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১. ডফানটা ধরি লম্স ডিম্ন 
  
ফ োনটো ধরল মিস ফলিন, ফপোযোতবোর ফযোগ্য ফসতেটোমর। ফচযোতর ফহলোন মিতয ফচোখ বন্ধ 
কতর বতসমিল েখন এরকুল ফপোযোতরো। মিস ফলিন মরমসভোতর হোে চোপো মিতয মনচু স্বতর 
মিজ্ঞোসো কতরল ফপোযোতরোতক, আপমন মক ধরতবন নযোতসকম্বতেভন ফেতক আপনোর 
বযমিগ্ে কল। 
  
ভ্রু কুুঁচতক উঠল ফপোযোতরোর। অবেয েোর কোতি িোযগ্োটো এিন মকিু নয। সোবধোতন 
বলল ফপোযতরো, মিজ্ঞোসো কর ফক ফ োন করতিন। 
  
ফস ফপোযোতরোর মিতক একটু পতর েোমকতয বলল–এমরযোেন অমলভোর। 
  
এরকুল ফপোযোতবোর িতন পড়ল একমট সৃ্মমে..বোেোতস ফভতস যোওযো ধূসর ফকে একটো 
ঈগ্তলর ফরো োইল–ফস মরমসভোরটো মনতির হোতে েুতল মনল উতঠ এতস। 
  
-হযোুঁ, আমি কেো বলমি, এরকুল ফপোযোতরো। 
  
আপমনই ফয মিিঃ ফপোযোতরো এটো মঠক ফেো? মিতসস অমলভোর আমি, আিোতক আপনোর 
িতন আতি মকনো িোমন নো। 
  
িযোেোি, আপনোতক মনশ্চযই িতন আতি। 
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আপনোতক মক ফকউ ভুলতে পোতর। ফপোযোতরো উত্তর মিতলো। েোরপর িোনতে চোইল, 
আিোর সতি মক আপনোর মকিু িরকোর আতি? মিতসস অমলভোর বলল, এখনই িরকোর, 
আপমন ফেতন আসতে পোরতবন? 
  
িুিঃমখে আমি ফকিন ফযন অসুস্থেো ফবোধ কমর ফেতন চড়তল-বলল ফপোযোতরো। 
  
হো আিোরও এরকি হয। মিতসস অমলভোর বলল, অেএব আপমন বরং ফেতনই আসুন। 
ফবলো বোতরোটোয ফেন পযোমেংটন ফেতক নযোতসকম্ব ফেেতন। আপনোর িনয গ্োমড় অেবো 
চোলকসহ টযোমি েোকতব ফেেতন। নযোতস হোউস-এ আসতবন ফসখোন ফেতক। 
  
ফপোযোতরো িোনতে চোইল, বযোপোরটো মক এবং আিোতক আপনোর মক িনয িরকোর, ফসটো 
ফেো বলতবন। 
  
এিন মবশ্রী িোযগ্োয ফটমলত োনটো রোখো আতি, মিতসস অমলভোর বলল, সবোই যোেোযোে 
করতি, হতলর িতধয মিতয, ফসিনয ভোতলো কতর ফেোনোও যোতে নো। েতব আপনোতক আেো 
করমি আমি। সবোই খুব খুেী হতব। গুেবোই। 
  
ফপোযোতরো ফটমলত োনটো নোমিতয রোখতেই, মিস ফলিন মিজ্ঞোসো করল, এই ভদ্রিমহলো ফক 
সযোর? 
  
ফপোযোতরো বলল, মিতসস অমলভোর, একিন ফগ্োতযন্দো ঔপনযোমসক। েুমি হযতেো একো বতস 
েোকতব–এখমন মেমন আিোতক ফযতে বলতলন ফেভনেোযোতর, আিতকই। চিতক একপলতক 
ফস ঘমড়র মিতক েোকোল–এগ্োতরোটো পুঁযমিে। 
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একিন যোিীই িোি অবেরণ করল নযোতসকম্ব ফেেতনর ফেন ফেতক, মেমন হতলন 
এরকুল ফপোযোতরো। 
  
অতনকগুতলো ফসলুন িোুঁমড়তয রতযতি ফসখোতন, ফেেতনর বোইতর এতস ফস ফিখতলো, এমগ্তয 
এতলো েোর মিতক ইউমন িম পমরমহে একিন ফসো োর। মবনতযর সতি ফস িোনতে 
চোইতলো– আপমনই মক িুঁমসতয ফপোযোতরো? 
  
ফসো োর ফপোযোতরোর হোে ফেতক বযোগ্টো মনতয গ্োমড়র িরিো খুতল মিল। েোরো েহরেমলর 
পতে এতস নোিল ফেেন ফেতক ওভোরমিি ফপমরতয। ফপোযোতরো অমভভূে হল সোিতন 
সুন্দর একটো নিী আর পোহোতড়র ফঘরো সুন্দর রোকৃমেক িৃেয ফিতখ। ফসো োর একটো 
ফ োুঁতপর সোিতন গ্োমড় েোিোল। 
  
ফসো োর বলল, এইটো ফহলি নিী সযোর, কোতিই েোরিুর। রেংসো করোর িতেো সুন্দর 
িোযগ্ো বতট, অসু্ফট স্বতর ফপোযোতরো বলল, অপূবম! ফযন ফেভতন ফস ফপোযোতরোর গ্োইে-এর 
ভূমিকো মনতযতি এিন কতর ফসো োর েোতক ফবো োমেল, ইযুে ফহোতেলটো সযোর আিোতির 
বোমড়র পোতেই। মিিঃ ফেচোতরর িোযগ্ো বযবহোর করো হতযতি, হুেোইন পোকম। এখোতন 
গ্রীতের সিয খুব ভীড় হয। এখোতন কতযক রোমির ফবমে েোকতে ফিওযো হয নো। এখোতন 
নোরী-পুরুষ সকতলই আতস, ফবমেরভোগ্ মবতিেী। 
  
ফপোযোতরো আনিতন িোেো নোড়ল, ফস অবোক হযমন ফিোতটই এখোতন রেি আসোর িনয, 
মকন্তু েোর চকু্ষ পীড়োর উপেি হতলো মপিতনর িুই ফিতযতক ফিতখ। ফচোখ েোর বন্ধ হতয 
ফগ্ল যন্ত্রণোয। যুবেীরো ফকন ফয এধরতনর ফপোেোক পতর েোতক? এককভোতব মক 
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এতকবোতরই আকষমণীয নয। ঐ রিবতণমর উরুগুতলো। ফস মবড়মবড় কতর উচ্চোরণ করতলো, 
িতন হতে ওরো ফবো োর ভোতর আেোন্ত। 
  
সমেয সযোর, এখোন ফেতক আরও িুিোইল িূতর হুেোইন পোকম, যমি আপনোর আপমত্ত নো 
েোতক আিরো ওতির মল ট মিতে পোমর, ফসো োর মিজ্ঞোসো করল। 
  
মবনতযর সতি বলতলো ফপোযোতরো-মনশ্চযই মিতে পোমর। ফিতয িুমট অেযন্ত ভোরী ফ োলোর 
ভোতর নুইতয পতড়মিল। েোরো িোনতেো নো ফয পুরুষতির আকষমণ করতে হতল কীরকি 
ফপোেোক পরতে হয। ফসো োর গ্োমড় েোিোল ফিতয িুমটর সোিতন এতস। পে চলোর ক্লোমন্ত 
িূর হওযোর আেোয েোতির ক্লোন্ত িুতখ আশ্বস্তেোর িোযো  ুতট উঠল। ফিতয িুমট উতঠ 
এতলো গ্োমড়তে। ফপোযোতরো ফসই িোি িরিো খুতল মিল। একমট ফিতয কৃেজ্ঞেো রকোে 
কতর বলল, আপনোর অতেষ িহোনুভবেো। ফিখতে ভোতলো ফিতযমট, মবতিেীতির টোন েোর 
কণ্ঠস্বতর। পেটো অতনক িূর িতন হয। অপর ফিতযমট কেোয বযি করতে নো পোরতলও 
বোরবোর িোেো ফনতড় কৃেজ্ঞেো রিেমন করতে ভুলল নো ফপোযোতরোর িযো রিেমতনর িনয। 
ফবমে রোণবন্ত ও হোমসখুেী ফিখোমেল ফয ফিতযমটতক, ফিখতে ভোতলো েোতকই। 
  
সুিেমনো বলল, ইংলযোন্ড ফেতক আসমি িু-সপ্তোতহর িুমটতে। আিোর খুব মরয িোযগ্ো 
ইংলযতন্ড। আমি ফিখতে এতসমি এখোনকোর মবখযোে মবউমট স্পটগুমল। আগ্োিীকোল যোব 
মেিোউতে– এখোনকোর নিী ফপমরতয নেুন মবতশ্বর আমবষ্কোর ফিখতে। 
  
অপর ফিতযমটর মিতক েোমকতয ফপোযোতরো মিজ্ঞোসো করল, মসতনোমরনো, েুমি? েোর 
ফকোুঁকড়োতনো চুতলর িোেো ফবুঁমকতয ফস ফকবল হোসল। েোচ ফিতযমট বলল, ও মবতেষ 
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ইংরোমি বলতে পোতর নো। আিরো একটু আধটু  রোমস বলতে পোমর, এইভোতবই আিরো 
ফেতন কেোবোেমো চোমলতযমি। ও আসতি মিলোন-এর কোি ফেতক। ওর এক আত্মীযোর মবতয 
হতযতি ইংলযোতন্ডর এক ভদ্রতলোতকর সতি। এতিটোতর ভদ্রতলোতকর একটো িুিী ফিোকোন 
আতি। ও, ওর এক বনু্ধর সতি এতিটোতর এতসমিল গ্েকোল। ফপতটর ফগ্োলিোতল অসুস্থ 
হতয পতড় বনু্ধমট, েোই ফসখোতনই আতি ফস এখন। 
  
রোস্তোর সমন্ধস্থল–এই সিয গ্োমড় েোিোল ফসো োর–ফিতয িুমট ফপোযোতরোতক ধনযবোি িোনোল 
িুমট পৃেক ভোষোয গ্োমড় ফেতক নোিোর পর, েোরপর হোুঁটতে শুরু করল বোুঁ মিতকর রোস্তো 
ধতর। ফসো োর এবোর গ্োমড় চোমলতয মিল েোনমিতকর রোস্তো ধতর। অরতণযর পতে মগ্তয 
পড়ল গ্োমড়টো একটু পতরই। অবেয খুব গ্ভীর অরণয নয। ওতির িতধয ফবে মকিু যুবেী 
খুব চিৎকোর। হুেোইন পোকম ইযুে ফহোতেতলর বযোপোতর ফসো োর েোর ফেষ রোয মিল 
উপতরর কেোয। আবোর ফস বলল, েোতির ফবো োতনো খুব কষ্টকর বমহরোগ্েতির বযোপোতর। 
ফবিনোিোযকভোতবই েোরো রতবে কতর। আিোতির বন-িিতলর মভের মিতয েোরো সব 
সিয রতবে কতর েোতক। আর এিন ভোন কতর ফয, আপমন েোতির মক বলতিন েোরো 
বু তে পোরতিন নো। অরতণযর ঢোলু পে মিতয গ্োমড়টো নোিমিল েখন বড় একটো ফগ্তটর 
সোিতন এতস িোুঁড়োল গ্োমড়টো একটু পতরই। মবরোট সোিো িমিমযোন হোউস, সোিতনই নিী। 
িীঘমতিহী কোতলোচুতলর খোনসোিো মসুঁমড়র িুতখ এমগ্তয এতলো ফসো োর গ্োমড়র িরিো 
খুলতেই। 
  
মবড়মবড় কতর খোনসোিোমট বলল, মিিঃ এরকুল ফপোযোতরো। ফপোযোতরো সংতক্ষতপ বলল, হু। 
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সযোর, আপনোর িনয অতপক্ষো করতিন মিতসস অমলভোর। চলুন আপনোতক পে ফিমখতয 
ফপৌঁতি মিই। 
  
মিতসস অমলভোর ফপোযোতরোতক ফিতখ উতঠ িোুঁড়োতেই, েোর ফকোল ফেতক আতপলগুতলো 
িোমটতে পতড় মগ্তয িমড়তয পড়ল চোমরমিতক। েখন অমলভোর-এর িুতখ আতপল ভমেম 
মিল, ফকোতনো রকতি অস্পষ্টভোতব ফস বলল, বু তে পোমর নো ফকন ফয আমি সবসিয 
িোমটতে আতপলগুতলো ফ তল মিই। িুঁমসতয ফপোযোতরো ফকিন আতিন? ফপোযোতরো উত্তর মিল, 
ভোতলো, এবং নরি সুতর মিজ্ঞোসো করল, আপমন ফকিন আতিন? 
  
ফযিন ফিতখমিল ফপোযোতরো আতগ্রবোর মিতসস অমলভোরতক, এবোর ফযন অনযরকি 
ফিখোমেল–ফস অবেয একটু আভোস মিতযমিল ফ োন করোর সিয। 
  
মিতসস অমলভোর আনতন্দ অধীর হতয বতল উঠল, িোনেোি অবেযই আপমন আসতবন। 
ফপোযোতরো বলল, আমি মনতিতক মিজ্ঞোসো কমর, ফকন আমি এখোতন এলোি। 
  
মিতসস অমলভোর বলল, আমি এর উত্তর িোমন। ফসটো হল ফকৌেূহল। 
  
ফপোযোতরো েোর মিতক েোমকতয ফিখল েোর ফচোখ িুমট চকচক করতি। আপনোর িতেো 
মবখযোে নোরীর স্বেলব্ধ জ্ঞোন সম্ভবে ফকৌেূহল। 
  
হোসতবন নো আিোর জ্ঞোতনর কেো শুতন এর িতধয খুমনতক আতগ্ মঠকিতেো মচমিে কমরমন? 
  
অমলভোর বলল। 
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 ফপোযোতরো চুপ কতর রইল, নো হতল ফস উত্তর মিে। সব সিয ফসটোও সম্ভবে হয নো, 
পঞ্চিবোর ফচষ্টো করোর পরও, ফসটো নো বতল ফস চোমরমিক েোমকতয ফিতখ মনতয বলল, 
এখোতন এই মবেোল বোমড়, সম্পমত্ত, িোরুণ বযোপোর। 
  
িুঁমসতয ফপোযোতরো এ সব মকন্তু আিোর নয, আপমন মক েোই ভোবতিন। নো, নো এসব অনয 
ফলোতকতির। 
  
ওইসব ফলোতকরো কোরো? ফপোযোতরো িোনতে চোইল। 
  
অসু্ফটভোতব মিতসস অমলভোর বলল, নো নো, েোরো সমেয ফকউ নো। আপমন িতন কতর মনন 
েোরো খুব ঐশ্বযমেোলী। আর আমি এখোতন এতসমি আিোর ফপেোগ্ে কোি করতে। অেমোৎ 
বলো যোয একটো খুতনর বযবস্থো করোর িনয। 
  
ফপোযতরো েোরমিতক পলকহীন িৃমষ্টতে েোকোতলো। িেোই, নো নো এটো সমেযকোতরর খুতনর 
বযোপোর নয। েোতক আশ্বস্ত করোর িনয বলল মিতসস অমলভোর, এখোতন একটো মবরোট 
সোিোমিক উৎসব হতে চতলতি আগ্োিীকোল, আর ফসখোতন একটো খুন হতে চতলতি। 
আমিই কতরমি ফস খুতনর বযবস্থো। বু তলন বযোপোরটো ফেিোর হোন্টর িতেো। এই রকি 
নকল ফেিোর হোন্ট ফিখতে এখোনকোর ফলোতকরো এেতবমে অভযস্ত হতয পতড়তি ফয… 
  
এর িতধয একটো নেুনত্ব েোকতব েোরো ফভতবতি। ফসিনয ফিোটো টোকোর িমক্ষণো মিতয েোরো 
আিোতক এখোতন এতনতি। এটো একটো সোিোমসধো িিোর বযোপোর। বোস্তমবকই একটো 
পমরবেমন আনো যোতব গ্েোনুগ্মেক উৎসব-এর। 
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আেো কোিটো মকভোতব হতব? িোনতে চোইতল ফপোযোতরো। 
  
মেকোর অবেযই একিন হতব। আর সব গ্েোনুগ্মেক কু, সতন্দহ-বু তলন ভযোম্প, 
ব্ল্যোকতিইলোর েরুণ ফরমিক ফরমিকোরো, খোনসোিো ইেযোমি, ইেযোমি। 
  
মেকোর ফক, খুনী ফক, ফিোমটভ মক, কু কী এসব আপনোতক খুুঁতি বোর করতে হতব। 
েোরপর পুরস্কোর ফিওযো হতব। 
  
এরকুল ফপোযরো িন্তবয করল–অমভনবত্ব! আতি। মিতসস অমলভোর মবিষম কতণ্ঠ বলল, 
আসল কেো মচন্তো করোর ফেতক বোস্ততব এসব করো খুবই কমঠন। আপনোতক সুতযোগ্ মিতে 
হতব ভোবনো মচন্তো করোর, সমেযকোতরর বুমিিোন ফলোকতক, অবেয েোতির ফসরকি মকিু 
হওযোর রতযোিন ফনই আিোর বইতে। ফপোযোতরো েোর ফক্ষোভ রকোে কতর ফ লল, আর 
আপমন মক আিোতক ফেতক পোমঠতযতিন এ সিস্ত বযবস্থোপনোয আপনোতক সোহোযয করোর 
িনয? 
  
নো নো, কখতনোই নয, মিতসস অমলভোর সতি সতি বতল উঠতলন। আমি মনতিই ফসসব 
আতযোিন কতর ফরতখমি। সবই রস্তুে আগ্োিীকোতলর িনয। একটো সমূ্পণম পৃেক কোরতণ 
আিোর আপনোতক িরকোর। 
  
ফসই কোরণটো মক? ফপোযোতরো রশ্ন করতলো। 
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মিতসস অমলভোর েোর চুতল হোে মিতয মবমল কোটতে কোটতে, ফসই অমে পুরোতনো পমরমচে 
কোযিোয বলতলন, আমি ফবোকো, খুবই ফবোকো। আমি সোহস কতর এটো বলতে বোধয হমে। 
অেচ ফকোেোয ফযন িস্ত বড় একটো ভুল হতয ফগ্তি, এটো আমি িতন করমি। 
  
অবোক ফচোতখ েোর মিতক েোকোতলো ফপোযোতরো, বড় রকতির ভুল? ফকিন কতর হতলো? 
  
যমিও আমিই-এর উতিযোিো….মকন্তু আিোর িতন হয–অেএব যমি আপনোর ইেো হয 
আপমন আিোতক ফবোকো ভোবতে পোতরন। েবুও আমি শুধু এটুকু বলতে পোমর, আগ্োিীকোল 
যমি নকল খুতনর বিতল সমেযকোতরর খুন হয; আমি আশ্চযম হতবো নো। 
  
িন্তবয করতলো ফপোযোতরো, িোরুণ ফকৌেূহতলর বযোপোর ফেো। উৎসোহভতর ফস আরও বলল, 
আপমন একটু আতগ্ বলতলন, আপনোর িতন হতে ফয আগ্োিীকোল নকল খুতনর পমরবতেম 
আসল খুন–এটো আপমন ভোবতলন মক কতর েোহতল এটো মক রেোরণো? একটু মবেিভোতব 
বলতবন, এর মক বযোখযো হতে পোতর? 
  
মিতসস অমলভোর বলতলন, বযোপোরটো ফবো োতনো খুবই কমঠন–এককেোয বলতে হয ঐ 
খুতনর পমরকল্পনোটো আিোর। আিোরই পমরকল্পনো, এবং আিোরই ভোবনো–অবেয সব মকিুই 
মঠক মহসোব িতেোই। ফলখক-ফলমখকোরো এতকবোতর ফকোতনো উপতিে সহয করতে পোতর নো, 
েোতির সম্বতন্ধ যমি আপনোর সিযক ধোরণো েোতক েতব। যমি ফকউ বতল ভতলো হতযতি, 
েবুও এটো করতল বো ঐটো করতল ভোতলো হয নো। অেবো যমি বতল এর পমরবতেম মবতক 
মেকোর করতল হতেো, নো হতল মে-র পমরবতেম ই খুনী হতল আিোর ভোতলো হে। যোই 
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ফহোক, ফেোিোরোই েোহতল মনতি ফলখনো ফকন? এেই যমি িোন, এটো আিোর বলতে ইেো 
হয। 
  
ফপোযোতরো িোেো ফনতড় বলল, এটোই মক ঘটতে চতলতি? 
  
নো, েো মঠক নয–েতব এই ধরতনর মবশ্রী রস্তোব করো হতযতি। েতব সোধোরণ এবং িোিুমল 
পমরবেমনটো আর মবতেষ লক্ষয নো কতরই, মচন্তো নো কতরই আমি ফিতন মনতযমি। 
  
ফপোযোতরো বলল, েোই নোমক? অল্পস্বল্প পমরবেমন ফসটো মক খুবই আপমত্তিনক? 
  
বলল মিতসস অমলভোর–আমি মঠক ফসইভোতবই ফবো োতে চোইমি। আমি অনুিোন করতে 
পোরমি অবেযই এর খোরোপ মিকটো। েোর  তল খুবই মচমন্তে আমি। 
  
ফক মিতযতি এইসব পমরবেমতনর রস্তোব? িোনতে চোইতলো ফপোযোতরো। 
  
মিতসস অমলভোর িোনোল-মভন্ন মভন্ন বযমি। আিোর পোতযর মনতচর িোমট সিোগ্ েোকতে, 
যমি একিন ফকউ হতেো, েোহতল আিোর মচন্তোর মকিু মিল নো। 
  
আপনোর ফকোতনো ধোরণো আতি, ফসই একিন ফক হতে পোতর? রশ্ন করতলো ফপোযোতরো। 
  
 িোেো ফনতড় অমলভোর িোনোল, ফয বযমিই ফহোক ফস অমে চেুর এবং সোবধোনী। 
  
 সীমিে হওযো উমচে চমরিগুমল, ফপোযোতরো বলল, এবং ফসই চমরিগুমলর ফনোক ফক ফক? 
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সযোর িিম েোবস, এই িোযগ্োর িোমলক, ববমেষ্টযহীন, মবত্তবোন আর কোতির বোইতর ফস 
ভীষণ ফবোকো। ফলমে েোবস–হযোমট, বযতস কুমড় বিতরর ফিোট হতব স্বোিীর ফেতক, অপূবম 
সুন্দরী মকন্তু বোকেমিহীন–(িোতির িতেো) েোর ফবোধেমি সোধোরণ িোনুতষর অতধমক 
এমবষতয আমি মনমশ্চে। গ্হনো আর ফপোেোক িোড়ো আর অনয ফকোতনো ভোবনো ফনই, টোকোর 
িনয িিমতক মবতয কতরতি। 
  
িোইতকল ওতযিযোন, আতরকিন, বযতস যুবক এবং সুপুরুষ, একিন আমকমতটক্ট ফস। 
  
একটো ফটমনস পযোমভমলযন বেমর করতি ফস িিম-এর িনয আর  মল ফিরোিে করতি। 
  
 ফসটো আবোর মক  মল–িুতখোেধোরী? িোনতে চোইতলো ফপোযোতরো। 
  
নো, এটো একটো স্থোপেয মেল্প, িোনোতলো অমলভোর। ফসতেটোমর হোউসমকপোর হতলন মিস 
ফিউইস। 
  
সোহোযযকোরী মহসোতব ফসই সতি আরও মকিু ফলোক আতি। নিীর ধোতর েরুণ িম্পমে 
আতলক ফলমগ্ আর েোর স্ত্রী ফেমল। আর আতিন িোেোরটন-এর এতিন্ট কযোতেন 
ওযোরবোরটন। িোেোরটন এবং বৃিো মিতসস ফ োমলযোট েোরোও অবেয েোকতিন, েোরো 
লতি েোতকন। নোতসর িোমলক মিতলো েোর স্বোিীর রিোরো। আি েোরো িৃে অেবো যুতি 
মনহে। ফেে-মেউমট নো মিতে ফপতর েোতির উত্তরোমধকোরীরো িোযগ্ো মবমে কতর ফিয। 
  
ফপোযোতরো একটো েোমলকো বেমর করল এইসব চমরিগুমলর। ফকবল েোর নোিগুমলই হোতে 
এল এই িুহূতেম। এবোর ফস অগ্রসর হতলো রধোন মবষতয। 
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কোর িোেো ফেতক উদূ্ভে িোেমোর হোন্ট। িোনতে চোইতলো ফপোযোতরো। 
  
অমলভোর উত্তর মিল, আিোর িতন হয মিতসস িোেোরটন-এর আইমেযো। মেমন স্থোনীয 
এি.মপ.র স্ত্রী, েোর সংগ্ঠন খুব ভোতলো। মেমন একটো সোিোমিক উৎসব করতে বতলন 
এখোতন সযোর িিমতক। 
  
রশ্ন করতলো ফপোযোতরো, আমি ফয এখোতন হোমির হবই আপমন ভোবতলন মক কতর? 
  
মিতসস অমলভোর বলল, এটো খুব সহি কেো। আপনোতক মবেরণ করতে হতব িোেমোর 
হোন্ট-এর পুরস্কোর। সবোই মেহমরে হতয উতঠমিল আপনোর নোি রস্তোব করতেই। 
  
সবোই মক আপনোর রস্তোব গ্রহণ কতরমিল, িোনতে চোইতলো ফপোযোতরো। 
  
সবোই মেহমরে হতযমিতলো–একেোই ফেো বললোি, ভোবতলন মিতসস অমলভোর-যুবকতির 
িতধয িু-একিন মিজ্ঞোসো কতরমিল ফক এই ফপোযোতরো? অবেয এখোতন ফসকেো বলোর 
রতযোিন ফনই। 
  
সকতলই সম্মে মিল? একিন ফকউও আপনোর রস্তোতব মবতরোমধেো কতরমন? ফপোযোতরো 
রশ্ন করল। 
  
িোধো ফনতড় অমলভোর নো িোনোল। 
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অবেযই ফসটো িুিঃখিনক–আিোর উপমস্থমে কোিয হওযো উমচে নয একিন বহু অপরোধীর 
কোতি। বলতলো এরকুল ফপোযোতরো। 
  
মবষণ্ণ গ্লোয মিতসস অমলভোর বলল–হযতেো আপমন ভোবতিন সিস্তটোই আিোর কল্পনো 
এবং এটোই আিোর ধোরণো। 
  
আশ্বোসপূণম কতণ্ঠ বলতলো ফপোযোতরো, েোন্ত হন। 
  
আমি যুগ্পৎ আগ্রহী এবং িুগ্ধ। এখন আিরো ফকোনখোন ফেতক শুরু করব একেোই 
ভোবমি। 
  
েোর হোে ঘমড়র মিতক েোমকতয মিতসস অমলভোর বলল, চলুন আিরো এখন বোমড়তে ম তর 
যোই, চোতযর সিয হতয ফগ্তি। এরপতর আপমন ফসখোতন সবোর সতি মিমলে হতে 
পোরতবন। 
  
ফপোযোতরো এখোতন এতসমিল ফয পতে মঠক েোর মবপরীে পে ধতর েোতক মনতয এতলন 
মিতসস অমলভোর। 
  
বলল মিতসস অমলভোর, এই পতে আিরো অমেেি কমর ফবোট-হোউস। এই কেো বলোর 
সতি সতি ফযন ফভতস উঠল ফচোতখর সোিতন ফবোট-হোউস–ফসটো ফযন ভোসতি নিীর বুতক, 
িূর ফেতক ফিতখ েোই িতন হতলো। মিতসস অমলভোর বলল, এখোতনই মনতয যোওযো হতব 
ফিহটো। ফিহটো অেমোৎ িোেমোর হোন্ট-এর িনয। 
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ফপোযোতরো মিজ্ঞোসো করল, ফকউ হযতেো বো খুন হতে পোতর? 
  
একিন েরুণ যুতগ্োস্লোমভযোন এযোটি সোইনমটে-এর রেিো স্ত্রী, ফয একিন ভ্রিণরে 
ফিতয, অমলভোর বলল। 
  
ফপোযোতরো মচমন্তেভোতব েোকোতলো। 
  
এযোটি সোইনমটে েোতক হেযো কতরতি এটো আপোেিৃমষ্টতে িতন হতব। মকন্তু বোস্ততব এে 
সহতি সিোধোন করো সম্ভব নয। 
  
অবেযই, আপমন যখন িমড়ে, বলতলো ফপোযোতরো। মিতসস অমলভোর হোসতলো, ফপোযোতরোর 
রেংসোয ফস বলল, েোতক খুন কতরতি আসতল অনয একিন–অবেয েোর ফিোমটভ 
অভূেপূবম আিোর মবশ্বোস হয নো, যমিও পঞ্চি কু-ফে ফসটো পমরষ্কোরভোতব ফবো োতনো 
হতযতি, েবুও এখোনকোর ফলোতকরো ফসটোতক মঠকভোতব ফিতন ফনতব মক নো? মিতসস 
অমলভোতরর েযোতনর সোরবস্তু বোমেল কতর মিতয ফপোযোতরো মিজ্ঞোসো করল, মকন্তু আপমন মক 
কতর করতবন উপযুি ফিতহর বযবস্থো। 
  
মিতসস অমলভোর বলল, গ্োইে গ্োলম। আর একটো চমরি হল ফেমল ফলমগ্, মকন্তু এখন 
েোরো েোতক টুমপ পড়ো অবস্থোয ফিযোমেষীর ভূমিকোয সোিোতে চোয। িোরমলন টোকোর নোতি 
এই গ্োইে গ্োলম বযোকেমিহীন আর েোসকতষ্টর টোতন ভুগ্তি। 
  
বোখযো মিতে মগ্তয ফস বলল, কোিটো খুবই ফসোিো। িোমটতে পতড় যোতব ফস কোতরো পোতযর 
েব্দ শুনতলই, আর িমড়র  োস পমরতয ফিতব ফিতযমটর গ্লোয। 
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ফবচোরো েোতক একো একো েোকতে হতব ফসখোতন ফবোট-হোউতস েোতক আমবষ্কোর নো করো 
পযমন্ত, আমি অবেয এক বোমিল কমিকস্-এর বযবস্থো কতর ফরতখমি েোর িনয। খুনীর 
একটো ক্ল পোওযো যোতব বস্তুেপতক্ষ–অেএব এইভোতব সব মঠকঠোক কোি হতয যোতব। 
  
সতম্মোমহে করোর িতেো আপনোর উদ্ভোবেী ক্ষিেো, এটো মচন্তোর বযোপোর, ঘটনোটো আপমন 
ফয ভোতব সোমিতযতিন। বলল ফপোযোতরো। 
  
এটোতে ফকোতনো অসুমবধো ফনই, অেমোৎ মচন্তো করোর বযোপোতর–বলল মিতসস অমলবোর। 
  
িুেমকতলর কেো হতে ফবমে মচন্তো কতরন আপমন এবং বযোপোরটো ফসিনয িমটল হতয 
পতড়। ফসিনয আপনোতক বোি মিতয মিতে হতব কেকগুতলো বযোপোর এবং ফসটোই হল 
মচন্তোর মবষয। আসুন এবোর আিরো এই পে মিতয যোব। 
  
েোরো এমগ্তয ফযতে েোতক নিীর ধোতর খোড়োই আুঁকোবোুঁকো পে ধতর, মপিন ম তর একমট 
যুবকতক িোুঁমড়তয েোকতে ফিখো ফগ্ল মকিুটো িূতর, পরতন েোর েযোতনতলর েোউিোর এবং 
সবুি রঙ-এর েোটম। েোতির মিতক এমগ্তয এতলো ফস ঘুতর িোুঁমড়তয। 
  
মিতসস অমলভোর পমরচয কমরতয মিল, মিিঃ িোইতকল ওতযিযোন এবং ইমন িোুঁমসতয এরকুল 
ফপোযোতরো। 
  
ফপোযোতরোর সতি পমরচয-এর সিয েোমেতলযর ভিীতে িোেো নোড়ল ফস। ফপোযোতরো মঠক 
লক্ষয করল। 
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যুবকমট মেিস্বতর বলল, অভূেপূবম সুন্দর একটো ফবোট-হোউস নিীর ধোতর, মকন্তু উপোয 
আতি নোমক এর ফসৌন্দযম ফিখোর। ফকতট ফ লতে হতব কি কতরও কুমড়টো গ্োি। হযতেো 
েোহতল নিীর বুক ফেতক ফবোট-হোউতসর ফসৌন্দযম অবতলোকন করো যোতব। ফিোতটই উপযুি 
নয িোযগ্োটো। মিতসস অমলভোর বলল, হযতেো অনয আর িোযগ্ো মিল নো। 
  
িুখ মবকৃে কতর ওতযিযোন বলল, ফকোতনো ফসৌন্দযমতবোধ ফনই এইসব পুুঁমিপমেতির। আবোর 
ইমনই একটো  মলর  রিোে মিতযতিন। ফকোেোয ফসটো বসোতনো হতব, এখোতন এই িিতলর 
মভের মিিিোি একটো পমরতবে গ্তড় েুলতে হতব িোযগ্োটো পমরষ্কোর কতর। েোর  তল 
এখোনকোর ফলোতকরো  মলর স্থোপেযমেতল্পর কির উপলমব্ধ করতে পোরতব। বরিোস্ত করো 
যোয নো ফয, ঐ ফলোকমট এিন একমট সুন্দর িোযগ্োর িোমলক হতয বতস েোকতব। 
  
িতন িতন ভোবল ফপোযোতরো, এই যুবকমট এতকবোতর িিম েযোবস-এর মবপরীে। নিীর 
ধোতরর িোমট েিে মনতচর মিতক ফনতি যোতে, আলগ্ো হতয যোতে িোমট, িোযগ্োমট খুব 
েীঘ্রই মবপজ্জনক হতয উঠতব। েোর ফেতক নেুন কতর বোুঁধোতনোর বযবস্থো করতল ভোতলো 
হয। ফবোট-হোউস-এর সোিতন নিীর ধোরটো। এটোই আিোর িেোিে, মকন্তু আিোর কেোয 
কোন ফিয নো ঐ ফিিী বৃি িোনুষটো। 
  
যোক খবর মক ফেোিোর ফটমনস পযোমভমলযতনর? িোনতে চোইতলো মিতসস অমলভোর। 
  
যুবকমটর কণ্ঠস্বর ফগ্োঙোমনর িতেো ফেোনোতলো। ফস বলল–মেমন এক ধরতনর চোইমনি 
পযোতগ্োেো চোন। আবোর ফসই সতি যমি ড্রোগ্ন-এর বযবস্থো করো যোয। কোরণ ফলমে েোবস 
মনতিতক সোমিতয েুলতে ভোতলোবোতসন চোইমনি টুমপ িোেোয মিতয। আেো এটো মক একটো 

http://www.bengaliebook.com/


 ডেে ম্যানস ফলি । আগাথা লিলি । এরকুি ড াযাররা সম্গ্র 

18 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

স্থোপেয মেল্প? যোর কোতি অেম ফনই েোর হযতেো ইেো কতর ফকোতনো মিমনস সুন্দর কতর 
সোমিতয েুলতে, আবোর যোর অেম আতি? ফস একটো বীভৎস মকিু কতর। 
  
আমি আপনোতক গ্ভীরভোতব সিতবিনো িোনোমে, আমি অনুভব কমর আপনোর বযেোটো 
ফকোেোয? ফপোযোতরো বলল, গ্ম্ভীর স্বতর। 
  
িোইতকল বলল, আসল কেো হল টোকো েোকতলই সুন্দর মকিু করো যোয নো, রুমচ পিন্দ 
েোকো িরকোর। আবোর ফসই সতি রতযোিনীয অেম খরচ করোর িনও িরকোর। 
  
েোহতল ফবে ফেো এিন ফলোক পোকড়োও কতরো ফয টোকো খরচ করতব, এিোড়ো কখনই–েুমি 
কোি পোতব নো, বলল মিতসস অমলভোর। মিতসস অমলভোর েোরপর বোমড়র মিতক চলতে 
লোগ্ল। েোতক অনুসরণ করতলো ফপোযোতরো এবং আমকমতটক্ট যুবকমট মনরুৎসোহভোতব। 
  
একিন ফিোটখোট ফচহোরোর বযস্ক িমহলো নিীর ধোতর আগ্োিো িোুঁটোই-এর কোতি বযস্ত–ফস 
সম্ভোবষণ িোনোতলো েোতির উতঠ িোুঁমড়তয। 
  
িমহলোমট বলল, বহু বির ধতর এখোনকোর সব মকিুই অবতহমলে। এিন একিন 
ফলোকতক পোওযো যোয নো আিকোল যোর আগ্োিো সম্পতকম জ্ঞোন আতি, েোরো িোতন নো 
ফসগুতলো মঠকিতেো পমরষ্কোর করতে পোরতল কে সুন্দর কতর ফেোলো যোয িোযগ্োটোতক। 
এই পোহোড়ী িোযগ্োটো িোচম ফেতক এমরল পযমন্ত রমঙন  ুল  ুতট আতলো হতয উঠতব, মকন্তু 
এবির খুব হেোে হতে হতে–রোণহীন সিস্ত গ্োিতক গ্ে ফহিতন্ত ফকতট ফ লো হতযমিল। 
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মিতসস অমলভোর পমরচয কমরতয মিতলন, িুঁমসতয এরকুল ফপোযোতরো ইমন–আর এই 
িমহলোমট মিতসস ফ োমলযোট। ফপোযোতরোর মিতক মস্থর ফচোতখ েোকোল বযস্কো িমহলোমট। 
আেো ইমনই ফসই িহোন িুঁমসতয ফপোযোতরো? আগ্োিীকোল আিোতির সোহোযয করোর িনয 
এখোতন এতস ফয কষ্ট স্বীকোর করতলন এটো আপনোর িহোনুভবেোর পমরচয। আিোতির 
ধোুঁধোয ফ লোর িতেো একটো সিসযোর কেো ফভতবতিন এই চেুর িমহলোমট–ফসটো এিন 
িতনোগ্রোহী হতব– 
  
