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১. ভিকাররজ থথরকই গল্পটা শুরু 
  
০১. 
  
ভিকারেজ থেরকই গল্পটা শুরু কো যাক। 
  
থেভিন িুপুরে খাবাে থটভবরল থখরি বরেভছ আভম, আমাে স্ত্রী গ্রীেল া আে িাইরপা 
থ ভনে। 
  
নানান প্রেরে গল্প িরে। কো প্রেরে বললাম, করনেল প্ররেরো বড্ড থগালমাল বাাঁধারে। 
ও থয বযাপারে োরক িারিই থগালমাল বাাঁধায়। 
  
থ ভনে বলল, বুর াটা বড্ড অিঙ্কােী থগাাঁয়াে। ওই স্বিারবে জনযই মরন িয় আরগে 
বউটা িাে কাছ থেরক পাভলরয় ভগরয়ভছল। 
  
গ্রীেল া বলল, ভক িরয়রছ বল থিা। থিামো থিখভছ থলাকটাে ওপরে িার  িার  িটা। 
  
আভম বললাম, িটা ভক বলছ, করনেল প্ররেরোরক যভি থকউ খুন করে িািরল ভনিঃেরেরি 
পৃভেবীে একটা ব  কাজ কেরব। 
  
ছুাঁর  ছুাঁর  না বরল, থমাদ্দা বযাপােটা বল না। বলল গ্রীেল া। 
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বলব ভকনা ইিস্তি কেভছ। থকননা, গ্রীেল া থকান বযাপােটারকই গুরুরেে েরে ভনরি 
পারে না। থেটা অবশ্য ওে বয়রেে থিাষ। আমাে েরে ওে কুভ  বছরেে বয়রেে 
বযবধান। 
  
েুেেীো োধােণি িঞ্চলমভি িরয় োরক। গ্রীেল াও েুেেী। ওে মানভেক উন্নভিে 
জনয ধধযে ধরে অরনক থিষ্টা করেভছ। ভকন্তু থিষ্টা কাযেকেী িয়ভন। 
  
মারে মারে মরন িয় আমাে ভবরয় না কোই উভিি ভছল। থকন থয পভেিয় িবাে পে 
ওরক ভবরয় কোে জনয উরি পর  থলরগভছলাম বুেরি পাভে না। 
  
েব মানুরষে জীবরনই ভবরয়টা খুব গুরুেপূণে বযাপাে। খুব ভিন্তািাবনা করে পেস্পেরক 
িালিারব বুরে ভবরয় কো উভিি। িা না কোে ফরলই এখন মানভেক িাপ েরয় 
আমারক েিংোে কেরি িরে। 
  
গ্রীেল থফে োগ্ররি জানরি িাইল, থিামারিে মরধয থগালমালটা ভক ভনরয়। বল না শুভন। 
  
বললাম, খুবই োধােণ বযাপাে। ভবপভিটা ঘরটরছ ভমে প্রাইে ভে রলে পাউরেে িুে 
একটা থনাট ভনরয়। 
  
ভমে ভের ল িরলন আমারিে মিােিাে একজন েিেযা। ওাঁে বাবাে মৃিুযবাভষেকী 
পালরনে েময় েিংগ্রি কো অরেেে েরেই থনাটটা োখা িরয়ভছল। পরে থেটা পাওয়া 
যায়ভন। ঘটনা এটুকুই। ভকন্তু এ ভনরয় অভিরযাগ করেভছল আমারক। 
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আভম অবশ্য িারক থবাোবাে থিষ্টা করেভছলাম থয থকাোও একটু িুল করে থফরলরছ। 
ভকন্তু এ বযাপাে ভনরয়ই েঞ্ঝাট পাভকরয় থফলল প্ররেরো। 
  
থেভিনটা ভছল বুধবাে। থেভিন েকারল আভম িািে থ  সু্করল প াই। অরিিুক মরনে 
ওপে িাপ প ায় োো ভিনটাই অস্বভস্তরি কাটারি িরয়ভছল। 
  
েিংরেরপ ঘটনাটা স্ত্রীরক জানালাম। থে স্বিাবেুলি িেীরি জবাব ভিল, করনেল থেরো 
ভনশ্চয় িামাো করেরছন। 
  
একটু থেরম থফে বলল, মানুষটাে কো থিা জান, মন থমজাজ িাল োরক ভক করে। 
আপনজন বলরি থকউ থনই। নিুন বউ আে থমরয় িুজরনেই িেুশূ্ল। ওিারব বরল 
ভমে ভে রলে একটু মন থিজাবাে থিষ্টা করেভছরলন েম্ভবি। 
  
–িাই বরল ওই িুে বযাপাে ভনরয় অমন উরিপর  লাগবাে ভকছু িয়ভন। ভকছুটা রুে 
থশ্ানারলা আমাে গলা। িাে কোে অেেটা ভক িাাঁ ারি পারে িা িাে থিরব থিখা উভিি 
ভছল। থবাধবুভিিীন মন্তবয করে িারিেে ভিরেবভনরকশ্ থিখাে প্রেে পযেন্ত িুরল থফলল। 
  
একটু থেরম পরে বলরলন, ওভক মরন করে িারিেে িিভবরলে টাকা আভম িছরুপ করে 
োভক? 
  
গ্রীেল া থকামল েুরে বলল, ওেকম েরেি থিামারক থকউ কেরব না। আেরল িুভম 
েরেরিে এমন ঊরবে থয থেটাই িিভবল িছরুরপে একটা েুরযাগ িরয় উিরি পারব। 
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এই েময় থমেী ঘরে ঢুকল। আভম কো বলরি ভগরয়ও থেরম থগলাম। 
  
থটভবরল োইে পুভ িং-এে ভ ে থেরখ থমেী িরল থগরল গ্রীেল ারক বললাম, কাল 
েন্ধ্যারবলা প্ররেরো আেরছ। কো িরয়রছ, িুজরন ভমরল ভিরেব পেীো কেব। আজরকে 
মরধযই আমারক ভে.ই.এম-এে জনয আমাে মন্তবয ভলরখ োখরি িরব। 
  
িােপেই আভম প্রেোন্তরে যাবাে থিষ্টা কেলাম, িাল কো আজ ভবরকরল িুভম ভক 
কেছ? 
  
গ্রীেল া থিরে বলল, নিুন করে আে ভক কেব। িু-িােজন পা াপ শ্ী িয়রিা 
আেরব। িারিে েরে িা েিরযারগ পেিিোে আেে বেরব আে ভক। 
  
থক থক আেরব থিামাে আেরে? 
  
গ্রীেল া বলল, এই ধরো, ভমে প্রাইে ভে রল, ভমে ওরয়িাোই, ভমে িাটরনল। থেই 
জাাঁিাবাজ মভিলা ভমে মােপল থিা োকরছনই। 
  
আভম বললাম, িুভম জাাঁিাবাজ বলরলও ভমে মােপলরক ভকন্তু আমাে থবশ্ িালই লারগ। 
মভিলা েেেে থবারেন, ভনরজও েভেকা। 
  
–িা যিই োক, গ্রারমে মরধয অমন ধুেন্ধ্ে মভিলা ভিিীয় থনই। েব ঘটনাই থকমন 
করে থজরন যান আে থেই ঘটনা থেরক অদু্ভি েব ভেিান্ত থটরন বাে করেন। 
  
-থিামাে িারয়ে আেরে আভম ভকন্তু োকভছ না। থ ভনে বলল আমাে স্ত্রীরক। 
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–থকন থকাোয় যারব? 
  
–প্ররেরো থটভনে থখলাে আমন্ত্রণ জাভনরয়রছ। 
  
 খাওয়ািাওয়াে পাট িুকরল থ ভনে থবভেরয় থগল। আভম আে গ্রীেল া প াে ঘরে িরল 
এলাম। 
  
থলখাে থটভবরল একটা থিয়াে থটরন বেলাম। গ্রীেল া থটভবরলে ওপরে মুরখামুভখ বেল। 
বলল, একটু িুল িল থবাধিয়। 
  
-ভক েকম? জানরি িাইলাম। 
  
–আজরকে িারয়ে আেরে  িঃ থটান, ভমে থেম আে ভমরেে থলেরেেরক আেরি 
বলরল িাল িি। কাল অবশ্য আভম ভমরেে থলেরেরেে বাভ  ভগরয়ভছলাম। ভকন্তু থিখা 
িয়ভন, বাভ  ভছল না। 
  
থটভবরলে ওপরে অকােরণ আঙুল ঘষল ও। িােপে বলল, িাবভছ ওরক বরলই আেব। 
মভিলা থকমন থযন অদু্ভি। 
  
–ভক েকম? 
  
-এই থিখনা এখারন এরে থেরকই থগল। িােপে বাইরেও ক্কভিৎ কখরনা থবেয়। েবেিাই 
থকমন ভবষণ্ণ িাব। 
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গ্রীেল া বকবকাভনে েুরযাগ থপরল োমরি িায় না। িাে ওপরে পেিিোে েুরযাগ থপরল 
থিা কোই থনই। আভম মজা করে বললাম, থেরম থগরল! বরল যাও। 
  
ও থিরে বলল, িুভম এই কোটারক িাল্কািারব ভনরল। িভলরয় থিখরল না। ওই েুেেী 
মভিলা েভিয েভিয আমারিে কারছ েিেযময়ী িরয় আরছ। িাে অিীি ইভিিাে এখারন 
থকউ জারন না। িাে প্রকৃি পভেিয়ও অজানা। 
  
একটু থেরম অন্তেে েুরে বলল, িরব আমাে মরন িয়  াক্তাে থি ক ওে েম্পরকে ভকছু 
জারন। 
  
–কোটা থিা থগারয়োে মি িরয় থগল। ওেব গল্প আজকাল খুব প ছ মরন িরে। 
  
এবারে থিাখ ব  ব  করে গ্রীেল আমাে ভিরক িাকাল। বলল, ভক বযাপাে বলরিা। 
করয়কভিন আরগ ভোঁভ রি িাগ বইটা খুাঁরজ পাভেলাম না। ভনশ্চয় িুভম েভেরয়ভছরল? 
  
থিরে বললাম, পরে থিা থপরয়ছ। খাভনকটা থলখা আমাে থিারখ পর ভছল বরল বইটা 
িুরল থেরখভছলাম। 
  
–আভম জাভন থলখাটা ভক। 
  
বলরি বলরি আমাে প্রভি থমািনীয় কটােপাি করে ঘে থেরক িরল থগল। 
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লারঞ্চে পরেই এ ঘরে িরল এরেভছলাম থমনে থোোইভটে িারিেে জনয একটা বকৃ্তিা 
ভলখব বরল। গ্রীেলমবা ে িরল থযরি এবারে কাগজ কলম থটরন ভনরয় বেলাম। 
  
ভকন্তু িুর্িেব যারক বরল। ভিক এই েময় এরে িাভজে িল থলভটে। ও িরলা করনেল 
প্ররেরোে প্রেম পরেে থমরয়। 
  
আমারক ভজরেে কেল, থ ভনে থকাোয়? 
  
 লারঞ্চে পে থকাোয় থবভেরয় থগল। থিামারিে ওখারনই থিা থটভনে থখলরি যারব 
বরলভছল। 
  
এেপে থলভটে গ্রীেল াে থখাাঁজ কেল। 
  
বললাম, বাগারনে টুভ ওে ঘরে পারব। লরেন্স থছাকো ওে ছভব আাঁকরছ। 
  
থলভটে বলল, বাবাে েরে লরেরন্সে থেভিন খুব একরিাট িরয় থগরছ। 
  
–থেভক! থকন? 
  
–োাঁিারেে থপাশ্ারক ওরক ভিরয় একটা ছভব আাঁকারি থিরয়ভছলাম। িাইরিই বাবা যা-
নয়-িাই বরল বাভ  মাোয় কেল। 
  
থিখ, ওই থপাশ্ারক ভবরি থযরি পাভে, িখন থকান থিাষ িয় না, ছভব আাঁকরি িাইরিই 
যি থিাষ িরয় থগল। 
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আভম ভক বলব। িুপ করে েইলাম। 
  
থলভটে থফে বলল, বাবা লরেন্সরক থোজা বরল ভিল বাভ রি না আোে জনয। ওরি 
অবশ্য আমাে ভকছু যায় আরে না। থিামাে টুভ ওরি এরেই আভম ছভব আাঁভকরয় যাব। 
  
-িা থিা িয় না থলভটে, আভম বললাম, ভবরশ্ষ করে থিামাে বাবাে যখন আপভি 
েরয়রছ। 
  
–থিামো থিখভছ েবাই একই েকম। বড্ড থেরকরল। ভিনোি শ্ােরন শ্ােরন থেরক 
আভম এরকবারে িাাঁভপরয় উরিভছ। 
  
যভি িারি টাকা োকরিা, িািরল এখান থেরক িরল থযিাম। 
  
একটু থেরম ও আবাে বলল, িাল বযবিাে থিা থকানকারলই কেরব না, বাবা যভি মাো 
না যায় িািরল এখারন আভম স্বভস্তরি োকরি পােব না। 
  
–ওিারব থিামাে বলা উভিি িরে না, থলভটে। 
  
–থকন বলব না, থকানভিন আমাে িারি একটা টাকা থিরব না। কঞু্জরেে িা । 
  
থলভটরেে গলায় েমশ্ উরিজনা বা ভছল। একটু থেরম পর  বলল, মা বাবারক থছর  
িরল থগরছ শুরন আভম একটুও অবাক িইভন। িুভম থিা জান না, থছরলরবলা থেরক 
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আমারক থশ্ানারনা িরয়রছ, আমাে মা মৃি। এখন িার  িার  বুেরি পাভে থয পুরুষরক 
িাে স্ত্রী থছর  িরল যায় থে ভক প্রকৃভিে পুরুষ। 
  
আভম ভক বলরি যাভেলাম, বাধা ভিরয় থলভটে থফে বলরি লাগল, আমাে েম্মা অযানা, 
থজরন থেরখা, থে-ও থবভশ্ভিন থনই। খুব ভশ্গভগেই কারো থপ্ররম জভ রয় প রব। 
  
জারনা, অযানা আমারক ঘৃণা করে। অেি িাল বযবিাে ভিরয় আমারক িুভলরয় োখাে থিষ্টা 
করে। 
  
ওে কোে থিা  থযিারব বা রি শুরু করেরছ, আভম শ্ভঙ্কি না িরয় পােলাম না। 
আমাে থলখাটা বেবাি িয়। িাগয িাল, থলভটে ভনরজই থেই আশ্ঙ্কা িূে কেল। 
  
িিাৎ থে ভজরেে করে বেল, আমাে গ্রারমারফান থেক েগুরলা থিামাে থিারখ পর রছ? 
  
-থকন ভক িল থেগুরলা? 
  
–আভমই থেরখভছ, ভকন্তু থকাোয় থয িা আে খুাঁরজ পাভে না। ভিন ভিন অনযমনস্কিা 
থকমন থবর  যারে। বড্ড ভবশ্রী লাগরছ। নািঃ এখন উভি। ভিনরটে েময় আবাে  িঃ 
থটারনে গাভ  থিখরি যাবাে কো। 
  
আভম িাি ঘভ ে ভিরক িাকালাম। িােরট বাজরি পাঁভিশ্ ভমভনট বাভক। িােরি িােরি 
ওরক েময়টা জানালাম। 
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–েবেনাশ্, বুেরিই পাভেভন। ওো ভক আে এিেণ আমাে জনয অরপো করে োকরব। 
িবু একবাে ঘুরে আভে থগ। 
  
ঘে থেরক থবরুরি থবরুরি বলল, িুভম থ ভনেরক বরল ভিও। 
  
 ভক বলরি িরব বুেরি পােলাম না। িবু ঘা  থনর  োয় জানালাম। 
  
 িঃ থটানরক আভম জাভন। ভিভন একজন েুপভেভিি প্রত্নিাভিক। আমারিে বু্ল বারে 
োকবাে জনয ভকছুভিন িল এরেরছন। করনেল প্ররেরোে জভমরি থলাকজন ভনরয় 
থখাাঁ াখুাঁভ ে কাজ কেরছন। 
  
ইভিমরধযই থলভটেরক িাে কাজ থিখারি ভনরয় যাওয়াে বযাপাে ভনরয় করনেরলে েরে 
বােকরয়ক  িঃ থটারনে ভবেিংবাি িরয় থগরছ। খবেটা শুরন অবশ্য আমাে থবশ্ মজাই 
থলরগভছল। 
  
 িঃ থটারনে থেরেটােী ভমে থেরমে েরে শুরনভছ থলভটরেে িাব জরমরছ। মভিলাে 
বয়ে পাঁভিশ্ ছুাঁরয়রছ। থবশ্ স্বাস্থ্যবিী আে আমুরি ধেরনে। 
  
থলভটে থযেকম বাাঁিাল আে িঞ্চল ভক করে থেই মভিলাে েরে িাে পটরলা বুেরি পাভে 
না। িাছা া িাে েম্পরকে গ্রারমে মানুরষে ভবভিন্ন ধােণা। থলভটরেেও থে েব না জানাে 
কো নয়। 
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থলভটরেে কোগুরলা মাোয় ঘুেপাক খাভেল। বছে পাাঁরিক িল করনেল প্ররেরো থফে 
ভবরয় করেভছল। ভিিীয় বউ েুেেী। থমরয় আে েম্মারয়ে মরধয থয েম্পকে েুরখে নয় িা 
আভম আাঁি কেরি পােিাম। 
  
নািঃ বকৃ্তিাটা ভলখরি ভগরয় ব  বাধা প রছ। থলভটে থযরি না থযরিই থে এরে িাভজে 
িল। প্ররেরোে েরে কালরকে ভিরেবভনরকরশ্ বোে কোটা জানরি িাইল। 
  
িু-িাে কোটা েিংরেরপ বরল ওরক ভবরিয় কেলাম। িােপে িটপট থলখাটা থশ্ষ 
কেলাম। োর  িােরট নাগাি প াে ঘে থেরক থবভেরয় বোে ঘরে এলাম।, থিখলাম 
গ্রীেল াে িারয়ে আেরেে থিা রজা  িলরছ। ইভিমরধযই িােজন অভিভে এরে। িাভজে 
িরয়রছ। 
  
গ্রীেল া িারয়ে থটভবরলে থপছরন থিয়ারে বরে িারিে েরে গল্প কেরছ। 
  
উপভস্থ্ি েকরলে েরেই আভম েম্ভাষণ ভবভনময় কেলাম। িােপে ভমে মােপল আে ভমে 
ওরয়িােবাই-এে মােখারনে থিয়ারে ভগরয় বেলাম। 
  
গ্রীেল া থকৌিুকিারেয আমাে ভিরক িাভকরয় বলল, শুরনছ,  িঃ থটান আে ভমে থেম-
এে কো? 
  
–ভক িল ওরিে? জানরি িাইলাম আভম। 
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জবাব ভিরলন ভমে ওরয়িােবাই। গ্রীেল াে ভিরক িাভকরয় বলরলন, ওে মি েুেেী 
মভিলাে একজন অভববাভিি পুরুরষে থেরেটােীে কাজ থনওয়াটা ভকছুরিই ভিক িয়ভন। 
  
আভম বললাম, িা থকন, থমরয়ো আজকাল থছরলরিে মিই কাজ কেরি পারে। 
  
এে পে অভনবাযেিারবই আধুভনকিাে িালিাল ভনরয় একটা থছাটখাট আরলািনা শুরু িরয় 
থগল। 
  
একেময় আমাে স্ত্রী বলল, আেরল একটা অভিনব ভকছু কোে ইরেরিই ভমে থেম  িঃ 
থটারনে থেরেটােীে কাজটা ভনরয়রছ। 
  
আমারিে িুজরনে কোই থিখলাম অনয িাে মভিলাে মনিঃপুি িল না। 
  
েব থশ্রষ ভমে মােপল আমাে স্ত্রীে ভপরি আলরিা করে িাপ  ভিরয় বলল, িুভম িাই 
ব  েেল। অবশ্য কমবয়েী থমরয়রিে মন এমভনই েেল িয়। 
  
গ্রীেল া েোেভে প্রভিবাি জাভনরয় বলল, েেলিাে প্রশ্ন নয়, বযাপােটা বাস্তবিাে। িুভম 
ভক েভিয েভিয িাবরছা, ওেকম থটরকা মাোে থবেভেক থলাকরক ভমে থেম ভবরয় করে 
বেরব? 
  
ভমে মােপল বলল, থলাকটা থকবল থবেভেক নয়, বিরমজাজীও। কভিন আরগই থিা 
করনেরলে েরে একপ্রস্থ্ েগ া িরয় থগল। 
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ভমে ওরয়িােবাই বলল, ওই থছাকো ভশ্ল্পী থেভ িং-এে কো শুরনরছা থিা; ভক একটা 
থগালমারল করনেল নাভক িারক বাভ  থেরক বাে করে ভিরয়রছ? 
  
ভমে মােপল মাো থনর  ভমে ওরয়িােবাইরক েমেেন কেল। বলল, থলাকটা থলভটরেে 
স্নারনে থপাশ্ারক ছভব আাঁকরি থগভছল। 
  
–আমাে মরন িয় ওরিে িুজরনে মরধয লটঘট ভকছু আরছ। ভমে প্রাইম ভে রল বলল, 
ওই ভশ্ল্পী থছাকো ওই বাভ রি ঘুেঘুে করে। 
  
একটু থেরম থফে বলল, থমরয়টােই বা ভক থিাষ, জন্ম থেরক মারয়ে থস্নি পায়ভন, বাপ 
থিা ওই েকম থগাাঁয়াে থগাভবে। েম্মা আে কিটা িরব থেরিা বুেরিই পােছ। 
থছাকোে েরে না থঘাঁরষ আে ভক করে। 
  
ভমে ওরয়িােবাই বলল, িরব যাই বল ভশ্ল্পী থছাকোরক থিখরি ভকন্তু িমৎকাে। 
  
ভমে িাটেরনল বলল, ভশ্ল্পীভটল্পীো বোবেই নােীরঘাঁষা িয়। ওরিে স্বিাব-িভেত্র িাল িয়। 
না। 
  
প্রাইে ভে রল বলল, িা না িরল ভক আে স্নারনে থপাশ্ারক ছভব আাঁকরি িায়। 
  
–আমারকও থিা থে এাঁরকরছ। আমাে স্ত্রী বলল। 
  
 ভমে মােপল িাে ভিরক কটাে করে বলরল, এাঁরকরছ, িরব ভনশ্চয় স্নারনে থপাশ্ারক 
নয়। 
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 গ্রীেল াে িাষায় এই িল িারিে পেিিোে আেে। এরকবারে অেরে অেরে ভনিুেল। 
  
 বড্ড একরঘরয় িরয় উরিভছল। উিব উিব মরন কেভছ। বলরি একিম িুরল থগভছ। 
 াক্তাে থি করক ভমে থলেরেরঞ্জে ঘে থেরক থবরুরি থিখলাম। 
  
কোটা শুরন ওো এরক অরনযে মুরখে ভিরক িাকাল। 
  
ভমে প্রাইে ভে রল বলল, িািরল অেুখ-ভবেুখ ভকছু করেরছ। 
  
-িািরল িিাৎ করেই ভকছু িরয়রছ। আভম থিা আজ ভবরকল ভিনরট নাগািও ওরক 
বাগারন থব ারি থিরখভছ। কই থিরখ থিা অেুস্থ্ বরল মরন িয়ভন। 
  
 াক্তাে আে থলেরেঞ্জ মরন িয় পূবেপভেভিি। বলল ভমে প্রাইে ভে রল। 
  
–বযাপােটা ভনিঃেরেরি থকৌিূিরলাদ্দীপক। ভমে ওরয়িােবাই থফা ন কাটল। 
  
গ্রীেল া োমরনে ভিরক েুাঁরক ভনিু স্বরে বলল, আভম জানরি থপরেভছ একজন ভমশ্নােীে 
খপ্পরে ও পর ভছল। থকান ভকছুই আে বাভক োরখভন–বউ কেরি থিরয়ভছল। থশ্রষ 
 াক্তাে নাভক ওরক উিাে করে। 
  
েরে েরে ওরিে আরলািনা থবশ্ েেে িরয় ওরি। 
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ঈশ্বেরক ধনযবাি পেিিোে আেে একেময় ভেভমরয় এরলা। থিয়াে থছর  উিরি উিরি 
ভমে ওরয়িােবাই বলল, িরব যাই বল িাই, লরেন্স থেভ িং-এে েরে থলভটে থেরোে 
েম্পকে অরনকিূে অবভধ গভ রয়রছ। িুভম ভক বল মােপল? গ্রারমে ভকছুই থিা থিামাে 
অজানা োরক না। 
  
ভমে মােপল একমুিূিে ভক িাবল। পরে ধীরে ধীরে বলল, আমাে ধােণা থলভটে নয়, 
যভি ওই থছাকোে েম্পকে িরয়ই োরক িরব থে েমূ্পণে অনয থকউ। 
  
. 
  
০২. 
  
 খাভনক পরেই আভম িিো থেরক থবভেরয় প লাম। পরে নামরিই ভমে থলেরেরঞ্জে েরে 
থিখা িল। িুজরন গল্প কেরি কেরি িলরি লাগলাম। 
  
বাভ ে কারছ থপৌঁছরল ও অনুরোধ জানাল িাে বাভ  থযরি। আভম আপভি কেলাম না। 
িুজরন বাভ ে থিিরে থগলাম। 
  
ভকছুভিন আরগ থলেরেঞ্জ এই থেন্ট থমেী ভম -এ এরেরছ। এখন থিখভছ পাকাপাভক 
িারবই েরয় থগরছ। 
  
বুেরি পাভে না ওে মি একজন েুেেী আধুভনকা এই অজ পা াগাাঁরয় পর  আরছ 
থকন। ওে পরে এই পভেরবশ্ ভনবোেন ছা া ভকছুই নয়। 
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বোে ঘরে পভেষ্কাে আরলায় এই প্রেম ওরক োমনাোমভন এি স্পষ্ট করে থিখাে 
েুরযাগ থপলাম। ওরক থকবল েুেেী বলরল কমই বলা িয়। িীঘোেী, স্বণেরকশ্ী। থিারখে 
পািা ভ্র গিীে কারলা  াগে আয়ি নীল থিাখ িুরটারক মায়াময় করে থেরখরছ। মুরখে 
থ ৌলভটও এককোয় ভনখুাঁি। 
  
ভনভিেষ্টিারব কোবলাে প্রেে ভকছুই ভছল না। বই, ছভব, পুেরনা ভিরনে িারিেে কো–এেব 
ভনরয়ই খাভনকেণ টুকরো টুকরো গল্প িল। এে মরধযই আমাে থকন থযন মরন িল, ও 
আমারক ভকছু বলরি িায়। 
  
ভকন্তু ভকছুই বলল না। আভম একেমরয় উরি প লাম। ঘে থেরক থবভেরয় আোে আরগ 
আভম একপলক িাকালাম ওে থিারখে ভিরক। একমুিূিে ইিস্তি করে বললাম, আপনাে 
জনয ভকছু কেরি পােরল খুভশ্ িব। 
  
ও থযন আমাে এই কোটাে জনযই অরপো করেভছল। বলল, আপনাে অরনক িয়া। 
ভকন্তু এমন এক জভটল বযাপারে জভ রয় আভছ, মরন িয় না আমারক থকউ োিাযয কেরি 
পারে। িবু আপভন থয োিাযয কেরি থিরয়রছন িাে জনয ধনযবাি। 
  
বুেরি অেুভবরধ িল না, ও ভিধা কাভটরয় উরি ভনরজে েম্পরকে এই মুিূরিে একটা 
ভেিারন্ত থপৌঁছরি থপরেরছ। আমারক িাে আে ভকছু বলাে থনই। 
  
ভমে থলেরেরঞ্জে বাভ  থেরক থবভেরয় পরে নামলাম। ভকছুিূে থযরিই থিভখ ভমে িাটেরনল 
এভগরয় আেরছ। কাছাকাভছ এরে িাাঁ াল। বলল, থিখলাম থলেরেরঞ্জে বাভ  থেরক 
থবরুরলন। ভকছু জানরি পােরলন? 
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-ভক বযাপারে? ভবভিি িরয় জানরি িাইলাম। 
  
–ওই েিেযময়ী থলেরেঞ্জ েম্পরকে? ও ভক েভিযই ভবধবা, নাভক স্বামী বাইরে থকাোও 
োরক? 
  
মভিলাে থকৌিূিল অরশ্ািন থিকরলও ভবভিি িলাম না। গ্রারমে এেব মভিলাে অপরেে 
েম্পরকে মাত্রাছা া থকৌিূিল েম্পরকে আভম যরেষ্টই ওয়াভকবিাল। 
  
বললাম, এেম্পরকে আভম ভকছু বলরি পােব না। এেব থকান কো উভন আমারক 
বরলনভন। 
  
 াক্তাে থি রকে েরে ওে ভক অরনক ভিরনে পভেিয়? 
  
 –মাপ কেরবন, বলরি পােব না। 
  
ভমে িাটেরনল একমুিূিে ভক িাবল। ভকছু থগাপন কেভছ ভকনা েম্ভবি িা আোজ কেবাে 
থিষ্টা কেল। 
  
আভম িারক আে ভকছু ভজরেে কেবাে েুরযাগ না ভিরয় ভবিায় জাভনরয় এভগরয় িললাম। 
  
. 
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থগট খুরল ভিকারেরজ ঢুকরি ভগরয় মরন িল লরেন্স থেভ িং-এে টুভ ওটা একবাে ঘুরে 
যাওয়া যাক। গ্রীেল াে ছভব কিটা এভগরয়রছ জানা যারব। 
  
টুভ ওরি বাইরেে থকান থলাক োকরি পারে আমাে ধােণা ভছল না। িাছা া 
কোবািোে শ্ব্দও ভকছু পাইভন। আে ঘারেে ওপে ভিরয় আমাে িলািলও ভছল ভনিঃশ্ব্দ। 
  
কবাট থিরল থিিরে িাকারিই অপ্রস্তুি িরয় থযরি িল। িুজন নােীপুরুষ পেস্পেরক 
ভনভব িারব জভ রয় িুম্বনেি। 
  
পলরকে থিখারিও ভিনরি িুল িল না। একজন থছাকো ভশ্ল্পী লরেন্স। অপেজন করনেল 
প্ররেরোে ভিিীয় পরেে স্ত্রী। 
  
ো াশ্ব্দ না করে ভনিঃশ্রব্দ পা থফরল ভনরজে প াে ঘরে ভফরে এলাম। 
  
একটা অস্বভস্তকে মানভেক অবস্থ্া। এমন একটা অর্বধ েম্পকে আভবষ্কাে আমাে 
প্রিযাশ্াে বাইরে ভছল। 
  
বযাপােটা আমাে কারছ আঘাি ভিরেরবই এল। থকন না আজ ভবরকরলই থলভটে এরে 
ভকছুেণ বকবক করে থগরছ। 
  
থযেকম ঘভনষ্ঠিা ওরিে থিখা থগল িারি বুেরি পােভছ িদ্রমভিলাে েরে ইভিমরধযই 
একটা থবাোাঁপ া গর  উরিরছ। েিযারয়ে েরে লরেরন্সে এই েম্পরকেে কো থলভটে 
ভনশ্চয়ই জারন না। 
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ভমরেে প্ররেরো এমন একটা অর্বধ প্রণরয়ে েরে জভ ি; থিারখ থিরখভছ বরলই ভবশ্বাে 
কেরি কষ্ট িরে না। নানান েকম ভিন্তা মাোয় এরে ভি  কেরি লাগল। 
  
ভমরেে প্ররেরো আিমকা ঘরে ঢুকরলন। িারক থিরখ আমাে িাবনায় থছি প ল। 
িােবাে থিষ্টা করে থোফায় বেরি বললাম। 
  
িাকালাম মুরখে ভিরক। থিাখ নাভমরয় ভনল। মুখ ফযাকারশ্। থিাাঁট শুকরনা। এ থযন 
খাভনক আরগ থিখা ভমরেে প্ররেরো নয়। 
  
করয়ক মুিূিে নীেরব বরে েইল। মরন িল মরন মরন ভনরজরক প্রস্তুি কেল। িােপে মুখ 
িুরল বলল, েোেভে আপনাে কারছ িরল আোটাই িাল মরন িল। আপভন আমারিে 
থিরখ থফরলরছন… 
  
আভম নীেরব মুরখে ভিরক িাভকরয় েইলাম। ও বলরি লাগল, আমো পেস্পেরক 
িালবাভে। বরল পােরেে মূভিেে মিই বরে েইল। 
  
আভম ধীরে ধীরে ভজরেে কেলাম, আপভন ভক আমাে কাছ থেরক থকান িৎেেনা আশ্া 
কেরছন? 
  
-না, িা নয় ভমিঃ ভিকাে। 
  
–আপভন একজন ভববাভিি মভিলা। 
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 –আভম িা িালেকরমই জাভন। িরব আভম উেঙ্খল নই, আপভন যা িাবরছন িা ভিক 
নয়। 
  
–িা যভি না িয়, আভম আনভেি িব। 
  
–ভবশ্বাে করুন ভমিঃ ভিকাে, অেুখী মানুরষে যন্ত্রণা ব  িয়ানক। আভম আে থপরে 
উিভছলাম না। মুভক্তে একটা পে িাির  মেভছলাম। 
  
বলরি বলরি ভমরেে প্ররেরো োমল। িাে থিাাঁট কাাঁপরছ। থিারখে পািা ঘন িরয় 
উিরছ। 
  
েিো থযন েজাগ েিভকি িরয় উিল, এিারব বরল উিল আমাে জীবরনে যন্ত্রণাে 
ইভিিাে থকউ জারন না। 
  
ভবরয়ে প্রেম ভিন থেরকই থলাকটাে েে আমাে কারছ যন্ত্রণািায়ক িরয় উরিরছ। থকান 
থমরয়ই এমন থলারকে েরে থেরক েুখী িরি পারে না। 
  
আভম আপনারক বরল থবাোরি পােব না আমাে থিিরেে অভস্থ্েিা। আভম মরন প্রারণ 
িাইভছ থলাকটা মরে ভগরয় আমারক মুভক্ত ভিক। িালমরেে কো জাভন না, িবু আভম িাই 
িাইভছ…আভম মভেয়া িরয় উরিভছ। 
  
কো বলরি বলরি ভমরেে প্ররেরো িেজাে ভিরক ঘা  থফোরলন। বলরলন, মরন িল 
কারো পারয়ে শ্ব্দ…েম্ভবি লরেন্স… 
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মৃিু একটা শ্ব্দ আমাে কারনও থপৌঁরছভছল। আভম উরি ঘরেে বাইরে থগলাম। ভনরি 
বাগারনে ভিরক িাকালাম। ভকন্তু কাউরক থকাোও থিারখ প ল না। 
  
ঘরে ভফরে এলাম। ভমরেে প্ররেরো ভনিু িরয় কপারল িাি ভিরয় বরেভছল। আমাে ভিরক 
িাভকরয় বলল, আভম েমূ্পণে ভবভ্রান্ত িরয় পর ভছ। বুেরি পােভছ না ভক কেব। আমারক 
বরল ভিন… 
  
একজন পািেীে কিেবয ভিরেরব আভম ওে পারশ্ বরে এই অবস্থ্ায় যা বলা উভিি িাই 
বললাম। থোাঁরকে মাোয় মানুষ অরনকেময় ভনরজেই িেম েভি করে থফরল। িখন 
বুেরি পারে না ভকন্তু োোজীবন িাে থখোেি থিয়। ওরক ভনরষধ কেলাম থযন এমন 
ভকছু করে না থফরল। 
  
আমাে কো কিিূে বুেরি পােল বা মানল থবাো থগল না। একেময় ও উরি িাাঁ াল। 
আমারক ধনযবাি জানাল। িােপে িরল থগল। আভম িাে গমন পরেে ভিরক িাভকরয় 
েইলাম। 
  
এই মভিলাভটরক এিভিন আমো থকউ বুেরি পাভেভন। িাে িভেরত্রে িুল বযাখযা করেভছ। 
আজ জীবন থেরক বভঞ্চি যন্ত্রণাকািে এবিং মভেয়া একভট মানুষরক থিখরি থপলাম। 
  
লরেন্সরক ও পাগরলে মি িালরবরেরছ। অেি লরেন্স ভকন্তু িাে িাইরি বয়রে থবশ্ 
করয়ক বছরেে থছাট। 
  
. 
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০৩. 
  
