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দ্য ইনরিমর্বল পথফট 
  
আকাশ এখন পরিষ্কাি। ঝকঝক কিছে তািাি চ াখ। লর্ড চেরিল্ড এবং স্যাি জজড ঘি 
চেছক চবরিছ়ে চেছিছস্ এছলন। 
  
-চবশ দারে চস্ন্ট বযবহাি কছিন েরহলা–এখছনা গন্ধ চেছস্ িছ়েছে হাও়ো়ে। বলছলন 
স্যাি জজড। 
  
-এ জনয আোছক চতাোি ধনযবাদ চদও়ো উর ত। হাস্ছলন লর্ড চেরিল্ড। 
  
দুজছন ধীি পাছ়ে চেছিছস্ ঘুছি চবডাছলন। স্যাি জজড একো রস্গাছিে পুছিা রনিঃছশষ 
কিছলন। 
  
– ল রনছ  যাও়ো যাক–বযাপািো রনছ়ে বস্া যাক। বছল লর্ড চেরিল্ড ঘুছি দাাঁডাছলন। 
পিক্ষছে তীক্ষ্ণকছে বছল উঠছলন, জজড, ওো রক–তারকছ়ে চদখ– 
  
-চকাো়ে— 
  
চদখছত পাওরন, স্টারর্রুে চেছক চবরিছ়ে চকউ েছন হল চেছিছস্ি ওরদছক  ছল চগল। 
  
-আরে চতা রকেু চদখছত চপলাে না–স্ােছনি ঝাপস্া অন্ধকাছিি রদছক তারকছ়ে বলছলন 
স্যাি জজড, চতাোি চ াখ েলনা কছিছে। 
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দুজছন হাস্ছত হাস্ছত স্টারর্রুছে প্রছবশ কিছলন। চস্ছেোরি রেিঃ  ারলডল িাইল 
কাগজপত্র চগােগাে কিছে। 
  
–স্ব রঠক আছে চতা  ারলডল। রজছেস্ কিছলন লর্ড চেরিল্ড। 
  
–হযাাঁ স্যাি, স্বরকেু আপনাি চর্ছেি ওপি িাখা আছে। 
  
জানালাি ধাছি েূলযবান কাছঠি বড চর্ে। 
  
চস্োি স্ােছন রগছ়ে প্রছ়োজনী়ে কাগজপত্র বােছত লাগছলন লর্ড চেরিল্ড। 
  
 হাছতি িাইলপত্র স্রিছ়ে চিছখ  ারলডল বলল, আজ িাছত আোছক আি দিকাি হছব 
লর্ড চেরিল্ড? 
  
–েছন হ়ে না, বারক স্ব আরে চদছখ চনব। তুরে বিং আজ  ছল যাও। 
  
–ধনযবাদ স্যাি। 
  
ওছদি দুজনছক শুেিারত্র জারনছ়ে চস্ছেোরি ঘি চেছড চবিছলা। পিেুহূছতড রনছ়োগকতডাি 
র্াক শুছন ঘুছি দাাঁডাল। 
  
–এক রেরনে  ারলডল, চবাোরু রবোছনি নক্সাগুছলা 
  
–চেরবছল এছকবাছি ওপছিই িছ়েছে স্যাি। 
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–চদখরে না চতা। 
  
চস্ছেোরি চর্ছেি স্ােছন এরগছ়ে এছলা। লর্ড চেরিছল্ডি স্ছে হাত লারগছ়ে চস্-ও 
খুাঁজল এবং হতেম্ব হল। নক্সাগুছলা চনই। 
  
রকন্তু এ চতা অরবশ্বাস্য বযাপাি–কছ়েক রেরনে আছগই আরে ওগুছলা এখাছন চিছখরে 
চর্ছেি ওপছি। 
  
স্যাি জজডও এরগছ়ে এছস্ ওছদি স্ছে হাত চেলাছলন। স্েস্ত নরেপত্র খুাঁছজ চদখা চগল 
চবাোরু রবোছনি নক্সাগুছলা চকাোও চনই। 
  
–আস্ল রজরনস্গুছলাই উধাও। একী অস্ম্ভব কাণ্ড, চস্ছেোরিি রদছক তারকছ়ে আছক্ষপ 
প্রকাশ কিছলন লর্ড চেরিল্ড। এ ঘছি চকউ এছস্রেল? 
  
–চকউ আছস্রন স্যাি। 
  
–রনশ্চ়ে চকউ স্রিছ়ে চিছলছে। জলজযান্ত নক্সাগুছলা চতা হাও়ো়ে রেরলছ়ে চযছত পাছি 
না। রেছস্স্ োন্দািরলন এছস্রেছলন? 
  
-না স্যাি, পরিষ্কাি েছন কিছত পািরে। 
  
–রতরন এ ঘছি এছস্ োকছল চস্ছন্টি গন্ধ োকত। বলছলন স্যাি জজড। 
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-োছলা রবপছদ পডা চগল। আচ্ছা  ারলডল, ওগুছলা আলোরিি চেতছি রেল, তুরে রনরশ্চত? 
নারক অনয জা়েগা়ে কাগজপছত্রি স্ছে রেল? 
  
-না লর্ড চেরিল্ড। এতবড েুল হছত পাছি না। অনয আছিা কাগজপছত্রি স্ছে চর্ছেি 
ওপছি চিছখরেলাে। স্বাি ওপছি রেল নক্সাগুছলা। 
  
-চকউ যরদ ঘছি না এছস্ োছক–তুরে ঘি চেছড চকাোও যাওরন চতা? 
  
-আরে বাইছি-হযাাঁ স্যাি, আরে এঘছি যখন কাজ কিরেলাে, বাইছি একো চেছ়েি 
র ৎকাি শুনলাে 
  
চেছ়েি র ৎকাি শুনছল? রবরিত হছলন লর্ড চেরিল্ড। 
  
হযাাঁ, স্যাি। চর্ছেি ওপি জরুিী কাগজপত্র চিছখ আরে কখছনা বাইছি যাও়োি কো 
োরব না–রকন্তু হঠাৎ–ওিকে একো শব্দ শুছন অবাক হছ়ে চবরিছ়ে আরস্-হলঘছিি রদছক 
েুছে যাই 
  
র ৎকাি কছিরেল চক? 
  
-রেছস্স্ োন্দািরলছনি িিারস্ পরি ারিকারে। চ াখেুখ িযাকাছস্ কছি হলঘছিি রস্াঁরডছত 
দাাঁরডছ়ে কাাঁপরেল। বলল, েূত চদছখছে চস্। 
  
-ননছস্ন্স। েূত এখাছন চকাো়ে? 
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-বলল, আপাদেস্তক স্াদাকাপছড ঢাকা একজন েরহলা  লছত  লছত হাও়ো়ে রেরলছ়ে 
চগল। 
  
–যা-ন়ে তাই বলছলই হল। 
  
–আরেও তাই বললাে স্যাি। লজ্জা চপছ়ে েুছে ওপিতলা়ে  ছল চগল। আরেও ঘছি 
রিছি আরস্। 
  
-কতক্ষে আছগ এ ঘেনা হছ়েছে? 
  
–আপনািা এ ঘছি আস্াি রেরনে দুই আছগ হছব। 
  
–তুরে তাহছল এ ঘি চেছড কতক্ষে রেছল? 
  
 চস্ছেোরি একেু োবল। পছি বলল, দু-রতন রেরনছেি চবরশ রকেুছতই হছব না। 
  
 োো ঝাাঁকাছলন লর্ড চেরিল্ড। চ াখ তুছল বনু্ধি রদছক তাকাছলন। 
  
–আরে তাহছল রঠকই চদছখরেলাে জজড। চতাোছক বছলরেলাে–জানালাি পাশ চেছক 
কাছক স্ছি চযছত চদখলাে। চবাঝা যাছচ্ছ,  ারলডল ঘি চেছড চবরিছ়ে যাও়োি সু্ছযাগো 
কাছজ লারগছ়েছে। নক্সাগুছলা চস্ই িহস্যে়ে ো়োেূরতডই 
  
–রকেুই আোি োো়ে ঢুকছে না। বলছলন স্যাি জজড। 
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. 
  
–একজন অছ না বাইছিি চলাকছক এি েছধয আনছত  াইে চকন তুরে? 
  
বনু্ধি রদছক তারকছ়ে ধীছি ধীছি বলছলন লর্ড চেরিল্ড। 
  
–আরে তাছক জারন,  ালডস্। ওাঁি স্াহাযয োডা চকাছনা উপা়ে চদখরে না। ঘেনাো যাছত 
িাাঁস্ হছ়ে না যা়ে চস্ বযাপািো োো়ে িাখছত হছব। 
  
-েদ্রছলাছকি নাে চযন রক বলছল 
  
–এিকুল চপা়োছিা। তাাঁি রব ক্ষেতা প্রশ্নাতীত। 
  
-তুরে চযোছব বলে, তাছত েছন হছচ্ছ, রতরন এখাছন এছস্ েন্ত্রবছল নক্সাগুছলা বাি কছি 
চদছবন। 
  
-চস্োই িহস্য  ালডস্। তাি যুরিবুরি স্তযছক প্রকাশ কিছব, আি আেিা চস্োই জানছত 
 াই, বলছলন স্যাি জজড, ওই েদ্রেরহলাছক নক্সাগুছলা রনছ়ে পালাছত চদও়ো যা়ে না। 
  
রেছস্স্ োন্দািরলছনি কো বলে? 
  
–হযাাঁ। তুরে চতা এাঁি স্ম্পছকড স্বই জান। 
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–একজন েদ্রেরহলা স্ম্পছকড আরে এিকে োবছত পািরে না। যরদও এ বযাপাছি রতরনই 
একোত্র স্ছন্দহোজন বযরি। রকন্তু স্ছন্দহ কিাি েছতা চকাছনা প্রোে চতা আোছদি 
হাছত চনই। 
  
–ওস্ব র ন্তা এখন েুছল যাও  ালডস্। 
  
–রকন্তু জজড, তুরে যাছক র্াকছত  াইে, রতরন একজন  তুি িিারস্, তাি ওপি রক তুরে 
রবশ্বাস্ িাখছত পািে? 
  
-রপ্র়ে বনু্ধ, রতরন িিারস্ নন। রতরন একজন চবলরজ়োন। 
  
–তাহছল চস্ই েদ্রছলাকছকই চর্ছক পাঠাও। যরদও আরে েছন করি না, রতরন আোছদি 
চেছক চবরশ রকেু কিছত পািছবন। 
  
স্যাি জজড হাত বারডছ়ে চেরলছিাছনি রিরস্োি তুছল রনছলন। 
  
. 
  
এিকুল চপা়োছিা যখন চিাছন খবিো চপছলন, তখন িাত আডাইছে। স্ছে স্ছে 
অন্ধকাি পছে তাি চিালস্  ারলছ়ে এছস্ উপরিত হছ়েছেন লর্ড চেরিছল্ডি বারডছত। 
ওছদি দুজছনি কাে চেছক ঘেনাি রববিে েন রদছ়ে শুনছলন। 
  
চগাডা চেছকই লর্ড চেরিল্ড চপা়োছিাছক তীক্ষ্ণদৃরিছত লক্ষয কিরেছলন। স্ছন্দহ, চকৌতূহল 
দুই রেরলছ়ে রেল তাি চ াছখ। 
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স্ােছনি রদছক ঝুাঁছক বছস্রেছলন চপা়োছিা। হঠাৎ একো ঝাাঁকুরন রদছ়ে োো তুছল 
তাকাছলন। স্যাি জছজডি রদছক। রনছদডাষ অরেবযরি তাি েুছখ। 
  
–ঘেনা তাহছল এই। পরি ারিকাি র ৎকাি…তা শুছন চস্ছেোরিি ঘি চেছক চবরিছ়ে 
যাও়ো…চকাছনা ো়োেূরতডি ঘছি প্রছবশ কিা…চর্ছেি ওপছি িাখা নক্সাগুছলা হারতছ়ে 
রনছ়ে অলছক্ষয স্ছি পডা…উপছযাগী ঘেনাোলাি স্োছবশ বলা যা়ে। 
  
লর্ড চেরিছল্ডি এক চ াছখ  শো লাগাছনা রেল। চস্ই  শোি কাছ ি চেতি রদছ়ে রতরন 
চপা়োছিাি গাঢ় স্বুজ হছ়ে যাও়ো চ াখ চদখছত চপছলন। 
  
নছড  ছড বছস্ রতরন বলছলন, োপ কিছবন রেিঃ চপা়োছিা, আপনাি কো রঠক বুঝছত 
পািলাে না। যরদ 
  
–লর্ড চেরিল্ড, চপা়োছিা বলছলন, আরে বলছত চ ছ়েরে, এখন যতগুছলা ঘেনা নজছি 
আস্ছে,  ুরিি পছক্ষ খুবই উপছযাগী। একো কো, আপরন জানালাি পাছশ যাছক রেরলছ়ে 
চযছত চদছখরেছলন চস্ রক পুরুষ রেল? 
  
-চস্ বযাপাছি আরে রনরশ্চত নই রেিঃ চপা়োছিা। বলছলন লর্ড চেরিল্ড। 
  
–স্যাি জজড, আপরন? এ়োি োশডাছলি রদছক তাকাছলন চপা়োছিা, ো়োো চকাছনা নািীি 
রক পুরুছষি রেল, বলছত পািছবন? 
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–আরে চতা আছগই বছলরে, চগাো চেছিস্ আোি চ াছখি ওপছিই রেল, রকন্তু আরে 
রকেুই চদখছত পাইরন। 
  
র রন্ততোছব োো রন ু কিল চপা়োছিা। রক র ন্তা কিল। পিক্ষছে উছঠ দাাঁরডছ়ে চর্ছেি 
রদছক এরগছ়ে চগছলন। 
  
-ওখাছন আেিা স্কছল রেছলই বািকছ়েক চঘাঁছে চদছখরে, বলছলন লর্ড চেরিল্ড, 
নক্সাগুছলাি র হ্ন চদখছত পাইরন। 
  
-আপনািা স্কছল বলছত চস্ছেোরিও রেল? 
  
–হযাাঁ,  ারলডলও রেল। 
  
–লর্ড চেরিল্ড, ঘছি চঢাকাি পছি আপরন যখন চর্ছেি স্ােছন আছস্ন, েছন কিছত 
পািছবন, চকাছনা কাগজো স্বাি ওপছি রেল? 
  
লর্ড চেরিছল্ডি ভ্রূ কুরিত হল। কছ়েক েুহূতড রতরন র ন্তা কিছলন। 
  
-হযাাঁ, েছন পছডছে, স্বাি ওপছিি কাগজো রেল একো িািকরলরপি খস্ডা, আোছদি 
প্ররতিক্ষা চক্ষছত্র বতডোন অবিাি রবষছ়ে। 
  
চর্ছেি ওপি চেছক স্তকডোছব একো কাগজ তুছল রনছলন চপা়োছিা। এরগছ়ে এছস্ লর্ড 
চেরিছল্ডি রদছক এরগছ়ে রদছলন। 
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-চদখুন চতা এো রকনা? 
  
কাগজো হাছত রনছ়ে চদখছলন লর্ড চেরিল্ড। চপা়োছিাি রদছক তারকছ়ে বলছলন, হযাাঁ, 
এোই রেল স্বাি ওপছি। 
  
কাগজো এবাছি স্যাি জছজডি স্ােছন এরগছ়ে ধিছলন চপা়োছিা। 
  
–চর্ছেি ওপছি এই কাগজো আপনাি চ াছখ পছডরেল? 
  