ফপোযোতরোও কি অবোক হতলো নো। এই নোমেিীঘম িমহলোমটর সহি সরল আন্তমরকেোয। 
ফস েোতক কোর ফহোতেস ফভতব েোকতব, এটোই েোর িতন হতলো। 
  
অেযন্ত মবনযী কতণ্ঠ ফপোযোতরো বলল, আিোর পুতরোতনো বনু্ধ মিতসস অমলভোর। আমি খুবই 
আনমন্দে ফয, ওর আিন্ত্রতণ এখোতন আসতে ফপতরমি। খুবই চিৎকোর িোযগ্োটো, আর এই 
িযোনসনটোও অপূবম। 
  
মিতসস ফ োমলযোট খুেী হতলো, হযোুঁ ১৭৯০ সোতল আিোর ঠোকুরিো এমট বেমর কতরন। 
এখোতন একটো এমলিোতবমেও বোমড় মিল আতগ্। ফসটো ফভতি পতড় এবং আগুন ফলতগ্ 
পুতড় যোয রোয ১৭০০ সোল নোগ্োি। আিোতির পমরবোর এখোতন বোস করতি ১৫৯৮ সোল 
ফেতক। 
  
েোর বোচনভিী েোন্ত এবং সংযে। েোতক ফিখতলো ফপোযোতরো খুব কোি ফেতক গ্ভীর িৃমষ্ট 
মিতয। 
  
সবতচতয লক্ষযণীয হল েোর ফচহোরোর িতধয ফচোখ িুমট–চোযনো বু্ল্। 
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সংেযভরো ফচোতখ বোমড়র মিতক ফযতে মগ্তয ফপোযোতরো িন্তবয করল–আপনোর মনশ্চযই খুব 
কষ্ট হতব এখোতন আগ্ন্তুকতির েোকতে মিতল। 
  
মিতসস ফ োমলযোট উত্তর মিল সোিোনয সিয চুপ কতর েোকোর পর, আতবগ্ িোখোতনো 
ফকৌেূহতল ভরো এবং পমরষ্কোর মিল েোর কণ্ঠস্বর-অতনক মকিুই ফেো কমঠন িুঁমসতয 
ফপোযোতরো। 
  
ড্রমযংরুিটো ফবে বড় ধরতনর। ফপোযোতরো এখোতন এতস ঢুকতলো মিতসস ফ োমলযোটতক 
অনুসরণ কতর। ফলোক মিল রোয সিস্ত ঘরটো িুতড়, িতন হমেল েোরো ফযন এখুমন কেো 
বলতব। 
  
মিতসস ফ োমলযোট পমরচয কমরতয মিমেল। িিম, ইমন িুঁমসতয ফপোযোতরো, আিোতির সোহোযয 
করতে এতসতিন অনুগ্রহ কতর, আর উমন সযোর িিম েোকস। 
  
এেক্ষণ উচ্চস্বতর কেো বলমিল িিম েোবস। এবোর ম তর েোকোতলো। মবেোল ফচহোরো 
েোর। সোিোনয অনুমচ্চে িোমড়র সিোতবে েোর লোল উজ্জ্বল িুতখ। মঠক ফযন এক 
অমভতনেোর িতন অস্বমস্তকর রভোব, মঠক িনমস্থর করতে পোতরমন এখতনো ফস অমভনয 
করতব মকনো ফকোতনো গ্রোিয িোনুতষর ভূমিকোয। েোতক কখনই ফনমভর ফলোক বতল িতন হয 
নো, িোইতকল ওতযিযোতনর িন্তবয অনুযোযী। িোইতকতলর কণ্ঠস্বর হোমসখুেীতে ভরো এবং 
স্বভোবেই আতিোিমরয। অেচ েোর ফিোট ফিোট িুমট ফচোখ এবং েোর িৃমষ্ট ধোরোতলো ও 
কমঠন। 
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আন্তমরকভোতব ফস সম্ভোষণ িোনোল ফপোযোতরোতক। ফস বলল, আিরো মবতেষভোতব খুেী 
হতযমি কোরণ আপনোর বনু্ধ মিতসস অমলভোর আপনোতক বুম তয-সুম তয এখোতন আনতে 
ফপতরতিন। এখোতন আপমন ভযঙ্করভোতব আকষমণীয হতবন। েোর ফচোতখর িৃমষ্ট ফকিন 
উিোস হতয ফগ্ল একেো বলোর সিয। 
  
ফস ফেতক উঠল, হযোমট, সোড়ো নো ফপতয আবোর ফস উচ্চস্বতর েোকল, হযোমট। েখন অিুতর 
একটো বড় আরোি ফকিোরোয বতস মিতসস েোবস অনযতির সতি গ্ল্প করতে বযস্ত। ফস 
কোন মিমেল নো স্বোিীর েোতক উপরন্তু িুচতক হোসমিল। ফপোযোতরো যখন েোর মনকটবেমী 
হল, ফিতলিোনুতষর িতেো অবোক হতয ফস বতল উঠল–মক বযোপোর! পমরচয কমরতয মিতলন 
সযোর িিম এমগ্তয এতস ফপোযোতরোর সতি। ইমন হতলন মিতসস িোেোরটন। িোেোরটতনর 
ফচহোরোটো চিকরি, ফপোযোতরোতক েুলনোিূলকভোতব ব্ল্োে হোউতন্ডর কেো িতন কমরতয মিল। 
সমূ্পণম  ুতল আতি ফযন ফচোযোল িুতটো, ফচোখ-িুমট ফযন একটু রিবণম। 
  
মিল, ফেোন, মিমটতয ফ লতে হতব মট ফটতন্টর এই মবশ্রী  োতিলোটো, ফিোর মিতয বলল, 
সযোর িিম ওতির একটু জ্ঞোন েোকো উমচে এ বযোপোতর। 
  
পুতরো ফেোটো ফেো আর বোনচোল কতর ফিওযো যোয নো, এইসব মনতবমোধ িমহলোতির ঘতরোযো 
িতনোিোমলতনযর িনয। 
  
মেমন ধতিক উঠতলন, আেো েুমি মক েোিতব একটু। সযোর িিম বলল, কযোতেন 
ওযোরবোরটন। 
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একটো অস্পষ্ট ফঘোড়োর িোপ, ফচক ফস্পোটমস পমরমহে কযোতেন ওযোরবোরটন-এর ফচহোরোয, 
িতন হল ফযন একমট ফনকতড় হোসতি, েোর সোিো ফেতেো হোমস ফিখতল িতন হয। এর পর 
ফস আতলোচনোর ফির টোনল। ফস বলতলো, মচন্তো করতবন নো আমি এর িীিোংসো কতর 
ফনব। আমি েোতির সতি কেো বলব, েোচ কোকোর িতেো। এবোর বলুন, ভমবষযৎবিোর 
ফটতন্টর মক খবর? ফয খোমল িোযগ্োটো আতি িযোগ্তনোমলযোর পোতে ফসখোতন হতব মক? েো 
নো হতল ফযখোতন হলুি  ুতলর বোগ্োন আতি লতনর এতকবোতর ফেষ রোতন্ত, ফসখোতন হতব 
মক? 
  
েোর পমরচয পবম চোমলতয ফযতে েোতক সযোর িিম, এরো হতলন মিিঃ আর মিতসস ফলমগ্। 
মিিঃ ফলমগ্র ফচহোরো লম্বোতট ধরতনর, ফসুঁতেো হোমস ফরোতি ফপোড়োিুতখ। আকষমণীয লোল চুল 
েোর স্ত্রীর িোেোয, িোেো নোড়তল ফস বনু্ধসুলভ িুতখ হোমস  ুমটতয। েোরপর মবেতকম িমড়তয 
পড়ল মিতসস িোেোরটতনর সতি। 
  
আিোতির সবোইতক ইমন পমরচোলনো কতরন, ইমন হতলন মিস ফিউইস। পমরচয কমরতয 
মিল িিম মিস ফিউইস একটো রুতপোর চোতযর ফের পোতে বতসমিল। 
  
ভদ্রিমহলোর বযস চমিতের ফবমে হতব, েতব েোতক ফিতখ ফযোগ্য বতল িতন হয। িোনতে 
চোইল ফস, ফকিন আতিন সুঁমসতয ফপোযোতরো। আেো কমর ফেতন মবতেষ কষ্ট হযমন। 
এসিতয খুব কষ্টকর বযোপোর ফেতন যোেোযোে করোটো। আপনোতক চো মিই এখন, িুধ, মচমন 
ফিতবো ফেো চোতয? 
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খুব কি ফিতবন িুধ িোিতিোযোতিল, আর চোর টুকতরো মচমনর টযোবতলট। েোর অনুতরোতধ 
মিস ফিউইসতক েৎপর হতে ফিতখ ফপোযোতরো আতরো বলল, আপনোরো সবোই ফিখমি কোতি 
বযস্ত। 
  
হযোুঁ, েো ফেো করতেই হতব। যে সব কোি ফেো ফেষ িুহূতেমই এতস যোয। ফটমলত োন 
মরমসভ করতেই সকোতলর অতধমক পোর হতয ফগ্তি–বলতলন, মিস ফিউইস। ফপোযতরোর 
হোতে চোতযর কোপ েুতল মিতয মিস্ ফিউইস বলল, িুঁমসতয ফপোযোতরো, একটো সযোন্ডউইচ 
ফিতবো নো মক? পরক্ষতণই েোর িতন পড়ল চোর টুকতরো মচমনর কেো। ফস বতল উঠল, িতন 
হয আপমন েীি ফককই পিন্দ করতবন। সমেযই েোই। বতল, ফপোযোতরো মনতির হোতেই 
েুতল মনল এক টুকতরো েীি ফকক। 
  
েোরপর ধীতর ধীতর মগ্তয বসতলো ফস েোর হতেস-এর পোতে। েোর অলঙ্কোর সোিলোতেই 
বযস্ত মিল ফস েখন। ফপোযোতরোর রমে িোমি অলঙ্কোতর িৃমষ্ট আকষমণ কতর মনতির ফেতকই 
ফস বতল উঠল, খুব চিৎকোর এগুতলোতিখুন, েোই নয মক? ফপোযোতরো েোতক মনরীক্ষণ 
করমিল খুব সোবধোনী িৃমষ্টতে। বড় আকোতরর একটো কুমল টুপী েোর িোেোয, িুখ ও 
গ্োতযর চোিড়ো িৃতের িতেো সোিো মববণম। 
  
ফস সোমিতয েুতলমিল মনতিতক ইংতরি  যোেোতন। অেচ অবোক কতর মিতযমিল েোর ফচোখ 
িুতটো ফপোযোতরোতক। 
  
অকমম্পে, মনশ্চল, ভোবতলেহীন, ফচোখ িুতটো েোর মেশুর িতেোই। ফসইভোতবই ফস েোর 
রশ্নগুতলো করমিল, বোচ্চোতিতলরো ফযিন চুমপচুমপ ফিতল িোনুতষর িতেো কেো বতল েোতক। 
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আংমটটোও সুন্দর, েোই নো? ফিতলিোনুতষর িতেো ফপোযোতরোও েোতক রশ্ন কতর বসতলো। 
  
খুব খুেী ফিখোতলো েোতক। আিোতক এই আংমটটো মিতযতি িিম সতবিোি গ্েকোল, ফস 
বলল। 
  
 হযতেো মকিু ফগ্োপন কেো বলতি এিনভোতব েোর কণ্ঠস্বরতক খোতি নোমিতয আনল, ফস 
আিোতক অতনক মিমনসই মিতযতি। খুব ভোতলো িোনুষ ফস। 
  
একটো রশ্ন িোগ্ল ফপোযোতরোর িতন : েোরো  োুঁি পোতে নো, মকংবো িোল মবস্তোমরে কতর নো 
েোরো-ফলমে েোবস  ুঁি পোেতে পোতর; এ কেো হযতেো মঠক, অেবো িোল মবস্তোর করতে 
পোতর, অবেযই ফস একেো কল্পনোও করতে পোতর নো, েো সতেও ফকন ফযন েোর িতন হয, 
েোর সবমকিুই ফযন কৃমিিেোয ভরো। সোধোরণভোতবই বলল ফপোযোতরো, আপনোর মক িতন 
হয নো, চিৎকোর ফিে এই ফেভনেোযোর। 
  
হো মিতনর ফবলোয, অবেয বৃমষ্ট নো হতল, েোরপতরই অেযন্ত িুিঃতখর সতি িোনোল ফলমে 
েোবস, একটো নোইট ক্লোবও ফনই এখোতন। 
  
ও, েোই নোমক? আপমন বুম  নোইট ক্লোব পিন্দ কতরন। ফসোৎসোতহ বলল েোবস, হযোুঁ, 
মনশ্চযই। 
  
আেো ফকন বলুন ফেো? মিজ্ঞোসো করল ফপোযোতরো। কোরণ ফসখোতন গ্োন, নোচ, মিউমিক 
েোতক। আর ফসখোতন আমি সুন্দরভোতব সোিতগ্োি কতর ফযতে পোমর। হোতে সুন্দর আংমট, 
ফিসতলট পরতে পোমর। অনয িমহলোরোও সুন্দর ফপোেোক ও অলঙ্কোর পতর েোতক। অবেয 
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আিোর িতেো এে ভোতলো নয। মনতিই ফস েৃমপ্ত ফবোধ কতর ফহতস উঠল। ফপোযোতরো েোর 
িনয করুণো ফবোধ করল। আর আপমন খুব আনন্দ পোন নো ঐসবগুতলো ফিতখ, েোই নো। 
রশ্ন করতলো ফপোযোতরো। 
  
অবেযই। আমি খুব পিন্দ কমর কযোমসতনোও। আেো বলুন ফেো ফকন ইংলযোতন্ড একটো 
কযোমসতনোও ফনই? রশ্ন করল ফলমে েোবস। 
  
িীঘমশ্বোস ফ তল ফপোযোতরো বলল, অতনক সিয আিোর অবোক লোতগ্, েতব এ মবষতয 
যেিূর সম্ভব অনুিমে পোওযো যোতব নো, ইংরোিতির চমরি অনুযোযী। ফপোযোতরো আবোর 
বলল, েোিোড়োও িযোেোি এক সবমতনতে ফখলো, ফলোকসোনই ফবমে হয, লোতভর ফেতক 
  
নো নো, আিোতির কোতি ফসটো ফকতনো বযোপোর নয। িিম-এর ফবে অেম আতি। আপনোর মক 
িতন হয নো, মবত্তবোন হওযো খুব সুতখর বযোপোর। বলল, ফলমে েোবস! নম্বভোতব বলল 
ফপোযোতরো, হযোুঁ সমেযই ভোতলো হয। 
  
আমি যমি ধনী নো হেোি, েতব আিোতক এমলতেলীর িতেো ফিখোে। এবোর েোর িৃমষ্ট 
পড়ল চোতযর ফটমবতল বতস েোকো মিস ফিউইস-এর মিতক। আেো আপনোর মক ওতক খুব 
কুৎমসে িতন হযনো? সতি সতি মিস ফিউইস ফচোখ েুতল েোকোল েোতির মিতক। েোর 
ফচোখ িুতটো  লতস উঠল হঠোৎ। খুব একটো ফিোতর কেো বতলমন ফলমে েোবস। ফপোযোতরো 
মকন্তু আেঙ্কো করতলো, ফয আিোদ্দো ফিউইস হযতেো েোতির কেো শুতন ফ তলতি। 
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ফযইিোি ফপোযোতরো েোর িৃমষ্টর পমরবেমন করতলো েোর ফচোখোতচোমখ হতয ফগ্ল কযোতেন 
ওযোরবোরটতনর সতি। মবদ্রুতপ ভরো মিল কযোতেতনর িুতচোতখর িৃমষ্ট। েোতক ফিতখ িতন 
হল, ফস ফবোধহয ফবে ফকৌেুকতবোধ করতি। 
  
ফপোযোতরো রসি পমরবেমতনর ফচষ্টো করল। 
  
 ফস রশ্ন করল, আপমন খুবই বযস্ত উৎসতবর কোতি? 
  
িোেো ফনতড় হযোমট েোবস িোনোল, নো নো, খুবই মবরমিকর সব মকিু করো এবং ফবোকোমিও 
বতট। বোমড়তে চোকর-বোকর, িোমলরো েোকতে আমি ফকন এসব কোি করতে যোব। হঠোৎ 
মিতসস ফ োমলযোট কেো বলল েোতির কেোবোেমোর িো খোতন। আিোর মরয িমহলো, ওসব 
কেো এখন অচল হতয ফগ্তি। ফেোিোর এইরকি িতনোভোব আইলযোন্ড এতেট ফেতক 
আিিোনী করো। ইংলযোতন্ডর িীবনযোিো এখন ফসরকি নয, যো েুমি ভোবতি। অতনক 
বিতল ফগ্তি এখন। ওসব িোন্ধোেো আিতলর সব বযোপোর হতয ফগ্তি এখন, আিোর যো 
িতন হয। মিতসস ফ োমলযোট িীঘমশ্বোস ফ লল। এখন সকতলই মনতির হোতে মনতির কোি 
কতর েোতক। ফলমে েোবস কোুঁধ  োুঁমকতয বলল, আিোর িতন হয এসব ফবোকোরোই কতর 
েোতক। েোহতল ধনী হওযোর িোতন মক, যমি মনতিই সব করতে হতব? 
  
হযতেো ফকউ ফকউ এটো িিোর বযোপোর িতন করতে পোতর, মিতসস ফ োমলযোট হোসতে 
হোসতে বলল। েতব সব বোতি নয, মকিু মকিু কোি আমি মনতির হোতে অবেযই কতর 
েোমক। বোগ্োতনর পমরচযমো আমি মনতির হোতে কমর, আমি উৎসতবর কোি করতে 
ভোতলোবোমস মনতির হোতে, ফযিন আমি আগ্োিীকোল করব। মিতসস ফ োমলতযট একটু 
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েোিতলো, েোরপর বলল, ফেোন হযোমট, েুমিও এই গ্রোিয পমরতবতে এখোনকোর মকিু মকিু 
কোি কতরো। এটো আমি আেো কমর। আনন্দ উপতভোগ্ কর এই গ্রোিয পমরতবতের। েুমি 
সকোলতবলোয মবিোনোয নো পতড় ফেতক আিোতির সোহোযয করতব এটোই আেো কতরমিলোি। 
  
মবরি হতয হযোমট বলল, আিোর িোেোর যন্ত্রণো হমেল। এবোর ফস ফিিোি বিল কতর 
নরি সুতর বলল, আমি মঠক ভোতলো হতয যোব আগ্োিীকোল ফিখতব। আমি সব কোি 
মনতির হোতে করব েুমি যো বলতব। 
  
ফস ফেো খুব ভোতলো কেো, মরয হযোমট আিই মকিু নেুন ফপোেোক ফপতযমি, ফসগুতলো 
সকোতল এতসতি। চতলো আিোর সতি ওপতর এতসো, ওগুতলো ফিখতব চতলো। বলল হযোমট। 
  
মিতসস ফ োমলযোট ফিোনোিনো করমিল। ফলমে েোকস উতঠ িোুঁড়োল এবং ফিোতরর সতি 
বলল, ফেোিোতক ফযতেই হতব; অনুতরোধ করমি, একবোর চলল, ফিখতব মক সুন্দর 
ফপোেোক! 
  
ফিোর কতর হোসোর ফচষ্টো কতর মিতসস ফ োমলযোট বলল, আতর ফস ফেো খুব ভোতলো কেো। 
  
ফলমে েোবস মিতসস ফ োমলযোটতক সতি মনতয চতল যোওযোর পর অবোক হতয ভোবমিতলো 
ফপোযতরো, মক অদু্ভে এই িমহলো, অতেমর মক মবরোট অহমিকো। ভীষণ মচমন্তে মনতির হোতে 
কোি করোর বযোপোতর, েোরপর হঠোৎ মিতসস ফ োমলযোতটর অনুতরোতধ েোর িতনোভোব পোতে 
ফগ্ল, অনয সকতলর সতি আগ্োিীকোল কোতি ফযোগ্িোতনর রমেশ্রুমে মিল হোমসিুতখ–এসব 
পমরবেমতনর মক িোতন হতে পোতর। ফস ফকোতনো ফেোযোক্কো কতর নো সোিোমিক িুতখোতের। 
েোহতল েোর এই পমবেমন ফকন? েো হতল মক েোর অমভনয এটো? নো, হযতেো বো েোর 
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ফেতকও ফবে মকিু? হযতেো ফস ফকোতনো অসুতখ ভুগ্তি এখন, যো অনয ফকোতনো নোরীর 
িতেো এখতনো ফস বতলমন। হযতেো ফস িতন কতর িোনুতষর সহোনুভূমে িযো েোর কোিয নয। 
  
কযোতেন ওযোরবোরটন বতল উঠল হযোমটর পমরেযি ফচযোতর বতস পতড়–উমন একখোনো 
চিৎকোর িীব েোই নো? ফস আড়তচোতখ ফিখল সযোর িিম ফবমরতয যোতে মিতসস 
িোেোরটন এবং মিতসস অমলভোতরর সতি। ফবে কোযিোিুরস্ত িিম েোবস। মহসোবিতেো 
মঠক। 
  
েতব এসব মকিুই ভোতলো নয ভদ্রিমহলোর পতক্ষ, কোরণ এইসব গ্হনো ফপোেোক অেম সবই 
িূলযহীন বতল িতন হতব। আিও আমি ফস কেো িোনতে পোরলোি নো ফয, সযোর িিম মক 
উপলমব্ধ করতে পোরতিন? েোর স্ত্রীর চোমহিো বোড়তে বোড়তে একসিয ফকোেোয ফপৌঁতি 
যোতব! এটো ফকোন বযোপোর নয, সম্ভবে মেমন একেোই ভোতবন। সোধোরণে এই ফিোটোিোেো 
সম্পন্ন মবত্তবোতনরো বুমিিীবীতির সি পিন্দ কতর নো। 
  
ফপোযোতরো ফকৌেূহল রকোে করল, আেো বলুন ফেো উমন ফকোন িোমে? 
  
িমক্ষণ আতিমরকোনতির িতেো ফেো ফিখতে, েতব আিোর িতন হয উমন ওতযে ইমন্ডতির 
ফলোক। মচমন আর িোিকদ্রবয মবতিতে চোলোন হয, ফসইসব দ্বীপপুতের ফয ফকোতনো একটো 
ফেতক, আর ওুঁর খুব মরয এ িুতটো মিমনসই। হযতেো ফকোতনো রোচীন পমরবোর ফসখোতন 
মগ্তযমিল। েো বতল এটো মঠক নয ফসমিশ্রিোে। আিোর িতন হয এইসব দ্বীপপুতে 
রচলন আতি অন্তমবমবোতহর। যোতক িোনমসক ভোরসোতিযর অভোব বতল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডেে ম্যানস ফলি । আগাথা লিলি । এরকুি ড াযাররা সম্গ্র 

29 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

যুবেী মিতসস ফলমগ্ এমগ্তয এল েোতির সতি মিমলে হওযোর িনয। মিিতক ফস বলল, 
ফিখ মিি, আিোতির মিতক ফেোিোতক আসতে হতব। ফসইখোতনই ফটন্টটো করতে হতব, 
আিরো ফযখোতন মঠক কতরমিলোি। 
  
এতকবোতর লতনর ফেষরোতন্ত। ওটোই একিোি উপযুি িোযগ্ো। 
  
ফসরকি মকিু িতন কতরন নো িোেোরটন-মিি বলল। 
  
আেো, েোহতল েুমি বরং ওর সতি এ বযোপোতর একবোর কেো বতল ফিখ। ধূেম েৃগ্োতলর 
হোমস  ুতট উঠল েোর িুতখ। 
  
পুনরোয সযোর িিম রতবে করল, বলল ফস, ফেমল েুমি এখোতন ওিঃ–েুমি এখোতন। আিোর 
িরকোর আতি ফেোিোর সতি, আেো বলল এযোমি ফ োমলযোট ফকোেোয? 
  
উপর েলোয ফগ্তিন মেমন হযোমটর সতি–ফেমল বলল। 
  
ওিঃ েোই নোমক? সযোর িিমতক অসহোয-এর িতেো ফিখোমেল। ওমিতক ফিউইস লোম তয 
উঠল মটমকট ফলখো ফিতড়, এবং বতল উঠল সযোর িতিমর উতদ্দতেয, আমি ওুঁতক ফেতক 
মনতয আসব সযোর িিম? 
  
আিোদ্দো ধনযবোি, েোরপর অস্পষ্ট স্বতর বলল, মকিু েোর-এর িোল মনতয এতসো ফেো? 
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উৎসতবর িনয? নো ফসিতনয নয। েি ফবড়ো মিতে চোই অরতণয, হুেোইন পোকম আর 
আিোতির এতেতটর িো খোতন। ফভতঙ ফগ্তি পুরোতনো ফবড়ো আর ফসইপে মিতয েোরো ঢুতক 
পতড়। 
  
কোরো? 
  
অনমধকোর-রতবেকোরীরো। হঠোৎ সযোর িিম বতল ফ লল। মক আর বলব, ইযুে 
ফহোতেলটো ফযমিন ফেতক চোলু হতযতি, ফবোেমোররো ফসমিন ফেতক আিোর এখোতন অনমধকোর 
রতবে করতি। অমবশ্বোসয েটমস ফিতযতির পরতন, এিনভোতব েোকোয েোরো আিোর মিতক 
ফযন আমি েোতির আঘোে করমি। ওতির িতধয অতধমক িন ইংরোমি বলতে পোতর নো। 
ভোঙোভোঙো কেোয রশ্ন করতব নিী ফকোেোয? ফকোেোয ফ মর? এমিতক নয ওমিতক যেই 
েোতির ফবো োবোর ফচষ্টো কমর, মকিুতেই ওরো বু তে পোতর নো, ফচোখ মপটমপট কতর আিোর 
মিতক েোমকতয েোতক। ইেোমলও, যুতগ্োশ্লোমভও, েোচ, ম মনে, এমস্কতিো ইেযোমি নোনো 
িোতের িোনুষ েোরো। একটুও আশ্চযম হতব নো, েোতির িতধয অতধমক িোনুষ যমি কিুযমনে 
হয। আতক্ষতপর সুতর িিম েোর বিবয ফেষ করল। 
  
বলল মিতসস ফলমগ্, এতসো িিম, কমিউমেতির আতলোচনো এখন আর শুরু কতরো নো। 
েোতক ঘর ফেতক ফবর কতর মনতয ফগ্ল ফস। েোরপর মিতির মিতক ম তর ফস বলল, মিি 
এতসো িহৎ কোতির িনয  োুঁমপতয পড়। 
  
পুরস্কোর মবেরণ করতে যোতেন িুঁমসতয ফপোযোতরো। ফসটো ভোতলো কেো, ফসিনয ভোবমি 
ওুঁতকও আমি েোড়োতে চোই িোেমোর হোতন্টর বযোপোতর। 
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ভোতলো কেো ফেো েুমি এখন ফেতকই শুরু কতর িোও। 
  
ফপোযোতরো রোিী হতয ফগ্ল। বলল, আমি এখোতন আপনোর িনয অতপক্ষো করব। ফচযোর 
ফেতক লোম তয উতঠ িোুঁড়োল আতলক ফলমগ্, িীঘমশ্বোস ফ তল বলল, রিণী ফযন ওরো 
ফিৌিোমির  োক। ঘুতর িোুঁড়োল ফস িোনোলোর মিতক িুখ কতর, িন্তবয করল, মক িোতন হয 
এসিস্ত মকিুর। কোর মক যোয আতস এতে, যে সব কিোকোর বোগ্োন। 
  
ফপোযোতরো বলল, অবেযই এতস যোয। ফকোতনো ফকোতনো ফলোতকর েে ভোতলো লোগ্তে পোতর। 
  
এখোনকোর িোনুষতির সোিোনযেিও মবচোর বুমি ফনই ফকন এটোই বু তে পোমর নো, েোরো 
ফকন মচন্তো কতর নো সোরো মবশ্ব এখন  োতিলোয িমড়তয পতড়তি। 
  
সোরো মবতশ্বর িোনুষ এখন আত্মহেযো করোর িনয বযস্ত, েোরো ফকনই বো এটো উপলমব্ধ কতর 
নো। এইসব িন্তবয করমিল আতলক ফলমগ্। 
  
 ফভতব ফিখতলো ফপোযোতরো, েোর এ রতশ্নর উত্তর নো মিতলও চলতব। এিনয ফস 
মদ্বধোগ্রস্তভোতব িোেো নোড়ল। 
  
আতলক ফলমগ্ ফযন ফ তট পড়ল–আমি যমি মকিু নো কমর েোহতল ফবে ফিমর হতয যোতব। 
উতত্তিনোয, ফেোতধ েোর িুখটো ভোরী হতযমিল। ফস বলল, আেো, েোই ফেো আপমন ফযন 
মক ভোবতিন, অবেয আমি িোমন। বলল ফপোযোতরোতক, আিোর স্নোযুতকোষগুতলো িুবমল, 
মনউতরোমটক ফরোগ্ী আমি। ফসইসব অকিমণয েোিোররো যোরো উপতিে মিতযতি, মবশ্রোি, 
সিুতদ্রর বোযুতসবন, স্থোন পমরবেমতনর িনয। ফসই কোরতণই এখোতন এতসমি আমি আর 
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ফেমল। একটো মিল কতটি ভোড়ো মনতযমি মেন িোতসর িনয। েোতির ফরসমেপসন 
অনুসোতরই আমি কোি করমি। 
  
এখোতন আমি সূযমস্নোন কমর, িোি ধমর, ঘুতর ফবড়োই 
  
ফপোযোতরো মবনীেভোতব বলল, মঠক, আপনোতক আমি ফিতখমি সোনবোে মনতে। সব মঠক 
হতয যোতব েোহতল, যমি ঈশ্বতরর ওপর মবশ্বোস রোতখন। 
  
ফযন আতলক ফলমগ্ ফকোতনো িিো ফপল, বলল ভোতলো কেো,-আপনোর কোি ফেতক এ ফযন 
অভোবনীয মকিু পোওযো। আেো যোই ফহোক, িোতনন িুঁমসতয ফপোযোতরো, এতিতে মক ফিখতে 
চোই আমি? 
  
ফহতস ফ তল বলল ফপোযোতরো–এমবষতয মকিু সতন্দহ ফনই ফয আপমন বল রতযোত গ্ ও 
অরীমেকর মকিু ফিখতে চোন। 
  
ফেিমন গ্োম্ভীযমপূণম স্বতর আতলক ফলমগ্ বলল, আমি চোই রতেযকমট িুবমলমচতত্তর িোনুষতক 
ফবর কতর ফিওযো ফহোক এখনই। েোরো ফযন মনিঃশ্বোস গ্রহণ করতে নো পোতর। ধরুণ 
একটো রিন্ম, ফকবলিোি বুমিিোন ফলোকতির মনিঃশ্বোস ফনওযোর অনুিমে ফিওযো হয। 
েোহতল মচন্তো কতর ফিখুন পমরমস্থমেটো মক হতব। 
  
শুষ্ক কতণ্ঠ ফপোযোতরো িোনোতলো, েোহতল ফরোগ্ীতির সংখযো ভীষণভোতব ফবতড় যোতব 
সোইমেযোমেক ওযোতেম। 
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আপনোতক িোমনতয রোখলোি মিিঃ ফলমগ্, যমি ফকউ  ুতলর বোগ্োন কতর েোহতল গ্োতির 
মেকড় সতিে  ুল চোইতব ফস। কোরণ  ুতলর গ্োি বোুঁচতেই পোতর নো মেকড় নো েোকতল। 
 ুতলর বোগ্োন সম্ভব মক মেকড় নষ্ট কতর মিতল, ফলেোল ফচম্বোতরর একিন রোেমী মহসোতব 
আপমন মক ফলমে েোবতক মবতবচনো করতবন? 
  
অবেযই েোই। আতলক ফলমগ্ িেোিে িোনোতলো। 
  
মক লোভ বলুন ওর িতেো িমহলো ফেতক। মক অবিোন আতি েোর সিোতি? মেমন আর 
মকিুই ভোবতে পোতরন নো, িোিী গ্হনো আর ভোতলো ফপোেোক িোড়ো। েোহতল মক কতর মেমন 
ভোতলো িমহলোর পোতয পতড়ন। 
  
েোন্তভোতব ফপোযতরো বলল, আপমন আর আমি মনশ্চযই বুমিিোন ফলমে েোবস-এর ফেতক। 
িুিঃতখর অনুভূমে ফিমখতয িোেো ফনতড় বলল আবোর, আিোর সমেযই ভয হয, িোিী িোিী 
গ্হনোর িতেো আিরো ফকবল ফেোভোবধমন কতরই চলতব নো ফেো? মিতসস অমলভোর এবং 
কযোতেন ওযোরবোরতটন পুনিঃরতবতে বোধো ফপল মিিঃ আতলক, নো হতল ফস রচি ফেোতধ 
মচৎকোর করতে যোমেল, ফেোভোবধমন িোতনটো 
  
অবেযই আপনোর িোেমোর হোন্ট-এর ক্ল-গুতলো ফিখো উমচে, আসুন িুঁমসতয ফপোযোতরো, এক 
মনিঃশ্বোতস বলল মিতসস অমলভোর। েোতির অনুসরণ করল ফপোযোতরো বোধয ফিতলর িতেোই। 
  
েোরো মেনিন একটো ফিোট্ট সুসমজ্জে অম স ঘতর মগ্তয রতবে করল হলঘর পোর হতয। 
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িোরোত্মক সব অস্ত্র রতযতি আপনোর। বোুঁ মিতক লক্ষয করল কযোতেন ওযোরবোরটন একটো 
ফটমবতলর মিতক িৃমষ্ট ফ তল। একটো ফিোট মপস্তল পতড় মিল ফটমবতলর ওপর, একটো 
মসসোর পোইপ, একটো নীল রতঙর মবতষর ফবোেল ফলতবল আুঁটো, একটো লম্বো কোপতড়র 
টুকতরো, আর একটো হোইতপোেোরমিক মসমরে। 
  
মিতসস অমলভোর বলল, ঐগুতলো অস্ত্র, আর সতন্দহভোিন বযমি হতলন এরো। আগ্রহ 
সহকোতর পড়তে লোগ্তলো ফপোযোতরো একটো িোপোতনো কোেম েোর হোতে েুতল মিতেই। 
  
অনুমিে অপরোধী : 
  
এতেল গ্লোইন : — সুন্দরী এবং রহসযিযী যুবেী, অমেমে 
  
কতনমল িোন্ড-এর — স্থোনীয গ্রোিবোসী, যোর ফিতয 
  
 ফযোযোন — মববোমহেো 
  
মপটোর ফগ্ই-এর সতি — েরুণ এযোটি মবজ্ঞোনী 
  
 মিস উইমলং — হোউস-কীপোর 
  
ফকোতযট — খোনসোিো 
  
িোযোতেমভমস্ক — ভ্রিণরে ফিতয 
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এতেবোন লওযোলো — অনোহুে অমেমে 
  
নো ফবো োর ভোন কতর ফচোখ মপটমপট কতর মিতসস অমলভোতরর মিতক েোমকতয ফপোযোতরো 
বলল, িোরুণ সব চমরতির মিলন। আবোর ফস নম্রভোতব বলল, যমি িযেোি আপমন 
আিোতক অনুিমে ফিন েতব মিজ্ঞোসো কমর িোনতে পোতর রমেতযোগ্ীতির কী করতে হতব? 
  
কযোতেন ওযোরবোরটন বলল, উতে ফিখুন কোেমটো। ফপোযোতরো ফসটো উতে ফিখল, কোতেমর 
উতেোমিতক িোপোতনো মিল : 
  
নোি আর মঠকোনো : 
সিোধোন : 
 খুনীর নোি, ফিোমটভ, সিয ও স্থোন, অস্ত্র, মসিোতন্ত আসোর কোরণ। 
  
কযোতেন ওযোরবোরটন েোড়োেোমড় বযোখযো কতর বলল, রতেযকতক এই কোেম ফিওযো হতব 
রতবে করো িোি। একটো ফনোটবই এবং ফপনমসলও ফিওযো হতব কু-গুতলো কমপ করোর 
িনয। 
  
কু্ল েোকতব িমট, ফিতখ যোন একটোর পর একটো কু্ল, সতন্দহিনক িোযগ্োয লুকোতনো েোকতব 
ফেিোর হোতন্টর অস্ত্রগুতলো। একটো  তটো–এই হল রেি কু্ল। 
  
এখোন ফেতক শুরু করতে হতব রতেযকতক। 
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ফসই ফিোট্ট মরন্টটো েোর কোি ফেতক মনতয েু কুুঁচতক ফপোযোতরো পযমতবক্ষণ করতে লোগ্ল। 
েোর মবস্ময ভোবটো ফেতকই ফগ্ল উতে পোতে ফিখোর পতরও। 
  
ওযোরবোরটন হোসল মক ফভতব। 
  
এই  তটোগ্রোত র ফকৌেলটোর িতধয ফয একটো নেুনত্ব আতি, স্বীকোর করতেই হতব, েোই 
নো? বলল ওযোরবোরটন। েোর ওষ্ঠোধোতর একমট েৃমপ্তর হোমস  ুতট উঠল। আপমন যমি এর 
সম্বতন্ধ একবোর িোনতে পোতরন, েোহতল বযোপোরটো ফিখতবন খুব সোিোমসধো। 
  
মকন্তু ফপোযোতরোতক খুব অসন্তুষ্ট ফিখোতলো, ফযতহেু ফস বযোপোরটো িোতন নো। ফস বলল, 
িোতলর আবরণ ফিওযো িোনোলো। 
  
হযোুঁ, স্বীকোর করমি আমি অতনকটো ফিখতে ফসইরকি। েতব এটো একটো ফটমনস ফনট। 
বলল ওযোরবোরটন। 
  
একটো স্বমস্তিনক েব্দ উচ্চোরণ কতর ফপোযোতরো আবোর একবোর ফিখল িযোপটো। হযোুঁ, 
আপমন মঠকই বতলতিন, ফসই রকিই বতট। বলল ফপোযোতরো। 
  
আপমন মিমনসটোতক মকভোতব ফিতখতিন সবটোই েোর ওপর মনভমর কতর। ওযোরবোরটন 
একেো বতল হোসল। 
  
হযোুঁ, কেোটো মনতভমিোল সেয। বলল ফপোযতরো। 
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 মদ্বেীয কু্ল পোওযো যোতব ফটমনস ফনতটর মঠক িো খোতন একটো বোির মভের ফেতক। এই 
ফবোেলটো খোমল অবস্থোয পোওযো যোতব বোতির িতধয আর এখোতন এই আলগ্ো ককমটো, 
িোনোল ওযোরবোরটন। 
  
মিতসস অমলভোর বলল, এটো একটো সু্কটপে ফবোেল। সুেরোং ককমটো সমেযই একটো কু্ল–
এটো বু তে পোরতিন। 
  
িযোেোি, আমি িোমন, আপমন আপনোর েোইি ফেোমরতে েোতকন সবসিযই। েবু 
মঠকিতেো ফিখতে পোমে নো আমি–িোনোতলো ফপোযোতরো। 
  
মিতসস অমলভোর েোর কেোয বোধো মিতয বলল, হো হো, মনশ্চযই এটো একটো িযোগ্োমিন 
মসমরযোতলর িতেো একটো সোরোংে। ফস পুনরোয মিতজ্ঞস করল কযোতেন ওযোরবোরটতনর 
মিতক েোমকতয–ফপতযতিন মল তলটগুতলো? 
  