 একিম িুরল ভগরয়ভছলাম থয লরেন্স থেভ িং থেই োরত্রই আমারিে এখারন ধনশ্রিারজ 
আমভন্ত্রি। অনুমান িল থে আেরব না। পরে িয়রিা থকান একটা অজুিাি থিরব। 
  
ভকন্তু না, লরেন্স এরলা এবিং আমো িােজরন একেময় খাবাে থটভবরল ভগরয় বেলাম। 
  
এইরবলা িাে ভিরক একটু অনযেকম িৃভষ্টরি িাকালাম। েীভিমি আকষেণীয় পুরুষ। 
বয়ে আোজ ভিভেশ্ ছুাঁরয়রছ। িকিরক নীল থিারখ খুভশ্ে ঔজ্জ্বলয। েবেিা িােযময়। 
  
আমাে ধােণা ওে শ্েীরে আইভেশ্ েক্ত প্রবিমান। 
  
লেয কেভছলাম, কোবািো বলরি বলরি লরেন্স মারে মারজই অনযমনস্ক িরয় যাভেল। 
  
 ভ নারেে পে লরেন্স প াে ঘরে আমাে কারছ এরে বেল। আমারক েোেভে বলল, 
আমারিে বযাপাে থিা আপনাে কারছ আে লুকরনা থনই। এখন এ বযাপারে আপভন ভক 
কেরি িাইরছন? 
  
লরেন্স পুরুষমানুষ। থকানেকম ভিধা না করে আমাে বক্তবয পভেষ্কাে িারবই জানালাম। 
  
েবরশ্রষ বললাম, গ্রারমে মানুষজন িুপ করে োকরব না, িারিে থিাখ কান থযমন 
েজাগ থিমভন মুরখেও আগল থনই। ওরিে িুজরনেই জীবন অভিষ্ঠ িরয় উিরব। 
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লরেন্স েবকোই িুপ করে শুনল। আমাে েবকোই থয ভিক িা থে স্বীকাে কেল। 
  
পরে বলল, এটা যভি একটা নাটক িি, িািরল ওই বুর াটা ভনঘোৎ মাো প ি। আে 
েকরলই িাাঁপ থছর  বাাঁিি। 
  
বললাম, এেব কো থিামাে িাবা বা বলা উভিি নয়। 
  
লরেন্স বলল, আভম একো বলরি িাইভছ না থয বুর াটারক আভম খুন কেব। িরব যভি 
থকউ এই কাজটা করে আভম অবাক িব না। থকননা, ওই বুর ারক থকান মানুষই েিয 
কেরি পারে না। 
  
একটু থেরম পরে আবাে বলল, বুর াে ভিিীয় বউ িারক এরকবারেই থমরন ভনরি 
পারেভন। ভকন্তু মভিলা এমনই িাপা স্বিারবে থয বাইরে থেরক থবাোে উপায় থনই। 
  
আপভন অনুমান কেরি পােরবন না অযানা ভকেকম মভেয়া িরয় উরিরছ। থয থকান েময় 
ও যা খুভশ্ করে বেরি পারে। 
  
একমুিূিে থেরম ভক ভিন্তা কেল। পরে বলল, আমাে যভি োমেেয োকি িািরল ওরক 
ভনরয় আভম এখান থেরক িরল থযিাম। 
  
লরেরন্সে কোয় আেন্ন একটা ের ে আিাে পাওয়া থগল। শ্ান্তিারব বললাম, লরেন্স, 
আমাে মরন িয় এই মুিূরিে থিামাে থেন্ট থমেী ভম  থছর  িরল যাওয়া উভিি। িা না 
িরল ভমরেে প্ররেরো ব  থবভশ্ অভস্থ্ে িরয় প রব। 
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বযাপােটা একভিন ভমিঃ প্ররেরোে থিারখও ধো পর  যারব। থলারকে কানাঘুষাও কারন 
যারব। িখন একটা অনােৃভষ্ট কাে ঘটরব। 
  
এেপে আে থবভশ্ কো িল না। আমাে কো থিরব থিখরব, এ কো জাভনরয় লরেন্স 
ভবিায় ভনল। 
  
. 
  
পেভিন প্রািোরশ্ে পরেই থবভেরয় পর ভছলাম। ভকছু রুগীরক থিরখ ওষুধ থিবাে বযাপাে 
ভছল। গ্রীেল া থেরন করে লেন িরল থগল। 
  
ভিকারেরজ ভফরে এলাম থবলা থোয়া িােরট নাগাি। ঢুকরিই থমেী জানাল, ভমিঃ লরেন্স 
আমাে জনয প াে ঘরে অরপো কেরছ। 
  
প াে ঘরে এরে থিখলাম থে অভস্থ্েিারব পায়িাভে কেরছ। মুখ শুকরনা। 
  
পারয়ে শ্ব্দ থপরয় ঘুরে িাাঁ াল। বলল, আপনারক করয়কটা কো জানাবাে জনয অরপো 
কেভছ। োোোি থিারখ ঘুম ভছল না। 
  
আপনাে কো থিরব থিখলাম আপভন ভিকই বরলরছন। 
  
বলরি বলরি থিয়ারে গা এভলরয় ভিরয় পরে বলল, আভম ভস্থ্ে করেভছ, অযানাে েরে 
েমস্ত েম্পকে থছি করে আভম এখান থেরক িরল যাব। 
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-খুব িাল কো। আভম যা বুেরি পােভছ, িুভম এখারন োকরলই ওে ভবপভি বা রব। 
  
-িযাাঁ। আভম ভনরজও বুেরি পােভছ। আপনারক থকবল একটা অনুরোধ কেব, অযানারক 
থিখরবন। 
  
আভম ওরক আশ্বস্ত করে বললাম, িুভম ভনভশ্চন্ত থেরকা। 
  
আমারক ধনযবাি জাভনরয় লরেন্স বলল, আজ োরিই েব থগাছগাছ করে োখব আভম 
যারি কাল েকারলই এখান থেরক িরল থযরি পাভে। অযানাে েরেও থিখা কেব আজ 
েন্ধ্যারবলা। আাঁকাে কারজে জনয আপভন এখারন আমারক একটা ঘে ভিরয়ভছরলন, িাে 
জনয ধনযবাি। থকবল ভমে থেরমন্ট-এে ছভবটা েমূ্পণে করে উিরি পাভেভন। 
  
–থে আে ভক কো। ও ভনরয় থিরবা না। ঈশ্বে থিামারক আশ্ীবোি করুন। 
  
লরেন্স থেভ িং ঘেরেরক থবভেরয় থগল। 
  
. 
  
০৪. 
  
 ভিকারেরজ ভফেরি প্রায় োর  ছটা থবরজ থগল। িেজা খুরল ঢুকরি যাব এমন েময় 
লরেন্স থিিে থেরক থবভেরয় থগল। 
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িাে ভিরক িাভকরয় ভবভিি িরি িল। উদ্ভ্রান্ত মানুরষে থিিাো পুরোপুভে। থিিরে থযন 
থিালপা  িলরছ। থকমন থযন কাাঁপরছ। 
  
বললাম, িুভম এরেভছরল? একটা কারজ একটু প্ররেোে েরে থিখা কেরি ভগরয়ভছলাম। 
  
-প্ররেোে েরে! আমাে কো থকর  ভনরয় অদু্ভিিারব থিরে উিল লরেন্স। 
  
পরে বলল, আপভন থিখা কেরি ভগরয়ভছরলন? িযাাঁ, িযাাঁ, থিখা করুন। 
  
 থকমন অেিংলগ্ন কোবািো। ভকছু বুেরি না থপরে বললাম, িা িরল যাে থকন, এরো 
  
-না-না। আমারক িরল থযরি িরব অবশ্যই। 
  
 আমারক ভবভিি করে একেকম ছুরটই থযন লরেন্স থবভেরয় থগল। িিিম্ব িরয় ভকছুেণ 
িাভকরয় েইলাম থপছন থেরক। 
  
বাভ রি থঢাকাে মুরখই থমেীে েরে থিখা িল। জানাল করনেল প্ররেরো প াে ঘরে 
অরনকেণ থেরক বরে আরছন। 
  
ভজরেে কেলাম, কখন এরেরছন? 
  
-থোয়া ছটা নাগাি। 
  
বুেরি পােলাম, এজনযই িাে বাভ  ভগরয় থিখা পাইভন। 
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থমেীরক ভজরেে কেলাম, লরেন্স থেভ িং এরেভছল? 
  
–ভকছুেণ আরগই এরেভছরলন। বেরি বরলভছলাম। করনেল থয প াে ঘরে আরছন 
থেকোও বরলভছলাম। মরন িয় ওই ঘরেই অরপো কেরছন। 
  
-না িরল থগরছ। থগরটে মুরখ থিখা িরয়রছ আমাে েরে। 
  
িরি পারে। আভম থিভখভন কখন িরল থগরছন। এভিরক ভমরেে ভিকােও থিা ভফেরলন 
না এখরনা। 
  
থমেী োন্নাঘরে িরল থগল। আভম প াে ঘরেে ভিরক পা বা ালাম। 
  
িেজাটা বন্ধ্ ভছল। খুললাম। থিিরে পা ভিরয় েমরক থগলাম। থযন পােরেে মূভিে িরয় 
থগলাম মুিূরিেে জনয। 
  
করনেল প্ররেরো আমাে থলখাে থটভবরল অস্বািাভবক িারব মুখ েুবর  পর  আরছ। মাো 
থেরক ঘা  থবরয় েক্ত গভ রয় থটভবরল জমরছ, থমরেরি প রছ। 
  
শ্েীেটারক থটরন থটভবরলে কারছ ভনরয় এলাম। না ী থিখাে জনয একটা িাি িুরল 
ভনরয়ই িমরক উিলাম। 
  
বেরফে মি িাো। মানুষটা আে থবাঁরি থনই। মাোয় গুভল করে মাো িরয়রছ। 
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 থকমন একটা থঘারেে মি লাগভছল। িেজাে কারছ ভগরয় থমেীরক  াকলাম। 
  
 াক শুরন থমেী ছুরট এরলা।  াক্তাে থি ক োমরনে থমার ে মাোরিই োরকন। 
বললাম, একটা িুঘেটনা ঘরটরছ, এখুভন ভগরয় িারক ভনরয় আেরি। 
  
ভকছুেরণে মরধযই  াক্তাে থি ক এরে থপৌঁছরলন। িারক করনেরলে কারছ ভনরয় থগলাম। 
  
 াক্তােও েমকারলন। পেমুিূরিেই েভেয় িরয় উিরলন। েুাঁরক একবাে থিখরলন। পেীো 
কেরলন। িােপে থোজা িরয় িাাঁভ রয় আমাে ভিরক িাভকরয় বলরলন। 
  
আভম ভজোোে িৃভষ্ট ভনরয় িাকালাম।  াক্তাে বলরলন, আমাে ধােণা প্রায় আধঘণ্টা 
আরগ মাো থগরছন। 
  
–এটা ভক আত্মিিযা? 
  
–অেম্ভব। আঘািটা মাোে থপছন ভিরক। িাছা া আত্মিিযাে অস্ত্র থিা থকাোও থনই। 
  
ঘরে খুাঁরজ থিখা িল। থকান অস্ত্র পাওয়া থগল না। 
  
  াক্তাে থি ক পুনোয় বলরলন, এখন ভকছুরি িাি না থিওয়াই িাল। 
  
বলরি বলরি ভিভন থটভলরফারনে কারছ ভগরয় ভেভেিােটা িুরল ভনরলন। োনাে েরে 
থযাগারযাগ করে েিংরেরপ ঘটনাটা জানারলন। পরে আমাে পারশ্ এরে বেরলন। 
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–খুবই িুিঃখজনক বযাপাে। মৃিরিি আপনাে থিারখ প ল কখন? 
  
আমাে িখনই ঘটনাটা মরন প ল। বললাম, একটা অদু্ভি কাে িরয়রছ। ভবরকল নাগাি 
এক মভিলা থফারন জানারলন িাাঁে স্বামী খুবই অেুস্থ্। আভম েরে েরে থেখারন থগলাম। 
ভকন্তু মজাে বযাপে িল, থিখলাম মভিলাে স্বামী ভিভবয েুস্থ্। থফারনে কো জানারি মভিলা 
অবাক িরয় থগরলন। িাো থকউই থফান করেনভন। 
  
কো শুরন  াক্তাে থি রকে কপারল ভিন্তাে িাাঁজ প ল। বলরলন, খুবই পভেকভল্পি 
বযাপাে মরন িরে। আপনারক এখান থেরক েভেরয় থিবাে জনযই থফান কো িরয়ভছল। 
িাল কো, আপনাে স্ত্রী থকাোয়? 
  
–ভিভন লেরন থগরছন। 
  
কারজে থমরয়ভট? 
  
–োন্নাঘরে। 
  
োন্নাঘেটা কিিূরে? 
  
–এই ঘরেেই উরটা ভিরক। 
  
–করনেল প্ররেরো থয আজ ভবরকরল এখারন আেরবন ভনশ্চয় থকউ থকউ জানরিা? 
  
–িযাাঁ, গ্রারমে অরনরকে োমরনই থিা বরলভছল আোে কোটা। 
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একটু থেরম  াক্তাে ভক িাবরলন। পরে বলরলন, করনেরলে ওপে বযভক্তগি োগ বা 
আরোশ্ োকরি পারে এমন কারোে কো মরন পর ? 
  
আমাে মরন প ল েবাে আরগই লরেন্স থেভ িং-এে কো। ওে উিভ্রান্ত থিিাোটা থিারখে 
ওপে থিরে উিল। আভম ভকছু বলরি যাভেলাম, এমন েময় কভে রে পারয়ে শ্ব্দ 
পাওয়া থগল। 
  
 াক্তাে থি ক িাাঁভ রয় উরি বলরলন, ভনশ্চয় পুভলে আেরছ। 
  
 বলরি বলরিই পুভলে কনরটবল িাটে ঘরে ঢুকরলন। 
  
শুিেন্ধ্যা জাভনরয় ভিভন বলরলন, থয থকান মুিূরিে ইনেরপক্টে এরে যারবন, ইভিমরধয 
ভিভন ভনরিেভশ্ি কাজগুরলা েমাধা করে োখরি িান। 
  
িাটে মৃিরিরিে ভিরক িাকারলন। বলরলন, আমাে ভবশ্বাে করনেল প্ররেরোরক গুভলভবি 
অবস্থ্ারি ভিকারেরজে প াে ঘরে পাওয়া থগরছ। 
  
বলরি বলরি ভিভন থলখাে থটভবলটাে কারছ এভগরয় ভগরয় বলরলন, ঘরেে থকান ভকছুরি 
থযন িাি থিওয়া না িয়। 
  
পরকট থেরক থপভন্সল থনাটবুক বাে করে এবারে আমারিে ভিরক এভগরয় এরলন িাটে। 
আভম িারক বযাপােটা আগারগা া খুরল বললাম। 
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ধধযে ধরে ভিভন আমাে কো শুনরলন। পরে  ািঃ থি রকে ভিরক িাভকরয় ভজরেে 
কেরলন,  ািঃ থি ক, আপনাে মরি মৃিুযে কােণটা ভক? 
  
-খুব কারছ থেরক মাোয় গুভল করে মাো িরয়রছ। 
  
–অস্ত্রটা? 
  
বুরলটটা শ্েীে থেরক বাে না কো পযেন্ত থেটা বলা যারে না। 
  
–থকান েম্ভাবনা 
  
–িযাাঁ, বাভিযক বযাপােটা পযোরলািনা করে বলা যায় থয বুরলটটা থকান থছাট কযাভলবারেে 
ভপস্তল থেরকই থছাাঁ া িরয়রছ। েম্ভবি মোে ভপস্তল ২৫। 
  
কোটা শুরন আভম িমরক উিলাম। আরগে ভিন োরিই লরেন্স থেভ িং কোয় কোয় 
জাভনরয়ভছল িাে কারছ একটা মোে ভপস্তল েরয়রছ। 
  
কনরটবল িাটে পুনোয়  ািঃ থি করক ভজরেে কেরলন, কখন িুঘেটনাটা ঘরটরছ বরল 
আপনাে ধােণা? 
  
 ািঃ থি ক একটু ইিস্তি কেরলন, পরে জানারলন, করনেল ভিক আধঘণ্টা আরগ মাো 
থগরছন। আমাে মরি েময়টা ওই েকমই। 
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িাটে এবাে আমাে ভিরক ঘুরে ভজরেে কেরলন, বাভ ে কারজে থমরয়টা ভক ভকছু শুনরি 
থপরয়ভছল? 
  
–আমাে মরন িয়, ভকছু শুনরি পায়ভন। িরব ওরক ভজরেে কেরলই বযাপােটা েভিক 
জানা যারব। 
  
থেই েমরয়ই ইনেরপক্টে স্লাক এরে থপৌঁছরলন। থছাট থছাট ভকছু প্ররশ্ন প্রােভমক েব 
ভকছু থজরন ভনরয় ভিভন প াে থটভবরলে ভিরক এভগরয় থগরলন। 
  
েুাঁরক খুাঁভটরয় থিখরলন। পরে উৎফুল্ল িারব বলরলন, িযাাঁ, এটাই আমো জানরি 
থিরয়ভছলাম। গুভলে আঘারি থলাকটা যখন কাি িরয় পর  িখন ধাক্কা থলরগ ঘভ টা 
উরট পর । খুরনে েমগ্রে আঘারি থলাকটা যখন িারব বলরলন, িয় 
  
িােপে ঘভ টাে ভিরক একবাে িাভকরয় পরে বলরলন, ছটা থবরজ বাইশ্ ভমভনট। আো 
 ািঃ থি ক, আপভন মৃিুযে েময়টা কখন বরলভছরলন? 
  
থি ক জবাব ভিরলন, আধঘণ্টা আরগ। িরব.. 
  
ভনরজে িািঘভ ে ভিরক িাভকরয় ইনেরপক্টে স্লাক বলরলন, এখন োিটা থবরজ পাাঁি 
ভমভনট িরয়রছ। আভম খবেটা থপরয়ভছ িশ্ ভমভনট আরগ। িািরল থবাো যারে, মৃিরিিটা 
আভবষ্কাে িরয়ভছল থপৌরন োিটা নাগাি। ভিক আরছ, ওরিই যরেষ্ট িরব। 
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আমাে ওই েময় একটা কো মরন পর  থগল। বলবাে থিষ্টা কেরল বাধা ভিরয় স্লাক 
বলল, আপনারক ভকছু প্রশ্ন কেব। েময় ব  কম। 
  
–ভকন্তু ওই ঘভ টা 
  
স্লাক আমাে কোয় কান না ভিরয় মৃিরিরিে ভিরক িাভকরয় বলরি লাগল, থলাকটা 
ওখারন ভক ভকছু ভলখবাে জরনয বরেভছল? আরে ওটা ভক? 
  
বলরি বলরি এভগরয় ভগরয় থছাট একটা ভিেকূট থটভবল থেরক কুভ রয় ভনরলন। উৎোরি 
িাে থিাখ িকিক করে উিল। 
  
আমো পারশ্ ভগরয় ভিেকূটটাে ওপরে থিাখ থফললাম। থছাট্ট একটুকরো কাগজ। মাোে 
ভিরক থলখা ছটা কুভ । িাে ভনরি ভ য়াে থেরমন্ট বরল থলখাটা শুরু িরয়রছ। 
  
মাত্র করয়কভট শ্ব্দ–িুিঃভখি, আভম আে অরপো কেরি পােলাম না। আভম ভনশ্চয়… 
  
 এে পরেই থছি পর রছ। ভমিঃ প্ররেরো আে থকান শ্ব্দ ভলরখ উিবাে েুরযাগ পানভন। 
  
ভকছুেণ পরেই থমেী এরে জাভনরয় থগল ভমভনট পাাঁরিক আরগ গ্রীেল া ভফরে এরেরছ। 
  
আভম ভগরয় বোে ঘরেই িারক থপলাম। থিরখ মরন িল থকমন িীি ও উরিভজি িরয় 
পর রছ। 
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ওরক ঘটনাটা খুরল জানালাম। েবরশ্রষ বললাম ভিেকূরটে মাোয় থলখা েরয়রছ ছটা 
কুভ ! আে ঘভ টা উরট ভগরয় ছটা বাইশ্ ভমভনরট বন্ধ্ িরয় ভছল। 
  
গ্রীেল া বলল, িুভম বলরল না থকন ঘভ টা প্রায় েব েময়ই পরনরো ভমভনট ফাট িরয় 
োরক? 
  
বললাম, বলরি থিষ্টা করেভছলাম, ভকন্তু ইনেরপক্টে আমারক োভমরয় ভিরয়ভছল। 
  
িিিম্ব িরয় গ্রীেল া আমাে মুরখে ভিরক খাভনকেণ িাভকরয় েইল। পরে বলল, এরি 
থয েব বযাপােটাই গুভলরয় যারব। 
  
ঘভ রি যখন ছয়টা কুভ , িখন প্রকৃি েময় িরব ছটা থবরজ পাাঁি ভমভনট। আমাে ধােণা, 
ওই েমরয় প্ররেরো এখারন থপৌঁছয়ভন। 
  
. 
  
০৫. 
  
 থমেী এরে খবে ভিল ইনেরপক্টে স্লাক িরল থগরছন। যাবাে েময় প াে ঘরে িালা 
ভিরয় বরল থগরছন ওই ঘরে থকউ থযন ঢুকবাে থিষ্টা না করে। 
  
ইনেরপক্টে আমাে েরে একবাে কো না বরল িরল যাওয়ায় ভবভিি না িরয় পােলাম 
না। 
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গ্রীেল া ওল্ড িরল থযরি িাইল। ভমরেে প্ররেরোরক একবাে এই েমরয় থিরখ আো 
িেকাে। আভম আপভি কেলাম না। ঘণ্টাখারনরকে মরধযই থে ভফরে এল। 
  
োন্ত শ্েীরে থোফায় বরে পর  বলল, আভম থপৌঁছবাে ভকছুেণ আরগই ভমিঃ স্লাক থবিােী 
অযানরক খবেটা থপৌঁরছ ভিরয়রছ। 
  
-খুবই িুিঃখজনক। খবেটা ভিভন ভকিারব ভনরয়রছন? 
  
–িারলা। থিরখ খুবই শ্ান্ত মরন িল। 
  
-ওটাই স্বািাভবক। ভমরেে প্ররেরো থশ্ারক পােে িরয় যারবন, এমভনটা আভম আশ্া 
কেরি পাভে না। 
  
–থলভটে ভক কেরছ? 
  
 –থটভনে থখলরি থগরছ, এখরনা থফরেভন। 
  
–থলভটেও থয খবেটা থপরয় খুব কািে িরব মরন িয় না। বাবারক ও এরকবারেই পছে 
কেি না। 
  
–িািরলও, আঘাি থিা বরট। মৃিুয অরনক েময় মানুরষে অনুিূভিগুভলরক পারট থিয়। 
  
. 
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পেভিন েকারল আমো েরব প্রািোশ্ থটভবরল বরেভছ। থমেী িাাঁপারি িাাঁপারি এরে 
জানাল রুভটওয়ালাে কারছ খবে থপরয়রছ, পুভলে নাভক লরেন্স থেভ িংরক থগ্রপ্তাে করেরছ। 
  
–অেম্ভব। এ িরি পারে না, গ্রীেল া বরল উিল, পুভলে ভনঘোৎ িুল করেরছ। 
  
থমেী বলল, গিোরত্রই নাভক থেভ িং পুভলরেে কারছ ভগরয় ভপস্তল েরমি আত্মেমপেণ 
করেরছ। পুভলরেে কারছ স্বীকাে করেরছ ভনরজই খুনটা করেরছ। 
  
গ্রীেল া বলল, বযাপােটা অেম্ভব বরলই আমাে মরন িরে। ওটা ভনঘোৎ একটা িুঘেটনা 
িরব। ভকরেে স্বারেে লরেন্স করনেল প্ররেরোরক খুন কেরব? খুরনে থিা একটা উরদ্দশ্য 
োকরব। 
  
আমাে মাোয় অরনক িাবনা ঘুেপাক খাভেল। বললাম, ভকছুভিন আরগ থিা ওরিে 
িুজরনে মরধয েগ া িরয়ভছল। িােই… 
  
-িযাাঁ, থলভটরেে ছভব আাঁকা ভনরয়। িাছা া থগাপরন থলভটরেে েরে িাে থপ্রমও যভি োরক 
িাে জনয লরেন্স করনেলরক খুন কেরি যারব থকন? 
  
আভম ভিন্তাভিি িারব বললাম, আেল বযাপােটা ভক িা থিা আমো থকউই জাভন না। 
  
একটু থেরম আভম আবাে বললাম, থিামারক থিা বরলভছ, থগরটে বাইরে লরেরন্সে েরে 
যখন আমাে থিখা িয় িখন িারক থকমন উন্মারিে মি লাগভছল। ও কাাঁপভছল 
েীভিমি। 
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–িা িরি পারে। ভকন্তু খুন অেম্ভব। আভম থমরন ভনরি পাভে না। 
  
–ভকন্তু, ঘভ টাও থিা খুরনে োেীই ভিরে। ভনরজরক বাাঁিাবাে জনযই লরেন্স ঘভ ে কাাঁটা 
থপছন ভিরক ঘুভেরয় থেরখভছল। 
  
-িুভম িুল কেছ গ্রীেল া বলল, আমারিে ঘভ টা থয ফাটে যায় িা লরেন্স জানরিা। 
থবাকাে মি ঘভ ে কাাঁটা ও ছটা বাইরশ্ থঘাোরি যারব থকন? ভিরি িরল থপৌরন োিটাে 
ভিরক এভগরয় থিওয়াই স্বািাভবক ভছল। 
  
–এমন িরি পারে থয থে জানরিা না প্ররেরো কখন এখারন এরেরছ। অেবা ওই েেীন 
মুিূরিে ঘভ  থয ফাট যায় থে কো একিম িুরল ভগরয়ভছল। 
  
–থে িয় না থকউ যখন খুন কেরি যায়, এেব ভবষরয় থে খুবই েিকে োরক। 
  
আমারিে কোবািোে মরধযই ভমে মােপল এরে ঘরে ঢুকল। বলল, িখন থেরক ভিক 
করেভছ, ইনেরপক্টে স্লারকে েরে বুরে শুরন িলব। উদ্ভট থলাক। 
  
কাল োরি খবে ভিরয়ভছল আজ েকারল আমাে েরে থিখা কেরি আেরব। েকারল 
থফান করে জানারলা িাে িেকাে থনই। 
  
আভম বললাম, আোমী! থগ্রপ্তাে িরয় থগরছ, িাই িয়রিা িেকাে িয়ভন। 
  
থগ্রপ্তাে! আোমী, থক? উরিজনায় মুখ লাল িরয় উিল ভমে মােপরলে। 
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বুেরি পােলাম খবেটা িখরনা পায়ভন। িাই বললাম, একজন থগ্রপ্তাে িরয়রছ–লরেন্স 
থেভ িং। 
  
–থে কী! অেম্ভব। আভম িাবরি পােভছ না। 
  
–আভমও খবেটা ভবশ্বাে কভে না। বলল গ্রীেল া িরব থে নাভক ভনরজ স্বীকাে করেরছ। 
  
–স্বীকাে করেরছ? ভমে মােপল বলল, আভম থিখভছ উরটা ভিরক থিরয় আভছ। িািরল 
আভম খুভশ্। 
  
উরিজনাে মুিূরিে ঘটনাটা ঘভটরয় থফরলভছল, পরে ভনশ্চয় অনুরশ্ািনা িরয়ভছল। বললাম 
আভম। 
  
অনুরশ্ািনা! ভমে মােপল বলল, ভকন্তু ভমিঃ ভিকাে আপভন ভক ভবশ্বাে কেরছন লরেন্স খুন 
করেরছ? 
  
আিমকা এই প্রশ্ন শুরন আভম িমকালাম। বলাে থিষ্টা কেলাম, ওই ধো থিবাে 
  
–ভকন্তু আমাে ধােণা এই ঘটনায় িাে থকান িাি থনই। 
  
–িাই যভি িরব িরব এেকম অভিনয় কেরি থগল থকন? 
  
–অবশ্যই কােণ আরছ। এেব কারজে থপছরন েবেময়ই থকান না থকান কােণ োরক। 
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এে পে আগ্রি েিকারে গিকাল েন্ধ্যাে ঘটনাটা ভমে মােপল আমাে কাছ থেরক শুরন 
ভনল। পরে বলল, আপভন থিরখভছরলন, লরেন্সরক উন্মারিে মি থিখাভেল? ভকন্তু আভম 
বলরি পাভে, িাবনা ভিন্তাে পে থকান থলাকরক খুন কেবাে পরে কারো মুরখে িাব 
কখরনাই অমন িরব না। খুনটা ভছল েুপভেকভল্পি। 
  
-খুরনে পভেরবশ্টা আমো ভিক জাভন না, আভম বললাম, কো কাটাকাভটে েময় োরগে 
মাোয় িয়রিা লরেন্স গুভল করে বরেভছল। পরে বযাপােটা মাোয় ঢুকরি িিিম্ব িরয় 
ভগরয় ভছল। মরন িয়, এেকমই ঘরটভছল ঘটনাটা। 
  
ভমিঃ থেরমন্ট, আমাে মরন িয় না ওরিে মরধয থকান োগাোভগ িরয়ভছল। আপনারিে 
বাভ ে থমেী থিা বরলইরছ, লরেন্স ওখারন থবভশ্েণ ভছল না। েগ া কো কাটাকাভটে 
জনয একটা েমরয়ে িেকাে। 
  
িাছা া িুরল যারেন, ভমিঃ প্ররেরো যখন ভলখভছরলন থেই েময় থপছন ভিক থেরক িারক 
গুভল করে মাো িরয়ভছল। 
  
একটু পরেই থলভটে এরলা। থিয়ারে বরে জানরি িাইল, শুনলাম লরেন্স থেভ িংরক নাভক 
থগ্রপ্তাে কো িরয়রছ? 
  
-িযাাঁ। গ্রীেল া বলল। 
  
-বাবারক থকউ খুন কেরি পারে এটা আভম কখরনাই িাবরি পাভেভন। অবশ্য মুরখ এমন 
কো একেমরয় অরনকরকই বলরি শুরনভছ। আভম ভনরজই থিা বরলভছলাম। 
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অকভম্পি স্বািাভবক করেই বলল থলভটে কোগুরলা। পরে থে গ্রীেল াে ভিরক িাভকরয় 
বলল, আভম জানরি এলাম থিামো আমাে টুভপটা এখারন থপরয়ছ ভকনা। করয়কভিন 
ধরে থেটা পাভে না। 
  
–থমেী বলরি পারে। ওই থিা েটপাট থিয়। গ্রীেল া বলল। 
  
–থিভখ িািরল। বরল থলভটে উরি িাাঁ াল। 
  
–িুভম এখন ওটা োকরলও পারব না, আভম বললাম, ভমিঃ স্লাক ঘেটায় িালা েুভলরয় ভিরয় 
থগরছন। িা ওই োমানয ভজভনেটা এই েমরয় থিামাে কারছ এি জরুেী িরয় প ল? 
  
–আপভন থশ্ারকে কো বলরছন? আমাে ওেব আরে না। 
  
পরে ভ্রূকুভট করে বলল, আমাে ধােণা েব বযাপােটাই আমাে িারনে থপাশ্ারক ছভব 
আাঁকারক থকন্দ্র করে। 
  
বলরি বলরি থলভটে িরল থগল। 
  
ভমে মােপল িােভছরলন। বলরলন, আমাে মরন িয় প্ররিযক বযাপােরকই িাে ভনজ 
থেরত্র এরগারি থিওয়া িেকাে। থমরয়টা অনয থকান ধাো মাোয় ভনরয় এরে অভিনয় 
কেভছল। 
  
 এমন েময় থমেী এরে জানাল, করনেল, থমলরিট িরলন থিরশ্ে িীফ কনরটবল। 
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২. র্রুরা ঘটনাটা 
০৬. 
  
 ভকছুেণ কো বলাে পে ভমিঃ থমলরিরটে কাছ থেরক পুরো ঘটনাটা জানরি পাো থগল। 
  
গিোরি লরেন্স োনায় ভগরয় থটভবরল ভপস্তল থেরখ বরলরছ, আভম ভনরজই এরেভছ, করনেল 
প্ররেরোরক আভম খুন করেভছ। 
  
খুন কোে থপছরন অবশ্য থয কােণ থিভখরয়রছ িা খুবই থখরলা। জবানবভেরি বরলরছ, 
থে ভিকারেরজ এরেভছল আমাে েরে থিখা কেরি। আমারক পায়ভন, ভকন্তু থিখল 
প্ররেরো বরে আরছ। িাে েরে কো কাটাকাভট িয়, থে গুভল করে। ভক ভনরয় েগ া 
িরয়ভছল থে েম্পরকে ভকছু বরলভন। 
  
একেময় িীফ কনরটবল থমলরিট আমারক ভজরেে কেরলন, ভমিঃ থেরমট, বযভক্তগি 
িারব একটা কো ভজরেে কেভছ। লরেন্স থেভ িং ভক থলাকটাে থমরয়ে েরে গভিেি থকান 
বযবিাে করেভছল? 
  
