাম? 
  
লুলসযার মুখ সাদা হরয উঠল, হক হযন বুলে এক লহমারে োর িারযর রক্ত শুরষ 
লনরযরি। লরচাডে োকাল বউরযর মুরখর লদরক, হস ঘাবরড় হেল, কী জালন বাবা, একু্ষলন 
না জ্ঞান হারায। োর ভীষণ রাে হল। হস েলা চলড়রয বলল–অলফসার, এসরবর মারন 
কী? হদখরিন, আমার স্ত্রীর শরীর ভারলা হনই, নালক বুরেও বুেরে চাইরিন না। এসব 
আলম হমারেই হরে হদব না, বরল রাখলি। 
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জযাি হচাখ রালঙরয বলরলন–আিলন হকন বাধা লদরচ্ছন, লম. অযামলর? মযাডারমর আত্মিক্ষ 
সমেেরন যলদ লকিু ওনার বলার োরক, োহরল ওাঁরকই বলরে লদন, আিলন দযা করর 
োমুন। 
  
লুলসযা োকাল লরচারডের লদরক, অবশয সরাসলর নয, উরঠ দাাঁড়াল, লকিু বলরব বুলে। 
  
 লঠক এই সময ডঃ কাররালল রােে স্বরর বরল উঠরলন উলন আবার কী বলরবন? বলার 
কী আরি। হদখরিন না সব ফাাঁস হরয যাওযারে হকমন মরা মারির মরো মুখখানা হরয 
হেরি। ওই মলহলা কার রক্ত বরয হবড়ারচ্ছ জারনন? শুনরল আিনারা চমরক উঠরবন। 
ওর মা হসলমা হেেজ, কুখযাে নারী গুপ্তচর। লনরজর ঘৃলণে িলরচয হোিন হররখ সযার 
গ্লরডর হিরলরক এো-হসো বুলেরয লবরয কররে বাধয কররি। োরির আদশে েৃহবধূর 
ভান করর ঘর-সিংসার কররি। ওইমলহলারক লবশ্বাস হনই, যখন েখন যার োর সবেনাশ 
কররে িারর, ওর সিংস্পরশে না-আসাই মেল। 
  
-চুিকর, বদমাইস। শারেের হাো গুলেরয লরচাডে হচযার হঠরল লেলড়িং করর লালফরয উঠল। 
কাররাললরক লক্ষয করর হুমলক লদল–েুই আমায লচলনস নারর, শযোন। এমন ঘুলষ লাোব, 
নাকো আর নারকর জাযোয োকরব না। হোর ওই হমাো শরীররর হাড়গুরলা আস্ত 
োকরব না জালনস। হোর হাল বাররাো করর িাড়ব। 
  
জযাি দু-হাে েুরল লরচাডেরক শান্ত করার হচিা কররলন। বলরলন লম. লরচাডে, আিলন 
যলদ আরে ভারে ওর হাড়রোড় গুাঁরড়া করর হদন, োহরল আমারদর ভারেয কী জুেরব। 
মরন রাখরবন, ও একো লক্রলমনাল, িুললরশর খাোয ভুলর ভুলর অলভরযাে আরি ওর 
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নারম। বেেমারন কাররালল আমার হহিাজরে। করযকলদরনর মরধয ওরক আদালরে হালজর 
করা হরব। 
  
লরচাডে লনরজর হচযারর আবার বরস িড়ল। এবার জযাি োকারলন লুলসযার লদরক। 
বরলন–মযাডাম, আমরা এই মৃেুযরহরসযর লকনারা কররে চাইলি। আর আিনারা যলদ 
এভারব বযােড়া হদন, োহরল লক কাজ এরোরব। আিনারক বললি মযাডাম, কাররাললর 
কো বাদ লদন, আিনার কী বক্তবয আরি, োই শুনরে চাইলি আমরা। 
  
লুলসযা নীররব ঘুরড় দাাঁড়াল, আড়রচারখ লরচারডের লদরক োকাল। িরক্ষরণ হিাযাররার 
লদরক োকাল, দৃলিরে েরর িড়রি অসহাযো, িরক্ষরণ কী মরন করর একো হাে 
বালড়রয লদল োর লদরক। 
  
হিাযাররা োকারলন লুলসযার লদরক। মাদাম, ঘাবরড় যারবন না, মরন বল আনুন। 
হিাযাররা োরক সাহস হজাোরলন আিনারক হোড়ারেই বরললি, আলম আিনার বাবার 
বযসী, আিলন লনঃশঙ্কলচরত্ত আিনার বক্তবয হিশ করুন। যা লকিু লমরেয লিল, সব 
প্রকারশয এরস হেরি। এখন শুধু সলেয জানার সময এরসরি। মরন রাখরবন, হাজার চািা 
লদরযও সেযরক হঢরক রাখা যায না, একলদন না একলদন োর প্রকাশ ঘেরবই। োই 
বললি, মাদাম, যা লকিু বলরে চান, বরল হফলুন, লনরজরক হালকা করুন। 
  
হিাযাররা োর জাযো হিরড় ধীর িারয এলেরয এরলন হখালা জানলার সামরন, লকন্তু কান 
খাড়া। 
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-হযাাঁ, লুলসযা চুি করল, খালনকো সময হকরে হেল, হযরো বা মরন মরন সাহস সঞ্চয 
করর লনল। িরক্ষরণ হশানা হেল লুলসযার ধীর ও স্বাভালবক কেস্বর–হসলমা হেেজ 
আমার মা, আলম োর েভেস্থ সন্তান। ডঃ কাররাললর কোনুযাযী এিযেন্ত সলেয। োরিররর 
যা লকিু, হসগুরলা ওনার মনেড়া েল্প। উলন ইরচ্ছ করর ওনার হদাষো আমার ঘারড় 
হফরল লদরে চাইরিন। আসরল বযািারো লঠক উলরো। ওাঁরক এখারন আসার জনয আলম 
িীড়ািীলড় কলরলন, সযার ক্লরডর ফমুেলা চুলর করর লবলক্র করা কোোও সমূ্পণে লমরেয। 
ওনার মূল উরেশয লিল আমারক ব্ল্যাকরমল করা। প্রচুর োকা কামারনার ধান্দায এই 
িলরবাররর জাল অলেলে হরয ঢুরক িরড়লিরলন। 
  
-কী বলি, লুলসযা? লরচাডে আগুন হচারখ স্ত্রীর লদরক োকাল, হলাকো হোমায ব্ল্যাকরমল 
কররে এরসরি? 
  
লরচাডে লুলসযার ো হঘাঁরষ এরস দাাঁড়াল। 
  
-হযাাঁ, লরচাডে। লুলসযা হজারর হজারর বলরে লােল, আজ আলম সলেয বলরে আর ভয িাই 
না। উলন সব সময আমায ভয হদখারেন–ফমুেলা যলদ ওনার হারে েুরল না লদই, োহরল 
আমার অেীে বালড়র সকলরক বরল হদরবন। লকন্তু ফমুেলা হালেরয হনওযা আমার িরক্ষ 
সম্ভব হযলন, লবশ্বাস কররা েুলম। ফমুেলা-হচার লহসারব আমার সরন্দহ হরচ্ছ ওনারকই, 
কারণ যখন-েখন টালডরে হঢাকার সুলবধা উলন হিরেন এখন বুেরে িারলি, উলন হকন 
আমার কারন কারন শুলনরযরিন লহসরকালসরনর ক্ষমোর কো। ওো নালক খুব ভারলা 
ঘুমিাড়ালন ওষুধ। আসরল ডঃ কাররালল ধররই লনরযলিরলন, আলম লহসরকালসন হখরয 
মরব। বযাস, আর ওনারক িায হক! চাউর করর হদরবন ফমুেলা চুলর করর ধরা িড়ার 
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ভরয লবষ হখরয আত্মহেযা কররলি। শযোলনরে ওাঁর জুলড় হমলা ভার। হারড় হারড় লচলন 
ওাঁরক, কে হমরযর হয সবেনাশ করররিন, ো আর কী বলব। 
  
লুলসযা লনরজরক আর সামলারে িারল না। কান্নায হভরঙ িড়ল। 
  
লরচাডে োরক লনরজর কারি হেরন লনল–শান্ত হও, ডাললেিং। হোমার এই হিাট্ট বুরকর মারে 
কে চাি ধরর হররখি, অেচ আমার সরে ভাে কররালন। সব যন্ত্রণা একাই বহন কররি। 
  
লকন্তু েেক্ষরণ লুলসযা হবহুাঁশ হরয িরড়রি। লিলসমা কযাররাললন িুরে এরলন। লরচাডে োর 
সহরযালেোয লুলসযারক ধরর হেলবরলর ওির শুইরয লদল। 
  
হিাযাররা এবার জানলা হিরড় চরল এরলন ডঃ কাররাললর সামরন। হবশ আরযস করর 
েলদরে বরসলিরলন ডঃ কাররালল। হিাযাররা এক েেকায কাররাললরক হলেরয লদরয েলদো 
হযাাঁচকা োরন নালমরয লনরলন। হসো হারে লনরয এরলন হেলবরলর কারি। লুলসযার মাোর 
েলদর ওিরর েুরল লদরয লফরর হেরলন আবার আরের অবস্থারন। 
  
ঘেনাো এে চেজললদ ঘরে হেল হয, লনষ্ফল আরক্রারশ জ্বলন্ত দৃলিরে োলকরয োকা 
িাড়া ডঃ কাররাললর লকিুই করার হনই। 
  
লরচাডে এলেরয এল ইন্সরিটার জযারির সামরন। বলল–আিনারক একো কো বলরে 
চাই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

230 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

জযারির সম্মলে হিরয লরচাডে োর কারনর কারি মুখ এরন অেযন্ত নীচু স্বরর কী হযন 
বলরলন, যা অনয হকউ শুনরে হিল না। 
  
-অবশযই, জযাি বলরলন, উলন আচমকা অসুস্থ হরয িরড়রিন, যান, ওনারক লনরয লনরজর 
ঘরর শুইরয লদন। 
  
জযারির ইলেরে কনরটবল দরজা খুরল লদল। কযাররাললন আর লরচাডে, দুিারশ দু’জন 
লুলসযারক ধরর হদাররোড়ায এল। লঠক এই সময হরনর উরঠ দাাঁড়ারলন। বযোহে করে 
বলরলন–মাফ কররবন, লম. অযামলর, সলেযই আলম দুঃলখে। োরির লমনলমলনরয বলরলন, 
সলেযই, মরন হরচ্ছ–কো হশষ না করর হরনর হনরম হেরলন। 
  
লরচাডে একবার ঘাড় লফলররয ঘৃণাভরর হরনররক হদখল। োরির লনঃশরে ঘর হেরক 
হবলররয হেল। 
  
জযািরক লক্ষয করর হরনর বলরলন–আলম লক একেু বাইরর হযরে িালর? 
  
লনশ্চযই, হযরে িাররন, েরব বালড়র বাইরর নয, মরন রাখরবন। 
  
জযািরক ধনযবাদ জালনরয এডওযাডে হরনর ঘর হেরক লবদায লনরলন। 
  
বাইরর হবররারনার দরজাো হাে করর হখালা, অেএব ডঃ কাররালল সময নি না করর 
হেলবল হেরক লনরজর েুলি আর সুযেরকস হারে লনরয ওলদরক এলেরয হেরলন। হিাযাররার 
লদরক নজর িরড় হেল। োলচ্ছরলর হালস ফুরে উঠল োর হঠাাঁরে। ইন্সরিটার জযাি লক্ষয 
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কররলন সবই, হদখরলন, ডঃ কাররালল হকবল হচাররর মরো হবলররয যারচ্ছ ঘর হেরক, 
অবশয, কাররাললরক হের হিরে লদরলন না। 
  
ডঃ কাররালল বসার ঘর হেরক অদৃশয হরল জযাি োর কনরটবল জনসনরক হডরক 
জানরে চাইরলন–বালড়র সদর দরজায হকারনা িাহারার বযবস্থা আরি লকনা। 
  
জনসন জানাল–ওখারন লস আই লড কনরটবল হারল্ড আরিন, সযার। আিলন হযমনলে 
বরলরিন, হেমনভারবই দাাঁলড়রয আরি। 
  
-হোমার হমাবাইল হফারন হাররল্ডর সারে হযাোরযাে করর কযাররাললর হচহারার এক 
লনখুাঁে বণেনা লদরয বলল, ও হযন হলাকোরক অনুসরণ করর। লন্ডরন হট্রন হেরক নামার 
সরে সরে ওরক হযন িাকড়াও করর ইযারডে িালঠরয হদওযা হয। হযাাঁ, আর একো কো। 
হলাকো হযন িাকাল মারির মরো হাে ফসরক িাললরয না যায। হসলদরক সেকে োরক 
হযন। 
  
-সযার, মুচলক হাসল জনসন, ওই হলাকোর হচহারার সারে হাররল্ডর িলরচয আরি। েবু 
বলরিন যখন, আলম বরল লদলচ্ছ। 
  
কো হশষ করর কনরটবল জনসন হমাবাইল হফারনর মাধযরম প্ররযাজনীয েেযগুলল 
জালনরয লদল লস আই লড কনরটবল হারল্ডরক। োরির হভের হেরক। দরজাো ভারলা 
করর বন্ধ করর লদল। 
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বারবারা এেক্ষণ চুি চাি সব হদখলিল আর শুনলিল। ঘর ফাাঁকা হরে হস উরঠ দাাঁড়াল। 
হিাযাররার লদরক োকাল, উিহার লদল একেলক দুি হালস। োরির কযারেন 
হহলটিংসরক িাকড়াও করল। 
  
নারিাড়বান্দার মরো োরক োনরে োনরে লনরয এল হখালা জানলার কারি, হহলটিংস 
অসহায হবাধ কররলন, হিাযাররার লদরক োকারলন। লকিু বলরে হেরলন বরে, লকন্তু বলা 
হল না। োর আরেই বারবারার আকষেরণ লেলন েখন এরস িরড়রিন এরকবারর বাোরন। 
হিাযাররা নীররব সব লকিু হদখরলন, আর আিন মরন হাসরে োকরলন। 
  
এরির হকরে হেল লকিুো সময। 
  
 লরচাডে ঘরর এরস ঢুকল, না-ডাকরেই লরচাডে হয আবার লফরর এরসরি, একো হভরব 
জযাি মরন মরন খুলশ হরলন। হিাযাররার লদরক োকারলন। োরির বলরলন–মাফ 
কররবন লম. অযামলর। খালনক আরে লম. হরনর কী বরলরিন শুনরলন হো। অেএব 
আমারদর সেকে হরয এরোরে হরব। আিলন হবাধহয লকিু বলরে চান। বলুন, স্বচ্ছরন্দ 
বরল হফলুন। েরব হযাাঁ, হিাযাররার সামরন আিনার স্বীকাররালক্ত লদরে, আিলত্ত োকরল 
আলম শুনব না। আিনার বক্তরবযর একজন সাক্ষী চাই হো। 
  
-হবশ, আমারও আিলত্ত হনই, দুজরনই শুনুন। লরচাডে করযক মুহূরেের জনয োমল। মরন 
মরন কোগুরলা গুলিরয লনল। োরির বলল–সলেযো বলার সময হরযরি বুেরে িারলি। 
োই আলম লনলিেধায স্বীকার করলি হয, আমার বাবার খুনী আলম লনরজ। আলমই আমার 
বাবা সযার ক্লড অযামলররক লবষ খাইরয খুন কররলি। আলমই খুনী, লবশ্বাস করুন। 
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–উাঁহু, হল না। জযাি মুচলক হাসরলন। আিলন হয লমরেয বলরিন, ো আিনার মুখ হচাখ 
হদখরলই হবাো যারচ্ছ। হদখুন, লম. হিাযাররাও হাসরিন। হকন অরনযর অিরাধ লনরজর 
কাাঁরধ েুরল লনরচ্ছন হকন, লম. অযামলর? আিনার এই স্বীকাররালক্ত আমরা গ্রাহয করলি না, 
দুঃলখে। 
  
-হকন? লরচাডে অবাক হচারখ ওাঁরদর লদরক োকাল–আলম হয লমরেয বললি, োর বুেরলন 
কী করর? 
  