হাছত রনছ়ে োছলা কছি চদখছলন কাগজো স্যাি জজড, বলছলন, হযাাঁ।  ারলডল আি 
চেরিছল্ডি পাশ চেছক আরে চদছখরেলাে, কাগজো ওপছিই রেল। 
  
চপা়োছিাি েুছখ র ন্তাি চিখা িুেল। ধীি পাছ়ে রগছ়ে কাগজো চর্ছেি ওপি চিছখ 
এছলা। 
  
দুই বনু্ধ হতেছম্বি েছতা তারকছ়ে িইল তাি রদছক। 
  
এবাছি  ারলডছলি বযাপািো রনছ়ে োবছত হছচ্ছ–হযাাঁ  ারলডল। বলছলন চপা়োছিা। 
  
 লর্ড চেরিছল্ডি চ াছখি দৃরি পাক্টাল। েুখ লাল হছ়ে উঠল। 
  
–রেিঃ চপা়োছিা,  ারলডল স্ম্পছকড আোি েছনাোছবি কো জানাছনা উর ত েছন করি। 
আোি চস্ছেোরি রহছস্ছব অতযন্ত রবশ্বস্ততাি স্ছে চস্ গত ন বেি ধছি কাজ কিছে। 
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আোি বযরিগত কাগজপত্র তাি চহিাজছত রদছ়ে আরে রনরশ্চন্ত চবাধ করি। তাছক আরে 
স্ব স্ছন্দছহি বাইছি বছলই েছন করি। 
  
তাোডা, ওি যরদ খািাপ েতলবই োকছতা, তাহছল চস্ নক্সাগুছলাি নকল স্হছজই কছি 
রনছত পািত। চকউ জানছত চপত না আি আস্ল নক্সাগুছলাও িান ুযত হত না। 
  
-হযাাঁ, খুব যুরিস্েত। এিকে একো  ুরিি নােক না কছিই চস্ অনা়োছস্ কাজ হারস্ল 
কিছত পািত। 
  
- ারলডছলি বযাপাি আরে আপনাছক প্ররতশ্রুরত রদছত পারি। বলছলন লর্ড চেরিল্ড। 
  
 – ারলডছলি রনছদডারষতাি বযাপাছি এি পছি আি কো োছক না। স্যাি জজড বছল 
উঠছলন। 
  
–তাহছল স্ছন্দহোজন েছন কিছেন রেছস্স্ োন্দািরলন 
  
–হযাাঁ, তাি  াল লন স্ছন্দহ উছদ্রক কিািই েছতা। বলছলন স্যাি জজড। 
  
-হযাাঁ, বছল উঠছলন লর্ড চেরিল্ড, তাি আ িছে অস্বাোরবকতা স্হছজই চ াছখ পছড। 
প্রছ়োজন হছল রবছদশ দপ্তছি তাি স্ম্পছকড রবস্তারিত খবি জানা চযছত পাছি। 
  
–আি তাি ওই িিারস্ পরি ারিকারে– 
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–রেছস্স্ োন্দািরলছনি স্াহাযযকারিেী বছল েছন কিছত চকাছনা বাধা চনই। বলছলন স্যাি 
জজড। 
  
চেছ়েরেছক রদছ়ে আতডর ৎকাি কিাছনাো তাি একো িাাঁদ হছত পাছি। বলছলন লর্ড 
চেরিল্ড। 
  
–তাহছল এো অনুোন কিছত পািা যা়ে, চস্ই নক্সাগুছলাি রবরনেছ়ে যছেি পরিোে 
অেডাগছেি স্ম্ভাবনা। অছেডি েূছলয  ুরি যাও়ো কাগজগুছলা েহাঘডযই বলা  ছল। 
  
–হযাাঁ। যরদ রবছশষ জা়েগা়ে হস্তান্তি কিা যা়ে। 
  
 উদাহিে রহছস্ছব দুরে ইউছিাপী়ে শরিি নাে উছেখ কিছলন স্যাি জজড। 
  
-বলছত  াইছেন, রেছস্স্ োন্দািরলছনি এই তেযো োছলািকছেই জানা োকছত পাছি? 
  
–তাছত চকাছনা স্ছন্দহ চনই। 
  
চপা়োছিা র রন্ততোছব দু  ক্কি পা়ে ারি কিছলন। চর্ছেি স্ােছন রগছ়ে কছ়েকো কাগজ 
গুরেছ়ে িাখছলন। তািপি  েপে জানালা েপছক চেছিছস্ চপৌঁছে ফ্ল্যাস্ লাইছেি 
আছলাছত এছকবাছি চশষ প্রাছন্তি ঘাস্গুছলা োছলা কছি পিীক্ষা কিছলন। 
  
চেতছি এছস্ চ ়োছি বস্ছলন। শান্ত কছে বলছলন, লর্ড চেরিল্ড, একো ো়োেূরতড অদৃশয 
হছত চদছখও আপরন বাইছি অনুস্ন্ধাছনি চ িা কছিনরন চকন? 
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–গুপ্ত ি বৃরিি ঘেনা বুঝছত চপছিই অনুোন কিছত চপছিরে, বাগাছনি চশছষ চিছখ 
আস্া চকাছনা গারড চস্ বযবহাি কছি োকছব এবং তাছক নাগাল পাও়ো দুষ্কি। 
  
-রকন্তু পুরলস্ছক চতা জানাছত পািছতন? 
  
স্যাি জজড বলছলন, রেিঃ চপা়োছিা প্ররতিক্ষা স্ম্পকডী়ে এবং চগাপনী়ে, কাছজই এছক্ষছত্র 
পুরলস্ চর্ছক প্র াছিি ঝুাঁরক আেিা রনছত পারি না। গুরুত্বপূেড নক্সাগুরল  ুরি চগছে 
এিকে প্র াি হছল পারেডি পছক্ষ তা েস্ত ক্ষরতি কািে হছ়ে উঠছব। 
  
-চবাঝা চগল। পারেডি স্বােডিক্ষাি খারতছিই আপনািা আোছক চর্ছক পারঠছ়েছেন। যাছত 
কাকপক্ষীি অজারনছতই বযাপািো রেরেছ়ে চিলা যা়ে। খুব োছলা কো। 
  
রেিঃ চপা়োছিা, বলছলন লর্ড চেরিল্ড, নক্সাগুছলা উিাছিি বযাপাছি আপরন রনরশ্চত চতা? 
  
–হতাশ হবাি েছতা রকেু চদখরে না। অবশয রকেু কাজ এখছনা আোি বারক। রেিঃ 
 ারলডছলি স্ছে এবাছি কো বলছত  াই। 
  
-অবশযই। বলছলন লর্ড চেরিল্ড, আরে তাছক কাোকারে োকছত বছলরেলাে, চদখরে–
রতরন ঘি চেছক চবরিছ়ে চগছলন। 
  
স্যাি জছজডি রদছক ঝুাঁছক বস্ছলন চপা়োছিা। 
  
–চেছিছস্ি চস্ই ো়োেূরতডি স্ম্পছকড আপনাি রক ধািো? 
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–রপ্র়ে চপা়োছিা, আোি পছক্ষ রকেুই বলা স্ম্ভব ন়ে, চকন না, আরে আছদৌ তাছক 
চদরখরন। 
  
-হযাাঁ, আপরন আছগই একো বছলছেন। আপনাি কাছে রবশ্বাস্ছযাগয েছন হছচ্ছ না, তাই 
ন়ে? চদখুন, স্যাি জজড, আপনািা দুজছনই চেছিছস্ি চশষ প্রাছন্ত রেছলন। লর্ড চেরিল্ড 
চদখছলন, জানালাি বাইছি চবরিছ়ে এছস্ একো ো়োেূরতড ঘাছস্ি লন পাি হছ়ে  ছল 
চগছে। আপরন পাশাপারশ দাাঁডাছনা, চস্ই ো়োেূরতড আপনাি চ াছখ না পছড োছক রক 
কছি? 
  
স্যাি জছজডি দৃরি স্জাগ হল। চপা়োছিাি রদছক তারকছ়ে রতরন বলছলন, তখন চেছকই 
এই বযাপািো রনছ়ে আরে চেছব  ছলরে। আোি চ াছখি দৃরি অতযন্ত পরিষ্কাি। জানালা 
েপছক ওই স্ে়ে চকউ চবরিছ়ে োকছল আোি চ াছখ অবশযই পডত। আরে শপে রনছ়ে 
বলছত পারি, এিকে চকাছনা ঘেনা ঘছেরন। 
  
আোি ধািো জানালাি কাছে বাগাছনি গাছেি র্ালপালাি ো়ো নডছত চদছখ লর্ড 
চেরিছল্ডি চ াছখ োনুছষি ো়োেূরতড বছল ভ্রে হছ়ে োকছব। তাছক স্োপতনই বলা  ছল 
না রক, রতরন পিেুহূছতডই ঘছি এছস্ চদখছত চপছলন নক্সাগুরল  ুরি চগছে। ো়োেূরতড 
দশডছনি ভ্রেোই তখন তাি েছন রবশ্বাছস্ পরিেত হ়ে। 
  
তাি েছন চগাঁছে চগছে চয জানালা েপছক নক্সাছ ািছকই রতরন পালাছত চদছখছেন। না 
চদছখ আরেই েুল কছিরে। তবুও 
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তবুও, হাস্ছলন চপা়োছিা, আপরন রবশ্বাস্ কছিন চস্ই স্ে়ে চকাছনা ো়োেূরতডই আপনাি 
চ াছখ ধিা পছডরন? 
  
–আরে রিি রনরশ্চত রেিঃ চপা়োছিা। তা োডা চতেন হছল ঘাছস্ি র্গা়ে পাছ়েি োপ 
আপনাি নজছি আস্ত। 
  
চপা়োছিা গম্ভীিোছব োো নাডছলন। 
  
–আপনাি যুরি যোেড। লর্ড চেরিল্ড রবশ্বাস্ কছিন রতরন ো়োেূরতড চদছখছেন। চস্ই 
রবশ্বাস্ তাি দৃঢ় হছ়েছে,  ুরিি ঘেনা হারজি হও়ো়ে। পাছ়েি োছপি কো যা বলছলন, 
চস্ো আোি কাছে রবছব য রবষ়ে ন়ে। চকন না আপরন জাছনন, আজ স্ন্ধযা়ে প্র ুি বৃরি 
হছ়েছে। 
  
এই অবিা়ে চেছিস্ পাি হছ়ে চকাছনা চলাক ঘাছস্ি ওপি রদছ়ে যরদ চহাঁছে রগছ়ে োছক, 
তাি পাছ়েি োপ ঘাছস্ি ওপছি না পাও়োই স্ম্ভব। 
  
-তাহছল এখন 
  
–এখন বাইছিো বাদ চিছখ আোছদি নজি চিলছত হছব বারডি চেতছি, চলাজছনি 
ওপছি। 
  
এই স্ে়ে দিজা চঠছল ঘছি ঢুকছলন লর্ড চেরিল্ড, তাি চপেছন রেিঃ  ারলডল। 
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যুবকরেছক খুবই রবেষড লাগরেল। ততক্ষছে োনরস্ক আঘাতো হ়েছতা অছনকোই স্ােছল 
উঠছত চপছিছে। ররং লাগাছনা  শো চ াছখ লারগছ়ে চস্ স্ন্ধানী দৃরিছত চপা়োছিাি রদছক 
তাকাছলা। 
  
চপা়োছিা স্িাস্রি তাি েুছখি রদছক তাকাছলন। দৃরি রিি চিছখই প্রশ্ন কিছলন, োঁরস্ছ়ে, 
এ ঘছি িাইলপত্র চগােগাে কিাি স্ে়েই আপরন বাইছি আতডর ৎকািো শুনছত 
চপছ়েরেছলন? 
  
-হযাাঁ। 
  
–র ৎকািো চশানাি পি কতক্ষে আপরন এ ঘছি রেছলন? 
  
 ারলডল নীিছব র ন্তা কিল। পছি বলল, স্রঠক বলা েুশরকল। তছব পাাঁ  চেছক দশ 
রেরনে েত হছত পাছি। 
  
তাি আছগ পযডন্ত স্ব রঠকঠাক রেল? 
  
–হযাাঁ। 
  
–আজ এই বারডছত স্ন্ধযা়ে অরতরে আপযা়েছনি একো অনুষ্ঠান হছ়েরেল শুছনরে। 
  
–হযাাঁ, ড্রইংরুছে স্কছলই রেছলন। 
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–স্কছলই বলছত, রেিঃ এবং রেছস্স্ স্যাি জজড কযারিংেন, রেছস্স্ েযাকট্টা, রেছস্স্ 
োন্দািরলন, যুবক চিরগ কযারিংেন, লর্ড চেরিল্ড এবং আপরন রনছজ, তাই চতা? 
  
–আরে ড্রইংরুছে রেলাে না। এই ঘছি বছস্ই স্ন্ধযাি চবরশ স্ে়েো আরে কাজ কছিরে। 
  
–লর্ড চেরিল্ড, রর্নাছিি পি চক আছগ শুছত রগছ়েরেছলন? 
  
 –আছগ বলছত, আস্ছল রতনজন েরহলাই একস্ছে ড্রইংরুে চেছক চবরিছ়ে যান। 
  
–তািপি? 
  
 লর্ড চেরিল্ড বলছলন, তখন রেিঃ  ারলডল ড্রইংরুছে প্রছবশ কছি, আরে তাছক কাগজপত্র 
গুরেছ়ে িাখছত বরল। 
  
-তািপছিই বছলরেছলন, আপনািা দুজন চেছিছস্ রগছ়ে পা়ে ারি কছিন 
  
–হযাাঁ। 
  
আপনািা স্টারর্রুছে রগছ়ে কাজ কিছবন, এ কোো রেছস্স্ োন্দািরলন শুছনরেছলন বছল 
েছন কছিন? 
  
-হযাাঁ, শুছন োকবাি কো। 
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রকন্তু, আপরন চতা বছলরেছলন রতনজন েরহলা ঘি চেছড যাবাি পি আপরন কাগজপত্র 
গুরেছ়ে িাখাি কো রেিঃ  ারলডলছক বছলন। রতরন চতা চস্খাছন রেছলন না। 
  
–হযাাঁ, রতরন উপরিত রেছলন না। 
  
এই স্ে়ে রেিঃ  ারলডল বছল ওছঠ, োি কিছবন লর্ড চেরিল্ড, আপনাি কাে চেছক 
কাগজপত্র গুরেছ়ে িাখাি রনছদডশ পাবাি পি আরে স্টারর্রুছে রিছি যাই। ঘি চেছক 
চবরুবাি েুছখই দিজাি স্ােছন রেছস্স্ োন্দািরলছনি স্ছে আোি প্রা়ে ধাক্কা লাগাি 
েছতা অবিা হছ়েরেল। রতরন একো বই চনবাি জনয ড্রইংরুছে রিছি এছস্রেছলন। 
  
–তাহছল রক তুরে েছন কিে, দিজাি আডাল চেছক রতরন আোছদি কোবাতডা শুছন 
োকছত পাছিন? 
  
–আোি অনুোন তাই। 
  
লর্ড চেরিছল্ডি রদছক অনুস্রন্ধৎসু্ দৃরিছত তারকছ়ে চপা়োছিা বলছলন, বইো রক তাছক 
চদও়ো হছ়েরেল? 
  
-হযাাঁ, চিরগ বইো তাি হাছত তুছল রদছ়েরেল। 
  
–চস্ই পুিছনা কা়েদা, রনছজি েছন বছল উঠছলন চপা়োছিা, োি কিছবন, অপিাধীিা 
প্রা়েই তাছদি উছেশয রস্রিি জনয এই ধিছনি অজুহাছতি আশ্র়ে রনছ়ে োছক। 
  
-বই খুাঁজছত আস্াো ইচ্ছাকৃত বছলই আপরন েছন কিছেন? 
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েৃদু চহছস্ োো ঝাাঁকাছলন চপা়োছিা। 
  
–তাহছল, চপা়োছিা বলছলন, এি পছিই আপনািা চেছিছস্  ছল আছস্ন, রেছস্স্ 
োন্দািরলন রক কিরেছলন? 
  
–বই রনছ়ে রতরন ওপছি  ছল যান। 
  
–তরুে চিরগও রক ওপছি  ছল রগছ়েরেছলন? 
  
–হযাাঁ। 
  
–আি এই ঘছি আস্াি পাাঁ  চেছক দশ রেরনছেি েছধযই বাইছি নািীকছেি র ৎকাি 
শুনছত পান? এিপি রক ঘেল বছল যান রেিঃ  ারলডল 
  
কছ়েক েুহূতড  ুপ কছি চেছক চপা়োছিা চিি বলছত োছকন, চস্ই র ৎকাি শুনছত চপছ়ে, 
আপরন হছলি রদছক েুছে যান–তাই চতা? রববিেো আপনাি রনছজি েুছখ শুনছত 
পািছলই োছলা হ়ে…তািপি রক হল বলুন। 
  
 ারলডল চকেন অস্বরস্তি স্ছে উছঠ দাাঁডাল। চস্ আডি চবাধ কিছে চবাঝা চগল। তাছক 
স্াহাযয কিাি জনয চপা়োছিা বলছলন, বযাপািোছক রঠক চ াছখি স্ােছন তুছল আনাি 
কো বলরে আরে…আপরন রকোছব রক কিছলন..আপনাছক বুরঝছ়ে রদরচ্ছ আরে…েছন 
করুন র ৎকািো আরে কিরে 
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অরেনছ়েি েরেছত চপা়োছিা আতডর ৎকাি কিল। 
  
চপা়োছিাি কাণ্ড চদছখ লর্ড চেরিল্ডছক েুখ ঘুরিছ়ে হারস্  াপছত হল। স্যাি চজেস্ও 
অস্বরস্তছবাধ কিছত লাগছলন। 
  
-হযাাঁ, আপরন চযোছব ঘি চেছক চবরিছ়েরেছলন…আোি েছতা কছি চদখান… 
  
রেিঃ  ারলডল আছগি  াইছত স্হজ হছলও আডিোব স্মূ্পেড কারেছ়ে উঠছত পাছিরন। 
শিীছি একো শি োব রনছ়ে দিজাি রদছক এরগছ়ে চগল, দিজা খুলল। 
  
তাছক অনুস্িে কছি চপা়োছিা ঘছিি বাইছি এছলা। অপি দুজনও তাি চপেছন এরগছ়ে 
এছলা। 
  
ঘি চেছক চবরিছ়ে আস্াি পি আপরন রক দিজা বন্ধ কছি রগছ়েরেছলন? 
  
-রঠক েছন কিছত পািরে না, ইতস্তত কিল রেিঃ  ারলডল, েছন হ়ে বন্ধ কিছত েুছল 
রগছ়েরেলাে। 
  
-চবশ, তািপি রক কিছলন? 
  