অবশ্য এে মরধয আভম থমরয়টারক থটরন আনরি িাইভছ না। িাই আপনাে মি ওরিে 
ঘভনষ্ঠ করয়কজরনে কাছ থেরক এটা জানরি িাইভছ। 
  
আভম পভেষ্কাে িারব জানালাম থয এমন থকান ঘটনাই কখরনা ঘরটভন। 
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ভমিঃ থমলরিট বলরলন, থজরন খুভশ্ িলাম। আো িভল, একবাে  ািঃ থি রকে েরে থিখা 
কেরি িরব। 
  
িুপা এভগরয় থফে ঘুরে িাাঁ ারলন। বলরলন, আভম যভি ইরে কভে িাে েরে থযরি 
পাভে। আভম েম্মি িরয় একেরেই ঘে থেরক থবরুলাম। 
  
আমাে বাভ ে কারছই োরকন  ািঃ থি ক। বোে ঘরেই িাে েরে থিখা িরয় থগল। ভমিঃ 
থমলরিটরক থিরখ একটা থছাট বাক্স এভগরয় ভিরি ভিরি বলরলন, োি থজরগ আপনারিে 
কাজটা থেরে থেরখভছ। 
  
ভমিঃ থমলরিট বাক্স খুরল একটা বুরলট বাে করে উরটপারট পেীো কেরি লাগরলন। 
আপন মরনই বলরলন, এরিা থিখভছ মশ্াে ২৫। 
  
 ািঃ থি ক বলরলন, িযাাঁ। ঘটনাটা আকভিক আেমণই ভছল। ভকন্তু এটা খুবই আশ্চযে 
লাগরছ, গুভল িলল অেি থকউ শ্ব্দ শুনরি থপল না। 
  
থমলরিট বলরলন, থেটা আমারকও ভবভিি করেরছ। অন্তি বাভ ে কারজে থমরয়টাে 
শুনরি পাবাে কো। 
  
 ািঃ থি ক জানরি িাইরলন, আো প াে ঘরেে জানালাটা থিা থিালাই ভছল। ভমে 
মােপল ভকছু শুনরি পানভন? পারশ্ই থিা োরকন। 
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আভম বললাম, থবাধিয় শুনরি পানভন। থকন না ঘটনাে পরেই ভিভন ভিকারেরজ 
ভগরয়ভছরলন। কোও িরয়রছ আমাে েরে ভকন্তু ওেকম ভকছু আিাে থিনভন। 
  
 ািঃ থি ক বলরলন, শুরন োকরলও িয়রিা থখয়াল করেনভন। স্বািাভবক শ্ব্দ বরল 
থিরবরছন। অেবা ভপস্তরল োইরলন্সে লাগারনা ভছল। খুরনে কােণ ভকছু বরলরছ? 
  
-খুবই মামুভল। েগ া িরয়ভছল। ভমিঃ থমলরিট বলরলন। 
  
-েগ া কোে মি থকান েময়ই ভছল না। আভম বললাম। িুভপোর  এরে কাজটা 
থেরেরছ। আমাে েরে থগরটে বাইরে থিখা িরল কোও বরলভছল থকমন 
অেিংলগ্ন…আপভন ভমিঃ প্ররেরোে েরে থিখা কেরি িান? িযাাঁ, থিখা িরব। ওেকম কো 
শুরনই বুেরি থপরেভছলাম, ভকছু একটা ঘটরি িরলরছ। 
  
 ািঃ থি ক আমাে ভিরক িাভকরয় ভজরেে কেরলন, লরেন্স কখন গুভল করেরছ বরল 
আপনাে ধােণা? 
  
-আভম বাভ রি থঢাকাে ভমভনট করয়ক আরগ। 
  
–অেম্ভব। আমাে পেীো িা বরল না। ভমিঃ প্ররেরো অরনক আরগই খুন িরয়রছন। 
  
–ভকন্তু  ািঃ থি ক, আপভন থয বলরলন, আধঘণ্টা আরগ ঘটনাটা ঘরটরছ? ভমিঃ থমলরিট 
বলরলন। 
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–িযাাঁ, থমাটামুভট েময় ওটা–িু-পাাঁি ভমভনট এভিক থেভিক িরি পারে। ভকন্তু এে থবভশ্ 
নয়। 
  
-ভকন্তু আভম যখন ওখারন থপৌঁছাই িখরনা থিা ভমিঃ প্ররেরোে থিিটা উষ্ণ ভছল। 
  
আভম  াক্তারেে মুরখে ভিরক িাকালাম। িাে মুখ িিাৎ থকমন ভববণে িরয় থগল। আভম 
ভবভিি িরয় িাভকরয় েইলাম। 
  
লরেন্স স্বীকাে করেরছ, খুনটা থে থপৌরন োিটাে েময় করেরছ। 
  
উরিজনায়  াক্তাে আিমকাই উরি িাাঁ ারলন। িৃঢ় স্বরে বলরলন, এটা অেম্ভব। থপৌরন 
োিটাে েময় খুন করেরছ যভি বরল োরক, িািরল বলব লরেন্স ভমেযা বরলরছ। আভম 
একজন  াক্তাে ভিরেরবই কোটা আবােও বলভছ। 
  
ভমিঃ থমলরিটরক থকমন ভিধাগ্রস্ত থিখারলা। ভিভন বলরলন, লরেন্স ভমেযা বরলরছ ভকনা 
ওরক আরো একবাে িালকরে থজো কেরলই থবাো যারব েম্ভবি। িলুন থিখা যাক। 
  
. 
  
০৭. 
  
 পুভলে থটশ্রন আভম আে ভমিঃ থমলরিটই লরেরন্সে মুরখামুভখ িলাম। থিখলাম ভিন্তােন্ন 
ভববণে মুরখ বরে আরছ লরেন্স। 
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ভমিঃ থমলরিট িারক বলরলন, িুভম ইনেরপক্টে স্লারকে কারছ থয জবান বভে ভিরয়ছ 
িারি বরলছ ভিকারেরজ থপৌরন োিটা নাগাি ভগরয়ভছরল। থেখারন প্ররেরোে েরে 
থিামাে েগ া িয়, িুভম গুভল করে থবভেরয় আে। িাই থিা? 
  
–িযাাঁ। 
  
এবারে থিামারক আভম করয়কটা প্রশ্ন কেরি িাই। 
  
–আভম থিা বরলইভছ ভমিঃ প্ররেরোরক খুন করেভছ। এে মরধয লুকরনা ভকছু থনই। 
  
 –থবশ্ িাল কো, িুভম ভপস্তলটা থকাোয় থপরল? 
  
–আমাে পরকরট ভছল। েরে ভনরয়ই ভিকারেরজ এরেভছলাম। 
  
–ওটা েরে থেরখভছরল থকন? 
  
–েবেময়ই েরে োরক। একটু থযন ইিস্তি কেল লরেন্স। 
  
–িুভম ঘভ ে কাটাটা থপছন ভিরক েভেরয় ভিরয়ভছরল থকন? 
  
–ঘভ ? থকাোয়? লরেন্স স্পষ্ট থিা-ই িিিম্ব িল। 
  
–িযাাঁ, ঘভ ে কাাঁটা ছটা বাইরশ্ ঘুভেরয় োখা িরয়ভছল। 
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একটা িরয়ে ছাপ প ল লরেরন্সে মুরখ। পেেরণই বরল উিল, ও িযাাঁ, িা,–িা 
থেরখভছলাম। 
  
-করনেল প্ররেরোে শ্েীরে থকান জায়গায় িুভম গুভল করেভছরল?  ািঃ থি ক ভজরেে 
কেরলন। 
  
-মরন িরে মাোয় করেভছ। িযাাঁ িযাাঁ মাোরিই। 
  
–িুভম ভনভশ্চি নও? 
  
–এেব অনেেক প্রশ্ন। ভবেক্ত িল লরেন্স। 
  
এই েময় একজন কনরটবল এরে আমাে িারি একটা ভিভি ভিরয় থগল। থেটা খুরল 
থিখলাম কাগরজ থলখা েরয়রছ : 
  
বুেরি পােভছ না ভক কেব। িয়া করে একবাে আমাে এখারন আেরবন। িীষণ িয় 
লাগরছ-যি িা ািাভ  েম্ভব আেরবন। থিমন কাউরক েরে আনরি পারেন। অযানা 
প্ররেরো। 
  
ভিভিটা ভমিঃ থমলরিরটে ভিরক এভগরয় ভিলাম। ভিভন থিাখ থবালারলন। পেেরণই আমো 
থেই ঘে থেরক থবভেরয় এলাম। 
  
ভিভিটা লরেরন্সেও নজরে পর ভছল। থিখলাম, থিিাোটা থকমন রুে িরয় উরিরছ। 
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ভমরেে প্ররেরো আমারক বরলভছরলন, ভিভন খুব মেীয়া িরয় উরিরছন। ভিভন আে 
পােরছন না। কোগুরলা মরন িরিই লরেরন্সে ভনরজরক অপোধী বরল স্বীকাে কেবাে 
একটা যুভক্ত িিেরণ পভেষ্কাে িল। 
  
পুভলে থটশ্ন থেরক থবভেরয়  ািঃ থি করক েরে ভনরয়ই আমো ওল্ডিরলে ভিরক েওনা 
িলাম। 
  
একজন িাকে আমারিে িেজা খুরল ভিল। ভমিঃ থমলরিট বলরলন, আমো এরেভছ, 
খবেটা থিিরে ভিরয় এরো, থিামারক করয়কটা কো ভজরেে কেব। 
  
িাকেভট ভফরে এরল ভমিঃ থমলরিট িারক ভজরেে কেরলন, গিকাল েম্পরকে করয়কটা 
কো জানরি িাই। ভমিঃ প্ররেরো কাল থখরয়ভছরলন? 
  
-িযাাঁ, অনযভিরনে মিই । 
  
–িােপে ভিভন ভক কেরলন? 
  
–ভমরেে প্ররেরো শুরি িরল ভগরয়ভছরলন। আে ভমিঃ প্ররেরো প াে ঘরে ভগরয় 
বরেভছরলন। 
  
-এেপে? 
  
–থলভটে থটভনে থখলরি থবভেরয়ভছল। আে োর  িােরটে েময় ভমিঃ এবিং ভমরেে 
প্ররেরো িা খান। পরে গাভ রি করে গ্রারম িরল ভগরয়ভছরলন। 

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অ্যাট দ্য ভিকাররজ । আগাথা ভিভি । ভমস মার্ডল ধারাবাভিক 

50 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

  
েময়টা মরন আরছ? 
  
-িযাাঁ, োর  পাাঁিটা িরব। ওো িরল যাবাে পরেই ভমিঃ থেরমরন্ট থফান করেভছরলন। আভম, 
বাভ  থনই বরল ভিরয়ভছলাম। 
  
–আো, ভমিঃ থেভ িং থশ্ষ করব এখারন এরেরছ? 
  
–মেলবাে ভবরকরল। 
  
-থেভিন ভক ওরিে িুজরনে মরধয খুব কো কাটাকাভট িরয়ভছল? 
  
-মরন িয়। উভন িরল যাবাে পরে ভমিঃ প্ররেরো আমারক হুমভক ভিরয়ভছরলন, থকানভিন 
থযন বাভ রি ঢুকরি না পায়। 
  
–ওরিে িুজরনে কোবািো ভকছু শুনরি থপরয়ভছরল? 
  
–ভমিঃ প্ররেরো মারে মারে খুব থজারে কো বলভছরলন। টুকরো টুকরো কো কারন 
এরেভছল। 
  
–িারি ভক বুেরি থপরেভছরল, ভক ভনরয় েগ াটা িরে? 
  
–মরন িল ভমে প্ররেরোে ছভব আাঁকা ভনরয়ই েগ া থবাঁরধভছল। 
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েগ াে পরেই লরেন্স িরল ভগরয়ভছল? 
  
–িযাাঁ, আভম িেজা অবভধ এভগরয় ভিরয়ভছলাম। 
  
–ওরক ভক খুব োগাভিি থিরখভছরল? 
  
–না। 
  
থেভিন আে থকউ এরেভছল বাভ রি? 
  
-না, থকউ আরেন ভন। 
  
আরগে ভিন থকউ এরেভছল? 
  
–িযাাঁ, ভবরকরল থ ভনে এরেভছল আে  ািঃ থটান। িাছা া েন্ধ্যারবলা একজন মভিলাও 
এরেভছরলন? 
  
মভিলা? ভবভিি িরলন ভমিঃ থমলরিট, মভিলাভট থক? 
  
 িাকেভট করয়ক মুিূিে ভক মরন কেবাে থিষ্টা কেল িুপ করে থেরক। পরে বলল, যিিূে 
মরন িয় িাে নাম বরলভছল, ভমরেে থলেরেঞ্জ। 
  
-ভিভন কখন এরেভছরলন? 
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–িখন েকরল োরত্রে খাবাে খাভেরলন। ভিভন ভম: প্ররেরোে েরে থিখা কেরি 
িাইরলন। বলরলন ভমরেেরক খবে থিবাে িেকাে থনই। 
  
-িােপে? 
  
–ভমিঃ প্ররেরোরক খবে ভিরি ভিভন উরি এরেভছরলন। আধঘন্টা মি িুজরনে কো িয়। 
িরল যাবাে েময় ভম: প্ররেরোই িাাঁরক থিােরগা া পযেন্ত এভগরয় ভিরয়ভছরলন। 
  
একটু পরেই আমারিে থিিরে থ রক ভনরয় যাওয়া িল। ঘরে ভমরেে প্ররেরো একাই 
ভছরলন। মুখটা মভলন থিখাভেল। ভকন্তু থিাখ ভছল উজ্জ্বল। ভিভি থপরয়ই িরল আোে জনয 
ভিভন আমারিে ধনযবাি জানারলন। 
  
পরে বলরলন, ভিন্তা করে থিখলাম, যি িা ািাভ  েম্ভব মরনে থবাো নাভমরয় থিওয়াই 
উভিি। ভমিঃ থমলরিট এরে িালই করেরছন। আপভনই থেই থলাক যাে কারছ আমাে 
কোটা বলা উভিি। ভমিঃ প্ররেরোরক আভমই খুন করেভছ। 
  
আমো স্তভম্ভি িরয় ভমরেে প্ররেরোে মুরখে ভিরক িাভকরয় েইলাম। ভমিঃ থমলরিট ভক 
বলরি যাভেরলন, িারক োভমরয় ভিরয় ভমরেে প্ররেরো পুনোয় বলরি লাগরলন। েভিয 
কো বলরি ভক, ভবরয়ে পে থেরকই আভম িূ ান্ত অেুখী জীবন যাপন কেভছলাম। আমাে 
স্বামীরক আভম ঘৃণা কেিাম, িযাাঁ িীষণ। গিকাল আভম মরনে জ্বালা ভমভটরয়ভছ িারক 
গুভল করে খুন করে। আমাে কো েমূ্পণে েিয ভমিঃ থমলরিট। 
  
কো থশ্ষ করে ভিভন থিাখ বুজরলন। 
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–ভকন্তু, মযা াম, আপভন ভক জারনন থয ইভিমরধযই ভমিঃ থেভ িং ভমিঃ প্ররেরোরক খুন 
করেরছ। বরল োনায় আত্মেমপেণ করেরছ? 
  
–জাভন। ও ভনরবোধ। আমারক পাগরলে মি িালবারে। িয়রিা এটা ওে মিি, ভকন্তু 
িূ ান্ত ভনরবোধ। 
  
লরেন্স ভক জানরিা থয আপভন খুন করেরছন? 
  
–িযাাঁ। মাো না রলন ভমরেে প্ররেরো। 
  
–ভক করে থে জানরলা? আপভন বরলভছরলন? 
  
একমুিূিে ইিস্তিিঃ কেরলন ভিভন। পরে বলরলন, িযাাঁ, আভমই বরলভছলাম। 
  
ভকন্তু আপভন ভপস্তল থকাোয় থগরলন? 
  
–ভপস্তল? ওটা আমাে স্বামীে। ওে ড্রয়াে থেরক ওটা থবে করে ভনরয়ভছলাম। 
  
–িােপে থেটা ভনরয় ভিকারেরজ ভগরয়ভছরলন? 
  
–িযাাঁ, জানিাম, থেখারনই যাবাে কো আরছ। 
  
–িখন েময় কটা িরব? 
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–ছটা পরনরোে থবভশ্ িরব না ভকছুরিই। 
  
–স্বামীরক খুন কেবাে জনযই ভক ভপস্তলটা েরে করে ভনরয়ভছরলন? 
  
–না না, ভিক িা নয়। ভনরজে জনযই ভনরয়ভছলাম। 
  
 –িাই বুভে। িা ভিকারেরজ ভগরয় ভক কেরলন? ভমিঃ থমলরিট ভজরেে কেরলন। 
  
ঘরে আে থকউ আরছ ভকনা থিখাে জনয প্রেরম জানালাে কারছ থগলাম। ভকন্তু কারোে 
গলাে আওয়াজ থপলাম না। আমাে স্বামী একাই বরেভছরলন থিখলাম। িিাৎ মরন িল 
এটাই েুরযাগ। আভম গুভল কেলাম। িােপে থেখান থেরক িরল এলাম। 
  
–ওখান থেরক এরেই ভক ভমিঃ থেভ িংরক বলরলন? 
  
এবারেও থিখলাম থকমন ইিস্তি কেরলন। পরে বলরলন, িযাাঁ, েবকো জানাই। 
  
–আো, থেই েময় ভিকারেজ থেরক কাউরক ঢুকরি বা থবরুরি থিরখভছরলন? 
  
-না। িরব থফোে পরে ভমে মােপরলে েরে থিখা িরয়ভছল। উভন বাগারন ভছরলন। 
িাাঁভ রয় িু-িােটা কো বরলভছ। 
  
কো থশ্ষ করে ভমরেে প্ররেরো েোেভে ভমিঃ থমলরিরটে ভিরক িাকারলন। বলরলন, 
েবভকছুই অকপরট স্বীকাে কেলাম। িয়া করে আমারক আে ভবেক্ত কেরবন না। এবাে 
আপভন আপনাে যা কেণীয় করুন। 
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 াক্তাে থি ক উরি িাাঁভ রয় িাে কারছ ভগরয় না ী থিখরলন। ভনিু স্বরে বলরলন, আভম 
এখন এখারন োকব ভমিঃ থমলরিট। আপভন এাঁে একটা বযবস্থ্া যিেণ না কেরছন, এাঁরক 
একলা োকরি থিওয়া ভিক িরব না। 
  
থমলরিট মাো থনর  েম্মভি জানারলন। আমো িুজরন ভনরি থনরম এলাম। 
  
. 
  
০৮. 
  
 পুভলে থটশ্ন িরয় আমারক ভনরয় ভমিঃ থমলরিট উপভস্থ্ি িরলন ভমে মােপরলে বাভ । 
আভম িুজরনে পভেিয় কভেরয় ভিলাম। 
  
ভমে মােপলরক করয়কটা প্রশ্ন কেরবন বরলই িীফ কনরটবল এরেভছরলন। থে কো 
শুরন ভমে মােপল নীেরব েম্মভি জানারলন। 
  
ভমিঃ থমলরিট বলরলন, আপনাে বাভ  আে বাগারনে িূেে থিরখ মরন িরে আপভন 
শুনরলও শুনরি পারেন। কাল েন্ধ্যারবলা েরেিজনক থকান শ্ব্দ কারন এরেভছল? 
  
ভমে মােপল বলরলন, কাল ভবরকল পাাঁিটা থেরক আভম বাগারন ভছলাম। পারশ্ে বাভ রি 
ভকছু িরল থেখান থেরক থশ্ানা েম্ভব নয়। 
  
–িরব একটা কো। গিকাল ভক থকান েমরয় ভমরেে প্ররেরো এপাশ্ ভিরয় ভগরয়ভছরলন? 
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–িযাাঁ। িারক থযরি থিরখভছ। আভম থ রকভছলাম। আমাে বাগারনে থগালাপ থিরখ ও খুব। 
মুগ্ধ িরয়ভছল। 
  
-িখন েময়টা মরন আরছ? 
  
-িখন থোয়া ছটা থবরজ ভমভনট িুরয়ক থবভশ্ িরয়রছ। খাভনক আরগই িারিেে ঘভ ে শ্ব্দ 
শুনরি থপরয়ভছলাম। 
  
–থবশ্, িােপে ভক িল? 
  
-ভমরেে প্ররেরো আমারক বলল, িাে স্বামীরক  াকরি ভিকারেরজ এরেরছ। ওরক আভম 
গভলটা ভিরয় আেরি থিরখভছলাম। যাওয়াে েময় থগল ভিকারেরজে থপছন থগট ভিরয় 
বাগান পাে িরয়। 
  
-উভন গভলে ভিক থেরক এরেভছরলন? 
  
-িযাাঁ। একটু পরেই িারক বাভ ে থকাণটা ঘুরে থযরি থিখলাম। মরন িয় ভমিঃ প্ররেরো 
এখারন ভছরলন না। যাবাে প্রায় েরে েরেই থবভেরয় এরেভছল। 
  
-িােপে? 
  
–থিখলাম টুভ ওটাে ভিরক িরল থগল। ওে ঘেটা ভমিঃ থেরমন্ট থেভ িংরক আাঁকাে 
কারজে জনয ভিরয়ভছরলন। 
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–আপভন থকান গুভলে শ্ব্দ শুনরি পানভন? একটু আরগ ভক পরে? 
  
-িযাাঁ। থেই শ্ব্দটা এরেভছল বরনে ভিক থেরক। ভমরেে প্ররেরো িরল যাবাে ভমভনট 
পাাঁরিক পরে। আভম ভনভশ্চি থয শ্ব্দটা বরনে ভিক থেরকই এরেভছল। 
  
-িােপে ভক িল? 
  
-িােপে ভমিঃ লরেন্সরক থিখলাম োস্তা ধরে জেরলে ভিক থেরক আেরছ। ভিকারেরজে 
থগরটে োমরন এরে িাাঁ াল, িােভিক একবাে েিকেিারব িাভকরয় থিখল 
  
–আপনারক থিখরি থপরয়ভছল? 
  
-মরন িল পায়ভন। থকন না, ওই েমরয়ই আভম ভনিু িরয় এভলরয় প া একটা ফুলগাছ 
ভিক করে ভিভেলাম। পরে থিখলাম থগট ভিরয় ঢুরক টুভ ওে ভিরক যারে। 
  
–ভমিঃ লরেন্স িািরল বাভ টাে কারছ যায়ভন? 
  
-না। টুভ ওে ভিরকই িরল ভগরয়ভছল। ওে ো া থপরয়ই থবাধিয় ভমরেে প্ররেরো ঘে 
থেরক থবভেরয় এরলা। িােপে ওো িুজরন ঘরে িরল থগল। 
  
-কিেণ পরে ওো টুভ ওে থেরক থবভেরয় আরে? 
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–ভমভনট িরশ্ক পরেই। িারিেে ঘভ রি োর  ছটা বাজরি শুরনভছলাম। থগট ভিরয় থবভেরয় 
ওো গভলরি িরল আরে। ভিক থেই েমরয়ই বরনে ভিরক োস্তা ভিরয়? আেরি থিারখ 
প ল। ভিভন এরে এরিে িুজরনে েরে থযাগ ভিরলন। িােপে ভিনজরন ভমরল গ্রারমে 
ভিরকে োস্তা ধরে িরল থগরলন। 
  
একটানা কোগুরলা বরল একটু োমরলন ভিভন। পরে বলরলন, আমাে ধােণা োস্তাটাে 
প্রারন্ত আোে পরে ওরিে েরে ভমে থেরমে েরে থিখা িয়। ভমে থেমই িরব, ওে 
পেরণে িীষণ থছাট স্কাটেটা আভম ভিনরি থপরেভছলাম। ভমে থেমও ওরিে েরে থযাগ 
থিয়। 
  
–আপনাে িৃভষ্টশ্ভক্তে প্রশ্িংো কেরি িয় ভমে মােপল। আো, ভমরেে প্ররেরো আে 
থেভ িং–এে িাাঁটািলাে মরধয থকান েকম অস্বািাভবকিা নজরে পর ভছল আপনাে? 
  
–অেোৎ আপভন বলরি িাইরছন, ওরিে মরনে অবস্থ্া বা িাবিেী থকমন ভছল, িাই থিা? 
  
–িযাাঁ, িযাাঁ, ভিক িাই। 
  
–ওো খুব স্বািাভবকিারবই গল্প কেরি কেরি িাাঁটভছল। আো, ভমরেে প্ররেরো ভক 
স্বীকাে করেরছ, থয খুনটা থেই করেরছ? 
  
ভমিঃ থমলরিট ভবভিি স্বরে বলরলন, আশ্চযে! আপভন আাঁি কেরলন ভক িারব? 
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-এটাই থিা স্বািাভবক, িােরলন ভমে মােপল, ভকন্তু ঘটনাটা ভিক নয়। ভমরেে প্ররেরোে 
মি মভিলাে পরে এমন ঘটনা ভকছুরিই েম্ভব নয়। িা, ভক ভিরয় খুন করেরছ বরল 
বরলরছ? 
  
-ভপস্তল ভিরয়। 
  
–থকাোয় থপল থেটা? 
  
–ওটা নাভক েরে করে এরনভছল। 
  
 ভমে মােপল িিাৎ থজারেে েরে বরল উিরলন, না, না ও েরে করে থকান ভপস্তল 
আরনভন। ওই ধেরনে ভকছুই ওে েরে ভছল না। 
  
ভমিঃ থমলরিট করয়ক মুিূিে ভক িাবরলন। পরে বলরলন, এমনরিা িরি পারে, িািবযারগ 
অস্ত্রটা ভছল? 
  
ভমে মােপল বলরলন, ওে েরে থকান িাি বযাগই ভছল না। 
  
ভমিঃ থমলরিট িিাৎ বরল উিরলন, আভম থিখভছ উরট প া ঘভ ে েময় ছটা বাইরশ্ে 
েরে এই ঘটনাগুরলা থবশ্ খাপ থখরয় যারে। 
  
ভমে মােপল আমাে ভিরক িাভকরয় ভজরেে কেরলন, ঘভ টা েম্পরকে ভমিঃ থমলরিটরক 
এখরনা ভকছু 
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ঘভ ে ভক বযাপাে? ভবভিি িরয় ভজরেে কেরলন ভমিঃ থমলরিট। 
  
এবারে ঘভ ে বযাপােটা প্রকাশ্ কেবাে একটা েুরযাগ আভম থপলাম। শুরন ভমিঃ থমলরিট 
ভবেভক্তে েরে ভজরেে কেরলন, ঘভ টা থয ফাটে যায় এই কোটা গিকাল আপভন 
ইনেরপক্টে শ্লাকরক থকন জানানভন? 
  
–আভম বলবাে থিষ্টা করেভছলাম। ভকন্তু ইনেরপক্টে আমারক থেই েুরযাগ থিনভন। 
  
ভমিঃ থমলরিট মাো নি করে ভকছুেণ ভিন্তা কেরলন। পরে বলরলন, িুজন পেপে খুরনে 
কো স্বীকাে করেরছ, আেও িু-একজন যভি একই িাভব ভনরয় িাভজে িয়, িািরল 
আমারক আে খুাঁরজ পাওয়া যারব না। 
  
ভমে মােপল মৃিু থিরে ধীরে ধীরে বলরলন, আভম আপনারক একটা পে বািলারি 
পাভে। থেভ িং ভনরিোষ একো যভি ভমরেে প্ররেরোরক আে ভমরেে প্ররেরো ভনরিোষ এই 
কোটা থেভ িংরক থবাোরি পাো যায় িািরল থিখরবন ওো িুজরনই েভিয কোটা প্রকাশ্ 
কেরবন। ওরিে েিয জবানবভে আপনারিে পরে খুবই োিাযযকােী িরব। 
  
ভমিঃ থমলরিট বলরলন, িরব আমাে ভকন্তু মরন িরে ভমিঃ প্ররেরোরক খুরনে বযাপারে 
ওরিে িুজনরক েরেি কো যায়। িুজরনেই স্বােে েরয়রছ এরি। 
  
ভমে মােপল বলরলন, আভম ভিক ওকো বলরি িাইভন। 
  
-িরব আপভন ভক অনয কাউরক েরেি করেন? 
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 ভমে মােপল িােরলন। বলরলন, একজন ভক বলরছন, আভম অন্তি এমন জনা 
োরিরকে নাম বলরি পাভে, যারিে প্ররিযকরকই এই খুরনে জনয িায়ী বরল মরন িরি 
পারে। 
  
ভমিঃ থমলরিট কোটা শুরন ভমে মােপরলে ভিরক িাাঁ িরয় িাভকরয় েইরলন। পরে 
বলরলন, আপভন বলরছন ভক! এো েবাই ভক এই থেন্ট থমেী ভম -এেই বাভেো? 
  
ভমে মােপল িােরি িােরি ঘা  না রলন। 
  
. 
  
০৯. 
  
 ভমিঃ থমলরিরটে কাছ থেরক ভবিায় ভনরয় আভম ভিকারেরজ ভফরে এলাম। বোে ঘরে 
থিখলাম গ্রীেল া ভমে থেরমে েরে বরে কো বলরছন। গ্রীেল া জানাল, আমাে েরে 
থিখা কেবাে জনয উভন এরেরছন। 
  
ভমে থেম গ্রীেল াে কোে েূত্র ধরে বলল, এমন ভবভেভে একটা বযাপাে ঘরট থগল, 
ভমিঃ থেরমট থয িাবরি পােভছ না। িাবলাম, আপনাে এখারন এরল িয়রিা েবভকছু 
জানরি পােব। আভম ভিকই করে ভনরয়ভছ, এ বযাপারে যোোধয আভম েিরযাভগিা কেব। 
যাই থিাক, এভিককাে ঘটনা ভকছু বলুন, োোভিনই থিা আপভন পুভলরেে েরে 
কাটারলন। পুভলে ভক িাবরছ? 
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ভমে থেরমে থকৌিূিল আমারক িমৎকৃি কেল। ধীরে ধীরে বললাম, পুভলে এখরনা ভকছু 
ভিক কেরি পােরছ না। 
  
-িািরল ভক ওো ভমিঃ থেভ িংরক আে আোমী বরল িাবরছ না? অমন েুেে থিিাোে 
একটা মানুষ, ভক েুেে মুরখে িাভে, আভম থিা প্রেরম ভবশ্বােই কেরি পাভেভন থয 
পুভলে ওরক থগ্রপ্তাে করেরছ। 
  
-পুভলরেে জনয ভকছু কেরি িয়ভন। লরেন্স থেভ িং ভনরজই ভগরয় পুভলরেে কারছ অপোধ 
স্বীকাে করেরছ। 
  
–থেভক! ভমে থেযম ভবভিি িরলন, েভিয েভিয থয খুন করে থে ভক কখরনা এমন করে 
ধো থিয়। এে থপছরন ভনশ্চয় অনয থকান কােণ আরছ। এেপে আমাে মুরখে ভিরক 
িাভকরয় বলল। ভমিঃ প্ররেরোরক খুন করেরছ থকন, থেই েগ াে জনয? 
  
আভম বললাম, খুনটা থয থেই করেরছ, থে-বযাপারে এখরনা থকউ ভনভশ্চি নয়। বললাম 
আভম। 
  
–িবু, থিাষ যখন স্বীকাে করেরছ, িাে কােণও ভনশ্চয় ভকছু থিভখরয়রছ? 
  
–িযাাঁ। ভকন্তু পুভলে িা ভবশ্বাে করেভন। 
  
-যিেব উদ্ভট বযাপাে থিখভছ। না, এবারে উিভছ। থিভখ ভমিঃ থটান ভক কেরছ। থেভ িং-
এে থগ্রপ্তারেে খবেটা শুনরল উভনও অবাক িরবন। 
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গ্রীেল া িেজা বন্ধ্ করে ভফরে এরে বলল, থকৌিূিল থমটাবাে জনযই থমরয়টা এখারন 
এরেভছল, আমাে ভিক ভবশ্বাে িরে না। 
  
অনয আে ভক কােণ োকরি পারে। থকৌিূিল খুবই স্বািাভবক বযাপাে। 
  
যাকরগ ওেব। আভম িখন থেরক িাাঁ করে আভছ, এবারে আমারক েব খুরল বল। 
  
আভম েকরলে েমস্ত ঘটনা ওরক খুরল বললাম। শুরন ও বলল, থপ্রমটা িািরল লরেন্স 
আে অযানাে মরধয। 
  
আমো আরো থলভটেরক ভনরয় টানািযাাঁি া করে মেভছ। গিকাল ভমে মােপল এেকমই 
একটা ইভেি ভিরয়ভছল মরন প রছ। 
  
–িযাাঁ। আভম বললাম। 
  
এেপে আভম থমেীরক থ রক পািালাম। ওরক করয়কটা কো ভজরেে কেরি িরব। 
  
থমেী এরল বললাম, আো থমেী, মরন করে থিখরিা কাল েন্ধ্যারবলা থকান গুভলে শ্ব্দ 
শুনরি থপরয়ভছরল ভকনা। 
  
থমেী বলল, ও েকম ভকছুই শুভনভন। িািরল থিা আভম উাঁভক থমরে থিখিাম ভক িরয়রছ। 
  
–ভকন্তু ভমে মােপল বলরছন, বরনে ভিক থেরক একটা শ্ব্দ শুরনভছরলন। গুভলে শ্ব্দ না 
থিাক, মরন করে থিখরিা, অনয থকান েকম শ্ব্দ িুভম শুরনভছরল ভকনা? 
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ভকছুেণ িুপ করে থেরক মরন িল থমেী মরন কেবাে থিষ্টা কেরছ। পরে বলল, িযাাঁ, 
মরন প রছ। থেেকম একটা শ্ব্দ কারন এরেভছল বরট। 
  
–িখন েময় কটা িরব? 
  
–িা ভিক ভিক বলরি পােব না। িরব িা পারনে পরে থয ওটা শুরনভছ িা ভনভশ্চি। 
  
–ভিক ভিক না িরল, কাছাকাভছ েময়টা বলরি পােরব না। 
  
-িা বলরি পােব না। কারজ বযস্ত োভক, ঘভ ে ভিরক োোেণ নজে োখা েম্ভব িরয় 
ওরি না। 
  
–ভমিঃ লরেন্স এখারন আোে অরনক আরগই ভক শ্ব্দটা িুভম শুরনভছরল? 
  
–িযাাঁ, িা বলরি পােব। এই ভমভনট িশ্ পরনরো আরগ িরব। 
  
-ভিক আরছ, িুভম কারজ যাও। 
  
ধবিকখানায় বরেই গ্রীেল াে েরে বযাপােটা ভনরয় আরলািনা কেরি লাগলাম। 
  
একটু পরেই থমেী এরে জানাল, ভমিঃ থমলরিট এরেরছন। প াে ঘরে বরে আরছন। 
  
. 
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১০. 
  