–আিলন কী হভরবরিন, বলুন হো, জযারির কেস্বর কলঠন হল, আিলন যা বলরলন, ো 
হমরন লনরয আিনারক হােকড়া িলররয লনরয যাব হভরবরিন? মরন কররিন, এভারবই 
সমসযাো লমলেরয হদরবন। লকন্তু আিনার ধারণা সমূ্পণে ভুল, মশাই। আলম জালন, 
আিনারদর দাম্পেয জীবন খুব হবলশ লদন আরে শুরু হযলন। সুন্দরী যুবেী স্ত্রী। জালন 
োরক মনপ্রাণ লদরয ভারলাবারসন। োই বরল লনরজরক ফাাঁলস কারঠ লেরক োরক 
বাাঁচারনা। না, মশাই, এ হরে িারর না। আলম জালন, আমার কোগুরলা শুনরে আিনার 
ভারলা  লােরি না। মরন মরন োললোলাজও কররিন। েবুও না বরল িারলি না, একো 
হনািংরা খারাি হমরযর জনয লনরজর সুন্দর জীবনরক বলল হদরবন, লম. লরচাডে অযামলর? 
  
ইন্সরিটার জযাি। লরচাডে উরত্তলজে েলায বরল উঠল, সব লকিুরই একো সীমা আরি 
জানরবন। 
  
-মানলি, আর এও মানলি হয, কেেবযরে িুললশ অলফসাররর মুরখ লনরজর স্ত্রীর লনন্দা 
শুনরল আিনার মরো স্বামীরা চরে যান। কী মালসরয হিাযাররা, আমার এই বক্তবযরক 
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আিলন লনশ্চযই সমেেন কররিন। এখারন আলম কাজ কররে এরসলি। আসল অিরাধীরক 
িাকড়াও করর লনরয যাওযাই আমার আসল উরেশয। অিরাধী হক, জানরে হিররলি। 
এমন লক োর নামও জানরে বালক হনই। অেএব লম. লরচাডে অযামলর, দুঃলখে, আিনারক 
হকারনাভারব সাহাযয কররে িারলি না। যাই, ওলদরকর খবরো লনরয আলস, োরির 
আসল হেযাকারীরক ধরা যারব। 
  
কো হশষ করর ইন্সরিটার জযাি দরজায প্রহরারে কনরটবরলর লদরক োকারলন। 
ইলেরে কী হযন লনরদেশ লদরলন। োরির চরল হেরলন বসার ঘররর বাইরর। 
  
লরচাডে কাচুমাচু মুরখ বরস রইল। কখন হয হিাযাররা জানলার ধার হেরক হসাফায এরস 
বরসরিন, হখযাল কররলন। হঠাৎ ঘাড় হফরাল লরচাডে। হদখল, লসোররে হারে হিাযাররা 
বরস আরিন। 
  
লরচাডে এবার উরঠ দাাঁড়াল। ধীর িারয হিাযাররার সামরন এরস দাাঁড়াল, আকুলেভরা করে 
জানরে চাইল–মাঁলসরয হিাযাররা, আিলন লক বরলন? ইন্সরিটার জযাি যারক অিরাধী 
বরল মরন কররিন, আিনার লক োরে সায আরি? 
  
-মাঁলসরয অযামলর, সলেয করর বলুন হো, হিাযাররা লসোরররের িাই োড়রে োড়রে 
বলরলন–আিলন আিনার স্ত্রীরক লবশ্বাস কররন না, জালন। এই সরন্দহ প্রবণো করব 
হেরক এল আিনার মরনর মরধয। 
  
–একদম বারজ কো বলরবন না, মাঁলসরয হিাযাররা। হবাো হেল লরচারডের আসল জাযোয 
আঘাে িরড়রি। হেলবরলর ওির িরড় োকা হিাযাররার হদশলাই বােো হস মুরঠার মরধয 
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হচরি ধরল উরত্তজনা দমরনর হচিায। আলম আমার স্ত্রীরক লবশ্বাস কলরলন। কখরনা োর 
প্রলে আমার সরন্দহ জারেলন। 
  
–লচৎকার করর লাভ হনই, ঠাণ্ডা মাোয ভাবুন, মাঁলসরয অযামলর। যা সলেয, দযা করর ো 
বরল হফলুন। আিলন হয আিনার স্ত্রীরক সরন্দরহর হচারখ হদরখন, এ লবষরয আমার 
হকারনা সরন্দহ হনই, মাঁলসরয অযামলর। আলম এখারন আসার আরে হেরকই হসো শুরু 
হরযলিল বুেরে হিররলি। কারণ এ বালড় হেরক আমারক োড়াবার জনয আিলন মলরযা 
হরয উঠরেন না। বলুন, আলম হবলঠক লকিু বরললি? আলম এরকুল হিাযাররা, যার 
হচাখরক ফাাঁলক হদওযা যায না। 
  
হিাযাররা লরচারডের লদরক সরাসলর োকারলন, লেে হাসরলন। হদখা হেল দশাসই 
হচহারার লরচাডে বােকুল হিাযাররার সামরন দযা লভক্ষা করার ভলেরে অসহায মুরখ 
দাাঁলড়রয আরি। 
  
হফর হসই কো। েরব আিনারক জালনরয রালখ, আিলনও িুললরশর হাে হেরক হরহাই 
িারবন না। লুলসযার লবরুরদ্ধ হয অলভরযাে উরঠরি, হসই একই অলভরযারে অলভযুক্ত করর 
িুললশ আিনারক আদালরে েুলরে িারর। হকন বললি, শুনুন। আিনার বাবা হবাঁরচ 
োকাকালীন আিনার প্রচুর োকার দরকার হরয িরড়লিল, হসই োকা হজাোড় করার 
জনয অলস্থর হরয উরঠলিরলন। সযার ক্লরডর কলফর কাি আিলনই একবার হারে 
লনরযলিরলন, মরন িরড়? মারাত্মক জীবন নাশক ওষুধগুরলা লনরয আিলন নাড়াচাড়া 
কররলিরলন, বযািারো কাররা দৃলি এড়াযলন। েরব হযাাঁ, আিনার কাাঁরধ সব অলভরযাে 
চািারনার জনয একজনরক হরহাই হদওযা হযরে িারর। 
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-ইন্সরিটার জযাি এ বযািারর আিনারক সমেেন কররবন না জালন। 
  
-কী বলরলন? জযাি? হিাযাররা সামানয হহরস বলরলন, উলন অলবরবচক নন, এো হযমন 
লঠক, হেমনই উলন হয হসই মলহলা নন, লযলন লনরজর স্বামীরক মন-প্রাণ লদরয 
ভারলাবারসন এোও হেমন হবলঠক। 
  
হিাযাররার কোর অেে বুেরে না হিরর লরচাডে হবাকার মরো োলকরয রইল। হিাযাররা 
ো লক্ষয করর বলরলন–আিনারক হবাোরনার মরধয আমার খামলে ররয হেরি বুেরে 
িারলি। এজনয আমারক একো িুররারনা ঘেনার সাহাযয লনরে হরচ্ছ। আশা কলর, েখন 
আিনার মাোয সবই ঢুকরব। এর সরে সাধারণ মরনালবজ্ঞারনর যরেি সম্পকে আরি, 
বরল লদলাম। 
  
হিাযাররা োমরলন। লসোরররে ঘন ঘন োন লদরলন, হধাাঁযার লরিং করর বাোরস হিরড় 
লদরলন। োরি ধীরর ধীরর বলরে শুরু কররলন–আলম হস রারে এখারন এরস হিৌঁিবার 
ির, আমায হদরখ আিনার িলরবাররর সকরল খুব অস্বলস্তরে িরড়লিরলন। সযার ক্লরডর 
অস্বাভালবক মৃেুয ও ফমুেলা চুলরর বযািারর আলম েদন্ত কলর হসোরে এ বালড়র সকরলর 
আিলত্ত লিল, এমনলক আিলনও। হসরারেই আমারক লন্ডরন লফরর যাবার জনয আিলন 
আমায অনুররাধ কররলিলন, আশা কলর ভুরল যানলন। লকন্তু আিনার স্ত্রী বাদ সাধরলন। 
লেলন একা আমার সরে কো বলরলন। োর প্রবল ইরচ্ছর কো জানারলন। োর আসল 
অিরাধীরক খুাঁরজ হবর করার জনয আমারক একান্ত অনুররাধ জালনরয লিরলন। এবার প্রে 
হল, মাদাম লুলসযা যলদ সলেযই অিরাধ করর োরকন, োহরল হকন আমারক েদরন্তর 
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কাজ চাললরয হযরে বলরবন, বলুন? হভরব হদরখরিন কী? আিলন হো একজন সামলরক 
ইলঞ্জলনযার, লশলক্ষে মানুষ–েললরয হদখুন, জবাব লমরল যারব। 
  
লরচাডে খালনকক্ষণ কী হযন ভাবল, োরির প্রায লালফরয উরঠ বলল–োহরল আিলন 
বলরে চান….. 
  
লরচাডেরক হারের ইশারায োলমরয লদরয হিাযাররা বলরলন–হযাাঁ, আলম বলরে চাইলি, আর 
সময নি কররবন না, মাঁলসরয অযামলর। কাল হভারর আিলন আিনার স্ত্রীর কারি মাফ 
চাইরবন। আিলন আিনার আচররণর জনয কেো অনুেপ্ত ো োরক বুলেরয বলরবন। 
আিলন হয অরহেুক োরক অিরাধী হভরব অনযায করররিন, োও োর কারি খুরল 
বলরবন। 
  
-মাঁলসরয হিাযাররা, আলম হো আিনার উরেশয কী, বুেরে িারলি না। 
  
–অে নাই-বা বুেরলন। মাঁলসরয, আমার ওির ভরসা রাখুন। আলম আিনারদর 
শুভাকাঙ্খী। অেএব আিনারদর দুজনরক বাাঁচারনার দালযত্ব আমার। আলম এরকুল 
হিাযাররা বললি। অেএব হযমনলে বললি, হেমনলে করুন। 
  
-হবশ, আিনার িরামশে হমরন লনলাম, লকন্তু আিলন লক অমার স্ত্রীরক রক্ষা কররে 
িাররবন? লরচারডের অলস্থর লচত্ত েখন মলরযা হরয উরঠরি। 
  
-আিনারক আরেই প্রলেশ্রুলে লদরযলি, মাঁলসরয অযামলর। হিাযাররার েলায কলঠন সুর, 
েরব এই প্রলেশ্রুলে রক্ষা করা হয কে কলঠন কাজ, ো আরে হবাধেময হযলন। লকন্তু 
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সময ক্রমশ সিংলক্ষপ্ত হরয আসরি, যা লকিু করার এর মরধযই হশষ কররে হরব। লকন্তু 
োর আরে আলম যা বলব, ো িালন কররে হরব। বলুন, মাঁলসরয হিাযাররা, শিে লনন, 
যা বলব, োই কররবন, হকারনা প্রে করা চলরব না, হকারনা ওরজার-আিলত্ত শুনব না, 
লঠক আরি? 
  
-হবশ, শিে লনলাম। 
  
হিাযাররা বুেরলন, লরচাডে অলনচ্ছার সরেই কোো বলরি 
  
এবার শুনুন, লসোরররের হশষ অিংশো হফরল লদরয হিাযাররা বলরলন, মন লদরয শুনুন। 
কাজো আিনারা করর হফলরে িাররবন, আলম জালন। জযারির কোর সুর শুরন বুেরে 
হিররলি, উলন সহরজ আিনারদর হিরড় হদরবন না, নালচরয িাড়রবন। আজকারলর মরধযই 
স্কেলযান্ড ইযারডের হোরযন্দারা এখারন এরস িড়রব। হকবল ওির-ওির েিাসী চাললরয 
ওরা ক্ষান্ত হরবন না, সারা বালড় হোলিাড় করর িাড়রবন। ওরদর হশযন দৃলির হাে 
হেরক ঘুিলচ-ঘািলচও বাদ যারব না। আসরল কী জারনন, িুললরশর হোরযন্দা লবভারে 
আলমও হো একসময চাকলর কররলি, অলভজ্ঞো কম হযলন। হসই অলভজ্ঞো হেরকই 
বললি, ওরদর হদৌরারত্ম আিনারদর লেরষ্ঠারনা দায হরয দাাঁড়ারব। োই বললি, এখান 
হেরক আিনারা অনয হকাোও চরল যান করযক লদরনর জনয, এ আমার অনুররাধ। 
  
–লকন্তু এ বালড়র দালযত্ব কার ওির লদরয যাব? িুললরশর ওির? 
  
লরচারডের প্ররের জবারব হিাযাররা বলরলন আিনারা লক এই অঞ্চল হিরড় অরনক দুরর 
হকাোও চরল যারবন? এখানকারই হকারনা হহারেরল ঘর ভাড়া হনরবন। হসখারনই 
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করযকলদন োকরবন। ফরল িুললশ এবিং বালড়র সরে সম্পকে লিন্ন হরব না। হকারনা 
লজজ্ঞাসাবাদ োকরল সহরজই হযাোরযাে করা সম্ভব হরব। 
  
-স্কেলযান্ড ইযারডের হোরযন্দারা করব আসরব? এ সম্পরকে আিনার লক হকারনা ধারণা 
আরি? 
  
-হয হকারনা লদন, হযরকারনা সময। আোমীকাল লদরনর হবলারেই যলদ ওরদর আেমন 
ঘরে, হসো অপ্রেযালশে হরব না। 
  
বযািারো লক সকরল সহজভারব হমরন হনরব? 
  
–আিলন লনশ্চযই োই ভাবরিন। না, হকউ এোরক লবশ্রী বযািার হভরব মাো ঘামারব না। 
বরিং আিলন এখারন োকরল িােল হরয যারবন। বালড়র হলারকরদর হচারখর সরন্দহিূণে 
চাউলন, চািােলায সমারলাচনা, সারা বালড়ময লফসলফসালন আর গুজগুজালন, আিনারক 
জ্বাললরয মাররব। েখন েুচ্ছ কাররণও অনেে হবাঁরধ যারব। োর হচরয, আমার িরামশে 
হমরন লনন, বালড়র বাইরর করযকো লদন কালেরয আসুন। 
  
–ো না হয বুেলাম, লকন্তু ইন্সরিটর জযাি, উলন লক সহরজ। আমারদর হিরড় হদরবন? 
লরচারডের েলায অলবশ্বারসর সুর। োিাড়া বালড় হিরড় চরল হেরলও কেখালন লাভ হরব, 
বুেরে িারলি না। 
  
–হুাঁ, আলমও বুেরে িারলি, অে সহরজ বযািারো আিনার মাোয ঢুকরব না। হিাযাররা 
বুলে আত্মেৃলপ্ত লাভ কররলন। বলরলন, আিলন এক কাজ করুন, আিনার যা হদখার বা 
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হবাোর, সব আমার ওির সমূ্পণে ভারব হিরড় লদন, আলম এরকুরলা হিাযাররা, আলম হস 
দালযত্ব লনলাম। আিলন হকবল, আমার কো মরো কাজ শুরু করর লদন। 
  
হিাযাররা উরঠ দাাঁড়ারলন লরচারডের কাাঁরধ হাে রাখরলন–যান, আর হদলর নয, লনরজর ঘরর 
লেরয হোিোি হসরর লনন। মরন মরন ভাবরবন, লকিু লদরনর জনয বাইরর হকাোও 
হবড়ারে যারচ্ছন। লরচারডের কাাঁরধ হিাট্ট চািড় হমরর হিাযাররা আবার বলরলন লজলনসিত্র 
গুলিরয হনবার কাজো লনরজ হিরর না উঠরল, হরনর হো আরিন, োরক লালেরয হদরবন। 
যান, যান, সময অযো নি না করর োাঁলিরয িডু়ন কারজ। আসুন, আিনারক দরজা 
িযেন্ত এলেয লদই। 
  
লরচাডেরক প্রায হঠলরে হঠলরে হিাযাররা োরক, দরজার সামরন লনরয এরলন। লরচাডে 
বুলে মূক হরয হেরি, হকবল োর দুলশ্চন্তাগ্রস্ত দুলে হচাখ একবার হিাযাররারক হদখল, 
োরির ঘুরর হেল ওিরর যাবার লসাঁলড়িরের লদরক। 
  
-বািরর বাি! কী ঠযাো! ইিংররজ জােোই এমন। হিাযাররা মরন মরন আরক্ষি কররলন। 
এবার এলেরয এরলন হখালা জানলার কারি। বাইররর লদরক দৃলি হমরল লদরলন, কাউরক 
হদখরে হিরলন না, হদখা সম্ভবও নয। হোিোড় লক্ষয করর হিাযাররা হজার েলায হাাঁক 
লদরলন মাদরমাযারজল বারবারা, আিলন হকাোয? আমার বনু্ধলেরক হকাোয সরারলন? 
কম হো সময লনরলন না, এবার সামরন আসুন, আিনার শ্রীমুখ দশেন কলর। 
  
–ওফ, বুরড়াো েলা ফালেরয হকমন লচিারচ্ছ হদখ। একো বড় হোাঁরির েলা হেরক 
বারবারা হবলররয এল। হখাঁলকরয জানরে চাইল, কী হল? অে হাাঁকডাক হকন শুলন? 
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আিনার বনু্ধরক লনরয আলম িাললরয হেলি? একেু েল্প করলি, হসোও অসহয লােরি। 
আিনারদর যা জবাবলদলহর িালা চলল, মাো েরম হরয উরঠলিল। োই হখালারমলারে 
এরস দুজরন বরসলি, েল্প করলি। এরে আিনার আিলত্ত কীরসর? 
  