 ারলডল কাছঠি পুতুছলি েছতা রস্াঁরডি রনছ  চনছে চগল। চস্খান চেছক ওপি রদছক 
তাকাল। 
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–চস্ই পরি ারিকারে বছলরেছলন রস্াঁরডি ওপছি দাাঁরডছ়েরেল। চস্ রঠক চকাো়ে রেল? 
বলছলন চপা়োছিা। 
  
রস্াঁরডি োঝ বিাবি। 
  
–তাছক রক খুবই উছেগাকুল চদখারচ্ছল? এই িকে রক 
  
চপা়োছিা রস্াঁরড চবছ়ে ওপছি চযছত চযছত োঝপছে েেছক দাাঁরডছ়ে পডছলন। ঘুছি 
রজছেস্ কিছলন, এিকে জা়েগা়ে রক? 
  
–আি দু-এক ধাপ ওপছি হছব। 
  
–এিকে োছব দাাঁরডছ়ে রেল? একিকে েরেো কছি চদখাছলন চপা়োছিা। 
  
 –রঠক ওোছব ন়ে-দাাঁডান বলরে–োোি ওপছি দুই কাছনি পাছশ হাত িাখা রেল। 
  
 –তাই বলুন, এোছব রক 
  
 চপা়োছিা হাতদুছো তুছল দুই কাছনি রকেু ওপছি োো়ে িাখল। 
  
-হযাাঁ, রঠক ওোছব। 
  
–এতক্ষছে চবাঝা চগল। এবাছি বলুন রেিঃ  ারলডল, তরুেীরে চদখছত সু্ন্দি রেল? 
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 ারলডল েছন হল চহাাঁ ে চখল। রন ু স্বছি বলল, রঠক লক্ষয করিরন–োছন– 
  
–রকন্তু, তা রক কছি হ়ে, একজন সু্ন্দিী তরুেী স্ােছন দাাঁডাছলা…আি আপরন একজন 
যুবক…স্বোবতই 
  
-স্রতয বলরে োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, আোি েছন তখন চস্-োব রেল না– 
  
যাইছহাক, োনলাে আপরন চস্খাছন লক্ষয কছিনরন, আপনাছক চদখছত চপছ়ে চেছ়েরে 
তখন েূত চদখাি গল্প চশানাল, তাই চতা? 
  
-হযাাঁ। 
  
–একো স্াদােূরতড চ াছখি স্ােছন অদৃশয হও়োি চস্ই গল্প আপরন রবশ্বাস্ছযাগয বছল েছন 
কছিরেছলন? োছন, চেছ়েরে চয স্রতযই েূত চদছখছে, তাছক চদছখ চস্কো আপনাি েছন 
হছ়েরেল? 
  
–েূত চদখাি ে়ে…তা রঠক বলছত পািব না। তছব েছন হরচ্ছল চস্ খুব হাাঁপারচ্ছল, তাছক 
খুব উছিরজত চদখরচ্ছল। েছ়ে চকেন আডি হছ়ে রগছ়েরেল চযন। 
  
-এবাছি বলুন, চস্ই স্ে়ে আপরন কাোকারে তাি েরনবছক চদছখরেছলন, রকংবা কেস্বি 
শুনছত চপছ়েরেছলন? 
  
-হযাাঁ, রঠক বছলছেন। তাি কেস্বি শুনছত চপছ়েরেলাে, চদখছতও চপছ়েরেলাে। রতরন ঘি 
চেছক চবরিছ়ে এছস্ র ৎকাি কছি রলওরন বছল চর্ছক ওছঠন। 
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–চবশ, চবশ, তািপি? 
  
–র্াক শুছনই পরি ারিকারে েুছে যা়ে আি আরেও স্টারর্রুছে রিছি আরস্। 
  
–এখাছন রস্াঁরডি ওপি যখন দাাঁরডছ়ে রেছলন, তখন স্টারর্রুছেি চখালা দিজা রদছ়ে 
কাউছক চেতছি ঢুকছত চদছখনরন? 
  
-না, না 
  
–চকউ ঢুছক োকছল বা চবরিছ়ে এছল আপনাি নজছি চতা পডা উর ত। স্টারর্রুছেি 
দিজা চতা পযাছস্ছজি এছকবাছি চশষ প্রাছন্ত। 
  
চজাছি চজাছি োো নডল  ারলডল। বলল, আোি োগয োছলা চয জানালা েপছক যাও়োি 
স্ে়ে চ ািোছক লর্ড চেরিল্ড চদখছত চপছ়েরেছলন, তা না হছল এই রবশ্রী বযাপািো 
আোি কাাঁছধই  াপত। 
  
–রপ্র়ে  ারলডল, তুরে একো আকাে, বছল উঠছলন লর্ড চেরিল্ড, চতাোছক স্ছন্দহ কিা 
হছব োবছল রক কছি? 
  
–চস্ো আপনাি অনুগ্রহ, লর্ড চেরিল্ড। যা বাস্তব তা রক আরেই অস্বীকাি কিছত পািরে। 
যাইছহাক, আোছক এবং আোি রজরনস্পত্র তোরশ কিছল আরে স্বরস্ত চপতাে। 
  
অধধছযডি স্ছে ধেছক উঠছলন লর্ড চেরিল্ড, আবাি চবাকাি েছতা কো বলে তুরে। 
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-আপনাছক স্া ড কছি চদখা চহাক, এ রক আপনাি আন্তরিক ইচ্ছা? বলছলন চপা়োছিা। 
  
–হযাাঁ োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, আন্তরিক োছবই আরে কােনা কিরে, আোছক স্া ড কছি চদখা 
চহাক। তাি রদছক র রন্ততোছব রেরনেখাছনক তারকছ়ে িইছলন চপা়োছিা। রবডরবড কছি 
রক বলছলন। নীিব িইছলন এক েুহূতড। পছি বলছলন, স্টারর্ঘছিি কাোকারেই নারক 
রেছস্স্ োন্দািরলছনি ঘি, ঘিো চকাো়ে? 
  
-স্টারর্ি রঠক উছটারদছকি ঘিোই। 
  
চপা়োছিা রনছদডশ কছি বলছলন, চেছিছস্ি ওপাছশ চয জানালাো চদখা যাছচ্ছ, চস্োই রক? 
  
-হযাাঁ। 
  
চপা়োছিা োো ঝাাঁকাছলন। পছি বলছলন, চবশ, এবাছি  লুন ড্রইংরুছে যাও়ো যাক। 
  
রনছজি চখ়োছল এপাশ ওপাশ ঘুছি চপা়োছিা ড্রইংরুছেি স্ব রকেু চদখছলন। জানালাি 
কাছে রগছ়ে রেেরকরনগুছলা পিীক্ষা কিছলন। অনয স্কছল চকৌতূহল আি রবি়ে রনছ়ে 
তাছক চদখছে। 
  
লর্ড চেরিছল্ডি স্ােছন এছস্ চপা়োছিা বলছলন, বযাপািো খুবই স্িল েছন হছ়েরেল 
প্রেছে, আস্ছল চদখরে, চবশ জরেল চকস্। তছব একো বযাপাছি আরে রনরশ্চত, 
নক্সাগুছলা বাইছি যা়েরন, এখছনা পযডন্ত বারডি েছধযই িছ়েছে। 
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লর্ড চেরিল্ড রিি দৃরিছত চপা়োছিাি রদছক তারকছ়ে চেছক তাি বিবয চবাঝাি চ িা 
কিছলন। পছি র রন্ততোছব বলছলন, রকন্তু রপ্র়ে চপা়োছিা, চলাকোছক চয আরে স্পি 
চদছখরে, 
  
স্টারর্ চেছক চবরিছ়ে ওপাছশ রেরলছ়ে চগল। 
  
-ওখাছন চকাছনা চলাকই রেল না। 
  
অছপক্ষাকৃত দৃঢ় চশানাল চপা়োছিাি কেস্বি। 
  
–আপরন বলছেন বছে, রকন্তু আরে তাছক চদছখরে। 
  
–লর্ড চেরিল্ড, আপনাি প্ররত যোছযাগয েযডাদা স্বীকাি কছিই বলরে, স্টারর্ি জানালাি 
পাছশ আপরন একজনছক চদছখছেন, বাস্তরবক পছক্ষ এ হল আপনাি অনুোন। গাছেি 
র্ালপালা যখন দুলছত োছক তাি ো়োছক োনুষ ভ্রে হও়ো অস্ম্ভব বা অস্বাোরবক রকেু 
ন়ে। আপনাি এই দশডছনি চক্ষছত্রও তাই ঘছেছে। 
  
আি প্রা়ে পাশাপারশ স্েছ়েি েছধযই এখাছন একো  ুরিি ঘেনা ঘছে চগছে। িলতিঃ 
আপনাি অনুোনো এখন আি রনেক অনুোন বছল েছন কিছত পািছেন না। স্তয 
বছলই আপরন চবাধ কিছেন। 
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–রকন্তু োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, আপনাি কো যরদ োনছত হ়ে তাহছল আোি চ াখ দুছোছকই 
অরবশ্বাস্ কিছত হ়ে। আরে আবাছিা বলরে, আোি চদখাো চ াছখি ভ্রারন্ত বা 
চকাছনািকছেি ো়োবারজ রেল না– 
  
এতক্ষে পছি েুখ খুলছলন স্যাি জজড। বনু্ধি রদছক তারকছ়ে েৃদু চহছস্ বলছলন, রপ্র়ে 
 ালডস্, আরে আশা কিরে, চতাোি ন়ে, আোি চ াখ রদছ়েই তুরে একরদন স্তয উপলরি 
কিছত পািছব। 
  
–আি একো কো লর্ড চেরিল্ড, চয রবষ়েো স্ম্পছকড আোছদি রনরশ্চত হও়ো প্রছ়োজন 
তা হল, তখন চেছিস্ পাি হছ়ে চক চক ঘাছস্ি গারল াি নাছেরন? 
  
 ারলডছলি েুখোব েুহূছতড পাছট চগল। ম্লান রবষণ্ণ স্বছি চস্ বলল, োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, যা 
অনুোন কিছত  াইছেন, তাছত স্ব স্ছন্দহ আোি ওপছিই পডছব-প্রোে হছব একোত্র 
আোি পছক্ষই  ুরি কিাি সু্ছযাগ রেল। 
  
–আহাম্মক, আবাি ঝাাঁরঝছ়ে উঠছলন লর্ড চেরিল্ড, োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা যা-ই র ন্তা করুন না 
চকন, চতাোছক আরে কখছনাই চদাষী েছন কিছত পািব না। চতাোি রনছদডারষতা রবষছ়ে 
আোি েন পরিষ্কাি  ারলডল। স্েস্ত দার়েত্ব স্হকাছিই একো আরে চঘাষো কিছত পারি। 
  
রকন্তু োঁরস্ছ়ে  ারলডল, আরে কখছনাই বরলরন চয আপনাছক স্ছন্দহ করি। 
  
-না তা বছলনরন, বলল  ারলডল, তছব রবষ়েো আপরন এেন োছব তুছল ধছিছেন চয আরে 
োডা আি চকউ  ুরি কিছত পাছি না তা স্পি হছ়ে উছঠছে। 
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–আরে যা বছলরে তা আপনাি বিছবযি সূ্ত্র ধছিই 
  
–আরে চতা বািবািই বলরে, আরে কাউছক স্টারর্ছক ঢুকছত চদরখরন। 
  
–আপনাছক অরতেে কছি চকউ স্টারর্ছত চঢাছকরন, তা আরে স্বীকাি কিরে। তছব 
আোি স্ছন্দহ চনই চয জানালা েপছক চকউ রনশ্চ়ে স্টারর্ছত ঢুছক োকছব। 
  
–রকন্তু আপরনই বছলছেন, তা ঘছেরন। 
  
–আরে বলছত চ ছ়েরে, স্টারর্ছত যরদ চকউ ঢুছক োছক তাহছল চবরিছ়ে যাবাি স্ে়ে 
লছনি ঘাছস্ তাি পাছ়েি োপ চেছক পাছি না। চস্ো স্ম্ভব, যরদ চকউ বারডি চেতি 
চেছক এছস্ োছক। ড্রইংরুছেি চয চকাছনা জানালা েপছক বাইছি রগছ়ে চেছিস্ হছ়ে 
আবাি স্টারর্ি জানালা েপছক ঢুছক নক্সাগুছলা হারতছ়ে রনছ়ে আবাি এখাছন রিছি 
আস্া–এ কাজো এেন রকেু অস্ম্ভব ন়ে। চয চকউ তা কিছত পাছি। 
  
স্মূ্পেড অস্ম্ভব, প্ররতবাদ কছি উঠল  ারলডল, লর্ড চেরিল্ড এবং স্যাি জজড চস্ই স্ে়ে 
চেছিছস্ই রেছলন। 
  
-তা আরে েুছল যাইরন োঁরস্ছ়ে  ারলডল, এবং তাছদি দৃরিশরিি রনেডিছযাগযতা রবষছ়ে যরদ 
আরে চকাছনা প্রশ্ন নাও তুরল, তাহছলও রবষ়েো এই োছক চয তািা চেছিছস্ি এ প্রান্ত 
চেছক ও-প্রান্ত পযডন্ত পা়ে ারি কছি চবরিছ়েছেন। তা লর্ড চেরিল্ড কতবাি হছব েছন 
কছিন– 
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–পাাঁ -ে়েবাি হছব– 
  
–এো যছেি স্ে়ে। স্টারর্ি জানালা চেছিছস্ি এছকবাছি বাাঁ রদছক–তািপিই এই ঘছিি 
জানালাগুছলা। আি চেছিছস্ি র্ান রদছকও আছে পিপি রতন  ািরে ঘি–পরিষ্কািই 
চবাঝা যাছচ্ছ, উপযুি স্েছ়েি জনয চ াি অছপক্ষা কছি রেল। 
  
-োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, আপরন যা বলছেন তাছত চবাঝা যাছচ্ছ, আরে যখন হছল রেছস্স্ 
োন্দািরলছনি পরি ারিকারেি স্ছে কো বলরেলাে, চ াি তখন ড্রইংরুছে অছপক্ষা 
কিরেল? 
  
-হযাাঁ, আরে তাই েছন কিরে। বলছলন চপা়োছিা। 
  
–রকন্তু এিকে একো কাজ খুবই ঝুাঁরকপূেড হছ়ে যাছচ্ছ না রক রেিঃ চপা়োছিা? বলছলন লর্ড 
চেরিল্ড। 
  
ঝুাঁরকপূেড োছব অস্ম্ভব ন়ে, বলছলন স্যাি জজড, বযাপািো এ োছব আেিা চকউই চেছব 
চদরখরন। 
  
–তাহছল বুঝছত পািছেন, বলছলন চপা়োছিা, আরে চকন রবশ্বাস্ কিরে, নক্সাগুছলা 
এখছনা এ বারডি বাইছি রনছ়ে যাও়ো হ়েরন। চস্গুছলাই আোছদি খুাঁছজ বাি কিছত 
হছব। 
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-এ আি এেন রক স্েস্যা, বলছলন স্যাি জজড, প্রছতযকছক তোশী কিছলই চবরিছ়ে 
যাছব। 
  
গম্ভীি লর্ড চেরিল্ড। কাজোছক খুব স্হজ বছল রতরন েছন কিরেছলন না। রকন্তু তাি 
চকাছনা েন্তবয প্রকাশ কিাি আছগই চপা়োছিা স্িব হল। 
  
–অপিাধীছক চবাকা োবা রঠক কাজ ন়ে, স্যাি জজড, অত স্হছজ রজরনস্ো উিাি হবাি 
ন়ে। নািী চহাক রকংবা পুরুষ চহাক, চয স্রিছ়েছে নক্সাগুছলা, যছেি বুরি তাছক এজনয 
খি  কিছত হছ়েছে। কাছজই চবাকাি েছতা চস্ চস্গুছলা তাি রজরনস্পছত্রি েছধয 
কখছনাই িাখছব না। স্া ড কিা হছল যাছত চস্গুছলা না পাও়ো যা়ে চস্জনয রনিাপদ 
চকাছনা চগাপন জা়েগাছতই লুরকছ়ে চিছখছে। 
  
-তাহছল রক চগাো বারডছতই চগাপছন তোশী  ালাছবন োবছেন? 
  
–এস্ব কাজ ওোছব হ়ে না, হাস্ছলন চপা়োছিা, কাযডকিী রবকল্প পে আোছদি রনছত 
হছব যাছত রনরবডছে চস্ই চগাপন জা়েগা়ে চপৌঁোছত পারি। রকেুো রনছদডাষ রেেযাি আশ্র়ে 
হ়েছতা রনছত হছব। এ বারডি প্ররতরে চলাকছক আরে রজোস্াবাদ কিছত  াই। এ িাছত 
আি কাউছক রবিি কিব না, যা কিাি স্কাছলই কিা যাছব। 
  
–হযাাঁ, বলছলন লর্ড চেরিল্ড, এখন এই িাত রতনছে়ে কাছিাি ঘুছেি রবে ঘোছনা বড 
অস্েীর ন কাজ হছব। 
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যাইছহাক, োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, চকাছনা স্োছলা নাি কািে না ঘছে, চস্োছবই আপনাছক 
বযাপািো চোকাছবলা কিছত অনুছিাধ কিব। এবং যোস্াধয চগাপন চিছখ। 
  
-আপরন রকেু োবছবন না লর্ড চেরিল্ড, আশ্বস্ত কছি বলছলন চপা়োছিা, বযাপািো 
এিকুল চপা়োছিাি ওপছিই চেছড রদন। 
  
তাহছল ওই কোই োকল, কাল স্কাছলই বারক তদছন্তিই কাজো চশষ কিব। আজ 
িাছত আপনাছদি দুজনছক রদছ়েই শুরু কিব। 
  
লর্ড চেরিল্ড বলছলন, োছন আোছদি দুজনছক আলাদা োছব 
  
োো ঝাাঁরকছ়ে স্েেডন জানাছলন চপা়োছিা। 
  
–আরে যা োছলা বুঝব– 
  
–তাহছল স্যাি জজডছক আপনাি কাছে চিছখ যারচ্ছ। আরে স্টারর্ছতই িছ়েরে।  ছলা 
 ারলডল 
  
লর্ড চেরিল্ড তাি চস্ছেোরিছক রনছ়ে ঘি চেছক চবরিছ়ে দিজাো চেরজছ়ে রদছলন। 
  
স্যাি জজড আি এিকুল চপা়োছিা এখন ঘছি। েুছখােুরখ চ ়োছি বছস্। স্যাি জজড পছকে 
চেছক রস্গাছিে বাি কিছত কিছত বলছলন, বুঝছলন রেিঃ চপা়োছিা, বযাপািো আরে রঠক 
বুঝছত পািরে না–এ োছব চ াছখি ওপি চেছক 
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-খুবই স্িল বযাপাি স্যাি জজড, বলছলন চপা়োছিা, এই স্েস্যাি একোই স্োধান-রেছস্স্ 
োন্দািরলন। 
  
–রেছস্স্ োন্দািরলন? আপরন রনরশ্চত? 
  
