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পেনামী ক্রিক্রি 
  
১.১.১ 
  
এচলনর কাচলডসল বিাখ নাচমর়ে বেনামী চিচিটার চদরক তাচকর়ে খুে অস্বচি বোধ করল। 
বলখাটা চেশ্রী, োনান ভুরল ভরা, সিা বগালািী কাগরে বলখা। 
  
চিচিরত বলখা–আিনারক সােধান করার েনয কারু নাম েলরত িাই না। বকউ আিনার 
চিচসরক িুরে বখরত িাইরে, আিচন যচদ সােধান না হন, তা হরল সেচকেু হারারেন। 
বমর়েরা েড় ধূতড, চেরেে করর যখন কম ের়েসী বমর়েরা েুচড়রদর বতারমাদ করর, আমার 
মরত আিচন চনরে এরস স্বিরে সে চকেু বদরখ যান। যা ঘরটরে, তা আিনার িরে 
ভারলা ন়ে, ঐ কমের়েসী ভদ্ররলারকরও সে রু্েরত িারর,রমর়েটা ভীেণ ধূতড, েুচড় 
বযরকান চদন িটল তুলরত করর। 
-শুভাকাঙ্ক্ষী। 
  
এচলনর ঐ অদু্ভত চিচিটার চদরক তাচকর়েচেল এমন সম়ে চি এরস োনাল, চমিঃ 
ওর়েলমযান এরসরেন। 
  
এমন সম়ে ঘরর ঢুকরলা রচর্–যারক প্ররতযকোর বদখরলই এচলনররর েুরকর রক্ত িঞ্চল 
হর়ে ওরি, একটা আনরের তরঙ্গ ের়ে যা়ে সারা েরীরর যচদও তার েচহিঃপ্রকাে বস 
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কখরনাই বিরত চদত না। এোরও তার েযচতক্রম হল না। কারণ রচর্ এচলনররক 
ভারলাোসরলও বতমন বকান েচহিঃপ্রকাে খুুঁরে িাও়ো বযত না। 
  
রচর্ সাধারণ এক যুেক হরলও তারক বদখরলই এচলনররর সমি েগৎ চহরলাচলত হর়ে 
ওরি, ওর কণ্ঠস্বর এমনচক সামানযতম েব্দ শুনরতই এচলনররর কাুঁদরত ইচ্ছা করর। বপ্রম 
এক অদু্ভত আনরের অনুভূচত–চকন্তু এমন চকেু ন়ে যা মানুেরক আহত করর…। বপ্র 
  
বম িড়রল িুরুে চনেক শ্রদ্ধা ো প্রেংসা়ে তৃপ্ত ন়ে, রচর্ও ন়ে। 
  
 এচলনর েলরলা, হযারলা, রচর্। 
  
রচর্ উত্তরর েলল, েরলা বসানামচণ, মুখটা এরতা শুকরনা বকন? িাওনার তাগাদার চিচি 
এল নাচক। 
  
এচলনর মাথা নাড়ল। 
  
রচর্ েলল, আমারও তাই মরন হর়েচেল, ভরা েসন্তকাল–োরনাই বতা িরীরদর নািন 
যখন শুরু হ়ে, তখনই চহরসে-চনরকে িুচকর়ে িাওনাদাররা চেল িািারত শুরু করর 
নারির -তারল-তারল। 
  
এটা তার বির়েও ভ়োেহ চেচনস। একটা বেনামী চিচি। রচর্ একটু খুুঁতখুুঁত স্বভারের। জ্ব 
কিারল তুরল অচেশ্বাস ও আশ্চরযডর মািামাচি একটা অচভেযচক্তরত েলল, তা চক করর 
হ়ে? 
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এচলনর আোর েলল, খুে চেশ্রী ধররনর চিচি। এটা চেুঁরড় বেলাই ভারলা। 
  
প্রা়ে চেুঁরড়ই বেলচেল, কারণ রচর্ আর বেনামী চিচি দুেনরক একসরঙ্গ রাখা িরল না। 
চকন্তু চক োচন হিাৎ ওর হারত চিচিটা চদর়ে েলল, িরড়া, প্রথরম িরড় নাও, তারির 
এটা িুচড়র়ে বেলে। লরা চিচসর সম্বরে বলখা এটা… 
  
চিচিটা িরড় রচর্ বেে চেরচক্তর ভাে বদচখর়ে েলল, হযাুঁ, এটা িুচড়র়ে বেলাই ভারলা, 
মানুে চক অদু্ভতই না হ়ে। 
  
এচলনর বক হরত িারর চেরেস কররত রচর্ েলল, বক হরত িারর, মারন যার কথা েলা 
হর়েরে বস বক? 
  
চিন্তাচিত স্বরর এচলনর েলল, বমরী বেরার্ড-এর নাম। বমরী বেরার্ড বমর়েটারক? 
  
এচলনর মরন কচরর়ে চদল বমরী ওখানকার লরে যারা থারক তারদরই একেরনর বমর়ে। 
বমর়েচট যখন খুে োচ্চা চেল তখন লরা চিচস ওর বলখািড়া, চি়োরনা বেখারনা, বেঞ্চ 
বেখারনার েরোেি কররচেরলন। 
  
রচর্র মরন িড়ল, বরাগা বরাগা বিহারার বসই োচ্চা বমর়েটার কথা, মাথা়ে একরাে 
এরলারমরলা িুল। 
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এচলনররর মা, োো যখন চেরদরে চেরলন তখন এচলনররা ওখারন বযত আর তখনই 
বমর়েচটরক বেে বদরখচেল রচর্। এচলনর োনাল বয চকেুকাল আরগ িড়াশুরনা করার 
েনয বমর়েচট োমডাচনরত চগর়েচেল। 
  
এচলনর আররা োনাল বমরী এখন একেন িুররাদস্তুর সুেরী মচহলা, েরল আউট হাউরস 
থাকা অনযানয িাকর-োকররদর সরঙ্গ ওর েরন না। বমর়ের বলখািড়া আর ভদ্র আিররণর 
েনয ওর োো ওরক েযঙ্গ করর। 
  
এচলনর েলল, ওখানকার োচড়রত ওর িচেেন বেে উুঁিুরত। লরা চিচসরক বস কাগে 
িরড় বোনা়ে। রচর্র প্ররের উত্তর এচলনররর োনা, নারসডর ও’ব্রা়োরনর উচ্চারণ খারাি 
হও়োর দরুণ চিসী বমরীরকই বেেী িেে কররন। 
  
িা়েিাচর কররত কররত রচর্ েরল এচলনর আমার বতা মরন হ়ে, আমারদর এখনই 
ওখারন যাও়ো উচিত। চিচিটার মতলে ভারলা ন়ে, এর চিেরন হ়েরতা বকান সতয 
লুচকর়ে থাকরত িারর। তাোড়া েুচড়ও বতা বেে অসুস্থ…? 
  
মুরখ প্রসন্ন হাচস েুচটর়ে রচর্ েলল, টাকাকচড়ও বতা বতামার আর আমার কারে অরনক 
মূলয আরে, তাই না এচলনর? 
  
এচলনর সম্মচত োনারত রচর্ োনাল, লরা চিচসর কথা বথরক এটাই সুস্পষ্ট বয তুচম না 
হ়ে আচম, ন়েরতা দুেরনই ওর সম্পচত্ত িাে। তুচম ওুঁর আিন ভাই-এর বমর়ে আর আচম 
ওুঁর স্বামীর ভাইরিা। 
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রচর্ োনাল, বহনরী কাকা লরা চিচসরক চের়ে করার সম়ে তার অেস্থা অতযন্ত সচ্ছল 
চেল। লরা চিচস আর এচলনররর োোও প্রিুর সম্পচত্ত বির়েচেরলন। চকন্তু োটকা বখলা়ে 
এচলনররর োো সে বখা়োরলন। 
  
এচলনর োনাল, তার োো েযেসািত্র বতমন ভারলা েুিরতন না। 
  
রচর্ েলল, বতামার োোর বির়ে বতামার চিচস অরনক বেেী েুচদ্ধ রাখরতন। বহনরী 
কাকারক চের়ে করর চতচন হান্টাররেরীর সম্পচত্ত বকরনন এেং বসই ি়েসা যারতই 
খাুঁচটর়েরেন তারত তার বলাকসান কখরনাই হ়েচন। 
  
বহনরী কাকা মারা যাোর সম়ে তার সে চকেুই চিচসরক চদর়ে চগর়েচেরলন। চতচন মারা 
বগরল চিচসও আর চের়ে কররনচন। রচর্ একোর চেিরদ িড়রল চতচন তারক আিন 
ভাইরিার মতই সাহাযয কররচেরলন। রচর্ েলল, লরা চিচস দারুণ ভারলামানুে। চকন্তু 
আমরা দুেরনই আমারদর আচথডক সামরথডযর তুলনা়ে বেেী মাত্রা়ে োরে খরি কচর। 
  
এচলনর চেরস গলা়ে োনাল, সে চেচনরসর দাম এখন আকােরোুঁ়ো। 
  
রচর্ েলল, র্ারচলং তুচম বযন েরলর িদ্মেুল, বকানরকম িচরশ্রম ো বোটােুচট তুচম 
কররত িাররা না। 
  
এচলনর িাুঁচির়ে েলল, আমার চক ঐসে করা উচিত েরল তুচম মরন কররা রচর্? 
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রচর্ েলল, তুচম তুচমই, েুরলর মরতা বকামল, আোর প্রর়োেরন হুল বোুঁটারতও িাররা। 
লরা চিচস না থাকরল হ়েরতা বতামারক োধয হর়ে আরেোরে িাকচর কররত হরতা। 
অেেয আমার বেরত্রও তাই। চলউস অযাণ্ড চহউরমর িাকরীটা করার েরল আমার 
আত্মসম্মান অেুণ্ণ আরে। আর লরা চিচসর কাে বথরক আচমও চকেু আো রাচখ আর 
তাই ভচেেযৎ চনর়ে তরতা মাথা ঘামাই না। 
  
রচর্র কথা শুরন এচলনর চনরেরদর মানুেরূিী বোুঁরকর সরঙ্গ তুলনা কররল রচর্ েলল, 
একচদন না একচদন আমরা চকেু সম্পচত্ত বিরত িাচর। এই কথাগুরলার প্রভাে আমারদর 
আিররণর উির িরড়রে। 
  
এচলনর েলল, লরা চিচস কখরনা সচিকভারে েরলনচন। চকভারে উচন ওর সম্পচত্ত ভাগ 
োুঁরটা়োরা করর যারেন। 
  
রচর্ েলল, তারত চকেু এরস যা়ে না। উচন যচদ সম্পচত্ত বতামারক চদর়ে যান, তারত চকেু 
ভােোর বনই, কারণ তার ভাগ আচমও িারো কারণ আচম বতা বতামা়ে চের়ে করে। 
আোর েুচড় ওর়েলমযান েংরের িুরুে উত্তরাচধকার চহসারে বেেীরভাগ সম্পচত্ত যচদ 
আমারকই বদন, তারতও চকেু হরে না, কারণ তুচম বতা আমা়ে চের়ে কররে। 
  
রচর্ েলল, ভাগয ভারলা বয আমরা িরস্পররক ভারলাোচস। তুচমও বতা আমারক 
ভারলাোস, োরসা না এচলনর? 
  
এচলনর োন্ত চনরীহ গলা়ে উত্তর চদল, হযাুঁ। 
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রচর্ েলল, আশ্চযড বমর়ে তুচম এচলনর। এই বয বতামার বমোে, সে সম়ে একটা স্বতন্ত্র 
ভাে, ধরা বোুঁ়োর োইরর, বতামার এই গুণগুরলার েনযই বতামা়ে এত ভারলাোচস। 
  
রচর্ েলল, বকান বকান মচহলার অচধকাররোধ েড় বেেী, সে চকেু গ্রাস করর বেলরত 
িা়ে, অথি ভীেণভারে অনুরক্ত, চেশ্বাসী, সে চকেুরকই তারা বযন চঘরর থারক। চকন্তু 
বতামার েযািারটা স্বতন্ত্র, বয বকান মুহূরতড বতামার বমোে িারে বযরত িারর, ঐ রকম 
েীতল চনসৃ্পহভারে তুচম খুে দূররর হর়ে বযরত িাররা। খুে োন্ত গলারতই েলরত িারে, 
দযারখা আচম আমার মত িারেচে, অদু্ভত বমাহম়েী িচরত্র বতামার এচলনর। োরনা আমার 
মরত আমারদর চের়েটা খুে ভারলা হরে। আমরা দুেরনই দুেনরক যরথষ্ট ভারলাোচস, 
দুেরনই দুেরনর েেু, আমারদর রুচিরও চমল আরে। আমারদর মরধয সম্পকডও আরে, 
অথি বস সম্পকড চের়ের েযািারর োধা ন়ে। আমারক হ়েরতা বতামার বেেীচদন ভারলা 
লাগরে না। চকন্তু বতামার েযািারর আমার আগ্রহ কমরে না। 
  
এচলনর োনাল, তা কখরনাই হরে না। 
  
রচর্ েলল, আমারদর সম্পরকডর েযািারটা োনাোর েনযই বযন আমরা হান্টাররেরীরত 
যাচচ্ছ, এই অেুহারত ওখারন যাও়ো যা়ে। 
  
রচর্ েলল, দুমাস হরত িলল আমরা ওখারন যাইচন। এখন যাোর সরঙ্গ সম্পচত্তর বকান 
সম্পকড বনই। বেে মানচসক কাররণ বযরত িাইচে। 
  
এচলনর সম্মচত োনারত রচর্ চিচিটা িুচড়র়ে চদল আরি আরি, এেং চিন্তা কররত লাগল 
বক এমন চিচি চলখরত িারর। 
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এচলনর চিক করল সমি েযািারটা স্বিরে বদরখ আসাই ভারলা। 
  
. 
  
১.১.২ 
  
 নাসড ও’ব্রা়োন চমরসস ওর়েলমযারনর ঘর বথরক বেচরর়ে োথরুরম বঢাকার মুরখ েলরলন, 
কারে েযি হর়ে িড়ার আরগ এক বি়োলা গরম িা নাসড হিচকরের চনশ্চ়ে ভারলা 
লাগরে। 
  
নাসড ও’ব্রা়োন বেে লম্বা, লাল িুল, চত্ররের বকািা়ে ের়েস, িকিরক সাদা দাুঁত, মুরখ 
ঘামাচির দাগ, এেং বিাুঁরট সেডদা হাচস। 
  
সরকারী নাসড হিচকে মািে়েসী মচহলা, োন্ত বিহারা, গাম্ভীযড চনর়ে থারকন, আদেকা়েদা 
বেে বিাি। চতচন প্রচতচদন সকারল চমরসস ওর়েলমযারনর বিাোক েদলারনা, চেোনা চিক 
করা, োথরুরমর কাে, সরারনার কারে ও’ব্রা়োনরক সাহাযয কররন। 
  
ও’ব্রা়োন োনাল এই োচড়রত সেচকেুই বেে চন়েমমাচেক আর ভারলাভারে িরল, যচদও 
সেই একটু বসরকরল ধররনর। এখানকার চি-িাকরগুরলাও বেে নম্র, ভদ্র। চমরসস 
চেেি চনরের তদারচক কররন তারদর। 
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েুব্ধ সুরর হিচকে েলরলন, আেকাল বমর়েগুরলা একটা চদনও ভারলাভারে সে কাে 
কররত িারর না, ও’ব্রা়োন বমরী বেরারর্ডর প্রেংসা কররলন এেং হিচকে বমরীর েনয 
দুিঃখপ্রকাে কররলন। 
  
নাসড ও’ব্রা়োরনর ঘরর েরস দুেরন িা বখরত বখরত ও’ব্রা়োন েলরলন, আে বটচলগ্রাম 
এরসরে চমস কাচলডসল আর চমিঃ ওর়েলমযান এখারন আসরেন। ও’ব্রা়োন োনারলন বয 
চমিঃ ওর়েলমযান খুে সুের মানুে, তরে বদখরল একটু অহংকারী মরন হ়ে। 
  
হিচকে োনারলন বয, ঐ বমর়েটার আুঁকা েচে চতচন টযাটলার হরল বদরখরেন। 
  
ও’ব্রা়োন নাসড হিচকেরক চেরেস কররলন বয, এচলনর সুেরী চকনা? 
  
হিচকে োনারলন বয, বমরী বেরারর্ডর ধারর কারে বযরত িাররে না এচলনর কাচলডসল। 
  
ও’ব্রা়োন িািা সুরর হিচকেরক োনারলন, কাল রারত একটা অদু্ভত ঘটনা ঘরটরে। রাত 
প্রা়ে দুরটার সম়ে বরাগীরক িাে চেচরর়ে চদরত চগর়ে বদরখন উচন বেরগ আরেন। অথি 
বযন স্বপ্ন বদখরেন, কারণ খারটর কারে বযরতই উচন েলরলন, েরটাটা। েরটাটা আমার 
িাই। 
  
ও’ব্রা়োন কার েরটা োনরত িাইরল চতচন েরলন, চলউইরসর এেং চেোনার িারে রাখা 
েক্স বথরক একটা িাচে বের করর বেচসং বটচেরলর চিতী়ে ে়োরটা খুলরত েরলন। ওর 
মরধয রূরিার বেরম োুঁধারনা দারুণ সুের বদখরত এক ভদ্ররলারকর েরটা চেল। যার 
তলার চদরক এক বকারণ আড়াআচড়ভারে বলখা চলউইস। েরটাটা ওুঁর হারত চদরতই 
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অরনকেণ বসটা বদরখ অস্পষ্ট সুরর চলউইরসর নাম চনরলন এেং দীঘডশ্বাস বেরল েরটাটা 
আোর যথাস্থারন বররখ চদরত েলরলন। এেং ও’ব্রা়োন িাচে েে করর চেরর এরস বদরখন 
চমচষ্টমুরখ চতচন ঘুচমর়ে িরড়রেন। 
  
হিচকে এক অদু্ভত আনরে চিন্তাচিত স্বরর েলরলন, ধারর-কারে ঐ নারমর বকান 
বলাকরক চতচন বিরন না। 
  
ও’ব্রা়োন মরন কচরর়ে চদরলন বয, েযািারটা অরনকচদন আরগকার। সম্মচত োচনর়ে 
হিচকে েলরলন, চতচন মাত্র কর়েক েের হল এখারন এরসরেন, তরে 
  
ও’ব্রা়োন েলরলন, চলউইস দারুণ রূিোন িুরুে। বদখরল মরন হ়ে বঘাড়সও়োর 
োচহনীর একেন েড় অচেসার। 
  
হিচকে িার়ের কারি িুমুক চদর়ে েলরলন, বেে ইন্টাররচটং েযািার বতা। 
  
িটুল গলা়ে ও’ব্রা়োন েলরলন, হ়েরতা ওুঁরা িরস্পররক ভারলাোসরতন, োো-মা হ়েরতা 
ওরদর িরথর কাুঁটা হর়েচেরলন। 
  
হিচকে চেোরদর সুরর েলরলন, হ়েরতা যুরদ্ধ মারাও চগর়ে থাকরত িাররন। 
  
. 
  
১.১.৩ 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্যাড স্াইপ্রেস্ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাপ্ররা স্মগ্র 

12 

www.bengaliebook.com                                  স্ূক্রি ত্র 
 

 

 চর্উচট বসরর হিচকে যখন োচড় চেররেন, তখন বমরী েুরট এরস েলল, আচম চক 
আিনার সরঙ্গ গ্রাম িযডন্ত বযরত িাচর? 
  
চসটার সম্মচত োনারত বমরী োনাল তার সরঙ্গ কথা েলা তার একান্তই দরকার। সে 
চেের়ে তার খুে দুচশ্চন্তা হরচ্ছ। 
  
একুে েেররর বমরী বেরার্ড। োুঁরখর মরতা সুের গলা, হালকা বসানালী িুল, একরাে 
বঢউ বখলারনা িুল তার রূিরক আরও চমচষ্ট করর তুরলরে। বিারখর তারা নীল। 
  
বমরী োনাল বয, বস চনরের িার়ে দাুঁড়ারত িা়ে। এভারে চনরেরক নষ্ট হরত বদও়ো তার 
এরকোররই উচিত ন়ে। বস চমরসস ওর়েলমযানরক অরনকোর বসকথা বোিাোর বিষ্টা 
করর িরাচেত। চতচন খাচল েরলন, এরতা েযিতার চক আরে। 
  
হিচকে বমরীরক মরন কচরর়ে চদরলন বয, চমরসস ওর়েলমযান অসুস্থ। 
  
লচিত হর়ে বমরী েলল, বস িুিিাি েরস না বথরক চকেু একটা কররত িা়ে, চকন্তু বকান 
চকেুর বেচনং চনরত বগরল অরনক খরিিত্র কররত হরে। অসুস্থ মানুেরক বসো কররত 
তার ভারলা লারগ। তাই তার ইচ্ছা হাসিাতারল বস নারসডর িাকরী কররে। 
  
হিচকে েলরলন, তার েনয েরীর স্বাস্থযরক এরকোরর িাথররর মরতা করা দরকার। 
  
বমরী োনাল বস নাচসডং ভারলাোরস। ওর মাচস নাসড চেরলন। অতএে ওর িরে বকান 
অসুচেধা হরে না। 
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হিচকে বমরীরক নরলযারণ্ড চগর়ে মযারসে করা চেখরত িরামেড চদরল বমরী েলল, বসও 
ওকথা চিন্তা কররচেল, চকন্তু তারত অরনক খরি। চমরসস ওর়েলমযান তার েনয যরথষ্ট 
খরি করররেন। 
  
হিচকে বমরীরক মাটাচর করার িরামেড চদরল বমরী েলল, না, অরতা মাথা আমার বনই। 
হিচকে েলরলন বয, তার দৃঢ় চেশ্বাস বমরীর যারত িরল যা়ে তার েনয চমরসস 
ওর়েলমযান চকেু না চকেু কররেনই। ওর়েলমযান বমরীরক এত বেহ কররন বয, তারক 
কাে োড়া কররত িান না। িোঘারত একটা অঙ্গ তার িরড় বগরে। তুচমই যা একটু 
গল্পগুেে করর ওুঁরক সঙ্গ দাও। চনরের িারিারে বতামার মরতা এমন একটা তরতাো 
বমর়েরক সেসম়ে বদখরত বিরল মন বেে আনরে ভরর থারক। তাোড়া বরাগীর সামরন 
তার আিররণরও প্রেংসা কররলন হিচকে। 
  
কথাগুরলা শুরন বমরী খুে খুচে হর়ে েলল, চমরসস ওর়েলমযানরক তার ভীেণ ভারলা 
লারগ। ওুঁর েনয বস সে চকেু কররত িারর। 
  
হিচকে শুকরনা গলা়ে েলরলন, তাহরল বতামার উচিত বযখারন আে বসখারনই থাকা, 
বেেী চদন লাগরে না… 
  
একথা শুরন বমরী ভর়ে ভর়ে েলল আিচন চক েলরত িান… 
  
হিচকে মাথা বনরড় েলরলন, এসে বকরস চক চক হ়ে তা তার অোনা ন়ে। বেে 
ভারলাই লরড় বগরেন উচন, চকন্তু আর বেেীচদন ন়ে। এরিরর চিতী়ে তারির তৃতী়ে 
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বরাক হরে। যচদ বেে কটা চদন বমরী েুচড়রক সুরখ রাখরত িারর, তরে োকীগুরলাও 
চিকমত হর়ে যারে। 
  
এই কথা শুরন বমরী চকেু উত্তর বদোর আরগই হিচকে েলরলন, ঐ বতামার োো 
আসরেন। 
  
নাসড হিচকে বেে হাচস িচরর়ে চমিঃ বেরার্ডরক সুপ্রভাত োনারলন। প্রতুযত্তরর ক্রাইম 
বেরার্ড মুখ চদর়ে একটা চেরচক্তসূিক েব্দ কররলন। 
  
নাসড হিচকে েলরলন, আে আেহাও়োটা বেে ভারলাই, চক েরলন? উত্তরর চমিঃ বেরার্ড 
েলরলন আিনার িরে ভারলা হরত িারর, আমার েনয ন়ে। আমার রারতর েযথাটা খুেই 
কষ্ট চদরচ্ছ। 
  
নাসড হিচকে প্রতুযত্তরর চকেু েলরতই চতচন িরট বগরলন এেং নাসডরদর আিরণ সম্পরকড 
মন্তেয কররত লাগরলন। আর বমরীরক লেয করর েলরলন, নাসড হোর চিন্তা বেরড় অনয 
চকেু করা যা়ে চক না চিন্তা কররত। 
  
বমরী কষ্ট করর েরল উিরলা, হাসিাতারলর নাসড হরত িাররল তার িরে ভারলাই হরে। 
  
একথার েোরে চমিঃ বেরার্ড বমরীরক অহংকারী অলস েলরল বমরী েলল, একথা েলার 
বকান অচধকার তার বনই। 
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িচরচস্থচত সামাল বদোর েনয হিচকে বেে ভারী গলা়ে হালকা সুরর েলরলন, বমরী োো 
চহসারে তারক যরথষ্ট ভারলাোরস। 
  
এক চেোতী়ে ঘৃণার দৃচষ্ট চনর়ে আিাদমিক বমরীরক বদরখ চনর়ে বেরার্ড েলল, বমরীর 
েরাসী েুকনী, ইচতহাস িড়া আর চিচের়ে চিচের়ে কথা েলা তার ভারলা লারগ না। েরলই 
আধা-হাউরসর চভতরর ঢুরক বগল। 
  
গরল্প গরল্প অরনকটা সম়ে বকরট বগরে। বমরীর কারে চেদা়ে চনর়ে নাসড হিচকে চেরর 
িলরলন। এক চনিঃসঙ্গতারোধ আচ্ছন্ন করল বমরীরক। বমরী ভােরত লাগল তাহরল চক 
কররে। 
  
. 
  
১.২.১ 
  
 আধরো়ো অেস্থা়ে শুর়ে চেরলন চমরসস ওর়েলমযান। ওুঁর বিাখ বোড়া, গাঢ় নীল, নাকটা 
বেে খাড়া, বেে বমাটা ভারী মচহলা, অহংকার ও দৃঢ়তার মূতড প্রতীক। চসচলং-এর চদরক 
তাচকর়ে থাকরত থাকরত দৃচষ্ট বনরম এল আর োনালার ধারর েসা বমরীর উির িড়ল। 
সামানয বথরম বমরীরক র্াকরলন। বমর়েচট িমরক উরি একটু লচিত হর়ে িড়ল। চমরসস 
ওর়েলমযান েলরলন, আচম বতামারক খুে ভারলাোচস। আমার বসোযত্ন তুচম খুে কররা… 
  
বমরী কৃতেতার সুরর েলল, তার সে চকেুর মূরলই চমরসস ওর়েলমযান। 
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খারটর মরধয বেে িঞ্চল হর়ে উিরলন মচহলা এেং েলরলন, চিক তা ন়ে…চিক তা ন়ে.. 
চিক েুিরত িাচর না…মানুে যথাসাধয কররত িা়ে, চকন্তু কার িরে বকানটা কত ভারলা 
বসটা চেিার করা েড় মুেচকল হর়ে ওরি। চনরের ওির আমার সে সম়েই যরথষ্ট 
আত্মচেশ্বাস চেল… 
  
বমরী েরল উিল, না না। আমার বতা মরন হ়ে আিচন কখরনা ভুল কররন না। 
  
লরা ওর়েলমযান কথাটা বযন চিক বমরন চনরত িাররলন না-না, আমার খুেই দুচশ্চন্তা হ়ে। 
োরনা বমরী আচম দারুণ অহংকারী। আর অহংকার সেরির়ে েড় িাি। এচলনরররও 
একই দো। 
  
প্রসঙ্গ িাোরত বমরী চমস এচলনর আর চমিঃ রর্চররকর প্রসঙ্গ তুলল। 
  
বেহমাখা সুরর চমরসস ওর়েলমযান েলরলন, ওরা দুেরনই আমারক ভারলাোরস। ওরদর 
েলরলই িরল আসরে। চকন্তু ঘনঘন আসরত েলরত িাচর না। অসুস্থ মানুে মৃতুযর 
িচররেরে ওরদর বটরন এরন আরও িারির ভাগী হরত িাই না আচম। 
  
আমার বতা মরন হ়ে না ওুঁরা ওরকম চিন্তা কররত িাররন। 
  
খাচনকটা আত্মগত ভারে েলরলন তার চেশ্বাস ওরা চের়ে কররে। চকন্তু চনরে উিযােক 
হর়ে কথাটা েলা চতচন চিক মরন কররনচন। ওরা যখন খুে বোট তখন তার মরন হত 
এচলনর রচর্রক ভারলাোরস। চকন্তু রচর্ বয ওরক ভারলাোরস বসটা চিক েুিরত িাররতন 
না। বহনরীও রচর্র মরতাই চেল অতযন্ত িািা, খুুঁতখুুঁরত…চমরসস ওর়েলমযানরক চকেুেণ 
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িুি করর বথরক চেড়চেড় করর েলরলন কততচদন…করতাচদন আরগকার কথা…চের়ের 
িাুঁিেের িররই ও িরল বগরলালা, র্েল চনরমাচন়ো়ে…চের়েরত আমরা খুে সুখী 
হর়েচেলাম চকন্তু বস সুখ স্থা়েী হল না। তখন আচম অদু্ভত োন্ত বমর়ে চেলাম…েুচদ্ধসুচদ্ধ 
তখনও িারকচন, মাথা়ে তখন নানা চিন্তা, স্বপ্ন কল্পনার েগরত ঘুরর বেড়াই…োিে 
েগরতর সরঙ্গ সম্পকড চেল না… 
  
তার মাত্র োচিে েের ে়েরস বহনরী িরল যাোর ির চমরসস ওর়েলমযান খুে চনিঃসঙ্গ 
হর়ে িরড়ন। এখন তার ে়েস োট। দীঘডচদন…তাই না? কণ্ঠস্বর ঈেৎ খারদ নাচমর়ে 
েলরলন…আর আে এই অেস্থা়ে এরস বিৌঁরেচে.. 
  
ওর়েলমযান ও’ব্রা়োরনর প্রেংসা করর েলরলন, বমরীরক সেসম়ে িান েরল চতচন খুে 
সুরখ আরেন। বস কারে থাকরল তার বেে ভারলা লারগ। 
  
হিাৎ চমরসস ওর়েলমযান বমরীরক েলরলন, বমরীর ভচেেযরতর েযািারটা তার ওিরই 
থাক। চতচন এমন েযেস্থা কররেন বয, বমরীরক কারুর গলগ্রহ হর়ে থাকরত হরে না। বয 
বকান বিো বস ইচ্ছা কররলই চনরত িাররে। তারির েলরলন তার কারে বমরীর 
থাকাটার দাম অরনক বেেী। 
  
বমরীরক চতচন েলরলন বয তুচম আমার বমর়ের মরতা বমরী। এই হান্টাররেরীরত বতামারক 
বোট্ট অেস্থা বথরক েড় হরত বদরখচে, বতামার েনয আমার গেড হ়ে। আমার একমাত্র 
আো, বতামার যারত মঙ্গল হ়ে তা বযন কররত িাচর। 
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বমরী োনাল বস চমরসস ওর়েলমযারনর কারে কৃতে। বস কখন উিােডন করার েনয েযি 
হর়ে িরড়রে তার কারণ বকউ বযন মরন না ভারে বয বস চমরসস ওর়েলমযানরক শুেরে। 
  
লরা ওর়েলমযারনর বমরীরক আশ্বি করর েলরলন বয, এ প্রে কখনই ওরিচন আর 
ভচেেযরত উিরেও না। চতচন আর বেেীচদন বনই। 
  
বমরী তারক আশ্বি করর েলল, র্ািঃ লর্ড েরলরেন চতচন আররা বেে কর়েক েের 
োুঁিরেন। চমরসস ওর়েলমযান েলরলন, চতচন র্াক্তাররক েরলচেরলন বকান ওেুধ চদর়ে 
তারক বেে করর চদরত যত তাড়াতাচড় সম্ভে। আর ঐ অভদ্র বোকরা র্াক্তার তারক 
েরল, চমরসস ওর়েলমযারনর েনয উচন োুঁচসরত বিালোর িুুঁচক চনরত িাররন যচদ চতচন 
তার সে সম্পচত্ত তার নারম চলরখ বদন। 
  
চমরসস ওর়েলমযান েলরলন, র্াক্তার দুচেডনীত হরলও ওরক তাুঁর ভারলা লারগ। ওেুরধর 
বির়ে র্াক্তাররর উিচস্থচতই তার বেেী উিকার করর। 
  
বমরী সম্মচত োনাল। 
  
কথা েলরত েলরত হিাৎ গাচড়র েব্দ বোনা বগল োনালার োইরর। বমরী োনালা চদর়ে 
বদখল চমস এচলনর আর চমিঃ রর্চরক এরসরেন। 
  
. 
  
১.২.২ 
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 চমরসস ওর়েলমযান, বোনচি এচলনর আর রচর্র েযািারটা়ে খুে খুেী। তারা একসারথ 
এরসরে বদরখ চতচন খুে খুেী হরলন। 
  
েৃদ্ধা ওর়েলমযান এচলনররক েলরলন, চতচন মরন কররন এচলনর রচর্রক একটু বেেী 
মাত্রা়ে িেে করর চকন্তু এচলনররর েোে শুরন খুেী হর়ে েলরলন, রচর্ িা়ে না 
ভারলাোসার নারম বকউ ওরক িুররািুচর কো করর চনক। আর এচলনররর তুলনা়ে রচর্ 
তারক বেেী িেে কররলই তারা সুখী হরে েরল মরন কররন চমরসস ওর়েলমযান। 
  
এচলনর মরন করর বেরল েেুরক সে সমর়ে ধাুঁধার মরধয রাখা ভারলা। এচলনর লরা 
মাচসরক প্রে করর ভারলাোসা চেচনসটা চক সচতযই সুরখর? 
  
লরা মাচস এচলনররক োনান অনয বকান মানুেরক সমি মনপ্রাণ চদর়ে িাইরল আনরের 
বির়ে দুিঃখই বেেী হ়ে। তরে এই অচভেতা ো অনুভূচত োদ চদর়ে মানুে োুঁিরত িারর 
না। বয বকান চদন বপ্ররম িরড়চন, বস বকানচদন সচতযকাররর েীেন উিরভাগ কররচন। 
  
এচলনর মাথা বনরড় সা়ে চদর়ে লরা মাচসরক চকেু প্রে কররত যাচচ্ছল এমন সম়ে নাসড 
ও’ব্রা়োন এরস োনাল র্াক্তারোেু এরসরেন। 
  
. 
  
