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এ মার্ডার ইন ওয়েস্ট 
  
অঞ্চলটি টিল গটিকা অধ্যুটিত ইস্ট এন্ড এর হ াযাইি চ্ুাপেল েল্লী। হেিা টিল কয যাশা 
আচ্ছাটিত হধ্াোঁযাপি এক রাত। কয যাশার মধ্ু টিপয একটি িাযামূটতি হ োঁপি যাটচ্ছল। 
ি লিারী েযটলে হিপেই হে বাট়িপত লযটকপয েপ়িটি। হকান এক অন্ধকারাচ্ছন্ন জাযগায। 
 ঠাৎ হিো হেল হলাকটি হচ্াপের েলপক ঢয পক ে়িপলা ডানটিপকর বক্স হরা নামক ক্ষয দ্র 
এক গটলপত। অতঃের টনঃশব্দ োপয হে একিা বাট়ির অন্ধকার আ়িাপল টগপয িাোঁট়িপয 
ে়িপলা এবং হেোপন অপেক্ষা করপত লাগপলা টঠক টশকারী টব়িাপলর মপতা। 
  
রাত ক্ষপয ক্ষপয হ াপরর টিপক দ্রুত এটগপয যাপচ্ছ। ঘট়ির কাোঁিা এটগপয চ্পলপি। 
হলাকটি হতমটন  াপব অপেক্ষা কপর আপি, বলা যায ওোঁৎ হেপত আপি অেীম ধধ্পযি। রাত 
একিা… িযপিা…টতনটি হবপজ হগল ক্রপম। তারের ে ো হে উৎকিি  পয উঠপলা। 
  
রাত তেন টঠক টতনপি েোঁযতাটল্লশ টমটনি। তাটরেিা টিল আঠারপশা অষ্টআটশ খ্রীস্টাপব্দর 
একটিপশ আগস্ট। টঠক হেই ময ূপতি ইটত াপের জঘনুতম েযনী জুাক টি টরোরআবার 
একনৃশংে আঘাত  ানপলা। মাি কপযক টমটনপির ঘিনা। হেই ময ূপতি এক ি লিার 
েযটলে হেই গটলেপে এপে েপ়িটিল। তার নজপর ে়িপলা একটি স্ত্রীপলাক অন্ধকার 
রাস্তায শুপয েপ়ি আপি। হে  াবপলা  যপতা হকাপনা গটিকা অতুটধ্ক মিুোপন হবহুশ 
 পয েপ়ি আপি। 
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হলাকটি তা়িাতাট়ি এটগপয টগপয স্ত্রীপলাকটিপক তয লপত হগল। েরক্ষপিই  পয-টবস্মপয 
আতপে হে স্তব্ধ  পয হগল। হমপযিার হি  হেপক টিনটক টিপয রক্ত ঝরপি। টবটস্মত 
িৃটষ্টপত েযটলেটি লক্ষু করল হমপযটির স্কািিটি হকামর েযিন্ত হতালা, তলায হকান অন্তবিাে 
হনই, েযেযষ্ট হেত শুভ্র িয টি জঙঘা স্বল্পাপলাপক উন্মযক্ত। নারীটির টনম্নাপের েবিি প্রচ্য র 
িযটরককাঘাপতর টচ্হ্ন। হিপ  প্রাপির স্পন্দন হনই। গলাটি তার এধ্ার হেপক ওধ্ার েযিন্ত 
িাটল কপর কািা। েযটলেটি হমপযটিপক তয লপত হযপতই তার মযণ্ডটি অটত নগিু েূপি 
টেিন টিপক ঝয পল ে়িপলা। 
  
েযটলে অটিোপরর বযঝপত আর বাটক রইপলা না হয টন ত রমিী অবশুই এক হি  
েোটরনী।  যপতা লাইপননবাগতাই  পব। িরিস্তুর হশপি অকয স্থপলই  যপতা হে 
শযুাগ্র ি কপরটিল হি িান মানপে আর হেই অবস্থাপতই ঘাতপকর িযটর হনপম এপেপি। 
না  পল এমন টনেয োঁত নারী  তুার আর টকবা বুােুা  পত োপর। আোধ্ারিশীতল 
মটস্তষ্কেম্পন্ন োকা ওস্তাি হেই কিাই একটি আঘাপতই হমপযটির গলা হকপি হশি 
কপরপি। অতঃের ক্ষুাোর মত গটনকাটির টনম্নাপে বাপর বাপর িযটরককাঘাত কপর হগপি। 
  
েযটলেটির চ্ীৎকাপর ো়িা হজপগ উঠপলা। ঘিনাস্থপল এপে েবাই স্তটিত, একিা আতে 
েবার মপন। চ্টকপত এই হলাম িিক েংবাি োরা লন্ডপন িট়িপয ে়িপলা। েবিনাশ! 
জুাক-টি-টরোর আবার চ্রম আঘাত হ পনপি। আশ্চযি কাণ্ড, হকউ বলপত োপর না এই 
টরোর-এর আেল নাম বা েটঠক েটরচ্য টক, জাপন না হে হকান্ হিপশর মানযি, েবপচ্পয 
টবস্মপযর বুাোর হযটি, হেটি  ল ঐ  তুাকারীর এইেব  তুাকাপণ্ডর অন্তটনিট ত 
উপেশুই বা টক হেিাও হবাঝা যাপচ্ছ না। হে হকান বস্তু অে রি করপি না, শুধ্যই টনিক 
 তুা কপর চ্পলপি। 
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এবারকার টন ত গটিকাটির নাম অুান টনকলে। 
  
