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ডমলচিিারগামী ট্রেনটা 
  
০১. 
  
ঘটনাটা মিল এরকি–মিলচেস্টারগািী ট্রেনটা ব্র্যাকহ্যাম্পটন ট্রস্টশচনর আচগ একটা োাঁক 
অমিক্রি করচি, গমি ধীর িন্থর, ট্রিই িুহূ্চিে আর একটা গাম়ি অনয লাইন ট্রেচক ট্রোঁচক 
িিান দূরচে আচগর গাম়ির িিান্তরাল হ্চ়ে েলচি লাগল। 
  
মিচিি এলিচেে িযাকমগমলকামডে মক্রিিাচির োজাচর িওদা ট্রশষ কচর েনু্ধর োম়ি 
রওনা–হ্চ়েচিন। মিমন মনচজর কািরা়ে জানলার ধাচর েচি োচশর গাম়ির িিান্তরাল 
েমগমটর জানলা ট্রদখচি লাগচলন। 
  
ট্রেমশর ভাগ কািরারই জানলার শামিে নািাচনা। ট্রকাচনা ট্রকাচনা কািরার যাত্রীচদর ট্রদখা 
যামিল। 
  
িিান ট্রেচগ েচলচি গাম়ি দুচটা। মিচিি িযাকমগমলকামডে ট্রদখচি ট্রেচলন, হ্ঠাৎ একটা 
কািরার শামিে উচঠ ট্রগল। 
  
প্রেি ট্রেেীর কািরাটার আচলামকি অভযন্তচর ট্রয দৃশয িাাঁর ট্রোচখ ে়িল, উচেজনা়ে 
দিেন্ধ হ্চ়ে আিার উেক্রি হ্ল। 
  
. 
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জানলার মদচক ট্রেিন মিচর দাাঁম়িচ়ে মিল একজন েুরুষ, িার িুচখািুমখ দাাঁ়িাচনা একমট 
ট্রিচ়ের গলা মহ্িংস্রভাচে আাঁকচ়ি ধচরচি িার দুই হ্াি। ট্রিচ়েমটর মঠকরচনা ট্রোখচজা়িা 
ট্রঠচল ট্রেমরচ়ে আিার অেস্থা। কচ়েক িুহূ্চিের িচধযই ট্রিচ়েমটর মনপ্রাে ট্রদহ্ েুরুষমটর 
দুই হ্াচির িচধয এমলচ়ে ে়িল। 
  
এই ভ়েঙ্কর দৃশযমট োের হ্চ়ে দাাঁম়িচ়ে ট্রদখচলন। যখন হাঁশ মিচর এল, মিমন েুঝচি 
োরচলন অের োচশর গাম়িমটর গমিচেগ ট্রেচ়ি ট্রগল। কচ়েক িুহূ্চিের িচধয গাম়ি দৃমির 
োইচর েচল ট্রগল। 
  
মেেদ জ্ঞােক ট্রেন ট্রটচন ট্রকাচনা লাভ ট্রনই। ঘটনা ট্রিা মভন্ন গাম়িচি। মকন্তু এই িুহূ্চিে 
মকিু একটা করচি না োরচল মিমন স্বমি োমিচলন না। 
  
মক করা যা়ে ভােচিন, এিন িি়ে একজন মটমকট কাচলক্টর কািরার দরজা়ে এচি 
দাাঁ়িাল। 
  
মিচিি িযাকমগমলকামডে অিাধারে ট্রিই অেরাধিূলক কো ভদ্রচলাকচক জানাচলন। 
  
মটমকট কাচলক্টর জানাল, আর মিমনট িাি েচরই আিরা ব্র্যাকহ্যাম্পটন ট্রেৌঁিমি। আেমন 
যা েলচলন আমি যোস্থাচন মরচোটে করে। 
  
ট্রলাকমট িার নাি, স্কটলযাচের োম়ির মঠকানা টুচক মনল যোরীমি। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ৪-৫০ ফ্রম প্যাড িংটন । আগাথা ডিডি । ডমস মাপ্পল ধারাবাডিক 

4 

www.bengaliebook.com                                  সূডিপ্ত্র 
 

 

এচিও মনমিন্ত হ্চি োচরনমন মিচিি িযাকমগমলকামডে। মিমন একটা োমিল মেচলর 
উচটামেচঠ দ্রুি হ্াচি একটা মেরকুট মলচখ ট্রিলচলন। 
  
গাম়ি ব্র্যাকহ্যাম্পটন ট্রস্টশচনর প্ল্যাটিচিে ট্রেৌঁিচল একজন কুমলচক ট্রডচক িার হ্াচি 
মেরকুচটর খাি ট্রিই িচে একটা মিমলিং গাঁচজ মদচ়ে েলচলন, খািখানা এখুমন ট্রস্টশন 
িাস্টাচরর অমিচি ট্রেৌঁচি ট্রদচে। 
  
এর ের োঁ়েষমি মিমনচটর িাো়ে গাম়ি এচি োিল মিলচেস্টার ট্রস্টশচন। 
  
ট্রেন ট্রেচক ট্রনচি ট্রিন্টচিরী মিচড যাোর জনয একটা টযামি ধরচলন। নিাইল েে ট্রযচি 
হ্চে। মকন্তু িাাঁর ট্রযন িেুর িইমিল না। 
  
ট্রিই িািংঘামিক দৃশযটা ট্রযন িাচক িাম়িচ়ে মনচ়ে েলমিল। িখচনা মিমন ট্রেচক ট্রেচক 
মশউচর উঠমিচলন। 
  
. 
  
টযামি ড্রাইভার িালেত্রগচলা ঘচরর ট্রভিচর ট্রেৌঁচি মদচ়ে ট্রগল। মিচিি িযাকমগমলকামডে 
হ্লঘর োর হ্চ়ে ট্রিাজা েিার ঘচর প্রচেশ করচলন। মিি িারেল উষ্ণ েুম্বচন েনু্ধচক 
অভযেেনা জানাচলন। 
  
মিচিি িযাকমগমলকামডে ট্রকাচনা রকচি আিন মনচ়ে েচল উঠচলন, ট্রজন, িািংঘামিক কাণ্ড। 
এই িাত্র একটা হ্িযাকাণ্ড ট্রদচখ এলাি। 
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িিি ঘটনা ট্রশানার ের েৃদ্ধা মিি িারেল, েলচলন, এলিচেে, যা ট্রদচখি েলি, হ্ঠাৎ 
শুনচল মেশ্বািয েচল িচন হ়্ে না। িচে ঘটনাটা অিাধারে হ্চলও অিম্ভে ন়ে। এটা ট্রয 
িমিয আিার িাচি িচেহ্ ট্রনই। 
  
-ট্রিই ট্রলাকটার িুখ মনি়েই িুমি ট্রদখচি োওমন? 
  
–িম্ভে মিল না, ট্রলাকটার মেঠ মিল আিার মদচক। 
  
–স্ত্রীচলাকমটচক কিটা ট্রদচখি? যুেিী না ে়েস্কা? 
  
–িাত্র কচ়েক িুট দূরে ট্রেচক ট্রদখা, িাচি িচন হ্ল ট্রিচ়েমটর ে়েি মত্রশ ট্রেচক 
োঁ়েমত্রচশর িচধয। 
  
-িুেরী? 
  
–ট্রোঝার উো়ে মিল না। িাাঁ়িাশীর িচিা আঙুচলর োচে িার িুখখানা িমূ্পেে মেকৃি 
ট্রদখামিল। 
  
-িাই স্বাভামেক, েলচলন মিি িারেল, ট্রোশাক মক মিল? 
  
িযাকাচি রচঙর িারচকাট, িাো়ে টুমে মিল না। একিাো ট্রিানালী েুল 
  
 –ট্রলাকটার ট্রেহ্ারা িম্বচন্ধ ট্রকাচনা ধারো করচি োর– 
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একিুহূ্িে মেন্তা করচলন মিচিি িযাকমগমলকামডে। েচর েলচলন, ট্রেশ লম্বা শরীর 
ট্রলাকটার, কাচলা। গাচ়ে মিল ভামর ট্রকাট। এই িািানয মেেরে মদচ়ে িাচক ট্রেনা যাচে 
েচল িচন হ়্ে না। 
  
-না-মকিু ট্রেচক এটুকুও ভাচলা। কাল িকাচল এমেষচ়ে আচরা মকিু জানা যাচে আশা 
করমি। 
  
–এরকি একটা ঘটনা খেচরর কাগচজ ট্রেরুচে মনি়েই। আিা ভাচলা কো, কািরাটা 
মক কমরডরযুক্ত মিল? 
  
-না। 
  
–িাহ্চল গাম়িটা দূরগািী ন়ে। িম্ভেিঃ ব্র্যাকহ্যাম্পটচনই যাত্রা ট্রশষ হ্চ়েচি। 
  
িকাচলর খেচরর কাগজ ট্রদচখ দুই েনু্ধই হ্িাশ হ্চলন। খেরটা প্রকামশি হ়্েমন। 
মেন্তািগ্ন অেস্থা়ে দুজচনই প্রািঃরাশ িারচলন। 
  
মকিুক্ষে েচর মিি িারেল েনু্ধচক িচে মনচ়ে স্থানী়ে োনার িাচজেন্ট ফ্রাঙ্ক কামনেচশর 
িচে ট্রদখা করচলন। 
  
ঘটনার মেেরে শুচন িাচজেন্ট কামনেশ অন্তরেিা ও িম্ভ্রচির িচে জানাচলন, আমি িিিই 
নমেেদ্ধ কচর মনলাি। আমি যোচযাগয িদচন্তর েযেস্থা করে। ট্ররলওচ়ে অমিিারও 
যোচযাগয েযেস্থা ট্রনচেন েচলই আমি আশা কমর। আেমন মনমিন্ত োকচি োচরন, নিুন 
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ট্রকাচনা খের ট্রেচলই আেনাচক জানাে। ঘটনাটা অনামেষৃ্কি োকচি োচর না, 
আগািীকাল খেচরর কাগচজই হ়্েচিা খেরটা োও়ো যাচে। 
  
মকন্তু েচরর মদচনও ট্রকাচনা খের োও়ো ট্রগল না। িন্ধযা নাগাদ মিি িারেল িাচজেন্ট 
কামনেচশর োঠাচনা একটা মেরকূট ট্রেচলন। মিমন জামনচ়েচিন, আচগর মদচন মরচোটে করা 
ঘটনা িম্পচকে হ্ািোিাল ইিযামদ িহ্ িকল িম্ভােয স্থাচনই িদন্ত করা হ্চ়েচি। মকন্তু 
ট্রকাচনা িমহ্লার ট্রদচহ্র িন্ধান োও়ো যা়েমন। 
  
. 
  
০২. 
  
মেরকুটটা েচ়ি মেমন্তি হ্চলন মিি িারেল। েনু্ধর মেিষে মেন্তাভারাক্রান্ত িুচখর মদচক 
িামকচ়ে েলচলন, ট্রিািার যা করার মিল িেই কচরি এলিচেে। ট্ররল কিেোরীর কাচি, 
েুমলচির কাচি মরচোটে কচরি। আর মকিু করার ট্রনই। 
  
-যোযে িদন্ত হ্চ়েচি, এটুকু আিার িান্ত্বনা। মকন্তু িৃিচদহ্টা এভাচে িকচলর ট্রোচখ 
আ়িাল হ্ল মক কচর ট্রিটাই েুঝচি োরমি না। মক্রিিাচির েচরই আমি মিিংহ্চল 
ট্ররাডামরচকর কাচি মগচ়ে মকিুমদন োকে। এমদচকর প্রচ়োজন েুঝচল ভ্রিেিূেী না হ়্ে 
মেমিচ়ে ট্রদও়োর কো ভাো ট্রযি। মকন্তু রওনা হ্চ়ে যাোর ের 
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িুমি আর মক করচে। িৃিচদহ্টা খুাঁচজ োর করার দাম়েে েুমলচির। িারা যখন েযেে 
হ্চ়েচি; ট্রোঝা যাচি ট্রলাকটা েিুরিার িচেই কাজটা িািাল মদচ়েচি। কাজটার ট্রেিচন 
েূেে-েমরকল্পনা মিল। 
  
হ্ঠাৎ কচর উচেজনার েচশ ঘটনাটা ঘচট যা়েমন। ট্রেচনর মিচট িৃিচদহ্টা েচ়ি োকচল 
িকচলরই নজচর ে়িি। একটা গাম়ি যখন ট্রস্টশচন ট্র াকার িুচখ ট্রিই িি়ে ঠাো 
িাো়ে স্ত্রীচলাকমটচক খুন করা হ্চ়েমিল এেিং ট্রেন ট্রেচক এিন ট্রকাচনা জা়েগা়ে ট্রঠচল 
ট্রিচল ট্রদও়ো হ্চ়েমিল–ট্রযখাচন ট্রলাচকর ট্রোচখ ে়িার িম্ভােনা খুেই কি। এিা়িা মেকল্প 
িম্ভােনাও মিল। 
  
–ট্রজন, েলচলন মিচিি িযাকমগমলকামডে, আগািীকাল মেচকচলর ট্রেচন আিাচক লেচন 
মিরচি হ্চে। 
  
মিি িারেল েলচলন, ঘটনাস্থল ও োমরোমশ্বেক অেস্থাটা মনচজর ট্রোচখ একোর ট্রদখে 
ভােমি। আমিও ট্রিািার িচে রওনা হ্ে িাহ্চল। 
  
–িুমি মক করচি োইি েলচিা? 
  
-ট্রিািার িচে আমিও লেন অেমধ যাে। িারের ট্রিমদন িুমি ট্রযই ট্রেচন ব্র্যাকহ্যাম্পটন 
এচিমিচল আিরাও ট্রিই ট্রেন ধচর ব্র্যাকহ্যাম্পটন মিচর আিে। ট্রিখান ট্রেচক িুমি ট্রির 
লেন মিচর যাচে, আর আমি এখাচন মিচর আিে। 
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মিচিি িযাকমগমলকামডে েলচলন, এচি িুমি কিটা মক আর েুঝচি োরচে। ট্রেশ িাই 
করা যাচে েল। 
  
. 
  
েরমদন লেন ট্রেচক োরচট েঞ্চাচশর ট্রেচনর একটা প্রেি ট্রেেীর কািরা়ে ট্রেচে 
েিচলন মিি িারেল আর মিচিি িযাকমগমলকামডে। 
  
মক্রিিাচির আর দুমদন িাত্র োমক। গাম়িচি মভচ়ির োে প্রেণ্ড। 
  
আচগর শুক্রোচরই ট্রিই ভ়েঙ্কর অেরাচধর দৃশটা ট্রদচখমিচলন মিচিি িযাকমগমলকামডে। 
আজ মকন্তু ব্র্যাকহ্যাম্পটন ট্রস্টশন অেমধ ট্রেৌঁিচনা েযেন্ত ট্রকাচনা গাম়ি িিদূরে েজা়ে 
ট্ররচখ োশাোমশ ট্রযচি ট্রদখা ট্রগল না। 
  
-ট্রকাচনা লাভ হ্ল না ট্রজন। হ্িাশ ভাচে েলচলন মিচিি িযাকমগমলকামডে। 
  
অনযিনস্কভাচে মিি িারেল জোে মদচলন, িাই ট্রিা ট্রদখমি। 
  
মকন্তু মিমন িখন ভােমিচলন, একটা িৃিচদহ্ কখচনা শূচনয মিমলচ়ে ট্রযচি োচর না। 
ট্রকাোও না ট্রকাোও অেশযই োকচে। 
  
মিচিি িযাকমগমলকামডে ট্রেন ট্রেচক ট্রনচি ে়িচলন। োচরা মিমনট েচরই লেচন যাোর 
ট্রেন িাচক এখান ট্রেচক ধরচি হ্চে। জানলা মদচ়ে দুই েনু্ধ শুচভিা মেমনি়ে করচলন। 
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োাঁমশ োমজচ়ে ট্রেন ট্রিচ়ি মদল। গাম়ির গমি ো়িার িচে িচে মিি িারেল গভীর মেন্তা়ে 
ডুচে ট্রগচলন। 
  
স্বভােিই অদু্ভি ঘটনাটা িাচক খুেই আগ্রহ্ামিি কচর িুচলমিল। িাই অমেলচম্বই মিমন 
িাাঁর িন্ধানকিে শুরু করার জনয িনমস্থর কচর মনচলন। 
  
প্রস্তুমি মহ্চিচে আোিিঃ ট্রয কাজগচলা িাচক করচি হ্চে, িার একটা িামলকাও মিমন 
িচন িচন িচক মনচলন। 
  
১. িাাঁর মেচশষ েনু্ধ িযার ট্রহ্নমর মিদামরিং ও িার ধিেেুত্র মডচটকমটভ ইনিচেক্টর ডারিট 
ক্রাডচকর িচে ট্রযাগাচযাগ করচি হ্চে। িারা দুজচনই স্কটলযাে ই়োচডে রচ়েচি। 
  
 ২. মিি িারেচলর ভাচগ্নর মিিী়ে ট্রিচল ট্রডমভড মব্র্মটশ ট্ররলওচ়েচি কাজ কচর। িারও 
িাহ্াযয ট্রনও়ো ট্রযচি োচর। 
  
৩. িাাঁর োন্ধেী মগ্রিলডার ট্রিচল ট্রলনাডে িানমেচত্রর েযাোচর খুেই আগ্রহ্ী। িার কাি 
ট্রেচকও প্রচ়োজনী়ে িাহ্াযয োও়ো ট্রযচি োচর। 
  
৪. প্রাক্তন েমরোমরকা ট্রলাচরচের িাহ্াযযও োও়ো ট্রযচি োর। ট্রি েিেিাচন 
ব্র্যাকহ্যাম্পটচনর োম়িচিই আচি। 
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মিি িারেল স্বমির মনঃশ্বাি ট্রিচল ভােচলন, িার ে়েি হ্চ়েচি, িুচটািুমট করা আচগর 
িচিা িম্ভে ন়ে িার েচক্ষ। মকন্তু ট্রযাগাযযাগগচলা মঠক ভাচে কাযেকর করা ট্রগচল 
প্রচ়োজনী়ে িূত্র আমেষ্কার অিম্ভে হ্চে না। 
  
ইমিেূচেে অচনক হ্িযাকাচণ্ডর িদন্ত মিমন কচরচিন। ট্রিগচলা িার ওের োমেচ়ে ট্রদও়ো 
হ্চ়েমিল। মকন্তু েিেিান ঘটনাটার অনুিন্ধান কাযে ট্রস্বিা়ে হ্াচি িুচল মনচ়েচিন মিমন। 
অমনমিি ট্রজচনও ট্রকন এিন একটা উচদযাগ মিমন মনচি েচলচিন, মনচজই জাচনন না। 
  
. 
  
েরমদন িকাল ট্রেচকই িাাঁর েমরকমল্পি কাচজ ট্রনচি ে়িচলন মিি িারেল। 
  
প্রেচিই ভাচগ্নর ট্রিচল ট্রডমভডচক মেমঠ মলখচলন। মক্রিিাচির শুচভিা জামনচ়ে একটা 
মেচশষ িিংোদ জানোর অনুচরাধ জামনচ়েচিন ট্রিই মেমঠচি। 
  
প্রমি েিচরর িচিা মিমন মভকাচরর োম়িচি মডনাচর অিংশগ্রহ্ে করচলন। ট্রিখাচন 
ট্রলনাচডের িচে ট্রযাগাচযাগ হ্ল। িার িচে কো েচল প্রচ়োজনী়ে অঞ্চচলর িানমেত্র 
িম্পচকে ট্রখাাঁজখের মনচলন। 
  
ট্রলনাডে িার প্রচ়োজনী়ে মেষ়েগচলা িুেরভাচে েচল েুমঝচ়ে ট্রেশ আগ্রহ্ িহ্কাচর 
মলচখও মদল। েচর িার িিংগ্রহ্ ট্রেচক মনমদেি অঞ্চচলর একটা িানমেত্র মিি িারেলচক 
ধার মদল। 
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. 
  
ট্রডমভচডর কাচি ট্রলখা মেমঠর জোেও যোিিচ়ে এচি ট্রেৌঁিল। অনযানয আনুষমেক কোর 
ের িার জরুরী মেষ়েটা িম্পচকে ট্রি মলচখচি–দুমট ট্রেন িিদূরচে োশাোমশ একই 
মদচক েলচে–িাত্র দুমট ট্রেচনর ট্রক্ষচত্র এরকি ঘটনা ঘটচি োচর। োরচট ট্রিমত্রশ এেিং 
োাঁেটার গাম়ি। প্রেি ট্রেনটা িাচকেট ট্রেমিিং অেমধ যাত্রা়ে ট্রহ্মলিংব্র্ডওচ়ে োরওচ়েল, হ্ীে, 
ব্র্যাকহ্যাম্পটন প্রভৃমি ট্রস্টশচন োচি। 
  
এই ট্রেনটা ধীরগািী। 
  
োাঁেটার গাম়িটা ওচ়েলি এিচপ্রি। এই গাম়িচি কারমণ্ডি মনউচোটে এেিং ট্রিা়োনমি 
যাও়ো যা়ে। 
  
োরচট েঞ্চাচশর গাম়িটা প্রেি গাম়িচক ব্র্যাকহ্যাম্পটন ট্রেৌঁিোর আচগ ট্রয ট্রকাচনা 
জা়েগা়ে ধচর ট্রিলচি োচর। েচরর গাম়িটা োরচট েঞ্চাচশর গাম়িচক িাম়িচ়ে যা়ে 
ব্র্যাকহ্যাম্পটন ট্রস্টশচনর মঠক আচগ। 
  
ট্রডমভচডর োঠাচনা খেরগচলা েযোচলােনা কচর মিি িারেল েুঝচি োরচলন, 
িযাকমগমলকামডে ট্রয গাম়ির কো েচলচি ট্রিটা ট্রিা়োনমি এিচপ্রি ন়ে। ট্রকননা, ট্রি 
েচলমিল গাম়িচি কমরডর মিল না। োরচট ট্রিমত্রচশর গাম়িচিই খুচনর ঘটনাটা ঘচট 
োকচে। 
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মনমদেি অঞ্চচলর অেস্থান িম্পচকে ও়োমকেহ্াল হ্চি হ্চল আরও দু-একোর যাও়ো-আিা 
করা দরকার। 
  
এজনয িি়ে নি করচলন না মিমন। োচরাটা েচনচরার গাম়িচিই লেন রও়োনা হ্চ়ে 
ট্রগচলন। 
  
এোচর ভ্রিচের িি়ে মকিু খুাঁমটনামট মেেরে িিংগ্রহ্ করচি োরচলন। ব্র্যাকহ্যাম্পটন 
ট্রস্টশচনর কািাকামি এচি ট্রেনটা একটা দীঘে োাঁক ঘুরল। গমিচেগও কিল। রাচির 
অন্ধকার োকা়ে ভাচলাভাচে েযেচেক্ষে করচি োরচলন না। 
  
মদচনর আচলাচি জা়েগাটা ট্রদখার উচেচশয েরমদন ট্রভাচরই মিমন লেচনর ট্রেচন প্রেি 
ট্রেেীর কািরা়ে ট্রেচে েিচলন। 
  
ট্রলনাচডের কাি ট্রেচক ট্রেচ়ে আনা িানমেত্রটা িচেই এচনমিচলন। ট্রেন ব্র্যাকহ্যাম্পটন 
ট্রস্টশচন ট্রেৌঁিোর েচনচরা মিমনট আচগ মিমন ট্রিটা খুচল েিচলন। 
  
ট্রিই দীঘে োাঁকটা এল। গাম়ির গমিচেগ কচি এচলা। িচে মিমন গাম়ির িমঠক অেস্থান 
স্থানমট িানমেত্র মেমিি করচলন। 
  
গাম়িটা ট্রেশ উাঁেু একটা োাঁচধর ওের মদচ়ে েচলচি িখন। মনচে মেিীেে অঞ্চচলর দৃচশযর 
িচে িানমেত্র মিমলচ়ে িাাঁর ধারো েমরষ্কার কচর মনচলন। 
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েযেচেক্ষে ট্রশষ কচর োম়ি মিচর এচলন মিি িারেল। রাচি ট্রলাচরে মহ্চলর কাচি 
একটা মেমঠ মলখচলন। ট্রি োচক ৪, িযামিডন ট্ররাড, ব্র্যাকহ্যাম্পটন। 
  
েরমদন কাউমন্ট লাইচব্র্রীচি মগচ়ে ব্র্যাকহ্যাম্পটচনর আঞ্চমলক ট্রগচজমট়োর ইিযামদ ট্রঘাঁচট 
ইমিহ্াি ট্রজচন মনচলন। 
  
এভাচে িার অনুিন্ধান কাচযের প্রােমিক প্রস্তুমি িম্পন্ন করচলন। 
  
ঘটনার মেষচ়ে ইমিিচধযই একটা মেওমর িচক মনচ়েমিচলন। এোচর িার িিযিা 
মনরূেচের েযেস্থা করচি হ্চে। এেযাোচর িাচক িাহ্াযয করচি োচর এিন একজচনর 
কো ভােচি েিচলন মিমন। েুমদ্ধ এেিং িাহ্ি দুই দরকার কাজটার জনয। ট্রক হ্চল 
ভাচলা হ়্ে? 
  
লুমি আইচলিেযাচরার কো িচন েচ়ি মিি িারেচলর। 
  
. 
  
০৩. 
  
 িমহ্লা অিচিাডে মেশ্বমেদযালচ়ে গমেি শাচস্ত্র প্রেি স্থান অমধকার কচরমিল। েিেিাচন 
ে়েি েমত্রশ। অিাধারে িীক্ষ্ণ েুমদ্ধর অমধকামরেী। মশক্ষাজগচির িচে িিংমিি োকাই 
স্বাভামেক মিল। মকন্তু ট্রি ট্রস্বিা়ে অদু্ভি এক ট্রেশা ট্রেচি মনচ়েমিল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ৪-৫০ ফ্রম প্যাড িংটন । আগাথা ডিডি । ডমস মাপ্পল ধারাবাডিক 

15 

www.bengaliebook.com                                  সূডিপ্ত্র 
 

 

লুমি লক্ষয কচরমিল, গৃহ্স্থালীর িেরকি কাচজ দক্ষ কিেীর োমহ্দা খুেই ট্রেমশ। উেযুক্ত 
কিেীর খুেই অভাে। িকলচক আিযে কচর এই ট্রক্ষত্রটাচকই মিমন িার কিেচক্ষত্র মহ্চিচে 
ট্রেচি মনচলন এেিং অদু্ভি কিেদক্ষিা গচে অল্পিিচ়ের িচধযই িািলয অজেন করল। 
কাচজর িুোচদ ট্রকাচনা ট্রকাচনা িহ্চল খুেই জনমপ্র়ে হ্চ়ে উচঠচি ট্রি। 
  
িাধারেিঃ িুমটিাটা়ে ট্রকউ োইচর ট্রগচল, োম়িচি ট্রকউ অিুস্থ হ্চল মকিংো োচ্চার 
ট্রদখাচশানার দরকার হ্চল লুমির ডাক েচ়ি। 
  
ট্রয োম়ির কাজ ট্রি হ্াচি ট্রনচে, ট্রিখাচন ট্রকাো়ে কখন মক দরকার িে ট্রি েুচঝ ট্রন়ে 
এেিং কচঠার েমরেচির ট্রিা়োক্কা না কচর অমেশ্বািয দক্ষিা়ে ট্রি িিি িম্পন্ন কচর। 
ঘচরর শামন্ত স্বমি মিচর আচি। 
  
এই কারচে োমরেমিক িুলনা়ে ট্রেশ ট্রিাটা রকচির গেচি হ্চলও মনমিেধা়ে এেিং 
মনভোেনা়ে লুমির কোই ট্রলাচক ভাচে। 
  
িার কাচজর খুে োমহ্দা হ্ও়োর িচল কাজ গ্রহ্চের ট্রক্ষচত্র িার মকিু স্বাধীনিা মিল। 
েিে হ্চল ট্রি কাজ ট্রি মনি না। দীঘেচি়োদী কাজ ট্রি গ্রহ্ে করি না। িার ট্রি়োদ 
মিল দুই িপ্তাহ্। মেচশষ ট্রক্ষচত্র িি়েটা োম়িচ়ে একিাি েযেন্ত করা েলি। 
  
. 
  
মিি িারেচলর মেমঠটা ট্রেচ়ে োরকচ়েক িচনাচযাগ মদচ়ে ে়িল লুমি। দুেির আচগ 
উেনযাি ট্রলখক ট্ররিন্ট ওচ়েচস্টর কাচি একটা কাজ মনচ়েমিল ট্রি। ট্রিই িি়ে মিি 
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িারেচলর িচে িার েমরে়ে ঘচট। িমহ্লাচক িার খুে ভাচলা ট্রলচগমিল। ট্রিণ্টচিরী 
মিচড িার োম়িচিও ট্রি মগচ়েমিল। 
  
মিি িারেল মলচখমিচলন মেচশষ ধরচনর একটা জরুরী কাচজর েযাোচর মিমন লেচনর 
ট্রকাচনা জা়েগা়ে িার িচে আচলােনা করচি োন। 
  
লুমি িখুমন ট্রটমলচিান িুচল মিি িারেচলর িচে ট্রযাগাচযাগ কচর েরমদন িার িাচেই 
িাক্ষাৎকাচরর িি়ে জামনচ়ে মদল ট্রি। 
  
েরমদন যোস্থাচন একটা মনমরমেমল কচক্ষ দুজচন আচলােনা়ে েিল। 
  
মিি িারেল েলচলন, আমি েচলমি কাজটা একটু অনয ধরচনর। আিচল একটা িৃিচদহ্ 
খুাঁচজ োর করার জনয ট্রিািার িাহ্াযয আিার দরকার হ্চ়ে েচ়িচি। 
  
অনয িাধারে ে়েস্কা কল্পনাপ্রেে িমহ্লাচদর িচিা মিি িারেলচক িচন কচর না লুমি। 
ট্রি জাচন মিমন েমরেূেে িুস্থেুমদ্ধর িমহ্লা। একারচে যচেি িম্মান েদ্ধার িচধয মিমন োি 
কচরন। 
  
লুমি শান্তভাচেই েলল, ট্রকাচনা ধরচনর িৃিচদচহ্র কো আেমন েলচিন? 
  
–একমট স্ত্রীচলাচকর িৃিচদহ্। একটা ট্রেচনর কািরা়ে িাচক গলামটচে হ্িযা করা হ্চ়েচি। 
িারের মিি িারেল ঘটনাটা খুচল েলচলন। লুমি আগ্রহ্ মনচ়ে শুনল। 
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-কামহ্নীটাচক িিয েচল ভােচি অিুমেধা হ়্ে, েলল লুমি, খুেই অিাধারে। িচে অিম্ভে 
িচন কমর না। িা এর িচধয আিার ভূমিকাটা মক হ্চে? 
  
–িৃিচদহ্টা আমি খুাঁচজ োর করচি োই। েুঝচিই োরি, আিার ে়েি হ্চ়েচি, 
ট্রদৌ়িঝাাঁে করে, ট্রিিন িািেেয ট্রনই। ট্রিািাচক কাচজর ট্রিচ়ে েচল িচন কমর। 
  
–অেোৎ আেমন োইচিন আমি অনুিন্ধান কমর। মকন্তু একাজটা েুমলি করচি না ট্রকন? 
  
–েুমলি যোিাধয কচর েযেে হ্চ়েচি। েুঝচিই োরি, আমি মনচজর িচিা কচর একটা 
মেওমর দাাঁ়ি কমরচ়েমি। িৃিচদহ্টা ট্রেচনর িচধয োও়ো যা়েমন। ট্রোঝা যাচি ওটা ট্রঠচল 
ট্রিচল ট্রদও়ো হ্চ়েমিল। 
  
মকন্তু ট্ররললাইচনর আশোচশ অনুিন্ধান কচর ট্রকাচনা িন্ধান োও়ো যা়েমন। আমি েুঝচি 
ট্রেচরমিলাি, লাইচনর ধাচর িৃিচদহ্টা ট্রেন ট্রেচক ট্রিচল মদচল েচর ট্রিটা িমরচ়ে ট্রিলা 
যা়ে। ওই েে ধচর আমি কচ়েকোর ট্রেচন যািা়োি কচর এরকি একটা জা়েগা খুাঁচজ 
ট্রেচ়েমি। 
  
ব্র্যাকহ্যাম্পটচন ট্রেৌঁিোর আচগ একটা ে়ি োাঁচধর মকনার ট্রঘাঁচষ ট্রেনটা োাঁক ট্রন়ে। ট্রিই 
িি়ে একটা জা়েগা়ে ট্রেনটা ট্রেশ ঝাাঁকুমন খা়ে, মঠক ট্রিই জা়েগা়ে যমদ িৃিচদহ্টা ট্রঠচল 
িচল ট্রদও়ো যা়ে িাহ্চল ট্রিটা োাঁচধর  াচল গম়িচ়ে মনচে েচ়ি যাচে। 
  
ট্রদহ্টা ট্রিখান ট্রেচকই িমরচ়ে ট্রিলা হ্চ়ে োকচে। জা়েগাটা ট্রোঝাোর জনয আমি 
িানমেত্র মনচ়ে এচিমি, িুমি ট্রিটা ট্রদখ। 
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িানমেচত্রর ট্রয জা়েগাটা মিি িারেল মেমিি কচরমিচলন, লুমি আগ্রহ্ িহ্কাচর ট্রি 
জা়েগাটা ট্রদখল। 
  
জা়েগাটা ব্র্যাকহ্যাম্পটচনর শহ্রিলীর অিংশ, েলচলন মিি িারেল, এখাচন আচি একটা 
েুরচনা োম়ি, িচে মেিৃি িাঠ ও োকে। আশোচশ অেশয েিেিাচন গচ়ি উচঠচি ট্রিাট 
ট্রিাট োম়ি, ে়ি ে়ি হ্াউমিিং এচস্টট। 
  
েুরচনা ট্রয গাম়িটা রচ়েচি, িার নাি রাদারচিাডে হ্ল। ক্রাচকনেেে নাচি একজন 
মশল্পেমি োম়িটা তিমর কচরমিচলন। ট্রিটা ১৮৮২ িাচলর কো। 
  
েিেিাচন ট্রিই ক্রাচকনেচেের এক ট্রিচল িার এক ট্রিচ়েচক মনচ়ে এই োম়িচি োি 
কচর। 
  
–এখাচন ট্রদখমি ট্ররললাইন ওই োম়ির িিংলগ্ন জমির একটা অিংশ ট্রেস্টন কচর েচল 
ট্রগচি। এখাচন িাহ্চল আিার কাজটা মক? 
  
মিি িারেল েলচলন, ওই োম়িটাই আিার লক্ষয। আমি োইমি িুমি ওখাচন একটা 
োকমর নাও। গৃহ্স্থালীর কাচজ ট্রিািার খুেই নাি যশ। োমহ্দাও খুে। আিার ধারো, 
একটা কাজ িুমি মঠক ট্রজাগা়ি কচর মনচি োরচে। 
  
আমি মকিুটা ট্রখাাঁজখের মনচ়েমি। েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে একটু কৃেে স্বভাচের ট্রলাক। ট্রিািাচক 
উেযুক্ত িাইচন মদচি না-ও োইচি োচরন। 
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িচে আিার কাি ট্রেচক ট্রয টাকার অঙ্কটা িুমি োচে ট্রিটা ট্রিািার প্রেমলি িাইচনর 
ট্রেচ়ে অচনক ট্রেমশই হ্চে। 
  
-িাহ্চল কাজটা কমঠনই েলচিন আেমন। 
  
–ট্রকেল কমঠনই ন়ে, মেেজ্জনকও। েুঝচিই োরি, আচগ ট্রেচকই ইমেিটা ট্রিািাচক 
আমি মদচ়ে রাখমি। 
  
–মেেদচক আমি ভ়ে োই না–িচে আেমন মক িচন করচিন কাজটা়ে মেেচদর িম্ভােনা 
আচি? 
  
–আচি ট্রিা েচটই। মনঃশচে একটা অেরাধ ঘচট ট্রগচি। ট্রকউ মকিু জানচি োচরমন, 
ট্রকাচনা িচেহ্ না। ট্রকেল আিাচদর দুই েনু্ধর কাচিই েুমলি অদু্ভি ঘটনাটার কো 
শুচনচি। কিেচেযর খামিচর অনুিন্ধান কচরচি েুমলি, মকন্তু ট্রকাচনা িূচত্রর হ্মদশ ো়েমন। 
ট্রয ট্রলাকমট অেরাধমট করল, ট্রি ট্রযই ট্রহ্াক, মনি়েই মনমিচন্ত রচ়েচি। এই অেস্থা়ে 
ট্রিািাচক রহ্িয উচমােচনর ট্রেিা করচি ট্রদখচল ট্রি িা করচি ট্রদচে ট্রকন? 
  
-েুঝচি োরমি, েলল লুমি, িাহ্চল আমি কী অনুিন্ধান করে? 
  
–আোিিঃ খুচনর িূত্র। োাঁচধর ধাচরকাচি ট্রঝােঝাচ়ি ভাঙাচোরা ডালোলা মকিংো কাটা়ে 
আটচক োকা একটুকচরা কাে়ি এই ধরচনর িচেহ্জনক মকিু ট্রিািার নজচর েচ়ি 
ট্রযচি োচর। 
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–এরকি মকিু যমদ িমিযই ট্রেচ়ে যাই িাহ্চল আমি মক করে? 
  
-আিাচক জানাচে। আমি ট্রিািার নাগাচলর িচধযই োকে। ব্র্যাকহ্যাম্পটচন আিার এক 
েুরচনা েমরোমরকা োচক। িার োম়িচিই আমি োকার েযেস্থা কচরমি। 
  
িুমি ট্রিািার িমনেচদর েলচে, এই েু়িী িািীিা কািাকামি োচকন। িার ট্রদখাচশানা 
করচি োরচে ট্রিই কারচেই েলচে িুমি এিন জা়েগা়ে কাজ োইি। আর আিার িচে 
যাচি ট্রদখািাক্ষাৎ করচি োর ট্রিই িি একটা অেির িি়ে ট্ররচখ ট্রদচে। 
  
-মকন্তু আমি ট্রিা একাচজ মিন িপ্তাচহ্র ট্রেমশ িি়ে মদচি োরে না। িারের েুমক্তেদ্ধ। 
  
-মিন িপ্তাহ্ যচেি িি়ে। এরিচধয যমদ মকিু োও়ো যা়ে ভাচলা, না োও়ো ট্রগচল 
মিমিমিমি ওর ট্রেিচন আর িি়ে নি করে না। 
  
লুমির িচে কো োকা কচর মিি িারেল মেদা়ে মনচলন। 
  
ট্রি মকিুক্ষে একা েচি িিি েযাোরটা ভােল। িারের ব্র্যাকহ্যাম্পটচন িার এক 
েমরমেি ট্ররচজমি অমিচির িচে ট্রযাগাচযাগ কচর িমহ্লা িযাচনজারচক জানাল, 
কািাকামি অঞ্চচল িার একটা কাচজর দরকার। িার এক েৃদ্ধা িািীিাচক িাহ্চল 
ট্রদখাচশানা করার িুমেধা হ়্ে। 
  
িমহ্লামট উৎিামহ্ি হ্চ়ে অচনকগমল েমরোচরর নাি করল। িার িচধয রাদারচিাডে 
হ্চলর ক্রাচকনেেে েমরোচরর নািও মিল। 
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মিমনট দচশচকর িচধযই রাদারচিাডে হ্চলর মিি ক্রাচকনেচেের িচে লুমির ট্রটমলচিাচন 
ট্রযাগাচযাগ ঘচট ট্রগল। কাচজর কোোিোও োকা হ্চ়ে ট্রগল। 
  
দুমদন ের লুমি লেন ট্রেচক ব্র্াহ্যাম্পটন রওনা হ্ল। 
  
. 
  