-এখছনা পযডন্ত আরে রনরশ্চত। আোি কাছে একো বযাপাি খুবই িহস্যে়ে েছন হছচ্ছ, 
চজছনশুছন এেন একজন স্ছন্দহজনক েরহলাছক রতরন এখাছন চকন োকছত রদছলন? 
রেছস্স্ োন্দািরলছনি প্ররত শিীিগতোছব চকাছনা দুবডলতা তাি কাছে রকনা, আপনাি 
পছক্ষ তা জানা স্ম্ভব। চস্ই কািছেই তাছক অস্বরস্তকি অবিা়ে না চিছল আপনাি স্ছে 
আলাদাোছব আছলা না কিাি পে চবছে রনছ়েরে। 
  
রেছস্স্ োন্দািরলছনি এ বারডছত আেরন্ত্রত হবাি এই একো কািে হছত পাছি। রেতী়ে 
কািে হছত পাছি, এ বারডছত রতরন অপি কাছিা রপ্র়ে বান্ধবী হছত পাছিন। 
  
েুখ চেছক চধাাঁ়োি কুণ্ডলী চো ন কছি হাস্ছলন স্যাি জজড। 
  
–আোছক আপরন এস্ব চেছক দূছি িাখছত পাছিন, রেিঃ চপা়োছিা। 
  
–আজছকি এই রবছশষ অনুষ্ঠাছন রেছস্স্ োন্দািরলছনি েছতা েরহলাি উপরিরত রবনা 
কািছে হছত পাছি না। আপনাছক বাদ রদছল, বুঝছত হছব চকাছনা রবছশষ কািছে লর্ড 
চেরিল্ড েদ্রেরহলাছক উপরিত কছিরেছলন। আপনাি রক েছন হ়ে? 
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-আপনাি অনুোন যোেড, োো চনছড বলছলন স্যাি জজড, তছব েরহলাি প্ররত রবছশষ 
আকষডেডবশতিঃ ন়ে তা বলছত পারি। চকন না, নািীি েলাকলা়ে েুলবাি েছতা ব়েস্ 
রতরন অছনক আছগই োরডছ়েছেন। রতরন চয কািছে েরহলাছক এখাছন আনাি বযবিা 
কছিরেছলন, তা আপনাছক বলরে–একো সু্ছযাগ স্ােছন চিছখ লর্ড চেরিল্ড তাছক যা াই 
কিছত চ ছ়েরেছলন। 
  
স্ব কো চশানাি পি চপা়োছিা বলছলন, বযাপািো এতক্ষছে পরিষ্কাি হল। রকন্তু বুঝছত 
পািছেন রনশ্চ়েই এই  ুরিি ঘেনাি স্ছে েদ্রেরহলা সু্ছকৌশছল আপনাছদি দুজনছকই 
জরডছ়ে চিছলছেন। 
  
–চস্ো উপলরি কিছত পািরে। 
  
-েদ্রেরহলা রনছজি হাছত  ুরিি কাজো যরদ নাও কছি োছকন, প্রতযক্ষ বা পছিাক্ষ োছব 
রতরন ঘেনাি স্ছে জরডত–আপনাি রক এিকে স্ছন্দহ হছচ্ছ না? 
  
স্ রকত হছলন স্যাি জজড। স্িাস্রি চপা়োছিাি েুছখি রদছক তারকছ়ে রতরন বলছলন, 
আরে বুঝছত পািরে না, উরন এগুছলা  ুরি কিছবন চকন? কাি রক স্বােড এছত উিাি 
হছত পাছি? 
  
চবশ চকৌতুছকি স্ছে স্যাি জজডছক রনিীক্ষে কিছত লাগছলন চপা়োছিা। তািপি দৃরি 
ঘুরিছ়ে চদ়োছলি রদছক তারকছ়ে বলছত লাগছলন, রকেুক্ষে আছগই আছলা নাি স্ে়ে 
বছলরে, নক্সাগুছলাি আরেডক েূলয যছেি এবং এগুছলাি রবরনেছ়ে প্র ুি অেডাগছেি 
স্ম্ভাবনা। তাহছল অেডধনরতক অনেন চেোবাি জনয চকউ 
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চদখুন, রেিঃ চপা়োছিা, চতেন যরদ েছন কছিন, তাহছল বলব, আজছকি রদছন, কাি না 
অছেডি প্রছ়োজন? কেছবরশ অোবগ্রস্ত স্কছলই। 
  
চপা়োছিা স্ছে স্ছে স্া়ে রদছ়ে বলছলন, আপনাি চক্ষছত্রও কোো স্বীকাযড বছল েছন 
কিরে স্যাি জজড। 
  
–আোি চক্ষছত্র–োছন আরে চতা অোবগ্রস্ত নই। 
  
-নন চকন? অোব আপনািও আছে, েসৃ্ে গলা়ে বলছলন চপা়োছিা, আপনাি অবিা়ে 
উপযুি স্াংস্ারিক খি -খি া একো রবিাে বযাপাি। তাি ওপি আছে যুবক চেছলি 
একো বাডরত খিছ ি োন– 
  
-ওিঃ, আতডনাছদি েত শব্দ কিছলন স্যাি জজড, পডাছশানাি খি ই রবিাে। তাি ওপছি 
এই ব়েছস্-যাবতী়ে হাতখি াও োনছত হ়ে আোছক 
  
স্াংস্ারিক অোব অনেন খি খি াি বযাপাছি বলাি সু্ছযাগ চপছ়ে স্যাি জজড তাাঁি েছনি 
স্রিত চক্ষাে অরেছযাগ, দারব-দাও়ো স্ব রকেু অকপছে প্রকাশ কছি চগছলন। বতডোন 
স্োজ-পরিরিরত, যুবস্োজ, োছ়েছদি স্ন্তাছনি প্ররত প্রশ্র়ে ও শাস্ছনি অোব, তাি 
চক্ষাে অরেছযাগ স্ব রকেুছতই স্পশড কিল। 
  
তাাঁি এই স্বাোরবক অকপে োনরস্কতাি প্রশংস্া েছন েছন কিছলন চপা়োছিা। যরদও 
রবষ়েো তাছদি আছলা য রবষছ়েি বাইছিি হছ়ে পডল তবু ধধযড স্হকাছি শুছন চগছলন। 
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পছি প্রস্ছেি ইরত োনবাি জনযই বলছত বাধয হছলন, আেিা প্রস্োন্তছি অছনকো স্ে়ে 
নি কছি চিললাে, স্যাি জজড। অছনক িাত হল–আপরন বিং শুছত  ছল যান। আপনাি 
কাে চেছক অছনক স্াহাযয চপলাে আরে, ধনযবাদ। 
  
–হযাাঁ, রঠকই বছলছেন রেিঃ চপা়োছিা। আোি শুছত যাও়ো উর ত। একো কো শুধু চজছন 
চযছত  াই, নক্সাগুছলা রক স্রতয স্রতযই উিাি কিা স্ম্ভব হছব? 
  
চপা়োছিা এবাছি রনছজি েছধয রিছি চগছলন। ধীছি ধীছি বলছলন, উিাি না কিছত 
পািাি চকাছনা কািে চতা চদখছত পারচ্ছ না। চ িা চতা কছি চদরখ। 
  
শুেিারত্র জারনছ়ে ঘি চেছড  ছল চগছলন স্যাি জজড। 
  
রনছজি েছন চ ়োছিই বছস্ িইছলন চপা়োছিা। রকন্তু র ন্তাি গেীছি হাতছড  ছলছে তাি 
েন। তাই রিি দৃরি চদ়োছলি রদছক রনবি হছ়ে িইল রকেুক্ষে। 
  
 চকাছেি পছকে চেছক একো চনােবুক আি কলে বাি কছি এিপি তাি র ন্তাি 
সূ্ত্রগুছলাছক স্াজাছত বস্ছলন। 
  
একো স্াদা পৃষ্ঠা়ে রতরন রলখছলন : 
  
রেছস্স্ োন্দািরলন 
চলরর্ জুরল়ো কযারিংেন 
 রেছস্স্ েযাকাট্টা 
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 চিরগ কযারিংেন 
রেিঃ  ারলডল। 
  
এই নােগুছলাি পছি রতরন আবাি রলখছলন : 
  
রেছস্স্ োন্দািরলন এবং রেিঃ চিরগ কযারিংেন 
রেছস্স্ োন্দািরলন এবং চলরর্ জুরল়ো 
রেছস্স্ োন্দািরলন এবং রেিঃ  ারলডল 
  
কলে নারেছ়ে কছ়েক েুহূতড নীিব িইছলন। স্হস্া চজাছি চজাছি কছ়েকবাি োো চনছড 
রনছজি েছন বছল উঠছলন, ঘেনা এবং আপাত উছেশয। এিপি রলছখ  লছলন– 
  
লর্ড চেরিল্ড কাি ো়ো চদখছত চপছ়েরেছলন? স্রতযই রক রতরন চকাছনা ো়ো চদছখরেছলন? 
যরদ না চদছখ োছকন, তাহছল চকন এেন চজাি রদছ়ে বলছেন, চদছখছেন? 
  
স্যাি জজড রক চকাছনা রকেু চদছখরেছলন? রতরন রনরশ্চত চয রকেু চদছখনরন। ঘাছস্ি লন 
পিীক্ষা কিাি পি তাি কাছে একো জানছত চ ছ়েরেলাে। 
  
দ্রিবয : লর্ড চেরিল্ড ঘছি োকাি স্েছ়ে এক চ াছখ পিাি  শো বযবহাি কছিছেন। 
রতরন দূছিি বস্তু োছলা চদখছত পান না। 
  
স্যাি জছজডি বযাপািো আবাি উছটা। রতরন দূছিি বস্তু চদখছত পান তছব কাছেি রজরনস্ 
োছলাোছব চদখছত পান না। 
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চেছিছস্ি চশষ প্রাছন্তি চকাছনা দৃশয চদখছত পাও়োি বযাপাছি স্যাি জজড অছনক 
রনেডিছযাগয। তবু লর্ড চেরিল্ড স্মূ্পেড রনরশ্চত চয রতরন একো ো়োেূরতড চদখছত 
চপছ়েছেন। 
  
রেিঃ  ারলডল চয স্ছন্দছহি ঊছবড তা রক েছন কিা  লছত পাছি? লর্ড চেরিল্ড তাি 
রনছদডারষতা চজাি রদছ়ে স্েেডন কছিছেন। কািেো রক? 
  
কািে রক এই চয রতরন রনছজ তাছক স্ছন্দহ কছিন এবং তাি জনয রতরন লরজ্জত? 
এেনও হছত পাছি রতরন অনয কাউছক স্ছন্দহ কছিন। চস্ই বযরি রেছস্স্ োন্দািরলন 
নাও হছত পাছি। 
  
চনাে চনও়ো চশষ কছি উছঠ দাাঁডাছলন চপা়োছিা। ধীি পাছ়ে স্টারর্ঘছিি রদছক 
এছগাছলন। 
  
. 
  
চপা়োছিাছক ঘছি প্রছবশ কিছত চদছখ লর্ড চেরিল্ড তাি রদছক তাকাছলন। 
  
–োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, কযারিংেনছক আপনাি রজোস্াবাদ চশষ হছ়েছে? 
  
–হযাাঁ, লর্ড চেরিল্ড। তাি কাে চেছক একো অদু্ভত প্রশ্ন চশানা চগল। 
  
 –রক রবষছ়ে? 
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–আপনাি অনুষ্ঠাছন রেছস্স্ োন্দািরলছনি উপরিরত প্রস্ছে। আোি ধািো, আপরনও 
বযাপািো উপলরি কছি োকছবন। 
  
চপা়োছিাি স্ছন্দহো অনুধাবন কিছত চপছি অস্বরস্ত চবাধ কিছলন লর্ড চেরিল্ড। 
  
-আপরন যা োবছেন, তা আছদৌ রঠক না, োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা। েদ্রেরহলাি প্ররত আোি 
চকাছনা প্রকাি দুবডলতা োকাি কো ন়ে। কযারিংেন চস্িকেই চেছবছে নারক? 
  
-হযাাঁ। তাি রবষছ়ে আপনাছদি আছলা নাি কো রতরন বছলছেন। 
  
এক েুহূতড  ুপ কছি োকছলন লর্ড চেরিল্ড। পছি বলছলন, আস্ছল আোি োো়ে একো 
পরিকল্পনা রেল। যরদও চস্ো কাযডকিী কিা স্ম্ভব হল না। নািী োত্রই চয রকেু বাডরত 
সু্রবধা চপছ়ে োছক, তাই প্রোে হল। 
  
–রকন্তু লর্ড চেরিল্ড, স্রতয স্রতয রতরন এখছনা পযডন্ত বাডরত চকাছনা সু্রবধা আদা়ে কিছত 
পাছিরন। 
  
–আপরন তাহছল বলছেন হািাছনা রজরনস্গুছলা রিছি পাবাি স্ম্ভাবনা িছ়েছে? শুছন 
আশ্বস্ত হরচ্ছ। আস্ছল এই েরহলাছক িাাঁছদ চিলাি জনয আরে চয চকৌশছলি আশ্র়ে 
চনবাি কো চেছবরেলাে তাছত আরে রনরশ্চত রেলাে। অনয রদকো একবািও চেছব 
চদরখরন। 
  
–আপনাি চকৌশলো রকিকে রেল লর্ড চেরিল্ড? জানছত  াইছলন চপা়োছিা। 
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লর্ড চেরিল্ড ইতস্ততিঃ কছি বলছলন, বযাপািো স্মূ্পেডোছব আোি োোছতই রেল। 
  
–অনয কাছিাি স্ছেই আছলা না কছিনরন? 
  
–না। 
  
–আপনাি চস্ছেোরি রেিঃ  ারলডছলি স্ছেও না? 
  
–না। 
  
–আপরন একাই দার়েত্বো চনছবন চেছবরেছলন? হাস্ছলন চপা়োছিা। 
  
–ওোই রনিাপদ পন্থা বছল আরে েছন করি। 
  
–আপরন রনিঃস্ছন্দছহ রব ক্ষে বযরি, কাউছক রবশ্বাস্ কিছত পাছিন না। তছব স্যাি জজড 
কযারিংেছনি কাছে উছেখ কছিরেছলন। 
  
কছিরেলাে, কািে আোি রপ্র়ে বনু্ধ কযারিংেন আোি স্ম্পছকড খুবই স্হানুেূরত স্ম্পন্ন। 
  
–রতরন আপনাি পুিছনা ঘরনষ্ঠ বনু্ধ, তাই না? 
  
–হযাাঁ। দীঘড কুরড বেছিি স্ম্পকড আোছদি। 
  
–আি তাি স্ত্রী? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার ইন দ্য মমউস । আগাথা মিমি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

39 

www.bengaliebook.com                                  সূমি ত্র 
 

 

–তাি স্ত্রীছকও স্োন োছবই জারন ধবরক। 
  
–রকন্তু, োি কিছবন লর্ড চেরিল্ড, তাি স্ত্রীি স্ছে আপনাি চতেন অন্তিেতা চনই। লর্ড 
চেরিল্ড একেু েেকাছলন। 
  
োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, কাছিা স্ছে আোি বযরিগত স্ম্পকড রক োকছত পাছি, এই বযাপাছি 
চস্ই প্রস্ে আস্ছে চকন বুঝছত পািরে না। 
  
–রবছশষ কািছেই প্রস্েো আস্ছে লর্ড চেরিল্ড। ড্রইংরুছে চকউ োকছত পাছি, এই 
বযাপাছি আপরন একেত হছ়েরেছলন, তাই ন়ে? 
  
-হযাাঁ। এিকে হও়ো অস্ম্ভব ন়ে, আেিা চেছবরেলাে। 
  
–তাহছল আরে জানছত  াইরে, ড্রইংরুছে চক োকছত পাছি বছল আপরন েছন কছিন? 
  