এর আপগ এই ধ্রপনর বী ৎে নারী তুা বাপর বাপরই  টচ্ছল। তারের একেময ে ো 
এপকবাপর নীরব  পয হগল। এিাই বলপত হগপল ঊনটবংশ শতাব্দীপত এক চ্রম 
অনযঘাটিত র েু টবপশি। 
  
েূবিবটিিত ঘিনাটি তৃতীয নারী তুা। প্রেমটি টিল একই এলাকায এম্মা এটলজাপবে 
টস্মে নাম্নী অের এক স্রষ্টা নারীর। ঐ বিরই হতেরা এটপ্রল হশি রাটিপর তাপকও 
বী ৎে  াপব  তুা করা  য একই কয েুাত অঞ্চপল। 
  
টিতীয নারীটির নাম মােিা িুারবাে। োত আগস্ট তাটরপে একটি বা িয টি নয েযপরা 
টতনটি িযটরককাঘাপত তাপক  তুা করা  য হেই বক্স হরা-হতই। হযোপন মৃতয ুর েপক্ষ 
একটি আঘাতই যপেষ্ট টিল হেোপন এতগুটল আঘাপতর ঘিনায মপন  য  তুাকারী 
একজন োংঘাটতক ট ংস্র উন্মাি। 
  
চ্তয েি হয গটিকাটি টন ত  ল তার নাম অুাটন চ্ুােমুান। হমপযটির স্বামী টিল। টকন্তু 
অতুটধ্ক মিুােক্ত হমপয মানযি টিল হে। কেনও অপেির টবটনমপয কেনও বা হস্রি 
একিয  মিুোপনর টবটনমপয হে অপেপশ হি  িান কপর হব়িাত। এপকও অতীব টনেযি 
শলু টচ্টকৎেপকর মত অোপরশপনর কাযিায টনমিম াপব  তুা কপরপি টরোর। 
  
অদ্ভযত কাণ্ড  াবাই যায না। হশি রাত  পলও অতুন্ত জনবহুল এলাকায টনঃশপব্দ এ াপব 
মানযি মারা প্রায অকল্পনীয বুাোর। অুাটনর িাকা-েযো আংটি ঘট়ি টকিযই হোযা 
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যাযটন। হিপ  হকাপনা ধ্িিপির টচ্হ্ন োওযা যাযটন। অবশু একটি ব়ি বস্তুই হোযা হগপি। 
তার টনম্নাে হেপক তার জরাযয টি টনেয োঁত াপব হকপি হবর কপর টনপয হগপি হেই অজ্ঞাত 
ঘাতক। অতএব েযটলপের ধ্ারিা  পলা েযনীটি  য টনেযি োজিন নযপতা হকাপনা 
োকাোঁপোক্ত কিাই। 
  
লন্ডনবােীপির মপন একটি ধ্ারিা েযব প্রবল  পয উঠপলা হয হকান ইংপরজ এমন জঘনু 
কাজ টকিযপতই করপত োপর না। এ টনশ্চযই টবপিশী ঘাতপকর কাজ, হযপ তয  কয েুাত 
অঞ্চপল নানা ধ্রপনর টবপিশী কিাই ও েপন্দ জনক চ্টরপির মানযি বেবাে কপর। এই 
রকম েংশযাটিত ধ্ারিাই হগোঁপে হগল স্থানীয জনোধ্ারপির মপন। 
  
বলা বাহুলু িযধ্িিি েযটলে টব াগ স্কিলুান্ড ইযাডিও তৎের  পয উঠপলা। েযটলে িপ্তপর 
রাটশ রাটশ েতু টমেুা েবর হেৌঁিপত লাগল টকন্তু হকাপনা েটঠক  টিশ টমলল না। 
  
জননক প্রাবটন্ধক তার গ্রপে প্রমাি কপত চ্াইপলন হয এই েযনী আপিৌ হকাপনা েযরুি 
মানযি নয। এ  ল একজন ধ্ািীটবিুা টবশারি রমিী। রাত-টবপরপত হেশার প্রপযাজপন 
টবট ন্ন অঞ্চপল তাপক যাতাযাত করপত  য। েযতরাং েপন্দ াতীত  াপব তার েপক্ষই 
একাজ চ্াটলপয যাওযা েিব। তপব টক েযনীটি জুাক না  পয হজন-টি-টরোর? 
  