০৪. 
  
 মেরাট ট্রগট োর হ্চ়ে আাঁকাোাঁকা েে, দুোচশ রচডাচডনড্রন িুচলর ঝা়ি। িারের ট্রিই 
ট্রিাি োম়িমট। িিচ়ের ভাচর মেধ্বি। েিোচির জনয তিমর করা োম়িমট এখন ট্রোচ়িা 
দুচগের ট্রেহ্ারা মনচ়েচি। 
  
গাম়ি ট্রেচক ট্রনচি লুমি ট্রেল োজাল। একমট স্ত্রীচলাক েিার ঘচর মনচ়ে েিাল িাচক। 
েিৎকার িাজাচনা ঘর। ট্রিলি ভমিে েইচ়ের িামর। 
  
-ট্রিািারই ট্রিা আিার কো, েি খের মদমি। 
  
স্ত্রীচলাকমট েচল যাোর কচ়েক মিমনট েচর এিা ক্রাচকনেেে দরজা খুচল ঘচর  ুকল। 
  
োম়ির িামলচকর কমনষ্ঠা কনযা ট্রি। প্রেি ট্রদখাচিই ট্রিচ়েমটচক ভাচলা ট্রলচগ ট্রগল লুমির। 
ে়েি মত্রশ িাম়িচ়েচি। িুশ্রী, কাচলা েুল, কটা ট্রোখ। 
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েমরে়ে েেে, করিদেন ট্রশষ হ্চল এিা িাচদর োম়ির কাচজর একটা িিংমক্ষপ্ত আভাি 
লুমিচক মদল। ট্রি জানাল, োম়িটা ে়ি হ্চলও স্থা়েী োমিো েলচি ট্রি আর িার েৃদ্ধ 
অেেে োো। িার ভাইচ়েরা োইচর োচক। অেশয প্রা়েই এখাচন আচি। োইচর ট্রেচক 
দুজন িমহ্লা মঠচক কাজ করচি আচিন। মিচিি মকডার আচিন িকালচেলা। মিচিি 
হ্াটে িপ্তাচহ্ মিনমদন আচিন, েুরচনা মজমনিেত্র েমরষ্কার করচি। 
  
কাচজর ধরনটা ট্রিাটািুমট আাঁে করচি োরল লুমি। িে কাজই িার ধারোর িচধয 
রচ়েচি। 
  
লুমি েলল, আিার এক েৃদ্ধা িািী কাচিই োচকন। িার যাচি ট্রদখাচশানা করচি োমর 
ট্রিজনয ব্র্যাকহ্যাম্পটচনই আমি োকচি োই। িাই টাকার অঙ্ক মনচ়ে মেচশষ িাো 
ঘািাইমন। যাইচহ্াক, িাচঝ িাচঝ মকিু িিচ়ের জনয আিার িুমট ট্রেচলই যচেি। 
  
মেচকচলর মদচক িটা অেমধ প্রমিমদনই ট্রিািার িুমট োকচে। েলল এিা। 
  
–আমি খুমশ। লুমি েলল। 
  
–একটা মেষ়ে ট্রকেল ট্রিািাচক মেচশষ ভাচে েলার আচি, ট্রিটা হ্ল, আিার েৃদ্ধ োোচক 
মনচ়ে কি হ্চলও ট্রিািাচক িার িচে একটু িামনচ়ে েলচি হ্চে। 
  
-ওটা ট্রকাচনা েযাোর ন়ে, িে ে়েচির িানুচষর িচে মিশচি আমি অভযি। 
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লুমিচক িার োকার ঘরটা ট্রদমখচ়ে ট্রদও়ো হ্ল। মনচ়ে আিা হ্ল েৃদ্ধ লুোর 
ক্রাচকনেচেের ঘচর। িারেচর রান্নাঘর। োম়ির ট্রলাচকর খাও়োদাও়োর িি়েটা ট্রজচন 
মনল লুমি। 
  
েলল, ট্রিাটািুমট িেমকিুই ট্রজচন মনলাি আমি। এোর ট্রেচক আমিই িেমদক িািাল 
ট্রদে। ভােচেন না। 
  
. 
  
েরমদন িকাল িটা ট্রেচকই কাচজ হ্াি লাগাল লুমি। োম়িঘর েমরষ্কার করা, আনাজ 
কাটাকুমট, রান্নার আচ়োজন িিংগ্রহ্ ইিযামদ িে ট্রিচর মনচ়ে মক্ষপ্রহ্াচি প্রািঃরাশ 
িরেরাহ্ করল। 
  
ট্রেলা এগাচরাটা নাগাদ একটু অেকাশ মিলল। এই িুচযাচগ মিচিি মকডাচরর িচে 
গল্পিচল মকিু িূলযোন িেয ট্রজচন মনল ট্রি। 
  
ভাচলা একজন ট্রোিা োও়ো ট্রগচি েুঝচি ট্রেচর মিচিি মকোর গ়িগ়ি কচর েচল 
ট্রগচলন, োম়িটা ট্রযিন িি, েমরোরমটও ট্রিিমন। এনিার ট্রলাকজন। ে়ি ট্রিচল এডিাে 
ল়িাইচি িারা ট্রগচি, িার েচর ট্রকমড্রক, মক িে িমেটমে আাঁচক। এখচনা ট্রে-ো কচরমন। 
  
িৃিী়ে ট্রিচল হ্ারল্ড, লেচন োচক। েচনদী ঘচরর ট্রিচ়েচক মেচ়ে কচরচি-েযেিা কচর 
নািডাক হ্চ়েচি। 
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ট্রিাট ট্রিচল আলচফ্রড–মেচশষ িুমেধার ন়ে। নানান অেকিে কচর ট্রে়িা়ে। েুরুষ িানুষ 
আর একজন আচি। 
  
কিোর ে়ি ট্রিচ়ে এমডচের স্বািী ব্র্া়োন ইস্টামল। কচ়েক েির আচগ এমডে িারা ট্রগচি। 
মকন্তু ব্র্া়োন এখচনা এোম়ির ট্রিচলর িচিাই যাও়ো-আিা কচর। 
  
িাচদর একমট োচ্চা ট্রিচল আচলকজাোর-সু্কচল েচ়ি। িুমটিাটা়ে এোম়িচি আচি। 
এিাচক খুে ভাচলাোচি। 
  
যোিিচ়ে লাচঞ্চর খাোর রান্নার কাজও েুকল। ট্রধা়োচিািা ট্রশষ কচর, রান্নাোন্না 
যোস্থাচন ট্রেৌঁচি মদল। দুচটা মত্রচশর িচধয কাজকিে েুমকচ়ে লুমি িার আিল কাজ আরম্ভ 
করচি োরল। 
  
কাচরার ট্রোচখ অস্বাভামেক না ট্রঠচক ট্রিভাচে ট্রি প্রেি োগাচনর োরোচশ ঘুরল, 
শাকিেমজ ট্রদখল। েেগচলা আগািা়ে ট্র চক ট্রিচলচি। িেেত্র অযচের িাে। 
  
োম়ির োচশই আিােল। েৃদ্ধ িামলমট আিােচলর উচঠাচনর োচশ একটা কুাঁচ়ি ঘচর 
োচক। আিােল োশ কামটচ়ে লুমি ধীচর ধীচর োম়ি িিংলগ্ন োচকে েচল এল। োচকের 
দুমদচকই প্রােীর ট্রঘরা। ট্রিখান ট্রেচক ট্ররলেচের মখলাচনর মনচে মদচ়ে মগচ়ে একটা িরু 
গমলচি এচি ে়িল। 
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ট্রিন লাইচনর গাম়ি অনেরি মখলাচনর ওের মদচ়ে ঝিাঝি শচে িুচট যাচি। লুমি লক্ষয 
করল, ক্রাচকনেচেের োম়ির িীিানা মঘচর ট্রোঁচক যাও়ো ট্ররচলর ওের মদচ়ে েলার িি়ে 
গাম়িগচলার গমি ট্রেশ কচি যা়ে। 
  
ট্রিাি গমলটার একোচশ ট্ররচলর োাঁধ, অনয োচশ উাঁেু প্রােীর। প্রােীচরর ওোচশ কচ়েকটা 
কারখানা োম়ি। 
  
গমলেচে এমগচ়ে মগচ়ে লুমি একটা অচেক্ষাকৃি ে়ি রািা ট্রেল। অল্পদূচর ট্রিাট ট্রিাট 
োম়িঘর। 
  
একজন িমহ্লাচক আিচি ট্রদখা ট্রগল। লুমি িার কাি ট্রেচক ট্রোস্ট অমিিটা ট্রকাো়ে 
ট্রজচন মনল। ট্রিখাচন মগচ়ে মিি িারেলচক ট্রটমলচিান করল। মিমন মেোি করমিচলন, 
ট্রলাচরে ট্রটমলচিান ধরল। 
  
লুমি িাচক মনচজর েমরে়ে জামনচ়ে েচল মদল, ট্রি মনমদেি জা়েগা়ে উেমস্থি হ্চ়ে 
যোমন়েচি কাজ শুরু কচরচি, এই খেরটা ট্রযন মিি িারেলচক জামনচ়ে ট্রদও়ো হ়্ে। 
  
ট্রোস্ট অমিি ট্রেচক ট্রেমরচ়ে লুমি রাদারচিাডে হ্চল মিচর এল। 
  
. 
  
০৫. 
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 কিেস্থচল আিার আচগই মনচজর ভূমিকা মনচ়ে যচেি ভােনা মেন্তা কচরমিল লুমি 
আইচলিেযাচরা। দূরদৃমি প্রচ়োগ কচর ট্রি একচিট গলি িাে িম়ি িচে এচনমিল। মিি 
িাোর অনুিমি মনচ়ে ট্রি োচকের িচধয েরমদন ট্রেচক গলি িাে মদচ়ে েল িারা 
অনুশীলন শুরু করল। 
  
ের ের কচ়েকটা েল ট্রি মহ্ট করল। একটা েল ট্ররলোাঁচধর োচশ মগচ়ে ে়িল। 
কচ়েকটা ে়িল এোশ ওোচশ ঘাচির িচধয। 
  
েল ট্রখাাঁজার অমিলা়ে োাঁচধর অচনকটা অিংশ অনুিন্ধান করার িুচযাগ ট্রেল লুমি। িচে 
িচেহ্জনক মকিু নজচর ে়িল না। 
  
েরমদনও একই ট্রকৌশচল ট্রি োাঁচধর মনচে ট্রখাাঁজাখুাঁমজ করল। কাাঁটাচঝাচের িাো়ে িাচরর 
একটা ট্রিাঁ়িা টুকচরা িার নজচর ে়িল। রঙটা িযাকাচি োদািী। েচকচট ট্রিাি কাাঁমে 
মনচ়ে এচিমিল। িাচরর টুকচরাটার অচধেকটা কাাঁমে মদচ়ে ট্রকচট েচকচট েুচর মনল। 
  
োাঁচধর  াল ট্রেচ়ে নািার িি়ে মনচে লম্বা ঘাচির িধয মদচ়ে একটা অস্পি েচের ট্ররখা 
নজচর ে়িল। মকিুমদন আচগ ট্রকউ ঘাচির ওের মদচ়ে যাও়ো়ে এিনটা হ্চি োচর, ট্রি 
ভােল। 
  
োাঁচধর মনচে এচি আর একটা মজমনি আমেষ্কার করল ট্রি। এনাচিচল জ়িাচনা খামনকটা 
জিাচনা োউডার। মজমনিটা রুিাচল জম়িচ়ে েচকচট ট্র াকাল ট্রি। 
  
উৎিামহ্ি হ্চ়ে আচরা মকিুক্ষে ট্রখাাঁজাখুাঁমজ করল লুমি। মকন্তু আর মকিু োও়ো ট্রগল না। 
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েরমদন মেচকচল িািীিাচক ট্রদখচি যাচি েচল গাম়ি মনচ়ে ট্রেরচলা লুমি। িামিডন 
ট্ররাচডর োচশ োর নম্বর োম়িটার িািচন এচি ট্রেল োজাল। 
  
দীঘোেী মেষণ্ণ ট্রেহ্ারা, িাো়ে োকা েুচলর িূে এক িমহ্লা দরজা খুচল িাচক মিি 
িারেচলর ঘচর ট্রেৌঁচি মদল। 
  
দরজা েন্ধ কচর মদচ়ে একটা ট্রে়োচর েিল লুমি। মকিু মজমনি ট্রেচ়েমি। িচন হ্চি 
আেনার অনুিান মঠক। 
  
েলচি েলচি লুমি েচকট ট্রেচক আমেষৃ্কি মজমনিগচলা োর করল। মকভাচে এগচলা 
োও়ো ট্রগল ট্রিই মেেরে ট্রশানাল। 
  
িাচরর টুকচরাটা হ্াচি মনচ়ে মিি িারেল েলচলন, ট্রিচ়েমটর গাচ়ে হ্ালকা রচঙর 
িারচকাট মিল, েচলমিল এলিচেে। িিা োউডাচরর ট্রকৌচটাটা িম্ভেি ট্রকাচটর েচকচট 
মিল। োাঁচধর  াচল ট্রদহ্টা গম়িচ়ে ে়িার িি়ে েচকট ট্রেচক মিটচক মগচ়েমিল। িাধারে 
মজমনি, িচে েচর কাচজ লাগচি োচর। িেটুকু িারই মক িুমি িুচল এচনি? 
  
–না, কাাঁমে মদচ়ে অচধেকটা ট্রকচট এচনমি। 
  
–েুমদ্ধিিী ট্রিচ়ে। প্রিাে োইচল েুমলিচক ট্রদখাচনা যাচে। 
  
–এই িূত্রগচলা মনচ়ে েুমলচি যাচেন ভােচিন? 
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–এখনই ন়ে। ট্রদহ্টা খুাঁচজ োর করা দরকার। 
  
-মকন্তু ট্রিটা োও়ো মক িম্ভে হ্চে? ট্রোঝা যাচি ট্রদহ্টা ট্রেন ট্রেচক ট্রঠচল ট্রিচল ট্রদও়ো 
হ্চ়েমিল আর ট্রলাকটা ব্র্যাকহ্যাম্পটচন ট্রনচি েচ়িমিল। েচর ট্রিই রাচত্রই ঘটনাস্থচল 
মিচর এচি িৃিচদহ্টা ট্রি িমরচ়ে ট্রিচলমিল। মকন্তু ট্রি ট্রিা ট্রদহ্টা ট্রয ট্রকাচনা জা়েগা়ে 
মনচ়ে ট্রযচি োচর? 
  
-না, মিি আইচলিেযাচরা, অনয ট্রকাোও মনচ়ে যা়েমন। ট্রিরকি উচেশয োকচল খুনটা ট্রি 
ট্রয ট্রকাচনা মনজেন জা়েগা়েই করচি োরি। 
  
-িাহ্চল েলচিন এটা েূেেেমরকমল্পি হ্িযাকাণ্ড? 
  
–মনি়েই। হ্ঠাৎ কচর উচেজনার েচশ খুচনর ঘটনাটা ঘচট মগচ়ে োকচল ট্রদহ্টা এিন 
ট্রকাচনা জা়েগা়ে ধাক্কা মদচ়ে ট্রিলা হ্ি না, ট্রযখান ট্রেচক ট্রিটা েচর িমরচ়ে ট্রিল যা়ে। 
খুে িুচকৌশল েমরকল্পনা েিেিান অেরাচধর ট্রেিচন কাজ কচরচি। 
  
রাদারচিাডে হ্চলর িিি খুাঁমটনামট মেষ়ে, ট্ররচলর ধাচর িার অেস্থান, িেমকিু ট্রলাকমটর 
জানা মিল। োম়িটার অেস্থানই এিন ট্রয োইচরর ট্রলাকজচনর আনাচগানা ট্রেচকও 
একরকি মেমিন্ন। 
  
–মঠকই েচলচিন, েলল লুমি, িকাচলর মদচক েযেিা়েীরা িালেত্র ট্রেৌঁচি মদচ়ে যা়ে। 
ওইটুকুই যা শহ্চরর িচে এোম়ির িম্পকে। খুনী স্বিচেই রাদারচিাডে হ্চল মিচর এচি 
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োকচি োচর। িৃিচদহ্টা েরমদন িকাচলর আচগ কাচরা নজচর ে়িার িম্ভােনা মিল না। 
ট্রিটা িমরচ়ে ট্রিলার জনয যচেি িি়ে ো়ে। 
  
-হ্যাাঁ। ট্রকাচনা এক েচে খুনী রাদারচিাডে হ্চলই মিচর এচিমিল। িারের ট্রদহ্টা উদ্ধার 
কচর একটা েূেে মনমদেি জা়েগা়ে মনচ়ে মগচ়েমিল। আিার ধারো রাদারচিাডে হ্চলর খুে 
কািাকামি ট্রকাোও মনচ়ে মগচ়ে কেরস্থ করা হ্চ়েচি। িচন ট্ররচখা, োচকের িচধয কাজটা 
করার ঝুাঁমক মিল। িহ্চজই কাচরা ট্রোচখ েচ়ি যাও়োর িম্ভােনা। কেরটা ট্রি আচগই 
খুাঁচ়ি ট্ররচখ োকচে–আিা োম়িচি মক কুকুর আচি? 
  
–না। 
  
-িাহ্চল ট্রিািার মক িচন হ়্ে ট্রকাচনা আিােচল মকিংো অেযেহৃি ট্রকাচনা ঘচর কের 
মদচি োচর? দ্রুি কাজ ট্রশষ করার েচক্ষ জা়েগাগচলা মনরােদ। অচনক েুরচনা োম়ি, 
অেযেহৃি অচনক ঘর েচ়ি আচি, শুচ়োচরর আিানা, কারখানা ঘর–এিে জা়েগা়ে 
িেরাের ট্রকউ যা়ে না। এিা়িা ট্রকাচনা রচডাচডনড্রচনর ট্রঝাে মকিংো অনয ট্রকাচনা 
ট্রঝাচের িচধযও িুাঁচ়ি ট্রিচল মদচি োচর। 
  
. 
  
েরমদন মেচকচল লুমি খুে িিকেিার িচে িার অনুিন্ধান কাজ শুরু করল। মকন্তু মেচশষ 
মকিু িিংগ্রহ্ করচি োচরমন েমরোচরর মকিু েুরচনা িিংোদ িা়িা। 
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োগাচনর েৃদ্ধশালী মহ্লিযাচনর িচে োগাচন ট্রদখা হ্চ়েমিল লুমির। ে়েি হ্চ়েচি েচল 
অনগেল েকেক কচর। কো েলচি ট্রেচল খুে খুমশ হ়্ে। লুমি এটা, ওটা প্রিে িুচল 
িাচক েকেক করার িুচযাগ ট্রদ়ে। 
  
মহ্লিযান একিি়ে অনুচযাচগর িুচর েলচি োচক, কিো ট্রিা টাকার োহ্াচ়ির ওেচর 
েচি আচিন। মকন্তু এক কানা কম়িও িার মনচজর ট্ররাজগার না। িম্পমে কচরমিচলন 
মিঃ ক্রাচকনেচেের োো। মনচজর ভাগয মনচজই গচ়িমিচলন মিমন। এই োম়িও মিমনই 
কচরন। খরচের হ্ািও মিল দরার। দুই ট্রিচলর ট্রকাচনামটই িার িি কমরৎকিো মিল না। 
মকন্তু অিচিাচডে ট্রলখাে়িা মশমখচ়ে িানুষ করার ট্রেিা কচরমিচলন িাচদর। মকন্তু িারা 
ট্রকউ োচের েযেিার ধার মদচ়েও ট্রগল না। ট্রিাটচিচল এক িুেরী অমভচনত্রীচক মেচ়ে 
কচরমিল। িারাক্ষে িচদ েুর হ্চ়ে োকি। েচর একমদন ওই অেস্থাচিই গাম়ির িলা়ে 
োো েচ়ি ট্রকাঁচি ট্রগল। 
  
আিাচদর কিো হ্চলন ে়ি ট্রিচল। োে মেচশষ েিে করচিন না। মিমন মেচদচশ 
মেচদচশই ঘুচর কাটাচিন আর নানান িূমিে মকচন ট্রদচশ োঠাচিন। 
  
যুচদ্ধর আচগ েুচ়িা োে িারা ট্রগচল মিঃ ক্রাচকনেেে এই োম়িচি িেমরোচর এচি মেিু 
হ্চলন। িিমদচন ট্রিচলরা িোই ে়িি়ি হ্চ়ে ট্রগচি। 
  
িিংোদগচলা খুেই িূলযোন েচল িচন হ্চ়েমিল লুমির। িাই তধযে ধচর িে শুচনমিল। 
  
 োম়ি মিচর এচি ট্রদখচি ট্রেচ়েমিল মেচকচলর ডাচক আিা একটা মেমঠ ে়িচি এিা। 
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–আিার ভাইচো আচলকজাোর িার এক িহ্োঠী েনু্ধচক মনচ়ে কাল আিচি। ট্রিচলমটর 
নাি ট্রজিি স্টডাডে। গাম়ি োরাোর ট্রদািলার োশাোমশ ঘর দুচটাচি ওরা োকচি 
োরচে। 
  
. 
  
টগেচগ মকচশার দুমট েরমদন িকাচলই এচলা। িুের ট্রদেদূচির িচিা ট্রেহ্ারা িাচদর। 
আচলকজাোর ইস্টামলর কটা েুল, নীল ট্রোখ। স্টাোডে ওচ়েচস্টর রঙ োো, ট্রোচখ 
েশিা। ওরা এচি তহ্ হ্িচগাচল োম়ি িামিচ়ে িুলল। 
  
লাচঞ্চর েচর ট্রধা়োচিািার কাজ ট্রশষ কচর যোমন়েচি লুমি ট্রেমরচ়ে ে়িল। ট্রিচল দুমট 
িখন দূচরর িাচঠ ট্রদৌ়িাচদৌম়ি করমিল। 
  
লুমির হ্াচি গলি িাচের িম়ি। আজ মেেরীি মদচকর রািা়ে এমগচ়ে মগচ়ে ট্রি। 
একজা়েগা়ে রচডাচডনড্রন ট্রঝাে িাঁক কচর ট্রভিরটা ট্রদখার ট্রেিা করমিল। 
  
লুমির হ্াচি গলি িাে ট্রদচখ ট্রিচলরাও উৎিামহ্ি হ্চ়ে উচঠমিল। িারাও োম়ির োগাচন 
গলি ট্রিট েিাচনার কাচজ ট্রিচি উঠল। 
  
ট্রঘারাঘুমর ট্রশষ কচর লুমি যখন োম়িচি মিচর আিচি, িখন গচিের িিংখযা ট্রলখা 
িলকগচলা মনচ়ে দুই েনু্ধচি িিিযা়ে েচ়িচি ট্রদখচি ট্রেল। 
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িরচে ধচর িিংখযাগচলা অস্পি হ্চ়ে মগচ়েমিল। লুমি িিাধান োিচল মদল–িুমল মদচ়ে 
িাদা রিং েুমলচ়ে মদচলই হ্চে। কাল খামনকটা রিং িিংগ্রহ্ কচর মনও। 
  
আচলকজাোর খুমশচি লামিচ়ে উচঠ েলল, ে়ি গদািঘচর রচঙর োত্র আচি আমি 
জামন। আচগর ঈস্টাচরর আচগ রচঙর মিস্ত্রীরা কাজ কচরমিল। ওখাচন একোর ট্রদখচল 
হ়্ে। 
  
ে়ি গচদাি ঘর ট্রকানটা জানচি োইচল আচলকজাোর িাচক োম়ির ট্রেিচন মদচকর 
রািার ধাচর একটা ে়ি দালান ট্রদমখচ়ে মদল। 
  
–ওই ঘরটা়ে েৃচদ্ধর িিংগ্রহ্ করা অচনক মজমনি ট্রিচল রাখা আচি। মিমন িে মেচদশ 
ট্রেচক িিংগ্রহ্ কচরমিচলন। েচলা না ট্রদখচে। 
  
ট্রকৌিূহ্লী হ্চ়ে লুমি িার িচে েলল। ে়ি গচদাি ঘচর ট্র াকার কাচঠর দরজা়ে ট্রলাহ্ার 
কাটা েিাচনা। দরজার িাো়ে আইমভ লিার ঝা়ি। িার মনচে ট্রলাহ্ার িচে োমে 
ট্রঝালাচনা মিল। আচলকজাোর োমে মনচ়ে িালা খুচল দরজা খুচল ট্রভিচর  ুকল। িার 
ট্রেিচন অনয দুজন  ুকল। 
  
লুমি একনজচর োরোশটা ট্রদচখ মনল। নানান ধরচনর োেচরর িূমিে িম়িচ়ে মিমটচ়ে 
েচ়ি রচ়েচি। প্রােীন মশল্প কচিের মনদশেন হ্চলও অেচহ্লা অযচে মনিান্ত োচজ 
মজমনচির েযোচ়ে দাাঁম়িচ়েচি। 
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এিচের িচে রচ়েচি অজস্র ভাো ট্রটমেল ট্রে়োর, ঘািকাটার যে, ট্রিাটর গাম়ির োমিল 
আিন, িরচে ধরা োলমি, এিমন নানান টুমকটামক। 
  
আচলকজাোর ট্রকাচের মদচক এমগচ়ে েদোর  াকা িমরচ়ে গমট কচ়েক রচঙর মটন আর 
কচ়েকটা ব্র্াশ োর কচর আনল। 
  
লুমি ট্রদচখ েলল, রঙ গলোর জনয মকিু িারমেন ট্রিল এোচর দরকার। 
  
গচদািঘচর িারমেন ট্রিল খুাঁচজ োও়ো ট্রগল না। মকন্তু দুই মকচশার আনচের িচে 
জানাল এখুমন িাইচকচল মগচ়ে িারা িারমেন ট্রিল িিংগ্রহ্ কচর আনচে। প্রেল উৎিাচহ্ 
িারা ব্র্াশ আর রচঙর ট্রকৌচটা মনচ়ে ট্রেমরচ়ে ট্রগল। 
  
লুমি একা গচদািঘচর, িিকে দৃমি ট্রিচল োরোশ িামকচ়ে ট্রদখচি লাগল। ঘচরর োিাি 
ট্রেশ ভামর। োইচরর হ্াও়ো েলােচলর অভাচে এিনটা হ্চ়েচি। ট্রকিন একটা েো 
গচন্ধর আভাি ট্রেল েুমি। নাক ট্রটচন গন্ধটা মেনোর ট্রেিা করচি লাগল। 
  
হ্ঠাৎ মেরাট একটা োেচরর কমিচনর ওেচর িার ট্রোখ ে়িল। োচ়ে োচ়ে ট্রিটার 
কাচি এমগচ়ে ট্রগল। কমিচনর  াকানাটা ভামর আর আাঁট কচর লাগাচনা। লুমির ট্রকিন 
িচেহ্ হ্ল। ো়ি ট্রদও়োর শক্ত মকিু োও়ো ট্রগচল ডালাটা খুচল ট্রভিরটা ট্রদখা ট্রযি। 
  
গচদািঘর ট্রেচক ট্রেমরচ়ে রান্নাঘচর এচলা লুমি। একটা ভামর ট্রক্রাোর মনচ়ে আোর 
গচদািঘচরর মিচর এচলা। মকন্তু ট্রেিা কচর েুঝচি োরল শমক্ত দরকার। 
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ট্রজদ ট্রেচে ট্রগল িার। ট্রক্রাোর মদচ়ে িেেশমক্ত মনচ়ে ডালার িাাঁচক ট্রক্রাোচর োে মদচি 
লাগল। 
  
ট্রেিা েযেে হ্ল না। ভামর  াকনাটা অেচশচষ ধীচর ধীচর উঠচি লাগল। খামনকটা িাাঁক 
হ্চলই লুমি উেু হ্চ়ে ট্রদখচি ট্রেল—কমিচনর ট্রভিচর মক আচি। 
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ট্রবডরচ়ে এল লডুস 
০৬. 
  
প্রেল উচেজনা়ে ত্রি োচ়ে ে়ি গচদাি ঘর ট্রিচ়ি ট্রেমরচ়ে এল লুমি। িার হ্াি 
কাাঁেমিল। িালা েন্ধ কচর োমেটা আচগর জা়েগা়ে রাখল। একরকি ট্রদৌচ়িই ট্রযন ট্রি 
আিােচল মনচজর গাম়ির কাচি েচল এল। 
  
োম়ির ট্রেিচনর রািা ধচর ট্রোস্ট অমিচির িািচন োিল। ট্রটমলচিান িুচল মিি 
িারেচলর িচে ট্রযাগাচযাগ করল। 
  
-মক েলি লুমি? ওপ্রান্ত ট্রেচক জানচি োইচলন মিি িারেল। 
  
–আমি মজমনিটা ট্রেচ়েমি। হ্যাাঁ স্ত্রীচলাচকর…িারচকাট েরা…একটা োেচরর কমিচনর 
িচধয…হ্যাাঁ, োম়ির োইচরর মদচক একটা গচদাি ঘচরর িচধয। এখন আমি মক েুমলচি 
খের ট্রদে? 
  
-একু্ষমন েুমলচি খের দাও। 
  
–আনুষমেক কোগচলা মক েুমলিচক েলে? 
  
–হ্যাাঁ। ট্রকাচনা কো ট্রগােন করার দরকার ট্রনই। িিযকোটাই িুমি িাচদর েলচে। 
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–আেনার িম্পচকে? 
  
লুমি মরমিভার নামিচ়ে রাখল। একমিমনট অচেক্ষা কচর আোর মরমিভার িুচল েুমলি 
দপ্তচরর িচে ট্রযাগাচযাগ করল। 
  
. 
  
এিক্ষচে উচেজনা মেমিচ়েচি। গাম়ি মনচ়ে োম়িচি মিচর এচলা লুমি। ট্রকাচনারকি 
ভূমিকা না কচরই ট্রি এিাচক আলাদা কচর ট্রডচক মনচ়ে িিি ঘটনা খুচল জানাল। ট্রি 
ট্রয েুমলচিও খেরটা জামনচ়েচি ট্রিকোও োদ মদল না। 
  
এিা ভচ়ে মেস্মচ়ে কো হ্ামরচ়ে ট্রিচলমিল। েচর িািচল মনচ়ে অনুচযাচগর স্বচর েলল, 
েুমলিচক খের ট্রদোর আচগ আিাচক জানাচনা ট্রিািার উমেি মিল। 
  
মঠক এই িিচ়েই োম়ির িািচন গাম়ি োিার শে হ্ল। 
  
েরক্ষচেই দরজার ঘন্টা িশচে ট্রেচজ উঠল। 
  
. 
  
ইনিচেক্টর ট্রেকচনর হ্াি ধচর ে়ি গচদািঘর ট্রেচক ট্রেমরচ়ে এচলা এিা ক্রাচকনেেে। 
িার িুখ িযাকাচি। ট্রোচখ উভ্রান্ত দৃমি। 
  
-না, ইনিচেক্টর, ট্রিচ়েমটচক মেমন না, জীেচন কখচনা আচগ ট্রদমখমন। 
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–ধনযোদ মিি। 
  
হ্লঘর অমিক্রি কচর িারা ে়িার ঘচর  ুকল। ট্রিই িি়ে ডাক্তার কুইম্পার ে়িার ঘর 
ট্রিচ়ি ট্রেরমিচলন। ইনিচেক্টর িুচখািুমখ হ্চল িারা েরস্পরচক অমভোদন জানাচলন। 
  
এিার মদচক িামকচ়ে ডাক্তার েলচলন, িুমি শক্ত িচনর ট্রিচ়ে, িেমকিু িহ্জভাচে ট্রিচন 
ট্রনচে। ট্রিািার োো িুস্থ আচিন। ট্রভিচর িার িচে মগচ়ে কো েলল। 
  
এিা ঘর ট্রিচ়ি ট্রেমরচ়ে ট্রগল। িার গিন েচের মদচক িামকচ়ে ডাক্তার েলচলন, এিা 
একা এই েমরোর িািাল মদচি। ওর আচগরমট আচগই িচর েচ়িচি। এিা এখচনা 
অমেোমহ্িা। 
  
–ট্রোধহ়্ে খুেই মেিৃভক্ত। ইনিচেক্টর েলচলন। 
  
–মঠক িিটা ন়ে, যিটা আেমন ভােচিন। োম়ির ট্রিচ়েচদর িুখী করার দাম়েে ট্রয 
ট্রিচ়েচদর একো ট্রি জাচন। 
  
. 
  
ইনিচেক্টর ট্রেকন লুমির িচে মগচ়ে আচগ োেচরর কমিচন িৃিচদহ্মট ট্রদখচলন। েচর 
ট্রদখা মদল িনাক্তকরচের প্রশ্ন। 
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এিা ক্রাচকনেেে আর মিঃ ক্রাচকনেেে োম়িচি আোিিঃ এই দুজনই িানুষ উেমস্থি। 
এিার ট্রটমলচিান ট্রেচ়ে ডাঃ কুইম্পারও উেমস্থি হ্চ়েচিন। 
  
এিা িৃিচদহ্মট ট্রদখল। ট্রি েমরষ্কার জানাল, এর আচগ ট্রিচ়েমটচক আমি জীেচন কখচনা 
ট্রদমখমন। 
  
েৃদ্ধ মিঃ ক্রাচকনেেেচক ডাঃ মনচজ ওের ট্রেচক মনচে মনচ়ে এচলন। োম়ির কিো, িার 
িিািি স্বভােিই ইনিচেক্টর ট্রেকচনর কাচি গরুেেূেে মিল। 
  
মকন্তু মিমনও ে়ি গচদািঘর ট্রেচক ঘুচর এচি জানাচলন, জীেচন এ ট্রিচ়ের িুখ আমি 
ট্রদমখমন। কমিনটা আমি ট্রনেলি মক ট্রলাচরে ট্রেচক এচনমিলাি এখন আর মঠক িচন 
ট্রনই। মকন্তু এ মকরকি কো ট্রকাোকার ট্রকাচনা ট্রিচ়ে এর ট্রভিচর খুন হ্চ়ে েচ়ি 
োকচে? 
  
ইমিেূচেে েুমলচির িাজেন জনচস্টন িৃিচদহ্ ট্রদচখ রা়ে মদচ়ে ট্রগচিন, স্ত্রীচলাকমট দুই 
ট্রেচক মিন িপ্তাহ্ আচগ িারা ট্রগচি। ডাঃ কুইম্পার ইনিচেক্টর ট্রেকচনর কাচি এই 
মেেরে জানচি ট্রেচর মনচজই প্রিাে করচলন, আমিও একোর িৃিচদহ্টা ট্রদখচি োই। 
  
আেনার িিািি জানচি ট্রেচল আমি খুে খুমশ িে িযার। েলচলন ট্রেকন, স্ত্রীচলাকমটর 
েমরে়ে আিাচদর জানা দরকার। 
  
মকন্তু োেচরর কমিনটার িািচন দাাঁম়িচ়ে ট্রভিচরর িৃিচদহ্টা মিমন ট্রদখচলন। েচর 
জানাচলন, এ ট্রিচ়েচক কখচনা আচগ ট্রদমখমন। আিার ট্ররাগীচদর ট্রকউ ন়ে। ট্রোঝা যাচি 
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একিি়ে ট্রেশ িুেরী মিল। মকন্তু ওরকি একটা জা়েগা়ে কমিনটার ট্রভিচর ওটা 
আমেষ্কার হ্ল মক কচর? 
  
–মিি আইচলিেযাচরা আমেষ্কার কচরচিন। েলচলন ট্রেকন। 
  
–োম়ির নিুন কাচজর ট্রিচ়েমট? িা োেচরর কমিচনর ট্রভিচর ট্রদখার মক দরকার 
েচ়িমিল ওর? 
  
–একটু েচরই আমিও একো িার কাচি জানচি োইে। 
  
 এই িি়ে আচলকজাোর আর িার েনু্ধ স্টডাডে ওচ়েস্ট ট্রিখাচন উেমস্থি হ্ল। 
  
–িযার, দ়ো কচর, আিাচদর িৃিচদহ্টা একোর ট্রদখচি ট্রদচেন? 
  
আচলকজাোচরর অনুচরাধ শুচন ইনিচেক্টর ট্রেকচনর ভ্রু কুমঞ্চি হ্ল। 
  
দুই মকচশাচরর েমরে়ে ট্রজচন মনচ়ে মিমন জানচি োইচলন, এই অঞ্চচল ট্রিািরা কখচনা 
ট্রিানালী েুচলর ট্রকাচনা ট্রিচ়েচক ট্রদচখি? িার গাচ়ে একটা হ্ালকা রচঙর িারচকাট? 
  
-এখুমন মঠক িচন করচি োরমি না িযার, েলল আচলকজাোর, ট্রিজনযই ট্রিা একোর 
ট্রদখচি োইমি-দ়ো কচর আিাচদর আচেদনটা মেচেেনা করুন িযার। 
  
ইনিচেক্টর ট্রেকন মক ভােচলন। েচর ে়ি গদািঘচরর িািচন প্রহ্রারি কনচস্টেলচক 
ট্রডচক মিমন মনচদেশ মদচলন, মকচশারদুমটচক ট্রভিচর মনচ়ে মগচ়ে ট্রদমখচ়ে আনচি। 
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রান্নাঘচর িন্ধযার জনয মেেি তিমর করমিল লুমি। এিন িি়ে একজন কনচস্টেল এচি 
জানাল, ইনিচেক্টর লুমির িচে কো েলার জনয অচেক্ষা করচিন। 
  
িািচন ট্রেচক আলুর কুমের োমটটা িমরচ়ে ট্ররচখ লুমি োিোোহ্চকর ট্রেিন ট্রেিন এচি 
একমট ঘচর  ুকল। 
  
লুমি আিন গ্রহ্ে করচল ইনিচেক্টর প্রেচি িার নাি এেিং লেচনর মঠকানা ট্রজচন 
মনচলন। 
  
েচর মজচজ্ঞি করচলন, মিি আইচলিেযাচরা, আেমন ে়ি গচদািঘচর ট্রিচলচদর জনয 
রচঙর ট্রখাাঁচজ মগচ়েমিচলন, িাইচিা? 
  