–আরে েছন করি, রেছস্স্ োন্দািরলনই োকছত পাছিন। রতরন একো বই-এি জনয রিছি 
এছস্রেছলন। এি পছিও রতরন এছস্ োকছত পাছিন, চকাছনা বই রকংবা হাতবযাগ বা 
রুোল, এেরন চকাছনা না চকাছনা অজুহাত রনছ়ে। 
  
তাোডা, তাি পরি ারিকা রস্াঁরডছত আতডর ৎকাি কছি উছঠরেল। পরি ারিকাি স্ছে 
বছন্দাবস্ত কছিই রতরন এই কাণ্ডো ঘরেছ়েরেছলন যাছত চস্ই র ৎকাি শুছন  ারলডল স্টারর্ 
চেছক চবরিছ়ে যা়ে। আি ঘছেরেল চস্ই ঘেনাই।  ারলডল চবরিছ়ে চগছল রতরন স্টারর্ 
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চেছক নক্সাগুরল গাপ কছি জানালা গছল পারলছ়ে যান। আপরনও চস্িকেই বছলছেন, 
তাই না? 
  
–একো কো আপরন েুছল চগছেন লর্ড চেরিল্ড।  ারলডল যখন চেছ়েরেি স্ছে কো 
বলরেল,  ারলডল বছলছে, তখন ওপিতলা চেছক রেছস্স্ োন্দািরলন তাি পরি ারিকাি 
নাে ধছি র্াছকন। 
  
–ওিঃ চহা, হযাাঁ, লরজ্জত হারস্ হাস্ল লর্ড চেরিল্ড, কোো আরে একদে েুছল রগছ়েরেলাে। 
  
-চদখুন লর্ড চেরিল্ড, দুছো রবষ়ে আোছদি রবছব না কিছত হছব। তাি প্রেেো আেিা 
বযাখযা কছিরে এোছব, বাইছি চেছক চ াি এছস্ নক্সাগুছলা রনছ়ে চগছে। অতযন্ত উপছযাগী 
এই সূ্ত্রো। 
  
এিপি আেিা রবছব না কিছত পারি, রবছদশী এছজছন্টি প্রস্ে। এই প্রস্ছেও একো 
রবছশষ সূ্ছত্র রেছস্স্ োন্দািরলছনি নাে এছস্ যাছচ্ছ। কাছজই অতযন্ত স্তকডোছব 
আোছদি রস্িান্ত রনছত হছব। 
  
–তাহছল রেছস্স্ োন্দািরলছনি রবষ়েো রকিকে দাাঁডাছচ্ছ? 
  
–রেছস্স্ োন্দািরলন আছদৌ ড্রইংরুছে রেছলন না।  ুরিো কছিছে তাি চকাছনা স্হছযাগী, 
চয ড্রইংরুে চেছক এছস্ছে। এো অনুোন কিা হছচ্ছ। যরদ তাই হ়ে, তাহছল এই  ুরিি 
উছেশযো রক? এোই এখন আোছদি অনুস্ন্ধাছনি রবষ়ে। 
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-এো রক অস্ম্ভব বছল েছন হছচ্ছ না? 
  
–আরে েছন করি না। যাইছহাক, নক্সাগুছলা  ুরি কিাি চপেছন উছেশযো রক হছত পাছি, 
তাই আোছদি চদখছত হছব। এক হছত পাছি, এগুছলাি রবরনেছ়ে রকেু অেডাগছেি 
উছেশয রেল। স্হজ এবং স্বাোরবক উছেশয এো। তছব অনয চকাছনা উছেশয োকাও 
স্ম্ভব বছল েছন কিরে আরে। 
  
–রক িকে? 
  
–ধরুন কাছিা সু্নাে কু্ষণ্ণ কিাি উছেছশয, কাউছক অপদি কিাি জনয। 
  
–চক চস্? 
  
–রেিঃ  ারলডছলি কো োবা চযছত পাছি। স্ছন্দহো তাি ওপছিই স্বাোরবক োছব পডছে। 
আছিা একো কো, চদশ পরি ালনাি দার়েছত্ব যািা োছকন, তাছদি জনরপ্র়েতা একো 
গুরুত্বপূেড রবষ়ে। 
  
–আপনাি কো শুছন েছন হছচ্ছ, আোি জনরপ্র়েতা কু্ষণ্ণ কিাি উছেছশযই এই  ুরি 
ঘোছনা হছ়েছে। 
  
চপা়োছিা হাস্ছলন, োো ঝাাঁকাছলন। 
  
–আোি কোগুছলা এবাছি রেরলছ়ে রনন লর্ড চেরিল্ড। আজ চেছক পাাঁ  বেি আছগ 
এেরন একো স্ঙ্কছেি েুছখােুরখ হছত হছ়েরেল আপনাছক। একরে ইউছিাপী়ে শরিি 
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স্ছে আপনাি ঘরনষ্ঠতা চকন্দ্র কছি অছনক জল চঘালা কিা হছ়েরেল। এি িছল চদছশি 
রনবডা কছদি স্ােছন আপনাি োবেূরতড যছেি কু্ষণ্ণ হছ়েরেল, চগাো চদছশি স্ছন্দহোজন 
হছ়ে উছঠরেছলন আপরন। 
  
-হযাাঁ, রেিঃ চপা়োছিা, খুবই দুিঃখজনক অবিাি েছধয কাোছত হছ়েরেল আোছক। 
  
–অে  চদছশি স্বাছেড সু্রবধাজনক নীরত রনধডািছেি জনযই একজন িাষ্ট্রপ্রধান রহছস্ছব 
আপনাছক চযাগাছযাছগি এই করঠন কাজো হাছত রনছত হছ়েরেল। গুজব েরডছ়েরেল, 
একরে রবতরকডত চদছশি স্ছে আপরন একরে  ুরি স্ম্পন্ন কছিরেছলন। চগাো চদশ রেল 
চস্ই  ুরিি রবরুছি। আজ আি চগাপন চনই চয প্রধানেন্ত্রী বযাপািো চ ছপ রদছ়েরেছলন। 
আপরন তাি স্হানুেূরত অজডন কছিরেছলন। 
  
–এ স্ব পুিছনা ইরতহাস্ রেিঃ চপা়োছিা। এখন এস্ব চেছন আনছেন চকন? 
  
–অপ্রছ়োজছন ন়ে, লর্ড চেরিল্ড। অতীছতি স্ঙ্কে কারেছ়ে উঠছত চপছিছেন বছলই পুিছনা 
শত্রু আপনাছক নতুন স্ঙ্কছে জরডছ়ে চিলবাি েক কছষছে। আপরন চয জনস্েেডন 
হািানরন, এছতই তাি রশিিঃপীডা। 
  
এখন আপরন িাজধনরতক জীবছন জনরপ্র়ে এবং প্ররতরষ্ঠত বযরিত্ব। স্কছলই জাছন 
চদছশি োবী প্রধানেন্ত্রী আপরন। 
  
-আোছক অপদি কিাি জনযই নক্সাগুছলা স্িাছনা হছ়েছে, আপরন বলছেন? অস্ম্ভব। 
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–আশ্চযড হবাি রক আছে লর্ড চেরিল্ড। একজন রবছশষ আকষডেী়ো চলরর্ি উপরিরতছত 
আপনাি স্টারর্ চেছক রিছেছনি চবাোরুরবোছনি নক্সা  ুরি হছ়ে চগল, এই খবিো িাঁস্ 
হছ়ে চগছল আপনাি পছক্ষ বযাপািো স্ম্মানজনক হছব না। তাোডা আপরন রনছজই 
স্ছন্দহোজন হছ়ে উঠছবন যখন খবছিি কাগছজ েদ্রেরহলাি স্ছে আপনাি স্ম্পছকডি 
প্ররত ইরেত প্রকাশ কিা হছব। 
  
–এতদূি অবরধ ঘেনাো চপৌঁেছব বছল েছন হ়ে না। 
  
–লর্ড চেরিল্ড, ঘেনাো তুচ্ছ হছত পাছি, রকন্তু জনস্াধািছেি েছন চনতাছদি স্ম্পছকড 
রবরূপ প্ররতরে়ো সৃ্রিি পছক্ষ যছেি। 
  
লর্ড চেরিল্ডছক র রন্তত চদখাল। রতরন বলছলন, হযাাঁ, আপরন রঠক বছলছেন। বযাপািো 
জরেল হছ়ে উঠছত পাছি। 
  
-আপনাি প্ররত ঈষডাপিা়েে এেন কারুি কো আপনাি েছন পছড? জানছত  াইছলন 
চপা়োছিা। 
  
-এো খুবই অবাস্তব র ন্তা 
  
-যাইছহাক, বুঝছত পািছেন রনশ্চ়ে, পারেডছত উপরিত কাি স্ছে আপনাি বযরিগত 
স্ম্পকড চকেন জানছত  াও়ো অপ্রাস্রেক রেল না। 
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-ওছহা, রনশ্চ়েই ন়ে। আপরন জুরল়ো কযারিংেন স্ম্পছকড জানছত চ ছ়েরেছলন। তাছক 
কখছনা আরে চতেন গুরুত্ব রদইরন। খুবই  িল আি চবপছিা়ো েরহলা। রিজ চখলাি 
বযাপাছি এছকবাছি পাগল। েছন হ়ে না রতরন আোছকও রবছশষ েূলয চদন। 
  
চপা়োছিা বলল, এখাছন আস্াি আছগ আপনাি পরি ়ে রলরপছত চ াখ বুরলছ়েরেলাে। 
আপরন রনছজ একজন। রবখযাত ইরিরন়োি; একস্ে়ে একো প্ররস্ি ইরিরন়োরিং 
প্ররতষ্ঠাছনিও প্রধান রেছলন। 
  
-হযাাঁ, আরে হাছতকলছে কাজ রশছখ এছকবাছি রনছ  চেছক উছঠ এছস্রে। বলছলন লর্ড 
চেরিল্ড। 
  
-ওছহা, রক চবাকা আরে 
  
চপা়োছিা আ েকা স্বগছতারি কিছলন। লর্ড চেরিল্ড রজোসু্ দৃরিছত তাি রদছক 
তাকাছলন। 
  
-োি কিছবন, বলছলন চপা়োছিা, একো ধাাঁধাি অংশ আওডারচ্ছলাে, এখন অবশয চস্ো 
পরিষ্কাি হছ়ে চগছে। তছব একেু যা াই কছি রনছত  াই। 
  
উছঠ দাাঁডাছলন চপা়োছিা। 
  
-তাহছল শুেিারত্র লর্ড চেরিল্ড। আপনাছক শুধু জারনছ়ে যারচ্ছ, নক্সাগুছলা চকাো়ে আরে 
জারন। 
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-আপরন জাছনন, চ াঁর ছ়ে উঠছলন লর্ড চেরিল্ড, তাহছল  লুন, এখুরন রগছ়ে চস্গুছলা উিাি 
কছি আরন। 
  
-নাস্ড এখন তা কিা যাছব না, োো নাডছলন চপা়োছিা, লর্ড চেরিল্ড, বযাপািো আপরন 
আোি ওপছিই চেছড রদন বিং। 
  
লর্ড চেরিল্ড অবোেছি তারকছ়ে িইছলন। চপা়োছিা ঘি চেছড চবরিছ়ে চগছলন। 
  
. 
  
রনছজি ঘছি রবোনা়ে বছস্রেছলন চলরর্ জুরল়ো। একো খাছেি ওপি রকেু রলখরেছলন 
রতরন। এেন স্ে়ে বাইছি চেছক শব্দ কছি ঘছি ঢুকল চিরগ কযারিংেন। 
  
–রক বযাপাি চিরগ? 
  
–এস্ব রক শুনরে? গতকাল িাছত নারক এ বারডছত  ুরি হছ়েছে? 
  
– ুরি হছ়েছে? রক  ুরি হছ়েছে? কাি কাছে শুনছল? 
  
-আরে রকেুই জারন না, রনছ ই শুছন এলাে। তছব পুরলছস্ খবি চদও়ো হ়েরন। 
চবস্িকািী তদছন্তি কাজ  লছে–একতলা়ে স্বাইছক নারক রজোস্াবাদ কিা হছচ্ছ। 
  
–রক অদু্ভত কাণ্ড। অবাক হছলন চলরর্ জুরল়ো বযাপািো রক হছ়েছে শুছনে রকেু? 
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–আেিা শুছত  ছল যাবাি পছিই নারক  ুরিো হছ়েছে, তছব রক  ুরি হছ়েছে বলছত পািব 
না। 
  
–তাহছল তদন্তকািী েদ্রছলাক রক জানছত  াইছেন? গতিাছত চক চকাো়ে রেল এস্ব? 
  
–তাই হছব স্ম্ভবতিঃ। আরে রকন্তু চতাোছক বছল িাখরে ো, চবরশ কো আরে বলছত 
পািব না। রনছ  চেছক ওপছি উছঠই চস্াজা রবোনা়ে শুছ়ে পছডরে। ক্লান্ত রেলাে খুব, 
স্ছে স্ছেই ঘুরেছ়ে পছডরেলাে। 
  
চলরর্ জুরল়ো চেছলি রদছক তারকছ়ে িইছলন। 
  
চিরগ আবাি রনছজি চেছকই বলছত শুরু কিল, তুরে চতা আোি অবিা োছলাই জান, 
হাছত নগদ োকা রকেু চনই। চদছখে রনশ্চ়েই? 
  
–তা আি চদরখরন, বলছলন চলরর্ জুরল়ো, আোি রনছজিই চতা হাতোন  লছে। চতাোি 
বাবা জানছত পািছল কী বলছবন! 
  
এই স্ে়ে দিজা়ে শব্দ কছি ঘছি ঢুকছলন স্যাি জজড। 
  
চিরগ, তুরে এখাছনই আে? একবাি রনছ  যাও। োঁরস্ছ়ে এিকুল চপা়োছিা চতাোি স্ছে 
কো বলছত  ান। 
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রনছ  ততক্ষছে রজোস্াবাছদি কাজ শুরু কছিছেন চপা়োছিা। শুরু চেছকই রেছস্স্ 
েযাকাট্টাছক স্ছন্দছহি আওতা চেছক স্রিছ়ে চিছখরেছলন। তবু চোোখাে কছ়েকো প্রশ্ন 
কিছলন রতরন। 
  
জানা চগল, রঠক এগাছিাোি স্ে়ে রতরন শুছত  ছল যান। স্ছন্দহ জাগাি েছতা চকাছনা 
শব্দ রতরন শুনছত পানরন। 
  
চপা়োছিা একস্েছ়ে প্রস্ে পাছট বযরিগত প্রস্ছে কো বলছত শুরু কিছলন। জানাছলন 
রতরন রনছজ লর্ড চেরিছল্ডি একজন গুেেুগ্ধ। রতরন স্রতযকাছিি েহৎ বযরি। 
  
-হযাাঁ, স্রতযকাছিি উছদযাগী োনুষ রতরন, বলছলন রেছস্স্ েযাকাট্টা, পরিবাছিি চকাছনা 
িকে স্াহাযয োডাই রনছজি চ িা়ে বড হছ়েছেন। 
  
এিপছিই চপা়োছিা রেছস্স্ োন্দািরলছনি প্রস্ে চতাছলন। 
  
–শুছনরে লর্ড চেরিল্ড তাি খুব বনু্ধ। 
  
-চোছেই তা ন়ে োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, বলছলন রেছস্স্ েযাকাট্টা, স্রতযকো বলছত রক, আরে 
চতা তাছক এখাছন গতকাল চদখছত পাব আশা করিরন। 
  
-আপরনও চদখরে তাি স্ম্পছকড অছনক রকেুই জাছনন। রেছস্স্ েযাকাট্টাছক উছে রদছত 
 াইছলন চপা়োছিা। ওষুছধ কাজ হল। রতরন বলছলন, এেন অপদােড েরহলা রক বলব, 
রনছজি ক্ষেতা বলছত রকেু চনই। বিাবিই অছনযি ওপি রনেডিশীল। 
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পুরুষিা বুরঝ তাছক খুব পেন্দ কছি? 
  
 তারচ্ছছলযি স্ছে বলছলন রেছস্স্ েযাকাট্টা, পুরুষছদি কো আি বলছবন না, সু্ন্দি েুখ। 
চদখছলই তািা গছল যা়ে। যুবক চিরগি কোই ধরুন না চকন, এখন চতা চস্ তাি 
একজন অন্ধেি। 
  
রেছস্স্ োন্দািরলনও স্বস্ে়ে ওই চোকিাি স্ছেই কো বলছত বযস্ত। চোকিা রিজ 
চখলাি রবছশষ রকেুই জাছন না, অে  রেছস্স্ োন্দািরলছনি েুছখ তাি চখলাি প্রশংস্া 
ধছি না–রকিকে লজ্জাকি বযাপাি বলুন। 
  
-চকন, চস্ রক োছলা চখলছত পাছি না? 
  
–চোছেই না। গতকাল িাছতই চতা চখলছত বছস্ অছনক েুল কিরেল। 
  
–শুছনরে চলরর্ জুরল়ো খুব োছলা চখছলা়োড। 
  
-হযাাঁ, উাঁ ু জাছতি জু়োরডই বলছত পাছিন। চখলাোছক উরন চপশা রহছস্ছবই রনছ়েছেন। 
স্ব স্েছ়েই চখলা়ে রু্ছব োছকন। এত চলাে চয চকন বুরঝ না? 
  
–রিজ চখছল রতরন তাহছল োছলা োকাই আ়ে কছিন বলছেন? 
  