১.২.৩ 
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 র্াক্তার লরর্ডর ে়েস েের েচত্রে। িুরলর রং োচল-োচল, মুরখ ব্ররনার চিহ্ন, বিহারা খুে 
ভারলা না হরল বদখরত মে ন়ে। িওড়া বিা়োল। বিারখর দৃচষ্ট-তীক্ষ্ণ, বিারখর তারা হাল্কা 
নীল ররের, সে চকেু বযন বভদ করর বদখরত িা়ে। 
  
র্াক্তার চমরসস ওর়েলমযানরক সুপ্রভাত োনারলন। প্রতুযত্তরর চমরসস লরা ওর়েলমযান 
র্াক্তাররক সুপ্রভাত োচনর়ে তার বোনচির সরঙ্গ আলাি কচরর়ে চদরলন এেং হাত 
োচড়র়ে র্াক্তার এচলনররর সরঙ্গ প্রাথচমক িচরি়ে সাররলন। 
  
এচলনর ঘর বথরক বেচরর়ে চগর়ে দরো েে কররল র্াক্তার বরাগীরক িরীো করার েনয 
চেোনার চদরক এরলন। কতকগুরলা রুচটনমাচেক িরীো আর প্ররোত্তররর ির র্িঃ 
চিটার লর্ড োনারলন চমরসস ওর়েলমযান এখন অরনক সুস্থ। 
  
চমরসস ওর়েলমযান োনরত িাইরলন বয কর়েক সপ্তারহর মরধয চতচন বহুঁরট িরল বেড়ারত 
িাররেন চকনা। 
  
র্িঃ লর্ড েলরলন, বেুঁরি থাকাটা মানুরের এক স্বাভাচেক অনুভূচত। আমরা যখন মরন কচর 
ঐ বলাকটার মরর যাও়োই ভারলা তখন চকন্তু বস বলাকটা আরদৌ মররত িা়ে না। আোর 
বেুঁরি থাকার সে উিকরণ যার হারতর মুরিা়ে, বদখা যা়ে হিাৎ বসই বলাকটা দুম করর 
মরর বগল। 
  
র্ািঃ েলরলন, চমরসস ওর়েলমযান ঐ বশ্রণীর মানুরের মরধয িরড়ন যারা মররত ভ়ে িা়ে। 
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কথার বমাড় চেচরর়ে চমরসস ওর়েলমযান চেরেস কররলন, ো়েগাটা তার বকমন লাগরে। 
বস র্াক্তারীরত আরও িড়াশুনা করর বস্পোলাইসর্ হরত িা়ে চকনা? 
  
র্িঃ লর্ড োনারলন, তার বকান উচ্চাচভলাে বনই। সাধারণ মানুরের চনতযননচমচত্তক 
অসুখচেসুখ সারারত তার ভারলা লারগ। িলচত চিচকৎসারত বকান িচরেতডন আনা যা়ে 
চকনা তার েনয হারত-কলরম গরেেণাও তার ভারলা লারগ। বস এখারন বথরকই চিচকৎসা 
িাচলর়ে বযরত িা়ে। 
  
র্িঃ িরল যাোর উরদযাগ চনরল চমরসস ওর়েলমযান তারক চেরেস কররলন তার 
বোনচিরক র্াক্তাররর বকমন লাগল। একথা শুরন লিা়ে লাল হর়ে ওরি। 
  
চমরসস ওর়েলমযান েলরলন, এোর বতামার চের়ে করা উচিত র্াক্তার। 
  
. 
  
১.২.৪ 
  
 োগারন ঘুররত ঘুররত রচর্র মরন হল এচলনররর সরঙ্গ ওর সম্পকডটা বোিা তার িরে 
বেে কষ্টকর। এচলনর তার মরনর কথা চিকমরতা প্রকাে করর না। আোর এচলনররর 
িচররত্রর এই চদকটাই রচর্র ভারলা লারগ। রচর্ চিন্তা করর বদখল এচলনররর আিরণ ো 
েযেহাররর ত্রুচট খুুঁরে িাও়ো যা়ে না, ো মরন আঘাত লারগ না। এচলনর বদখরত সুের, 
েুচদ্ধমতী। ওরক বির়ে বস সচতযই সুখী, বসৌভাগযোন। এচলনররর মরতা বমর়ে চক করর 
ওরক চের়ে কররত রােী হল রচর্ তাই ভারে। 
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মানুে চনরের অেস্থা সচিকভারে মানরত িাররল সুখীই হ়ে। রচর্ ভােল এচলনর যচদ 
চের়েটা চিচের়ে না বদ়ে তরে ওরদর েীগচগর চের়েটা হরে। প্রথম চদরক টানাটাচন 
িলরলও িরর প্রিুর টাকা হারত আসরে তার। রচর্র ইচ্ছা হল ওর়েলমযান কত টাকা 
বররখ বগরেন। আর চকভারেই ো কারক চক চদর়ে বগরেন। 
  
োগারনর লারগা়ো েঙ্গরল অেে-র্ারোচর্ল েুরট আরে। মুহূরতডর েনয তারক এক 
িঞ্চলতা গ্রাস করল। ওর মরন হরত লাগল বকাথা়ে চকরসর বযন অভাে তার রর়ে বগরে, 
চক বযন বির়েচেল, আেও িা়েচন বস। আর ঐটাই বস বযন িা়ে, ভীেণ ভারে িা়ে। 
  
বসানালী সেুে আরলা আর চমচষ্ট োতারসর নরম স্পরেড তার নাড়ীর স্পেন বেরড় বগল। 
তার সমি-সত্ত্বা িঞ্চল হর়ে উিল। হিাৎই তার সামরন একচট অিূেড সুেরী বমর়ে এরস 
দাুঁড়াল। আর স্থাণুর মরতা দাুঁচড়র়ে িড়ল রচর্, বিারখর সামরন সমগ্র েগৎ বযন ঘূচণডর 
মরতা িাক বখরত লাগল, চকেুেণ োরদ বমর়েচট চনরের িচরি়ে চদর়ে োনাল বস বমরী 
বেরার্ড। 
  
রচর্ এতই সরম্মাচহত হর়ে িরড়চেল বয এচলনররর িার়ের েব্দ তার কারনই বগল না। 
এচলনর োনাল, ও’ব্রা়োন বমরীরক খুুঁেরে চমরসস ওর়েলমযানরক তুলরত সাহাযয করার 
েনয। এক মুহূতড অরিো না করর বমরী েুরট বগল হচরণীর মরতা। 
  
রচর্ েলল, চিক বযন অযাটলযান্টা… 
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এচলনর েোে না চদর়ে েলল, লারঞ্চর সম়ে হর়ে বগরে, তারদর বেরা দরকার। তারা 
বেরার েনয িা োড়াল। 
  
. 
  
১.২.৫ 
  
 বগ্রটা গারেডার েচে বদখোর চনমন্ত্রণ োনাল বটর্, চকন্তু বমরী োনাল চকেুরতই বস এখন 
চসরনমা়ে বযরত িাররে না। 
  
বটর্ রাগ বদচখর়ে েলল, বমরী োমডানী বথরক িরড় আসার ির অরনক েদরল বগরে। 
  
বমরী োনাল, বস চকেুমাত্র েদলা়েচন। 
  
বটর্ ও বমরীর করথািকথরনর মািখারন হিাৎ এক মচহলা আচেভূডত হর়ে তীব্র দৃচষ্টরত 
দুেনরক বদখরলন। বটর্ দুিা চিচের়ে চমরসস চেেিরক গুর্ আেটারনুন োনাল। চমরসস 
চেেিও প্রতুযত্তরর বটর্ ও বমরীরক গুর্ আেটারনুন োনারলন। 
  
চমরসস চেেি িরল বযরত বমরী ও বটর্ আোর কথা শুরু করল। বমরীর মরত ভদ্রমচহলা 
তারক অিেে কররন। তারক বদখরলই বেে কড়া কথা শুচনর়েরেন। 
  
বটর্ তারক আশ্বি কররত েলল বয, েহুচদন চমরসস চেেি ঘর-সংসাররর বদখারোনা 
কররেন। সোইরক হুকুরম বররখরেন। েুচড় ওর়েলমযান এখন বমরীরক সুনেরর বদখরেন 
েরল চমরসস চেেি তাক ঈেডা কররন। 
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ঈেডা চেচনসটা েড্ড-োরে, বমরী েলল। 
  
একথার বের বটরন বটর্ চকেু েলরত শুরু কররল বমরী তাড়াতাচড় নাসড হিচকরের 
োচড়রত িা-এর চনমন্ত্ররণর কথা োচনর়ে চেদা়ে চনল। বটর্ রাগত দৃচষ্টরত তার িরল 
যাও়োর চদরক তাচকর়ে রইল। 
  
. 
  
১.২.৬ 
  
 নাসড হিচকে গ্রারমর একপ্রারন্ত একচট করটরে থারকন। বমরী বসখারন বিৌঁরে বদখল 
নাসড হিচকে সরেমাত্র করটরে চেরররেন। এটা-ওটা কথার ির হিচকে বটর্ 
চেগলযারণ্ডর কথা তুলরলন এেং বমরীরক েলরলন, বেরলটা খুেই ভারলা, গযারররের 
কােকমডও ভারলাই চেরখরে। আর অনযানয িােীরদর তুলনা়ে ওর োোর িােোসও 
ভারলাই হ়ে। তরে বতামারক বটর্ চেগলযারণ্ডর বেৌ চহসারে মানারে না। বতামার ো়েগা়ে 
আচম হরল সুরযাগ বিরল মযাসারের কাে চেরখ চনতাম। 
  
 বমরী োনাল, চমরসস ওর়েলমযারনর সরঙ্গ তার কথা হর়েরে, চতচন ওরক োড়রত রােী 
নন এখনই। বমরীর ভচেেযত সম্পরকড বকান চিন্তা কররত োরণ করররেন। 
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নাসড হিচকে েলরলন, যা কররেন তা বযন বলখািড়া করর রারখন, কখন চক হ়ে েলা 
যা়ে না। বমরীরক চমরসস চেেি বয িেে কররন না এেং তার কারণ বয চমরসস 
ওর়েলমযারনর বমরীর প্রচত সহানুভূচত তা নাসড হিচকে বমরীরক োনান। 
  
. 
  
১.৩.১ 
  
 র্াক্তার লরর্ডর বটচলগ্রাম বির়ে এচলনর আর রচর্ হান্টাররেরী এরস বিৌঁোল। 
  
হান্টাররেরীরত প্রথম যাোর ির রচর্র সরঙ্গ এচলনররর বতমন বদখাসাোৎ হ়েচন। রচর্ 
সম্বরে এচলনর বযন আরগর তুলনা়ে চনরাসক্ত হর়ে উরিচেল। চকন্তু মাচসর চিতী়ে 
বরারকর বটচলগ্রাম বির়ে ওরদর মরধয সম্পকডটা আোর স্বাভাচেক হর়ে এল। 
  
বেরন বযরত বযরত তারা লরা মাচসর সম্পরকড নানা আরলািনা কররত লাগল। স্বভােতই 
র্ািঃ লরর্ডর কথা উিল। এেং র্ািঃ লর্ড সম্পরকড রচর্র অচেশ্বাস বেে ভারলা বোিা বগল। 
  
. 
  
১.৩.২ 
  
 কিারল চিন্তার বরখা েুচটর়ে র্াক্তার লর্ড বরাচগণীর েড়ারনা কথাগুরলার মারন বোিোর 
বিষ্টা করচেরলন এেং চমরসস ওর়েলমযান যা যা িাইরেন, বযভারে িাইরেন সে কাে 
বসভারেই হরে েরল প্রচতশ্রুচত চদরত চমরসস ওর়েলমযান িরম স্বচিরত বিাখ েুিরলন। 
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তারির ঘর বথরক বেচরর়ে এরস দুেন নাসডরক যা যা করার চনরদডে চদরলন। তারির 
নীরি বনরম এচলনর আর রচর্র েনয অরিো কররতই বদখা হল বমরী বেরারর্ডর সরঙ্গ। 
উচিগ্ন মুরখ চমরসস ওর়েলমযারনর অেস্থার খের চনরলন। কথার মারিই একটা গাচড়র 
েব্দ হল। েইংরুরম িা চদরতই এচলনর বিুঁচির়ে উিল, ওুঁর অেস্থা চক খুেই খারাি? 
রচর্র মুখ শুকরনা, আেংকা়ে ভরা। 
  
দুিঃচখত হর়ে গম্ভীর সুরর র্িঃ লর্ড েলরলন, ওুঁর িোঘাত হর়েরে। কথা প্রা়ে বোিাই 
যারচ্ছ না। তরে উচন একচট েযািারর দারুণ উচিগ্ন। কােটা চক চিক োচন না, তরে 
উচকলরক র্াকার কথা েলরেন। 
  
এচলনর র্নাল উচকল চমিঃ বসলর্নরক বস বিরন। এরির এচলনর আর র্াক্তার চমরসস 
ওর়েলমযারনর ঘরর বগরলন। িুুঁরক িরড় এচলনর বদখল লরা মাচসর মুখটা সামানা বেুঁরক 
বগরে। হিাৎ বিাখ খুরল এচলনররক চিনরত িাররলন চমরসস ওর়েলমযান। 
  
অসুস্থ মচহলার গলা বথরক কতকগুরলা েড়ারনা েব্দ বেচরর়ে এল এেং বেে িযডন্ত 
এচলনর েুিরত িারল বয মাচস তাুঁর উইরল বমরীর েনয বকান েযেস্থা কররত িান। চতচন 
বযমন িান বতমনই কাে হরে প্রচতশ্রুচত চদল এচলনর। 
  
বরাচগণী স্বচি বিরলন। বিারখর দৃচষ্টরত বয করুণ আরেদন েুরট উরিচেল তা ধীরর ধীরর 
প্রোচন্তর প্ররলরি সুের হর়ে উিল। 
  
র্িঃ লর্ড আর এচলনর োইরর এরস বদখরলন চসুঁচড়র মাথা়ে দাুঁচড়র়ে বমরী বেরার্ড নাসড 
হিচকরের সরঙ্গ কথা েলরে। বমরী র্াক্তাররর িরামেড শুরন চমরসস ওর়েলমযারনর ঘরর 
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ঢুকরলা। এচলনর মাথা ঘুচরর়ে ঘররর মরধয বমরীরক বদখচেল। বদখল বিারখ মুগ্ধতা চনর়ে 
র্াক্তার িূণড দৃচষ্টরত ওর চদরক বির়ে আরে। লিা বির়ে এচলনর র্াক্তাররর মুগ্ধতা 
কাটাল। 
  
নাসড হিচকে নাক টানরলন। এচলনর েলল, দুিঃখ হ়ে মাচসর েনয, ওর অেস্থা বদরখ যা 
কষ্ট বির়েচেলাম েলার ন়ে। 
  
তা চিক, তরে আিচন ভােভচঙ্গরত তা প্রকাে কররনচন। দারুণ সংযরমর িচরি়ে 
চদর়েরেন। 
  
বিাুঁরট দৃঢ়তা েুচটর়ে এচলনর েলল, মরনর ভাে প্রকাে না করার চেো আমার আরে। 
  
র্াক্তার ধীরর ধীরর েলরলন, তরে একচদন না একচদন মুরখাস খুরল িড়রেই। 
  
 মুরখাস? 
  
তাুঁ, মানুরের মুখ বমাটামুচটভারে একটা মুরখাস োড়া আর চক হরত িারর? 
  
তার আড়ারল? 
  
তার আড়ারল আরে আচদম নারী-িুরুে। বকান কথা না েরল দ্রুত িার়ে এচলনর নীরি 
বনরম এল। 
  
রচর্ উরিরগর সরঙ্গ খের োনরত িাইল। 
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 এচলনররর িররই নীরি বনরম এরসচেল র্িঃ লর্ড। 
  
এচলনররক োনাল তার আর করোর চকেু বনই। সকারলর চদরক চতচন একোর 
আসরেন। 
  
র্িঃ লরর্ডর করমদডরনর স্পরেড এক অদু্ভত আশ্বারসর ধ্বচন সঞ্চাচরত হল এচলনররর বদরহ-
মরন। এচলনররর মরন হল র্াক্তার ওর েনয দুিঃখ বোধ কররে। 
  
র্াক্তার িরল বযরত রচর্ চেরেস করল, উচন চক চেরেে চকেু কররত িাইরেন? 
  
এচলনর োনাল, লরা মাচস বকান কারের েযািার হ়েরতা চিন্তা়ে আরেন। আিাততিঃ 
ওুঁরক েুচির়ে োন্ত করর এরসচে বয চমিঃ বসলর্ন কাল সকারলই আসরেন। 
  
রচর্ প্রে করল, উচন চক বকান নতুন উইল কররত িান? 
  
উচন চক েলরলন…প্রেটা কররত কররত বমরীর চদরক রচর্র দৃচষ্ট চনেদ্ধ হল এেং কথা 
মািিরথই েে হর়ে বগল। 
  
কড়া গলা়ে এচলনর েলল, চক বযন প্রে করচেরল তুচম? রচর্ দরোর চদরকই হাুঁ করর 
তাচকর়ে রইল। 
  
রচর্র হােভাে বদরখ এচলনর এমনভারে হারতর মুরিা েে করল বয তালুরত নখ েরস 
বগল তার। মরন মরন েলল, এ আমার সরহযর অতীত, এরতাটা আচম সহয কররত িাচর 

http://www.bengaliebook.com/


 স্যাড স্াইপ্রেস্ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাপ্ররা স্মগ্র 

29 

www.bengaliebook.com                                  স্ূক্রি ত্র 
 

 

না…এটা চক োরে ভােনা ন়ে, সচতযই…রচর্…রচর্…আচম চকেুরতই বতামারক হারারত 
িাররো না।… 
  
এচদরক আোর এচলনররর মরন অনয এক চিন্তার োল েচড়র়ে িড়ল। ঐ বলাকটা…ঐ 
র্াক্তার…বদাতলা়ে চক বদখচেল ও আমার মুরখর চদরক হাুঁ করর তাচকর়ে…। 
  
হা়ে ভগোন চক অসহয এই েীেন চক এক চেশ্রী ভােনা আমারক বির়ে েরসরে। চকেু 
একটা েরলা বোকা হাুঁদা। চনরেরক সামলাও…? 
  
এচলনর স্বাভাচেক ভারে েলল, তার চখরদ িা়েচন। মরন মরন চিন্তা করল ওর সরঙ্গ একা 
েরস বস আর বখরত িাররে না, বোর করর আরগর মরতা স্বাভাচেক েযেহার কররত ো 
কথা েলরত িাররে না। তারিররই িঞ্চল হর়ে উরি েলল, কােগুরলা আমা়ে চনরের 
মরতা করর কররত দাও। 
  
. 
  
১.৪.১ 
  
 িরচদন সকারল চমরসস চেেি এচলনররক োনারলন বসই বোকোতডা। চমরসস 
ওর়েলমযান তার অতযন্ত চপ্র়ে মচনে ঘুরমর মরধযই মারা বগরেন। এরকোরর হিাৎই ঘরট 
বগল। 
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একটু কড়া গলা়ে এচলনর েলল, এরকোরর হিাৎ ন়ে। উচন বতা বেে চকেুচদন ধররই 
ভুগচেরলন। আচম একটা েযািারর কৃতে বয ওরক বেেীচদন কষ্ট বভাগ কররত হ়েচন। 
  
এচলনর লরা মাচসর মৃতুযর খের রচর্রক োনাল। 
  
গতকাল বয অেস্থা়ে বদরখচেলাম ওুঁরক, ঐরকম বেেীচদন িলরল আমার িরে অসহয 
হর়ে উিরতা? 
  
রচর্ বয লরা মাচসরক কাল বদখরত বগচেল একথা প্রকাে হর়ে িড়া়ে লিা লিা মুরখ 
রচর্ োনাল, এচড়র়ে যাোর বিষ্টা কররলও কাল সরেরেলা একোর বস চগর়েচেল চমরসস 
ওর়েলমযারনর ঘরর। নাসড গরম েরলর বোতল চনর়ে নীরি বগরলন বস োুঁক বির়ে ঢুরক 
িরড়চেল। কর়েক মুহূতড দাুঁচড়র়ে চমরসস গাম্পরক চসুঁচড় চদর়ে উরি আসরত বদরখ িট 
করর বেচরর়ে িরড়চেল। 
  
চমরসস ওর়েলমযান িরল চগর়ে বয একপ্রকার উচন মুচক্তই বির়েরেন এচলনর আর রচর্ 
এই চনর়ে আরলািনা করচেল। 
  
. 
  
১.৪.২ 
  
 নাসড হিচকে উরত্তচেত মুরখ গত সেযা়ে হলঘরর বেরল যাও়ো অযাটাচিড বকসটারক 
িাগরলর মরতা হাতড়াচচ্ছরলন। এমন একটা কাে চতচন বয চকভারে কররত িাররন তা 
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বভরে চনরেই চনরের উির চেরক্ত হচচ্ছরলন। নাসড ও’ব্রা়োরনর প্ররের েোরে নাসড 
হিচকে োনাল বিরট চটউমাররর দরুণ এচলো রাইচকনরক সকারল চেরকল মরচেন 
ইনরেকেন চদরত হ়ে। কাল একটা নতুন োক্স চকরন েযারগ বররখচেরলন। চকন্তু আে 
সকাল বসটা চতচন খুুঁরে িারচ্ছন না। 
  
নাসড হিচকে েলরলন, এই হলঘর োড়া অনয বকাথাও চতচন বকসটা বররখ যানচন। আর 
এখারন তুরল বনও়োর মরতা বকউই বনই। তারক অরনকটা িথ চগর়ে আোর মরচেন 
চকনরত হরে। 
  
এরির নাসড ও’ব্রা়োন এেং নাসড হিচকরের মরধয চমরসস ওর়েলমযান সম্পরকড কথা শুরু 
হল। নাসড ও’ব্রা়োন েলল, র্ািঃ ওুঁর বরাগীরদর সম্বরে সেসমর়েই একটু বেেী আোোদী। 
  
নাসড হিচকে োনাল, র্িঃ লরর্ডর অচভেতা অরনক কম এেং ের়েসটাও কম তাই চতচন 
একটু বেেীই আোোদী। 
  
. 
  
১.৪.৩ 
  
 নাসড ও’ব্রা়োন র্িঃ লর্ডরক খেরটা চদরলন। র্ািঃ লর্ড িমরক উিরলন খেরটা শুরন এেং 
কর়েক মুহূতড চিন্তা করর হিাৎই একটু গরম েল আনরত েলরলন। নাসড ও’ব্রা়োন িমরক 
উিরলা। চকন্তু চেনা োকযেযর়ে িরল বগল র্াক্তাররর হুকুম তাচমল কররত। 
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. 
  
১.৪.৪ 
  
 রর্াচরক ওর়েলমযান চমিঃ বসলর্নরক েলরলন, আিচন চক েলরত িান চমরসস ওর়েলমযান 
উইল করর যানচন, না চক আরদৌ বকান উইল কররনচন উচন। 
  
চমিঃ বসলর্ন োনারলন সচতযই চতচন বকান উইল কররনচন। রচর্ োনরত িাইল আিচন 
কখনও ওুঁরক উইল করার কথা েরলচন, বোিনচন বয এটা করর রাখা ভারলা। চমিঃ 
বসলর্ন েলরলন, বলারকরা মরন করর তারা অরনকচদন োুঁিরে, আর উইল কররলই মৃতুয 
এচগর়ে আরস। চমরসস ওর়েলমযানরক চতচন েহুোর উইল করার কথা েরলরেন চকন্তু 
তারত বকান লাভ হ়েচন। হ়েরতা মনচস্থর করর উিরত িাররনচন, সম্পচত্ত কারক চকভারে 
চদর়ে যারেন। 
  
এচলনর েলল, চকন্তু প্রথম বরাক হর়ে যাোর ির চনশ্চ়েই… 
  
চমিঃ বসলর্ন েলরলন, চমরসস ওর়েলমযান হ়েত মরার কথা চিন্তা কররতন, বসই সরঙ্গ 
এটাও ভােরতন বয উচন সমূ্পণড সুস্থ হর়ে উিরেন। আর হ়েরতা এই আোরতই চতচন 
উইল করাটারক অশুভ েরল মরন কররচেরলন। তরে চতচন উইল কররেন না একথা 
কখরনাই েরলনচন। 
  
র্িঃ েলরলন, মানুে যখন বকান অিেরের চেে়েরক এচড়র়ে বযরত িা়ে তখন চকভারে 
এড়া়ে োরনন? 
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চমরসস ওর়েলমযান সেসম়ে উইল করার েনয িররর বকান একটা চদনরকই প্রেি চদন 
েরল মরন কররতন। 
  
ধীরর ধীরর এচলনর েলল, তার েনযই চক চতচন কাল রারত আিনারক আসোর েনয 
েরলচেরলন? 
  
চনিঃসরেরহ–তাই। 
  
উচকলোেু োনারলন, বযরহতু উইল না কররই চমরসস ওর়েলমযান মারা বগরেন তাই তার 
সে সম্পচত্তর অচধকারী হরে চমস এচলনর কাচলডসন। সরকার একটা অংে বকরট বনরে। 
বযরহতু সম্পচত্তর েযািারর বকান বসরটলরমন্ট ো োট করা হ়েচন অতএে সেচকেু বসাো 
চমস এচলনররর হারত এরস িড়রে। বর্র্ চর্উচট প্রভৃচত টযাক্সগুরলা চদর়েও যা টাকা 
থাকরে বসটার িচরমাণ খুে কম ন়ে। চমিঃ বসলর্ন োনারলন রর্াচরক ওর়েলমযান 
সম্পচত্তর চকেু িারেন না কারণ চতচন চমরসস ওর়েলমযারনর স্বামীর ভাইরিা। তার সরঙ্গ 
বকান ররক্তর সম্পকড রর্াচররকর বনই। 
  
রচর্ চমিঃ বসলর্রনর কথা়ে সম্মচত োনাল। 
  
. 
  
১.৪.৫ 
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 চমিঃ বসলর্ন িরল যাোর ির মুরখামুচখ হল এচলনর আর রর্াচরক। প্রা়ে চমনচতর সুরর 
এচলনর েলল, তারত চকেু আসরে যারে না, তাই বতা রচর্? লণ্ডরন বতা আমরা দুেরন 
চমরল চিকই কররচেলাম আমারদর বয বকউই সম্পচত্ত িাক না বকন, চিন্তার বকান কারণ 
বনই, কারণ আমরা বতা চের়ে কররত যাচচ্ছ। 
  
রচর্রক চনরুত্তাি বদরখ এচলনর েলল, চকন্তু আমরা চক চের়ে কররত যাচচ্ছ রচর্? 
  
আমার বতা মরন হ়ে বসই রকমই চকেু একটা চিক চেল। রচর্র কথার মরধয বেে 
উরিো ও রুেতার ভাে। তরে এখন যচদ তুচম অনযচকেু বভরে থারকা? 
  
এচলনর প্রা়ে বিুঁচির়ে উিল, বতামার কাে বথরক চক একটুও আন্তচরকতা আো কররত 
িাচর না? 
  
রচর্ েলল, স্ত্রীর ি়েসা়ে বখরত আমার খুে ভারলা লাগরে েরল বতা মরন হ়ে না। 
  
 এচলনর সাদা মুরখ রুেভারে েলল-আসল েযািারটা তাই ন়ে, েযািারটা বমরী? তাই 
না? 
  
বমরীর েযািারটা রচর্ িচরষ্কার ভারে োনাল এচলনররক। েলল, আচম ওর বপ্ররম িড়রত 
িাইচন। 
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…বতামারক চনর়ে আচম বেে সুখীই চেলাম। তুচম অসাধারণ এচলনর। বতামারক ভীেণ 
ভারলাোচস আচম। এই েযািারটা একটা বমারহর েযািার। সে চকেু গণ্ডরগাল হর়ে 
যারচ্ছ… 
  
এচলনর োন্ত গলা়ে েলল, বপ্রম খুে একটা যুচক্ত বমরন িরল না… 
  
রচর্ োনাল, বমরীরক বস চকেু েলরতই বমরী তারক সরঙ্গ সরঙ্গ থাচমর়ে বদ়ে। 
  
 হারতর হীররর আংচটটা রচর্রক চেচরর়ে চদরত িাইল এচলনর। 
  
বমরীর মরনাভাে োনার বিষ্টা কররত েলল এচলনর। এেং একই সরঙ্গ তার মরন হল 
বমরী যচদ না থাকরতা।… 
  
. 
  
১.৫.১ 
  
 নাসড হিচকে ও নাসড ও’ব্রা়োন চমরসস ওর়েলমযারনর বেেকৃতয সম্পরকড আরলািনা 
করচেরলন বু্ল চটট কারেরত। নাসড হিচকে চমস কাচলডসরলর উদারতা়ে মুগ্ধ। চমরসস 
ওর়েলমযারনর উইল করর যাও়ো উচিত চেল েরল েলরলন নাসড হিচকে। 
  
উইল করর বগরল চমরসস ওর়েলমযান কারক সম্পচত্ত চদরতন এ প্রে কররতই বেে দৃঢ় 
সুরর নাসড হিচকে েলরলন, উচন অন্ততিঃ চকেু টাকা বমরীরক চদরতনই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্যাড স্াইপ্রেস্ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাপ্ররা স্মগ্র 

36 

www.bengaliebook.com                                  স্ূক্রি ত্র 
 

 

তার কথা়ে সা়ে চদর়ে নাসড ও’ব্রা়োন েলরলন, বযচদন রারত চমরসস ওর়েলমযান খুে 
অসুস্থ হর়ে িরড়ন বসচদন েৃদ্ধা দুোর বমরীর নাম উচ্চারণ কররচেরলন। এেং বখালাখুচল 
েরলচেরলন বমরীরক চকেু চদরত হরে। 
  
নাসড ও’ব্রা়োন বোর গলা়ে েলরলন, উইল করর বগরল হ়েরতা উচন বেে কানাকচড়টাও 
বমরী বেরার্ডরক চদর়ে বযরতন। 
  
চিধাগ্রি নাসড হিচকরের মরত চনরের ররক্তর বলাকরক না চদর়ে অনয কাউরক সম্পচত্ত 
বদও়ো উচিত ন়ে। 
  
চনরের ররক্তর বলাক কথাটা শুরন বেে রহসয করর গাম্ভীযড েো়ে বররখ নাসড ও’ব্রা়োন 
েলরলন, আচম গুেে েড়ারত িাই না। আর মৃত বলাকরক ব্লযাকরমলও কররত িাই না। 
  
নাসড হিচকে নাসড ও’ব্রা়োরনর সরঙ্গ সম্মত হরলন– িার়ে িুমুক চদর়ে ও’ব্রা়োন এোর 
মরচিরনর চেচেটার কথা তুলরলন। 
  
নাসড হিচকে োনারলন মরচিরনর চেচেটার অদৃেয হও়োটা একটা রহরসযর মরতা। 
  
. 
  
১.৫.২ 
  
চমরসস ওর়েলমযারনর বলখার বটচেরলর সামরন েরস এচলনর সোর ইন্টারচভউ চনচচ্ছল। 
চমরসস চেেরির ির বমরী বেরারর্ডর িালা। বমরী এরস তার আসন গ্রহণ কররত 
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বিোদারী চনসৃ্পহতা়ে–এচলনর েলল, বযরহতু মাচস উইল না কররই মারা বগরেন, তাই 
তাুঁর ইচ্ছারক েলেতী করার দাচ়েত্ব তার। চমিঃ বসলর্রনর সরঙ্গ িরামেড করর এেং 
তারই উিরদে অনুসারর িাকররদর কারের চভচত্তরত চকেু বেরার চসদ্ধান্ত বস চনর়েরে 
যচদও বমরী বসই বশ্রণীর মরধয িরড় না এেং বেেচদন সেযারেলা়ে চমরসস ওর়েলমযান 
বমরীর ভচেেযত সম্পরকড চকেু েযেস্থা করার কথা েলচেরলন তাই বমরীরক বস ২০০০ 
িাউরণ্ডর েযেস্থা করর বদরে। ও টাকাটা বমরী বযভারে খুচে খরি কররত িাররে। 
  
বমরী এচলনররক কৃতেতা োনাল। এচলনর চমিঃ বসলর্রনর সরঙ্গ কথাোতডা েরল 
আিাততিঃ চকেু টাকা যচদ িাইর়ে বদও়ো সম্ভে হ়ে বমরীরক তার প্রচতশ্রুচত চদল। বমরী 
চেদা়ে চনল। 
  
. 
  
১.৫.৩ 
  
 এচলনর রচর্রক োনাল চমরসস চেেিরক িাুঁিরো, রাুঁধুচনরক একরো, চমচল আর 
ওচলেরক িঞ্চাে করর আর অনযরদর িাুঁি িাউণ্ড করর, মালী চটরভনরক ২৫ িাউণ্ড 
বদও়ো বস চিক করররে। তরে বমরীর োোর েনয চকেুই আিাততিঃ চিক কররচন। তরে 
এচলনর মরন করর বেরারর্ডর েনয বিনসরনর েযেস্থা কররত হরে। বমরীরক দুহাোর 
িাউণ্ড বদোর চসদ্ধারন্তর কথাও রচর্রক োনাল এেং আইনগতভারে রচর্ওর চকেু প্রািয 
োনাল। 
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রচর্র লম্বারট মুখ রারগ সাদা হর়ে বগল, েলল, এচলনর, তুচম ভােরল চক করর বয 
বতামার কারে আচম হাত িাতরো? 
  
এচলনর রচর্রক োন্ত করার বিষ্টা করল। রচর্ োনরত িাইল বমরী চক কররত িা়ে? 
এচলনর োনাল ও মযাসাে করার বেচনং বনরে েলরে। 
  
এচলনর রচর্রক েলল, বমরীর সরঙ্গ বকান সম্পরকড েচড়র়ে িড়ার আরগ তার উচিত মাস 
কর়েরকর েনয বকাথা়ে বেচড়র়ে আসা। তাহরলই বস েুিরত িাররে প্রকৃতই বমরীরক বয 
ভারলাোরস না বসটা তার বমাহ। 
  
রচর্ এচলনররক কৃতেতা োচনর়ে তার িরামেড বমরন চনল। 
  
. 
  