-হ্যাাঁ। লুমি জোে মদল। 
  
-রঙ খুাঁচজ োও়োর ের আেমন একটা ট্রক্রাোর িিংগ্রহ্ কচর ো়ি মদচ়ে োেচরর 
কমিনটার  াকনা িুচল ট্রিচল িৃিচদহ্টা আমেষ্কার কচরন? 
  
–হ্যাাঁ, িাই। 
  
–আিা, োেচরর কমিনটার িচধয আেমন মক ট্রখাাঁজ করমিচলন? 
  
–একটা িৃিচদহ্ ট্রখাাঁজ করমিলাি। 
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–আেমন িৃিচদহ্ ট্রখাাঁজ করমিচলন? এই কামহ্নী আিাচক মেশ্বাি করচি েলচিন? 
  
–অদু্ভি ট্রশানাচলও কামহ্নীটা িমিয। আিাচক েযাখযা করোর িুচযাগ ট্রদচেন আশাকমর। 
  
–অেশযই। আেনার েক্তেয আেমন মেিামরি ভাচে েলুন। 
  
লুমি িার অদু্ভি আমেষ্কাচরর েূেেেিেী িিি ঘটনা িিংচক্ষচে যোযে ট্রেশ করল। 
  
–একটা িৃিচদহ্ অনুিন্ধাচনর উচেচশয আেমন এই োম়িচি োকমর মনচ়েমিচলন, আর 
আেনাচক একাচজ মনচ়োগ কচরমিচলন এক েৃদ্ধ িমহ্লা–িা এই িমহ্লামট ট্রক? 
  
–িার নাি মিি িারেল। েিেিাচন মিমন োর নম্বর িযামডিন ট্ররাচড োি করচিন। 
  
ইনিচেক্টর প্রচ়োজনী়ে িেযগচলা মলচখ মনচলন। 
  
-মকন্তু, মিি আইচলিেযাচরা, আেনার এই কামহ্নীটা একটু অস্বাভামেক িচন হ্চি না 
মক? 
  
-কামহ্নীর িিযিা যাোই করার জনয আেমন স্বিচে মিি িারেচলর িচে ট্রযাগাচযাগ 
করচি োচরন। শান্ত কচে েলল লুমি। 
  
–হ্যাাঁ, িমহ্লার িচে আমি ট্রদখা করে। 
  
–িাহ্চল মিি ক্রাচকনেেেচক আিার মেষচ়ে মক েলচেন? 
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–আেনার প্রশ্নটা মঠক েুঝচি োরা ট্রগল না। 
  
–আিার েক্তেয হ্ল, মিি িারেচলর িচে আিার কাচজর ট্রয েুমক্ত মিল িা ট্রশষ হ্চ়েচি। 
অেোৎ একটা িৃিচদহ্ খুাঁচজ োর করার জনয মিমন আিাচক মনযুক্ত কচরমিচলন, আমি িা 
কচরমি। মকন্তু মিি ক্রাচকনেচেের কাচজ আমি এখচনা মনযুক্ত রচ়েমি। েিেিাচন োম়িচি 
দুজন িরুে অমিমে রচ়েচি। 
  
ট্রয ঘটনা ঘটল, িাচি আচরা মকিু ট্রলাচকর আগিচনর িম্ভােনা রচ়েচি। এই অেস্থা়ে 
োম়িচি গৃহ্স্থামলর কাচজ আিার িহ্চযামগিা অেমরহ্াযে। 
  
এখন আেমন যমদ মিি ক্রাচকনেেেচক জানান ট্রয িৃিচদহ্ অনুিন্ধাচনর উচেশয আমি 
িার কাচি োকমর মনচ়েমি, িাহ্চল মিমন হ়্েচিা আিাচক জোে মদচি োচরন। িা না 
হ্চল আমি িাচদর প্রচ়োজচন লাগচি োমর। 
  
ইনিচেক্টর িচনাচযাগ মদচ়ে লুমির কো শুনচলন। েলচলন, আেনার েক্তচেযর িিেেন না 
োও়ো েযেন্ত আমি িিযািিয মনরূেে করচি োরমি না। িাই আোিিঃ কাচরা কাচিই 
মকিু আমি েলমি না। আেমন আেনার কাজ আচগর িিই োমলচ়ে ট্রযচি োচরন। 
  
-ধনযোদ। িাই করে আমি। 
  
. 
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ইনিচেক্টর ট্রেকন েলচলন, িযার, ট্রিচ়েমট স্থানী়ে োমিো মিল না। আিার ধারো ট্রি 
মেচদশী। 
  
কচরানাচরর মজজ্ঞািাোদ যা হ্োর ট্রিাক, এেযাোচর স্কটলযাে ই়োচডের িাহ্াযয ট্রেচ়ে 
োঠাচনা ট্রযচি োচর। েলচলন মেি কনচস্টেল। 
  
–আগািীকালই কচরানাচরর আদালি েিচে। ক্রাচকনেেে েমরোচরর িকল িদিযই 
শুচনমি উেমস্থি হ্চে। এচদর িচধয ট্রকাচনা একজন ট্রিচ়েমটচক িনাক্ত করচি োরচে 
েচলই িচন করা হ্চি। 
  
–ক্রাচকনেেে েমরোচরর কজন উেমস্থি হ্চি? 
  
নাচির একটা িামলকা ইনিচেক্টচরর হ্াচি মিল। ট্রিটা ট্রদচখ মিমন েচ়ি ট্রশানাচলন–
উেমস্থি োকচি হ্ারল্ড ক্রাচকনেেে-ইমন লেচনর একজন প্রমিমষ্ঠি েযেিা়েী। ট্রকমড্রক–
এ হ্চি ট্রিই িমে আাঁমকচ়ে, মেচদচশ োচক। আর একজন আলচফ্রড–িার কাজকিে 
মেষচ়ে মকিু জানচি োমরমন। 
  
িামলকাটা ট্রশানাচনা হ্চল ইনিচেক্টর ট্রেকন েলচলন, মকন্তু ট্রেচনর ট্রিই অদু্ভি কামহ্নীটা 
ট্রকন প্রোর করা হ্ল এখচনা েুঝচি োরমি না। 
  
–কাজটা ট্রিা ট্রিই েৃদ্ধ িমহ্লার–মিি িারেল না মক নাি, িাাঁর িচে িুমি ট্রদখা 
কচরমিচল? জানচি োইচলন মেি কনচস্টেল। 
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-ট্রদখা কচরমিলাি িযার। ট্রেচন ট্রয হ্িযার ঘটনামট ঘচটমিল, এমেষচ়ে মিমন মস্থর মনমিি। 
আর স্পিই স্বীকার করচলন, িৃিচদহ্মট খুাঁচজ োর করার জনয মিমনই ট্রিই িরুেী 
আইচলিেযাচরাচক মনযুক্ত কচরমিচলন। 
  
-খুেই েিকপ্রদ েযাোর। েলচলন মেি কনচস্টেল, ওই মিি ট্রজন িারেল, নািটা আচগ 
শুচনমি েচল িচন হ্চি। ই়োচডের িচে ট্রযাগাচযাগ করচল হ়্েচিা জানা যাচে। 
  
. 
  
কচরানাচরর মেোর অনুষ্ঠাচন লুমির িাক্ষয ট্রনও়ো হ্ল। ডাক্তাচরর মরচোটেও হ্ামজর করা। 
হ্ল। মকন্তু ট্রকউ িৃি ট্রিচ়েমটচক িনাক্ত করচি োরল না। 
  
ক্রাচকনেেে েমরোচরর ট্রিাট োাঁেজন উেমস্থি মিল। এিা, ট্রকমড্রক, হ্ারল্ড, আলচফ্রড 
এেিং ব্র্া়োন ইস্টামল। 
  
এই েমরোচরর িৃিকনযা এমডচের স্বািী ব্র্া়োন ইস্টামল। এচদর িচে মিচলন, েমরোচরর 
আইন িিংক্রান্ত উেচদিা িমলমিটর িাচিের প্রধান মিঃ উইিচোনে। 
  
িিি েযাোরটা ক্রাচকনেেে েমরোচরর কাচি খুেই দুঃখজনক হ্চ়ে দাাঁম়িচ়েচি। িাই 
অনমিমেলচম্বই এর ঝাচিলা ট্রিটাোর জনয মিঃ উইিচোনে োম়িচি ইনিচেক্টচরর িচে 
একটা িাক্ষাৎকাচরর েযেস্থা কচরমিচলন। 
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কচরানাচরর মেোর িভা ট্রেচক মিচর িকচল ে়িার ঘচর উেমস্থি হ্চলন। ট্রিখাচন 
উেমস্থি মিচলন ইনিচেক্টর ট্রেকন এেিং স্কটলযােই়োডে ট্রেচক আগি মডচটকমটভ 
ইনিচেক্টর ডারিট ক্রাডক। 
  
েমরে়ে েেে িমূ্পেে হ্চল ক্রাডক মিঃ উইিচোনেচক েলচলন, শুচনমি আেমন ক্রাচকনেেে 
েমরোচরর প্রমিমনমধে করচিন। িাই আেনাচক জানাচনা উমেি েচল িচন করমি। িৃি 
স্ত্রীচলাকমটচক িনাক্ত করা িম্ভে হ়্েমন। এটা খুেই স্বাভামেক। ট্রকননা ট্রি স্থানী়ে োমিো 
মিল না।   ট্রি এচিমিল লেন ট্রেচক, আর আিরা অনুিান করমি, ট্রি এচিমিল ফ্রাে 
ট্রেচক। 
  
মিঃ উইিচোনে েলচলন, েযাোরটা আিাচদর েমরোচরর েচক্ষ খুেই দুভোগযজনক হ্চ়ে 
উচঠচি। অেে েমরোচরর ট্রকউই েযমক্তগিভাচে েযাোরটার িচে জম়িি ন়ে। 
  
িেুও েমরোচরর প্রচিযক িদচিযার িচে আমি মকিুক্ষে কো েলচি োই। আর আশা 
করমি, এই োম়ি এেিং েমরোচরর িম্পচকে আেমন আিাচদর ও়োমকেহ্াল করচি 
োরচেন। 
  
মিঃ উইিচোনে অমনিা িচেও েলচি লাগচলন, এই োম়ি মনিোে কচরমিচলন লব্ধ প্রমিষ্ঠ 
েযেিা়েী ট্রজামি়ো ক্রাচকনেেে, ১৮৮৪ িাচল। েযেিার িূচত্র প্রেুর মেে িম্পচদর 
অমধকারী হ্চ়েমিচলন মিমন। েিেিাচন িার ে়ি ট্রিচল লুোর ক্রাচকনেেে এই োম়িচি 
োি করচিন। 
  
–শুচনমি মিঃ লুোর ক্রাচকনেচেের আচরক ভাই মিল? 
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–হ্যাাঁ। মিমন ১৯১১ িাচল ট্রিাটর দুঘেটনা়ে িারা যান। 
  
–এই োম়ি এেিং িম্পচদর মেষচ়ে ট্রকাচনা উইলেত্র মনি়েই আচি। 
  
-িা আচি। মিঃ ট্রজামি়ো ক্রাচকনেেে িার মেশাল িম্পমে োচস্টর হ্াচি মদচ়ে ট্রগচিন। 
উইচলর শিে অনুযা়েী, লুোর যিমদন ট্রোঁচে োকচেন িিমদন িমঞ্চি মেে ট্রেচক অমজেি 
আ়ে মিমন োচেন। লুোচরর িৃিুযর ের িিি মেে িার িন্তানচদর অেোৎ এডিাে, 
ট্রকমড্রক, হ্ারল্ড, আলচফ্রড, এিা এেিং এমডচের িচধয িিান ভাচে েণ্টন করা হ্চে। 
এডিাে যুচদ্ধ িারা ট্রগচি। িম্পমের ভামগদার েিেিাচন ট্রকমড্রক, হ্ারল্ড, আলচফ্রড, এিা 
এেিং এমডচের ট্রিচল আচলকজাোর। োম়িটার মেষচ়ে শিে হ্ল, এটা োচে লুোচরর 
জীমেি ট্রিচলচদর িচধয ট্রয ট্রজযষ্ঠ অেো িার িন্তান। 
  
–এডিাে ক্রাচকনেেই ট্রিা মিঃ লুোচরর ট্রজযষ্ঠেুত্র, িাই ট্রিা? 
  
–হ্যাাঁ। 
  
 –মিমন মক মেোমহ্ি মিচলন? 
  
–না। 
  
–িাহ্চল োম়িটা োচি মিিী়ে ট্রিচল ট্রকমড্রক? 
  
–হ্যাাঁ। 
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মিঃ লুোর ক্রাচকনেেে এোম়ি মেমক্র করচি োরচেন না? 
  
-না। ট্রকেল িাই ন়ে, উইল অনুযা়েী, িূলধচনর ওেচর িার ট্রকাচনা মন়েন্ত্রে ট্রনই। 
েলচলন মিঃ উইিচোনে। 
  
-োে ট্রিচলর ওের িন্তুি মিচলন না ট্রোঝা যাচি। েলচলন ক্রাডক। 
  
-আেনার অনুিান মঠক। োমরোমরক েযেিাচ়ে ট্রজযষ্ঠ েুচত্রর অনাগ্রহ্ লক্ষয কচর েৃদ্ধ 
ট্রজামি়ো হ্িাশ হ্চ়েমিচলন। িাই মিমন িাাঁর মেে েরেিেী েিংশধরচদর জনয োচস্টর 
হ্াচি িুচল ট্রদন। 
  
–মকন্তু লুোর যিমদন জীমেি োকচিন, িিমদন জীমেি েিংশধররা িম্পমে ট্রেচক মকিুই 
োচিন না। মনচজচদর ট্ররাজগাচরর ওেরই িাচদর মনভের করচি হ্চি। 
  
–মকন্তু, আমি েুঝচি োরমি না, মেরি কচে েলচলন মিঃ উইিচোনে, একজন অজানা 
মেচদশী িমহ্লার িৃিুযর িচে ক্রাচকনেেে েমরোচরর এিে মেেরচের মক িম্পকে োকচি 
োচর। 
  
–আোিিঃ িম্পকে ট্রনই েচলই িচন হ্চি, িিকে কচে েলচলন ক্রাডক, িচে কোগচলা 
অনােশযক ন়ে। যাইচহ্াক, মিঃ উইিচোনে, আেনাচক ধনযোদ। আোিিঃ আর মকিু 
জানার ট্রনই। লাচঞ্চর েচর ধরুন দুচটা েচনচরা নাগাদ, ইনিচেক্টর ট্রেকন এেিং আমি 
আোর আিে। েমরোচরর িকল িদচিযার িচে আলাদাভাচে মকিুক্ষে কো েলে। িৃি 

http://www.bengaliebook.com/


 ৪-৫০ ফ্রম প্যাড িংটন । আগাথা ডিডি । ডমস মাপ্পল ধারাবাডিক 

48 

www.bengaliebook.com                                  সূডিপ্ত্র 
 

 

স্ত্রীচলাকমটচক িনাক্তকরচের মেষচ়ে কাচরা কাি ট্রেচক হ়্েচিা ট্রকাচনা িূত্র োও়ো ট্রযচি 
োচর। 
  
. 
  
কচরানাচরর মেোর িভা ট্রেচক মিচর এচি লুমি লাচঞ্চর রান্না ইিযামদ প্রস্তুমির কাচজ 
িচনাচযাগ মদচ়েমিল। 
  
ট্রিই িি়ে মেেেীক ব্র্া়োন ইস্টামল রান্নাঘচর এচি িার িচে গল্প জু়িল। 
  
 মনঃিে এই িানুষমটর ে়েি েমিচশর কািাকামি। ট্রি মকচশার আচলকজাোচরর মেিা। 
কিেচক্ষচত্র মেিানোলনার দক্ষিার জনয মড এি মি ট্রিচডল িারা িম্মামনি। 
  
লুমি কাচজর িাাঁচক গল্প করচি করচি ট্রলাকমটচক গভীরভাচে মনরীক্ষে করার ট্রেিা 
করল। যোিিচ়ে লুমির েিৎকার রান্নার প্রশিংিার িধয মদচ়ে লাঞ্চেেে িিাধা হ্ল। 
  
েুমলি অমিিার দুজন মনমদেি িিচ়েই মিচর এচলন। কাচজই লাচঞ্চর অেযেমহ্ি েচরই 
লাইচব্র্মর ঘচর েমরোচরর িকল িদিযচক এচক এচক িাচদর িািচন েিচি হ্ল। 
  
ইনিচেক্টর ক্রাডক প্রেচি কো েলচলন ট্রকমড্রক ক্রাচকনেচেের িচে। 
  
ভদ্রচলাক ট্রেমল়োমরকচির ইমডজাচি মেগি িেির ধচর আচিন। ট্রেশা়ে মেত্রমশল্পী। 
মক্রিিাি উেলচক্ষ মদন কচ়েক আচগই মিমন একোর ট্রদচশ এচিমিচলন। এোচর এমির 
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িার ট্রেচ়ে আোর েচল এচিচিন। খুচনর ঘটনার েযাোচর েুমলমি হ্াোিার িি়ে এমিচক 
োচশ ট্রেচক িহ্চযামগিা করার জনয। 
  
ট্রকমড্রক জানাল, িৃি স্ত্রীচলাকমটচক ট্রি আচগ কখচনা ট্রদচখমন। এোম়ির িচেও 
ট্রকাচনাকাচল িার ট্রকাচনা িম্পকে মিল না। 
  
ট্রকমড্রচকর েচর ডাক ে়িল হ্ারল্ড ক্রাচকনেচেের। ভদ্রচলাক লেচনর প্রমিমষ্ঠি েযেিা়েী। 
  
ইনিচেক্টচরর মজজ্ঞািাোচদর জোচে ট্রি-ও জানাল ট্রিচ়েমটর ট্রকাচনা েমরে়ে ো উচেশয 
িম্পচকে িার ট্রকাচনা ধারো ট্রনই। েযাোরটাচক ট্রি েমরোচরর েচক্ষ অপ্রীমিকর এেিং 
দুভোগযজনক িচন কচর। 
  
িৃিী়ে েযমক্ত আলচফ্রড ঘচর  ুকচল িাচক ট্রদচখ ক্রাডচকর িচেহ্ হ্ল, েমত্রকা়ে িার 
িমে ট্রকাচনা িি়ে িার ট্রোচখ েচ়ি অেো ট্রকাোও ট্রদচখচিন। 
  
যাইচহ্াক, িাচক মজজ্ঞািাোদ কচরও ট্রকাচনা লাভ হ্ল না। 
  
এরের এিা এেিং লুোর ক্রাচকনেচের িাক্ষাৎকারও ট্রশষ হ্ল। 
  
ইনিচেক্টর ট্রেকন েলচলন, ট্রোঝা যাচি যাচদর িচে আিরা কো েললাি, এচদর 
কারও িচেই খুচনর ট্রকাচনা িম্পচকে ট্রনই। যমদ োকি, িাহ্চল এভাচে মনচজচদর োম়ির 
ট্রেৌহ্মেচি িৃিচদহ্টা ট্ররচখ মদি না। 
  
ইনিচেক্টর ক্রাডক েলচলন, িাহ্চল আোিিঃ হ্যাাঁম্পটচনই ট্রিরা যাক। 
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মিমন অেশয িচন িচন ভােচলন, িার েুরচনা েমরমেি িানুষমটর িচে একোর ট্রদখা 
করচেন। 
  
. 
  
০৭. 
  
 ইনিচেক্টর ক্রাডকচক ট্রদচখ মিি িারেল েলচলন, আেমন এ ট্রকচির দাম়েচে মনযুক্ত 
হ্চ়েচিন েচল আমি খুমশ হ্চ়েমি। আেনার ধিেমেিা িযার ট্রহ্নমর মিদামরিং আিার মহ্তিষী 
েনু্ধ। এখন কিটা মক জানচি োরচলন ট্রশানা যাক। 
  
-আেনার েনু্ধ মিচিি িযাকমগমলকামডের মেেৃমি, ট্ররচলর মটমকট কাচলক্টার এেিং 
ব্র্যাকহ্যাম্পটচনর ট্রনাট িেই আমি ট্রেচ়েমি। ট্ররলওচ়ে ও েুমলি অনুিন্ধান োমলচ়েও 
কামহ্নীর ট্রকাচনা িিেেন ো়েমন। 
  
িাই িকচলই মিদ্ধান্ত মনচ়েমিল ঘটনাটা এক ে়েস্কা িমহ্লার কল্পনা িা়িা মকিু ন়ে। মকন্তু 
আেনার অনুিান েদ্ধমি িকচলর েুমদ্ধচকই ট্রটক্কা মদচ়েচি। 
  
একটু ট্রেচি ক্রাডক আোর েলচলন, আেনার অভােনী়ে কল্পনাচক আর একটু প্রিামরি 
করচলই ট্রিা আিার িচন হ়্ে হ্িযাকারীরও একটা হ্মদি মিচল ট্রযচি োচর। 
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-িা যমদ োরিাি, েলচলন মিি িারেল, িাহ্চল অেশযই েলিাি। িচে এেযাোচর 
আমি মনঃিচেহ্ ট্রয রাদারচিাডে হ্চল েিোিকারী ট্রকউ একজন হ্িযাকারী অেো খুচনর 
ট্রেিচনর িে ঘটনা জাচন। 
  
-ট্রয গদািঘরটা়ে কমিচন িৃিচদহ্ রাখা হ্চ়েমিল, ট্রিটা িকচলই ট্রেচন, ট্রকাো়ে োমে 
রাখা হ়্ে িাও জাচন। আর রাদারচিাডে হ্চলর িচে যুক্ত ট্রলাচকর িিংখযাও অচনক। ট্রেশ 
মকিু েমহ্রাগি নারী ওখাচন মঠচক কাজ কচরচি। িািা়িা উইচিে ইনিমটমটউট ও এ. 
আর. মে. ও়োচডেন কিেীরাও হ্চ়েচি। ট্রয ট্রকউই জা়েগাটাচক উচেশযেূরচের ট্রক্ষচত্র 
উেচযাগী ভােচি োচর। েলচলন ক্রাডক। 
  
–আেনার অিুমেধা আমি েুঝচি োমর। িৃিচদহ্ িনাক্ত করচি না োরচল আেনাচদর 
েচক্ষ এগচনাও িম্ভে হ্চি না। 
  
–আিরা নানাভাচেই ট্রিচ়েমটর েমরে়ে জানোর ট্রেিা করমি। ওই ে়েচির এেিং ওরকি 
ট্রেহ্ারার মনরুমেি ট্রিচ়েচদর খেরও অনুিন্ধান কচর ট্রদখমি। েুমলি িাজেন েচলচিন, 
ট্রিচ়েমটর ে়েি োঁ়েমত্রচশর কািাকামি, স্বাস্থযেিী এেিং িম্ভেি মেোমহ্িা, কিেচক্ষ একমট 
িন্তান িার োকা উমেি। িার গাচ়ের িিা দাচির িারচকাটমট লেচনর ট্রকাচনা ট্রদাকান 
ট্রেচক ট্রকনা ন়ে, িা-ও জানা ট্রগচি। 
  
–অনয ট্রোশাক–অন্তেোি ইিযামদ 
  
-হ্যাাঁ, ওগচলা মেচদমশ, ট্রেমশর ভাগই েযামরি ট্রেচক ট্রকনা। আিরা েযামরচির েুমলিচক 
লীর মেি োমঠচ়ে মদচ়েমি। আশা করমি ট্রকাচনা একটা খের োও়ো যাচে। 
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–ট্রিই োউডার েযাকটা 
  
-ওটা খুেই িিা মজমনি। ট্রকাচনা কাচজ আচিমন। িচে ওই মজমনিটা িচে িচে 
েুমলচির হ্াচি ট্রেৌঁিাচনার েযেস্থা করচল 
  
মিি িারেল োধা মদচ়ে েলচলন, আিচল িৃিচদহ্টা খুাঁচজ োর করার েযাোচরই আমি 
মেচশষ আগ্রহ্ী মিলাি। 
  
–আেমন মনঃিচেহ্ হ্চলন মক কচর ট্রয িৃিচদহ্টা খুাঁচজ োও়ো যাচে? 
  
-ওই ট্রিচ়েমটর অভামেি কিেদক্ষিা ট্রদচখ। ও এক অনয জাচির ট্রিচ়ে। িা রাদারচিাডে 
হ্চল কাজকিে ট্রকিন করচি? 
  
–ট্রদচখ িচন হ্চলা োম়ির োমিোরা িকচলই িার ওেচর মনভেরশীল হ্চ়ে েচ়িচি। 
আিরা অেশয িার িচে আেনার েমরেচ়ের কো ট্রগােন ট্ররচখমি। 
  
-আিার িচে অেশয িার কাচজর েুমক্ত ট্রশষ হ্চ়ে ট্রগচি। 
  
–িাহ্চল েলচিন, ট্রি িচন করচল যোরীমি ওখানকার কাজ ট্রিচ়ি মদচি োচর? 
  
 –স্বিচে। 
  
–মকন্তু ট্রি ট্রিা কাজ আচগর িিই কচর েচলচি। 
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–ট্রিচ়েমট েুমদ্ধিিী, ট্রকাচনা মেষচ়ে আগ্রহ্ জাগা অিম্ভে ন়ে। 
  
যাইচহ্াক, আিরা িদন্ত োমলচ়ে যামি। 
  
 –ট্রলচগ োকচল কাযেমিমদ্ধ হ্চে। েলচলন মিি িারেল। 
  
–মকন্তু আেনার মকিু ট্রপ্ররো না ট্রেচল মকিু মেন্তালব্ধ িূত্র 
  
জলজযান্ত একমট ট্রিচ়ে মনোো হ্চ়ে ট্রগল অেে মনরুমেি আত্মী়ে ো েনু্ধর িন্ধান ট্রকউ 
করচি না এটাই আিার প্রধান মেন্তার মেষ়ে হ্চ়ে উচঠচি। িাই ট্রকাচনা মেচ়েটার োমটে, 
যারা একজা়েগা ট্রেচক আচরক জা়েগা়ে ঘুচর ট্রে়িা়ে িাচদর কো ভােমি। ওরকি 
োমটের ট্রিচ়েচদর োম়ির িচেও েন্ধন েলচি মকিু োচক না। ট্রকাচনা ট্রিচ়ে হ্ামরচ়ে ট্রগচল 
িাধারেিঃ িার ট্রখাাঁজ ট্রনোরও িাই ট্রকউ োচক না। 
  
ক্রাডক ট্রহ্চি েলচলন, আেনার এই কল্পনার োিে মভমে অস্বীকার করা যা়ে না। 
মেষ়েটা আিরা িাো়ে রাখে। 
  
. 
  
মিি িারেল েরমদনই িার েনু্ধ মিচিি িযাকমগমলকামডেচক ঘটনার মেিামরি মেেরে 
মদচ়ে মেমঠ মলখচলন। ব্র্যাকহ্যাম্পটচনর রাদারচিাডে হ্চলর একমট োেচরর কমিচনর িচধয 
ট্রেচন গলা মটচে শ্বািরুদ্ধ কচর খুন করা ট্রিচ়েমটর িৃিচদহ্ োও়ো ট্রগচি–এই িিংোদ 
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জানচি ট্রেচর মিচিি িযাকমগমলকামডে ট্রয েমরিৃমপ্তর হ্ামি হ্ািচিন মেমঠ মলখচি মলখচি 
িানিেচক্ষ িার ট্রিই দৃশয িুচট উঠল। 
  
. 
  
০৮. 
  
 োিন িাজার জনয োিেচল গাি িিংগ্রহ্ করার উচেচশয লুমি িেমজ োগাচন  ুচকমিল। 
ট্রকমড্রক ক্রাচকনেেও এই িি়ে এচি জুটল। 
  
–আেনার এই কাজ আিার একদি েিে ন়ে। 
  
–ট্রকান কাজ? অোক হ্ল লুমি। 
  
–এই ট্রয োম়ির মঝচ়ের কাজ। 
  
-আোর দৃমিভমের প্রশিংিা করা ট্রগল না। আমি গৃহ্স্থালীর কাচজর িাহ্াযযকামরেী। 
  
হ্যাাঁ, এচিই আেনার অদু্ভি স্বভােটা ধরা েচ়ি। 
  
-অদু্ভি 
  
–অদু্ভি না হ্চল আর ওই গদািঘচরর ট্রভিচর একটা ট্রিচকচল কমিচনর ট্রভিচর 
আেনার ট্রোখ েচ়ি? 
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লুমি হ্ািল 
  
–োোর িম্পচকে আেনার মক ধারো? 
  
–এিে মনচ়ে মেন্তা করার অেির োইমন। 
  
–আমি জামন এিা োচদ আিাচদর িকলচক মিমন ঘৃো কচরন। মনচজ স্বভােচদাচষ 
ঠাকুদোর ট্রকাচে েচ়িমিচলন। মিমন িার িিি মেষ়েআশ়ে নামিনািমনচদর জনয োচস্টর 
হ্াচি িুচল মদচ়ে ট্রগচলন। 
  
আর এিন েযেস্থা কচর ট্রগচলন ট্রয িমঞ্চি অেে ট্রেচক যা আ়ে হ্চে ট্রকেল ট্রিটুকু মিমন 
মনচজ ট্রভাগ করচি োরচেন, িূলধন িুাঁচি োরচেন না। আর আিাচদর মেিৃচদে 
করচলন মক, না, এখাচন এচি ট্রকেল টাকা জমিচ়ে টাকার োহ্া়ি োনাচলন। 
  
ঠাকুদোর মেচের এক কেদেকও আিরা ভাইচোচনরা ট্রকউ ট্রেলাি না। আমি একজন 
মশল্পী, মেচদচশ েচ়ি ট্রেচক িার খামি। হ্ারল্ড মনচজর উচদযাচগ েযেিা কচর গেযিানয 
হ্চ়েচি। িচে োজাচর িার িম্পচকে মনেনী়ে গজে ট্রশানা যা়ে। আর আলচফ্রড ট্রেোরা, 
ট্রি হ্চলা েমরোচরর কাচলা ট্রভ়িা, কুলাোর যাচক েচল। ট্রিাটখাট নানা কাজ ও মেমভন্ন 
িি়ে কচরচি, আর িচেচিই িচেহ্জনক ঘটনা ঘমটচ়েচি। অচনক ভাগয ট্রয এখচনা 
ট্রজলখানা়ে ট্র াচকমন। 
  
–একজন অেমরমেি ট্রলাকচক এিেকো েলা আেনার মক উমেি কাজ হ্চি? 
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 –ট্রকন, িুমি মক েুমলচির ইনিিোর? 
  
–মেমেত্র মক? 
  
এই িি়ে ট্রদখা ট্রগল, এমি োগাচনর দরজা মদচ়ে আিচি। 
  
–না, আমি যাই, অচনক কাজ েচ়ি আচি। 
  
 লুমি িেমজ োগাচনর ট্রভির মদচ়ে োম়ির ট্রভিচর  ুচক ট্রগল। 
  
–ট্রকমড্রক, ট্রিািার িচে কো েলচি োই। ভাইচ়ের মদচক এমগচ়ে এচি েলল এিা। 
  
–ট্রিচ়েটাচক একটু োমজচ়ে ট্রদখমিলাি। ওর আিল েমরে়েটা মক? 
  
–মিি আইচলিেযাচরার প্রিে এখন োক ট্রকমড্রক, অনয মেষ়ে মনচ়ে আমি ভ়োনক। 
মেমন্তি। 
  
-ট্রিািার মেন্তার কারেটা মক জানচি োমর? 
  
–ট্রদখ, িৃি স্ত্রীচলাকমটর েমরে়ে েুমলি এখচনা জানচি োচরমন। িচে িারা িাচক 
িরামি েচল িচেহ্ করচি। আিা ট্রকমড্রক, ট্রিচ়েমট মক িামটেন হ্চি োচর? 
  
–ট্রিই িামটেন? মস্থর দৃমিচি এিার িুচখর মদচক িামকচ়ে েলল ট্রকমড্রক, িৃি ট্রিচ়েমট 
িামটেন হ্চি যাচে ট্রকন? 
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-িার ট্রটমলগ্রািটা ট্রিা আিরা ঘটনার িিচ়েই ট্রেচ়েমিলাি। এর ের ট্রি এখাচন 
এচিমিল েচল ট্রিািার িচন হ়্ে? 
  
-ওই গদািঘচর িচর েচ়ি োকচি? একদি অিম্ভে কল্পনা। 
  
–িামটেন একটা মেমঠও ট্রিা আিাচক মলচখমিল, এিে কো েুমলিচক জানাচনা মঠক হ্চে 
িচন কর? 
  
-ওিে মেমঠর ট্রকাচনা মভমে ট্রনই। োো ট্রিা িচন কচরন আিাচদর কাি ট্রেচক টাকা 
আদাচ়ের িমে। যাইচহ্াক, আগ োম়িচ়ে েুমলিচক এিে েলচি যাও়ো ট্রকন? িারা 
িাচদর কাজ করুক না। িুমি েুেোে েচি োক। 
  
-িুমি মঠক েলি মকনা েুঝচি োরমি না। মেমন্তি ভাচে িাো ট্রনচ়ি এিা োম়ির মদচক ো 
ো়িাল। 
  
রািা়ে উচঠ ডাঃ এম্পার িচে ট্রদখা হ্ল। • 
  
-ট্রিািার োোচক ট্রদচখ এলাি। েিৎকার আচিন। মক েযাোর, িচন হ্চি িুমি ট্রকাচনা 
মেষ়ে মনচ়ে খুেই মেমন্তি? 
  
ডাঃ এম্পার ট্রকেল এই েমরোচরর মেমকৎিকই নন, একজন োমরোমরক েনু্ধও। 
মেেদআেচদ মনভেরশীল িেী। 
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এিা ইিিিঃ করচলও িাচক িার ভােনার মেষ়েটা খুচল জানাচে ভােল। 
  
–আিার ভাই যুচদ্ধ িারা মগচ়েচি, আেমন ট্রিা জাচনন– 
  
–হ্যাাঁ, শুচনমিলাি ট্রি একটা িরামি ট্রিচ়েচক মেচ়ে কচর োকচে। িা এখন মক 
  
মেচ়ের িচনাভাচের কো জামনচ়ে আিাচক ট্রলখা মেমঠটা োোর কমদন েচরই ট্রি যুচদ্ধ 
মনহ্ি হ়্ে। ট্রিচ়েমট িম্পচকে ট্রকেল িার ধিেী়ে নািটা িা়িা আিরা আর মকিুই জানিাি 
না। িচে িার একটা মেমঠ অন্তিঃ আিরা আশা কচরমিলাি। মঠক িািখাচনক আচগ, 
মক্রিিাচির িি়ে আিরা এিমদন েচর ট্রিচ়েমটর একটা মেমঠ োই। 
  
–হ্যাাঁ আমি শুচনমি। 
  
–ট্রি মলচখমিল, ইিংলচে এচিচি, আিাচদর িচে ট্রদখা করচি ো়ে। আিরা প্রস্তুি হ্লাি, 
এিমন িিচ়ে ট্রি একটা িারোিো োমঠচ়ে জানা়ে, অমনোযে কারচে িাচক ফ্রাচে মিচর 
ট্রযচি হ্চি। 
  
-েুঝচি ট্রেচরমি, েুমলি িৃি স্ত্রীচলাকমটচক িরামি েচল ধারো করচি–আর ট্রিািার 
আশঙ্কা হ্চি মনহ্ি স্ত্রীচলাকমট ট্রিািার ভাইচ়ের 
  
–হ্যাাঁ। েুমলিচক েযাোরটা জানাচনা উমেি মকনা িাই আমি ভােমি। 
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-েুঝচি ট্রেচরমি। ট্রিািার ভাইচদর িিেেন িুমি োচে না, আমি জামন। আিার েরািশে 
যমদ োও, আমি েলে, েমরোচরর ট্রয যা খুমশ ভােুক, যা উমেি েচল িচন হ্চি, িা 
অেশযই করচে। 
  
আমি হ্চল অচনক আচগই একো ওচদর জানািাি। িুমি মনমিন্ত ট্রেচকা, ট্রয ট্রকাচনা 
অেস্থা়ে ট্রিািার মেোরেুমদ্ধচক আমি িোর আচগ িিেেন জানাে। 
  
. 
  
–আিাচক ডাকচিন মিঃ ক্রাচকনেে? 
  
 –আচি কো েল ট্রিচ়ে, একটা মজমনি ট্রদখাে ট্রিািাচক, এচিা। 
  
েৃদ্ধ এমগচ়ে এচি দরজা েন্ধ করচলন। 
  
লুমি ট্রদখল ঘরটার োরোচশ কাগজেচত্রর িূে জচি আচি। ট্রদ়োচলর ট্রকাো়ে ট্রকাো়ে 
ঝুল। িার ধারো হ্ল, েৃদ্ধ ঘরটা েমরষ্কার করার কো েলচে মনি়েই। 
  
মকন্তু ট্রিিে ট্রকাচনা প্রিচে না মগচ়ে মিঃ ক্রাচকনেেে, মকিু িিৃে অিিৃে ট্রডলারিি 
োেচরর মদচক দৃমি আকষেে কচর েলচলন, এিে আমি িকলচক ট্রদখাই না। ভূ-মেদযা 
মেষচ়ের নিুনা। আচরা ট্রদখাে এচিা। 
  
ট্রদ়োচল ট্রঝালাচনা েূেেেুরুষচদর মকিু িমে ও েিংশেমরেচ়ের িামলকা ট্রদমখচ়ে মিমন 
েলচলন, আিার িাচ়ের মদচকর িকচলই মিচলন রাজা। আমি িাচ়ের ধারাটা 
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ট্রেচ়েমিলাি। মশল্পকলা, প্রােীন ভাস্কযে, এিে মেষচ়ে ট্রঝাাঁক মিল। অেে আিার োো 
মিচলন মনিান্তই সু্কল রুমের িানুষ। দুভোগয আিার দুেির ে়েচি আমি িাচক হ্ারাই। 
িাচ়ের েূেেেুরুষচদর েমরে়ে ট্রেচকই েুঝচি োরচে আিাচদর েিংশধারা কি প্রােীন। 
  
লুমি হ্িভম্ব হ্চলও েুঝচি োরমিল, েৃদ্ধ িার ট্রকাচনা আেমে ো কাচজর কো এখন 
কাচন িুলোর অেস্থা়ে ট্রনই। 
  
লুমিচক শক্ত হ্াচি ট্রটচন একটা মেরাট আকাচরর কাচঠর আলিামরর িািচন মনচ়ে এচলন 
েৃদ্ধ। িার হ্াচির আেুচলর োচে অস্বমি ট্রোধ হ্মিল লুমির। িার শারীমরক শমক্তর 
েমরে়ে োও়ো যামিল। 
  
–এটা হ্ল এমলজাচেচের যুচগর মনদশেন। িারের ট্রদখ— 
  
োমে মদচ়ে আলিামর খুচল একটা কাচঠর োি োর কচর মনচ়ে এচলন মিমন। িার ট্রভির 
ট্রেচক কাগচজ ট্রিা়িাচনা একরাশ ট্রিানার িুদ্রা িািচন ট্র চল মদচ়ে েলচলন, এ হ্চলা 
িহ্ািূলয মজমনি, ট্রিাচভাচরন েচল এগচলাচক। ইিংলচেশ্বচরর নািামঙ্কি। এিমন আচরা 
অচনক মজমনি আচি যা এিা জাচন, অনয ট্রকউ জাচন না। এিেই হ্ল আিার আর 
ট্রিািার 
  
এিে ট্রিািাচক ট্রকন ট্রদমখচ়ে রাখমি জান ট্রিচ়ে। আমি োই না িুমি আিাচক অিুস্থ আর 
েুচ়িা েচল ভাচো। ওরা আিাচক েুচ়িা িামজচ়ে রাখচি ো়ে। মকন্তু এখচনা অচনক েির 
েহ্াল িমে়েচি মটচক োকে আমি। ওচদর অনুগ্রহ্ করার জনয অি িহ্চজ িরমি না। 
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ট্রিািার েুমদ্ধ আচি, ট্রিজ আচি, ট্রিজনয ট্রিািাচক একটা উেচদশ মদচি োই–ট্রকাচনা 
অল্পে়েিী যুেচকর োিা়ে েচ়ি মনচজর ভমেষযিটা ট্রলাোট কচরা না। মনচজর ভমেষযৎ 
গমিচ়ে মনচি হ্চল িেুর কচরা 
  
েৃদ্ধ লুমির কাচনর কাচি মিিমিি কচর েলচলন, েলমি িেুর কর– 
  
এরের লুমির োহচি িৃদু োে মদচ়ে েলচলন, আমি মক েললাি েুঝচি োরচল ট্রিা? 
আিার এ প্রিাে মনি়ে েিে হ্চ়েচি–িমিয কো েল– 
  
মঠক এই িি়ে দরজার োইচর ট্রেচক এিার ডাক শুনচি ট্রেচ়ে লুমি স্বমির মনঃশ্বাি 
ট্রিলল। 
  
–মিি ক্রাচকনেেে আিাচক ডাকচিন। 
  
লুমি যখন দ্রুিোচ়ে হ্লঘচর প্রচেশ করল, ট্রি উেলমব্ধ করল, েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে িাচক 
একমট শিে িািচন ধচর মেোচহ্র প্রিাে মদচলন। 
  
. 
  