–আমায ভুল বুেরবন না মাদাম, হিাযাররা মরন মরন একরচাে হহরস লনরলন, বলরলন, 
দুঃলখে। বাধয হরয এভারব আিনারক লবরক্ত করলি। েল্প কররবন বরল যারক োনরে 
োনরে বাোরন লনরয হেরলন, লেলন হয আমার সহকারী, ো লনশ্চযই ভুরল যানলন। 
আমারক সাহাযয করার জনযই কযারেন হহলটিংসরক আলম সরে করর এখারন লনরয 
এরসলি। এবার দযা করর অল্পক্ষরণর জনয োরক হিরড় লদন, মাদরমাযারজল, বড্ড 
উিকার হয, কো লদলচ্ছ, কাজ হসররই ও লফরর যারব আিনার কারি। 
  
-ও, মেলবো বুেলাম। ো আমার বনু্ধলেরক হকরড় না-লনরল আিনার মন ভররিনা, োই 
না? লনরজর রলসকোয লনরজই হহরস উঠল বারবারা। 
  
-ভুল বলরলন, হকরড় লনলচ্ছনা। করযকো দরকারী কো আরি। োরিররই ওাঁরক আিনার 
কারি িালঠরয হদব। 
  
–হবশ, আিলন হযমনলে চাইরিন মাঁলসরয হিাযাররা। কৃলত্রম রাে হদলখরয বড় বড় িা 
হফরল বারবারা হোাঁরির কারি লফরর এল। কযারেন হহলটিংস-এর লদরক োলকরয দুিু 
হালস হহরস উঠল। বলল যাও বনু্ধ, হোমার েলব িরড়রি। উলন কো লদরযরিন, আবার 
হোমারক আমার কারি লফলররয হদরবন। 
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–অসিংখয ধনযবাদ, মাদরমাযারজল। হোাঁরির আড়াল হেরক হবলররয হহলটিংস জানলার 
লদরক োকারলন। হিাযাররারক হাে ইশারা কররলন। একেু বারদই হখালা জানলা লডলঙরয 
লেলন হিাযাররার সামরন এরস দাাঁড়ারলন লাজুক মুরখ। 
  
আবার, চািােলায ধমরক উঠরলন হিাযাররা, হোমায একো কারজর দালযত্ব লদরয লনলশন্ত 
হরযলিলাম, ভাবলাম এই অবসরর মাোো অনয বযািারর লাোব। লকন্তু েুলম হদখলি, হস 
দালযত্ব িালন না করর লরচাডে অযামলরর খুড়েুরো হবারনর সরে বাোরন েল্প কররে বরস 
হেরিা? 
  
সলেয বললি বনু্ধ, হোমার এই িলরবেেন হদরখ আলম আশ্চযে হরয যালচ্ছ। 
  
-বাঃ, হবশ হো বকােকা করি, কযারেন হহলটিংস িাো জবাব লদরলন, হমরযো যখন 
োনরে োনরে আমায লনরয হেল, েুলম হো সামরনই লিরল, দাাঁলড়রয দাাঁলড়রয হদখরল, 
অেচ মানা কররল না। হিিন হেরক হেরনও হো ধররে িাররে। কররালন। আসরল 
েুলমও হবশ মজা িালচ্ছরল। 
  
োক োক, আর আমায বুলেরয কাজ হনই। হিাযাররা এবার েলার স্বর নালমরয বলরলন 
হোমারক হকন আলম োল লদলচ্ছ জারনা। হোমার-আমার অনুিলস্থলের সুরযাে লনরয 
কাররালল নালক এঘরর ঢুরকলিল। শুধু োই নয, হরনরও। ওরা হেলবরলর কারি দাাঁলড়রয 
কীসব কোবােো বললিল। জযারির মুরখ কাররাললর আসল িলরচয শুরনি লনশ্চযই। 
ভাবলি, আমারদর হদখরে না হিরয কাররালল হকারনা প্রমাণ নি করর লদরযরি লকনা হক 
জারন। 
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-মাফ কররা, বনু্ধ। হহলটিংস আন্তলরকোর সুরর বলরলন–এলদরকর কো কী করর হয 
ভুরল হেলাম, জালন না। লবশ্বাস কররা, অেশে মাোয আরসলন। 
  
যলদ কাররালল হকারনা ক্ষলে না করর োরকন, োহরল জানরব আমার কিারলর হজাররই 
হরযরি। লকন্তু ভাযা, আর হো বরস োকার সময হনই। হভের হভেরর একো োলেদ 
হবাধ করলি। বুলদ্ধ খাাঁলেরয আমারদর িা বাড়ারে হরব, বুরেি হহলটিংস। 
  
বনু্ধর োল লেরি হিাযাররা হসাহাে হদখারলন। 
  
-হবশ, চরলা, আলম দেলর, কাজ শুরু করা যাক। 
  
দাাঁড়াও, একু্ষলন নয। সাবধানী করে হিাযাররা বলরলন আলম হয কারজর কো বললি, োর 
সারে এেলদন হযসব রহসয সমাধান কররলি, োর সরে হকারনা লমল হনই। বলা হযরে 
িারর এই রহসয হোড়া হেরকই দুরবোধয, োই অেযন্ত খারাি। 
  
হিাযাররা হচাখ হমরল লিরলন হখালা জানলা লদরয বাোরনর লদরক। হদরখা, সন্ধযা ও 
রারের সলন্ধক্ষরণ এরস দাাঁলড়রযরি সময, অন্ধকার চারিাশ। লঠক েে সরন্ধযর মরো। 
আাঁধাররর কারলা কাললমাললপ্ত এই বালড় আর েখনই 
  
হিাযাররা চুি কররলন, সামানয সময লনরলন। িরক্ষরণ বলরে শুরু কররলন–হযাাঁ, এই 
জমাে বাাঁধা অন্ধকারই আমারদর আরলার হদরশ হিৌঁরিারে সাহাযয কররব। হযাাঁ, হহলটিংস, 
এই িে ধররই আমরা সফলোর শীরষে হিৌঁরিারে িারব। 
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-কী সব হহাঁযালল করি বলল হো, হহলটিংস বলরলন, যা বলরে চাইি বুলেরয বলল, 
বািু! 
  
–হিাযাররার কেস্বর হঠাৎ েম্ভীর হল–আচ্ছা বলরে িাররা সযার ক্লড অযামলরর মৃেুয হল 
কীভারব? 
  
এ লক নেুন কো। সযার ক্লড হকন মারা হেরলন, ো কাররা অজানা হনই। ওাঁর শরীর 
কাোরিাঁড়া করর হিাটমরেের লররিারেে বলা হরযরি মারাত্মক লবষ হমশারনা কলফরে ওাঁর 
মৃেুয হরযরি, মারন হকউ লবষ লমলশরয লদরযলিল। 
  
োরে কাররা সরন্দহ হনই, হিাযাররার বুলে দধযেয ধররি না। লকন্তু বলরে িাররা, এর 
কারণ কী? হকন লবষ খাইরয খুন করা হল? 
  
সম্ভবে, কো হশষ না করর মুখ বুেরলন হহলটিংস, হিাযাররার লদরক োকারলন, ফমুেলা 
হচাররর মরন হকারনা সরন্দহ উাঁলক লদরযলিল, এমনলেও হরে িারর–হহলটিংস আবার নীরব 
হরলন। 
  
সহকারীর বযাখযা শুরন হিাযাররা বুলে খুলশ হরলন, োর ঘাড় নাড়া হদরখই হহলটিংরসর 
বুেরে হদলর হল না। 
  
-লকন্তু হহলটিংস, হিাযাররা প্রে কররলন, যলদ হোমার ধারণার উরোো হরয োরক, মারন 
ফমুেলা হচাররর মরন হকারনা সরন্দহ হদখা হদযলন। এবার েুলম কী বলরব? 
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–সলেয কো বললি, ভাযা, ক্লান্ত স্বরর হহলটিংস বলরলন, আমার বুলদ্ধ-সুলদ্ধ সব হোল 
িালকরয যারচ্ছ। 
  
হিাযাররা এলেরয এরলন, েলা খাাঁকালন লদরলন। োরির বলরলন–আচ্ছা হবশ, মেজ 
খাোরে হরব না। যা বললি, হশারনা। েে সন্ধযায হযসব ঘেনা ঘরেলিল, হোমার লনশ্চযই 
মরন আরি। আলম এরকর ির এক বরল যালচ্ছ, ভুল হরল ধলররয লদও, হকমন! 
  
কযারেন হহলটিংস হকারনা সাড়া না লদরয হচযাররর ওির ক্লান্ত শরীরোরক বলসরয 
লদরলন। 
  
হিাযাররা শুরু কররলন–মারা যাবার খালনক আরে সযার ক্লড অযামলর োর টালড হেরক 
হবলররয এরসলিরলন, বরসলিরলন এই আমেরচযারর, ঘররর একমাত্র আরামরকদারালেরে 
লনরজ বসরলন। করযক মুহূেে হকরে হেল নীরবোর মরধয, হবাো হেল হিাযাররা এখন 
েৃলের সমুরদ্র ঘুরর হবড়ারচ্ছন–হযাাঁ, হশষবাররর মরো এবিং এই হচযারর বরসই লেলন হশষ 
লনঃশ্বাস হফরললিরলন, োও লঠক। োর করযক লমলনে িরর িলরবাররর সদসযরা লডনার 
হসরর এই ঘরর এরস হালজর হরযলিরলন, এমনলক ডঃ কাররাললও। সযার ক্লরডর অরচেন 
হদহো উলনই প্রেম িরীক্ষা কররলিরলন এবিং বরললিরলন উলন মারা হেরিন, হােে 
অযাোকই এর কারণ। এ বযািারর ডঃ কাররালল লনলশ্চে। এর িরর আরসন অযামলর 
িলরবাররর লচলকৎসক। লিেীযবার সযার ক্লডরক িরীক্ষা করর ডঃ গ্রাহাম জালনরয লিরলন, 
ওনার হােে অেযন্ত ভারলা লিল। োাঁর কোয, হােেরফল নয, অনয হকারনা কারণ। হসো 
কী? উলন খুাঁরজ না িাওযায হডে সালেেলফরকে লদরে রালজ হনলন। লেলনই কররানাররর 
কারি আরবদন করর সযার ক্লরডর মৃেরদহ হিাটমরেেরম িাঠারনার বযবস্থা কররলিরলন। 
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মরেে ডাক্তাররা মৃেরদরহর হিে হচরাই করর কলফর নমুনা সিংগ্রহ কররন। ো 
লযারবাররেলররে িরীক্ষা করা হয, হদখা যায ওই কলফর সরে লহসরকালসন 
হাইরড্রারোমাইড নামক মারাত্মক লবষ লমরশ আরি। অেোৎ সযার ক্লডরক কলফর সরে লবষ 
খাইরয হেযা করা হরযরি হিাটমরেেম লররিারেে এমনলেই উরিখ করা হরযরি। ঘেনালে 
একলে খুরনর মামলায িলরণে হল। সম্ভবে সযার ক্লড অযামলরর শবরদহ সৎকাররর 
কাজলে দু-একলদরনর মরধয হরয যারব। োরিররই স্কেলযান্ড ইযাডে হেরক হোরযন্দারা 
আসরবন। এবালড়র প্রলেলে হকাণ খুাঁরজ হবড়ারবন। খানােিালশ চাললরয সযার ক্লরডর 
বযলক্তেে কােজিত্র, ডারযলর হযখারন যা িারবন সব লনরজরদর লজম্মায লনরয হনরবন। 
এমনলক োর হশষ উইললেও বারজযাপ্ত হরব। সমস্ত কােজিরত্রর প্ররেযকো োরা হশযন 
দৃলিরে খুাঁলেরয খুাঁলেরয হদখরবন। অবরশরষ োাঁরা একলে লসদ্ধারন্ত আসরবন। হিাযাররা 
আড়রচারখ োকারলন সহকারীর লদরক বরলা হো, হসো কী? আন্দাজ কররা। 
  
হহলটিংস চুি। হিাযাররা আবার বলরে শুরু কররলন–লসদ্ধান্ত হল এই হয, সযার ক্লড হয 
ফমুেলা দেলর করররিন বরল চারলদরক চাউর হরয হেরি, হকারনা এক রারের োকার 
হোলাম হরয ডঃ কাররাললর মরো জঘনয অিরাধী যা চুলর কররে এখারন এরস 
জুরেলিরলন, হসই মহামূলযবান ফমুেলার হনােগুরলা এখনও অসমূ্পণে অবস্থারেই ররযরি 
অেোৎ িুররািুলর কাজ হশষ হযলন। এই সম্ভাবনারক ধরর লনরয একো প্রে হজারারলা 
ভারব হদখা হদরব, ো হল সযার ক্লড ফমুেলা দেলরর কাজ আরদৌ হশষ কররে হিররলিরলন 
লকনা! হচাররর মস্ত এক সুলবধা হরব। হসো কী? 
  
হিাযাররা োমরলন, হেরক আক্রান্ত, আিনমরন বরল চলরলন–হসো হল লনরািত্তা। ফমুেলা 
হচার লনরজরক লনরািদ ভাবরব। সরন্দহভরা হচাখ োর লদরক আর োকারব না। হস এবার 
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লনলশ্চরন্ত োর বালক কাজেুকু গুলিরয হনরব। অসমূ্পণে হরলও সযার ক্লরডর টালডর লসনু্দক 
হেরক ফমুেলা চুলর করর হসো জুেসই জাযোয লুলকরয রাখার হচিা কররব। হয জাযোর 
লদরক হকউ হকারনালদন লফরর োকায না, হখাাঁজার প্রেই ওরঠ না। এবার হচার বামাল 
সরমে িালাবার জনয সুরযাে খুাঁজরব। সকরলর হচারখ ধুরলা লদরয হচা হচা হদৌড়, হসাজা 
লেরয হালজর হরব োরদর কারি, যারদর কাি হেরক হস োকা হখরযরি। এইভারব এই 
মূলযবান ফমুেলা চরল যারব অনয এক হারে। োর েযাড়াকরলর কলো হয এভারব নড়বরড় 
হরয যারব, বািাধন ো কল্পনাও কররে িালরলন। 
  
হিাযাররা লিঠ োন কররলন, মরনর হভের জরড়া করা ভাবনাগুরলারক োললরয হনবার 
জনয দেলর হরলন। হবশ হজারারলা েলায বলরলন–এিযেন্ত যা যা ঘরেরি োর িুনরাবৃলত্ত 
করলি, মন লদরয হশারনা। হসলদন ওই সময ঘেনাক্ররম সযার ক্লড োাঁর টালডরে 
ঢুরকলিরলন। লসনু্দরকর সামরন এরস দাাঁড়ারলন। োর মরন হকমন খেকা হল। লেলন 
লসনু্দক খুলরলন। হদখরলন করযকলদন আরে িুরর রাখা ফমুেলা সরমে খামো হনই। োর 
মারন হক হালেরয লনরযরি। সযার ক্লরডর ধারণা, হয ফমুেলা চুলর করররি, হস এই বালড় 
হিরড় এখনও হবররারে িাররলন, লেলন সকলরক শুলনরয কোও বরললিরলন হয, এই ঘরো 
হল ইাঁদুর ধরা ফাাঁদ, ফমুেলা হচার অনযনযরদর সরে হসই ফাাঁরদই আেরক আরি। এসব 
কো অবশয োাঁর মুখ হেরক আলম শুলনলন। হজরনলি বালড়র সদসযরদর কাি হেরক। সলেয 
ভাযা এই বসার ঘরো ইাঁদুর ধরার একো ফাাঁদ, হমাক্ষম েুলনা। এমনলক োর খুলন হসই 
ফমুেলা হচার এমন লকিু জানরো, যা সযার ক্লরডর কল্পনার বাইরর লিল। ফমুেলা হচার 
িুরুষ অেবা মলহলা, হয হকউ হরে িারর। এবার োর একোই কাজ–ফমুেলাোরক 
সকরলর হচারখর আড়ারল লুলকরয রাখা। লকন্তু ো সম্ভব কী ভারব? সার ক্লড যখন 
বলরলন, সমস্ত আরলা লনলভরয বসার ঘররক অন্ধকার করর হদওযা হরব, হচার হযন 
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ফমুেলাো লফলররয হদয। ফমুেলা হচার লঠক করল, এই সুরযােোই গ্রহণ কররব। আাঁধাররর 
মরধয এমন হকারনা জাযোয ওো লুলকরয রাখরব যা হকউ খুাঁরজ িারব না। 
  
হিাযাররা োকারলন োর সহকারীর লদরক হহলটিংস, লমস কযাররাললন হযমন হচাখ বুরজ 
জবাব লদরযলিরলন, েুলমও হেমনই হচাখ হবারজা। আলমও বন্ধ করলাম আমার হচাখ। 
লঠক আরি? এবার কী হদখি? লকিু না, োই হো, হকবল চাি-চাি অন্ধকার িাড়া লকিুই 
নয। েেরারের মরো এই মুহূরেেও লনরভ হেরি ঘররর প্রলেলে আরলা। আমারদর হচাখ 
বন্ধ, লকন্তু কান হখালা। লমস কযাররাললন আমার প্ররের জবারব হযসব অওযারজর বণেনা 
লদরযলিরলন, মরন আরি লনশ্চযই, হসগুরলা হফর েুলম আমায হশানাও, হকারনাো বাদ হযন 
না িরড়। 
  
কযারেন হহলটিংস-এর দুলে হচারখর িাো একলের সরে আর একলে হলিরে আরি। 
লেলন েখন েভীরভারব লচন্তা কররিন। োরির হকরে হকরে জবাব লদরলন–হাাঁফারনার 
আওযাজ হশানা হেল, হকউ বুলে হাাঁফারচ্ছ। 
  
-বাঃ, দারুণ বরলি। এরির? লিেীয শেো কীরসর লিল? 
  