১.৫.৪ 
  
 কর়েকচদন িরর বমরী নাসড হিচকেরক তার বসৌভারগযর কথা োনারতই চতচন খুেী হর়ে 
েলরলন এচলনর খুে ভারলা বমর়ে আর বমরীর ভাগয সচতযই ভারলা। বমরী েলল, তার 
ধারণা এচলনর তারক চেরেে িেে করর না। 
  
নাসড হিচকে েলরলন, সঙ্গত কারণ আরে তার। চমিঃ রর্চরক মরন হ়ে গভীর বপ্ররম 
হােুরু্েু খারচ্ছন। এোর েরলা বতা বমর়ে বতামার েযািারটা চক? তুচমও চক ওুঁরক মন-টন 
চদর়েরে নাচক? 
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বমরী একটু ইতিতিঃ করর েলল, মানুেচট ভারী িমৎকার। 
  
নাসড হিচকেরক বমরী চেরেস করল তার োোর েযািারর বস চক কররে? তার বথরক বস 
চকেু তার োোরক বদরে চকনা। 
  
নাসড হিচকে েলরলন, না না, ওসে চকেু কররত বযও না। চমরসস ওর়েলমযান চনশ্চ়েই 
বতামার োোরক ওই টাকাটা চদরত িানচন। 
  
চমরসস ওর়েলমযান বকন উইল করর যানচন। এই চনর়ে নাসড হিচকে আর বমরীর মরধয 
কথাোতডা িলচেল। হিাৎ নাসড হিচকে বমরীরক উইল করার প্রিাে চদরলন এেং বিাট 
অচেস বথরক েমড এরন নারসডর করটরে ওরা কথা েলচেল। বমরী তার মাচস বমরী 
রাইচলর নারম উইল কররে েরল চস্থর করল। 
  
নাসড হিচকরের কথা মরতা বমরী েরমড চলখল আচম আমার সে চকেু বমরী রাইচলরক 
চদর়ে যাচচ্ছ, চযচন আমার মা, হান্টাররেরীর স্বগডত এচলো বেরারর্ডর বোন। েমড ভচতড 
করর হিাৎ মুখ তুলরলই িমরক উিল বমরী। োনলার সামরন দাুঁচড়র়ে এচলনর কাচলডসল 
তারক প্রে কররে এত মন চদর়ে চক কররে বমরী? 
  
নাসড হিচকে োনাল, বমরী তার উইল কররে। হিচকরের কথা শুরন এচলনর এক 
চেচিত্র হাচস বহরস উিল এেং নাসড হিচকে অোক হর়ে এচলনররক বদখরত লাগরলন। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্যাড স্াইপ্রেস্ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাপ্ররা স্মগ্র 

40 

www.bengaliebook.com                                  স্ূক্রি ত্র 
 

 

১.৫.৫ 
  
 িাুঁি-ে িা এচগর়েরে, হাচসর ধমক তখনও থারমচন, বক বযন এচলনররর কাুঁরধ হাত 
রাখল। িমরক চেরর তাকারতই বদখল র্িঃ লর্ড কিারল কুঞ্চন বরখা েুচটর়ে চেরক্তভারে 
ওর মুরখর চদরক বির়ে আরেন। 
  
র্িঃ লর্ড চেরেস কররলন, চক বদরখ হাসচেরলন এত? এচলনর োনাল বমরী বেরার্ডরক 
উইল কররত বদরখ তার হাচস বির়েরে চকন্তু বকন তা তার মাথা়ে আসরে না। 
  
কড়া গলা়ে র্িঃ লর্ড েলরলন, িাররেন না, না? চেশ্বাস করুন, আমার চদক বথরক এটা 
খুেই খারাি, মরন হ়ে খুে নাভডাস লাগরে। 
  
র্িঃ লর্ড এচলনররক োনাল, এচলনর বকান কথা বগািন কররে। 
  
আচম বকান চকেুই বগািন করচে না, আর এর মরধযও আচম বনই। 
  
র্িঃ লর্ড োন্ত সুরর েলরলন, আিচন আরেন এেং েড্ড বেেীভারে ভােরেন। এরির লর্ড 
চেরেস কররলন আিচন চক এখারন আররা চকেুচদন থাকরেন? 
  
এচলনর োনাল, কালই বস িরল যারচ্ছ এেং ভারলা দাম বিরল বস োচড়টা চেচক্র করর 
বদরে। 
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তাচচ্ছরলযর সুরর লর্ড েলরলন, তাই নাচক? হযাুঁণ্ডরেক করার েনয এচলনর হাত োড়ারতই 
র্িঃ লর্ড আোর একই প্রে কররলন। উত্তরর এচলনর একই েোে চদল। বমরী বেরার্ডরক 
উইল কররত বদরখ বস হাচস িািরত িাররচন। 
  
র্. লর্ড েলরলন আিচন? আিচন উইল করররেন চক? উত্তরর এচলনর েলল, না, তরে 
এোর চগর়েই চমিঃ বসলর্নরক েলে। 
  
চিটার লর্ড েলরলন, েলরেন। 
  
. 
  
১.৫.৬ 
  
 লাইরব্ররী েরস চমিঃ বসলর্নরক চিচি চলখল এচলনর : 
  
চপ্র়ে চমিঃ বসলর্ন, 
আমার েনয একটা উইরলর খড়সা ততরী করর রাখরেন, আচম চগর়ে সই কররো। খুে 
সাধারণ উইল। আমার যােতী়ে সম্পচত্ত আচম রর্াচরক ও়েরলমযানরক চদর়ে বযরত িাই। 
আিনার একান্ত 
এচলনর কাচলডসল 
  
ওিররর ঘর বথরক র্াকচটচকট আনরত চগর়ে বদখল রচর্ োনালার সামরন দাুঁচড়র়ে। 
রচর্রক প্রে করল এচলনর, এটা যচদ চেচক্র হর়ে যা়ে বতামার চক কষ্ট হরে? 
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রচর্ োনালা চেচক্র করর বদও়োই ভারলা। চিচিটা বেেোররর মরতা িরড় চনর়ে খারম ভরর 
মুখটা আুঁটরলা এচলনর। তারির চটচকট লাগাল। 
  
. 
  
১.৬.১ 
  
 নাসড হিচকেরক বলখা নাসড ও’ব্রা়োরনর চিচি : 
  
১৪ই েুলাই 
লারোরা বকাটড 
  
চপ্র়ে হিচকে, 
কর়েকচদন ধররই চলখরো চলখরো করচে। োচড়টা িমৎকার চকন্তু হান্টাররেরীর মরতা 
ন়ে। আমার বরাগীচট খুে োন্ত, ভদ্র। র্েল চনরমাচন়ো হর়েরে, এখন ক্রাইচসস বকরট 
বগরে একটা কথা শুনরল বেে মো িারেন। এ োচড়রত েচ়েংরুরমর চি়োরনার ওির 
রূরিার বেরম োুঁধারনা একটা েরটা আরে বযটা অচেকল চলউইস সই করা েরটাটার 
মরতা, বসটা চমরসস ওর়েলমযান আলমারী বথরক বের কররত েরলচেরলন। োচড়র িুররনা 
িাকররক চেোসাোদ করর োনলাম েরটাটা বলর্ী র যারটরীর দাদা সযার চলউইস 
রাইক্রেরটর। যুরদ্ধ মারা চগর়েচেরলন। িাকররর কাে বথরক কথা়ে কথা়ে োনরত 
িারলাম চের়ে কররচেরলন তরে বলর্ী রাইক্রেটরক িাগলা-গাররদ চের়ের অল্প িররই 
বযরত হর়েচেল। এেং চতচন তখনও বেুঁরি চেরলন। আমরা করতা উরো-িাো ভােতাম, 
তাই না? চমরসস ওর়েলমযান আর চলউইস বোধহ়ে িরস্পররক ভারলাোসরতন, চকন্তু েউ 
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িাগলা-গাররদ চেল েরল চের়ে কররত িাররন চন। ভদ্ররলাক মারা চগর়েচেরলন ১৯১৭ 
সারল। দারুণ বরামাচন্টক েযািার তাই না? এত েের ধরর সৃ্মচতর মচণরকািা়ে সযরত্ন 
লালন করা, মরোর আরগ ঐ ভারে েরটার চদরক তাচকর়ে থাক? 
সে খের চদর়ে চিচি বদরেন। 
 ইচত 
আইচলন ও’ব্রা়োন 
  
নাসড ও’ব্রা়োনরক বলখা নাসড হিচকরের চিচি : 
  
১৪ই েুলাই 
বরাে করটে 
  
 চপ্র়ে ও’ব্রা়োন, 
এখারন সে চকেু আরগর মরতাই িরলরে। হান্টাররেরীর োচড়রত চেচক্রর বনাচটে িুলরে। 
চমরসস চেেি খুেই চেিচলত। ওুঁর চেশ্বাস চেল চমস কাচলডসল চমিঃ রর্াচরকরক চের়ে করর 
এই োচড়রতই বথরক যারে। এচলনর লণ্ডরন িরল বগরে। বমরী বেরার্ডরক দুহাোর িাউণ্ড 
চদর়ে বগরে। বমরীও মযাসাে করা চেখরত বগরল লণ্ডরন। দু-একচদন আরগ চমরসস 
টযালরীর সরঙ্গ কথা হচচ্ছল (উচন র্. রনসরমর োচড় বদখারোনা কররতন, র্. লরর্ডর 
আরগ এখানকার র্াক্তার চেরলন র্. রনসম) চলউইরসর নাম কররতই েলরলন চতচন 
েররেস িারকড থাকরতন এেং উচন যুরদ্ধ মারা যান। চমরসস ওর়েলমযারনর সরঙ্গ তাুঁর 
খুেই ঘচনষ্ঠতা চেল। ওুঁরা চের়ে কররত িাররচন তার কারণ রাইক্রেরটর স্ত্রী চেরলন 
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িাগলা-গাররদ। চর্রভডাস কত সহরেই িাও়ো যা়ে সুতরাং িাগলামীর কাররণ চর্রভাসড না 
িাোর বকান কারণ চেল না। 
বটর্ চেগলযাণ্ড েরল বোকরা বমরীর লণ্ডরনর চিকানা চনরত এরসচেল। চস. আর. র্েলু 
বমরীর চদরক একটু বেেীই িুুঁরকরেন। শুরনচে মরন খুে দুিঃখ চনর়ে এচলনর িরল বগরে। 
এচলনর এত সম্পচত্ত বিল। তারির তারদর মরধয চের়ের সম্পকড ইচত ঘটল। েযািারটা 
আমার কারে বহুঁ়োচল। 
েুরড়া বেরারর্ডর েরীর খুে খারাি। যচদও তার আিরণ একোররই েদলা়েচন। একচদন 
েলচেল, বমরী ওর বমর়ে ন়ে। েুরড়ার েউ চের়ের আরগ চমরসস ওর়েলমযারনর খাস চি 
চেল। 
গত সপ্তারহ চদ গুর্ আথড বদখলাম। 
ইচত– 
একান্ত আিনার 
বেসী হিচকে 
  
 নাসড ও’ব্রা়োনরক বলখা নাসড হিচকরের বিাটকার্ড : 
  
মরন হরচ্ছ দুেরনই দুেনই এক সরঙ্গ চিচি চলখচে। আেহাও়োটা খুেই খারাি। 
  
 নাসড হিচকেরক বলখা নাসড ও’ব্রা়োরনর বিাটকার্ড : 
  
 আে সকারল চিচিটা বিলাম। এরকোরর কাকতালী়ে েযািার। 
  
 এচলনর কাচলডসলরক বলখা রর্াচরক ওর়েলমযারনর চিচি : 
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১৫ই েুলাই 
  
চপ্র়ে এচলনর, 
এইমাত্র বতামার চিচি বিলাম। না, ইন্টাররেরী চেচক্র করার েযািারর আমার বকান 
মতামত বনই। এখারন বেে ভারলা গরম িরড়রে। তুচম োড়া আর সে মানুেরকই আমার 
বকমন বযন লারগ। দু-এক সপ্তারহর মরধয র্ালরমচে়োন উিকূরল যাে চিক কররচে। ২২ 
তাচরখ বথরক আমার চিকানা হরে বক়োর অে টমাসকুক, বোভচনক। আমার তরে 
বথরক বয বকান রকম সহরযাচগতার প্রর়োেন বোধ কররল চলখরত কুণ্ঠা কররা না। শ্রদ্ধা 
ও কৃতেতা োচনর়ে চেদা়ে চনচচ্ছ। 
-রচর্। 
  
চমস এচলনর কাচলডসলরক বলখা বমসাসড বসলর্ন, বব্রাদারউইক এণ্ড বসলর্ন বকাম্পানীর 
চমিঃ বসলর্রনর চিচি : 
  
১০৪, ব্রুস বেরী বকা়োর, 
২০বে, েুলাই 
  
চপ্র়ে চমস কাচলডসল, 
  
হান্টাররেরীর েনয বমের সামারচভরলর োররা হাোর িাুঁিরো িাউণ্ড অোর আমার মরত 
যরথষ্ট ভারলা। আেকাল চেোল োচড় চেচক্র করা বেে কষ্টসাধয। অতএে ওর প্রিােটা 
বমরন চনরত িরামেড চদচচ্ছ। 
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বমের সামারচভল চতন মারস েরনয এখুচন চনরত িাইরেন, তার মরধয আইরনর কাগেিত্র 
–বলনরদন সে িুররা হর়ে যারে। 
র্. লর্ড েরলরেন েুড়া বেরার্ড বোধহ়ে আর বেেীচদন োুঁিরে না। প্ররেট যচদও িাও়ো 
যা়েচন তরে চমস বমরী বেরার্ডরক ১০০ িাউন্ড অচগ্রম চদর়ে চদর়েরেন। 
ইচত 
আিনার চেশ্বি 
এর্মণ্ড বসলর্ন 
  
চমস এচলনর কাচলডসলরক বলখা র্. লরর্ডর চিচি : 
  
২৫বে েুলাই 
  
চপ্র়ে চমস কাচলডসল, 
েুরড়া বেরার্ড আে মারা বগরে। এ েযািারর আিনারক বকানভারে সাহাযয কররত িাচর 
চক? আিনার চেশ্বি 
চলটার লর্ড 
  
বমরী বেরার্ডরক বলখা এচলনর কাচলডসরলর চিচি : 
  
২৫বে েুলাই 
  
চপ্র়ে বমরী, 
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বতামার োোর মৃতুয সংোদ বির়ে অতযন্ত দুিঃচখত। বমের সামারচভল েরল এক ভদ্ররলাক 
হান্টাররেরীর োচড়টা চকনরত িাইরেন। ওখান বথরক যথাসম্ভে তাড়াতাচড় বতামার োোর 
চেচনসিত্র সচরর়ে বেলা চক বতামার িরে সম্ভে হরে? আো কচর তুচম ভারলা আে। 
—এচলনর কাচলডসডল নাসড 
  
হিচকেরক বলখা বমরী বেরারর্ডর চিচি : 
  
২৫বে েুলাই 
  
চপ্র়ে নাসড হিচকে, 
োো সম্বরে যা চলখরেন তার েনয ধনযোদ। বেেকৃরতযর েনয বগরল আিনার ওখারন 
কর়েকচদন থাকা সম্ভে হরে চক? যচদ হ়ে, তরে উত্তর বদোর দরকার বনই। 
আিনার বেরহর 
বমরী বেরার্ড 
  
. 
  
১.৭.১ 
  
 ২৮বে েুলাই েৃহস্পচতোর সকারল চকংস আমড, বহারটল বথরক বেচরর়ে বমরর্নস 
বোরর্ডর েড় রািা়ে এরস এচলনর বদখরত বিল চমরসস চেেিরক। 
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এচলনর োনাল, বমের সামারচভলরক োচড়টা বস চেচক্র করররে। চমরসস চেেি েলরলন, 
হান্টাররেরী অনয বলারকর হারত িরল যারচ্ছ বসটা ভােরতও খারাি লারগ। 
  
এচলনর েলল, বসটা চিক। চকন্তু এত েরড়া োচড়রত একলা থাকা সম্ভে ন়ে। এরির 
চমস এচলনর হান্টাররেরীর োচড়র বকান িেেসই োচনডিার তাুঁরক চনরত েলল। খুচেরত 
উজ্জ্বল হর়ে চমরসস চেেি েইংরুরমর বদরাে লাগারনা বলখার েড় বটচেলটা এচলনররর 
কাে বথরক বির়ে চনরলন। 
  
এরির এচলনর তারক বটচেলটার সরঙ্গ মযাচিং করা চকেু বি়োর চনরত অনুররাধ কররলন, 
এেং দারুণ কৃতেতার সরঙ্গ চমরসস চেেি ওগুরলা চনরত সম্মত হরলন। 
  
চমরসস চেেি এচলনররক োনাল বমরীর োোরক গতকাল কের বদও়ো হর়েরে। বমরী 
এখন নাসড হিচকরের োচড়রত উরিরে। হান্টাররেরীরত মালিত্র সরারত আে সকারলই 
তারা যারে। 
  
এচলনর চমরসস চেেরির সরঙ্গ হযাুঁণ্ডরেক করর এচগর়ে বগল বদাকারনর চদরক। 
  
. 
  
১.৭.২ 
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 হান্টাররেরীর োচড়র চিেরনর দরো চদর়ে এচলনর কাচলডসল ঢুকরলা। োগারন এক সাচর 
সুইট িী েুরলর িাে চদর়ে হাুঁটরতই বোটমালী হরচলক বসলাম োনাল এেং চিচি 
বির়েরে োনাল। 
  
এচলনর এচগর়ে বযরতই মালী তারক বর্রক েলল, আিচন যচদ দ়ো করর বমের 
সামারচভলরক একটু েরল বদন, ওুঁরও বতা মালীর দরকার হরে? 
  
এচলনর োনাল বস আরগই একথা বভরে বররখচেল। এচলনর চিন্তা কররত লাগল রচর্ 
আর ও হান্টাররেরীরক ভারলাোসত। বোটরেলা়ে তারা অরনকোর হান্টাররেরীরত 
এরসরে। মরনর বকারণ একটা প্রচ্ছন্ন োসনা োসাও বেুঁরধচেল, ভচেেযরত বকানচদন 
এখারন ও থাকরে। মাচলর বোট বোট কথাোতডা বথরকও বসরকম একটা ধারণা মরনর 
গরড় উরিচেল। রচর্ও হ়েরতা দুেরন একসারথ এখারন ঘর োুঁধার স্বপ্ন বদখত। 
  
আে এই মুহূরতড রচর্ আর ও এই োচড়রত থাকত। োচড়র মাচলরকর অহংকার চনর়ে 
োগারন, োরাো়ে গেড ভরর ঘুরর বেড়ারত িারত। সুরখর সংসার হত চকন্তু বকারেরক 
েুরনা বগালারির বসৌেযডয চনর়ে একটা বমর়ে ওরদর সুরখর আকারে ধূমরকতুর মরতা 
উদ়ে হল। 
  
এচলনর মরন মরন ভােরত লাগল, বমরী বেরারর্ডর কতটুকু োরন রচর্? চক বদখল ওর 
মরধয রচর্? বমরী বেরার্ড যচদ মরর যা়ে, তাহরল চক রচর্ একচদন স্বীকার কররে ভারলাই 
হর়েরে, আমারদর মরধয বকান চমল চেল না……হ়েরতা চেোরদর সুরর েলরে। 
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খুে চমচষ্ট চেল বমর়েটা..তাই বহাক ওর কারে, সুরখর সৃ্মচত হর়ে থারক…বসৌেযড সে 
স়েমই সুখকর। 
  
..রমরীর যচদ চকেু হ়ে তরে রচর্ চনশ্চ়েই তার কারে চেরর আসরে। রচর্ তারই হরে। এ 
চের়ের বকান সরেহ বনই। 
  
োচড়রত ঢুরক এচলনররর মরন হল বক বযন োচড়র মরধয ওুঁৎ বিরত েরস আরে ওর 
েরনয…। ভাড়ার ঘরর রুচট, মাখন, মারের বকৌরটা আর দুরধর বোতল নাচমর়ে বররখ 
এচলনর বদাতলা়ে বগল চমরসস ওর়েলমযারনর ঘরর। েরড়া আলমারীর ে়োরটা খুরল 
কাগেিত্র, োমা কািড় আলাদা আলাদা করর সাচের়ে রাখরত লাগল। 
  
. 
  
১.৭.৩ 
  
 আউটহাউরস বমরী বের!র্ড খুে অসহা়েভারে তাকাচচ্ছল িারিারে। তার মরন িরড় বগল 
অতীরতর চকেু সৃ্মচত। 
  
এটা বসটা কথার ির নাসড হিচকে কারের কথা়ে এরলন। োচণডিারগুরলা সে খুুঁচটর়ে 
বদরখ কতগুরলা রাখরত আর কতকগুরলা বেরে চনরত েলরলন এেং একটা চলটও ততরী 
কররলন। 
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বমরী োনাল, উচকলোেু তারক আগাম চকেু টাকা চদর়েরেন যা চদর়ে বস বেচনং চে এেং 
অনযানয খরি িাচলর়েরে। িুররা টাকাটা বিরত মাস খারনক লাগরে। 
  
েুরড়া বেরারর্ডর কািড় োমা বগাোরনার ির ওরা কাগেিত্র ভরা একচট চটরনর োরক্সর 
মরধয বেরারর্ডর েচমর়ে রাখা চকেু খেররর কাগরের কাচটং, িুরারনা চিচি ইতযাচদ বিল। 
  
একটা কাগে খুরল বমরী েলল, এই বয মা-োোর চের়ের সাচটডচেরকট, বসন্ট অযালোন 
চগেডা, ১৯১৯ সাল। 
  
হিাৎ বমরীর গলার স্বর করিার হল। কাুঁিাকাুঁিা গলা়ে েলরলা, ১৯১৯ সারল আচম এক 
েেররর চেলাম। এটা বতা ১৯৩৯ সাল। এখন আমার ের়েস একুে। ১৯১৯ সারল আচম 
এক েেররর চেলাম। তার মারন..যখন আচম হর়েচে তখন আমার মা োোর চের়ে হ়েচন। 
  
নাসড হিচকে েলরলন, অরনক স্বামী-স্ত্রী আরে, তারদর যখন িারিড যাোর কথা তার বেে 
চকেু িরর যা়ে, চকন্তু বেে িযডন্ত বগরল সেটাই চিক হর়ে যা়ে। 
  
আর চিক এই কাররণই চক োো আমারক ভারলাোসরতন না? কারণ আমার মা ওুঁরক 
চের়ে কররত োধয কররচেরলন। 
  
নাসড হিচকে একটু ইতিতিঃ করর েলরলন, সচতয কথাটা তাহরল আমারক েলরত হ়ে, 
তুচম বেরারর্ডর বমর়েই নও। 
  
বমরীর গাল লাল হর়ে উিল, চকন্তু আিচন বসটা োনরলন চক করর? 
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 নাসড হিচকে েলরলন, মারা যাোর আরগ বেরার্ড অরনক কথা েরলচেরলন। 
  
 বভরে িাচচ্ছ না তাহরল আমার আসল োো বক? 
  
মুখ খুলরত চগর়ে মনিঃচস্থর কররত না বিরর নাসড হিচকে মুখ েে কররলন। ঘরর একটা 
ো়ো বদরখ দুেরনই মুখ তুরল বদখল োনালার কারে দাুঁচড়র়ে এচলনর। 
  
প্রাথচমক সম্ভােরণর ির এচলনর োনাল বয তারদর েনয খাোর এরনরে এেং খাোর 
েনয চতনেন এচলনররর োচড়র চদরক এরগাল। খাচল োচড়র েীতল ো়ো়ে িা চদর়েই 
বকুঁরি উিল বমরী। এচলনর োনাল, সকালরেলা তারও চিক একই অচভেতা হর়েচেল। 
  
খাও়ো-দাও়োর ির নাসড হিচকে িারের ঘরর বগরলন িা কররত আর এচলনর বমরীর 
সরঙ্গ বোর করর চকেু কথা েলার বিষ্টা করচেল। বমরীর চদরক এক দৃচষ্টরত বির়ে চেল 
এচলনর। অপ্রস্তুত হর়ে বমরী েলল, চকেু হরলা চক? আিচন এমনভারে তাকাচচ্ছরলন। 
  
এচলনর োনাল বকান চিন্তা গভীরভারে আমারক বির়ে েসরল এমনভারে তাকাই মারি 
মারি, এচলনর স্বাভাচেক হোর বিষ্টা করল। বোটরেলা়ে িা ততরী করার বখলাটা বমরীও 
বখলত চকনা োনরত িাইল। 
  
এচলনর েলল, বোরটারেলা়ে চেরর বযরত আমার খুে ভারলা লারগ। বতামার লারগ না 
বমরী? বমরী েলল, চমস এচলনর, আিনার উচিত ন়ে একথা ভাো। 
  
এচলনররর গলা়ে ইস্পারতর ধার, চক ভাো উচিত ন়ে আমার? 
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 বমরী ভর়ে েলল, চক েলচেলাম…ভুরল বগচে আচম। 
  
নাসড হিচকে িা আনরত িচরচস্থচতটা সহে হল। 
  
এচলনর বমরীরক চকেু েলরত চগর়েও েলল না। 
  
িা খাও়ো বেে হল। এচলনর বে হারত বেচরর়ে বযরত বযরত বদখল োনালার ধারর 
দাুঁচড়র়ে বমরী বেরার্ড, তরুণী, সুেরী, প্রাণেন্ত…। 
  
. 
  
১.৭.৪ 
  
 নাসড হিচকে ও এচলনররর কথা হচচ্ছল ভাুঁড়ার ঘরর। োমার হাতদুরটা গুচটর়ে োসনিত্র 
বধা়োর েনয এচগর়ে এরলন নাসড হিচকে আর হিাৎ তার কচির কারে রক্ত বদরখ 
এচলনর েলল, চকরসর বখাুঁিা লাগল? 
  
নাসড হিচকে বহরস েলরলন, আউটহাউরসর চিেন চদরক বগালারির োগারনর কাুঁটা েুরট 
বগরে। 
  
অতীরতর সৃ্মচতর বঢউ আেরড় িড়রত লাগল এচলনররর হৃদ়েতরট। ও আর রচর্ ঐ 
োগারন িগড়া করত, লড়াই করত, আোর চমলও হত। হাচস, আনরে ভরা সুরখর 
বসসে চদনগুরলা তার মরন িড়ল, আর হিাৎই একটা বেদনার েীতল বহাত ওর সারা 
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বদহ মরনর ওির চদর়ে ের়ে বগল–বসসে চদন..আর এখন? আচম িাগল হর়ে 
বগচে…এরকোরর েদ্ধ িাগল। 
  
নাসড হিচকে িরর েরলচেরলন, এরকোরর অদু্ভত েযািার…মরন হচচ্ছল…চনরে চনরেই 
কথা েলচেরলন এচলনর। বিাখগুরলা বকমন বযন বগাল হর়ে উরিচেল। 
  
লরা মাচসর চেচনসিত্রগুরলা গ্রারম বকাথা়ে চদরল কারে লাগরে োনরত িাইল এচলনর। 
তারির দুেরন চমরল ঘরটা িচরষ্কার করর বদাতলা়ে বগল। 
  
বসখারন চমরসস ওর়েলমযারনর দামী দামী কািড়োমা সে গুচের়ে রাখল আর তারিরই 
নাসড হিচকরের হিাৎ মরন িড়ল বমরীর কথা। 
  
এচলনর েলল, ওরক িা খাোর ঘরর েচসর়ে বররখ তারা িরল এরসরে প্রা়ে ঘন্টাখারনক 
হল। খাোররর ঘরর এরস বদখল বমরী একটা েড় আরাম বি়োরর গা এচলর়ে শুর়ে আরে, 
বোরর বোরর অদু্ভতভারে চনিঃশ্বাস চনচচ্ছল। 
  
নাসড হিচকে হিাৎ-ই হাুঁটু মুরড় বমরীর িারে েরস িরড় মুরখর কারে মুখ চনর়ে চক 
শুকরলন আর বিারখর িাতা বটরন বদখরলন তারির র্. লর্ডরক বোন করার কথা 
েলরলন। 
  
চক েযািারটা চক? এচলনর, ঘােরড় চগর়ে প্রে করল! নাসড হিচকে োনারলন বমরীরক 
চেে খাও়োরনা হর়েরে বিারখ সরেরহর ো়ো চনর়ে এক দৃচষ্টরত তাচকর়ে থাকরলন 
এচলনররর চদরক। 
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ক্র টার লডড 
২.১.১ 
  
চিটার লর্ড এরকুল বিা়োররারক েলরলন, মুঁচসর়ে বিা়োররা। িৃচথেীরত আিচনই একমাত্র 
েযচক্ত চযচন আমারক সাহাযয কররত িাররন। 
  
আিনার বকসটা চক? োন্ত গলা়ে োনরত িাইরলন বিা়োররা। 
  
একেন কম ের়েসী মচহলা আরেন। তারক খুন করার িারেড বগ্রপ্তার করা হর়েরে। আচম 
িাই আিচন সােয প্রমাণ খুুঁরে বের করুন, যারত মচহলা চনরদডাে প্রমাচণত হন। 
  
তারদর দুেরনর মরধয সম্পরকডর কথা তুলরতই র্. লর্ড েলরলন, আচম মচহলারক 
একতরোভারে ভারলারেরসচে েলরত িাররন, আচম িাই না ওুঁর োুঁচস বহাক। 
  
মচহলার চেরুরদ্ধ অচভরযাগ চক? 
  
বমরী বেরার্ড নারম একচট বমর়েরক মরচেন হাউরোরলারাইর্ চেে চদর়ে খুন করার 
অিরাধ উরেেযটা চক? 
  
ঈেডা, সংরেরি উত্তর চদরলন র্. লর্ড। 
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বিা়োররা েলরলন, সতয ঘটনা খুুঁরে বের কররত চগর়ে যচদ ঘটনাচট মচহলার চেিরে 
যা়ে। তেুও চক আিচন িাইরেন… 
  
র্. লরর্ডর মুখ মুহূরতড েযাকারে হর়ে বগল। েলরলন, ওর চেরুরদ্ধ এ যােত বয সে প্রমাণ 
িাও়ো বগরে বসটাই ওরক েুচির়ে বদোর িরে যরথষ্ট। তরে ওরক োুঁিাোর মরতা চকেু 
কররত িাররন তাই বদখুন। 
  
র্. লর্ড োনারলন মচহলার উচকল ধরর চনর়েরেন মচহলা অিরাধী। আর বসইেনযই 
বোধহ়ে চকংস কাউরেল োমাররক লাচগর়েরে। চকন্তু তারত বকান কাে হরে েরল মরন 
হ়ে না। 
  
বিা়োররা সে েযািারটা আগারগাড়া োনরত িাইরলন। র্. লর্ড সংরেরি বিা়োররারক 
ঘটনাটা োনারলন। এচলনর কাচলডসডল তার মাচসর োচড় হান্টাররেরী হরলর মাচলক 
হর়েরে সম্প্রচত োচড়টা বস চেচক্র করর বদ়ে সামারচভল নারমর এম.চিরক। মাচসর 
েযচক্তগত সম্পচত্ত সচরর়ে চনরত বস এরসরে ২৭বে েুলাই সকারল। বমরী বেরার্ড এরসরে 
আউট হাউস বথরক তার সদযমৃত োোর চেচনসিত্র সরারত বসই একই চদরন। এচলনর 
কাচলডসল একটা স্থানী়ে বহারটরল উরিচেল। মুচদর বদাকারন মারের বিট বকনার সমর 
বদাকানদাররর সরঙ্গ েুর্ ি়েেচনং চনর়ে তার কথা হ়ে। তারির ঐ োচড়রতই দুিুর 
একটার সম়ে এচলনর বমরী আর নাসড হিচকেরক সযাণ্ডউইি বখরত র্ারকন এেং 
ঘণ্টাখারনক িরর যখন আমা়ে বর্রক িািারনা হ়ে তখন বমরী বেরার্ড অোন। বিাট 
মরটডরম বদখা যা়ে মারা যাোর বেে চকেুেণ আরগ বমরী যরথষ্ট িচরমারণ মরচেন 
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বখর়েচেল। আর িুচলে। আর িুচলে মরচে়ো হাইরোরলারার বলরেরলর বেুঁড়া টুকররা 
িা়ে বযখারন এচলনর সযাণ্ডউইি ততচর করচেল, বসখারন। 
  
বমরী বেরার্ড আর চক বখর়েচেল? 
  
িা। িা ততরী করচেল ঐ নাসড। তরে বমরী চনরের হারত িা বঢরলচেল, সরকারী বকৌসুলী 
অেেয েলরত িাররন–সযাণ্ডউইি তত চতনেরনই বখর়েচেল। অতএে শুধু একেরনরই 
ি়েেচনং হরলা বকন? 
  
বিা়োররা বোিাল, ধরুন সযাণ্ডউইিগুরলা থাক করর সাোরনা হরলা। তার মরধয 
একটারতই চেে মাখারনা। বেট োচড়র়ে চদরল হারতর সেরির়ে কারের খাোরটাই তুরল 
চনই আমরা, এচলনর কাচলডসল হ়েরতা বমরীর চদরকই প্রথম বেট এচগর়ে চদর়েচেল। 
  
র্. লর্ড োনাল ঘটনাটা তাই হর়েচেল। বিা়োররা েলল, এমন কথা চক েলা বযরত িারর 
বয এচলনর কাচলডসল আো কররচেল বলারক ধরর বনরে েুর্ ি়েেচনং-এর েনযই বমর়েচট 
মারা বগরে? 
  
র্. লর্ড েলল, মারের দুরটা বিট চেল। এমনও হরত িারর, একটা বকৌরটা চিক চেল, 
বমরী বযটা বখর়েরে বসটাই চেোক্ত চেল। 
  
বিা়োর়ো েলরলন, মরচেরনর লেণগুরলা েুর্ ি়েেচনংর়ের লেরণর সরঙ্গ বমরল না 
অযারোচিরনর বমরল। েুর্ ি়েেচনং-এর উরেেয থাকরল ঐ চেে বকন েযেহার কররে? 
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চিটার লর্ড েলরলন, বেলানারসডর েযাগ বথরক মরচেররন একটা চটউে হাচরর়ে চগর়েচেল, 
বয রারত চমরসস ওর়েলমযান মারা যান। তা প্রা়ে সপ্তাহখারনক আরগ। 
  
বিা়োররা েলরলন, চকন্তু চকেু কথা আিচন বিরি যারচ্ছন? 
  