এরের ঘিনার চ্মক শতগুি হবপ়ি হগল যেন হিো হগল টিশপশ হেপেম্বর রাপি এক 
ঘণ্টার ও কম েমপযর বুবধ্াপন জুাক-টি-টরোর ডবল েযন কপর বেল। 
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এই িযজনও টিল গটিকা। একজপনর নাম এটলজাপবেলংটলজ আর অেরজপনর নাম 
কুাোটরন এডাওজঃ। এই িযজনপকও যেন  তুা করা  য হকউ ঘযিাক্ষপরও হির োযটন। 
এই িযজন নারীর হোযা হগপি টকডনী, েঞ্চম ও িষ্ঠ নারী তুা এই াপব েমাধ্া  পলা। 
  
লন্ডনবােীপির মপন আতপের হঢউ বপয হগল। ঐ এলাকায েপন্ধুর েপর ঘর হেপক 
হবপরাপনা বন্ধ  পয হগল টবপশি কপর হমপযপির হক্ষপি। 
  
হ াযাইি চ্ুাপেল ও োেবতিী টস্পিাটিল অঞ্চপলর টকিয  দ্র ধ্নী ও অট জাত মট লা 
একপযাপগ ম ারািী ট পটাটরযা েমীপে টলটেত আপবিপন আটজি জানাপলা হয টতটন হযন 
অনযগ্র  কপর যাবতীয গটিকালয অটবলপম্ব বন্ধ করার আপিশ হিন। 
  
এটিপক ট টজপলন্স কটমটি গঠন  পয হগল। ইস্ট এন্ড অঞ্চপল ি লিারী েযটলশ প্র রীর 
েংেুা বাট়িপয হিওযা  য। 
  
প্রায প্রতুক্ষিশিীর টববরপি জানা যায হয জুাক-টি-টরোর নাটক অনটতিীঘি টিেটিপে 
ধ্রপনর মাঝবযেী মানযি,  াপত তার ডাক্তারী বুাগ, মাোয উোঁচ্য  টেপের িয েী, একিা 
টবিপয েবাই একমত হয হলাকিার কোবাতিায নাটক টবপিশী িান রপযপি। 
  
র েুজনক  াপব েযপনর ের েযন  পয যাপচ্ছ অেচ্ হকান টকনারা করা যাপচ্ছ না, তাই 
স্কিলুান্ড ইযাডি একিয  টবচ্টলত  পয েপ়িপি। 
  
হজা়িা েযপনর িয েপ্তা  েপর েপ্তম আঘাত এপলা হমরী হজন হকটল নাম্নী অের এক 
রূপোেজীটবনীর ওের, বযে েোঁটচ্শ, েূিি যযবতী। এর  তুাকাণ্ড  পযপি ইনপডাপর। 
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িরিস্তুরাপন্ত এর  া়িা করা ঘপর টগপয জুাক এপক ধ্ীপর-েযপস্থ েময টনপয  তুা কপর। 
ঘপর হকাপনা আপলা না োকায ঘাতক কাগজ ও হমপযিার হোশাপক অটিেংপযাগ কপর 
তার আপলায বী ৎে শলুকমি চ্াটলপয হকটলপক েযন কপর। 
  
এই ঘিনায লন্ডপন  ীিি ধ  ধচ্ েপ়ি হগল। জনোধ্ারি ে  চ্তয র েযটলে টব াগও হিো 
হগল এ বুাোপর েমূ্পিি অে ায। েময বপয হযপত লাগল। উৎকণ্ঠায উপিজনায শংকায 
টশ রপি মানযি টিন কািাপত লাগপলা। 
  
টকন্তু আশ্চযি হবশ টকিযকাল ঘিনার আর েযনরাবৃটি  পলা না। জুাক-টি-টরোর হযমন 
 ঠাৎ এপে উিয  পযটিল হতমটন  ঠাৎই টমটলপয হগল। 
  
লন্ডনবােীপির ইটত াপে এটি এক অনযিঘাটিত অোর র েুরূপেই রপয হগল। শুধ্য 
একিা হঘার িযঃস্বপের সৃ্মটত  পয রইল জুাক-টি-টরোর নামটি। কয েুাত েল্লীর গটিকারা 
আজও হেই  যাব  কালপক স্মরি কপর চ্মপক ওপঠ। 
  
*** 
  
তারের বহুকাল েপর, উক্ত ঘিনাকাল হেপক েযপরা আিিটি বির বাপি উটনশশ িাপ্পান্ন 
খ্রীস্টাপব্দ ঘিল হেই টবস্মযকর উপন্মাচ্নটি, অকল্পনীয হে উিঘািন। 
  
মাটকিন যযক্তরাপের টেপক্রি োট িপের েিেু ডন উইটে। টযটন প্রেম ম াযযপের েময 
বহুবার বহু হগােন গুপ্তচ্রীয বুাোপর ইউপরাপে চ্পি হবট়িপযটিপলন, টতটন আবালু 
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হকৌতূ ল আর অনযেটন্ধৎো টনপয টবপের রক্তাক্ত এক োটেক ক্রাইপমর র েুময নামক 
হেই জুাক-টি-টরোপরর র েু উপন্মাচ্পন ব্রতী  পলন। 
  
শালিক হ ােম্-এর মত িক্ষতায তিানীন্তন স্কিলুান্ড ইযাপডির িাইল ও েংবািেি, 
লন্ডন িাইমস্-এর েংবািাটি ও মন্তবু বাপর বাপর োঠ টবচ্ার ও েরীক্ষা টনরীক্ষা কপর 
টতটন হয কাট নীর উিঘািন করপলন তা হযমন টবটচ্ি হতমটন টবস্মযকর। বলপত হগপল 
অপলৌটকক এক ঘিনারই টবসৃ্তত টববরি হেটি। োশটবক শটক্তর টবরুপে ধিবশটক্ত 
প্রপযাপগর এক েরম আশ্চযি িৃষ্টান্ত। 
  