–হযাাঁ, চহছস্ বলছলন রেছস্স্ েযাকাট্টা, চখলাি োকা়ে উরন তাি চদনা চশাধ কছি োছকন। 
তছব েছন হছচ্ছ, ইদানীং বড হাতোন  লছে। 
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গতকাল িাছতই হাবোব চদছখ আোি তা েছন হল। বুঝছলন োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, 
জু়োডীছদি এিকে অবিাই হ়ে। 
  
চপা়োছিা কো চশষ কছি রবদা়ে জানাছলন রেছস্স্ েযাকট্টাছক। তািপি চর্ছক পাঠাছলন 
চিরগ কযারিংেনছক। 
  
চ ়োছি বস্া পযডন্ত স্তকডোছব চিরগছক রনিীক্ষে কিছলন চপা়োছিা। েুছখ দুবডলতাি োপ, 
চজাি কছিই চযন হাস্বাি চ িা কিছে। চপা়োছিাি েছন হল, যুবকরেি চেতি পযডন্ত 
চযন রতরন চদখছত পাছচ্ছন। 
  
-বলুন, আরে রক কিছত পারি। 
  
চপা়োছিাি রদছক তারকছ়ে বলল চিরগ। 
  
–গতকাল িাছত ঘুছোবাি আছগ পযডন্ত রক কিরেছলন, আোছক তা বলছত আপরি আছে? 
  
 –চোছেই না। রর্নাছিি পি আেিা ড্রইংরুছে রিজ চখরল। তািপি আরে শুছত  ছল 
যাই। 
  
–তখন স্ে়ে কত? 
  
–এগাছিাোি রকেু বারক রেল। রনশ্চ়েই তাি পছিই হছ়েরেল  ুরিো? 
  
–হযাাঁ, তাি পছিই। আপরন চকাছনা শব্দ শুনছত পানরন? রকংবা রকেু চ াছখ পছডরেল? 
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–আরে রবোনা়ে চশা়োি প্রা়ে স্ছে স্ছেই ঘুরেছ়ে পরড। চকাছনা শব্দ কাছন আছস্রন, 
চ াছখও পছডরন রকেু। 
  
–আপরন রক িাছত রবোনা়ে চশাবাি পছি স্কাল পযডন্ত চস্খাছনই রেছলন? 
  
 –হযাাঁ, রঠক তাই। 
  
–অদু্ভত বযাপাি। 
  
চ াখ তুছল তাকাল চিরগ। তাি চ াছখ রবিরি। 
  
–অদু্ভত বলছেন চকন? 
  
–চকাছনা আতড র ৎকাি আপনাি কাছন যা়েরন? 
  
–নািঃ, রকেুই না। 
  
–স্রতযই অদু্ভত। 
  
–অদু্ভত বছল রক চবাঝাছত  াইছেন বুঝছত পািরে না। 
  
–আোি জানছত ইছচ্ছ কিছে, আপরন রক কাছন খাছো? 
  
–চোছেই না। 
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–অদু্ভতই বছে। রঠক আছে রেিঃ কযারিংেন, আপাততিঃ এই পযডন্ত। 
  
উছঠ দাাঁরডছ়ে রবিরিি স্ছে ঘি চেছড েুছখ একো অদু্ভত োব রনছ়ে উছঠ দাাঁডাল চিরগ। 
একেু ইতস্ততিঃ কছি বলল, আপরন বলছত এখন আোি েছন পডল, চকেন একো 
অস্পি শব্দ চযন শুনছত চপছ়েরেলাে। 
  
–তাহছল শুনছত চপছ়েরেছলন? চঠাাঁছেি চকাো়ে হাস্ছলন চপা়োছিা। 
  
–চস্ই স্ে়ে একো চগাছ়েন্দা কারহনী পডরেলাে আরে। এেনোছব জছে রগছ়েরেলাে চয 
শব্দো রনছ়ে োো ঘাোছত  াইরন। 
  
-হযাাঁ, বযাখযাো েন্দ ন়ে। 
  
এক েুহূতড চপা়োছ়োি েুছখি রদছক তারকছ়ে িইল চিরগ। তাি েছনাোব চবাঝাি চ িা 
কিল। তািপি চপেন রিছি দিজাি রদছক পা বারডছ়ে আবাি ঘুছি দাাঁডাল। . . 
  
–রক  ুরি চগছে, জানছত পারি? 
  
–খুব েূলযবান রজরনস্ অবশযই। তছব এি চবরশ রকেু জানাবাি স্বাধীনতা আোি চনই। 
  
–তাই বুরঝ। 
  
চবশ অরিিোছব ঘি চেছড চবরিছ়ে চগল চিরগ। 
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এবাছি তাহছল রেছস্স্ োন্দািরলনছক িিে কিা যাক। 
  
আপন েছন রবডরবড কিছলন চপা়োছিা। হাত বারডছ়ে একো ঘণ্টা স্পশড কিছলন। 
  
. 
  
চবশ বযস্ততাি েরেছত ঘছি ঢুকছলন রেছস্স্ োন্দািরলন। চস্পােডস্ সু্ছে খুবই সু্ন্দি 
চদখারচ্ছল তাছক। চ ়োছি আস্ন রনছ়ে সু্ন্দি কছি হাস্ছলন চপা়োছিাি রদছক তারকছ়ে। 
  
–কী স্াংঘারতক বযাপাি। এ বারডছত িাছত চ াি ঢুছকরেল, আরে চতা োবছতই পািরে 
না। তা পুরলস্ রক রকেুই কিছত পািল না? 
  
প্রা়ে এক রনিঃশ্বাছস্ কোগুছলা বছল চগছলন রেছস্স্ োন্দািরলন। 
  
চপা়োছিি েছন হল, েুছখ চোলাছ়েে হারস্ োকছলও েরহলাি চ াছখ চযন রবদ্রূপ চখলা 
কিছে। 
  
–আপরন চয পুরলস্ছক ে়ে পান না, তা পরিষ্কািই চবাঝা যাছচ্ছ। ওিা চয পুরলস্ছক এ 
বযাপাছি র্াকছবন না, তাও োছলা কছিই জাছনন আপরন। এো স্তকডতাি বযাপাি। 
  
–রকন্তু, োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, পুরলস্ছক র্াকা হছব এোই চতা স্বাোরবক বযাপাি। যাইছহাক, 
রপ্র়ে লর্ড চেরিল্ডছক র ন্তােুি কিাি জনয আরে রক কিছত পারি বলুন। 
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–ধনযবাদ োদাে। একো কো, গতকাল িাছত ড্রইংরুছে আপরন রিজ চখছলরেছলন? 
  
–হযাাঁ। 
  
–চখলা চশষ হছল আপনািা েরহলািা স্বাই  ছল যান? 
  
–হযাাঁ রঠকই বছলছেন। 
  
–আরে চজছনরে, একজন েরহলা আবাি একো বই স্ংগ্রহ কিাি জনয ড্রইংরুছে রিছি 
এছস্রেছলন। আপরনই এছস্রেছলন, তাই ন়ে? 
  
-হযাাঁ, আরেই প্রেে রিছি যাই। 
  
 স্ছে স্ছে চপা়োছিা জানছত  াইছলন,–প্রেে বলছেন, এি কািে রক? 
  
বইো রনছ়ে আরে ওপছি  ছল যাই। আোি ঘছি চবল রেছপ রকেুক্ষে দিজা়ে দাাঁরডছ়ে 
োকছত হছ়েরেল। পরি ারিকা দিজা খুলছত চদরি কিরেল। ও চবরিছ়ে এছল তাছক 
আোি  ুল আাঁ ছড রদছত বরল। 
  
ও যখন আোি  ুল আাঁ ছড রদরচ্ছল, আরে রস্াঁরডি একধাপ ওপছি দাাঁরডছ়ে রেলাে, তখন 
চ াছখ পডল, চলরর্ জুরল়ো রস্াঁরড রদছ়ে ওপছি উছঠ আস্ছেন। রজছেস্ কিছত বলছলন, 
একো বই-এি জনয রনছ  রগছ়েরেছলন। আোি চকেন অদু্ভত েছন হল। 
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চহছস্ কোো চশষ কিছলও কোি ইরেতপূেড সু্ি শুছন চপা়োছিাি েছন হল, রেছস্স্ 
োন্দািরলন চলরর্ কযারিংেনছক চোছেই পেন্দ কছিন না। 
  
চবশ বুঝছত পািলাে। আচ্ছা োদাে, ওপছি যাবাি পি আপনাি পরি ারিকাি আতডনাদ 
আপরন শুনছত চপছ়েরেছলন? 
  
-হযাাঁ, হযাাঁ, ওই িকে রকেু একো শুনছত চপছ়েরেলাে আরে। 
  
–আপরন রনশ্চ়ে তাছক রকেু রজছেস্ কছিরেছলন? 
  
–হযাাঁ, কছিরেলাে। চস্ জানাল, রকিকে একো স্াদা োস্োন েূরতড চস্ চদছখরেল। চস্ই 
অদু্ভত দৃশয চদছখই েছ়ে র ৎকাি কছি উছঠরেল। অরশরক্ষত চেছ়েছদি কো আি রক 
বলব বলুন। 
  
গতকাল িাছত চলরর্ জুরল়োি পিছে রক চপাশাক রেল আপনাি েছন আছে? 
  
–হযাাঁ, হাস্ছলন রেছস্স্ োন্দািরলন, আপরন রক চবাঝাছত  াইছেন বুঝছত পািরে, স্াদা 
চপাপাশাক পিা চলরর্ জুরল়োছক অন্ধকাছি অনযিকে েছন হছ়েরেল আোি পরি ারিকাি। 
রবর ত্র রক, এইস্ব চেছ়েিা খুবই কুস্ংোিাচ্ছন্ন। 
  
–আপনাি এই পরি ারিকারে কতরদন আপনাি কাছে আছে? 
  
–চবরশ রদন ন়ে, োস্ পাাঁছ ক হছব। 
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–আপনাি অনুেরত রনছ়েই, তাি স্ছে একবাি কো বলছত  াই আরে। 
  
  রেছস্স্ োন্দািরলছনি চ াখ একেু বড হল। রতরন শান্ত গলা়ে বলছলন, রনশ্চ়েই 
বলছবন। 
  
-আপনাছক অছনক ধনযবাদ রেছস্স্ োন্দািরল, আপনাি চস্ৌন্দছযডি েতই আপনাি 
বযবহািও েুগ্ধকি। আরে প্রশংস্া না কছি পািরে না। 
  
–এই প্রশংস্াি জনয আপনাছক ধনযবাদ। উছঠ দাাঁরডছ়ে চপা়োছিাি স্ছে কিেদডন কিছলন 
রেছস্স্ োন্দািরলন। আবাি বলছলন, আপনাি স্ািলয কােনা করি। 
  
ঘি চেছড চবরিছ়ে চগছলন রতরন। চপা়োিা আপনেছন রবডরবড কিছলন, স্ািলয আরে 
পাব না আপরন রনরশ্চত জাছনন, চস্ই জনযই স্াডম্বছি স্ািলয কােনা কছি চগছলন। রকন্তু 
আরে এিকুল চপা়োছিা— 
  
. 
  
রেছস্স্ োন্দািরলছনি িিারস্ পরি ারিকা োদছো়োছজল রলওরনছক চদখা চগল দিজাি 
স্ােছন। কাছলা চপাশাক আি কাাঁধ-চোাঁ়ো চঢউ চখলাছনা  ুছল তাছক চবশ আকষডেী়ে 
চদখারচ্ছল। চপা়োছিা েছন েছন স্বীকাি কিছলন, চেছ়েরেি রূপ আছে। 
  
েুছখ স্লজ্জ হারস্ রনছ়ে ঘছি ঢুকছত ইতস্ততিঃ কিরেল চস্। চপা়োছিা তাছক চেতছি 
আস্াি ইরেত কিছলন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 মার্ডার ইন দ্য মমউস । আগাথা মিমি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

56 

www.bengaliebook.com                                  সূমি ত্র 
 

 

-এছস্া োদছো়োছজল, ে়ে চনই। 
  
ধীি পাছ়ে চহাঁছে এছস্ চপা়োছিাি উছটারদছকি চ ়োছি বস্ল চস্। 
  
–চতাোছক চদছখ েডরস্ছ়ে  ারলডলছক খুবই চবিরস্ক বছল েছন হছচ্ছ আোি। 
  
রলওরন অবাক হছ়ে তাকাল চ াখ তুছল। 
  
-তুরে খুবই সু্ন্দি। োঁরস্ছ়ে  ারলডলছক রজছেস্ কছিরেলাে, তুরে চদখছত চকেন। চস্ 
উিছি বছলরেল, জাছন না। 
  
রলওরনি েুছখ এবাছি কো িুেল। অবোি স্বছি বলল, ওই পােছিি েূরতডোি কো 
বলছেন? চলাকো জীবছন চকাছনা চেছ়েি রদছক তারকছ়েরেল রকনা স্ছন্দহ। 
  
-চব ািাই বলছত হছব, তিল কছে বলছলন চপা়োছিা, রনিঃস্ছন্দছহ চস্ অছনক রকেু 
হারিছ়েছে। তছব েছন হ়ে, এ বারডছত অছনছকই চতাোি চস্ৌন্দছযডি প্রশংস্া কছি, রক 
বল? 
  
–োঁরস্ছ়ে রক চবাঝাছত  াইছেন, বুঝছত পািরে না। 
  
-তাই রক হ়ে োদছো়োছজল, তুরে রঠকই বুঝছত পািে। তাহছল বলরে চতাোছক চশান। 
গতকাল িাছত তুরে শুনলাে েূত চদছখে। রকন্তু যখন শুনলাে তুরে োো়ে হাত রদছ়ে 
হতেম্ব হছ়ে দাাঁরডছ়ে পছডরেছল, তখনই বুঝলাে চকাছনা েূত চদছখ চতাোি ওই অবিা 
হ়েরন। বুঝছল রলওরন, েূত চদছখ চকাছনা চেছ়ে যখন ে়ে পা়ে, স্ছে স্ছে বুছক হাত 
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রদছ়ে রকংবা দুহাছত েুখ চঢছক চস্ আতডনাদ কছি ওছঠ। চেছ়েছদি ে়ে পাবাি ওোই 
স্বাোরবক েরেো। 
  
রকন্তু তাি হাত যরদ োোি ওপছি দু কাছনি পাছশ োছক তাহছল ধছি রনছত হ়ে 
বযাপািো অনয রকেু। আরে বলছত পারি, চতাোি  ুল এছলাছেছলা হছ়ে চগরেল, আি তুরে 
দ্রুত হাছত  ুলগুছলা রবনযস্ত কিছত বযস্ত হছ়ে পছডরেছল। আরে রঠক বলরে রকনা এবাছি 
তুরেই বল োদছো়োছজল। স্রতয কছি বল চতা, রস্াঁরডি োঝখাছন দাাঁরডছ়ে তুরে অেন 
র ৎকাি কছি উছঠরেছল চকন? 
  
আরে রকেু রেেযা বলরে না োঁরস্ছ়ে চপা়োিা, আরে স্রতযই স্াদা চপাশাছক চোডা একো 
ো়োেূরতড চদছখ আাঁৎছক উছঠরেলাে। আপরন রবশ্বাস্ করুন। 
  
-োদছো়োছজল, আোছক চবাকা বানাবাি চ িা কছিা না। চতাোি এই কারহনী োঁরস্ছ়ে 
 ারলডছলি কাছন হ়েছতা খুবই রবশ্বাস্ছযাগয েছন হছত পাছি, রকন্তু আরে এিকুল চপা়োছিা, 
আোি কাছে চস্িকে ন়ে, বুঝছতই পািছে। 
  
আস্ল কোো হল, একো অপ্রতযারশত  ুম্বন চতাোছক  েছক রদছ়েরেল। আি চতাোছক 
 ুেু চখছ়েরেল োঁরস্ছ়ে চিরগ কযারিংেন, তাই ন়ে রক? 
  
ঝকঝছক চ াছখ তাকাল রলওরন। চপা়োছিাি চ াখ তাি চ াছখ আেছক চগল। চবরশক্ষে 
তারকছ়ে োকছত পািল না চস্। চ াখ স্রিছ়ে োো নত কিল। 
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চপা়োছিা চেছ়েরেি েছনাোব উপলরি কিছত চপছি চেহাদ্রড কছে বলছলন, একো  ুেুি 
বযাপাি এেন রকেু ন়ে, তুরে বযাপািো রক হছ়েরেল আোছক বল। 
  
েুখ না তুছলই রলওরন বলছত লাগল, রেিঃ চিরগ কখন আোি চপেছন এছস্ দাাঁরডছ়েরেল 
আরে বুঝছতই পারিরন। আ েকা চস্ দুহাছত আোছক জাপছে ধছি আদি কছি  ুল চঘাঁছে 
রদছ়েরেল। 
  
আোি তখন আি রকেু কিাি রেল না। চিরগ বছল বুঝছত পারিরন, তাই ে়ে চপছ়ে 
র ৎকাি কছি উছঠরেলাে। 
  
-হযাাঁ, তািপি? 
  