র্. লর্ড লিা বির়ে েলল, আমার মরন হর়েচেল চমরসস ওর়েলমযান আত্মহতযা করররেন। 
কারণ উচন প্রা়েই মরার কথা েলরতন, এমনচক আমারকও েরলচেরলন তারক যত 
তাড়াতাচড় িাচর বযন বমরর বেচল। উচন যাও়োর ির নাসডরক ঘররর োইরর িাচির়ে আচম 
ভারলাভারে ওুঁরক িরীো কচর। আচম চনচশ্চত চেলাম, উচন আত্মহতযা করররেন। 
  
বিা়োররা োনরত িাইরলন চমরসল ওর়েলমযান চকভারে মরচেন বিরত িাররন। লর্ড 
োনালরন, চমরসস ওর়েলমযারনর সরঙ্গ নানা বলারকর খাচতর চেল। 
  
চিটার লর্ড বিা়োররারক েলরলন, চমরসস ওর়েলমযান উইল করার েনয বেে িঞ্চল হর়ে 
উরিচেরলন এেং কথা হর়েচেল িরচদন সকারল এচলনর কাচলডসল সোর আরগ বোন 
কররে উচকলরক। লর্ড আররা োনরলন বয এচলনর োনতই না বয ওুঁর মাচস বকান উইল 
কররনচন। 
  
বিা়োররা প্রে কররলন অযাটাচিরকস বথরক মরচেন সরারনা কাচলডসরলর িরে সম্ভে চেল 
চকনা। উত্তরর লর্ড োনাল বয বকান বলারকর িরেই কােটা সম্ভে চেল-রর্াচরক 
ওর়েলমযান, মাসড ও’ব্রা়োন, বয বকান িাকর। 
  
মুঁচসর়ে বিা়োররা র্. লর্ডরকও সরেরহর োইরর রাখরলন না। 
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 চিটার লর্ড েলরলন, বিা়োররা তার উির চেশ্বাস রাখরত িাররন। 
  
এরকুল বিা়োররা েলরলন, সরকার যচদ চমরসস ওর়েলমযারনর বিরট মরচেন িা়ে? 
  
গম্ভীর গলা়ে র্. লর্ড েলরলন, তাহরল এচলনর যচদ এই অচভরযাগ বথরক মুচক্ত িা়ে তরে 
আোর তারক বগ্রপ্তার করা হরে। এেং মাচসরক খুন করার িারেড তার চেিার হরে। 
  
বিা়োররা েলরলন, চমরসস ওর়েলমযানরক খুন করা হর়েরে লারভর েনয। বমরী বেরার্ডরক 
ঈেডার েনয। এরেরত্র উরেেয দুচট সমূ্পণড চভন্ন। তাহরল আত্মিে সমথডরন বকান্ লাইন 
আিনারা বনরেন? 
  
র্. লর্ড েলরলন, তাুঁরদর েক্তেয হরে এই খুরনর চিেরন বকারনা উরেেয ো অচভসচে 
বনই। েুচড়রক খুেী করার েনয এচলনর ও রর্াচররকর সম্পকডটা ওরা বদখারতা, রর্াচরক 
এ েযািারর সােী বদরে কারণ বস একথাটা চেশ্বাস করর। 
  
বিা়োররা েলরলন, যচদ এচলনর রর্াচরকরক ততটা নাই ভারলাোসরতা তাহরল বমরী 
বেরার্ডরক খুন করার বকান প্রেই ওরি না। তাহরল বক খুন কররত িারর বমরীরক? 
  
বমরী চনরেই আত্মহতযা করররে বিা়োররার এই কথাগুরলা র্. লরর্ডর ভারলা লাগল না। 
বিা়োরা চেরেস কররলন রর্াচরক বমরীরক ভারলাোসত চক না? ো র্. লরর্ডর বমরীর 
প্রচত বকান দুেডলতা চেল চকনা। র্. লর্ড োনারলন বমরীর প্রচত তার বকান দুেডলতা 
বকানকারলই চেল না। 
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এচলনর আর রর্াচররকর মরধয সম্পকডটা চক ধররনর চেল তার উত্তরর চিটার চেরচক্তর 
সুরর েলরলন, ভারলাোসারতা তরে রাহুর ভারলাোসা। 
  
তাহরল চকন্তু একটা উরেেয খুুঁরে িাও়ো যারচ্ছ। র্. লর্ড বররগ েলরলন, ধরুন করররে? 
আচম িররা়ো কচর না। 
  
বিা়োররা েলরলন, বপ্রম মানুেরক মচর়ো করর বতারল। হ়েরতা এচলনর োধয হর়ে খুনটা 
করররে। চকন্তু খুন করাটারক আচম সমথডন কচর না। 
  
এরির এরকুল বিা়োররা র্. লরর্ডর কথা মরতাই কাে কররত রােী হরলন। 
  
. 
  
২.২.১ 
  
বেে নাভডাস হর়ে ধি করর বি়োরর েরস িরড় র্. লর্ড েলরলন, আরর আিচন বতা 
আমারক দারুণ লযারে বখলারচ্ছন। যাই বহাক…। 
  
বিা়োররা েলরলন, এচলনর কাচলডসরলর চেরুরদ্ধ মামলা চকভারে দাুঁড় করারনা বযরত িারর 
তাই বদখচেলাম। বমরী বেরার্ডরক সযাণ্ডউইরির সরঙ্গ মরচেন বদও়ো হর়েরে। এচলনর 
োড়া আর বকউ সযাণ্ডউইরি হাত বদ়েচন আর বমরীরক খুন করার একটা উরেেযও আরে 
এচলনররর। আোর অনয বকউও বমরীরক খুন কররত িারর ো বমরী আত্মহতযা কররত 
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িারর। এচলনর োড়া বমরীর মৃতুযরত বক লাভোন হরত িারর? ওর চক বকারনা টাকা 
ি়েসা চেল? 
  
র্. লর্ড োনারলন এখন বনই। তরে আগামী মারসর মরধয ওর দু-হাোর িাউণ্ড িাোর 
কথা চেল। 
  
মাচসর়ে বিা়োররা চনচশ্চত হরলন বয টাকার েনয বকউ বমরীরক হতযা কররত িারর না। 
প্রে কররলন ওর অনুরাগীরদর চেে়ে। 
  
র্. লর্ড তার সচিক েোে চদরত িাররলন না। তরে নাসড হিচকে এ েযািারর োনরত 
িাররন েরল োনারলন। 
  
এরির এরকুল বিা়োররা নাসড দুেন সম্বরে বেরন চনরলন র্. লরর্ডর কাে বথরক। 
  
এরির বমরী োমডানীরত কারুর সারথ গণ্ডরগাল িাচকর়ে আসরত িারর েরল োনারলন 
বিা়োররা। তরে বস বমরীরক অনুসরণ করর এখারন এরসরে এেং বির়ে বস বমরীরক 
হতযা করররে–এটা খুে সম্ভে ন়ে েরলই েলরলন বিা়োররা। 
  
বিা়োররা আর একচট সম্ভােনার কথা েলরলন, ধরা যাক েুন মারসর ঐ রারত কাউরক 
মরচেরনর চেচে বের কররত বদরখচেস বমরী, তাই তারক সচরর়ে বেলা হল। 
  
তাহরল বতা বস কথা বমরী েলত? 
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মুঁচসর়ে বিার়োররা েলরলন, বয চমরসস ওর়েলমযানরক খুন কররে বস বমরীরক বদরখ 
বেরল তারক সচরর়ে বেরলরে চকন্তু বমরী েযািারটারক বকান গুরুত্বই বদ়েচন। বভরেরে 
নাসড হিচকরের কথা়ে বকউ মরচেরনর চেচেটা চনরত এরসরে। তাই বমরী কথাটা 
কাউরক চকেু েরলচন। 
  
লর্ড েলরলন, তাুঁর ধারণা চমরসস ওর়েলমযান বকানক্ররম ওটা সংগ্রহ করর উচন চনরের 
কারে বররখচেরলন। হরত িারর হিচকরের কারে বথরক ওটা আরগই চগর়েচেল, উচন 
বসচদনমাত্র বেরনচেরলন। 
  
চকন্তু বিা়োররা বযন কথাটা মানরত িাইরলন না। 
  
র্. লর্ড েলরলন, নারসডরা বকউ ঘুে খারে না সুতরাং তারদর চদর়ে কােটা হ়েচন। 
  
বিা়োররা েলরলন, হ়ে চেরাট সম্পচত্ত একা িাোর েনয, চকম্বা মাচসর দুিঃখ লাঘে করার 
েনয করুণােেতিঃ মাচসর কথা়ে এচলনর কাচলডসল মরচেন িুচর কররচেল এেং বমরী 
বসটা বদরখ বেরল। আর তারিরই এচলনর কাচলডসল চনরের প্রাণ োুঁিারনার েনয 
বমরীরক সচরর়ে বেরল। নানাভারে র্. লর্ড এচলনররক চনরদডাে প্রমাণ করার বিষ্টা 
কররলন। এচলনর বয একাে কররত িারর না, তার বয টাকা ি়েসার প্রচত বলাভ বনই 
বসকথা মুঁচসর়েরক োরোর চেশ্বাস করারত িাইরলন। 
  
এচলনর এই িৃচথেীরত সমূ্পণড একা বেরন বিা়োররা এচলনররর মৃতুযরত বক সম্পচত্ত িারে 
োনরত িাইরলন এেং এচলনর বকান উইল করররে চকনা তাও োনরত িাইরলন। 
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র্. লর্ড সংরেরি েলরলন, োচন না। 
  
মুঁচসর়ে বিা়োররা একটু িাি চদরতই সমূ্পণড অচনচ্ছাসরত্ত্ব র্. লর্ড েলরলন, বমরীরক উইল 
কররত বদরখ সরোরর বহরস উরিচেল। 
  
মুরখর কথা বকরড় চনর়ে বিা়োররা েলরলন, তার মারন এচলনর োনরতা বমরী আর 
বেচেচদন োুঁিরে না। 
  
. 
  
২.৩.১ 
  
র্. লর্ড নাসড হিচকরের করটরে মুঁচসর়ে এরকুল বিা়োররারক চনর়ে চগর়ে আলাি কচরর়ে 
চদর়ে িরল বগরলন। 
  
নাসড হিচকে বিা়োররারক চস্থর চেশ্বারস বোিারত বিষ্টা কররলন বয এচলনরই বমরী 
বেরার্ডরক চেে চদর়ে হতযা করররে। হিচকে েলরলন, ওর মুখ বদখরলই বোিা যা়ে। 
আমারক বদাতলা়ে চনর়ে চগর়ে অকাররণ কথা়ে কথা়ে আটরক রাখল, এচদরক বমরীর ঐ 
অেস্থা বদরখ যখন ওর মুরখর চদরক তাকালাম, বদখলাম এটা বয ঘটরে বসটা ও 
োনরতা। অন্ততিঃ ওর মুখ বদরখ তা স্পষ্ট বোিা যাচচ্ছল। 
  
বিা়োররা েলরলন, বমরী আত্মহতযাও কররত িারর? নাসড হিচকে বস সম্ভেনা 
এরকোররই উচড়র়ে চদরলন। 
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বিা়োররা েলরলন, বমরী আিনারদর নের এচড়র়ে চনরের িারত্র চকেু চমচের়ে চনরত 
িারর। নাসড হিচকে েলরলন, তা হরলও হরত িারর চকন্তু চতচন চেশ্বাস কররন না বয 
বমরী আত্মহতযা কররত িারর। 
  
এরির বিা়োররা োনরত িাইরলন বমরীরক গ্রারমর বকউ িেে করত চকনা? নাসড 
হিচকে োনারলন বটর্ চেগলযাণ্ড েরল একচট বেরল বমরীরক ভারলাোসত। চকন্তু বটর্রক 
চতচন েরলচেরলন বয, বস বমরীর উিযুক্ত ন়ে। 
  
তাহরল েলা যা়ে বমরী ওরক এচড়র়ে বযরত িাইচেল, তাই বেরি চেল ও বমরীর ওির। 
  
নাসড হিচকে োনারলন বটর্ তার েনয নাসডরকই অরনক কথা শুচনর়েচেল। চকন্তু বমরীর 
মরতা সহে সরল একটা বমর়েরক উচন োরে িরথ িলরত চদরত িানচন। 
  
বিা়োররারক নাসড হিচকে োনারলন বমরী েুরড়া বেরারর্ডর বমর়ে ন়ে। বমরীর মা চেরলন 
চমরসস ওর়েলমযারনর খাস চি। বমরী হোর ির ওর সরঙ্গ বেরারর্ডর চের়ে হ়ে। 
  
এোর বিা়োররা নাসড হিচকেরক চেোসা কররলন, চমিঃ রর্াচরক-এর সরঙ্গ বমরীর চক 
ধররনর সম্পকড চেল। 
  
নাসড হিচকে েলরলন, চমিঃ রর্াচরক বমরীরক িেে করত চকন্তু বমরী তারক িেে করত 
না। 
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এেং ধরর বনও়ো বযরত িারর এই িেে বথরক ভচেেযরত আরও অনয চকেু েন্মারত 
িাররতা? 
  
নাসড হিচকে োনারলন, বমরী রর্াচরকরক েরলচেল বয, চমস এচলনররর সরঙ্গ 
এনরগেরমন্ট যখন আরে তখন অমন কথা েলা উচিত ন়ে। 
  
এোর বিা়োররা চমিঃ রর্চররকর সম্পরকড হিচকেরক প্রে কররত লাগরলন। রর্াচরক 
ওর়েলমযান সম্পকড তার ধারণা, রর্াচরক তার কাকীরক কতটা ভারলাোসত ইতযাচদ 
ইতযাচদ। 
  
নাসড হিচকে োনারলন, চমরসস ওর়েলমযান মারা যাোর আরগর রারত ওরা লণ্ডন বথরক 
এরসচেরলন এেং তাুঁর চেশ্বাস রর্াচরক ওর়েলমযান বস ঘরর বঢারকনচন। 
  
বিা়োররা যািাই করর চনরত িাইরলন বয, সচতযই রর্াচরক চমরসস ওর়েলমযারনর ঘরর 
ঢুরকচেল চকনা? 
  
অন্ততিঃ আচম যতেণ চর্উচটরত চেলাম, ততেণ যানচন। বভার চতনরটর সম়ে আমার 
ো়েগা়ে এরসচেরলন নাসড ও’ব্রা়োন, উচন ওরক বর্রক আনরত িাররন, তরে বস কথা 
আমারক েলা হ়েচন। 
  
আিনার অনুিচস্থরতও বতা বযরত িাররন ঘরর? ধরুন েল গরম কররত ো বকান চেরেে 
ওেুধ আনরত আিচন নীরি চগর়ে থাকরত িাররন? 
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নাসড হিচকে োনারলন বোতরল গরম েল ভররত চতচন চগর়েচেরলন এেং চমচনট িাুঁরিক 
িররই চতচন চেরর আরসন। 
  
তরে চিক ঐ সম়েরর মরধয চমিঃ ওর়েলমযান চভতরর এরস কাকীরক বদরখ থাকরত 
িাররন? যচদ করর থারকন েলরত হরে খুে তাড়াতাচড় করররেন। 
  
. 
  
২.৪.১ 
  
চমরসস চেেি একটু রেণেীল স্বভারের। চেরদেী বিা়োরোর প্রচতচট কথারতই উচন 
একটু সচেগ্ধ হর়ে উত্তর চদচচ্ছরলন। চমরসস ওর়েলমযারনর মৃতুযর েনয দুিঃখপ্রকাে 
কররলন। চমস কাচলডসরলর বগ্রপ্তাররর েযািারটারক অিমানেনক, নতুন িুচলেী েযেস্থা়ে 
িচরণচত প্রভৃচত আখযা চদরলন। বমরীর মৃতুযর েযািারর অস্পষ্ট চকেু উত্তর চদরলন। 
  
বিা়োররা তাুঁর বেে তুরুরির তাসটা কারে লাগারলন। টযাচণ্ডংহারমর রােিচরোরর তার 
যাতা়োত আরে বযন দুেরন বেে ঘররা়ো হর়ে উিরলন। নানা কথাোতডার মরধয হিাৎ 
বিা়োররা প্রে করর েসরলন, চের়ের েযািারর নানা িঞ্ঝাট…। 
  
বিা়োররা সুরযাগ েুরি চেরেস কররলন, চমিঃ রর্াচরক আর এচলনর়ের চের়ের 
এনরগেরমন্টটা ঐ েৃদ্ধারক খুেী করার েনয করা হর়েচেল চকনা? 
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চমরসস চেেি োনারলন, চমস এচলনর আর চমিঃ রর্াচরক দেরনই দুেরনর প্রচত অনুরক্ত 
চেরলন। তারদর এনরগেরমন্ট বভরঙ্গ যাোর কারণ বমরী। চমরসস ওর়েলমযারনর 
অসুস্থতার সুরযারগ বমরী তারক কো করর বেরল, যখন তখন েুল িাচির়ে, েই িরড় 
শুচনর়ে। এরির বমরী চকভারে চমিঃ রর্াচরকরক োুঁরদ বেরলচেল বসকথাও েলরলন 
চমরসস চেেি। এোড়া বটর্ চেগলযাণ্ড বমরীরক িেে করত একথাও োনারলন চমরসস 
চেেি। বমরী চমরসস ওর়েলমযারনর সম্পচত্ত গ্রাস করার বিষ্টকরচেল েরল োনারলন 
চতচন। এেং চমস এচলনররক ভদ্র বমর়ে েরলই চিচহ্নত কররলন। 
  
নানা কথার ির বিা়োররা প্রে কররলন, খুেই দুিঃরখর চেে়ে, মারা যাোর আরগ চমিঃ 
রর্াচরক ওুঁর কাকীমার সরঙ্গ বদখা কররলন না। 
  
চমরসস চেেি োনারলন, চতচন চমিঃ রর্াচরকরক তার কাকীমার ঘরর ঢুকরত বদরখচেরলন। 
  
এরির বিা়োররা বমরী বেরারর্ডর মৃতুয সম্বরে চমরসস চেেরির ধারাণা োনরত িাইরলন। 
চতচন োনারলন চটরনর মাে বখর়েই বমরীর মৃতুয হ়ে। মরচেরনর েযািারর চতচন বতমন 
চকেু েলরত িাররলন না। বমরী আত্মহতযা করর থাকরত িারর চকনা চেরেস করারত 
তীব্র প্রচতোদ করর উিরলন চমরসস চেেি। 
  
. 
  
২.৫.১ 
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বিা়োররা বটর্ চেগলযাণ্ডরক বিল তার োোর খামারর। বটর্ োনাল এচলনর কাচলডসরলর 
মরতা ভদ্র, নরম মরনর বমর়ে বমরীরক খুন কররত িারর না। বমরীর মৃতুযরহসয উরন্মািরন 
বটর্ তারক বকারনারকম সাহাযযই কররত িারল না। 
  
বমরী সম্বরে চভন্ন চভন্ন বলারকর চভন্ন চভন্ন মত হিাৎ বিা়োররর মরন িরড় বগল। র্. লর্ড 
েরলচেরলন, িমৎকার বমর়ে। নাসড হিচকরের মন্তেয। বয বকানচদন ও চসরনমা়ে নামরত 
িাররতা। চমরসস চেেরির কথা়ে েড্ড বদমাকী িালিলন আর বটরর্র কথা়ে েুরলর 
মরতা চনষ্পাি। 
  
বটরর্র চেশ্বাস বমরীর মৃতুয একটা অযাচক্সরর্ন্ট। বযটা ঘটার ন়ে, অথি ঘরট বগরে তারত 
অযাচক্সরর্ন্ট োড়া আর চকই ো েলা যা়ে? 
  
বটর্ োনাল বমরী চেরদরে যাও়ো ও বসখারন বলখািড়া করার েরল একটু িারে 
চগর়েচেল। ও তার আরগর েীেনটা ভুরল চগর়েচেল। বটর্ তার উিযুক্ত চেল না। আোর 
চমিঃ ওর়েলমযারনর মরতা সচতযকাররর ভদ্ররলারকর উিযুক্ত চেল না বমরী। 
  
চমিঃ ওর়েলমযানরক বটর্ িুরুে চহসারে গণযই করর না। এেং কথা়ে কথা়ে চমিঃ 
ওর়েলমযারনর ওির বটরর্র অসরন্তাে প্রকাে হর়ে িরড়। 
  
বটর্ চেগলযাণ্ড োনান রচর্ ওর়েলমযান বমরীর আরেিারে েড্ড বেেী ঘুরঘুর কররতন। 
বমরর্নসরোর্ড সোই বমরীরক ভারলাোসত। চমরসস ওর়েলমযান বমরী না হরল বিারখ 
অেকার বদখরতন। চকন্তু চমরসস চেেি বমরীরক িেে কররতন না। 
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হিাৎ বিা়োররা েলরলন নাসড হিচকে এমন কথা চক বিরি বযরত িাররন বযটা বমরীরক 
সোর বিারখ নাচমর়ে চদরত িারর? 
  
বটর্ োনাল বমরীরক চতচন ভারলাোসরতন, এরেরত্র একমাত্র বমরীর কথাই উচন না। 
রটারত িাররন। 
  
বটর্ মাথা নাড়ল, নাসড হিচকে বতমন চকেু োরনন না। 
  
. 
  
২.৬.১ 
  
হারতর কারর্ডর চদরক বিাখ নাচমর়ে বররখ বেে ভর়ের সরঙ্গই রচর্ ওর়েলমযান োনাল বয, 
র্. লরর্ডর সরঙ্গ তারদ বকান সম্পকড বনই একমাত্র চিচকৎসক চহসারে োড়া। এসে কাে 
তারদর উচকল চমিঃ বসলর্রনরই করা উচিত। 
  
রচর্ ওর়েলমযান োনাল, বসলর্রনর ওির তার চেরেে ভরসা বনই তাই োমাররর মরতা 
উচকলরক বস একারের দাচ়েত্ব চদর়েরে। 
  
বিা়োরর চমিঃ োমাররর স্তুচত গাইরলন। 
  
বিা়োররা চমস এচলনররক োুঁিাোর েনয রচর্ ওর়েলমযারনর সাহাযয কররলন এেং িুররা 
েযািারটা সম্বরে রচর্ চক োরন তা োনরত িাইরলন। 
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রচর্ োনান এচলনর বোটরেলা বথরকই বেে োন্ত, সংযত েুচদ্ধমতী, বকামল স্বভারের। 
এচলনররর িরে কােটা চকেুরতই সম্ভে ন়ে। আর নাসড ও কাে কররতই িারর না েরল 
রচর্র ধারণা। 
  
বিা়োররা েলরলন, আচম সে খুুঁচটর়ে খের চনর়েচে। সযাণ্ডউইরির ধারর-কারে বস 
আরসচন। তাোড়া িার়ে চেে চদরল তারক চনরেও মররত হত। 
  
বমরীর মৃতুযরত রচর্র একটা চদক ভীেণ োুঁকা হর়ে বগরে চকনা োনরত িাইরলন চমিঃ 
বিা়োররা। 
  
রচর্ োনাল ঘটনার সরঙ্গ তার প্ররের বকারনা সম্পকড বনই। 
  
এরকুল বিা়োররা েলরলন, আিচন যচদ চিক কথাচট আমা়ে েলরত িাররন িচরষ্কারভারে 
বদখারত িাররন, তরে েযািারটার অেসান ঘটরত িারর। 
  
রচর্ োনাল বমরীর প্রচত তার আরেগভরা ভারলাোসা তার চনরেরই মরন হ়ে িাগলাচম। 
বমরী যখন মারা যা়ে আিচন বতা ইংলযারণ্ডর োইরর? রচর্ োনাল ৯ই েুলাই চগর়ে বস 
১লা আগষ্ট চেররচেল। 
  
চমিঃ ওর়েলমযান বমরী বেরার্ড সম্বরে আিচন চক এেং কতটুকু োরনন? 
  
দীঘডশ্বাস বেরল রচর্ েলল, বমরী চেল চমচষ্ট, োন্ত-ভদ্র, তরে িালাক ন়ে, স্পেডকাতর। 
তার ভদ্রতারোধ ওরদর বশ্রণীর বমর়েরদর মরধয আো করা যা়ে না। 
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বিা়োররা চেরেস কররলন যারা সহরেই েত্রুতার সৃচষ্ট করর বসই ধররনর বমর়ে চেল 
চকনা বমরী। 
  
না না, আচম ভােরতই িাচর না বকউ ওরক অিেে কররত িারর। ঈেডা অনয চেচনস। 
ঈেডার েযািার চেল না চক? 
  
চনশ্চ়েই চেল…তা না হরল ঐ চিচিটা আরস চক করর? 
  
বিা়োররা েলরলন, চকরসর চিচি? 
  
রচর্ োনাল, একটা বেনামী চিচি বযটা বস চনরের হারত িুচড়র়ে বেরলরে। 
  
রচর্ োনাল বকান অস্বচি, দুিঃচশ্চন্তা ো আেংকা়ে তারা হান্টাররেরীরত বসচদন েুরট 
আরসচন। এরসচেল অসুস্থ কাকীমারক বদখরত। 
  
বিা়োররা েলরলন, আিনারা যখন হান্টাররেরীরত বগরলন তখন িযডন্ত আিনার কাকীমা 
চকন্তু বকান উইল কররনচন। তার চকেু িরর আোর তার চিতী়ে অযাটাক হ়ে, তখন উইল 
করার ইচ্ছা হর়েচেল। অথি চমস কাচলডসডলরক সুরযাগ চদর়ে চতচন উইল করার আরগর 
রারতই মারা যান। 
  
রচর্র রাগত মুরখর চদরক তাচকর়ে বিা়োররা যা েলরলন, তা হল ঐ চিচি িরড় এচলনর 
কাচলডসল আেংকা করর থাকরত িারর বয োইররর বকউ তারক তার প্রািয সম্পচত্ত 
উত্তরাচধকার বথরক েচঞ্চত কররত িারর। আর চমরসস ওর়েলমযান মারা যাোর আরগর 
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রারত যা েরলচেরলন তা তার আেংকারক দৃঢ় করর বতারল। এক তলা়ে হলঘরর একটা 
অযাটাচিরকরস নানা ধররনর ওেুধিত্র চেল। সুতরাং মরচেরনর চেচে বোগাড় করা 
এচলনররর িরে বমারটই কচিন চেল না আোর বরাচগণীর ঘরর চতচন একা েরসচেরলন 
যখন রচর্ নাসডরদর সরঙ্গ চর্নার কররত যা়ে। 
  
রচর্ বিুঁচির়ে প্রচতোদ োনাল চমিঃ বিা়োররার কথাগুরলার এেং আত্মচেশ্বাস চনর়ে োনাল 
কাকীমার মৃতরদহ কের খুুঁরড় তুলরলও বকান সােয িাও়ো যারে না এচলনররর চেরুরদ্ধ। 
  
বিা়োররা েলরলন, আচম এ চেের়ে চনচশ্চত নই। ঐ অেস্থা়ে চমরসস ওর়েলমযারনর 
মৃতুযরত সেরির়ে বেেী লাভোন বক হত? 
  
বিা়োররা োনারলই প্রকৃত ঘটনার সমু্মখীন তাুঁরদর হরতই হরে চমিঃ ওর়েলমযান যতই 
সতয এড়াোর বিষ্টা করুন না বকন। 
  
রচর্ অসহার়ের মরতা োনরত িাইল নাসডরদর সরেরহর োইরর বকন রাখরেন চমিঃ 
বিা়োররা। 
  
বিা়োররা োনারলন, নাসড হিচকে যচদ অিরাধী হরতন তরে চতচন বিুঁিারমচি করর 
মরচেরনর চেচে হারারনার খের োচনর়ে আর িাুঁিেরনর দৃচষ্ট আকেডণ কররতন না। নাসড 
ও’ব্রা়োন সম্বরেও একই কথা খারট। কারণ চমরসস ওর়েলমযারনর মৃতুযরত তার বকান 
স্বাথড থাকরত িারর না। 
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রচর্ তার কথা়ে সম্মচত োনারতই বিা়োররা েলরলন, আিচনও কােটা কররত িাররন। 
বস রারত অল্পেরণর েনয হরলও আিচন একোর ওুঁর ঘরর চগর়েচেরলন। চকন্তু বযরহতু 
উচন বেুঁরি থাকরল আিচন বসই সম্পচত্ত চকেু বিরতন তাই এরেরত্র আিনারও বকান 
দূরচভসচে থাকরত িারর না। মাত্র দুেরনর উরেেয থাকরত িারর। 
  
রচর্র বিাখ উজ্জ্বল হর়ে উিল, দুেন? হযাুঁ একেন এচলনর, অিরেন ঐ বেনামী চিচির 
বলখক। 
  
বিা়োররা েলরলন, বকউ না বকউ ঐ চিচিটা চলরখচেল, বয িাইত না চমরসস ওর়েলমযারনর 
মৃতুযরত বমরী বেরার্ড লাভোন বহাক। বক হরত িারর েলুন বতা? 
  
রচর্ েলল, এচলনর আর তার ধারণা হর়েচেল ওটা বকান িাকর-োকররর কাে। 
  
 বিা়োররা প্রে কররলন আিনারা চক চমরসস চেেিরক সরেহ কররচেরলন? 
  
রচর্ োনাল, উচন অতযন্ত সম্মাচনতা মচহলা, তাোড়া ওর চিচি বদরখচে, ভাোর দারুণ 
োুঁধুচন চকন্তু চিচিটা চেল ভুরল ভরা। 
  
বিা়োররা রচর্রক মািিরথ থাচমর়ে চদর়ে েলরলন, চমরসস চেেি বমরী বেরার্ডরক িেে 
কররতন না মরন হ়ে। 
  
চকন্তু আচম চনরে চকেু বদচখচন বতমন। 
  
তরে এও বতা হরত িারর, আিচন সে চেচনস খুুঁচটর়ে লেয কররন না। 
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রচর্ ধীরর ধীরর েলল আিচন েলরত িাইরেন বয আমার কাকীমা চনরেই মরচেন 
বখর়েরেন? বসরেরত্র নাসড দুেরনর প্রচত ইচঙ্গত করল রচর্। 
  
বিা়োররা েলরলন, না, নাসডরা ন়ে। এরত তারদর চেিরদর কথা তারা োরন। নাসডরদর 
সরেহ করা যা়ে না… 
  
তাহরল বক…বক…? রচর্র প্রে। 
  
োন্ত গলা়ে বিা়োররা েলরলন, চকেু একটা কথা মরন িরড়রে আিনার, তাই না? 
  
রচর্ োনাল বটচলগ্রাম বির়ে বেরন আসার সম়ে এচলনর েরলচেল, বকউ যচদ এই অেস্থা 
বথরক চনরে স্বতিঃপ্রেৃত্ত হর়ে মুচক্ত িা়ে তরে তারক মুচক্ত বদও়ো উচিত। রচর্ োনাল, বস 
এচলনররর কথা়ে সা়ে চদর়েচেল। 
  
একটু আরগ, চমিঃ ওর়েলমযান, আিচন সম্পচত্তর বলারভ এচলনর বয তার মাচসরক খুন 
কররত িারর তার সম্ভােনারক সমূ্পণড উচড়র়ে চদর়েরেন। তাহরল দ়োিরেে হর়ে মাচসরক 
মররত সাহাযয করার বদারেও এচলনররক বদােী সােযি করার প্রেটা উচড়র়ে বদরেন 
সরাসচর? 
  
আচম..আচম…না, আচম েলরত িাচর না…। 
  
. 
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২.৭.১ 
  
 মুঁচসর়ে বিা়োররা চমিঃ বসলর্নরক োনারলন, র্. লরর্ডর অনুররারধ চতচন চমিঃ বসলর্রনর 
মরেরলর স্বারথডর অনুকূরল কাে কররেন। 
  
চমিঃ বসলর্ন োনারলন বয, র্. লর্ডরক সরকার িরে সােী চহসারে সমন বদও়ো 
হর়েরে। চমস কাচলডসরলর মামলার বদখারোনার ভার তার উির, তারত োইররর কারুর 
সাহাযযর তাুঁরদর প্রর়োেন বনই। 
  
বিা়োররা েলরলন, তার কারণ চক এই বয, আিনার মরেরলর বকান অিরাধ বনই তা 
সহরে প্রমাণ কররত িাররেন? 
  
চমিঃ বসলর্ন িরট চগর়ে েলরলন, প্রেচট অতযন্ত অসঙ্গত। 
  
চমিঃ বিা়োররা োনারলন, যচদও র্. লর্ড তাুঁরক একারের দাচ়েত্ব চদর়েরেন তরে চমিঃ 
ওর়েলমযানও তারক একটা চিচি চদর়েরে। চিচিটা চতচন বদখারলন চমিঃ বসলর্নরক। 
  
চমিঃ ওর়েলমযারনর বলখা কর়েক লাইরনর চিচিটারক বিাখ েুচলর়ে একটু উষ্ম প্রকাে 
কররলন চমিঃ বসলর্ন এেং োনারলন চকংস কাউরেল সযার এর্উইন োমাররক এ-বকরস 
চনযুক্ত করররে। 
  
বিা়োররা োনারলন, োগ্মীতা ো হৃদ়োরেরগর কারে আরেদন োনারল চকন্তু আিনার 
মরেলরক োুঁিারনা যারে না, তার েনয আররা চকেু দরকার। 
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নীরস গলা়ে চমিঃ বসলর্ন োনরত িাইরলন চক? আিচন চক কররত েরলন? 
  
আচম কর়েকটা প্ররের উত্তর িাই। 
  
চমিঃ বসলর্ন োনারলন, তাুঁর মরেরলর অনুমচত োড়া চতচন বকান প্রচতশ্রুচত চদরত 
িাররেন না। 
  
চমস কাচলডসল কারক উইল করররেন একথা োনরত িাইরল চমিঃ বসলর্ন আিচত্ত 
োনারলন। আর চমিঃ বিা়োররা চমস কাচলডসরলর সরঙ্গ বদখা করার সঙ্গত মরন কররলন। 
  
. 
  
২.৮.১ 
  
 কটলযাণ্ড ই়োরর্ডর িীে ইনসরিক্টর মাসডরর্ন চনিঃসরেহ বয এচলনর কাচলডসলই িাণ্ডা 
মাথা়ে সযাণ্ডউইরির উির মরচেন েচড়র়ে বমরী বেরার্ডরক হতযা করররে এেং 
বিা়োররারক বসকথা িচরষ্কার োচনর়ে চদরলন। 
  
. 
  
২.৯.১ 
  
র্. লর্ড প্রে কররলন, এখনও চকেু ধররত িাররনচন না? 
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বিা়োররা ধীরর ধীরর েলরলন, ঈোেেতিঃ এচলনর কাচলসডল বমরী বেরার্ডরক খুন করররে, 
সম্পচত্ত িাোর বলারভ এচলনর তার মাচসরক খুন করররে, মাচসর প্রচত করুণািরেে হর়ে 
এচলনর তার মাচসরক খুন করররে–চতনরটর মরধয বয বকান একটা বেরে চনরত িাররন 
আিচন। 
  
র্. লর্ড বররগ েলরলন চক েলরত িান আিচন? আিচন চক মরন কররন মাচসর কষ্ট সহয 
কররত না বিরর এচলনর তারক সাহাযয কররচেল। 
  
প্রেটা শুরন বররগ উিরলন র্. লর্ড। োরে কথা। 
  
বকন আিচন আমারক েরলনচন বয, চমরসস ওর়েলমযান ঐ ধররনর কথা আিনারক 
েরলচেরলন? ঐ চিন্তাটা ওুঁর মাথা়ে চেল। এচলনর তাুঁরক সাহাযয করর থাকরত িারর? 
  