 প াে ঘরে এরে থিখলাম, ইনেরপক্টে স্লাক এবিং ভমিঃ থমলরিট উপভস্থ্ি। ইনেরপক্টরেে 
মুখ গম্ভীে। থমলরিরটে মুরখ োগ োগ িাব। 
  
ওরিে েরে কো শুরু করেই বুেরি পােলাম, িুজরনে মরধয মরিে অভমল ঘরটরছ। 
  
 থমলরিট বলল, ভমিঃ থেভ িং-এে ভনরিোভষিা ভমিঃ স্লাক থমরন ভনরি পােরছন না। 
  
ভমিঃ স্লাক বলরলন, ও যভি খুনই না কেরব িািরল থেরধ অমন করে ফাাঁভেে িভ  গলায় 
ভনরি িাইরব থকন? 
  
থমলরিট বলরলন, ভমরেে প্ররেরোও থিা ওই একই কাে ঘভটরয়রছন। 
  
-ওটা স্ত্রীরলারকরিে আরবগ বরলই ধরে থনওয়া যায়। আরবরগে মাোয় ওো ওেকম 
অরনক কােই করে। ভকন্তু থেভ িং-এে বযাপােটা েমূ্পণে আলািা। খুন কোে পে ও 
ভবভ্রান্ত িরয় পর রছ। ও থয অপোধ করেরছ িাে প্রমাণ ভপস্তল। ওটারক থিা অস্বীকাে 
কো যায় না। 
  
-িািরল ভক বলরি িাও থেভ িং ভমিঃ প্ররেরোরক োর  ছটাে েময় গুভল করেরছ? 
  
–না, িা নয়। 
  
–ওই েমরয় থেভ িং-এে গভিভবভধ িুভম খুাঁভটরয় থিরখছ? 
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-অবশ্যই। থশ্ান িািরল বভল, ছটা থবরজ যখন িশ্, িখন থেভ িং গ্রারম ভছল। থেখান 
থেরক থপছরনে োস্তা ভিরয় যখন থে আরে িখনই ভমে মােপরলে থিারখ পর । এই 
মভিলাভট খুব একটা িুল থয করেন না িারিা জানই। 
  
যাই থিাক, ভমরেে প্ররেরো িাে বাগারনে টুভ ও ঘরে অরপো কেভছরলন। থেভ িং 
থেখারন িাে েরে ভগরয় থিখা করে। 
  
োর  ছটা নাগাি িাো আবাে টুভ ও ঘে থেরক থবভেরয় গ্রারমে োস্তা ধরে িরল যায়। 
োস্তাে থশ্ষ প্রারন্ত ওরিে েরে থিখা িয়  িঃ থটারনে। 
  
একটানা অিগুরলা কো বরল ইনেরপক্টে িম থনবাে জনয একটু োমরলন। পরে 
বলরলন, এেপে থপাট অভফরেে োমরন িাাঁভ রয় ভকছুেণ কো বলাে পে ভমরেে 
প্ররেরো ভমে িাটেরনরলে বাভ  যান বাগান ভবষরয় একটা বই আনরি। থেখারন ভিভন 
োিটা অবভধ ভছরলন। 
  
থেই েময় ভমরেে প্ররেরোে িাবিেী থকমন ভছল? 
  
–ভমে িাটেরনরলে কাছ থেরকই জানরি থপরেভছ খুব স্বািাভবক থমজারজই ভিভন ভছরলন। 
  
–থবশ্, িােপে বরল যাও। 
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-ভমরেে প্ররেরো িরল থগরল থেভ িং  িঃ থটারনে েরে ব্ল-বাে-এ যায়। একেরে মি 
খায়। থেখান থেরক  িঃ থটানরক ভবিায় ভিরয় থেভ িং থোজা িরল আরে ভিকারেরজে 
ভিরক। িখন োিটা থবরজ কুভ  ভমভনট। িখন অরনক থলাকই িারক থিরখরছ। 
  
-িােপে? 
  
–টুভ ও ঘে থেরক েিে িেজায় এরে ভিকাে-এে থখাাঁজ করে। জানরি পারে ভিকাে 
থনই এবিং ভমিঃ প্ররেরো প াে ঘরে অরপো কেরছ। েরে েরে থেভ িং থেখারন িরল 
আরে, থিিরে ঢুরক গুভল িালায়। 
  
ভিক থয িারব থে জবানবভেরি বরলরছ, এটাই িল প্রকৃি ঘটনা। 
  
থমলরিট বলল, িািরল থিা  ািঃ থি রকে োেযটারক অগ্রািয কেরি িয়। ভিভন 
জাভনরয়রছন খুনটা কো িরয়রছ োর  ছটাে মরধযই। িাে থবভশ্ ভকছুরিই নয়। 
  
–আজকাল  াক্তােো অরনক িুলিাল করে। বলরলন ইনেরপক্টে। 
  
–এটারিা থকান রুগী থিখাে বযাপাে নয়, থশ্লরষে েুরে বলরলন ভমিঃ থমলরিট, মৃরিে 
েেকােী  াক্তােী ভেরপাটে িুভম অগ্রািয কেরি পাে না। 
  
আভম বললাম, আমাে োেযটাও অগ্রািয কেবাে নয়। আভম ছুাঁরয় থিরখভছ। শ্েীে 
এরকবারে িাো। আমাে থয িুল িয়ভন শ্পে করে বলরি পাভে। 
  
-িািরল থিরব থিখ স্লাক। বলরলন ভমিঃ থমলরিট। 

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অ্যাট দ্য ভিকাররজ । আগাথা ভিভি । ভমস মার্ডল ধারাবাভিক 

68 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

  
–িািরল থিা আে বলাে ভকছু োকরছ না আমাে। বলরি িরব এটা একটা মজািাে 
থকে। থেভ িংরক আে ফাাঁভেরি েুলরি িরব না। 
  
একটু থেরম পরে বলরলন, একটা কাজ কো যাক। থফে থগা া থেরক থজো শুরু কো 
যাক। 
  
আমাে ভিরক থিাখ ভফভেরয় বলরলন, ঘভ ে বযাপােটা আমারক আপনাে আরগ জানারনাই 
উভিি ভছল। 
  
আভম ভমিঃ থমলরিটরক থয ধকভফয়ি ভিরয়ভছলাম িােই পুনোবৃভি থশ্ানালাম িারক। 
  
শুরন ভবেক্ত িরয় ভমিঃ স্লাক বলরলন, যাই থিাক, এই গুরুেপূণে বযাপােটা আমারক থজাে 
করেই থশ্ানারনা থযি। 
  
যাই থিাক, ভমিঃ থমলরিট বলরলন, এখন আমারিে প্রেম কাজ ভমরেে প্ররেরো ও 
থেভ িং-এে কাছ থেরক েভিয কোগুরলা জানা। 
  
িাই োবযস্ত িল থশ্ষ পযেন্ত। ভমিঃ থমলরিট  ািঃ থি করক থফান করে জানারলন ভমিঃ 
প্ররেরেরক ভনরয় ভিকারেরজ িরল আোে জনয। 
  
আে ভমিঃ স্লাক োনায় জাভনরয় ভিরলন লরেন্স থেভ িংরক ভনরয় আোে জনয। 
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থফারনে কাছ থেরক েরে এরে ভমিঃ স্লাক বলরলন, িািরল এই ঘরেই আমো কাজ শুরু 
কেব। 
  
আভম বললাম, িািরল আমাে থিা এখারন না োকাই উভিি। 
  
–িরব থেভ িংরক ভনরয় এরল ইরে কেরল আপভন আেরি পারেন। আপনাে েরে িাে 
েম্পকেটা বনু্ধ্ে মি, েিয কো থবে কেরি আপনাে প্রিাব কাজ থিরব। 
  
আভম অিিঃপে প াে ঘে থেরক থবভেরয় প লাম। 
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৩. লররন্স থরভর্িং থর্ ৌঁছারনার র্র 
১১. 
  
লরেন্স থেভ িং থপৌঁছারনাে পে আমাে  াক প ল। প াে ঘরে এরে লরেন্সরক থিরখ 
থকমন উিভ্রারন্তে মি মরন িল। আমারক থিরখ ম্লান মুরখ িােল। 
  
িীফ কনরটবল ভমিঃ থমলরিট লরেন্সরক বলল, করয়কটা প্রশ্ন কেব বরলই থিামারক 
এখারন আনারনা িরয়রছ। 
  
আো, িুভম ভক জান থয আেও একজন ভমিঃ প্ররেরোরক খুন করেরছ বরল আমারিে 
কারছ স্বীকাে করেরছ? 
  
–আরো একজন, ভবভিি িল লরেন্স, থক থক থে? 
  
–ভমরেে প্ররেরো। 
  
–অেম্ভব। এটা এরকবারেই অেম্ভব। অযানা এটা কেরিই পারে না। 
  
–আমোও অবশ্য িাে কো ভবশ্বাে কভে না, বলরলন ভমিঃ থমলরিট, অবশ্য থিামাে 
কোগুরলাও আমো ভবশ্বাে কেরি পাভেভন। 
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খুরনে থয েময়টাে কো িুভম বরলছ,  ািঃ থি ক বরলরছন, িা িরি পারে না। ভিভন 
থজাে ভিরয়ই বরলরছন। 
  
– ািঃ থি ক থেেকম বরলরছন নাভক? 
  
-িযাাঁ।  াক্তারেে কো আমো অগ্রািয কেরি পাভে না। এখন আমো আশ্া কেব, েভিয 
কোটা বরল থিামো আমারিে োিাযয কেরব। 
  
লরেন্স মাো নি করে ভিন্তা কেরি লাগল। বাে করয়ক ইিস্তি করে পরে বলল, 
ভমরেে প্ররেরোে বযাপারে আমারক ভমেযা কো বলরছন না থিা? আপভন ভক েভিয ওরক 
েরেি করেন? 
  
–না, থমারটই না। 
  
-আভম একটা আস্ত থবাকা, লরেন্স বরল উিল, আভম কল্পনাও কেরি পাভেভন থয থে এটা 
করেরছ। 
  
–ভক িরয়ভছল, িুভম আমারিে খুরল বল। 
  
 –থবভশ্ ভকছু বলাে থনই। থেই ভবরকরল আভম ভমরেে প্ররেরোে েরে থিখা কভে। 
  
–ওই বযাপােটা আমো জাভন। থিামারিে িুজরনে েম্পরকেে কোটা অরনরকই জানরিা। 
  
–িয়রিা। লরেন্স আমাে ভিরক িাভকরয় বলল, িযাাঁ, আভম েবকোই খুরল বলভছ। 

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অ্যাট দ্য ভিকাররজ । আগাথা ভিভি । ভমস মার্ডল ধারাবাভিক 

72 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

  
একটু থেরম থে থফে বলরি শুরু কেল, ভবরকরল েওয়া ছটাে েময় আভম টুভ ও ঘরে 
ভমরেে প্ররেরোে েরে থিখা কভে। 
  
আভম এখান থেরক িরল যাবাে ভেিান্ত ভনরয়ভছ। থেই কোটা িারক জানাই। ও স্বীকাে 
করে, োমভয়কিারব আমাে েরে োকাই িাল। 
  
–িােপে? আভম বললাম। 
  
–আমো টুভ ও থছর  থবভেরয় আোে প্রায় েরে েরেই  ািঃ থটারনে েরে থিখা িরয় 
থগল। 
  
এেপে  ািঃ থটারনে েরে আভম বু্ল-বাে-এ থগলাম। মি থখলাম। থেখান থেরক থবভেরয় 
বাভ  যাবাে কোই মরন িরয়ভছল প্রেরম। ভকন্তু পরে িাবলাম, এখারন এরেভছ যখন 
একবাে ভিকাে-এে েরে থিখা করে যাই। 
  
ওই অবভধ বরল লরেন্স থিাখ বুেল। মরন মরন পরেে ঘটনাগুরলা েম্ভবিিঃ োভজরয় ভনল। 
  
লরেন্স থফে বলরি শুরু কেল, ভিকারেরজ িেজাে কারছই ভে-এে েরে থিখা িরয় 
থগল। শুনলাম ভিকাে থনই, িরব ভফরে আেরবন ভশ্গভগেই। 
  
আরো শুনলাম, ভমিঃ প্ররেরো ভিকারেে জনয প াে ঘরে অরপো কেরছন। আভমও 
অরপো কেব থিরব প াে ঘরে িরল এলাম। 
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-িােপে? ভমিঃ থমলরিট উিগ্রীব িরলন। 
  
–থিখলাম ভমিঃ প্ররেরো থলখাে থটভবরল বরে আরছন। আভম এভগরয় থগলাম, িারক ছুাঁলাম, 
বুেরি পােলাম থিরি প্রাণ থনই। 
  
ভনরিে ভিরক থিাখ প রি থমরেয় থিয়ারেে একপারশ্ ভপস্তলটা থিারখ প ল। থেটা িুরল 
িারি ভনরয়ই বুেরি পােলাম, আমাে ভপস্তল। 
  
–এেপে িুভম ভক কেরল? আভম ভজরেে কেলাম। 
  
–এখারন ওই অবস্থ্ায় আমাে ভপস্তলটা থিরখ আভম ঘাবর  থগলাম। েরে েরে মাোয় 
এরে থগল, ভনশ্চয়ই ভমরেে প্ররেরো থকান েমরয় আমাে ভপস্তলটা ভনরজে কারছ থেরখ 
ভিরয়ভছল। িয়রিা থিরবভছল, অভিষ্ট িরয় উিরল থেটা ভনরজে ওপেই বযবিাে কেরব। 
আমাে ধােণা িল, আমাে কাছ থেরক ভবিায় ভনরয় ও এখারনই এরেভছল। িােপে…উিঃ। 
আভম আে িাবরি পােভছ না ভমিঃ থেরমন্ট। 
  
বলরি বলরি অেভিষু্ণিারব মাো থিরপ ধেল লরেন্স। 
  
স্বািাভবক। েিানুিূভিে েুরে বললাম আভম। 
  
–িােপে িুভম ভক কেরল? ভমিঃ থমলরিট জানরি িাইরলন। 
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–আভম িৎেণাৎ ভপস্তলটা পরকরট পুরে থফললাম। ঘে থেরক থবভেরয় থগরটে মুরখ 
আেরিই ভমিঃ থেরমরন্টে েরে থিখা িরয় থগল। ভিভন কো প্রেরে জানারলন প্ররেরোে 
েরে িাে থিখা কেবাে কো আরছ। 
  
আমাে িখন মানভেক অবস্থ্া এমন থয ভক কেভছ ভক বলভছ ভকছুই বুেরি পােভছলাম 
না। 
  
আমাে আিেরণে অস্বািাভবকিা থিরখ থয ভিকাে আশ্চযে িরয়রছ িা বুেরি থপরেভছলাম। 
  
আভম থেখারন আে িাাঁ ারি পাভেভন। ছুরট োস্তায় এরে উিভ্রারন্তে মি োস্তায় ঘুরে 
থবভ রয়ভছ। আমাে িখন থকবলই মরন িরে, অযানা যভি এটা করেই োরক, িািরল িাে 
জনয পরোে িারব আভমই িায়ী। থশ্রষ মেীয়া িরয় পুভলরেে কারছ ভগরয়ভছ। 
  
লরেরন্সে কো থশ্ষ িরলও অরনকেণ আমো থকউই থকান কো বলরি পােলাম না। 
িােপে একেময় ভমিঃ থমলরিট নীেবিা িে কেরলন। 
  
বলরলন, আো থেভ িং একটা কো, থটভবরলে ওপরে মৃিরিরিে আ ারল পর  োকা 
থকান ভিেকুট ভক থিামাে থিারখ পর ভছল? 
  
–না, থিমন ভকছু থিখরি পাইভন। 
  
–থকান কােরণ ঘভ টায় ভক িাি ভিরয়ভছরল? 
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-না, থেটা ধেবাে থকান কােণই ঘরটভন। িরব থিারখ পর ভছল থটভবরলে ওপে উরট 
পর  আরছ। 
  
ভমিঃ থমলরিট একটু নর ির  বরে বলরলন, এবারে মরন কেরি পােছ ভকনা থিখরি, 
ভপস্তলটা িুভম থশ্ষ করব থিরখভছরল? 
  
লরেন্স একটু ভিন্তা কেল। এেপে বলল, এটা ভিকিারব বলা শ্ক্ত। 
  
–থবশ্, ওটা োধােণি িুভম থকাোয় োখরি? 
  
-বুকরকরেে ওপরেে িারকই োধােণি োখিাম। িরব খুব যরত্ন থয োকি িা নয়। 
ভপস্তলটাে বযাপারে আমাে থিমন আগ্রি ভছল না থকান কারলই। 
  
-িািরল থিা থিখভছ থিামাে বোে ঘরে থয থকউই থেটা থিখরি থপি? 
  
–িযাাঁ। িা েম্ভব ভছল। 
  
–িািরল থশ্ষ ওটা করব থিরখছ, েভিক বলরি পােছ না? 
  
জবারব মাো না ল লরেন্স। পরে ভক ভিন্তা করে বলল, যিিূে মরন কেরি পােভছ, গি 
পেশু পযেন্ত ভপস্তলটা ওই িারকে ওপরেই থিরখভছ। বযাপােটা মরন আরছ এই জনয থয 
ওটা েভেরয় থেভিন একটা পাইপ বাে করেভছলাম। 
  
–আে একটা কো, েম্প্রভি থিামাে বাভ রি থক থক থগরছ? 
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–অরনরকই থিা যারে আেরছ, কাে কো বলব! িরব গি পেশু আভম একটা ভট-পাভটে 
ভিরয়ভছলাম। থেভিন অরনরকই আমাে ওখারন ভগরয়ভছল। 
  
–বাইরে থবভেরয় যাবাে েময় ভক িুভম িেজায় িাভব লাভগরয় যাও? 
  
–একিম না। িেকােই িয় না। িুভে িবাে মি থকান ভজভনেই থিা আমাে ঘরে থনই। 
িাছা া এখারন থকউ থিমন করেও না। 
  
-থিামাে ঘেরিাে থিখারশ্ানা করে থক? 
  
-ভমরেে আিোে নারম বৃিা এক মভিলা। থে ভপস্তরলে বযাপাে ভকছু বলরি পােরব না। 
িরব ইরে কেরলই থয-থকউ আমাে ঘে থেরক ভপস্তলটা েভেরয় থফলরি পারে। 
  
ভিক এমভন েমরয় ভমরেে প্ররেরোরক ভনরয়  ািঃ থি ক উপভস্থ্ি িরলন। লরেন্স আে 
ভমরেে প্ররেরো পেস্পেরক থিরখ ভবভিি িরলন। 
  
ভমরেে প্ররেরো ভমিঃ থমলরিটরক ভজরেে কেরলন, একটু আরগ  ািঃ থি রকে কাছ 
থেরক যা শুনলাম িা ভক েভিয? 
  
থমলরিট বলরলন, িযাাঁ, ভমরেে প্ররেরো। থেভ িং এখন েরেিমুক্ত। এখন আমো আপনাে 
কো শুনরি িাই। 
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ভমরেে প্ররেরো আমাে মুরখে ভিরক একপলক িাকারলন। িােপে বলরি শুরু কেরলন, 
িা েবই বলভছ খুরল। থেভিন েন্ধ্যারবলা লরেন্স থেভ িং-এে েরে িাে টুভ ও ঘরে 
আমাে থিখা কোে কো ভছল। 
  
েওয়া ছটা নাগাি আভম আে আমাে স্বামী গাভ  করে গ্রারম যাই। আমাে ভকছু 
থকনাকাটাে িেকাে ভছল। 
  
আমো যখন পেস্পরেে কাছ থেরক ভবিায় ভনই থেই েমরয় ভিভন বরলভছরলন থয 
ভিকারেে েরে থিখা কেরি যারবন। শুরন আমাে একটু অস্বভস্ত িরয়ভছল। আমারকও থিা 
লরেরন্সে টুভ ওরি থযরি িরব। ভিকারেরজ স্বামীে উপভস্থ্ভিরি আমারক থযরি িরব, 
এটাই ভছল অস্বভস্তে কােণ। 
  
-িােপে? 
  
–আমাে স্বামী েম্ভবি থবভশ্েণ ভিকারেরজ ভছরলন না। যাই থিাক, আভম থপছরনে 
োস্তাটা ভিরয় বাগারন ঢুরকভছলাম। থিরবভছলাম, িািরল থকউ আমারক থিখরি পারব না। 
  
ভকন্তু আমারক থিখরি থপরয় ভমে মােপল  াকল। বাধয িরয়ই িাাঁভ রয় িাে েরে িু-
একটা কো বলরি িল। 
  
ভমে মােপরলে েরে কো বরল ভিকারেজ পাে িরয় থপছনভিক ভিরয় ঘুরে ঘরেে 
জানালাে কারছ এরে িাাঁ ালাম। 
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থিিরে থকান শ্ব্দ শুনরি থপলাম না। িখন গুাঁভ  থমরে উাঁভক মােলাম। ভকন্তু থিখলাম, 
ঘে ফাাঁকা–থকউ থনই। 
  
এেপে আভম টুভ ও ঘরে িরল এলাম। প্রায় েরে েরেই লরেন্স এরে িাভজে িল। 
  
–প াে ঘেটারি আপভন কাউরকই বরে োকরি থিরখনভন? 
  
–না। জানালা ভিরয় উাঁভক থমরে থিরখভছলাম, থেখারন আমাে স্বামী ভছরলন না। 
  
 িীফ কনরটবল ভমিঃ থমলরিট নীেরব ভক িাবরলন। পরে বলরলন। ভকছু মরন কেরবন 
না ভমরেে প্ররেরো, আপভন ভক িারব ভক করেভছরলন, িয়া করে একবাে আমারিে 
থিখারবন? 
  
–বাধা ভক আরছ। থবশ্, থিখাভে। ভমরেে প্ররেরো থিয়াে থছর  উরি িাাঁ ারলন। 
  
ইনেরপক্টে স্লাক এভগরয় ভগরয় িেজাটা খুরল ভিরলন। থেটা ভিরয় থবভেরয় ভমরেে 
প্ররেরো ঘরে থপছরনে জানালাে ভিরক থগরলন। 
  
ইনেরপক্টে থলখাে থটভবরল ভগরয় বোে জনয আমারক ইশ্াো কেরলন। 
  
আমাে থকমন অস্বভস্ত লাগভছল। িবু ধীরে ধীরে থলখাে থটভবরল ভগরয় বেলাম। 
  
একভমভনট পরেই কারন এরলা একরজা া পারয়ে শ্ব্দ। ভকছুেণ থেরম েইল। িােপরেই 
শ্ব্দটা আবাে ভফরে থগল। 
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ইনেরপক্টে স্লারকে ভনরিেরশ্ থলখাে থটভবল থেরক আভম আবাে আরগে জায়গায় ভফরে 
থগলাম। েরে েরেই ভমরেে প্ররেরো ঘরে ভফরে এরলন। 
  
-ভিক এিারবই আপভন এরেভছরলন? ভমিঃ থমলরিট ভজরেে কেরলন। 
  
–িযাাঁ, অভবকল এইিারব। 
  
–আো এবারে বলুনরিা, আপভন যখন জানালা ভিরয় িাকারলন, িখন ভিকাে থকাোয় 
ভছরলন? 
  
–ভিকাে? মাপ কেরবন, আভম ভিকােরক থিখরিই পাইভন। 
  
ইনেরপক্টে গম্ভীেিারব মাো থনর  বলরলন, বুেরি পাো থগল। এই জরনযই আপভন 
থেভিন আপনাে স্বামীরক ঘরে থিখরি পানভন। থেভিন ভমিঃ প্ররেরো থলখাে থটভবরল 
ভছরলন। 
  
–ও ওখারন…। ভবিরয় থিাখ ব  ব  করে িাকারলন ভমরেে প্ররেরো। 
  
–িযাাঁ, ভমরেে প্ররেরো, আপভন যখন জানালা ভিরয় িাকান থেই েময় ভমিঃ প্ররেরো 
ওখারনই বরেভছরলন। যাই থিাক, বযাপােটা পভেষ্কাে িল। আো, থেভ িং-এে থয একটা 
ভপস্তল আরছ আপভন ভক জানরিন? 
  
-িযাাঁ। একবাে আমারক বরলভছল। 
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–থেটা থকাোয় োকরিা িা ভক আপভন জানরিন? 
  
–িা ভিক জানিাম না। িরব ওে ঘরে বুক থকরেে ওপে থেটা থিারখ পর রছ। 
  
ভপস্তলটা থশ্ষ করে আপনাে থিারখ পর রছ, মরন কেরি পারেন? 
  
–েম্ভবিিঃ িপ্তা ভিরনক আরগ। থেভিন আভম আে আমাে স্বামী ওখারন িারয়ে ভনমন্ত্ররণ। 
ভগরয়ভছলাম। 
  
-িােপে আে ওখারন যানভন? 
  
–না। োধােণিিঃ আভম লরেরন্সে বাভ রি যাই না। 
  
–িািরল আপনারিে থিখা িি থকাোয়? 
  
–ওল্ডিরলই ও আেি। থলভটরেে একটা ছভব আাঁকায় িাি ভিরয়ভছল। এছা া বরনে মরধয 
প্রায়ই থিখা িি আমারিে। 
  
থমলরিট এবারে বলরলন, না, আমাে আে ভকছু জানাে থনই। আপভন এখন থযরি 
পারেন। আমারিে েিরযাভগিা কোে জনয ধনযবাি। 
  
 ািঃ থি ক ভমরেে প্ররেরোরক ভনরয় ঘে থেরক থবভেরয় থগরলন। লরেন্স থেভ িং-ও 
িারিে েরে থগল। 
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ভমিঃ থমলরিট বলরলন, ওই ভিেকূটটাই মরন িরে আমারিে পে থিখারব। লেয করে 
থিখুন, ভিভিে কোগুরলা অনয কাভলরি থলখা। আে মাোয় থয েমরয়ে উরল্লখ কো 
িরয়রছ থেই থলখাটাে কাভল অনযেকম। ভিেকূরট থকান আঙুরলে ছাপ পাওয়া ভগরয়ভছল? 
  
ইনেরপক্টে স্লাক বলরলন, ওরি থকান আঙুরলে ছাপ পাওয়া যারব এমন আশ্া কো 
বৃো। িরব ভপস্তরল লরেন্স থেভ িং-এে আঙুরলে ছাপ পাওয়া থযরি পারে। িরব েবরিরয় 
েিেযজনক আমাে মরন িরে গুভলে শ্ব্দটা। যভি গুভলে শ্ব্দ িরয়ই োরক িািরল িা 
কারোে না কারোে কারন আেরবই। 
  
করনেল থমলরিট বলরলন, ভমে মােপল শ্ব্দটা শুরনরছন বরল স্বীকাে করেরছন। 
  
এেপে আমাে ভিরক িাভকরয় ভিভন বলরলন, ঘটনাটা েমশ্ই জভটল িরয় উিরছ। েমস্ত 
ঘটনাগুরলাে থপছরনই এমন একটা থপ্রোপট লুভকরয় আরছ। আমাে ধােণা, আমো 
এখরনা পযেন্ত িাে নাগাল ধেরি পাভেভন। 
  
আমারিে থিারখে োমরনে ভজভনেগুরলা থযমন ঘভ , ভিেকূট, ভপস্তল, এেবগুরলাে অনয 
থকান অেে োকা অেম্ভব নয়। 
  
-িািরল এখন িুভম ভক কেরি িাইছ? জানরি িাইরলন ইনেরপক্টে।িল একবাে ভমরেে 
প্রাইে ভে রলে েরে থিখা করে আভে। 
  
ইনেরপক্টে আপভি কেরলন না। আমারকও িাো েরে ভনরয় িলরলন। 
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১২. 
  
 ভমরেে প্রাইে ভে রল বাভ রি ভছরলন না। িাকে বলল পুভলে থটশ্রন থগরছন। 
আমোও পা বা ালাম থেভিরক। 
  
পুভলে থটশ্রনই িাে েরে থিখা িল। ভিভন থবশ্ উরিভজি অবস্থ্ারিই ভছরলন। িাে 
কাছ থেরক জানা থগল থকমন একটা ভবকৃি অদু্ভি স্বরে থক িারক থটভলরফারন 
শ্াভেরয়রছ। 
  
কোগুরলা িারক ভক বলা িরয়ভছল জানরি িাইরল ভমরেে ভে রল বলরলন, কোগুরলা 
মরন কেরিও আমাে শ্েীরে কাটা ভিরয় উিরছ। বলল, িুভম একটা পেভনেুক নোে 
থমরয়রছরল। এবারে িুভম ব  থবভশ্ বা াবাভ  শুরু করেরছ। িুরল থযও না থিামাে 
থপছরন স্কটলযাে ইয়া ে থলরগরছ। িভবষযরিে জনয োবধান িরয় যাও, নইরল মিা ভবপরি 
প রব। ভমিঃ থমলরিট এেব ভক থকান কো িরলা? থে ভক িয় ধোরনা গলাে স্বে! 
  
-িােপে? 
  
–আভম থযই ভজরেে কেলাম, িুভম থক কো বলরছা, অমভন বলল, একজন প্রভিরশ্াধ 
গ্রিণকােী। িােপেই শুনলাম থফানটা নাভমরয় োখল। 
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একমুিূিে ভবেভিে পরে ভমরেে ভে রল থফে বলরলন, থফানটা থপরয় এমনই ঘাবর  
ভগরয়ভছলাম আভম থয বরনে ভিক থেরক একটা গুভলে আওয়ারজে মি শ্ব্দ কারন 
আেরিই িীষণিারব িমরক উরিভছলাম। 
  
ইনেরপক্টে স্লাক েরে েরে ভজরেে কেরলন-বন থেরক গুভলে শ্ব্দ? 
  
-িযাাঁ। থবশ্ থজারেই িরয়ভছল শ্ব্দটা মরন িল। অবশ্য িখন আমাে মানভেক অবস্থ্াও খুব 
উরিভজি ভছল। িাে জনযও খুব থজারে বরল মরন িরি পারে। 
  
ভমিঃ থমলরিট বলল, ভিক আরছ, আপভন ভনভশ্চন্ত োকুন। আমো থখাাঁজখবে ভনরয় থিখভছ। 
  
 আভম বললাম, এমনও িরি পারে, থকউ আপনাে েরে েভেকিা করেরছ। 
  
 ভমরেে ভে রল কুভঞ্চি করে প্রেরম আমাে ভিরক িাকারলন। পরে ভমিঃ থমলরিটরক 
বলরলন-েম্প্রভি গ্রামটায় অদু্ভি অদু্ভি েব ঘটনা ঘরট িরলরছ। অদু্ভিিারব মাো থগরলন 
করনেল প্ররেরো। এেপে কাে পালা থক জারন িয়রিা আমােই িরব। 
  
ভমরেে ভে রল ভবিায় ভনরলন। ইনেরপক্টে স্লাক ভিভন্তিিারব বলরলন, গুভলে একটা শ্ব্দ 
থয িরয়ভছল িারি থকান েরেি থনই। থমাট ভিনজন শ্ব্দটা শুরনরছ থবাো যারে। 
শ্ব্দটাে উৎে এবাে অনুেন্ধ্ান কেরি িরব। 
  
িাছা া থটভলরফারনে বযাপােটাও এই ঘটনাে েরে যুক্ত ভকনা থেটাও একটা প্রশ্ন িরয় 
থিখা ভিল। 
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পরে আবাে বলরলন, এেকম একটা থিাো থটভলরফান খুরনে ঘটনাে ভিন ভিকােরক 
অকুস্থ্ল থেরক েভেরয় ভিরয়ভছল। 
  
থমলরিট মাো থনর  োয় জাভনরয় বলরলন, িযাাঁ, ওটা একটা গুরুেপূণে বযাপাে। 
  
ইনেরপক্টে বলরলন, খুরনে ভিন ওই েময়টায় অেোৎ ছটা থেরক োর  ছটা পযেন্ত থক 
থকাোয় ভছল থেটাও অনুেন্ধ্ান করে থিখরি িরব। আো ভিকাে, থফানটা কখন 
এরেভছল? 
  
আভম বললাম, োর  পাাঁিটা নাগাি িরব। 
  
-কেস্বেটা, নােী না পুরুরষে? 
  
–নােীকে বরলই মরন িরয়রছ আমাে। ভমরেে অযারবাট বরলই ধােণা িল। 
  
থফান থপরয়ই আপভন থবভেরয় প রলন, না ভকছুটা েময় ভনরয়ভছরলন? 
  
েরে েরেই থবভেরয় পভ । িরব বাইোইরকল ভনইভন। 
  
–ভমরেে অযারবারটে বাভ  কিিূে? 
  
–মাইল িুই িরব। 
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-ওভিরক যাবাে েবরিরয় েিংরেপ োস্তাটা মরন িয় ওল্ডিল বরনে মধয ভিরয়, আপভন 
থেই পরেই ভগরয়ভছরলন ভনশ্চয়ই। 
  
–না, েিংভেপ্ত িরলও ওটা িলািরলে উপযুক্ত নয়। আভম মারিে মধয ভিরয় পারয় িলা 
োস্তাটা ধরে ভগরয়ভছ। ভফরেভছও ওই পরে। 
  
–এই োস্তাটাই থিা ভিকারেরজে উরটা ভিক থেরক এরেরছ? 
  
–িযাাঁ। 
  
–আপনাে স্ত্রী িখন থকাোয় ভছরলন? 
  
–ভিভন েকারলই লেরন ভগরয়ভছরলন। ভফরেরছন ছটা পঞ্চারশ্ে থেরন। 
  
–ভিক আরছ। ইনেরপক্টে ভক থযন ভিন্তা কেরলন, পরে বলরলন, এখন আভম পে পে 
করয়কটা কাজ োেব। থমরয়টারক করয়কটা কো ভজরেে কোে জনয একবাে 
ভিকারেরজ থযরি িরব। 
  
থেখান থেরক যাব ওল্ডিল। িােপে যাব ভমরেে থলেরেরঞ্জে কারছ। খুরনে আরগে ভিন 
এই মভিলা ভমিঃ প্ররেরোে েরে থিখা কেরি ভগরয়ভছরলন। একটু থখাাঁজ খবে ভনরি িরব। 
  
ইভিমরধয লারঞ্চে েময় িরয় ভগরয়ভছল। ভবিায় জাভনরয় বাভ ে ভিরক পা বা ালাম। 
  
. 
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১৩. 
  