মরন্টোসম-এর কোি ফেতক ফসগুতলো এখতনো আতসমন, েতব রমেশ্রুমে মিতযতি সন্ধযো িটোয 
ফিতব। আমি মনতি যোব গ্োমড় মনতয ফসগুতলো আনোর িনয। বলল কযোতেন ওযোরবোরটন। 
  
হোয ভগ্বোন! িীঘমশ্বোস ফ লতলো মিতসস অমলভোর, আর ফস ফপোযোতরোর মিতক েোকোতলো। 
  
আেো েোহতল আমিই আপনোতক বলমি এই নোটতকর সোরোংে। িুঁমসতয ফপোযোতরো, অসুমবধো 
হল এই ফয আমি মঠক ভোতলো কতর গ্ল্প বলতে পোমর নো মলখতে খুব িক্ষ আমি, মকন্তু 
ফকিন ফযন িট পোমকতয ফ মল িুতখ বলতে ফগ্তল। আর কখনও আমি আিোর েট 
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কোউতক বমল নো একিোি ফসই কোরতণ। ফস যোই ফহোক, মিতসস অমলভোর আবোর বলতে 
শুরু করতলন একটু েোিোর পর : 
  
আেো বমল-গ্ল্পটো এরকি : একিন েরুণ এযোটি মবজ্ঞোনী মপটোর ফগ্ই, েোতক ফসন্দহ 
করো হয একিন কমিউমনে মহসোতব। ফস মবতয কতর ফযোযোন ব্ল্োন্ড নোতি একমট 
ফিতযতক। সবোই িোতন ফয েোর রেি স্ত্রী িৃে, মকন্তু আসতল ফস িৃে নয। ফস একিন 
মসতেট এতিন্ট। 
  
অেবো েো নয, মকন্তু েোর আমবভমোব ঘটতে ফিখো যোয। এটো আমি ফবো োতে চোইমি ফয, 
ফস হযতেো সমেযকোতরর একিন ভ্রিণমবলোসী ফিতয। লওতযোলো নোতি এক বযমি, েোর 
সতি এই রেিো স্ত্রীর হযতেো ফকোতনো সম্পকম েোকতেও পোতর, হযতেো ফসই িনয ফসই 
ফলোকমট েোর সতি ফিখো করতে আসতব, অেবো এটোই হতে পোতর ফয, ফস েোর ওপর 
ফগ্োতযন্দোমগ্মর করোর িনয আসতব। েোরপর একটো মচমঠ পোওযো যোতব ব্ল্যোকতিইল করোর 
িনয-মচমঠটো হযতেো খোনসোিো মলতখ েোকতব, অেবো হোউস-কীপোর। এর িতধয ফস ও 
মরভলবোরটো উধোও হতয যোতব। ব্ল্যোকতিইল করোর িনয ফক ফসই মচমঠ মলতখ মিল ধরুন 
ফসটো আপমন িোতনন নো, অেবো ফকই বো হোইতপোেোরমিক মসমরেটো বনেতভোতির ফটমবতল 
ফ তল মগ্তযমিল, যমিও ফসটো েোরপর উধোও হতয…। 
  
েোর গ্ল্প ফেষ করল মঠক এই িোযগ্োয এতস মিতসস অমলভোর। সহোনুভূমের সতি ফস 
অনুভব করল ফপোযোতরোর রমেমেযো এবং বলল, আমি হযতেো মঠকিতেো গ্ল্পটো বলতে 
পোমরমন এবং আপমনও মঠক বু তে পোতরনমন, এটো আমি িোমন। আিোর িোেোয এখন সব 
মঠকিতেো আসতি নো এটোই সেয কেো। এই গ্তল্পর সোরোংতের িোপোতনো মল তলট যখন 
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আপমন পোতবন েখন ফিখতবন মবষযবস্তু আপনোর কোতি িতলর িতেো স্বে হতয যোতব। 
গ্ল্প ফেষ হবোর পর অমলভোর বলল, আেো যোই ফহোক, আসতল কোমহনী মবতেষ মকিুই 
নয, েোই নো? অেমোৎ আপনোর কোতি মবতেষ মকিু নয অেযন্ত চিৎকোর সব রোইি, 
আপনোর কোি ফেো পুরস্কোর মবেরণ করো। মরভলবোতরর আকোতর বেমর রুতপোর একটো 
মসগ্োতরট ফকস রেি পুরস্কোর, এই অমভনব পুরস্কোতরর বযবস্থোর কোরণ, সিোধোনকোরী 
কে নো চেুর েো ফবো তনোর িনয। 
  
সিোধোনকোরী সমেযই চেুর হতয েোতক, মনতির িতন ভোবতলো ফপোযোতরো। েতব েোর িতন 
মবতেষ সতন্দহ আতি, সিোধোনকোরী পোওযো যোতব মকনো। েোর কোতি িতন হতে িোেমোর 
হোন্ট-এর সিস্ত েট আর কোযমকলোপ হযতেো কুযোেোেন্ন হতযই েোকতব। 
  
মিতসস অমলভোর ফপোযোতরোর হোে ফচতপ ধতর রশ্ন করতলো, কযোতেন ওযোরবোরটন যখন 
মল তলটগুতলো আনতে চতল ফগ্ল, এর িতধয মকিু ফপতলন মক আপমন? অেবো অনয মকিু 
মচমিে করতে পোরতলন? 
  
এতকবোতর স্বোভোমবক িতন হতে সকলতক এবং সব মকিুই, বলল ফপোযোতরো। 
  
মিজ্ঞোসো করল অমলভোর, স্বোভোমবক? হযতেো এটো মঠক কেো নয। আপমন ফযিন বলতলন। 
  
ফলমে েোবস, অবেযই স্বোভোমবক নয এবং মিিঃ ফলমগ্তক ফিতখ স্বোভোমবক িতন হয নো। 
িন্তবয করতলো ফপোযোতরো। 
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হো হো, মিিঃ ফলমগ্ মঠক আতি, অমলভোর অধধযময হতয বলল, েতব একটুতেই ফস খুব 
নোভমোস হতয পতড়। 
  
কেোটো যমিও ফিতন মনল ফপোযোতরো েবুও েোর বিবযতক সিেমন িোনোতে পোরল নো। 
  
সবোর অল্পমবস্তর উতত্তিনো বো নোভম ফ ল করোর সম্ভোবনো ফেতকই যোয, এরকি একটো 
মকিু িতনোরেক অনুষ্ঠোতনর বযবস্থো করতে ফগ্তল। আেো ফসটো যোই ফহোক, আপমন ফকবল 
একটু আতলোকপোে করুন–বলল ফপোযোতরো। 
  
িুতখ আঙুল স্পেম কতর অমলভোর বতল উঠতলন, চুপ এমিতকই আসতি ফযন ফক 
  
মিস ফিউইস এতস িোুঁড়োতলন িরিোর সোিতন। 
  
–েোই ফেো, আপমন এখোতন িোুঁমসতয ফপোযোতরো? 
  
আর আমি চোমরমিতক খুুঁতি ফবড়োমে আপনোতক ঘর ফিখোতনোর িনয, বলল ফিউইস। 
  
মিস ফিউইস ফপোযোতরোর ঘর ফিখোতনোর সিয কেো রসতি বলল, িুঁমসতয ফপোযোতরো, 
আপনোর পিন্দ হতযতি ফেো, ফিোেলোর নিীর ধোতর এিন সুন্দর ঘর। িোরুণ পিন্দ 
হতযতি, হোসতে হোসতে বলল ফপোযোতরো। ভোবমি আিোর ধনযবোিটো কোতক িোনোব, আিোর 
আকষমণীয ফহোতেলতক নো আপনোতক? 
  
ফবে একটু ফেতেো গ্লোয মিস ফিউইস বলল, আকষমণীয! 
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হযোুঁ, েো মঠক। ফলমে েোবস েোর ফবমের ভোগ্ সিয বযয কতরন মনতির ফসৌন্দযম পমরসু্ফট 
কতর ফেোলোর িনয। 
িমহলো সোিসজ্জো-মবলোসী-ফকৌেুক-এর স্বতর বলল ফপোযোতরো। 
 ফপোযোতরোর ফচোতখ িৃমষ্ট মস্থর ফরতখ নীরস কতণ্ঠ বলল মিস ফিউইস, আপনোর ফযিন 
বিবয… 
  
ফলমে েোবস ফবে ভোতলোভোতবই িোতনন মেমন মক করতিন। আপমন ফযিন বলতলন, 
সোিতগ্োি-মবলোসী িমহলো, েোিোড়োও ফবে চেুর িমহলো মেমন! 
  
যখনই মিিঃ ফপোযোতরো েোর মিতক মবমস্মে ফচোতখ েোকোতে যোতব, েোর পূতবমই দ্রুে পোতয 
ফিতযমট ঘর ফেতক ফবমরতয ফগ্ল। ফপোযোতরো অবোক হতয ভোবতে লোগ্তলো, ফিউইস 
একিন রীমেিতেো অমভজ্ঞ ফিতয হতয েোর িতেো একিন আগ্ন্তুক-এর কোতি মক কতর 
ফখোলোখুমলভোতব সব মকিু বলল, মবতেষজ্ঞ ফলমে েোবস সম্পতকম? অমভজ্ঞেো ফেতক সতি 
সতি ফপোযোতরো বু তে পোরল ফয, ফস একিন মবতিেী। মবতিেীতির কোতি মকিু রকোে 
করোটো ইংতরিরো ধেমতবযর িতধয মচন্তো কতর নো। 
  
িতনোসমন্নমবষ্ট কতর ফপোযোতরো ভোবমিতলো, ফযন হুুঁে ম তর ফপতয ফস এতস িোুঁড়োতলো 
িোনোলোর সোিতন। এই সিতয ফস ফিখল ফলমে েোবস মিতসস ফ োমলযোতটর সতি বোইতর 
ফবমরতয আসতিন। মকিু িূতর িযোগ্তনোমলযো গ্োতির মনতচ িুিতন মকিুক্ষণ কেো বলোর পর 
মিতসস ফ োমলযোট িোেো ফনতড় মবিোয মনল েোর কোি ফেতক। ফ োমলযোতটর হোতে মিল 
গ্লোভস এবং বোগ্োন পমরচযমো করোর  ুমড়। অনযিনস্কভোতব গ্োি ফেতক একটো িযোগ্তনোমলযো 
 ুল েুতল ফলমে েোবস নিীর মিতক এমগ্তয ফগ্ল  ুতলর ঘ্রোণ মনতে মনতে। িোি একবোর 
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ফস মপিন ম তর েোকোল িৃতেযর বোইতর চতল যোওযোর আতগ্। িোইতকল ওতযিযোনতক 
এমগ্তয আসতে ফিখো ফগ্ল ওমিতকর িযোগ্তনোমলযো গ্োতির ফপিন ফেতক। েোিল ফস 
একিুহূতেমর িনয েোরপর এমগ্তয ফগ্ল নিীর মিতক। 
  
ফপোযোতরো মচন্তো করল সুিেমন এই েরুণমট, কিমকুেলও বতট। এতে ফকোতনো সতন্দহ ফনই 
ফয সযোর িিম েোবস-এর ফেতক অতনক ফবমে আকষমণীয, ভোবতলো ফস। েোহতল এর অেম 
মক, যমি েোই হয? এই ফয ববষিয স্বোিী-স্ত্রীর িতধয েোহতল েোতির িীবতনর মক পমরণমে 
হতে পোতর? স্বোিী ধনবোন, িো বযস্ক, আকষমণহীন; আর স্ত্রী সুিেমনো ফযৌবনবেী যোর 
িোনমসক মবকোতে এখতনো পূণমেো আতসমন–এরকি এক রিণীর কোতি একিন মবচক্ষণ 
সুপুরুষ যুবতকর ফযোগ্োতযোতগ্র মক অেম হতে পোতর। এরকুল ফপোযোতরো মিতসস অমলভোতরর 
ফটমলত োতন িরুরী েলতবর মপিতন মকিু একটো ইমিে বহন অনুভব করল। মিতসস 
অমলভোতরর অনুিোন ক্ষিেো মনিঃসতন্দতহ রখর েবুও…। 
  
মনতির িতন অস্পষ্টভোতব উচ্চোরণ কতর বলল ফপোযোতরো। মকন্তু যোই ফহোক, আমি ফকোতনো 
পরোিেমিোেো নই এসব অধবধ ঘটনোর বযোপোতর। ফকোেোয ফযন একটো এতলোতিতলো মকিু 
ঘটতে যোতে এটোই অমলভোতরর ধোরণো। সমেযই মক অস্বোভোমবক মকিু ঘটতে যোতে? 
মিতসস অমলভোর মনতিই একো, সব মকিু েোলতগ্োল পোমকতয ফ তল। এরকি ফলমখকো ফয 
মক কতর মনপুণভোতব ফগ্োতযন্দো কোমহনী মলতখ েোতক, ফপোযোতরো একেোটো বু তে পোতর নো। 
েবুও হঠোৎ এক একমট সেয উিঘোটন কতর, িমহলোমট েোতক এক একসিয চিতক 
ফিয। 
  
ফপোযোতরো স্বগ্েভোতবই বলতলো, সিয খুব সংমক্ষপ্ত। 
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২. অঘটন ঘটরে যারছে 
এখোতন সমেযই মক ফকোতনো অঘটন ঘটতে যোতে মিতসস অমলভোতরর মবশ্বোস িতেো? 
আিোর মবশ্বোস িতেো, মঠক ফসটোই। মকন্তু ফসই অঘটন মক ধরতনর? এিন ফক আতি 
এখোতন ফয এবযোপোতর আিোতক একটু ইমিে মিতে পোতর? আমি ভোতলোভোতবই িোনতে চোই 
এই বোমড়র ফলোকিনতির। এখোতন ফক ফক আতি যোরো আিোতক েোতির বযোপোতর 
ফখোুঁিখবর মিতে পোতর? ফপোযোতরো িোেোয টুমপ চোমপতয দ্রুে মসুঁমড় ফবতয মনতচ নোিতে শুরু 
করল কেোটো েোর িতন রমে মলে হওযোর সতি সতি। িোেোরটতনর গ্োঢ় কণ্ঠস্বর ফভতস 
এতলো েোর কোতন মঠক ফসই সিতযই, সোিোনয ে োৎ ফেতক। সযোর িতিমর ফরিোদু্ভে উচ্চ 
কণ্ঠস্বর শুনতে ফপল অনমেিূতর। 
  
িিম বলতি, ফেোন ফেমল, ওসব লুতকোচুমর ফখলোর কেো ফিতড় িোও। আমি ফেোিোতক 
আনতে চোই আিোর হোতরতি অেমোৎ অন্তিঃপুতর। আগ্োিীকোল আসব আমি। ভোগ্য গ্ণনো 
করব। 
  
মক বলতল আিোতক েুমি? অমভনতযর ভোন কতর বলল ফেমল। 
  
এমগ্তয আসতে শুনতলো ওতির পোতযর েব্দ ফপোযোতরো, সুমবধোিতেো পোতের িরিোর 
আড়োতল মনতিতক লুমকতয ফ লতলো। েেক্ষতণ েোর ফবো ো হতয ফগ্তি সযোর িিম এবং 
মিতসস িোেোরটতনর ফগ্োপন সম্পতকমর কেো। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডেে ম্যানস ফলি । আগাথা লিলি । এরকুি ড াযাররা সম্গ্র 

44 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

মিতসস অমলভোতরর আেঙ্কো যমি অবেয সতেয পমরণে হয, েতব এটো একটো আগ্োি ক্ল, 
স ল হল েোর ফকৌেলী অমভযোন। ফপোযোতরো এতস িোুঁড়োল মিতসস ফ োমলযোট-এর পোতে 
একটো খুেীর আতিি মনতয। ফযন েোর হোতের  ুমড়টো মনতে যোতে এিন ভমিিো কতর 
বলল ফস, িযোেোি, যমি অনুিমে ফিন…। 
  
িুঁমসতয ফপোযোতরো ধনযবোি, এটো মকন্তু ফবমে ভোরী নয। 
  
আপনোর বোমড়তে এটো ফপৌঁতি মিই নো ফকন? রশ্ন করল ফপোযোতরো। কোিোকোমি েোতকন 
নোমক আপমন? 
  
আমি েোমক সোিতনর ফগ্তট পোতের লি-এ। আিোতক অনুগ্রহ কতর ভোড়ো মিতযতিন সযোর 
িিম বলল, মিতসস ফ োমলযোট। 
  
ফপোযোতরো অনয রসতি ফগ্ল, ফলমে েোবস অতনক কিবযসী েোর স্বোিীর ফেতক েোই নো? 
  
হযোুঁ, রোয ফেইে বিতরর ফিোট হতব, বলতলো মিতসস ফ োমলযোট। হযোমট বড় ভোতলো ফিতয। 
  
ফপোযোতরো এরকি একটো িবোব আেো কতরমন। বলতে লোগ্তলো মিতসস ফ োমলযোট, খুব 
ভোতলো কতরই ওতক আমি িোমন। ও মকিুমিন আিোর কোতি যতেই মিল। ফসটো খুব করুণ 
কোমহনী। ওর অমভভোবতকর এতেট মিল ওতযে ইমন্ডতি। মচমনর এতেট। ফসখোতন 
একবোর িোরুণ ভূমিকম্প হয। েোর  তল শুধু ওতির ঘরবোমড়ই ধ্বংস হযমন। েখন ও 
ওর বোবো-িো ভোই-ফবোনতির হোরোয। পযোমরতসর একটো কনতভতন্ট হযোমট েখন পড়োতেোনো 
করে। হঠোৎ ফস স্বিনমবহীন হতয পতড়। েোতক পরোিেম ফিয েোর এমিমকউটররো। 
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মবতিতে মকিুমিন কোটোবোর পর ফসখোতন ম রতল, েোতক পমরচয কমরতয ফিওযো হয 
ফসখোনকোর সিোতির কোতি। আমি েখন রোিী হতয যোই ওর িোমযত্ব মনতে। শুষ্ক হোমস 
ফহতস মিতসস ফ োমলযোট আবোর বলল, মনতিতক আমি রতযোিন হতল স্মোটম কতর েুলতে 
পোমর। আিোর ফযোগ্োতযোগ্ও মিল ফবে কতযকিন ফলোতকর সতি রোিন গ্ভনমর আিোর 
ঘমনষ্ঠ বনু্ধ মিতলন, ফেোিোর কোতি আমি সমেয কেোই বলমি। 
  
ফপোযোতরো বলল,-িযোেোি, ফসটোই ফেো খুব স্বোভোমবক, কোরণ আিোর ফবোধেমি আতি। 
  
িোমনতয মনতযমিলোি ফবে ভোতলোভোতবই েতব খুব কতষ্টর িতধয সিয কোটমিল। আিোর 
স্বোিী িোরো যোন যুি শুরুর মঠক আতগ্। ফনমভতে ফযোগ্িোন কতর আিোর বড় ফিতল, ফস 
েোর িোহোি মনতয সিুতদ্র পোমড় ফিয। ফকমনযো ফেতক ম তর ফিোট ফিতল কিোতন্ডর সতি 
ফযোগ্ ফিয, েোরপর ইেোমলতে ফস খুন হয। েোর  তল এই বোমড়টো মবমে কতর মিতে হয, 
এেগুতলো িৃেুযর ফেে–মেউমট মিতে মগ্তয। আিোর েখন আমেমক অবস্থো সংকটিয মিল। 
আিোর খুব মরয মিতলো হযোমট। ফবে মকিুমিন ফযতে নো ফযতেই, আমি বু তে পোরলোি, 
হযোমটর ফকোতনো িৃঢ়েো ফনই। িুঁমসতয ফপোযোতরো বু তলন, েোর ফকোতনো অক্ষিেো মিল নো 
িোনমসক মিক ফেতক, অেমোৎ ফস সহি সরল রকৃমের ফিতয, গ্রোিয িোনুতষরো এরকিই 
বতল েোতক। ঈশ্বতরর আেীবমোি ভোবলোি টোকো নো েোকোটো। যমি ফস েোর বোবোর অগ্োধ 
সম্পমত্তর অমধকোমরণী হে েোহতল অতনক অসুমবধো হে। ফস পুরুষতির কোতি আকষমণীয। 
েোর মিতক অবেযই ফয ফকোতনো পুরুষ নির মিতে পোতর। হযোমট সিস্ত মবষয-সম্পমত্ত 
মবমে করোর পর ফিখো যোয, আতখর ফখে খোিোর (যো ফেতক মচমন বেমর হে) নষ্ট হতয 
ফগ্তি, েোর ফিনোই ফবমে হতয ফগ্তি ফকোম্পোমনর আতযর ফেতক। েোর ফরতি পতড় যোয 
সযোর িিম আর েোতক মবতয করতে রোিী হয, এিনযই েোতক ধনযবোি িোনোতে হয। 
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ফপোযোতরো বলল, যেোসম্ভব, মনশ্চযই এটো একটো সিোধোন। 
  
মিতসস ফ োমলযোট বলল, সযোর িিম, মবত্তবোন এবং ভদ্রতলোক অেএব মসিোন্ত ফনওযো 
যোক। েোতির িুিতনর বতযতসর ফয মবরোট পোেমকয, েোতে ফস েোর স্ত্রীর কোি ফেতক ফিহ 
িতনর মিলন চোইতব এটো আিোর িতন হয নো। ওমিতক হযোমট িোরুণ খুেী েোতক স্বোিী 
মহসোতব ফপতয, কোরণ ফপোেোতকর রোচুযময, খুেীিতেো অলঙ্কোর সব ফস ফপতয যোমেল, আর 
ফস ফেো এইরকিই ফচতযমিল। আমি খুব খুেী ফযতহেু ফস েোর িতনর িতেো স্বোিী মহসোতব 
িিম েোবসতক ফপতযতি, এটো আি আমি স্বীকোর করমি। 
  
যমি স্বোিী বযস্ক বতল হযোমট সুখী নো হতেো, েতব েোর িুিঃতখর সীিো েোকে নো, আিোর 
এই আেঙ্কো মিতলো। আপনোতক আমি আতগ্ই বতলমি, ওর িতেো সুখী, আর ফক আতি 
পৃমেবীতে, ফসটো এখন বু তে পোরমি। 
  
ফপোযোতরো িোেো ফনতড় সম্মমে িোমনতয বলল, আপমন উপযুি বযবস্থো কতরমিতলন ফিতযমটর 
িনয আিোরও েোই িতন হতে। মঠক ইংমলে ফরোিোমন্টতকর িতেো বলমি নো, মবতযর ভোতলো 
বযবস্থো করতে হতল, সকলতক ফরোিোন্স-এর ফেতক অনয আতরো মকিু ফভতব ফিখতে হতব। 
অেযন্ত সুন্দর িোযগ্ো এই নযোতস হোউস। 
  
েোই ফেো! আমি খুব খুেী সযোর িিম এই বোমড়টো ফকনোতে। বলল মিতসস ফ োমলযোট, 
েোিল একটু, আবোর বলল, েোতির িমি বোমড় মবমে কতর চতল যোয আিোতির রমেতবেী 
ফেবোরসরো। ফসখোতন এখন একটো ইযুে ফহোতেল বেমর হতযতি। ফসখোতন েোকোর বযবস্থো 
হতযতি সু্কতলর ফিতলতিতযতির। 
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েরুণ যুবক-যুবেীরো নো আিোতির এখোতন রতবে কতর আিোতির েোমন্ত নষ্ট কতর ফ তল, 
এটোই আিোর ভয। ওতির এখোতন ঢুকতে ফিখতল সযোর িিম ভীষণ ফরতগ্ যোয। যমিও 
েোরো এখোতন ঢুতক বোগ্োতনর গ্োিপোলো নষ্ট কতর। েবুও একেো মঠক ফয, ওরো আতস ফ মর 
ধরোর িনয নিীর পে সংমক্ষপ্ত করতে। 
  
েোরো এতস পতড়মিল মিতসস ফ োমলযোতটর লি-এর সোিতন কেো বলতে বলতে। সোিো 
ফিোট এভতনো বোমড়। েোর হোে ফেতক বোতস্কটটো ম মরতয মনতয মিতসস ফ োমলযোট ধনযবোি 
িোনোতলো। িুিঃখ কতর মিতসস ফ োমলযোট বলতলন চতল আসোর সিয আিরো এখন একিন 
যুবকতক ফপতযমি রধোন িোলী মহসোতব, েোর স্ত্রী যুবেী, আর মনশ্চযই ইতলকমেক আযরন, 
আধুমনক কুকোর আর মটমভ আতি এই যুবেী ফিতযমটর…সবোই সিতযর সতি েোল ফরতখই 
চতল..তস একটো িীঘমশ্বোস ফ লল। এখোতন পুরতনো মিতনর এতেতটর আতগ্কোর খুব কি 
ফলোকই আতি এখন…সব নেুন িুখ এখোতন। 
  
ফপোযোতরো বলল, িযোেোি, আমি খুব খুেী। আপমন অবতেতষ এখোতন আপনোর হোতে স্বগ্ম 
ফপতযতিন। 
  
িুঁমসতয ফপোযোতরো এই পৃমেবী িযোিোযোহীন আর এই পৃমেবীর ফলোকগুতলো েোর ফেতকও 
ফবমে খোরোপ। আমি এসব কেো বলতে চোই নো, কোরণ েোরো উিযি হোমরতয ফ লতব। 
েবুও এটোই সমেয এই পৃমেবী খুব মনষু্ঠর এবং খোরোপ।…মিতসস ফ োমলযোট েোর লতি 
ঢুতক পড়ল ফপোযোতরোতক মবিোয িোমনতয। েোর বন্ধ িরিোর মিতক েোমকতয ফপোযোতরো 
েখন িোুঁমড়তয রইল। 
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আযনোর সোিতন এতস িোুঁড়োল এরকুল ফপোযোতরো ফকেোিুরস্তভোতব। ফস টযতলট ফসতর 
এতসমিল েোর আতগ্ ফবে মিিিোি হতয। ফস িতন ফরতখমিল ফগ্োুঁত  সুগ্ন্ধী পতিও 
লোগ্োতে হতব। খুেী হতলো ফস আযনোর মনতির ফচহোরো ফিতখ েোতক এখন মঠক ফেিনই 
ফিখোতে, ফযিনমট ফস আেো কতরমিল। েোরপর ফস মনতচ নোতি মসুঁমড় ফবতয। মনতির িতন 
ভোবতলো ফস যখন খোনসোিোতক ফিখতে ফপল-খোনসোিোর ফলখোও হতে পোতর অেবো হোউস-
কীপোতরর কোি ফেতক ব্ল্যোকতিল করো মচমঠ…। অবেয এ কেো িতন হয ফয খোনসোিোর 
ফলখো মচমঠও হতে পোতর, অবোক হতয ভোবতলো ফপোযোতরো, িীবন ফেতক মক েোর চমরিগুমল 
সৃমষ্ট কতরতি মিতসস অমলভোর? যখন ফপোযোতরো মিস ফিউইসতক অমেেি কতর আসমিল, 
েখন ফস েোর স্বভোবসুলভ ভমিিোয রশ্ন করতলো, আেো, মিস আপনোতির এখোতন কী 
হোউস-কীপোর আতি? 
  
নো নো, মিিঃ ফপোযোতরো আমিই এখোতন একোধোতর ফসতেটোমর এবং হোউস-কীপোর একেো 
বলতে পোতরন। ফিতযমট মেি হোমস উপহোর মিতলো। 
  
ফপোযোতরো ফযন কী মচন্তো করল, েোরপর বলল, আেো আপমনই েোহতল হোউস-কীপোর? ফস 
ভোবতলো, ফিতযমটতক ফিতখ ভোবো ফেো িূতরর কেো; কল্পনোও করো যোয নো ফয ফস মলখতে 
পোতর ব্ল্যোকতিল করো মচমঠ। 
  
পরবেমী রশ্ন ফপোযোতরোর, আপনোতির খোনসোিোর নোিটো বলুন ফেো? 
  
মিস ফিউইস একটু অবোক হতযই েোর মিতক েোকোল, উত্তর মিল ফহনতেন। 
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ফপযোতরো েোর িতনর ভোব বু তে ফপতর বলল, ফকন মিজ্ঞোসো করমি িোতনন, আমি ফযন 
েোতক আতগ্ ফকোেোও ফিতখমি। 
  
মিস ফিউইস উত্তর মিল–ফসটো অবেয হতে পোতর কোরণ ফকউ এক িোযগ্োয কখতনো 
েোতক নো চোর িোতসর ফবমে। 
  
েোরো ড্রমযংরুতি এতস উপমস্থে হতলো। ফকিন ফযন একটু অস্বোভোমবক ফিখোমেতলো সযোর 
িিমতক ফসখোতন মেনোর িযোতকট পরো অবস্থোয। ফযন একটো বোমেল যুি িোহোি মিতসস 
অমলভোরতক ফিতখ িতন হমেল। 
  
ফভোগ্-এর  যোেন-এর পোেোয িতনোতযোগ্ সহকোতর ফলমে েোবস  ুুঁতক পতড় ফিখমিল। 
ড্রমযং রুতি েখন মিিঃ আতলক, ফেমল ফলমগ্ এবং মিি ওযোরবোরটন মিতলন। সযোর িিম 
সকলতক সেকম কতর মিতয বলল, অতনক কোি এখতনো বোমক, আগ্োিীকোল সোন্ধয উৎসতব 
ভমবষযৎবিোর বড় কোেম এবং এখতনো অতনক ফনোমটস িোপোতে হতব। আিরো ফযন মক নোি 
ফিব: 
  
িযোেোি িুতলকো? এসিোরোল্ডো নোমক ফরোিোমন ফলইমগ্ অেবো মিপমস কুইন? 
  
ফেমল বলল, রোতচযর স্পেম, মিপমসর নোি শুনতল ঘৃণো করতব চোষবোতসর িোযগ্োয। 
  
 ফবে িতনোিতেো নোি-িুতলকো। 
  
আর ফবমে পিন্দসই নোি হতে পোতর মক্লওতপেো জ্বতলকোর েুলনোয। 
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ফহতেন িরিোর সোিতন এতস িোুঁড়োল এবং িোনোল, ভদ্রিমহলোগ্ণ, আপনোতির বনে ফভোি 
রস্তুে হতয ফগ্তি। েোরো েোইমনংরুতি মগ্তয িিোতযে হতলো। সোমরবিভোতব ফিোিবোমে 
জ্বলমিতলো লম্বো ফটমবতল। েোতির ফহোতেস-এর িুপোতে বতস মিল, আতলক আর 
ওযোরবোরটন। ফপযোতরো স্থোন মনবমোচন কতরমিতলন মিতসস অমলভোর আর ফিউইস-এর 
িো খোতন। খুবই কি কেো বলমিল মিতসস অমলভোর। আর ফলমে েোবসও নীরব মিল। 
েোরো েোইমনংরুি ফেতক ফবমরতয এতলো বনেতভোতির পর। 
  
ফলমে েোবস েন্দ্রোলু িৃমষ্টতে িতিমর উতদ্দতেয বতল উঠল, িিম আমি ভীষণ ক্লোন্ত, আমি 
মবিোনোয যোমে, েুমি মকিু িতন কতরো নো। 
  
হযোমট, মঠক আতি, েুমি যোও একখোনো সুন্দর ঘুি ফযন েুমি উপতভোগ্ কতরো। যোতে 
আগ্িীকোতলর িনয সতেি হতয ওতঠো। 
  
এই কেো বতল সযোর িিম হোল্কো চুম্বন করতলো ফলমে েোবসতক। সকলতক শুভরোমি 
িোমনতয হোে ফনতড় ওপতর উতঠ ফগ্ল ফলমে েোবস। 
  
ফিক োে-এর ফটমবতল মনতচ ফনতি এল ফপোযোতরো পরমিন সকোল সোতড় নটোয। ফসখোতন 
অনযোনযরো পূতবমই হোমির মিতলো। 
  
েোতক ফসইিোি মচমঠগুতলো এতস ফপৌঁিোল। অসংখয মচমঠ মিস ফিউইস-এর সোিতন। 
বযমিগ্ে িোকমো সযোর িিম-এর মচমঠগুতলো িোড়ো বোমকগুতলো ফস মনতিই খুলমিতলো। 
  
মেনখোনো মচমঠ ফলমে েোবস-এর। ফবে কতযকটো মবল পোওযো ফগ্তলো িুমট খোি ফেতক। 
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হঠোৎ ফস অসু্ফট মচৎকোর কতর উঠল, আতরেৃেীয খোিমট ফখোলোর পর। সবোই অবোক 
ফচোতখ েোর মিতক েোকোল এিনভোতব েব্দ কতর উতঠমিল। বলল ফলমে েোবস, ইমটতযতনর 
মচমঠ। ফস আিোর খুড়েুতেো ভোই, েোর মচমঠ। ফস এখোতন আসতি ইতযট। 
  
সযোর িিম ফচতয মনল মচমঠটো ফলমে েোবস-এর হোে ফেতক, েোরপর পড়ল মচমঠটো। এই 
ইমটতযন মে ফসৌসো ফক? েুমি বলতল নো ফেোিোর খুড়েুতেো ভোই, মিজ্ঞোসো করল সযোর 
িিম। 
  
হযোুঁ আিোর েোই িতন হতে, আিোর মদ্বেীয খুড়েুতেো ভোই। অবেয মবতেষভোতব েোর কেো 
আিোর িতন ফনই, কোরণ আমি েখন ফিোট মিলোি। িোনোতলন মিতসস েোবস। 
  
বলি ফেোিোর িতন পড়তি নো, েোতে মক হল? আিরো অবেযই েোতক অভযেমনো িোনোব, 
ফবে আন্তমরকভোতবই সযোর িিম িোনোতলো, আবোর বলল, এই উৎসতবর মিতনই ফস 
আসতি, েো ভোতলোই হতলো। 
  
আর ফকোতনো কেোই বলল নো ফলমে েোবস, ফস েোর কম র পোতি িৃমষ্ট মনবি কতর 
রোখতলো। ফপোযোতরো েখন সকতলর ফেতক মবমেন্ন হতয ফলমে েোবসতক লক্ষয করমিতলো, 
যখন সকতল আসন্ন উৎসতবর আতলোচনোয বযস্ত। এটোই েোর মবস্ময ফকোন ফলমে েোবস-
এর িতন এখন ফকোতনো ভোতবর ফখলো চলতি। েোতির িুিতনর ফচোতখ ফচোখ পতড় ফগ্ল 
মঠক ফসই িুহূতেমই। ফপোযোতরো চিতক উঠতলো েোর ফচোতখর ধোরোতলো িৃমষ্ট ফিতখ। েতব 
ফচোখোতচোমখ হতে উধোও হতয ফগ্ল েোর েীক্ষ্ণ িৃমষ্ট, এবোর ফকোিল এবং সিোগ্ েোর 
ফচোতখর িৃমষ্ট … 
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মিস ফিইতসর ফিোতটই পিন্দ নয ফলমে েোবস-এর এই এতলোেতলো, মনরোসি ভোবটো। 
সযোর িতিমর মববোতহর আতগ্ যমি মিস ফিউইস ফসতেটোমর হে, েোহতল আসন্ন নবোগ্তের 
আগ্িতন ফস মনশ্চযই মবরি হে। ফপোযোতরো অবোকভোতব এ কেো ভোবতে লোগ্তলো। ফলমে 
েোবস হঠোৎ উতঠ িোুঁড়োতলো এবং বলল ফস, আিোর িোেো বযেো করতি, আিোর ঘতর শুতে 
চললোি। 
  
েোর হোতের রুিোলটো ফ তল ফগ্ল ফলমে েোবস চতল যোওযোর সিয। রুিোলটো েুতল 
মনতলো ফপোযোতরো মনিঃেতব্দ েোতক অনুসরণ করোর সিয। ফস েোর হতেসতক মসুঁমড়র 
সোিতনই ধরল–বলল, আপনোর রুিোলটো আপমন ফ তল এতসমিতলন িযোেোি। 
  
ফলমে েোবল রুিোলটো হোতে ফনবোর পর বলল, েোই নোমক? আমি ফসটো ফ তল 
এতসমিলোি? ধনযবোি আপনোতক। 
  
ফপোযোতরো বলল, আিোর খুবই খোরোপ লোগ্তি ফয, আপমন কষ্ট পোতবন এিনয, মবতেষভোতব 
যখন আপনোর খুড়েুতলো ভোই আসতি। 
  
সতি সতি ফযন মিতসস েোকস উতত্তমিে হতয বতল উঠতলন, নো নো, কখনই আমি 
ইমটতযনতক ফিখতে চোই নো। ফস করতে পোতর নো এিন কুকোি ফনই। ফপোযোতরো চতল 
আসোর সিয ফিখতলো ফলমে েোবস-এর কোুঁতধ হোে রোখতলো িুতট এতস মিিঃ িিম, েোরপর 
েোতক মনতয েোতির ঘতর অন্তমহমে হতলো। 
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ভোতলোভোতব েোমকতয চেুমিমতক পযমতবক্ষণ কতর ফিতখ মনল ফপোযোতরো, ফকউ েোর মিতক 
িতনোতযোগ্ী নয। মনতিতক আড়োল কতর ফনওযোর এই সুতযোগ্ আতি। ফস বোমড়র 
একতকোতণ ফটতরতসর সোিতন এল েোরপর ফস নেুন এক নোটতকর িেমক হতয ফগ্ল। 
  
অমনমশ্চে ফচোতখর িৃমষ্ট মনতয িুমট ফিতয অরণয রোন্তর ফেতক ফবমরতয এতস বোমড়র সোিতন 
িোুঁমড়তযমিল, েোতির পমরধোতন েটমস এবং চকচতক ব্ল্োউি। গ্েকোল ফস যোতির গ্োমড়তে 
মল ট মিতযমিল, িতন হল েোতির িতধয একিন, ফসই ইেোমল ফিতযমট। সযোর িিম ফলমে 
েোবস-এর েযন কক্ষ-এর িোনলো ফেতক িুখ বোমড়তয রচি মচৎকোর কতর বতল উঠতলো 
ফিতয িুমটতক, ফেোিরো অনোহুে, ফকোন অমধকোতর ফেোিোর এখোতন রতবে কতরি। 
  
একিন বলল–এই পতেই ফেো নযোসকম্ব যোওযো যোয। িযো কতর ফযতে মিন আিোতির, 
একমট ফিতয অনুতরোধ করল। 
  
পুনরোয সযোর িিম মচৎকোর কতর উঠতলো, অনোহূে ফেোিরো। ফেোিরো অনমধকোর 
রতবেকোরী। ফকোতনো পে ফনই এখোন মিতয যোওযোর। ফয পতে ফেোিরো এতসি ফসই 
পতেই ফেোিোতির ম তর ফযতে হতব। 
  
েোরো মনতিতির িতধয মকিু একটো আতলোচনো করল মবতিেী ভোষোয। ফেষ পযমন্ত ফিতযমটর 
িোেোয িড়োতনো মিল রযযোল বু্ল্ স্কো ম, েোর সোেীর উতদ্দতেয ফস বতল উঠল, আবোর 
ফহোতেতল ম তর ফযতে হতব? 
  