র্. লর্ড োনারলন, এচলনর কাচলডসল িাণ্ডা মাথার বমর়ে, চিন্তাভােনাও সুস্থ। বস এমন 
িুুঁচকর কাে কখরনাই কররত িারর না। ধরা িড়রল খুরনর দার়ে িড়রত িারর তা বস 
োরন। 
  
বিা়োররা চিন্তাগ্রিভারে োনরত িাইরলন রর্াচরকরক চদর়ে ঐ কাে করারনা সম্ভে। 
  
তাচচ্ছরলযর সুরর র্. লর্ড োনারলন, সাহস তার বনই। 
  
বিা়োররা েলরলন, চম ওর়েলমযান বযমন ধূতড, আোর বলাকরক বমাচহত করার েমতাও 
তার আরে। বিা়োররা োনরত িাইরলন, এচলনররক চক বকউ ঘৃণা কররতা? 
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র্. লর্ড মাথা নাড়রলন। 
  
আিনার চক ধারণা বকউ ওরক ওই অিরারধ েচড়র়েরে, মারন ওরক োুঁরদ বেরল 
কচরর়েরে? না। 
  
এরির বিা়োররা তারক ঐ বেনামী চিচির কথা েলরলন, তারত বকসটা আররা চেিরে 
যারচ্ছ এচলনররর। সম্পচত্ত বথরক েচঞ্চত হরচ্ছ একথা বভরে, তার উির মাচসর উইল 
করার কথা শুরন বদরী কররত িা়েচন এচলনর। 
  
রর্াচরক একাে কররত িারর চকনা একথা চেরেস কররত র্. লর্ড প্রচতোদ কররলন, 
চের়ে হরল ওর সম্পচত্ত বতা রর্াচরকই বিত। 
  
বিা়োররা েলরলন, তা চিক, চকন্তু এনরগেরমন্ট ভাোর িররই রর্াচরক চনরেরক আলাদা 
করর চনর়েচেল। চকন্তু বকাথাও একটা চকেু আরে, ধাুঁধার একটা ো়েগা়ে েট আরে, 
বসচট খুলরলই সে োনা যারে। আর বসটা বমরী বেরার্ডরক বকন্দ্র করর। বিা়োররা হিাৎই 
োনরত িাইরলন, আচ্ছা ওর চেরুরদ্ধ চকেু শুরনরেন চক আিচন? তার অতীত ইচতহাস 
সম্বরে? তারক চনর়ে বকান বকরলঙ্কারী, তার সততা সম্বরে বকান সরেহ, বকান োরে 
গুেে, যারহাক চকেু একটা মারন, যারত তার েচত হরত িারর? 
  
র্. লর্ড ধীরর ধীরর েলরলন, চনরীহ একচট মৃত যুেতী, বস সিরে এখন চকেুই েলরত 
িাররে না, তার সম্বরে ঐ ধররনর অচভরযাগ বখাুঁো চক চিক হরে? 
  
তাহরল েলরেন অতযন্ত চনমডল িচররত্রর বমর়ে চেল বমরী বেরার্ড? 
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বোর চদর়ে র্. লর্ড োনারলন, হযাুঁ। 
  
োন্ত গলা়ে বিা়োররা েলরলন, নাসড হিচকে সম্বরে এমন চকেু োরনন যা েলরত ভ়ে 
বির়েরেন। যচদও নারসডর ধারণা ঐ েযািারটার সরঙ্গ খুরনর বকারনা সম্পকড বনই, 
এচলনরই বমরীর হতযাকারী। এমনও বতা হরত িারর বমরী বকান এক তৃতী়ে েযচক্তর 
েচত করররে, আর বসই তৃতী়ে েযচক্তচট বমরীর মৃতুয বির়েচেল। 
  
র্. লর্ড োনারলন, োিারটা এরতা বঘারারলা হরল নাসড হিচকে চনশ্চ়েই েুিরত 
িাররতন। 
  
নাসড হিচকে েুদ্ধীমতী হরলও আমার সমান েুচদ্ধ চনশ্চ়েই রারখন না। অতএে চতচন যা 
েুিরত িাররনচন আচম িাররত িাচর। 
  
বিা়োররা োনারলই বটর্ চেগলযাণ্ড যার েীেন বমরীর সরঙ্গ এখারনই বকরটরে বসও োরন 
না, চমরসস চেেিও চকেু োরন না। একমাত্র আো নাসড ও’ব্রা়োন। 
  
র্. লর্ড োনারলন, মাত্র দুমাস হল চতচন েদচল হর়ে এরসরেন এখারন।ও েযািারর চতচন 
চেরেে চকেু োরনন না। 
  
বিা়োররা েলরলন, বমরীর কথাটা কথাচ্ছরল যচদ নাসড হিচকে েরল থারকন নাসড 
ও’ব্রা়োনরক তরে তার চকেু োনার কথা। 
  
. 
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২.১০.১ 
  
িার়ের বটচেরলর অনযধারর েরস কিারলর ওির এরস িরা লাল িুরলর বগাে িাুঁকুচন 
চদর়ে চিেন চদরক সচরর়ে আোর িূণড দৃচষ্টরত বদখরলন বোরটাখারটা বলাকচটরক। 
  
বিা়োররা েলরলন, স্বাস্থয আর প্রাণেচক্তরত ভরিুর এমন কারুরক বদখরল মন খুে প্রসন্ন 
হ়ে। আমার চস্থর চেশ্বাস আিনার বরাগীরা ভারলা হরেই হরে। 
  
উত্তরর নাসড ও’ব্রা়োন েলরলন, তার হারত কম বরাগীই মারা বগরে। 
  
বিা়োররা প্রে কররলন, ঐ সমর়ে আিনার মরন বকান সরেহ হ়েচন? 
  
নাসড ও’ব্রা়োন েলরলন, চেেুমাত্র না, তরে হও়ো উচিত চেল। কারণ বসচদন সকারল র্. 
লর্ড অকাররণ একোর একারে–একোর অনযকারে সেডত্র বোটােুচট কচরর়েচেরলন, আর 
ঐ অেসররই বর্থ সাচটডচেরকট চলরখ বেলরলন। 
  
বিা়োররা েলরলন বয, চমরসস ওর়েলমযান আত্মহতযা করররেন এমন কথা উরিরে। 
  
শুরন নাসড ও’ব্রা়োন েলরলন, চযচন বকানরকরম শুধু একটা হাত তুলরত িাররতন, চেোনা 
বথরক ওিা বতা দূররর কথা উচন চকভারে আত্মহতযা কররেন? আোর চমস কাচলডসডল, চমিঃ 
ওর়েলমযান ো বমরী বেরার্ড কারুর িরেই একাে করা অসম্ভে েরল োনারলন নাসড 
ও’ব্রা়োন। 
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বিা়োররা তার কথা বমরন চনর়ে েলরলন, আচ্ছা নাসড হিচকরের মরচেরনর চেচে কখন 
হাচরর়েচেল? 
  
চিক িররর চদন সকারল। উচন েলরলন চেচেটা এখারন চেল, তারির ওুঁর ধারণা হল 
মরচেন হ়েরতা োচড়রত বেরল এরসরেন। 
  
বিা়োররা েলরলন, চক আশ্চযড তখনও আিনার সরেহ হ়েচন? 
  
নাসড ও’ব্রা়োন োনারলন, আমার মাথা়ে ওসে চিন্তা আরসচন। িুচলেরর ওটা চনেক 
সরেহ োড়া চকেুই ন়ে। 
  
উত্তরটা মনিঃিুত না হও়োরত বিা়োররা েলরলন, মরচেরনর চেচে হাচরর়ে বগরে, অথি 
আিনারদর দুেরনর মরন বকান সরেহই োগল না? 
  
বু্ল-চট কারেরত েরস নাসড হিচকরের সরঙ্গ তার যা কথা হর়েচেল, োনারলন নাসড 
ও’ব্রা়োন। বিা়োররা োনরত িাইরলন, এখন আিনার চক ধারণা? 
  
যচদ বমরীর বিরট মরচেন িাও়ো যা়ে, তরে আোে করা যারে বক ওটা িুচর কররচেল 
ো বকান কারে লাগারনা হর়েচেল, তরে ওর েরীরর মরচেন না িাও়ো িযডন্ত চকেুরতই 
চেশ্বাস কররো না, তরে বমরী বেরার্ডরক বয এচলনর খুন করররে বস চেের়ে আিনার 
বকান সরেহ বনই? 
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নাসড ও’ব্রা়োন েলরলন, বস রারতেৃদ্ধা কথা েলার বিষ্টা কররচেরলন আর চম এচলনর তার 
সমি ইচ্ছািূররণর কথা চদর়েচেরলন, বস রারত আচম যচদ উিচস্থত না থাকতাম ো 
একচদন বমরী যখন চসুঁচড় চদর়ে বনরম যাচচ্ছল আর কুচটল মুরখ এচলন ওর চদরক 
তাচকর়েচেল, বস দৃেয যচদ না বদখতাম তরে হ়েত অনয কথা ভােতাম। 
  
বিা়োররা প্ররের েোরে নাসড ও’ব্রা়োন েলরলন, দুই লাখ িাউরণ্ডর সম্পচত্তর বলারভই 
এচলনর বমরীরক খুন করররে। 
  
নাসড োনাল, চমরসস ওর়েলমান উইল করর বগরল ওনার িাইি়েসা বমরীরকই চদর়ে 
বযরতন। 
  
বিা়োররা েলরলন, একথাও বতা বকউ েলরত িারর বয, বমরী বেরার্ড কা়েদা করর 
েুড়ীরক হাত করর চনর়েচেল, েরল চনরের আত্মী়ে সম্পচত্ত বথরক েচঞ্চত হরত যাচচ্ছল। 
  
ঘাড় বনরড় নাসড ও’ব্রা়োন কথাটা স্বীকার কররলন। 
  
বিা়োররার প্রে, বমরী বেরার্ড চক খুে ধূতড, েচেোে বমর়ে? 
  
 নাসড ও’ব্রা়োন োনারলন, বমরী বমারটই বসরকম বমর়ে চেল না। 
  
হিাৎ এক অদু্ভত মমডরভদী স্বরর বিা়োররা েরল উিরলন, আিচন আর নাসড হিচকে 
দুেরনই একটা কথা েনসমরে উিচস্থত কররেন না এমন বোিািড়া করর চনর়েরেন, 
তাই না? 
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আিনার কথার অথড? 
  
নাসড ও’ব্রা়োরনর কণ্ঠস্বরর বিা়োররা তাড়াতাচড় েলরলন, না না, এই খুরনর সরঙ্গ তার 
বকারনা সম্পকড বনই–সমূ্পণড আলাদা েযািার। 
  
নাসড ও’ব্রা়োন োন্তভারে েলরলন, িুরারনা ম়েলার গাদা খুুঁচির়ে লাভ চক েলুন? তাোড়া 
উচন একেন ে়েকা সম্মাচনতা মচহলা, ওর সম্বরে বকান বকচ্ছা বনই, মারাও বগরেন 
সম্মান চনর়ে। 
  
আিচন েলরেন চমরসস ওর়েলমযানরক বমরর্নসরোরর্ড সোই খুে সম্মান কররতা। 
  
নাসড ও’ব্রা়োন আিন মরন েলরত লাগরলন, েহুচদন আরগ সে বেে হর়ে বগরে, মানুে 
ভুরলও বগরে। যার স্ত্রী িাগলা-গাররদ বসই িুরুরের িরে আমৃতুয একা একা কাটারনা 
েরড়া কচিন। 
  
আোরে বিা়োররা েলরলন, যা েরলরেন, েড় কচিন। 
  
নাসড ও’ব্রা়োন েলরলন, নাসড হিচকে চক আিনারক েরলরেন চকভারে একই সরঙ্গ আমার 
আর তাুঁর চিচি দুেরনর কারে বিৌঁরেচেল। না েরল িলরলন, এরকম কাকতালী়ে েযািার 
অরনক সম়েই ঘরট, আচম যখন চি়োরনার ওির রাখা একটা েরটা বদখচে, চিক বসই 
সম়ে র্াক্তাররর োচড়র চির়ের কাে বথরক ঐ েরটা সম্বরেই গল্প শুরনরেন নাসড 
হিচকে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্যাড স্াইপ্রেস্ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাপ্ররা স্মগ্র 

84 

www.bengaliebook.com                                  স্ূক্রি ত্র 
 

 

খুেই মোর েযািার, চকন্তু বমরী বেরার্ড চক কথাটা োনত? 
  
 নাসড োনারলন, নাসড হিচকে ো উচন বকউই তারক একথা োনানচন। 
  
. 
  
২.১১.১ 
  
 দুেরনর মরধয একচট বটচেরলর েযেধান, েুচদ্ধদীপ্ত মুখ, েসডা বিৌরকা কিাল, নাক কারনর 
গিন বেে বকামল, মুরখর বরখাগুরলা সুের, অহংকারী, সংরেদনেীল, আত্মসংযমী, 
িযােন আরে–বিা়োররা চক বযন খুুঁেরেন এচলনররর মুরখ। 
  
আচম এরকুল বিা়োররা, র্াক্তার লর্ড আমা়ে িাচির়েরেন। তার ধারণা আচম আিনার 
উিকারর লাগরত িাচর। 
  
আিচন আমার প্ররের উত্তর বদরেন চক? চনরিরাধরদর তুরল ধরাই আমার কাে। 
এচলনর তার স্বচ্ছ নীল বিারখর তারা চদর়ে িূণড দৃচষ্টরত তাকাল বিা়োররার চদরক, আিচন 
চেশ্বাস করুন আচম চনরিরাধ। 
  
আিনার আত্মী়ে মারন ভাইর়ের সরঙ্গ বদখা হর়েচেল। সুচেধার েনয ভাই েলচে, চমিঃ 
রর্াচরক ওর়েলমযান। অহংকাররর আেররণ চনসৃ্পহ মুরখ ররক্তর কাচলমার বোি লাগরলা 
ধীরর ধীরর। চেনা প্ররেই যা োনাোর চেল বিা়োররার তা োনা হর়ে বগল। 
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বিা়োররা োনারলন বয, রর্াচরক ওর়েলমযান তার েনয যথাসাধয কররেন। বিা়োররা 
আররা েলরলন, আিচন শুরনরেন বতা, বিাটমরটডম িরীো়ে আিনার মাচস বয মরচেন 
চক্র়ো়ে মারা বগরেন তা োনা বগরে। 
  
চহমেীতল গলা়ে এচলনর কাচলডসল েলল, আচম ওুঁরক খুন কচরচন। 
  
এচলনর তার সম্পচত্ত কারক চদর়ে বগরেন োনরত িাইরলন বিা়োররা। 
  
োন্তভারে এচলনর উত্তর চদল, আচম সে চকেু রচর্ক..রর্াচরক ওর়েলমযানরক চদর়ে 
বগচে। 
  
বস সম্পরকড রর্াচরক চকেু োরন চকনা প্রে কররল এচলনর োনাল, না। 
  
আিনার উইরলর মূল েক্তেয আর বক োরন? 
  
শুধু চমিঃ বসলর্ন…আর তার বকরানীরাও োনরত িারর। 
  
এচলনর োনাল বযচদন চিটার লর্ড আমারক উইল করার কথা েরলন বসচদন সরেযরেলা 
বস চমিঃ বসলর্নরক চিচি বলরখ। 
  
চিচিটা চক আিচন চনরে র্াকোরক্স চদর়েচেরলন? 
  
এচলনর েলল হান্টাররেরী বথরক অনয চিচির সরঙ্গ বস চিচিটা িাচির়েচেল। 
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বিা়োররা চেরেস কররলন চিচি চলরখ একোরও না িরড় চতচন োরক্স চদর়েচেরলন চক 
চিচিটা? 
  
চেচস্মত হর়ে এচলনর েলল, না বতা, আর একোর িরড়চেলাম, আচম টযাম্প আনরত 
ওিরর চগর়েচেলাম, চেরর এরস চনচশ্চন্ত হোর েনয আর একোর িরড় মুখটা 
বসুঁরটচেলাম। 
  
ঘরর আর বকউ চেল তখন? 
  
শুধু রচর্ চেল। 
  
উচন চক োনরতন আিচন চক কররেন? 
  
 বিা়োরার প্ররে চেরক্ত হর়ে এচলনর েলল, রচর্ এ েযািারর চকেুই োরন না। 
  
আিচন যখন ঘররর োইরর চেরলন তখন চক বকউ চিচিটা িরড় থাকরত িারর। 
  
এচলনর এর বকান সুচনচশ্চত েোে চদরত িারল না। 
  
মারন চমিঃ রর্াচরক ঘরর আসার আরগ? 
  
চনশ্চ়েই। 
  
বিা়োররা েলরলন, উচন চনরেও িরড় থাকরত িাররন চিচিটা? 
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এচলনর োনাল, অরনযর চিচি িড়ার অরভযস রচর্র বনই। 
  
বিা়োররা েলরলন, ঐ চদনই চক প্রথম আিনার মাথা়ে বমরী বেরার্ডরক খুন করার কথাটা 
  
মোরলর মত জ্বলরত লাগল এচলনররর মুখ, একথা চক র্. লর্ড আিনারক েরলরেন? 
  
বিা়োররা প্রেটা সরাসচর এচড়র়ে চগর়ে োন্ত সুরর েলরলন, চিক ঐ চদরনই? না? যখন 
আিচন োনালা চদর়ে বদখরলন বমরী উইল চলখরে, চিক বসই মুহূরতড, তাই না, আিনার 
মরন হর়েচেল বমরী বেরার্ড যচদ মারা যা়ে তাহরল চক মোর েযািারই না হরে, আর 
সুরযাগই ো চক অসামানয…। 
  
ধরা গলা়ে এচলনর েলল, উচন োনরতন, উচন আমার চদরক তাকারলন এেং 
েুরিচেরলন…। এচলনর োনরত িাইল, সচতযই চক আমারক সাহাযয করার েনয র্. লর্ড 
আিনারক িাচির়েরেন? 
  
বিা়োররা উত্তর চদরলন, হযাুঁ কথাটা সচতয, শুনুন কাচলডসল, বমরী বযচদন মারা যা়ে 
বসচদরনর সে ঘটনা আমার বোনা উচিত, আিচন বকাথা়ে চগর়েচেরলন, চক কররচেরলন, 
তার বথরকও েরড়া কথা এমন চক চিন্তা কররচেরলন তাও আমার োনা উচিত। 
  
একদৃচষ্টরত বিা়োররার চদরক তাচকর়ে বথরক এচলনর মৃদু হাসরলা, আিচন আশ্চযড 
রকরমর সরল মানুে চমস বিা়োররা। আিচন চক েুিরত িাররেন না, আিনারক চমরথয 
কথা েলা আমার িরে কত সহে? 
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এরকুল বিা়োররা েলরলন, না মাদরমা়োরেল, সচতযর মরতা চমথযাও তার বশ্রাতারক সে 
কথা সমানভারে োচনর়ে বদ়ে। কখনও কখনও একটু বেেী োচনর়ে বদ়ে। 
  
এরির বিা়োররা চেরেস কররলন, িরির চক ঘটনা ঘরটচেল। 
  
এচলনর োনাল, বস সযাণ্ডউইরির েনয মারের বিট চকরন হান্টাররেরীরত বিৌঁরে মাচসর 
ঘরর চগর়ে তার চেচনসিত্র বদরখ ভড়ার ঘরর চগর়ে সযাণ্ডউইি ততরী করচেল। খুে মৃদু 
স্বরর বিা়োররা প্রে কররলন, তখন চক চিন্তা করচেরলন? 
  
এচলনররর নীল বিাখ চিচলক চদর়ে উিল, আমার নারমর অনয এক মচহলা, 
অযাকুইরটইরনর এচলনররর কথা চিন্তা করচেলাম। 
  
বিা়োররা োনারলন, আচম ওই অযাকুইরটইরনর-এচলনররর গল্পটা োচন। মচহলা বে়োর 
বরাোমণ্ডরক বেরে চনরত েরলচেরলন হ়ে বোরা ন়ে চেে। বরাোমণ্ড চেেই বেরে 
চনর়েচেল। 
  
এরেরত্র চকন্তু বেরে বনোর বকান প্রে চেল না–তারির মাদরমা়োরেল, তারির চক হল? 
এচলনর েলল, সযাণ্ডউইিগুরলা ততরী করর বেরট বররখ আউটহাউরস চগর়ে নাসড হিচকে 
ও বমরীরক চনর়ে এরস চতনেরন চমরল সযাণ্ডউইি বখলাম। 
  
বেে…তখরনা চকন্তু স্বরপ্নর বঘারর আচ্ছন্ন…তারির? 
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তারির? বমরী োনালার ধারর দাুঁচড়র়েচেল, আচম আোর বগলাম ভাড়ার ঘরর, ঐ বয 
আিচন েলরলন না, স্বরপ্নর বঘার চিক তাই।…নাসড ওখারন কাি বেট ধুচচ্ছরলন, মারের 
বকৌরটাটা আচম ওুঁরক চদলাম। নারসডর কচিরত একটা দাগ চেল। আচম প্রে কররত উচন 
েলরলন, আউটহাউরসর ধারর বগালাি োগারনর কাটারত বকরট বগরে। আমার মরন িরড় 
বগল আচম আর রচর্ বগালারির লড়াই বখলতাম। ঐ ভাড়ার ঘরর দাুঁচড়র়ে…হিাৎ হিাৎ 
একটা অেকার চঘরর ধরল আমা়ে,..মরনর বগািন বকাণ বথরক ঘৃণা েচড়র়ে িড়ল…। 
আচম িাইচন ওর মৃতুয বহাক-িরর যখন আোর খাোর ঘরর বগলাম, বদচখ বমরী মারা 
যারচ্ছ…। 
  
বিা়োররারক একদৃরষ্ট ওর মুরখর চদরক বির়ে থাকরত বদরখ সলিভারে এচলনর প্রে 
করল, আিচন চক এখনও আমারক প্রে কররেন…বমরী বেরার্ডরক আচম খুন কররচে 
চকনা? 
  
বিা়োররা দ্রুতস্বরর েলরলন, এমন অরনক চেচনস আরে যা আচম োনরত িাই না…। 
  
. 
  
২.১২.১ 
  
এরকুল বিা়োররা বেন বথরক নামরলন। র্. লর্ড েলরলন, যথাসম্ভে বোগাড় করর 
বররখচে আিনার প্ররের উত্তর। প্রথমতিঃ, বমরী বেরার্ড ১০ই েুলাই এখান বথরক লণ্ডরন 
চগর়েচেল। চিতী়েতিঃ, োচড়রত আমার সংসাররর কাে করর কর়েকচট হাচসখুচে বমর়ে, 
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আমার বকান হাউস-কীিার বনই। কাল সকারলই চমরসস টযাকারীর োচড়রত আিনারক 
চনর়ে যাে চযচন রানসরমর (আমার িূেডসূরীর) হাউস-কীিার চেরলন। 
  
র্. লর্ড েলরলন, চমিঃ বিা়োররার সেরির়ে আরগ হান্টাররেরীরত যাও়ো উচিত চেল। এ 
ধররনর বকস হরল চতচন আরগ ঐ োচড়টারতই েুরট বযরতন বযখারন বমরী খুন হর়েরে। 
  
বিা়োররা েলরলন, েইিড়া চেরদয চনর়ে রহরসযর তদন্ত করা যা়ে না। চনরের স্বাভাচেক 
েুচদ্ধ কারে লাগারত হ়ে। 
  
র্. লর্ড েলরলন, বকান না বকান সূত্র বতা বিরত িাররতন? 
  
বিা়োররা েলরলন, িুচলে তন্ন তন্ন করর োচড়টারক খুুঁরেরে এচলনররর চেিরে বযরত 
িারর এমন সে প্রামরণর েনয, তার স্বিরের েনয ন়ে। বিা়োররা আররা োনারলন, 
এখন চতচন চক িান তা েুিরেন, মরন হ়ে সামানয চকেু হরলও চকেু একটা ও োচড়রত 
িাও়ো বযরত িারর। 
  
েযগ্র হর়ে র্. লর্ড প্রে কররলন, মারন এচলনররক চনরদডাে প্রমাণ করার েনয। 
  
গম্ভীর হর়ে বিা়োররা েলরলন, অরিো করুন েেু, এই প্ররের উত্তররর েনয অরিো 
কররত হরে। 
  
. 
  
২.১২.২ 
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 দুিুররর লারঞ্চর সম়ে র্. লর্ড আর বিা়োররার মরধয কথা হচচ্ছল, বিা়োররা েলরলন, 
বকান বকান অিরারধর মূল থারক অতীরতর মরধয েড়ারনা। আমার মরন হ়ে এই 
ঘটনারও তাই চেল। 
  
চেরক্ত র্. লর্ড েলরলন, বদখুন চমিঃ বিা়োররা, আিচন বকান িরথ এরগারচ্ছন তা োনার 
অচধকার চক আমার আরে? না আমারক অেকাররই থাকরত হরে? 
  
বিা়োররা েলরলন, থাকরত হরে, কারণ এখনও িযডন্ত এমন বকান সূত্র িাইচন যা বথরক 
ধারণা হরত িারর একেন োড়া অনয বমরী বেরার্ডরক খুন কররত িারর এেং বসই 
একেন হল এচলনর। 
  
এতটা চনচশ্চত হরেন না, োরনন বতা বমরী েহুচদন চেরদরে চেল? 
  
বিা়োররা োনারলন, োমডানীরত তার চকেু স্পাই আরে। বোটখাট কারে চতচন তারদর 
ওির চনভডর কররন। বেে একেনরক চমিঃ ওর়েলমযারনর ফ্ল্যাট সািড করার েনয 
লাচগর়েচেরলন উচন কতটা চমথযা কথা েরলরেন তা োনোর েনয। বিা়োররা েলরলন, 
প্রা়ে প্ররতযরকই চমরথয েরলরেন। নাসড ও’ব্রা়োন েরলরেন স্বরপ্নর কল্পনার রং লাচগর়ে, 
নাসড হিচকে বগাুঁ়োররর মরতা, চমরসস চেেি ঈেডা আর বিে চমচের়ে আর আিচন… 
  
র্. লর্ড প্রা়ে লাচের়ে উিরলন, আচম চনশ্চ়েই আিনারক চমরথয েচলচন। 
  
বিা়োররা অস্বীকার কররলন না। 
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হান্টাররেরীর বগট বিচরর়ে মািেরাের আসার ির মালী হরচলক-এর সরঙ্গ বদখা। র্. 
লর্ড হরচলরকর সরঙ্গ বিা়োরার আলাি করারলন এেং বিা়োররারক েলরলন, বসচদন 
সকারল হরচলক কাে করচেল। হরচলক োনাল, বসচদন এচলনর কাচলডসলরক একটু বযন 
উরত্তচেত মরন হচচ্ছল–বযন মরন মরন চকেু একটা চিন্তা করচেরলন। 
  
বিা়োররা প্রে কররলন, তুচম বমরী বেরার্ডরক চিনরত? 
  
 হযাুঁ সযার, তরে খুে ভারলা চিনতাম না। 
  
চক ধররনর বমর়ে চেল ও? 
  
অতযন্ত ভারলা বমর়ে সযার, সুের কথাোতডা, চনরের সম্বরে একটু েড় ধারণা চেল। 
োরনন চমরসস ওর়েলমযান ওরক চনর়ে েড় োড়াোচড় কররতন। েরল ওর োো এরকোরর 
বেরি চগর়েচেল। 
  
বিা়োররা বমরীর োোর সম্পরকড োনরত িাইরল হরচলক োনাল, সেসমর়ে কটু কথা 
েলত চমিঃ বেরার্ড। 
  
বসচদন সকারল বকাথা়ে কাে করচেরল তুচম? 
  
 হরচলক োনাল, তরকারীর োগারন। 
  
তুচম লাঞ্চ বখরত কখন চগর়েচেরল? 
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দুিুর ১টা়ে সযার। 
  
এেং তুচম চকেুই বদখরত িাওচন, আরেিারে বকউ ঘুরর বেড়ারচ্ছ..ো কারুর গাচড়…বকান 
চকেু। 
  
মালী আশ্চযড হর়ে েলল, চিেন চদরকর বগরটর োইরর বস র্. লরর্ডর গাচড় বদরখরে। 
  
র্. লর্ড প্রা়ে আতডনাদ করর উিরলন, আমার গাচড়? হরতই িারর না। বসচদন সকারল 
আচম উইরদররেরীর চদরক চগর়েচেলাম দুরটার আরগ চেচরচন। 
  
র্. লর্ড তাড়াতাচড় বিা়োরারক চনর়ে োচড়র চদরক এরগারলন এেং চকেুটা উরত্তচেত হর়ে 
েলরলন, বেেিযডন্ত িাও়ো বগল গচলরত কার গাচড় চেল? 
  
আিনার চক গাচড় েেু? 
  
বোর্ড-বটন, সমুদ্র-সেুে রং। খুেই সাধারণ গাচড়। 
  
আর আিচন চনচশ্চত বতা ঐ গাচড়টা আিনার চেল না? 
  
র্. লর্ড োনারলন, না। 
  
বিা়োররা েলরলন, তাহরল বদখা যারচ্ছ েেু, এতচদরন একটা চকেু হারতর মুরিার িাও়ো 
যারচ্ছ। 
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গাচড় বঢাকার রািা়ে অরধডরকর বেেী যাোর ির রািাটা দুভাগ হর়ে বগরে, বয ভাগটা 
েুরলর োগারনর চদরক ঘুরর বগরে ওরা বসই িথ ধরর হাুঁটরত লাগরলন। চকেু দূরর চগর়ে 
োুঁক চনরতই র্. লর্ড বিা়োররার দৃচষ্ট আকেডণ কররলন বসই ভাুঁড়ার ঘররর চদরক। 
  
আিন মরন চেড় চেড় করর বিা়োররা েলরলন, আর এখান বথরক বযরকান বনাক ওটা 
বদখরত িারর। োনালা বখালা বদখরত িাও়ো স্বাভাচেক।…আর োচড়র বভতর চক ঘটরে 
বদখার েনয এই ো়েগাটা বেরে বনও়োর স্বাভাচেক। 
  
দুেরন চমরল চকেু খুুঁেরত লাগরলন, র্. লর্ড েলরলন, ঐ বয ো়েগাটা…বিাুঁিগুচলর িারে, 
ওখারন চকেু ঘাস-িাতার ওির ভারী চকেুর োি বদখা যারচ্ছ েরল মরন হ়ে, ঘাসগুরলা 
মাথা তুরলরে েরট, চকন্তু স্পষ্ট বোিা যারচ্ছ ো়েগাটা দলামলা হর়েচেল। 
  
হযাুঁ, ো়েগাটা ভারলা, রািা বথরক বদখা যা়ে না, অথি এখান বথরক দাুঁচড়র়ে োনালাটা 
িচরষ্কার বদখা যারচ্ছ। প্রে হরচ্ছ আমারদর বসই েেুচট এখারন দাুঁচড়র়ে চক করচেল? 
চসরগ্রট বখর়েচেল চক? 
  
হিাৎ বিা়োররা মুখ চদর়ে একটা িািা েব্দ কররলন। মুখ তুরল র্া. লর্ড বদখরলন 
বিা়োররার হারত ভাঙ্গা বদামড়ারনা বমািড়ারনা খাচল একটা বদেলাই োক্স। ভারলা করর 
বদরখ র্. লর্ড িমরক উিরলন, চেরদেী বদেলাই। বিা়োররা প্রা়ে উদাস গলা়ে েলরলন, 
এেং বমরী বেরার্ড সম্প্রচত োমডানী বথরক চেররচেল? 
  
র্. লর্ড উরত্তচেত হর়ে েলরলন, একটা ভারলা সূত্র বির়েচে, এ চেের়ে আর চক সরেহ 
আরে?…চকন্তু, এখারন কার কারেই ো চেরদেী বদেলাই থাকরত িারর। 
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আচম োচন, বিা়োরা েলরলন, তরে আররা একটা অসুচেরধ আরে, বদখরত িারচ্ছন চক? 
না বতা, েলরলন র্. লর্ড। 
  
র্. লরর্ডর উত্তররর প্রতযাোরক নসযাৎ করর চদর়ে বিা়োররা চভতরর যাোর েনয িা 
োড়ারলন। 
  
প্রিণ্ড উরত্তচেত হর়ে র্. লর্ড েরল উিরলন, এমন বকান প্রমাণ বনই বয এচলনর কাচলডসল 
ঐ মরচেরনর চেচেটা চনর়েচেল। ঐ োগান বথরক বকউ ওরক লেয কররচেল, তারির 
এচলনর যখন বমরীরদর র্াকোর েনয আউটহাউরস চগর়েচেল বসই োুঁরক বকউ এরস 
মরচেরনর চেচের মুখ খুরল ওিররর সযাণ্ডউইরির উির েচড়র়ে চদর়ে চনিঃেরব্দ িরল 
চগর়েচেল গাচড় করর, বখ়োলই কররচন বলরেরলর টুকররাটা বেচসরনর নীরি বমরির 
েলকটারত আটরক রইল। বিা়োররা দীঘডশ্বাস বেলরলন, এখনও আিচন বদখরত বিরলন 
না। মানুে বয কত চনররট হরত িারর ভাো যা়ে না। 
  
. 
  