হহলটিংস আবার চুি। িরক্ষরণ মাো হনরড় বলরলন হা, হচযার উরে িড়ার শে। সরে 
সরে একো ধােব আওযাজ। হমরেরে হিাে লজলনসো লিেরক িরড়রি বুলে। আওযাজো 
হমরেরে চালব িড়ার আওযারজর মরোই। 
  
লঠকই বরলি, ওো চালবরই আওযাজ লিল। লমস কযাররাললন আর হকান শরের কো 
বরললিরলন, বরলা। 
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-এরির একো আেেনাদ হশানা হেল, িরর জানরে হিররলি, ওো লুলসযার আেেনাদ, 
শ্বশুর সযার ক্লডরক কী হযন বলরে হচরযলিল। োরির হোকার আওযাজ, দরজার বাইরর 
হেরক। দুঃলখে! প্রেম লদরক লমস কযাররাললন ঘররর হভের কািড় হিাঁড়ার আওযাজ 
হিরযলিরলন, বলরে ভুরল লেরযলিলাম, বুলে হরশলম কািড় হকউ লিাঁড়রি, অলবকল 
হেমনই আওযাজ। 
  
হহলসেিংস-এর বলা হশষ, লেলন হচাখ খুলরলন। 
  
হিাযাররা খুলশ– হযাাঁ, লনভুেলভারবই বরলি, কো হশষ করর লেলন িারয িারয হডরস্কর ো 
হঘাঁরষ ফাযাররেরসর এরকবারর সামরন এরস দাাঁড়ারলন। লবড়লবলড়রয বলরলন–ওই হয 
করযক লমলনরের আাঁধার সযার ক্লড মারা যাবার আরে দেলর কররলিরলন, আলম দৃঢ়োর 
সরে বলরে িালর হহলটিংস, ওই হিাট্ট সমযেুকুর মরধযই ফমুেলা চুলর রহরসযর সমাধারনর 
িে লুলকরয আরি। েবু ঘররর হভের আর যাাঁরা লিরলন োরা লকিুই শুনরে িানলন। 
  
হহলটিংস ঘুরর োকারলন হিাযাররার লদরক। হদখরলন, আগুন ধরারনার সুলবধার জনয 
কােরজর কুলচ আর হমারমর খণ্ড খুাঁরজ রাখা হয বড় ফুলদালনো মযান্টললিরসর ওির দাাঁড় 
করারনা লিল, হসো কাে হরয একিারশ িরড় আরি হদরখ হিাযাররা যরত্ন হসোরক 
আরের জাযোয দাাঁড় কলররযলিরলন। 
  
–ওহ্, হোমার স্বভাব একেুও িাোল না, বনু্ধ। হহলসেিংস-এর েলায ভৎেসনার সুর।–
োকনা ওো হযখারন খুলশ িরড়, সামানয একো লজলনস, ো লনরযও মাো ঘামারনার কী 
আরি হয বুলে না। শুধু 
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হহলটিংরসর কোগুরলা হেরম হেল, হিাযাররার অস্বাভালবক েীে চাউলন োরক ভীে করল। 
  
-সামানয, োই না? হিাযাররা োকারলন ফুলদালনোর লদরক, িলকহীন দৃলি, বরল 
চলরলন–আমার খুব ভারলাভারবই মরন আরি, এখারন একো আওযাজ হলচ্ছল, প্রায এক 
ঘণ্টা আরে, শুরন মরন হরযলিল, এই ফুলদালনর হভেররর হদামড়ারনা কােরজর কুলচগুরলা 
হকউ হযন মুচরড় হসাজা কররি। োরে ওরদর যা হাল হরযরি ো হদরখ মরন হরচ্ছ 
ওগুরলা ধরর ধরর দুমরড় মুচরড় আবার আরের মরো োন োন করর লদই। হিাযাররার 
কেস্বর শুরন হবাো হেল, লেলন অেযন্ত উরত্তলজে হরয িরড়রিন।–আচ্ছা, বরলাে, এ 
কাজো করার ইচ্ছা আমার হল হকন? 
  
-হকন আবার! কােজগুরলা দুমরড় মুচরড় আরি, োই। হহলটিংস করে সামানয লবরলক্ত 
ফুলেরয বলরলন, হোমার যা লিেলিোলন স্বভাব, সব লকিু েকেরক েকেরক না হদখরল 
হচারখ ভারলা লারে না–এো োরই একো হিাট্ট উদাহরণ। হরশলম কািড় হঘাঁড়ার 
আওযাজ, না? উিারস হফরে িড়রলন হিাযাররা। ওো আসরল কােজ কুচারনার 
আওযাজ। অন্ধকার ঘরর হস রারে কােজ হিাঁড়া হরযলিল, হরশলম কািড় নয, অবশয 
দুরো আওযাজ হুবহু একরকম। কােজ কুলচগুরলার লদরক োলকরয োকরে োকরে লেলন 
মযান্টললিস হেরক ফুলদালনো েুরল লনরলন হহলটিংস, আবার বললি, হস রারে অন্ধকাররর 
মরধয লমস কযাররাললন অযামলর কােজ হিাঁড়ার আওযাজই শুরনলিরলন, কািড় নয। 
  
হিাযাররা ধীরর ধীরর মযান্টললিরসর কাি হেরক সরর এরলন। 
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হহলটিংস আর লনরজরক সামরল রাখরে িাররলন না, হচযার হিরড় প্রায লালফরয এরস 
দাাঁড়ারলন হিাযাররার সামরন কী বযািার? েুলম হঠাৎ সামরন–কী বযািার? েুলম হঠাৎ এে 
উরত্তলজে হরয িড়রল হকন? ওই ফুলদালনর মরধয কী রহসয লুলকরয আরি? 
  
হিাযাররা নীররব ফুলদালনো হারে লনরয হসাফার কারি চরল এরলন, ফুলদালন উিুড় করর 
লদরলন। যে কােরজর কুলচ লিল, সব হেরন হসাফার ওির িলড়রয লদরলন। এবার 
প্ররেযকো কােরজর েুকররা োন োন কররলন। োরির োর মরধয হেরক হবরি হবরি 
েুরল হহলটিংস-এর হারে লদরে লদরে বলরলন–ধররা, এই নাও আর একো, হযাাঁ এই হয 
আর একো….. 
  
হহলটিংস অবাক হরয হমরল ধরা কােজগুরলার লদরক নজর লদরলন, সিংরক্ষরি লকিু হলখা 
সািংরকলেক ভাষা, খুাঁলেরয খুাঁলেরয হদখরে োকরলন। উচ্চারণ কররলন–লস-১৯, এন-২৩, 
এইচ-২……….. এগুরলা কী? 
  
এখনও বুেরল না? হিাযাররা হজার েলায বরল উঠরলন–এগুরলা সযার ক্লরডর হালররয 
যাওযা ফমুেলার কােরজর েুকররা। 
  
সাবাস হিাযাররা, খুলশর দািরে হহলটিংস প্রায হচাঁলচরয উঠরলন। 
  
–আরর কী করি! সামরল, হদওযারলরও হয কান আরি, ভুরল হেরল? যাক, হশষ িযেন্ত 
হলদস লমলল, খালনকো হাল্কা হলাম এবার হকবল……… হহলটিংস, দাাঁলড়রয না হেরক 
কােজগুরলারক চেিে হযমন হদামড়ারনা হমাচড়ারনা লিল, হেমনলে করর হফলল। 
োড়াোলড় ফুলদালনর মরধয ভরর আরের জাযোয হররখ এরসা। 
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হিাযাররার লনরদেশ মরো হহলটিংস কাজ শুরু কররলন। 
  
-আঃ হহলটিংস, কী হরচ্ছ? অে লঢরলঢালা হরল চলরব না। হাে চালাও, হাে চালাও। 
আসরল হোমার মনো হয এখন এলদরক হনই, বুেরে িারলি, লফক করর হহরস ঘাড় 
ঘুলররয বাোরনর বাইররো হদলখরয লদরলন লকিুই অজানা হনই, বনু্ধ। 
  
এবার বনু্ধর সারে হিাযাররাও হাে লাোরলন। দুজরন লমরল েেিে সমস্ত কুচারনা কােজ 
ফুলদালনর মরধয ভরর হফলরলন। হসোরক এবার মযারন্টললিরসর ওির রাখরলন, অবশয 
দাাঁড় কলররয নয, কাে করর, হযমনলে লিল আর কী! 
  
হরলা একো বরড়া কাজ! হিাযাররা হাাঁফ িাড়রলন, এবার বরলা হো, ওখারন কী হররখ 
এলাম? 
  
–কী আবার, কুচারনা কােজ আর হমারমর েুকররা। োলচ্ছরলযর হালস হাসরলন হহলটিংস। 
  
উাঁহু, হরলা না, হিাযাররা সামানয হাসরলন, খালনকো িলনর, বুেরল, িলনর হররখ এলাম। 
  
–মারন! 
  
–হযাাঁ, বনু্ধ, হকবল িলনর। 
  
-কী সব অরবাল-োরবাল বকি, হহলটিংস অবাক হরলন, হোমার মাো লবেরড় হেল 
নালক? 
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হিাযাররা এসব বযে লবদ্রুরি কান না লদরয লনরজর মরন বরল চলরলন, িলনর আমরা 
খাই, এিাড়া েৃহরস্থর আর হকান কারজ লারে, জারনা? একেু োমরলন, ইাঁদুর ধরার 
কারজ। ইাঁদুর ধরার ফরল সামানয িলির হররখ লদরলই হল, হলারভ হলারভ ইাঁদুর এরস 
ঢুকরব ওই করল, েখনই করল োন, বযাল বন্ধ, হবররাবার িে হনই। আলমও হেমনই 
ফাাঁদ হিরেলি, অবশয িলনর নয, খাদয ওই কােজ কুচারনা। এবার আমারদর অরিক্ষা 
কররে হরব, যেক্ষণ না ইাঁদুর বাবাজী আসরি েেক্ষণ চুি করর োকরে হরব। 
  
লকন্তু ইাঁদুর কখন আসরব, ো জারনা? 
  
-জালন দবলক, িলনররূিী ওই কােজরিাঁড়া হখরে োরক আসরেই হরব, হিাযাররা বলরলন, 
োরক আসার জনয খবর িালঠরযলি, সবুর কররে হরব না হোমায। ওই এল বুলে! 
  
লঠক এসময বসার ঘররর দরজা বাইরর হেরক খুরল হেল। হভেরর িা রাখল এডওযাডে 
হরনর। 
  
-আশ্চযে, আিনারা এখারন বরস আরিন মাঁলসরয হিাযাররা। লদলবয েল্পগুজব কররিন, আর 
ইন্সরিটার জযাি আিনারদর খুাঁরজ হবড়ারচ্ছন। উলন ওিরর আরিন, আমারক িাঠারলন। 
চলুন, একু্ষলন ডাকরিন। 
  
এডওযাডে হরনর লচৎকার করর কোগুরলা বলল। 
  
. 
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১৪. 
  
-ইস, কী লবশ্রী বযািার বলুন হো, হিাযাররা হমালারযম সুরর বলরে োকরলন, ইন্সরিটার 
জযাি আমারদর জনয সারা বালড় হোলিাড় কররিন, আর আমরা লকনা…… চলুন, যালচ্ছ। 
  
ওাঁরা লেনজরন দরজার কারি এরলন। হঠাৎ হিাযাররা ঘাড় ঘুলররয হরনররর কারি জানরে 
চাইরলন–ডঃ কাররাললর সরে আজ সকারল লক আিনার হদখা হরযরি? 
  
লনশ্চযই, হদখা হরযরি, হরনর খুলশ মরন জবাব লদরলন–এখারনই ওাঁর সরে আমার হদখা 
হরযরি। উলন হেললরফান কররে এ ঘরর এরসলিরলন। 
  
–আচ্ছা লম. হরনর, ডঃ কাররালল লক েখন হেললরফারন কো বললিরলন, মারন আলম 
বলরে চাইলি, ওনারক হফান কররে আিলন হদরখরিন লকনা? 
  
-না, মাঁলসরয হিাযাররা, কী হযন হরনর ভাবরলন, ওনারক সযার ক্লরডর টালডরে ঢুকরে 
হদরখলিলাম। আমারক এঘরর আসরে হদরখ উলন হবলররয এরসলিরলন। 
  
কো বলরে বলরে হরনর ফাযাররেরসর ধারর এরস দাাঁড়ারলন। 
  
হিাযাররা প্রে কররলন–আিলন ওই সময এঘররর হকান অবস্থারন লিরলন? 
  
–আলম? এখারন, হযখারন এখন হদখরিন, হসখারনই আমার অবস্থান লিল। 
  
–হেললরফারন ডঃ কাররাললর হকারনা কো শুনরে হিরযলিরলন লক? 

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

255 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

  
–না, ঘাড় নাড়রলন হরনর। উলন হয আমার সামরন কো বলরে চান না, হসো বুরেই 
আলম সরর এরস এখারন দাাঁলড়রয লিলাম। 
  
-বুেলাম। কী মরন করর হিাযাররা িরকে হেরক োর হিাট্ট হনাে বই আর হিলন্সল হবর 
কররলন। খসখস করর কী সব ললখরলন। উিলস্থে দু’জরনর লদরক একবার হচাখ ঘুলররয 
লনরলন। িাোো লিাঁরড় ভাাঁজ করর হহলটিংস-এর হারে লদরলন, বলরলন হহলটিংস, েুলম 
এো লনরয ইন্সরিটার জযারির হারে দাও। োরক বলল, আলম না যাওযা িযেন্ত হযন ঠাণ্ডা 
হরয োরকন। খালনক বারদই আলম যালচ্ছ। 
  
হিাযাররার লনরদেশ মাোয করর ভাাঁজ করা কােজো হারে লনরয কযারেন হহলটিংস ঘর 
হেরক লবদায লনরলন। 
  
হরনর হকৌেূহল আর হচরি রাখরে না হিরর জানরে চাইরলন–কােরজ কী ললখরলন, 
মাঁলসরয হিাযাররা, বলরবন লক? 
  