ডন উইটের গপবিিার টেোন্ত অনযযাযী টনপযাক্ত টববরি প্রকাশ োয । 
  
ের ের োত োতটি গটিকা  তুাকারী হেই নরটেশাচ্ একিা িি  পর েযটলে িপ্তপর 
একটি হমপযর কটতিত টকডনী োটঠপয টিপযটিল। হিযাপল হিযাপল চ্কেট়ি আর টন ত 
গটিকাপির রক্ত টিপয তার অেরাধ্ কাট নী িি পর টলপে রােত। আর একবার এক 
েংবািেি অটিপে টলপে োটঠপযটিলঃ এটি  পলা আমার চ্তয েি  তুাকাণ্ড। আটম আরও 
হিালটি স্ত্রীপলাক বধ্ কপর তপব অবের হনব। ইটত জুাক-টি-টরোর। 
  
েবিপ্রেম টন ত এম্মা এটলজাপবে টস্মপের  তুাকাপণ্ডর েংবাি টকন্তু আপিৌ িাো  যটন 
লন্ডন িাইমে–এ। টিতীয মােিা িুারবাপের টবিপয িাইমস্ েবিপ্রেম মযে হোপল। ঘিনার 
টববরি টিপয হলপে, েপন্দ াতীত াপব এ  তুাকাণ্ডটি একটি বী ৎে অেরাধ্। 
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গটিকােল্লীপত োধ্ারিত মারপধ্ার েযন জেম প্রায েংঘটিত  য বপল  যপতা কাগপজ 
প্রেমিা এপক েযব হবটশ গুরুত্ব হিওযা  যটন। টকন্তু তৃতীয হমটর অুান টনকলস্-এর 
 তুার েরই েবার িনক ন়িল। 
  
েংবািেপিও চ্াঞ্চলু হিো টিল। োরা শ র  পয আতপে টশ টরত  পয উঠপলা। এই 
রকম টবেযিস্ত অবস্থায ঘিনামপঞ্চ এপে উেটস্থত  পলন অদ্ভযত ক্ষমতােম্পন্ন অপলৌটকক 
শটক্তধ্ারী হেই মানযিটি যার কাজকমি হিপে েযটলে টব াগ তাজ্জব  পয হগল। 
  
হেই মানযিটির নাম টিল রবািি হজম্ে লীে। টতটন টিপলন েবিজনটবটিত টিবুিশিী 
অপলৌটকক শটক্তধ্র এক বুটক্ত। যীশুখ্রীপস্টর মানবতাপবাপধ্ টবোেী এই ধ্াটমিকপ্রবর 
টিপলন উচ্চপেিীর একজন মানব হপ্রটমক। রবািি হজমস্ লীে-এর বুটক্তগত যাবতীয 
অেিাটি হ াযাইি চ্ুাপেল অঞ্চপল িযঃস্থ িটরদ্র টনেীট়িত বাটেন্দা কলুািাপেি টিল 
উৎেগিীকৃত। 
  
এ হ ন লীে-এর একিা এক টবটচ্ি স্বেিশিন  পলা। 
  
েকালপবলা লীে হিেপলন হয, স্বপের ঘিনািা হুবহু তার টনপজর  াপতর হলোয টলটেত 
 পয টবিানার োপশ হিটবপলর ওের েপ়ি রপযপি। টতটন জ্ঞাতোপর ঐ রকম টলপেপিন 
বপল টকিযপতই স্মরি করপত োরপলন না। 
  
তার এই স্বপে হিো ঘিনার েতুতা েম্বপন্ধ টতটন িৃঢ় টনটশ্চত  পয েপে েপে িীঘি এক 
েপি এই টববরি জাটনপয টিপলন স্কিলুান্ড ইযাডিপক। টকন্তু হে েময  াজার  াজার েব 
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উদ্ভি েি েযটলে িপ্তপর বনুার মত আেপত োকায তারা ঐ েপির হকাপনা প্রাটপ্ত স্বীকার 
করল না। 
  
চ্তয েিা নারী অুাটন েযন  পলা আিই হেপেম্বর, স্থান  াম বাটর স্ট্রীি। এবার প্রমাটিত 
 পল েযনীর  াটতযার টিল তীক্ষ্ণ ক্ষয রধ্ার েরু হেপডর িয হেপক আি ইটঞ্চ িীঘি এক 
িযটরককা। আঘাত ওকািাকাটির ধ্রন-ধ্ারন হিপে স্পষ্টতই মপন  পলাশরীরতত্ত্ব েম্বপন্ধ 
েযনীটির অগাধ্ জ্ঞান বতিমান 
  
এই েযনটি টকন্তু বহু লীে-এর স্বেিশিনমত স্থাপনর অটত কািাকাটি েংঘটিত  ল। এবার 
স্কিলুান্ড ইযাডি হেপক িযজন েযটলে ইনপস্পটর েরােটর টগপয ওর েপে হিো করল। 
লীে-এর কো, তার স্বে টমেুা  য না। েযটলে ইনপস্পটরটি লীেপক অনযপরাধ্ জাটনপয 
হগল, টতটন হযন েবিিা তার েরবতিী মনস্তাটত্ত্বক স্বেগুটল টনযটমত  াপব েযটলপের হগাচ্পর 
আপনন। 
  