ফপোযোতরোর সতি িৃমষ্ট মবমনিয হতেই সযোর িিম বতল উঠতলো, আসল ফগ্তট েোলো 
ফ োলোতনো আতি। অরণযপতে ফবড়ো মেমঙতয চোলোমক কতর এইসব মবতিমেনীরো রোস্তো 
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সংতক্ষপ করতে চোয, আিোর বোমড়র মভের মিতয।–এটো মক সোধোরতণর চলোর পে? 
আিোতির কেো এরো বু তেই পোতর নো কোরণ এরো সবোই মবতিমেনী। হযতেো েোচ্ মকংবো 
অনয িোেীয মকিু হতব। ফপোযোতরো বলল, ওতির িতধয একিন িোিমোন আর অনযিন 
ইেোমলর িতন হয। গ্েকোল আমি ইেোমলর ফিতযমটতক ফিতখমিলোি ফেেন ফেতক আসোর 
সিতয। 
  
িিম এই কেো বলতে বলতে ঘতরর িতধয ঢুতক ফগ্ল, আেো হযোমট এরো মক ফয ফকোতনো 
ভোষোয কেো বলতে পোতর? িতন হল েুমি মকিু বলতল? বির ফচোদ্দ বযতসর একমট 
স্বোস্থযবেী ফিতযতক গ্োইতের ইউমন িম পরো অবস্থোয ফপোযোতরো ফিখতে ফপল, যখন ফস 
ঘুতর িোুঁমড়তয মিতসস অমলভোরতক খুুঁিমিল। মিতসস অমলভোর পমরচয কমরতয মিতলো–এর 
নোি িোরমলন। িোরমলন চপলভোতব হোসল। বলল ফিতযমট, আমি ফসই ভযঙ্কর েব। েতব 
আমি আিোর েরীর ফেতক এক ফ োুঁটোও রি  রতে ফিব নো। 
  
েোই নোমক? মবমস্মে হতলো ফপোযোতরো। ফকবলিোি আিোর গ্লোয  োুঁস লোগ্োতব, আিোর 
ফিতহ মবি হতব নকল ফিোরো–ক্ষেস্থোন ফেতক লোল রি  তর পড়তব, অবেয আসল রি 
নয, বযস, এইিোি বযোপোর। 
  
মিতসস অমলভোর বলল, এটো খুবই বোস্ততবোমচে বযোপোর ফিখোতব– কযোতেন ওযোরবোরটন 
এটো ফভতবতি। িোরমলন িুখ ফগ্োিড়ো কতর বলল, অবেযই রি  রোতে হতব খুতনর ফকতস 
এটোই আিোর িতন হয। ফপোযোতরোর মিতক েোকোতলো ফস ঔৎসুকয ভতর। রশ্ন করতলো 
ফপোযোতরোতক, অতনক খুতনর ফকতস হযতেো আপমন ফিতখতিন, েোই নয মক? ফিতযমট 
মিতসস অমলভোরতক উতদ্দেয কতর িোনোল উমন বতলতিন। 
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ফপোযতরো নম্রভোতব িোনোল, একমট অেবো িুমট। েখনই ফস ফিখতে ফপল েোতির ফিতড় 
চতল যোতে মিতসস অমলভোর। মিজ্ঞোসো করল, ঘটনোটো মক ফসি-িযোমনযোক? আমি েোতির 
কেোবোেমো শুতনই বলমি আর মক। মনশ্চযই েুমি ঐরকি একিতনর সতি মিমলে হতে 
চোইতব নো? ফপোযোতরো িোনতে চোইতলো, কখতনোই নো, িোতনন ফকন? বলতলো ফিতযমট, 
এখোতন একিন ফসি-িযোমনযোতকর সন্ধোন ফপতযমিলোি–এটো আমি মবশ্বোস কমর। 
  
িিতল একটো িৃেতিহ ফিখতে পোন আিোর ঠোকুিমো। মেমন পোমলতয আতসন ভীষণ ভয 
ফপতয। িৃেতিহমট মিতলো একিন িমহলোর। েোর কেোয ফকউ কণমপোে কতরমন, কোরণ 
আিোর ঠোকুিমো মিতলন একিন সুতযোগ্সন্ধোনী। এই িুহূতেম েোর মবশ্রোতির রতযোিন এই 
কেো িতন কতর ফপোযোতরো ফিতযমটতক এমড়তয ফকোতনোরকতি ফসখোন ফেতক চতল এতল। 
  
উৎসব ফিলোর উতদ্বোধন করোর কেো ফবলো আড়োইতটর সিয একিন মচিেোরকোর। 
আকোতের ফিঘ সতর যোতে, বৃমষ্টর সম্ভোবনোও েিেিঃ মিমলতয যোতে। উৎসব রোিণ 
িিিিোট ফবলো মেনতটর সিয। এতক এতক সবোই রতবে-ম  মিতয মভেতর ঢুকতি–
সোমরবি লম্বো লোইন মিতয বোইতর গ্োমড়গুতলো রতযতি। িতল িতল আসতি ইযুে ফহোতেতলর 
িোি-িোিীরো।  তল ফগ্ল মিতসস িোেোরটতনর ভমবষযৎবোণী। েযনকক্ষ ফেতক ফবমরতয 
এতলো ফলমে েোবস আড়োইতটর মঠক একটু আতগ্ সুসমজ্জে ফপোেোতক, কোতলো রঙ-এর 
মবকট একটো খতড়র টুমপ িোেোয মিতয। রচুর হীতরর অলঙ্কোর পতরতি ফস। 
  
মিস্ ফিউইস, অসু্ফটস্বতর বযতিোমি করল, মচন্তো কতর ফিখুন, রসিেতি এসকতটমর এ 
ফযন রযযোল এনতক্লোিোর। গ্ম্ভীরভোতব ফপোযোতরো িন্তবয করল, এ ফযন এক চিৎকোর সৃমষ্ট–
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এই আপনোতির িযোেোি। হযোমট পুলমকে স্বতর িোনতে চোইল, িোরুণ হতযতি আিোর সোি 
েোই নো? এগুতলো এসকতটমর িনযই পতরমি। ওমিতক হযোমট এমগ্তয ফগ্ল, ফসই 
ম ল্মেোরতক আসতে ফিতখ েোতক অভযেমনো িোনোবোর িনয। 
  
ফপোযোতরো উৎসতবর রোিতণর মিতক েোকোতলো ফপিন ফেতক, েোর ফযন িতন হল উৎসতবর 
সব মকিু ফযন স্বোভোমবকভোতবই চতলতি। 
  
ভীড় হতযতি িন্দ নয, এইিোি শুরু হতলো বোচ্চোতির নোতচর একমিমবসন। ফিখো পোওযো 
যোতে নো মিতসস অমলভোতরর। েবুও েোর মচতন মনতে অসুমবধো হতলো নো। ভীতড়র িতধয 
ফেতকও ফলমে েোবসতক েোর িিকোতলো ফপোেোতকর িনয। েতব ফবমে েৎপর বতল িতন 
হল মিতসস ফ োমলযোটতক, ফস হোমসিুতখ অভযেমনো িোনোতে উৎসতব আগ্ে অমেমেতির। 
এক িোযগ্োযও িোুঁমড়তয পড়তি নো, উৎসব রোিণ-এর এ রোন্ত ফেতক ও রোতন্ত চরমকর 
িতেো ঘুতর ফবড়োতে। 
  
অমেমেতির টুকতরো সংলোপ শুনতে লোগ্তলো ফপোযোতরো মনকটবেমী স্থোতন িোুঁমড়তয 
  
ফকিন আি েুমি, মরয অযোমি– 
  
মক চিৎকোর লোগ্তি, পোতিলো ফেোিোতক। িোতনো মক এেওযোেম আসতি? মটভোরটন ফেতক, 
অতনক িূর পে।… 
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আেো েতরোমে, এ বির গ্রীে খুব সুন্দর সোতি ফসতিতি েোই নো? িতন হতে আমি ফযন 
ফেোিোতক কে যুগ্ ধতর ফিতখ আসমি আবোর ফকউ বো বলতি–নযোতসতে এতস েোর 
ফসৌন্দযম ফিখব, আিরো ফভতবমিলোি। 
  
অবেযই এখোনকোর পমরতবে লোল ফগ্োলোপ-এর ফেতকও সুন্দর। 
  
এখোনকোর সকতল এবং সবমকিুই সুন্দর। 
  
 ফেোিোর ফগ্রোগ্রোি মকন্তু গ্েবির চিৎকোর হতযমিতলো। সমেযই এর িনয েোর আতগ্র 
ফসৌন্দযম আবোর ম তর আসতি নযোতসতে। 
  
ভরোট কতণ্ঠ েতরোমের স্বোিী বলল, এখোনকোর অবস্থো যুতির সিয ফিখতে এতসমিতলোি। 
েখন আিোর রচি িুিঃখ হতযমিতলো। 
  
মিতসস ফ োমলযোট ঘুতর িোুঁড়োল, একিন মবনীে ভদ্র অমেমেতক আপযোযন িোনোবোর িনয। 
খুব খুমে হলোি মিতসস লযোপোর আপনোতক ফিতখ। এই ফিতযমট লুমস নয মক? ফবে বড় 
হতয ফগ্তি েোই নো? 
  
মিতসস লযোপোর ফ োমলযোটতক উত্তর মিতলন, ওর সু্কতলর পোঠ ফেষ হতয যোতে আগ্োিী 
বিতর, আপনোতক আি এিন সুন্দর ফিতখ িুগ্ধ হলোি িযোেোি। 
  
ফ োমলযোট বলতলন, খুব সুতখ আমি আমি, ধনযবোি। হুপলোয মগ্তয বরং ফেোিোর ভোগ্য 
পরীক্ষো কতর ফিখ লুমস। অল্পবযসী ফিতযমটতক মেমন বলতলন, আেো আবোর পতর 
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আপনোর সতি মট-ফটতন্ট ফিখো হতব িযোেোি, মঠক আতি, এখন চমল–বলতলন মিতসস 
ফ োমলযোট। সম্ভবে মিিঃ লযোপোর একিন বযস্ক পুরুষ–আন্তমরকেোর সতি ফ োমলযোটতক 
িোনোল, খুব খুেী হলোি আপনোতক নযোতসতে ম তর আসতে ফিতখ। িযোেোি আবোর ফযন 
আিরো ফসই পুরোেন মিনগুতলোয ম তর এতসমি একেো িতন হতে। উত্তর মিতে মগ্তয 
ফেতি ফগ্ল মিতসস ফ োমলযোট। একিন ফিোটোতসোটো ভদ্রতলোক িুিন িমহলোর সতি েোর 
মিতক এমগ্তয আসমিতলো। একিন বলতলন, ফেোিোতক এই বযতসও িোরুণ সতেি 
লোগ্তি, মরয অযোমি। ফগ্োলোপ বোগ্োতনর কোি মকরকি হতে ফেোিোর েোই বতলো? েুমি 
নোমক পুরোতনো গ্োিগুমলর পোেোপোমে নেুন গ্োতির চোরো বমসতযি, িোমরতযল বলমিল? 
েোতির কেোর িো খোতন বোধো মিতয ফিোটোতসোটো ফলোকমট মিতজ্ঞস করল–ফকোেোয ফগ্তলো 
ফিমরমলন? েোর সতি ফিখো করোর িনয ফরগ্ী বযস্ত হতয উতঠতি–ফস েোর ফেষ িমব 
ফিতখতি। 
  
ঐ যোর িোেোয মবরোট টুপী েোর সতি? রশ্ন করতলন মেমন। ওিঃ েুমি মক ফবোকো মরযেিো, 
হযোমট েোবস উমন। ফেোতনো অযোমি ওতক ঘুতর ফবড়োতে মিও নো ঐরকি িিকোতলো ফপোেোক 
পতর। 
  
েোর িৃমষ্ট আকষমণ করল আর একিন বনু্ধ, এই ফয অযোমি, এই হতলো এেওযোতেমর ফিতল 
রিোর। খুব খুেী হলোি মরয েুমি আবোর নযোতসতে রেযোবেমন কতরি ফিতখ। 
  
ধীতর ধীতর এবোর সতর ফগ্ল ফপোযোতরো, অনযিনস্কভোতব একটো এক মেমলং-এর মটমকট 
মকনতলো মনতির ভোগ্য পরীক্ষো করোর িনয। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডেে ম্যানস ফলি । আগাথা লিলি । এরকুি ড াযাররা সম্গ্র 

59 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

এখতনো েোর কোতন অমেমেতির ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ফভতস আসমিল–আপনোরো আসোতে মক 
ভোতলোই নো লোগ্তি…ইেযোমি ইেযোমি। মিতসস ফ োমলযোট ফয কোযমেিঃ ফহোতেতস পমরণে 
হতয ফগ্তিন ফসটো মক মনতিই ফস উপলমব্ধ করতে পোরতি? আি এই ফগ্োধূমল লতের 
ম তক হতয আসো ফরোদু্দতর নযোতস হোউতসর মিতসস ফ োমলযোট রূতপ মেমন আমবভূমেো এটো 
মনমশ্চেভোতব বলো যোয। 
  
ফপোযোতরো একটো ফটতন্টর গ্োতয ফলতবল সোুঁটো এই কেোগুমল পতড় ফিখতলো-আপনোর ভোগ্য 
বতল ফিতবন িযোেোি জ্বতলকো আড়োই মেমলং-এর মবমনিতয। েোরপর ফস মটমকট ফকতট 
ফটতন্ট ঢুতক পড়ল। েখন চো মবেরণ হমেল মট-ফটতন্ট, েোই এখোতন ভীড় ফনই। ফপোযোতরো 
বলল, িযোেোি ফলমে, আমি চোই সেয রকোে ফহোক। আপমন সব পমরষ্কোর কতর িোনোন 
আিোতক। ফেমল বলল, আশ্চযম! আপমন েোহতল আিোতক িোতনন। মিতসস অমলভোর 
আিোতক রেতিই বতলতিন, বোস্তমবক আপনোরই কেো মিতলো মেকোর হওযোর, েোর কোি 
ফেতক অেমোৎ েোর গ্তল্পর চমরি ফেতক আপমন মনতিতক আড়োল কতর ফরতখতিন। ফেমল 
বলল, আিোর ইেো মিতলো িৃেতিহ হওযোর। অতনক েোমন্ত েোতে। সব ফিোষ মিি 
ওযোরবোরটতনর, আেো চোরতট ফবতি ফগ্তি নোমক? এবোর আমি চো পোন করতবো। 
  
আিোর অবসর চতরতট ফেতক সোতড় চোরতট পযমন্ত। ফপোযোতরো উত্তর মিল েোর িোন্ধোেো 
আিতলর ঘমড়র মিতক েোমকতয, িে মিমনট বোমক আতি এখতনো চোরতট বোিতে। এখোতন 
মক আপনোর িনয এককোপ চো? 
  
নো, আনতে হতব নো, একটু মবশ্রোি মনতে চোই আমি, হোুঁমপতয উতঠমি এই ফটতন্টর িতধয। 
আেো বোইতর মক খুব ফবমে ভীড় হতযতি? 
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েোরো িতন হয চো-এর িনয লোইন মিতযতি, িোনোতলো ফপোযোতরো। ভোতলো কেো। এই বতল 
ফেমল পো বোড়োতলো মট-ফটতন্টর মিতক। ফপোযোতরো বোমড়র মিতক এমগ্তয চলল েোরপর। 
যোতক ফস আতগ্র মিন মল ট মিতযমিল, িো পতে মগ্তয িৃমষ্ট পড়ল েোর ফসই েোচ্ 
ফিতযমটর মিতক। রশ্ন করতলো ফপোযোতরো, ফিখমি েুমি উৎসতব এতসি, আর ফেোিোর ফসই 
বনু্ধমট ফকোেোয? 
  
ফিতযমট উত্তর মিল, ফসও মবকোতল এতসতি। েোতক অবেয আমি এখতনো ফিমখমন, ফ রোর 
সিয িুিন একসতি এখোন ফেতক বোতস কতর ম রব–ফগ্তটর িুখ ফেতক বোস ধরব ফসোযো 
পোুঁচটোয। রেতি আিরো টরতকোতযর যোব, ফসখোতন আর একটো বোস বিল করব, 
মেিোউে-এর বোস। ফপোযোতরো ফসই বযোগ্টো  ুলতে ফিখল েোচ্ ফিতযমটর কোুঁতধ। ফিতযমট 
ঘিমমসি হতযমিল ওিতনর ভোতর, েোর ফসই অবস্থো ফিতখ ফপোযোতরো অবোক হতলো, ফস 
বলতলো, ফেোিোর বনু্ধমটতক আি সকোল ফবলোয ফিতখমি। আেো, আপমন মক িোিমোন ফিতয 
এলসোর কেো বলতিন অিুতর সযোর িতিমর মিতক েোমকতয েোচ ফিতযমট ফপোযোতরোতক রশ্ন 
করল, আর মক বলব, এই বোমড়র িোমলক ফয ভদ্রতলোক এলসোর ওপর সকোতল খুব ফরতগ্ 
উতঠমিতলন, রোস্তো েটমকোটম করতে ফচতযমিল ফবচোরো, এই বোমড়র মভের মিতয, নিীর ধোতর 
যোওযোর িনয। উমন বোধো মিতযমিতলন েোতক। েোহতলও উমন খুব নম্র এবং ভদ্র। েোতক 
ফপোযোতরো িোনোতে যোমেল ফয সকোতল অনোহূে অমেমে, আর এখন আড়োই মেমলং-এর 
মটমকট ফকতট আইনসম্মেভোতব নযোতস হোউতস রতবে করোর িতধয অতনক পোেমকয আতি। 
মকন্তু ফস বলতে পোরতলো নো ফযতহেু কযোতেন ওযোরবোরটন হোমির হতলন। 
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ফলমে েোবসতক ফিতখতিন, িুঁমসতয ফপোযোতরো? মেমন মবচোরক হতযতিন  যোমন্স ফড্রস 
রমেতযোমগ্েোয। ফকোেোও খুুঁতি ফপলোি নো েোতক, িোনতে চোইতলন ওযোরবোরটন। আমি 
ওতক রোয আধঘণ্টো আতগ্ ফিতখমিলোি মঠকই-এবোর চলুন ফিখো যোক এখন মেমন 
ফকোেোয? েুি স্বতর ওযোরবোরটন বলল, অমভেোপ মিতে ইতে করতি ভদ্রিমহলোতক। 
বু তে পোরমি নো, ফকোেোয উধোও হতয ফগ্তিন মেমন। এমিতক অতপক্ষো করতি বোচ্চোরো। 
আর আিরো মপমিতয পড়মি আিোতির মনমিমষ্ট কিমসূচী ফেতক। একবোর ফিতখ মনতলো 
চোমরমিতক েোমকতয, ফকোেোয ফগ্লই বো আিোদ্দো ফিউইস? 
  
ফপোযোতরো অবোক হতয ভোবতে লোগ্তলো ফলমে েোবস-এর সন্ধোন করতে মগ্তয, মিতসস 
অমলভোরই এসিয ফকোেোয ফগ্তলন? একমট যুবকতক ফিমটর পে ধতর এমগ্তয আসতে 
ফিখতলন ফপোযোতরো এসিয। খুবই কোতলো ফলোকমটর গ্োিবণম। ইযমটং কমেউি পরতন। 
ফপোযোতরোর কোতি আসোর পর েোতক একটু ইেস্তে কতর বলল, িোপ করতবন আিোতক, 
আেো িিম েোবস-এর বোমড় মক এটোই? হযোুঁ এটোই বোমড়, বলল ফপোযোতরো। যুবকমটর 
মিতক েোমকতয আন্দোি করোর ফচষ্টো করতলো ফস েোরপর মিজ্ঞোসো করল, আেো আপমনই 
মক ফলমে েোবস-এর খুড়েুতেো ভোই? 
  
হযোুঁ, আমি ইমটতযন মে ফসৌউসো–উত্তর মিল যুবকমট। ফপোযোতরো িোনোল, আমি এরকুল 
ফপোযোতরো। েোরপর েোরো উভতযই শুতভেো মবমনিয করল, ফপোযোতরো েোতক যখন 
উৎসতবর বণমনো মিমেল, ফসটো ফেষ করতেই লন ফপমরতয সযোর িিম েোতির মিতক 
এমগ্তয এতলন। 
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মেমন বলতলন, েুমিই মে ফসৌউসো, খুব খুেী হলোি ফেোিোতক ফিতখ। হযোমট ফেোিোর মচমঠ 
ফপতযতি আি সকোতল। আেো ফিখো যোক্   যোমট ফকোেোয? ফকোেোও আতি মনমশ্চযই িতন 
হয। 
  
েুমি আিোতির সতি সন্ধযোয বনেতভোি সোরতব আেো কমর। সযোর িিম একটু ফেতি 
মিজ্ঞোসো করল, েুমি মক এখোতন অতনকমিন েোকতব? 
  
িু-মেনমিন হযতেো, ফসটো মনভমর করতি,কেোটো অসিোপ্ত রোখতলো মে ফসৌউসো। খুব খুেী 
হতব হযোমট ফেোিোতক ফিখতল, মকন্তু ও ফকোেোয ফগ্তলো? মলতক খুুঁিতে চতল ফগ্তলন সযোর 
িিম। মে ফসৌউসো েোর (িিম মিতক েোমকতয রইতলো। আর ফপোযোতরো ফিখতে লোগ্ল মে 
ফসৌউসোতক। ফপোযোতরো অতনকক্ষণ পর মিজ্ঞোসো করল, কেমিন পতর আপনোর িযোঠোেুতেো 
ফবোতনর সতি ফিখো হতে? 
  
আমি ওতক ফেষ ফিতখমিলোি যখন ওর পতনতরো বির বযস। েখন ওতক পোমঠতয ফিওযো 
হয েোতন্সর একটো কনতভতন্ট। ফিোটতবলোয ও ফিখতে ফবে সুন্দর মিল, একেো িোনোল 
মে ফসৌউসো, েোরপর মিজ্ঞোসু ফচোতখ ফপোযোতরোর মিতক েোকোতলো ফস। 
  
ফপোযোতরো িোনোতলো, এখন উমন িোরুণ সুন্দরী িমহলো। 
  
 িোনতে চোইল যুবকমট, উমনই মক ওর স্বোিী? 
  
ভদ্রতলোকতক ফিতখ েেোকমেে ভোতলোিোনুষ বতল িতন হয, েতব িতন হয ওর মবতেষ 
চোকমচকয ফনই। হযোমটর উপযুি স্বোিী খুুঁতি পোওযোও খুব িুেমকল মিতলো। বলল মে 
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ফসৌউসো। ফকোতনো িন্তবয করল নো ফপোযোতরো, চুপ কতর রইল ফস। মে ফসৌউসো ফহতস উতঠ 
বলল, মকন্তু এখন এটো ফকোতনো ফগ্োপন কেো নয, হযোমটর িোনমসক মবকোে ঘতটমন পতনতরো 
বির বযস পযমন্ত। ওর িনটো ভীষণ চঞ্চল মিতলো। 
  
এখতনো মক ও ফসইরকি আতি? 
  
সন্তপমতণ ফপোযোতরো বলল, হযোুঁ িতন হয ফসইরকি আতি। সযোর িিম েোতির কোতি এতস 
িোুঁড়োল–এই অবসতর মিস ফিউইসতক সতি মনতয। মিতসস েোবস ফয ফকোেোয আতিন 
আমি েো িোমন নো সযোর িিম। িোনোতলো মিস ফিউইস। েোতক আমি ফেষবোর ফিতখমিলোি 
ভমবষযে বিোর ফটতন্টর কোতি। হযোুঁ, েোও আধঘণ্টো হতয ফগ্ল। আেো মেমন মক এখন 
বোমড়তেও ফনই? 
  
ফপোযোতরো বলল, আেো এিনটো নযতেো ফয, মেমন ফিখতে ফগ্তিন মিতসস অমলভোতরর 
িোেমোর হোতন্টর কোি কেিূর এতগ্োল? এটোও হতে পোতর, আমি ফযতে পোরমি নো 
এখোনকোর ফেো ফিতড়, আর খুবই বযস্ত আিোদ্দো। আর আমি এখোনকোর ইনচোিম। িযো 
কতর আপমন একটু সন্ধোন করুন নো িুঁমসতয ফপোযোতরো। এখোনকোর রোয সিস্ত 
িোযগ্োগুমলই আপমন মচতন ফগ্তিন। অনুতরোধ করতলো ফপোযোতরোতক সযোর িিম। অেচ 
ফপোযোতরো কেটুকুই বো িোতন। মবড়মবড় কতর ফস মনতির িতন বলতে লোগ্তলো, ফটমনস 
ফকোটম, কযোতিমলযো গ্োতেমন  মল, নোসমোমর-গ্োতেমন ফবোে হোউতস…। 
  
ফপোযোতরো ফটমনস ফকোটম-এর একিন মিমলটোমর ভদ্রতলোক িোড়ো আর কোউতক ফিখতে ফপল 
নো, কযোতিমলযো গ্োতেমন-এর মিতক রওনো হতলো ফস। মিতসস অমলভোতরর সতি ফিখো হতয 
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ফগ্ল কযোতিমলযো গ্োতেমন-এ। ফস বতসমিল বোগ্োতনর একটো ফবতঞ্চ। ফস েোর পোতে বসতে 
বলল ফপোযোতরোতক ফিতখ। একটো অদু্ভে েব্দ কতর ফস বলল, এটো শুধু মদ্বেীয কু, িতন 
হয আমি েোতির অসুমবধোয ফ তলমি, এটো আিোর িতন হতে। ফকউ আতসমন এখতনো 
পযমন্ত। একিন যুবক এইসিয বোগ্োতন িুতট এতস রতবে কতর এবং উৎ ুি ফিিোতি 
মচৎকোর কতর বলতে েোতক ফয, ফস পরবেমী কু্ল আমবষ্কোর কতর ফ তলতি। অস্বমস্তর সতি 
ফস বলল, ককম গ্োতির বযোপোতর িোতন নো অতনক বযমি, রেি কু্ল চেুর  তটোগ্রো োর আমি 
লক্ষয কতরমি ফয, ফসটো একটো ফটমনস ফনতটর অংে, একমট ককম এবং মবতষর একমট 
খোমল ফবোেল ফসখোতন, এই ক্ল ফবোেতলর মপিতন িুটতব ফবমের ভোগ্ ফলোক। অেযন্ত িমটল 
বযোপোর। ককম গ্োি খুবই িুষ্প্রোপয, ফসটো পৃমেবীর এই রোতন্ত। আমিও আগ্রহী ফ োুঁপ োড় 
আর গ্োতির বযোপোতর। এবোর ফিখো যোক অনয ফকউ ফকোেোয যোয। 
  
ফস ভ্রু কুুঁচতক েোকোতলো েোর হোতের ফনোট বই-এর মিতক। িতন হয ফসটো ফকোতনো কোতি 
লোগ্তব নো, পরবেমী কু-আমি ফযটো কমপ কতরমি। 
  
সকতলর মিতক সতন্দতহর িৃমষ্টতে েোমকতয ফস বলল, আপমন মক রমেদ্বমিেো করতলন? 
  
নো নো, মিতসস অমলভোর বলতলো আিরো মনেোন্ত মকিু খুুঁিমি। 
  
  মলর মিতক যখন ফকোতনো সুন্দরী িমহলো  ুুঁতক পতড়…ফকোেোয ফযন আমি এরকি শুতনমি 
এবং আিোর ধোরণো! 
  
ফপোযোরো উত্তর মিল, এটো একটো বহু পমরমচে উমি। 
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 মল হযতেো একটো ইিোরে হতে পোতর সোিো ফসই সতি অতনকগুতলো স্তম্ভও 
েোকতব..অতনক আেো মনতয বলল মিতসস অমলভোর। যুবকমট বলল, অিস্র ধনযবোি–
অবেযই এিন একটো ধোরণোও হতে পোতর। ফস আরও বলল, মিতসস অমলভোরতক 
এখোতনই ফকোেোও ফিখতে পোওযো যোতব–ওরো বলমিল। েোর  তটোগ্রো  মনতে চোই আমি। 
আেো আপমন মক েোতক ফিতখতিন? 
  
মিতসস অমলভোর িৃঢ়স্বতর বলল, নো। 
  
ফপোযোতরো, যুবকমট চতল যোবোর পর মিতসস অমলভোরতক বলল–আপমন এটো অনযোয 
করতলন নো ফেো-পরবেমী কু-র বযোপোতর েোতক সোহোযয কতর? 
  
অমলভোর বলল, আমি েোতক উৎসোহ মিলোি কোরণ একিোি এই যুবকমট কু্ল খুুঁতি 
ফপতযতি। 
  
 ফপোযোতরো িোনতে চোইতলো, েতব েোতক আপমন  তটোগ্রো  মিতলন নো ফকন? 
  
এটো আিোর বযমিগ্ে বযোপোর, বলল মিতসস অমলভোর-চুপ করুন িতন হতে ফকউ ফযন 
আসতি– নো, যোরো আসতি েোরো শুধু িুিন িমহলো, কু হোন্টোর নয। েোরো উৎসতবর 
আনন্দ উপতভোগ্ করতে এতসতি মটমকট ফকতট। 
  
মিতসস অমলভোর ফপোযোতরোর মিতক ম রল, ফিতয িুমটর মিক ফেতক িৃমষ্ট সমরতয মনতয। 
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মবহ্বল িৃমষ্টতে ফপোযোতরোর মিতক েোমকতয বলল, িতন করুন, ফকউ যমি কখতনো আিোর 
ফিহ খুুঁতি নো পোয। 
  
ফপোযোতরো বলল, িযোেোি বধযময ধরুন এবং সোহস সঞ্চয করুন। অতনক ফিমর আতি 
মবকোল ফেষ হতে। 
  
মিতসস অমলভোর উজ্জ্বল িুতখ উত্তর মিল-হযোুঁ, মঠক কেোই বতলতিন আপমন। এবোর চলুন 
ফিমখ বোচ্চো ফিতয িোরমলন মক করতি? 
  
এই ফিতযমটতক আমি মঠক মবশ্বোস করতে পোরমি নো বু তলন মিিঃ ফপোযোতরো। ফযতহেু 
িোমযত্বজ্ঞোন ফনই ওর। আমি ওতক িৃেতিতহর ভূমিকোয িোড়ো আর অনয মকিু ভোবতে পোমর 
নো। েোরো এতলোতিতলোভোতব নিীর পতের মিতক এমগ্তয চলল,  মল অমেেি কতর। 
ফবোট-হোউতসর িোি ফিখো যোমেল মনতচর মিতক। ধরুন যমি খুতনর সন্ধোন করতে মগ্তয 
ফবোট-হোউতস ফিহটো পোওযো যোয? িন্তবয করতলো ফপোযোতরো। ফসটো মক িতন হতে পোতর 
অস্বোভোমবক বতল? আমিও ফসটো ফভতবমিলোি, িোনোতলো অমলভোর। েটমকোতটর নিুনো ফেো? 
আর ফস িনযই চোমবকোমঠ হল ফেষ কু্ল-টো। আপমন মকিুতেই েোলো খুলতে পোরতবন নো 
ফসই চোমবটো িোড়ো, ফকবল িোি ফভের ফেতক খুলতে পোতরন। 
  
মিতসস অমলভোর ফবোট-হোউতসর সোিতন এতস লুতকোতনো চোমবটো ফবর কতর িরিো খুলল। 
  
মিতসস অমলভোর ঘতরর মভেতর ঢুতক বলল, ফেোিোতক উৎসোহ ফিওযোর িনয এতসমি 
আিরো িোরমলন। 
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একটু সতন্দহ মিল িোরমলতনর সম্পতকম। 
  
ফযভোতব িোরমলন মনতির ফিহটো সোমিতয ফরতখমিল েো রেংসো পোওযোর ফযোগ্য। িোরমলন 
েোতির েোতক ফকোতনো উত্তর মিল নো। িোমটর ওপর ফস মনিঃেতব্দ পতড় রইতলো। হোওযো 
রতবে করমিল ফখোলো িোনলো মিতয। হোওযোয লুতটোপুমট খোমেল ফটমবতল রোখো কমিি-এর 
পোেোগুতলো। 
  
মিতসস অমলভোর অধধযময হতয বলল–ফবে ফেো সবই মঠক আতি। অনয ফকউ কু-র ধোতর 
কোতি ফপৌঁিতে পোতরমন আপমন আর আমি িোড়ো। 
  
ফপোযোতরো সমন্দগ্ধ হতলো। মিতসস অমলভোরতক আলতেোভোতব সমরতয  ুুঁতক পড়ল ফিতযমটর 
মিতক। সতি সতি ফপোযোতরোর কতণ্ঠ একটো চোপো আওযোি ফবমরতয এল। েোরপতরই ফস 
ফচোখ েুতল েোকোল মিতসস অমলভোতরর মিতক। সুেরোং…েোই ঘটতলো ফেষ পযমন্ত আপমন 
যো আেো কতরমিতলন, বলল ফপোযোতরো। আেতঙ্ক মিতসস অমলভোতরর ফচোখিুতটো বড় বড় 
হতয উঠতলো-আপমন মক িতন করতিন? 
  
এই কেো বতল ফস একটো বোুঁতের ফচযোর ফচতপ ধতর বতস পড়ল। আবোর রশ্ন করল, 
আপমন মক িতন করতিন–ফস িৃে নযতেো? ফপোযোতরো িোেো নোড়তলো, িোনোতলো, হযোুঁ, ফিতযমট 
িোরো ফগ্তি, অবেয ফবমেক্ষণ হযতেো ফস িোরো যোযমন। রশ্ন করল অমলভোর, মকন্তু মক 
কতর এটো হতলো, মিতসস অমলভোরতক িুখটো ফিখোতনোর িনয ফিতযমটর িোেোর ওপর ফেতক 
স্কো মটো েুতল ধরল ফস। 
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মঠক আিোর বইতয ফযভোতব ফলখো মিল, খুনটো ফসইরকি ভোতবই হতযতি, মিতসস অমলভোর 
কোুঁপো কোুঁপো গ্লোয বলতলো, রশ্ন করতলো আবোর, মকন্তু ফকন, ফক খুন করতলো েোতক? আর 
এরকি ঘটলই বো ফকন? 
  
ফপোযোতরো বলল, আিোরও ফসই একই রশ্ন? ফপোযোতরো এ বযোপোরটো এমড়তয ফগ্ল ফয 
মিতসস অমলভোতররও একই রশ্ন। 
  
আর অমলভোর ফয রতশ্নর উত্তর ফিতব, ফস উত্তর েোর মনিস্ব নয। কোরণ ফয ফিতযমট 
মনহে হতযতি ফস এযোটি মবজ্ঞোনী মনহে যুতগ্োস্লোমভযোর রেিো স্ত্রী নয। িোি ফচৌদ্দ বির 
বযতসর একমট গ্রোিয ফিতয। পৃমেবীতে েোর ফকোতনো েত্রু মিতলো নো, যেিূর িোনো যোয। 
  
মেতটকমটভ ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড সযোর িতিমর েোমে ফটমবতলর ফপিতন বতসমিতলো। েোতক 
ফবোট-হোউতস মনতয এতসমিতলো সযোর িিম। আর েোর সতি এখন ফস বোমড়তে ম তর এল। 
 তটোগ্রোম ক ইউমনট মনতচ ফবোট-হোউতস েোতির কোতি বযস্ত। সতবিোি এতস ফপৌঁতিতি 
িযোমেকযোল অম সোর এবং ম িোর মরন্ট-এর ফলোতকরো। সযোর িিম মিজ্ঞোসো করল, উৎসব 
চলতব নো মক বন্ধ কতর ফিতব? 
  