-হকন নয? লনশ্চযই বলব। স্বস্থারন হনােবই আর হিলন্সল ঢুলকরয লদরে লদরে হিাযাররা 
বলরলন ওরে ললরখলি, জযাি, খালনক বারদই হযরো সযার ক্লরডর হেযাকারীর নাম 
জানরে িারব। 
  
হিাযাররা োমরলন, হরনররর আিাদমস্তক কলঠন দৃলিরে জলরি কররলন, হবাো হেল 
হরনর োর বযলক্তরত্বর কারি চুিরস হেরিন। 
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হিাযাররা রলসরয রলসরয বলরলন– হযাাঁ, মাঁলসরয হরনর, মরন হরচ্ছ এেলদরন হসই খুলশর 
নাম আলম জানরে হিররলি। অবশয এর জনয বাহবা লদরে হয লকিুলদন আরে ঘরে 
যাওযা একো ঘেনারক। জারনন, লডে এডরোাঁযাররর খুরনর ঘেনাোও আচমকাই মরন 
িরড় হেল, যা সযার ক্লরডর মৃেুযর রহসয সমাধারন আমায সাহাযয করররি। লডে 
এডরোাঁযাররক খুন করর হলাকো িাকাল মারির মরো িাললরয িাললরয হবড়ালচ্ছল। 
আসরল অিরাধী কারজ লিল অলস, লকন্তু মাোো লিল ধূেোলমরে ভরা। এই আলম, আলম 
এরকুল হিাযাররা প্রায ওর কারি হাররে বরসলিলাম, হশষ িযেন্ত লজে আমারই হল। 
মাঁলসরয হরনর, আিলন লক জারনন, যারক আমরা সহজ সরল লনরীহ হোরবচারা বরল মরন 
কলর, হসই ধররনর অিরাধীর সিংখযা হবলশ। অিরাধ করর ভারলা মানুরষর মরো চুিচাি 
এলড়রয এলড়রয চরল। হসলদক হেরক বলরে িালর, সার ক্লরডর আসল খুলন বরল আমার 
সরন্দহ, হসও লবিান এবিং বুলদ্ধমান। েরব লনরজর ওির অেযন্ত আত্মলবশ্বাস। এর 
োড়নায সবেদা অলস্থর োরক। কী করব, কী করব, এমন একো ভাব। হারের কারি 
কাজ না হিরল, ললললফুরলর িলব আাঁকরে বরস যায। 
  
হিাযাররা োমরলন। লেলন হকৌেুক ও আনন্দ হবাধ কররলন, লকন্তু প্রকাশ কররলন না, 
হকবল ো ধরা িড়ল োর বুলদ্ধদীপ্ত দুলে হচারখ। 
  
-মাঁলসরয হিাযাররা, হরনর সামানয এলেরয এরলন, লফসলফলসরয বলরলন, আিলন কী 
বলরিন বুেরে িারলি না। োহরল কী লমরসস লুলসযা অযামলর োর শ্বশুররক খুন কররন 
লন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

257 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

-একদমই নয, হিাযাররা হাে েুরল োরক আশ্বস্ত করর বলরলন–আিলন লনলশ্চন্ত োকরে 
িাররন, োিাড়া ইন্সরিটার জযািরক ওই কােরজ ললরখ জালনরযলি, লমরসস লুলসযা সযার 
ক্লরডর খুলশ নন। ভদ্রমলহলার অেীে আমার অজানা নয। বহু দুঃখ কি সরযরিন। োই 
অকাররণ সরন্দরহর বরশ ওাঁরক হযরালন করা যুলক্তযুক্ত বরল মরন কলর না। 
  
-োহরল কারক আিলন আসল খুনী বলরিন? হক হস? হভরবলচরন্ত হরনর লনরজই বলরলন–
হযাাঁ, আলম হলফ করর বলরে িালর, ওই ইোললযান ডঃ কাররাললই খুনী। কী, লঠক 
বরললি? 
  
হিাযাররা োর উৎসারহর হোড়ায জল লদরয বলরলন–দুঃলখে মাঁলসরয হরনর–আলম 
একজন হোরযন্দা, হিশােে স্বারেে লকিু লকিু নীলে করঠার ভারব িালন কররে হয। োই 
বললি, দধযে ধরুন, হশষ মুহূরেে হদখুন না কী হয। এ বযািারর আর হকারনা প্রে করা 
আলম িিন্দ করলি না। 
  
োরিররই লবষযান্তরর চরল হেরলন। িরকে হেরক সাদা রুমাল হবর কররলন কিারলর 
ঘাম মুিরলন আর আিনমরন বরল উঠরলন–কী লবশ্রী েরমরর বাবা, অসহয! 
  
সলেযই েরমো আজ হবলশই িরড়রি। হরনর ঘাড় হনরড় সায লদরলন–দাাঁড়ান, একেু 
হুইলস্কর বযবস্থা কলর। সরে হসাডা। শরীর ঠাণ্ডা হরব। সবলকিু হারের সামরনই আরি। 
কোো অবশয আমার আরেই বলা উলচে, কী করর ভুল করলাম, লিা কররি। যাক, 
আলম আসলি। 
  
–আিনার মরো দরাজ মরনর মানুষরাই হো খাওযারে চান। যান, আমার আিলত্ত হনই। 
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-হবলশ সময হনব না, এই এলাম বরল। 
  
 হরনর দ্রুে িারয টালডরে অদৃশয হরল হিাযাররা দুললক চারল িারয িারয চরল এরলন 
হখালা জানালার সামরন। বাইররর লদরক োকারলন, কী হযন লচন্তা কররলন, করযক মুহূেে 
হকরে হেল। আবার ধীরিারয চরল এরলন হসাফার িারশ, েলদগুরলা ভারলা করর খুাঁলেরয 
হদখরলন। োরিররই মযান্টললিরসর সামরন এরস িড়রলন, এক িারশ সালজরয রাখা 
হরযরি দুরো অযালন্টক। লেলন হারে েুরল লনরলন, হবশ দালম, খুাঁলেরয হদখরে লােরলন। 
  
এমন সময হরনর দুই গ্লাস হুইলস্ক হট্র-হে সালজরয টালডর দরজায এরস দাাঁড়ারলন। 
হদখরে হিরলন হিাযাররা কী হযন মন লদরয িরীক্ষা কররিন। লেলন হিাযাররার 
কািাকালি এরলন, অবশয েফাে বজায হররখ। 
  
–এো হবশ দালম, োই না? হিাযাররা ঘর সাজাবার একো জে হারে েুরল লনরলন, খুব 
হসরকরল বরল মরন হরচ্ছ। 
  
–আিনার োই মরন হরচ্ছ? হরনর জবাব লদরলন আসরল কী জারনন, এসব প্রাচীন 
লজলনস সম্পরকে আমার হকারনা ধারণা হনই। আসুন, আমরা িান কলর। 
  
হরনর হারে ধরা হট্র-ো হিাে হেলবরল রাখরে রাখরে বলরলন। 
  
–অরশষ ধনযবাদ, মাঁলসরয হরনর। হিাযাররা হচযারর ো হিরড় লদরলন, হেলবল হেরক 
একো গ্লাস েুরল লনরলন। 
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–আিনার শুরভচ্ছা কামনা কলর, মাঁলসরয হিাযাররা। হরনর অনয গ্লাসো হারে লনরলন, 
করযক চুমুরক সবো হশষ হরয হেল। 
  
–আমার েরফ হেরক আিনারক জানাই শুরভচ্ছা, বনু্ধ, ওযাইরনর গ্লারস হালকা চুমুক 
লদরলন, বলরলন–হযাাঁ, েখন হযন আিলন কী জানরে চাইলিরলন? আলম কারক খুলন 
লহসারব সরন্দহ করলি, োর কো, োই না? হঠাৎই আমার অন্তদৃলি খুরল হেল জারনন, 
আলম উিললব্ধ করলাম হয 
  
এই িযেন্ত বরল কো োলমরয লদরয হিাযাররা মাোো সামানয োাঁকুলন লদরলন, ঘাড় েুরল 
কী হযন হশানার হচিা কররলন, িরক্ষরণ হঠাাঁরে আঙুল হচরি ধররলন। হবাোরে চাইরলন, 
ঘররর বাইরর হকউ িাে হিরেরি, অেএব চুি। 
  
হিাযাররা এবার লনঃশরে হচযার হিরড় উরঠ দাাঁড়ারলন। িা বাড়ারলন। হরনর উঠরে লেরয 
বাধা হিরলন। হিাযাররা োরক ওইখারন বরস োকরে বলরলন হাে হনরড়। োরির েু 
শেলে না করর দরজার সামরন এরস দাাঁড়ারলন। কাউরক লকিু হের হিরে না লদরয 
দরজার হােল ধরর হযাাঁচকা োন মাররলন এবিং সরে সরে বাইরর হবলররয এরলন–লকন্তু, 
হক হকাোয? সব ফাাঁকা। 
  
হিাযাররা লবড়লবড় কররলন হভাজবালজ আর কী! 
  
হোশার চাউলন হমরল এলদক ওলদক োকারলন। লেলন আবার যোরীলে ঘররর মরধয ঢুরক 
দরজার িািা হভলজরয লদরলন। 
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হচযারর বসরে বসরে বলরলন–সলেয বললি, কার হযন হাাঁরফর অওযাজ কারন এল, 
লবশ্বাস করুন, দরজার বাইররই হস দাাঁলড়রযলিল। হজারর হজারর শ্বাস লনরচ্ছ স্পি বুেরে 
িারলাম। হদখলি, আমার লনরজরই হশানার ভুল। েরব আমরা, হোরযন্দারা, এই ধররনর 
ভুল হশানার ঘেনারকই একো বড় ঘেনা লহসারব েণয কলর। 
  
–হিাযাররা কো হশষ করর গ্লারস আবার চুমুক লদরলন। লকিুক্ষরণর মরধযই গ্লাস ফাাঁকা। 
  
-আঃ, কী আরাম সলেয স্বলস্ত হল। 
  
–মাফ কররবন মাঁলসরয হরনর, স্বলস্ত হল বলরলন হকন বলুন হো? 
  
–না না, হেমন লকিু নয, বাইরর সরন্দহজনক কাউরক খুাঁরজ হিরলন না, ফরল মন হেরক 
দুলশ্চন্তার একো িাের সরর হেল, োই স্বলস্ত হল আর কী। 
  
–সলেয বলরে হদাষ কী, বলুন মাঁলসরয হরনর। হুইলস্ক শূনয গ্লাসো হেলবরলর ওির রাখরে 
রাখরে হিাযাররা বলরলন আিনারা মারন ইিংররজরা হুইলস্কই হবলশ িিন্দ কররন, বলা 
হয এই আিনারদর জােীয িানীয। লকন্তু আলম? চাকলর হেরক অবসর লনরয হবশ 
কেগুরলা বির আরে, হসই হেরক লন্ডরনই বসবাস, অেচ-এখনও িযেন্ত হুইলস্করক 
আমার বনু্ধ বরল জানরে িারলাম কই? এর কারণ আমার জানা হনই। োর ওির 
আিনার বানারনা এই েরল িানীয এরকবারর হেরো লবষ বুেরে িারলি না হুইলস্কো 
হেরো লােল হকন? 
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-হেরো! হরনর লবেয ভরা করে জানরে চাইরলন, আিলন লক আমার সরে মজা 
কররিন। োরির োলকরয রইরলন হিাযাররার লদরক, প্রখর হস দৃলি। বলরলন–লকন্তু 
আলমও হো একই লড্রিংস লনলাম। আমার লিরেরফাাঁোও হেরো লােল না। িাডু়ন ওসব, 
কারজর কোয আসুন, েখন কী হযন বলরে বলরে হেরম হেরলন, মরন িড়রি? 
  
-বরললিলাম বুলে। হিাযাররা অবাক হরয জানরে চাইরলন–বযািারো মরন িড়রি না, 
মাঁলসরয হরনর। সলেয, এই সামানয সমরযর মরধয বুলে আসল কোোই ভুরল হেরলন। 
মরন হরচ্ছ, হকারনা এক সময একো রহসয সমাধান কররে কীভারব েদন্ত কররলিলাম, 
হসই েল্পই হবাধহয আিনারক বলরে হচরযলিলাম। অিরাধীর লবরুরদ্ধ একো প্রমাণ 
হিরলই হল। োরির সব প্রমাণ গুলল একো অনযোর হাে ধরাধলর করর িাশািালশ 
এরস দাাঁড়ায। এভারবই রহসয সমাধারনর িে হয প্রশস্ত। এরিরর যা হারে আরস, ো 
আরের প্রমারণর হচরয েুচ্ছ, নেণয। অনযরদর সরে খাি খায না। ফরল বড় বড় প্রমাণ 
সালজরয গুলিরয হয হশকল দেলর করা হল, ো হেল হকরে। োই বরল আমরা লক 
েদরন্তর কাজ োলমরয হদব? আবার নেুন করর শুরু হয অনুসন্ধারনর কাজ, খানা-
েিালস, িরীক্ষা-লনরীক্ষা। হয প্রমাণ নেণয বরল সলররয রাখা হয, োর মাধযরমই মস্ত এক 
অিরাধমূলক রহরসযর িার হখালার চালবকালঠ হিরয যাই। অদু্ভে ভলেরে হিাযাররা মুচলক 
হাসরলন, লনরজর োক মাোয হোকা হমরর বলরলন–এো বড় ভযঙ্কর আর অেুলনীয। 
  
–হুাঁ, হেমনলেই হদখলি হিাযাররার কোর েভীরো বুেরে না িারায হরনর হবাকার মরো 
োর লদরক োলকরয রইরলন। 
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–আমার মুরখর লদরক ওভারব োলকরয কী হদখরিন, মাঁলসরয হরনর। আচমকা ডান হারের 
েজেনী লদরয হরনররর োরল একো হখাাঁচা মাররলন হিাযাররা। হরনর দ্রুে হারে মুখ 
ঢাকরলন, হচযার হেরক িরড় হযরে হযরে রক্ষা হিরলন। 
  
হয হোরযন্দা হিাে খাে ঘেনারক উলড়রয হদন, েুচ্ছ োলচ্ছলয কররন, ওইসব লনরয মাো 
ঘামারনার প্ররযাজন মরন কররন না, োরদর বরাে অেযন্ত বারজ। স্বীকার কররে লিধা 
হনই, আলম ওই দলভুক্ত নই। প্রমাণ যে নেণয হহাক না হকন, রহসয সমাধারন োরও 
একো ভূলমকা আরি মানরেই হরব। ফরল হিাে বরড়ার মরধয শুরু হয িন্দ্ব। সবলকিুর 
মরধযই সামানয হরলও সেয লুরকারনা আরি, হোরযন্দারক ো খুাঁরজ হবর কররে হয। 
  
হিাযাররা চুি কররলন, লনরজর োাঁ-চকচরক োরক হাে বুরলারলন। োরির বলরলন হযাাঁ, 
কী লনরয হযন আিনার সরে কো বললিলাম বলুন হো, েুচ্ছ প্রমাণ, োই না? আলমও 
আিনারক এক গুরুত্বহীন েুচ্ছ প্রমারণর কোই বললি, ো হল ধুরলামযলা! 
  
-ধুরলামযলা! বযাস, আর লকিু নয? হরনর না বুরে সামানয হাসরলন। 
  
–হযাাঁ, মশাই, োই। হিাযাররা সামানয হাসরলন আমার বনু্ধ ও সহকারী কযারেন 
হহলটিংস-এর কো বললি। অেযন্ত কলরত্বমো মানুষ। সব বযািারর আমারক মরন কলররয 
হদওযাই ওাঁর কাজ। ওাঁর কোরেই আলম উিললব্ধ করলাম, হযাাঁ, সলেযই হো, আলম 
একজন হোরযন্দা, এ বালড়র চাকর নই। কোো বনু্ধবর হকান উরেরশয বরললিরলন, জালন 
না, েরব আমার উিকারর হলরেরি। 
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আিােদৃলিরে বালড়র কারজর হলাক, হস চাকর বা লে, যাই হহাক না হকন, োর কাজ 
কী? বালড়র সমস্ত ঘর সাফ করা। ঘররর হযখারন আরলা হিৌঁরিায না, ধুরলামযলা ঘািলে 
হমরর িরড় আরি, হসগুরলা োাঁো লদরয হেলেরয িলরষ্কার করর। মাঁলসরয হরনর, মানলি 
আলম আিনার হেরক বযরস বরড়া, লকন্তু লশক্ষা? োও যরেি আরি। আিনার সাধারণ 
জ্ঞানও লকিু কম আরি বরল মরন কলর না। আিলনই বলুন, হোরযন্দাও লক চাকররর 
মরো কাজ কররিন না? 
  