০৯. 
  
 মনউ স্কটলযাে ই়োচডের অমিিঘচর েচিমিচলন ডারিট ক্রাডক। ইমিেূচেেই মিমন 
েযামরচির েুমলি ট্রহ্ডচকা়োটোচরর িচে কো েচলচিন। িৃি ট্রিচ়েমটর মকিু িচটাগ্রাি 
আচগই িাচদর কাচি োমঠচ়ে ট্রদও়ো হ্চ়েমিল। 
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এখন ট্রজচন মনমিন্ত হ্চ়েচিন, ট্রিখানকার েুমলি ভ্রািযিাে মেচ়েটার দলগচলার িচধয 
অনুিন্ধান কাজ োমলচ়েচি। 
  
এিমন িিচ়ে একজন কনচস্টেচলর মনচ়ে আিা একটা মিে ট্রেচক জানচি োরচলন 
এিা ক্রাচকনেেে দশেনপ্রােেী। িার মনচদেশ ট্রেচ়ে কচ়েক িুহূ্িে েচরই কনচস্টেল এিাচক 
িার ঘচর ট্রেৌঁচি মদচ়ে ট্রগল। 
  
যোরীমি ট্রিৌজনয মেমনিচ়ের ের আিন গ্রহ্ে কচর প্রািমেক দু-োর কোর েচর এিা 
িরািমর েলল, আিার মিন ভাইচক ট্রিা আেমন ট্রদচখচিন। িািা়িা আর এক ভাই 
এডিাে যুচদ্ধ িারা যা়ে। িৃিুযর আচগ ট্রি আিাচক একটা মেমঠ ট্রলচখ। 
  
েযাগ ট্রেচক মেমঠটা োর কচর এিা েচ়ি ট্রশানাল। 
  
মপ্র়ে এিা, 
িুমি িচন আঘাি োচে না এই মেশ্বাি মনচ়েই জানামি, একমট িরামি ট্রিচ়েচক আমি 
মেচ়ে করমি।হ্ঠাই ট্রযাগাচযাগ হ্চ়েচি। আিার দৃঢ় মেশ্বাি, িামটেনচক ট্রিািার েিে হ্চে। 
আমি তিমনক িানুষ, আিার যমদ মকিু হ়্ে, িামটেনচক ট্রদখচে। আশা করমি েচরর মেমঠচি 
আিাচদর মেোচহ্র খের মেিামরি ট্রিািাচক জানাচি োরে। েৃদ্ধ মেিাচক এিে কো 
জামনচ়ে িার অশামন্ত োম়িচ়ে কাজ ট্রনই। 
এডিাে 
  
ইনিচেক্টর ক্রাডক হ্াি োম়িচ়ে মেমঠটা মনচলন। 
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-িারের েলুন। 
  
এিা েচল েলল, এ মেমঠ োও়োর দুমদন েচরই একটা িারোিো়ে যুচদ্ধ এডিাচের িৃিুয 
িিংোদ ট্রেলাি। আমি েচর জানচি ট্রেচরমি, িািমরক মেভাচগর ট্ররকচডে এডিাচের 
মেোচহ্র উচিখ মিল না। 
  
এরের ট্রিচ়েমটর কাি ট্রেচকও ট্রকাচনা মেমঠেত্র োইমন। আমিও অেশয ট্রখাাঁজখের ট্রনোর 
ট্রেিা কচরমিলাি। মকন্তু িমূ্পেে নাি জানা মিল না েচল ট্রকাচনা িল হ়্েমন। িখন ধারো 
কচর মনই, ট্রশষ েযেন্ত হ়্েচিা। আিার ভাইচ়ের িচে মেচ়েটা হ়্েমন। 
  
এিমদন েচর িািখাচনক আচগ আমি একটা মেমঠ োই। মেমঠর িলা়ে নাি মিল িামটেন 
ক্রাচকনেেে। 
  
–মেমঠটা আেনার কাচি আচি? আগ্রচহ্র িচে জানচি োইচলন ক্রাডক। 
  
এিা হ্ািেযাগ ট্রেচক মেমঠটা োর কচর মদল। িরামি হ্রচি ট্রলখা মেমঠটা ে়িচলন 
ক্রাডক। 
  
মপ্র়ে িাদচিা়োচজল, 
আিার এ মেমঠ হ়্েচিা আেনার ট্রেদনার কারে হ্চে। আেনার ভাই, আিাচদর মেচ়ের 
িিংোদ আেনাচক জামনচ়েমিল মকনা আমি জামন না। েচলমিল জানাচে। আিাচদর মেচ়ের 
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িাত্র কমদন েচরই ট্রি িারা যা়ে। আর ট্রিই িিচ়েই আিাচদর গ্রািও জািোনচদর 
অমধকাচর েচল যা়ে। 
  
যুচদ্ধর ের এক নিুন ধরচনর জীেনযাত্রা়ে জম়িচ়ে যাোর িচল ট্রভচেমিলাি, আেনাচদর 
িচে আর ট্রযাগাচযাচগর ট্রেিা করে না। অেশয আেনার ভাই আেনার িচে 
ট্রযাগাচযাচগর কোই েচলমিচলন। 
  
েিেিাচন আিার ট্রিচলর কো ট্রভচেই এই মেমঠ মলখমি। আিার ট্রিচল িাচন আেনার 
ভাইচ়ের ট্রিচল। িার উেযুক্ত িুচযাগিুমেধার েযেস্থা করা আিার িাচধয কুমলচ়ে উঠচি 
না। 
  
আগািী িপ্তাচহ্ আমি ইিংলে যামি। আেনার িম্মমিজ্ঞােক মেমঠ ট্রেচল আেনার িচে 
মগচ়ে ট্রদখা করে। আিার মঠকানা, ১২৬ এলাোিে ট্রক্রচিন্ট, এন, ১০। আশা করে, 
আিার মেমঠ ট্রেচ়ে আেমন িিোহ্ি হ্চেন না। প্রীমি ও শুচভিা জানামি। 
আেনার 
িামটেন ক্রাচকনেেে 
  
ক্রাডক দুোর মেমঠটা েচ়ি মিমরচ়ে মদচলন। 
  
–মেমঠটা োোর ের আেনার প্রমিমক্র়ো মক হ্চ়েমিল মিি ক্রাচকনেেে। 
  
-েুঝচিই োরচিন, মেমঠ োোর ের আমি খুেই মেেমলি হ্চ়ে েম়ি। আিার িচন 
হ্চ়েমিল, যমদ িমহ্লা িমিযই িামটেন হ়্ে, িচে িাচক উেযুক্ত িম্বধেনা জানাচনা উমেি। 
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অেশয এমেষচ়ে আমি আিার ভাই হ্ারল্ড আর ভগ্নীেমি ব্র্া়োন ইস্টমলর িচেও েরািশে 
কচরমিলাি। মকন্তু িারা অমেশ্বাি কচর আিাচক িিকে হ্োর েরািশে মদচ়েমিল। 
  
যাইচহ্াক, আমি মেমঠচি উমিমখি মঠকানা়ে মেমঠ মলচখ িাচক রাদারচিাডে হ্চল আিার 
আিন্ত্রে জানাই। 
  
মদন কচ়েক েচরই লেন ট্রেচক একমট িারোিো োমঠচ়ে িামটেন আিাচক জানা়ে 
অপ্রিযামশি কারচে ট্রি ফ্রাচে ট্রযচি োধয হ্চি। এর ের এখন েযেন্ত আর ট্রকাচনা খের 
োইমন। 
  
–মক্রিিাচির কি মদন আচগ এই ঘটনাগচলা ঘচটচি? 
  
–মক্রিিাচির অল্প কমদনই োমক মিল িখন িার িারোিো আমি ট্রেচ়েমিলাি। আমি 
জামনচ়েমিলাি, মক্রিিাচির েচরর িপ্তাচহ্ আিার জনয। ট্রকননা ট্রিই িি়ে িকচলই 
োম়িচি উেমস্থি োকচে। 
  
-িাহ্চল আেনার মক ধারো, োেচরর কমিচন আমেষ্কার করা িৃিচদহ্টা িামটেচনর হ্চি 
োচর? 
  
-না, একো আিার কখচনা িচন হ়্েমন। স্ত্রীচলাকমট মেচদমশনী েচল আেনারা যখন 
অনুিান করচলন, িখন িামটেচনর কো আিার ট্রখ়োল হ়্ে। 
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 –মঠক আচি মিি ক্রাচকনেেে, আিরা ট্রখাাঁজ মনচ়ে ট্রদখমি। েযাোরটা আিাচদর নজচর 
এচন উমেি কাজ কচরচিন। েুমলি িাজেচনর েক্তেয হ্ল, স্ত্রীচলাকমটর িৃিুয হ্চ়েমিল, 
িৃিচদহ্ আমেষ্কার হ্ও়োর মদন ট্রেচক মিন-োর িপ্তাহ্ আচগ। এখন আিাচদর ট্রদখচি 
হ্চে ট্রয স্ত্রীচলাকমট আেনাচক মেমঠ মলচখমিল ট্রি িমিযই ফ্রাচে মগচ়েমিল মক না। আেমন 
মনমিন্ত োকুন, এোচর যা করার আিরাই করমি। 
  
ভাচলাকো, আেমন েচলচিন আেনার ভাই হ্ারল্ড ও আেনার ভগ্নীেমির িচে েরািশে 
কচরমিচলন। আেনার োো ও অনযভাইচদর এমেষচ়ে িচনভাে মক মিল িাচি েলচলন 
না। 
  
-োোচক জামনচ়েমিলাি। মেমঠটাচক মিমন দুি ট্রলাচকর টাকা আদাচ়ের মিমকর েচলই িচন 
কচরমিচলন। অনয দুই ভাই মেচশষ আগ্রহ্ প্রকাশ করচি ো়েমন। িচে আিরা ট্রিাটািুমট 
এরকি মস্থর কচর ট্ররচখমিলাি ট্রয িামটেনচক আিরা অভযেেনা জানাে এেিং আিাচদর 
েমরোচরর আইনগি উেচদিা মিঃ উইিচোনেচক উেমস্থি োকচি েলে। 
  
–মিঃ উইিচোচনের েরািশে মক মিল? 
  
 –িাচক জানাোর আচগই িারোিোটা ট্রেচ়েমিলাি। 
  
–আিা, মেমঠর কো আেনার িমিয েচল িচন হ্চ়েমিল? 
  
-িমিযকো েলচি, ট্রেহ্াদে কচে েলল এিা, ভাইচদর িচধয এডিােচকই আমি ট্রেমশ 
ভাচলাোিিাি। িাই মেমঠটা আিার কাচি অস্বাভামেক ো িমিয েচলই িচন হ্চ়েমিল। 
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আিার ধারো হ্চ়েমিল, এডিচের িৃিুযর ের হ়্েচিা অনয ট্রকাচনা েুরুষ িার আর িার 
ট্রিচলর ভার মনচ়েমিল। 
  
েচর ট্রিই েুরুষমটর িৃিুয হ়্ে, আর ট্রি এডিাচের ট্রিচলর কো ট্রভচেই িার েমরোচরর 
কাচি আচেদন করার কো ভাচে। এডিাে মনচজই িাচক ট্রি েরািশে মদচ়েমিল েচল ট্রি 
মেমঠচি উচিখ কচরমিল। এটা িমিযকো ট্রয এডিাচের েুত্রিন্তাচনর কো শুচন আমি 
খুে খুমশ ও আগ্রহ্ী হ্চ়ে উচঠমিলাি। 
  
ক্রাডক মেমন্তিভাচে িাো না়িচলন। েচর েলচলন, মেমঠটা িমিয েচল িচন হ্োর িেি 
কারে আচি। মকন্তু িামটেন ক্রাচকনেেে এিদূর এমগচ়ে এচিও হ্ঠাৎ ট্রকন েযামরি মিচর 
ট্রগচলন এটাই ধাাঁধা হ্চ়ে উচঠচি। এরের আর ট্রকাচনা মেমঠও ট্রকন আেমন ট্রেচলন না? 
িচে একটা িম্ভােনা এিন হ্চি োচর, আেনার ট্রকাচনা ভাই-এর েচক্ষ িদচন্তর েযেস্থা 
করা অিম্ভে ন়ে। ট্রকননা, এডিাচের িমিযকার েিংশধর িার ঠাকুদোর িম্পমের 
নযা়েিেি উেরামধকারী। ট্রকেল িাই ন়ে, উইচলর ট্রয শচিের কো আমি শুচনমি, িাচি 
এডিাচের ট্রিচলই রাদারচিাডে হ্ল এেিং িিংলগ্ন জমির িামলক হ্োর কো। 
  
এই িামটেন হ়্েচিা প্রেচি েুচঝ উঠচি োচরমন ট্রয িাচক ট্রিচলর দামে মনচ়ে উেমস্থি 
হ্চল একদল কমঠনহৃদ়ে েযেিা়েীর িচে িমু্মখ িিংঘচষের িুচখািুমখ হ্চি হ্চে। আইনগি 
কমঠন েমরমস্থমির কো মেচেেনা কচরই হ়্েচিা ট্রি নীরে োকাই িেি িচন কচরচি। 
  
এিা মেমন্তিভাচে িাো না়িল। 
  
যাইচহ্াক, আিরা উেযুক্ত িদচন্তর েযেস্থা করমি। 
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–আেনার িহৃদ়েিার জনয ধনযোদ জানামি। 
  
 এিা মেদা়ে মনচ়ে ঘর ট্রিচ়ি ট্রেমরচ়ে এল। 
  
মিমনট দুচ়েক েচি মেন্তা করচলন ক্রাডক। েচর ট্রিাচন মডচটকমটভ িাচজেন্ট 
ওচ়েদারেচলর িচে ট্রযাগাচযাগ করচলন। মনচদেশ মদচলন, মিমন ট্রযন এখুমন ১২৬, 
এলভািে ট্রক্রচিন্ট, নম্বর ট্রটন এই মঠকানা়ে মগচ়ে মিচিি িামটেন ক্রাচকনেেে নাচি 
িমহ্লার ট্রখাাঁজখের জানার ট্রেিা কচরন। 
  
-আচরা ট্রশান েে, েলচলন ক্রাডক, রাদারচিাডে হ্চল োও়ো িৃিচদচহ্র িচটাও িচে 
ট্রনচে। আিার ধারো ওই নাচির িমহ্লা ওই মঠকানা়ে োি করচিা মকিংো মেমঠেচত্রর 
ট্রখাাঁচজ আিি। 
  
মেচকচলর মদচক একজন মেচ়েটার দচলর এচজচন্টর িচে মিমন ট্রদখা করচলন। অমিচি 
মিচর এচিই ট্রেচলন েযামরচির একমট ট্রটমলচিান। 
  
 এখাচন েযাচল িামরটামি দচলর আন্না িামভনস্কা নাচি একমট ট্রিচ়ের িচে আেনার 
োঠাচনা মেেরচের মিল োও়ো যাচি। আিাচদর প্রিাে, এখাচন েচল আিুন। ট্রডমিল, 
েযামরি েুমলি ট্রহ্ড ট্রকা়োটোি। 
  
ক্রাডক ট্রিই িুহূ্চিে মিদ্ধান্ত মনচলন। রাচির মস্টিাচরই েযামরি রওনা হ্চেন। 
  
. 
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লুমি আইচলিেযাচরা এমির কাচি জানচি ট্রেচ়েমিল, ট্রি িার িািীচক এমদন রাদারচিাডে 
হ্চল িার কিেস্থল ট্রদখাচি মনচ়ে আিচি োচর মকনা। এমি িানচে িম্মমি জামনচ়েমিল। 
ট্রিই িি লুমি আজ মেচকচল মগচ়ে মিি িারেলচক োচ়ের আিচর মনচ়ে এচিচি। িাচক 
অভযেেনা জামনচ়ে েুমির িািচন েিাচনা হ্চ়েচি। 
  
-আেমন ট্রয আিচি ট্রেচরচিন এজনয আিরা আনমেি। 
  
 ট্রকািল কচে েলল এমি। 
  
 মিি িারেচলর িুখ হ্ামিচি উদ্ভামিি হ্ল। োচ়ের মনিন্ত্রচের জনয ধনযোদ জামনচ়ে 
মিমন োরোচশ িামকচ়ে ট্রদখচলন। 
  
হ্যারল্ড ক্রাচকনেেে োচশই দাাঁম়িচ়েমিল। আলচফ্রড একিুখ হ্ামি মনচ়ে িার মদচক 
িযােউইে এমগচ়ে মদমিল, িাচক ট্রদচখ মিমনও হ্ািচলন। ট্রকমড্রক একটা েুরচনা 
জযাচকট েচর েুমির ট্রেিনীর কাচি দাাঁম়িচ়েমিল। 
  
েৃদ্ধার িন্ধানী ট্রোখ িকলচকই গভীরভাচে মনরীক্ষে করল। 
  
মিি িারেচলর আগিনটাচক প্রিন্ন িচন ট্রিচন মনচি না োরচলও ট্রকমড্রক ও হ্ারল্ড 
ট্রিচন মনচ়েমিল, িাচদর ট্রোচখ রহ্িযি়ে ট্রিচ়ে লুমি িম্পচকে আরও মকিু ট্রখাাঁজখের িার 
িািীর কাি ট্রেচক জানা যাচে এই িম্ভােনার কো িাো়ে ট্ররচখ। 
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মিি িারেল, এিাচক িাচদর োম়ির প্রশিংিা ট্রশানাচলন, ঘচরর মেমভন্ন মশল্পকচিের মেষচ়ে 
আগ্রহ্ প্রকাশ করচলন। 
  
এমি আচলােনা প্রিচে জানাল, িার দুভাই লেচন োি কচর। এক ভাই মেত্রমশল্পী। 
ট্রেমল়োমরক িীেেুচে ইমডজাচি োচক। 
  
–এটা খুেই আনচের ট্রয ভাইরা ট্রিািার িচে রচ়েচি। আজকাল ট্রিা েমরোরগচলা িে 
ট্রভচে মেমিন্ন হ্চ়ে েচ়িচি। েলচলন মিি িারেল। 
  
ট্রকমড্রক েলল, আেনার কাি ট্রেচক আজ লুমির ট্রিচলচেলার কো শুনে। ও আিাচদর 
িকলচক জ়ে কচর মনচ়েচি। 
  
িুচখ খুমশর হ্ামি মনচ়ে ট্রকমড্রচকর মদচক িাকাচলন মিি িারেল। িারের এইভাচে শুরু 
করচলন, লুমি েরােরই খুে েুমদ্ধিিী আর ট্রিধােী। োটীগমেচি িার মিল অিাধারে 
দখল 
  
এভাচে মিমন লুমির ট্রিচলচেলার অচনক িজাদার গল্প উৎিাচহ্র িচে শুমনচ়ে ট্রগচলন। 
েচর মনচজর গ্রাচির জীেচনর সৃ্মমিোরেও করচলন। 
  
এিমন িি়ে ব্র্া়োচনর িচে দুই মকচশার ঘচর  ুকল। খুচনর রহ্িয ট্রিােচনর িূত্র িন্ধান 
কচর িারা গলদঘিে হ্চ়ে এচিচি। 
  
ো েমরচেমশি হ্োর খামনক েচরই ডাঃ কুইম্পার ঘচর প্রচেশ করচলন। 
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 মিি িারেচলর িচে িার েমরে়ে কমরচ়ে ট্রদও়ো হ্ল। 
  
–ডাক্তাচরর জীেন আিাচক িুগ্ধ কচর। িিাচজর জনয িাচদর কি িযাগ আর িারা কি 
িহ্ৎ। 
  
ডাঃ কুইম্পার ট্রহ্চি েলচলন, এককাচল ডাক্তারচদর েলা হ্ি ট্রজাাঁক। অেশয ট্রজাাঁক 
জািী়ে ডাক্তার অচনক আচি। 
  
কো েলচি েলচিই মিমন একরাশ িযােউইচের িচে ট্রকক ও কমির িিযেহ্ার 
করচলন। 
  
–ট্রিািার োোচক একোর ট্রদচখ আমি েল। 
  
 এিা ডাক্তারচক মনচ়ে ট্রভিচর েল ট্রগল। মিি িারেল িাচদর দুজনচক লক্ষয করচলন। 
  
-মিি ক্রাচকনেেে খুেই মেিৃভক্ত ট্রিচ়ে। িুগ্ধস্বচর েলচলন মিমন। 
  
–ওই েুচ়িাচক মক কচর ট্রয িহ্য কচর 
  
ট্রকমড্রচকর কো়ে োধা মদচ়ে েচল উঠল হ্ারল্ড, এিার জনযই েমরোরটা িজীে রচ়েচি। 
োোও ট্রেহ্ কচরন। 
  
এিমন আরও দুোর কোর ের মিি িারেল উচঠ ে়িচলন। ওঠার িি়ে িাাঁর স্কািে ও 
হ্ািেযাগখানা ট্রিচল মদচলন। 
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মিন ভাইই অমিমের ট্রিৌজচনয িৎেরিার িচে মজমনিগচলা িুচল মদল। 
  
–ট্রিািরা অচনক ভাচলা। ে়ি ভাচলা লাগল। হ্যাাঁ, আিার ওই নীল িািলারটা িুচল দাও। 
আিার মপ্র়ে লুমি ট্রকাো়ে আচি ট্রভচে মেন্তা হ্ি। এখন আমি মনমিন্ত। আিাচক ট্রয 
োচ়ের আিন্ত্রে জামনচ়েচি এ ট্রিািাচদর েদানযিার েমরে়ে। 
  
–আিাচদর আনচের েমরচেচশ মেঘ্ন ঘটাল ট্রকেল একটা হ্িযার ঘটনা। 
  
–ট্রকমড্রক। 
  
হ্ারল্ড কু্রদ্ধ কচে ভাইচক িিকে কচর মদল। 
  
ট্রকমড্রচকর মদচক িামকচ়ে মিি িারেল হ্ািচলন। েলচলন, ট্রিািাচক ট্রদচখ আিার েযাঙ্ক 
িযাচনজাচরর ট্রিচলমটর কো িচন েচ়ি। িানুচষর িচন আঘাি মদচ়ে কো েলার অভযাি। 
ওচ়েস্ট ইমেচজ মিল। োচের িৃিুযর ের োম়ি মিচর এচি োচের িমঞ্চি টাকা ট্রদদার 
ও়িাচি। 
  
. 
  
মিি িারেলচক োম়ি েযেন্ত ট্রেৌঁচি মদচ়ে লুমি োম়ির আিােচল গাম়ি ট্র াকাল। 
  
এিন িি়ে অন্ধকার কুাঁচ়ি িার িািচন উেমস্থি হ্ল আলচফ্রড। 
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এক অদু্ভি অমভজ্ঞিা হ্ল লুমির। িুদশেন আলচফ্রড ঘমনষ্ঠ হ্চ়ে আচেগমিমেি স্বচর 
েলল, েমরোমরকার েৃমেচি িুমি ে়ি ট্রেিানান লুমি। 
  
–আমি অখুমশ নই। 
  
–িুমি যচেি োলাকেিুর, রূে আচি, িহ্চজই ট্রলাচকর আস্থা অজেন করচি োর–এ ট্রয 
কিে়ি িূলধন যমদ েুঝচি ট্রেিা করচি! 
  
–এই িূলধন মনচ়ে আেনার িচে ট্রিানার ইট মেমক্রর েযেিা়ে নািচি েলচিন? 
  
–অিটা ঝুাঁমক মনচি েলমি না আমি–ট্রযিে মেরমক্তকর মন়েিকানুন আর আইন স্বাভামেক 
জীেনযাত্রাচক মেমঘ্নি কচর, এিচের িািানয োশ কামটচ়ে অচনক উন্নমি করা েচল। 
ট্রিািাচক অিংশীদার মহ্চিচে ট্রেচল খুমশ হ্ই। 
  
-শুচন ভাচলা লাগচি। 
  
–ট্রদখ, আিার েুচ়িা োে ট্রেমশমদন োাঁেচে না। মিমন িারা ট্রগচলই আিার হ্াচি ট্রিাটা 
অচঙ্কর অেে এচি যাচি; িখন ট্রিািাচক মনচ়ে 
  
-েযেিা কাাঁদচেন। মকন্তু শিে মক? 
  
মেোহ্, অেশয যমদ ট্রিািার েিে হ়্ে। িুমি মনি়ে েুঝচি োরি লুমি, আমি ট্রিািার 
ট্রপ্রচি েচ়িমি। 
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লুমিচক দুহ্াচি ট্রেিন করল আলচফ্রড। 
  
মখলমখল কচর ট্রহ্চি উচঠ মনচজচক িুক্ত কচর মনল লুমি। 
  
-এখন ওিে কো োক। মডনাচরর িি়ে হ্চ়েচি েলুন। 
  
 –ট্রিািার রান্না িমিযই েিৎকার। 
  
দুজচন োম়িচি প্রচেশ করল। লুমি  ুচক ট্রগল রান্নাঘচর। 
  
মকন্তু মডনার প্রস্তুি করচি মগচ়েই আোর োধা ে়িল। 
  
মিি আইচলিেযাচরা, আেনাচক একটা কো েলে ট্রভচেমিলাি। 
  
 হ্ারল্ড ক্রাচকনেেে এমগচ়ে এচলা। 
  
-মডনাচরর েচর শুনচল ট্রদমর হ্চ়ে যাচে ভােচিন? 
  
–ট্রিাচটও না। ট্রেশ িাই হ্চে। 
  
যোরীমি আনেি়ে েমরচেচশই মডনার েেে িিাধা হ্ল। ট্রধা়োচিািার কাজ ট্রশষ কচর 
লুমি হ্লঘচর এল। 
  
হ্যারল্ড অচেক্ষা়ে মিল। এমগচ়ে এচি লুমিচক মনচ়ে ড্রইিংরুচি  ুচক দরজা েন্ধ করল। 
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–ট্রিািার কাচজর দক্ষিা ট্রদচখ আমি িুগ্ধ হ্চ়েমি। কালই আমি েচল যামি। িাই 
ট্রিািাচক একটা কো েলচি োই। 
  
-ধনযোদ। 
  
-ট্রিািার ট্রযাগযিা োচজ কাচজ অেে়ে হ্চি। এরকি েলচি োচর না। ট্রিািাচক একটা 
প্রিাে মদমি। এখানকার িঙ্কট ট্রকচট ট্রগচল িুমি লেচন আিার িচে ট্রদখা করচে। 
  
ট্রিচক্রটামরচক আিার মনচদেশ ট্রদও়ো োকচে। ট্রিািার িি কিেদক্ষ কিেী আিাচদর 
প্রমিষ্ঠাচন দরকার। যচেি ভাচলা টাকা িুমি োচে। িািা়িা ভমেষযৎ উন্নমির িম্ভােনার 
কো শুনচল ট্রিািার কাচি অমেশ্বািয িচন হ্চে। 
  
লুমি িচন িচন েলল, োাঁো ট্রগল, মেোমহ্ি েচলই হ়্েচিা হ্ারল্ড মেোচহ্র প্রিাে মদল 
না। 
  
 িুচখ মেনীিভাচে েলল, ধনযোদ মিঃ ক্রাচকনেেে। আেনার প্রিাে আমি িচন রাখে। 
  
-হ্যাাঁ, ট্রশান ট্রিচ়ে, শুভ কাচজ ট্রদমর করচি ট্রনই। জীেচন উন্নমির িুচযাগ িেিি়ে আচি 
না। 
  
শুভরামত্র জামনচ়ে হ্ারল্ড ক্রাচকনেেে ট্রভিচর েচল ট্রগল। 
  
ট্রশাও়োর ঘচর যাও়োর েচেই মিাঁম়িচি ট্রকমড্রচকর িুচখািুমখ হ্ল লুমি। 
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–ট্রশান, লুমি, ট্রিািাচক একটা কো েলে। 
  
 –আেনাচক মেচ়ে কচর ইমডমজচি ট্রযচি োই মকনা, একো মনি়েই? 
  
–ওরকি কো একদি ভামেমন। 
  
ভুচলর জনয দুঃমখি। 
  
–একটা টাইি ট্রটেল োম়িচি োও়ো যাচে মকনা, জানচি োইমিলাি। 
  
–ওহ্, হ্লঘচরর ট্রটমেচলই রচ়েচি একখানা। 
  
–ট্রশান লুমি, মনচজচক িুমি িুেরী ভােি োর, মকন্তু িকচলই ট্রিািাচক মেচ়ে করচি 
োইচে এরকি ধারো ট্ররচখা না। এধরচনর কো রটনা হ্চল িল ভাচলা হ়্ে না। ট্রজচন 
ট্ররচখা, আমি ট্রযিে ট্রিচ়েচক মেচ়ের জনয মেচেেনা করচি োমর িাচদর িামলকা়ে স্থান 
োোর ট্রকাচনা ট্রযাগযিা ট্রিািার ট্রনই। 
  
-েচট। খুে অহ্ঙ্কার ট্রদখমি। িচে িম্মা মহ্চিচে ট্রদখচল অনয কো েলচেন। 
  
–একোর অেে? ট্রকমড্রচকর দৃমি মস্থর হ্চ়ে ট্রগল। 
  
 –অেে ভাচলাই েুঝচি ট্রেচরচিন। লুমি িার ট্রশাোর ঘচর  ুচক ট্রগল। 
  
. 
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১০. 
  
 েযামরচির েুমলি ট্রহ্ড ট্রকা়োটোচিের অমিিার আিেড ডারিট ক্রাডচকর িচধয ট্রযাগাচযাগ 
হ্চল ট্রডমিল একমট গ্রুে িচটা ট্রদখাচলন। 
  
-োাঁমদক ট্রেচক েিুেেজন হ্ল আন্না োমভনমস্ক। ট্রি কাজ করি েযাচল িযামরটমস্ক দচল। 
মনিান্ত অনািী গরুেহ্ীন দল। িাচঝ িাচঝ োইচর িিচরও যা়ে। দলমট েমরোলনা 
কচরন িাদাি ট্রজামলচ়ে। ট্রিচ়েমটর মেশদ ট্রখাাঁজখের োও়ো যাচে এর কাচি ট্রগচলই। 
  
. 
  
–আেনার দচলর আন্না োমভনমস্ক নাচির ট্রিচ়েমটর িম্পচকে মকিু ট্রখাাঁজখের দরকার 
আিাচদর। 
  
-েলুন মক জানচি োন? 
  
–ট্রিচ়েমট রুশ ট্রদশী়ে? 
  
–নাি শুচন ওরকিই িচন হ়্ে। ওটা িদ্মনাি। দচল ট্রিচ়েমটর মেচশষ গরুে মিল না। 
ভাচলা নােচি োরি না। 
  
–ট্রিচ়েমট মক িরামি? 
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-িা হ্চি োচর। িরামি োিচোটে মিল িার। একোর েচলমিল িার স্বািী একজন 
ইিংরাজ। 
  
স্বািী ইিংরাজ েচলচি? জীমেি না িৃি? 
  
 –ট্রিটা ভাচলা জানা ট্রনই। িৃি হ্চি োচর, আোর িা়িািাম়ি হ্চ়ে োকচি োচর। 
  
–ট্রিচ়েমটচক ট্রশষ কচে আেমন ট্রদচখমিচলন? 
  
–ট্রশষ কচে…শুনুন েলমি। ি িপ্তাহ্ আচগ দল মনচ়ে আমি লেচন মগচ়েমিলাি। ট্রেশ 
কচ়েকমট জা়েগা়ে আিরা ট্রশা ট্রদখাই। হ্যাাঁিারমস্মচে ট্রশষ ট্রশা কচর আিরা ফ্রাচে মিচর 
আমি। ট্রশষ ট্রশার আচগই হ্ঠাৎ কচর ট্রিচ়েমট দল ট্রিচ়ি ট্রদ়ে। আিাচদর িচে ফ্রাচে 
ট্রিচরমন। 
  
–দল িা়িার কারে মকিু জামনচ়েমিল? 
  
-হ্যাাঁ। খের োমঠচ়ে জামনচ়েমিল, ট্রি িার স্বািীর েমরোচরর িচে োি করচে। িমিয 
েচলমিল মক মিেযা, িা েলচি োরে না। এ লাইচনর ট্রিচ়েরা কখন ট্রকাচনা েুরুষচক 
োক়িাও কচর ট্রোঝা যা়ে না। 
  
-িামরখটা আেনার িচন আচি? 
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-িা েলচি োরে। মক্রিিাচির আচগর রমেোর আিরা ফ্রাচে মিচর আমি। িার দুমিন 
মদন আচগ আন্না েচল যা়ে। হ্যাাঁিারমস্মচে িাচক োদ মদচ়েই ট্রশা করচি হ্চ়েমিল 
আিাচদর। 
  
একটানা প্রশ্নগচলা কচর ট্রগচলন ক্রাডক। মিমন ট্রযন খামনকটা আশার আচলা ট্রদখচি 
োমিচলন। 
  
–ট্রিচ়েমটর এি ট্রখাাঁজখের করচিন ট্রকন েলুন ট্রিা? মক কচরচি ট্রি? 
  
জানচি োইচলন িাদাি ট্রজামলচ়ে। 
  
-না, করার েযাোর ন়ে, েলচলন ক্রাডক, আিরা িচেহ্ করমি, ট্রিচ়েমট খুন হ্চ়েচি। 
প্রমি রমেোর মগজো়ে ট্রযি। 
  
–আিা, িাদাি, িার একমট ট্রিচল আচি এরকি কো আেনাচক কখচনা েচলমিল? 
  
িন্তাচনর কো েলচিন? এিে ট্রিচ়েরা ওরকি ঝাচিলা়ে জ়িাচি ো়ে না। 
  
–এিন ট্রিা হ্চি োচর, আচগ িার একমট োচ্চা হ্চ়েমিল, েচর ট্রি রেিচঞ্চর জীেন 
গ্রহ্ে কচর। 
  
-হ্যাাঁ, এরকি হ্চি োচর। িচে আমি িার েযাোচর মকিু জামন না। 
  
দচলর ট্রিচ়েচদর িচধয িার েনু্ধ ট্রক ট্রক মিল? 
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েনু্ধ েলচি দু-মিন জচনর িচে মিশি। িাচদর নাি মদচি োমর। 
  
োউডাচরর ট্রকৌচটাটা ক্রাডচকর িচেই মিল। ট্রিটা ট্রদখান হ্চল, িাদাি েলচলন, এরকি 
একটা আন্নার মিল। িারচকাচটর কো অেশয মকিু েলচি োরচলন না। 
  
িাদাচির িচে কো ট্রশষ কচর ট্রয কমট ট্রিচ়ের নাি মিমন মদচ়েমিচলন, িাচদর িচে কো 
েলচলন ক্রাডক এেিং ট্রডমিল। 
  
ট্রিচ়েচদর কচ়েকজন আন্নাচক ভাচলাই মেনি জানাল। মকন্তু িার িম্পচকে িমঠকভাচে 
ট্রকাচনা কো েলচি োরল না। ট্রিচ়েমট নামক িার মনচজর কো মেচশষ মকিুই েলি না। 
িচে যা েলি িেই িার োনাচনা আজগমে কোোিো। ট্রিচ়েচদর িচে কো েচল ক্রাডক 
মেশ্বাি করচি োরচলন না ট্রয আন্না নাচির এই ট্রিচ়েমটরই ট্রদহ্ রাদারচিাডে হ্চলর 
একটা োেচরর কমিচন োও়ো ট্রগচি। 
  
িচটার ট্রদহ্টা ট্রদচখ িাদাি ও ট্রিচ়েরা জানাল ট্রেহ্ারার িচে আন্নার মকিুটা মিল 
রচ়েচি। িচে ওরকি িুচল ওঠা ট্রদহ্ ট্রদচখ মনমিিভাচে মকিু েলা মক িম্ভে? 
  
িচে িামরচখর মহ্চিে ট্রেচক প্রািােয িেয একটাই োও়ো ট্রগল। আন্না োমভনমস্ক ফ্রাচে 
মিচর যাচে না, এই মিদ্ধান্ত মনচ়েমিল মডচিম্বচরর উমনশ িামরখ। আর কুম়ি মডচিম্বর 
িামরচখ োরচট মিমরচশর গাম়িচি ব্র্যাকহ্যাম্পটন যাও়োর েচে ট্রয ট্রিচ়েমটচক শ্বািরুদ্ধ 
কচর িারা হ্চ়েমিল, িার িচে আন্নার ট্রেহ্ারার মিল মিল। 
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আর একমট িম্ভােনার আভাি োও়ো যা়ে আন্নার কো ট্রেচক। ট্রি িাদািচক েচলমিল, 
িার এক ইিংরাজ স্বািী মিল। এডিাে ক্রাচকনেচেের কো ট্রি েচল োকচি োচর। 
  
রাদারচিাডে হ্চলর িৃিচদহ্মট যমদ আন্না োমভনমস্ক না হ়্ে, িাহ্চল আন্না ফ্রাচে মিচর না 
এচি ট্রকাো়ে ট্রযচি োচর? ট্রি মক অনয ট্রকাোও ট্রকাচনা েুরুচষর িচে গৃহ্জীেন শুরু 
কচরচি? 
  