 বাভ ে পরে থিখা িরয় থগল  ািঃ থি রকে েরে। ভিভন গাভ  করে বাভ  ভফেভছরলন। 
িাাঁরক থবশ্ ভিভন্তি বরল মরন িল। বলরলন, আমাে বাভ  িলুন। অগিযা উিরি িল িাে 
গাভ রি।  ািঃ থি রকে বাভ রি এরে োজোভে ঘরে বেলাম। আমো থয গুভল কোে 
েভিক েময়টা জানরি থপরেভছ িা িারক জানালাম। 
  
কোয় কোয়  াক্তারেে কাছ থেরক জানরি পােলাম, েিকােী পাদ্রী িে থবশ্ ভকছুভিন 
থেরক এনরকরফলাইভটে থলোভজেরি িুগরছ। বযাপােটা আভম জানিাম না। িাই ভিক 
কেলাম েময় করে িারক একবাে থিখরি থযরি িরব। 
  
আেও ভকছুেণ কোবািো বরল আভম ভবিায় ভনরয় বাভ  ভফরে এলাম। 
  
ঘরে গ্রীেলিা আে থ ভনে গল্প কেভছল। ওো েব ঘটনা জানরি িাইল। আভম েিংরেরপ 
েবই বললাম। 
  
একটু পরেই থমেী এরে একটা ভিেকূট িারি ভিরয় জানাল থেরমট, িে থিখা কেরি 
এরেরছ। বোে ঘরে অরপো কেরছ। এটা পাভিরয় ভিল আপনারক। 
  
ভিেকূরটে থলখাটা প লাম– 
  
ভপ্রয় ভমিঃ থেরমট, 
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যি িা ািাভ  েম্ভব যভি একবাে আমাে ওখারন আে িািরল বাভধি িব। িীষণ 
ভবপরি পর ভছ। থিামাে পোমশ্ে িেকাে। 
ভবনীি 
এেরটটল থলেরেঞ্জ 
  
 একটু পরেই িরেে কারছ এলাম। িাে থিাখ মুরখ একটা িীি েন্ত্রস্ত িাব থিরখ িমরক 
উিলাম। িািিুরটাও থকমন কাাঁপভছল। মরন িল অেুস্থ্। বযস্ত িরয় বললাম, িুভম ভক 
অেুস্থ্ থবাধ কেছ? িািরল ভকছুেণ ভবছানায় শুরয় ভবশ্রাম নাও। 
  
িে আমারক আশ্বস্ত করে বলল, িেকাে িরব না। আভম খুব িালই আভছ। শ্েীরেে যা 
অবস্থ্া িরয়রছ, থকানভিনই আে িাল িরয় উিব বরল ভবশ্বাে িয় না। এই অবস্থ্ারিই 
জীবন থটরন ভনরি িরব। 
  
একটু থেরম িম ভনরয় থে থফে বলরি লাগল, গ্রারম ভবশ্রী একটা কাে ঘরট থগল। এজনয 
খুব মানভেক িাপ প রছ। িাই থিামাে েরে থিখা কেরি এলাম। 
  
-িাপ প াই স্বািাভবক। বললাম আভম। 
  
–ওো ভক ভমিঃ থেভ িংরক থগ্রপ্তাে করেভন? 
  
–না। িাে জবানবভে পুভলে থমরন ভনরি পারেভন। 
  
 –িািরল পুভলে বুেরি থপরেরছ ভমিঃ থেভ িং েমূ্পণে ভনরিোষ? 
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–িযাাঁ েমূ্পণেিারব। 
  
–িািরল পুভলে ভক অনয কাউরক েরেি কেরছ? 
  
িে-এে থকৌিূিল আমাে মাত্রাভিভেক্ত মরন িল। কারজই আমারক েিংযি িরি িল। 
বললাম, িা বলরি পােব না। িরব ইনেরপক্টে অনুেন্ধ্ান কাজ িাভলরয় যারেন। 
  
িে ভনরজ থেরকই বরল িলল, এেকম একটা কাজ থয থক কেল বুেরি পােভছ না। 
িরব ভমিঃ প্ররেরোে বযবিাে থিা থমারটই িাল ভছল না। ভনরজই থলাকরক শ্ত্রু বাভনরয় 
থফলি। 
  
িরি পারে। বললাম আভম। 
  
–থকন ভমিঃ থেরমট, থিামাে মরন থনই, আরগে ভিন েকারলই থিা থিামারক বরলভছল, 
আিোে নারম থলাকটা িারক হুমভক ভিরয়রছ। 
  
আমাে মরন প ল কোটা। মাো থনর  োয় জানালাম। 
  
–আভম থেই েময় কারছই ভছলাম। িুভম পুভলেরক ভক আিোরেে কোটা বরলভছরল? মারন 
ওই হুমভক থিবাে বযাপােটা। 
  
-না, বভলভন। 
  
–িািরল এবাে পুভলেরক জানাও। 
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 বললাম, িুভমও থিা কোগুরলা শুরনভছরল, পুভলেরক বলা উভিি মরন িরল িুভম ভনরজই 
থিা থে কাজটা কেরি পাে। 
  
একো বরল আভম উরি িাাঁ ালাম। িেরক ভবিায় জাভনরয় ভমরেে থলেরেরঞ্জে বাভ ে 
ভিরক েওনা িলাম। 
  
আমাে অরপোই কেভছরলন িদ্রমভিলা। ভিভি থপরয়ই িরল আোে জনয ধনযবাি জাভনরয় 
বলরলন, কোটা থিরবভছলাম পরে বলব। ভকন্তু থেটা ভিক িি না। 
  
–থবশ্ থিা। আপনারক থকান িারব োিাযয কেরি পােরল খুভশ্ িব। 
  
–খুব একটা অদু্ভি পভেভস্থ্ভিে মরধয পর ভছ ভমিঃ থেরমট। ভক কেব বুরে উিরি পােভছ 
না। আমারক আপভন েৎ পোমশ্ে ভিন। 
  
আভম ভজোেু িৃভষ্টরি ভমরেে থলেরেরঞ্জে মুরখে ভিরক িাকালাম। 
  
 ভিক এই েমরয়ই বাভ ে ভে এরে খবে ভিল একজন পুভলে ইনেরপক্টে ভক জরুেী 
প্ররয়াজরন থিখা কেরি এরেরছন। শুরন ভমরেে থলেরেঞ্জ থিাখ বুজরলন। মরন িল 
করয়কবাে থোঁক ভগলরলন। পরে ভেরক বলরলন, ওরক ভনরয় এরো। 
  
–আপভনও বেুন ভমিঃ থেরমট। বলরলন আমারক। একটু পরেই ইনেরপক্টে স্লাক ঘরে 
ঢুরক েুপ্রিাি জানারলন। আমাে ভিরকও িাকারলন। ভকন্তু বুেরি পােলাম আমাে 
উপভস্থ্ভি িাে অভিরপ্রি নয়। 
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বযাপােটা বুেরি থপরে ভমরেে থলেরেঞ্জ বলরলন, ইনেরপক্টে, ভমিঃ থেরমট এখারন 
োকরল আপনাে থকান অেুভবধা িরব না আশ্াকভে। 
  
-না, থিমন অেুভবধা থনই। িরব না োকরলই িাল িি। 
  
ইনেরপক্টরেে এই কোয় ভ্রূরেপ না করে ভমরেে থলেরেঞ্জ বলরলন, বলুন, আপনারক 
আভম ভক িারব োিাযয কেরি পাভে। 
  
–ভমিঃ প্ররেরোে খুরনে িিরন্তে িাভয়ে আমাে ওপরেই েরয়রছ। থেই কােরণই ভনয়ম 
অনুোরে ভকছু কাজ আমারক কেরি িরে। গিকাল েন্ধ্যা ছটা থেরক োর  ছটা পযেন্ত 
থক থকাোয় ভছল, থে বযাপারে থখাাঁজ খবে কেরি িরে। 
  
ভমরেে থলেরেঞ্জ বলরলন, িাে মারন আপনাে ভজোেয িল, গিকাল েন্ধ্যারবলা আভম 
থকাোয় ভছলাম, িাই থিা? 
  
–িযাাঁ িাই। 
  
–থেই েময়টা আভম বাভ রিই ভছলাম। 
  
–ওি, আপনাে বাভ ে ভেটাও ভনশ্চয় থেই েময় বাভ রিই ভছল? 
  
–না গিকাল ভবরকরল ও বাভ  ভছল না। 
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–আো। 
  
ভমরেে থলেরেঞ্জ বলরলন, কারজই বুেরিই পােরছন, আমাে কোটারকই েভিয বরল। 
আপনারক ধরে ভনরি িরব। 
  
ইনেরপক্টে স্লাক নর ির  বরে বলরলন, িািরল ধরুন থকান মভিলা, মারন ভমে 
িাটেরনরলে কোই বলভছ, ভিভন যভি ছটাে েময় এরে থবল বাভজরয় থকান ো া না থপরয় 
ভফরে ভগরয় োরকন, আপভন ভক িাে িুল বলরবন? 
  
–বুেরি থপরেভছ, মাো থনর  বলরলন ভমরেে থলেরেঞ্জ, ওই মভিলা ব ই ভবেভক্তকে। 
ভিভন যাবাে আরগ অরনকবাে থবল বাভজরয়ভছরলন, আভম ো া ভিইভন। 
  
–ভকন্তু থকউ যভি বরল ওই েময়টায় আপনারক বাইরে থিরখরছ? 
  
কারুেই িা থিখা েম্ভব নয়, থকননা আভম বাভ রিই ভছলাম। থবশ্ থজাে ভিরয়ই ভমরেে. 
থলেরেঞ্জ বলরলন। 
  
–িািরল শুনুন ভমরেে, ভমিঃ প্ররেরো খুন িবাে আরগে ভিন োরত্র আপভন িাে েরে 
থিখা কেরি ভগরয়ভছরলন, একোও ভক ভমেযা বলরি িান? 
  
-না। আভম েভিযই ভগরয়ভছলাম। 
  
–ভক প্ররয়াজরন ভগরয়ভছরলন, িা ভক িয়া করে বলরবন? 
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-থেটা েমূ্পণে বযভক্তগি বযাপাে ইনেরপক্টে, িা বলা েম্ভব না। 
  
–ভকন্তু এই বযভক্তগি ভবষয়ভটরকই থয আভম গুরুেপূণে মরন কেভছ। 
  
–আভম ভনরুপায়। িরব এটুকু আভম বলরি পাভে, খুরনে ঘটনাে েরে এই ভবষরয়ে থকান 
থযাগ থনই। 
  
–থেটা আপনাে পরে ভবিাে কো শ্ক্ত ভমরেে থলেরেঞ্জ। 
  
-বললাম থিা ইনেরপক্টে, আভম ভনরুপায়। িয়া করে একই কো পুনোবৃভি কেরি 
আমারক বলরবন না। 
  
ইনেরপক্টরেে থিাখ িকিক করে উিল। ভিভন থবশ্ েুিস্বরেই এবারে বলরলন, এটা 
খুবই গুরুেপূণে বযাপাে, িাই থয থকান প্রকারেই থিাক আভম ভবষয়টা পভেষ্কাে কেরি 
িাই–িা আমারক কেরি িরব। 
  
ভমরেে থলেরেঞ্জ, আপভন ভনরজই ভনরজরক ভবপরি জভ রয় থফলরছন। 
  
 ভমরেে থলেরেঞ্জ একোে থকানই উিে কেরলন না। ভিভন ভনভবেকাে িারব িাভকরয় 
েইরলন। 
  
-আপভন ভক করনেল প্ররেরোে পূবেপভেভিি? ইনেরপক্টে এবারে িাাঁে থজোে ধেন 
পাটারলন। 
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-িযাাঁ। িরব অরনক বছে িাে েরে থিখা োোৎ ভছল না। 
  
–িািরল থিা আপভন ভমরেে প্ররেরোরক ভিনরিন থবাো যারে। 
  
–িযাাঁ। 
  
–আো, ভমরেে প্ররেরোে েরে থিখা িরয়ভছল আপনাে? 
  
-না। আভম থকবল ভমিঃ প্ররেরোে েরেই থিখা কেরি ভগরয়ভছলাম, অনয কারোে েরে 
নয়। 
  
–ওই বাভ রি থগরলন অেি ভমিঃ প্ররেরোে স্ত্রীে েরে থিখা কেরি িাইরলন না থকন? 
  
–থেটা আমাে ভনরজে বযাপাে ইনেরপক্টে। 
  
–িািরল এে থবভশ্ আপভন ভকছু বলরবন না? ইনেরপক্টেরক িিাশ্ থশ্ানাল। –না। 
  
–থবশ্, আভম উিভছ। যাবাে আরগ আবারো বরল যাভছ ভমরেে থলেরেঞ্জ, ইরে করেই 
আপভন ভনরজরক ভবপন্ন করে িুলরছন। 
  
একোে অেে অবশ্য এই নয় থয আভম আপনারক িয় থিখাভে, িরব এটুকু জাভনরয় 
যাভে, খুব ভশ্গভগেই আমো প্রকৃি েিয জানরি থপরে যাব। 
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ইনেরপক্টে িরল যাবাে পরে আভমও উিলাম। পরে িেজাে োমরনই থিখা িরয় থগল 
 ািঃ থি রকে েরে। ভিভন ভজরেে কেরলন, ইনেরপক্টে স্লাকরক থবেরি থিখলাম, ভিভন 
ভক ভমরেে থলেরেঞ্জরক থজো কেরি এরেভছরলন? 
  
আভম ঘা  থনর  োয় জাভনরয় গ্রারমে পরে দ্রুি এভগরয় িললাম। 
  
 ইনেরপক্টে থকান উরদ্দরশ্যই েম্ভবি ধীরে ধীরে িাাঁটভছরলন। ভকছুেরণে মরধযই আভম 
িাাঁরক ধরে থফললাম। 
  
আমারক থিখরি থপরয় ভজরেে কেরলন, ভমিঃ থেরমট, ওই মভিলাভট েম্পরকে আপভন 
ভকছু জারনন? 
  
বললাম, না, ইন্সরপক্টে। 
  
-উভন থকন এখারন োকরি এরেরছন, এ েম্পরকে আপনারক ভকছুই বরলনভন? 
  
এবারেও আমারক একই উিে ভিরি িল। 
  
-মভিলা খুবই পযাাঁিারলা। ব্লযাকরমরলে আিাে পাভে বরল মরন িরে। 
  
আভম থকান উিে কেলাম না। িাাঁটরি িাাঁটরি শুরন থযরি লাগলাম ইনেরপক্টরেে কো। 
  
–আপভন ভক থেেকমই িাবরছন? 
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িা না িরল বলুন, থকনই বা একজন অমন েুেভিি মভিলা এখারন োকরি আেরবন 
আে থকনই বা ভিভন ভমে বা ভমরেে প্ররেরোরক এভ রয় িাে েরে থিখা কেরি যারবন? 
  
একটু থেরম আবাে বলরলন ইনেরপক্টে, েবটাই একেূরত্র বাাঁধা। ব্লযাকরমল িাবরি 
অেুভবধা ভক? আে থেই জনযই ভমরেে থলেরেরঞ্জে পরে স্বীকাে কোে এি অেুভবধা। 
  
কো থশ্ষ করে নীেরবই করয়ক কিম িলরলন। পরে বলরলন, ওল্ডিরলে িাকেটাে 
েরে কো বলরল িয়রিা ভকছু জানা যারব। ওরিে িুজরনে কোবািো িাে পরে থশ্ানা 
অেম্ভব নয়। যভিও থে থজাে ভিরয়ই একবাে বরলরছ থয ওরিে থকান কোবািো 
থশ্ারনভন। 
  
িরব থে জাভনরয়রছ ভমরেে থলেরেঞ্জরক বাভ ে থিিরে ঢুকরি ভিরয়ভছল বরল নাভক ভমিঃ 
প্ররেরো িাে ওপরে খুব থেরগ ভগরয়ভছরলন। এবযাপারে িাকেটাও খুব েুব্ধ িরয়ভছল। 
  
–িািরল থিা আপভন অরনকিূেই এভগরয় থগরছন থিখভছ। 
  
ইনেরপক্টে বলরলন, থলাকটারক ভিরয়ই কাজ উিাে িরব বরল মরন িরে। থকন না 
িােও বযভক্তগি োগ েরয় থগরছ মভনরবে ওপে। যাইরিাক, ওই বাভ ে গাভ ে িালরকে 
েরেও একবাে কো বলরি িরব। 
  
িাাঁটরি িাাঁটরি িুজরনই আমো ওল্ডিরল এরে থপৌঁছলাম। 
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গাভ  িালরকে থছাকো বরয়ে। ইনেরপক্টেরক থিরখ ঘাবর  থগল। কো জভ রয় থযরি 
লাগল মুরখ। 
  
ইনেরপক্টে স্লাক িারক ভজরেে কেরলন, গিকাল িুভম থিামাে মাভলকরক গাভ  িাভলরয় 
গ্রারম ভনরয় ভগরয়ভছরল? 
  
–িযাাঁ, েযাে। 
  
–িখন কটা িরব? 
  
োর  পাাঁিটা, মরন আরছ। 
  
–ভমরেে প্ররেরেও েরে ভগরয়ভছরলন? 
  
 –িযাাঁ, েযাে। 
  
োস্তাে মােখারন থকাোও গাভ  োভমরয়ভছরল? 
  
–না েযাে। 
  
–গ্রারম থপৌঁছবাে পরে ভক কেরল? 
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-করনেল গাভ  থেরক থনরম থগরলন। আমারক জানারলন গাভ ে আে িেকাে থনই। 
ভমরেে প্ররেরো ভকছু থকনা কাটা কেরলন। থেেব গাভ রি থেরখ আমারক িরল আেরি 
বলরলন। 
  
ভমরেে প্ররেরোরক গ্রারমই থছর  ভিরয়ভছরল? 
  
–িযাাঁ েযাে। 
  
 –িখন কটা িরব? 
  
েময়টা-েওয়া ছটা মি িরব। 
  
–িারক থকাোয় থছর ভছরল? 
  
–িারিে। 
  
ভমরেে প্ররেরো থকাোয় যারবন থে েম্পরকে থিামারক ভকছু বরলভছরলন? 
  
–না েযাে, থে েব ভকছু বরলনভন। 
  
এমন েময় থলভটে এরে ড্রাইিােরক বলল গাভ  বাে কেরি, থে একটু থবরুরব। 
  
ইনেরপক্টে থলভটরেে ভিরক এভগরয় ভগরয় বলরলন, থিামাে েরে থিখা িরয় িালই িল। 
করয়কটা কো থিামারক ভজরেে কেরি িাই। 
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থলভটে ভবেক্ত িল িা স্পষ্টিই থবাো থগল। বলল, আভম থকান কারজেই েমরয়ে ভিরেব 
োভখ না। 
  
–িবুও আমাে ধােণা গিকাল লারঞ্চে পরেই িুভম থবভেরয় ভগরয়ভছরল? 
  
থলভটে ঘা  থনর  েম্মভি জানাল। 
  
–থকাোয় িুভম ভগরয়ভছরল জানারি আপভি আরছ? 
  
–থমারটই না। থটভনে থখলরি ভগরয়ভছলাম। 
  
–েরে আে থক ভছল? 
  
–িাটেভল থলভপয়ােে। থবলিারম মযাি ভছল। 
  
–কখন ভফরেভছরল? 
  
–েময় জাভন না। েময়-টমরয়ে ভিরেব োখা আমাে থপাষায় না। 
  
–আমাে মরন িয় িুভম প্রায় োর  োিটাে েময় ভফরেভছরল। 
  
–িযাাঁ, িাই িরব। 
  
থলভটেরক ভবিায় ভিরয় ইনেরপক্টে জানারলন, এবারে ভে-টাে েরে কো বলরবন। 
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আভম ভমরেে প্ররেরোে েরে থিখা কেব বরল িাকেরক ভিরয় থিিরে খবে পািালাম। 
িাকে ভফরে এরে জানাল, ভিভন আমারক ধবিকখানা ঘরে বেরি অনুরোধ জাভনরয়রছন। 
  
একটু পরেই ভনরি থনরম এরলন ভমরেে প্ররেরো। বেরি বেরি বলরলন, আবাে ভকছু 
িরয়রছ নাভক? 
  
আভম মাো না লাম। বলরলন,  াক্তাে খুবই িমৎকাে মানুষ। আমাে প্রভি অিযন্ত েিয়। 
আো ভমিঃ থেরমট, একটা বযাপাে আভম ভকছুরিই বুেরি পােভছ না। গুভলে শ্ব্দটা 
আমাে কারন এরলা না থকন? 
  
–শ্ব্দটা িয়রিা পরে িরয় োকরব। 
  
–ভকন্তু ভিেকূটটায় থয েময় থলখা ভছল ছটা কুভ । 
  
আভম বললাম, েম্ভবি ওটা খুনীে িারিে থলখা। 
  
 ভমরেে প্ররেরোে মুখ থকমন ভববণে থিখারলা। বলরলন, ভক োিংঘাভিক। 
  
আরো ভকছুেণ কো বরল আভম ভবিায় ভনলাম। ওল্ডিল থেরক থবভেরয় আভম একটা 
অবযবহৃি পে ধরে িাাঁটরি লাগলাম। 
  
এভিরক জেল থবশ্ ঘন। ভকছুটা থযরিই িিাৎ মরন িল, থকউ থযন আেরছ। একটু 
পরেই লরেন্স থেভ িংরক এভগরয় আেরি থিখা থগল। িারি একটা ব  পােরেে টুকরো। 
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আমারক অবাক িরয় িাভকরয় োকরি থিরখ লরেন্স পােেটা িুরল ধরে বলল, এটা 
একটা উপিাে ভমিঃ থেরমট; থকান ে নয়। 
  
ভজরেে কেলাম কাে জনয উপিাে? 
  
–ভমে মােপরলে জনয। কো বলাে আরগ এটা ভিরয় িারক খুভশ্ কেব। িাে জাপানী 
বাগারনে জনয এটা খুব পছে িরব, ভক বরলন? 
  
আভম থিরে বললাম, িা িরব। 
  
–আমাে ধােণা, গিকাল েন্ধ্যারবলা ভকছু যভি থকউ থিরখ োরক িরব থে ভমে মােপল। 
অন্তি িাে কাছ থেরক েু উিাে িরি পারে। থেেব িয়রিা উভন পুভলেরক বলা 
প্ররয়াজন মরন করেনভন। 
  
-িযাাঁ, িা অেম্ভব নয়। আভম বললাম। 
  
–ভমিঃ থেরমট, এই ঘটনাটাে থশ্ষ অবভধ আভম থিখরি িাই, অন্তি অযানাে কো থিরব 
এই কাজটা আভম কেব। ইনেরপক্টে স্লারকে ওপে আমাে ভবরশ্ষ িেো থনই। 
  
-িাে মারন, িুভমও এখন থগারয়োভগভে শুরু কেরব? 
  
একটু িােল লরেন্স। িােপে বলল, আপভন এ েমরয় এই জেরল থকন? 
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একটু থেরম পরে বলল, আভম জাভন আপভন ভকরেে েন্ধ্ান কেরছন, ওই একই উরদ্দশ্য 
আমােও। খুনীরক আমাে প াে ঘরে ঢুকরি িরল প্রেম োস্তা িল থপছরনে োস্তা ভিরয় 
থগট থপভেরয়। ভিিীয় োস্তাটা িল েিে িেজা। িৃিীয় থকান োস্তা আরছ ভকনা থেই 
েন্ধ্ানই আভম এখন কেভছ। 
  
ভিকারেরজে থিয়ারলে পারশ্ে থোাঁপগুরলা থিখরলই থবাো যারব খুনী থিয়াল টপরক ভছল 
ভকনা। 
  
বললাম, ওটা আভমও ভিন্তা করেভছ। 
  
-ওভিকটা থিখাে আরগ ভমে মােপরলে কারছ যাভে। িারক ভজরগযে করে থিভখ গিকাল 
েন্ধ্যাে েময় থপছরনে োস্তা ভিরয় উভন কাউরক থযরি থিরখরছন ভকনা। ভবরশ্ষ করে 
আভম আে ভমরেে প্ররেরো যখন টুভ ও ঘরে ভছলাম। 
  
িুজরন ভমরল ভমে মােপরলে বাভ ে ভিরক েওনা িলাম। 
  
বাগারনই ভিভন কাজ কেভছরলন। আমারিে থিখরি থপরয়  াকরলন। লরেন্স িারক 
পােরেে টুকরোটা ভিল। খুবই খুভশ্ িরলন ভিভন। 
  
িু-িাে কোে পে লরেন্স জানরি িাইল কাল ভমে মােপল থপছরনে োস্তা ভিরয় কাউরক 
ঢুকরি থিরখরছন ভকনা। 
  
ভমে মােপল বলরলন, না থিা, কাউরক থিারখ পর ভন। 
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–ভকিংবা ওই েময় বরনে োস্তায় কাউরক থযরি থিরখরছন? 
  
-িা থিরখভছ। অরনরকই থিা যািায়াি করেরছ।  িঃ থটান থযখারন খনরনে কাজটা 
কেরছন, বরনে পরেই থেখারন যাওয়া েবরিরয় েিজ োস্তা।  িঃ থটান আে ভমে 
ম্লাকরক থযরি থিরখভছ। পরে  িঃ যখন ভফরে আেভছরলন িখনই থিা ভমরেে প্ররেরো 
আে আপনাে েরে থিখা িরয়ভছল। 
  
–আো, ভমে মােপল, আভম বললাম, থয গুভলে শ্ব্দটা আপভন শুরনভছরলন, িািরল 
ভমরেে প্ররেরো আে লরেন্সও ভনশ্চয় থেটা শুরন োকরব? 
  
লরেন্স আমাে ভিরক িাভকরয় ভ্রূ থকাাঁিকারলা। পরে বলল, িযাাঁ করয়কটা শ্ব্দ শুরনভছ। 
  
ভমে মােপল বলরলন, আভম মাত্র একটা শ্ব্দই শুরনভছ। ইনেরপক্টে স্নাকও এই কো 
জানরি থিরয়ভছল। আমাে যিিূে মরন প রছ লরেন্স আে ভমরেে প্ররেরো টুভ ও থছর  
িরল যাবাে পরেই শ্ব্দটা শুনরি থপরয়ভছলাম। 
  
লরেন্স বলল, শ্ব্দটা এমন ভকছু কারন প বাে মি ভছল না। আমাে ভকন্তু মরন িরে, 
আমো যখন টুভ ওরি িখনই শ্ব্দটা িরয়ভছল। িরব অযানারক একবাে ভজরেে করে 
থিখব। 
  
কোটা শুরন ভমে মােপল আমাে মুরখে ভিরক িাকারলন। 
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লরেন্স বরল িরলরছ, একটা ভবষয় ভকন্তু আমাে কারছ খুবই েিেযজনক থিকরছ। বুধবাে 
োরি ভমিঃ প্ররেরোে ভ নারেে পে ভমরেে থলেরেঞ্জ থকন িাে েরে থিখা কেরি 
ভগরয়ভছরলন। ভমিঃ প্ররেরো ভকন্তু এই বযাপােটা বাভ রি িাে স্ত্রী ভকিংবা অনয কাউরক 
বরলনভন। 
  
ভমে মােপল বলরলন, এই কোটা ভমিঃ থেরমট জানরলও জানরি পারে। 
  
কো শুরন আমাে েরেি িল, থেভিন েন্ধ্যারবলা থয ভমরেে থলেরেরঞ্জে েরে থিখা 
কেরি ভগরয়ভছলাম, িা ভমে মােপরলে নজে এ ায়ভন। 
  
ভমে মােপল এেপে ভজরেে কেরলন, এ বযাপারে ইনেরপক্টে স্লাক এখন ভক িাবরছ? 
  
আভম বললাম, িদ্ররলাক এখন ওল্ডিরলে িাকেটারক ভনরয় পর রছন। িরব মরন িরে 
লাি ভকছু িরব না। 
  
ভমে মােপল বলরলন, আমাে ধােণা ওরিে িুজরনে কোবািো িৃিীয় থকউ শুরন 
োকরব। অেোৎ ওেকমটা থকউ েবেিাই করে োরক। লরেন্স ভকছু বলরি পােরছন না? 
  
 লরেন্স বলল, ভমরেে প্ররেরো ভকছুই জারন না, আভম িাল করেই জাভন। 
  
-না না, আভম ভে-িাকেগুরলাে কোই বলভছ। ওো পুভলরেে কারছ মুখ খুলরি িায় না। 
আমাে মরন িয়, িুভম একবাে থিষ্টা করে থিখরি পারো। 
  
–বলরছন? িািরল আজ েন্ধ্যারবলারিই একবাে থিষ্টা কেব। 
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এেপে ভমে মােপরলে কাছ থেরক ভবিায় ভনরয় লরেন্স আে আভম থফে জেরল ভগরয় 
ঢুকলাম। 
  
জেরলে পে ধরে ভকছুিূে যাবাে পে এক জায়গায় এরলারমরলা থোপো  থিরখ মরন 
িল, িখন থেরকই থকউ োস্তা থছর  থনরমরছ। 
  
লরেন্স বলল, একটু আরগ এই ভিহ্নটা থিরখই আভম বরনে থিিরে ঢুরকভছলাম। ভকন্তু 
থিিরে থঢাকা িয়ভন। 
  
থোপো  েভেরয় থেভিক ভিরয় আমো খাভনকটা এভগরয় থগলাম। িযাাঁ, যা থিরবভছ িাই, 
থকউ থয এ পরে থগরছ িাে ভিহ্ন স্পষ্ট। 
  
থোপোর ে থিাম ারনা-থমাি ারনা অবস্থ্াটা ভিকারেরজে থিয়ারলে কাছাকাভছ ভগরয় থশ্ষ 
িরয়রছ। 
  
থিয়ালটা থবশ্ উাঁিু, মাোয় িাঙা থবািরলে টুকরো বোরনা েরয়রছ। থিষ্টা কেরল িভ ে 
মই ভিরয় থিওয়াল টপকারনা অেম্ভব িরব না। 
  
আমো থিয়ালটাে কাছাকাভছ িরিই একটা শ্ব্দ কারন এল। োমরনে ভিরক িাকালাম। 
িখনই থিাখ প ল ইনেরপক্টে স্লারকে ওপরে। ভকছু িূরেই িাাঁভ রয় আরছন। 
  
আমারিে থিরখ ভবভিি িরলন। ভজরেে কেরলন, আপনাো এভিরক ভক কেরছন? আভম 
িারক আমারিে উিযরমে কোটা জানালাম শুরন ভিভন বলরলন, থযই খুন করে োকুক না 
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থকন, এই পে ভিরয় থে আরেভন। আভমও থিরখভছ, থে েকম থকান ভিহ্ন থিয়ারলে থকান 
পারশ্ থনই। খুনী এরেরছ েিে িেজা ভিরয়ই। 
  
আভম বললাম, থেটা অেম্ভব ইনেরপক্টে। 
  
-অেম্ভব থকন? েিে থগট থিা েবেময়ই থিালা োরক আপনাে। থয থকউই ইরে 
কেরল থিিরে ঢুকরি পারে। 
  
োন্না ঘে থেরক িারক থিখরি পাওয়া েম্ভব নয়। িাছা া অরনরকই জানরিা আপনাো 
থকউ বাভ রি থনই। 
  
ভিকারেরজে থগরটে উরটাভিরকে োস্তাটা ধরে এই জেরলে থিিে ভিরয় ইরেমি 
থবভেরয় ভিকারেরজ থঢাকা যায়। খুনী থেই কাজটাই করেরছ। 
  
–থিয়াল টপরকও থিা থঢাকা েম্ভব। একটা িভ ে মই িরলই যরেষ্ট। বলল লরেন্স। 
  
-না, থেটা েুাঁভকে িরয় থযি। থিওয়াল টপকারল ভমরেে প্রাইে ভে রলে বাভ ে 
ওপেিলা থেরক থিারখ পর  যাওয়া েম্ভব। 
  
. 
  
১৪. 
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 ইনেরপক্টে স্লাক এরলন পেভিন েকারলই। জানারলন, িুরটা থিাো থফারনেই থখাাঁজ 
থপরয় থগভছ ভমিঃ থেরমট। 
  
আভম ভবভিি িরয় জানরি িাইলাম, আমাে পাওয়া থফানটাে কো। 
  
ইনেরপক্টে বলরলন, আপভন থয থফানটা থপরয়ভছরলন থেটা কো িরয়ভছল ওল্ডিরলে 
নেেলজ থেরক। এখন ওটা ফাাঁকা। পুেরনা বাভেোো িরল থগরছ। নিুন বাভেো এখরনা 
এরে থপৌঁছয়ভন। লরজে একটা জানালা থখালা ভছল। িরব থেখারন থকান েকম আঙুরলে 
ছাপ পাওয়া যায়ভন। 
  
–ভিিীয় থফানটা–ভমরেে প্রাইে থে ভল 
  
–ইনেরপক্টে েিেযময় িাভে থিরে বলরলন, িযাাঁ, থখাাঁজ ভনরয় থজরনভছ থেটা কো িরয়ভছল 
লরেন্স থেভ িং-এে বাভ  থেরক। 
  
–থেভক। িাভে অদু্ভি কাে! 
  
–িযাাঁ, অদু্ভিই বরট। থেভ িং থেই েময় বাভ  ভছল না।  িঃ থটারনে েরে যখন থে বু্লবারে 
যায় থেই েমরয়ই, ছটা ভিভেশ্ নাগাি, থফানটা ওে ঘে থেরক কো িরয়ভছল। থেভ িং-এে 
ঘে ফাাঁকা, এটা থকান থলাক জানরিা। িাে ওপরে বাইরে যাবাে েময় িেজায় িালা 
থিবাে অিযাে িাে ভছল না। থেই েুরযারগই কােটা িরয়রছ। 
  
–ভিকই বলরছন। আভম ভিভন্তিিারব বললাম। 
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–একই ভিরন িুরটা থফান–অিৃশ্য একটা থযাগারযারগে আিাে পাওয়া যারে না ভক? 
আমাে িৃঢ় ধােণা িুরটা থফান একই থলাক করেরছ। 
  
–ভকন্তু উরদ্দশ্য ভক? 
  
–থেটাই আমারিে খুাঁরজ বাে কেরি িরব। আো, ভমিঃ প্ররেরো খুরনে আরগে েময়টায় 
ভমরেে থলেরেঞ্জ ভক কেভছল, কখরনা থিরব থিরখরছন? 
  
ভমরেে থলেরেঞ্জ! 
  
িযাাঁ, আমাে ধােণা ওই িদ্রমভিলা ভমিঃ প্ররেরোরক ব্লযাকরমল কেি। 
  
আভম থিরে বললাম, মরন িরে এটা ভিক িাবনা নয়। থকননা থয িাাঁে থোনাে ভ ম 
প্রেব করে, থকান বুভিমান থেটারক থমরে থফলরি িাইরব না। 
  
ভ্রু কুাঁিরক িাভকরয় ইনেরপক্টে স্লাক বলরলন, এমন থিা িরি পারে, অিীরি মভিলা 
ব্লযাকরমল কেরিন, মােখারন অরনকভিন থযাগারযাগ ভছল না। িােপে ভমিঃ প্ররেরোে 
থখাাঁজ। থপরয় এখারন িরল এরেরছন। এবিং যোেীভি ব্লযাকরমল শুরু করেন। 
  
–থবশ্, বরল যান। বললাম আভম, িােপে ভক িল? 
  