কপযকটিপনর মপধ্ুই টতটন স্কিলুান্ড ইযাডিপক জানপলন যেন টতটন ধবঠকোনায বপে 
টিপলন হেই েময ে ো তার নজপর ে়িল িযজন মানযি, একজন নারী অেরজন েযরুি, 
ব়ি রাস্তা টিপয তারা োশাোটশ হ োঁপি যাটচ্ছল। লীে তার মনশ্চপক্ষ তাপির অনযেরি 
করপত োকপলন, হিেপলন হেই িযজন নরনারী একটি েংকীিি প্রােপি প্রপবশ 
করল…তার োপশই আপলা ঝলমল একিা মিুশালা অবটস্থত…হিেপলন, হমপয ও েযরুিটি 
েটরেূিি স্বা াটবক, হলাকটির েরপি টিল স্কচ্ িয ইপডর গাঢ় েযুি, বাহুপত তার  াো 
ও ারপকাি ঝয লটিল, মাোয টিল  ুাি, তার নীলা  হচ্াে িয টি হেপক হযন োশব রটি 
টঠকপর ে়িটিল। 
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হলাকিা এরের তার  াো ও ার হকাি আপস্ত কপর মাটিপত হেপত টিপয তার ওের 
 াপতর িট়িিা হরপে টিল, অতঃের আচ্মকা হমপযিার মযে এক াপত হচ্পে ধ্পর হকাপির 
হ তর েপকি হেপক একিা িীঘি িযটর হবর কপর ময ূপতি স্ত্রীপলাকটির গলা হকপি হিলল। 
যতক্ষি েযিন্ত না হমপযিা মাটিপত লযটিপয েপ়ি হগল ততক্ষি হে তার মযে হচ্পে ধ্পর 
রইল। 
  
এবার হলাকিা অপনকবার িযটরককাঘাত করল স্ত্রীপলাকিার হিপ । টিনটক টিপয রক্ত 
হবটরপয এপে হলাকিার শাপিির েম্মযে াগ ট টজপয টিল…প্রটতটি আঘাত করল টনেয োঁত 
ধবজ্ঞাটনক টনেযিতায এরের হে হমপযিার হোশাপকর অংশটবপশি টিোঁপ়ি টনপয শাপিির 
রপক্তর িাগ ঢাকপত হকাপির হবাতামগুপলা এোঁপি টিল। তারের হযন টকিযই  যটন এমটন 
 াব টনপয হে ধ্ীর টস্থর শান্ত েিপক্ষপে অকয স্থল তুাগ কপর হগল। 
  
আশ্চপযির বুাোর েঞ্চম  তুাকাণ্ডটি  ল বহু লীে-এর টলটেত বিিনা অনযযাযী। লং টলজ 
নাম্নী হমপযটিপক েটতু েটতুই টরোর হেই েংকীিি প্রােপি ঢয পক  তুা কপর। লীে-এর 
বিিনায হযিা টিল ঝলমপল মিুশালা আেপল হেটি  ল আপলা ঝলমল হোোটলস্ট োপবর 
টমটিং-এর  লঘর। 
  
এ বুাোপর েযটলে হযমন টবটস্মত  ল, হতমন স্বযং লীেও তপতাটধ্ক টবচ্টলত  ল। জুাক 
টি–টরোর েযনরায আর এক আঘাত  ানপলা। 
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িষ্ঠ নারী কুাোটরন এডাওজ-এর গলা কািা ক্ষত–টবক্ষত মযোবযব ও হিপ র টনম্নাপে 
অবিিনীয আঘাতপ্রাপ্ত মৃতপি  োওযা হগল টিশপশ হেপেম্বর টমিার হস্কাযার নামক 
স্থাপন। 
  
েযটলে টব াগ ও েংবািেি অটিপে জুাক-টি-টরোর-এর স্বাক্ষটরত হবশ কপযকটি টচ্টঠ 
এপে হেৌঁিল। হেেব টচ্টঠর  ািা ও  েী টিপয মপন  পলা অজ্ঞাত েযনীটি অকল্পনীয 
জাপনাযার টবপশি। 
  
একটি কাডি ও টচ্টঠ হে োটঠপযটিল হেন্ট্রাল টনউজ এপজটন্সপত, হে েি তারা েযটলপের 
 াপত অেিি কপর। েপি হে তার অেরাধ্ স্বীকার কপর। েপর হে টলপেপি েরবতিী 
কাপযির িারা হে তার কোর েতুতা প্রমাি করপব  টবিুপত টন তা নারীটির কান হকপি 
টনপয তা টনউজ এপজন্সীপত আনপন্দর প্রীটত উে ারস্বরূে োটঠপয। েপি একটি অনযপরাধ্ 
ও হে জাটনপযপি আরও কপযকটি কাযি েমাধ্া না  ওযা েযিন্ত এপজন্সী হযন অনযগ্র  
কপর তার েিটি প্রকাটশত না কপর। 
  