২.১২.৩ 
  
 বেেিযডন্ত তারা বসই ঘরচটরত এরলন বযখারন বমরী মারা বগচেল। র্. লর্ড একটা বি়োর 
বদচখর়ে েলরলন, ঘররই ঐ বি়োরর মারা যা়ে বমরী বেরার্ড। 
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বিা়োররা সে বদরখ আউটহাউরস বযরত িাইরলন। আউটহাউস বথরক বেচরর়ে একটা 
লতারনা বগালাি গাে বদচখর়ে বিা়োররা আিন মরন েলরলন, এই বগালারির নাম 
োরনন? এর নাম বেচেরাইন দ্রুচহন। 
  
র্. লর্ড চেরক্ত হরলন। বিা়োররা েলরলন, এচলনর েরলচেরলন বোটরেলা়ে চতচন আর 
রর্াচরক এই বগালাি োগারন বগালারির যুদ্ধ বখলরতন। রর্াচরক ভারলাোসাত সাদা 
বগালাি গে বনই।…এচলনর ভারলাোসত প্রাণপ্রািুরযড ভরা লাল বগািাল। এচলনর ও 
রর্াচররকর ওটাই চেল িাথডকয। এর বথরক বোিা যা়ে এচলনর কাচলডসডল আরেগপ্রেণ, 
অহংকারী হরলও ভারলাোসত একচট িুরুেরক বয ওর ভারলাোসার বযাগয চেল না। 
  
বিা়োররা ঐ োগারন বযরত িাইরলন। 
  
চনিঃেরব্দ দুেরন চগর়ে োগারন হাচের হরলন। বসই বিাুঁরির িারে দাুঁচড়র়ে বযন বমৌনী 
চনরলন বিা়োররা, চকেুেণ িরর দীঘডশ্বাস বেরল েলরলন, েযািারটা এরতা সহে অথি 
আিচন চকেুই বদখরত িারচ্ছন না। আিনার তত্ত্ব অনুসারর বমরী বেরার্ডরক োমডানীর 
িচরি়ে বকউ হতযা কররত এরসচেল। চকন্তু মোর েযািার বদখুন, এখারন দাুঁচড়র়ে বস 
বদখরত বিল বমরী ন়ে, অনয একচট বমর়ে োনালার িারে দাুঁচড়র়ে সযাণ্ডউইি কাটরে। 
দাুঁচড়র়ে থাকা বলাকটা বকন মরন কররে বয ঐ সযাণ্ডউইি বদও়ো হরে বমরীরক। 
  
. 
  
২.১৩.১ 
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মুখভচতড োনরুচটর টুকররা চনর়ে নাসড হিচকে বদখরলন দরো়ে চমিঃ বিা়োররা। অচনচ্ছা 
সরত্ত্বও বিা়োররারক ঘররর চভতর চনর়ে এরলন নাসড হিচকে। বিা়োররা োনারলন, চতচন 
সচতয কথাটা োনার েনয এরসরেন। 
  
নাসড হিচকে রারগ বেরট িরড় েলরলন, চনরেরক বকানভারেই আচম োুঁিারত িাই না, 
তাহরল তদরন্তর সম়ে বযরি চগর়ে মরচেরনর চেচে হারারনার কথা েলতাম না। বিোগত 
অসােধানতার েনয ধমকাচন শুনরত হরে বেরনও কথাটা আচম লুরকাইচন। আচম 
বসইটুকুই কররানার বকারটড েরলচে বযটুকু এ বকরসর েনয েলা দরকার। বমরী বেরার্ড-
এর মৃতুযর েযািারর আমারক বকারনাভারেই েড়ারনা যারে না। 
  
বিা়োররা োধা বদোর বকান বিষ্টাই কররলন না। োন্ত গলা়ে চতচন েলরলন, বমরী 
বেরারর্ডর েীেন েৃত্তারন্তর কথা আিচন বিরি চগর়েরেন। আচম তাই োনরত বির়েচে। 
  
বকন িািরো না, চেরেে করর অিরারধর সরঙ্গ যখন তার সম্পরকড বনই। 
  
যচদ েযািারটা সমূ্পণড অনুমান হ়ে…….তাহরল হ়েরতা সম্পকড বনই চকন্তু আিচন যচদ 
প্রকৃত ঘটনাটা মারনন, তরে অনয েযািার। 
  
বিা়োররা োনারলন, চমরসস ফ্ল্াটারীর সরঙ্গ তার কথাোতডা়ে চতচন বেরনরেন চমরসস 
ওর়েলমযান আর সযার চলউইস রাইক্রেট-এর মরধয চেে েেররর বেেী একটা গভীর 
বপ্ররমর েযািার চেল। সযার চলউইস রাইক্রেট-এর স্ত্রী চেরলন িাগল চকন্তু তার েরীর 
স্বাস্থয চেল খেুই মেেুত, অনা়োরস েের নিই বেুঁরি বযরত িাররতন। বযরহতু বসযুরগ 
চেোহ চেরচ্ছরদর সুচেধােনক আইন চেল না তাই তারদর চমলন সম্ভে হ়েচন। দুেরনর 
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বপ্ররমর বগািন সম্পকডটা আোে কররলও বকউ সচিকভারে মানত না। িরর রাইক্রেট 
যুরদ্ধ মারা যান। আমার অনুমান, রাইক্রেরটর মৃতুযর ির একচট চেশুর েন্ম হ়ে আর ঐ 
চেশুই হল বমরী বেরার্ড। 
  
নাসড হিচকে েলরলন, বদখচে আিচন সেই োরনন। চকেুেণ িুি করর েরস থাকার ির 
নাসড হিচকে ঘররর অনযচদরক একটা আলমারী খুরল একটা খাম চনর়ে বিা়োররার হারত 
চদর়ে েরলরলন, চক করর এটা আমার হারত এল তা েলচে। মরন রাখরেন আমার একটু 
সরেহ চেল। প্রথমতিঃ চমরসস ওর়েলমযান বয বিারখ বমর়েচটরক বদখরতন এেং চিতী়েতিঃ, 
বয গুেে িালু হর়েচেল, অসুস্থ অেস্থা়ে েুরড়া বেরার্ড আমারক েরলচেরলন, বমরী তার 
বমর়ে ন়ে। বমরী মারা যাোর ির আচম আউটহাউরসর ঘর িচরষ্কার করচেলাম, একটা 
ে়োরর েুরড়ার অনযানয কাগেিরত্রর সরঙ্গ এই চিচিটা িাই। 
  
খামটার ওির চেেণড হর়ে আসা কাচলরত বলখা, বমরীর েনয, আমার মৃতুযর ির িািারত 
হরে। নাসড হিচকে োনারলন, চিচিটা বমরীর মার়ের বলখা, চযচন প্রা়ে ১৪ েের আরগ 
মারা বগরেন। 
  
বিা়োররা চিচিটা বের কররলন–চিচিরত বলখা–যচদ কখনও প্রর়োেন িরড় বসইেনয এই 
চিচিরত সতয কথাচট চলচিেদ্ধ করর যাচচ্ছ। হান্টাররেরীর চমরসস ওর়েলমযারনর 
িচরিাচরকা চেলাম আচম। উচন আমারক খুে বেরহর বিারখ বদখরতন, একোর আচম 
চেিরদ িচড়, উচন আমারক সাহাযয কররন এেং সে বেে হোর ির আোর কারে েহাল 
কররন, োচ্চাটা চকন্তু মারা যা়ে। আমার মচনেচগন্নী এেং সযার চলউইল রাইক্রেট 
িরস্পর িরস্পররক গভীরভারে ভারলাোসরতন চকন্তু তারা চের়ে কররত িাররনচন, কারণ 
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ভদ্ররলারকর স্ত্রী িাগলা-গাররদ চেরলন। সযার রাইক্রেট অতযন্ত অমাচ়েক মানুে চেরলন। 
যুরদ্ধ চতচন মারা যান। অল্পকাল িররই মচনেচগন্নী আমারক োনান তার োচ্চা হরে। 
তারির চতচন আমারক সরঙ্গ চনর়ে কটলযারণ্ড যান। ওখারন আরর্রলাচক্ররত চেশুচট েন্ম 
বন়ে। বেরার্ড, বয আমারক চেিরদ বেরল িাচলর়েচেল, আমার চেিদ বকরট বগরে বদরখ 
আোর চিচি বলখা শুরু কররচেল। েরোেি হল বয বেরার্ড আমারক চের়ে কররে এেং 
োচ্চাচট আমার োচ্চা েরল মরন কররে, এেং আউটহাউরস থাকরে। উরেেয োচ্চাচটরক 
বিারখর সামরন রাখা। তার বলখািড়ার েরোেি করর সমারে একটা ভারলা ো়েগা করর 
বদও়ো। চতচন বির়েচেরলন প্রকৃত সতয বযন বকানচদনও বমরীরক োনারনা না হ়ে। 
চমরসস ওর়েলমযান আমারদর দুেনরকই বমাটা টাকা বদন। চকন্তু না চদরলও আচম তারক 
সাহাযয করতাম। েররক বির়ে আচম সুখী হর়েচেলাম, চকন্তু ও বমরীরক সহয কররত 
িাররতা না। চকন্তু আমার মরন হ়ে মারা যাোর আরগ একথাটা কাগরে কলরম চলরখ 
বররখ যাও়ো ভাল।–এচলো বেরার্ড (চের়ের আরগর নাম এচলো রাইচল)। 
  
বোরর চনিঃশ্বাস চনর়ে চিচিটা রাখরলন বিা়োররা। নাসড হিচকে এসে েযািার আর 
িাুঁিেন না োনরলই ভারলা। কারণ ওুঁরা সোই মৃত। 
  
যাুঁরা বেুঁরি আরেন, তারদর কথাও বতা চিন্তা করা উচিত? বিা়োররা েলরলন। 
  
চকন্তু এ ঘটনার সরঙ্গ খুরনর বতা বকান সম্পকড বনই। 
  
গম্ভীর হর়ে বিা়োররা েললন, বক েলরত িারর, অরনক চকেুই এ বথরক িাও়ো বযরত 
িারর। েরল বিা়োররা বেচরর়ে বগরলন। 
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চকেুদুর যাোর ির হরচলরকর সরঙ্গ বদখা। হরচলক োনাল গাচড়টা র্. লরর্ডরই চেল। 
গাচড়র নম্বর এম.এম.এস. ২০২২। হরচলকরক ধনযোদ োচনর়ে চেদা়ে চনরলন মুঁচসর়ে 
বিা়োররা। 
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আদালত ঘপ্রর 
৩.১.১. 
  
আদালত ঘরর চগর়ে এচলনররর অতীরতর কথাই মরন িড়চেল। সরকারী উচকরলর েক্তেয 
বেেিযডন্ত বোরনচন বস। িুররারনা চদরনর ঘটনার িুনরােৃচত্ত ঘটাচচ্ছল মরন মরন।…বসই 
প্রথম..রযচদন ঐ অশুভ চিচিটা বিল…তারির িুচলে অচেসার অনগডল েলরত লাগরলন, 
আিচন এচলনর কযাথরীন কাচলডসল, গত ২৭বে েুলাই চেেপ্রর়োরগ বমরী বেরার্ডরক হতযা 
করা অিরারধ আিনারক বগ্রপ্তার করার িররা়োনা আচম এরনচে এেং আিনারক সতকড 
করর চদচচ্ছ বয আিচন যা েলরেন তা চলরখ রাখা হরে, এেং তা আিনার চেিাররর সম়ে 
সােয চহসারে েযেহার করা বযরত িারর। 
  
ভ়েংকর গরম সীসার মরতা কথাগুরলা ওর কারন ঢুকচেল, আর হাোর বিাখ অসম্ভে 
বকৌতূহল চনর়ে বযন এচলনররর সমগ্র সত্তারক গ্রাস কররত িাইচেল। এচলনররর মরন হল 
েুরীরাই একমাত্র ওর চদরক তাকারচ্ছন না কারণ…একটু িররই ওুঁরা যা েলরেন বসটা 
োরনন েরলই ওর চদরক তাকারচ্ছন না। 
  
. 
  
৩.১.২ 
  
 সােীর কািগড়া়ে দাুঁড়ারনা র্. লর্ডরক এখন আর সদা হাসযম়ে, নম্র, েেুত্বিণড বমারটই 
মরন হরচ্ছ না। িুররাদস্তুর বিোদার–চনরুত্তাি, চনসৃ্পহ গলা়ে একসুরর উত্তর চদর়ে 
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যারচ্ছন বটচলরোন বির়ে চতচন হন্টাররেরী বিৌঁোরনার কর়েকচমচনট ির বমরী বেরার্ড 
মারা যা়ে। বকৌরোই়োরন্ত বশ্রচণর মরচেন চেেচক্র়োর মৃতুয হর়েরে েরলই চতচন মরন 
কররন। 
  
সযার এর্উইন োমার বেরা কররত শুরু কররলন র্. চিটার লর্ডরক। 
  
 বমরী বেরারর্ডর প্রচত আসামীর েযেহার বকমন চেল েলরত িাররন চক? 
  
অতযন্ত মধুর এেং স্বাভাচেক। 
  
একটু তাচচ্ছরলযর হাচস বহরস সযার এরু্ইন োমার েলরলন, ঈেডা বমোরনা ঘৃণার বকান 
চিহ্ন আিচন বদরখনচন, বয কথা অরনকেণ ধরর শুরনচে এখারন। 
  
র্. লর্ড েলরলন, বদচখচন। 
  
 এচলনররর মরন হল র্. লর্ড ওর েনযই চমরথয কথা েলরেন। 
  
র্. লরর্ডর ির িুচলে সারেডন এরলন কািগড়া়ে। মরচেরনর চক্র়ো চকভারে হ়ে তার 
খুুঁচটনাচট েণডনা চদরলন। 
  
. 
  
৩.১.৩ 
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 িরচদন বকারটড চেচেষ্ট চেরেেে র্. অযালান গারচস়ো সােয চদরত এরস বোিারলন 
মরচে়োর এক বগ্ররনই মানুরের মৃতুয ঘটরত িারর। 
  
সযার এরু্ইন বেরা কররত লাগরলন র্, অযালানরক। এমন বকান প্রমাণ বদখারত িাররন 
চক বয মরচে়ো খাও়ো হর়েচেল চেরেে বকান একটা খারদযর মাধযরম? 
  
র্. অযালান েুিরত না িারা়ে সযার এরু্ইন োনরত িাইরলন বয, মরচে়ো চক বমরী 
মারের বিট ো রুচট ো মাখন ো িা ো দুধ বকান একটা চকেুর সরঙ্গ বখর়েচেল? 
  
র্. োনারলন, এমন বকান চেরেে প্রমাণ বনই যা চদর়ে েলা যা়ে মারের বিরটই চেে 
চেল ো অনয চকেুর মাধযরম চেে খাও়োরনা হর়ে থাকরত িারর, এমনচক মরচে়োর 
টযােরলট আলাদাভারেও বখর়ে থাকরত িারর বমরী বেরার্ড। তরে বযভারেই মরচে়ো 
খাও়োরনা বহাক না বকন অনযানয খাোর ও িা খাও়োর সমর়েই মরচে়ো খাও়োরনা 
হর়েচেল এ চেের়ে চতচন চনিঃসরেহ। 
  
. 
  
৩.১.৪ 
  
 এরির েিথ চনরলন ইনসরিক্টর চব্রল। অভযি স্বাচ্ছেয চনর়ে চতচন োনারলন খের 
বির়ে োচড়রত চগর়ে আসামীর কাে বথরক োরনন বয, খারাি মারের মরণ্ডর েনয বমরীর 
মৃতুয হর়ে থাকরতও িারর। োচড় তলাসী করর িাুঁিচরর মুরখ ধুর়ে মুরে সাে করা একটা 
মারের চটরনর বকৌরটা আর একটা অরধডক ভচতড মারের চটন আর বটচেরলর িারে 
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বেচসরনর নীরি বমরির একটা েলরক বোট্ট একটা মরচেন টযােরলরটর চেচের গার়ের 
কাগেিত্র এেং কাগরের টুকররা ঘটনার চদন সকারলও এরস থাকরত িারর েরল তার 
ধারণা োনারলন। 
  
. 
  
৩.১.৫ 
  
 সােীর কািগড়া়ে নাসড হিচকরেরক বদরখ এচলনররর মরন হল ইনসরিক্টর চব্ররলর 
তুলনা়ে নাসড হিচকে অরনকটা মানচেক, হৃদ়েেতী। 
  
বেরা শুরু কররলন সযার এরু্ইন। 
  
 গত ২৮বে েুন আিচন বকাথা়ে চেরলন? 
  
নাসড হিচকে যথাযথ উত্তর চদরলন এেং সরঙ্গর অযাটাচিরকরস চক চক চেচনে চেল তার 
যথাযথ েণডনা চদরলন। 
  
চেচেরত চক চেল? প্রে কররলন সযার এরু্ইন। 
  
আধ বগ্ররনর কুচড়টা মরচেন হাইরোরলারাইর্ টযােরটল চেল। 
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নাসড হিচকে আররা োনারলন ২৮ বে েুন সরেযরেলা অযাটাচিরকসটা হলঘরর রাখার। 
িরচদন সকাল ৯টা নাগাদ চতচন ওটার বখাুঁে কররন। মরচেরনর চেচেটা হাচরর়ে যাোর 
কথা একমাত্র নাসড ও’ব্রা়োনরকই চতচন েরলন। 
  
আিনার বকসটা হলঘরর এমনভারে চেল বয যাতা়োত করার সম়ে বয বকউ ওটার 
নাগাল বিরত িাররতা? চেরেস কররলন সযার এরু্ইন। 
  
নাসড হিচকে সংরেরি োনারলন, হযাুঁ। 
  
সযার সযামুর়েল মৃতা বমরী বেরারর্ডর সম্বরে োনরত িাইরল নাসড হিচকে োনারলন, 
বমরী খুে ভারলা বমর়ে চেল। 
  
মৃতুযর সম়ে এমন চকেু ঘটনা ঘরটচেল চক যারত তার সুখ োচন্ত চেচিত হরত িাররতা ো 
ভচেেযৎ দুিঃখম়ে হর়ে উিরত িারত? মারন বমরীর িরে আত্মহতযা করার বতমন বকান 
কারণই চক চেল না? 
  
চনশ্চ়েই না। 
  
এচলনররর মরন হল, সে চেচনেটাই সচতয…নাসড হিচকে ওটা চেশ্বাস কররন, উচন চিমত 
নন বয কােটা আচম কররচে। তাোড়া উচন যা েরলরেন তা েরণড েরণড সচতয। আর বসই 
কাররণই েযািারটা ভ়োেহ। 
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সােীরক মরচেন বলরেরলর টুকররাটা একটা বোট চিিরোরর্ডর ওির বসুঁরট বদখান হল 
এেং সােী োনাল টুকররাটা তার হাচরর়ে যাও়ো চেচেরই বলরেরলর মরতাই যচদও বোর 
চদর়ে েলা অসম্ভে। 
  
. 
  
৩.২.১ 
  
 সযার এরু্ইন োমার এোর নাসড হিচকেরক বেরা শুরু কররলন। অযাটাচিরকস শুধু চমস 
কাচলডসরলর নাগারলর মরধযই চেল, না, চক বয-বকান িাকর, ো র্. লর্ড, ো চমিঃ 
ওর়েলমযান ো নাসড ও’ব্রা়োন বয বকউ বিরত িাররতা ো বমরীর েযারগ বয মরচেরা আরে 
তা োনা চমস কাচলডসরলর িরে সম্ভে চেল চকনা ো র্. লর্ড ো বমরী বেরারর্ডর িরে 
তা সম্ভে চেল না ইতযাচদ। 
  
এরু্ইন োমার প্রে কররলন, সকারল আিচন নাসড ও’ব্রা়োনরক েরলচেরলন বয মরচে়োর 
চেচে হাচরর়েরে? 
  
হা। 
  
চকন্তু আচম আিনারক েলচে বয, আিচন আসরল যা েরলচেরলন তা হল: মরচেন আচম 
োচড়রত বেরল এরসচে, ওটার েনয আোর োচড় চেররত হরে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্যাড স্াইপ্রেস্ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাপ্ররা স্মগ্র 

107 

www.bengaliebook.com                                  স্ূক্রি ত্র 
 

 

নাসড হিচকে োনারলন, চেচেটা খুুঁরে না বির়ে ওই ধররনর মন্তেয চতচন কররচেরলন। 
আসরল ওেুধটা চনর়ে চক করররেন বসটাই আিনার বখ়োল চেল না। 
  
না, মরন আরে ওটা বকরসর মরধয ভররচেলাম। 
  
তাহরল ২৯বে েুন সকারল বকন আিচন েরলচেরলন ওটা োচড়রত বেরল এরসরেন? 
  
 কারণ মরন হর়েচেল আচম তাই কররচে। 
  
বযচদন বমরী বেরার্ড মারা যা়ে, বসচদন ২৭বে েুলাই বগালাি গারের কাটা়ে আিনার 
বখাুঁিা বলরগচেল–এমন কথা চক আিচন েরলচেরলন? 
  
নাসড হিচকে েলরলন, হযাুঁ। 
  
একটু সম়ে চনর়ে সযার এরু্ইন প্রে কররলন, আিচন এখনও বোর চদর়ে েলরেন বয 
২৮বে েুন আিচন যখন হান্টাররেরীরত আরসন তখন আিনার অযাটচিরকরস মরচেরনর 
চেচে চেল? 
  
হা চেল। 
  
ধরুন যচদ এখন নাসড ও’ব্রা়োন কািগড়া়ে চগর়ে েরলন বয, আিচন েরলচেরলন সম্ভেত 
ওটা োচড়রত বেরল এরসরেন? 
  
ওটা আমার বকরসর মরধযই চেল, এ চেের়ে বকান সরেহ বনই। 
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কৃচত্রম দীঘডশ্বাস বেরল সযার এরু্ইন েলরলন, মরচে়োর চেচে খুুঁরে না বির়ে আিনার 
একটুও অস্বচি হ়েচন? 
  
না…অস্বচি…না বতা? 
  
ও, তাহরল আিচন বকান রকম উচিগ্নও হনচন, যচদও মরচে়োর মত চেিিনক ওেুধ 
অরতাটা হাচরর়ে বগরে? 
  
আচম ভাচেইচন ওটা বকউ চনর়েরে। 
  
েুরিচে, চিক বসই মুহূরতড আিনার মরন িরড়চন ওটা বকাথা়ে বররখচেরলন? 
  
বমারটই না। অযাটাচির মরধযই চেল। 
  
কুচড়টা আধ বগ্ররনর টযােরলট, অথডাৎ দে বগ্ররনর মত মরচে়োরত অরনকগুরলা মানুে 
মারা যা়ে বস কথাটা বভরে উচিগ্ন হনচন? আিনার সরঙ্গ সরঙ্গ িুচলরে খের বদও়ো উচিত 
চেল না চক? আইরনর বিারখ এই অসােধানতা চকন্তু অিরাধ। 
  
একথা চক চিক বয ৬ই েুলাই েৃহস্পচতোর বমরী বেরার্ড উইল কররচেল? 
  
নাসড হিচকে োনারলন, বমরী উইল করাটা যুচক্তযুক্ত মরন কররই কররচেল বকান 
মানচসক অেসাদ ো ভচেেযৎ সম্পরকড দুিঃচশ্চন্তা বথরক ন়ে। 
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নাসড হিচকে োনারলন, এচলনর কাচলডসল মহানুভেতা বদচখর়ে দুহাোর িাউণ্ড 
চদর়েচেল। 
  
েলুন বতা, বমরী বেরার্ড আর চমিঃ রর্াচরক ওর়েলমযানরক চনর়ে বকান গুেে গ্রারম 
ররটচেল? 
  
বমরীে প্রচত উচন আকৃষ্ট হর়েচেরলন। 
  
তার বকান প্রমাণ আরে আিনার কারে? 
  
না, শুধু বেরনচে, শুরনচে। 
  
ওহ! শুধু বেরনরেন–শুরনরেন, তাই না, এরত চকন্তু েুরীরা খুে একটা চেশ্বাস কররেন 
েরল মরন হ়ে না। মরন িড়রে চক, সােয চদরত চগর়ে আিচন একোর েরলরেন 
রর্াচররকর েযািারর বমরীর বকান সম্পকডই চেল না, কারণ এচলনর োগদত্তা চেরলন, 
এমনচক বমরী লণ্ডরনও রর্াচরকরক ও কথা েরলরেন। 
  
ওই কথা ও আমারকও েরলচেল। 
  
বমরী বেরার্ড যখন আিনার সরঙ্গ উইরল চকভারে চকচলখরত হরে তাই চনর়ে আরলািনা 
করচেল, তখন চক আসামী োনালা চদর়ে বদরখচেল? 
  
হযাুঁ, বদরখচেরলন। 
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 চক েরলচেরলন উচন? 
  
উচন েরলচেরলন, তাহরল বমরী তুচম বতামার উইল করে। ভারী মোর েযািার বতা, এই 
েরল হাসরত লাগরলন। ঐ মুহূরতড চিন্তাটা ওর মাথা়ে এরসচেল। বমরীরক সচরর়ে বদোর 
চিন্তা। এইসমর়েই খুন করার কথাটা মাথা়ে বঢারক। 
  
েে কড়া গলা়ে েলরলন, শুধু প্ররের উত্তররর মরধয চনরেরক সীমােদ্ধ রাখুন। 
  
এচলনর ভােরত লাগল…চক আশ্চযড,…যখন বকউ সচতয কথা েলরে…তখন এটা োদ 
বদও়ো হরচ্ছ। 
  
. 
  
৩.২.২ 
  
 এোর কািগড়া়ে এরলন নাসড ও’ব্রা়োন। 
  
২৯বে েুন সকালরেলা়ে নাসড হিচকে বকান কথা আিনারক েরলচেরলন? 
  
হযাুঁ, উচন েরলচেরলন ওুঁর েযাগ বথরক মরচেরনর চেচে হাচরর়ে বগরে। 
  
আিচন োনরতন চক অযাটাচিটা সারারাত হলঘরর চেল? 
  
হযাুঁ। 
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চমরসস ওর়েলমযারনর মৃতুযর সম়ে আসামী এেং চমিঃ রর্াচরক ওর়েলমযান দুেরন ঐ 
োচড়রত চেরলন–অথডাৎ ২৮বে েুন বথরক ২৯বে েুন িযডন্ত? 
  
হযাুঁ। 
  
চমরসস ওর়েলমযারনর মৃতুযর িররর চদন–২৯বে েুন তাচররখর বকান ঘটনা আিনার োনা 
আরে চক? 
  
আচম চমিঃ রর্াচরক ওর়েলমযানরক বদরখচেলাম বমরী বেরারর্ডর সরঙ্গ। উচন বমরীরক 
েলচেরলন তারক ভারলাোরসন। 
  
তখন চকন্তু আসামী ওুঁর োগদত্তা চেরলন। 
  
 হা। 
  
তারির চক হল? 
  
বমরী ওুঁরক েরলচেল ঐ আিররণর েনয লিা িাও়ো উচিত, বযরহতু চেরেে করর ওুঁর 
সরঙ্গ এচলনররর চের়ের িাকা হর়ে আরে। 
  
বমরীর প্রচত আসামীর মরনাভাে সম্পরকড আিনার চক ধারণা? 
  
ঘৃণা করত, এমন করর তাকাত বযন ভস্ম করর বদরে। 
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সযার এরু্ইন েলরলন, একথা চক চিক ন়ে বয নাসড হিচকে েরলচেরলন তার ধারণা 
মরচেন উচন োচড়রত বেরল এরসরেন?– 
  
হযাুঁ, েরলচেরলন মারন বদখুন। েযািারটা এইভারে…িরর…। 
  
তখন উচন ওটার সম্বরে খুে একটা দুিঃচশ্চন্তাগ্রি চেরলন না? 
  
না, কারণ তার মরন হর়েচেল, ওটা চতচন োচড়রত বেরল এরসরেন, উচন ভােরত িাররনচন 
বকউ ওটা চনর়েরে। 
  
চিক তাই, মরচে়োর প্রর়োরগ বমরী বেরার্ড মারা যাোর িররই ওুঁর কল্পনােচক্ত কাে 
কররত লাগল। 
  
েে োধা চদরলন, সযার এরু্ইন আমার মরন হ়ে আরগর সােীরক আিচন এ চনর়ে 
অরনক প্রে করররেন। 
  
ধমডেতাররর মচেড…োও কররলন সযার এরু্ইন, তারির ঘুরর প্রে কররলন, বমরীর প্রচত 
আসামীর আিররণর কথা হচচ্ছল, আচ্ছা ওরদর মরধয কখনও িগড়া হর়েরে? 
  
না, িগড়া হ়েচন। 
  
বমর়েচটর প্রচত এচলনর কাচলডসল সেসম়ে খুচে চেরলন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্যাড স্াইপ্রেস্ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাপ্ররা স্মগ্র 

113 

www.bengaliebook.com                                  স্ূক্রি ত্র 
 

 

হা, ঐ দৃচষ্টরত উচন তারক বদখরতন। 
  
বেে, বেে, বেে…চকন্তু ঐ ধররনর উত্তরর আমারদর কাে হরে না। আিচন বতা 
আ়েরলযারণ্ডর বলাক, তাই না? 
  
হা। 
  
এেং আ়োরলযারণ্ডর বলারকরা খুেই কল্পনাপ্রেণ হ়ে, তাই না? 
  
 নাসড ও’ব্রা়োন উরত্তেনা়ে বিুঁচির়ে উিরলন, আমার প্রচত কথা সচতয। 
  
. 
  
৩.২.৩ 
  
 মুচদখানার মাচলক চমিঃ অযােট কািগড়া়ে এরলন। বেে উরত্তচেত অচনশ্চ়েতার ভাে 
(আোর একটু বরামাচঞ্চত চনরের মযডাদা েৃচদ্ধরত), সংচেপ্ত সােয চদরলন। তারক বেরা 
করা হ়েচন। 
  
. 
  
৩.৩.১ 
  
 আসামীিরের সও়োল : 
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 েুরী মরহাদ়েগণ, আিনারদর সমরে আমার েলা অনুচিত হরে না, এেং আচম িাইরলও 
েলরত িাচর আসামীর চেরুরদ্ধ প্রকৃতিরে বকান বকই বনই। অচভরযাক্তারা োরোর 
একচট কথা েরলরেন, বয এচলনর কাচলডসল মরচেন সংগ্রহ করার ির (রসটা হাচতর়ে 
বনোর সুরযাগ ঐ োচড়রত উিচস্থত সকল েযচক্তর িরে সমান চেল, এেং চেেটা বয 
োচড়রতই চেল এ সম্বরেও সরেরহর যরথষ্ট অেকাে রর়ে বগরে), বমরী বেরার্ডরক চেে 
খাও়োরত এচগর়ে চগর়েচেল। োদীিে এখারন বয ঘটনার উির সচেরেে বোর চদর়েরেন 
তা হল সুরযাগ। উরেেয প্রমাণ কররতও তারা িাররনচন। তার কারণ হল বয, বকান 
উরেেয চেল না। চেোরহর সম্পরকড বভরঙ্গ যাোর চেে়েচটরক োদীিে উরেেয চহসারে 
বদখারত বির়েরেন। চকন্তু আমার প্রে-োগদান করার ির চের়ে বভরে যাও়োই যচদ 
উরেেয হ়ে তাহরল িৃচথেীরত েতেত খুন হত। আর এখারন এই চেোহ সম্পকডচট বকান 
চিত্তেৃচত্তঘচটত আরেরগর অথডাৎ প্রা়ে ভারলাোসার েযািার ন়ে, সমূ্পণডভারে এক 
িচরোচরক েেন। আচম প্রমাণ কররত িাই এই আকেডণটা এত গভীর চেল না। (ওহ 
রচর্…রচর্…বপ্ররমর উত্তাি নাচক তত তীব্র চেল না। তাোড়া, এই চেোহ সম্পরকড বেদ 
বটরনচেল স্ব়েং আসামী। েৃদ্ধা চমরসস ওর়েলমযানরক খুচে করাই চেল এচলনর কাচলডসডল 
ও রর্াচরক ওর়েলমযারনর মরধয োগদারনর উরেেয। উচন মারা যাোর ির এরা দুেরনই 
মরন কররচেল চেোচহত হোর িরে যরতাটা আকেডণ থাকা দরকার তার তারদর মরধয 
বনই। অেেয তারা িরস্পররর কারে িরম চমত্র হর়ে থাকরে। মাচসর সম্পচত্ত িাোর ির 
সহৃদ়ো এচলনর কাচলডসডল বেে বমাটা টাকা চদরত মনস্থ কররচেরলন বমরী বেরার্ডরক, 
আর বসই বমর়েচটরকই চকনা খুন করার অচভরযারগ চতচন অচভযুক্ত। এর বির়ে িচরহারসর 
আর চক হরত িারর। 
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এচলনর কাচলডসরলর চেরুরদ্ধ একচটই অচভরযাগ আর তা হল, বয িচরচস্থচতরত 
চেেপ্রার়োরগর ঘটনাটা ঘরটচেল। 
  
সরকারিরের েক্তরেযর সারমমড এই : 
  
এচলনর কাচলডসল োড়া আর বকউ বমরী বেরার্ডরক খুন কররত িারর না। অতএে সম্ভােয 
একটা উরেেয তারা খুুঁরে বের করার বিষ্টা করররেন। চকন্তু আচম আরগই আিনারদর 
েরলচে তারা বকান কারণ বদখারত িাররনচন, বযরহতু প্রকৃতিরে খুন করার উরেেযই 
এখারন বনই। 
  
এখন বদখা যাক একথা চক সচতয বয এচলনর কাচলডসলরক োড়া আর বকউ বমরী 
বেরার্ডরক খুন কররত িারর না? না, তা ন়ে। এচলনর যখন আউটহাউরস চগর়েচেল 
বমরীরক র্াকরত তখন বকউ এরস সযাণ্ডউইরি চেে চমচের়ে চদর়েচেল, একথাও উচড়র়ে 
বদও়ো যা়ে না। সােযপ্রমারণর মূল আইরন এ কথা েলা আরে বয, সারেযর সরঙ্গ সঙ্গচত 
বররখ যচদ অনয বকান চেকল্প তত্ত্ব উিস্থাচিত করা যা়ে তরে আসামীরক বরহাই বদও়ো 
যা়ে। আচম আিনারদর বদখারত িাইে আরও এক েযচক্ত চেল, বমরীরক চেে বদোর সমান 
সুরযাগ যার চেল, এেং খুন করার উরেেযও তার বেরত্র অরনক বোরারলা, এ েযািারর 
সােয উিচস্থত করে আচম। তরে তার আরগ েলরত িাই বয, একমাত্র সুরযাগ থাকা োড়া 
অনয বকান প্রমাণ বযখারন অনুিচস্থত বসখারন শুধু ঐ একটা কারণ বদচখর়ে িৃচথেীর 
বকান েুরী এই মচহলারক বদােী েলরলন না। এেং বসই সরঙ্গ এটাও যচদ বদখান বযরত 
িারর বয অনয কারুর সুরযাগ চেল এেং খুন করার উরেেযচটও বোরদার। সরকার 
িরের অন্ততিঃ একেন সােী বয চমথযা সােয চদর়েচেন তা প্রমাণ করার েনয আচম 
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একেন সােীরক র্াকরো। চকন্তু তার আরগ আচম আসামীরক উিচস্থত করে, তারই মুরখ 
তার কাচহনী শুনুন আিনারা, এেং আিনারা চনরেরাই েুিরত িাররেন তার চেরুরদ্ধ 
অচভরযাগগুচল কত যুচক্তহীন। 
  
. 
  
৩.৩.২ 
  
 সযার এরু্ইন নম্রভারে ও উৎসাহ বদোর মত করর োরোর বেখারনা প্রেগুচল 
করচেরলন। 
  
রর্াচরক ওর়েলমযানরক আিনার ভারলা লাগত? 
  