-িিভিরন ভিনকাল আে আরগে মি ভছল না। নিুন করে ব্লযাকরমরলে থিষ্টা কেরি ভমিঃ 
প্ররেরো িয়রিা োফ-েুফ জাভনরয় ভিরয়ভছরলন ভিভন পুভলরেে োিাযয থনরবন। েুিোিং 
ভনরজরক বাাঁিাবাে েিজ পেটাই মভিলারক থবরছ ভনরি িরয়ভছল। 
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ইনেরপক্টরেে যুভক্তগুরলা খুবই থজারলা মরন িল আমাে। িাছা া ভমরেে থলেরেঞ্জরক 
থযমন থিরখভছ, িাে েরে ইনেরপক্টরেে কোগুরলা থমলারি পােলাম না। 
  
আেও িু-িাে কোে পরে ইনেরপক্টে িরল থগরলন। 
  
ভক মরন িরলা, ঘে থেরক থবভেরয় লরেরন্সে বাভ ে ভিরক এগুলাম। আমারক থিখরি 
থপরয় থবভেরয় এরে ও আমারক থ রক ঘরে ভনরয় থগল। 
  
–িুভম ভক ওল্ডিরল ভেটাে েরে কো বরলভছরল? আভম জানরি িাইলাম। 
  
–িযাাঁ, ভগরয়ভছলাম। মুখ থখালারি অরনক কষ্ট িরয়রছ। 
  
–ভকছু জানরি থপরেছ? 
  
-বলভছ আপনারক। ভমিঃ প্ররেরো আে ভমরেে থলেরেঞ্জ যখন ঘরে বরে কো বলভছরলন, 
থেই েময় ওই বাভ ে োাঁধুনী িাে এক বনু্ধ্ে েরে কো বরল ভফেভছল। থেই েময় ভমিঃ 
প্ররেরোরক থবশ্ ি া গলায় কো বলরি শুনরি পায়। 
  
ভে আমারক োাঁধুনীে কারছ ভনরয় যায়। োাঁধুনী বলল, মভনব খুব ি া গলায় কো 
বলভছরলন। মভিলারক বলরছন, িাছা া থিামারক থিা আভম বােবােই বােণ করেভছ। 
মভিলাভট ভক বলরলন থবাো থগল না। িরব মরন িল মভনবরক ভিরয় ভিভন ভকছু কোরি 
িাইভছরলন। মভনব োভজ িভেরলন না। 
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পরে বলরি শুনলাম, িুভম এখারন এরে খুব অনযায় করেছ। িােপে করয়কটা কো ভক 
বলরলন বুেরি পাভেভন, পরে কারন এরলা, িুভম ওে থিখা পারব না। আভম ভনরষধ 
করেভছ। শুরন আমাে মরন িল মভিলাভট ভমে প্ররেরোে েরে কো বলরি িাইরছন। ভকন্তু 
মভনব োভজ িরেন না। 
  
োাঁধুভন পরে বলল, থে ভমিঃ প্ররেরোরক একবাে বলরি শুরনরছ, আভম এ ভবশ্বাে কভে 
না।– িঃ থি ক যাই বলুন না থকন। 
  
ভমরেে থলেরেঞ্জ েম্ভবি উরি িাাঁভ রয় ভছরলন। ঘে থেরক থবভেরয় আোে আরগ ভিভন 
নাভক বরলরছন, আভম ভকছুরিই িুলরি পােব না। মরন থেরখা। কাল থিামারক ভিক 
মেরি িরব–মেরি িরব। এেপেই ভিভন িরল যান। 
  
লরেন্স োমল। করয়ক মুিূিে িুজরনই ভনশু্চপ বরে েইলাম। আভম িাবলাম, এটা থবাো 
যারে থয িুজরনে েম্পকেটা থকান িারবই মধুে নয়। 
  
আে িারিে োোৎকারেে ভবষয়টা এমনই ভনভষি থয ভমিঃ প্ররেরো থেটা ভমরেে 
প্ররেরোরক জানরি ভিরি িানভন।  াক্তাে থি ক থয িাে প্রভি েিানুিূভিশ্ীল িাও 
থবাো যারে। িরব ভমরেে থলেরেঞ্জ থয খুরনে ঘটনাে েরে জভ ি িা ভকছুরিই িাবরি 
পােভছ না। 
  
বাভ রি ভফরেই থিভখ িুলকালাম কাে! গ্রীেল া, থ ভনে, থমেী ভিনজনই একজায়গায়। 
েবােই মুখ েমেরম। 
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জানা থগল, থলভটে এরেভছল। থে নাভক একটা কারনে িুল খুাঁরজ পারে না। এখারনও 
খুাঁরজরছ, েকলরক ভজরেে করেরছ। থমেীরক নাভক অরিিুক থিাটপাট করেরছ। িারিই 
থমেীে থগাো িরয়রছ, বাইরেে থলাক থকন িাে ওপে থিাখ োঙারব। 
  
যোেীভি আমারক থমেীে মান িাঙারি ভকছু কো বলরি িল। থ ভনে বলল, থলভটে ব  
অনযমনস্ক থমরয় কাকা। থকাোয় কখন ভক োরখ িা ভনরজই জারন না। েবাইরক উদ্রবযস্ত 
করে মারে। আভম ভনভশ্চি, ও এখারন থকান কারনে িুল থফরল যায়ভন। বৃিস্পভিবাে 
থেটা পরে ও থখলরি ভগরয়ভছল থিরখভছলাম। 
  
-ওখারনই িাভেরয়রছ। আভম বললাম। 
  
এেপে প াে ঘরে িরল এলাম। এখারন ভক ভকছু থফরল থগল থলভটে? িােভিকটা 
িাভকরয় থিখলাম। 
  
থলখাে থটভবলটাে ভিরক িাকালাম। ওটাে ওপরেই করয়কভিন আরগ ভমিঃ প্ররেরো 
গুভলভবি অবস্থ্ায় পর ভছল। 
  
থটভবলটাে ওপে থেরক িৃভষ্ট েভেরয় আনাে েমরয়ই িিাৎ িলাে ভিরক থমরেয় থিাখ 
আটরক থগল। থছাট মি ভক একটা িকিক কেরছ। েরে ভগরয় ভনিু িরয় থেটা িুরল 
ভনলাম। 
  
. 
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১৫. 
  
 পেভিন েকারল প্রািোরশ্ে থটভবরলই ভমরেে প্ররেরোে একটা ভিভি থপলাম। ভলরখরছ 
গ্রীেল ারক। ওে ভিভিটা আভমও প লাম। 
  
ভপ্রয় গ্রীেল া, 
িুভম আে ভিকাে যভি আজ মধযাহ্নরিাজটা এখারন োরো িািরল খুব খুভশ্ িব। আমাে 
এখারন অদু্ভি একটা বযাপাে ঘরটরছ। থে কােরণই ভিকারেে পোমশ্ে িেকাে। আভম 
কাউরকই এেব বভলভন। থিামোও এখন এ বযাপারে কাউরক ভকছু বলল না। 
থিামাে থস্নরিে অযানা প্ররেরো 
  
ভিভিটা প া থশ্ষ করে আভম ভিভন্তিিারব িারক বললাম, ভক এমন ঘটরি পারে নিুন 
করে বুেরি থিা পােভছ না। 
  
গ্রীেল া বলল, আভমও থিা িাই িাবভছ। থবিােীে জনয ব  কষ্ট িয়। খুরনে বযাপােটা 
ভকছু ভক এগুরলা? 
  
-মরন িয় আমো ঘটনাে থশ্ষ প্রারন্ত এরে এখরনা থপৌঁছরি পাভেভন। েমশ্ই জভটল িরয় 
উিরছ েবভকছু। 
  
–িুভম একো বলরছা কাউরক এখরনা পযেন্ত থগ্রপ্তাে কো িয়ভন বরল? 
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-না, িা নয়। এমন জভটল আবিে থয থেগুরলা থিি কেরি না পােরল এ থকরেে 
েমাধান েম্ভব নয়। যাই থিাক, িল ওল্ডিল থেরক িািরল ঘুরে আো যাক। 
  
–িযাাঁ যাব। িুভম আে থকাোও থবভেরয়া না। 
  
. 
  
খাওয়া িাওয়াে পে ধবিকখানায় বরে কভফ থখরি থখরি ভমরেে প্ররেরো বলল, ভমিঃ 
থেরমট, আপনারক আভম গুভটকিক কো বলরি িাই। ওপরে বোে ঘরে যাই িলুন। 
  
ধবিকখানা থেরক থবভেরয় ভোঁভ  থবরয় আমো ওপরে ছারি িরল এলাম। থেখারন মই-এে 
মি একটা ভোঁভ  ওপেিলায় উরি থগরছ। আমো থেটা থবরয় উরি থগলাম। একটা ময়লা 
ভিরলরকািাে োমরন এরে িাাঁ ালাম। 
  
ভমরেে প্ররেরো ধাক্কা ভিরয় িেজাটা খুরল থিিরে ঢুকল। আভমও িারক অনুেেণ 
কেলাম। থিিেটা আবছা অন্ধ্কাে। িােপারশ্ নানান বাভিল অদু্ভি ভজভনে জর া কো। 
  
ভমরেে প্ররেরো বলরলন, এখারন ভনরয় এলাম বরল ভনশ্চয়ই ভবভিি িরেন। খুরল বলভছ 
শুনুন। কাল থশ্ষ োরি িিাৎ ঘুম থিরে থযরিই মরন িল থকউ বাইরে িলারফো কেরছ। 
ভকছুেণ িুপ করে োকলাম। 
  
এেপে শ্ব্দটা ভকরেে থিখাে জনয বাইরে থবভেরয় এলাম। বুেরি পােলাম, ওপরেে ওই 
ঘেটা থেরক শ্ব্দটা আেরছ। আভম ভনিঃশ্রব্দ ভোঁভ ে িলায় এরে িাাঁ ালাম। 
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শ্ব্দটা আবাে উিরিই আভম ভজরেে কেলাম, ওখারন থক? 
  
েরে েরে শ্ব্দ থেরম থগল। ো াও থপলাম না। ভকছুেণ িাাঁভ রয় থেরক মরন িল, 
িয়রিা আমােই িুল। মরনে অবস্থ্া থিা ভিক থনই। ভক শুনরি ভক শুরনভছ। আভম ভফরে 
ভগরয় আবাে শুরয় প লাম। 
  
আভম ভবভিি িরয় ভজরেে কেলাম িােপে? 
  
–আজ েকারল ঘুম থেরক উরিই এই ঘরে িরল এলাম। আে এটা থিখরি থপলাম। 
কোটা বরল ভমরেে প্ররেরো উবু িরয় থিয়ারল উরটা করে থিে থিওয়া একটা ছভব 
ঘুভেরয় ধেল। 
  
থিখলাম একটা ধিলভিত্র। ভকন্তু ছভবে অবস্থ্া থিরখ ভবভিি না িরয় পােলাম না। েূক্ষ্ম 
ভকছু ভিরয় এমন িারব ছভবে ওপেটা ফালা ফালা করে আাঁির  থিওয়া িরয়রছ থয ছভবটা 
কাে িা থিনা যারে না। 
  
–এই অদু্ভি বযাপােটা আমাে থিারখ প ল। এটা আাঁি ারনাে শ্ব্দই আভম থপরয়ভছলাম। 
বযাপােটা ভকছু ধেরি পােরছন? 
  
আভম বললাম, থিরখ মরন িরে থকউ মরনে োল ভমভটরয়রছ। এিারব ফালাফালা কোে 
মরধয একটা আরোশ্ ফুরট উিরছ। 
  
–এটা আভমও থিরবভছ। 
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 –প্রভিকৃভিটা ভকরেে িা বুেরি পােরছন? ভজরেে কেলাম। 
  
–এটারক কখরনা থিরখভছ বরল মরন িরে না। ভবরয় িরয় আমাে এখারন আোে আরগ 
থেরকই এ ঘরে ভজভনেপত্রগুরলা ভছল। ভকন্তু থকানভিন ঘরে ঢুরক এেব থিখাে ইরে 
িয়ভন। 
  
. 
  
আভম ভিত্রটা খুাঁভটরয় থিরখ বুেবাে থিষ্টা কেলাম। ভকন্তু ভকছুই থবাো থগল না। বললাম, 
এমনিারব আাঁি  কাটা িরয়রছ থয ভকছুই উিাে কো যারে না। 
  
–এই বযাপােটারি আভম খুবই িীি িরয় পর ভছ। ভক কেব বুেরি পােভছ না। 
  
 ছভবটা আে থিখাে ভকছু ভছল না। আমো িুজরন ভনরি বোে ঘরে িরল এলাম। 
  
থোফায় বেরি বেরি ভমরেে প্ররেরো বলরলন, ভক বরলন, পুভলরে খবে থিব? 
  
আভম ভিভন্তি িারব বললাম, বযাপােটাে েরে খুরনে ঘটনাে থকান থযাগেূত্র আরছ ভকনা 
থবাো যারে না। না থিরব ভকছু কোটা ভক ভিক িরব? 
  
–িা অবশ্য ভিক। 
  
–আপভন ভক িাবরছন? 
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-থিখুন, আে মাে ছরয়ক আভম এখারন োকব। িুঘেটনাটা না ঘটরল অবশ্য আেও আরগই 
িরল থযিাম। এখন থগরল থলারক অনযেকম কো েটনা কেরব। ছমাে কাটাে পরে আভম 
লরেন্সরক ভবরয় কেভছ। 
  
কোটা শুরন আভম অবাক িরয় ওে মুরখে ভিরক িাকালাম। ও বরল িলল, আপভন থিা 
বুেরি পােরছন, আেল খুনী যিেণ ধো না প রছ িিেণ থলারক িাবরব লরেন্সই 
খুনটা করেরছ। ভবরশ্ষ করে আমারক যখন ও ভবরয় কেরব। 
  
–ভকন্তু পুভলে থিা জাভনরয়রছ, লরেন্স েরেিমুক্ত। এরি এটা পভেষ্কাে থয লরেন্স খুন 
করেভন। 
  
ভমরেে প্ররেরো বলরলন, ভকন্তু থলারক এেব বুেরব না। আভম থে জরনযই এখারন থেরক 
থগলাম। থশ্ষ পযেন্ত থিরখ থযরি িাই। ভমে েযামরক আমাে এখারন ছুভট কাভটরয় থযরি 
এজনযই ভনরয় এলাম। 
  
আভম ভবভিি িরয় ভজরেে কেলাম, আপভন ভক ওই মভিলারক ওে েরে জভ ি মরন 
কেরছন? 
  
-না থেেকম িাবভছ না। িরব মরন িরে এ বযাপারে ভকছু জারন। কারছ থেরক একটু 
বুেরি িাইভছ। 
  
আভম বললাম, একটা বযাপাে খুবই লেণীয় মরন িরে, ভমে েযাম থযভিন আপনাে 
এখারন এরলা, থেভিন োরিই ওই ছভবটাে ওপে আেমণ িল। িাই না? 
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-না, ওই এটা করেরছ বরল আমাে মরন িরে না। থকন কেরব? না, এরকবারেই অেম্ভব 
বরল মরন িরে। 
  
–অেম্ভব থিা অরনকভকছুই ভমরেে। আপনাে এটাও ভক অেম্ভব নয়? 
  
–আভম িা জাভন, ভিকাে। আপনাে মানভেক অবস্থ্া আভম বুেরি পাভে। েবেময় 
েবকো বরল উিরি পাভে না। 
  
কোে মােখারনই আভম একেময় পরকরট িাি ভিরয় থছাট্ট কারনে িুলটা বাে করে 
আনলাম। িারিে থিরলারি ভনরয় ভমরেে প্ররেরোে োমরন ধরে বললাম, থিখুন থিা, 
এটা আপনাে ভকনা? 
  
একপলক িুলটাে ভিরক িাভকরয় ভমরেে প্ররেরো মাো না রলন। পরে বলরলন, ওটা 
থকাোয় থপরয়রছন? 
  
ওে থেকোে জবাব না ভিরয় আভম ভজরেে কেলাম, ওটা এখন ভিন করয়ক আমাে 
কারছ োকরল আপনাে আপভি থনই থিা? 
  
–না, োক না। 
  
ভমরেে প্ররেরোে েরে কো থশ্ষ করে আভম থলভটরেে ঘরে থগলাম। ওরকও একই 
িারব িুলটা থিখালাম। বললাম, ভিনরি পােরছা? এটা আমাে প াে ঘরে থফরল থেরখ 
এরেভছরল থকন? 
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প্রেরম ও অস্বীকাে কেল। পী াপীভ  কেরল স্বীকাে কেল থয থে ইরে করেই করেরছ। 
অযানা প্ররেরো যারি খুরনে ঘটনাে েরে জভ রয় পর  এই উরদ্দরশ্যই করেভছল। 
  
বরল ফুাঁভপরয় থকাঁরি উিল থলভটে। 
  
গ্রীেল ারক একাই ভিকারেরজ পাভিরয় ভিলাম। আভম একবাে  াক্তারেে েরে থিখা 
কেলাম। থেখান থেরক থবভেরয় আজ আবাে জেরলে থিিরে ঢুকলাম। 
  
থেভিরনে পে ধরে এভগরয় িলরি িলরি বুেরি পােলাম আমাে আে লরেরন্সে পরে 
আরো থকউ জেরল ঢুরকভছল। নিুন ভকছু থোপো  থিরে িুমর  আরছ থিখা থগল। 
  
আরো খাভনকটা পে ধরে এগুলাম। িিাৎ মাভটে ভিরক থিাখ প রি উবু িরয় বেলাম। 
িু িাি ভিরয় ঘাে-পািা েোরিই একটা িকিরক ভজভনে থিারখ প ল। ভজভনেটা িারি 
িুরল ভনলাম। িােপে ভিকারেরজ ভফরে এলাম। 
  
. 
  
 ভিকারেরজ এরে থিভখ িে আমাে অরপোয় বরে আরছ। ঘটনাে িিরন্তে অগ্রগভি 
েম্পরকে ওে খুব থকৌিূিল থিখলাম। থেেব জানাে জনযই বরে আরছ। 
  
িাে অরিিুক থকৌিূিল আমারক ভবেক্ত করে িুলল। িু-িাে কোে পরে িারক ভবরিয় 
কেলাম। 
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িল ঘরেে থটভবরল থিখলাম থগাটা িারেক ভিভি পর  আরছ। প্রেম ভিনরট ভলরখরছন, 
ভমরেে প্রাইে ভে রল, ভমরেে ওরয়িােবাই আে ভমে িাটেরনল। ভিনজনই অনুরোধ করে 
ভলরখরছ, আভম থগরল ভকছু জরুেী কো জানারব। 
  
িিুেে ভিভিটা গ্রীেল াে নারম। থেটা আভম ওরক ভিরয় ভিলাম। 
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৪. ভিন মভিলার ভিভি 
১৬. 
  
ঘভ ে ভিরক একবাে িাকালাম। িােপে ভিন মভিলাে ভিভি পরকরট পুরে থবভেরয় 
প লাম। বুেরি পােভছলাম না, এমন ভক জরুেী বযাপাে ভিন মভিলাই একই েরে 
জানরি পােল? 
  
এরক এরক ভিনজরনে েরে বাভ রি ভগরয় থিখা কেলাম। ভকন্তু কারুে কোই গুরুেপূণে 
ভকছু থবাধ িল না। 
  
ভমে িাটেরনল বলল, ভমিঃ প্ররেরো খুন িবাে ভিন ভমরেে থলেরেঞ্জ বাভ রি ভছল না। 
যভিও পুভলেরক ভিভন উরটা কোই বরলরছন। আভম জানরি থিরয়ভছলাম, থে এটা জানল 
ভক করে? বলল, থেভিন বােবাে থবল বাভজরয় ো া না থপরয় বাভ ে থপছন ভিক ভিরয় 
ঘুরে ভগরয় পেপে িেজা উাঁভক ভিরয় থিরখরছ। কাউরকই থিখরি পায়ভন। 
  
ভমে ওরয়িােবাই, পুরো নাম না বরল থকবল এল অেে উরল্লখ করে জাভনরয়রছ ওই 
নারমে মভিলারক খুরনে ঘটনাে েময় ভিকারেরজে আশ্পারশ্ থিখরি থপরয়রছ। 
  
ভমরেে প্রাইে ভে রলে কো এরকবারেই িােযকে। ওে ভে নাভক থগরটে কারছ িাাঁভ রয় 
ভিকারেরজে থকান একটা ঘে থেরক িাাঁভিে শ্ব্দ শুনরি থপরয়রছ। 
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ভবেক্ত িরলও প্রকাশ্ কেলাম না। প্রােেনাে েময় এভগরয় আেভছল থিরখ উরি প লাম। 
পরে নামরিই  িঃ থি রকে েরে থিখা িরয় থগল। .. 
  
এভগরয় ভগরয় বললাম, আপনাে েরে থিখা িরয় িালই িল। িে-এে মানভেক অবস্থ্া যা 
থিখভছ, আমাে মরন িয়, ভকছুভিন িাে েমূ্পণে ভবশ্রাম থনওয়া ভকিংবা িাওয়া বিরলে জনয 
বাইরে যাওয়া িেকাে। 
  
আমাে কো শুরন  িঃ থি ক ভিভন্তিিারব মাো না রলন। পরে বলরলন, িযাাঁ, আমােও 
িাই মরন িয়। অরনক েময়ই ওে বযবিাে কোবািো বড্ড ভবেভক্তকে িরয় ওরি। িবু 
িাে জনয িুিঃখরবাধ না করে পাভে না। 
  
একটু িুপ করে পরে আবাে বলরলন, প্ররেরোে জনযও িুিঃখ িয়। অনয অরনরকে মিই 
িারক আভমও পছে কেিাম না। থবিাো। 
  
আভম ভজরেে কেলাম, িারক আপভন আরগ থেরক ভিনরিন নাভক? 
  
-িযাাঁ। আভম যখন ওরয়েলযারে প্রযাকভটে কেিাম িখন থে ওখারনই োকরিা। থে প্রায় 
বছে কুভ  আরগে কো। যাক থে কো, এভিরকে খবোখবে কিিূে? 
  
আভম  াক্তােরক ভিন মভিলাে কো েিংরেরপ জানালাম। শুরন ভকছুেণ িুপ করে 
েইরলন। পরে বলরলন, থেভিন েন্ধ্যারবলা ভমরেে থলেরেঞ্জ আমাে বাভ রিই এরেভছল। 
ওরক ভবিায় জানাবাে পেই আপনাে বাভ  থেরক থমেী এরে আমারক থ রক ভনরয় যায়। 
কাে েরে থিখা কেরব বরল ও িভ ঘভ  উরি িরল ভগরয়ভছল। 
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আভম ভজরেে কেলাম, থকাোয় থিখা কেবাে কো বরলভছল, ভনরজে বাভ রি ভক? 
  
-না, থেেব ভকছু বরলভন। 
  
িিাৎ একটা কো মরন পর  থগল। জেরলে থিিরে খুাঁরজ পাওয়া বািামী েরঙে 
ভেটালটা থবে কেলাম।  াক্তােরক থিভখরয় বললাম, এই ভজভনেটা ভক বলুন থিা? 
  
 াক্তাে থিখরলন ভজভনেটারক। মুরখ হুম শ্ব্দ কেরলন। পরে বলরলন, এটা থপরলন 
থকাোয়? মরন িরে ভপকভেক অযাভে । 
  
–ভজভনেটা ভক? 
  
–একটা ভবরফােক। 
  
–িা জাভন। ভকন্তু অনয আে ভক কারজ লারগ? 
  
 াক্তাে মাো থনর  বলরলন, অরনক কারজই লারগ। আগুরনে েভলউশ্ন ভিরেরবও 
বযবিাে কো িয়। ভকন্তু থপরলন থকাোয়? 
  
আভম থিরে বললাম, েমশ্ প্রকাশ্য। িরব একটা অদু্ভি জায়গা থেরক িা বলরি পাভে। 
  
. 
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১৭. 
  
 আমারিে োরিে খাওয়া িাওয়াে পাট িুকরল ভমে মােপল এরলন। একটা থিয়াে িখল 
করে–বলরলন, খুরনে েিেযটাে েমাধারনে জনয আমারিে েকরলেই েিরযাভগিা কো 
উভিি। করয়কটা বযাপাে মাোয় এরেরছ থেগুরলা বলরিই িরল এলাম। 
  
ঘরে ভগ্রেল া আে থ ভনেও ভছল। ওো আমারিে ভঘরে বেল। বযাপােটা ভনরয় ওোও 
খুব আগ্রিী িরয় উরিরছ। 
  
ভমে মােপল একেময় বলরলন, ভমিঃ থেরমট, আপনাে ভনশ্চয়ই অবাক লাগরছ, এেকম 
একটা ঘটনাে বযাপারে আভম উৎোভিি িলাম থকন থিরব। 
  
আভম থিরে বললাম, খাভনকটা থবখাপ্পা থয লাগরছ না িা নয়। ভকন্তু… 
  
–থিখুন, েব মানুরষেই ভকছু একটা িভব োরক। থযমন থকউ উল থবারন, কারুে 
েমাজরেবামূলক কাজ, এমভন আরো কি। আমাে িভবটা মানব প্রকৃভি ভবষরয়। একটু 
অদু্ভি েরেি থনই। ভকন্তু ভবষয়টা এমনই থয ভবিরয়ে অবভধ োরক না। 
  
ভমে মােপল েবাে ভিরকই একপলক িাভকরয় ভনরলন। পরে বলরলন, যা থিাক, এবারে 
আেল কোয় আভে। খুরনে ঘটনাটা েমশ্ই এমন িারব জট পাভকরয় উরিরছ থয, েবাই 
ভমরল থিষ্টা না কেরল থশ্ষ পযেন্ত এে িলায় থপৌঁছরনা যারব না। 
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–কোটা ভিক বরলরছন। আভম বললাম, ভকন্তু যা থিখভছ, মরন িরে, প্ররিযরকই ভকছু না 
ভকছু থগাপন করে যাভে। ওটাই আশ্চযে থিকরছ আমাে কারছ। 
  
এেপে আভম িারক ভিন মভিলাে কাছ থেরক ঘুরে আোে কোটা বললাম। 
  
িাছা াও ভমরেে প্ররেরোে ভিরলরকািাে ছভব আভবষ্কারেে কো, আে  াক্তাে থি ক থয 
কুভ রয় পাওয়া ভেটালটারক ভপকভেক অযাভে  বরলরছন েব কোই িারক খুরল 
জানালাম। 
  
মরনারযাগ েিকারে েবকোই শুনরলন ভমে মােপল। পরে বলরলন, এে প্ররিযকটা 
ঘটনাই গুরুেপূণে। িরব খুরনে ঘটনাে েিয উিঘাটরন ওগুরলা থেরক থকান োিাযয 
পাওয়া যারব না। 
  
 আভম ভজরগযে কেলাম, ভপকভেক অযাভের ে বযাপােটা মাোয় ঢুকরছ না। ওটা ওই 
জেরলে থিিরে এল ভক করে? 
  
ভমে মােপল ভগ্রেল াে ভিরক িাভকরয় বলরলন, আভম একটা থগারয়ো উপনযারে 
পর ভছলাম, একটা থলাকরক ওই অযাভে  খাইরয় মাো িরয়ভছল। 
  
–ভকন্তু এখারন থিা ভবষ খাওয়ারনাে থকান ঘটনা ঘরটভন। 
  
এেপে খুরনে ঘটনা েম্পরকে আভম থয ছকটা করে থেরখভছলাম, থেটা ভমে মােপরলে 
িারি িুরল ভিলাম। বললাম, থিখুন থিা থিাখ বুভলরয়, থকান পরয়ন্ট বাি প ল ভকনা। 
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আমাে ছকটা এই েকম– 
  
বৃিস্পভিবাে–করনেল প্ররেরোে েরে আমাে কো বলাে েময় েকাল ১২-৩০ থেরক 
েন্ধ্যা ছটা থেরক ছটা পরনরোরি পভেবিেন করে। 
  
১২-৪৫ ভমিঃ–ভপস্তলটা যোেীভি বুক থেলরফে ওপরেই থিখা থগরছ। 
  
 ৫-৫০ ভমিঃ-করনেল প্ররেরো এবিং অযানা প্ররেরো গাভ  করে গ্রারম যান। 
  
 ৫-৩০-ওল্ডিরলে নেেলজ থেরক আমাে কারছ একটা থিাোরফান আরে। 
  
৬-১৫ (িু-এক ভমভনট আরগ িরি পারে) করনেল ভিকারেরজ থপৌঁছান। আভম ভছলাম না 
বরল থমেী িারক প াে ঘরে ভনরয় বোয়। 
  
৬-২০ ভমিঃ–ভমরেে প্ররেরোরক থপছরনে োস্তা ধরে একলা ভফেরি থিখা যায়। এেপে 
বাগান পাে িরয় ভিভন প াে ঘরেে জানালাে কারছ যান। ভকন্তু করনেলরক ঘরে থিখরি 
পান না। । 
  
৫-২৯ ভমিঃ(এক্সরিঞ্জ জাভনরয়রছ) লরেন্স থেভ িং-এে বাভ  থেরক ভমরেে প্রাইে ভে লরক 
থফান কো িয়। 
  
৬-৩০–৬-৩৫ ভমিঃ–বন থেরক গুভলে শ্ব্দ শুনরি পাওয়া যায়। লরেন্স থেভ িং, অযানা 
প্ররেরো এবিং ভমে প্রাইে ভে রলে জবানবভে থেরক জানা যায় শ্ব্দটা আে একটু আরগ 
শুনরি পাওয়া থগরছ। েম্ভবি থেটাই ভিক। 
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৬-৪৫-লরেন্স থেভ িং ভিকারেরজ আরে এবিং মৃিরিি থিখরি পায়। 
  
৬-৪৮–আমাে েরে লরেরন্সে থিখা িয়। 
  
৬-৪৯–আভম মৃিরিি আভবষ্কাে কভে। 
  
৬-৫৫-থি ক মৃিরিি থিখরি আরে। 
  
পুনিঃ ভমে েযাম এবিং ভমে থলেরেঞ্জ–এই িুজন মভিলারক মরন িয় েরেরিে বাইরে 
োখা যায়। 
  
ভমে েযাম বরলরছ থয, থে িাে কারজে জায়গায় ভছল। অবশ্য িাে এই কোে থকান 
েমেেন থমরলভন। অবশ্য এে েরে খুরনে ঘটনাে থকান থযাগ থনই। এই কােরণই িারক 
েরেরিে বাইরে োখা িরয়রছ। 
  
ভিিীয়জন ভমে থলেরেঞ্জ। ভিভন কারো েরে ছটা বাজাে পরে থিখা কেবাে কো আরছ 
বরল  ািঃ থি রকে কাছ থেরক ভবিায় ভনরয়ভছরলন? 
  
ভমে থলেরেরঞ্জে থেই একজন ভবরশ্ষ িারব িৃভষ্ট আকষেণ করে। থেই একজনভট থক? 
মরন িয় করনেল প্ররেরোই থেই বযভক্ত। 
  
এটা থবাো যারে খুন িবাে েমরয় ভমে থলেরেঞ্জ অকুস্থ্রলে কাছাকাভছই থকাোও 
ভছরলন। 
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ভমিঃ প্ররেরোে খুরনে েরে ভমে থলেরেরঞ্জে থকান েকম থযাগারযাগ কল্পনা কো যায় না। 
িাে মৃিুযরি ভমে থলেরেরঞ্জে লািবান িবাে মি থকান েূত্র থনই। 
  
ইনেরপক্টে ব্লযাকরমল কেবাে থয িি িাে েম্পরকে বরলভছরলন, িা অেেিীন। মভিলারক 
থিখরল থেেকম মরনই িয় না। 
  
আবাে লরেন্স থেভ িং-এে ভপস্তলটা িাে ঘে থেরক এই মভিলা েভেরয়রছন, এমন 
ধােণাও কো যায় না। 
  
খুব মরনারযাগ ভিরয় ছকটায় থিাখ থবালারলন ভমে মােপল। মরন িল খুভশ্ িরয়রছন। 
  
–পযোরলািনা থবশ্ িালই িরয়রছ। 
  
আভম জানরি িাইলাম, আশ্া কভে আমাে থলখাে েরে আপভন একমি 
  
নীেরব ঘা  না রলন ভমে মােপল। 
  
–ভনশ্চয়ই আপনাে মরন আরছ, একবাে আপভন বরলভছরলন, এই ঘটনাে বযাপারে 
একেরে োিজনরক েরেি কো যায়। ওকো বরল ভক থবাোরি থিরয়ভছরলন িা 
পভেষ্কাে িয়ভন। এখন আপনাে েরেরিে আওিায় থক থক েরয়রছন? 
  
ভমে মােপল অনযমনস্কিারব বলরলন, আভম থবাোরি থিরয়ভছলাম, েিংভশ্লষ্ট প্ররিযকভট 
থলাকরকই আভম েরেি কভে। 
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প্ররিযরক যভি েমস্ত কো খুরল বরল িািরল ঘটনাে েরে িারিে থযাগারযারগে বযাপােটা 
অরনকটাই থবভেরয় আেরব। িখন একটা িি খা া কো েম্ভব িরব। ভকন্তু থেই েুরযাগ 
থিা পাওয়া যারে না। আে ওই ভিেকূটটা 
  
-িযাাঁ, ভিেকূট ভক িরয়রছ? আভম ভজরেে কেলাম। 
  
–আরগও আপনারক আভম জাভনরয়ভছলাম, ভিেকূটটা আমারক খুবই ধাাঁধায় থফরলরছ। 
আমাে ধােণা, থকাোও একটা িুল েরয় থগরছ। 
  
–আমােও ধােণা, বললাম আভম; ভিেকূটটা থলখা িরয়ভছল ছটা পাঁয়ভত্ররশ্। থলখাটাও 
করনেরলে নয়-অনয কারো। মরন িয় থে েকরলে ভবভ্রান্ত কোে উরদ্দরশ্যই েময় ছটা 
কুভ  ভলরখভছল। 
  
–যি যাই থিাক, েবটাই িুল বরলই আমাে ভবশ্বাে। থজারেে েরে বলরলন ভমে 
মােপল। 
  
–িুল থকন? 
  
আমাে প্রশ্ন শুরন ভমে মােপল এক মুিূিে ভক িাবরলন। োমরনে ভিরক েুাঁরক বলরলন, 
শুনুন ভিকাে, আমাে থগট পাে িরয় ভমরেে প্ররেরো লাইরেেী ঘরেে জানালাে কারছ 
উপভস্থ্ি িয়। ভকন্তু ঘরেে থিিরে কাউরকই িাে থিারখ পর ভন। 
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–না প ােই েম্ভব, থকননা করনেল থেরো থলখাে থটভবরল বরে ভলখভছরলন। বললাম। 
আভম। 
  
িুল, এরকবারে িুল, বলরলন ভমে মােপল, েময়টা থখয়াল কেরলই বুেরি পােরবন। 
িখন ছটা কুভ ; আে ভিেকূটটারি ভক থলখা ভছল? ভমিঃ প্ররেরো োর  ছটাে থবভশ্ 
অরপো কেরি পােরবন না। এই কোে থযৌভক্তকিা ভবিাে কেরল একো ভক মরন িয় 
না থয ছটা কুভ  অবভধ বরে থেরক ওই কো থকউ ভলখরি পারে না। যভি আমো েকরল 
এ ভবষরয় একমি িই িািরল ভমিঃ প্ররেরো ভিেকূট থলখাে জনয থলখাে থটভবরল 
বরেভছরলন একো মরন কেভছ থকন আমো? 
  