চ্ারটিন বাপি আবার জুাক-টি-টরোর এর স্বাক্ষটরত টনপযাক্ত েিটি োওযা হগল : টডযার 
বে, আটম হমাপিই চ্াল মারটি না। কাল আেটন এই শমিার কাপজর একটি েংবাি 
োপবন। এবার ডবল অনযষ্ঠাপনর। প্রেম হমপযিা টকিয টচ্ টচ্ টচ্ৎকার কপরটিল, তাই 
েরােটর তাপক েতম করপত োটরটন। যাই হ াক তা েপত্ত্বও হে আমার  াত হেপক 
হর াই োযটন। এই ঝাপমলার জপনু তার কান হকপি েযটলপের কাপি োঠাবার েময 
োইটন। টচ্টঠিা আমার অনযপরাধ্ মপতা হচ্পে রােবার জপনু আেনাপির অপশি ধ্নুবাি। 
জুাক-টি-টরোর। এই েপির তাটরে টিল েযলা অপটাবর। 
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িয-েপ্তা  বাপির ঘিনা। হ াযাইি চ্ুাপেল ট টজপলন্স কটমটি এই হকে-এর বুাোপর 
টনটিিষ্ট েিেু টমঃ লাস্ক হিাি একটি কাডিপবাডি বাক্স ে  একটি টচ্টঠ হেল টরোপরর কাি 
হেপক। 
  
টচ্টঠপত হলো টিলঃ নরক হেপক বলটি। হ  টমঃ লাক্স! েুার, স্ত্রীপলাকটির হি  হেপক 
হকপি হনওযা টকডনীর অপধ্িকিা োঠালাম। এ বস্তুটি আেনার জপনুই হরপেটিলাম। যটি 
টকিযটিন আপরা অপেক্ষা কপরন হতা যার িারা এিাপক হকপিটি হেই রক্তাক্ত িযটরিাও 
উিা রি স্বরূে োঠাপত োটর। যটি ক্ষমতা োপক আমাপক ধ্রার হচ্ষ্টা করপত োপরন 
মাননীয টমঃ লাস্ক। 
  
 টকিযিা  ীত ও উপিটজত লাস্ক হেই কয ৎটেত মাংেেণ্ডটিপক একজন টচ্টকৎেপকর কাপি 
টনপয যায। ডাক্তার েরীক্ষা কপর জানায ওিা লম্বালটম্ব িাটল হিওযা চ্টল্লশ-েোঁযতাটল্লশ 
বির বযস্কা হকান নারীর টকডনী। নারীটি প্রচ্য র েটরমাপি মিুোন করপতা। তার হি  
হেপক েপ্তা  টতপনক আপগ এিাপক হকপি হনওযা  পযপি। 
  
এই টববরি টমপল যায এডাওজ নান্নী গটিকাটির  তুার বুাোপর। মট লাটির বাোঁটিপকর 
টকডনী েটতুই অেহৃত  পযটিল। 
  
এরের একিা হেই টিবুিশিী লীে যেন তার বন্ধয  শ এবং হবক-এর েপে বপে ধনশা ার 
করটিপলন ে ো টতটন হেশীর আপক্ষেজটনত টনিারুি এক হবিনায হেি হচ্পে ধ্পরনযপয 
েপ়িন। বন্ধয রা োংঘাটতক  য হেপয যায। লীে তেন তাপির জানায হয জুাক-টি-টরোর 
এই ময ূপতি আবার একটি েযন কপর হিলপলা। 
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বন্ধয  শ টনপজর  াত ঘট়ির টিপক তাটকপয হিেপলা রাত তেন োতিা-ঊনেঞ্চাশ টমটনি। 
  
 টতনজপন টমপল িযপি হগপলা স্কিলুান্ড ইযাপডির অটিপে। তারা হেোপন এই ঘিনার বিিনা 
েপব শুরু কপরপি এমনেময েবর এপলা একজন কনপস্টবল োতিা–েঞ্চাশ টমটনপির 
েময টমলােি হকাি এ হমরী হজন হকটল নামক একটি ভ্রষ্টা হমপযর নি মৃতপি  আটবষ্কার 
কপরপি। 
  
এই িযঃেংবাি হশানবার ের লীে ও তার েেীিয েযটলপের েপে হোজা ঘিনাস্থপল চ্পল 
যায। হেই অন্ধকার জাযগায হেৌঁিাপনামাি লীে বপল ওপঠ, হিযাপলর টিপক তাটকপয 
হিেযন। অন্ধকার হিওযাপল একিা আপলা হিলা  পলা। হিো হগপলা হেোপন চ্কেট়ি 
টিপয হলো রপযপি? েপতপরা, জুাক টি টরোর। 
  
েপতপরা! তপব টক োপতর বিপল েপতরটি েযন কপরপি শযতানিা। হেই ময ূতি হেপক 
লীে েবিক্ষপির জনু েযনীর েন্ধাপন টনপজপক টনপযাটজত করপলা। তার ধ্ুানজ্ঞান  পয 
উঠপলা, হয কপরই হ াক এই র েুজনক  তুাকারীপক হগ্রপ্তার করা। েয োঁপজ তাপক হবর 
করপতই  পব। 
  
একটিন লীে েস্ত্রীক বাে-এ হচ্পে হকাোয হযন যাটচ্ছল। নটিং ট ল-এ  াপত  াো 
ও ারপকাি টনপয িয ইড েযুি েরা এক বুটক্ত বাে-এ উঠল। ে ো লীপের মপনর মপধ্ু 
ঠাণ্ডা হস্রাপতর এক  াবাপবগ বপয হগল। মাপবিল আিি স্টে-এ হেই হলাকিা বাে হেপক 
হনপম হগল। েপে েপে লীে স্ত্রীপক হিপলই বাে হেপক হনপম টগপয হলাকটিপক অনযেরি 
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করপলা। টকন্তু ময ূপতির মপধ্ুই হলাকটি  া়িা গাট়ি হডপক তাপত উপঠ টেকাটডটলর েপে 
অিৃশু  পয হগল। 
  