–পিক্ষছেই স্টারর্ি দিজাি খুছল চবরিছ়ে চস্ছেোরি রেিঃ  ারলডল রস্াঁরডি কাছে েুছে 
আছস্। আরে রস্াঁরডি ওপছি হতেম্ব হছ়ে দাাঁরডছ়ে পছডরেলাে। 
  
চকন র ৎকাি কছি উছঠরে, আোছক বলছত হল। েূছতি রেেযা কারহনী বছল চকাছনা 
িকছে স্াোল রদছত হল আোছক। 
  
এোডা আি চকাছনা উপা়ে রেল না আোি। 
  
চপা়োছিা োো ঝাাঁকাছলন। রনছজি েছন রবডরবড কিছলন। স্ব বযাখযাই পাও়ো চগল 
এতক্ষছে। 
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চপা়োছিা স্হানুেূরতি দৃরি রনছ়ে রলওরনি রদছক তাকাছলন। বলছলন, চদখ োদছো়োছজল, 
চতাোছক চকাছনা ঝাছেলাি স্ছে আরে জডাছত  াই না। তছব চতাোছক আোি একো 
উপকাি কিছত হছব। 
  
–আপরন অতযন্ত দ়োলু োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা। আপনাি উপকাি হছত পাছি এেন চয চকাছনা 
কাজই আরে কিব, বলুন। 
  
–চতাোি েরনছবি বযাপাছি রক জান? 
  
–রবছশষ রকেুই ন়ে োঁরস্ছ়ে। তছব উরন যাছদি স্ছে চেছশন তাছদি একো ধবরশিয 
আোি চ াছখ পছডছে। 
  
–রক িকে? 
  
-তাি বনু্ধছদি চবরশি োগই, ধস্নযরবোছগি চলাক। চকউ নারবক, চকউ পদারতক ন়েছতা 
এ়োিছিাছস্ডি। এ োডাও অছনছক আছস্ন তাি কাছে যািা রবছদশী চলাক। তািা আছস্ন 
 ুরপ ুরপ। আোি েছন হ়ে েযার্াে এখছনা যছেি সু্ন্দিী। রকন্তু তাি বনু্ধিা তাি 
চস্ৌন্দছযডি বযাপাছি অছনক চবরশ উচ্ছ্বরস্ত বছলই েছন হ়ে আোি। এস্বই অবশয 
ধািো। আরে নতুন এছস্রে, চকাছনা চগাপন কো রতরন আোছক বছলন না। 
  
-তাি োছন, রতরন রনছজই স্ব রকেু কিছত  ান? 
  
–হযাাঁ, তাই োঁরস্ছ়ে। 
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–আোছক চতা তুরে তাহছল স্াহাযয কিছত পাি। 
  
–বলুন োঁরস্ছ়ে, আোি স্াধযেত চ িা কিব। 
  
–একো কো আোছক বল, আজ স্কাছল চতাোি েযার্ােছক রক িকে চেজাছজ চদছখে? 
  
–তাছক খুবই খুরশ েছন হরচ্ছল। 
  
–এই খুরশ খুরশ চেজাছজি কািে রকেু বুঝছত চপছিে? 
  
–না, োঁরস্ছ়ে, চতেন রবছশষ রকেু চতা চদখছত পারচ্ছ না। তছব খুবই উৎিুে রতরন। 
  
–চকাছনা জছ়েি আনন্দ চযেন হ়ে? –হযাাঁ, োঁরস্ছ়ে, রঠক এই কোোই আরে বলছত 
চ ছ়েরেলাে। 
  
চপা়োছিা োো নাডছলন। বলছলন, ধনযবাদ োদছো়োছজল, আপাততিঃ এই পযডন্ত। 
  
রলওরন ঘি চেছড  ছল চগল। চপা়োছিাি েুছখ আশা-রনিাশাি র ন্তাি ো়ো পডল। রতরন 
ঘছি পা়ে ারি কিছত োছকন। 
  
চলরর্ জুরল়োি স্ছে কো বলা বারক। চস্ই কো চেছবই উছিজনা আি উছেগ বাডরেল 
তাি। রক বলছবন রতরন? রক চশানা যাছব তাি েুখ চেছক? 
  
. 
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ঘছি প্রছবশ কিছলন চলরর্ জুরল়ো। গেীি দৃরিছত তাছক রনিীক্ষে কিাি চ িা কিছলন 
চপা়োছিা। বহু প্রতযারশত ওই েুছখ আশাি প্ররতশ্রুরত চদখছত  াইছলন রতরন। 
  
চকাছনা েূরেকা না কছিই চলরর্ জুরল়ো বলছলন, গতকাল িাছত নারক এ বারডছত  ুরি 
হছ়েছে? 
  
–হযাাঁ েযার্াে। চস্ই বযাপাছিই আপনাছদি স্ছে দু-একো কো বলছত  াইরে। বলছলন 
চপা়োছিা। 
  
–হযাাঁ, লর্ড চেরিল্ড তাই বলরেছলন। 
  
গতকাল িাছত আপনাছদি রিজ চখলাি পছি রক ঘছেরেল খুছল বলুন। 
  
–আোছদি আি এক হাত চখলাি ইচ্ছা রেল। রকন্তু আোি স্বােী বলছলন তাহছল অছনক 
িাত হছ়ে যাছব। তাই চখলা ওখাছনই চশষ কছি রদছ়ে আেিা শুছত  ছল যাই। 
  
তািপছি? 
  
–আরে যোিীরত ঘছি রগছ়ে শুছ়ে পরড। 
  
–তািপি–বছল যান। 
  
 –ঘুছেি আছগ এই পযডন্তই আোি েছন আছে। তা  ুরিি ঘেনাো ঘেল কখন? 
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–আপনািা ওপছি  ছল যাও়োি একেু পছিই। 
  
–ওছহা। রক রজরনস্  ুরি হছ়েছে বছল েছন হছচ্ছ? 
  
–খুবই েূলযবান রজরনস্ েযার্াে। রকেু চগাপন কাগজপত্র। 
  
–খুবই দিকারি? 
  
–অতযন্ত দকারি। এবং আরেডকেূলযও অছনক। 
  
–তাই বুরঝ? 
  
চপা়োছিা স্িল চ াছখ তাকাছলন চলরর্ জুরল়োি রদছক। পছি বলছলন, আচ্ছা েযার্াে, 
আপনাি চস্ই বইোি বযাপাছি রকেু বলছবন? 
  
–আোি বই। চ াছখ ভ্রূকুরে হানছলন চলরর্ জুরল়ো। 
  
রেছস্স্ োন্দািরলছনি কাছে শুনলাে, আপনািা রতনজন েরহলাই তাছস্ি আস্ি চেছক 
উছঠ চয যাি ঘছি  ছল যান। আপরন খারনক পছিই একো বই চনবাি জনয আবাি রনছ  
চনছে আছস্ন। 
  
-হযাাঁ, এছস্রেলাে। 
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–তাহছল চদখা যাছচ্ছ, ঘছি রগছ়ে আপরন স্িাস্রি রবোনা়ে শুছ়ে পছডনরন। খারনক পছিই 
আবাি ড্রইংরুছে রিছি এছস্রেছলন। 
  
–রঠক বছলছেন। আরে বলছত েুছল রগছ়েরেলাে। 
  
এবাি তাহছল বলুন। ড্রইংরুছে আস্াি পছি আপরন চকাছনা শব্দ শুছনরেছলন? কাছিা ে়ে 
পাও়ো আতডর ৎকাি?: 
  
-হযাাঁ–োছন-ওিকে রকেু শুছনরে বছল েছন হ়ে না। 
  
–আপনাি শুনবাি কো েযার্াে। ড্রইংরুে চেছক আপরন না শুছন পাছিন না। 
  
–না, না, োো চদালাছলন চলরর্ জুরল়ো, আরে রকেুই শুনছত পাইরন। 
  
চপা়োছিা শীতল চ াছখ তাকাছলন। চকাছনা উিি কিছলন না। 
  
চলরর্ জুরল়ো আশা কছিরেছলন চপা়োছিা রকেু বলছবন। রকন্তু তাছক নীিব োকছত চদছখ 
একেু অস্বরস্ত চবাধ কিছলন। ইতস্ততিঃ কছি বলছলন, তাহছল এখন রক বযবিা চনও়ো 
হছচ্ছ? 
  
-রকছস্ি বযবিাি কো বলছেন েযার্াে? 
  
– ুরি যাও়ো রজরনস্ো উিাছিি। পুরলস্ রনশ্চ়েই রকেু কিছে? 
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–না েযার্াে, োো নাডছলন চপা়োছিা, এ চকছস্ পুরলস্ র্াকা হ়েরন। আোি ওপছি 
দার়েত্ব চদও়ো হছ়েছে। 
  
চপা়োছিাি রদছক অবাক চ াছখ তারকছ়ে িইছলন চলরর্ জুরল়ো। রবিছ়েি োবো চকছে 
রগছ়ে ধীছি ধীছি চকেন করঠন হছ়ে উঠল েুখোব। 
  
-তাহছল আপরনই চতা বলছত পাছিন রক বযবিা চনও়ো হছচ্ছ। 
  
 –আরে আোি স্াধযেত চ িা কিরে েযার্াে এবং আরে আশারিত। 
  
–চ ািছক ধিাি বযাপাছি? 
  
–না েযার্াে, কাগজপত্রগুছলা উিাি কিাই আোি আস্ল উছেশয। 
  
চলরর্ জুরল়োি েুখোব খারনকো স্হজ হল। রতরন ধীছি ধীছি বলছলন, হযাাঁ, চস্ো 
হও়োই োছলা। একেু চেছে আবাি বলছলন রতরন, আোছক আি রকেু রজোস্া আছে 
োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা। 
  
–না, েযার্াে, আপনাছক আি কি চদব না। ধনযবাদ। 
  
চ ়োি চেছড উছঠ স্িাস্রি ঘি চেছক চবরিছ়ে চগছলন চলরর্ জুরল়ো। 
  
চপা়োছিা ধীি পদছক্ষছপ িা়োিছেছস্ি রদছক এরগছ়ে চগছলন। চলরর্ জুরল়োি বছল 
যাও়ো কোগুছলা রনছ়েই রতরন েছন েছন নাডা াডা কিরেছলন। 
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এেরন স্েছ়ে জানালা পছে ঘছি ঢুকছলন লর্ড চেরিল্ড। 
  
-কতদূি এগুছলন োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা। 
  
–খুবই আশাবযিক লর্ড চেরিল্ড। আোি তদছন্তি কাজ োছলা োছবই এগুছচ্ছ। 
  
চপা়োছিাি উিছি স্ন্তুি হছত পািছলন না লর্ড চেরিল্ড। রতরন আছিা চবরশ রকেু চযন 
আশা কছিরেছলন। চপা়োছবাি েুখোবও তাি কাছে স্পি ন়ে। তাি েছন হল 
চপা়োছিাছক রতরন রঠক বুছঝ উঠছত পািছেন না।  
  
লর্ড চেরিল্ডছক উছেশয কছি চপা়োছিা আবাি বলছলন, রঠক চযেনরে আশা কছিরেলাে। 
অরবশ্বাছস্ি চোাঁ়ো লর্ড চেরিছল্ডি গলা়ে। 
  
–আপনাি অরতরেছদি আশু রবদা়ে জানাবাি বযবিা কিা যা়ে? বলছলন চপা়োছিা। 
  
–তা কিাি অসু্রবধা রবছশষ হছব না, েছন হ়ে। আোি লন্ডন যাবাি একো অজুহাত 
চদখাছনা চযছত পাছি, তাহছল েছন হ়ে অরতরেিা এখান চেছক  ছল যাও়োি কোই 
োবছবন। 
  
-তাহছল চস্িকেই একো বযবিা কিন। এো একো োছলা বযবিাই েছন হ়ে, চকউ 
অস্ম্মারনত চবাধ কিছবন না। 
  
লর্ড চেরিল্ড বলছলন, আপনাি উপছদশ েছতা তাহছল চস্ই বযবিাই কিা যাক। 
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 একেু ইতস্ততিঃ কছি ঘি চেছক চবরিছ়ে চগছলন রতরন। 
  
. 
  
েধযাহ্নছোছজি পছিই অরতরেিা রবদা়ে রনছত শুরু কিছলন। বারডি স্ােছন দুছো গারড 
দাাঁড কিাছনা। কযারিংেনিা যাছবন তাছদি রনজস্ব েরিস্ গারড কছি। 
  
লর্ড চেরিছল্ডি চিালস্ ধতরি িছ়েছে, রেছস্স্ োন্দািরলন আি রেছস্স্ েযাকাট্রাি জনয। 
তািা যাছবন চট্রছন। গারড তাছদি চস্টশন পযডন্ত চপৌঁছে রদছ়ে আস্ছব। 
  
চপা়োছিা হছলি েছধয দাাঁরডছ়ে অরতরেছদি রবদা়ে পবড চদখছেন। 
  
রবদা়ে চনবাি স্ে়ে রেছস্স্ োন্দািরলন লর্ড চেরিল্ডছক বলছলন, এেন একো রবদঘুাঁছে 
পরিরিরতি েছধয আপনাছক চিছখ চযছত হছচ্ছ বছল খুবই খািাপ লাগছে। আশা কিরে 
স্ব রকেুিই সু্ষু্ঠ স্োধান হছ়ে যাছব। 
  
লর্ড চেরিছল্ডি হাছত েৃদু  াপ রদছ়ে রতরন চিালস্ গারডি রদছক এরগছ়ে চগছলন। রেছস্স্ 
েযাকাট্টাও হল চেছক চনছে তাছক অনুস্িে কিছলন। 
  
রলওরন ড্রাইোছিি পাছশি রস্ছে বছস্রেল। হঠাৎ চস্ দিজা খুছল হন্তদন্ত হছ়ে েুছে এছলা 
হল ঘছি। 
  
–েযার্াছেি চড্ররস্ংছকস্ো গারডছত রনছত েুল হছ়ে চগছে। 
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দ্রুত চখাাঁজাখুাঁরজি পালা শুরু হল। রেরনে খাছনছকি েছধযই অবশয লর্ড চেরিল্ড চকস্ো 
খুাঁছজ চপছলন একো পুিছনা আলোরিি আডাছল। তুছল রদছলন রলওরনি হাছত। খুরশ হছ়ে 
চস্ েুেল গারডি রদছক। 
  
খারনক পছিই গারডি জানালা়ে োো বারডছ়ে রেছস্স্ োন্দািরলন র ৎকাি কছি র্াকছলন, 
লর্ড চেরিল্ড 
  
গারডি কাছে এরগছ়ে চগছলন লর্ড চেরিল্ড। রেছস্স্ োন্দািরলন জানালা গরলছ়ে একো 
খাে তাি রদছক বারডছ়ে রদছলন। 
  
-রকেু েছন কিছবন না, আোি এই র রঠো আপনাি চপাস্ট-বযাছগ চিছখ রদন। শহছি 
রগছ়ে চপাস্টবছক্স চিলছত একদে েুছল যাব। আোি র রঠ রদছনি পি রদন বযাছগ পছড 
োছক। 
  
ওপাছশ স্যাি জজড কযারিংেনও তাাঁি গারডছত ওঠাি জনয প্রস্তুত হছ়েছেন। চিরগ গারডি 
দিজা খুছল দাাঁরডছ়ে আছে। 
  
স্হস্া চলরর্ জুরল়ো চপা়োছিাি রদছক এরগছ়ে চগছলন। েৃদুস্বছি বলছলন, োঁরস্ছ়ে 
চপা়োছিা, আপনাি স্ছে রকেু কো বলছত  াই। 
  
চলরর্ জুরল়ো তাছক হাছত ধছি চেছন রনছ়ে এছলন একো চোে ঘছি। রনছজই চেতি 
চেছক দিজা বন্ধ কছি রদছলন। 
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রনিাস্ি েরেছত স্ছম্মারহছতি েত দাাঁরডছ়ে রেছলন চপা়োছিা। চলরর্ জুরল়ো তাি রদছক 
রিছি বলছলন, আপরন যা বলছলন তা রক স্রতয, লর্ড চেরিছল্ডি কাগজপত্রগুছলা খুবই 
গুরুত্বপূেড? 
  
-হযাাঁ, েযার্াে, ওগুছলা খুবই দিকািী। 
  
–চস্গুছলা যরদ তাছক চদবাি জনয আপনাি হাছত তুছল চদও়ো হ়ে, তাহছল বলুন চকাছনা 
প্রশ্ন কিছবন না, িারজ? 
  
চপা়োছিা চকাছনা জবাব রদছলন না। আছিা রকেু চশানাি জনয অছপক্ষা কছি িইছলন। 
  
-একোই শতড, বলুন আপরন িারজ, চ াছিি নাে পরি ়ে রকেুই প্রকাশ কিা  লছব না। 
  
-বুঝছত পািলাে, শান্ত কছে বলছলন চপা়োছিা, রকন্তু কাগজগুছলা কখন চিিত পাও়ো 
চযছত পাছি; েযার্াে? 
  