আভম মাো িুভলরয় বললাম, বযাপােটা আভম এিারব থিরব থিভখভন। 
  
–থবশ্, িািরল বযাপােটারক একবাে িালিারব থিরব থিখা যাক। 
  
বরল ভমে মােপল ভক থিরব ভনরলন। করয়ক মুিূিে পরে বলরলন, ভমরেে প্ররেরো 
জানালাে কারছ এরে থিিরে উাঁভক থিন। কাউরক থিখরি না থপরয় ভিভন ভনভশ্চন্ত িন। 
িােপে থেখান থেরক থোজা টুভ ও ঘরে িরল যান। 
  
–ঘরে থকউ থনই এ েম্পরকে ভমরেে প্ররেরো েমূ্পণে ভনভশ্চি িরয়ভছল বরলই মরন 
কেরছন? 
  
–িযাাঁ। থকননা ঘেটা থেই েমরয় েমূ্পণে নীেব ভছল। স্বািাভবক িারবই ভিভন থিরব 
ভনরয়ভছরলন ঘে ফাাঁকা। 
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–িািরল বলরি িাইরছন– 
  
-িযাাঁ, বলভছ শুনুন। এই ঘটনাটা থেরক আমো ভিনরট ভজভনে িাবরি পাভে। প্রেরম যা 
মরন িয় থেটা িল, ভমরেে প্ররেরো থযই েমরয় জানালা ভিরয় উাঁভক থমরেভছরলন, খুরনে 
ঘটনাটা িাে আরগই ঘরট থগরছ। 
  
িরব আমাে ধােণা, থেই েম্ভাবনা কম। 
  
 ভিিীয়ি যা মরন িয় িা িল, করনেল থলখাে থটভবরল বরে ভিেকুট ভলখভছরলন। আমাে 
ধােণা ভিভন থয ভিেকূট ভলখভছরলন িাে ভবষয়বস্তু েমূ্পণে ভিন্ন। ওেব অরপো না কেরি 
পাোে কো উভন থলরখনভন। 
  
ভমে মােপল োমরলন ভকছুেরণে জনয। থিাখবুরজ ভক িাবরলন। পরে বলল, িৃিীয় 
বযাপাে িল-ভমরেে প্ররেরোে কোই ভিক। ঘেটা িখন যোেেই ফাাঁকা ভছল। 
  
–িািরল, আপনাে কোমরিা থিখা যারে, ভমিঃ প্ররেরো লাইরেেী ঘরে একবাে ঢুরক 
থবভেরয় ভগরয়ভছরলন। পরে আবাে ঘরে ভফরে আরেন। বললাম আভম। 
  
ভমে মােপল ভিিিারেয ঘা  না রলন। 
  
–ভকন্তু উভন িা কেরি থগরলন থকন? 
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এে পে আমারিে িুজরনে মরধয আরো ভকছু কো িল। িারক ভবিায় জানাবাে জনয 
েিে িেজা অবভধ েরে েরে থিাঁরট থগলাম। থেই েময় ভজরেে কেলাম, িািরল থিা 
থিখভছ ভিেকূটটা েমেযা িরয়ই েরয় থগল। 
  
িলরি িলরি আমাে ভিরক অদু্ভি িৃভষ্টরি িাকারলন ভমে মােপল। বলরলন, েমেযা থকন 
িরি িরব। ওটা থয আেল ভিেকূট িা আভম ভবশ্বাে কভে না। যা থিাক, আজ িভল ভমিঃ 
থেরমট। 
  
ভমে মােপল িরল থগরলন। ভকন্তু আমারক অভি মাত্রায় ভবভিি করে থেরখ থগরলন। 
ভকছুই থযন মাোয় ঢুকভছল না। 
  
. 
  
১৮. 
  
 ভিকারেরজ লাইরেভে ঘরে বরেভছলাম। অপ্রিযাভশ্িিারব করনেল থমলরিরটে আভবিোব 
ঘটল। 
  
–শ্িরে একটা কারজ এরেভছলাম। থফোে পরে িাবলাম আপনাে েরে একবাে থিখা 
করে যাই। থেই েরে গলাটাও ভিভজরয় থনওয়া যারব। 
  
–ওরিা, ভনশ্চয় ভনশ্চয়। বেুন। অিযেেনা জানালাম আভম। 
  
–অবাক কেবাে মি খবেও অবশ্য একটা েরয়রছ। 
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থবশ্রিা থশ্ানা যারব। আরগ আপনাে গলা থিজাবাে বযবস্থ্াটা কো যাক। আভম উরি 
ভগরয় হুইভস্ক আে থো া ভনরয় এলাম। িােপে িুরটা গ্লাে িুজরন ভনরয় মুরখামুভখ 
বেলাম। 
  
-িযাাঁ, আপনাে অবাক-কো কোটা এবারে বলুন। বললাম আভম। 
  
-খবেটা অবাক িবাে মিই। থেই ভিেকুটটাে কো ভনশ্চয়ই মরন আরছ? ভমিঃ প্ররেরো 
খুন িবাে আরগ থযটা ভলরখভছরলন? 
  
-িযাাঁ, মরন আরছ। ঘা  থনর  বললাম আভম। 
  
–একজন এক্সপারটেে কারছ থেটা আমো পাভিরয়ভছলাম। জানরি থিরয়ভছলাম ছটা কুভ  
থলখাটা অনয কারোে িারিে ভকনা। ভমিঃ প্ররেরোে িারিে থলখাে নমুনাও থেজনয 
পািারনা িরয়ভছল। 
  
–োয় ভক জানা থগল। আভম উিগ্রীব িলাম। 
  
–এক্সপাটে ভক জানারলা জারনন? ভিেকূরটে থকান থলখাই নাভক ভমিঃ প্ররেরোে িারি থলখা 
নয়। 
  
-িাে মারন অনয কারো িারিে থলখা ভমিঃ প্ররেরোে বরল িালারনাে থিষ্টা িরয়ভছল? 
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–িযাাঁ। ওটা জাল। ছটা কুভ  থলখাটা এবিং অনয থলখাগুরলাও ভিন্ন িারি থলখা। ভমিঃ 
প্ররেরো ওই ভিেকূট থলরখনইভন। ওো এ ভবষরয় ভনভশ্চি। 
  
আমো িুজরনই পেস্পরেে মুরখে ভিরক িাকালাম। পরে ধীরে ধীরে বললাম, আজ 
েন্ধ্যারবলা ভমে মােপল এরেভছরলন। ভিভনও ভিক ওই একই কো বরল থগরছন। 
  
–ভমে মােপল? 
  
-িযাাঁ। ভিভন বরলভছরলন, ভিেকূরটে বযাপােটাই িুল। করনেল থমলরিট কোটা শুরন থয 
খুভশ্ িরি পােরলন না িা িাে মুখিাব থিরখই থবাো থগল। 
  
–থয খুনটা করেরছ, এই কো থকবল থেই বলরি পারে। 
  
ভিক এমভন েমরয় থফান থবরজ উিল। উরি ভগরয় ভেভেিাে িুরল ভনলাম। বললাম, আভম 
ভিকারেজ থেরক বলভছ। আপভন থক কো বলরছন? 
  
জবারব একটা অদু্ভি ত্রস্ত গলা থিরে এরলা। উন্মরিে মরিা থকউ বরল িলল, থি ঈশ্বে 
আভম স্বীকারোভক্ত ভিরি িাই–আভম স্বীকারোভক্ত ভিরি িাই 
  
কো থশ্ষ িবাে আরগই লাইনটা থকরট থগল। ভবভিি িরয় ভেভেিাে নাভমরয় োখলাম। 
থিয়ারে ভফরে এরে ভমিঃ থমলরিরটে ভিরক িাভকরয় বললাম, এবারে আপনাে পাগল 
িবাে পালা। 
  
–পাগল? আমাে, থকন ভক িল? ভবভিি িরয় আমাে ভিরক িাকারলন থমলরিট। 
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পে পে িুজন খুরনে স্বীকারোভক্ত থিবাে পরে বরলভছরলন মরন আরছ থয, এে পরে থকউ 
স্বীকারোভক্ত ভিরি এরল আপভন পাগল িরয় যারবন? 
  
-িযাাঁ, বরলভছলাম। ভকন্তু বযাপােটা ভক 
  
স্বীকারোভক্ত ভিরি থিরয় আে একজন থফান করেভছল। ভকন্তু মােপরেই এক্সরিঞ্জ 
লাইনটা থকরট ভিল। 
  
েরে েরে ইনেরপক্টে থিয়াে থেরক ভছটরক উরি িাাঁ াল। আমারক িারিে ধাক্কায় েভেরয় 
ভিরয় িাি বাভ রয় ভেভেিােটা িুরল ভনল। 
  
–এক্সরিরঞ্জে েরে আভম কো বলভছ। 
  
থবশ্ থিা থিখুন থিষ্টা করে। আভম িিেণ বাইরে যাভে। িরব গলাে স্বেটা আভম মরন 
িয় ভিনরি থপরেভছ। 
  
আভম দ্রুি পারয় ভিকারেজ থেরক থবভেরয় পরে নামলাম। োি িখন এগারোটা। 
থেন্টরমেী মী -এে থগাটা গ্রামটাই ভনিঃেুম িরয় আরছ। থোববাে বরল েকরলই আজ 
আরগ আরগ ঘুভমরয় পর রছ। 
  
িে-এে বাভ ে োমরন এরে িাাঁ ালাম। একিলায় থকউ থজরগ আরছ মরন িল। একটা 
জানালাে ফাাঁক ভিরয় েীণ আরলা থিখা যারে। েম্ভবি িেই থজরগ েরয়রছ। িেজাে 
োমরন ভগরয় থবল বাজালাম। 
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থবশ্ ভকছুেণ িাাঁভ রয় োকরি িল। থফে যখন থবল বাজারি যাভে, িেজা খুলল িে-
এে বাভ উভল। 
  
–জানালায় আরলা থিখলাম, মরন িয় িে থজরগ আরছ। একবাে থিখা করে যাই ওে 
েরে। থবশ্ থিা যান। োরিে খাবাে পরে আভম আে ওে েরে থিখা কেরি যাইভন। 
িদ্রমভিলা বলল। 
  
ভজরেে কেলাম, থকউ ভক এরেভছল ওে েরে থিখা কেরি? 
  
না–বাইরেে থকউ আরেভন। পুরো েন্ধ্যাটাই ঘরে একা ভছল। 
  
আভম থিিরে পা বা ালাম। এক িলায় িুরটা ঘে ভনরয় িে োরক। একটা থশ্াবাে ঘে। 
ভিিীয়টা বোে ঘে। আভম দ্রুিপারয় থেই ঘরে ঢুকলাম। 
  
ব  একটা থিয়ারে লম্বা িরয় শুরয় আরছ িে। থিরখ মরন িল ঘুভমরয় পর রছ। আমাে 
পারয়ে শ্রব্দ ঘুম িােল না। 
  
পারশ্ই থটভবরল একটা থছাট  ালা থখালা বাক্স। আে অরধেক জলিভিে একটা গ্লাে। 
  
ঘরেে িােপারশ্ থকৌিূিলী িৃভষ্ট বুভলরয় ভনলাম। থিাম ারনা থমাি ারনা একটা কাগজ 
থিারখ প ল ওে পারয়ে কারছ। 
  
এভগরয় ভগরয় থপাাঁটলা পাকারনা কাগজটা িুরল থোজা করে ভনরয় প লাম। 
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পারশ্ই থটভলরফানটা ভছল। ভেভেিাে িুরল ভিকারেরজ থফান কেলাম। ভকন্তু লাইন পাওয়া 
থগল না। এনরগজ । 
  
এক্সরিরঞ্জ নাম্বােটা জাভনরয় োখলাম। বরল ভিলাম, পরে থফান কেরি। 
  
ভেভেিােটা নাভমরয় থেরখ পরকট থেরক ভিভিটা বাে কেলাম। ইনেরপক্টে থমলরিটরক 
িেজা খুরল থিবাে েমরয় ভিভিে বারক্স থপরয়ভছলাম এটা। িখন আে প াে েুরযাগ 
িয়ভন। এবারে থেটা খুললাম। 
  
িস্তােে পভেভিিই মরন িল। ভকন্তু িাষাে মাোমুেু ভকছুই বুেরি পােলাম না। 
  
এেকম িস্তােে থকাোয় থিরখভছ মরন কেবাে থিষ্টা কেরি লাগলাম। মুিূরিেে মরধযই 
িেরণ এরে থগল। িযাাঁ, হুবহু একই েকম িস্তােরে থলখা ভছল ভমিঃ প্ররেরোে মৃিরিরিে 
পাশ্ থেরক থয ভিেকূটটা পাওয়া ভগরয়ভছল িারি। 
  
িুরবোধয ভিভিটা আরো করয়কবাে প লাম। ভকন্তু ভকছুই থবাধগময িল না। ভিক এমভন 
েমরয় থফানটা থবরজ উিল। ভেভেিােটা িুরল ভনরয় ভজরেে কেলাম, থক, ইনেরপক্টে 
থমলরিট কো বলরছন ভক? 
  
-িযাাঁ, অপে পাশ্ থেরক জবাব এরলার ; আপভন থকাো থেরক কো বলরছন? আভম ভকন্তু 
একটু আরগে থফানটাে েন্ধ্ান থপরয় থগভছ। 
  
–জাভন আভম নাম্বােটা। বললাম। 
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–িাই বুভে! িািরল ভক থেই জায়গা থেরকই এখন কো বলরছন? 
  
–িযাাঁ, আভম থেখারনই আভছ। 
  
–িািরল স্বীকারোভক্তে ভক িল? 
  
–স্বীকারোভক্ত থপরয়ই থগভছ বলরি পারেন। 
  
–িাে মারন, ইনেরপক্টরেে স্বে উরিভজি থশ্ানারলা, িািরল ভক খুনীরক থপরয় থগরছন? 
  
আভমও যরেষ্ট উরিজনা থবাধ কেভছলাম। থিয়ারে শ্াভয়ি িে-এে ভিরক একপলক 
িাকালাম। িােপে িাজ খাওয়া ভিভিটা,  ালা-থখালা থছাট্ট বাক্সটা–েব ভকছুে ওপরেই 
িৃভষ্ট ঘুরে এরলা আমাে। বাক্সটাে ওপরে ভেরুভবম নাম থলখা। 
  
ইনেরপক্টেরক বললাম, এখরনা েভিক বলরি পােভছ না। আপভন এখুভন এখারন িরল 
আেুন। 
  
এেপে ভিকানাটা ভিরয় ভেভেিােটা নাভমরয় োখলাম। ভক কেব বুেরি পােভছলাম না। 
থিভখ, ইনেরপক্টে আেুক। 
  
িে-এে উরটা ভিরক একটা থিয়ারে বরে অরপো কেরি লাগলাম। 
  
ভকছুেণ পরেই িেজায় ইনেরপক্টে থমলরিরটে পারয়ে শ্ব্দ পাওয়া থগল। 
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ঘরে পা ভিরয় ইনেরপক্টে প্রেরম ভনভদ্রি িে-এে ভিরক িাকারলন। পরে আমাে ভিরক 
ভফরে বলরলন, ভক বযাপাে? ভকছুই থিা বুেরি পােভছ না। 
  
আভম িে-এে ঘরে কুভ রয় পাওয়া ভিভিটা বাভ রয় ভিলাম। ভিভিটা উাঁিু গলায় প রি 
লাগরলন ভিভন ভপ্রয় ভিকাে, 
  
খুবই অভপ্রয় একটা ভবষয় আমারক বলরি বাধয িরি িরে। িরব ভলরখই জানাব ভিক 
করেভছ। পরে আমো থকান এক েমরয় এ ভনরয় আরলািনা কেরি পাভে। োম্প্রভিক 
খুরনে ঘটনাে েরে এটাে থযাগ েরয়রছ। 
  
থকান ভনযুক্ত যাজকরক থিাষী কো খুবই যন্ত্রণািায়ক বরল আমাে মরন িরে। িরব কষ্ট 
িরলও বযাপােটা পভেষ্কাে করে থিওয়া আমাে কিেবয। থযমন ধরুন… 
  
ভিভি থেরক মুখ িুরল ইনেরপক্টে েপ্রশ্ন িৃভষ্টরি আমাে ভিরক িাকারলন। 
  
ভিভিটা ওখারনই থশ্ষ িরয়রছ। থশ্ষ কোগুরলা খাভনকটা আাঁকাবাাঁকা আাঁির ে মি, ভলখরি 
ভলখরি থযন শ্েীে এভলরয় পর রছ; থবাো যায়। 
  
ইনেরপক্টে থমলরিট একটা গিীে শ্বাে ভনল। িে-এে ভিরক িাকাল। 
  
-িািরল এখারনই থশ্ষ িল েিেয। অনুরশ্ািনায় জজেভেি িরয়ই িে স্বীকারোভক্ত কেরি 
বাধয িরয়রছ। 
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কো থশ্ষ করে ইনেরপক্টে িে-এে ভিরক এভগরয় থগল। িাি বাভ রয় আলরিা করে 
না া ভিল। পরে থজারে োাঁকুভন ভিরি লাগরলন। 
  
থনশ্া করেরছ। ঘুম নয়। 
  
বরল  ালা-থখালা বাক্সটাে ভিরক িাকারলন। ঘুরে থেটা িুরল ভনরলন। 
  
–এ ভক… 
  
-িযাাঁ, আমােও ধােণা িাই, বললাম আভম, আরগ একভিন আমারক ওটা থিভখরয়ভছল। 
বরলভছল, ওটা থবভশ্ খাওয়া ভবপিনক। ভনোপি পে থিরব ওটা থখরয়ই ভনরজরক থশ্ষ 
করেরছ। 
  
খুনীরক িারি থপরল পুভলশ্ অভফোেো েম্ভবি েকরলই একেকম বযবিাে করে োরক। 
ইনেরপক্টে থমলরিটও অস্বািাভবক িৎপে িরয় উিরলন। ভক করে খুনীরক ফাাঁভেকারি 
থোলারব থেই ভিন্তাই মন জুর  বরেরছ। 
  
িুপা এভগরয় েট করে ভেভেিােটা িুরল ভনরলন। ভকছুেণ থিষ্টাে পে লাইন থপরলন। 
বলরলন, থক  ািঃ থি ক? আপভন এখুভন উভনশ্ নম্বে িাই স্ট্রীরট িরল আেুন। িযাাঁ, িে 
মরন িরে থকান একটা ওষুধ থবভশ্ থখরয় থফরলরছ। িটপট িরল আেুন। 
  
ভিভন্তি িারব ভেভেিােটা নাভমরয় োখরলন। অভস্থ্েিারব ঘরেে থিিে পায়িােী শুরু 
কেরলন। 
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একেময় আমাে ভিরক িাভকরয় ভজরেে কেরলন। ওই ভিভিটা থকাোয় থপরয়রছন 
আপভন? 
  
 –থমরেয় পর ভছল থিাম ারনা অবস্থ্ায়। েম্ভবিিঃ িে-এে িারিই ভছল– 
  
–খুবই আশ্চরযেে বযাপাে। ভিকারেরজে ভে-টাই থিখভছ ভিক ভছল। থয ভিভিটা আমো 
থপরয়ভছলাম থেটা জালই ভছল। িাল বলরি িয় থয ও ভিভিটা নষ্ট করেভন। 
  
একটু থেরম ভক িাবরলন। পরে বলরলন, যভি এটা পাওয়া না থযি িািরল খুনীরক ধো 
অেম্ভব িরয় প ি। অবশ্য খুনীো থকান না থকান েমরয় এেকম একটা িুল করে 
োরক। থেই িুলটাই িারিে ধভেরয় ভিরি প্রধান িূভমকা থনয়। ভক বযাপাে ভমিঃ থেরমট, 
মরন িরে আপভন খুবই ভবমষে িরয় পর রছন। 
  
–িযাাঁ, িাই, বললাম আভম, অরনক েময় িেরক আমাে থকমন েরেিজনক মরন িি। 
ভকন্তু এেকমটা কখরনা িাবরি পাভেভন… 
  
বাইরে গাভ ে শ্ব্দ পাওয়া থগল। করয়ক মুিূিে পরেই  াক্তাে ঘরে ঢুকরলন। ইনেরপক্টে 
েিংরেরপ িারক পভেভস্থ্ভি বুভেরয় ভিরলন। 
  
 াক্তাে থি ক ভ্রূ থকািকারলন। িে-এে ভিরক এভগরয় থগরলন। িাি থটরন ভনরয় না ী 
থিখরলন। থিারখে পািা থটরন পেীো কেরলন। 
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আমারিে ভিরক ঘুরে িাাঁভ রয়  াক্তাে বলরলন, ওরক যভি ফাাঁভেরি লটকারি িাও, িািরল 
এখরনা েীণ আশ্া আরছ, থিষ্টা কেরল িয়রিা বাাঁিারনা থযরি পারে। 
  
েরে করে আনা বাক্সটা খুলরলন  াক্তাে। েটপট একটা ইনরজকশ্ান কেরলন িে-এে 
িারি। 
  
পরে ইনেরপক্টে থমলরিটরক বলরলন, এই মুিূরিে ওরক িােপািারল ভনরয় থযরি পােরল 
েবরিরয় িাল িয়। আপনাো িাি লাগান একটু আভম ওরক গাভ রি িুরল ভনভে। 
  
আমো িুজরন ধোধভে করে িেরক  াক্তারেে গাভ রি িুরল ভিলাম।  াক্তাে ড্রাইিারেে 
ভেরট বেরি বেরি বলরলন, িরব ভমিঃ থমলরিট, মরন িয় আপনাো ওরক ফাাঁভেকারি 
থোলারি পােরবন না। 
  
িাে মারন ও আে বাাঁিরব না বলরছন? বলরলন ইনেরপক্টে। 
  
বাাঁিা না বাাঁিা িুরটাই অভনভশ্চি। আভম থেকো বলভছ না। আভম বলরি িাইভছ, িে যভি 
থবাঁরিও যায়, খুরনে জনয ওরক িায়ী কো যারব না। িেকাে িরল িাে জনয আভম োেয 
থিব। 
  
 াক্তাে গাভ  ভনরয় িরল থগরলন। আমো আবাে ঘরে ভফরে এলাম। ইনেরপক্টে বলরলন, 
 াক্তারেে কো বলাে মারন ভক ভিকাে? 
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আভম বযাপােটা বুভেরয় বললাম। িে থয এনভেোইভেে লযাোজেীরি িুগরছ থেকো ওরক 
বললাম। 
  
-ওটা থিা অরনকটা মানভেক অবোরিে থোগ িাই না? স্লীভপিং ভেকরনে। ইনেরপক্টে 
বলরলন,  াক্তাে ভক মরন কেরছন, এখনকাে ভিরন কুকরমেে থপছরন যুৎেই কােণ 
থিখারি পােরলই অপোধীো পাে থপরয় যারব? 
  
আভম জবারব ভকছু বলবাে আরগই িিাৎ িেজা খুরল থগল। ভমে মােপল ঘরে ঢুকরলন। 
  
–আপনারিে কারজে মরধয এরে প লাম, িুিঃভখি। শুনলাম িে অেুস্থ্, িাই িরল 
এলাম। মরন িল, যভি ওে জনয ভকছু কোে িেকাে িয়। 
  
–এরে িারলাই করেরছন, বলরলন ইনেরপক্টে, িরব আপনাে কোে মি ভকছু থনই 
আপািি  াক্তাে িেরক ভনরয় িােপািারল িরল থগরছন। 
  
ভমে মােপল থযন খুভশ্ িরলন কোটা শুরন বলরলন, যা ভনভশ্চন্ত িওয়া থগল। িে 
িােপািারল ভনোপরি োকরব। ভকন্তু ওে জীবরনে আশ্ঙ্কা থনই থিা? 
  
–িা বলরি পােভছ না। বলরলন ইনেরপক্টে। 
  
 ালা-থখালা শূ্নয বাক্সটাে ভিরক থিাখ প ল ভমে মােপরলে। বলরলন, ওটা থবভশ্ মাত্রায় 
থখরয় থফরলভছল মরন িরে? 
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আভম এ কোে জবাব না ভিরয় িে-এে অেমাপ্ত ভিভিটা ভমে মােপরলে ভিরক এভগরয় 
ভিলাম। 
  
ভিভিটা প রলন ভিভন। ভকন্তু থকান প্রভিভেয়া প্রকাশ্ কেরলন না। 
  
–এেকম একটা বযাপােই ভনশ্চয় আপভন অনুমান করেভছরলন? বললাম আভম। 
  
–িা করেভছলাম, বলরলন ভমে মােপল, আো ভিকাে, আপনারক একটা কো ভজরেে 
কভে 
  
বরল অনযমনস্কিারব ভিভিটাে ভিরক একবাে িাকারলন। পরে বলরলন, আপভন এখারন 
এরেভছরলন থকন? এ েমরয় থিা আপনাে আোে কো নয়। 
  
থফারনে কোটা ভমে মােপলরক বলরি িল। বললাম, থফারন িে-এে গলাে স্বে ধেরি 
থপরেভছলাম। িাই বযাপােটা ভক থিখরি িরল এরেভছলাম। 
  
ভকন্তু মােপল ভিভন্তি িারব মাো না ারলন। বলরলন, যা বুেরি পােভছ, থেজরনযই ভিক 
েমরয় আপভন এখারন উপভস্থ্ি িরয়ভছরলন। 
  
–ভিক েময়? ভকরেে ভিক েময়? ভবভিি িরয় ভজরেে কেলাম আভম। 
  
–িে-এে জীবন বাাঁিাবাে কোই বলভছ আভম। আে থিভে িরয় থগরল িয়রিা ওরক 
বাাঁিারনা থযি না। 
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-িে থবাঁরি উিরল বযাপােটা খুব থগালরমরল িরয় উিরব। থকবল ওে ভনরজে জনয নয়, 
েবাে জনযই ওে থবাঁরি ওিা িেকাে। আমো এখন েিযটা জাভন। আে… 
  
ভমে মােপল অদু্ভিিারব ঘা  থনর  বলরলন, একোটাই থে আপনারক এবিং অনয 
েকলরক িাবারি থিরয়ভছল। আপভন িাবরছন েিযটা থজরন থগরছন। আপভন িাই 
িাবরছন িে-এে বাাঁিাটা েবাে পরে িাল। েব ভকছুই ঘটনাে েরে খাপ থখরয় যারে। 
ভিভি, অভিমাত্রায় ওষুধ, িে-এে মানভেক অবস্থ্া আে িাে স্বীকারোভক্ত–েবই মরন িরে 
একই েূরত্র বি–ভকন্তু এ েবই িুল…িুল। 
  
আমো িুজরনই িমরক ভমে মােপরলে ভিরক িাকালাম। 
  
ভমে মােপল বরল িলরলন, িেরক থয িােপািারল ভনরয় যাওয়া িরয়রছ এরি আভম 
ভনভশ্চন্ত িরি থপরেভছ। িাে পরে ওই জায়গাটাই ভনোপি। ওখারন থকউ ওে অভনষ্ট 
কেরি পােরব না। 
  
একটু থেরম থফে বলরলন, যভি ঈশ্বরেে িয়ায় িে থবাঁরি ওরি িািরল েিয েিেযটা ওে 
কাছ থেরকই জানা যারব। 
  
–েিয েিেয মারন? 
  
–িযাাঁ েিয েিেয। খুন থিা িূরেে কো িে ভমিঃ প্ররেরোরক থছাাঁয়ভন পযেন্ত। 
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–ভকন্তু থটভলরফান, অভিভেক্ত ওষুধ, অেমাপ্ত ভিভি–এেব থেরকই থিা আেল েিেযটা 
থবাো যারে। 
  
িােরলন ভমে মােপল। বলরলন, থেকোই থিা বলভছ। খুনী ব  িিুে, থে একোটাই 
আপনারক থবাোরি থিরয়ভছল। 
  
-খুন বলরি আপভন কারক থবাোরেন? বললাম আভম। 
  
–আভম প্রকৃি খুনীে কোই বলভছ–অেোৎ ভমিঃ লরেন্স থেভ িং-এে কোই বলভছ। 
  
. 
  
১৯. 
  
 িীষণিারব িমরক উিলাম কোটা শুরন। এমন েোেভে ভক করে নাম বলরি পােরছন 
ভমে মােপল? করয়ক মুিূরিেে জনয মরন িল, এমন অেিংযি কো ভনশ্চয় স্বািাভবক 
অবস্থ্ায় বলরছন না িদ্রমভিলা। 
  
আভম এবিং ইনেরপক্টে পেস্পে মুরখে ভিরক িাভকরয় ভবমূঢ় িরয় েইলাম। অবরশ্রষ 
ইনেরপক্টেই প্রেম কো বলরলন, এ এরকবারেই অেম্ভব ভমে মােপল। লরেন্স থেভ িং 
েমূ্পণে িারবই আমারিে েরেরিে বাইরে। 
  
-খুবই স্বািাভবক, বলরলন ভমে মােপল, লরেন্স বেিং ভনরজরক খুনী প্রমাণ কেবাে জনযই 
যোোধয থিষ্টা করেভছল। 

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অ্যাট দ্য ভিকাররজ । আগাথা ভিভি । ভমস মার্ডল ধারাবাভিক 

145 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

  
-ওটা আমারিে ভবভ্রান্ত কোে একটা থকৌশ্ল ভছল িাে, বলরলন ভমে মােপল, আপনাে 
ভনশ্চয় মরন আরছ, লরেরন্সে স্বীকারোভক্তে কো শুরন আভম খুবই অবাক িরয় 
ভগরয়ভছলাম। এই খবে থশ্ানাে পে আমাে েমস্ত িাবনা ওলট-পালট িরয় ভগরয়ভছল। 
থকননা ওরক বোবেই আভম ভনরিোষ বরল থিরব এরেভছলাম। 
  
–িািরল আপভন লরেন্স থেভ িংরকই খুনী বরল েরেি কেরছন?  
  
–েভিযকো বলরি ভক, বইরি প্রায়ই থিখা যায়; েরেিিাজন নয় এমন বযভক্তই থশ্ষ 
পযেন্ত খুনী বরল প্রমাণ িয়। ভকন্তু বই-এে থকান ভকছুই বাস্তরবে েরে আভম থমলারি যাই 
না। ভমরেে প্ররেরোে েরে আমাে খুবই অন্তেে েম্পকে ভছল।  
  
েব ভকছু থিরখ শুরন আভম স্পষ্টিই বুেরি থপরেভছলাম, িদ্রমভিলা পুরোপুভে লরেরন্সে 
কবজায় িরল থগরছন। অবশ্য লরেন্স খুব িারলািারবই জানি ভমরেে প্ররেরো 
িালিুরলািীন এক মভিলা। এমন এক েভেনীরক ভনরয় পাভলরয় যাবাে মি থবাকা লরেন্স 
থকানকারলই ভছল না। 
  
থেই কােরণই করনেল প্ররেরোরক েভেরয় থিওয়া িাে িেকাে িরয় পর ভছল। থশ্ষ পযেন্ত 
করেও ভছল িাই। 
  
আপনাো শুনরল িয়রিা অবাক িরবন থয ওেকম িমৎকাে থিখরি একজন মানুরষে 
মরধয ধনভিক থিিনা বলরি ভকছু ভছল না। 
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ভমে মােপল োমরলন। থবাো যাভেল ইনেরপক্টে খুবই ভবেক্ত িরয় উরিভছরলন। ভিভন 
প্রভিবাি জাভনরয় বলরলন, এ থমরন থনওয়া যায় না। েমূ্পণে অেম্ভব। ছটা পাাঁি ভমভনট 
পযেন্ত লরেরন্সে গভিভবভধ আমো খুাঁভটরয় ভবিাে করে থিরখভছ। আে ওই েমরয়ে মরধয 
থকান মরিই থয ভমিঃ প্ররেরোরক গুভল কো িয়ভন থে-কো  ািঃ থি কও বরলভছরলন। 
একজন  াক্তারেে অভিেিা ভনশ্চয় আমারিে থেরক থবভশ্ই বলা িরল। িা যভি না িয় 
িািরল বলরি িয়,  াক্তাে থি ক ভমেযা কো বরলরছন। 
  
– িঃ থি রকে োেয থকাোও িুল থনই। বলরলন ভমে মােপল। িদ্ররলাক েমূ্পণে 
ভনরিেজাল। িরব এটাও েভিযকো থয লরেন্স নয় ভমিঃ প্ররেরোরক গুভলটা করেভছল 
ভমরেে প্ররেরোই। 
  
আেও একবাে িমরক উিলাম আমো। ভমে মােপল মাো না রলন, শ্ালটা কাাঁরধ 
জভ রয় ভনরলন। পরে বলরলন, আমাে কো েমূ্পণেই ভিক, এখরনা পযেন্ত অবশ্য বলরি 
পােভছ না। এটাও ভিক থয থকবল ভবশ্বাে ভিরয় থকান অভিরযাগ খা া কো যায় না। িাে 
জনয িেকাে িয় ভনিুেল প্রমাণ। কারো বক্তবয বা কাজ যভি বাস্তব ঘটনাে েরে না থমরল 
িািরল িারক থিাষী োবযস্ত কো যায় না। 
  
আমাে ভনরজে বযাখযা এখনও পযেন্ত েমূ্পণে নয়। একটা ভবষরয় এখনও খটকা থলরগ 
েরয়রছ। িিাৎই থেটা আমাে নজরে পর রছ। 
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বরল একটু োমরলন ভমে মােপল। ভক িাবরলন। পরে বলরলন, ভিকারেে লাইরেেী ঘে 
থেরক থবভেরয় আোে মুিূরিে আিমকা জানলাে থখারপ একটা কারলা মি ভজভনে আমাে 
থিারখ পর  ভগরয়ভছল। 
  
–অদু্ভি আে অভবশ্বােয েব কো আপভন থশ্ানারেন ভমে মােপল। বরল উিরলন 
ইনেরপক্টে। 
  
একোয় কান না ভিরয় ভমে মােপল বরল িলরলন, যা থিরব ভবশ্বাে করেভছলাম িাে 
জনয আভম িুিঃভখি। 
  
থকননা, ওরিে িুজনরকই আভম পছে কেিাম। ভকন্তু মানুরষে ভবভিত্র প্রকৃভিে কো থিা 
আপনাে অজানা নয়। 
  
ঘটনাে শুরুরিই ওরিে িুজনরক থবাকাে মি স্বীকারোভক্ত ভিরি থিরখ আভম স্বভস্ত 
থপরয়ভছলাম। ভকন্তু এখন আভম িুল বুরেভছলাম। থিাষী ভিরেরব অনয অনয থলাকরক ভনরয় 
িাবনা শুরু িরয় ভছল আমাে। করনেল প্ররেরো খুন িরল থকান না থকান িারব িারিে 
লািবান িবাে কো এমন েব থলাক। 
  
–একােরণই আপভন বরলভছরলন খুরনে বযাপারে োিজনরক েরেি কো িরল? বললাম 
আভম। 
  
-িযাাঁ, অরনকটাই িাই, িােরলন ভমে মােপল, ধরুন আপনাে ওই আিোে। মি থখরল 
থলাকটা খুবই ভবপিনক িরয় ওরি। িােপে ধরুন আপনাে ওই থমেী। থে অরনকভিন 
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আিোরেে েরে ঘুরে থবভ রয়রছ। থমরয়টা খুবই বিরমজাভজ। েুরযাগ এবিং উরদ্দশ্যও 
অনুকূরল। থমেী বাভ রি একলাই ভছল। আে ওই বুভ  আিোে খুব েিরজই লরেরন্সে 
বাভ  থেরক ভপস্তলটা েভেরয় ভনরি পােি। 
  
এেপে ধরুন থলভটরেে কো। টাকা আে স্বাধীনিাে জনয থে েবভকছুই কেরি পারে। 
ওে মি অরনক েুেেী থমরয় আভম থিরখভছ যারিে ধনভিক জীবন বরল ভকছু থনই। 
  
থিিরে থিিরে অভস্থ্েিা থবাধ কেরলও আমো ভনিঃশ্রব্দ ভমে মােপরলে কো শুরন 
থযরি, লাগলাম। 
  
ভমে মােপল বরল িলরলন, থটভনে ে যারকরটে কোটাই এবারে ধো যাক। 
  
–থটভনে ে যারকট? 
  