হবাঝা হগল টরোর তার বী ৎে  তুাকাপণ্ডর েপে ক্রমশই উন্মি ও ট ংস্রতম  পয 
চূ়্িাপন্তর টিপক এটগপয চ্পলপি, তার রক্তপলালযেতা েীমা ীন েযিাপয এপে হেৌঁপচ্পি। 
আরও হবটশ  তুাকাপণ্ডর আশংকায স্কিলুান্ড ইযাডি টনরুোয  পয হশি েযিন্ত টিবুিশিী 
লীেপকই আোঁকপ়ি ধ্রল, তারই শরি টনল। 
  
আরি  ল এক আজব েিযািা। টবটচ্ি েেেটরক্রমা। এমন ঘিনার নজীর টবপের 
ইটত াপে আর টিতীযবার োওযা যাযটন। 
  
লীে ধ্রুব টনটশ্চত টিপলন হয, তার তোকটেত মনস্তাটত্ত্বক শটক্ত উক্ত েুাটডটস্টক 
নারীঘাতপকর লযক্কাটযত অজ্ঞাত বােস্থাপনর েন্ধাপন তাপক অবশুই ো াযু করপব। 
  
একটিন েকাপল েযটলেবাট নীলী এর হনতৃপত্ব তারই টেিপন গ ীর রাত েযিন্ত রাস্তায 
রাস্তায ঘযপর হব়িাপত লাগপলা। টিবুিশিী লীে েেেটরক্রমা করপত লাগপলা। 
  
রাত তো চ্ারপি। অকস্মাৎ লীে এপে হেপম ে়িপলন ওপযস্ট এন্ড মুানেন নামক এক 
অিাটলকার হগি-এর োমপন, আবিা আপলা আো একটি জানলার টিপক আঙয ল হিটেপয 
শুকপনা কপণ্ঠ বপল উঠপলন লীে, ঐোপন আেনাপির প্রাটেিত বুটক্তটি রপযপি। ঢয পক যান 
হগ্রপ্তার করুন তাপক। 
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েযটলে ইনপস্পটর এবার েটতুেটতুই অবাক  পয হগল। টক বলপিন আেটন! এ বাট়ির 
মাটলক হক জাপনন? টতটন  পলন শলু টচ্টকৎেক প্রেুাত এক োজিন শুধ্য তাই নয হশানা 
যায ইটন ইংলপন্ডর রাজ েটরবাপরর েপে আত্মীযতা েূপি আবে। আেটন এ টক বলপিন? 
  
টঠকই বলটি অটিোর, টিবুিশিী আচ্ছপন্নর মত বপলন টঠক আপি। েযটলপের অনযপরাপধ্ 
টতটন বাট়ির  লঘপররও এক েযন্দর বিিনা হিন। 
  
েযটলে বাট়ির হ তপর প্রপবশ কপর হিেপল েটতুই হুবহু লীে-এর বিিনার েপে টমপল 
হগপল ড্রইংরুপম বপে ইনপস্পটার ডাক্তাপরর স্ত্রীর েপে কো বলপলন।  দ্রমট লা 
জানাপলন,  ুাোঁ তার স্বামী তোকটেত জুাক-টি-টরোর-এর প্রটতটি  তুাকাপণ্ডর েময 
বাট়িপত টিপলন না। তার স্বামী নাটক নানা বুাোপর তাপক  য হিোপতন। 
  
িীঘিকায নীলনযন, কপঠার চ্টরপির একজন েম্ভ্রান্ত বুটক্ত এই প্রেুাত ডাক্তার, তার 
প্রেম নাম  পলা জন। তাপক ঘযম হেপক তয পল প্রশ্নাটি করা  পলা। স্বতঃপ্রবৃি  পযই টতটন 
ইন্সপেটরপক জানাপলন হয প্রাযই নাটক টতটন টনপজপক  েটেিাল ও হচ্ম্বার হেপক বহু 
িূপর হকান এক অপচ্না স্থাপন আটবষ্কার করপতন। টক  াপব হকাোয কেন হগপলন এপলন 
তা শত হচ্ষ্টা কপরও বযঝপত োরপতন না। িযবার সৃ্মটতশটক্ত টিপর আোর ের টতটন 
হিপেপিন হয টতটন েশরীপর টনপজর ঘপর মপধ্ুই বপে রপযপিন। হযন এতক্ষি হঘাপরর 
মপধ্ুই টিপলন। ধচ্তনু টিপর আেপত টতটন হিপেপিন তার শাপিির োমপনিা লাল রপক্ত 
হিাোপনা, আর োরা মযে তাোঁর আোঁচ়্িাপনা টেমচ্াপনা, টবসৃ্মটতর অন্তরাপলই এেব ঘিনা 
ঘপি হগপি বপলই টতটন জানান। 
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বাট়ি োচ্ি করা  পলা। তাপত োওযা হগল, স্কচ্ িয ইপডর েযুি,  ালকা নরম হিল্ট  ুাি 
এবং একিা  ালকা ও ারপকাি–েব টকিযই টমপল যাপচ্ছ। এরের আরও টকিযক্ষি হজরা 
করার ের অবপশপি ডাক্তার তারকৃত অেরাধ্ েম্বপন্ধ টনটশ্চত  পয স্কিলুান্ড ইযাপডির 
অটিোরপক রুেকপণ্ঠ ে ো বপল ওপঠন, আমাপক এক্ষয টন  তুা কপর হিলযন। আটম 
টনপজর মপধ্ু একিা িায টনপয এ াপব টকিযপতই হবোঁপচ্ োকপত োরব না। 
  