ভীেণ ভারলা লাগত। ও আমার ভাই-এর মত চেল-খুড়তুরতা ভাই-এর মরতা।…ওরক 
আচম সেসম়ে খুড়তুরতা ভাইর়ের মরতাই বদখতাম। 
  
এর বথরক ধীরর ধীরর…চের়ের কথা যখন উিল-তখন বেে ভারলাই বলরগচেল, কারণ 
এমন একেনরক চের়ে কররত যাচচ্ছলাম যারক বোরটারেলা বথরক চিনতুম। 
  
হ়েরতা চিক তা ন়ে, মারন যারক খুে একটা মাখামাচখ ভারলাোসা েরল তাই না? 
  
না না…আমার দুেন দুেনরক খুে ভারলাভারে চিনতুম। 
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চমরসস ওর়েলমযান মারা যাোর িরর আিনারদর সম্পরকড মরধয সামানয চিড় ধররচেল 
চক? 
  
হযাুঁ, ধররচেল। 
  
 এর কারণ চক? 
  
মরন হ়ে আংচেকভারে টাকা-ি়েসা। 
  
 টাকা-ি়েসা? 
  
হযাুঁ, রর্াচরক অস্বচি বোধ করচেল। ওর ধারণা হর়েচেল বলারক েলরে ও আমারক টাকা 
ি়েসার েনয চের়ে করররে। 
  
তরে বমরী বেরারর্ডর েনয আিনারদর চের়ের সম্পকডটা ভারঙ্গচন? 
  
আমার মরন হ়ে রচর্ ওর চদরক একটু িুুঁরকচেল, তরে বসটা খুে চসচর়োস েযািার ন়ে। 
  
োড়াোচড় হরল চক আিচন খুে ঘােরড় বযরতন? 
  
চনশ্চ়েই না, আচম মরন করতাম ওরদর েযািারটা খুে খাি খারচ্ছ না, েযস এইটুকুই। 
  
এইোর েলুন, ২৮বে েুন আিচন নাসড হিচকরের অযাটাচি বথরক মরচেরনর চেচে 
চনর়েচেরলন, না বননচন? 
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চনইচন। 
  
আিনার কারে কখনও মরচেন চেল চক? 
  
কখনও না। 
  
 আিচন চক োরনন আিনার মাচস আরদৌ বকান উইল কররনচন। 
  
না, আমার খুে আশ্চযড বলরগচেল। 
  
আিনার চক মরন হ়ে ২৮বে েুন রারত যখন উচন মারা যান, তার আরগ উচন চক 
আিনারক বকান কথা েরল বযরত িাইচেরলন? 
  
আচম যা েুরিচেলাম–বমরী বেরারর্ডর েনয বকান েরোেি কররনচন, এেং বসটাই কররত 
িাইচেরলন। এেং তাুঁর ইচ্ছা িূরণ করার েনয আিচন চনরের বথরক ঐ বমর়েচটরক চকেু 
টাকা বদরেন চিক কররচেরলন? 
  
হযাুঁ, আচম লরা মাচসর ইচ্ছাটারক িূরণ কররত বির়েচেলাম। এেং বমরী আমার মাচসরক 
বযভারে বসোযত্ন করত তার েনয আচম বমরীর কারে কৃতে চেলাম। 
  
আিচন চক ২৬বে েুলাই লণ্ডন থরক বমরর্নসরোর্ড এরস চকংস আমডরস উরিচেরলন? 
  
 হা। 
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বকন এরসচেরলন এখারন? 
  
োচড়টার একেন খরের বির়েচেলাম, উচন তাড়াতাচড় দখল িাইচেরলন। আচম 
এরসচেলাম মাচসর েযচক্তগত চেচনসিত্রগুরলা বেরে চনর়ে বযরত, আর োকী সে েরোেি 
করর বযরত। 
  
 ২৭বে েুলাই হান্টাররেরী হরল যাোর সম়ে িরথ চকেু খাোর চকরনচেরলন নাচক? 
  
হযাুঁ, আচম বভরেচেলাম আোর গ্রারম বকন চেরর যাে। সোর েনয ওখারনই চিকচনরকর 
মত করর একটু বখর়ে চনরল মে হ়ে না। 
  
তারির চক আিচন হান্টাররেরীরত চগর়ে চেচনসিত্র োোোচে করচেরলন? 
  
হা। 
  
এেং তারির চক কররলন? 
  
অচম রান্নাঘরর এরস চকেু সযাণ্ডউইি কাটলাম তারির আউটহাউরস চগর়ে বেলা নাসড আর 
বমরী বেরার্ডরক োচড়রত র্াকলাম চকেু খাোর েনয। 
  
এটা বকন কররলন? 
  
ওরা ঐ বরারদ আোর গ্রারম যারে, বখর়ে আোর চেররে, ওরদর কষ্ট োুঁিাোর েনয। 
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বয সযাণ্ডউইিগুরলা আিচন বকরটচেরলন ওগুরলা বকাথা়ে চেল? 
  
ভাড়ার ঘরর একটা বেরটর ওির। 
  
োনালা চক বখালা চেল? 
  
হযাুঁ। 
  
আিচন যখন চেরলন না, তখন বযরকান বলারকর িরে ভাড়ার ঘরর বঢাকা সম্ভে চেল? 
  
চনশ্চ়েই। 
  
যচদ বকউ োইরর বথরক আিনারক সযাণ্ডউইি কাটরত বদরখ থারক তরে তারা চক মরন 
কররত িারত? 
  
তারা মরন করত আচম চিকচনক লাঞ্চ ততরী করচে। 
  
 খাোরটা বয আিচন ভাগ করর খারেন বস কথা চক তারদর িরে োনা সম্ভে হত? 
  
না, ওরদর দুেনরক র্াকার কথাটা মাথা়ে যখন এল তখন বদখলাম বেরটর ওির অরনক 
সযাণ্ডউইি েরম বগরে। 
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তাহরল বকউ যচদ আিনার অনুিচস্থচতরত ওখারন ঢুরক সযাণ্ডউইরি চেে চমচের়ে বদ়ে, 
তরে তার মারন বয তারা আিনারক চেে চদরত বির়েচেল? 
  
আমার বতা তাই মরন হ়ে। 
  
 যখন আিনারা চতনেরন োচড়রত চেররলন, চক হল? 
  
 আমরা িা খাও়োর ঘরর বগলাম, তারির আচম সযাণ্ডউইি এরন ওরদর দুেনরক চদলাম। 
  
ওরদর সরঙ্গ আিচনও চক চকেু িান কররচেরলন? 
  
আচম েল বখর়েচেলাম। বটচেরল চে়োর চেল, তরে নাসড আর বমরী িা বখরত িাইল। 
িারের ঘরর চগর়ে ততরী করর বে সাচের়ে চনর়ে এরলন নাসড হিচকে। বমরী িা ঢালল। 
  
তারির চক হল? 
  
 নাসড হিচকে চগর়ে গযাস েে করর এরলন। 
  
তারির? 
  
কর়েক চমচনট িরর আচম বে আর সযাণ্ডউইরির বেটটা তুরল চনর়ে িরল বগলাম িারের 
ঘরর। নাসড হিচকে ওখারন চেরলন দুেরন চমরল ধুর়ে বেললাম। 
  
ওর কচির েরড় যাোর দাগ সম্বরে চকেু েরলচেরলন চক আিচন? 
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আচম োনরত বির়েচেলাম চক করর বখাুঁিা লাগল? 
  
উচন েলরলন, আউটহাউরসর োইরর একটা বগালাি গারের কাুঁটা ঢুরক বগরে, এখুচন বের 
করর বনে। 
  
বস সম়ে তার ভােভঙ্গী বকমন চেল? 
  
আমার মরন হ়ে ওুঁর খুে গরম লাগচেল, কারণ ঘাম বদখা যাচচ্ছল, মুরখরও রং অদু্ভত। 
  
তারির? 
  
আমরা ওিরর বগলাম, উচন আমারক চেচনেিত্র বগাোরত সাহাযয কররলন। 
  
কখন আোর আিনারা নীরি এরলন? 
  
প্রা়ে একটা বতা েরটই। 
  
বমরী বেরার্ড বকাথা়ে চেল? 
  
িা খাোর ঘরর েরসচেল। খুে বোরর শ্বাস চনচচ্ছল আর আচ্ছারন্নর মত হর়েচেল, আচম 
র্াক্তাররক নারসডর কথামত বোন করলাম। বমরী মারা যাোর একটু আরগ র্াক্তার 
এরসচেরলন। 
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কাুঁধ দুরটা উুঁিু করর এরু্ইল নাটকী়েভারে প্রে কররলন, চমস কাচলডসল, আিচন চক বমরী 
বেরার্ডরক খুন করররেন? 
  
না। 
  
. 
  
৩.৩.৩ 
  
 সযার সযামুর়েল অযারটনরেরী এোর উিরলন আসামীরক বেরা কররত। এচলনর েুিরলা 
এোর তারক এমন চকেু প্রে চতচন কররেন যার উত্তর তারক বেখারনা যা়েচন। 
  
আিচন েলরেন বয, চমিঃ রর্াচরক ওর়েলমযারনর সরঙ্গ আিনার চের়ের কথা িাকা, 
বমাটামুচট চস্থর চেল? 
  
হা। 
  
আিচন তারক িেে কররতন? 
  
 খুে িেে করতাম। 
  
আচম েলচে, আিচন রর্াচরক ওর়েলমযানরক গভীরভারে ভারলাোসরতন এেং বমরী 
বেরার্ডরক ওর়েলমযান ভারলাোসরত শুরু কররচেরলন েরল আিচন চহংরসরত িাগল হর়ে 
চগর়েচেরলন? 
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না (কথাটা েলল একটু উম্মার সরঙ্গ) কু্রর ভঙ্গীরত সযার সযামুর়েল েলরলন, আচম েলচে, 
রর্াচরক ও়েলমযানরক চেরর িাোর েনয আিচন সুিচরকচল্পতভারে বমরীরক িথ বথরক 
সচরর়ে চদরত বির়েচেরলন। 
  
এরকোররই ন়ে। (হতাোর সুর, একটু লান্ত)। প্ররের ির প্রে…স্বরপ্নর মত..দুিঃস্বপ্ন 
অেেযই…রারতর চেভীচেকা বযন…। প্ররের েনযা েইরত লাগল…তীক্ষ্ণভারে চেদ্ধ করার 
মরতা প্রে..কতকগুরলা প্রে চেভ্রাচন্তকর। চনরের ভূচমকা সম্পরকড সদা সরিতন, ভুল 
কররও বযন েরল না বেরল, হযাুঁ, আচম ওর মৃতুয কামনা কররচেলাম…হা সযাণ্ডউইি কাটার 
সম়ে আচম বকেলই ওর মৃতুযর কথা চিন্তা করচেলাম…। 
  
োন্ত থাকরত হরে, এেং যতটা সম্ভে সংরেরি উত্তর চদরত হরে। 
  
োন্ত, বমালার়েম গলা়ে সযার এরু্ইন আররা বগাটাকতক প্রে কররলন, বেরার েরল তার 
সম্বরে বয ভুল ধারাণার সৃচষ্ট করারনা হর়েচেল বসগুরলার সংরোধন করার েনয। কািগড়া 
বথরক বনরম আোর আসামীর র্রক চগর়ে ঢুকল এচলনর, েুরীরদর চদরক তাচকর়ে ভােরত 
লাগল…এরির। 
  
. 
  
৩.৩.৪ 
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 ঐ বতা রচর্..রচর্ চিটচিট কররে িুররা েযািারটাই তার অিেে হরচ্ছ বদখরলই বোিা 
যারচ্ছ। বকমন বযন অোিে মরন হরচ্ছ তারক। বগাটা দুচন়োটা তালরগাল িাচকর়ে 
যারচ্ছ।…বযন আচম এচলনর কাচলডসল নই…আচম একেন আসামী। ওরা আমা়ে োুঁচসই 
চদক, ো বেরড়ই চদক আরগর মরতা আর হরে না।…একটা চকেু যচদ থাকত, একটা চকেু 
অেলম্বন করার মরতা…। 
  
আিনার প্রচত চমস কাচলডসরলর মরনাভাে বকমন চেল? 
  
 েরং আচম েলে, ও আমারক খুে িাইত, চকন্তু আত্মহারা 
  
আিনারদর চের়ের বয এনরগেরমন্ট চেল, বসটা আিনার 
  
ওহ, চনশ্চ়েই। আমারদর েহু চেের়ে চমল চেল। 
  
 চমিঃ ওর়েলমযান, দ়ো করর েুরীরদর েলুন বকন আিনারদর চের়ে বভরঙ্গ বগল। 
  
বদখুন, চমরসস ওর়েলমযান মারা যাোর ির আমরা খুেই মমডাহত হর়েচেলাম। চনরের 
অেস্থা কিদডকেূনয, তাই েড়রলাক মচহলারক চের়ে করাটা আমার খুে ভারলা লাগচেল 
না। সচতয কথা েলরত চক আমারদর এনরগেরমন্ট োচতল কররচেলাম দুেরনই একমত 
হ়ে। এেং আমরা দুেরনই বযন মুচক্ত বির়েচেলাম। 
  
বমরী বেরারর্ডর সরঙ্গ আিনার চকরকম সম্পকড চেল? 
  
 ওরক আমার খুে সুের লাগরতা। 
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 আিচন চক ওরক ভারলাোসরতন? 
  
 সামানয একটু। 
  
 বেে করে ওর সরঙ্গ বদখা হর়েচেল আিনার? 
  
 দাুঁড়ান বভরে বদচখ। ৫ই ো ৬ই েুলাই হরে। 
  
 ইস্পারতর োন গলা়ে চনর়ে সযার এরু্ইন প্রে কররলন, আমার ধারণা তারিররও বমরীর 
সরঙ্গ আিনার বদখা হর়েচেল। 
  
না, আচম োইরর িরল চগর়েচেলাম–বভচনরস, র্ালরমচে়ো়ে। 
  
করে ইংলযারণ্ড চেররলন? 
  
একটা বটচলগ্রাম বির়ে দাুঁড়ান েলচে..যতদূর মরন িড়রে ১লা আগট। 
  
চকন্তু আসরল আিচন ২৭বে েুলাইরত ইংলযারণ্ড চেরলন। 
  
না। 
  
বদখুন চমিঃ ওর়েলমযান আিনার িােরিাটড বথরক বদখা যারচ্ছ বয আিচন ২৫বে েুলাই 
ইংলযারণ্ড চেরর আোর ২৭বে েুলাই িরল যান, কথাটা চক চিক ন়ে। 
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রর্াচররকর মুখ শুচকর়ে বগরে, কর়েক চমচনট িুি করর থাকার ির বটরন বটরন েলল, 
হযাুঁ, মারন কথাটা চিক। 
  
২৫ তাচররখ লণ্ডরন আিচন বমরী বেরারর্ডর োসা়ে ওর সারথ বদখা কররত চগর়েচেরলন? 
  
হা চগর়েচেলাম। 
  
আিচন চক ওরক চের়ে করার কথা েরলচেরলন, বমরী চক উত্তর চদর়েচেল? 
  
হযাুঁ, ও রােী হ়েচন। 
  
আিচন চক োনরতন না বয, এচলনর কাচলডসল মারা বগরল তার সে সম্পচত্ত আিচন 
িারেন? 
  
কথাটা এই প্রথন শুনচে। 
  
২৭বে েুলাই সকালরেলা়ে আিচন চক বমরর্নরোরর্ড চেরলন? 
  
 চেলাম না। 
  
সযার এরু্ইরনর ির উিরলন সরকারী উচকল– 
  
 আিচন েলরেন আিনার অনুমান বয আসামী আিনারক গভীরভারে ভারলাোসরতন না। 
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কথাটা আচমই েরলচে। 
  
চমিঃ ওর়েলমযান আিচন চক উদার হৃদ়েসম্পন্ন বপ্রচমক? যচদ বকান মচহলা আিনারক 
ভীেণ ভারলাোরসন অথি আিচন তারক ভালোরসন না, তরে চক আিনার মরনাভাে 
মচহলার কারে বগািন রাখরেন? 
  
 চনশ্চ়েই না। 
  
. 
  
৩.৩.৫ 
  
 আিচন চক বগালাি েুরলর িাে কররন চমিঃ আলরের্ ও়োররগ্রভ? 
  
হযাুঁ। 
  
আিচন চক গত ২০ বে অরক্টাের বমরর্নসরোরর্ড চগর়ে হান্টাররেরী হরলর আউট হাউরস 
একটা বগালািগাে িরীো কররচেরলন? 
  
হা। 
  
ঐ গােটার একটু েণডনা বদরেন? 
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গােটা লতান বগালাি, বেচেররাইন দ্রুচহন। চমচষ্ট গেও়োলা বগালািী েুল হ়ে। কাটা 
হ়ে না। 
  
. 
  
৩.৩.৬ 
  
 আিনার নাম বেমস আথডার চলটলরভন। আিচন একেন িাে করা বকচমট; বেনচকে 
অযাণ্ড বহল বকাম্পানীরত িাকরী কররন? 
  
হযাুঁ, কচর। 
  
দ়ো করর েলরেন চক এই কাগরের টুকররাটা চকরসর? 
  
একচেচেটটা সােীরক বদও়ো হল। 
  
আমারদর একটা ওেুরধর বলরেরলর টুকররা। হাইরিার্ারচমক টযােরলরটর চেচের গার়ে 
বয ধররনর বলরেল আমরা লাগাই। 
  
বযটুকু টুকররা বদখরেন তা বথরক চক আিনার িরে েলা সম্ভে, আিনারদর বকান 
ওেুরধর বলরেল এটা? 
  
হযাুঁ, চেনা চিধা়ে েলরত িারর এই বলরেলটা অযারিামরচেন হাইরোরলারাইর্ ১/২০ 
বগ্রন-এর হাইরিার্ারচমক টযােরলরটর চেচের। 
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মরচেন হাইরোরলারাইরর্র ন়ে বতা? 
  
না, তা হরতই িারর না। 
  
বকন ন়ে? 
  
এধররনর চেচেরত মরচেন কথাটার এম অেরটা েড় হারতর বলখা থারক। এখারন 
মরচেরনর এম অেরচট বদখা যারচ্ছ বোট হারতর বলখা। মযাগচনোচ়েং গ্লাস চদর়ে বদখরল 
িচরষ্কার বদখা যারে। 
  
দ়ো করর েুরীরদর ওটা বদখরত চদন, ওুঁরা মযাগচনোইং গ্লাস চদর়ে বদখরেন, আিচন যা 
েলরেন তার প্রমাণ চহসারে ঐ ধররনর বলরেল সরঙ্গ এরনরেন চক? 
  
েুরীরদর হারত তুরল বদও়ো হল এই ধররনর বলরেল, আিচন েরলরেন এটা 
অযারিামরচেন হাইরোরলারাইরর্র চেচের বলরেল? অযারিামরচেন হাইরোরলারাইর্ 
চেচনেটা আসরল চক? 
  
এর েমুডলা হল চস ১৭ এইি ১৭ এন, ও ২, সীল করা চেচের মরধয হাইরোরলারাইর্ 
অযাচসরর্র চমশ্ররণর িারা মরচেনরক ঘীনভূত করর বয মরচেন ততরী হ়ে, এটা তারই 
একচট চেচেষ্ট রূি। মরচেন বথরক এক অণু েল শুচকর়ে যা়ে। 
  
অযারিামরচেরনর চনেস্ব তেচেষ্টযিূণড ধমডগুচল চক চক? 
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িচরচিত সেরকম ওেুরধর মরধয অযারিামরচেন হল দ্রুত েচক্তোলী েচম করাোর ওেুধ। 
দু-এক চমচনরটর মরধয কাে শুরু করর বদ়ে। 
  
তাহরল বকউ যচদ মরচেরনর প্রাণঘাতী বর্াে বখর়ে থারক এেং তার কর়েক চমচনরটর 
মরধয এক বর্াে অযারিামরচেন ইনরেকেন বদও়ো যা়ে তরে তার চক েল হরে? 
  
প্রা়ে সরঙ্গ সরঙ্গ েচম হরে এেং মরচেন েচমর সরঙ্গ বেচরর়ে যারে বিট বথরক। 
  
অতএে যচদ দুেন মানুে একই সযাণ্ডউইি বখর়ে থারক ো একই বকটলী বথরক িা বখর়ে 
থারক, এেং তারদর একেনরক যচদ অযারিামরচেন ইনরেকেন বদও়ো হ়ে, তাহরল চক 
েল হরে, ধরর বনও়ো যাক বয সযাণ্ডউইি ো িার়ে মরচেন বমোরনা চেল। 
  
যারক ঐ ইনরেকেন বদও়ো হরে তার বিট বথরক মরচেন সরমত যা বখর়েরে তা েচম 
হর়ে উরি আসরে। 
  
এেং তার চেরেে বকান েচত হরে না? 
  
না। 
  
 হিাৎ আদালরত িািা উরত্তেনা বদখা চদল। েে সোইরক োন্ত হোর েনয হুকুম 
চদরলন। 
  
. 
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৩.৩.৭ 
  
 আিনার নাম আরমচল়ো বমরী বসর্চল এেং আিচন ১৭ িালডস রীট, েুনাম্বা, অকলযারণ্ড 
থারকন? 
  
হা। 
  
 চমরসস বোিার নারমর কাউরক বিরনন? 
  
হযাুঁ, প্রা়ে কুচড় েের ধরর তারক চিচন আচম। 
  
তার চের়ের আরগর কুমারী নামটা োরনন চক? 
  
 হা, ওর চের়েরত চেলাম আচম, ওর নাম চেল বমরী রাইচল? 
  
চতচন চক চনউচেলযারণ্ডর অচধোসী? 
  
না, ও ইংলযাণ্ড বথরক এরসচেল। 
  
এই মামলা শুরু হোর প্রথম চদন বথরক বতা আিচন বকারটড আসরেন? 
  
 হা। 
  
এই বমরী রাইচল–ো বেিাররক আিচন বকারটড বদরখরেন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 স্যাড স্াইপ্রেস্ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাপ্ররা স্মগ্র 

133 

www.bengaliebook.com                                  স্ূক্রি ত্র 
 

 

 হা। 
  
বকাথা়ে বদরখরেন তারক? 
  
সােীর কািগড়া়ে। 
  
বকান নারম? 
  
 বেচস হিচকে। 
  
আর এ চেের়ে আিচন চনিঃসরেহ বয এই বেচস হিচকে হরলন বসই মচহলা যারক 
আিচন বমরী রাইচল ো বোিার নারম বিরনন? 
  
আরদৌ সরেহ বনই। 
  
এর আরগ বেে করে আিচন বমরী বেিাররক বদরখচেরলন? 
  
 িাুঁি েের আরগ, যখন বস ইংলযারণ্ড চেরর যা়ে। 
  
 মাথা িুুঁচকর়ে অচভোদন োচনর়ে সযার এরু্ইন সযার সযামুর়েলরক েলরলন, এোর উচন 
আিনার সােী। 
  
সযার সযামুর়েল চেব্রত মুরখ েরল উিরলন, চমরসস বসর্চল, আচম েলচে আিচন হ়েরতা 
ভুল কররেন। 

http://www.bengaliebook.com/


 স্যাড স্াইপ্রেস্ । আগাথা ক্রিক্রি । এরকুল প াযাপ্ররা স্মগ্র 

134 

www.bengaliebook.com                                  স্ূক্রি ত্র 
 

 

  
আমার বকান ভুল হ়েচন। 
  
বিহারার চমল থাকা়ে আিনার ভুল হও়ো সম্ভে। 
  
 আচম বমরী বেিাররক খুে ভারলাভারে চিচন। নাসড হিচকে একেন িাে করা বেলা 
নাসড। 
  
 বমরী বেিার চের়ের আরগ হাসিাতারলর নাসড চেল। 
  
আিচন েুিরত িাররেন চক বয একেন সরকারী সােীর চেরুরদ্ধ চমরথয সােয বদোর 
অচভরযাগ কররেন আিচন? 
  
আচম যা েলচে, েুরিসুরিই েলচে। 
  
. 
  
৩.৩.৮ 
  
 এর্ও়োর্ড েন মােডাল আিচন বেে কর়েকেের চনউচেলযারণ্ডর থাকার ির সম্প্রচত 
১৪নং বরন রীট, বভন্টরোরর্ড োস কররেন? 
  
হা। 
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আিচন বমরী বেিাররক বিরনন চক? 
  
চনউচেলযারণ্ড েহু েের ধরর আমরা িরস্পররক চিনতাম। 
  
ওুঁরক চক আে আিচন আদালরত বদরখরেন? 
  
বদরখচে। উচন চনরের নাম েলরলন, বেচস হিচকে, অথি উচন বয চমরসস বেিার তারত 
বকান সরেহ বনই। 
  
েে মাথা তুলরলন, সুস্পষ্ট অথি োন্ত গলা়ে েলরলন, আমার মরন হ়ে, সােী বেচস 
হিচকেরক আোর র্াকাটাই চিক হরে। 
  
কারুর মুরখ কথা বনই, মৃদু গুঞ্জন…মাই লর্ড বেচস হিচকে কর়েক চমচনট আরগ 
আদালত বেরড় িরল বগরেন। 
  
. 
  
৩.৩.৯ 
  
 কািগড়া়ে উিরলন এরকুল বিা়োররা। 
  
মুঁচসর়ে বিা়োররা এই কাগেটা আিচন চিনরত িাররেন? 
  
 চনশ্চ়েই। 
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 চকভারে এটা আিনার হারত আরস? 
  
বেলা নাসড চমরসস হিচকে আমারক চদর়েচেরলন। 
  
সযার এরু্ইন েলরলন, আিনার অনুমচত চনর়ে মাই লর্ড আচম এই কাগেটা বোরর 
বোরর িড়ে, তারির েুরীরদর বদে। 
  
. 
  
৩.৪.১ 
  
 আসামী িরের বেে সও়োল : 
  
েুরী মরহাদ়েগণ, এোর দা়েদাচ়েত্ব সে আিনারদর, এচলনর কাচলডসল মুচক্ত িারে চক 
িারে না, বসটা আিনারই েলরেন। সে সােযপ্রমাণ বোনার ির যচদ মরন কররন 
এচলনর কাচলডসল বমরী বেরার্ডরক চেে চদর়েচেল, তরে তারক আিনারা বদােী সােযি 
কররেন। 
  
চকন্তু যচদ মরন কররন বয অনয কারুর চেরুরদ্ধ সমিচরমাণ প্রমাণ আরে, এেং সম্ভেত 
অরনক বেেী বোরদার প্রমাণ বসটা, তরে আরদৌ চিধা কররেন না চমস কাচলডসডলরক মুচক্ত 
চদরত। এতচদন আিনারা চনশ্চ়েই েুিরত িাররেন বয বগাড়ার চদরক ঘটনাটা যা মরন 
হর়েচেল এখন তা আর মরন হরচ্ছ না। 
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গতকাল এরকুল বিা়োরার নাটকী়ে সারেযর ির আচম অনয সােীরদর বর্রক চনিঃসরেরহ 
প্রমাণ করর সমথড হর়েচে বয এই বমর়েচট, বমরী বেরার্ড আসরল লরা ওর়েলমযারনর 
অনেধ কনযা। এেং কথাটা সচতয েরল, স্বভােতই অনুমান করা বযরত িারর, এেং 
মহামানয েেসারহে চনশ্চ়েই আমারদর বসইমত েলরেনও বয চমরসস ওর়েলমযারনর 
চনকটতম আত্মী়ে তার বোনচি এচলনর কাচলডসল ন়ে, েরং তার অনেধ কনযাসন্তান বমরী 
বেরার্ড। এেং চমরসস ওর়েলমযারনর মৃতুযরত তার চেোল সম্পচত্তর উত্তরাচধকারী হর়েচেল 
বমরী বেরার্ড। েুরী মরহাদ়েগণ এটাই হল সমগ্র িচরচস্থচতর সারমমড। প্রা়ে ২ লে 
িাউরণ্ডর সম্পচত্তর মাচলক হর়েচেল বমরী বেরার্ড। চকন্তু একথা বস চনরে অেচহত চেল 
না। এমনচক চমরসস হিচকরের িচরি়েও বস োনরতা না। আিনারা হ়েরতা মরন কররত 
িাররন বয বমরী রাইচল ো চমরসস বেিাররর যরথষ্ট যুচক্তসঙ্গত কারণ বথরক থাকরত 
িারর চনরের নাম হিচকে িারে বনোর। যচদ তাই হ়ে, তরে বসই কারণটা উচন 
োনারলন না বকন? 
  
আমরা বযটুকু বেরনচে তা হল: নাসড হিচকরের প্রররািনা়ে বমরী বেরার্ড উইল করর 
এেং তার যােতী়ে সম্পচত্ত এচলো রাইচলরক চদর়ে যা়ে। আমরা এও োচন বয, চনরের 
বিোর চদক চদর়ে মরচেন ও আরিামরচেন সহরেই বিরত িাররন এেং বকান ওেুরধর 
চক গুণ বসটা চতচন ভারলাভারেই োরনন। তাোড়া এটাও প্রমাচণত হর়েরে, বয নাসড 
হিচকে চমথযা সােযও চদর়েরেন, যখন চতচন েরলরেন কাটাহীন বগালাি গারের কাুঁটাও 
তার কচিরত দাগ হর়েরে। ইনরেকেরনর সুঁরির দাগটার েনয একটা অেুহাত বদখারত 
চগর়ে তাড়াতাচড়রত ঐ চমরথয কথাটা েরল বেরলরেন উচন। একথা মরন রাখরেন বয, 
েিথ চনর়ে সােয বদোর সম়ে আমার েরলচেরলন বয, নাসড হিচকে যখন ভাড়ার ঘরর 
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োসনিত্র বধাোর েনয তার কারে এরসচেরলন তখন নাসডরক করুণ, অসুস্থ লাগচেল–
িচরষ্কার বোিা যাচচ্ছল একটু আরগ বযন চতচন খুে অসুস্থ হর়েচেরলন। 
  
আর একটা চেের়ের উির বোর চদরত িাই–যচদ চমরসস ওর়েলমযান আরও ২৪ ঘণ্টা 
োুঁিরতন তরে চতচন চনশ্চ়েই উইল কররতন এেং খুে সম্ভে বমরী বেরারর্ডর েনয 
উিযুক্ত েরোেি কররতন। তরে প্রিুর সম্পচত্ত চনশ্চ়েই চদরতন না, কারণ চমরসস 
ওর়েলমযান চনশ্চ়েই িাইরতন বয তার িচরি়ে না বদও়ো বমর়েচট চনরের েগরত চনেস্ব 
িচরি়ে চনর়েই সুরখ থাক। 
  
 অির এক েযচক্তর চেরুরদ্ধ আমার চকেু েলার বনই, শুধু েলরত িাই বয ঐ অির 
েযচক্তচটরও সমান সুরযাগ চেল এেং খুন করার উরেেয আরও গভীর চেল। 
  
এই দৃচষ্টরকাণ চদর়ে চেিার কররল েুরী মরহাদ়েগণ, আিনারদর কারে চনরেদন করচে বয 
চমস এচলনর কাচলডসরলর চেরুরদ্ধ অচভরযাগ নসযাৎ হর়ে যারচ্ছ…। 
  
. 
  
৩.৪.২ 
  
 েুরীরদর মামলার চেে়ে বোিারত চগর়ে চমিঃ োচটস বেচর্ংচেল্ড েলরলন,…চনরেরদর 
যুচক্ত চেিারর আিনারদর চনিঃসরেহ হরত হরে বয প্রকৃতিরে এই আসামীই ২৭বে 
েুলাই তাচররখ বমরী বেরার্ডরক চেিিনক বর্ারের মরচে়ো খাইর়ে চদর়েচেল। যচদ 
সমূ্পণডভারে চনিঃসরেহ না হন তরে আসামীরক মুচক্ত বদরেন। 
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সরকারী িে বথরক েলা হর়েরে বয বমরী বেরার্ডরক চেে চদরত িারার সুরযাগ একমাত্র 
চেল আসামীরই। আসামী িে বথরক বিষ্টা করা হর়েরে চেকল্প প্রমাণ করার। বমরী 
বেরারর্ডর আত্মহতযার তত্ত্বও উিস্থাচিত হর়েরে, এেং এই তরত্ত্বর সমথডরন প্রমাণ চহসারে 
েলা হর়েরে মারা যাোর অনচতকাল আরগ বমরী বেরার্ড উইল কররচেল। তরে বস বয 
চনরের সম্বরে েীতশ্রদ্ধ হর়েচেল, ো তার মরন বকান অোচন্ত চেল বস সম্বরে আরদৌ 
বকান প্রমাণ বনই। এটাও প্রমাণ করার বিষ্টা করা হর়েরে বয, এচলনর কাচলডসডল যখন 
আউট হাউস বথরক বমরীরদর র্াকরত চগর়েচেল, বসই অেসরর ভাড়ার ঘরর ঢুরক 
সযাণ্ডউইরি মরচেন চমচের়ে চদর়েরে। তা যচদ সতয হ়ে তরে উরেেয চেল এচলনর 
কাচলডসডলরক খুন করা, ভুলেেতিঃ বমরী বেরার্ড বসটা বখর়ে মারা বগরে। তৃতী়ে চেকল্পচট 
হল এই বয, মরচেন বমোোর সুরযাগ আর একেরনরও চেল, এেং বসটা বমোরনা 
হর়েচেরলা িার়ের সরঙ্গ, সযাণ্ডউইরি ন়ে। এই তরত্ত্বর সমথডরন আসামীিে বথরক সােী 
চহসারে র্াকা হর়েরে চমিঃ চলটনরর্নরক, চতচন েিথ গ্রহণ করর সােয চদর়েরেন বয 
ভুঁড়ার ঘররর বমরিরত োটরল বয বলরেরলর টুকররা িাও়ো বগরে বসটা মরচেরনর, যা 
হল েচম করার বোরারলা ওেুধ। দুধররনর বলরেরলর নমুনা আিনারদর বদখারনা হর়েরে। 
আমার মরত বলরেরলর োকী অংেটুকু বখাুঁোর বিষ্টা না করর এেং তাড়াতাচড় ওটা বয 
মরচেরনর বলরেল এই চসদ্ধারন্ত উিনীত হর়ে িুচলে মাত্রাচতচরক্ত অসােধানতার বদারে 
বদােী। 
  
সােী হিচকে েরলরে বয আউট হাউরসর বগালাি গারের কাুঁটা েুরটচেল তার কচিরত। 
সােী ও়োরদ্রভ গােটারক িরীো করর অচভমত চদর়েরেন ঐ ধররনর গারে কাটা হ়ে না। 
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আিনারাই চসদ্ধান্ত বনরেন নাসড হিচকরের কচিরত দাগ বকন হর়েচেল এেং বকনই ো 
বস চমথযা করা েলরে… 
  
যচদ সরকারী িে আিনারদর মরন চেশ্বাস েন্মারত সেম হর়ে থারকন বয আসামী োড়া 
কারুর িরে এই অিরাধ করা সম্ভে ন়ে, তরে আিনারা আসামীরক বদােী সােযি 
কররেন। 
  
যচদ আসামীিরের উিস্থাচিত চেকল্প তত্ত্বচটরক আিনারা যুচক্তযুক্ত মরন কররন এেং 
সােযপ্রমারণর সরঙ্গ তার সঙ্গচত খুুঁরে িান, তরে আসামীরক বরহাই চদরত হরে। 
  
আিনারদর বযসে প্রমাণ বিে করা হর়েরে শুধু তারই চভচত্তরত সাহস, তধরযডযর এেং 
সুচিতার সাহারযয আিনারা আিনারদর অচভমত বদরেন এটাই আমার অনুররাধ। 
  
. 
  