সযোর িিম এখতনো পযমন্ত মক করতিন? মিজ্ঞোসো করল ব্ল্োন্ড। নো, মকিুই বমলমন, েতব 
এরকি একটো কোনোঘুতষো চলতি ফয এখোতন ফকোতনো িুঘমটনো ঘতট ফগ্তি, এিোড়ো মকিু 
নয। এখোতন ফকউ সতন্দহ করতি নো এটোই আিোর িতন হয, ফয এখোতন ফকোতনো খুন 
হতযতি। সযোর িিম বলল। 
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অেএব চলতব মিন ফযিন চলতি। েোরপর মকিু একটো ফভতব ব্ল্োন্ড মিজ্ঞোসো করতলো 
আবোর, আপনোর মক িতন হয, ফয এই বযোপোতর কেিন ফলোক এতসতি? কতযক ফেো ফেো 
হতবই, আতরো অতনতক আসতে পোতর–উৎসব ফবে স ল হতযতি এটো বলো যোয। েতব 
খুবই িুভমোতগ্যর কেো -বতল ফেতি ফগ্ল সযোর িিম। 
  
েোর কেো সংতেোধন কতর ব্ল্োন্ড বলল, ফযতহেু একিন খুন হতযতি, অেএব উৎসব 
স ল বলো যোয নো। 
  
ব্ল্োন্ড মচন্তো করতলো কতযকতেোতলোক হতযতি েোহতল িতন হয, েোতির িতধয ফয ফকউ খুন 
করতে পোতর। অবেয বু তে পোরমি নো, েোতির িতধয ফযই ফহোক নো ফকন–খুন করোর 
কোরণটোই বো মক? আশ্চযম, সযোর িিম মিতজ্ঞস করল, ফক খুন করতে পোতর ফিতযমটতক, 
বু তে পোরতিন নো? 
  
কেটুকুই বো বলতে পোতরন ফিতযমটর সম্পতকম ফসটোই বলুন। শুধু িোনতে ফপতরমি ফস 
স্থোনীয ফিতয, েোই নয মক? 
  
িবোব মিল সযোর িিম, হযোুঁ, ফিতযমট স্থোনীয। নিীর ধোতর মনতচ ফিমটর কোতিই একটো 
কতটতি েোকতেো ফস। একটো স্থোনীয রমেষ্ঠোন পযোটোরসতন ফিতযমটর বোবো কোি কতর 
এটোই শুতনমি। মবতকল ফেতক এই উৎসতব রতযতি ওর িো। আিোর ফেতক আরও 
ভোতলোভোতব ফবো োতে পোরতব আপনোতক, মিস ফিউইস আিোর ফসতেটোমর। 
  
িোেো ফনতড় সোয মিতয ইনসতপক্টর বলল, েো অবেয মঠক। বযোপোরটো আিোর কোতি এখতনো 
স্পষ্ট নয। বু তলন সযোর িিম, িোনোল ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড। েোহতল ফবোট-হোউতস মক 
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করমিল ফিতযমট? শুতনমি ওখোতন মক একটো উৎসব চলমিল, িোেমোর হোন্ট অেবো ফেিোর 
হোন্ট? 
  
সযোর িিম িোেো ফনতড় সম্মমে িোনোতলো, েোরপর বলল, ফেতক ফিতবো মিস ফিউইসতক? 
আিোর ফেতক ফস আতরো ভোতলোভোতব বলতে পোরতব। যমি আরও মকিু আপনোর িোনোর 
েোতক। 
  
এখনই নয, সযোর িিম-বলতলন ইনসতপক্টর। েতব আপনোতক পতর আমি অতনক রশ্ন 
করতে পোমর। েোর আতগ্ আমি অতনক ফলোতকর সতি ফিখো করতে চোই। ফযিন স্বযং 
আপমন, ফলমে েোবস এবং আর যোরো এই িৃেতিহমট রেি ফিতখমিল। এও আমি 
িোনতে ফপতরমি ফয, েোতির িতধয একিন িমহলো ঔপনযোমসক, অেমোৎ আিোতির কেো 
অনুযোযী মেমনই নোমক এই িোেমোর। হোতন্টর ফলমখকো। 
  
হযোুঁ ফসটো মঠক কেো, েোর নোি মিতসস এমরযোেন অমলভোর। বলতলন সযোর িিম। আেো 
উমন, েোই নোমক? বলল ব্ল্োন্ড, ফবে ফসলোর, আমি েোর অতনক বই পতড়মি। সযোর িিম 
বলল, উমন এখন খুব ফভতি পতড়তিন। আপমন ওুঁর িনয অতপক্ষো করতিন, ওুঁতক ফসটো 
িোমনতয মিমে। আমি মঠক বলতে পোরমি নো আিোর স্ত্রী এখন ফকোেোয? 
  
হযতেো িু-মেনতেো ফলোতকর িো খোতন রতযতি ফস। িতন হয ফস আপনোতক এ সম্বতন্ধ 
মবতেষ মকিু িোনোতে পোরতব নো, েোহতল আপমন রেতি কোর সতি ফিখো করতে চোন? 
ব্ল্োন্ড িবোব মিতলন, রেতি কেো বলব আপনোর ফসতেটোমর মিস ফিউইতসর সতি েোরপর 
ফিতযমটর িোতযর সতি। সম্মমে িোমনতয সযোর িিম ফবমরতয ফগ্তলন ঘর ফেতক। ফলোকোল 
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পুমলে কনতেবল রবোটম হপমকন্স িরিো খুতল মিল েোর িনয, আবোর িরিো বন্ধ কতর 
মিল ফস ফবমরতয ফযতেই। ফস একটো িবোনবন্দী শুনতলো েোরপর–অবেযই সযোর িতিমর 
িন্ততবযর ধোরোমববরণী। ফস বলল, ফলমে েোবসতক চোই, উতঠ এতসো এখোতন। েোর কপোল 
মটতপ ধরল ফস। সযোর িিম এই িনযই বতলমিতলন, েোর কোি ফেতক মবতেষ একটো 
সোহোযয পোওযো যোতব নো। স্থোনীয ফিতযতক মক মবতয কতরমিতলন মেমন? নো, ফস কোতলো 
চোিড়োর িমহলো, মবতিমেনী অবেয ফকউ ফকউ েো বতল েোতকন, অবেয মনতি আমি মকিু 
িন্তবয করতে চোই নো। ব্ল্োন্ড িোেো নোড়ল, নীরব হতলো িুহূতেমর িনয। েোরপর এিন 
একটো রশ্ন করল ফস ফযটো স্পষ্টেই ফরকেম-এর বোইতর। ফস বলল, ফক এ কোি কতরতি 
হপমকন্স? ব্ল্োন্ড ভোবতলো হযতেো হপমকন্স িোনতে পোতর। যোর স্ত্রী গ্ল্প করোর িতেো এবং 
েোর কোতি অতনক খবর েোতক বযমিগ্েভোতব স্থোনীয কনতেবল মহসোতব। হপমকন্স বলল, 
যমি আপমন আিোতক রশ্ন কতরন ফিতযমট মবতিমেনী মকনো; েোর উত্ততর বলব–ফকউ স্থোনীয 
নয। টোকোর মঠক বলমি ফেো? েোতির ন-িতনর পমরবোর; েোরো চিৎকোর সম্মোমনে, 
েোতির িতধয বড় িুমট ফিতয মববোমহে, একমট ফিতল ফনমভতে, আর একিন আতি 
নযোেনোল সোমভমতস আর একমট ফিতয আতি টরতকোতযর ফহযোর-ফড্রসোর। বোমড়তে ফয 
মেনিন আতি, েোতির িতধয একমট ফিতয, িুমট ফিতল। একটু ফেতি মকিু একটো িতন 
কতর হপমকন্স বলল আবোর, অবেয েোতির িতধয ফকউই উজ্জ্বল নয। মিতসস টোকোতরর 
ঘর-বোমড় খুব পমরষ্কোর রোতখ, সব ফেতক ফিোট ফস এগ্োরিতনর িতধয, বৃি মপেো েোর 
সতি েোতক। ব্ল্োন্ড এইসব খবর ফপতলো নীরতব বতস েোকো অবস্থোয। টোকোরতির সোিোমিক 
অবস্থোতনর নিুনো পোওযো ফগ্ল, হপমকন্স-এর ববমেষ্টযিূলক রকোেভমির িোধযতি। বতল 
চলল হপমকন্স, এ একিন মবতিমেনী–এই কোরতণই আমি বললোি। হুেোউন ফহোতেতল 
এতস উতঠতি েোতির িতধয একিন। একবোর েোতির িতধয সতন্দতহর কোরণ ঘতটমিল 
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এবং িোত  িোত  অতনক মকিুই ঘতট। বতনর িতধয েোতির আমি মক করতে শুতনমি 
ফিখতল আপনোরো আশ্চযম হতবন। কোতন আিুল ফিতবন পোকম করো গ্োমড়তে রমে িুহূতেম মক 
ঘতটতি শুনতল। এরই িতধয মপমস হপমকন্স ফযৌন মেযোকলোপ সম্বতন্ধ মবতেষজ্ঞ হতয 
উতঠতিন। কেতপোকেতনর একটো িীঘম েোমলকো মিল ফস সব মকিু শুমনতয। 
  
ব্ল্োতন্ডর বিবয অনুযোযী িতন হয নো এখোতন ফকোতনো মকিু ঘতটতি। ফস যোই ফহোক েোিোর 
েোর পরীক্ষো অনুযোযী মরতপোটম ফিতব। 
  
হপমকন্স বলল, সবমকিুই েোর ওপর মনভমর করতি সযোর। আপমন মঠকই বতলতিন। 
আপমন অবেযই কখনই মকিু িোনতে পোরতবন নো এই মবতিমেনীতির সম্পতকম। েোরো ফয 
ফকোতনো খোরোপ কোি ফয ফকোতনো িুহূতেম করতে পোতর। 
  
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড িীঘমশ্বোস ফ লল। িতন হতে েেটো সহি নয, ফযটো ভোবো হতযমিল। 
হপমকন্স অবেয মবতিমেনী আখযো মিতয ফিোষতরোপ করতে চোইতি। মকন্তু েোহতলও সব 
 োতিলো মিটতব নো। এইসিয েোিোর রতবে করল িরিো খুতলই। এবোর আিোর কোি 
সম্পতকম িন্তবয করতলো েোিোর। ফিতযমটতক এবোর মনতয যোতব অরো, অনযোনয সব সোিগ্রী 
ফযগুমল েিতন্তর কোতি সোহোযয কতরতি ফসগুমল সব পযোক করো হতয ফগ্তি। 
  
ব্ল্োন্ড বলল, সোতিমন্ট ফকোটমরল ওমিতক বযবস্থো করতব। আেো েোিোর আপনোর মবতশ্লষণ 
সম্বতন্ধ মকিু বলুন। 
  
েোিোর িোনোল, ফকোতনো িমটল বযোপোর নয, ফকবল  োস ফিওযো হতযতি গ্লোয এক 
টুকতরো কোপড় মিতয। এতে সহতি এর ফেতক অনয আর মকিু ঘটোতনো যোয নো। 
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আেেোযীর সতি ফকোতনো সংঘষম বোতধমন িৃেুযর পূতবম ফিতযমটর সতি। ফিতযমট িোনতেই 
পোতরমন মক ঘটতে যোতে, যেক্ষণ নো ঘটনোটো ঘতটমিল, এটো আিোর িে। 
  
ব্ল্োন্ড রশ্ন করল, বোধো ফিওযোর িতেো ফকোতনো মকিু ফযিন ধষমতণর মচি–অপিোন ফসরকি 
ফকোতনো ঘটনো ঘতটতি মক? 
  
িতন হয এটো ফকোতনো ফযৌন অপরোধ নয। সুেরোং মক? ফসটো আমিও বযোখযো করতে 
পোরতবো নো। েোিোর আবোর বলল–আর ফিতযমট ফয আকষমণীয মিল ফসটোও আমি বলমি 
নো। 
  
আেো ফিতযমট মক ফিতলতির খুব মরয মিল? 
  
ব্ল্োন্ড কনতেবল হপমকন্স-এর উতদ্দতেয বলল, অবেয ওরো আিোতির ফকোতনো সোহোতযয 
আসতব নো। হযতেো েোর পিন্দিতেো ফকোতনো ফিতল মিল। ব্ল্োন্ড রোিী হতয বলল, হতেও 
পোতর। েোর িনটো ম তর ফগ্ল ফবোট-হোউতসর একরোে কমিক কোগ্তির মিতক। 
  
কোগ্িগুতলোর একধোতর েোড়োেোমড় ফলখো মিল–ফকোমটর সতি িমন যোয। িমিম ফগ্োগ্ী চুিু 
খোয–অরতণয ভ্রিণরে ফিতযমটতক। সব মকিু ফভতব ফিখতল িতন হয, িোরমলন টোকোতরর 
িৃেুযর ফপিতন একটো ফযৌন মিক আতি। যমিও এরকি ভযঙ্কর অপরোধী েোকতেই পোতর 
েবুও ফকউ েো িোনে নো। পুরুষতির সুপ্ত কোি বোসনো, খুন করোর সৃ্পহো-েোরো মবতেষজ্ঞ 
অরোপ্তবযস্কো মকতেোরী মেকোতর। অেএব এরকি উতদ্দেযহীন অপরোতধর ফকোতনো কোরণ 
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েোকতে পোতর নো এটোই সম্ভব, এবং েোর মবশ্বোস এটোই। ব্ল্োন্ড ভোবতলো যোই ফহোক ফিখো 
যোক, ফলোতকর িেোিে মক? 
  
ফস রশ্ন করল, কটোর সিয িৃেুয ঘতটতি? 
  
এই িুহূেম ফেতক মঠক সোতড় চোরতটর পতর। 
  
ফস উত্তর মিল–পোুঁচটো কুমড় মিমনতটর সিয আমি েোতক ফিতখমি, েোহতল ঘণ্টোখোতনক 
পূতবম েোর িৃেুয হতযতি হযতেো। 
  
চোরতট কুমড় অেবো পুঁমচে হতে পোতর সিযটো। সমঠক সিয অতটোপমস কতর িোনো যোতব। 
যেোসিয পোতবন মবস্তোমরে মরতপোটম। 
  
এবোর আমি চমল, অতনক রুগ্ী বতস আতিন আিোর িনয। েোিোর চতল ফগ্তলন। 
  
মিস ফিউইস-এর েোক পড়ল, েোিোর চতল যোওযোর পর। মিস ফিউইস িোনোল মিতসস 
টোকোর বতস আতি আিোর বসোর ঘতর। খবরটো আমি েোতক িোমনতযমি, খুব ফভতঙ পতড়তি 
ফস। িটোর পর মিিঃ টোকোর েোর স্ত্রীর সতি মিমলে হতব। উৎসতব ফিতে রতযতি েোতির 
ফিতলতিতযরো এখতনো। 
  
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড বলল, িবোব ফনই। আমি আপনোর আর ফলমে েোবস-এর বিবয ফিতন 
মনতে চোই মিতসস টোকোতরর সতি ফিখো করোর আতগ্। 
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মিতসস েোবস এখন ফকোেোয িোমন নো, উৎসতবর একতঘতযমি কোটোতনোর িনয হযতেো ফস 
অনয ফকোেোও ঘুতর ফবড়োতে। েতব আিোর ফেতক অতনক ফবমে মকিু বলতে পোরতবন এটো 
আিোর িতন হয নো। বলতলন, ফিউইস। 
  
আেো আপমন মঠক মক িোনতে চোন বলুন ফেো। 
  
রেতি িোনতে চোই এই িোেমোর হোতন্টর মবেি েেয। 
  
িোরমলন টোকোর মকভোতব রতবে করতলো এতে অংেগ্রহতণর িনয? 
  
বলতলন মিিঃ ব্ল্োন্ড, এটো ফেো খুব সহি বযোপোর। সুপমরমচে ঔপনযোমসক মিতসস অমলভোর 
উৎসব-এর আকষমণ বোড়োতনোর িনয এই িোেমর হোতন্টর আতযোিন কতরন। এবং েটটো 
েোরই। মিস ফিউইস বযোখযো কতর বলতে লোগ্তলো। এই ফিতযমটর ভূমিকোয অমভনয 
করোর কেো মিতলো। রেতি ফেমল ফলমগ্র। িোনতে চোইতলন ইনসতপক্টর, মিতসস আতলক 
ফলমগ্? 
  
েোহতল হঠোৎ এই চমরি পমরবেমন করো হতলো ফকন? 
  
মিতসস আতলগ্ ফলমগ্ একমিন সন্ধযোয আিোতির সবোর ভমবষযৎ মক বতল মিতলো। েোর 
 তল আিরো মঠক করলোি ফয, উৎসতব ভমবষযতে বিোর একটো ফটন্ট ফভোলো হতব। 
  
রোচয ধরতনর ফপোেোক পতর মিতসস ফলমগ্ িযোেোি জ্বতলকোর ভূমিকোয যোরো অতেমর 
মবমনিতয িোনতে উৎসুক েোতির ভোগ্য গ্ণনো কতর ফিতব। আরও িোনোলো মিস ফিউইস–
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আিোতির রস্তোতব রোিী হতয যোন মিতসস ফলমগ্–এর  তল আিরো অনয একমট ফিতযর 
সন্ধোন কমর। এই ফিতয গ্োইতের নোি রস্তোব কতর স্থোনীয গ্োইে ফিতযরো। 
  
মিস ফিউইস আপমন মঠকভোতব িোতনন মক, ফক েোর নোি রস্তোব কতরমিতলো? 
  
মিজ্ঞোসো করল ব্ল্োন্ড। মিস ফিউইস বলল, সমেয আমি বলতে পোরতবো নো, কোরণ আমি 
িোমন নো। েতব একিন সিসয-এর স্ত্রী মিতসস িোেোরটন হযতেো মনবমোচন কতরতিন? 
অেবো ফবোধ হয কযোতেন ওযোরবোরটন..নো-নো আমি এ বযোপোতর মনমশ্চে নই। েতব এটো 
সেয কেো ফয, েোর নোিটো রস্তোব করো হতযমিতলো। 
  
আর সতি সতি রোিী হতয যোয ফিতযমট। 
  
েোর মঠক মক করোর কেো মিল, বলুন ফেো? েোতক ফবোট-হোউতস েোকতে হতব। ফযই ফস 
ফিখতব িরিোর সোিতন ফকউ আসতি েৎক্ষণোণৎ ফস িোমটতে শুতয পড়তব। েোরপর িরোর 
ভোন কতর পতড় েোকতব গ্লোর িমড়র  োুঁস লোমগ্তয। 
  
েোরপর েোন্ত স্বতর মিস ফিউইস বলল, অেচ সমেয সমেয েোতক পতড় েোকতে ফিখো যোয 
িৃে অবস্থোয। ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড িন্তবয করতলো, একটো ঘতর একো একো আবি েোকো খুব 
একতঘতযমির বযোপোর, মবতেষে যখন বোমড়তে উৎসব চলতি। 
  
মিস ফিউইস বলতলো, সবোই মক সব মকিু পোতর েোিোড়ো িোরমলন মনতিই আগ্রহ রকোে 
কতর মিতলো নকল িৃেতিহ সোিোর িনয। রচুর কমিতির রই রোখো হতযমিল েোর সিয 
কোটোবোর িনয। 
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ফবোট-হোউতস আমি মনতির হোতে কতর রচুর মিমষ্ট, ফকক,  ল খোবোতররর ফেতট ফরতখ 
এতসমিলোি, েোর খোবোর িনয। 
  
ম তর েোকোতলন ব্ল্োন্ড একপলতক। েোর িৃমষ্ট ধোরোতলো–েোর খোবোতরর ফেট আপমন মনতি 
ফরতখ এতসমিতলন? কখন? 
  
েখন মবতকল রোয চোরতট ফবতি পোুঁচ মিমনট হতব। আর ফবোট-হোউতস যখন ফপৌঁতিই–
ফকক  ুট আর মড্রঙ্কস মনতয েখন চোরতট ফবতি পতনতরো মিমনট হতব, এটোই আিোর িতন 
হয, িোনোতলো ফিউইস। 
  
েোহতল িোরমলন টোকোর ফসোযো চোরতট পযমন্ত িীমবে মিতলো? মিতজ্ঞস করতলো ইনসতপক্টর 
ব্ল্ন্ড। আপমন মক েখন েোতক িৃতের ভোন কতর পতড় েোকতে ফিতখমিতলন নোমক? 
  
নো, আমি েোতক বোইতর ফেতক েোক মিই, ফস মনতি িরিো খুতল মিতযমিতলো। েোরপর 
আমি খোবোতরর ফেটটো ফটমবতল ফরতখ এতসমিলোি। বলল মিস ফিউইস। 
  
েোর ফনোট বুতক মলখতলো ইনসতপক্টর ফসোযো চোরতটর সিয, যখন এই কেো বলল ফস, 
এতক্ষতি সিযটো খুব িরুরী মিস ফিউইস। আবোর মিজ্ঞোসো করমি, আপমন এতকবোতর 
মনমশ্চে ফেো সিয সম্পতকম? মঠকভোতবই আমি বলমি, মনমশ্চেভোতব ঘমড় আমি ফিমখমন–
েোই আপনোর কেোিতেো মনমশ্চে কতর সিযটো বলতে পোরব নো আমি। 
  
েতব িতন হয সিযটো ঐ কোিোকোমিই হতব। 
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আেো আর একটো কেো মিস ফিউইস, আপমন মক কোতরো সতি মিমলে হতযমিতলন ফবোট-
হোউতস যোওযোর সিয অেবো ফ রোর সিয। মকংবো ফবোট-হোউতস কোউতক ফযতে অেবো 
ম তর আসতে ফিতখমিতলন? 
  
ফিউইস িোনোতলো নো। একটুপতর মক ফভতবই ফযন মিস ফিউইস বতল উঠতলো–েতব ফসই 
 মলতে কোতির ফযন ফিতখমিলোি। 
  
ইনসতপক্টর মিজ্ঞোসো করতলন,  মল? 
  
হযোুঁ েোই, ধিমীয রমেষ্ঠোন একটো, ফিোটখোতটো সোিো। বির এক মক িুই আতগ্ এটো বেমর 
করো হয, ফবোট-হোউতস যোওযোর রোস্তোর েোন মিতক। 
  
আিোর িতন হতে ফসখোতন ফযন একতিোড়ো ফরমিক-ফরমিকো িোুঁমড়তয েোকতে 
ফিতখমিলোি। 
  
 হোসমিতলো একিন, আর অনযিন বতল উঠতলো চুপ কতরো। 
  
আপমন মক িোতনন মিস ফিউইস ওরো িুিন কোরো? ফস উত্তর মিল, নো, রোস্তো ফেতক 
 মলর সোিতনটো ফিখো যোয নো। 
  
ইনসতপক্টর ভোবল, যোরোই িোুঁমড়তয েোকুক নো ফকন  মলর সোিতন, েোতির খুুঁতি বোর করো 
এই ফকতসর পতক্ষ িরুরী। যমি েোতির খুুঁতি বোর করো যোয েতব েোরো বলতে পোরতব 
েোরো কোউতক ফবোট-হোউতস ফযতে বো আসতে ফিতখমিল মকনো? রসি পমরবেমন করতলো 
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ইনসতপক্টর। অন্তে েিতন্তর কোতি আিোতির সুমবধো হয যমি আপমন ফিতযমটর সম্পতকম 
মকিু বলতে পোতরন বযমিগ্েভোতব। মিস ফিউইস বলল, নো, আমি ফিতযমটর বযোপোতর 
মকিুই িোমন নো, এবং সমেয কেো বলতে ফগ্তল বলতে হয, আি এই উৎসতব রেিবোরই 
েোতক আমি ফিতখমি–আিতকই। 
  
ব্ল্োন্ড আবোর বলল–েোহতল আপমন েোর বযোপোতর সমেযই মকিু িোতনন নো? 
  
মিস ফিউইস বলল, েোতক ফয ফকউ খুন করতে পোতর এ মবষতয মকিুই িোমন নো আমি। 
  
ব্ল্োন্ড একটো িীঘমশ্বোস ফ লতলো, ফস বলতলো, আেো মঠক আতি, এবোর িতন হয ফিতযমটর 
িোতযর সতি ফিখো করো িরকোর। 
  
মিতসস টোকোতরর ফচহোরো ক্ষীণোিী। মটকোতলো নোক, চুল ফসোনোমল, েোর ফচোখ িুতটো লোল 
হতয ফগ্তি েতলতনর  তল। েতব ফস বেমর হতয আতি ইনসতপক্টর ব্ল্োতন্ডর রতশ্নর উত্তর 
মিতে। 
  
ফস অনুতযোগ্ কতর বতল উঠল, ব্ল্োন্ড রশ্ন করোর আতগ্ও–এ ধরতনর নৃেংস হেযো কোমহনী 
শুতনতিন গ্তল্প, উপনযোতস মকংবো খবতরর কোগ্তি, ইনসতপক্টর আিোর ফিতয িোরমলন-এর 
ফক্ষতি এরকি ঘটল ফকন? 
  
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড বলল, আমি অেযন্ত িুিঃমখে িযোেোি। আপনোর ফিতযর সবমনোে ফক 
করতে পোতর বতল িতন হয আপনোর, ফসই ধোরণোটো আিোতক িোনোন। 
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মিতসস টোকোর বলল, আমিও ভোবমি ফসই একই কেো। ওর িু-একিন সহপোঠী বো 
সহপোমঠনীর সতি ওর িোত িতধয  গ্ড়ো মববোি হতলও, এরকি নৃেংস রমেতেোধ ফকউ 
ফনতব বতল িতন হয নো, একেো ওর সু্কতলর মটচোররো বতলতি। ওর সমেযকোতরর ফকোতনো 
েত্রু মিতলো, একেো ফেো আিোর িতন হয নো। 
  
অবেয িোত  িোত  মকিু মবশ্রী ধরতনর উমি করতেো, েতব অনয মকিু নয, এইরকি আর 
মক, ফকোতনো েত্রু ওর ফপিতন ফলতগ্তি। ও একটু সোিতগ্োি করতে ভোতলোবোসে এই যো। 
যমিও ও এখন মকতেোরী, েবুও পূণম যুবেীতির িতেো সজ্জোমবলোসী হতয উতঠতি ও। 
অবেয সব সিয নয। ও মনতি ওর রসোধন সোিগ্রী মকতন আনতে, হোতে টোকো ফপতলই–
ফযিন মলপমেক, ফসন্ট এবং ফসগুতলো লুমকতয রোখতেো। হোঠোৎ মিতসস টোকোর ফভতঙ পতড় 
কোুঁিতে শুরু করতলো। 
  
মিতসস টোকোর বলল, যমি আপমন বতলন আিোর ফিতযতক খুন কতরতি ঐ ফহোতেতলর 
ফনোংরো মবতিেীতির িতধয একিন ফকউ, েোহতল আপমন বযোপোরটো বু তেই পোরতবন নো। 
সুন্দরভোতব কেো বতল রোয েোরো সকতলই। মবশ্বোসই করতে পোরতবন নো, একমট ফিতয 
এিন সব েটমস পতর। মিিঃ, মক কুৎমসে েটমস পমরমহে ফিতয-সতি মবমকমন। আবোর 
নিীর ধোতর ফকোতনো ফকোতনো ফিতয যখন ফরোতি মপঠ ফরতখ শুতয েোতক–েখন অতনতকরই 
গ্োতয েটমসও েোতক নো–আর সব গ্িতগ্োতলর িূল হল ফসটোই। এবং আমি ফসটোই বলতে 
চোইমি। 
  
মিতসস টোকোতরর িুতচোখ-এ অশ্রুর বনযো ফনতিমিল যখন ফস কনতেবল হপমকন্স-এর 
সতি ঘব ফেতক ফবমরতয ফগ্ল। েখনও ভোবমিতলো ব্ল্োন্ড। সোধোরণ িোনুতষর িতধয ফকোতনো 
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অস্বমস্তিনক ভোব ফিখো ফগ্ল নো। আর ফযতহেু েোরো বহু বির ধতর অপমরমচে 
মবতিেীতির সতি বোস করতি, ফসিনয হযতেো েোতির কোতি নেুন নয এই ফবিনোিোযক 
ঘটনো। েবুও 
  
হপমকন্স বলল, ভদ্রিমহলোর মিতভ ফবে ধোর আতি। একবোর মক িুবোর মনতির ফিতযর 
সম্বতন্ধ েীক্ষ্ণ গ্লোয বলতলও, এখন অনুভব করতি ফয কোিটো মঠক হযমন। েতব ফিতযরো 
আিকোল পতরোযোই কতর নো ফক মক বলল আর নো বলল। ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড েোতক বোধো 
মিতয মনতিমে মিতলো–এবোর ফেতক আতনো মিতসস অমলভোরতক। 
  
একটু ফযন অবোক হতয ফগ্ল ব্ল্োন্ড মিতসস অমলভোরতক ফিতখ। অমলভোর ফয এে 
ভোবরবণ ফস েো ফযন ভোবতেই পোতরমন। 
  
মিতসস অমলভোর বলল, আমি ভীষণভোতব ভয ফপতয ফগ্মি। ফস ফবে ফিোর মিল ভীষণ 
েব্দটোর উপর এবং এটোই ফবো োতে চোইল ফয, কী সোংঘোমেক ভয ফপতযতি ফস 
িোরমলতনর িৃেুযতে। আমি ভয ফপতযমি ফকন িোতনন? ফযতহেু আিোর কমল্পে ঘটনো 
ফসিনয িতন হতে আমিই খুন কতরমি। 
  
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড মবস্মতয হেবোক হতয ভোবল মিতসস অমলভোর এই অপরোতধর িনয 
মনতিতক মনযুি ভোবতি। 
  
আমি ফকনই বো এটো চোইলোি এযোটি ববজ্ঞোমনতকর যুতগ্োস্লোভীয স্ত্রী মেকোর ফহোক। 
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একেো আমি মচন্তো করতে পোরমি নো। এটো আিোর িন্নিোড়ো িূখমোমি। েোর ফযোগ্েো েেটো 
নয। বোগ্োতনর িোমল ফযভোতব মনতিতক ফহোিরো-ফচোিরো িতন কতর। েতব এ ফকতসর সতি 
েোর অতধমক সম্পকমও ফনই। ফবমের ভোগ্ ফলোকই আত্মতকমন্দ্রক, শুধু মনতিরটোই েোরো 
ভোতলোভোতব মচন্তো করতে পোতর, অনয মকিু েোরো ভোবতেই পোতর নো। অেএব েোরো 
অপতরর ভোতলো-িন্দ মক কতর মবচোর করতব? ফসতক্ষতি আিোর মকিু িতন করো উমচে 
নয। ফকউ মকিু মচন্তো কতর নো িোনুষ খুন হতল। অেমোৎ েোতির স্ত্রী, মরযিন, আর সন্তোন 
িোড়ো েোরো অনয কোতরো বযোপোতর িোেো ঘোিোয নো। 
  
ইনসতপক্টর ভোবল এতক্ষতি অমলভোরতক সতন্দতহর ফকোতনো িোতন হয নো। ফপোযোতরো েোর 
বনু্ধতক বোমড়তে ম তর আসোর পর িৃঢ়ভোতব ফবো োবোর ফচষ্টো করমিল েোর আঘোে রেমিে 
করোর িনয। 
  
মিতসস অমলভোর বলল, আমি পোগ্ল বো িোেোল নই–আিোর অবেযই বলোর সোহস আতি, 
ফসিনয আমি বলমি, হো ঐ ফনোকটো ভোতব িোতির িতেো আমি িি খোই, েোই বতল সকতল 
এবং িতন হয আপমনও েোই ভোতবন। ইনসতপক্টর িোনতে চোইতলো ফকোন্ ফলোকমট? 
  
ইনসতপক্টর নোটতক মদ্বেীয িোমলর অকস্মোৎ রতবতের ঘটনো ফেতক সতর এতস ভোবতে 
ফচষ্টো করল অপমরমচে ফলোকটো ফক? 
  
মিতসস অমলভোর বলল, ফস ইযকমেোযোতরর ফলোক। আবোর আমি বলমি, আমি িোেোল বো 
পোগ্ল নই। ভীষণ হেোে হতয পতড়মি আমি। ফস একটু ফেতি আবোর বলল, সোঘোমেক 
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বযোপোর হতলো এই ফয, ফিতযটো ফসি-িযোমনযযোতকর মেকোর হতে ফচতযমিতলো, আিোর এখন 
িতন হয, ফস মিল…মঠক ভোষোয আমি ফবো োতে পোরমি নো। 
  
ইনসতপক্টর বলল, ফসি-িযোমনযযোতকর ফকোন রশ্নই আতস নো। 
  
মিতসস অমলভোর িোনতে চোইতলো, েোই নোমক? ঈশ্বরতক ধনযবোি েোর িনয। হযতেো ফসই 
পতক্ষই চলতেো ফিতযমট। ইনসতপক্টর েো হতল ফকনই বো েোতক খুন করতে ফগ্ল, যমি ফস 
ফসি-িযোমনযোক নো হয। 
  
আপমন আিোতক সোহোযয করতবন এটো আমি আেো কমর। 
  
মিতসস অমলভোর িোনোল–হযোুঁ, অবেযই সোহোযয করতে পোমর। মকন্তু মচন্তো করতে পোমর নো 
ফক েোতক খুন করল? 
  
অবেয আমি এই িুহূতেম শুধু এই বযোপোরটোই মচন্তো করতে পোমর। যমিও ফসটো মঠক 
ভোতবই করব, অবেয সেয নয ফকোতনোটোই। অেমোৎ েোতক এিন ফকউ খুন কতরমিল, ফয 
শুধু ফিতযতিরই খুন করতে চোয। অবেযই ফসটো খুব সহি, হযতেো উৎসতব এিন ফকউ 
এতসমিল ফয েোতক খুন কতরতি। খুনী মকভোতব খবর ফপতলো ফয িোরমলন ফবোট-হোউতস 
আতি? অেবো িোরমলন মক মকিু িোনতেো কোতরো ফগ্োপন ফকোতনো ফরিঘমটে বযোপোর? 
হযতেো ফিতযমট রোতে কোউতক িৃেতিহ কবর মিতে ফিতখমিতলো, হযে ফস মচতন ফ লতব 
বতল খুনী পমরচয ফগ্োপন রোখতে ফচতযমিল। আবোর হযতেো ফকউ ফগ্োপন ধনরে যুতির 
সিয এখোতন পুুঁতে ফরতখ ফগ্তি, িোরমলন ফসটো িোনতেো? 
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হযতেো িধযোিতভোতির সিয ফকউ কোউতক নিীতে িুুঁতড় ফ তল মিতয েোকতব, ফসই 
ভযঙ্কর িৃেয হযতেো ফিতখমিতলো িোরমলন ফবোট-হোউতসর িোনলো মিতয। হযতেো িোরমলন 
ফকোতনো সোংতকমেক বোেমো ফপতয েোকতব, আর ফসই সোংতকমেক ভোষো ফস িোনতেো নো। 
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৩. হাে েুরি ইলিরে 
হোে েুতল ইমিতে েোতক েোিোতে ফচষ্টো করতলন ইনসতপক্টর, বলতলন মেি 
  
মিতসস অমলভোর চুপ কতর ফগ্ল বোধয ফিতযর িতেো। ইনসতপক্টর েোর মিতক েোমকতয 
মচন্তো করতে লোগ্তলন, মনশ্চযই মকিু একটো অনুিোন কতরতি অমলভোর মকন্তু রকোে 
করতে অক্ষি। 
  
মিতসস অমলভোর আপমন মক ফবো োতে চোইতিন িধযোিতভোতির ফসই ফলোকমট সম্পতকম? 
  
এটোই মক শুধুিোি আপনোর অনুিোন? বলতলন ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড। 
  
মিতসস অমলভোর বলল–আিোতক ফক ফযন িোনোল িধযোিতভোতি–একিন ফলোক এতসতি। 
আমি মঠক িতন করতে পোরমি নো ফস ফক? িতন হয রোেিঃরোতের সিয ফয ফলোকমট কেো 
বলমিল, ফসই হতব। 
  
অনুনতযর ভমিতে ইনসতপক্টর বলতলন, মেি, ইনসতপক্টতরর ফকোতনো ধোরণো মিল নো 
ফগ্োতযন্দো কোমহনীর ফলখক-ফলমখকোতির সম্বতন্ধ। কণ্ঠস্বতর শ্রিো িোমখতয ফস বলল, মিতসস 
অমলভোর আপমন সব খুতল বলুন, েোর সম্পতকম ফয ফলোকমটতক আপমন রোেিঃরোতের সিয 
এবং িধযোিতভোতি ফটমবতল ফিতখমিতলন। 
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নো ফকোতনো সিতযই ফস আতসমন, রোেিঃরোে মকংবো িধযোিতভোতি, বলল মিতসস অমলভোর–
ফসটো একটো ইমেযট। আমি মঠক ফসরকি বলতে চোইমন। আসতল ফলোকটো েোর 
রোেিঃরোতের ফটমবতল আতসমন, েোর একটো মচমঠ এতসমিল। 
  
ব্ল্োন্ড মিতজ্ঞস করল, েোহতল ফসই মচমঠই বো কোর, আর ফলখো হতযমিল কোতক? 
  
উত্তর মিল মিতসস অমলভোর, ফসই মচমঠ ফলমে েোবসতক ফলখো হতযমিল। ফসই মচমঠটো 
মিতলো েোর এক খুড়েুতেো ভোই-এর। আর ফলমে েোবস খুব ভয ফপতযমিতলো ফস এখোতন 
আসতি শুতন। 
  
ফস ভয ফপতযমিল, কোরণটো মক? 
  
েো িোমন নো, েতব সকতলই একটো ভতযর মচি ফিখতে ফপতযমিতলো েোর ফচোতখ িুতখ। 
  
ফস চোযমন ফয, ফলোকটো এখোতন আসুক। ফসিনয আিোর িতন হতে েোবস ফকোেোও 
লুমকতয আতি েোর ভতয। 
  
ইনসতপক্টর রশ্ন করল, লুমকতয আতি? 
  