হিাযাররার বকবকালন শুরন হরনররর জ্বরু দুরো কুাঁচরক হেল, মুরখ একরাশ লবরলক্ত, 
অবশয ো প্রকারশয নয। হকারনারকরম মারে মারে বলরিন, হযাাঁ, োই হো, মাঁলসরয 
হিাযাররা, আিনার বক্তবযরক আলম সমেেন কলর। 
  
হরনর বুলে আর লনরজরক সামরল রাখরে িাররিন না। লেলন হিাযাররার কািাকালি হবার 
জনয লনরজর হচযারো হেরন লনরয এরলন। লক্ষপ্ত কেস্বরর বলরলন আিলন হসই হেরক 
কীসব বরক চরলরিন বলুন হো! অেেহীন লকিু সিংলাি। আিলন লক এসব িাইিাশ 
হশানারেই হচরযলিরলন? এক গ্লাস হুইলস্ক হিরে িড়রে না িড়রেই হালবজালব বকরে 
শুরু করর লদরলন? 
  
হনশা আমার একেুও হযলন, মাঁলসরয হরনর। হিাযাররা লিঠ োন করর বসরলন–এখনও 
িযেন্ত যা লকিু আিনারক বরললি, সুস্থ মলস্তরষ্কই বরললি। হযাাঁ, আমারদর আরলাচনার লবষয 
লিল ধুরলা মযলা। শুরু কররলি বরে হশষ করা হযলন। আিলন লকন্তু আমার হচারখ ধুরলা 
লদরে িাররনলন, অবশয ধুরলা োকরল হো হদরবন। হিাযাররার মাোো সামরনর লদরক 
সামানয েুাঁরক িড়ল–কী, বুেরে হিরররিন? অবশয মেরজ যলদ লঘলু োরক। 
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-না, হরনররর লবরলক্তর মাত্রা েখন ধীরর ধীরর বাড়রি। ভলনো না করর স্পি করর বলুন, 
দযা করর। 
  
হবশ, োই বললি। হিাযাররা হাে েুরল হরনররক আশ্বস্ত করার ভলেরে বলরলন 
ধুরলামযলা মাদরমাযারজল বারবারার কো। শেো আমার মরন দারুণ ভারব হরখািাে 
করর। ওষুরধর লেরনর বারের ঢাকনায হকারনা মযলা হনই, অেচ বােো যার ওির রাখা 
হরযরি, মারন হশো ধুরলারে ঢাকা। বুেরে আমার হদলর হল না হয ……হিাযাররা চুি 
কররলন। 
  
–কী হল, হেরম হেরলন হকন? হশষ করুন। 
  
–বুেরে হদলর হল না হয, করযকলদন আরে ওই ওষুরধর বােো হকউ নীরচ নালমরয 
লিল। ওই সময সযার ক্লরডর খুলন প্ররযাজন মরো লবষ সলররয হররখলিল, ফরল ওনারক 
খুন করার সময োরক আর ওই বারের আরশ-িারশ হযরে হযলন। আর খুনী এই 
কাজো কররলিল, সকরলর অরোচরর। মাঁলসরয হরনর, আিলন আিলত্ত কররল কী হরব, 
আলম লনলশ্চে, আিলনই আরে হেরক লহসরকালসন হোিন হকারনা জাযোয সলররয 
হররখলিরলন। মাঁলসরয লরচাডে কলফর কাি লনরয টালডরে ঢুরকলিরলন, এো লঠক, লকন্তু 
আিলন ওই কারি আরেই লবষ লমলশরয লদরযলিরলন, োরিরর বারবারার সরে নাচরে 
চরল যান। আলম হভরবলিলাম, আিনার এই কুকমেলে কাররা হচারখ ধরা িরড়লন, ভুল 
ধারণা। মাদাম লুলসযা স্পি হদরখলিরলন। 
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-ওঃ ভেবান! হরনর হভেরর হভেরর কু্ষব্ধ বরে, লকন্তু হঠাাঁরে সামানয হালস হেরন বলরলন–
সযার ক্লরডর হেযাকারী লহসারব আিলন হশষ িযেন্ত আমারকই হদাষী সাবযস্ত কররিন, 
মাঁলসরয হিাযাররা। সলেযই, হুইলস্কর হনশা আিনারক হিরয বরসরি হদখলি। 
  
–হবশ, আিনার কোই সই, লকন্তু আিলন! আিলন হো লদলবয সুস্থ মাোয কো বলরিন। 
োহরল আিলন বলুন, আিনার লবরুরদ্ধ আনা অলভরযাে সলেয, না লমরেয? 
  
-না না, এরকবাররই লমরেয নয। হরনর রারে হফরে িড়রলন। েলা চলড়রয বলরলন–এ 
অলভরযাে আলম হমরন লনলচ্ছ। এর জনয মাো হহাঁে? কখরনা না। বরিং আলম েলবেে। সবার 
হচাখরক ফাাঁলক লদরয কে স্বচ্ছ ও সুন্দরভারব কাজ কররে হিররলি বরল। হশষ মুহূরেে, 
মারন মারা যাবার আরে সযার ক্লড কী মরন করর লসনু্দকো খুরল হদখরলন, খাম হনই। 
যখন েখন লসনু্দক হখালা ওাঁর অভযাস লিল না। অেচ হস রারে….. জালন না। হকন। 
  
-লকন্তু… লকন্তু, হিাযাররা জলড়রয জলড়রয বলরলন–এসব আমারক হশানারচ্ছন হকন? 
  
হকন নয? আিলন আমার িরম সুহৃদ, সহানুভূলেশীল লনরভেজাল ভদ্ররলাক, হরনররর 
হঠাাঁরে কৃলেরত্বর হালস লবশ্বাস করুন, মাঁলসরয হিাযাররা, আিনার মরো মানুষরদর সারে 
মন খুরল কো বলরে ইরচ্ছ করর। এ হল এক বযেেোরক সাফরলয িলরণে করার প্রযাস 
মাত্র, অবরশরষ সফলো হিরযলি। এর জনয আলম আনলন্দে ও েলবেে। হভরব হদখুন, 
লজলনসো লুলকরয রাখরে হরব, লকন্তু ভাবনা লচন্তা করার মরো সময হনই। িলরকর মরধয 
জাযোো হবর করলাম, মাোয কেখালন বুলদ্ধ োকরল েরবই এমনলে সম্ভব বলুন। যাই 
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বলুন না হকন মাঁলসরয হিাযাররা, লনরজরকই লনরজ বাহবা লদলচ্ছ। যাক, ওসব কো, এবার 
ওই হখাযা যাওযা ফমুেলাোর হলদস আিনারক লদরে হরব, োই হো। 
  
লকন্তু হিাযাররা েখন আর স্বাভালবকত্ব বজায রাখরে িাররিন না, মাো হসাজা হররখ 
বসার হচিা কররিন, লকন্তু িাররিন কই। লেলমরয িড়রিন, কোগুরলা মুরখর হভেররই 
ররয যারচ্ছ, লকিু লকিু হবররারচ্ছ, লকন্তু স্পি নয। 
  
োও হকারনারকরম বলরলন –মাঁলসরয হরনর, কী হল বলুন হো? বুেরে িারলি না। 
  
কী হয কলর, োও মাোয আসরি না। 
  
আিনার লকিু করার হনই, মাঁলসরয হরনর, সলেয বললি। হরনররর হঠাাঁরে হশযারলর ধূেে 
হালস হখরল হেল। হোড়ারেই আিলন একো হিাে ভুল কররলিরলন। আমার বুলদ্ধরক 
আমল না হদওযার ভুল। এ িযেন্ত আমার বুলদ্ধরক সবেদা নসযাৎ করর লদরযরিন আিলন। 
সকরলর সরন্দরহর নজর লেরয িড়ল ওই িাাঁচড়া ইোললযানোর ওির–যার চাল হনই, 
চুরলা হনই। হিরের ধান্দায হয এরক-ওরক ব্ল্যাকরমল করর হবড়ায। ওই হজারচ্চারোই হয 
এ বালড়রে ঢুরকলিল ফমুেলা চুলর কররে, আর ওই সযার ক্লডরক খুন করররি এ ভাবনা 
আিনার মরো বুলদ্ধমান হলারকর মাোয কী করর এল, হভরব হালস িারচ্ছ। দূর, দূর, 
আিনারক এসব কো বলরল কী হরব, কারন হো লকিুই যারচ্ছ না। মশাই, আলম বরড়া 
োরি হনৌকা বাাঁধরে ভারলাবালস। হিাট্ট একেুকররা কােজ, অেচ কে মূলযবান। হনবার 
জনয খরেরো বরস আরি। িঞ্চাশ হেরক ষাে হাজার িাউন্ড অনাযারস িরকরে আসরব। 
অে অেে! কী করব বলুন হো? ধারণা কররে িাররন? 
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–ধারণা…… আলম ……..না, িারলি না। 
  
–না িারাোই স্বাভালবক। কারণ সকরলর হদখার হচাখ এক নয। প্রবল আত্মলবশ্বারসর 
সুরর হরনর বলরলন। 
  
-আিলন যেই আমার োলরফ করুন না হকন, আিনারক আলম লকন্তু িাড়লি না, শরীররর 
সমস্ত শলক্ত একলত্রে করর হিাযাররা ধীরর ধীরর বলরলন–সবার সামরন আিনার ভারলা 
মানুরষর মুরখাশো খুরল হদব, আলম এরকুল হিাযাররা বললি। 
  
হিাযাররার মুখ লদরয আর কো হবররাল না, লেলন শরীরোরক এললরয লদরলন হচযাররর 
োরয। 
  
–এসব করার সময আর আিলন িারবন না মাঁলসরয হিাযাররা। করুণা ও অবজ্ঞা লমলশ্রে 
হালসরে মুখ ভলররয এডওযাডে হরনর বরল চলরলন–োর আরে হুইলস্ক হকন হেরো 
লােল, হস ইলেহাস শুরন যারবন না? আিনার অে বরড়া মাোো হকন হয এর কারণো 
আলবষ্কার কররে িারল না, বুেরে িারলি না। যাক হস কো। মারা যাবার আরে সযার 
ক্লডও কলফ হখরয বড় হেরো লােরি বরললিরলন, এখবর আিনার অজানা নয, মাঁলসরয 
হিাযাররা আিলন লঠকই ধরররিন, স্বীকার কররে লিধা হনই, এবালড়রে আিলন হঢাকার 
অরনক আরেই সলররয হররখলিলাম লহসরকালসরনর হবশ করযকো লশলশ। সযার ক্লডরক 
কলফরে যেেুকু হঢরললিলাম, মরন হয আিনার হবলায োর িলরমাণ হবলশ িরড় হেরি। 
োই ফলোও োড়াোলড় লদরচ্ছ। ভারলাই হল, আলম োলররয োলররয হদখলি, আিলন 
হকমন ধীরর ধীরর লনজেীব হরয যারচ্ছন। েরব যন্ত্রণা হনই বলুন, হকমন ঘুরমর রারজয 
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চরল যারচ্ছন। না, হকারনা স্বপ্ন িযেন্ত হদখরে িারবন না। সব দুঃস্বপ্ন হরয লমরললমরশ 
একাকার হরয যারব আিনার মৃেুযর সারে। 
  
-মাঁলসরয হরনর, োমুন, আিলনই ো হরল……. হহস….লেিং…স…..হহ-স…. 
  
এরকুল হিাযাররা আর লকিু বলরে িাররলন না, দু হচাখ বুরজ ঢরল িড়রলন। 
  
-ও মশাই, এে োড়াোলড় হচাখ বুজরল হো চলরব না। হরনর এলেরয এরস হিাযাররারক 
হঠলা লদরলন-লনন, লনন, হচাখ খুলুন, হজার করর হচারখর িাো হেরন োকুন। মরার আরে 
হসই গুপ্ত জাযোোর খবর হজরন লন, হযখারন ফমুেলাো লুরকারনা লিল। 
  
হরনর আবার োকারলন হিাযাররার লদরক, োরির ফাযার হেরসর কারি চরল এরলন, 
মযারন্টললিরস রাখা ফুলদালনো েুরল লনরলন। হভেরর হাে ঢুলকরয কােরজর েুকররাগুরলা 
হবর কররলন। োড়াোলড় হসগুরলা জযারকরের হভেররর িরকরে ঢুলকরয লদরলন। 
োকারলন হিাযাররার লদরক। বলরলন–কাজ হশষ, চলল লম. এরকুল হিাযাররা। 
  
হখালা হেঞ্চ উইরন্ডা লক্ষয করর এডওযাডে হরনর এলেরয হেরলন। উরেশয জানলা েললরয 
িোর িার হরবন। 
  
লকন্তু ো আর সম্ভব হল না। 
  
–এ কী! হকাোয চলরলন? খামো লনরয যান, যার মরধয ফমুেলাো লিল। 
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হিাযাররার স্বাভালবক েম্ভীর কেস্বর শুরন হরনর চমরক উরঠ ঘাড় হফরারলন। লঠক এই 
সময বাোন হেরক জানলা েিরক হভেরর এরস ঢুকরলন ইন্সরিটর জযাি, সরে োর 
কনরটবল জনসন। 
  
হরনর ক্ষলণরকর জনয ঘাবরড় হেরলও িরক্ষরণ িালাবার জনয জানলার লদরক িুরে 
হেরলন। জানলা লদরয লাফ হদবার আরেই কনরটবল োরক জািরে ধরল, হহাঁচরড় 
হহাঁচরড় লনরয এল ঘররর মােখারন। 
  
-ধনযবাদ, জযাি, লঠক সমরয েুলম এরস িরড়ি। হিাযাররা েলা খাাঁকালর লদরয উরঠ 
দাাঁড়ারলন। শরীরোরক এিাশ-ওিাশ করর সহজ কররলন–আর সামানযেম হদলর হরল 
ওই মহাগুরু জানলা েিরক বাোন হিলররয নাোরলর বাইরর চরল হযে। সলেয, হমাক্ষম 
সমরয েুলম এরসি। 
  
জানলার বাইররর বারান্দায দাাঁড়ারল ঘররর সব কোবােো হশানা যায, কযারেন হহলটিংস-
এর কারি হোমার িাঠারনা লচরকুেো হিরয আলম জনসনরক লনরয ওখারনই অরিক্ষা 
করলিলাম, আর হোমারদর কো চালাচালল শুনলিলাম, এরকবারর স্পি। আরে ওর 
িরকেো হদলখ, কী আরি? 
  