৩.৪.৩ 
  
 এচলনররক আোর আদালরত আনা হরলা। েুরীরা যথাস্থারন সার বেুঁরধ েসরলন। 
  
েুরী মরহাদ়েগণ, আিনারা আিনারদর চসদ্ধান্ত সম্বরে ঐকযমত হর়েরেন চক? 
  
হযাুঁ। 
  
কািগড়ার মরধয েরস থাকা আসামীরক বদখুন এেং েলুন বয বস অিরাধী না। চনরিরাধ। 
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চনরিরাধ। 
  
. 
  
৩.৫.১ 
  
িারের দরো চদর়ে এচলনররক ওরা োররর করর আনল। যারা এচগর়ে এরস ওরক 
অভযথডনা োনাচচ্ছল তারদর মুখগুরলা এচলনররর বিনা..রচর্…েড় বগাুঁেও়োলা চর্রটকচটভ 
বিা়োররা.. 
  
ও চকন্তু এচগর়ে বগল লরর্ডর চদরক। 
  
আচম এখান বথরক বেররারত িাই… 
  
মসৃণ গচতরত বর্মলার েুরট িরলরে লণ্ডনরক চিেরন বেরল, গাচড়রত র্. লর্ড আর 
এচলনর। র্াক্তার একটা কথাও তারক েরলনচন, আেীেডারদর ধারার মরতা এই চনিঃেরব্দর 
মরধয চনশ্চল হর়ে েরসচেল এচলনর। প্রচতমুহূরতড এচগর়ে িরলরে…এক নতুন েীেরনর 
চদরক, এটাই ও িাইচেল…এত নতুন েগৎ.হিাৎ এচলনর েলরলা, আচম…আচম এমন 
একটা োন্ত ো়েগা়ে বযরত িাই…বযখারন বকারনা বিনামুখ থাকরে না… । 
  
ধীর গলা়ে র্. লর্ড েলরলন, সে চিক করা আরে, আিনারক একটা সযারটচর়োরম চনর়ে 
যাচচ্ছ। োন্ত ো়েগা। সুের োগান। বকউ আিনারক চেরক্ত কররে না…। দীঘডশ্বাস বেরল 
এচলনর েলরলা, আচম চিক ওটাই িাইচে। র্াক্তার েরলই হ়েরতা ওর মরনর ও েরীররর 
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অেস্থা েুরি এই েরোেি করররেন, মরন মরন খুচে হরলা এচলনর। ক্রমে এক চনরািদ 
দূররত্ব িরল যারচ্ছ বস..র্. লরর্ডর থাকা়ে অরনকটা স্বচি আরে বযন। লণ্ডরনর েহরতলী 
িার হর়ে যারচ্ছ তারা। বেেিযডন্ত কথা েলরলা এচলনর, সেটাই আিনার েরনয..আিনার 
েরনয। র্. লর্ড েলরলন, বিা়োররার েনয। বলাকটা বযন োদু োরন। অোধয বমর়ের 
মরতা এচলনর মাথা নাড়ল, আিনার েনয। ওুঁরক আিচনই বোগাড় করর কাে কচরর়ে 
চনর়েরেন। চিটার লর্ড একটু হাসরলন, বসটা চিক বয ওুঁরক চদর়ে কাে কচরর়ে চনরত 
হর়েরে। 
  
আিচন চক চেশ্বাস কররতন আচম কচরচন, নাচক আিনার চিধা চেল? 
  
িুররািুচর চেশ্বাস কখনই কচরচন। 
  
এচলনর েলরলা, চিক এই েরনযই প্রথম চদরক আচম প্রা়ে েরল বেলরত যাচচ্ছলাম, আচম 
বদােী…কারণ োরনন, কথাটা চকন্তু আচম বভরে চেলাম…ঐ নারসডর োচড়র সামরন যখন 
আচম বহরসচেলাম ঐ চিন্তাটা আমার মাথা়ে এরসচেল। 
  
র্. লর্ড েলরলন, হযাুঁ আচম োনতাম। 
  
আশ্চযড হর়ে এচলনর েলরলা, এখন খুে অদু্ভত লারগ…বগািন সম্পরদর মত। বসচদন 
আচম মারহর মণ্ড চকনলাম। সযাণ্ডউইি ততরী করচেলাম, তখন চনরের সরঙ্গ েলনা করর 
িরলচেলাম আচম…আমার মাথা়ে ঘুরচেরলা একটা কথা : এর সরঙ্গ আচম চেে চমচের়ে 
চদর়েচে, ও যখন এটা খারে, মররে…আর আমার রচর্রক আচম চেরর িারো। 
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র্. লর্ড েললরন, এই ধররনর চিন্তা অরনরক করর। বসটা চকন্তু খুে খারাি ন়ে। কল্পনার 
মরধয চদর়ে মরনর ভার লাঘে করর বনও়ো যা়ে। 
  
এচলনর েলরলা, হযাুঁ, চিক তাই। কারণ তারিরই আমার মরনর কাচলমা মুরে চগর়েচেল। 
ঐ নাসডটা যখন আউট হাউরসর বগালাি গারের কথা েলরলা, তখনই আচম আোর 
স্বাভাচেক হর়ে বগলাম, মরনর নীিতারোধ মুহূরতড উরে বগল। তারির একটু বকুঁরি উরি 
েরলা, িরর যখন আচম সকারলর িা খাও়োর ঘরর চগর়ে বদখলাম ও মারা যারচ্ছ, তখন 
আমার মরন হর়েচেল খুন করার চিন্তা করা আর সচতয সচতযই খুন করার মরধয খুে 
একটা িাথডকয আরে চক? 
  
প্রিুর িাথডকয আরে। খুন করার চিন্তা কররল কারুর বকান েচত হ়ে না। বলারক অেেয 
উরোিাো নানা কথা েরল।…েরল খুরনর চিন্তা করা আর খুন করা একই চেচনে। 
আসরল তা ন়ে। অরনকেণ ধরর খুন করার চিন্তা থাকরলও হিাৎ মরনাভারে দ্রুত 
িচরেতডনও আসরত িারর। মরন হ়ে এতেণ চক যা তা ভােচেলাম। 
  
এচলনর কান্নার সুরর েলরলা, আিচন শুধু ভারলা ভারলা কথা েরল আশ্বাস চদরচ্ছন। 
  
অসংলগ্ন ভারে র্. লর্ড েলরলন, আরদৌ ন়ে…শুধু সাধারণ েুচদ্ধ…হিাৎ এচলনররর বিাখ 
েরল ভরর উিরলা, আদালরত ঘুরর চেরর োর োর আচম আিনারক বদরখচে। মরন সাহস 
বিতাম। আিনারক বদখরত…খুে সাধারণ লাগরতা…। 
  
বোরর বহরস উরি আোর েলরলা, কথাটা খুে অভরদ্রর মরতা েললাম। 
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র্. লর্ড েলরলন, আচম েুিরত িারচে, মানুে যখন বকান চেভীচেকার মরধয িরড় তখন 
সাধারণ মানুেরকই বস িা়ে আশ্র়ে চহসারে। আরও চকেুেণ িলার ির গাচড় থামরলা 
িাহারড়র বকারল একটা সুের বোরটা সাদা ররের োচড়র সামরন, র্. লর্ড েলরলন, 
এখারন খুে চনরািরদ থাকরেন আিচন, বকউ আিনারক চেরক্ত কররে না। 
  
এক অোনা িািা উচ্ছ্বারস এচলনর হাত রাখরলন র্. লরর্ডর হারতর ওির, েলরলা, 
আিচন..আিচন আসরেন তত আমার সরঙ্গ বদখা কররত? 
  
চনশ্চ়েই। 
  
প্রা়েই আসরেন বতা? 
  
আিচন বযমনচট িাইরেন, র্. লর্ড েলরলন। 
  
 আসরেন চনশ্চ়েই…প্রা়েই আসরেন। 
  
. 
  
৩.৬.১ 
  
এরকুল বিা়োররা েলরলন, তাহরল বদখরেন বতা েেু, মানুে বয-সে চমরথয কথা েরল 
বসগুরলা সচতয কথার মরতাই প্রর়োেনী়ে হর়ে উিরত িারর? 
  
র্. লর্ড েলরলন, সকরলই চক আিনার কারে চমরথয কথা েলরে? 
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হযাুঁ। বকননা বকান কাররণ, েুিরত িাররেন বতা, বয মানুেচটর কারে সচতয কথাটা েলা 
চেল একটা গুরুদাচ়েত্ব এেং এ েযািার বয চেল স্পেডকাতর আর খুুঁতখুুঁরত–বসই মানুেচট 
আমারক খাইর়ে চেল সেরির়ে বেচে। 
  
র্. লর্ড অসু্ফট স্বরর েলরলন, এচলনর চনরে, তাই না? 
  
চিক তাই। প্রমাণগুরলা েরল চদচচ্ছল ওই বদােী। আর বস চনরেও তার স্পেডকাতর মন 
আর অতযন্ত খুুঁতখুুঁরত চেরেক চনর়ে ঐ অনুমানরক নসযাৎ করার বকান বিষ্টাই কররচন। 
প্রকৃত কােটা না কররলও, খুরনর চিন্তা কররচেল এই অিরাধরোরধই বস তাই চনরেরক 
বদােী েরল স্বীকার করর চনরত িরলচেল, বয অিরাধ বস আরদৌ কররচন। দীঘডশ্বাস বিরি 
র্. লর্ড েলরলন, অচেশ্বাসয। 
  
বিা়োররা মাথা নাড়রলন, আরদৌ ন়ে। বস চনরেরকই বদােী েরল মরন কররচেল, সাধারণ 
মানুরের চিন্তােচক্তর মািকাচি চদর়ে ন়ে, আরও উচ্চিররর মানচেকতার মািকাচি চদর়ে। 
  
র্. লর্ড েলরলন, হযাুঁ, উচন ঐ ধররনরই মচহলা। 
  
এরকুল বিা়োররা েলরলন, তদন্ত শুরু করার প্রথম বথরকই এচলনর কাচলডসলই বয 
অিরাধী তার নানা বোরারলা প্রমাণ িাচচ্ছলাম। চকন্তু আিনার প্রচত আমার দাচ়েত্ব আচম 
িালন কররচে, আচম বদখলাম অনয আররক েরনর চেরুরদ্ধও বোরারলা বকস িাও়ো 
যারচ্ছ। 
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নাসড হিচকে? 
  
না, প্রথরম তা চেল না। আমার নের প্রথরম িরড়চেল রর্াচরকওর়েলমযারনর ওির। তার 
েযািাররও অেেয আমারক প্রথরম একটা চমরথয চদর়ে শুরু কররত হর়েচেল। ও আমারক 
েরলচেল ৯ই েুলাই ইংলযাণ্ড বেরড় যা়ে। বেরর ১লা আগট। চকন্তু কথা়ে কথা়ে নাসড 
হিচকে আমারক েরলচেল বয বমরী বেরার্ড রর্াচরকরক একোর বমরর্নসরোরর্ড এেং 
আর একোর যখন ও বমরীর সরঙ্গ লণ্ডরন বদখা কররচেল তখন রর্াচরকরক বেচে 
ঘচনষ্ঠতা বদখারনার েনয কড়া কথা শুচনর়েচেল। আিচন আমা়ে েরলচেরলন বয বমরী 
লণ্ডরন যা়ে ১০ েুলাই। অথডাৎ রর্াচরক ইংলযাণ্ড োড়ার একচদন িরর। তাহরল করে 
লণ্ডরন বমরীর সরঙ্গ রর্াচররকর বদখা হল? আমার বয চসুঁচধরল বিার েেু আরে,তার 
েরণািন্ন হলাম, রর্াচররকর িােরিাটড বদখরত হরে। বদখা বগল বয, বস ইংলযারণ্ড চেরর 
এরসচেল, ২৫ বথরক ২৭ বে েুলাই িযডন্ত চেল। এেং ইচ্ছাকৃতভারেই চমরথয কথা 
েরলরে ও। 
  
ভাুঁড়ার ঘরর বেরট সযাণ্ডউইি বররখ এচলনর বমরীরদর র্াকরত বগল আউট হাউরস–ঐ 
সম়েটুকুর কথা আমার মরন ভীেণভারে দাগ বকরটচেল। চকন্তু তারত এই ধারণাও মাথা়ে 
ঘুরিাক খাচচ্ছল, যচদ ঐ সমর়ের মরধয চেে বমোরনা হর়ে থারক তরে হতযাকরীর লেয 
চেল এচলনর, বমরী বেরার্ড ন়ে। এচলনর কাচলডসলরক হতযা করার বকান উরেেয চেল চক 
রর্াচররকর? হযাুঁ, খুে সঙ্গত কারণ চেল। এচলনর তার উইরল সে সম্পচত্তর উত্তরাচধকারী 
কররচেল রর্াচরক ওর়েলমযানরক। এেং খুুঁচটর়ে প্রে কররচেলাম ঐ েযািারটা বেরন 
বেলার িুররা সুরযাগ রর্াচররকর চেল। 
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 র্. লর্ড েলরলন, তরে বকন আিচন ধরর চনরলন বয ও চনরিরাধ? 
  
আর একটা চমথযা কথার েরনয। খুে বোকার মরতা একটা চমরথয কথার েরনয, নাসড 
হিচকে েরলচেল বগালারির কাটারত তার কচি েরড়রে। আচম চনরে চগর়ে গােটা 
বদখলাম…ওরত বকান কাটাই চেল না।…স্পষ্ট বোিা বগল নাসড হিচকে চমরথয কথা 
েলরে। আর চমরথযটা এতই োরে ভারে ধরা িরড় বগল বয ওর ওির আমার সরেহ 
শুরু হর়ে বগল। 
  
নাসড হিচকেরক চনর়ে চিন্তা কররত লাগলাম আচম। তার আরগ িযডন্ত ওরক আমার 
সমূ্পণড চেশ্বাসরযাগয সতযোদী সােী মরন হর়েচেল। বমরীর প্রচত ওর প্রিণ্ড বেহ-
ভারলাোসার মরধযই বয ও এচলনররর চেরুরদ্ধ চেরোদগার করচেল–এটাই আমার ধারণা 
হর়েচেল। চকন্তু ঐ চমরথয কথাটা ধরা িড়ার ির বথরক ওর প্রচতচট কথার চেিার কররত 
শুরু করলাম। এেং বদখলাম এমন চকেু একটা আরে যা আমার চেরদযেুচদ্ধ ধররত 
িাররচন। নাসড হিচকে বমরী বেরার্ড সম্বরে এমন চকেু একটা োরন, এেং বসটা যারত 
োনাোচন হর়ে যা়ে তার েরনয বস সরিষ্ট। 
  
িমরক চগর়ে র্. লর্ড েলরলন, আচম বতা উরোটাই বভরেচেলাম। 
  
োইরর বথরক তাই মরন হরে। এমন অচভন়ে করচেল বযন বস োরন চকন্তু চকেুরতই 
েলরত িাইরে না। চকন্তু ওর কথাগুরলা োরোর চিন্তা করর বদখলাম বয কটা কথা ও 
উচ্চারণ করররে ো েরলরে ওর উরেেয চেল তার উরোটা েলার, প্রকাে করার। নাসড 
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ও’ব্রা়োরনর সরঙ্গ কথা েলার ির আমার সরেহ িাকা হল, হিচকে খুে িালাচক করর 
ও’ব্রা়োনরক না োচনর়ে কােটা হাচসল করর চনল। 
  
তখন েযািারটা িচরষ্কার হরলা বয নাসড হিচকে চনরের িাল বিরল যারচ্ছ। রর্াচরক আর 
হিচকে, দুেরনর চমরথয কথাগুরলা ওেন কররত শুরু করলাম। এর সরল েযাখযা 
দুেরনর মরধয বক বদরে? 
  
রর্াচরক-এর েযািারর সরঙ্গ সরঙ্গ উত্তর বির়ে বগলাম : েড্ড অচভমানী ভদ্ররলাক, ও বয 
তার েযানমাচেক চেরদরে সেটা সমর়ে কাটা়েচন, িুচিসারড় এরস বমরীর সরঙ্গ বদখা 
করররে। হৃদর়ের টারন, এেং বকানরকম প্রশ্র়ে িা়েচন, এরত তার েযচক্তসত্তা অিমাচনত 
হর়েরে তাই ও প্রকারেয স্বীকার কররচন, েরলচেল এরকোরর ১লা আগষ্ট ইংলযারণ্ড 
চেরররে। তাোড়া খুন হোর সম়ে ঘটনাস্থরলর ধারর-কারে চেল না রর্াচরক। খুরনর কথা 
চকেু োনরতাও না, তাই চনরের দুেডলতার চদকটাও ঢাকোর েরনয বেমালুম চমরথয 
েলরল। 
  
তারির আসা যাক নাসড হিচকরের কথা়ে। ওর চমরথয কথার সরল েযাখযা চক হরত 
িারর? যরতা ভােরত লাগলাম, ততই েচটল হর়ে উিল েযািারটা, কচিরত েতচিরহ্নর 
েরনয অমন একটা োরে চমরথয কথা েলার চক দরকার তার? ঐ দাগটার চেরেেত্ব চক? 
  
আচম চনরেরক প্রে কররত লাগলাম। িুচর হও়ো মরচেনটা কার চেল? নাসড হিচকরের। 
চমরসস ওর়েলমযানরক মরচেন বক চদর়ে থাকরত িারর? নাসড হিচকে, বেে, চকন্তু ওটা 
িাও়ো যারচ্ছ না এ চেের়ে বসাররগাল তুলল বকন? এর একটাই উত্তর, যচদ নাসড 
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হিচকে চনরেই অিরাধী হ়ে তরে, কারণ অির খুনটা, অথডাৎ বমরী বেরারর্ডর খুরনর 
েযািারটা িচরকল্পনা আরগই হর়ে বগরে, কারক চেখণ্ডী করা হরে তাও চিক হর়ে বগরে। 
অতএে বদখরত হরে ঐ চেখণ্ডীর িরে মরচেন বোগাড় করা কতটা সম্ভে। 
  
আরও একটা ঘটনা খাি বখর়ে বগল, এচলনররক বলখা বেনামী চিচি। এচলনর ও বমরীর 
মরধয সম্পরকড চিড় ধরারনা। উরেেযটা িচরষ্কার-এচলনর িরল আসরে এেং চমরসস 
ওর়েলমযারনর ওির তার প্রভাে কমাোর বিষ্টা কররে। চকন্তু রর্াচরক ওর়েলমযান বয 
িাগরলর মত বমরীর বপ্ররম িরড় যারে, একথা স্বরপ্নও ভাো যা়েচন–চকন্তু ঘটনাটারক খুে 
সহে কারে লাচগর়ে চনরল নাসড হিচকে। এরত অচভসচের েযািারর এচলনররক চেখণ্ডী 
করার কােটা আরও সহে হর়ে উিল। 
  
চকন্তু দুরটা খুরনর কারণ চক? বমরী বেরার্ডরক সচরর়ে বেলার কথা নাসড হিচকে বকন 
চিন্তা করল? আোর আরলা বদখরত বিলাম…তরে তখনও আরলাটা খুে েীণ। বমরীর 
ওির নাসড হিচকরের প্রিণ্ড প্রভাে চেল, এেং বসই প্রভাে খাুঁচটর়ে বমরীরক চদর়ে ও 
একটা উইলও কচরর়ে চনল। চকন্তু তারত বতা নাসড হিচকরের বকান লাভ হরচ্ছ না? লাভ 
হচচ্ছল বমরীর এক মাচসর, বয চনউচেলযাণ্ড থারক, তখন হিাৎ মরন িরড় বগল গ্রারমই 
বক একেন েরলচেল বমরীর ঐ মাচসও চেরলন হাসিাতারলর নাসড। 
  
তখন আর আরলাটা অত েীণ ন়ে। অিরারধর িচরকল্পনা…িদ্ধচত ক্রমেিঃ সুস্পষ্ট হর়ে 
উিরত লাগল। িররর ধািটাও খুে বসাো, নাসড হিচকরের সরঙ্গ আর একোর বদখা 
করলাম। নাটরকর অচভন়ে দুেন ভারলাভারেই করলাম। বেেিযডন্ত বয কথাটা ও 
োরোর েলরত িাইচেল বস কথাটাই বযন ওরক চদর়ে বোর করর আচম েচলর়ে চনচচ্ছ 
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এমন িচরচস্থচত সৃচষ্ট করল। তরে যখন েলরল ওর িরে সেরির়ে ভারলা হত, তার বির়ে 
একটু আরগই েরল বেলরত হল চকন্তু এমন সুরযাগ বস হাতোড়া কররত িাইল না। েরল 
প্রিণ্ড অচনচ্ছার ভান করর ঐ চিচিটা বের করর চদল। েুিরল েেু তখন আচম আর 
অনুমারনর েগরত রইলাম না। আচম বেরন বগলাম সেচকেু। চিচিটাই ওরক ধচরর়ে চদল। 
  
র্. লর্ড েলরলন চকভারে? 
  
েেু বহ, চিচির খারমর ওিরর বলখা চেল বমরীরক িািারত হরে আমার মৃতুযর ির, চকন্তু 
চিচির সারমমড বথরক োনা যা়ে বমরী বেরার্ড সচতয কথাটা োনরতা না। তাোড়া খারমর 
ওির িািারত হরে (চদরত হরে না) কথাটা অরনক সংরকত েহন করর আনল। চিচিটা 
বমরীরক বলখা হ়েচন, হর়েচেল অির একেন বমরীরক। এচলো রাইচল চিচি চলরখচেরলন 
তার বোন বমরী রাইচলরক, বয চনউচেলযারণ্ড থাকত। 
  
বমরী বেরারর্ডর মৃতুযর ির নাসড হিচকে চিচিটা আউট হাউস বথরক িা়েচন। বির়েচেল 
েহু আরগ, যখন বস চনউচেলযারণ্ড থাকত, ও চিচিটা ওরক িািান হর়েচেল চনউচেলযারণ্ড, 
চদচদর মৃতুযর ির। 
  
মরনর বিাখ চদর়ে বকান চকেু একোর বদরখ চনরত িাররল িররর কােটা সহে হর়ে 
যা়ে। এররারেরন সহরে আসা যা়ে েরল একেন সােীর িরে সম্ভে হল চনউচেলযাণ্ড 
বথরক এরস আদালরত হাচের হও়ো। বস চনউচেলযারণ্ড বমরী বেিাররক ভারলা ভারে 
চিনত। 
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র্. লর্ড েলরলন, ধরুন যচদ আিচন ভুল কররতন, নাসড হিচকে আর বমরী বেিার যচদ 
সমূ্পণড আলাদা দুেন বলাক হরতা? 
  
বিা়োররা েলরলন, আচম কখনও ভুল কচর না। 
  
র্. লর্ড বহরস উিরলন, বিা়োররা েলরত লাগরলন, এখন আমরা এই মচহলা বমরী রাইচল 
ো বেিার সম্বরে অরনক খের বির়েচে। চনউেলযারণ্ডর িুচলে ওর চেরুরদ্ধ যরথষ্ট 
সােীসােুদ বযাগাড় কররত িাররচন, তখন নের বররখ িরলচেল, তারির হিাৎ একচদন 
মচহলা উধাও হর়ে বগল বদে বেরড়। ওখারন ওর এক েুচড় বরাগী চেল, চযচন বেরহর নাসড 
রাইচলরক বমাটামুচট ভারলাই সম্পচত্ত চদর়ে চগর়েচেরলন। যার মারা যাোর েযািারটা বেে 
রহসযম়ে। র্াক্তারও খুে আশ্চযড হর়ে চগর়েচেরলন। বমরী বেিাররর স্বামীও ওর নারম 
বমাটা টাকার েীমা কররচেরলন, স্বামীও হিাৎ মারা যান এেং তার মৃতুযর সচিক কারণ 
োনা যা়েচন। দুভডাগযেেতিঃ, স্বামী প্রথম চপ্রচম়োরমর বিকটা চলরখ বররখচেরলন, বিাট 
কররত ভুরল চগর়েচেরলন। অনয মৃতুযগুরলা তার চনরের এচক্ত়োররর মরধযই ঘরটচেল। 
মচহলার বকান অনুরোিনা ো চেরেক েরল চকেু চেল না। 
  
একথা সহরেই অনুমান করা বযরত িারর বয চিচির চেে়েটারক চনরের কারে লাগাোর 
মরতা ধূতড েুচদ্ধর অভাে নাসড হিচকরের চেল না। চনউচেলযারণ্ড ওর থাকা ক্রমেিঃ 
অস্বচিকর হর়ে ওিা়ে, বস এরদরে িরল এল এেং হিচকে এই নাম চনর়ে (ঐ নারম 
চেরদরে তার এক নাসড সহকমডী চেল, বয ওখারনই মারা যান) চনরের বিোর কাে শুরু 
করর চদল। তার লেয চেল বমরর্নসরোরর্ড। েুচড় চমরসস ওর়েলমযারনর গুপ্তকথা োস 
করর বদোর ভ়ে বদচখর়ে টাকা আদা়ে করার িচরকল্পনাও তার বথরক থাকরত িারত, 
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তরে চমরসস ওর়েলমযান চেরলন কড়া ধাুঁরির মচহলা, ওরত খুে সুচেরধ হরে না এটা নাসড 
রাইচল ো হিচকে েুরি বেরলচেল। েরল ও িরথ িা োড়াল না। এ চেের়ে বকান 
সরেহ বনই বয চমরসস ওর়েলমযারনর সম্পচত্তর িচরমাণ সম্বরেও বখাুঁেখের চনর়েচেল 
আর হ়েরতা তদেক্ররম োনরত বিরর চগর়েচেল েুচড় বকান উইল কররনচন। 
  
েরল েুন মারসর ঐ সরেযরেলা়ে নাসড ও’ব্রা়োন যখন ওরক েলরল বয চমরসস ওর়েলমযান 
উচকল র্াকরেন উইল করার েনয, হিচকে আর বদরী করল না। চমরসস ওর়েলমযানরক 
উইল না কররই মররত হরে। যারত তার অনেধ বমর়ে সে সম্পচত্ত িা়ে। ইচতমরধয বমরী 
বেরারর্ডর সরঙ্গ খুে ভাে েচমর়ে চনর়েরে হিচকে, এেং প্রা়ে হারতর মুরিা়ে িুরর 
বেরলরে বেহ ভারলাোসা বদচখর়ে। তারিররর কাে হল েুচির়ে-সুচির়ে বমরী বেরার্ডরক 
চদর়ে উইল করারনা, যারত বস তার সম্পচত্ত মাচসরক চদর়ে যা়ে, এমনচক উইরলর 
কথাগুরলা িযডন্ত চনরের ইচ্ছামত করর চলচখর়ে চনল। সম্পরকডর বকান উরলখ করা হল 
না, শুধু বলখা হল–স্বগডত এচলো রাইচলর বোন বমরী রাইচল। একোর ওরত সই হোর 
ির বমরীর ভাগয চনধডাচরত হর়ে বগল। তারির শুধু সুরযারগর অরিো়ে থাকা। আমার 
অনুমান, খুন করার িুররা েযানটা ও এুঁরট বেরলচেল। চনরেরক োুঁিাোর েনয 
অযারিামরচেন েযেহার কররে তাও চিক করর বররখচেল। হ়েরতা চিক কররচেল এচলনর 
আর বমরীরক চনরের োচড়রত চনর়ে যারে। চকন্তু যখন এচলনর আউট হাউরস এরস 
সযাণ্ডউইি খাোর বনমন্তন্ন করল তখন ঐ সুেণডসুরযাগটারক হারতর কারে বির়ে ও কারে 
বনরম িড়ল। িচরচস্থচত এমনই চেল বয এচলনর োচি বিতই। 
  
ধীরর ধীরর র্. লর্ড েলরলন, আিচন না থাকরল এচলনররর োচি হতই। 
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সরঙ্গ সরঙ্গ বিা়োররা েলরলন, না েেু, ওুঁর উচিত আিনার কারে কৃতে হও়ো। 
  
আচম? আচম বতা চকেুই কচরচন। আচম বিষ্টা কররচেলাম…। 
  
োকীটা র্. লর্ড েলরলন, না, বিা়োররা বহরস েলরলন, হযাুঁ, েেু, আিচন প্রিণ্ড বিষ্টা 
কররচেরলন, তাই না? আিচন অনধযডয হর়ে উরিচেরলন, চকেুই কররত িারচে না বদরখ। 
আিনার মরন ভ়েও হচচ্ছল উচন বদােী প্রমাচণত না হর়ে যান। েরল িরম অনধযডয হর়ে 
চগর়ে আিচনও আমারক চমরথয কথা েলরলন। ভচেেযরত আিনার উচিত হরে জ্বর-জ্বালার 
চিচকৎসার মরধযই চনরেরক আেদ্ধ রাখা। খুরনর চকনারা কররত বিষ্টা কররেন না। র্. 
লর্ড লিা়ে লাল হর়ে উিরলন–আিচন েুিরত বিরর চগর়েচেরলন…মারন প্রথম বথরকই? 
আিচন আমার হাত ধরর বিাুঁরির আড়ারল চনর়ে বগরেন। আিনার চনরেরই োমডান 
বদেলাই োক্স খুুঁরে বিরত সাহাযয কররলন আমা়ে। এরকোরর বেরলমানুেী েযািার। 
  
র্. লর্ড এড়ারত িাইরলন প্রসঙ্গটা। বিা়োররা েরলই িলরলন, মালীর সরঙ্গ আরলািনা শুরু 
করর চদরলন আিচন এেং ওরক চদর়ে েলরলন, বয ঐ চদন সকারল রািার ওিরর ও 
আিনার গাচড়টা বদরখরে। অথি আমারক বোিারত িাইরলন ওটা আিনার গাচড় ন়ে। 
অনয বকউ এরসচেল, উরেেয আচম যারত চেশ্বাস কচর ওখারন োইররর বলাক এরসচেল। 
  
আচম একটা গাধা, েলরলন র্. লর্ড। 
  
ওচদন সকারল হান্টাররেরীরত বকন চগর়েচেরলন আিচন?  
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আরর ওটা বনহাতই বোকামী আমার…আচম শুরনচেলাম উচন এরসরেন, একোর বদখার 
েনয ওখারন চগর়েচেলাম। চগর়ে বয কথা েলে তার েনয চকন্তু যাইচন। আচম..আচম শুধু 
একোর বিারখ বদখোর েনয চগর়েচেলাম। বিাুঁরির ধার বথরক ওুঁরক স্পষ্ট বদখলাম 
মাখন আর রুচট কাটরেন… । 
  
বসই োরলডাট আর কচে ও়োরদাররর মরতা…তারির েেু… 
  
আর েলার চকেু বনই। বিাুঁরির ধারর দাুঁচড়র়ে যতেণ উচন চেরলন, বদখলাম। 
  
 প্রথম দেডরনই চক এচলনর কাচলডসরলর বপ্ররম িরড়চেরলন? 
  
 মরন হ়ে তাই।… 
  
যাই বহাক উচন এেং রর্াচরক ওর়েলমযান এরির সুরখই থাকরেন আো কচর। 
  
 েেু বহ, ও ধররনর বকান আোই আিনার করা উচিত হরে না। 
  
বকন ন়ে। বমরী বেরারর্ডর েযািারটার েনয উচন চনশ্চ়েই রর্াচরক ওর়েলমযানরক েমা 
কররেন। ওটা সামচ়েক উন্মত্ততা মাত্র। 
  
েযািারটা অত সহে ন়ে েেু, োটলটা অরনক গভীরর সৃচষ্ট হর়েরে। অতীত ও 
ভচেেযরতর মরধয েযেধারনর মত। মৃতুযর উিতযকা িার হর়ে এরস বকউ আর অতীরত 
চেররত িা়ে না, নতুন ভারে শুরু কররত িা়ে। অতীত বসখারন বকান কাে লারগ না… 
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নতুন েীেন…বসই েীেনই এচলনর কাচলডসল শুরু কররত িরলরেন..আর আিচনই ওরক 
নতুন েীেন চদর়েরেন। 
  
না, আচম ন়ে। 
  
হযাুঁ, আিনার ইচ্ছােচক্ত, আিনার বগাুঁ়োরতুচমর েরলই আচম োধয হর়েচেলাম বযমনচট 
েরলচেরলন বসই মরতা কাে কররত। স্বীকার করুন এখন, আিনার প্রচতই উচন কৃতে 
তাই না? 
  
হযাুঁ, উচন কৃতেতা প্রকাে করররেন, এমনচক প্রা়েই বযরত েরলরেন ওুঁর কারে..। 
  
হযাুঁ, আিনারক ওুঁর খুেই প্রর়োেন। 
  
 র্. লর্ড, ওুঁর কারে রর্াচররকর যরতা প্রর়োেন ততটা ন়ে। 
  
রর্াচরক ওর়েলমযারনর প্রর়োেন উচন কখনই অনুভে কররনচন। উচন ওরক 
ভারলাোসরতন, মরনর অচনচ্ছা সরত্ত্বও খাচনকটা মচর়ো হর়ে। 
  
উচন কখরনাই আমারক ওর মরতা ভারলাোসরত িাররেন না–োন্তভারে বিা়োররা েলরলন, 
হ়েরতা না। চকন্তু আিনারক ওুঁর খুেই দরকার, আিনারক চঘররই উচন নতুন েগৎ 
গড়রত িাররেন আোর। বিা়োররা োন্তস্বরর েলরলন, োিেরক বমরন চনরত িাররন না? 
উচন রর্াচরক ওর়েলমযানরক ভারলাোসরতন, তারত চক হর়েরে? আিনারক বিরল উচন 
বতা সুখী হরত িাররন…। 
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