-িযাাঁ থটভনে ে যারকট। ভিকারেরজে থগরটে কারছ পর  ভছল থেটা। ভমরেে প্রাইে 
ভে রলে বাভ ে ভে োো থেটা কুভ রয় থপরয়ভছল। 
  
এ থেরক একটা ভবষয় পভেষ্কাে িরে–থখলা থেরক থফোে থয েমরয়ে কো থ ভনে 
বরলভছল; িাে আরগই ভফরে এরেভছল। 
  
আপনাো ভনশ্চয় স্বীকাে কেরবন, বছে থখাল বয়রেে থছরলরিে বযবিাে স্বিাবিই 
খাভনকটা েরেিজনক আে িােোমযিীন িরয় োরক। 
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উরদ্দশ্যিীন িারবও থ ভনরেে বয়েী থছরলো আপনাে ভকিংবা থলভটরেে জনয অরনক ভকছু 
করে থফলরি পারে। আে উরদ্দশ্য োকরল থিা েীভিমি থবপরোয়া িরয় ওরি–থেই 
কারজে পভেণভি যাই থিাক না থকন। 
  
থ ভনে আে থলভটরেে মরধয থয থপ্ররমে একটা বযাপাে িরলরছ আশ্া কভে থেটা 
আপনােও নজরে পর রছ। 
  
কো থশ্ষ করে ভমে মােপল অেেপূণে িৃভষ্টরি আমাে ভিরক িাকারলন। আভম ঘা  থনর  
োয় ভিলাম। 
  
ইনেরপক্টে একপলক আমাে ভিরক িাভকরয় িৃভষ্ট ভফভেরয় ভনরলন। 
  
ভমে মােপল পুনোয় বলরি শুরু কেরলন, এবারে আভে আপনাে আে িিিাগয িে-এে 
কোয়। 
  
–আভম! েভবিরয় িাভকরয় প্রশ্ন কেলাম আভম। 
  
–িযাাঁ! ঘাব াবাে ভকছু থনই ভিকাে। আপভন থয েিযই ভকছু করেরছন অিটা আভম িাবভছ 
না। িরব থেই িুভে যাওয়া টাকাটাে প্রেে আভম মরন কভেরয় ভিরি িাইভছ। 
  
িাে জনয আপভন অেবা িে িুজরনে থয থকান একজন িায়ী। 
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ভমরেে প্রাইে থে ভল ভকন্তু আপনারকই েরেি করেভছল। িাে কােণও অবশ্য ভছল। 
বযাপােটা ভনরয় িল্লােীে কো যখন থে বরলভছল, একমাত্র আপভনই িখন প্রবলিারব 
আপভি জাভনরয়ভছরলন। 
  
আভম ভনরজ অবশ্য েরেি কেিাম িে-থকই। 
  
যাই থিাক, আমাে েরেরিে আওিাে োি জরনে মরধয পেবিেী নামভট িল আপনাে স্ত্রী 
গ্রীেল া। 
  
ভমরেে থেরমট অবশ্যই েমস্ত েরেরিে বাইরে। বাধা ভিরলন ইনেরপক্টে থমলরিট, 
থকননা ভিভন ঘটনাে অরনক আরগই শ্িরে ভগরয়ভছরলন। ভফরে এরেরছন ছটা পঞ্চারশ্ে 
থেরন। 
  
ভমে মােপল িােরলন। বলরলন, থে থিা িাে ভনরজে কো। একজন যা খুভশ্ বলরিই 
পারে, িাই বরল থেটারকই ধ্রুব েিয বরল ভক থমরন থনওয়া ভিক? 
  
আপনাো জারনন ভকনা জাভন না, থে োরত্র ছটা পঞ্চারশ্ে থেন প্রায় আধঘণ্টা থিভে করে 
এরেভছল। িাছা াও, আভম ভনরজে থিারখই গ্রীেল ারক োি েওয়া ছটাে েময় ওল্ড 
িরলে ভিরক থযরি থিরখভছ। 
  
িািরল আমো স্বািাভবক িারবই ধরে ভনরি পাভে ছটা পঞ্চারশ্ে আরগে থকান থেরনই 
গ্রীেল া শ্িে থেরক ভফরেরছ। 
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ভমে মােপল অদু্ভি িৃভষ্টরি আমাে ভিরক িাকারলন। থেই িৃভষ্টরি থকবল ভজোোই ভছল 
না। আভম খুবই অস্বভস্ত থবাধ কেলাম। গ্রীেল া থয ভনধোভেি থেরনে আরগ ভফরেরছ 
একো আমারক জানায়ভন। 
  
অস্বভস্ত কাটাবাে জনযই ভকছুেণ আরগ থয থবনামী ভিভিটা খুরলভছলাম থেটা পরকট থেরক 
বাে করে আনলাম। 
  
ভিভিরি থলখা ভছল, লরেন্স থেভ িং-এে বাভ ে থপছরনে িেজা ভিরয় গ্রীেল ারক থবেরি 
থিখা ভগরয়ভছল ছটা থবরজ কুভ  ভমভনরট। 
  
করয়ক মুিূরিেে জনয নানা েকম েরেি থখরল থগল মাোয়। মরন িরি লাগল আভম থযন 
িুিঃস্বপ্ন থিখভছ। 
  
একটা িৃশ্য ব  অস্পষ্ট িরয় উিল–গ্রীেল া আে লরেন্স ঘভনষ্ঠ িরয় উরিরছ। আে ভমিঃ 
প্ররেরো বযাপােটা জানরি থপরে থগরছন। িারি িাো িুজন খুবই িীি িরয় পর রছ। 
  
ভমিঃ প্ররেরো ঘটনাটা বরল ভিরি পারেন েরেি করে িুজরনই মেীয়া িরয় ওরি। থেই 
পে বন্ধ্ কোে জনয িােপে গ্রীেল া ভমিঃ প্ররেরোরক পৃভেবী থেরক েভেরয় থিবাে 
পভেকল্পনা করে এবিং লরেরন্সে ঘে থেরক িাে ভপস্তলটা িুভে করে। 
  
োরপে মি জভ রয় থফলবাে আরগই এ িুিঃেি িাবনাটারক মাো থেরক েভেরয় থিবাে 
থিষ্টা কেলাম। ভমে মােপল, এেকম থকান িাবনা িাবরছ ভকনা বুেরি পােভছ না। 
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ভিভিটা, ভমে মােপরলে ভিরক বাভ রয় ভিলাম। ভিভন মরনারযাগ ভিরয় থেটা প রলন। 
নীেরবই আমারক থফেি ভিরলন। 
  
করয়ক ভমভনট িুপ করে বরে থেরক ভিভন বলরি শুরু কেরলন, এখন এই েিেয 
েম্পরকে আভম যা থিরবভছ িা আপনারিে বলভছ। আপনাো আমাে কো থমরন থনরবন 
এমন কো আভম বলরি িাই না। 
  
িরব না মানরলও আমাে ভকছু যায় আরে না। িরব কিেবযোরনই আভম আমাে িাবনাে 
কো প্রকাশ্ কেভছ। 
  
কো থশ্ষ করে োমরলন ভমে মােপল। িুপ করে েইরলন করয়ক মুিূিে। মরন িয় মরন 
মরন ঘটনাগুরলা োভজরয় ভনরলন। 
  
-খুরনে ঘটনাে েিেয ভনরয় আভম ভনরজ থয িারব থিরবভছ িা এইেকম, ভমে মােপল 
বলরি শুরু কেরলন, এই খুনটাে পভেকল্পনা থনওয়া িরয়ভছল বৃিস্পভিবাে োরত্রই। 
লরেন্স জানি ভিকাে থনই, িবু থে ভিকারেে েরে থিখা কোে অভছলা ভনরয় ভিকারেরজ 
আরে। থেই েময় ভপস্তলটা থে েরে করেই ভনরয় এরেভছল। ফাাঁকা লাইরেেী ঘরে ঢুরক 
থে ভপস্তলটা জানালাে একপারশ্ লুভকরয় থেরখ থিয়। 
  
ভিকাে ভফরে এরল লরেন্স িারক জানায় থয থে ভেিান্ত ভনরয়রছ এখান থেরক িরল যারব। 
  
এে পে োর  পাাঁিটা নাগাি লরেন্স নেেলজ থেরক থমরয়ভল গলা নকল করে ভিকােরক 
থফান করে। 
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একটু থেরম গারয়ে শ্ালটা ভিক করে ভনরলন ভমে মােপল। আমো থযন মন্ত্রমুগ্ধ িরয় 
পর ভছলাম। ভনিঃশ্রব্দ উৎেুক িৃভষ্ট ভনরয় িাে ভিরক িাভকরয় েইলাম। 
  
এ থিা থগল একভিরকে কো। এবারে অপে ভিকটা থিখা যাক। ভমিঃ এবিং ভমরেে 
প্ররেরো গাভ  করে গ্রারমে ভিরক থবভেরয় ভছরলন। 
  
িখন একটা বযাপাে লেয কেবাে মি ভছল। ভমরেে প্ররেরো থবরোবাে েময় থকান 
িািবযাগ েরে থননভন। থকান মভিলা বাইরে থবরুবাে েময় িািবযাগ েরে থনয়ভন, এ 
ঘটনাটা থয খুবই অস্বািাভবক ভনশ্চয় আপনাো িা স্বীকাে কেরবন। 
  
যাই থিাক, ভমরেে প্ররেরো আমাে বাভ ে োমরন ভিরয় যখন যায় িখন েময় ছটা থবরজ 
কুভ  ভমভনট। 
  
থে থগরটে োমরন িাাঁভ রয় আমাে েরে গল্পও করে। েরে থকান অস্ত্র থয থনই এটা 
আমারক থবাোবাে জনযই থে এটা করেভছল। আমাে িৃভষ্ট থয খুব প্রখে িা িাে অজানা 
ভছল না। িাই পভেকল্পনা করেই বযাগছা া বাভ  থেরক থবভেরয়ভছল। 
  
এেপে ভিকারেরজে বাভ টা ঘুরে লাইরেেী ঘরেে থপছরন জানলাে ভিরক িরল যায়। থে 
জানি ভপস্তলটা থকাোয় আরছ। থেটা িুরল থনয়। 
  
করনেল প্ররেরো থেই েময় লাইরেেী ঘরে থলখাে থটভবরল বরেভছরলন। ভিকােরক উরদ্দশ্য 
করে ভকছু ভলখভছরলন। 
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আপনাো থিা জারনন করনেল খাভনকটা কারন খারটা ভছরলন। থেই কােরণই ভিভন বুেরি 
পারেনভন িাাঁে স্ত্রী কখন ভপস্তল িারি থপছরন এরে িাাঁভ রয়রছ। 
  
অযানা প্ররেরো ভনিুেল ভনশ্ায় মাোয় গুভল করে। িােপে ভপস্তলটা থেখারনই থফরল থেরখ 
মুিূরিেে মরধয অিৃশ্য িরয় যায়। দ্রুিপারয় বাগারন িরল আরে থে। টুভ ও ঘরে 
লরেরন্সে েরে িাে থিখা িয়। িুজরন ঘরে ঢুরক যায়। 
  
অযানা প্ররেরো যরেষ্ট িিুে। থে জানি আভম বাগারন েরয়ভছ। আে যিেণ ওো ঘে 
থেরক থবভেরয় না আরে স্বািাভবক থকৌিূিরলে বরশ্ই আভম থয বাগান থছর  ন ব না 
িা-ও থে বুেরি থপরেভছল। 
  
ভকছুেণ পরেই ওো টুভ ও ঘে থেরক থবভেরয় এরলা। িারিে িাবিাব বা িভেরি 
থকানেকম অস্বািাভবকিা ভছল না। উৎফুল্লিারবই িাো কোবািো বলভছল। 
  
এ পযেন্ত েবই ভছল ভনখুাঁি। থকাোও িৃভষ্টকটু ভকছু ভছল না। ভকন্তু এে পরেই ওো 
পেস্পেরক ভবিায় জাভনরয় িরল না ভগরয় প্রেম িুলটা করে বেল। স্বািাভবক িুবেলিাে 
বরশ্ই খুবই িৃভষ্টকটু বযাপাে ওো করে থফরল। 
  
ভনরজরিে ভনরিোষ থিখাবাে জনয যরেষ্ট েিকেিাে েরেই ওো কোবািো ও িাবিেী 
বজায় থেরখ িলভছল। 
  
ভমভনট িরশ্ক পরেই লরেন্স িিাৎ ভিকারেরজ ঢুরক পর । েম্ভবি থে িূে থেরকই 
ভিকােরক আেরি থিরখভছল। 
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লাইরেেী ঘরেে থমরে থেরক োইরলন্সাে লাগারনা ভপস্তলটা কুভ রয় পরকরট িালান করে 
থিয়। অনয কাভলরি অনয িারি থলখা জাল ভিভিটা িাে েরেই ভছল। থেটা থটভবরলে 
ওপরে থেরখ থিয়। 
  
এই েমরয়ই অপ্রিযাভশ্িিারব িাে নজরে পর  যায় ভমিঃ প্ররেরোে ভিকােরক থলখা 
ভিভিটা। থেটা পর ই থে বুেরি পারে, িভবষযরি ভিভিটা িাে কারজ লাগরি পারে। 
লরেন্স অোধােণ বুভিমান, েরে েরে থে ভিভিটা পরকরট পুরে থনয়। িােপে আধঘণ্টা 
ফাটে িরল ঘভ টা থজরনও ত্রস্ত িারি কাটা েভেরয় থিয়। 
  
ভিক েময় ভিোব করষই ঘে থেরক থবভেরয় লরেন্স ভিকারেরজে েিে িেজাে ভিরক 
থবভেরয় যায় যারি ভিকারেে েরে িাে থিখা িরয় যায়। ভনিুেল ভিোব ভছল িাে। ভিক 
থগরটে মুরখই িুজরনে থিখা িরয় থগল। উন্মারিে মি অভিনয় করে ভিকােরক ভকছু 
আাঁি কেবাে েুরযাগই ভিল না। 
  
কো বলরি বলরি ভমে মােপল আমাে আে ইনরপক্টরেে মুরখে ভিরক িাকারলন পে 
পে। পরে আবাে বলরি শুরু কেরলন। 
  
–পাকা বুভিে মানুষ লরেন্স। একজন খুনীে মিই পভেষ্কাে মাো। থেই জনযই ভনরজরক 
েরেিমুক্ত োখাে জনয থস্বোয় পুভলরেে কারছ স্বীকারোভক্ত কেরি থগল। েরে 
ভপস্তলটাও ভনরয় থগল। িরব োইরলন্সেটা থেরখ থগল। 
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িে অভিরনিাে মি ভনরজরক খুনী বরল জাভিে কোে থিষ্টা কেল। বাস্তভবক ওে 
স্বীকারোভক্ত েকলরকই িাভবরয় িুরলভছল। 
  
ভমে মােপরলে কোে মােখারনই আভম বরল উিলাম, থেভিন োরি জেরলে মরধয 
একটা শ্ব্দ িরয়ভছল, আপভনও থিা শুরনভছরলন, থেটা িািরল ভক ভছল? শ্ব্দটা ভক 
আকভিক থকান ঘটনা? 
  
না, ভপ্রয় ভিকাে। ভমে মােপল বলরলন, ওটা অবশ্যই আকভিক থকান ঘটনা নয়। 
েকলরক থশ্ানাবাে জনযই শ্ব্দটা কো িরয়ভছল। িা না িরল ভমরেে প্ররেরো েরেরিে 
মুরখ প রিন। 
  
–শ্ব্দটা ভক থকান 
  
-না, থেটাে জনয লরেন্স ভক বযবস্থ্া করেভছল েভিক বলরি পােব না। িরব এটুকু বলরি 
পাভে, ভপকভেক এভের ে ওপে িাভে থকান বস্তু থফলরল, ওেকম শ্ব্দ িওয়া েম্ভব। 
ভিকাে, আপনাে ভনশ্চয় মরন আরছ, আপভন যখন জেরল ঢুরকভছরলন, লরেরন্সে েরে 
আপনাে থিখা িরয় ভগরয়ভছল। থেই েময় একটা পােে ভছল িাে িারি। 
  
পরে ভেটালটা আপভন থযখারন কুভ রয় থপরয়ভছরলন, আপনারিে থিখা িরয়ভছল ভিক 
থেই জায়গারিই। িিুে লরেন্স ভেটালটাে ওপরে ভনশ্চয় পােে েুভলরয় োখাে বযবস্থ্া 
করেভছল। কুভ  ভমভনট মি েময় থলরগভছল থেটা পুর  গরল থযরি। “ এই ভিরেব থেরক 
থবাো যায় ভবরফােণটা িরয়ভছল ছটা ভিভেশ্ ভমভনট নাগাি। ভিক ওই েমরয়ই িাো 
িুজন টুভ ওঘে থেরক থবভেরয় এরেভছল। 
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ভনিঃেরেরি খুবই ভনেেঞ্ঝাট ভবরফােণ ভছল থেটা। ভবরফােরণে পরে থকবল একটা 
পােেই থেখারন পর ভছল। িিুে লরেন্স এই প্রমাণটাও োখরি িায়ভন থেখারন। 
পােেটারক েভেরয় থিবাে থিষ্টা করেভছল। 
  
ভমে মােপল ঘটনাটাে এমন েুেে ভবরশ্লষণ কেভছরলন থয ভবভিি না িরয় পাো যায় 
না। আভম িারক েমেেন জাভনরয় বললাম, মরন িয় আপভন ভিকই বলরছন। আমাে মরন 
আরছ, থেভিন জেরল আমারক থিরখ লরেন্স িমরক উরিভছল। থেই েময় বযাপােটা 
আমাে খুব স্বািাভবকই মরন িরয়ভছল। ভকন্তু এখন বুেরি পােভছ… 
  
-িযাাঁ, আপনারক ওেকম জায়গায় থিখরব বরল থে আশ্া করেভন, িাই স্বািাভবক িারবই 
একটু িয় থপরয় ভগরয়ভছল। ভকন্তু ওেকম থলারকে নািে েিরজ থফল করে না। পেেরণই 
ভনরজরক োমরল ভনরয়ভছল। একটা ভমেযা গল্প শুভনরয়ভছল আপনারক। বরলভছল, আমাে 
বাগারনে জনয পােেটা ভনরয় আেরছ। 
  
িাে এই ভমেযা গল্প থেরকই আভম েিরেযে একটা েূত্র থপরয় ভগরয়ভছলাম। 
  
কো থশ্ষ করে ভমে মােপল োমরলন। মন্ত্রমুরগ্ধে মি িাে কো শুরন যাভেরলন 
ইনেরপক্টে থমলরিট। ভমে মােপল োমরল থযন েভম্বৎ ভফরে থপরলন। বলরলন, 
িমৎকাে–অিযন্ত বুভিিীপ্ত ভবরশ্লষণ। 
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এে পে পরকট থেরক িে-এে ঘরে আমাে কুভ রয় পাওয়া িুম ারনা ভিভিটা বাে করে 
ভমে মােপলরক থিভখরয় বলরলন, আপনাে যুভক্তরি থকাোও ফাাঁক থনই এটা েভিয কো। 
ঘটনাে েরে ভবরশ্লষণ খাপ থখরয় যারে। 
  
ভকন্তু িে েম্পরকে আপভন ভক বযাখযা থিরবন। থে থকন থফান কেরি থগল আে থকনই বা 
স্বীকারোভক্ত ভিরি থগল…। 
  
-ওটা ভছল িাে িভবষযরিে জনয েিকেিা, বলরলন ভমে মােপল, ভগজোে ফারেে টাকাটা 
েভেরয়ভছল িেই। পরে এই িুষ্করমেে জনয িাে অনুরশ্ািনা িয়। িখন থে ভিক করে 
েবভকছু স্বীকাে কেরব। 
  
এই ভিভিটা থপরয় লরেন্স লুভকরয় থেরখভছল। কাে জনয প্ররয়াগ কো যায় থেই েুরযারগে 
অরপোয় ভছল। 
  
অবশ্য পরে থে বুেরি থপরেভছল, িেরক ভিরয়ই ভিভিটা বযবিাে কেরব। আমাে ধােণা 
এই মিলব মাোয় ভনরয়ই লরেন্স গিোরত্র িে-এে বাভ  আরে। নানান গরল্প থবশ্ ভকছু 
েময় িাে েরে কাটায়। 
  
বলরি বলরি একটু োমরলন ভমে মােপল। একমুিূিে ভিন্তা কেরলন। পরে বলরলন, 
আমাে েরেি িয়, থেই েময় ভনরজে কযারেট বারক্সে েরে লরেন্স িে-এে কযারেট 
বাক্স বিল করে থনয়। িােপে থকৌশ্রল িে-এে থড্রভেিংগাউরনে থিিরে ভিভিটা ঢুভকরয় 
থিয়। 
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িে ভকছুই বুেরি পারে না। থে োরি বিলা বিভল কো কযারেট থেরক মাোত্মক 
কযাপেুল গলাধিঃকেণ করে। লরেন্স থিখারি থিরয়ভছল অনুরশ্ািনায় িগ্ধ িরয় অভিভেক্ত 
ওষুধ থখরয় িে আত্মিিযা করেরছ। 
  
অনুরশ্ািনাটা করনেল প্ররেরোরক গুভল করে িিযা কোে জনয। েকরল অবশ্য থেকোই 
িাবরিা। 
  
–আো থবশ্, এ না িয় থমরন থনওয়া থগল। ভকন্তু ওই থফানটাে বযাখযা আপভন ভক 
থিরবন? লরেরন্সে বাভ  থেরক থযটা প্রাইে ভের লরক কো িরয়ভছল? 
  
-িযাাঁ, ওটা একই েমরয় ঘরট যাওয়া একটা আকভিক ঘটনা বলব আভম। থফানটা 
করেভছল গ্রীেল া। 
  
থ ভনে আে গ্রীেল পভেকল্পনা করেই এই কােটা করে বরল আমাে ধােণা। ওো 
শুনভছল থয ভমরেে প্রাইে ভে রল ভিকারেে নারম অপপ্রিাে িালারে। িাই িারক িুপ 
কোবাে জনযই হুমভক থিবাে এই ভবপিনক পেটা থবরছ ভনরয়ভছল। 
  
গ্রীেল া থযই েমরয় থফানটা করেভছল, ভিক থেই মুিূরিেই জেরলে থিিে থেরক গুভল 
কোে মি শ্ব্দ থিরে আরে। থযরিিু প্রায় একই েমরয় ঘটনা িুরটা ঘরট যায় িাই এই 
িুইরয়ে মরধয থকান থযাগেূত্র আরছ বরল মরন িওয়া অস্বািাভবক নয়। 
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ইনেরপক্টে থমলরিট িিাৎ থকমন নর ির  বেরলন। িােপে বলরলন, আপনাে ভবরশ্লষণ 
িমৎকাে। ভকন্তু এিারব থয োধােণ িিটা িাাঁ ারে িা প্রমাণ কেবাে মরিা থিা থকান 
প্রমাণ থনই। প্রমাণ ছা া ভকছুই থধারপ ভটকরব না। 
  
িা আভম জাভন, বলরলন ভমে মােপল, িরব আমাে ভববেণটারক আপভন েিয বরলই 
ভবশ্বাে কেরি পারেন। আে যভি আেও ভনিঃেিংশ্য় িরি িান িািরল একটা ফাাঁি পািা 
থযরি পারে। 
  
. 
  
২০. 
  
 –ফাাঁি? ভক ধেরনে ফাাঁি। 
  
িমরক উরি ইনেরপক্টে ভমে মােপরলে ভিরক িাকারলন। আমােও একই েকম অবস্থ্া। 
  
-িযাাঁ ফাাঁি। ধরুন যভি লরেন্স থেভ িংরক থফান করে েিকে কো িয়? 
  
–ভক িারব থে কাজটা কেব বলরছন আপভন? 
  
–থযমন ধরুন, থে থয িে-এে কযারেট বাক্স বিলাবিভল করেরছ এই ঘটনা থিরখ 
থফরলরছ এমন একজন থফানটা কেরব এবিং বলরব থয থে েব ঘটনা থিরখ থফরলরছ। 
থেভ িং যভি ভনরিোষ িয় িািরল কোগুরলাে মারন থে বুেরি পােরব না। আে যভি না 
িয় িািরল ভনশ্চয় থবাকাে মি ভকছু একটা কেরব। 
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-িযাাঁ, এটা িারক যািাই কোে থমােম ফাঁি। বলরলন ইনেরপক্টে, িরব  াক্তাে থি করক 
ভনরয় েরেি আরছ, ভিভন ভক এরি োভজ িরবন? 
  
খাভনক িূরেই বরেভছরলন  াক্তাে। আভম িাে ভিরক িাকালাম। মরন িল আমারিে মরধয 
ভমে মােপলরক থিরখ ভকছুটা ভবভিি িরয়রছন। িারক খুব োন্তও থিখাভেল। 
  
ইনেরপক্টে  াক্তারেে ভিরক ভফরে বলরলন, আমো ভক ভনরয় কোবািো বলভছ, আপভন 
ভনশ্চয় শুরনরছন। 
  
এে পে ভমে মােপরলে িূ ান্ত ভেিান্ত এবিং েবেরশ্ষ পভেকল্পনাে কোটা িাাঁরক 
জানারলন। 
  
েব শুরন  াক্তাে বলরলন, প্রকৃি অপোধী ধো প ুক থেটা অবশ্যই আভম িাই। 
িিিাগা িেটাে জনযই আভম িাভবি। জীবনটারক কাপুরুরষে মি উভ রয় ভিল। 
  
এে পে ইনেরপক্টে পভেকল্পনা মি থযাগা যন্ত্র কেরি িৎপে িরয় প রলন। ভমে 
মােপল উিরলন। আভম িারক এভগরয় থিবাে জনয ফাাঁকা োস্তা পযেন্ত থবভেরয় এলাম। 
োি িখন বারোটা। 
  
. 
  
২১. 
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 এই গরল্পে আে োমানযই বাভক আরছ। ভমে মােপরলে পভেকল্পনা যোেমরয়ই কাযেকেী 
কো িরয়ভছল এবিং েফলও িরয়ভছল। এটা পভেষ্কাে িরয় ভগরয়ভছল থয লরেন্স থেভ িং 
ভনরিোষ বযভক্ত নয়। 
  
িারক থফান করে জানারনা িরয়ভছল থয িে-এে কযারেরটে কযাপেুল বিল কোে 
বযাপােটা একজরনে থিারখ পর  থগরছ। শুরনই, ভমে মােপল থযমন বরলভছরলন, থিমভন 
থবাকাে মি একটা কাজ কেরি এভগরয় এরেভছল। 
  
আমাে কল্পনাশ্ভক্ত ভিরয়ই পরেে ঘটনাগুরলা ভক িরি পারে বুেরি পাভে। থফান থপরয়ই 
লরেন্স খুন করে পাভলরয় যাওয়াে ভেিান্ত। িরব িাে আরগ থে ভমরেে প্ররেরোে েরে 
থিখা কেরব ভিক করে। 
  
থেই োরিই ওল্ড িল-এ ছুরট যায় থে। থেই েময় ইনেরপক্টরেে িুজন অভফোেও থয 
িারক আ াল থেরক অনুেেণ করে িা ঘুণােরেও থটে পায় না। 
  
জানালা ভিরয় নূভ  ছুাঁর  ভমরেে প্ররেরোরক জাগায় লরেন্স। ভফেভফভেরয় িারক বরল 
বাইরে আোে জনয। থলভটরেে থজরগ োকাে িরয় ওো বাইরে িাাঁভ রয় কো বলাই 
ভনোপি মরন করে। 
  
িাো যখন বাভ ে বাইরে িাাঁভ রয় কো বলভছল, অনুেেণকােী অভফোে িুজন আ াল 
থেরক েবই শুরন ভনরয়ভছল। ভমে মােপরলে প্রভিভট ভিরেব এিারবই ভমরল ভগরয়ভছল। 
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এে পে লরেন্স থেভ িং এবিং ভমে প্ররেরোে ভবিাে যোেীভি জনগরণে আরলািনাে ভবষয় 
িরয় উরিভছল। ওপ্রেরে আভম ভকছু আে বলরি িাই না। আভম থকবল এটুকুই উরল্লখ 
কেরি িাই থয এই মামলাে েমস্ত কৃভিেটুকু িখল করেভছরলন ইনেরপক্টে থমলরিট। 
যাে উৎোি আে বুভিমিা অপোধীরিে কািগ ায় িাাঁ  কোবাে েুরযাগ করে ভিরয়ভছল 
থেই ভমে মােপরলে িারগয কৃভিরেে ভছরটরফাাঁটাও থজারটভন। এই ঘটনায় খুবই ভবভিি 
িরয়ভছরলন ভমে মােপল। 
  
ভবিারেে ভিক আরগে ভিন থলভটে এরেভছল আমাে েরে থিখা কেরি। ভনিঃশ্রব্দ ঘরে 
ঢুরক আমাে োমরন থিয়ারে বরে থে বরলভছল, েৎমারয়ে এই অধিঃপিরনে কো থে 
জানি। বরলভছল, আভম িারক মরনপ্রারণ ঘৃণা কেিাম। 
  
আভম থলভটেরক ভজরেে কেলাম, িুভম এখন ভক কেরব? 
  
থলভটে শ্ান্ত করে বলল, েব যখন থশ্ষ িরব আভম ভবরিরশ্ িরল যাব। আমাে মারয়ে 
েরেই যাভে। 
  
িমরক আভম িাে মুরখে ভিরক িাকালাম। থলভটে বলল, আমাে মা থক িরি পারে 
ভনশ্চয় বুেরি পােছ না িুভম? থিামো যাাঁরক ভমে থলেরেঞ্জ বরল জান ভিভনই আমাে 
মা। েকরল জারন অবশ্য আমাে মা মৃি। আভমও িাই থজরন এরেভছ। 
  
একমুিূিে থেরম থে আবাে বলল, মা আমারক থিখরি এরেভছল। থেজনযই িারক অনয 
নাম ভিরি িরয়ভছল।  াক্তাে থি ক অবশ্য িারক োিাযয করেভছরলন। উভন মারয়ে 
পুেরনা বনু্ধ্ ভছরলন। একেমরয় মারয়ে প্রভি  ািঃ থি রকে িুবেলিা ভছল। 
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যাইরিাক, থেভিন োরি মা বাবাে েরে থিখা কেরি ভগরয়ভছল। জাভনরয়ভছল, মোে আরগ 
িাে ভকছু ভজভনে আমারক ভিরয় থযরি িায়। ভকন্তু আমাে বাবা ভছল একটা জারনায়াে। 
বাবা পভেষ্কাে বরল ভিরয়ভছল আমাে ওপে িাে থকান অভধকাে থনই। 
  
থলভটে োমল। আভম অবাক িরয় িাে ভিরক িাভকরয় েইলাম। আমাে মরন িভেল থযন 
থকান থকিাবী গল্প শুনভছ। 
  
থলভটে বলরি লাগল, বাবা ভনষু্ঠরেে মি িাভ রয় ভিরয়ভছল মারক। ভকন্তু িবু থিরে 
পর ভন মা। আমারক একটা ভিভি পাভিরয়ভছল। থটভনে থখলা থশ্ষ িবাে পে োর  ছটায় 
আভম মাে েরে োস্তায় থিখা কেলাম। ভকন্তু থবভশ্ কো বলাে েুরযাগ ভছল না। 
  
. 
  
পরে বাবা খুন িবাে পে িীি িরয় প লাম। বাবাে প্রভি মারয়ে থিা একটা ভবরিষ 
ভছলই। থেই জনয মারক যারি েরেরিে মরধয প রি না িয় থেজনয একভিন োরি 
ভিরলরকািায় উরি মারয়ে ছভবটা এমনিারব থকরটকুরট ভিলাম যারি থকউ ভিনরি না 
পারে। আমাে আশ্ঙ্কা ভছল, পুভলে ওই ছভবে থখাাঁজ থপরল িাো মারক ভিরন থফলরব। 
 ািঃ থি কও খুব ভিন্তায় পর  ভগরয়ভছরলন। 
  
কো বলরি বলরি আমাে ভিরক িাভকরয় োমল থলভটে। থকমন অনযমনস্ক থিখাভেল 
িারক। থলভটে বলরি লাগল মা আে আমাে মরধয েুেম্পকে ভছল। ভকন্তু থিমন েম্পকে 

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার অ্যাট দ্য ভিকাররজ । আগাথা ভিভি । ভমস মার্ডল ধারাবাভিক 

165 

www.bengaliebook.com                                  সূভির্ত্র 
 

 

আমাে বাবাে েরে ভছল না। যাই থিাক, আভম মারয়ে েরে ভবরিরশ্ িরল যাভে, িাে 
েরেই োকব এখন থেরক। 
  
কো থশ্ষ করে উরি িাাঁ াল থলভটে। িাে থিারখ কৃিেিাে িৃভষ্ট ফুরট উিল। আভম িাে 
িাি থটরন ভনরয় বললাম, ঈশ্বে থিামাে মাে মেল করুন। আশ্া কভে থিামো একভিন 
েুখী িরব। 
  
–আশ্ীবোি করো িাই থযন িয়। 
  
বরল থলভটে ভবিায় ভনরয় ধীরে ধীরে িরল থগল। 
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