মিতসস অমলভোর িোনোতলো, হযোুঁ, েোতক এখতনো পযমন্ত ফকোেোও খুুঁতি পোওযো যোযমন। 
  
ফবোধহয ফস ফকোেোও গ্ো ঢোকো মিতয আতি, যোতে েোর ফলোকটোর সতি ফিখো নো হয। 
  
ইনসতপক্টর িোনতে চোইতলন, ফসই ফলোকমট ফক? 
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 মিতসস অমলভোর উত্তর মিল, আপমন বরং মিজ্ঞোসো করুন িুঁমসতয ফপোযোতরোতক। 
  
কোরণ উমন কেো বতলমিতলন েোর সতি, আমি কেো বমলমন। েোবস েোর নোি, নো নো ও 
নোি ফেো আিোর গ্তল্পর েতটর। 
  
মে ফসৌউসো, েোর রকৃে নোি, ইমটতযন মে ফসৌউসো। 
  
িতনোতযোগ্ী হতয উঠতলন ইনসতপক্টর, আর একটো নোি শুতন, মক বলতলন, মিিঃ 
ফপোযোতরোতক মিজ্ঞোসো করব? 
  
অমলভোর উত্তর মিল, এরকুল ফপোযোতরো মেমনও আিোর সতি মিতলন। িৃেতিহ আমবষ্কোর 
করোর সিয। 
  
আিোর আশ্চযম লোগ্তি–এরকুল ফপোযোতরো..তসই মবখযোে িোনুষমট, ফিোটখোট ফচহোরোর 
িোনুষমট, ফবলমিযোন-িুতখ একটো মবরোট ফগ্োুঁ ? 
  
েোর কেোয সম্মমে িোমনতয মিতসস অমলভোর বলল হযোুঁ, মবরোট ফগ্োুঁ , েোতক আপমন 
িোতনন নোমক? 
  
েোর সতি অতনক বির আতগ্ একবোর ফিখো হতযমিতলো, আমি েখন েরুণ সোতিমন্ট 
মিলোি। ইনসতপক্টর বলতলন, আেো মেমন এখোতন এতসতিন ফকন? 
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মিতসস অমলভোর বলল–এখোনকোর উৎসতব েোর পুরস্কোর মবেরণ করোর কেো। ফেতক 
ফিতবো েোতক। 
  
িযোেোি আপমন মক এর ফবমে মকিু বলতে পোতরন, যোতে আিোতির েিতন্তর কোতি লোগ্তব 
এিন মকিু েেয? বলতলন ব্ল্োন্ড। 
  
মিতসস অমলভোর উত্তর মিল-নো ফসরকি মকিু আমি িোমন নো অেএব ফসটো আমি 
বলতেও পোরতবো নো। আপনোতক আমি িোমনতযমি ফয, ফকবল অনুিোতনর মভমত্ততে বতলমি 
আর মকিু নয। 
  
দ্রুে বলতল ফস, ধনযবোি িযোেোি, ফপোযোতরোতক যমি এখোতন আসতে বতলন, েতব 
অনুগ্রহীে হতবো। 
  
ফকৌেূহলী হতয হপমকন্স মিজ্ঞোসো করতলো ব্ল্োন্ডতক, অমলভোর ঘর ফেতক ফবমরতয যোবোর পর 
সযোর িুঁমসতয ফপোযোতরোতক? 
  
েোর কেোয কোন মিতলো নো ইনসতপক্টর। েখন েোর িনটোতক ভীষণ চঞ্চল কতর 
েুতলমিতলো সযোর িতিমর আেমনোি। সযোর িিম উধচ্চস্বতর বলমিতলন, আিোর স্ত্রী উধোও 
হতয ফগ্তি িতন হয, ফকোেোও ফস ফযতে পোতর মকন্তু আমি িোমন নো। মিস ফিউইস 
েোরপর খবর মিল-খুুঁতি পোওযো যোতে নো ফলমে েোবসতক। আর অমলভোতরর যুমি 
অনুসোতর ফকোেোও ফস মনতিতক লুমকতয ফ তলতি এই উৎসতবর একতঘতযমি কোটোতনোর 
িনয। 
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কনতেবল হপমকন্স গ্লো খোুঁকোমন মিতয বলল, একটো কেো মিজ্ঞোসো করব সযোর, যমি 
আপমন ফভতব েোতকন এই ঘটনোর সতি মে ফসৌউসো িমড়ে, েোহতল ফস ফক? িতন িতন 
ভীষণ খুেী হতযমিল কনতেবল হপমকন্স, অতনকগুতলো মবতিেীতির ফপিতন ফিোটোর ফেতক 
একিন মবতিেীতক পোওযো ফগ্তল ভোতলো হয। েখন অনযমিতক মচন্তো করমিল ইনসতপক্টর 
ব্ল্োন্ড। 
  
ব্ল্োন্ড িুখভিী কতর বতল উঠল–ফযখোতন পোও, ফলমে েোবসতক খুুঁতি মনতয এতসো। আমি 
েোতকই চোই। 
  
এই সিয ঘতর এতস ঢুকতলো এরকুল ফপোযোতরো। ফেযন িৃমষ্টতে েোর মিতক েোমকতয 
রইতলো। িরিো বন্ধ কতর। 
  
উতঠ িোুঁড়োল ইনসতপক্টর িোন্ড এবং বলতলো িুঁমসতয ফপোযোতরো, আপনোর আিোতক িতন 
আতি বতল িতন হয নো? 
  
একটুক্ষণ মচন্তো কতর ফপোযোতরো বতল উঠল আেো িোুঁড়োন, হযোুঁ এইবোর িতন পতড়তি 
আিোর, আি ফচোতদ্দো বো পতনতরো বির আতগ্র কেো। েখন আপমন মিতলন েরুণ 
সোতিমন্ট। 
  
ব্ল্োন্ড বলতলো, মঠকই বতলতিন িুঁমসতয ফপোযোতরো, আপমন মক এই খুতনর ফকতস সোহোযয 
করতে এতসতিন। 
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হযোুঁ, আমি এখোতন সোহোযয করতে এতসমিলোি, আপমন মঠকই ধতরতিন, েতব খুতনর 
ফকতসর েিতন্তর িনয নয, পুরস্কোর মবেরতণর িনয। 
  
আিোতক অবেয মিতসস অমলভোর বতলতিন, বলল ব্ল্োন্ড। 
  
ফপোযোতরো বলতলো, মেমন আপনোতক মকিুই বতলনমন। ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ডতক খুতনর 
সমেযকোতরর ফিোমটভ িোনোযমন ফেো অমলভোর, আর ফস এইিনযই ফেভতন িুতট আসতে 
বোধয হতযতি। 
  
ইনসতপক্টর িোনোল, মেমন আিোতক সমঠকভোতব মকিুই বতলনমন। েতব সম্ভব অসম্ভব সব 
মকিু মনতযই মেমন আতলোচনো কতরতিন ফিতযমটর খুতনর বযোপোতর। আিোর িোেো ঘুমরতয 
মিতযতিন মেমন, ওর েমি সমেযই অদু্ভে। 
  
শুষ্ক স্বতর ফপোযোতরো বলতলো, মেমন েোর রুমি ফরোিগ্োতরর বযবস্থো কতরন এই কল্পনোেমি 
মিতয। 
  
আেো মে ফসৌউসো নোতি একিন ফলোতকর কেো অমলভোর বলমিতলন, েোহতল মক মেমন 
েোতকই অনুিোন করতিন? িোনতে চোইতলো ব্ল্োন্ড। 
  
ফপোযোতরো িোনোতলো, নো, ঘটনো ফসরকি নয। েতব ঐ ফলোকমটর মচমঠ এতসমিল আি 
সকোতল রোেিঃরোতের সিয, এর পতর অসুস্থেো ফবোধ কতরন মিতসস েোবস। মেমন ফটমবল 
ফেতক উতঠ যোন িোেোর যন্ত্রণো হতে বতল। মেমন ভযঙ্কর ভীে হতয পতড়তিন, েোর ফসই 
খুড়েুতেো ভোইতযর আগ্িতন। 
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মকন্তু ফকন? িোনতে চোইতলন ব্ল্োন্ড। 
  
ফপোযোতরো কোুঁধ  োুঁমকতয বলতলো, এ মবষতয আিোর ফকোতনো ধোরণো ফনই, েতব মেমন এটুকুই 
বতলতিন ফয ফলোকমট খুব খোরোপ, েোর রকৃমেটো একটু অস্বোভোমবক। 
  
আপমন মক সমেয বতল িতন কতরন ফলমে েোবস-এর ভযটো? রশ্ন রোখতলো ব্ল্োন্ড। 
  
এটো যমি সমেয নো হয, েতব বলতে হয ফলমে েোকস একিন অেযন্ত চেুর িমহলো। 
ফপোযোতরো বলল শুকতনো গ্লোয। 
  
ব্ল্োন্ড িোনোতলো এই ফকতসর সম্বতন্ধ মকিু ধোরণো আিোর িতন শুরু হতে, ফস আবোর বলল 
অমস্থরভোতব পোযচোরী করতে করতে, ঐ অমভেপ্ত িমহলোর ভুতলর িনযই এই অঘটন; এটো 
আিোর িতন হয। 
  
আপমন মক মিতসস অমলভোতরর কেো বলতিন? িোনতে চোইতলো ফপোযোতরো। 
  
মঠক েোই, আিোর িোেোয উমন একগ্োিো ফরোিোঞ্চকর ঘটনো ঢুমকতয মিতয ফগ্তিন। 
  
আর আপমন ফসগুতলোতক সমেয ভোবতিন, বলতলো ফপোযোতরো। 
  
নো, সবগুতলো নয, েতব িু-একটো সেয ঘটনোর িতেো ফেোনোয। অবেয সব মকিু মনভমর 
করতি–ফস ফেতি ফগ্তলো–পুমলে কনতেবল হপমকন্সতক আসতে ফিতখ।  
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কনতেবল বলল, সযোর ফকোেোও খুুঁতি পোওযো ফগ্ল নো ফলমে েোবসতক। ফকোেোও ফনই 
মেমন। 
  
ব্ল্োন্ড মবরি হতয বলল, ফসটো িোনেোি আমি। েোতক খুুঁতি বোর করোর িনয আমি 
ফেোিোতক বতলমিলোি। েুমি ফসখোতন খবর নোও ফযখোতন উৎসব-এর রতবে ম -র মটমকট 
মবমে হতে, ফয ফলমে েোবস ওখোন ফেতক ফবমরতয ফগ্তিন মকনো? আর ফিতন এতস মেমন 
পোতয ফহুঁতট ফবমরতয ফগ্তিন অেবো গ্োমড় মনতয। 
  
মঠক আতি সযোর, বলতলো হপমকন্স। 
  
আর মক ভোবতে পোমর বলুন এিোড়ো, ফকোেোও যখন েোতক পোওযো যোতে নো, েোহতল িতন 
হতে মেমন হযতেো এ বোমড় ফিতড় চতল ফগ্তিন। 
  
েতব আমি িোনতে চোই ফকন? এবোর বলুন ফেো এই মে ফসৌউসো ফলোকমট সম্বতন্ধ মক 
িোতনন? 
  
ফপোযোতরো ফলোকমটর সতি সোক্ষোৎ করোর মববরণ িোনোতলো এবং বলল, িতন হয উৎসতব 
ফিতে আতি ফস এখতনো, আপমন েোর সতি ফিখো করতে চোন, সযোর িিমতক িোনোতবো? 
  
এখন নয, কোিগুতলো আতগ্ ফসতর মনই, ফেষবোর কখন আপমন ফিতখমিতলন ফলমে 
েোবসতক? 
  
 ব্ল্োন্ড িোনতে চোইতলো। 
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ফপোযোতরো িতন করোর ফচষ্টো করতলন। খুবই িুেমকল সমঠক সিয িতন করো, েোর উত্ততর 
সতন্দহ রকোে ফপতলো, হযতেো মবতকল চোরতটর সোিোনয মকিু পূতবম। বোমড়র কোতিই েোতক 
ফিতখমিলোি অতনক ফলোতকর সতি। মেমন মিতলন মক এখোতন আসোর সিয যোর নোি মে 
ফসৌউসো। 
  
েতব মেমন মিতলন নো বতলই আিোর িতন হয, অন্তে েোতক আমি ফিমখমন, সযোর িিম 
েোতক িোনোয েোর স্ত্রী হযতেো অনয ফকোেোও আতিন। বলতলো ফপোযোতরো। 
  
ইনসতপক্টর ব্ল্ন্ড বলতলো, যোতে ফলোকটোর সতি েোর ফিখো নো হয এিনয ফলমে েোকস 
হযতেো অনয ফকোেোও মগ্তযতিন। 
  
ফপোযোতরো সম্মমে িোমনতয বলল, ফসটোই ফবোধহয। একেো মচন্তো করুন, যমি েোতক খুুঁতি 
নো পোওযো যোয? 
  
ব্ল্োন্ড িৃঢ়েোর সতি বতল উঠল, েো হতে পোতর নো। কোরণ, একেো ফকন আপনোর িতন 
হতলো? 
  
কোরণটো ফকউ িোতন নো, েতব সবোই িোতন মেমন অন্তমহমে হতযতিন, বলতলো ফপোযোতরো। 
  
 একটো অশুভ ইমিে রতযতি আপনোর কেোয মিিঃ ফপোযোতরো, ব্ল্োন্ড বলতলো। 
  
হো, হযতেো অশুভ হতে পোতর। স্বীকোর করল ফপোযোতরো। ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড ফবে ফিোতরর 
সতি বলতলো–এখোতন আিরো এতসমি িোরমলন টোকোতরর খুতনর সন্ধোন করতে। 
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েোহতল ফয ফকোতনো কোরতণই ফহোক, আপনোর এই মে ফসৌউসো ফলোকমটর রমে এে 
ফকৌেূহল ফকন? আপমন মক িতন কতরন িোরমলনতক ফস খুন করতে পোতর? 
  
হঠোৎ একটো অস্বোভোমবক কেো বতল ফ লল ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড। ফসই ভদ্রিমহলো? 
  
একটো সূক্ষ্ম হোমস ফখলো কতর ফগ্ল ফপোযোতরোর িুতখ–েোহতল মক আপমন মিতসস 
অমলভোরতক ফবো োতে চোইতিন? 
  
িুঁমসতয ফপোযোতরো, সমেয কেো মচন্তো কতর ফিখুন–ফকোতনো অেম ফনই িোরমলন টোকোরতক হেযো 
করোর। হেযো করো হতযতি একমট অপমরণে িড়বুমি সম্পন্ন মকতেোরী ফিতযতক গ্লোয 
 োুঁস লোমগ্তয, ফিতযমট অপমরমচে বতট, সম্ভোবয ফিোমটতভর ফকোতনো মচি পোওযো যোযমন 
অকুস্থল ফেতক। বলল ব্ল্োন্ড। 
  
আর আপনোতক একটো ফিোমটতভর কেো বতলতি মিতসস অমলভোর েোই নো? রশ্ন করতলো 
ফপোযোতরো। 
  
মেমন শুধুিোি একটো কেোই বতলনমন, কি কতর েিনখোতনক কেো বতলতিন, মকিু কেো 
মেমন ফিোর মিতয বতলমিতলন : হযতেো িোরমলন ফিতন েোকতব ফগ্োপন ফরতির কেো, 
অেবো হযতেো ফস কোউতক হেযো করোর িৃেযটো ফিতখ েোকতব, অেবো ফস িোনে এ বোমড়র 
ফকোেোও ধনরে লুকোতনো আতি : নযতেো ফস মে ফসৌউসো ফলোকটোতক িধযোিতভোতির সিয 
নিীর বতক্ষ ফকোতনো অপরোধিূলক কোি করতে ফিতখ েোকতব, আর ফস এই ভযঙ্কর িৃেয 
ফিতখতি ফবোট-হোউতসর িোনোলো মিতয, ফসইিনযই হযতেো ফিতযমটতক সমরতয ফিওযো 
হতযতি, েতব আমি িোমন নো, একেিন ফিোমটতভর িতধয ফকোনটো সব ফেতক ফবমে 
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গ্রহণতযোগ্য হতব। ভদ্রিমহলো েোর খুড়েুতেো ভোহতক ভয করে, একেোও আমি শুতনমি। 
হযতেো মে ফসৌউসো এিন মকিু ফগ্োপন কেো িোনতে ফযটো রকোে হতয পড়তল ফলমে 
েোবস-এর সিূহ ক্ষমে হতে পোতর। ফসই ফগ্োপন কেোটো েোর, স্বোিীর কোতন রতবে 
করুক এটো ফলমে েোবস চোনমন। অেবো ফসই ফলোকমটর মনিস্ব ফকোতনো ভীমে মিতলো 
এিনও হতে পোতর। 
  
ফকোতনোরকি মদ্বধো নো কতরই ফপোযোতরো বতল উঠল, অবেযই ফলোকটো মনতি ভীে মিল। 
  
হুি, ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড বলতলো, েোহতল আমি এই েরুণ-যুবকমটর সতি কেো বলতে চোই, 
যমি এখতনো ফস এখোতন েোতক। 
  
. 
  
ইমটতযন মে ফসৌউসো িৃিু রমেবোি কতর উঠতলো, এখোতন ফকন আপনোরো আিোতক ধতর 
মনতয এতসতিন। আমি এই খুতনর সতি িমড়ে নই ফকোতনোিতেই। আপনোরো আিোর 
িবোনবন্দী ফকন চোন, অবোক হতয আমি এটোই ভোবমি। 
  
আপমন এখোতন একিন আগ্ন্তুক, মিিঃ মে ফসৌউসো-বলল ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড। 
  
আর আগ্ন্তুক বতলই েোতক সতন্দহিনক বতল ধতর ফনওযো হতব, েোই ফেো? মে ফসৌউসো 
বোধো মিতয বতল উঠল। 
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ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড বলল নো, ফসটো নয–আপমন আপনোর ইযটটো ফহলিোউতে ফরতখ, এখোতন 
চতল আতসন লতঞ্চ–আর ফবোট-হোউতসর সোিতন মিতয আপমন এখোতন এতসমিতলন, লঞ্চ 
ফেতক নযোতস হোউতস আতসন। 
  
আেো সম্মমে িোনোতলো ইমটতযন মে ফসৌউসো। 
  
িোেো ফনতড় ফবোট-হোউতস মক কোউতক নিতর পতড়মিল আপনোর? েোর িোতন ফসৌউসো 
িোনতে চোইতলো, কোউতক ফিখতেই হতব নোমক? নো আমি ফিমখমন। 
  
ফিখোর সম্ভোবনো েোকতেও ফেো পোতর, আেো শুনুন মিিঃ মে ফসৌউসো, মনহে ফিতযমট আি 
মবকোতল ঐ ফবোট-হোউতস মিল। ফস খুন হতযতি ফসখোতনই, িুতটো সিয রোযই একই। 
আপনোর লঞ্চ ফেতক নোিোর সিয আর ফিতযমটর খুন হওযোর সিয। 
  
ফসইিনয বলমিলোি আর মক 
  
েোহতল আপমন বলতে চোন এই খুতন আমি একিন সোক্ষী েোকতে পোমর? রশ্ন করল মে 
ফসৌউসো। 
  
ব্ল্োন্ড বলল, নো, ফসটো আমি বলমি নো, হযতেো ফিতযমটতক আপমন ফিতখ েোকতে পোতরন ঐ 
পে মিতয আসোর সিয, মকংবো বযোলকমনতে অেবো িোনলোর সোিতন িোুঁমড়তয েোকতে 
হযতেো ফিখতে পোতরন। এটো ফবো ো যোতব ফয, ফিতযটো আপনোর আসোর সিয িীমবে 
মিতলো। 
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মে ফসৌউসো একটু মবদ্রূপ-এর সুতর বলল, আেো েোই বুম ? আেো ফকবল আিোতকই রশ্ন 
করতিন ফকন মবতেষভোতব? আরও কে ফনৌকো ফসখোতন আরও কে লঞ্চ কে যোিী আতস 
এখোতন, েোরো এখোতন নোতি। সকলতক ফকন মিজ্ঞোসো করতিন নো? 
  
অবেযই েোতির মিজ্ঞোসো করতবো, ভতযর মকিু ফনই। েতব আপমন এখন বলুন ফবোট-
হোউতস অস্বোভোমবক মকিু ফিতখমিতলন মকনো? ব্ল্োন্ড রশ্ন করতলো। 
  
নো, ফসরকি মকিু ফিমখমন, খুব একটো িন মিতয ফিমখমন বতট এবং খুব কোি মিতয 
আমসমন। িোনোলোর সোিতন ফক ফযন বোইতরর মিতক েোমকতযমিল, িূর ফেতক ফিতখমিলোি। 
আর আপনোর কেো অনুযোযী, িোনুষমটতক আিোর ফিখোও সম্ভব নয। মে ফসৌউসো িোনোতলো, 
আমি িুিঃমখে ফযতহেু আপনোতক সোহোযয করতে পোরলোি নো এই বযোপোতর। 
  
আেো মঠক আতি, বলল ইন্সতপক্টর বনু্ধর িতেো ভমিতে, ফলমে েোবস আপনোর খুড়েুতেো 
ফবোন আমি ফিতনমি। 
  
ফস আিোর িূর-সম্পকমর খুড়েুতেো ফবোন। একেো মনশ্চযই িোতনন, আিোতির দ্বীপপুতে 
মনতিতির িতধযই মবতয হয। েোহতল সবোই আিরো খুড়েুতেো িযোঠেুতেো ভোইতবোন ফস 
মিক মিতয মচন্তো করতল, িোনোতলো মে ফসৌউসো, ফসইরকি হযোমটও আিোর একিন ফবোন, 
েোতক রোয আমি ফচোতদ্দো পতনতরো বির ফিমখমন। 
  
েোহতল আপমন েোতক অবোক কতর মিতে ফচতযমিতলন? বলল ব্ল্োন্ড। 
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েো নয, রোয মেন সপ্তোহ আতগ্ আমি েোতক মচমঠ মিতয িোমনতযমিলোি ফয, খুব েীঘ্রই েোর 
সতি ফিখো করতে যোমে। েতব পতর েোতক িোনোতবো, মঠক ফকোন মিন যোতবো, বলল 
ফসৌউসো। 
  
েোহতল আপমন েোতক আবোর একটো মচমঠ মলতখমিতলন? মিজ্ঞোসো করতলো ব্ল্োন্ড। 
  
হযোুঁ, আমি েোই কতরমিলোি, বলল ফসৌউসো। ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড, েোর মিতক অবোক ফচোতখ 
েোমকতয ভোবমিতলো, ইমটতযতনর ফিক োে ফটমবতল মচমঠর বিতবযর সতি েোর িবোনবন্দীর 
অতনক পোেমকয। এিোড়োও ফলমে েোবস েোর মচমঠ ফপতয ভীষণ িুষতড় পতড়মিতলন। 
  
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড মিজ্ঞোসো করল, রেি মচমঠর িবোব ফপতযমিতলন ফলমে েোবস-এর কোি 
ফেতক? 
  
মঠক িতন পড়তি নো, েতব িতন হয ফস উত্তর ফিতযমন, ফসৌউসো একটু ইেস্তেিঃভোতব 
িোনোল। েতব িতন রোখো িরকোর মিতলো। অবেয েখন আমি মবমভন্ন ফিতে ঘুতর 
ফবড়োমেলোি। অবেয আিোর ফবোন খুব একটো ভোতলো মচমঠ মলখতে পোরতেো নো। এেমিতন 
ফস হযতেো অতনক বড় হতয ফগ্তি এবং ফিখতেও ফবে সুন্দর হতযতি। 
  
ব্ল্ন্ড মিতজ্ঞস করতলো, আেো মে ফসৌউসো, আপনোর ফবোন আপনোতক এমড়তয ফযতে পোতর 
এরকি ফকোতনো কোরণ আপমন িোতনন– 
  
ফসৌউসো িবোব মিল, হযোমট আনন্দ উৎসব ফিতড় এখোন ফেতক চতল ফগ্তি, আিোতক 
এড়োতনোর িনয এটোই আপনোর ধোরণো? মক অসম্ভব ধোরণো আপনোর? 
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ব্ল্োন্ড উত্তর মিল, আমি যেিূর িোমন এটোর অবেয ফকোতনো কোরণ আতি এবং আপমনও েো 
িোতনন। আমি যমি বমল আপনোর ভতয ফস চতল ফগ্তি? সুেরোং আমি বলমি মিিঃ ফসৌউসো, 
আপমন অতনক খবর মিতে পোতরন এই ফবোতনর বযোপোতর। েোর স্বভোব, চমরি এবং েোর 
িোনমসক রমেমেযো। 
  
অবোক হতয ফসৌউসো উত্তর মিল, ফবোট-হোউতস খুতনর সতি হযোমটর চমরতির ফকোতনো 
সম্পকম আতি মকনো িোমন নো। আর ফিতযটো সমেযই খুন হতযতি বতল েিন্ত করোর ভোর 
আপনোর ওপর পতড় ফগ্তি–এটো আমি িোমন। 
  
 ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড উত্তর মিল, হযতেো ফকোতনো সম্পকম েোকতে পোতর এই বযোপোতর। 
  
মে ফসৌউসো মকিুক্ষণ ইনসতপক্টরতক মনরীক্ষণ করোর পর বলল, আমি আিোর ফবোতনর 
সম্বতন্ধ আতিৌ মকিু িোমন নো। যমিও িোনমসক মিক ফেতক ফস িুবমল রকৃমের েতব েোর 
িতধয খুতনর ফকোতনো ফ োুঁক মিল নো বতলই যেিূর আমি িোমন। একটু েোিতলো ফস, 
েোরপর বলল, এরপর আর আপনোর ফকোতনো রশ্ন েোকতে পোতর নো, এটোই আিোর 
ধোরণো। েতব এটোই আমি চোই আপমন খুনীতক সনোি করোর কোতি স ল হন। 
  
ব্ল্োন্ড রশ্ন করতলো, আপমন িু-একমিতনর িতধয ফহলিোউে ফিতড় যোতেন নো, এটোই আেো 
করমি। 
  
আপমন ফবে নম্রভোতব কেো বলতে িোতনন ইনসতপক্টর, এটো আমি লক্ষয করমি, িোনোতলো 
মিিঃ ফসৌউসো–অেএব আমি মক ধতর মনতে পোমর এটো আপনোর হুকুি? 
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ফস্র  অনুতরোধ সযোর। িোনোতলো ব্ল্োন্ড। 
  
মে ফসৌউসো ধনযবোি িোমনতয ব্ল্োন্ডতক িোনোল, িোি িুমিন ফহলিোউতে েোকতবো। েোরপর 
েোকতবো আিোর ইযট এতস্পরোন্স-এ। ফসখোতন আিোতক পোতবন, যমি আপনোর আরও মকিু 
মিজ্ঞোসো েোতক। 
  
ঘর ফেতক ফবমরতয ফগ্ল ফসৌউসো কনতেবল হপমকন্স িরিো খুতল ফিবোর পর। ব্ল্োন্ডতক 
খবর মিল সোতিমন্ট েোঙ্ক ফকোতটল, আিরো সযোর অনুসন্ধোন চোমলতয যোমে। বোমড়র বোইতর 
ফগ্তট ফযতে ফিখো যোযমন ফলমে েোবসতক। রতবে ম  মনমেল মদ্বেীয িোমল মেমন ফকোেোও 
চতল যোনমন। ফস েপে কতর বলতে পোতর। 
  
আেো আরও অনযোনয  টক হযতেো আতি, রধোন  োটক িোড়ো, িোনতে চোইতলো ব্ল্োন্ড। 
  
হো সযোর, েো অবেয আতি, একটো রোস্তো আতি বতট ফ মরর মিতক যোবোর–েতব রোয 
একতেো বির বযস্ক বৃি িোরতেল িোমনতযতি এবং েোর কেো মবশ্বোসতযোগ্য ফয-ফলমে 
েোবতক ফস এই পে মিতয চতল ফযতে ফিতখমন–িোনোতলো েোঙ্ক ফকোতটল। ফসই ফলোকমট 
েোতক আরও সংবোি মিতযতি ফয, েোর লতঞ্চ একিন মবতিেী ভদ্রতলোক আতস এবং েোর 
কোতি নযোতস হোউতসর ফখোুঁি ফনয। এই ফলোকমটতক বৃিমট পে ফিমখতয ফিয, মকন্তু এই 
পতে ফলমে েোবসতক আসতে ফিতখমন ফস ফিোর মিতয বতলতি। েতব কোুঁটো েোতরর ফবড়ো 
মিতয ঢোকো েোইন পোতকমর ফভের মিতয একটো পে আতি। েোহতল এই অনুিোন ফেতক 
ধতর ফনওযো ফযতে পোতর, মেমন এখতনো এখোতনই আতিন? মিজ্ঞোসো করতলো েোঙ্ক 
ফকোতটল। 
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ব্ল্োন্ড বলল, ফসটো অবেয হতে পোতর। েতব মবতিেী িোি-িোিীরো যমি ইযুে ফহোতেল 
ফেতক ফবড়ো মেমঙতয এখোতন আসতে পোতর, অবেয এটো সযোর িতিমর অমভতযোগ্–েোহতল 
অনোযোতস ফবড়ো মেমঙতয ওখোতন চতল ফযতে পোতর ফলমে েোবসও। 
  
ফকোতটল বলল, েবুও সযোর মিস ফিউইস বলল সুযটতকে ফননমন, এিনমক উৎসতবর 
ফপোেোক পতরই ফগ্তিন। ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড মচমন্তে িুতখ েোকোল, হযতেো ফকোতনো 
অরীমেকর সম্ভোবনো েোর িতন উিয হতযতি। েোর নোিটো মক ফযন, যোইতহোক 
ফসতেটোমরতক আবোর ফেতক পোঠোও ব্রুস, েীক্ষ্ণ স্বতর আতিে মিল ব্ল্োন্ড। 
  
ফবে একটু অতগ্োিোতলো ফিখোমেল মিস ফিউইসতক। আপমন মক আিোতক ফেতক 
পোমঠতযতিন, ইনসতপক্টর? বলল ফিউইস। এখন উিভ্রোন্ত অবস্থো সযোর িতিমর, ফলমে 
েোবস ফয সমেয সমেয উধোও একেো মেমন এখন বুত  ফগ্তিন। মকিু একটো ঘতটতি এটো 
েোর িোেোয এখন ঢুতকতি। যমিও অবোস্তব। 
  
মিস ফিউইস, হযতেো বোস্তবও হতে পোতর, ভুতল যোতবন নো একেো, যেই ফহোক আি 
মবকোতল একিন খুন হতযতি। িোনোতলো ইনসতপক্টর। 
  
আপমন ফলমে েোবস সম্বতন্ধ মনশ্চযই একেো ভোবতিন নো–অবেয মনতিতক রক্ষো করোর 
ক্ষিেো েোর আতি। িোনোতলো ফিউইস। 
  
অমবশ্বোতসর সুতর মিিঃ ব্ল্োন্ড রশ্ন করতলন, আেো েোই নোমক! সব বযোপোতরই মেমন অসহোয 
একেো ফেো আমি শুতনমি। 
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মনতবমোধ সব। বলল ফিউইস। আমি মকন্তু ফসভোতব িতন কমর নো। ওুঁর স্বোিী ওুঁতক যেটো 
অসহোয বতল ভোতবন। 
  
ব্ল্োন্ড েীক্ষ্ণ স্বতর বলল, আেো মিস ফিউইস, আপমন হযতেো েোতক মবতেষ পিন্দ কতরন 
নো। েোই নয মক? 
  
গ্লোয ফশ্লষ িোমখতয বলল মিস ফিউইস, আমি েোতক পিন্দ কমর বো নো কমর;এটো মনতয 
আতিৌ িোেো ঘোিোই নো। 
  
সযোর িিম িরিো ফঠতল ঘতর রতবে করল মঠক ফসই িুহূতেম। েীক্ষ্ণ স্বতর বতল উঠল িিম, 
মিিঃ ব্ল্োন্ড বলতে পোতরন আিোর স্ত্রী ফকোেোয? খুুঁতি ফবর করতেই হতব হযোমটতক। শুধুিোি 
আপনোরো কোগ্ি-কলি মনতয মলতখই চতলতিন িোি, এিোড়ো আর মক করতিন আপনোরো 
এ পযমন্ত বলুন, মকিুই কতরনমন! উৎসতবর সব আনন্দ মনের হতয আতি, আিোর ফেো 
এটোই িতন হতে ফকোতনো এক খুনী হো -েোউন মটমকট ফকতট একটোর পর একটো খুন 
কতর যোতে–এখন ফসইরকিই অবস্থো। 
  
সযোর িিম শুনুন, আিরো এখনই ঘটনোতক এেতবমে গুরুত্ব মিতয ফিখতে চোইমি নো, মিিঃ 
ব্ল্োন্ড বলল–কতযকটো রশ্ন করতে চোই আমি আপনোতক মিিঃ িিম, আপনোর স্ত্রী মক মেন 
সপ্তোহ পূতবম মে ফসৌউসোর কোি ফেতক ফকোতনো মচমঠ ফপতযমিতলন? ফসই মচমঠতে ফসৌউসো 
এতিতে আসতব বতল িোমনতযমিল, আিোতির কোতি খবর আতি। 
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সযোর িিম এর উত্ততর মবমস্মে স্বতর বতল উঠতলো, নো, এরকি মচমঠ ফস কখতনোই পোযমন। 
হযোমট ওর খুড়েুতেো ভোই-এর কোি ফেতক ফকবলিোি আি সকোতলই একটো মচমঠ পোয। 
  
ব্ল্োন্ড বলতলো, আেো মঠক আতি। আমি শুতনমিলোি মিতসস েোবস খুব িুষতড় 
পতড়মিতলন। ফসই মচমঠটো ফপতয। 
  
সযোর িিম এবোতরও মবমস্মে নযতন েোকোতলো, আিোর ফেো েখন েোতক ফিতখ মকিু িতন 
হযমন, সযোর িিম িোনোতলো। ফকবলিোি ও বতলমিল, মে ফসৌউসো ফলোকটো সুমবধোর নয। 
েোর এখোতন আসো মঠক নয, কোরণ ফস নোমক অতনক কুকিম কতরমিল। 
  
ব্ল্োন্ড িোনতে চোইতলো, কখন ফস এরকি খোরোপ কোি কতরমিল। 
  
িিম িোনোতলো, ফসটো ওর ফিতলতবলোকোর ঘটনো, অতনকমিন আতগ্র, মকন্তু হযোমট এিন 
ফিতলিোনুষ ফয, সিয সিয ভয ফপতয আুঁেতক ওতঠ, অবেয হযতেো এটো েোর অকোরণ 
ভীমে। 
  
ভতযর কেোটো মঠকিতেো বযোখযো কতর বলতে পোতর নো, যমিও হযোমট ওর ভোই-এর কেো 
বতল, এটোও একটো িিোর বযোপোর। 
  
েোহতল আপমন বলতিন ফয সযোর িিম, ফলমে েোবস আপনোতক সমঠকভোতব মকিু 
বতলনমন। 
  
 ফসটো আমি বলতবো ফকন, ও মক বতলমিল। সযোর িিম বলতলো। 
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আেো, অেএব মিতসস েোবস মকিু বতলমিতলন আপনোতক? েীক্ষ্ণ স্বতর ব্ল্োন্ড এবোর বতল 
উঠতলো, েিতন্তর কোতি মবতেষ সোহোযয হে সযোর, যমি আপমন পমরষ্কোরভোতব িোনোতেন। 
আর ফস কেো ফভতব আপমন যমি। 
  
আেো েোহতল বলমি আমি, বহুবোর হযোুঁ, অতনকবোর আিোতক হযোমট বতলমিল, মে ফসৌউসো 
িোনুষ পযমন্ত খুন করতে পোতর, বু তলন ইনসতপক্টর? 
  
ব্ল্োন্ড কেোটো পুরনোবৃমত্ত করল, ফস িোনুষ খুন কতর? 
  
সযোর িিম িোনোতলো, েতব কেোটোর িতধয এেটো গুরুত্ব মিতে হতব আিোর এরকি িতন 
হয নো, কোরণ এই মে ফসৌউসো ফলোকটো ফসরকি মকিু করতে পোতর বতল আিোর িতন 
হযনো। েতব এটোও ফযন ভোবতবন নো, ইযট ফেতক ফনতি অরণযপে মিতয ফবোট-হোউস 
এতস ফসই খুন কতরতি হেভোমগ্নী ফিতযটোতক। আর ফকনই বো ফস খুন করতে যোতব 
বলুন, েোর মক রতযোিন হতে পোতর? 
  
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড বলল, নো, আমি েো বমলমন ফয ফসরকি মকিু ঘতটতি। 
  
েতব সযোর িিম একটো কেো িতন রোখতবন, ফসরকি ভোবো হতযমিল িোরমলন টোকোতরর 
হেযোর আতগ্ এখন আর ফসরকি নয, বযোপোরটো সীমিে। এখন েোর সতন্দহভোিন 
হেযোকোরী সীমিে। ফকউ ফবোট-হোউতস চোমব িোড়ো রতবে করতে পোতর নো একেো শুতনমি। 
একটো চোমব হতে ফেষ ক্ল এই িোেমোর হোন্ট-এ। বোগ্োতনর িতধয এখনও ফকোেোও লুমকতয 
রোখো আতি। মিতসস অমলভোর মযমন এই িোেমোর হোতন্টর সংগ্ঠক। মদ্বেীয চোমব েোর কোতি 
আতি, সযোর িিম িোতনন মক েৃেীয চোমবটো ফকোেোয? 
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সযোর িিম বলল, ফয ফেতস্কর সোিতন বতস আতিন আপমন েোর েোনমিতকর ড্রযোতর 
রতযতি। েোরপর মনতিই ফস ড্রযোর খুতল বলল, ফিখমি এখোতনই ফসটো রতযতি। 
  
ইন্সতপক্টর ব্ল্োন্ড বলল, েোহতল এবোর লক্ষয করুন, এিন একিন ফলোক, ফয ফবোট-হোউতস 
সবমরেি রতবে করতে পোতর…ফয মকনো চোমবর সন্ধোন ফপতযমিল। িোেমোর হোন্ট সমূ্পণম 
কতর মেমন ফকোতনো বোমড়র সিতসযর কোতি ফরতখ মিতে পোতরন। আর এিন একিতনর 
কোতি মিতলো েৃেীয চোমবটো যোতক িোরমলন স্ব-ইেোয েোর ঘতর ফঢোকবোর অনুিমে 
মিতযমিতলো। 
  
ফযসব ফলোকতির ফস গ্রহণ করতে পোতর, মনশ্চযই েোরো বোইতর ফেতক েোক মিতে পোতর, 
(িোেমোর হোতন্টর পমরকল্পনোিতেো পমরমচে কণ্ঠস্বর ফপতলই, ফস িোমটতে শুয পতড়, গ্লোয 
 োুঁস লোমগ্তয কৃমিিভোতব িৃতের িতেো শুতয েোকোর অমভনয করতব) সুেরোং আপমন 
মনতিই ফিখতে পোতবন। এরো হতলো, যোরো আতযোিন কতরমিল িোেমোর হোন্ট-এর। েোহতল 
এটোই বলতে হয, ফলমে েোবস, মিস ফিউইস, মিতসস অমলভোর সম্ভবে িুঁমসতয ফপোযোতরো 
এবং আপমন মনতি, আি সকোতল এতির িতধয ফকউ েোর সতি ফিখো কতর েোকতব। 
েোহতল সযোর িিম, ফস ফক হতে পোতর? 
  