জযাি হাে ঢুলকরয লদরলন হরনররর জযারকরের িরকরে। হবলররয এল কেগুরলা েুকররা 
কােজ। হসগুরলা কলফ হেলবরলর ওির রাখরলন। োর আর এক িরকে হেরক িাওযা 
হেল লহসরকালসরনর হলরবল আাঁো লেউব। বলরলন–এো হদখুন, মাঁলসরয হিাযাররা, একো 
বলড়ও হনই। 
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এইসময জানলা লদরয হভেরর এরস ঢুকরলন কযারেন হহলটিংস, োর হারে হসাড়া 
হমশারনা হুইলস্কর গ্লাস। লেলন সরাসলর োকারলন হরনররর লদরক। োরির গ্লাসো এলেরয 
লদরলন হিাযারযার হারে। 
  
-মাঁলসরয হরনর, মরদর গ্লাসো অনয হেলবরল হররখ হিাযাররা বলরলন, আিলন হয নােক 
শুরু কররলিরলন, োরে আমায কুশীলব বানারে হচরযলিরলন, লকন্তু দুঃলখে, আমার 
নােরক আিলন একক অলভনয করর হাে োলল কুলড়রয লনরলন। জযািরক আলম লচরকুেো 
ললরখ হহলটিংস এর হাে লদরয িালঠরয লদরযলিলাম। এবার ভীষণ েরম লােরি বরল 
ভলণো করর আিনারক হখলরে নালমরয লদলাম। আসরল আিনার েযাড়াকলো আমার 
বুেরে বালক লিল না। োই হোি হফলরে হল। হহলটিংস জনালার বাইরর দাাঁলড়রযলিল। 
ও এক গ্লাস হুইলস্ক ওির হেরক লনরয এরসলিল। আিনার হচাখরক ধুরলা লদরয আিনার 
আনা হট্র হেরক গ্লাস েুরল হহলটিংস-এর সরে িালোিাললে করর লনলাম। বযাস নােক 
জরম উঠল, অবরশরষ যবলনকা িরড় হেল। 
  
-হয লবষ কলফর সারে লমলশরয উলন লনরজর মলনব সযার ক্লডরক হেযা করররিন, হসই 
একই লবষ আিনার হুইলস্করে লমলশরয লদরযলিরলন, আিনারক খুন করার জনয। ওই 
হুইলস্কর গ্লাস ফররনলসরক িাঠারলই সব জানা যারব। জযাি বরল চলরলন–ফাাঁলসর দলড় 
েলায ওাঁরক িড়রেই হরব। এমন হকারনা জাাঁদররল উলকল হনই, হয ওাঁরক বাাঁচারে িারর। 
  
হরনর এেক্ষণ মাো নীচু করর দাাঁলড়রযলিরলন। এবার হচাখ েুলরলন, োকারলন জযারির 
লদরক। োরির দৃলি ঘুরর এল হিাযাররার কারি। েীক্ষ্ণ করে হকরে হকরে বলরলন–
জারনন, জবরদস্ত িলরকল্পনা কররলিলাম, ধারি ধারি হবশ এলেরয যালচ্ছলাম। লকন্তু 
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আিনারক এ বালড়রে হদরখ সব হকমন োলরোল িালকরয হেল। এক অজানা ভয 
আমায জািরে ধরল। হভরবলিলাম, ওই ফমুেলাো হালেরয লনরয হবরচ হদব। লনরদনিরক্ষ 
ষাে হাজার িাউন্ড হো হিোম। োরিরর সুন্দর একো জীবন, েখন আমারক আর িায 
হক? লকন্তু আিলন আসারে সব মারঠ মারা হেল। এক ফুৎকারর লমললরয হেল আমার 
হসানালী স্বপ্নগুরলা। এখন বুেরে িারলি, বৃোই আিনারক হদাষী সাবযস্ত করলি। হদাষ 
হল আমার মরনর হভেররর প্রচণ্ড আত্মলবশ্বারসর, যা আমার জীবনোরক িারখার করর 
লদরে চরলরি। 
  
হরনর একেু হেরম আবার বলরে শুরু কররলন–আিলন এখারন হালজর হওযার সরে 
সরেই আমার উলচে লিল, েলল্পেল্পা গুলেরয চরল যাওযা। েরব আমার মলনব হরে 
িাররন এক যশস্বী লবজ্ঞানী, লকন্তু আমার হচারখ লেলন লিরলন এক অশ্রদ্ধার িাত্র। হিাে 
হেরক িযসা কামারে লশরখরিন বরে, লকন্তু হযমন কৃিণ হেমলন হদমালক। বালড়র হকউ 
োরক িিন্দ কররেন না। হেহ-ভারলাবাসা-শ্রদ্ধা লবনা উলন কীভারব এেগুরলা বির 
হবাঁরচলিরলন, ো হভরব অবাক হরয যাই। েরব এখনও আমার আফরশাশ হরচ্ছ, ওই নীচ 
মরনর মানুষোরক হশষ করর েখনই ফমুেলা লনরয িাললরয হকন হেলাম না। 
  
-মাঁলসরয হরনর, হিাযাররা বলরলন, আলম যখন লেলমরয িড়ার ভান কররলিলাম, আিলন 
েখন জাাঁক করর কী বরললিরলন মরন আরি? আিলন নালক দারুণ বুলদ্ধমান, হোড়ারেই 
আমার ো হবাো উলচে লিল এবিং অবজ্ঞা ভরর উলড়রয হদওযা উলচে হযলন। েরব 
যাবার আরে হজরন লনন, ও ভুল আলম কলরলন। আিলন হয অেযন্ত ধূেে, ো আলম, 
এরকুল হিাযাররা আরেই হের হিরযলিলাম। আিনার মরো উচ্চলশলক্ষে বুলদ্ধমান এক 
লবজ্ঞান সাধরকর এই দুঃখজনক িলরলস্থলে হদরখ সলেযই খারাি লােরি। 
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এবার ইন্সরিটর জযাি এলেরয এরলন–এডওযাডে হরনর, োর হারে হাে কড়া িরারে 
িরারে বলরলন–সুিলরকলল্পেভারব ও সুস্থ মাোয সযার ক্লড অযামলররক হেযা করা এবিং 
োাঁর ফমুেলা চুলর করার অলভরযারে আিনারক হগ্রপ্তার করা হল। আিলন একো কো 
জানরবন, এখন হেরক আিলন যা লকিু বলরবন, মামলা শুরু হরল হসগুরলা সাক্ষযপ্রমাণ 
লহসারব িুললশ আিনার লবরুরদ্ধ কারজ লাোরে িারর। 
  
ইন্সরিটর জযাি এবার োাঁর কনরটবলরক ইলেে কররলন, এডওযাডে হরনররক হসখান 
হেরক লনরয হযরে। বলরলন জলন, ওই হুইলস্ক ভলেে গ্লাসো লনরয হখরে ভুরলা না, ওোরে 
লবষ হমশারনা আরি, হখযাল হররখা। 
  
কনরটবল জনসন হরনররক লনরয দরজার লদরক এলেরয হেল। লঠক এই সময 
হদাররোড়ায এরস দাাঁড়ারলন কযাররাললন অযামলর। হরনররর হারে হােকড়া হদরখ লেলন 
আাঁেরক উঠরলন। কনরটবল োরক িাশ কালেরয হরনররক লনরয চরল হেল। 
  
বরড়া বরড়া হচাখ করর কযাররাললন হিাযাররার কারি জানরে চাইরলন–মাঁলসরয হিাযাররা, 
এসব কী হদখলি? আমার ভাই সযার ক্লরডর খুলন লক ওই এডওযাডে হরনর? 
  
মাদাম, লনরজর হচারখই হদখরলন, হিাযাররা জবাব লদরলন, হরনর ফমুেলা চুলর করর 
আিনার ভাইরক লবষ হমশারনা কলফ খাইরয হমরররি। িালারেই যা বালক লিল। লকন্তু 
লবলধ বাম, োই বামাল সরমে ধরা িরড় হেরলন। 
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-ওঃ ভেবান! এসব কী শুনলি। কযাররাললরনর আেেকে হশানা হেল, হেলবহ্বল োর 
দৃলি। –হলাকোর হিরে হিরে এে শযোলন লিল, লবশ্বাস কররে িারলি না। আমরা ওরক 
আমারদর িলরবাররর একজন করর লনরযলিলাম। সমরয-অসমরয ওর িারশ হেরকলি। 
শরীর খারাি হরল ওষুধ লদরযলি। এই হো ক’লদন আরে, আলম লনরজ ওরক বীসওযাে 
ওষুধ খাইরযলি। এে লকিু করর িাো আমরা কী হিলাম। কযাররাললন ডুকরর হকাঁরদ 
উঠরলন। হিাযাররার লদক হেরক মুখ লফলররয লনরলন। রুমাল লদরয হচারখর জল 
মুিরলন। এইসময দরজার িািা দুিারশ ধরর লরচাডে এরস দাাঁড়াল। কযাররাললন 
হকারনালদরক না োলকরয লরচাডেরক সলররয লিেরক চরল হেরলন বাইরর। 
  
লঠক এই সময বাোন হেরক জানলা লদরয লালফরয বারবারা ঘরর এরস ঢুকল। হসও 
শুনল হরনররর হগ্রপ্তাররর কালহনী। প্রেমোয মানরে হসও িারলিল না। োরির আিন 
মরন বলল–আশ্চযে! হরনর এই কাজ কররে িারর ভাবাই যায না। ওনার বযবহার হদখরল 
হকউ লবশ্বাস কররব, আিলনই বলুন মাঁলসরয হিাযাররা। এখন আমার িলরষ্কার মরন 
িড়রি, হারের কাজ হশষ না করর ওই হরনরই আমারক ফেট্রে নারচ সে হদরব বরল 
টালড হেরক হবলররয এরসলিল, এর খালনক বারদই হজযঠুর মৃেুয হয। 
  
–শুধু কী োই, ইন্সরিটার জযাি বারবারারক লক্ষয করর বলরলন–হলাকোর কুকীলেের হশষ 
হনই। হয লবষ খাইরয আিনার হজযঠুরক খুন করররি, হসই একই লবষ লদরয মাঁলসরয 
হিাযালরার জীবন খেম কররে হচরযলিল। 
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োই নালক! কী সবেনাশ কান্ড ঘরে হযে বলুন হো! বারবারা এবার কযারেন হহলটিংসরক 
হদলখরয দকলফযরের সুরর জানরে চাইল হকন উলন, বাোন হেরক হবশ লকিুক্ষণ আরেই 
চরল এরসলিরলন, হকাোয লেরযলিরলন? 
  
মাঁলসরয হিাযাররার হলখা লচরকুে হিরয আলম, জনসন আর কযারেন হহলটিংস জানলার 
বাইরর দাাঁলড়রয অরিক্ষা করলিলাম, কখন নােরকর যবলনকা োনা হরব। হরনর হয লবষ 
হমশারনা হুইলস্ক মাঁলসরয হিাযাররারক লদরযলিল, হসো কযারেন হহলটিংস বদরল লদরযরিন 
ো হরনর হের িাযলন। মাঁলসরয হিাযাররা এমন অলভনয শুরু কররলন হয, সলেয সলেয 
ওই হুইলস্ক হখরয োর প্রাণবাযু এখুলন হবলররয যারব। হরনর ভাবল, হলাকো হো মররই 
যারব, আলম যলদ সলেয কোো বরল লদই, হক আর জানরে িাররি। হবশ হজারারলা 
কেস্বরর লনরে অিরারধর কো স্বীকার করল। সযার ক্লডরক খুন আর ফমুেলা চুলর 
হরনররর এই স্বীকাররালক্ত আমরা সকরল স্পিভারব শুনরে হিলাম। োরিররই বামাল 
সরমে অিরাধীরক আমরা ধরর হফলল। হরনররর দুভোেয, আত্মলবশ্বাস হয োর সারে এমন 
িলনা কররব, ো কল্পনাও কররে িাররলন। 
  
মাদরমাযারজল, ইন্সরিটার জযারির লদরক হাে েুরল হদখারলন। হিাযাররা বলরলন–এই 
জলেল রহসয সমাধারনর কৃলেরত্বর দাবীদার একমাত্র ইলন, আমার িুররারনা ও খুব ভারলা 
বনু্ধ, হোরযন্দা ইন্সরিটার জযাি, স্কেলযান্ড ইযারডের এক জাাঁদররল অলফসার লহসারব লযলন 
িলরলচে। 
  
-মাঁলসরয হিাযাররা সামানয হাসরলন, লনরহঙ্কার ভাবো হদখলি আিলন সযরত্ন এখনও 
িালন করর চরলরিন। সলেয আিলন একজন খাাঁলে ভদ্ররলাক। 
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এসময কনরটবল জনসন ঘরর এরস ঢুকল। হস লবষরমশারনা হুইলস্কসহ গ্লাসো একো 
িলল িযারক ভরর লনল। 
  
জযাি লক্ষয কররলন, কযারেন হহলটিংস মুে হচারখ বারবারারক হদখরিন। লেলন বলরলন 
অসিংখয ধনযবাদ কযারেন হহলটিংস, আিনার সযরত্ন রলক্ষে লজলনসলে আলম লনরয 
হেলাম। মাঁলসরয হিাযাররারক খুন করার প্ররচিা মামলায এলে সাক্ষযপ্রমাণ লহসারব 
লােরব। চরলা হহ জলন। 
  
লবদায অলভবাদন জালনরয ইন্সরিটর জযাি বসার ঘর হেরক হবলররয হেরলন। 
  
*** 
  
এবার বারবারা মুখ খুলল। হিাযাররার লদরক োকাল, সামানয হাসল, লিা েরর িড়ল। 
জানরে চাইল–এবার আসল কোো বলুন হো, খুলনরক হক ধরল, আিলন লনশ্চযই, লঠক 
বরললি মাঁলসরয হিাযাররা? 
  
ভুল কররিন আিলন। হিাযাররা হঠাাঁরে হালস বুললরয বনু্ধর সামরন এরস দাাঁড়ারলন। োরক 
বুরক জলড়রয ধররলন–এ রহসয উরন্মাচরনর অন্তরারল সবার আরে আরিন ইলন, আমার 
বনু্ধ ও সহকারী কযারেন হহলটিংস। এমন একো কো বরললিরলন, হকান হখযারল 
বরললিরলন জালন না, যা ওাঁর অজারন্তই আমারক এলেরয লনরয হেল সাফরলযর লদরক। 
হদখুন োলকরয ওর লদরক, হবচারা বনু্ধলে আমার, লনরজর কৃলেত্ব জালহর করর বলরে হরব 
হো, োই হকমন িেফে কররি হদখুন। 
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….মাদরমাযারজল, আিনারদর বাোনো সলেয সুন্দর। যান, ওরক লনরয হবলড়রয আসুন। 
হকারনা োরির নীরচ বসুন। ওর মুরখ শুনরবন খুলনরক ধরার হরামাঞ্চকর কালহনী, যা শুরন 
আিনার োরয কাাঁো হদরব। 
  
হিাযাররা কো হশষ করর বারবারা ও হহলটিংসরক লনরয চরল এরলন হখালা জানলার 
কারি। 
  
-ও আমার প্রারণর সখা, লবলম্ব হকন, নােকীয ভলেরে সুর করর বলরে বলরে বারবারা 
হহলটিংস-এর হাে ধরর জানলা েিরক বাোরনর লদরক চরল হেল। 
  
হিাযাররা এখন বসার ঘরর একা। লরচাডে এরস ঢুকল হস ঘরর। িরক্ষরণই লুলসযা 
হালজর। স্বামীরক হদরখ আকুল স্বরর োরক ডাকল–লরচাডে! 
  
লরচাডে ঘাড় হফরাল। স্ত্রীরক হদরখ অবাক হল। বলল–লুলসযা! 
  
-হযাাঁ, আলম লুলসযা আর হকারনা কো বলরে িারল না। কী এক ভয এরস বুলে োর কে 
হচরি ধরররি। হোশ হরয হস ধিাস করর একো হচযারর বরস িড়ল। 
  
লুলসযা, েুলম। লরচাডে দ্রুে লুলসযার সামরন এরস দাাঁড়াল। 
  
লুলসযা উরঠ দাাঁড়াল, হচারখ জল। মুরখামুলখ দাাঁলড়রয োরা। লরচারডের হচাখ হেরক েররি 
অনুোরির হাহাকার। হকউ হকারনা কো বলরি না, অলনলমখ োলকরয আরি িরস্পররর 
লদরক। 
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হঠাৎ হিাযাররার লদরক দৃলি িড়ল লুলসযা। হস অসহারযর মরো কাাঁদরে কাাঁদরে িুরে 
এল, হযন বাবার কারি হমরয এরসরি সান্ত্বনা লারভর আশায। লুলসযার দুলে হাে বালড়রয 
লদল–মাঁলসরয হিাযাররা, ধনযবাদ জালনরয আিনারক আর হিাে করব না। 
  
হিাযাররা িরম হেরহ লুলসযার হাে দুলে লনরজর মুরঠারে ধরর বলরলন–মাদাম, আিলন 
এবার লনলশ্চন্ত হরলন। 
  
লনলশ্চন্ত হলাম কী করর? আমার শ্বশুররর খুলন ধরা িরড়রি বরে, োই বরল আমার 
দুঃরখর অবসান লক হল? 
  
কো বলরে বলরে লুলসযা োর স্বামীর লদরক োকাল, অবশয সরাসলর নয। 
  
-হুাঁ, বুেরে িারলি। আিলন এখনও আিনার িালরবালরক সুখ শালন্ত, যা আিনার জীবন 
হেরক হালররয হেরি, ো লফরর িানলন, আিনার হচাখ-মুখই োর প্রমাণ লদরচ্ছ। 
  
-আমার স্বীকার কররে লিধা হনই, আিলন সলেযই আমার বাবার বযলস মানুষ োই হো 
আমার মরনর অশালন্তর কো হকমন িরড় হফলরলন। বলুন মাঁলসরয হিাযাররা, আলম লক 
আমার হারারনা সুখ-শালন্ত আর হকারনা লদন লফরর িাব না? 
  