. 
  
লেচন রওনা হ্ও়োর আচগ েযামরচি ক্রাডক িামটেন নাচি স্ত্রীচলাকমটর মেষচ়ে ট্রডমিচলর 
িচে আচলােনা করচলন। 
  
ট্রডমিল জানাচলন, েিুেে িাউেশা়োর ট্ররমজচিচন্টর ট্রলিচটনযান্ট এডিাে ক্রাচকনেচেের 
িচে িামটেন নাচি ট্রকাচনা িরামি ট্রিচ়ের মেচ়ে হ্চ়েমিল মকনা িার নমেভুক্ত প্রিাে 
িিংগ্রচহ্র ট্রেিা করচেন। 
  
মনচজর অমিচি মিচর এচিই ক্রাডক িাচজেন্ট ওচ়েদারেচলর মরচোটে ট্রেচলন। 
  
১২৬ এলভািে ট্রক্রচিন্ট হ্ল িাত্রচদর ট্রোমডেিং হ্াউি। মেমঠেচত্রর জনয অচনক ট্রলাকই 
জা়েগাটাচি েযেহ্ার কচর। িামটেন নাচির ট্রকাচনা ট্রিচ়ের কো ওখাচন ট্রকউ িচন করচি 
োচরমন। িচটা ট্রদচখও িনাক্ত করচি োচরমন। 
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ওচ়েদারমল েলল, আিরা ট্রহ্াচটলগচলাচিও অনুিন্ধান কচরমি িযার। আন্না োমভনমস্কর 
একটা িন্ধান োও়ো ট্রগচি রুক গ্রীচনর েচর একটা িিা ট্রহ্াচটচল। ট্রিখাচন মেচ়েটাচরর 
ট্রলাচকরাই ট্রেমশ োচক। আন্না দচলর অনযানযচদর িচে ট্রিখাচন উচঠমিল। ১৯ মডচিম্বচরর 
রাচত্র ট্রশাচ়ের ট্রশচষ ট্রি ট্রিখান ট্রেচক েচল যা়ে। 
  
এরেচর ক্রাডক ট্রদখা করচলন ক্রাচকনেেে েমরোচরর আইন উেচদিা উইিচোনে 
ট্রহ্োরিন অযাে কািেচস্ট়োিে নািক িিংস্থার মিঃ উইিচোচনের িচে। 
  
ক্রাডচকর মজজ্ঞািার উেচর মিঃ উইিচোনে জানাচলন, ক্রাচকনেেে েমরোচরর মেষ়েগচলা 
োোই ট্রদখাচশানা করচিন। ি েির আচগ মিমন িারা ট্রগচিন। একডিাচের মেোচহ্র 
কো োো শুচন োকচলও এর ট্রকাচনা গরুে মদচ়েমিচলন েচল হ়্ে না। কাল িকাচলই 
একটা মেমঠচি এিা আিাচক িার স্কটলযাে ই়োচডে যাও়োর কো এেিং আনুষমেক 
অনযানয খের জামনচ়েচি। এডিাে মেোহ্ কচরমিল কখচনা এিন কো উচঠমিল েচল 
িচন হ়্ে না। িাই এই িুহূ্চিে এিেির েচর ট্রকউ এচি এডিাচের একমট েুত্রিন্তান 
আচি দামে জানাচল েযাোরটা ট্রগালচিচল েচলই িচন হ্ও়ো স্বাভামেক। তেধ ট্রকাচনা 
প্রিাে মক মিল ট্রিচ়েমটর? 
  
ধরুন যমদ ট্রিচ়েমট িার দামে প্রিাে করচি োরচিা িাহ্চল িার ট্রিচলর প্রােয িম্পমে 
কিটা হ্ি? 
  
–ট্রদখুন, যিক্ষে না ট্রিচ়েমট প্রিাে করচি োরচি িার ট্রিচল এডিাে ক্রাচকনেচেের 
আইনমিদ্ধ মেোহ্জাি েুত্র িিক্ষে ওরা ট্রকাচনা মকিুরই অমধকারী ন়ে। যমদ িা প্রিাে 

http://www.bengaliebook.com/


 ৪-৫০ ফ্রম প্যাড িংটন । আগাথা ডিডি । ডমস মাপ্পল ধারাবাডিক 

83 

www.bengaliebook.com                                  সূডিপ্ত্র 
 

 

করচি োচর, িচে লুোর ক্রাচকনেচেের িৃিুযর ের এডিাচের ট্রিচল িার ঠাকুদোর োস্ট 
িম্পমের নযাযয অিংচশর অমধকারী হ্চে। ট্রকেল িাই ন়ে লুোর ক্রাচকনেচেের ট্রজযষ্ঠ 
েুচত্রর ট্রিচল েচল রাদারচিাডে হ্ল ও িিংলগ্ন জমিরও ট্রি িামলক হ্ি। েিেিাচন এটা 
খুেই উচিখচযাগয উেরামধকার। 
  
-উইল অনুযা়েী ট্রদখা যাচি লুোর ক্রাচকনেচেের িৃিুযর ের রাদারচিাডে হ্চলর িামলক 
হ্চে ট্রকমড্রক। 
  
-হ্যাাঁ, জীমেি িন্তানচদর িচধয ট্রজযষ্ঠ েচল। 
  
–একটা মেমঠ োোর েচর শুচনমি হ্ারল্ড ও আলচফ্রড খুে মেেমলি হ্চ়েচি। 
  
–অিম্ভে। ট্রকন? 
  
–িাচদর উেরামধকাচরর েমরিাে কচি যাোর আশঙ্কা়ে? 
  
–মনি়েই। ট্রকননা, এডিাে ক্রাচকনেচেের ট্রিচল িম্পমের একেঞ্চিািংচশর অমধকারী। 
  
–আিার ধারো ওরা দুভাই খুেই আমেেক কচি রচ়েচি। 
  
–আেনারা ট্রদখমি ট্রখাাঁজখের মনচিন। আলচফ্রড প্রা়ে িে িিচ়েই েলচি ট্রগচল ট্রয 
টানাটামনর িচধয োচক। হ্ারল্ড, যিদূর জামন, এখন িার অস্বিল অেস্থা। িার 
োমেমজযক িিংস্থা খুেই অভাচের িধয মদচ়ে েলচি। 
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ইনিচেক্টর, আেমন মেষ়েটাচক ট্রয দৃমিচকাে ট্রেচক ট্রদখার ট্রেিা করচিন, েলে িা িেি 
হ্ি যমদ লুোর ক্রাচকনেেেচক হ্িযা করা হ্ি। ভাইচ়ের মেধো স্ত্রীচক হ্িযা কচর আমেেক 
িিংকট কিটা িুরাহ্া হ্চে? 
  
. 
  
ট্রগােন িূচত্রর খের ট্রেচক যা জানা ট্রগল িাচি ইনিচেক্টর ডারিট ক্রাডচকর অনুিান 
হ্ল োইচর েযেিার ঠাটোট যিই োক হ্ারল্ড ট্রয ট্রকাচনা িুহূ্চিে মনরুচেশ হ্চি োচর। 
িাই মিমন িম়িঘম়ি িার অমিচিই হ্ারচল্ডর িচে একটা িাক্ষাৎকাচরর েযেস্থা করচলন। 
  
মনমদেি িিচ়ে িাচজেন্ট ওচ়েদারেলচক িচে মনচ়ে মিমন শহ্চরর অমিিো়িা়ে মেরাট এক 
োম়ির োাঁেিলা়ে উেমস্থি হ্চলন। 
  
একমট িুচেশা িুশ্রী িরুেী িিম্ভ্রচি িাচক অভযেেনা কচর হ্ারল্ড ক্রাচকনেচেের মনজস্ব 
অমিি ঘচর ট্রেৌঁচি মদল। 
  
িাজাচনা ট্রগািাচনা ঘর। িেেত্র িিৃমদ্ধর িাে। োি়িা়ে ট্রিা়িা িি একটা ট্রটমেচলর ট্রেিচন 
মনখুাঁি ট্রোশাচক েমরোমট হ্ারল্ড েচিমিচলন। 
  
 প্রািমেক ট্রিৌজনয মেমনিচ়ের ের ক্রাডক ট্রকাচনারকি ভূমিকার িচধয না মগচ়ে িরািমর 
প্রশ্ন করচলন, একটা েযাোর আমি জানচি এচিমি মিঃ ক্রাচকনেেে, মডচিম্বচরর ২০ 
িামরখ, শুক্রোর ট্রেলা মিনচট ট্রেচক িাঝরাি েযেন্ত আেমন ট্রকাো়ে মিচলন? অেশয 
প্রচশ্নর উের ট্রদও়ো না ট্রদও়ো আেনার ইিার ওের মনভের করচি। 
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–আেনাচদর িাহ্াযয করার জনয আমি িেেদাই প্রস্তুি। 
  
-এরের মিমন ট্রটমলচিান িুচল িার ট্রিচক্রটারী মিি এমলচির কাচি অমিচির 
কিেিামলকা ট্রেচ়ে োঠাচলন। কিেমলকার মেেরে ট্রেচক জানা ট্রগল ২০ মডচিম্বর ট্রেলা 
৩টার েচর মিমন ট্রিাচেমের মেক্র়ে ট্রকচে যান। ট্রিখাচন মকিু দুলেভ োণু্ডমলমে মেক্রচ়ের 
জনয প্রদমশেি হ্মিল। 
  
–িচন েচ়িচি েলমি শুনুন, েলল হ্ারল্ড, এরের জারিাইন মিচটর একটা ট্রিাট 
ট্ররসু্টচরন্ট োচিলি–ট্রিখাচন ো খাই। েচর ঘণ্টা খাচনক একটা মেচ়েটাচর কামটচ়ে আমি 
৪৩, কামডেগান গাচডেনচির োম়িচি মিমর। িাচ়ি িািটা়ে ট্রকটারািে হ্চল মডনার িামর 
এেিং োম়ি মিমর। 
  
–আেমন মডনাচর ট্রেরন কটা়ে? 
  
–িম্ভেিঃ িটা়ে। 
  
–মডনাচরর েচর োম়ি ট্রিচরন কটা়ে? 
  
রাি িাচ়ি এগাচরাটা়ে। 
  
–দরজা খুচল মদচ়েমিচলন আেনার স্ত্রী না গৃহ্ভৃিয? 
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-আিার স্ত্রী এমলি মডচিম্বচরর ট্রগা়িা ট্রেচকই রচ়েচিন দমক্ষে ফ্রাচে। োইচর ট্রেচক 
দরজা ট্রখালোর োমে আিার কাচিই মিল। 
  
–আেনার োম়ি ট্রিরার িি়েটা িিেেন করার িচিা মিিী়ে কাউচক োও়ো িম্ভে ন়ে 
েলচিন? 
  
-ভৃিযরা আিার ট্র াকার শে ট্রেচ়ে োকচি োচর। 
  
–আর একটা প্রশ্ন, আেনার মক মনজস্ব গাম়ি আচি? 
  
–হ্যাাঁ। মনচজই ড্রাইভ কমর। ে়ি একটা েযেহ্ার কমর না। 
  
–গাম়িটা ট্রকাো়ে রাচখন? 
  
কামডেগান গাচডেনচির ট্রেিচন একটা গযাচরজ ভা়িা করা আচি। আেনার আর মকিু 
জানার আচি? 
  
–আোিিঃ এই েযেন্তই। ধনযোদ। 
  
 োইচর ট্রেমরচ়ে এচি ক্রাডক েলচলন, িুমি কচ়েকটা জা়েগা়ে ট্রখাাঁজ ট্রনচে। ট্রিােেমের 
মেক্র়েচকচে আর ট্রিই োচ়ের ট্রদাকাচন। যা েলল, িাচি ওই িািানয িিচ়ের িচধয 
োরচট ট্রিমত্রচশর গাম়ি ধচর মগচ়ে ট্রেন ধরা, ট্রেচনর কািরা়ে হ্িযাকাণ্ড িিংঘমটি কচর 
ট্রেচন মিচর এচি আোর মডনাচর ট্রযাগ ট্রদও়ো িম্ভেের েচল িচন হ়্ে না। আর ট্রশান 
গাম়ি রাখার গযাচরচজও ট্রখাাঁজ ট্রনচে। 
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–ট্রখাাঁজ ট্রনে িযার। 
  
. 
  
আলচফ্রড ক্রাচকনেচেের োম়ি েমিি হ্যাাঁম্পচস্টচড। আধুমনক লযাটোম়ি। 
  
 িাদর অভযেেনা জানাচলও ক্রাডচকর িচন হ্ল আলচফ্রড মকিুটা মেেমলি হ্চ়েচি। 
  
ক্রাডক যোরীমি ক্রাচকনেেেচদর এই ভাইচ়ের কাচিও ২০ মডচিম্বচরর মেষচ়ে জানচি 
োইচলন। 
  
–ট্রি ট্রিা একিাি আচগর কো। ২০ মডচিম্বর মেচকচল এেিং িন্ধযা়ে আমি মক 
কচরমিলাি এখন আেনাচক িচন কচর েলা মক িম্ভে? 
  
মেচশষভাচে মেমিি না হ্চল স্থানকাচলর প্রিে আিার িচন োচক না। মক্রিিাচির 
মদনমটর। কো িচন করচি োরে। ওই মদনটা েরাের োোর িচে োমক। 
  
–হ্যাাঁ, এেিচরও আেনারা মগচ়েমিচলন। 
  
–হ্যাাঁ। 
  
–আেনার োো শুচনমি অিুস্থ হ্চ়ে েচ়িমিচলন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ৪-৫০ ফ্রম প্যাড িংটন । আগাথা ডিডি । ডমস মাপ্পল ধারাবাডিক 

88 

www.bengaliebook.com                                  সূডিপ্ত্র 
 

 

-হ্যাাঁ। িারা েির খরচের ভচ়ে ট্রেচট মকিু ট্রদচেন না, ট্রিই অেস্থা়ে একমদন হ্ঠাৎ কচর 
অমিমরক্ত েমরিাে ট্রভাজয োনী়ে িহ্য হ্চি োইচে ট্রকন? 
  
–এটাই অিুস্থিার কারে েলচিন? 
  
এিা়িা আর মক হ্চে? 
  
–ডাক্তারও খুে মেমন্তি মিচলন। 
  
–ওই একজন জুচটচিন। ট্রিমদন ট্রিা িার মজজ্ঞািাোচদর ট্রোচট অমস্থর কচর 
ট্রিচরমিচলন। োো মক ট্রখচ়েচিন, মক োন কচরচিন, ট্রক রান্না কচরচি–এই িে 
আচজোচজ যি প্রশ্ন–কুইম্পাচরর জনযই োোর িন দুেেল হ্চ়ে েচ়ি, নইচল োো ট্রিাচটই 
অেেে হ্চ়ে েচ়িন মন। 
  
ভাচলা কো, িৃি স্ত্রীচলাকমটর মেষচ়ে আর মকিু জানচি ট্রেচরচিন মক? 
  
–খামনকটা এমগচ়েমি। 
  
-আিার ট্রোচনর যি উদ্ভট মেন্তাভােনা, ট্রকাোকার ট্রক িাচক আিার ভাই এডিাচের 
মেধো স্ত্রী ট্রভচে–আেমন আশাকমর মেভ্রান্ত হ্নমন ইনিচেক্টর। 
  
–ট্রিই িামটেন নাচি ট্রিচ়েমট আেনাচক কখচনা মেমঠ মলচখমিল? 
  
আিাচক? রচক্ষ করুন িশাই। 
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-িাহ্চল ২০ মডচিম্বর শুক্রোর আেমন মক কচরমিচলন িচন করচি োরচিন না? 
মক্রিিাচির আচগর শুক্রোর 
  
ট্রিমদন আমি মক কচরমিলাি েলচি না োরচলও এটা েলচি োরমি, গদািঘচর ট্রকাচনা 
স্ত্রীচলাকচক হ্িযা কমরমন। 
  
-একো েলচিন ট্রকন মিঃ ক্রাচকনেেে? 
  
–আেনার জানার আিল কোটা ট্রিা িাই। মনমদেি মদন ও মনমদেি িি়েটার ওেচর ট্রজার 
মদচিন–িার িাচনই িচেচহ্র এলাকাচক িিংকুমেি কচর আনা। যাইচহ্াক শুনুন, আমি 
ওই মদন মলডচি মগচ়েমিলাি। টাউনহ্চলর কাচি একটা ট্রহ্াচটচল মিলাি–এই িুহূ্চিে 
নািটা িচন করচি না োরচলও খুাঁচজ োর করচি আেনাচদর কি হ্চে না। 
  
-ট্রদখে আিরা ট্রখাাঁজ মনচ়ে। 
  
–আেনাচদর িাো়ে মক কচর এিন একটা োোর  ুকল েুঝচি োরমি না। িৃিচদহ্মট 
িিযই যমদ এডিাচের মেধো স্ত্রীরই হ়্ে, আিরা িাচক খুন করচি যাে ট্রকন? এরকি 
ট্রক্ষচত্র আিরা ট্রিা োোচক েচল িার িাচিাহ্ারা ও ট্রিচলমটর সু্কচলর খরচের েযেস্থা 
করার জনযই এমগচ়ে আিে। 
  
িা যাক ইনিচেক্টর আমি দুঃমখি, এর ট্রেমশ িহ্চযামগিা করা আিার েচক্ষ িম্ভে হ্ল 
না। 
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 োইচর এচি িাচজেন্ট উচেমজি ভাচে েচল উঠল, িযার, আমি ওচক মেনচি ট্রেচরমি। 
ট্রলাকমট ট্রিই কুখযাি মডমক রজাচিের িেী, িিংরমক্ষি খাচদযর ট্রকচলঙ্কারীচি জম়িি মিল। 
িািা়িা ঘম়ি আর ইিামলর স্বেেিুদ্রার ট্রকচিও ট্রিাচজার দচলর িচে যুক্ত মিল। িচে 
প্রিযক্ষ প্রিাচের অভাচে-খুে ট্রি়োনা ট্রিাক। 
  
–মঠকই েচলি, িুখটা এজনযই আিার েমরমেি লাগমিল। মকন্তু এ ট্রিা িহ্াঘুঘু। নানান 
িচেহ্জনক কারোচরর িচেই এর ট্রযাগাচযাগ োও়ো ট্রগচি, মকন্তু েরােরই িুচকৌশচল 
আইচনর ধরাচিাাঁ়োর োইচর ট্রেচকচি। এই কারচেই েিেিান ঘটনা়ে ট্রকাচনা অযামলমে 
উেমস্থি করচি ো়েমন। 
  
–আেনার মক িচন হ়্ে ও-ই আিল খুনী? 
  
–এখনও েমরষ্কার ট্রোঝা যাচি না। আরও িদন্ত দরকার। 
  
অমিচি মিচর এচি ট্রগাটা েযাোরটা েযোচলােনা করচি েিচলন ক্রাডক। েচর নানা 
দৃমিচকাে ট্রেচক ঘটনাগচলাচক ট্রদখার ট্রেিা করচলন। 
  
গভীরভাচে মেন্তা কচরও হ্িযার কারে িম্পচকে ট্রকাচনা িূত্র দাাঁ়ি করাচি োরচলন না। 
অজ্ঞাি হ্িযাকারী ও মনহ্ি েযমক্তচক নানা দৃমিচকাে ট্রেচক মেোর ও মেচিষে করার 
ট্রেিা করচলন। 
  
মকন্তু িে ট্রেিাই েযেে হ্ল। িিিযার ট্রকাচনা মকনারা করা িম্ভে হ্ল না। 
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ট্রশষ েযেন্ত ভােচলন, আোিিঃ ট্রয কাজ শুরু কচরমিচলন িা িমূ্পেে করা যাক। 
ট্রকমড্রকচক মজজ্ঞািাোদ োমক। 
  
মেন্তামিি িুচখ উচঠ দাাঁ়িাচলন ক্রাডক। ঘটনার িেেচশষ অগ্রগমি মিি িারেলচক 
জানাচনা হ়্েমন। িার িচে আচলােনা়ে েিচল অগ্রির হ্ও়োর িচিা একটা েে োও়ো 
ট্রযচি োচর। 
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িাচ়ের ডনমন্ত্রচে 
১১. 
  
 –শুনলাি রাদারচিাডে হ্চল আেমন োচ়ের মনিন্ত্রচে মগচ়েমিচলন? 
  
-হ্যাাঁ, িকলচক একেলক ট্রদখার ইচি হ্চ়েমিল। মপ্র়ে লুমিই েযেস্থাটা কচর মদচ়েমিল। 
েৃদ্ধ ক্রাচকনেচেের িচে িাক্ষাৎ হ়্েমন। 
  
ট্রিই িি়ে লুমি মিি িারেচলর ঘচরই উেমস্থি মিল। কাচজর অেিচর ট্রি িাচক িাহ্েযে 
মদচি এচিমিল। 
  
েিেিান খুচনর িম্ভােয কারে হ্ািচ়ি আমি িল োমি না। েুঝচলন মিি আইচলিেযাচরা 
  
লুমির মদচক িামকচ়ে হ্ামিিুচখ েলচলন ক্রাডক, আিার ধিেমেিা েচলমিচলন, ঈশ্বচরর 
িৃি িিি অেরাধিন্ধানী ট্রগাচ়েোর িচধয মিি িারেল হ্চলন িোর ট্রিরা। িহ্জাি 
প্রমিভা অনুকূল েমরচেচশ মেকাশলাভ কচরচি। 
  
-েুঝচল লুমি, ট্রিািাচক ট্রিা েচলমিলাি, ক্রাডচকর ধিেমেিা িযার ট্রহ্নমর মিামরিং আিার 
অচনক কাচলর েুরচনা েনু্ধ। ে়ি িহৃদ়ে িানুষ মিমন। 
  
–আমি েুঝচি োরমি মিমন আেনার িম্পচকে মিেযা প্রশমি কচরনমন। েলল লুমি। 
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-আিচল মক জান, আিার ট্রযটুকু মেেক্ষেিা িাহ্ল, িানুচষর প্রকৃমি িম্পচকে িািানয 
মকিু ধারো। অজ ো়িাগাাঁচ়ে ট্রেচক মেচদযেুমদ্ধ আর মক হ্চে েল। িা ট্রিািার অগ্রগমি 
কিদূর েল। 
  
–আমি একটা ম ল িুাঁচ়িমি। ২০ মডচিম্বর শুক্রোর মদন ট্রক মক করমিল, হ্ারল্ড আর 
আলচফ্রডচক মজচজ্ঞি কচরমিলাি। আিা, মিি আইচলিেযাচরা, োম়িচি এখন ট্রক ট্রক 
আচি? 
  
–ট্রকমড্রক এখচনা আচি। উইক এচের িুমট কাটাচি ব্র্া়োন এচিচি। আজ িকাচলই 
ট্রিান কচর জামনচ়েচি, হ্ারল্ড আর আলচফ্রড কাল আিচে। ইনিচেক্টর ক্রাডক এোর 
িাহ্চল ট্রিা ট্রেশ একটা আচলা়িন উঠচে েুঝচি োরমি। 
  
ক্রাডক হ্ািচলন। েলচলন, ট্রকমড্রচকর িচে কো েলচি হ্চে। একটু েচরই রাদারচিাডে 
হ্চল যামি আমি। 
  
–িারা ট্রিািাচক জোে মদচি ট্রেচরচি? জানচি োইচলন মিি িারেল। 
  
-হ্যারল্ড মদচ়েচি। িচে আলচফ্রড ধরা মদচি ো়েমন। অযামলমে িদন্ত কচর ট্রদখচি হ্চে। 
ভাচলা কো, ট্রকাচনা িি়ে ট্রগচল ডাঃ কুইম্পারচক ধরা যাচে? 
  
–ডাঃ িার ট্ররাগী ট্রদখচি আচিন িটা়ে। িাচ়ি িটা অেমধ োচকন। ওহ্, আিাচক এখমন 
উঠচি হ্চে। মডনাচরর েযেস্থা করচি হ্চে। েযি হ্ল লুমি। 
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 মিি আইচলিেযাচরা, একটা েযাোর আেনার কাি ট্রেচক জানচি োই। ওই িামটেন 
নাচির ট্রিচ়েমটর িম্পচকে ওচদর িচনাভাে মক রকি? 
  
–ট্রেোরী এিা ট্রিা আেনার কাচি মগচ়েমিল েচল িোরই িুচখ শুচনমি। ডাক্তার এিাচক 
উৎিাহ্ মদচ়েমিচলন েচল িার ওেচরও িোই খাপ্পা। িামটেচনর েযাোরটাচক ওরা মিন 
ভাইই ধাপ্পা আর দুরমভিমন্ধিূলক েচলই িচন কচর। এেযাোচর ব্র্া়োনই েযমিক্রি। 
িানুষমটও িাদািাটা, িচন েযাাঁেচগাজ ট্রনই। িার মেশ্বাি, ট্রিচ়েমট িমিযই এডিাচের 
মেধো স্ত্রী। মেচশষ ট্রকাচনা কারচে ফ্রাচে মিচর ট্রযচি োধয হ্চ়েচি, িচে িার খের 
আোর োও়ো যাচে। 
  
এিার িচন মকিুটা অমনি়েিা রচ়েচি। 
  
–ট্রিািার িম্পচকে িকচলরই ট্রেশ আগ্রহ্ লক্ষয করলাি। েলচলন মিি িারেল। 
  
এ প্রিচে েলচি মগচ়ে লুমি হ্ািচি হ্ািচি েৃদ্ধ ক্রাচকনেচেের মেোহ্প্রিাে িহ্ িার দুই 
ট্রিচলর মেচশষ দুই প্রিাচের কো মেিামরি ভাচে েলল। 
  
িেচশচষ েলল, আিচল, আমি েুঝচি োমর, ওচদর আগ্রচহ্র কারেটা হ্ল, িকচলই 
ভােচি আমি অচনক মকিু জামন। 
  
-েুঝচি োরমি, খুে মেেজ্জনক েমরমস্থমি। িিকে োকচেন। ট্রলাভনী়ে প্রিােই ট্রশষ কো 
ন়ে, খুনও হ্চ়ে ট্রযচি োচরন। 
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লুমি মশউচর উঠল। েলল, কোটা িচন কমরচ়ে মদচ়ে ভাচলা কচরচিন। 
  
-োচ্চা দুমট এখচনা আচি? মজচজ্ঞি করচলন মিি িারেল। 
  
–কাল ওরা ট্রজিি স্টডাচডের োম়ি যাচি। িুমটর ট্রশষ কটা মদন ওখাচনই ওরা কাটাচে। 
  
-ভাচলা খের। ওচদর উেমস্থমিচি গরুির মকিু না ঘটচলই িেল। িািা়িা ওচদর 
ওেরও আক্রিে হ্চি োচর। 
  
–মক েলচিন, ট্রিচলচদর ওের? অোক হ্ল লুমি। 
  
–হ্যাাঁ, আচলকজাোচরর ওের। 
  
-ওই ে়েিী ট্রিচলরা অযাডচভঞ্চারমপ্র়ে হ্চ়ে োচক। একটা খুচনর রহ্চিযর িন্ধান কচর 
ট্রে়িাচনা খুেই ট্ররািাঞ্চকর। মকন্তু কাজটা মেেদ ট্রডচক আনচি োচর। 
  
–মিি িারেল, ক্রাডক েলচলন, েিেিান ঘটনাটাচক রাদারচিাডে হ্চলর োমরোমরক 
েযাোর েচলই িচন করচিন? 
  
–মিিী়ে ঘটনা হ্ল একজন অজ্ঞাি েমরে়ে েযমক্ত কিৃেক অেমরমেি স্ত্রীচলাক হ্িযা-এই 
দুচ়ের িচধয মনমিি িম্পকে রচ়েচি। 
  
খুনী েচল একজন লম্বা কাচলা ট্রলাচকর কো েেেনা করা হ্চ়েচি। আমি ভাচলাভাচে লক্ষয 
কচর ট্রদচখমি ওরকি লম্বা কাচলা ট্রলাক রাদারচিাডে হ্চল মিনজন আচি। িচে মিন 
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ভাইই লম্বা আর কাচলা হ্চলও মিনজচনর ট্রেহ্ারাই স্বিন্ত্র। আিল ট্রলাকচক খুাঁচজ োর 
করা এ কারচেই কমঠন হ্চ়ে উচঠচি। 
  
–আিার মকন্তু ধারো কাজটা অিটা জমটল আর কিিাধয ন়ে। 
  
–িামটেচনর কামহ্নী আেমন িমিয েচল িচন কচরন? েলচলন ক্রাডক। 
  
–এডিাে ক্রাচকনেেে ট্রয িামটেন নাচির একমট ট্রিচ়েচক মেচ়ে কচরমিল মকিংো মেচ়ে 
করচি ট্রেচ়েমিল–এিার কাচি ট্রলখা এডিাচের মেমঠচি িা েমরষ্কার। মেমঠটা মনি়ে িুমি 
ট্রদচখ োকচে। ট্রকাচনা মিেযা কামহ্নী শুমনচ়ে এিার মক লাভ? 
  
–িামটেন, এডিাচের েুত্রিন্তান, েমরোচরর িম্পমের উেরামধকার-খুন, এমদচক িেকমট 
ভাইচ়ের আমেেক অেস্থার িঙ্কট, এচকোচর জটোকাচনা অেস্থা। খুনটাচক িম্পমের 
উেরামধকাচরর িচে জম়িচ়ে ট্রদখচি ট্রগচল একিাত্র লুোর ক্রাচকনেচেের িৃিুযচিই 
িকচলর লাভোন হ্োর িম্ভােনা। 
  
িামটেচনর হ্িযা, িম্পমের উেরামধকাচরর েমরিাচে খুে িািানযই ট্রহ্রচির ঘটাচে। 
  
–িাহ্চল খুনটাচক িুমি মনরেেক েলচি োইি? েলচলন মিি িারেল। 
  
–মকন্তু েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে এখচনা অচনক েির োাঁেচেন। েলল লুমি। 
  
–ডাক্তাচররও িাই অমভিি। েলচলন ক্রাডক। 
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–অেশয মক্রিিাচির িি়ে মিমন অিুস্থ হ্চ়ে েচ়িমিচলন। িখন ডাক্তার এিন ভাচে 
মজজ্ঞািাোদ শুরু কচরমিচলন ট্রযন েৃদ্ধচক ট্রকউ মেষ প্রচ়োগ কচরচি। েলল লুমি। 
  
-আমি মঠক এই েযাোরটা মনচ়েই ডাঃ কুইম্পাচরর িচে কো েলচি োই। 
  
–এই িেেনাশ, অচনক ট্রদমর হ্চ়ে ট্রগচি 
  
লুমি িা়িাহচ়িা কচর উচঠ ে়িল। 
  
মিি িারেচলর ট্রকাচলর ওেচর টাইিি েমত্রকাখানা ধরা মিল। মিমন শে-িিাধান 
ট্রিলাচি েচিমিচলন। এখন েমত্রকার মদচক ট্রোখ ট্রিচল েচল উঠচলন, মটনমটন আর 
ট্রটাচক–ট্রকাচনামট ট্রয হ্াচেরী়ে িচদর নাি ট্রখ়োল রাখচি োমর না। 
  
–ট্রটাচক হ্ল হ্াচেরী়ে িচদর নাি, েলল লুমি, িাি অক্ষর আর োাঁে অক্ষচরর শে, 
িিংচকি মক আচি? 
  
-ক্রশও়োডে োজল ন়ে ট্রিচ়ে, িচন হ্ল হ্ঠাৎ কোটা 
  
ইনিচেক্টর িুচখর মদচক িামকচ়ে মিি িারেচলর িচনর ভাে েুঝোর ট্রেিা করচলন। 
  
. 
  
১২. 
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 –ডাঃ কুইম্পার, একটা েযাোচর একটু ট্রখালাখুমল কো েলচি োই আেনার িচে, িচে 
অেশযই ঘচরা়ো ভাচে। 
  
–আেনাচদর ওই ঘটনার িচে আিার ট্রিা ট্রকাচনা িম্পকে ট্রনই, ইনিচেক্টর। 
  
-না, ট্রিিে মেষ়ে ন়ে। জানচি োরলাি মক্রিিাচির িি়ে েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে একটু 
ো়িাোম়ি রকচির অিুস্থ হ্চ়ে েচ়িমিচলন? 
  
–হ্যাাঁ, িমিয কো। 
  
 –হ্জচির ট্রগালিাল েচল আেমন িচেহ্ কচরমিচলন 
  
–মঠকই েচলচিন। 
  
 ডাক্তার কুইম্পাচরর িুখভাে িহ্িা কমঠন হ্চ়ে উঠল। ক্রাডক লক্ষয করচলন। 
  
-আমি আরও ট্রজচনমি, েৃদ্ধ ক্রাচকনেচেের খাদয ও োনী়ে িম্পচকে আেমন এিন খুাঁমটনামট 
প্রশ্ন ট্রিমদন মজচজ্ঞি কচরমিচলন যাচি িচন হ্চি োচর, আেমন খাচদয মেষ প্রচ়োচগর 
িম্ভােনা আাঁে কচরমিচলন। আিার মজজ্ঞািা হ্ল, আেমন িমিযই মক ট্রি ধরচনর মকিু 
িচেহ্ কচরমিচলন? 
  
 –আেমন যখন ঘচরা়ো ভাচেই জানচি োইচিন, ইনিচেক্টর আমি ট্রখালাখুমলই েলচি 
েিে করে, ট্রিমদন েৃদ্ধ ক্রাচকনেচেের িচধয ট্রয লক্ষেগচলা প্রকাশ ট্রেচ়েমিল, িাচি 
গযাচিা এন্টারাইমটচির ট্রেচ়ে আচিেমনক প্রচ়োচগর মেিই ট্রেমশ প্রকট মিল। 
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–ডাক্তার আেনার জানা োকচি োচর, েমরোচরর ট্রিচলচিচ়েরা িকচলই আমেেক িঙ্কচট 
ভুগচি। েৃদ্ধ ক্রাচকনেচেের িৃিুযচি িাচদর িকচলরই লাভোন হ্োর িম্ভােনা। 
  
–আেমন মক েলচি োইচিন েুঝচি োরমি। িচে এিাচক আেনার িচেচহ্র োইচর 
রাখচেন। িকচল যখন একিচে হ়্ে, িখনই েৃচদ্ধর ওের এধরচনর আক্রিে হ়্ে। 
আচগও দু-একোর এিন হ্চ়েচি। মকন্তু এিা আর েৃদ্ধ একা যখন োচক িখন মকিু হ়্ে 
না। 
  
-খুেই লক্ষেী়ে। যমদ ধচর ট্রনও়ো যা়ে ট্রয আচিেমনক প্রচ়োগ হ্চ়েমিল, িাহ্চল 
ক্রাচকনেেে ট্রয ট্রোঁচে ট্রগচলন িার কারে মক? 
  
–িূক্ষ্মিাত্রার প্রচ়োগ। েলচলন ডাক্তার, আমি অচনক ট্রভচেমি, মকন্তু মেষপ্রচ়োগকারী 
প্রমিোচরই িাত্রাটা ট্রকন ট্রেচে রাখচি েুঝচি োরমি না। অেশয যমদ িমিয িমিয 
একজন মেষপ্রচ়োগকারী ট্রেচক োচক। এিনও হ্চি োচর িেটাই আিার মেন্তার 
ো়িাোম়ি। 
  
-খুেই ভােনার েযাোর হ্ল। েলচলন ক্রাডক। 
  
. 
  
-িযার, আিরা একটা িূত্র খুাঁচজ ট্রেচ়েমি। 
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ক্রাডক িচে দরজা়ে ট্রেল োজাচি যামিচলন, এিন িি়ে আচলকজাোর আর স্টডাডে 
ওচ়েস্ট িািচন এচি দাাঁ়িাল। 
  
ক্রাডক একটু ট্রকৌিুক ট্রোধ করচলন। েলচলন, খুে ভাচলা কো। েল োম়ির ট্রভিচর 
মগচ়ে ট্রদখে। 
  
–ট্রভিচর ন়ে িযার, অচলকজাোর েলল, িোর িািচন েলা মঠক হ্চে না, েলুন একটা 
ট্রগােন জা়েগা়ে মগচ়ে আেনাচক েলে। 
  
ক্রাডক ট্রকৌিুক ট্রোধ করচলন। অমনিা িচেও মিমন ট্রিচলদুমটর িচে েলচলন। 
  
আিােচলর উচঠাচনর প্রাচন্ত ট্রঘা়িার িাজিরোি রাখার একটা ট্রিাট ঘর। ভামর দরজা 
ট্রঠচল ট্রভিচর  ুকল আচলকজাোর। হ্াি োম়িচ়ে িুইে মটচে আচলা জ্বালল। ক্রাডক 
ঘচর  ুচক ট্রদখচলন, োগান করার িরচে ধরা যন্ত্রোমি, ট্রঘাঁ়িাচখাাঁ়িা, স্প্ীিংচ়ের গমদ, ট্রিাঁ়িা 
ট্রটমনি ট্রনট, এিমন নানা েমরিযক্ত মজমনচি ঘর ট্রোঝাই। িার িচধযই একোচশ 
খামনকটা িাাঁকা জা়েগা–িদয িাি করা হ্চ়েচি ট্রোঝা যা়ে। েমরিযক্ত গািগচলা ট্রেচি 
েিার ভাচলা জা়েগা কচর ট্রন়ো হ্চ়েচি। 
  
-িযার, আিরা আাঁমিোমি কচর, িে জা়েগা়ে খুাঁচজমি–েলল আচলকজাোর, েচর এিন 
একটা মজমনি ট্রেচ়েমি, মঠক েলমি একটা ট্রিাক্ষি িূত্র 
  
-আজ িন্ধযাচেলা়েই এটা ট্রেচ়েমি আিরা। েলল স্টডাডে। 
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-ে়েলার হ্াউচি মহ্লিযান একটা িি গািলা ট্ররচখচি, োচজ কাগচজ ভমিে–ট্রিই কাগচজর 
সু্কচে 
  
আচলকজাোর একটা িচটা রাখার ট্রিাল্ডাচরর ট্রভির ট্রেচক িােধাচন িুচল ধরল একটা 
ট্রদাি়িাচনা ধূমল িমলন খাি। 
  
ক্রাডক ট্রেশ িজা অনুভে করমিচলন। িার িচন মক ট্রকাচনা িম্ভােনার প্রিযাশার 
ইশারাও মিল না? 
  