সযোর িিম সোিোনয সিয মক ফযন ভোবতলো, েোরপর ফস বলতলো, মনশ্চযই ফলমগ্ িম্পমেরো। 
শুরু ফেতকই এখোতন রতযতি আতলক আর ফেমল ফলমগ্। বোকী েোকল একিন আমকমতটক্ট 
িোইতকল ওতযিযোন, ফস এখোতন এতস উতঠতি ফটমন পযোমভমলযোতনর নিো বেমর করোর 
িনয। িোেোরটনরো ওযোরবোরটন এবং মিতসস ফ োমলযোটও আতিন ফসই সতি। 
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িোযগ্োটো মবরোট মকিু বড় নয, সযোর িিম। বলল ব্ল্োন্ড। যো আিরো এখতনো িোনতে পোমরমন 
ফসটো হযতেো, একটো মবরোট িোও িোরোর পমরকল্পনো মিতলো, আমি ফকবলিোি এটোই বলতে 
চোই। হযতেো ফিতযমটতক অনয ফকোেোও গ্লোয  োুঁস লোমগ্তয হেযো করো হতযতি েোরপর 
েোতক ফবোট-হোউতস ফিত র ওপর শুইতয ফরতখ ফগ্তি। েতব ফযই এ কোি করুক নো 
ফকন, ফস িোেমোর হোন্ট-এর সমূ্পণম পমরকল্পনো িোনতেো। ফলমে েোবসতক খুুঁতি বোর করোর 
সবরকি ফচষ্টোই আিরো চোলোমে। এই আশ্বোস আপনোতক আবোর আিরো মিমে। েতব 
এরই িতধয আমি একবোর কেো বলতে চোই আতলক ফলমগ্, মিতসস ফেমল এবং িোইতকল 
ওতযিযোতনর সতি। 
  
মিস ফিউইস-এর মিতক েোমকতয সযোর িিম মনতিমে মিতলো, ওতির এখোতন উপমস্থে করোর 
িনয। িোেো ফনতড় সম্মমে িোমনতয ঘর ফেতক ফবমরতয ফগ্ল মিস ফিউইস, েোতক অনুসরণ 
করতলো সযোর িিম। 
  
বু তে পোরতলো ব্ল্োন্ড, মিিঃ িিম একোন্ত মনভমরেীল মিস ফিউইতসর উপর, অতনকটো মেশুর 
িতেো। ব্ল্োন্ড এই অবসতর ফহলিোউে পুমলে ফেেতন ফ োন কতর ইযট ইসতপরোল 
সংেোন্ত বযোপোতর ফখোুঁিখবর মনতে বলল। 
  
হপমকন্সতকও ব্ল্োন্ড বলল, মনশ্চযই েুমি অনুিোন কতর েোকতব এটো আিোর িতন হয, 
ভদ্রিমহলোর সম্ভোবয যোওযোর িোযগ্ো হতলো মে ফসৌউসোর ওই ইযতট। হযতেো ফস ফসখোতন 
মগ্তযতি অরণযপে মিতয সবোর অলতক্ষয। হযতেো ফস ফবোট-হোউতস মিমলে হয েোর আতগ্ 
মে ফসৌসোর সতি হযতেো ফসই ফলোকমট েোর লতঞ্চ কতর েোতক ইযতট ফরতখ এতস েোকতব। 
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যমি ফসখোতন ফলমে েোবস মগ্তযই েোতক, এখন ফিখতে হতব কোতরোর িৃমষ্ট এমড়তয ফস 
ফযন ফসখোন ফেতক ফবমরতয আসতে নো পোতর। 
  
েোরো নীরব হতয ফগ্ল একিন যুবকতক ঘতর রতবে করতে ফিতখ। যুবতকর মিতক ফচোখ 
েুতল মিতজ্ঞস করল ব্ল্োন্ড, মিিঃ আতলক ফলমগ্ আপমন? 
  
যুবকমট উত্তর মিল,, আমি িোইতকল ওতযিযোন। আপমন নোমক আিোতক ফেতক পোমঠতযতিন 
শুনলোি। 
  
আি মবকোতল এখোতন একটো মবতযোগ্োন্তক নোটক ঘতট ফগ্তি, আপমন মক িোতনন মিিঃ 
ওতযিযোন? এক মকতেোরী খুন হতযতি, েোর নোি িোরমলন টোকোর? রশ্ন করতলন ব্ল্োন্ড। 
  
িোইতলক চিতক উতঠ বলল, েোই নোমক ফস মকভোতব খুন হতলো? 
  
 েোতক শ্বোস ফরোধ কতর খুন করো হয, গ্লোয িমড়র  োস লোমগ্তয। বলল ব্ল্োন্ড। 
  
িোইতকল মেষ মিতয উঠল, মঠক এতকবোতর মচিনোতটযর িতেো? েোহতল আসল কেো হল, 
একটো অনুিোন করো ফযতে পোতর ফয, এখন আিরো সকতলই সতন্দহভোিন বযমি? অেবো 
ফকোতনো স্থোনীয যুবক। 
  
আিরো ফসরকি সম্ভোবনো ফিখতে পোমে নো ফয, ফকোতনো স্থোনীয ফিতল ফয এ কোি করতে 
পোতর। েীক্ষ্ণ স্বতর বলল ব্ল্োন্ড। আেো ধরুন মিিঃ ওতযিযোন, আি মবকোল চোরতট ফেতক 
পোুঁচটো পযমন্ত আপমন ফকোেোয মিতলন এটোই আমি এখন িোনতে চোই। 
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ইনসতপক্টর সমঠকভোতব আমি মকিুই বলতে পোরব নো কোরণ, আমি েখন ফটমনস ফকোতটম 
পযোমভমলযন করতে বযস্ত আবোর কখতনো বো এমিক ফসমিক ঘুতর ঘুতর ফিখমি, মকভোতব 
উৎসব স ল করো যোয। 
  
আর মঠক েখনই আমি ভোবমিলোি, ফটমনস ফনতটর  তটোগ্রো টো কেক্ষতণ ফকউ সনোি 
করতে পোরতব কোরণ, ফটমনস ফনতটর একটো অংে িোেমোর হোতন্টর রেি ক্ল। িোনোতলো 
ওতযিযোন। 
  
আেো ফসটো মক ফকউ সনোি করতে ফপতরমিল ইনসতপক্টর িোনতে চোইতলন? 
  
অবেযই ফকউ একিন কতরতি বতলই আিোর ধোরণো িোনোতলো িোইতকল। ফসটো েখন 
আমি লক্ষয কমরমন। েখন আমি পযোমভমলযোতনর বযোপোতর নেুন মচন্তোয িেগুল মিলোি। 
  
ব্ল্ন্ড রশ্ন করতলো আেো েোরপর? 
  
আমি এমিক ওমিক ফঘোরোঘুমর করমিলোি, েোরপর একবোর ফ মরঘোট-এ যোই েখন ফিখো 
হয বৃি িোরতেতলর সতি এবং মকিুক্ষণ কেোও বতলমিলোি। িোনোতলো িোইতকল 
ওতযিযোন। ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড বলতলো েোই নোমক, েোহতল ফসই বৃিতক মিজ্ঞোসো করতলই 
পোওযো যোতব আপনোর বিতবযর সিেমন। 
  
মনশ্চযই, িোরতেল আিোর কেোর সিেমন করতব অবেয মবতকল পোুঁচটোর পর সিযটো। 
আপমন ফেো মবতকল ফসোযো চোরতট ফেতক পোুঁচটো পযমন্ত আগ্রহী, খুবই অরীমেকর বযোপোর, 
ইনসতপক্টর েোই নয মক? 
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মিিঃ ওতযিযোন, আিরো আেো কমর সিযটো আতরো সংমক্ষপ্ত কতর মনতয আসতে পোতর। 
িোনোতলো ব্ল্োন্ড। 
  
িোইতকল বলল, খুবই মনমশ্চেভোতব বলতিন? আেো ফক খুন করতে পোতর এই 
ফিতযমটতক? িোনতে চোইতলো ওতযিযোন। 
  
আেো মিিঃ ওতযিযোন, এ মবষতয আপনোর ফকোন ধোরণো ফনই? 
  
নো, মবতেষ মসিোন্ত মকিু ফনই, েতব অনুিোতনর মভমত্ততে বলো যোয, হযতেো ফিতযমট 
ফভতবমিল, যমি সমেয সমেয িৃেতিহটো ফসখোতন পোওযো যোয, েতব বযোপোরটো অতনক ফবমে 
স ল হতব। 
  
ইনসতপক্টর বলল, আর একটো রশ্ন করব ওতযিযোন। আপমন ফেষবোতরর িতেো কখন 
ফলমে েোবসতক ফিতখমিতলন? 
  
হযোুঁ, েো হতব সোতড় মেনতট অেবো ফপৌতন চোরতটর সিয। িোনোতলো ওতযিযোন। 
  
েোর সম্পতকম আপমন যমি মকিু বতলন? 
  
িোনতে চোইতলো ব্ল্োন্ড। 
  
রুমটর ফকোন মিতক িোখন লোগ্োতে হয েো মেমন ফবে ভোতলোভোতবই িোতনন। এটোই িোি 
আিোর বিবয বলল ওতযিযোন। 
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একেো মক মঠক িোনমসকভোতব েোর ফবমে গ্ভীরেো মিল নো? বলল ব্ল্োন্ড। 
  
আপমন িোনমসকভোতব বলতে মক ফবো োতে চোইতিন, ফসটো েোর উপর মনভমর করতি? 
িোইতকল বলল, েোর স্নোযুতকোষগুমল অেযোমধক সমেয মিতলো ফযটো অনয কোতরো ফক্ষতি 
ফিখো যোয নো, আমি ফেো ফসটোই বলব। আিোর সতি আপনোর রতযোিন মক ফেষ হতযতি? 
  
ইনসতপক্টর মকিুক্ষণ েোতক পযমতবক্ষণ করল, িোেো ফনতড় সম্মমে িোনোতলো েোরপর 
িোইতকল ঘর ফিতড় ফবমরতয ফগ্ল। 
  
এবোর হপমকন্স-এর উতদ্দতেয ব্ল্োন্ড রশ্ন করতলো, আেো হপমকন্স ফলমে েোবস আর 
িোইতকল ওতযিযোতনর সতি মকরকি সম্পকম বতল ফেোিোর ধোরণো? 
  
ফলমে েোবস িোইতকতলর রস্তোব রেযোখোন কতরতিন হযতেো এটোই আিোর িতনর হয। 
আবোর বলল ব্ল্োন্ড, সযোর িিম ও েোর স্ত্রীর সম্বতন্ধ এ অঞ্চতলর সোধোরণ িোনুতষর ধোরণো 
মক বতল? 
  
মেমন সহিমসধো িোনমসক ভোরসোিযহীন ফলোক। 
  
হতে পোতরন, িনশ্রুমে আতি, হপমকন্স বংল। 
  
েুমি মক মচন্তো করি আমি িোমন, এটো মক ফেোিোরও মবচক্ষণ িেোিে? বলতলন ব্ল্োন্ড। 
  
 অবেয আমি ফসটোই বলতবো, িোনোতলো হপমকন্স। 
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সযোর িিম মক পিন্দসই িোনতে চোইতলন ব্ল্োন্ড। ভোতলোিন্দ মিমেতয মেমন ফবে পিন্দ 
করোর িতেো িোনুষ িোনোতলো কনতেবল। মেমন ভোতলো ফস্পোটমসিযোন, ফক্ষেখোিোর সম্বতন্ধ 
অমভজ্ঞেো আতি। েোতক অতনক সোহোযয কতরন বৃি ফলমে। 
  
এই বৃি ফলমে িমহলোমট ফক? িোনতে চোইতলো ব্ল্োন্ড। 
  
হপমকন্স বলতলো মিতসস ফ োমলযোট। শুতনমি একসিয ফ োমলযোটরো এই িোযগ্োর িোমলক 
মিল, এিন মক ফলমে েোবস মবতযর আতগ্ই েোতক মচনতেো, সযোর িিমতক এই িোযগ্োটো 
মকনতে মিতসস ফ োমলযোটই ফিোর কতরমিতলন। ব্ল্োন্ড বলতলো, আমি মিতসস ফ োমলযোট-এর 
সতি কেো বলতে চোই। 
  
ও সুন্দর মবচক্ষণ িমহলো! যমি এখোতন মকিু ঘতট যোয, েো মেমন পূতবমই িোনতে পোতরন। 
িোনোতলো হপমকন্স। 
  
ইনসতপক্টর িোনোতলো, আিোতক েোর সতি কেো বলতেই হতব। এখন মেমন ফকোেোয ফক 
িোতন-ওর সম্বতন্ধ আিোর অবোক লোতগ্। 
  
মিতসস ফ োমলযোট কেো বলমিল ফপোযোতরোর সতি ফসই সিয মবরোট ড্রমযংরুতি। ফ োমলযোট 
আতক্ষপ িোনোমেল, ফবচোমর িোরমলন এে অল্প বতযস, অেমোৎসতব িীবন শুধু-ফপোযোতরো 
েোতক মনরীক্ষণ করমিল ফকৌেূহতলর সতি। িতন হতে ভদ্রিমহলোর বযস ফযন িেবির 
ফবতড় ফগ্তি, মবকোতল ফসই িিমন্তুি ঘটনোটো ঘতট যোওযোর পর। 
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ফসই পৃমেবীটো বড় মনষু্ঠর, এই কেোটো আপমন আিোতক গ্েকোলই বতলমিতলন িযোেোি। 
মিতসস ফ োমলতযট চিতকউতঠ বলল, েোই বতলমিলোি নোমক? অবেয খুবই মনিমি সেয 
কেোটো। অবেয এরকি ঘটনো ঘটতে পোতর আমি ভোবতে পোমরমন। 
  
আপনোর েোহতল িতন হতযমিল, মকিু একটো ঘটতে পোতর বতল? এরকি আভোস ফলমে 
েোবসও আি সকোতল মিতযমিতলন, বলতলো ফপোযোতরো। 
  
আিোতক আর ওর কেো বলতবন নো, হযোুঁ হযোমট বতলমিল, আমি ওর কেো আর ভোবতেই 
পোমর নো। বলল মিতসস ফ োমলযোট। আবোর িোনতে চোইতলো ফস–আেো মক ফযন বলমিল 
ও, খোরোপ-এর বযোপোতর? 
  
মেমন বলমিতলন ওর খুড়েুতেো ভোই ইমটতযন মে ফসৌউসো সম্পতকম। খুবই িঘনয নোমক 
ফিতলটো! মেমন ভয কতরন ওতক–িোনোতলো ফপোযোতরো। 
  
ইমটতযন মে ফসৌউসো, ফক এই ফলোকমট? ফ মরঘোতটর পে মিতয ফস এতসমিতলো, রঙ কোতলো 
মকন্তু সুিেমন? আিোর েখনই িতন হতযমিল এই ফলোকটো ফক? 
  
ফসই ফলোকটোই মে ফসৌউসো িযোেোি, িোনোতলো ফপোযোতরো। 
  
ভীষণ বোমলকো রকৃমের হযোমট, ও মনতিই িোতন নো ও মক বলতি, িুঁমসতয ফপোযোতরো ওর 
কেোয কণমপোে করতবন নো, বলল ফ োমলযোট। 
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ফলমে েোবসতক খুুঁতি পোওযো যোতে নো, একেো মক আপমন িোতনন িযোেোি, এবং হযতেো 
কখতনো আর েোতক খুুঁতি পোওযো যোতব নো। িোনোতলো ফপোযোতরো। 
  
েোর ফিোষী মবতবতকর িনযই মক ফস পোমলতয ফগ্তি? এটো আপমন িতন কতরন? 
  
আপনোর িেোিে মক? িোনতে চোইতলো ফপোযোতরো। 
  
নো, ফসরকি ফিতযই নয হযোমট। রোতগ্ উতত্তিনোয মিতসস ফ োমলযোট বতল উঠতলো, আমি 
চোই নো ওর সম্বতন্ধ এরকি কেো ফকউ শুনুক। কখতনো কোউতক খুন করতে পোতর নো। 
  
ভীষণভোতব অবোক হতলো ফপোযোতরো। ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড আপনোর সতি কেো বলতে চোন, 
িযোেোি। এই সিয ড্রমযংরুতি ঢুতক কনতেবল হপমকন্স িোনোতলো মিতসস ফ োমলযোটতক, 
আপমন মক অনুগ্রহ কতর যোতবন? 
  
অবেযই যোব একেো বতল ফ োমলযোট হপমকন্সতক অনুসরণ করতলো। 
  
মিতসস ফ োমলযোট আপনোতক মচন্তোয ফ তল ফিওযোর িনয আমি িুিঃমখে, ঘতর ফঢোকোর 
সতি সতিই ব্ল্োন্ড মবনীেভোতব ফ োমলযোটতক িোনোল। এখোনকোর রমেতবেীতির সম্বতন্ধ 
হযতেো আপমন ওযোমকবহোল এটোই ধোরণো। ফসইিনয আমি আেো করমি ফয, আপমন 
আিোতির সোহোযয করতে পোরতবন। ফস আবোর বলল, একটু ফেতি, টোকোর পমরবোর অেমোৎ 
ফসই ফিতযমটর পমরবোর সম্বতন্ধ আপমন মকিু িোতনন মনশ্চযই। 
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হো মনশ্চযই িোমন, ফ োমলযোট উত্তর মিল, েোরো এতেতটর ভোড়োতট সবসিতযর িনযই। 
ফিতযমট মিল মবরোট পমরবোতরর ফিোট ফিতয, আিোতির বড় িোমল মিল েোর বড় ভোই। েোর 
মবতয হয আলতেে টোকোতরর সতি। খোিোর বোমড়র শ্রমিক মিতলো আলতেে। যমিও 
মনতবমোধ েবুও খুব পিন্দসই িোনুষ ফস। 
  
আপমন ফবে ভোতলোভোতবই িোতনন বু তে পোরমি। ফিতযমটর পমরবোতরর সকলতক। আেো, 
মক কোরণ েোকতে পোতর ফিতযমটর খুন হওযোর ফপিতন ফসটো আপমন িোতনন মক মিতসস 
ফ োমলযোট? রশ্ন রোখল ব্ল্োন্ড। 
  
ইনসতপক্টর, েো আমি বলতে পোরব নো। এটো অমবশ্বোসয ঘটনো, বু তে পোরতলন? 
ফিতযমটর বযতেি বো ঐরকতির মকিু মিল নো, বলল ফ োমলযোট। 
  
েোহতল এবোর বলুন, ফক ফক অংেগ্রহণ কতরমিল এই িোেমরহোতন্ট? রশ্ন করল 
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড। আমি আতগ্ কখতনো েোর সোতে মিমলে হইমন মিতসস অমলভোর মযমন। 
অবেয আিোর িতে মেমন ফগ্োতযন্দো ঔপনযোমসক ফযিন হওযো উমচে মেমন ফেিন নন। 
অবেয খুব হেোে হতয ফসই সোহোযযকোরী কযোতেন ওযোরবোরটন, েোর খবর মক? িোনতে 
চোইতলো ব্ল্োন্ড। 
  
আমি অবেয েোর পতক্ষ ফকোতনো কোরণ ফিমখনো, ফয িোরমলন টোকোরতক ফস খুন করতব। 
আর ফস ফকনই বো খুন করতে যোতব বলুন? অবেয েোতক আমি মবতেষ একটো পিন্দ 
কমর নো। খুন ফস করতে পোতর নো। এটোই আমি বলব। 
  
আরও একটো কেো, ফস লতনই মিতলো আি সমূ্পণম মবকোলতবলোয, িোনোতলো ফ োমলযোট। 
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ইনসতপক্টর িোেো ফনতড় হযোুঁ িোনোতলো। েোহতল ফলমগ্রো? আপমন েোতির সম্পতকম কেটুকু 
িোতনন, মিতসস ফ োমলযোট? 
  
আপোেিৃমষ্টতে ফেো িতন হয ওরো চিৎকোর িম্পমে, ওরো মিল কতটি ভোড়ো মনতয িোস িু-
এক হতলো এখোতন এতসতি। খুবই রোণচঞ্চল মিিঃ ফলমগ্। িন্তবয রোখতলো মিতসস 
ফ োমলযোট। 
  
ইনসতপক্টর বলল, আমি িোনতে ফপতরমি, খুবই আকষমণীয এবং সুন্দরী িমহলো মিতসস 
ফলমগ্। সযোর িিম মক ফকোতনো সিতয েোর রমে িুবমলেো ফবোধ করতে পোতরন এটো মক 
আপনোর িতন হয নো। 
  
মিতসস ফ োমলযোট আশ্চযমতবোধ করল। নো নো, কখতনোই সযোর িিম ফসরকি ফলোকই নন। 
  
সবসিয মেমন বযস্ত েোতকন েোর কোি মনতয। এিোড়োও মেমন খুবই ভোতলোবোতসন েোর 
স্ত্রীতক। মেমন ফিোতটই অসৎ রকৃমের ফলোক নন। মেমন বলতলন। 
  
আেো আপমন মক মকিু িোনোতে পোতরন ফলমে েোবস এবং মিিঃ ফলমগ্র সম্পতকম? ব্ল্োন্ড 
মিজ্ঞোসো করল। 
  
িোেো ফনতড় ফ োমলযোট িোনোতলন, নো, মস্থরভোতব মকিু বলতে পোরব নো। 
  
ইনসতপক্টর বলতলন, যোক এ ফেো ফগ্ল েোরস িম্পমের অন্দরিহতলর খবর, এবোর 
বোইতরর মকিু খবর িোনো িরকোর। ধরো যোক মিস ফিউইস-এর কেো, খুব িক্ষ 
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ফসতেটোমর উমন, সযোর িতিমর কোতি একেো আমি শুতনমি। উমন মক সযোর িতিমর মবতযর 
আতগ্ ফেতকই ফসতেটোমর মিতলন? 
  
হো যমিও মনমশ্চেভোতব বলতে পোরমি নো েবুও আিোরও েোই িতন হয। িোনোতলো 
ফ োমলযোট। 
  
মিস ফিউইস হযতেো খুব একটো পিন্দ করতেন নো ফলমে েোকসতক। েোই নয মক? 
আেো মিস ফিউইসতক মক ফলমে েোবস িোরমলতনর িনয ফবোট-হোউতস ফকক এবং  ল 
মনতয ফযতে বতলমিতলন? 
  
মিতসস ফ োমলযোট মকমঞ্চৎ আশ্চযম ফবোধ করতলো। 
  
মিস ফিউইস মনতির ইেোনুযোযী ফকক আর  ল সংগ্রহ কতর বতলন, মেমন িোরমলতনর 
িনয মনতয যোতেন, আিোর ফেো েোই িতন হয। এবং ফ োমলতযট িোনোতলো, েোতক ফকউ 
ফবোট-হোউতস ফযতে বতলমন। 
  
আেো েোহতল এটোই? মিতসস ফ োমলযোট আপনোতক ধনযবোি এই সহতযোমগ্েোর িনয, 
ফলমে েোবস খুব েীঘ্রই রেযোবেমন করুক এটোই আিোতির কোিয। বলতলো মিিঃ ব্ল্োন্ড। 
সমেযই সুন্দরী এবং আকষমণীযো মিতসস ফলমে েোবস–েোর লোল চুল। মঠক এই সিয 
একিন িরিো ফঠতল ঘতর রতবে করল। আপমন নোমক আিোর ফখোুঁি করতিন ইনসতপক্টর 
মিতসস ফলমগ্ বলল। মিতসস ফ োমলযোট েোর সতি রোন্ড-এর পমরচয কমরতয মিতয ঘর 
ফেতক ফবমরতয ফগ্ল। 
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আেো আপনোর ফটতন্ট যোরো েরুণ, ভমবষযৎবোণী িোনোর িনয মভড় কতরমিল–আপনোর এই 
আধঘণ্টো অনুপমস্থমেতে েোতির মক রমেমেযো হতযমিতলো মিতসস ফলমগ্? িোনতে চোইতল 
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড। 
  
হযোুঁ, ফসইিনযই আমি একটো কোেম  ুমলতয ফরতখ মগ্তযমিলোি ফটতন্টর বোইতর ফয আমি 
আবোর সোতড় চোরতটয ম তর আসমি। বলতলো মিতসস ফলমগ্। 
  
েোর পযোতে ফনোট কতর রোখল ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড, মিতসস ফলমগ্র বিবযটো। েোরপর মিতসস 
ফলমগ্র মিতক ম তর েোতক ধনযবোি িোনোতলো। 
  
িরিো খুতল সতি সতি ঘর ফেতক ফবমরতয যোওযোর সিয এরকুল ফপোযোতরোর সতি ফিখো 
হতয ফগ্ল মিতসস ফলমগ্র। 
  
ইনসতপক্টর ঘতরর মেমলং-এর মিতক েোমকতয বলতে লোগ্তলো, মবতকল চোরতট ফেতক সোতড় 
চোরতট পযমন্ত ফস নোমক ফটতন্ট মিতলো, একেো মিতসস ফলমগ্ বতলতি। অপরপতক্ষ মিতসস 
ফ োমলযোট এর কোতি িোনো ফগ্তি, ফ োমলযোট মবতকল চোরতট ফেতক সোতড় চোতরট পযমন্ত মট-
ফটতন্ট সোহোযয কতরমিতলো, ফসই আধঘণ্টো সিতযর িতধয ফস মিতসস ফলমগ্তক ফিখতে 
পোযমন। এবোর একটু েোিল ইনসতপক্টর। আবোর বতল ফযতে লোগ্তলো, ফবোট-হোউতস 
িোরমলতনর িনয  ল আর ফকক মনতয মগ্তযমিল মিস ফিউইস, ফলমে েোবস-এর মনতিমে 
অনুসোতর, একেো ফিউইস বতলতি। অেচ মিতসস ফ োমলযোতটর বিবয অনুযোযী মিস 
ফিউইস স্বইেোয ফবোট-হোউতস মগ্তযমিল ঐগুমল মনতয। আবোর ফলমে েোবস-এর পতক্ষ 
একোি করো অমবশ্বোসয এবং স্বভোবমবরুতি, িোইতকল ওতযিযোন-এর বিবয। 
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ফপোযোতরো একটো মবরমিসূচক েব্দ কতর বলল, কোতরো সতি কোতরো বিতবযর মিল ফনই। 
অবেয এটোই সবসিয হতয েোতক। অেএব মিিঃ ব্ল্োন্ড, আপমন মক মসিোন্ত মনতলন? 
  
গ্ভীর স্বতর ব্ল্োন্ড বলতলো, আিোর এরকি িতন হয ফয, িোরমলন টোকোর এিন ফকোতনো িৃেয 
ফিতখ ফ তলমিতলো ফয, ফস িোনেই, েোতক খুন হতেই হতব। 
  
ফপোযোতরো বলল, আমি আপনোর ধোরোণোর মবপতক্ষ যোমে নো। েোহতল এখন রশ্ন হতে, 
িোরমলন মক ফিতখমিতলো? 
  
ইনসতপক্টর বলতলো, হযতেো িোরমলন ফকোতনো খুতনর িৃেয অেবো খুনীতক ফিতখমিল? 
  
ফপোযোতরো রশ্ন করল, খুন? কোতক করো হতযমিল? 
  
আপনোর মক িতন হয মিিঃ ফপোযোতরো? ফলমে েোবস িীমবে অেবো িৃে? িোনতে চোইতলো 
ব্ল্োন্ড। 
  
উত্তর ফিবোর পূতবম মকিু একটো মচন্তো করতলো ফপোযোতরো। েোরপর বলল, ফলমে েোবস িৃে 
বতলই আিোর ধোরণো। েোহতল শুনুন একেো আমি বলমি ফকন? ফলমে েোবস ফয িৃে 
একেো মিতসস ফ োমলযোট িতন কতরন। মেমন ভোন কতরই বলুন অেবো সমেযই বলুন, 
মিতসস ফ োমলযোট মবশ্বোস কতর ফলমে েোবস িৃে। হযতেো েো আিরো িোমন নো, ফসটো 
মিতসস ফ োমলযোট-এর পতক্ষ িোনো সহি। 
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এরকুল ফপোযোতরো পরমিন সকোলতবলোয ফিক োে-এর ফটমবতলর সোিতন এতস বসতলো। 
অমলভোর েখতনো অনুপমস্থে মিতলো। পূবমমিতনর িুঘমটনোর ক্ষে এখতনো ফস কোমটতয উঠতে 
পোতরমন। ফকবলিোি এক কোপ কম  পোন কতর িোইতকল ওতযিযোন বোইতর ফকোেোয ফযন 
চতল মগ্তযমিতলো। ফিক োে ফটমবতল ফকবলিোি সযোর িিম এবং েোর মবশ্বোসী-সহকোমরণী 
মিস ফিউইসতক হোমির েোকতে ফিখো ফগ্ল। 
  
সম্ভোষণ িোনোতলো সযোর িিম, সুরভোে সুঁমসতয ফপোযোতরো, সিস্ত বযোপোরটো ফযন ফকিন 
অমবশ্বোসয। ফকোেোয এখন আতি হযোমট? বলতলো সযোর িিম। 
  
মিতসস ফিউইস বলল, ইনমেমটউতট েিন্ত হতব আগ্োিী বৃহস্পমেবোর। 
  
ফপোযোরোর মিতক েোমকতয উতত্তমিেভোতব সযোর িিম বলতলো, েিন্ত! েোর িোতন? মকতসর 
েিন্ত হতব? আেো িুঁমসতয ফপোযোতরো, আপমন মক ভোবতিন ফস িৃে, েোই নোমক? 
  
সযোর িিমতক ফপোযোতরো বলতলো, ওসব মচন্তো িোেোয আনোর এখন সিয নয, অতনক ফিমর 
আতি। 
  
সযোর িিম বলতলো, মঠকই আতি ফস আপমন এরকি ভোবতিন ফেো, আমিও এই কেোই 
বলমি, বতল মনতির িতন িোেো নোড়তে নোড়তে ফবমরতয ফগ্ল িিম। 
  
ফপোযোতরো ভোবতে লোগ্ল। ফটোতে িোখন লোগ্োবোর সিয, যমি সতন্দহিনকভোতব স্ত্রী খুন 
হয, েতব স্বভোবেই স্বোিীতক সতন্দহ করো হতয েোতক। আবোর একইভোতব স্বোিী খুন হতল 
স্ত্রীতক সতন্দহ করো হয। অেচ এতক্ষতি িতনই হয নো ফয েোর স্ত্রীতক খুন করতে পোতর 
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সযোর িিম। যেটুকু ফস ফিতনতি এখতনো পযমন্ত, সযোর িিম সম্বতন্ধ ভোবতলো ফপোযোতরো–েোর 
ফেতক িতন হয স্ত্রীতক িিম খুবই ভোতলোবোতস। খুবই িিমোহে হতযতি িিম েোর স্ত্রীর 
মনরুতদ্দে হওযোর বযোপোতর। খুতনর যো ধরন এতে ফপোযোতরোর িতন হয এখোতন িুমট খুন 
হতযতি। 
  
অকস্মোৎ বতল উঠল মিস ফিউইস ফপোযোরোর মচন্তোয বোধো মিতয, ওতির মবতযটো মক 
িুভমোগ্যিনক, একেো মক আপনোর িতন হয সুঁমসতয ফপোযোতরো? 
  
ফপোযোতরো উত্তর মিল, মনশ্চযই িুভমোগ্যিনক, মবতেষ খোরোপ রভোব মিতলো সযোর িিম-এর 
উপর ফলমে েোবস-এর। ফযিন ফলমে েোবস-এর রেযোেো মিল ফকবল স্বোিীর কোি 
ফেতক িূলযবোন উপহোর পোওযো–ফবমে কতর, অতনক ফবমে কতর। 
  
মঠকই, উমন ফয উচ্চোকোঙ্খী সযোর িিমতক ফিতখ েো িতন হয নো। বলল মিস ফিউইস। 
অেএব যমি মেমন িতন করতেন অতনক মকিু করতে পোরতেন। িুঁমসতয ফপোযোতরো, 
সমেযই মেমন একিন উতিখতযোগ্য িোনুষ। অেচ কখতনো েোতক বু তে পোতরনমন েোর স্ত্রী। 
ফয ফিমসন ফেতক েোর ফকোট এবং িোিী িোিী অলঙ্কোর ফবমরতয আতসমিতসস েোব সযোর 
িিমতক ফসইরকি একটো ফিমসন িতন করতেন। অেচ অনয ফকোতনো ফিতযতক যমি মেমন 
মবতয করতেন েতব অবেযই ফসই ফিতয েোর ফযোগ্যেোর রেংসো করতেো।…আতবতগ্ মিস 
ফিউইস-এর কণ্ঠস্বর রুি হতয ফগ্তলো। ফপোযোতরো ফিতযমটর মিতক েোকোতলো, েোর মনতযোগ্ 
কেমোর ফরতি পতড় ফগ্তি মিস ফিউইস, েোর আতবগ্ ভরো কেো, ভোব ভিীতে 
স্বেিঃসূ্ফেমভোতব ফবো ো যোতে। 
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ফচোতখর িল ফ তল বলল মিস ফিউইস, মেমনও মঠক এরকি, ধূেম ফবড়োল-এর িতেো। 
  
আপমন বলতলন, মেমনও মঠক একইরকি অেমোৎ ফলমে েোবস সম্পতকম। ফপোযোতরো বলল, 
আেো মেমন এখনও আতিন অেবো নো? 
  
নো নো, কখনই মেমন িৃে নন। মিস ফিউইস েীক্ষ্ণ স্বতর বলল–মেমন অনয ফকোতনো 
ফলোতকর সতি চতল ফগ্তিন, এটোই আিোর ধোরণো, অবেযই মেমন এটো কতরতিন, মেমন 
মঠক এই ধরতনরই ফিতয। 
  
ফপোযোতরো বলল, এটো মক সম্ভব, হযতেো বো সম্ভব হতে পোতর। 
  
এটো শুধু এভোতবই বযোখযো করো যোয, বলতলো মিস ফিউইস। অবেয সযোর িিম ফসটো 
ভোতবন নো। 
  
ফপোযোতরো মিজ্ঞোসো করল, অপর ফকোতনো পুরুতষর সতি মক েোর সংস্রব আতি? 
  
সবমনোে, মেমন অেযন্ত চেুর িমহলো, বলল মিস ফিউইস। ফযিন িতন করুন, মেমন 
সবরকি ফচষ্টো কতরতিন িোইতকল ওতযিযোনতক ফবোকো বোনোতনোর িনয। মেমন কযোতিমলযো 
গ্োতেমতন যোন বিতরর এই সিতয েোতক সতি মনতয, মেমন ফযন ফটমনস পযোতভমলযতন 
আগ্রহী এিন ভোব ফিখোন। 
  
এটো শুতনমি, সযোর িিম অতনক মকিু করতে পোতরন েোর স্ত্রীতক খুেী করোর িনয, বলল 
ফপোযোতরো। অবেযই নো, ফকোতনো ফখলো এিন মক ফটমনতসও েোর ফকোতনো আগ্রহ ফনই। ফস্র  
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ফবোকো বোনোবোর িনয, িোইতকল ওতযিযোনতক েোর কোতি মনতিতক আকষমণীয কতর ফেোলোর 
িনয এই রকি আর মক। হযতেো পুতরোপুমর িোইতকলতক মেমন আযত্ব করতেন, যমি নো 
েোর েোই বোনোবোর িনয অনয ফকোতনো িোি িোইতকতলর েোকে–বলল ফিউইস। 
  
এিন ভোব ফিখোতলো ফপোযোতরো, ফযন উত্তরটো মিতল ফগ্তি। বলল, আেো েোহতল িুঁমসতয 
ওতযিযোতনর েোই বোনোবোর অনয িোি আতি? 
  