জীবরন েড় ওরঠ, সমস্ত লকিু লণ্ডভণ্ড করর হদয, োরির একসময হেরম যায। েখন 
নেুন জীবন। আশ্বাস হদবার ভলেরে হিাযাররা বলরলন, িলরবারর আবার শালন্ত সুখ, 
সবলকিু লফরর আরস। 
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-মাদাম, ভরসা হারারবন না, আিনারক আলম লনলশ্চে করর বলরে িালর, আমারক ভরসা 
করর ঠকরবন না। হঠাৎ হিাযাররার মুখ আনরন্দ উদ্ভাস হরয উঠল, মরন হল লুলসযার 
দাম্পেয শালন্তর হলদস লেলন হিরযরিন। লুলসযারক লনরয কলফ হেলবরলর সামরন এরস 
দাাঁড়ারলন, এখারনই িরড় আরি ফমুেলার েুকররা কােজগুরলা, একেু আরে হযগুরলা জযাি 
হবর কররলিরলন হরনররর জযারকরের িরকে হেরক। 
  
হারের ইশারায লরচাডেরক কারি ডাকরলন। লরচাডে এরল আঙুল লদরয ভাাঁজ করা কােরজর 
েুকররাগুরলারক হদলখরয বলরলন–এই হল আিনার বাবা সযার ক্লরডর চুলর যাওযা ফমুেলা। 
েরব লেলন হয কাজো হশষ করর হযরে িাররনলন, ো লনলশ্চে জালন। অসমূ্পণে হরলও 
এগুরলা হয উদ্ধার কররে হিররলি, ো হভরবই েবে হরচ্ছ। মাঁলসরয লরচাডে আর মাদাম 
লুলসযা, আিনারা দুজরনই হজরন রাখুন, সামানয প্ররচিায এগুরলা আবার আরের মরো 
হিরড় হদওযা যায, েখন হুবহু আরের মরোই হদখারব। 
  
ভেবান! এই হসই সবেরনরশ ফমুেলা, মাঁলসরয হিাযাররা, লরচাডে বলরে োকল, এগুরলার 
কো আলম একেুও মরন রালখলন। আমার বাবা আর োর হেভােয হসরক্রোলরর কারি 
হযরো এই কােরজর দাম অরনক অরনক োকা, লকন্তু একেুও বালড়রয বললি না, এর 
দাম আমার কারি এক কানাকলড়ও নয। ধ্বিংসাত্মক হবামার সারেই ওই কােরজর েুলনা 
করা হযরে িারর। আমারদর িলরবাররক েিনি করর লদরযরি, বাবারক খুন করররি, 
সিংসাররর সুখ শালন্ত হকরড় লনরযরি, এমনলক আমারদর স্বামী-স্ত্রীর সম্পরকে লচড় 
ধলররযরি। এমন এক ফমুেলা আমার কারি কী দাম িারব বলুন? 
  
–দাম িারব না? 
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োহরল এো লনরয কী কররব েুলম? লুলসযা লনসৃ্পহ করে জানরে চাইল। 
  
–জালন না। লরচাডে িাো প্রে করল, এবার হোমার জবাবো শুলন। 
  
–যা করব, োর লবরুরদ্ধ যারব না হো? লুলসযা জানরে চাইল। 
  
–একদমই নয। কােরজর ভাাঁজ করা েুকররাগুরলা লরচাডে হারের মরধয েুরল লনল। 
লুলসযারক লদরয বলল–ধররা, যা খুলশ কররা, আলম লকিু বলব না। 
  
-ধনযবাদ লরচাডে, েলার স্বর নীচুরে নালমরয লুলসযা বলরলা, হদরখা, আবার বললি, আলম 
আমার মরো এগুরলার বযবস্থা করলি, িরর এই লনরয হকারনা োরমলা কররা না, বরল 
রাখলি। 
  
লুলসযা ফাযাররেরসর সামরন এরস দাাঁড়াল। মযারন্টললিস হেরক হদশলাই েুরল লনল। 
কালঠ হজ্বরল কােরজ আগুন লাোল। একো একো করর িুাঁরড় লদল ফাযাররেরসর মরধয। 
লরচাডে লনবোক হরয একিারশ দাাঁলড়রয আরি। ফযালফযাল করর োলকরয হদখরি, বাবার 
সাধনার ফল কীভারব একেু একেু করর আগুরন জ্বরল িুরড় মররি। লকিুক্ষরণর মরধযই 
ফমুেলা হলখা ভাাঁজ করা কােজগুরলার েলে সুসম্পন্ন হল। িরড় রইল হকবল িাই। 
  
–আরিাদ লবরদয হল, বাাঁচা হেল। আিনমরন লবড়লবড় কররে কররে লুলসযা হদশলাইো 
জাযো মরো হররখ লদল। নামী লবজ্ঞানী হরযরিন, হকাোয মানুরষর কলযারণর কো লচন্তা 
কররবন, ো না করর মানুষরক ধ্বিংস করার কো হভরব চরলরিন। রােলদন মুখ গুাঁরজ 
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িরড় আরিন ওই মারাত্মক হবামা দেলররে। কারণ হাজার হাজার িাউন্ড িরকরে আসরব, 
অরেের লবিানায শুরয লনলশ্চরন্ত ঘুরমারবন, হসই স্বরপ্নই লবরভার। সলেয বললি, মাঁলসরয 
হিাযাররা, ওই ফমুেলা লবলক্রর অরেের প্রলে আমারদর হলাভ হনই, আমরা চাই না বরড়া 
হলাক হরে। 
  
-সাবাস মাদাম, সাবাস। লনরজর হচারখ যা হদখলাম, ো প্রশিংসার হযােয। হাজার হাজার 
িাউন্ড হলারভর বশবেেী না হরয আিলন হকমন স্বচ্ছরন্দ ওই মারাত্মক হবামার ফমুেলা 
িুলড়রয িাই করর লদরলন, আশ্চযে। 
  
–লকন্তু আমার লববালহে জীবন, আমার িলরবার, অশালন্তর আগুরন সব এভারবই িুরড় 
িাই হরয হেরি। দুঃরখ ভারাক্রান্ত লুলসযার মন। ধরা েলায বলুন মাঁলসরয হিাযাররা, আলম 
লক আবার হসই সুখ শালন্ত লফরর িাব? 
  
লনশ্চযই িারবন, হিাযাররা ধমরকর সুরর বলরলন, এই আলম, এরকুরলা হিাযাররা, 
আিনার বাবার বযলস একজন ভদ্ররলাক, এখনও লক আমার প্রলে আিনার অলবশ্বাস 
জরম আরি। হযসব ঘৃণয চক্রারন্ত আিলন জলড়রয িরড়লিরলন, কীভারব ো হেরক মুলক্ত 
হিরলন, /৩৯ েললরয হদখুন। আবার বললি মাদাম, এই এরকুল হিাযাররার ওির আর 
একেু আস্থা রাখুন, জীবরনর সুখ শালন্ত সব লফরর িারবন, আলম আিনারক একারজ 
সাহাযয করব, প্রলেশ্রুলে লদলাম। এই প্রসরে মরন িড়রি হসই লফলনে িালখর েরল্পর 
কো, হিরলরবলায িরড়লিলাম, আগুরন িুরড় িালখো িাই হরয হেল বরে, িরক্ষরণ লফরর 
হিল নেুন দুরো ডানা, মরনর খুলশরে ডানা হমরল হস আবার আকারশ উরড় হেল। 
আিলন হরলন হসই লফলনে িালখ, হয রালশ রালশ দুঃখ, লনন্দা, কলঙ্ক আর সরন্দরহর 
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আগুরন িুরড় িাই হবার িররও লনরজরক লনরদোষ প্রমাণ করর নেুন ভারব হবাঁরচ উরঠরি। 
আিনারদর লববালহে জীবরন সামানয লচড় ধরররি মাত্র। এর মূরল আরি ভুল হবাোবুলে 
আর অলবশ্বাস। আিনারা লনরজরাই লনরজরদর দুঃরখর জীবনরক নেুন সূরযের আরলারে 
ভলররয েুলরে িাররন, হসখারন োকরব না হকারনা অলবশ্বাস, োকরব না সরন্দরহর 
বাোবরণ, োকরব শুধু নেুন ভারব সুরখ শালন্তরে হবাঁরচ োকার মন্ত্রমালা। 
  
লকন্তু আলম আমার আসল িলরচয না লদরয আমার স্বামীরক ঠলকরযলি। এই অিরাধরবাধ 
সব সময আমায কুরর কুরর খারচ্ছ। এর হেরক মুলক্ত িাব কী করর? 
  
লুলসযা েুলম একাই লক অিরাধ কররি? লরচারডের েলা বুরজ এল, আলমও হোমারক 
সরন্দহ কররলিলাম, আমার বাবার ফমুেলা েুলমই চুলর কররি হভরবলিলাম। 
  
-মাদাম লুলসযার কারনর কারি হিাযাররা মুখ নালমরয লনরয এরলন। চািাস্বরর বলরলন–
সযার ক্লডও আিনারক ফমুেলা-হচার লহসারব সরন্দহ কররলিরলন, এখবর আমার জানা। 
অবশয সযার ক্লডরক হদাষ লদই না। উলন হকন, ওাঁর জাযোয হয হকউ োকরল এমনলেই 
হে। উলন খুন হবার লেন-চারলদন আরে একো লচলঠ হিরযলিরলন, নামহীন স্বাক্ষরহীন 
লচলঠ। আিনার সম্পরকে সযার ক্লডরক হুাঁলশযালর করর লচলঠো হলখা। আজ বুেরে িারলি, 
লচলঠো হক ললরখলিল। ডঃ কাররালল লনরজ অেবা ওর হকারনা চযালার কাজ। ওই লচলঠই 
সযার ক্লরডর মরন আিনার সম্পরকে সরন্দরহর বীজ ঢুলকরয লদরযলিল। এোই স্বাভালবক। 
লকন্তু আিনার স্বামী লরচারডের কো ভাবুন হো। িুললরশর হজরার মুরখ যারে আিনারক 
না িড়রে হয, োই আরে ভারে লেলন লনরজই ইন্সরিটার জযারির কারি স্বীকার 
কররলিরলন হয, লেলন সযার ক্লরডর খুনী। উলন হকন একাজ কররলিরলন জারনন? 
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ভারলাবাসার বশবেেী হরয। উলন কখরনাই চানলন, সরন্দরহর বরশ িুললশ আিনারক 
হােকড়া িলররয লনরয যাক। 
  
লরচাডে! অফুরে বরল উঠল লুলসযা, োকাল স্বামীর লদরক, হস চাউলনরে েরড় িড়রি 
কৃেজ্ঞো হমশারনা ভারলাবাসা। 
  
এবার আিনারক বলল, মাঁলসরয লরচাডে, হিাযাররা কলঠন করে বলরলন–আিলন লক জারনন, 
আিনার স্ত্রী আিনারক বাাঁচারনার জনয সরচি হরয উরঠলিরলন। উলন বাররবারর আমায 
জালনরযলিরলন, সযার ক্লডরক উলনই খুন করররিন। লনরজর জীবরনর হোযাক্কা না করর 
এমন কাজ স্ত্রী কররে িাররন, োর ভারলাবাসা হমলক হো হরে িারর না। 
  
–লুলসযা, আরবরে লরচারডের দুলে হচাখ অশ্রুসজল হরয উঠল। হস ধীর িারয স্ত্রীর কারি 
এলেরয এল, হচারখ রাখল হচাখ। দু’জরনর হঠাাঁরেই হালসর ইশারা। 
  
-বাবার বযলস এক হপ্রৌরঢ়র সামরন হকারনা ইিংররজ নারী-িুরুষ িরস্পররক জলড়রয ধরর 
চুমু খায না। জালন, এো োরদর রীলে লবরুদ্ধ। অরনক লদন হো হল এরদরশ বাস করলি, 
আিনারদর আদব কাযদা আমার জানা হরয হেরি। োই বললি মাঁলসরয ও মাদাম অযামলর, 
আলম চরল যালচ্ছ, আিনারা প্রাণভরর দুজরন দুজনরক জলড়রয ধরুন, চুমুরে চুমুরে 
ভলররয লদন িরস্পররক। 
  
–মাঁলসরয হিাযাররা, এলেরয এরস লুলসযা কৃেজ্ঞো ভরর হিাযাররার হাে দুলে হচরি ধরল–
আিনারক আলম হকারনালদন ভুলব না। 
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–আিলনও আমার েৃলেিরে হবাঁরচ োকরবন লচরকাল। হিাযাররা সামানয েুাঁরক িড়রলন, 
লুলসযার হারে হেরহর চুম্বন এাঁরক লদরলন। 
  
লরচাডে এবার এলেরয এল। ললিে কেস্বরর বলল–মাঁলসরয হিাযাররা, আিনারক ভুল বুরে 
অরনক লবশ্রী বযবহার কররলি, বুেরে হিরর এখন লনরজই মররম মরর যালচ্ছ। েরব আলম 
লচৎকার করর বলরে িালর, আিনার কাররণই আলম জীবন লফরর হিরযলি, হয সুস্থ 
দাম্পেয জীবন হালররয লেরযলিল, ো মুরঠাবলন্দ কররে হিররলি, আিনার মরো সিন 
হলাকরক ধনযবাদ জালনরয হিাে কররে চাই না। লরচাডে আর কো বলরে িারল না, 
িলিরল হচারখ হস োলকরয রইল। 
  
–প্রচণ্ড এক সঙ্করের মুহূরেে আিনারদর িারশ হয দাাঁড়ারে হিররলি, আিনারদর হয 
আবার লববালহে জীবরনর সুখসােরর ভালসরয লদরে হিররলি…. আরবরে হিাযাররার কে 
রুদ্ধ হল। জযারকরের আলস্তরন হচারখর জল মুরি লনরলন। এখান হেরক আলম আজ যা 
লনরয যালচ্ছ, এর হেরক বরড়া িাওনা আর লকিু হরে িারর না, মাঁলসরয অযামলর। 
লবদাযরবলায হচারখর জল মুরি, আসুন, আমরা হহরস উলঠ। 
  
হালস োলমরয হিাযাররা বলরলন, বদ্ধ ঘরর আর বলন্দ োকরবন না। জানলা হো হখালাই 
আরি। বাইরর হখালা আকাশ, আর সবুরজর হােিালন। দুজরন হাে ধরাধলর করর ঘুরর 
হবড়ান, মন হালকা হরব। 
  
লুলসযা আর লরচাডে কো না বালড়রয হিাযাররার লনরদেশ হমরন হেঞ্চ উইরন্ডা েললরয 
বাোরন লেরয িড়ল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ব্ল্যাক কফি । আগাথা ফিফি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

284 

www.bengaliebook.com                                  সূফি ত্র 
 

 

হিিন হেরক হিাযাররা হাাঁক লদরলন–লুলসযা আর লরচাডে, আিনারদর দাম্পেয জীবন 
সুখময হরয উঠুক, হসই কামনা কলর। বারির বযলস হলারকরাই এমন আশীবোদ কররে 
িাররন। আর হযাাঁ, মাদাম, হকারনা এক োরির নীরচ আিনার ননদ বারবারারক িারবন, 
সরে আমার একান্ত অনুেে সহকারী ও বনু্ধ কযারেন হহলটিংসও আরিন। আমার সামরন 
বারবারারক হদখলাম, োনরে োনরে হহলটিংসরক লনরয হেরলন বাোরন। হিরলমানুষ, 
আিলত্ত, কররে িালরলন। লকন্তু এবার হয আমার বনু্ধলেরক িাড়রে হরব। দযা করর 
মাদরমাযারজল বারবারারক বুলেরয বলুন, নযরো লন্ডরন হফরার হট্রন ধররে িারব না। 
বনু্ধলেরক আমার হারে লফলররয লদরল আলম বালধে োকব। 
  
লনরজর রলসকোয লনরজই হহরস উঠরলন হিাযাররা। জানলা হিরড় ধীরর ধীরর চরল 
এরলন ঘররর মােখারন। আনমরন হাাঁেরে হাাঁেরে এরস দাাঁড়ারলন ফাযাররেরসর কারি। 
মযারন্টললিরস রাখা ফুলদালনোর োরয হারের িরশ লদরলন। আিনমরন উচ্চারণ 
কররলন–যাক, হশষ িযেন্ত সব লকিু ভারলায ভারলায লমেল। লবলক্ষপ্তভারব হযখারন যা 
লকিু িলড়রয লিল, হসগুরলা আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুচারুভারব স্ব স্ব জাযো লফরর হিল। 
  
আত্মেৃলপ্তরে মন োর িলরিূণে। হিৌরুষদৃপ্ত িদরক্ষরি চরল হেরলন ঘররর বাইরর। 
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