খািটা হ্াচি মনচ়ে মিমন েুঝচি োরচলন, খািটা িাাঁকা, িচে ডাক িারিি এচিচি। 
ওেচরর মঠকানাটা ট্রদচখ েিচক উঠচলন, মিচিি িামটেন ক্রাচকনেেে, ১২৬, এলভািে 
ট্রক্রচিন্ট, এন-১০। 
  
-নািটা মেনচি োরচিন, এডিাে কাকার িরামি স্ত্রী, িাচক মনচ়েই ট্রিা িোই তহ্ তে 
করচি। এটা ট্রেচক ট্রোঝা যা়ে মিমন এখাচন এচিমিচলন। মেমঠখানা হ়্েচিা ট্রকাোও 
েচ়ি ট্রগচি 
  
–োেচরর কমিচন এরই িৃিচদহ্ োও়ো মগচ়েচি, িাই িচন হ্চি না িযার? েলল 
স্টডাডে। 
  
-েচল যাও়োর আচগ আিরা একটা দারুে কাজ করলাি েলুন? আচলকজাোর েলল। 
  
–ট্রিািরা েচল যাি? 
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–হ্যাাঁ, কালই েচল যামি স্টডাচডের োম়ি। িুমট ট্রশষ হ্চল ওখান ট্রেচকই সু্কচল েচল যাে। 
  
ক্রাডক ক্রচিই অনযিনস্ক হ্চ়ে েচ়িমিচলন। খাচির ওের ডাকঘচরর মিল যোযে 
আচি। ট্রিচলচদর খুমশ করার জনয লুমি ট্রয ট্রগােচন ট্রকাচনা কারেুমে কচরমন িাচি 
ট্রকাচনা িচেহ্ ট্রনই। িেু মনঃিচেহ্ হ্চি োরমিচলন না মিমন। মেমঠটা যমদ িমিয িমিয 
ট্রিচল-ঠকাচনা মকিু না হ়্ে িাহ্চল ঘটনার ওেচর মনঃিচেহ্ একটা নিুন আচলাকোি 
হ্চে। 
  
-িমিয, দারুে কাজ কচরি ট্রিািরা। অচনক উেকার হ্চে। েচলা এোচর োম়ি যাও়ো 
যাক। 
  
দুই েনু্ধর মেঠ োেচ়ি মদচলন ক্রাডক। 
  
. 
  
১৩. 
  
 িাচজেন্ট ওচ়েদারেচলর িদচন্তর মরচোচটের ওের ট্রোখ ট্রোলামিচলন ক্রাডক। 
  
হ্যারল্ড ক্রাচকনেচেের ২০ মডচিম্বর িামরচখর অযামলমে হ্ল ট্রিমদন মেচকচল িাচক 
ট্রিােমেচি ট্রদখা মগচ়েমিল। ট্রিখাচন অল্পিি়ে মিচলন। রাচিচলর ট্রিই োচ়ের ট্রদাকাচনর 
মিমন মন়েমিি খচের নন। িাই িচটাগ্রাি ট্রকউ মেনচি োচরমন। মডনাচরর ট্রোশাক 
েরার জনয কামডেগান গাচডেনচির োম়িচি এচিমিচলন ট্রেৌচন িািটা়ে। োম়ির ভৃচিযর 

http://www.bengaliebook.com/


 ৪-৫০ ফ্রম প্যাড িংটন । আগাথা ডিডি । ডমস মাপ্পল ধারাবাডিক 

103 

www.bengaliebook.com                                  সূডিপ্ত্র 
 

 

িিেেন োও়ো ট্রগচি। ট্রি অেশয েলচি োচরমন রাচি িার িমনে কখন মিচর এচিমিল। 
গাম়ি রাখার গযাচরচজ এিন ট্রকউ মিল না যার কাি ট্রেচক গাম়ির িামলক িম্পচকে মকিু 
জানা যা়ে। কযাটারািে মডনাচরও উেমস্থি মিচলন হ্ারল্ড। িচে মনধোমরি িিচ়ের আচগই 
েচল মগচ়েমিচলন। 
  
–িেই ট্রদখমি মঠকঠাক েলচি। ট্ররলচস্টশনগচলাচি খের মনচ়েমিচল? মজচজ্ঞি করচলন 
ক্রাডক। 
  
–হ্যাাঁ িযার। োর িপ্তাহ্ আচগর ঘটনা কার মক িচন োকচে েলুন। 
  
 এর ের ট্রকমড্রক িম্পচকে মরচোটেও হ্ারচল্ডর িিই না-িূেক। 
  
 হ্িাশ ভাচে দীঘেশ্বাি ট্রিলচলন ক্রাডক। 
  
–আলচফ্রচডর মরচোটেও মক িাই? 
  
–আলচফ্রচডর ট্রশষ অনুচিদটা ট্রদখুন িযার। 
  
 ট্রিখাচন েিকপ্রদ মেেরেই োও়ো ট্রগল। রীমিিি েনিচন হ্চ়ে উঠচলন ক্রাডক। 
  
 লমর ট্রেচক েুমরর একটা ঘটনার িদচন্তর জনয ২০ মডচিম্বর রাি িাচ়ি নটা়ে িাচজেন্ট 
লামক ট্রিািাচ়েন মিচলন ও়োমডেিংটন-ব্র্যাকহ্যাম্পটন রািার ট্রিাচ়ি একটা ইটভাটার কাচি। 
ট্রিই িি়ে োচশর একটা ট্রটমেচল ট্রি ট্রদখচি ো়ে মেি ইভাে মডমক রজাচিের দচলর 
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একজনচক। িার িেী আলচফ্রড ক্রাচকনেেেচক ট্রি মেনচি োচর। মডমক রজাচিের 
িািলা়ে িাচক ট্রি িাক্ষী মদচি ট্রদচখমিল। একারচে ট্রি িার ওের নজর রাখচি োচক। 
  
কচ়েক মিমনট েচর আলচফ্রড োচি উচঠ ব্র্যাকহ্যাম্পটচনর মদচক েচল যা়ে। 
  
ব্র্যাকহ্যাম্পটন ট্রস্টশচনর মটমকট কাচলক্টর উইমল়েি ট্রেকার মটমকট মিে করার িি়ে 
আলচফ্রডচক মেনচি োচরন। 
  
ব্র্যাকহ্যাম্পটন ট্রস্টশচন আলচফ্রডচক যখন ট্রদখা যা়ে, ট্রিইিি়ে রাি এগাচরাটা েঞ্চান্নর 
েযামডিংটনগািী ট্রেন িা়িার অচেক্ষা়ে মিল। ট্রিই মদনই এক োগলাচট েৃদ্ধা ট্রেচনর িচধয 
খুন হ্চি ট্রদচখমিল েচল রটনা হ্চ়েমিল। 
  
–িাহ্চল আলচফ্রড, মরচোটেটা িমরচ়ে ট্ররচখ েচল উঠচলন ক্রাডক, আলচফ্রডই ট্রিই 
ট্রলাক! আিযে! 
  
-ঘম়ির মহ্চিে ধচর এচকোচর ঘটনাস্থচলই িাচক োও়ো যাচি। 
  
-িাই ট্রিা ট্রদখমি, েলচলন ক্রাডক। ট্রোঝা যাচি, োরচট মত্রচশর গাম়িচি ট্রি 
ব্র্যাকহ্যাম্পটন ট্রস্টশচন ট্রেৌঁচিমিল। ট্রিই গাম়িচিই খুচনর কাজটা েুমকচ়ে ট্রিচল। িারের 
োচি কচর ট্রি ইটভাটা়ে মগচ়েমিল। িাচ়ি নটা অেমধ ট্রিখাচন োচক। িারের োচি 
কচর রাদারচিাডে হ্চল মিচর ট্ররলোাঁচধর িলা ট্রেচক িৃিচদহ্টা োেচরর কমিচনর 
ট্রভিচর ট্রিচল। এরেচর ব্র্যাকহ্যাম্পটন ট্রেচক এগারটা েঞ্চান্ন়ে লেনগািী ট্রেন ধরচি 
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িার ট্রকাচনাই অিুমেধা হ্োর কো ন়ে। এটা মক িম্ভে ট্রয মডমক রজাচিের দচলর ট্রকউ 
িাচক িৃিচদহ্ স্থানান্তচরর কাচজ িাহ্াযয কচরমিল? 
  
রজাচিের দল এন্তার ট্রেআইনী কাজ করচলও খুনখারামের মত্রিীিানা়ে োচক না। 
যাইচহ্াক, আিাচদর েমরেি িিল হ্ল এটাই আনচের েযাোর। আলচফ্রড— 
  
. 
  
ক্রাডকচক িচে মনচ়ে ট্রিচলরা ট্রেিচনর দরজা মদচ়ে োম়িচি মনচ়ে ট্রগল। 
  
 রান্নাঘচর লুমি েযামি োকামিল। ব্র্া়োন ইস্টমল োচশ দাাঁম়িচ়ে েকেক করচি। 
  
ক্রাডক েলচলন, মিঃ ট্রকমড্রচকর িচে একটু কো েলচি এলাি। 
  
–ট্রভিচর োকার ট্রিা কো, আমি ট্রদখমি। ব্র্া়োন ট্রভিচর েচল ট্রগল। 
  
–আচলকজাোর, খাোর আলিারীচি মজোর ট্রকক খামনকটা রচ়েচি, ট্রিািরা ট্রখচ়ে নাও 
ট্রগ। েলল লুমি। ট্রিচলরা অিমন দাোদামে কচর িুটল। 
  
ক্রাডক খািখানা েচকট ট্রেচক োর কচর লুমিচক ট্রদখাচলন। িচেহ্ িুক্ত হ্চলন, 
ট্রিচলচদর িচে িজা করার জনয ট্রি এই নকল িূচত্রর অেিারো কচরমন। 
  
ব্র্া়োন এচি খের মদল, ট্রকমড্রক লাইচব্র্মর ঘচর িার জনয অচেক্ষা করচি। ক্রাডচকর 
প্রচশ্ন: উেচর ট্রকমড্রক েলল, দু-এক মদচনর িচধযই আমি ইমডজাচি মিচর যামি। 
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–িাহ্চল িি়ে িচিাই আেনাচক ধরা ট্রগচি, েলচলন ক্রাডক, আমি জানচি এচিমি 
মডচিম্বর ২০ িামরখ শুক্রোর আেমন ট্রকাো়ে মিচলন, মক করমিচলন? 
  
েমকচি ক্রাডচকর িুচখ িামকচ়ে মনল ট্রকমড্রক। েচর েলল, আমি ট্রিা েচলমি আচগই 
  
-হ্যাাঁ, ২১ট্রশ মডচিম্বর আেমন ইমডজা ট্রিচ়িমিচলন আর ট্রিই মদনই ইিংলচে ট্রেৌঁচিমিচলন। 
  
এইিি়ে োচশর ট্রিাটঘর ট্রেচক এিা ট্রেমরচ়ে এল। 
  
–এিাই ট্রিা মঠক মঠক েলচি োরচে, েলল ট্রকমড্রক, এিা েল ট্রিা আমি ট্রিা 
মক্রস্টিাচির আচগর মদন শমনোর এখাচন ট্রেৌঁচিমিলাি, িাই না? 
  
এিা মেমস্মি হ়্ে েলল, হ্যাাঁ, লাচঞ্চর িি়ে এখাচন ট্রেৌঁচিমিচল। 
  
-ইনিচেক্টর, আেনার ধে ঘুেল? 
  
–মকন্তু আিাচদর কাচি ট্রয খের আচি িা আেনার েক্তেয িিেেন কচর না। আেনার 
োিচোটেটা একোর ট্রদমখ– 
  
-ওই মজমনিটাই ট্রিা িকাল ট্রেচক খুাঁচজ োমি না। অেে কুকচির অমিচি োঠাচনা 
দরকার। 
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–ট্রেচ়ে যাচেন মনি়েই, েলচলন ক্রাডক, নমেেচত্র ট্রদখচি োমি, আেমন এচদচশ প্রচেশ 
কচরচিন ১৯ িামরখ িন্ধযাচেলা। আমি আশা করে ট্রিই িি়ে ট্রেচক ২১ মডচিম্বর 
লাচঞ্চর িি়ে েযেন্ত আেনার গমিমেমধর মঠক মঠক মেেরে জানাচেন। 
  
–হ্াজাচরা িিে েূরচের এই হ্চলা ট্রগচরা, কু্রদ্ধস্বচর েলল ট্রকমড্রক, েুঝলাি, িা ২০ 
মডচিম্বর মনচ়ে আেমন এি ট্রিচি উঠচলন ট্রকন? 
  
-হ্িযাকাণ্ডটা ট্রিই মদনই ঘচটমিল। েলচলন ক্রাডক। 
  
–ট্রকমড্রক, মেষ়েটা গরুির, েলল এিা, ইনিচেক্টচরর প্রচশ্নর যোযে উের ট্রদও়ো 
ট্রিািার উমেি। আেনারা কো েলুন, আমি যামি। 
  
এিা ঘর ট্রিচ়ি ট্রগচল ট্রকমড্রক েলল, ইনিচেক্টর, আেমন মঠকই েচলচিন, ১৯ িামরচখ 
এক োন্ধেীর িচে ইমডজা ট্রিচ়ি ট্রিইমদনই আিরা লেচন ট্রেৌঁচিমিলাি। আিরা 
উচঠমিলাি মকিংিওচ়ে েযাচলচি। িন্ধান মনচলই আেনার ট্রলাচকরা িিযািিয জানচি 
োরচে। 
  
–কুম়ি িামরচখর মেেরেটা আিাচক েলুন। 
  
িকালচেলাটা গ়িাগম়ি কচর ট্রহ্াচটচলই ট্রকচট যা়ে। মেচকচল জািী়ে মেত্রশালা়ে মগচ়েমি, 
একটা ওচ়েস্টানে িমে ট্রদচখমি, েচর োর ঘুচর ট্রহ্াচটচল মিচর আমি। রাি দশটার ের 
োন্ধেীচক মনচ়ে জামম্পিং ফ্রগ নাচির একটা প্রচিাদউদযাচন মগচ়েমিলাি। ইনিচেক্টর, কুম়ি 
িামরচখ এর ট্রেচ়ে ট্রেমশ মকিু েলার ট্রনই 
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মিঃ ক্রাচকনেেে, মেচকল মিনচট ট্রেচক িািটা েযেন্ত আেনার গমিমেমধর িিেেন মকভাচে 
োও়ো ট্রযচি োচর। 
  
জািী়ে মেত্রশালা ো মিচনিা হ্াউচি–আিাচক ট্রকউ ট্রেচন না–কাচজই প্রিাচের িম্ভােনা 
িি ট্রদখচি োমি না। 
  
-ধনযোদ মিঃ ক্রাচকনেেে। 
  
এিা আোর মিচর এচলা ঘচর। উেযােক হ্চ়েই ট্রি ক্রাডকচক িার কুম়ি িামরচখর 
কাচজর মিমরমি ট্রশানাল। েচর জানচি োইল, নিুন ট্রকাচনা ঘটনা ঘচটচি মকনা। 
  
ক্রাডক েচকট ট্রেচক ট্রিই খািখানা োর কচর ট্রদখাচলন। 
  
–মিি ক্রাচকনেেে, লক্ষয কচর ট্রদখুন ট্রিা মেনচি োচরন মকনা। 
  
-এটা…এটা ট্রিা আিরাই হ্াচির ট্রলখা। এই মেমঠটাই ট্রিা আমি িামটেনচক মলচখমিলাি। 
…মকন্তু..আেমন…িার ট্রখাাঁজ মক োও়ো ট্রগচি? 
  
-হ্যাাঁ, এখন আেমন ট্রিরকি েলচি োচরন। এই খািখানা এই োম়িচি োও়ো ট্রগচি–
িচে ট্রভিচর মেমঠ মিল না– 
  
–আিাচদর োম়িচি? ট্রি িাহ্চল িমিযই এচিমিল এখাচন? 
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 –ট্রিটাই প্রিামেি হ্চি। 
  
–ওই োেচরর কমিচন…িামটেনই মিল 
  
–িম্ভেের েচলই িচন হ্চি। 
  
. 
  
অমিচি মিচর এচিই আিাে ট্রডমিচনর োঠাচনা একটা িারোিো ট্রেচলন ক্রাডক। 
  
আন্না োমভনমস্কর এক োন্ধেীর কাচি িার একটা মেমঠ োও়ো ট্রগচি। িাচি ট্রদখা যাচি 
ট্রি এক েুরুষেনু্ধর িচে েিেিাচন জযািাইকা়ে আচিাদ উেচভাগ করচি। 
  
. 
  
উইক এচের িুমট কাটাচি রাদারচিাডে হ্চল িকচলর িচে মিমলি হ্ল হ্যাে ও 
আলচফ্রড। 
  
ট্রিচলদুমট েচল ট্রগচি। িত্রাচকর ট্রখািা িা়িাচি িা়িাচি িাচদর কোই ভােমিল লুমি। 
  
ওমদচক িুিুল োদানুোচদ লাইচব্র্মর ঘচরর হ্াও়ো গরি হ্চ়ে উচঠচি। অমভচযাচগর ঝ়ি 
েইচি এিাচক মনচ়ে। ট্রি মনচেোচধর িচিা মেমঠখানা মনচ়ে স্কটলযাে ই়োচডে মগচ়েমিল 
েচলই িকলচক এখন ঝাচিলা ট্রো়োচি হ্চি। েুমলি মনি়ে মকিু িচেহ্ করচি, নইচল 
২০ িামরখটাই িাচদর িদচন্তর লক্ষয হ্চ়ে উচঠচি ট্রকন? 
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ট্রকমড্রক এিার িিেেচন িন্তেয করচি ট্রগচল ভাইচদর িচধযও োরস্পমরক েযমক্তগি 
আক্রিে শুরু হ্চ়ে ট্রগল। 
  
ট্রেোরী এিা ট্রেিা কচরও ঘচরর উেপ্ত আেহ্াও়ো মন়েন্ত্রচে আনচি োরমিল না। 
  
ডাঃ কুইম্পার এচিমিচলন েৃদ্ধ ক্রাচকনেেেচক েরীক্ষা করচি। কাজ ট্রশষ কচর মিমন 
এচি  ুকচলন লাইচব্র্মর ঘচর। অিমন মিমনও েচ়ি ট্রগচলন আক্রিচের িুচখ। 
  
-এিাচক স্কটলযাে ই়োচডে ট্রযচি েরািশে মদচ়েচিন আেমন, উচেমজি কু্ষব্ধ কচে মেৎকার 
কচর েচল উঠল হ্ারল্ড, এিচের িাচন মক? 
  
ডাঃ কুইম্পার আত্মেক্ষ িিেেচনর ট্রেিা করচলন। মকন্তু িার কো়ে ট্রকউ কেেোি করল 
না। তকমি়েচির িুচখ েচ়ি ট্রগচলন মিমন। প্রেণ্ড মেরমক্ত ট্রেচে মিমন ঘর ট্রিচ়ি ট্রেমরচ়ে 
মগচ়ে মনচজর গাম়িচি উচঠ ে়িচলন। 
  
গাম়ির শে শুচন লুমি জানালা মদচ়ে িামকচ়ে ট্রকেল মক্ষপ্ত কু্রদ্ধ ডাক্তাচরর িুখ ট্রদখচি 
ট্রেল। 
  
েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে আচগই লুমিচক িরিাি কচরমিচলন, মিমন আজ িুস্বাদু কামর ট্রখচি 
ইিুক। লুমি িার জনযই কামর তিমরর িিি উোদান িিংগ্রহ্ কচর মনচ়ে েচিমিল। িার 
ইচি, আজ ট্রি েমরোচরর িকলচক ভাচলা মডনার েমরচেশন করচে। 
  
. 
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মিি ট্রজাি মিম্পমকনচির দুমট িেল িুস্থ যিজ মশশুচক েৃমেেীর আচলা ট্রদখাোর ধকল 
িািচল িান্ত েমরোন্ত ডাঃ কুইম্পার যখন িাাঁর মেিানা়ে এচলন, িখন রাি মিনচট। 
  
অেিন্ন ট্রদহ্টাচক মেিানা়ে এমলচ়ে মদচি োরচল এোচর স্বমি। মিমন হ্াই িুলচলন। 
  
এিমন িিচ়ে ট্রটমলচিান ট্রেচজ উঠল। মনচজর ভাচগযর উচেচশয একটু কটু িন্তেয কচর 
মিমন মরমিভার িুচল মনচলন। 
  
–ডাঃ কুইম্পার? হ্যাাঁ…আমি লুমি আইচলিেযাচরা েলমি। োম়ির িোই অিুস্থ হ্চ়ে 
েচ়িচি। 
  
ডাঃ কুইম্পার অিুস্থিার লক্ষেগচলা মজচজ্ঞি কচর ট্রজচন মনচলন। প্রােমিক েযেস্থা 
মহ্চিচে মকিু উেচদশ মদচলন। 
  
-িুমি এগচলার েযেস্থা নাও…আমি এখুমন রওনা হ্মি। 
  
 দ্রুি োইচর ট্রেরুোর ট্রোশাক েচর মনচ়ে, আেকালীন েযেস্থা মহ্চিচে কচ়েকমট ওষুধ 
েযাচগ  ুমকচ়ে মনচলন। িারের দ্রুি মনচে ট্রনচি এচি গাম়ি োর করচলন। 
  
. 
  
ঘণ্টামিচনক অিানুমষক েমরেি কচর অেস্থা আ়েচে আনচলন ডাঃ কুইম্পার। িাচক 
িিাচন িহ্চযামগিা যুমগচ়ে ট্রগচি লুমি। 
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–আশা করমি, আর মকিুক্ষচের িচধযই িকচল িুস্থ হ্চ়ে উঠচে। এোচর একটু কমি… 
  
লুমি প্রস্তুিই মিল। অল্পিিচ়ের িচধযই রান্নাঘচরর ট্রটমেচল ট্রি কুইম্পারচক কমি 
েমরচেশন করল। 
  
কমির ট্রশষ িলামনটুকু েযেন্ত মনঃচশচষ কাে ট্রেচক ট্রটচন মনচ়ে আরািিূেক শে করচলন 
মিমন। জ়িিা আর িামন্ত অচনকটাই দূর হ্ল। 
  
–মকন্তু লুমি ভ়োনক এই েযাোরটা মক কচর ঘটচি োচর আমি েুঝচি োরমি না। মডনার 
ট্রক রান্না কচরমিল? 
  
–আমিই কচরমিলাি। মেিষে কচে জোে মদল লুমি– 
  
–মক মক েদ প্রস্তুি কচরমিচল? 
  
-িুরগী িিংচযাচগ ভাি, িত্রাচকর িুে, িুরগীর মলভার মদচ়ে মিলাোেি (দুধ ট্রিশাচনা 
আঙুচরর রি), মেচকন কামর ও িি। 
  
–ওহ্ িত্রাক! িুে মক মটন ট্রেচক ট্র চল মনচ়েমিচল? 
  
–আমিই তিমর কচরমিলাি। এর িচধয ট্রিা ট্রকাচনা ট্রগালিাল োকচি োচর না। আমি 
মনচজ খামনকটা িুে ট্রখচ়েমি–আমি অিুস্থ হ্ইমন। 
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-হ্যাাঁ, িা ট্রদখচিই োমি। 
  
–আেমন মক িচন করচিন– 
  
-লুমি, ট্রিিন হ্চল িুমিও ট্ররাচগর ভান কচর িকচলর িচে িটিট করচি। ট্রিািার 
িম্পচকে আমি জামন–অিযন্ত িৎ িরুেী িুমি। িািা়িা ক্রাচকনেেে েমরোচরর িচে 
কাচজ আিার আচগ ট্রিািার ট্রকাচনা ট্রযাগাচযাগ মিল না। আিা মেচকন কামর মক িুমি 
ট্রখচ়ে ট্রদচখমিচল? 
  
–না। 
  
কুইম্পার িাো ঝাাঁকাচলন। 
  
অেমশি খাোর মক মক আচি? 
  
–খামনকটা কামর রচ়েচি, িত্রাচকর িুেও ট্রোঁচেচি আর োটমন। 
  
 –িেকটাই খামনকটা কচর আমি মনচ়ে যাে। 
  
এরের কুইম্পার আোর ট্ররাগীচদর েরীক্ষা করচলন। লুমিচক মকিু প্রচ়োজনী়ে মনচদেশ 
মদচলন। 
  
–েযাোরটা খাচদযর মেষমক্র়ো না মেষপ্রচ়োচগর ট্রেিা খাোচরর নিুনাগচলা েরীক্ষা করচল 
মনমিি েলা যাচে। আোিিঃ িুমি মেচশষ কচর দুজচনর ওের নজর রাখচে। আর 
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এিাচক ট্রদখচে অেশযই। আমি আটটা নাগাদ একজন নািেচক োমঠচ়ে ট্রদে। আমি মিচর 
যামি। 
  
. 
  
–আচিেমনক েচলই আমি িচেহ্ কচরমি ইনিচেক্টর ট্রেেন। কামরটা িচে মনচ়ে এচিমি, 
আেমন আেনার ট্রলাচকচদর মদচ়ে েরীক্ষা কমরচ়ে মনন। েলচলন ডাঃ কুইম্পার। 
  
–েলচিন মক? মেষপ্রচ়োচগর ঘটনা? ট্রেকচনর কো়ে অমস্থরিার ভাে প্রকাশ ট্রেল। 
  
–আিার িাই িচন হ্চি। 
  
–মকন্তু মিি আইচলিেযাচরা েলচিন একিাত্র িুস্থ রচ়েচিন 
  
–হ্যাাঁ। 
  
–িার মদক ট্রেচক েযাোরটা িচেহ্জনক… 
  
–মকন্তু িার মক উচেশয হ্চি োচর? িািা়িা ট্রি আচিেমনক প্রচ়োগ করচল মনচজচক 
িচেহ্ িুক্ত রাখার জনয মকিুটা কামর ট্রখি এেিং অিুস্থিার লক্ষেগচলাচক োম়িচি 
ট্রদখাোর ট্রেিা করি। 
  
-হ্যাাঁ, যুমক্তিেি কোই েচলচিন। িাহ্চল েমরোচরর অিুস্থচদর িচধযই এিন ট্রকউ 
রচ়েচি ট্রয মনচজচক িচেচহ্র োইচর রাখোর ট্রেিা করচি। 
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-এই েযাোরটা েমরষ্কার করোর জনযই আেনাচক মেষ়েটা জানাচি এচিমি। িচে আিার 
িচন হ়্ে, ট্রকউ এিন েমরিাে খা়েমন যাচি িারা ট্রযচি োচর। যাইচহ্াক, আমি একজন 
নািেচক আোিিঃ ওখাচন োমঠচ়ে মদচ়েমি। 
  
-িারা যাচে না েলচিন, িাহ্চল মেষপ্রচ়োচগর উচেশযটা মক মিল? 
  
–আিার ধারো, িািানয েমরিাে আচিেমনক কামরচি ট্রিশাচনার উচেশয মিল যাচি 
মেষমক্র়োর লক্ষে প্রকাশ ো়ে আর িত্রাচকর ওেচর িকচলর দৃমি েচ়ি। ট্রকননা, 
িাধারেিঃ িত্রাক ট্রেচকই মেষমক্র়ো ঘটচি ট্রদখা যা়ে। আর এই িুচযাচগ একজচনর 
ওেচরই িাত্রার েমরিােটা ো়িাচনা যাচি ট্রশষ েযেন্ত ট্রি িারা যা়ে। 
  
ইনিচেক্টর িাো ট্রনচ়ি ডাক্তাচরর েক্তেয িিেেন করচলন। 
  
এইিিচ়ে ট্রটমেচলর ওের ট্রটমলচিান ট্রেচজ উঠল। মরমিভার িুচল মনচ়ে ট্রেকন েলচলন, 
ডাঃ আেনার নািে ট্রিান কচরচি। 
  
ডাক্তার ট্রিান ধরচলন। িাাঁচক জানাচনা হ্ল, আলচফ্রড িারা ট্রগচি। 
  
মরমিভার নামিচ়ে ট্ররচখ দুঃিিংোদটা মিমন ট্রেকনচক জানাচলন। 
  
. 
  
মরমিভার কাচন িুচলই েিচক উঠচলন ক্রাডক। 
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–মকন্তু আমি ট্রয আলচফ্রডচকই হ্িযাকারী িােযি কচরমিলাি। িদচন্তর িে মরচোটেই 
িার মেরুচদ্ধ মিল। এখন েুঝচি োরমি আিাচদর ট্রকাোও মহ্চিচে ভুল হ্চ়েমিল। 
  
একিুহূ্িে নীরে ট্রেচক ট্রটমলচিাচনর অের প্রাচন্তর েক্তেয শুনচলন। 
  
–আিযে হ্মি, একজন অমভজ্ঞ নািে েুঝচি ভুল করল? 
  
–িার মকিু করার মিল না িযার। োাঁেজন ট্ররাগীচক িাচক একা িািলাচি হ্মিল। েৃদ্ধ 
ক্রাচকনেেেচক ট্রদচখ এচি ট্রি আলচফ্রডচক গু্লচকাজ ট্রিশাচনা ো মদচ়েমিল। ট্রিটা োন 
করার িচে িচেই ট্রি িারা েচ়ি। 
  
িার িাচন মিিী়েোর আচিেমনক প্রচ়োগ করা হ্চ়েমিল। 
  
 –ডাঃ কুইম্পার ট্রিরকিই িচন করচিন। িাচজেন জনস্টনও িাাঁর িচে একিি। 
  
 –মকন্তু আলচফ্রড ট্রকন, িার িৃিুযচি কাচরার লাভোন হ্োর মেেুিাত্র িম্ভােনা ট্রনই। 
  
-আেমন মক েলচি োইচিন, খুনীর আিল লক্ষয আলচফ্রড মিল না? ো-টা েৃদ্ধ 
ক্রাচকনেচেের জনযই মনমদেি মিল–আর ট্রকউ ভুল কচর 
  
-হ্যাাঁ, ট্রকন না, েৃচদ্ধর িৃিুযচি িকচলই লাভোন হ্ি। আিা, োচ়ের িধয মদচ়েই 
মেষপ্রচ়োগ করা হ্চ়েমিল েচল ডাক্তাররা মনমিি হ্চ়েচিন? 
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–হ্যাাঁ, ট্রকন না আনুষমেক মজমনিগচলা নািে ধুচ়ে িুচি েমরষ্কার কচর মনচ়েমিল। 
  
-িার িাচন, ট্রেকন, ট্ররাগীচদর িচধযই ট্রকউ এিন রচ়েচি ট্রয অনযচদর িচিা অিুস্থ ন়ে। 
ট্রিই িুচযাগ েুচঝ মেষপ্রচ়োচগর কাজটা ট্রিচরচি। 
  
–আিরা এখন আরও িিকে হ্চ়েমি। আরও দুজন নািেচক আমি ট্ররচখমি। মিি 
আইচলিেযাচরা ট্রিা রচ়েইচিন। আেমন মক একোর এখাচন আিচিন? 
  
–মকিুক্ষচের িচধযই যামি। 
  
. 
  
ইনিচেক্টর ক্রাডচকর ডাক ট্রেচ়ে লুমি হ্লঘর ট্রিচ়ি এল। কচ়েক ঘণ্টার িচধযই িার 
িুখ শুমকচ়ে অিটুকু হ্চ়ে ট্রগচি। 
  
–ভােচি োরমি না ইনিচেক্টর ট্রেকন, ে়ি ভ়ে ধচর ট্রগচি। 
  
 শুষ্ক কচে েলল লুমি। 
  
 –ওই কামরটা যি মেেমের কারে। 
  
–আচিেমনক যমদ কামরর িচধযই োও়ো মগচ়ে োচক, িাহ্চল এ কাজ েমরোচররই ট্রকউ 
কচরচি। 
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োইচরর কারুর েচক্ষ িম্ভে মিল না েলচিন? 
  
-েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে কামর ট্রখচি ট্রেচ়েমিচলন। আিার অনযরকি প্রস্তুমি মিল। িাই অচনক 
ট্রদমরচি ট্রিটা তিমর করচি হ্চ়েমিল। এজনয নিুন কামর োউডাচরর মটন খুলচি 
হ্চ়েমিল। িার িচধয ট্রকাচনা কারেুমে করা িম্ভে মিল না। 
  
-রান্না করার িিচ়ে 
  
-হ্যাাঁ, আমি যখন ডাইমনিং রুচি ট্রটমেল িাজামিলাি, িখন যমদ ট্রকউ রান্না ঘচর েুমে েুমে 
 ুচক োচক 
  
-েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে আর এিা িা়িা োম়িচি আর ট্রক ট্রক মিল? 
  
-ট্রকমড্রক মিচলন। লেন ট্রেচক মেচকচল আচিন হ্ারল্ড ও আলচফ্রড। ব্র্া়োন মিল, িচে  
ট্রি মডনাচরর আচগই কার িচে ট্রদখা করচে েচল েচল মগচ়েমিল। 
  
কুইম্পাচরর ধারো, মক্রিিাচির িিচ়ে েৃদ্ধ আচিেমনক ঘমটি কারচেই অিুস্থ হ্চ়েমিচলন, 
কাল রাচি িোইচক মক িিান অিুস্থ িচন হ্চ়েমিল? 
  
–ট্রেমশ অিুস্থ হ্চ়েমিচলন েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে। িচে ট্রেমশ অমস্থরিা মিল ট্রকমড্রচকর িচধয। 
  
–মকন্তু আলচফ্রড খুন হ্ও়োর কারেটা ট্রভচে োমি না। 
  
 মেমন্তিভাচে েলচলন ক্রাডক। 
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–আলচফ্রডই খুনীর লক্ষয মিল েচল আেমন ভােচিন? 
  
-হ্যাাঁ, ট্রিই েযাোরটা ভােমি। মকন্তু িে ঘটনার ট্রেিচনই ট্রয একটা উেলক্ষ কাজ কচরচি 
ট্রিিন িূত্র োও়ো যাচি না। ট্রদখুন, এিমদচন ট্রিাটািুমট ট্রিচন ট্রনও়ো হ্চ়েচি োেচরর 
কমিচনর িৃিচদহ্মট এডিাচের মেধো েেী িামটেচনর মিল। 
  
ট্রিই ঘটনার িচে আলচফ্রচডর হ্িযার ট্রযাগাচযাগ রচ়েচি যমদ ভােচি হ়্ে িাহ্চল েলচি 
হ়্ে, িিি মেেমের িূচল হ্ল েমরোর। 
  
–আমি মকিু ধরচি োরমি না। 
  
যাইচহ্াক, ওেরিলার ট্ররাগীচদর িচধযই একজন মেষপ্রচ়োগকারী রচ়েচি, একো িচন 
ট্ররচখা। িুমি মনচজর িম্পচকে িিকে োকচে। 
  
. 
  
–ডাঃ কুইম্পার েচলচিন েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে আচগ আেনারই ট্ররাগী মিচলন। অচনকমদন 
ট্রেচকই ওই েমরোরচক আেমন জাচনন। েলচলন ক্রাডক। 
  
হ্যাাঁ, েৃদ্ধ ট্রজামি়ো ক্রাচকনেচেেরও মেমকৎিা আমি কচরমি। মকন্তু আিার কাচি আেমন মক 
জানচি এচিচিন েুঝচি োরমি না। েলচলন ডাঃ িমরি। 
  
ক্রাডক েৃদ্ধ ডাঃ িমরিচক িিি ঘটনা মেেৃি করচলন। 
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–ওহ্, ট্রিই মনচেোধ কুইম্পাচরর কো আেমন শুনচিন। একোর লুোর ক্রাচকনেচেের 
গযামিচকর প্রচকাে হ্চ়েমিল, আমি িার মেমকৎিা কচরমিলাি। কুইম্পাচরর িাো়ে 
 ুচকচি ট্রকউ লুোরচক মেষ খাইচ়ে িারার ট্রেিা কচরমিল। উদ্ভট িে কোোিো। 
আচিেমনক প্রচ়োচগর ঘটনা ট্রদখচল আমি মেনচি োরে, এটুকু মেশ্বাি আচি। 
  
ক্রাডক েলচলন, মনচজচদর ট্রেশা়ে খযামিিান মকিু িিংখযক ডাক্তার মকন্তু আচিেমনচকর 
ঘটনা ধরচি োচরনমন। 
  
ক্রাডক িার েক্তচেযর িিেেচন কিগচলা ঘটনা িুচল ধরচলন। 
  
–আেনার েক্তেয েুঝচি োরমি। আমি ভুল কচর োকচি োমর, িাই ট্রিা। মকন্তু আমি 
িা িচন কমর না। িা ট্রেশ, কুইম্পাচরর মক ধারো, মেষপ্রচ়োচগর েযাোচর ট্রি কাচক 
িচেহ্ করচি? 
  
–একটা মেরাট েমরিাে টাকার প্রচশ্ন েমরোচরর অচনচকই জম়িি, আেমন ট্রিা জাচনন। 
  
-হ্যাাঁ, জামন তেমক। লুোচরর িৃিুযর ের িিি মেষ়ে-আশ়ে িার ট্রিচলরা োচে। িাচদর 
টাকার প্রচ়োজনও রচ়েচি। িেু আমি িচন কমর না িারা টাকার োও়োর জনয েৃদ্ধ 
মেিাচক হ্িযা করার ট্রেিা করচে। 
  
-না, িা অেমরহ্াযে ন়ে। 
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-ট্রদখুন ইনিচেক্টর, আমি আেনাচক এটুকু েলচি োমর, লুোর োরোর গযামিচক 
আক্রান্ত হ্চ়েচিন, এটা মঠক, মকন্তু আমি কখচনা আচিেমনচকর কো ভামেমন। িার 
মেমকৎিক মহ্চিচে ট্রয েযাোরটা লক্ষয কচরমি িা হ্ল, লুোর হ্ল স্বভাে-কৃেে। মিমন 
িাাঁর েয়ে িিংচক্ষে কচর যচেি অেে িঞ্চ়ে কচরচিন েচলই আিার ধারো–ট্রিচলচদর মিমন 
ট্রিই িঞ্চচ়ে হ্াি মদচি ট্রদন না। 
  
ক্রাডক েলচলন, েমরোচরর এই অেেতনমিক মেষ়েটাই আিাচদর মেচেেনার িুখয মেষ়ে 
হ্চ়ে উচঠচি। েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে িার িমঞ্চি অেে মনি়ে কাচরার নাচি উইল কচর 
মদচ়েচিন– 
  
–ট্রদখুন, এই েমরোচরর িচে ট্রেশ কচ়েক েির আিার ট্রকাচনা ট্রযাগাচযাগ ট্রনই। আিার 
েচক্ষ আর ট্রেমশ মকিু েলা িম্ভে ন়ে। 
  
মিচিি মকডার েলল, িুমি ভাগযক্রচি ট্রোঁচে ট্রগি মিি। িাত্র একজচনর ওের মদচ়ে 
মেেদটা ট্রকচট মগচ়েচি। িত্রাক ে়ি ভ়োনক মজমনি। 
  
–মকন্তু িত্রাকগচলা়ে ট্রকাচনা ট্রদাষ মিল না, েলল লুমি। 
  
ট্রি রুগীচদর ঘচর ট্রেৌঁচি ট্রদোর জনয খাোচরর ট্রে গমিচ়ে মনমিল। 
  
–যাই েল, এ োম়িচি শ়েিাচনর ট্রখলা শুরু হ্চ়েচি আমি েলে। প্রেচি হ্ল একটা খুন, 
েচর িত্রাচকর মেচষ আলচফ্রড িারা ট্রগল। আিার স্বািী ট্রিা আিাচক আিচি মদচিই 
ো়ে না। 
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–মকন্তু িুমি ট্রিা গা োাঁমেচ়ে েলার ট্রিচ়ে নও। েলচি েলচি লুমি প্রেি ট্রে-খানা মনচ়ে 
ওের িলা়ে েলল। 
  
েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে ঝাাঁচঝর িচে েলচলন, এিে মক মনচ়ে এচিি? েীি মস্টক িা়িা আমি 
মকিু খাে না। 
  
–ডাঃ কুইম্পার েচলচিন, এখচনা আেনার েীি মস্টক খাও়োর িি়ে হ়্েমন। 
  
-ওিে কো িা়ি, আমি এখন যচেি িুস্থ হ্চ়ে উচঠমি। কাল িকাচলই ট্রদখচে ঘুচর 
ট্রে়িাে। ওরা ট্রকিন আচি? 
  