–চবলা বাছিাোি েছধয অবশযই। আরে প্ররতশ্রুরত রদরচ্ছ। রকন্তু আপনাছকও প্ররতশ্রুরত 
রদছত হছব, এ বযাপাছি চকউ রকেু জানছত পািছব না। 
  
-হযাাঁ, েযার্াে, আরে প্ররতশ্রুরত রদরচ্ছ। স্ংযত কছে উচ্চািে কিছলন চপা়োছিা। 
  
 –তাহছল চস্ই েতই বযবিা কিা হছব। 
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কো চশষ কছিই চলরর্ জুরল়ো দ্রুত পাছ়ে ঘি চেছক চবরিছ়ে চগছলন। একেু পছিই 
গজডন তুছল েরিস্ গারডো চবরিছ়ে চগল। 
  
চপা়োছিা ধীি পাছ়ে ঘি চেছক চবরিছ়ে  লছত  লছত স্টারর্ছত এছস্ ঢুকছলন। লর্ড 
চেরিল্ড চস্ ঘছিই রেছলন। েুখ তুছল চপা়োছিাি রদছক তাকাছলন। 
  
চপা়োছিা এরগছ়ে এছস্ হাত বারডছ়ে রদছলন। 
  
-আপনাি জনয একো সু্খবি রনছ়ে এলাে লর্ড চেরিল্ড। আোি চকস্ চশষ হবাি েুছখ। 
  
–যোেড সু্খবি। রকন্তু 
  
চপা়োছিা েুখ খুলছলন। একেু আছগ চলরর্ জুরল়োি স্ছে তাি চয কোবাতডা হছ়েছে, স্ব 
খুছল বলছলন। 
  
হতেম্ব হছ়ে িইছলন লর্ড চেরিল্ড। চকাছনা িকছে বলছলন, বযাপািো রক হল আরে রঠক 
বুঝছত পািরে না। 
  
-না পািাি রকেু চনই লর্ড। চলরর্ জুরল়ো পরিষ্কািই জারনছ়ে চগছলন, চক বা কািা ওই 
নক্সাগুছলা  ুরি কিছত পাছিন। 
  
-আপরন বলছেন, চলরর্ জুরল়ো নক্সাগুছলা  ুরি কছিনরন? 
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রনশ্চ়েই ন়ে, লর্ড চেরিল্ড। রকন্তু রতরন যখন চস্গুছলা চিিত চদবাি প্রস্তাব কছিছেন 
তখন ধছি চনও়ো যা়ে  ুরি কছিছে তাি রনছজি চনাক চকউ, হ়ে স্বােী ন়েছতা চেছল। 
রকন্তু ওরদছক চদখা যাছচ্ছ, স্যাি জজড আপনাি স্ছে চেিাছস্ রেছলন। তাহছল…আসু্ন 
গতকাছলি ঘেনাগুছলা আবাি নতুন কছি স্ারজছ়ে চদখা যাক। 
  
গতকাল িাছত চখলা চশষ কছি উছঠ চলরর্ জুরল়ো তাি ঘছি  ছল যান। খারনক আছগই 
ওপছি উছঠ এছস্রেল চিরগ। রকন্তু চলরর্ তাছক ঘছি চদখছত চপছলন না। চেছলি চখাাঁজ 
রনছত রতরন তখনই আবাি রনছ  আছস্ন। রকন্তু চস্খাছনও চস্ রেল না। 
  
িাত চশষ হছলই রতরন  ুরিি ঘেনাি কো জানছত পাছিন। আিও শুনছত চপছলন 
রজোস্াবাছদি স্ে়ে তাি চেছল জারনছ়েছে িাছত চস্ ঘি চেছড চবছিা়েরন। স্বোবতিঃই 
রতরন বুঝছত পাছিন, তাি চেছল রেেযা কো বছলছে। 
  
চেছলি অছনক বযাপািই রতরন জানছতন। রবছশষ কছি তাি োকাি অনেছনি রবষ়ে। 
োকা পাবাি জনয চস্ অরিি হছ়ে উছঠরেল। 
  
এরদছক; রতরন এ-ও লক্ষ কছিছেন রেছস্স্ োন্দািরলছনি খুব ঘরনষ্ঠ হছ়ে উছঠছে চস্। 
স্ব রেরলছ়ে একো বযাপাছি রনরশ্চত হছ়ে যান চলরর্ জুরল়ো। রেছস্স্ োন্দািরলছনি িাঁছদ 
পা বারডছ়েছে চিরগ, তািই প্রছিা না়ে নক্সাগুছলা  ুরি কছি চস্। 
  
চলরর্ জুরল়ো আস্ি হছলও নীরতভ্রি নন। রতরন রিি কছিন, চেছলছক  াপ রদছ়ে 
নক্সাগুছলা উিাি কিছবন এবং যোিাছন চিিত চদছবন। 
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–এত একো কল্পকারহনী হছ়ে যাছচ্ছ োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, বাস্তছব এেন বযাপাি এছকবাছিই 
অস্ম্ভব। স্মূ্পেড অস্ম্ভব। 
  
–আপরন রঠকই বছলছেন, লর্ড চেরিল্ড, স্রতযই অস্ম্ভব। তছব চলরর্ জুরল়ো এিকেই 
চেছবছেন। রতরন জাছনন না, চিরগ গতকাল িাছত্র তাি ঘছি উপরিত না োকছলও চস্ 
নক্সাগুছলা  ুরি কছিরন। আরে এিকুল চপা়োছিা জারন, চস্ চকাো়ে রেল। তখন চস্ 
রেছস্স্ োন্দািরলছনি িিারস্ পরি ারিকাি স্ছে ঘরনষ্ঠ হবাি চ িা কিরেল। 
  
–স্বরকেুই িারবশ। চপা়োছিাি কো উরডছ়ে রদছত  াইছলন লর্ড চেরিল্ড, চকস্ো চযখাছন 
রেল চস্খাছনই িছ়েছে। 
  
-চকস্ চশষ হছ়ে চগছে লর্ড চেরিল্ড, স্োধানো এিকুল চপা়োছিাি েুছঠা়ে। আপরন 
আোছক চনহাৎ একজন হাতুছড ধবদয চেছব চিছখছেন। তাই গতকাল আপনাছক যখন 
বরল নক্সাগুছলা চকাো়ে আরে জারন, আপরন আোি কো রবশ্বাস্ কিছত পাছিনরন। 
এখছনা পযডন্ত রবশ্বাস্ কিছত পািছেন না চয স্রতয ঘেনাো আরে জারন। 
  
-নক্সাগুছলা তাহছল চকাো়ে, বলছেন না চকন? 
  
–চস্গুছলা হাছতি নাগাছলই িছ়েছে লর্ড চেরিল্ড, আপনাি পছকছেই পাও়ো যাছব। লর্ড 
চেরিছল্ডি েুখ চেছক বাকযসু্ফরতড হল না। রতরন ে হছ়ে িইছলন রকেু স্ে়ে। পছি স্রম্বত 
রিছি এছল বলছলন, োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, আপরন রক স্ব বলছেন? 
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-হযাাঁ, বলরে, আরে যা জারন তাই। একদে চগাডা়ে আপনাি কো চেছকই আরে স্ছতযি 
স্ন্ধান চপছ়েরেলাে। আোছক র ন্তা কিছত হছ়েরেল, আপনািই বলা কোো, দূছিি 
রজরনস্ আপরন োছলা চদখছত পান না। 
  
তাই যরদ হ়ে তাহছল একো ো়োেূরতড জানালা েপছক  ছল চগল দুি চেছক আপরন 
চদখছলন রক কছি? এি স্েেডনছযাগয যুরি আপরন বািবাি চদখাবাি চ িা কছিছেন, 
আরে স্ব যুরি খণ্ডন কিা স্ছেও। রকন্তু চকন আপরন এ কাজ কছিছেন? 
  
স্যাি জজড চেছিছস্ আপনাি স্ছে পা়ে ারি কিছেন, রেছস্স্ োন্দািরলন তখন 
ওপিতলা়ে, চিরগ কযারিংেন রস্াঁরডি ওপছি দাাঁরডছ়েরেল িিারস্ পরি ারিকারেি স্ছে, 
রেছস্স্ েযাকাট্টা, তাি ঘছি রনদ্রােগ্ন, তাাঁি নাক র্াকাি শব্দ বাইছি চেছক পাও়ো 
যারচ্ছল। পাছশি ঘিরেই গৃহকতডাি। এই হল স্েগ্র দৃশযপে। 
  
চেছলছক ঘছি এবং রনছ  চকাোও চদখছত না চপছ়ে রেছস্স্ কযারিংেন চেছব রনছ়েছেন, 
তাি চেছলই অপিাধী। এি পিও দুরে স্ম্ভাবনা-সূ্ত্র পাও়ো চগল। 
  
একা হল, হ়ে  ারলডল নক্সাগুছলা রনছজি পছকছে ঢুরকছ়ে চিছলরেল, অেবা আপরন যখন 
চর্ছেি স্ােছন রগছ়ে দাাঁরডছ়েরেছলন, চর্ছেি ওপছি িাখা নক্সাগুছলা তখন একোত্র 
আপনাি পছকছেই যাও়ো স্ম্ভব। 
  
 ারলডছলি রনছদডারষতাি বযাখযা আপরনই রদছ়েছেন। রকেু কিাি ইচ্ছা োকছল আছগই চস্ 
েযানগুছলা নকল কছি িাখছত পািত, চকউ তা চেি চপত না। কাছজই নক্সা চস্ চন়েরন। 
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তাহছল এবাছি আি রকেু অপরিষ্কাি িইল লর্ড চেরিল্ড? 
  
ো়োেূরতডি বযাপাছি আপরন চযোছব বািবাি চজাি রদছ়েছেন,  ারলডছলি রনছদডারষতাি 
বযাপাছি রনশ্চ়েতা জারহি কছিছেন, এই স্ব রকেুই রেল অস্বাোরবক এবং রবষ়েগুরল 
আোছক খুাঁরেছ়ে রব াি কিছত হছ়েছে। 
  
তছব এই  ুরিি চোরেে আরবষ্কাি কিছত আোছক যছেি রহেরস্ে চখছত হছ়েছে। 
রকেুছতই চেছব পারচ্ছলাে না নক্সাগুছলা আপরন  ুরি কিছলন চকন? 
  
আপরন চয একজন নযা়েপিা়েে বযরি তা আপনাি কোছতই প্রকাশ চপছ়েরেল। আপরন 
আগাছগাডা চ িা কছিছেন যাছত চকাছনা রনিপিাধ বযরি স্াজা না পা়ে। এেন একজন 
স্ৎস্জ্জন বযরি নক্সাগুরল  ুরি কছিছে, চকাছনা গূঢ় কািে োডা এেন ঘেনা ঘেছত পাছি 
না। তাোডা, এই  ুরিি ঘেনা প্রকাশ হছ়ে পডছল আপনাি েরবষযৎ উন্নরতি পেও 
রবরেত হবাি স্ম্ভাবনা। স্ব রেরলছ়ে একো রনদারুে চগালকধাাঁধা। 
  
যাইছহাক, চশষ পযডন্ত এই অরবশ্বাস্য ঘেনাি উিিো আরে চপছ়ে চগলাে। কছ়েক বেি 
আছগি একো ঘেনাি েছধযই তা গুপ্ত রেল। 
  
চস্ই স্েছ়ে ক্ষেতাি প্রছশ্ন প্রধানেন্ত্রীি স্ছে আপনাি চগাপন চবাঝাাঁপডাি বযাপাি রনছ়ে 
িাজনীরতছক্ষছত্র তুেুল আছলাডন সৃ্রি হছ়েরেল। চশষ পযডন্ত বযাপািোি ইরত োনবাি জনয 
প্রধানেন্ত্রীছক বাধয হছ়ে আছলা নাি স্তযতা অস্বীকাি কিছত হ়ে। আপনাছকও স্তয 
চগাপন কছি প্রকাছশয রববৃরত রদছত হছ়েরেল। 
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আস্ছল আপনাি েরবষযৎ স্ম্ভাবনাছক চকন্দ্র কছি প্রধানেন্ত্রীি স্ছে আপনাি আছলা না 
হছ়েরেল এবং রবষ়েো, আোি অনুোন, চকাছনা র রঠছত উছেখ রেল। তবুও জনগছেি 
স্বাছেডই আপনাছক পিবতডীকাছল তা অস্বীকাি কিছত হছ়েরেল। 
  
িছল ওই র রঠো হছ়ে দাাঁডাল আপনাি রেেযা াছিি প্রোে যা েরবষযছত আপরন স্ছবডাচ্চ 
ক্ষেতা়ে অরধরষ্ঠত হছল চয চকাছনা েতলববাজ চলাক অছোঘ অস্ত্র রহছস্ছব আপনাি 
রবরুছি বযবহাি কিছত পাছি। 
  
আোি ধািো চস্ই র রঠি স্ন্ধান আপরন জানছত চপছিছেন এবং তা আছে চকাছনা 
রবছদশী স্িকাছিি হাছত। 
  
আপনাি হাছত চবাোরু রবোছনি নক্সা আছে জানছত চপছি চস্ই রবছদশী স্িকাি এখন 
র রঠোছক অস্ত্র রহস্াছব তুছল ধছিছে। 
  
আপনাছক প্রস্তাব রদছ়েছে চবাোরু রবোছনি নক্সাগুছলা তাছদি হাছত তুছল রদছল রবরনেছ়ে 
র রঠো আপরন চিিত পাছবন। 
  
এি পছিই আস্ছে ওই স্ছন্দহোজন েরহলাি প্রস্ে। এখানকাি পারেডছত তাছক স্ারেল 
কিাি চয যুরি আপরন চদরখছ়েছেন, তা হাস্যকি িকছেি দুবডল। তাছক িাাঁছদ চিলাি চয 
চকৌশছলি কো আপরন বছলছেন, চস্ স্ম্পছকড পরিষ্কাি চকাছনা পরিকল্পনা চয আপনাি 
রেল না চস্ কো আপরন রনজেুছখই স্বীকাি কছিছেন। েদ্রেরহলাছক এখাছন আহ্বান 
কিাি স্তয কািেো রেল গুপ্ত। এবং এই গুপ্ত উছেশয রস্রিি জনযই  ুরিি পরিকল্পনাো 
আপনাছক রনছত হছ়েরেল। রকন্তু  ুরিি ঘেনাছক প্ররতরষ্ঠত কিাি জনয চেছিছস্ চ ািছক 
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চদখছত পাও়ো,  ারলডলছক স্ছন্দহেুি িাখাি জনয তাি হছ়ে স্ািাই গাও়ো ইতযাকাি 
চযস্ব যুরি আপরন দাাঁড কিাবাি চ িা কছিছেন, তাি প্ররতরেই অরবশ্বাস্য োছব দুবডল। 
  
 ারলডছলি ঘি চেছড বাইছি আস্াি ঘেনাো ঘছেরেল ধদবাৎ। চস্ বাইছি না এছলও 
নক্সাগুরল রঠকই  ুরি হছতা। চকননা ঘছিি চেতছি চর্েো জানালাি ধাি চঘাঁছষ 
এেনোছব িাখা হছ়েরেল চয  ারলডছলি অস্তকড েুহূছতড জানালা পছে হাত গরলছ়ে 
নক্সাগুছলা  ুরি কিা চ াছিি পছক্ষ অস্ম্ভব হছতা না। 
  
রকন্তু চ াছিি হছ়ে কাজো সু্ তুি োছব আপরনই কছিরেছলন। চর্ছেি স্ােছন রগছ়ে 
স্বাি অলছক্ষয নক্সাগুছলা তুছল চনন এবং পূবড-আছ়োরজত পরিকল্পনা েত চস্গুছলা  ালান 
কছিছেন রেছস্স্ োন্দািরলছনি চড্ররস্ং চকছস্ি েছধয। 
  
এি রবরনেছ়ে রবদা়ে চনবাি প্রাক্কাছল চস্ই রবপজ্জনক র রঠো রতরন রনপুে অরেনছ়েি 
আডাছল আপনাি হাছত তুছল রদছ়ে যান। স্কছল চদখছত চপল তাি একো র রঠ আপনাি 
চেল-বযাছগ চপাস্ট কিাি জনয রদছ়ে চগছলন। 
  
দীঘডক্ষে একোনা কো বলাি পি চপা়োছিা নীিব হছলন। স্ছম্মারহছতি েছতা তাি বযাখযা 
শুছন চগছেন লর্ড চেরিল্ড। এবাছি রতরন বছল উঠছলন, োঁরস্ছ়ে চপা়োছিা, আরে স্বীকাি 
কিরে অস্াধািে আপনাি রব ক্ষেতা আি োন স্মূ্পেড। আপনাছক আি একো কো 
রবশ্বাস্ কিছত অনুছিাধ কিছত বলব। 
  
আোি চদশছক আরে োছলাবারস্ এবং স্ছতাি স্ছে রবশ্বাস্ করি চদশছক স্রঠক পছে 
 ালনা কিাি জনয আোি প্রছ়োজন আছে। 
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এই কো োো়ে চিছখই এবং আোি পতন চিাধ কিাি উছেছশয একরে  তুি  ালারকি 
আশ্র়ে রনছ়ে চবাোরু রবোছনি নক্সাগুছলা হাতোডা কিছত চপছিরে। আরে জারন রবছদশী 
শরিি কাছে এই নক্সা বযেড বছলই প্রোে হছব। 
  
চপা়োছিা হাস্ছলন। বলছলন, একজন যোেড িাজনীরতছকি কাজই আপরন কছিছেন। 
আপরন একজন প্রেে চশ্রেীি ইরিরন়োি, একো আরে েুরলরন। 
  
প্রযুরিগত সূ্ক্ষ্ম পরিবতডন চয একো চগাো েযানছক দুছবডাধযোছব বযেড কছি রদছত পাছি 
একজন দক্ষ ইরিরন়োি তা োছলাই জাছনন। আোি রবশ্বাস্ আপনাি এই  তুি  ালারক 
উে়ে রবছশ্বিই েেল স্াধন কিছব। 
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