টিবুিশিী লীে এক অোটেিব িৃটষ্ট টনপয তাটকপয োকপলা ডাক্তার আোমীর টিপক। 
  
ডাক্তারপক হগ্রপ্তার কপর েযটলে হস্টশপন টনপয যাওযা  পলা। হেোপন তার অতীপতর 
হরকডিেি বাপর বাপর েটতপয হিো  পলা। তাপত প্রকাশ হেপল টতটন যেন গাইজ 
 ােোতাপল এক্স হমটডকুাল স্টয পডন্ট তেনই হিো হগপি তার েবিাটধ্ক েিপন্দর 
োবপজট টিল জীটবত প্রািী বুবপচ্ছি কমিটি মানযি হ াক বা প্রািী হ াক তাপির বুো 
হবিনা তাপক অেীম আনন্দ টিত। হবাঝা হগল এ হলাক শুধ্য মুাপোটচ্স্টই নয েুাটডস্টও 
বপি। 
  
অুাটলপযটমষ্ট কটমশপনর কাপি োক্ষী হিওযার েময ডাক্তার েত্নী জানান হয, ডাক্তার 
স্বা াটবক অবস্থায েযবই  াপলামানযি টকন্তু অস্বা াটবক অবস্থায তাপক এপকবাপরই হচ্না 
যায না। একটিন নাটক ডাক্তার একিা জীবন্ত হব়িালপক টনপয হিটবল লুাপম্পর আপলার 
ওের ধ্পর হো়িাটচ্ছপলন আর হেই টব়িাপলর চ্ীৎকাপর ডাক্তার েত্নী হেোপন উেটস্থত 
 পয ঐ অস্বা াটবক িৃশু লক্ষু কপরন। 
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কটমশপনর যাবতীয েিেু একবাপকু রায টিপলন হয, ডাক্তার একজন  যের রকপমর 
টবকৃত মটস্তপষ্কর মানযি। টেোন্ত হনওযা  পলা হয তাপক মানটেক  ােোতাপল োঠাপনা 
 পব। হেোপন একশ চ্টিশ নং হবড টচ্টহ্নত  পলা। 
  
ডন উইটের উেপরাক্ত এই টেপযারীেমূ  েংগৃ ীত  য আঠারপশা অষ্টআটশ খ্রীস্টাপব্দর 
লন্ডন িাইমে এবং টিবুিশিী লীে-এর মৃতয ুর বির একটিশ এর হডইলী এক্সপপ্রে 
েটিকা হেপক। উইটে স্কিলুান্ড ইযাপডির েযটলে টরপোিি এবং অজস্র কনটিপডটন্সযাল 
িাইল ঘাোঁিাঘাোঁটি কপর গপবিিারত িািপির মত এেব তেু েংগ্র  কপরন। 
  
 যের েযনী জুাক-টি-টরোপরর ঐেব গটিকাপির প্রটত টকপের আপক্রাশ টিল হবাঝা যায 
উইটের টেোন্ত হেপক। জুাক হবাধ্ কটর হকান েময গটিকা গমপনর িপল মারাত্মক 
টেটিটলশ হরাপগ আক্রান্ত  য। হে যযপগ ঐ কালবুাটধ্ টনরামপযর হকান টচ্টকৎো েেটত 
আটবষৃ্কত  যটন। তাই হবাধ্  য এই টনিারুি প্রটতপশাপধ্র ইচ্ছা। 
  
ডন উইটের গপবিিায আর একটি েংবাি জানা যায। 
  
জুাক-টি-টরোরপক জীটবত বা মৃত অবস্থায হগ্রপ্তাপর ো াযু করবার জনু েরকার 
েচ্াির  াজার োউন্ড েযরস্কার হঘািিা কপরটিল। 
  
ইটতেূপবি ইটত াপে এমন হকান েবর প্রকাশ োযটন হয ঐ েযরস্কাপরর িাকা কাউপক 
হিওযা  পযটিল বা হকউ িাবী কপরটিল হে েময। 
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অতঃের টিবুিশিী লীে-এর মৃতয ুর ের প্রকাশ োয হয তাপক নাটক একাটধ্কবার 
ম ারািী ট পটাটরযার েমীপে তার রাজপ্রাোপি উেটস্থত  পত হিো হগপি। এ গুজবও 
প্রচ্টলত টিল হয লীেপক রাজকীয টপ্র ট  োেি হেনেন ট পেপব বাৎেটরক প্রায আিপশা 
োউন্ড কপর বহু বৎের ধ্পর হিওযা  পযটিল। 
  
এই াপব ইটত াপের টনকৃষ্টতম েযনী র েুময জুাক-টি-টরোপরর কাট নীর েটরেমাটপ্ত 
ঘপি। 
  
এোপন আশ্চযি বুাোর  পলা টক টবজ্ঞান  ার মানপলা ধিবশটক্তর কাপি। 
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