–মিঃ হ্ারল্ড অচনক ভাচলা। কাল িকাচল মিমন লেন েচল যাচিন। 
  
–ট্রকমড্রক এখচনা রচ়েচি? এিা মক করচি? 
  
–এখচনা েুচরােুমর িুস্থ নন। 
  
-ট্রদখ ট্রিচ়ে, আমি কি দ্রুি িািচল উচঠমি। িেু ওরা েচল আমি েুচ়িা িানুষ। িুমি 
ওিে কো়ে কান মদও না। ট্রিািাচক ট্রিমদন ট্রয কোটা েচলমিলাি, ট্রিটা িচন ট্ররচখা। 
  
লুমি এরেচর এিার ঘচর ট্রে মনচ়ে এচলা। 
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–লুমি, আমি অচনকটা ভাচলা ট্রোধ করমি। ট্রিািার িািীিার িচে ট্রোধহ়্ে এই কমদন 
ট্রদখা করচি োরমন? 
  
–একদি িি়ে োইমন। 
  
-মিমন মনি়ে ট্রিািার কো ভােচেন। েুচ়িা িানুষ। িুমি আজও িার িচে ট্রিাচন কো 
েচলা। 
  
এিার উচিগ লক্ষয কচর লুমির অেরাধচোধ হ্ল। মিি িারেচলর প্রমি খুেই অেচহ্লা 
হ্চ়ে ট্রগচি। ট্রি মস্থর করল, ট্রকমড্রকচক খাোরটা মদচ়েই মিি িারেলচক ট্রিান করচে। 
  
ট্রকমড্রচকর ঘচর ট্রেৌঁচি লুমি ট্রদখল ট্রি মেিানা়ে উচঠ েচিচি। কচ়েক িা়িা কাগচজর 
ওের েযিভাচে মকিে মলখচি। 
  
–আেমন িুস্থ হ্চ়ে উচঠচিন ট্রদচখ ভাচলা লাগচি। এখুমন ট্রলখাে়িা শুরু কচর মদচ়েচিন 
ট্রদখমি– 
  
েমরকল্পনা িকমি, েলল ট্রকমড্রক, েুচ়িা িারা ট্রগচল এোম়ি আর আশোচশর জা়েগাটা 
মনচ়ে মকিু একটা ট্রিা করচি হ্চে। প্ল্ট ভাগ কচর মেমক্র কচর ট্রদে, না, কারখানার জনয 
রাখে েুঝচি োরমি না। 
  
 োম়িটাচি অেশয নামিেিংচহ্াি ো সু্কলও হ্চি োচর। আোর ভােমি অচধেক জা়েগাটা 
মেমক্র কচর োমক অচধেচক মনচজ দুঃিাহ্মিক মকিু করে। 
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–আেমন ট্রয িুস্থ হ্চ়ে উচঠচিন ট্রোঝা যাচি। 
  
–িাো ট্রখলাচি োরমি েচল? ট্রিা আলচফ্রচডর েযাোরটা মক দাাঁ়িাল? 
  
 –িদন্ত িুলিুমে রচ়েচি। 
  
–োম়িিুদ্ধ ট্রলাকচক এিন মেষপ্রচ়োগ, েুমলিও তে োচি না। িুমি মনচজর মদচক নজর 
ট্ররচখা িুেরী। 
  
-িা রাখমি। 
  
. 
  
লাচঞ্চর আচগ লুমি মিি িােচলর কাচি ট্রিান করল। 
  
–আেনার কাচি কমদন ট্রযচি োমরমন েচল দুঃমখি। একদি িুরিৎ করচি োরমি না। 
  
–খুেই স্বাভামেক। আিাচদর অেশয এখন মকিু করার ট্রনই, আরও কমদন অচেক্ষা করচি 
হ্চে। 
  
–মকচির অচেক্ষার কো েলচিন? 
  
–এলিচেে িযাকমগমলকামডের মিচর আিার জনয। আমি অেশয িা়িা মদচ়ে মলচখমি। িুমি 
ট্রিচ়ে িােধাচন ট্রেচকা 
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–আেমন মক আশা করচিন– 
  
-িৃিুযর ঘটনা আর ঘটচে মকনা েলি? ট্রদখ, ভমেষযচির কো মকিু েলা যা়ে না; মেচশষ 
কচর কািাকামিই যখন একজন খুনী রচ়েচি। 
  
. 
  
ট্রিান ট্রিচ়ি লুমি রান্নাঘচর ট্রগল। ট্রি মনচজর ট্রে মনচ়ে ট্রিাট ে়িার ঘচর মগচ়ে েিল। 
িার খাও়ো ট্রশষ হ্চি হ্চিই ব্র্া়োন ইস্টামল দরজা ট্রঠচল ঘচর প্রচেশ করল। 
  
-আেমন এিিচ়ে 
  
–খের মনচি এলাি, িকচল ট্রকিন আচি? 
  
–িািচল উচঠচিন। হ্ারল্ড কাল লেচন মিচর যাচিন। 
  
 েযাোরটা মক িমিযই আচিেমনক ঘমটি, িুমি মক িচন কর? 
  
–ট্রি মেষচ়ে ট্রকাচনা িচেহ্ ট্রনই। 
  
োম়ির িচধয েুমে েুমে  ুচক খাোচর মেষ ট্রিশাচি, এিন শত্রুিা ট্রক করচি েলচিা? 
  
–ট্রিিন ট্রলাক আমিও ট্রিা হ্চি োমর। িুচযাগ অচনক ট্রেমশ। 
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-না, লুমি, একাজ িুমি করচি োর না। কামরর িচধয যমদ ট্রকউ কারেুমে কচর োচক, 
িচে ট্রয োাঁেজন ট্রখচি েচিমিল, িাচদরই িচধয ট্রকউ একজন। 
  
লুমির খাও়ো ট্রশষ হ্চল ব্র্া়োন িার িচে রান্নাঘচর এচলা। 
  
–ট্রদচখা, যা েুঝচি োরমি, োম়িটা ট্রশষ েযেন্ত ট্রকমড্রচকর হ্াচিই আিচি। মকন্তু আমি 
জামন ট্রি িে মেমক্রোটা কচর মেচদচশ েচল যাচে। 
  
হ্যারল্ড অেশয এিন ট্রিচকচল োম়ি রাখচি োইচে না। এিা ট্রিা একা িানুষ। এখচনা 
েযেন্ত মেচ়েই করল না। এই মনজেন েুরী ট্ররচখ ট্রি মক করচে? আমি আোিিঃ ট্রেকার। 
মকন্তু োম়িটা যমদ আচলকজাোচরর হ্াচি আিি িাহ্চল আিরা দুমটচি মিচল আনচে 
কাটাচি োরিাি। মকন্তু মক জান, আচলকজাোরচক এটা ট্রেচি হ্চল এই োম়ির 
িকচলর িরা দরকার। ধযাৎ, মক িে আচজোচজ কল্পনা করমি। িচে যাই েল, েুচ়িা 
অমি িহ্চজ িরচি না। 
  
-িাই িচন হ়্ে। 
  
. 
  
রান্নাঘচরর ট্রিচঝ ঘচষ েমরষ্কার করমিল মিচিি মকডার। আর কাচজর িাাঁচক রাদারচিাডে 
হ্চলর ঘটনা মনচ়ে, োইচর ট্রলাচকর িুচখ ট্রয গজে রচটচি িা লুমিচক ট্রশানামিল। 
  
এিন িি়ে দরজা়ে ঘন্টা োজল। 
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ডাক্তার কুইম্পার এচিচিন অনুিান কচর লুমি এচি দরজা খুলল। মকন্তু ট্রদচখ অোক 
হ্ল, দীঘোেী, অমভজাি ট্রেহ্ারার এক িমহ্লা ট্রদারচগা়িা়ে দাাঁম়িচ়ে। িার ট্রেিচন োম়িচি 
ট্র াকার েচের ওেচর একমট ট্ররালি গাম়ি দাাঁ়িাচনা। িমহ্লার ে়েি, োঁ়েমত্রচশর গাচ়েই 
হ্চে। 
  
এিা ক্রাচকনেচেের িচে ট্রদখা করচি োমর? 
  
 আগন্তুক িমহ্লার িুমিি কেস্বচর িুগ্ধ হ্ল লুমি। 
  
–আমি দুঃমখি, মিমন খুেই অিুস্থ। 
  
–আমি জামন মিমন মকিুমদন ধচর অিুস্থ আচিন। আিার অনুিান, আেমনই মিি 
আইচলিেযাচরা। আিার ট্রিচল স্টডাডে ওচ়েস্ট িারাক্ষেই আেনার প্রশিংিা করচি। 
আচলকজাোর আোিিঃ আিার কাচিই আচি। 
  
মিচিি স্টডাডে ওচ়েচস্টর েমরে়ে ট্রেচ়ে লুমি যচোমেি িম্ভ্রচির িচে িাচক ড্রইিংরুচি 
এচন েিাল। 
  
–আিার ট্রিচলর কাচি একটা মেষ়ে জানচি ট্রেচর আমি মিি ক্রাচকনেচেের িচে কো 
েলচি এচিমি। মেষ়েটা খুেই জরুরী। যমদ িাচক কোটা েুমঝচ়ে েচলন। 
  
আগন্তুকচক েমিচ়ে লুমি ওেচর মগচ়ে এিাচক িে জানাল। 
  
িাচক মনচ়ে এচিা। 
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. 
  
–ট্রোধহ়্ে সু্কচলর ট্রস্পাটেচির িি়ে আেনাচক ট্রদচখমি। 
  
এিার িচে করিদেন কচর মেিানার োচশ েিাচনা ট্রে়োচর আিন গ্রহ্ে করচলন ট্রলমড। 
  
-এখন িচন েচ়িচি, আমিও আেনাচক ট্রদচখমি। েলল এিা। 
  
-একটা গরুির কারচেই আিাচক এভাচে েচল আিচি হ্ল। এখাচন ট্রয হ্িযাকাণ্ড 
হ্চ়েচি, ট্রিচলরা এ মনচ়ে খুেই উচেমজি। আিাচক িারা অচনক কো েচলচি। িারা 
েচলচি, ট্রয ট্রিচ়েমট খুন হ্চ়েচি ট্রি নামক িরামি। আেনাচদর ভাই মযমন যুচদ্ধ মনহ্ি 
হ্চ়েমিচলন, িার েমরমেি মিল। একো মক িমিয? 
  
–এরকি একটা িম্ভােনা আিরা মেচেেনা কচরমি। আচেগকমম্পি স্বচর েলল এিা, 
ঘটনাটা িমিয হ্চিও োচর। 
  
মনহ্ি স্ত্রীচলাকমটই িামটেন–েুমলচির এরকি িচন করার কারে মক? িার িচে মকিু 
কাগজেত্র মিল? 
  
-ট্রিরকি মকিু মিল না। িচে এই িামটেচনর কাি ট্রেচক আমি একটা মেমঠ ট্রেচ়েমিলাি। 
  
–িামটেচনর কাি ট্রেচক? আেমন মেমঠ ট্রেচ়েমিচলন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ৪-৫০ ফ্রম প্যাড িংটন । আগাথা ডিডি । ডমস মাপ্পল ধারাবাডিক 

129 

www.bengaliebook.com                                  সূডিপ্ত্র 
 

 

-হ্যাাঁ। ট্রি আিাচক জামনচ়েমিল ট্রয ট্রি ইিংলচে এচিচি, আিার িচে ট্রদখা করচি ো়ে। 
আমি িাচক আিন্ত্রে জানাই। মকন্তু েচরই একখানা িারোিো োমঠচ়ে ট্রি জানা়ে, ফ্রাচে 
মিচর যাচি। 
  
ট্রি িমিযই ফ্রাচে মিচর মগচ়েমিল মকনা আিরা জামন না। এরের এখাচন িার মঠকানা 
ট্রলখা একটা খাি োও়ো যা়ে। িাচিই অনুিান হ্চি ট্রয ট্রি এখাচন এচিমিল। মকন্তু 
আিচল 
  
এিার কো ট্রশষ হ্োর আচগই ট্রলমড স্টডাডে ওচ়েস্ট েলচলন, এ কামহ্নীর িচে আিার 
ট্রকাো়ে িম্পকে িা আেনার েচক্ষ অনুিান করা িম্ভে ন়ে। আর েমরমস্থমি মেচেেনা 
কচরই ট্রিই কো জানাোর িামগদ ট্রোধ কচরমি আমি। 
  
-েলুন। 
  
–ট্রযকো ট্রকাচনামদনই আেনাচক েলে না েচল আমি মঠক কচরমিলাি, ঘটনােচক্র িাই 
আজ প্রকাশ করচি হ্চি। ট্রদখুন, আমিই িামটেন ডুে়ে। 
  
মেস্ম়োহ্ি এিা িব্ধ ট্রোচখ িামকচ়ে রইল ভদ্রিমহ্লার মদচক। ট্রি ট্রযন কোগচলার অেে 
েুঝচি োরমিল না। 
  
–িামটেন–আেমনই িামটেন 
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-হ্যাাঁ, িমিযই আমি িামটেন। আেনার েচক্ষ অোক হ্ও়োই স্বাভামেক। মকন্তু কোটা িমিয। 
যুচদ্ধর ট্রগা়িার মদচক আিাচদর গ্রাচিই এডিাচের িচে আিার ট্রদখা হ্চ়েমিল। আিাচদর 
িচধয মেোচহ্র কো োকা হ্চ়েমিল। ট্রি কো আেমন জাচনন। মকন্তু আিাচদর মেচ়ের 
আচগই যুচদ্ধর ট্রিা়ি ঘুচর ট্রগল। 
  
িারের খের ট্রেলাি, ট্রি যুচদ্ধ হ্ামরচ়েচি। ট্রিমদচনর ট্রিই মেভীমষকােূেে মদনগচলার কো 
এখন অিীচির ইমিহ্াি। ট্রিািাচক, আজ এিমদন েচর, আমি এটুকু েলচি োমর, 
ট্রিািার ভাইচ়ের িচে আিার মনমে়ি ভাচলাোিার িম্পকে মিল। ট্রিই অকৃমত্রি 
ভাচলাোিা আিাচক যুচদ্ধর কমঠন োিচের িুচখািুমখ মনচ়ে দাাঁ়ি কমরচ়েমিল। ফ্রাে 
জািোমনর অধীন হ্ল, আমি নাি ট্রলখালাি প্রমিচরাধ োমহ্নীচি। 
  
ফ্রাচের ট্রভির মদচ়ে ইিংরাজচদর ইিংলচে ট্রেৌঁচি ট্রদোর দাম়েে যাচদর ওের েচ়িমিল, 
আমি মিলাি িাচদর একজন। ট্রিই িি়েই আিার েিেিান স্বািীর িচে ট্রদখা হ্চ়েমিল। 
ট্রিই িি়ে মিমন মিচলন মেিান োমহ্নীর অমিিার। 
  
যুদ্ধ ট্রশষ হ্চল মেচ়ে করলাি। অচনকোর আিার আেনার কো িচন েচ়িচি। 
ট্রভচেমিলাি এচি ট্রদখা করে মকিংো মেমঠ মলখে। 
  
মকন্তু েচর মেন্তা কচর ট্রদখলাি, নিুন জীেন শুরু কচরমি, অিীি সৃ্মমিচক জামগচ়ে িুচল 
আর মক লাভ। িাই ট্রকাচনামদনই আর ট্রকাচনা ভাচে ট্রযাগাচযাগ করা হ়্েমন। 
  
মকন্তু অিীিচক ভুলচি োইচলই মক িেিি়ে ট্রভালা যা়ে। যখন জানলাি, ট্রজিচির 
সু্কচলর মপ্র়ে েনু্ধ এডিাচের ভাগচন, িখন অদু্ভি আনে হ্ল। 
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আচলকজাোর আর ট্রজিচির েনু্ধে অোর এক িুচখর মেষ়ে হ্চ়ে উঠল আিার কাচি, 
িুমিও হ়্েচিা লক্ষয কচর োকচে, আচলকজাোর অমেকল এডিাচের িি ট্রদখচি 
হ্চ়েচি। 
  
যাই ট্রহ্াক, ট্রিািাচদর োম়ির হ্িযাকাচণ্ডর ঘটনার ভাষয শুচন আমি জানচি ট্রেলাি, িৃি 
স্ত্রীচলাকমটচক এডিাচের েমরমেি ো স্ত্রী েচল িচেহ্ করা হ্চি, িখন ট্রিািার কাচি 
এচি িমিয কোটা জানাোর িামগদ ট্রোধ না কচর োরলাি না। িৃি স্ত্রীচলাকমট ট্রয 
িামটেন ন়ে, একো ট্রিািাচক অেো েুমলিচক জানাচনা আিার কিেেয েচল িচন হ্ল। 
  
িার িমু্মচখ েিা ভদ্রিমহ্লাচক মনমে়ি দৃমিচি িামকচ়ে ট্রদখমিল এিা, িার প্রমিমট কো 
ট্রযন ট্রি গলাধঃকরে করমিল। গভীর আচেচগ ট্রি ট্রযন কো হ্ামরচ়ে ট্রিচলমিল। 
  
-আমি ভােচিই োরমি না, ভাো ভাো স্বচর েলল ট্রি, আিার ভাই যার কো মলচখমিল, 
আেমনই ট্রিই িামটেন। মকন্তু, আমি েুঝচি োরমি না, িাহ্চল এিন একটা মেমঠ মক 
আেমনই আিাচক মলচখমিচলন? 
  
-না, না, আমি ট্রিািার কাচি ট্রকাচনামদন মেমঠ মলমখমন। েললাি ট্রয, ট্রিািাচক মেমঠ ট্রলখা 
উমেি হ্চে মকনা এই মনচ়ে ট্রভচেমি মকন্তু ট্রলখা হ়্েমন। 
  
-িচে 
  
এিা গম্ভীর হ্চ়ে ট্রগল। ট্রি ট্রযন অশুভ মকিুর আভাি ট্রেল। 
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–মনি়ে অনয ট্রকউ ট্রিািার কাচি িামটেন েচল েমরে়ে মদচ়েমিল। উচেশয ট্রোঝাই যা়ে। 
মনি়ে মকিু টাকা ট্রিািার কাচি আদা়ে করা উচেশয মিল। মকন্তু এরকি মেমঠ ট্রক 
মলখচি োচর? 
  
ট্রযই কচর োকুক, এিা েলল, ট্রোঝা যাচি আেনাচদর েযাোরটা িার জানা মিল। 
  
–হ্যাাঁ, ট্রকাচনাভাচে ট্রজচন োকচি োচর। মকন্তু ট্রিই িি়ে আিার ট্রিিন অন্তরে ট্রকউ 
ট্রিা মিল না। ইিংলচণ্ড আিার েরও কাউচক এমেষচ়ে মকিু েমলমন। মকন্তু একটা েযাোর 
েুঝচি োরমি না–এই নকল িামটেন এিমদনই ো অচেক্ষা করল ট্রকন? 
  
এিা েলল, িেই ট্রকিন ট্রগালচিচল লাগচি। যাইচহ্াক, ইনিচেক্টরচক জানাই, যা 
করোর মিমনই করচেন। এক অদু্ভি েমরমস্থমিচি ট্রিািার িচে েমরে়ে হ্ল, িেু আিার 
খুে ভাচলা লাগচি। 
  
–এডিাে ট্রিািাচক খুে ভাচলাোিি। প্রা়েই ট্রিািার কো েলি। 
  
এিা ট্রলমডর হ্াচির ওের হ্াি ট্ররচখ েলল, আজ একটা ভামর ট্রোঝা েুক ট্রেচক ট্রনচি 
ট্রগল। িৃি স্ত্রীচলাকমটচক িামটেন েচল িচেহ্ হ্ও়োর ের ট্রেচক ট্রকেলই িচন হ্চ়েচি, 
এই খুচনর িচে আিাচদর েমরোর জম়িি। ট্রি ট্রয কী অস্বমি ট্রিািাচক ট্রোঝাচি োরে 
না। হ্িভাগয ট্রিচ়েমট ট্রযই ট্রহ্াক, িার িচে আিাচদর েমরোচরর ট্রকাচনা িম্পকে োকচি 
োচর না। 
  
. 
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আলচফ্রচডর িৃিুচি হ্ারল্ড ক্রাচকনেচেের দুরকি প্রমিমক্র়ো হ্ল। 
  
েিেিাচন িার েযেিার খুেই টলিল। ট্রভিচরর অেস্থাটা োইচরর ঠাটোচটর আ়িাচল 
ট্র চক রাখার ট্রেিা করা হ্চ়েচি। দািী আিোেেচত্র িমজ্জি অমিচি, মনখুাঁি 
আদেকা়েদা়ে িম্পন্ন অেস্থাটাচক ধচর রাখার উেযযামগিা অস্বীকার করা যা়ে না। 
  
এই অেস্থা ট্রেচক মনিার োোর একটা েে হ্চি মগচ়েও হ্ল না। আলচফ্রচডর েদচল 
যমদ েৃদ্ধ িানুষটা িিংিার ট্রেচক িুমট মনি,িাহ্চল েযেিার িঙ্কট কামটচ়ে উঠচি ট্রেমশ 
িি়ে লাগি না। 
  
এটা খুেই স্বাভামেক মিল ট্রয মি়োের েু়োের ে়েচির একজন িানুষ। মেষপ্রচ়োচগর 
ধাক্কা কামটচ়ে উঠচি োরচেন না। ে়েচি জীেে শরীর শমক্ত আর কিটুকু আচি। িার 
ওেচর েিচরর ের েির অেেে হ্চ়ে েচ়ি আচিন। 
  
অেে েৃদ্ধ মঠক িািচল উঠচলন আর ট্রয মকনা িেল িুস্থ এক যুেক, অমি িােধানী ট্রিই 
আলচফ্রডই মেষমক্র়ো়ে িারা ট্রগল। 
  
অেশয আলচফ্রচডর িৃিুয মেরাট একটা ক্ষমি মকিু ন়ে। অন্তিঃ েমরোচরর ট্রক্ষচত্রও। 
  
জীেচন ট্রি কখচনা ে়ি মকিু করার ট্রেিা কচরমন। িে িি়েই দামরদ্রয আর অেকিে িার 
িেী হ্চ়েমিল। িাটকাোজচদর যা হ়্ে, মদন কিচকর প্রােুযে িারের আোর দামরদ্রয আর 
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অেকচিে মলপ্ত হ্ও়ো। এই মিল জীেনেক্র। িািা়িা িার মপ্র়েোত্রও ট্রি মিল না 
ট্রকাচনামদন। 
  
িচে একটা মদক ট্রেচক লাভোন হ্োর িুচযাগ হ্চ়েচি আলচফ্রচডর িৃিুযচি। ট্রিটাই 
হ্ারচল্ডর আনচের মেষ়ে। 
  
ঠাকুদো ট্রজাচিি ক্রাচকনেচেের অচেের একজন ভামগদার কিল। এখন আর টাকাটা 
োাঁেভাগ হ্চে না, োর অিংচশ োাঁচটা়োরা হ্চে। িচল এখন হ্ারচল্ডর অচেের েমরিাে 
যচেি েৃমদ্ধ োচে। 
  
শরীচর ট্রেশ অস্বািেয ট্রোধ মিল, িেু অমিচি না এচি োচরমন হ্ারল্ড। মনচজর খাি 
কািরা়ে েচি এিে কোই ঘুরোক ট্রখচ়েচি িাো়ে। 
  
শরীচরর অেস্থা মেচেেনা কচর আরও একমদন মেোি ট্রনচে, হ্ারল্ড ভােল। শরীর 
এখচনা দুেেল। 
  
মকিুক্ষে অমিচি ট্রেচক আোর োম়ি মিচর এল ট্রি। দরজা খুচল মদচ়ে গৃহ্ভৃিয ডারউইন 
জানাল, মিচিি হ্ারল্ড মিচরচিন। 
  
িিকে হ্চ়ে ট্রগল হ্ারল্ড। অযামলচির ট্রয আজই মিচর আিার কো িা ট্রি এচকোচরই 
ভুচল মগচ়েমিল। এই ভুচল যাও়োটা অস্বাভামেক মকিু ন়ে, এখন যা িম্পকে ওচদর 
দুজচনর িচধয দাাঁম়িচ়েচি। 
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অযামলি অমি িাদামিচধ ধরচনর স্ত্রীচলাক। ট্রিাহ্ তিমর হ্োর িচিা মকিু ন়ে ট্রি। িেুও 
একিি়ে িার িামন্নধয খারাে লাগি না। িািা়িা িযোদািম্পন্ন েমরোচরর ট্রিচ়ে, 
িিাচজর উাঁেু িহ্চল মেির আত্মী়েস্বজন িার। 
  
িাচদর িািামজক িযোদা নানাভাচেই হ্ারচল্ডর উেকাচর এচিচি। এিে কারচে স্ত্রীর 
প্রমি িচনাচযাগী োকার একটা আকষেে মিল হ্ারচল্ডর। 
  
িার আশা মিল, আত্মী়ে স্বজচনর িুোচদ ভমেষযচি িাচদর িন্তানও িািামজক িযোদা ও 
ট্রগৌরচের অমধকারী হ্চে। মকন্তু হ্িাশ হ্চ়েচি হ্ারল্ড, িাচদর ট্রকাচনা িন্তান হ়্েমন। 
িন্তানহ্ীনিার অমনোযে িল হ্ল িাচদর োরস্পমরক িাহ্েযে কাচরার কাচিই ট্রিিন 
আনেদা়েক ন়ে। োকচি হ়্ে োকা, নীরি একটা জীেচনর ভারেহ্ন িাত্র। 
  
অযামলি িার আত্মী়েস্বজনচদর িচধযই এখন োকচি ট্রেমশ েিে কচর। এখন মরমভচ়েরা 
ট্রেচক মিচর এচিচি। 
  
হ্যারল্ড ট্রদািলা়ে ড্রইিংরুচি  ুচক অযামলচির িচে মিমলি হ্ল। 
  
–আমি দুঃমখি অযামলি, ট্রস্টশচন ট্রিািার িচে ট্রদখা করচি োমরমন। গাম়ির মভচ়ি 
আটচক েচ়িমিলাি। িা িান রাচিল ট্রকিন লাগল? 
  
অযামলচির ভাচে ভমেচি কো়ে োিো়ে আমভজাচিযর ট্রিাাঁ়ো। ট্রি িান রাচিচলর মেেরে 
মদচ়ে স্বািীর স্বাচস্থযর কো জানচি োইল। 
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–ট্রিািরা িোই মক কচর এিন অিুস্থ হ্চ়ে ে়িচল েুঝচি োরলাি না। এিার ট্রটমলগ্রাি 
ট্রেচ়ে খুে ভ়ে ট্রেচ়ে মগচ়েমিলাি। 
  
হ্ারল্ড আচিেমনচকর কো েলচি মগচ়ে েলচি োরল না। একটা েমরোচরর শামন্ত 
শৃঙ্খলার েচক্ষ েযাোরটা অিযোদাকর েচল ট্রোধ হ্ল িার। 
  
হ্যারল্ড মনচজর ঘচর মগচ়ে ঘণ্টা দুচ়েক মেোি করল। িারের ট্রোশাক োচট মডনার 
ট্রটমেচল মগচ়ে েিল। দু-োর কোর ের অযামলি েলল, ট্রিািার জনয একটা োচিেল 
হ্লঘচরর ট্রটমেচল রাখা আচি। 
  
মেচকচলর ডাচক এল ট্রোধহ়্ে, ট্রখ়োল কমরমন– 
  
–আিা ট্রশান, একটা ট্রিচ়ে আিাচক েলল, ট্রকাচনা এক রাদারচিাডে হ্চল গদািঘচর না 
ট্রকাো়ে একটা স্ত্রীচলাচকর িৃিচদহ্ োও়ো ট্রগচি। আিাচদর রাদারচিাডে হ্চল মনি়ে 
ন়ে? 
  
হ্যারল্ড েলচক স্ত্রীর িুচখ ট্রোখ েুমলচ়ে মনল। 
  
–খুেই অপ্রীমিকর ঘটনা। ট্রিচ়েমটর িৃিচদহ্ আিাচদর গদািঘচরই োও়ো ট্রগচি। 
  
–আিাচদর রাদারচিাডে হ্চল! মক েলি হ্ারল্ড। আিাচক েচলামন ট্রিা। 
  
–িি়ে োইমন। মকন্তু ওই ঘটনার িচে আিাচদর ট্রকাচনা িম্পকে ট্রনই। িেু েুমলি যচেি 
জ্বালািন কচরচি িকলচক। 
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–খুনটা িাহ্চল ট্রক কচরমিল? 
  
–েুমলি এখচনা জানচি োচরমন। িদন্ত অেযাহ্ি আচি। 
  
–স্ত্রীচলাকমট মকরকি? 
  
–ট্রকউ িাচক িনাক্ত করচি োচরমন। িচে িচেহ্ করা হ্চি িরামি েচল। 
  
ডাইমনিং রুি ট্রিচ়ি ট্রেমরচ়ে হ্ারল্ড হ্লঘচর এল। োচিেলটা িুচল মনল। দুজচন েুমির 
োচশ ট্রে়োচর মগচ়ে েিল। 
  
োচিেলটা মিাঁচ়ি একটা টযােচলচটর োি োর করল হ্ারল্ড। িচে একটুকচরা কাগজ। 
িাচি ট্রলখা, ডাঃ কুইম্পাচরর অনুচরাচধ োঠাচনা হ্ল। প্রমি রাচি দুচটা টযােচলট 
ট্রিেনী়ে। 
  
োিটা খুচল টযােচলটগচলা মেনচি োরল হ্ারল্ড। এরকি টযােচলটই ট্রি খামিল। মকন্তু 
কুইম্পার েচলমিল, এখন এগচলার আর দরকার ট্রনই। 
  
হ্যারচল্ডর ভ্রূ কুমঞ্চি হ্ল। 
  
অযামলি টযােচলটগচলার প্রিচে জানচি োইচল হ্ারল্ড মেমন্তিভাচে েলল, কুইম্পাচরর 
েরািচশে ট্রকমিস্ট োমঠচ়েচি। এগচলা রাচি ট্রখিাি। মকন্তু ডাক্তার আোিিঃ েন্ধ 
রাখচি েলমিল। 
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অযামলি েলল, দু-োরমদন হ়্েচিা েন্ধ ট্রদও়ো মন়েি। 
  
-িা হ্চি োচর। শরীরটা দুেেল লাগচি। অিুচখর ের আজই প্রেি ট্রেমরচ়েমিলাি। আমি 
শুচি যামি। 
  
-হ্যাাঁ, ট্রিািার এখন যচেি মেোি দরকার। িারের টযােচলচটর োিটা স্বািীর হ্াচি 
িুচল মদচ়ে েলল, এটা ট্রখচি ট্রযন ভুচল ট্রযও না। 
  
ট্রশাোর ঘচর এচি হ্ারল্ড দুচটা টযােচলট জল মদচ়ে মগচল ট্রিলল। িারের মেিানা়ে 
শরীর এমলচ়ে মদল। 
  
. 
  
ডারিট ক্রাডকচক খুেই িান্ত হ্িাশ আর মেষণ্ণ ট্রদখামিল। 
  
ট্রলাচরচের োম়িচি মিি িারেচলর িুচখািুমখ একটা ট্রে়োচর শরীর এমলচ়ে মদচ়ে 
েচিমিচলন মিমন। 
  
–এখন েুঝচি োরমি, েযাোরটা খুেই জট োমকচ়ে ট্রিচলমি। আমি মনচজই। 
  
মেষণ্ণ ক্রাডকচক িান্ত্বনা মদচ়ে মিি িারেল েলচলন, না, ট্রিিন মকিু কচরি েচল িচন 
করমি না আমি। ট্রিািার কাজ প্রশিংিনী়েই হ্চ়েচি আমি েলে। 
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-আেমন েলচিন প্রশিংিনী়ে কাজ? এিে মক িাই–োইকামরহ্াচর একটা েমরোচরর 
ওের মেষপ্রচ়োগ করা হ্চ়েচি, আর আমি মকিু করচি োরমি না। েরের িারা ট্রগল দুই 
ভাই, আলচফ্রড আর হ্ারল্ড–মেন্তা করা যা়ে না েমরোরটার ওেচর কী েচলচি। িেই 
ঘটচি আিার ট্রোচখর িািচন। 
  
–টযােচলটগচলাচি মেষ ট্রিশাচনা মিল! মেমন্তিভাচে েলচলন মিি িারেল। 
  
 –িাচি ট্রকাচনা িচেহ্ ট্রনই। এক নারকী়ে েমরকল্পনা। 
  
-হ্যারল্ড ট্রয টযােচলট আচগ ট্রখচ়েমিচলন হেহ ট্রিরকিই মিল ট্রদখচি। িচে একটুকচরা 
কাগচজ ট্রলখা মিল, ডাঃ কুইম্পাচরর মনচদেশ অনুিাচর োঠাচনা হ্ল। 
  
ডাঃ কুইম্পার ওগচলার অডোর ট্রদনমন। একজন ট্রকমিচস্টর েযাচড মেরকুট ট্রলখা 
হ্চ়েমিল। অেে ট্রিই ট্রকমিস্টও এই েযাোচর মকিুই জাচন না। একটা েযাোর েমরষ্কার 
ট্রোঝা ট্রগচি, টযােচলচটর োিটা রাদারচিাডে হ্ল ট্রেচকই োঠাচনা হ্চ়েমিল। 
  
-িুমি মক মনমিি ট্রয ওটা রাদারচিাডে হ্ল ট্রেচকই ট্রপ্রমরি হ্চ়েমিল? 
  
–আমি মনমিি। আিরা িদন্ত কচর ট্রদচখমি, িানমিক উচেজনা প্রশিচনর ওই 
টযােচলটগচলা ওই োচির িচধযই মিল। ওগচলা এিার েযেহ্াচরর জনয ট্রদও়ো হ্চ়েমিল। 
  
–এিার জনয 
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-হ্যাাঁ। োচির ওের এিার আঙুচলর িাে োও়ো ট্রগচি। এিা়িা মিল নাচিের আর ট্রয 
ট্রকমিস্ট িাচি টযােচলট ভচরমিল িার হ্াচির িাে। অনয কাচরা িাে মিল না। খুেই 
িিকেিার িচে কাজটা করা হ্চ়েমিল। 
  
–েযাচকচটর আিল টযােচলটগচলা িমরচ়ে অনয টযােচলট ভরা হ্চ়েমিল। 
  
–হ্যাাঁ। টযােচলটগচলা ট্রদখচি একই রকি মিল। 
  
–আজকাল হ্চরক রকচির টযােচলট ট্রেমরচ়েচি ট্ররাচগর জনয–একটা ট্রেচক আচরকটার 
িিাৎ ধরা কিকর। অেে আিাচদর িিচ়ে এিন ট্রগালচযাগ ঘটোর ট্রকাচনা িম্ভােনা 
মিল না। ডাক্তাররা নানান রচঙর মিকিার েযেহ্ার করচিন। িা ওই টযােচলটগচলা 
মকচির মিল? 
  
-এচকানাইচটর। মেষাক্ত। জচলর িচে মিমশচ়ে ট্রদচহ্র োইচরর অিংচশ প্রচ়োচগর জনয 
ট্রদও়ো হ়্ে। 
  
–ট্রিগচলা ট্রখচ়ে হ্ারল্ড িারা ট্রগচি। 
  
–ওকো মেন্তা করচল এখচনা আিার েুচক যন্ত্রো হ়্ে। েযাোরটা খুেই িিোমন্তক। কাির 
স্বচর েলচলন ক্রাডক। 
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–আমি ট্রকাচনা তে োমি না। মনচজর গলদটা ভাচলাভাচেই েুঝচি োরমি। ট্রগাটা 
েযাোরটাই ট্রকিন গমলচ়ে ট্রিচলমি। এখানকার মেি কনচস্টেল স্কটলযাে ই়োডে ট্রডচক 
োমঠচ়েচি। আমি ট্রয এখাচন গদেচভর িচিা কাজ কচরমি িা িারা ট্রজচন যাচে। 
  
–িুমি অচিা অধীর হ্চ়ে েচ়িি ট্রকন 
  
–মিি িারেল, আেনার কাচি ভাোচেগ প্রকাশ কচর ট্রিচলমি েচল মকিু িচন করচেন 
না। আেমন মেন্তা কচর ট্রদখুন আিার েযেেিা কী মনদারুে। আলচফ্রডচক মেষ খাইচ়ে 
হ্িযা করা হ্চ়েচি, হ্ারচল্ডর িৃিুযও মেষপ্রচ়োচগ। আমি জামন না শ়েিাচনর িচিা ট্রক 
এিে কাজ কচর েচলচি। আোর ট্রদখুন, ট্রিই মনহ্ি স্ত্রীচলাকমট, িার মক েমরে়ে এখচনা 
জানচি োরলাি না। 
  
এডিাে ক্রাচকনেচেের ঘমনষ্ঠ িমহ্লা িামটেন ডুে়ে রাদারচিাডে হ্চল এচি মনহ্ি হ্চ়েচিন, 
এই কামহ্নীর িচে িিি ঘটনা এিন িুের ভাচে মিচল যামিল ট্রয খুেই আশামিি হ্চ়ে 
উচঠমিলাি। 
  
মকন্তু ট্রদখুন, অমেশ্বািয ভাচে আিল িামটেন আত্মপ্রকাশ করচলন আর আিার এি 
েমরেি ট্রযন এক িুকাচর নিযাৎ হ্চ়ে ট্রগল। এখন আর িল খুাঁচজ োমি না। 
  
িযার রোটে স্টডাডে ওচ়েচস্টর গৃমহ্েী েচল মযমন মনচজর েমরে়ে ট্রদন, িার েক্তেয 
িচেহ্ািীি। িাহ্চল গদািঘচর োেচরর কমিচন ট্রয িৃিচদহ্মট মনচ়ে আিরা এি 
ট্রদৌ়িঝাাঁে করলাি, দিা়ে দিা়ে এি মজজ্ঞািাোদ, ট্রিই স্ত্রীচলাকমট ট্রক? িার খুচনর 
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রহ্িয ট্রযখাচন মিল, ট্রিখাচনই রচ়ে ট্রগল। আমি িাহ্চল ট্রকাো়ে? আোর ট্রিই আন্না 
োমভনমস্কর েযাোরটা ট্রদখমি িমূ্পেে স্বিন্ত্র, এই ঘটনার িচে িার ট্রকাচনা িম্পকেই ট্রনই। 
  
িম্পকে ট্রনই েচলই ভােি? 
  
িৃদু কামশর িচে মিিমিি কচর কোগচলা েলচলন মিি িারেল। 
  
িচেহ্ েূেে দৃমিচি মিি িারেলচক লক্ষয কচর ক্রাডক েলচলন, জািাইকা ট্রেচক ট্রলখা 
ট্রিই মেমঠচিই ট্রিা েযাোরটা েমরষ্কার হ্চ়ে ট্রগল। 
  
-মকন্তু ট্রিটাচক িমিয িমিয প্রিাে েচল মক ট্রিচন ট্রনও়ো যা়ে? েলচলন মিি িারেল। 
  
–ট্রকন ন়ে? 
  
-আমি েলচি োইমি, ওরকি একটা মেমঠ ট্রয ট্রকাচনা ট্রলাক েৃমেেীর ট্রয ট্রকাচনা জা়েগা 
ট্রেচক োঠাচি োচর। মিচিি মব্র়্োরমলর ঘটনাটা শুনচলই িুমি েমরষ্কার েুঝচি োরচে 
আমি মক েলচি োইমি। িার ো়েমেক মেকার এি ট্রেচ়ি মগচ়েমিল ট্রয িকচল িাচক 
েরািশে মদল ট্রকাচনা িানমিক হ্ািোিাচল যাও়োর জনয। মকন্তু ট্রিচলচদর এিে জানাচি 
মিমন িচঙ্কােচোধ করমিচলন। ট্রশষ েযেন্ত মিমন অদু্ভি এক কাণ্ড করচলন। মিমন 
ট্রোেখানা মেমঠ মলখচলন এেিং ট্রিগচলা মেচদচশর ট্রোেটা জা়েগা ট্রেচক ট্রোস্ট করার 
েযেস্থা করচলন। মেমঠগচলাচি িার ট্রিচলচদর জানাচনা হ্চলা ট্রয, মিমন িচনর আনচে 
মেচদশ ভ্রিে করচিন। 
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-েুঝচি ট্রেচরমি, মক ট্রোঝাচি োইচিন, েলচলন ক্রাডক, িামটেচনর কামহ্নীটা আিাচদর 
এি িম্ভেের েচল িচন হ্ল ট্রয জািাইকার ট্রিই মেমঠর েযাোরটা িদন্ত কচর ট্রদখার 
কো মেচেেনা কমরমন। জামন না ট্রিখাচন িম্ভােয ট্রকাচনা িূত্র অেচহ্লা়ে েমরিযক্ত হ্ল 
মকনা। 
  
িামটেন ক্রাচকনেচেের নাি িইকরা একটা মেমঠ এিার কাচিও ট্রলখা হ্চ়েচি। ট্রলমড 
স্টডাডে েমরষ্কার জামনচ়েচিন মিমন ট্রিই মেমঠ কখনওই ট্রলচখনমন। িাহ্চল ট্রক োঠাচলা 
ট্রিই মেমঠ? িামটেন েচল েমরে়ে মদচ়ে এরকি একটা মেমঠ োঠাোর উচেশযই ো মক? 
মনিকই মক মকিু অেে আদাচ়ের মিমকচর? এগচলা ট্রয জট োকাচনা জমটল রহ্িয মনি়ে 
আেমন িা স্বীকার করচেন? 
  
হ্যাাঁ, িা স্বীকার কমর। 
  
-িারের আরও আচি ট্রদখুন। এিা িামটেচনর নাচি লেচনর মঠকানা়ে ট্রয মেমঠখানা 
মলচখমিল িার খািখানা োও়ো ট্রগল রাদারচিাডে হ্চল। িামটেন যমদ ট্রিখাচন নাই এচি 
োচক িাহ্চল মেমঠর মঠকানা ট্রলখা খািখানা এচলা মক কচর? িমিয িমিয ট্রি এচিমিল 
প্রিাে হ়্ে? 
  
মকন্তু এচিমিল েচল িুমি যা েলচি োইি, মনহ্ি স্ত্রীচলাকমট ট্রিই অচেে রাদারচিাডে হ্চল 
আচিমন। ট্রি এচিমিল িৃিুযর েচর। েলন্ত ট্ররলগাম়ি ট্রেচক িাচক ট্রঠচল ট্রিচল ট্রদও়ো 
হ্চ়েমিল ট্ররলোাঁচধর ওেচর। 
  
–হ্যাাঁ, িা মঠক। 
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িা যমদ হ়্ে িাহ্চল মক প্রিাে হ়্ে? ওই খািটা প্রিাে করচি ট্রয খুনী রাদারচিাডে হ্চল 
এচিমিল। অনুিান করা যা়ে অনযানয কাগজেচত্রর িচে খািখানাও ট্রিচ়েমটর েচকচট 
মিল। খুনী যখন েচকট ট্রেচক িেমকিু িুচল মনচ়েমিল িখন িার অজ্ঞাচি খািখানা 
েচ়ি মগচ়েমিল। অেো, এিন হ্ও়োও িম্ভে ট্রয, খুনী ট্রিটা ভুল কচর ন়ে, 
ইিাকৃিভাচেই ট্রিচলমিল। িৃিচদহ্ আমেষ্কার হ্োর ের রাদারচিাডে হ্চলর েের 
ইনিচেক্টর ট্রেকন এেিং ট্রিািার ট্রলাকজন আাঁমিোমি কচর খুাঁচজচি। মকন্তু খািখানা 
িাচদর কাচরা ট্রোচখ েচ়িমন। েচর খািখানা উদ্ধার হ়্ে ে়েলার হ্াউি ট্রেচক। িাহ্চল 
েযাোরটা মক দাাঁ়িাচি? 
  
-ট্রিটা ট্রোঝা যাচি, ক্রাডক েলচলন, েুচ়িা িালী োইচর আচজোচজ যা মকিু ট্রদখচি 
ো়ে িেই ে়েলার হ্াউচির িচধয মনচ়ে জচ়িা কচর। 
  
ট্রিচলচদর কাচি ট্রিই কারচেই ওই ঘরটা আকষেেী়ে হ্চ়ে ওঠার কো। ট্রকাচনা মকিু 
িাচদর দৃমিচি আনার খুে িহ্জ জা়েগা। 
  
–আেমন মক েলচি োইচিন, আিাচদর হ্াচি ট্রিলোর জনযই েচর খািখানা ট্রিখাচন 
ট্রিচল রাখা হ্চ়েমিল? 
  
–ট্রকৌিূহ্লী হ্চ়ে ট্রিচলরা আনাচেকানাচে রহ্চিযার িূত্র খুাঁচজ ট্রে়িামিল। িারা ট্রশষ 
েযেন্ত ট্রকাো়ে যাচে িা অনুিান করা মকিু কমঠন মিল না। িািা়িা ট্রখাাঁজার জা়েগার 
একটা ইমেি িাচদর ট্রদও়োও িম্ভে মিল। এিে ভােনা আিচি ওই খািখানা োও়োর 
ের। ট্রিািরা ট্রিা আন্না োমভনমস্কর িম্ভােনার কো োদই মদচ়েমিচল, িাই না? 
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িার িাচন, আেমন েলচি োইচিন মনহ্ি ট্রিচ়েমট আন্নাই হ্চি োচর? 
  
িা ন়ে। আমি ভােমি আন্নার েযাোর মনচ়ে ট্রিািরা যখন অনুিন্ধান আরম্ভ কর, িখন 
ট্রকউ ট্রিািাচদর ট্রিই লাইন ট্রেচক িমরচ়ে আনার কো ট্রভচে োকচে। 
  
-িূল ঘটনাটা িাহ্চল মক দাাঁ়িাচি, নকল িামটেন ট্রিচজ ট্রকউ অগ্রির হ্চ়েমিল, মকন্তু ট্রশষ 
েযেন্ত ট্রকাচনা কারচে ট্রি মেরি হ়্ে। মকন্তু ট্রিই কারেটা মক হ্চি োচর? 
  
ট্রেশ ট্রিা েলি িুমি। 
  
–এিন যমদ হ়্ে, ট্রকাচনা ট্রলাক িারোিো োমঠচ়ে জামনচ়েমিল ট্রয িামটেন ফ্রাচে মিচর 
যাচি। িারের ট্রি ট্রিচ়েমটচক মনচ়ে ভ্রিচে ট্রেমরচ়ে িাচক হ্িযা কচর, এ েযেন্ত আেমন 
মনি়ে ট্রিচন ট্রনচেন? 
  
–এরকি হ্চ়েচি েচল আমি িচন কমর না, েলচলন মিি িারেল, ঘটনাটা ে়ি ট্রেমশ 
িরল কচর ট্রিচলি িুমি। 
  
–িরল কচর ট্রিলমি। আেনার কো়ে আোর িে গমলচ়ে যাচি আিার। 
  
–ট্রিািাচক ট্রকাচনারকি ধাাঁধা়ে ট্রিলা আিার ইিা ন়ে। 
  
–িা যমদ হ়্ে, স্পি কচর েলুন, আেমন মক জানচি ট্রেচরচিন মনহ্ি স্ত্রীচলাকমট ট্রক 
মিল? 
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–এখচনা েযেন্ত জানচি োমরমন, ট্রি মঠক ট্রক মিল। িচে ট্রি মকরকি ট্রিচ়ে মিল, িা 
আিার কাচি েমরষ্কার হ্চ়ে ট্রগচি। আমি মক েলচি োইমি মনি়ে েুঝচি ট্রেচরি? 
  
–েুঝচি যা ট্রেচরমি িাচি ট্রোচখর িািচন ট্রকেল ট্রধাাঁ়ো ট্রদখমি। 
  
এইিি়ে জানালার মদচক ট্রোখ ে়িল ক্রাডচকর। ট্রিমদচক িামকচ়ে মিমন েলচলন,-লুমি 
আইচলিেযাচরা আিচিন, আেনার িচে ট্রদখা করচি। আমি েরিং এখন উমঠ। 
  
. 
  
একটু েঞ্চলিা মনচ়েই ঘচর  ুকল লুমি। প্রােমিক িম্ভাষচের ের ট্রি েলল, আেনার 
টনমটন (Tontine) কোটার অেে মডিনামর খুাঁচজ োর কচরমি। 
  
ো়েোমর কচর ঘচরর এটা ট্রিটা না়িাো়িা কচর ট্রদচখ ট্রে়িাচি লাগল ট্রি। 
  
-ট্রদচখি িাহ্চল। শান্তকচে েলচলন মিি িারেল। 
  
–ট্রদখলাি, ইিামলর এক েযাঙ্কার, ট্রলাচরচে ট্রিামি, ১৬৫৩ মি. একধরচনর অযানুইমট, 
প্রেিেন কচরমিচলন, িারই নাি টনমটন। এর িারা লগ্নীকারীচদর িচধয িৃিচদর অিংশ 
যারা ট্রোঁচে োচক িাচদর লাচভর অিংচশর িচধয যুক্ত হ়্ে। এই ট্রিা অেে, িাই ন়ে? 
েিেিাচন আিরা ট্রযই িিিযার িচধয রচ়েমি টনমটচনর অেে িার িচে ট্রেশ মিচল যাচি। 
এখাচন ট্রশষ দুমট িৃিুযর আচগ আেমন কোটা েচলমিচলন। 
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মিি িারেল ট্রকাচনা জোে মদচলন না। লুমির েঞ্চলিা নীরচে মনরীক্ষে কচর েলচলন। 
  
িাচকর ওেচর রাখা একটা মেনািামটর কুকুর লক্ষয করচি করচি লুমি আোর েলল, –
আিাচদর েিেিান েমরমস্থমি ট্রোঝোর েচক্ষ শেটা যচোেযুক্ত। েৃদ্ধ ট্রজামি়ো ক্রাচকনেেে 
ট্রয উইল কচর ট্রগচিন, িার মনষ্পমে হ্চি োচর যখন একজন িাত্র অিংশীদার জীমেি 
োচক এেিং ট্রি িিি িম্পমের অমধকারী হ়্ে। িেুও একটা মেরাট েমরিাে টাকা 
ভাগাভামগ হ্চলও প্রমিভাচগ টাকার েমরিাে ট্রনহ্াৎ কি দাাঁ়িা়ে না। 
  
মকন্তু িানুষ যখন অমিমরক্ত ট্রলাভী হ্চ়ে েচ়ি, েলচলন মিি িারেল, িখনই অপ্রীমিকর 
ঘটনার িম্ভােনা ট্রদখা ট্রদ়ে। প্রেচিই হ়্েচিা ট্রলাচভর েশেিেী হ্চ়ে ট্রকউ খুন কচর েচি 
না, মকিংো খুচনর কো মেন্তা কচর না–ট্রকেল মক কচর মনচজর অিংচশর োইচি ট্রেমশ মক 
কচর োও়ো ট্রযচি োচর, ট্রিকো ভােচি োচক। 
  
কো েলচি েলচি ট্রকাচলর ওের ট্রেচক কাটা েশিচগালা নামিচ়ে ট্ররচখ মিমন আোর 
েলচলন, এরকি একটা ঘটনার িূচত্রই ক্রাডচকর িচে আিার প্রেি আলাে হ়্ে। 
অচনক টাকা োও়োর কািনা মনচ়ে একটা ট্রলাক এিন িহ্জ একটা কাজ করল, যাচক 
ট্রকাচনা ভাচেই অনযা়ে েলা েচল না। হ্িযার প্রশ্ন িখচনা ট্রদখা ট্রদ়েমন। মকন্তু শুরুটা 
হ্চ়েমিল এভাচেই। আর ঘটনার মনস্পমে হ্চ়েমিল মিন-মিনটা হ্িযাকাণ্ড মদচ়ে। 
  
–এখাচনও ট্রিা আিরা মিনচট হ্িযাকাণ্ড ট্রদখচি োমি। যাচক িামটেন েচল িচেহ্ করা 
হ্মিল, ট্রি িার ট্রিচলর জনয িম্পমের একটা অিংশ দামে করচি োরি। িম্পমের 
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দামেদার মিল আলচফ্রড এেিং হ্ারল্ডও। দামেদারচদর িচধয আর িাত্র দুজন এখন 
অেমশি আচি। 
  
–ট্রকমড্রক আর এিার কো েলি মনি়েই? েলচলন মিি িারেল। 
  
–এিাচক এর িচধয টানা যাচি না। ট্রকন না ট্রি দীঘেচেহ্ারার কাচলা িানুষ ন়ে। এরকি 
িানুষ হ্ল ট্রকমড্রক আর ব্র্া়োন ইস্টমল। িচে ব্র্া়োন িিো। িার ট্রোখ নীল, কটা ট্রগাাঁি। 
মকন্তু ট্রিমদন…। 
  
েলচি মগচ়ে ট্রেচি ট্রগল লুমি। 
  
-হ্যাাঁ, েল। ট্রকাচনা ঘটনা মনি়েই ট্রিািার ট্রোচখ েচ়িচি; েুঝচি োরমি। 
  
ট্রলমড স্টডাডে ওচ়েস্ট যখন েচল যামিচলন িখন ঘটনাটা ঘচটচি। লুমি েলচি োচক, 
মেদা়ে িম্ভাষে জামনচ়ে গাম়িচি উঠচি মগচ়ে মিমন হ্ঠাৎ ঘুচর দাাঁম়িচ়ে আিাচক মজচজ্ঞি 
করচলন, আমি যখন োম়িচি  ুকমিলাি, িখন রািার ওের একমট লম্বা কাচলা ট্রলাক 
দাাঁম়িচ়ে মিল, ট্রি ট্রক? 
  
-প্রেচি আমি েুঝচি োমরমন, োইচর রািা়ে এচি ট্রক দাাঁ়িাচি োচর। ট্রকমড্রক ট্রিা 
শযযাশা়েী এখচনা। োম়িচি মিিী়ে ট্রনাক েলচি ব্র্া়োন ইস্টমল। আমি িার কো 
েললাি। িচে িচে মিমন েলচলন, হ্যাাঁ, মঠক েচলি, ব্র্া়োনই হ্চে। ফ্রাচে প্রমিচরাধ 
আচোলচনর িি়ে ট্রি একোর আিাচদর ট্রডরা়ে লুমকচ়েমিল। 
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িাচক িখন কাচি ট্রেচক ট্রদচখমি, িার দাাঁম়িচ়ে োকার ভমে, কাাঁচধর গঠন, িে আিার 
িচন আচি। েচর মিমন েলচলন, এিমদন েচর িার িচে ট্রদখা হ্চল খুমশ হ্িাি। মকন্তু 
আিরা অচনক খুাঁচজও ব্র্া়োন ইস্টমলচক ট্রকাোও ট্রেলাি না। 
  
মিি িারেল নীরচে লুমির মদচক িামকচ়ে রইচলন। 
  
লুমি েচল েলল, আমি েচর িাচক লক্ষয করলাি…ট্রি আিার মদচক ট্রেিন মিচর 
দাাঁম়িচ়েমিল… আমি নজর করলাি, একজন িানুষ িিো এেিং িার েুল োদািী হ্চলও 
িাচক িি়ে ও স্থান মেচশচষ কাচলাও ট্রদখাচি োচর। িখনই আিার িাো়ে আচি 
আেনার েনু্ধ যাচক ট্রেন ট্রেচক ট্রদচখমিচলন, ট্রি ব্র্া়োন হ্চি োচর। 
  
–িা োচর। 
  
–মকন্তু, অিমহ্ষু্ণভাচে েচল উঠল লুমি, এচি ব্র্া়োচনর লাভ মক? টাকাটা ট্রিা োচে িার 
ট্রিচল আচলকজাোর। িাচি িার ট্রভাগিুচখর মকিুটা ট্রহ্রচির যা হ্চি োচর, মকন্তু 
িূলধন না়িাো়িা করার অমধকার ট্রিা িার োকচে না। 
  
–ট্রি অমধকার ট্রি ট্রেচি োচর যমদ একুশ েির হ্োর আচগই আচলকজাোচরর জীেচন 
মকিু ঘচট। 
  
িেেনাশ..অিন কাজ…মনিক টাকার জনয ট্রকাচনা মেিা অিন কাজ করচে না– 
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মিি িারেল মে়িমে়ি কচর েলচি লাগচলন, টাকার জনয িানুষ করচি োচর না এিন 
কাজ ট্রনই। ইনমিওচরচের মকিু টাকার ট্রলাচভ একজন স্ত্রীচলাক িার মিনমট ট্রিচলচক 
খুন কচরমিল–এিন ঘটনাও আমি জামন। টাকার ট্রলাভ এিনই ট্রয িানুষ মহ্িামহ্ি জ্ঞান 
হ্ামরচ়ে ট্রিচল। এক েু়িীর কো ট্রিািাচক েমল, িাদািাটা ভাচলা িানুষ ট্রি, মকন্তু িার 
ট্রিচল িুমটচি োম়িচি এচল মিমন িাচক খুন কচরমিচলন। 
  
আরও শুনচে? েৃদ্ধা মিচিি স্টানডইচের কামহ্নী ট্রিা খেচরর কাগচজও িাো হ্চ়েমিল। 
প্রেচি িার ট্রিচ়ে িারা ট্রগল, েচর ট্রিচল। মিমন জানাচলন, ট্রিচ়ে মেষ ট্রখচ়ে আত্মহ্িযা 
কচরচি। মেষ োও়োও ট্রগল দইচ়ের িচধয। েচর জানা ট্রগল মিমন মনচজই িাচি মেষ 
মিমশচ়ে মদচ়েমিচলন। ধরা েচ়িমিচলন মিমন িার অেমশি ট্রিচ়ে িন্তানমটচক মেষ 
প্রচ়োচগর িি়ে। এেযাোরটা অেশয একটু অনযরকি মিল। জীেন উেচভাচগর আকাঙ্ক্ষা 
এই েৃদ্ধাচক উমাদ কচর িুচলমিল। ট্রিচলচিচ়েরা িার ট্রেচ়ে ট্রেমশ মদন োাঁেচে, জীেন 
উেচভাগ করচে, এই ঈষো ট্রেচকই ট্রি িার িন্তানচদর খুন কচরমিল। 
  
যাইচহ্াক, িুমি খুেই মেেমলি হ্চ়ে েচ়িি েুঝচি োরমি। ট্রভচো না; এলিচেে 
িযাকমগমলকামডের আিার অচেক্ষা়ে রচ়েমি আমি, ট্রয ট্রকাচনা মদন ট্রি এখাচন ট্রেৌঁিচি 
োচর। 
  
িার িচে এখানকার মক িম্পকে ট্রিা েুঝচি োরমি না। 
  
–হ়্েচিা ট্রকাচনা িম্পকে ট্রনই। মকন্তু িার আিাটা খুেই গরুেেূেে েচল আমি িচন কমর। 
িুমি োিা অি দুমিন্তা কচরা না। 
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–মেন্তা না কচর ট্রিা োরমি না। এই েমরোচরর িচে আমি ট্রকিন জম়িচ়ে েচ়িমি। 
  
–আমি ট্রিটা লক্ষয কচরমি। েমরোচরর দুজচনর প্রমি িুমি আিক্ত হ্চ়ে েচ়িি। 
  
–আেনার একোর অেে? 
  
–এই েমরোচরর দুমট ট্রিচলর একজন ট্রিচল অনযজন জািাই। দুঃচখর মেষ়ে ট্রয ট্রেমশ 
গরুেেূেে দুজন িারা ট্রগচি। আর ট্রয দুজন ট্রেমশ আকষেেী়ে িারা জীমেি। ট্রকমড্রক 
আকষেেী়ে একারচে ট্রয ট্রি মনচজর িূলচক কখচনা ে়ি কচর িুচল ধচর না। িার এই 
মদকটাই ট্রিািাচক আকষেে কচরচি। 
  
মিস্টার ইস্টমল একমট দুেেল মিেকাাঁদুচন োলক ট্রযন। এরকি েমরচত্ররও আকষেে আচি। 
  
–মকন্তু এচদর দুজচনর একজন খুনী। ট্রকমড্রক, দুই ভাইচ়ের িৃিুযচি ট্রি একটুও মেেমলি 
ন়ে। এখন ট্রেচকই িচনর আনচে রাদারচিাডে হ্ল িম্পচকে েমরকল্পনা তিমর করচি। 
জা়েগাটার উন্নমি করার জনয অচনক টাকার দরকার, একোও ট্রি েলচি। 
  
–এিে কো শুনচি ভাচলা লাচগ না। েলচলন মিি িারেল। 
  
এমদচক ব্র্া়োচনর অেস্থা ট্রদখুন, িার িচনাগি ইিা রাদারচিাডে হ্চলই োি করা। 
আচলকজাোরচক মনচ়ে ট্রি ওখাচনই োকচি োরচে। এিম্পচকে অচনক িিলেও িার 
আচি। 
  
-িাই েুমঝ। 
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–মকন্তু অোিে িে কল্পনা। খুে কাযেকর ন়ে। যুদ্ধমেিাচনর োইলট েচলই ট্রোধহ়্ে 
কল্পনার আকাচশ ভািচি ভাচলাোচি। 
  
ব্র্া়োন িম্পচকে আর মক িচন হ়্ে ট্রিািার? 
  
মিি িারেল ট্রোচখর ট্রকাে মদচ়ে িাকাচলন লুমির মদচক। 
  
–আর একটা মেষ়ে নজচর এচিচি দুমদন আচগ। আিার িচেহ্ ব্র্া়োন িমিযই ট্রিই 
গাম়িচি মিল। 
  
-েযামডিংটন ট্রেচক োরচট ট্রিমত্রচশ ট্রয গাম়ি ট্রিচ়িমিল? িচে িিযটা না জানচি োরা 
েযেন্ত মনমিিভাচে মকিুই েলা যাচি না। 
  
–আিরা জানচি োরে অেশযই, েলচলন মিি িারেল, খুনীচদর েমরত্র আমি জামন, িারা 
কখচনা হ্ািগমটচ়ে েচি োকচি োচর না। দু দুচটা খুন িারা কচরচি–এর ের িারা েুে 
কচর েচি োকচে না। আর িাই িারা অমেচরই আিাচদর নজচর এচি যাচে। েুমলি 
িকচলর ওেচরই নজর ট্ররচখচি। িেচেচ়ে ে়ি কো হ্ল, এলিচেে ট্রয ট্রকাচনা িুহূ্চিে 
এখাচন হ্ামজর হ্চি। 
  
িুমি ট্রযভাচে েলচল, েুঝচি োরমি েচট, মকন্তু ট্রকিন অস্বমি ট্রোধ হ্চি, ওভাচে েলা– 
  
েনু্ধর মদচক িামকচ়ে িলজ্জ কচে েলচলন মিচিি এলিচেে িযাকমগমলকামডে। 
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–অস্বমির মক আচি েুঝচি োরমি না। োম়ি ট্রেৌঁিচল, কো েলচি েলচি িুমি েলচিই 
োর, আমি মক একোর ওেচর ট্রযচি োমর 
  
েনু্ধচক আশ্বি করচলন মিি িারেল। 
  
-যাই েল, োম়ি ট্রেৌঁচিই িচে িচেই ওরকি েলা– 
  
-ট্রদচখা, এরকি ঘটনা ট্রকউ অস্বাভামেক ভােচে না। ট্রিািার হ্জিশমক্তর েচক্ষ 
আেমেকর যমদ মকিু িুমি ট্রখচ়ে োক–ওেচর যাও়োর প্রচ়োজন ট্রিািার হ্চিই োচর– 
  
–ট্রি না হ়্ে হ্ল, ট্রিািার উচেশযটা এোর আিাচক েল। 
  
–ট্রিটা এখনই আমি েলচি োই না। 
  
–ট্রজন, এ ে়ি মেরমক্তকর। জরুরী দরকার েচল িুমি আিাচক এিদূর ইিংলে অেমধ 
ট্রিাটা কমরচ়েি, অেে 
  
আমি দুঃমখি এলিচেে। মকন্তু এিা়িা আিার উো়ে মিল না। েুমলি িিকে নজর 
ট্ররচখচি, িেু ট্রয ট্রকাচনা িুহূ্চিে একজন ট্রিাক খুন হ্চ়ে ট্রযচি োচর, আমি আশঙ্কা 
করমি। এচক্ষচত্র আিাটা ট্রিািার কিেেয েচলই িচন হ্চ়েচি আিার। কিেেযকিে আিরা–
িুমি ো আমি, ট্রকউই অেচহ্লা করচি োমর না। 
  
–িা অেশযই োমর না। 
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-কাচজই, ট্রিািাচক যা করচি েচলমি, আমি ট্রভচেমেচন্তই েচলমি। েল, ওই ট্রিা টযামি 
আিচি। 
  
দুই েৃদ্ধা টযামি দাাঁ়ি কমরচ়ে রাদারচিাডে হ্চলর মদচক যাত্রা করচলন। 
  
. 
  
ঘণ্টার শে শুচন এিাই দরজা খুচল মদল। মিি িারেল ঘচর  ুকচলন। িার ট্রেিচন 
 ুকচলন মিচিি িযাকমগমলকামডে। 
  
প্রােমিক িচম্বাধন ট্রশষ কচর মিি িারেল েলচলন, েরশু োম়ি যামি, িাই িচন হ্ল, 
ট্রিািাচক মেদা়ে জামনচ়ে আর লুমির প্রমি ট্রিািার িহৃদ়ে েযেহ্াচরর জনয ধনযোদ না 
জামনচ়ে যাও়োটা মঠক হ্চে না। 
  
আিার েনু্ধ মিচিি িযাকমগমলকামডেচকও মনচ়ে এচিমি ট্রিািার িচে েমরে়ে কমরচি 
মদচি। উমন এখন আিার কাচি রচ়েচিন। 
  
মিি িযাকমগমলকামডে এিার িচে করিদেন করচলন। 
  
এই িি়ে লুমি ঘচর  ুকল। মিি িারেলচদর ট্রদচখ ট্রি খুমশ হ্ল। 
  
-কী আিযে..িািী ট্রিািরা 
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–মিি ক্রাচকনেেেচক মেদা়ে জানাচি এলাি। উমন ট্রিািার প্রমি এি িহৃদ়ে েযেহ্ার 
কচরন 
  
ট্রকমড্রকও ট্রনচি এচিমিল। িার মদচক িামকচ়ে মিি িারেল েলচলন, ট্রিািাচদর 
অিুচখর খের ট্রেচ়ে খুেই িিোহ্ি হ্চ়েমিলাি। এখন ভাচলা আি ট্রদচখ স্বমি োমি। 
  
-হ্যাাঁ, আিরা এখন িমূ্পেে িুস্থ। েলল ট্রকমড্রক। 
  
–লুমির কাচি শুনলাি, িত্রাক ট্রেচক নামক হ্চ়েচি 
  
 েলচলন মিি িারেল। 
  
–কারেটা এখচনা মনমিিভাচে জানা যা়েমন। েলল এিা। 
  
–িচে আচিেমনচকর একটা গজে রচটচি োরোচশ। েলল ট্রকমড্রক। 
  
-ট্রকমড্রক, ভাইচক ভৎেিনা করল এিা, ইনিচেক্টর ক্রাডক না এিে কো েলচি োরে 
কচরচিন। 
  
–িোই ট্রিা এখন ট্রজচন ট্রগচি। েলল ট্রকমড্রক, আেনারাও মনি়ে মকিু মকিু শুচন 
োকচেন। 
  
-আমি গি েরশু মেচদশ ট্রেচক মিচরমি। েলচলন মিচিি এলিচেে। 
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ট্রকমড্রক ট্রহ্চি েলল, িাহ্চল গজে এখন আেনার কাচন ওচঠমন। িচে লুমির িািীিা 
মনি়ে শুচন োকচেন ট্রয কামরচি আচিেমনক ট্রিশাচনা মিল–িোই এখন একো ট্রজচন 
ট্রগচি। 
  
–আমি এরকিই মকিুটা শুচনমি। মকন্তু এিে কো মনচ়ে ট্রিািাচদর মেব্র্ি করচি োইমন। 
  
এই িি়ে দরজা খুচল ঘচর  ুকচলন েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে। মিমন লুমিচক োচ়ের জনয িা়িা 
মদচলন। 
  
-এই ট্রিচ়ে, আিার ো এখচনা আননমন ট্রকন? 
  
–ো তিমর মিঃ ক্রাচকনেেে। আমি এখুমন মনচ়ে আিমি। 
  
লুমি েচল ট্রগল। েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে মিি িারেল ও মিচিি িযাকমগমলকামডের িচে েমরমেি 
হ্চলন। 
  
একটু েচরই ট্রে ভমিে িযােউইে, রুমট, িাখন, ট্রকক মনচ়ে ঘচর  ুকল ব্র্া়োন। লুমির 
হ্াচি োচ়ের ট্রে। 
  
-এি আচ়োজন মকচির–এি? িীব্র্ স্বচর েচল উঠচলন েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে, আজচক 
আিাচদর োমটে হ্চি নামক? আিাচক ট্রিা ট্রকউ জানা়েমন। 
  
-োো আজ ডাঃ কুইম্পার আিাচদর এখাচন ো োন করচি আিচিন। িার জমমদন। 
েলল এিা। 
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-জমমদন? েৃদ্ধ মে়িমে়ি কচর উঠচলন, জমমদন ট্রিা মশশুচেলা়ে হ়্ে, ও এিে মদচ়ে মক 
করচে 
  
এমদচক মিি িারেল ব্র্া়োচনর িচে েমরমেি হ্চলন। 
  
লুমির কাচি ট্রিািার কো অচনক শুচনমি। ট্রিািাচক ট্রদচখ আিাচদর ট্রিন্টচিরী মিচডর 
এক িমলমিটচরর কো িচন েচ়ি যাচি। ট্রি হ্ল রমন ওচ়েলি। োচের েযেিাচ়ে  ুচক 
মকিু করচি োরল না ট্রিচলটা। েচর েূেে আমফ্রকাচি মগচ়ে আরও মকিে করার ট্রেিা 
করল। মকন্তু েযেে হ্ল। িিি িূলধন জচল ট্রগল। ট্রিািার িচে িার ট্রেহ্ারার এিন হেহ 
মিল, আিযে ট্রিািার ট্রকাচনা আত্মী়ে ন়েচিা? 
  
–না, িাদাি, েলল ব্র্া়োন, আিার ট্রকাচনা আত্মী়ে আচি েচল জামন না। 
  
কো েলচি েলচি হ্ঠাৎ জানালার মদচক িচর ট্রগচলন মিি িারেল। 
  
-োঃ জানলা মদচ়ে োইচরটা িুের ট্রদখাচি ট্রিা! এচকোচর িমের িচিা 
  
 এিা হ্ামিিুচখ এমগচ়ে ট্রগচলা িার মদচক। 
  
–মেির জা়েগা িাাঁকা, েলল ট্রি, শহ্চর আমি ট্রোঝাই যা়ে না। 
  
ট্রিই িুহূ্চিে মিচিি িযাকমগমলকামডে এিার কািাকামি এমগচ়ে মনেুস্বচর েলচলন, 
ওেরিলা়ে একটু ট্রযচি োমর–মিি– 
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মনি়ে মনি়ে। 
  
েচল উঠল এিা। লুমির মদচক িাকাচলা ট্রি। 
  
–আিার িচে আিুন। 
  
 মিচিি িযাকমগমলকামডেচক মনচ়ে লুমি েচল ট্রগল। 
  
এই ট্রিা কুইম্পার এচি ট্রগচিন। েলল ব্র্া়োন। 
  
 োইচর গাম়ি োিার শে হ্ল। ঘচর  ুকচলন হ্ািযিুখ ডাঃ কুইম্পার। 
  
-হ্যাচলা, এিা, ট্রকিন আি? িদাশ়ে ঈশ্বর, এিে মক 
  
–আেনার জমমদন উেলচক্ষয জিাচনা ট্রককটা তিমর কচরমি, েলল এিা, আজচক 
আেনার জমমদন েচলমিচলন 
  
-আিযে, আমি ট্রিা ভােচিই োমরমন, গি একযুগ ট্রকউ আিার জমমদচনর কো িচন 
কচরমন। 
  
মিি িারেচলর মদচক িামকচ়ে মিমন েলচলন, আেনার িচে ট্রিমদন েমরে়ে হ্চ়েমিল, 
আশা কমর িুস্থ আচিন? 
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মিি িারেল িাো ট্রনচ়ি মস্মি ট্রহ্চি জানাচলন মিমন িমূ্পেে িুস্থ আচিন। 
  
–িুমি এ কমদন আিাচক ট্রদখচি আিমন ডাক্তার। েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে ডাঃ কুইম্পারচক 
উচেশয কচর অনুচযাগ করচলন। এচিা, ো খাও়ো যাক–িেই তিমর। 
  
-হ্যাাঁ, িকচল আরম্ভ করুন। আিার েনু্ধ না হ়্ে অস্বমি ট্রোধ করচেন। েলচলন মিি 
িারেল। 
  
োচ়ের ট্রটমেচল ট্রগাল হ্চ়ে েচি িকচল ো ও খাোচরর িিযেহ্াচর িন মদচলন। 
  
 মিি িারেল িাখন রুমট ট্রশষ কচর িযােউইে হ্াচি মনচলন। 
  
–এটা িাচির, মনন, েলল ব্র্া়োন, এটা োনাচি আমি লুমিচক িাহ্াযয কচরমি। 
  
–ওহ্, এ োম়ির খাোর িােধান, েৃদ্ধ ক্রাচকনেেে েচল উঠচলন, আিার দুই ট্রিচলচক মেষ 
খাইচ়ে হ্িযা করা হ্চ়েচি। ট্রক এিে কচরচি জানা ট্রগল না। 
  
-ওাঁর কো়ে ভ়ে োচেন না, েলল ট্রকমড্রক, আমিও একখানা মনমি। 
  
ট্রগাটা একখানা িযােউইেই ট্রি িুচখ েুচর মদল। 
  
িযােউইে মেচোমিচলন মিি িারেল। হ্ঠাৎ মিমন হ্াাঁিিাাঁি কচর উঠচলন। িার িিি 
িুখ লাল হ্চ়ে ট্রগল। শ্বাি মনচি কি হ্চি লাগল। ট্রকাচনা রকচি েলার ট্রেিা করচলন, 
গলা়ে কাাঁটা িুচটচি। 
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ডাঃ কুইম্পার উচঠ এচলন। মিি িারেলচক জানালার মদচক িুখ কচর েিাচলন। িাচক 
িুখ খুলচি েলচলন। 
  
েচকট ট্রেচক একটা ট্রকি ট্রের করচলন, িার ট্রভির ট্রেচক ট্রিাি একটা মেিটা ট্রেচি 
মনচলন। 
  
হ্াাঁ িুখ হ্চ়ে েচিমিচলন মিি িারেল। কুইম্পার িািানয ঝুাঁচক ট্রেশাগি দক্ষিার িচে 
িার গলার ট্রভির েযেন্ত ট্রদখার ট্রেিা করচি লাগচলন। 
  
ট্রিই িুহূ্চিে দরজা খুচল মিচিি িযাকমগমলকামডে ঘচর  ুকচলন। িার ট্রেিচন লুমি। 
  
িািচনই জানালার ধাচর মিি িারেল ট্রে়োচরর ট্রেিচন ট্রহ্লান মদচ়ে েচি আর ডাঃ 
কুইম্পার িার গলা ধচর িাোটা ওেচরর মদচক কাি কচর মদচিন। এই দৃশযটার মদচক 
ট্রোখ ে়িচিই মিচিি িযাকমগমলকামডে েিচক দাাঁম়িচ়ে ে়িচলন। িারের হ্ঠাৎ ট্রোঁমেচ়ে 
উঠচলন, এই ট্রিা ট্রিই ট্রলাকটা-ট্রেচনর ট্রিই ট্রলাকটা। 
  
িৎক্ষোৎ এক ঝটকা়ে ডাক্তাচরর হ্াি িাম়িচ়ে উচঠ দাাঁ়িাচলন মিি িারেল। দ্রুিোচ়ে 
এমগচ়ে এচলন েনু্ধর মদচক। 
  
–ট্রলাকটাচক িুমি মঠক মেনচি োরচে আমি জানিাি, েলচলন মিি িারেল, এখন আর 
মকিু েলল না। 
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ডাক্তার কুইম্পাচরর মদচক িামকচ়ে মিমন েলচলন, ডাক্তার, আেমন ট্রিমদন যা ভােচি 
োচরনমন, িাই ঘচটমিল। ট্রেচন যখন একমট স্ত্রীচলাচকর গলা মটচে আেমন হ্িযা 
করমিচলন, আেনার ট্রিই কাজ োশ্বেেিেী ট্রেন ট্রেচক এই েনু্ধ ট্রদচখমিচলন। 
  
খুচন শ়েিান, মিচিি িযাকমগমলকামডে ট্রিািাচক ট্রদচখমিল, েুঝচি ট্রেচরি? 
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