মিতসস ফলমগ্ হল েোর অনয ফিোসর। সযোর িতিমর কোতি এই িমহলোই েোর িনয সুপোমরে 
কতরমিল, বলল মিস ফিউইস। মিতসস ফলমগ্ মবতযর পূতবম ফেতকই েোতক মচনে। িোতনন, 
মেমন িমবও আুঁকতেন। 
  
আন্দোতি ফপোযোতরো বলল, িতন হয ফিতযমট আকষমণীযো ও বুমিিেী েরুণী। ফস আি 
অতনক উন্নমে করতে পোরে মবতয নো করতল েোর মবশ্বমবিযোলতযর মেক্ষোও আতি আিোর 
িতন হয। বলল মিস ফিউইস। ফলমে েোবস ফবে ভোতলোরকি সিয কোমটতযতি েোর 
সতি, যখন ফেতক িোইতকল ওতযিযোন এখোতন এতসতি। আিোর ধোরণো মিতসস ফলমগ্র 
ফরি মিল িোইতকল-এর সতি, আতলক ফলমগ্র সতি মবতয হওযোর পূবম। অেমোৎ আপনোর 
কেোিতেো ফস মকন্তু ওতযিযোন নন যমি ফলমে েোবস কোতরো সতি চতল মগ্তয েোতকন। 
কোরণ এখতনো এখোতনই আতিন ওতযিযোন, ফপোযোতরো বলল। 
  
মিস ফিউইস বলল, আমি মনিঃসতন্দহ ফয, মেমন অনয ফকোতনো পুরুতষর সতি ফিখো করতে 
ফগ্তিন। এইরকিভোতব এর আতগ্ও মেমন বোমড় ফেতক ফবমরতয ফযতেন। 
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ফপোযোতরো ভোবতে লোগ্ল মিস ফিউইতসর মিতক েোমকতয। এই িমহলোর কেো মবশ্বোস করো 
যোয মকনো। এটোই েোর আেঙ্কো। কোরণ মিতসস ফ োমলযোট অতনক ফবমে িোতন মিস 
ফিউইস-এর ফেতক। 
  
ঘতর রতবে করল এই সিয মিতসস িোেোরটন, েোতক ফিতখ সুরভোে িোনোল মিস 
ফিউইস। 
  
 মিতসস িোেোরটন ফপোযোতরোতক ফিখতে ফপতয বলল, িুঁমসতয ফপোযোতরো, সুরভোে, আেো। 
শুনলোি েিন্ত হতব নোমক বৃহস্পমেবোর? িুঁমসতয ফপোযোতরো আপনোর সতি সোিোনয মকিু 
কেো বলতে চোই। 
  
ফপোযোতরো উতঠ িোুঁমড়তয েোতক সোির অভমযেনো িোমনতয বলল, িযোেোি, অবেযই–ফসটো ফেো 
খুব ভোতলো কেো। 
  
মিস ফিউইস ঘর ফেতক ফবমরতয ফগ্ল, মিতসস িোেোরটন েখন একটো ফচযোর মনতয 
বসল। 
  
ফকোতনো ফিোমটভ বযমেতরতকই, ফবচোরী িোরমলন টোকোরতক ফকোতনো মবকৃে িমস্ততষ্কর ফলোক 
খুন কতর েোকতব। িন্তবয িোনোতলো মিতসস িোেোরটন, আর ফকোতনো ভূমিকো নো ফরতখই 
শুরু কতর মিল ফস, আিোর িতন হয নো িুঁমসতয ফপোযোতরো, ফলমে েোবস-এর ফকোতনো 
পমরণে বুমি আতি, যমি ফকোতনো অপমরমচে ফলোকও বতলন েোতক, িযোেোি, চলুন একটু 
ঘুতর আমস ঐ অরতণয, েোহতলই ফস ফবমরতয পড়তব েোর সতি। 
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ফপোযোতরো েোতক মিজ্ঞোসো করল, আপমন মক এটোই িতন কতরন েোহতল, িৃেতিহ এই 
এতেতটই আতি? মঠক েোই, এটোই আমি িতন কমর িুঁমসতয ফপোযোতরো, িোনোতলো মিতসস 
িোেোরটন। 
  
ফপোযোতরো বলল, এর সম্ভোবনো খুব ফবমে, িযোেোি আপমন মঠকই বতলতিন। 
  
মিতসস িোেোরটন বলল, অবেযই আিোর ধোরণো মঠক। মকন্তু এটোই খুব অস্বমস্তকর লোগ্তি 
আিোর কোতি ফয, খুনী এখনও আিোতির িতধয মিতে আতি। বু তে পোরতলন িুঁমসতয 
ফপোযোতরো। 
  
িযোেোি, এতক্ষতি আিোর একটো বিবয আতি, মক কতরই বো ফবোট-হোউতস রতবতের 
অনুিমে ফপতলো একিন আগ্ন্তুক? েোর ফেো চোমবর রতযোিন মিল? বলল ফপোযোতরো। 
  
ও এই কেো। ফসটো ফেো খুবই সহি, ফিতযমট মনশ্চযই বোইতর ফবমরতয এতসমিতলো, বলল 
মিতসস িোেোরটন। হযতেো ঘতরর িতধয বতস ফেতক একতঘতযমি কোটোতনোর িনয বোইতর 
ফবমরতয এতসমিতলো ফিতযমট আর ফসই সিয হযতেো ফস হযোমট েোকসতক খুন করতে 
ফিতখ েোকতব, েোর  তল খুনী েোতক খুন করতে বোধয হতযতি। 
  
েোন্তভোতব িোেো নোড়তলো ফপোযোতরো। েকম করোর রতযোিন ফনই মিতসস িোেোরটতনর সতি। 
একটো উতিখতযোগ্য মিতক নির পতড়মন মিতসস িোেোরটতনর। যমি সমেযই িোরমলন 
টোকোর ফবোট-হোউতসর বোইতর খুন হতয েোতক, েোহতল মনশ্চযই খুনী িোেমোর হোতন্টর 
পমরকল্পনো িোনে, েো নো হতল, ফিতযমটর িৃেতিহমট আবোর ফবোট-হোউতস ফরতখ, েোর 
গ্লোয িমড়র  োস পমরতয মিতযমিল ফকন? 
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ফপোযোতরো ফস কেো নো বতল বলল, েোর স্ত্রী এখতনো ফবুঁতচ আতিন, এটোই সযোর িিম মবশ্বোস 
কতরন। েোতির স্ত্রী সেযই িৃে, একেো সব স্বোিীরোই ফভতব েোতক, েোরো মবশ্বোস করতে 
চোয নো। এিোড়োও েোর স্ত্রীর রমে অেযন্ত আকষমণ মিতলো সযোর িতিমর, িোনোতলো মিতসস 
িোেোরটন। 
  
মিতসস িোেোরটন, এ বযোপোতর আপনোর কেো বলো িরকোর চী  কনতেবতলর সতি। 
ব্ল্োন্ড হোউতন্ডর বযোপোতর বলো রতযোিন, িোনোতলো ফপোযোতরো। 
  
মিতসস িোেোরটন সতি সতি ফহতস উঠতলো, আমি মনতি কেকটো ব্ল্োন্ড হোউি-এর িতেো, 
এটো ফলোতক ভোতব িোতনন িুঁমসতয ফপোযোতরো? আর আপমনও েোই ভোবতিন মনশ্চয, আমি 
বোিী ফরতখ বলতে পোমর। 
  
ফপোযোতরো ঘর ফেতক ফবমরতয পড়তলো মিতসস িোেোরটন চতল ফযতেই। ফস ঘুতর ফবড়োতে 
লোগ্তলো ঘন িিতল, অরণযপতে, েোর ফয সকল িোযগ্ো অরকোমেে ফসখোতনই নির 
ফবমে। একটো  মলর ফভের অবতেতষ ঘুরতে ঘুরতে রতবে করতলো ফপোযোতরো। বড় 
মনস্তব্ধ, বড় মনিমন িোযগ্োটো, ফহলিোউতের নিীর ধোতর ঘোতসর উপর একটো  মল বেমরর 
কেো বতলমিল িোইতকল ওতযিযোন। 
  
ইমটতযন মে ফসৌউসো, ফহলিোউে, ইযট এসতপরোন্স সিস্ত মকিু ফযন মক রকি ধরতনর, 
অবেযই ফপোযোতরোর কোতি ফসটো স্পষ্ট নয। হঠোৎ ফপোযোতরোর নিতর চকচতক একটো 
মিমনস ফিখো মিতলো, েৎক্ষণোৎ ফস িোমট ফেতক কুমড়তয মনতলো ফসটো। ভ্রু কুুঁচতক ফসটোর 
মিতক েোকোতেই েোর িতন একটো িমব ফভতস উঠতলো। এটো মিল একটো ফসোনোর 
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ফিসতলট। েোর িতন পড়ল, িযোেোি জ্বতলকো ওরত  ফেমল ফলমগ্। আবোর ফস ফযন ফটতন্ট 
মগ্তয বতসতি ফলোতকর ভমবষযৎ বলতি ফসখোতন বতস, আর এই ফিসতলটটো ফেোভো পোতে 
েোর অতি, অেএব? 
  
েোহতল মক এখোতন, এই  মলতে এতস বতসমিল ফেমল ফলমগ্। আর এই িোিী ফসোনোর 
টুকতরোটো েোর ফিসতলট ফেতক খুতল পতড় ফগ্তি? হযতেো ফস লক্ষয কতরমন। গ্েকোল 
মবতকতলর ঘটনোটো ফবোধহয। এইসব আতলোড়ন েুলল ফপোযোতরোর িতন। ইমেিতধয কোতরো 
পোতযর েব্দ শুনতে ফপতলোলো ফস। একটো িোযোিূমেম  মলর সোিতন এতস েিতক িোুঁড়োতলো। 
েরুণ এক যুবক, িনটো েোর অস্বোভোমবকভোতব মবমক্ষপ্ত একেো ফপোযোতরোর িতন হল। ফস 
বলল, িোপ করতবন, আমি মঠক বু তে পোমরমন, যুবকমটর কেোয মবতিেী টোন। 
  
ফপোযোতরো েোন্তভোতব ফহতস বলল, আপমন এখোতন অনোহুে, এটোই আিোর আেঙ্কো, 
ফহোতেল ফেতক মক আসতিন আপমন? 
  
যুবকমট বলল, হযোুঁ, রোস্তো েটমকোট করোর িনয বতনর ফভের মিতয আসমিলোি, নিীর 
ফিমটতে যোতবো বতল। 
  
এখোন মিতয ফকোতনো পে ফনই, আপমন ফয পতে এতসমিতলন, ফসই পে মিতযই ম তর 
ফযতে হতব আপনোতক, ফপোযোতরো েোতক বলল। 
  
িোেো মনচু কতর চতল যোবোর সিয যুবকমট বলতলো, আমি অেযন্ত িুিঃমখে। ম তর ফযতে 
েোতক ফপোযোতরো  মল ফেতক ফবমরতয এতস। পে চলতে চলতে ফস ভোবতে লোগ্তলো, ভুল 
করলোি নোমক আমি? েতব মক আমি খুনীতক ফিখলোি? স্বগ্েভোতবই বলতলো ফস। গ্েকোল 
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উৎসতব এই যুবকমট অবেযই উপমস্থে মিতলো। কোতরো সতি ফিখো করতে এতসমিতলো ফস 
িতন হয। মনতিতকই ফস রশ্ন করতলো, কোর সতি ফিখো করতে এতসমিতলো আর মক িনযই 
বো? 
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৪. ফলির িার ারে ডঘারাঘুলর 
যখন ফস  মলর চোরপোতে ফঘোরোঘুমর করমিল েখন ফিখল মিতসস ফলমগ্ বতস আতি এক 
িোযগ্োয। ফযন লো  মিতয উঠতলো সতি সতি যখনই ফপোযোতরোতক ফিখতে ফপল মিতসস 
ফলমগ্। আপমন িুঁমসতয ফপোযোতরো, চিমকেভোতব বলল ফস, এতকবোতরই শুনতে পোইমন 
আপনোর পোতযর েব্দ, ভীষণ চিতক মিতযতিন আিোতক। 
  
িতন হয, আপমন মকিু খুুঁিতিন িযোেোি? ফপোযোতরো বলল, হযতেো বো ভুল কতর মকিু 
ফ তল ফগ্তিন এখোতন, নো হয আপনোর মকিু হোমরতযতি। মনশ্চযই আপমন আিোর সতি 
ফিখো করতে আতসনমন, এটো আিোর পতক্ষ খুব িুভমোতগ্যর বযোপোর। 
  
মিতসস ফলমগ্ ফচেনো ম তর ফপতয উত্তর মিল, ফকউ মক এখোতন এই সকোলতবলোয কোতরো 
সতি ফিখো করতে আতস? 
  
পূবম মনমিমষ্ট ফকোতনো িোযগ্োয কখতনো কখতনো ফকউ আতস ফবোধহয। ফপোযোতরো উত্তর মিল। 
  
ফস আবোর বলল, স্বোিীরো খুব ঈষমোপরোযণ হয, সব ফিতযতিরই অমভতযোগ্ েোতক েোতির 
স্বোিীর মবরুতি, মবতেষেিঃ ইংরোি স্বোিীতির ফক্ষতি ফেো বতটই। েোহতল আপমনও মক 
ফসই িতল? রশ্ন করতলো মিতসস ফলমগ্। 
  
ফপোযোতরো বলল, আমি িুিঃমখে িযোেোি, আমি মকন্তু স্বোিী নই। 
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মিতসস ফেমল ফলমগ্ উত্তর মিল, এর িতধয িুিঃমখে হবোর মকিুই ফনই ফস মবষতয আমি 
মনমশ্চে। আর আপমন ফয ফবে সতচেন এবং অমববোমহে েোকতেই পিন্দ কতরন, েোও 
আমি মনমশ্চে রূতপ িোমন। 
  
িযোেোি, একেো মঠক নয, ফসটো খুবই ভযঙ্কর, িীবতন আমি ফয ভুল কতরমি, এখন আমি 
ফসটো। বু তে পোরমি, উত্তর মিল ফপোযোতরো। 
  
ফেমল ফলমগ্ বলল, আিোর মকন্তু ধোরণো, মনতবমোধ ফলোতকরোই মববোহ কতর। 
  
আেো িযোেোি, আপনোর এখন ফসই মিনগুতলোর িনয িুিঃখ হয নো, ফসই ফচলমসর 
মিনগুমলতে যখন আপমন িমব আুঁকতেন? রশ্ন করতলো ফপোযোতরো। 
  
আপমন ফিখমি সিস্তই িোতনন আিোর সম্পতকম, িুঁমসতয ফপোযোতরো? বলল ফেমল ফলমগ্। 
  
একিন ফলখক আমি, এরকুল ফপোযোতরো বলল, আমি সবমকিু িোনতে চোই িোনুতষর 
সম্বতন্ধ। 
  
িযোেোি, আপনোর িুিঃখ হয নো ফসই ফ তল আসো মিনগুতলোর িনয, আবোর বলতলো 
ফপোযোতরো। মিতসস ফলমগ্ একটো আসতন বতস বলল, মঠক িোমন নো। ফপোযোতরো েোর 
পোতের িোযগ্োটোতে বসতলো। রেি যখন আমি এখোতন িুমট কোটোতে আমস, আমি 
ফভতবমিলোি সব মকিুই আতগ্র িতেো চলতব এখোতন। অেচ কোযমেিঃ েো হতলো নো। ফকন 
িোমন নো, আতলক ফলমগ্ মকরকি ফযন ফখযোমল; মক হতযতি েোর িোমন নো। ভীষণ িুবমল 
ওর স্নোযু। িোত  িোত  ফকউ ওতক ফ োন কতর ভযঙ্কর ফকোতনো খবর ফিয। মকন্তু ও মকিু 
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িোনোয নো আর আিোতক পোগ্ল কতর ফেোতল এই বযোপোরটো, হযতেো ফকোতনো নোরী ওর 
িীবতন এতসতি আমি ফসটোই ফভতবমিলোি। নো নো, ফসটোও নয…। কেোগুমল েিে বতল 
ফগ্ল ফেমল ফলমগ্। 
  
ফপোযোতরোর িৃমষ্টতে পড়ল ফযন ফেমল ফলমগ্র কণ্ঠস্বতর সতন্দতহর আভোস। ফপোযোতরো রসি 
পমরবেমন কতর মিজ্ঞোসো করতলো, িযোেোি আপমন মক গ্েকোল মবকোতল চোতযর আসতর 
মিতলন? 
  
ভ্রূ েুতল ফপোযোরোর মিতক েোকোল ফেমল, বলল চোতযর আসতর? দ্রুে বলল, হযোুঁ মনশ্চযই, 
ফিযোমেষীর িদ্মতবতে একভোতব বতস েোকো মক মবরমিকর আপমন ফেো িোতনন নো? 
  
আিোর িতন হয িযোেোি, একটু আতগ্ আপমন এখোতন মকিু একটো খুুঁিতে এতসমিতলন! 
বলল ফপোযোতরো। ফিখুন ফেো এটো খুুঁিমিতলন মকনো? ফপোযোতরো েোতক একটো সুিৃেয 
ফসোনোর টুকতরো ফিখোতলো হোতে কতর। 
  
মঠক বতলতিন, হযোুঁ, আমি ফেো এটোই খুুঁিমিলোি, ফেমল বলল। িুঁমসতয ফপোযোতরো ধনযবোি, 
আর আপমন ফকোেো ফেতক এটো ফপতলন? িোনতে চোইতলো ফেমল ফলমগ্। 
  
পতড়মিল এই  মলর ফিত র ওপর, ফপোযোতরো বলল। 
  
এটো হযতেো ফ তল মিতয েোকতব, বলল মিতসস ফলমগ্। 
  
ফপোযোতরো রশ্ন করতলো, গ্েকোল মক? 
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 হযতেো আতগ্ ফকোতনো একমিন হতব, নো নো, কোলতক নয। বলতলো ফেমল। 
  
ফিোর-এর সতি ফপোযোতরো বলল, নো িযোেোি গ্েকোল মবকোতলই, কোরণ আমি েখন 
আপনোর কমির ফিসতলতট এটো ফিতখমিলোি, গ্েকোল যখন আপমন ফটতন্ট আিোর 
ভমবষযতের কেো বলমিতলন। 
  
আর ফকউ ফবোধহয ফপোযোতরোর িতেো এভোতব মিতেয কেো িোতন নো। আসল কেোটো হল, 
এইভোতব অতনযর কোি ফেতক, মিতেয চোপ মিতয েোর ফপতটর কেো বোর কতর মনতে িোতন 
ফস। আর  লও হতলো েোতে। 
  
মঠক িতন করতে পোরমি নো আমি, বলল ফেমল ফলমগ্। আমি ফয এটো হোমরতযমি েো আি 
সকোলতবলোয আমি লক্ষয করলোি। 
  
মিতসস ফেমল ফলমগ্ ফপোযোতরোতক আর একবোর ধনযবোি িোমনতয দ্রুেগ্মেতে  মল ফেতক 
ফবমরতয ফগ্ল। 
  
ভোবতে েোকতলো ফপোযোতরো অপসৃযিোন ফেমল ফলমগ্র মিতক েোমকতয–এই  মলর ফভেতর 
গ্েকোল মবতকল চোরতটর সিয, মনশ্চযই কোতরো সতি আপমন ফিখো করতে এতসমিতলন, 
ফবোট-হোউতস যোওযোর পতে। 
  
ফপোযোতরো আতরো একবোর শুনতে ফপল কোতরো পোতযর েব্দ। স্বগ্েভোতব ফস বলল, মিতসস 
ফলমগ্ েোর সতিই ফিখো করতে এতসমিল এখোতন, ফযই আসুক নো ফকন। ফস অসু্ফট স্বতর 
বলতলো, আবোর ভুল করলোি আতলক ফলমগ্তক আসতে ফিতখ। 
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শুনতে ফপতযমিল কেোটো আতলক ফলমগ্। রশ্ন করতলো, মক বলমিতলন ফযন িুঁমসতয 
ফপোযোতরো, ভুল মক বযোপোতর? 
  
ফপোযোতরো বলল, িোতনন আিোর মবতেষ একটো ভুল হয নো, েতব আমি এখোতন আপনোতক 
আেো কমরমন। 
  
রশ্ন করল আতলক, েোহতল আপমন কোতক ফিখতবন আেো কতরমিতলন? 
  
ফপোযোতরো িোনোতলো, আমি িনস্তত্বমবি, আেো কতরমিলোি, একমট যুবতকর ফিখো পোব 
এখোতন, রোয মকতেোর বতযতসরই হতব ফস। আিোর িতন হয ফস আপনোর বনু্ধই হতব, ফস 
ম তর ফগ্তি ইযুে ফহোতেতল, ফসখোতন মগ্তয েোতক খুুঁতি বোর করতে হতব, যমি আপমন 
েোর ফিখো ফপতে চোন। 
  
আপমন েোহতল এিনযই এখোতন এতসতিন, পুরস্কোর মবেরতণর িনয নয। অবেয আিোর 
ফসটো আতগ্ই ফবো ো উমচে মিতলো, বলল আতলক ফলমগ্। ম তর েোকোতলো ফস ফপোযোতরোর 
মিতক। েোর িুখটো অরসন্ন এবং শুকতনো। বলল ফস,  োুঁি ফপতে ইুঁিুর ধরতবন ফভতবতিন 
আপমন, অেচ মকিু করতে পোরতবন নো আপমন। আপমন মক িোনতে চোন, ফসটো মক 
িোতনন? আপমন আপনোর রিোণ ফপতয ফগ্তিন, এটো আিোর ধোরণো। 
  
েোরপর ফস ম তর চলল এতলোতিতলো পোতয, ফপিন ম তর েোকোল নো একবোতরর িনযও। 
বড় বড় ফচোখ মনতয এরকুল ফপোযোতরো েোর মিতক েোমকতয েোকতলো। 
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অসু্ফটস্বতর ফপযোতরো উচ্চোরণ করতলো, সবই ফযন ফকিন রহসযিয িতন হতে, এতে রচুর 
ফখোরোক আতি, রহসয ও ফকৌেূহতলর। আিোর রতযোিনীয রিোণ আমি ফপতয ফগ্মি। আমি 
মক পোইমন? মকতসর রিোণ? খুতনর? 
  
চিৎকোর ফচহোরোর সুপোমরনতটনতেন্ট বল্ডউইন বতসমিতলন ফহলিোউে পুমলস ফেেতন। 
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড বতসমিতলন েোর মবপরীে মিতকর আসতন। 
  
ব্ল্োন্ড বলতলো, েোর টুমপটো মঠকই আতি, এই ধরতনর টুমপই মেমন পড়তেন, ঈষৎ লোল 
রতঙর, েোর পমরচোমরকো িোমনতযতি। এখন বযোপোরটো হতে, গ্েকোল ফেো মেমন 
পতরমিতলন কোতলো রঙ-এর টুমপ। নিী ফেতক আপমন উিোর কতরতিন। মঠক এ ধরতনর 
মচন্তো আিরোও কতরমিলোি। 
  
বল্ডউইন বলতলো, েবু এ বযোপোতর মনমশ্চে হওযো যোয নো। কোরণ নিীতে টুমপটো ফয ফকউ 
ফ তল মিতে পোতর। 
  
অবেযই, ইযট ফেতক বো ফবোট-হোউস ফেতক ফয ফকউ ফ তল মিতে পোতর। বলল ব্ল্োন্ড। 
বল্ডউইন অবোক স্বতর রশ্ন করতলো, ইযট? মেমন এখতনো ফসখোতনই আতিন, িীমবে অেবো 
িৃে। 
  
আর েোর িৃেতিহটো মক ফসখোতনই পতড় আতি, আপনোর িেোিে মক? এটো বলোর কোরণ 
হতলো ফয নিীতে ফিোযোরভোটো ফখতল মগ্তয েোকতে পোতর ইমেিতধযই, ফসরকি যমি হয, 
ব্ল্োন্ড িোনতে চোইতলো। 
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বল্ডউইন বলল, হযোুঁ, আমি ওযোটোর ওতযতটর সতি আি সকোতল কেো বতলমি। আমি 
ফিোযোরভোটোর বযোপোতর সব সিযই েোর সতি আতলোচনো কতর েোমক; ফস িোমনতযতি যমি 
এই সিয ফসই ফহতলতি মগ্তয েোতক নিীতে পুতরো ফিোযোর মিল েখন, পূমণমিোর সিয। 
অেএব একেো ফবো ো অসম্ভব নয ফয, েোর িৃেতিহ মনশ্চযই ফকোরমনে উপকূতল ফভতস 
ফগ্তি হযতেো, নিীর ফিোযোতরর টোতন। েতব এটো বলো সম্ভব নয ফয মঠক িৃেতিহটো 
ফকোেোয মগ্তয পতড়তি। েতব আবোর ভোটোর টোতন ফয ফকোতনো মিন িৃেতিহটো ম তর 
আসতে পোতর। 
  
ব্ল্োন্ড বলল, আর ফসটো যমি নো হয, েতব খুবই িুেমকল হতব েোর িৃেতিহ খুুঁতি 
পোওযোটো। 
  
বল্ডউইন মিতজ্ঞস করতলো ব্ল্োন্ডতক, আপমন মনমশ্চে ফয মেমন নিীর মিতকই মগ্তযমিতলন? 
  
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড বলতলো, আমি ফেো আর ফকোতনো মসিোন্ত মনতে পোরমি নো, এ িোড়ো। 
সবমি খুুঁতি ফিতখমি আিরো, েোতক ফকোেোও খুুঁতি পোওযো যোযমন। েতব এটো এখন বলো 
িুেমকল ফয, সিুতদ্র েোর িৃেতিহ সমেয সমেয ফভতস মগ্তযতি নোমক েোতক লুমকতয রোখো 
হতযতি ফকোেোও এই এতেতট। 
  
বল্ডউইন িোনতে চোইতলো, আর মকিু িোনো ফগ্তি মক অপর ফিতযমট সম্পতকম? ব্ল্োন্ড 
বলতলো, এতকবোতর ফেতষ, ফসটো িোনো। বল্ডউইন বলল, িুিন পুমলে ইনসতপক্টর 
এসপোতরতন্স মগ্তযমিল সোচম ওযোতরন্ট মনতয। মে ফসৌউসো সোচম ওযোতরতন্টর কেো শুতন রুক্ষ 
স্বতর রেতি বতলমিতলো– আপনোরো ফবোধহয ফভতবতিন, ফয আিোর িযোঠেুতেো ফবোন ফলমের 
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েোবসতক আমি ফবোধহয এখোতন লুমকতয ফরতখমি। েোহতলই মনতির ফচোতখ ফিতখ যোন 
আপনোরো ফলমে েোকসতক পোওযো যোয মকনো। পুমলে অম সোর যখন ইযট ফেতক লতঞ্চ 
কতর ম তর আসমিল, েখন ফিতখমিল ফসৌউসো েোতির মিতক হোমসিুতখ েোমকতয আতি। 
  
েিতন্তর কোতি যখন বযস্ত ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড েখন নযোতস হোউতস ফপোযোতরো েোর মনিস্ব 
পিমেতে কোি ফসতর মনমেল। ফস মগ্তয ঢুকতলো িযোেোি জ্বতলকোর  রচুন ফটতন্ট।মিতসস 
ফেমল ফলমগ্ গ্েকোল মবতকতল এখোতনই ফিযোমেষী জ্বতলকোর ভূমিকোয ফঘোষণো কতরমিতলন 
ফপোযোতরোর ভমবষযে মক হতে পোতর। 
  
গুমট গুমট পোতয ফ োুঁপ োড় ফপমরতয ফটতন্টর ফপিতনর মিতকর পিমো েুতল অবতেতষ িোনোর 
হোউতস মগ্তয ঢুকতলো ফপোযোতরো। আতলোর রোচুযম ফসই ঘতর মিল নো, ঘরটো ফবে অন্ধকোর। 
কতযকটো সরেোি এবং িুতটো ভোঙো হমক মেক পতড় েোকতে ফিখো ফগ্ল। একটো পুরু 
ধুতলোর আস্তরণ মিল ফিত তে। আর েোর ফচোতখ পড়ল ফসই ধূমলিমলন ফিত র উপর 
কতযকটো অমনযমিে মচি। ফস েোর পতকট ফেতক একটো ফটপ ফবর কতর হোুঁটু িুতড় বতস 
িোপ মনতলো। সোবধোতন ফসই অমনযমিে িোগ্গুমলর। 
  
ফস িোেো নোড়তে লোগ্তলো েোরপর আপন িতনই। একটো আত্মেুমষ্টর িোপ  ুতট উঠল েোর 
ফচোতখ িুতখ। এরপর ঘতরর িরিো বন্ধ কতর মিতয ফস এমগ্তয চলল ফবোট-হোউতসর 
মিতক। চোমব মিতলো েোর কোতি। ঘতর ঢুকতলো ফস িরিো খুতল। বোমক সিস্ত মকিুই েখন 
ফবোট-হোউতস আতগ্র িতেোই পতড়মিল, শুধুিোি সরোতনো হতযমিল িোরমলন-এর িৃেতিহ, 
চোতযর কোপ মেস, ফে ইেযোমি অপসোরণ করো হতযমিতলো। ফপোযোলরো ফিখতে ফপল 
ফটমবতলর ওপর গ্োিো করো কমিকস-এর বই পতড় আতি। ফস কমিকস বইগুতলোর পোেো 
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একটোর পর একটো ওেোতে েোকতলো। ফস লক্ষয করল একটো পোেোয ফিতযমট িোরো 
যোবোর আতগ্ মলতখ ফগ্তি এইরকি সুসোন িোউস-এর সতি ফগ্তি িযোমক ফব্ল্ক। মপটোর 
ফিতযতির মচিমট কোতট মসতনিো হতল। িমিম ফপগ্ অরতণয ভ্রিণোেমী ফিতযতির চুিু খোয। 
ফিতলতির পিন্দ কতর মবমেং  ি। আলবোটম সিয কোটোয ফিোমরতনর সতি। 
  
ফপোযোতরো ফলখোগুমলর িতধয িোরমলতনর মকতেোরী িতনর ফবিনোিোযক িন্তবয লক্ষয করল। 
েোর িতন পড়ল িোরমলতনর সরল িুতখর িমবটো। হযতেো মসতনিো হতলর ফিতলরো েোতক 
মচিমট কোটতেো নো। েোর ফসই ফগ্োতযন্দোমগ্মরর িতধযই হেোে িোরমলন একটো অদু্ভে 
ফরোিোঞ্চ অনুভব করতেো। সম্ভবে বযোপোরটো িোরমলন-এর কোতি িরুরী মিল, কোরণ এটো 
েোর লক্ষয করোর কেো নয এইসব ফিোতটোখোতটো ঘটনো এবং যো অমে সোধোরণ। আর 
িোরমলতনর ধোরণো মিল নো, এটো কোতরো কোতি একোন্ত িরুরী মবষয। 
  
ফপোযোতরো সমন্দগ্ধভোতব িোেো নোড়ল, এ সিস্ত অনুিোনমনভমর মবষয। যখন ফস কমিকসগুতলো 
মঠকভোতব সোমিতয রোখমিতলো েখন ফযন েোর িতন হল, এর িতধয ফেতক মকিু একটো 
সরোতনো হতযতি। 
  
মকন্তু মক? মক সরোতনো হতযতি? ফযটো েোকো উমচে মিতলো এখোতন…েোর অস্পষ্ট অনুভূমেটো 
ম তক হতয আসমিতলো, ফস আপন িতন িোেো নোড়তলো। 
  
ফপোযোতরো ধীতর ধীতর ফবমরতয এতলো মবষোিগ্রস্ত িতন ফবোট-হোউস ফেতক। মনতির িতন 
ভোবতে েোতক অরসন্ন ফপোযোতরো। খুন রমেতরোধ করোর িনয এরকুল ফপোযোতরোতক ফেতক 
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আনো হতযমিতলো এখোতন, মকন্তু ফস ফরোধ করতে পোরতলো নো, এটোই সব ফেতক েোর কোতি 
ফবিনোিোযক বযোপোর। 
  
এটো একটো কলঙ্কিয বযোপোর। আগ্োিীকোল ফস লন্ডতন ম তর যোতব পরোিয বরণ কতর। 
ভীষণভোতব কতি ফগ্তি েোর অহংকোরী ভোবটো।–এর ওপর উতিখয হতলো ফয েোর একোন্ত 
মরয ফগ্োুঁ টোও নে হতয ফগ্তি। 
  
নযোতস হোউতসর খুতনর ফকতসর বযোপোর ভোবমিতলো এরকুল ফপোযোতরো, েোর লন্ডতনর ঘতর 
একটো চোরতচৌতকো ফেতসর সোিতন বতস। েোর কোতি এতসমিতলো মকিুক্ষণ পূতবম ইনসতপক্টর 
ব্ল্োন্ড, ফস লন্ডতন এতসমিতলো পুমলতের কোতি। ফস িোনতে এতসমিতলো িুঁমসতয ফপোযোতরোর 
কোতি। ফপোযোতরো ফকোতনোরকি মসিোতন্ত আসতে ফপতরতি মকনো, নযোতস হোউস-এর িুঘমটনোর 
বযোপোতর। 
  
েোর মনতির ধোরণোর কেোও িোনোল ফপোযোতরোতক। পোর হতয ফগ্তলো রোয একিোস মক 
পোুঁচ সপ্তোহ, েো সতেও িীমবে অেবো িৃে অবস্থোয খুুঁতি পোওযো যোযমন ফলমে েোবসতক 
এখতনো পযমন্ত। অেএব একেো একিোি বোেুলরোই মচন্তো করতে পোতর ফয, ফস িীমবে 
আতি। ফপোযোতরো ব্ল্োন্ড-এর সতি সমূ্পণম একিে হল এ বযোপোতর। 
  
ব্ল্োন্ড বলতলো, েতব একেো মঠক ফয নিীর ফস্রোতে কখনই ফকোেোও ফভতস যোযমন িৃেতিহ। 
  
িীমবেই ফহোক আর িৃেতিহই ফহোক, িতল েুবতল ফবমেক্ষণ ফসটো েুতব েোকতে পোতর 
নো। একসিয ফভতস উঠতবই। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডেে ম্যানস ফলি । আগাথা লিলি । এরকুি ড াযাররা সম্গ্র 

138 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

ফপোযোতরো েোর িন্তবয িোনোতলো, েতব েৃেীয একটো সম্ভোবনো আতি। 
  
ব্ল্োন্ড িোনোতলো, অবেযই। ফস কেো আমিও মচন্তো কতর ফিতখমি, ফযটো আর মক আপমন 
বলতে চোইতিন ফয, েোর িৃেতিহ নযোতসতেই ফকোেোও লুমকতয রোখো হতযতি, অেচ আিরো 
ফভতব ফিমখমন ফসখোতন খুুঁতি ফিখোর কেো, েোই নো? 
  
ফসটো আপমন েে ফচষ্টো করতলও খুুঁতি বোর করতে পোরতবন নো, ফসখোতন এিন কেকগুমল 
িোযগ্ো আতি। 
  
ব্ল্োন্ড আবোর বলতে েোতক একটু েোিোর পর, নযোতস-হোউস সংলে একটো বোগ্োতনর পোতে, 
আর একটো বোমড় আতি। আমি ফসটো খুুঁতি বোর কতরমি িোি কতযকমিন আতগ্। ফসটো 
মঠক বোমড় বলো চতল নো, যুি সিোপ্ত হবোর সিয, েোরো ফসটো বেমর কতরমিল এযোর 
ফেেোর মহসোতব। যুতির সিয িূর অস্ত, এবং ফসই ফেলটোরও এখন পমরেযি, এখন 
েোমন্তর সিয আসতল ফসটোতক আিোর মরে ফহোল িতন হতযমিল রেতি। ১৭৯০ সোতল 
বোমড়টো বেমর হয। এটো মিিঃ ওতযিযোন বতল, অবেয েখন ফকোতনো রতযোিন মিল নো 
ধিমযোিকতির আত্মতগ্োপন কতর েোকোর। েতব ফসখোতন ফবে মকিু পমরবেমন ঘতটতি, েতব 
ফক ফসই মববরণ িোনোতে পোরতব? িুঁমসতয ফপোযোতরো আপনোর েোহতল মক িতন হয এই 
বযোপোতর? 
  
ফপোযোতরো উত্তর মিল, এটো সম্ভব হতে পোতর, ফলমে েোবস-এর িৃেতিহ এখোতন লুমকতয 
রোখো যোয, আর যোরো নযোতস হোউতস েোতক েোরো ফয ফকউ এই অিৃেয হওযোর বযোপোরটো 
লক্ষয কতর েোকতব। 
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ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড বলল, আমি এখতনো মে ফসৌউসতক সতন্দহ কমর। বোমড়র ফয ফকোতনো 
বযমিতকই সতন্দহ করো ফযতে পোতর, আপমন ফযিন বলতলন চোকর-বোকর অেবো েোতির 
পমরবোতরর ফয ফকোতনো একিন িোনতে পোতর। 
  
ফলমগ্ িম্পমেরো বমহরোগ্ে, আিোর ফেো িতন হয নো বোইতর ফেতক ফকোতনো ফলোক এতস, 
এিন মকিু খোরোপ করতব? 
  
ঐ বোমড়তে যোর খুব ফবমে যোেোযোে আতি ফসও িোনতে পোতর, অেবো সবোই িোনতে 
পোতর, েতব মিতসস ফ োমলযোতটর ফসখোতন ফবমে যোওযো-আসো আতি। ফপোযোতরো বলল এবং 
আরও বলল, মিতসস ফ োমলযোট এক েোতক সোড়ো ফিতবন আপমন রশ্ন করতল। 
  
আমি মনতি েোর সতি এ বযোপোতর আতলোচনো কতরমি। ফস অেযন্ত ভদ্র এবং চিৎকোর 
িমহলো, মকন্তু সমূ্পণমভোতব মেমন বিতল ফগ্তিন ফসই িুঘমটনোর পর ফেতক। 
  
আিোর ফকন িোমন নো িতন হতযমিল েোর িুখ ফচোখ ফিতখ ফয, মেমন আিোতির 
ফকোতনোরকি উপকোতর আসতে পোতরন নো। 
  
ফপোযোতরো এবং ব্ল্োন্ড যুগ্পৎ ভোবমিতলো, মিতসস ফ োমলযোট ফকোতনো উপকোতর আসতে 
পোরতবন? 
  
আপমন েোতির ফিোর করতে পোতরন নো, ভয ফিখোতে পোতরন নো এিনমক অনুতরোধও 
করতে পোতরন নো এক ধরতনর িমহলো আতিন েোতিরতক, বলতলো ব্ল্োন্ড। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ডেে ম্যানস ফলি । আগাথা লিলি । এরকুি ড াযাররা সম্গ্র 

140 

www.bengaliebook.com                                  সূলি ত্র 
 

 

মঠক বতলতিন, বলল ফপোযোতরো, আপমন মিতসস ফ োমলযোটতক ফিোর করতে বো হুিমক 
মিতে পোতরন নো। 
  
এরকুল ফপোযোতরোতক ফেতক পোমঠতযমিল মিতসস অমলভোর, ফগ্োড়োর মিতক ফপোযোতরোতক ফস 
খুন রমেতরোধ করতে বতলমিল, মকন্তু ফস পোতরমন। খুনীতক ধমরতয ফিওযোর িনয 
ফপোযোতরোতক ফস অনুতরোধ কতরমিল খুন হতয যোওযোর পর। ফসতক্ষতিও বযেম হতযতি 
ফপোযোতরো। ফপোযোতরো এইসব ভোবমিতলো েোর পর ফস উতঠ িোুঁড়োতলো। একটো ফনোট বুক 
বোর করতলো ফস পতকট ফেতক। কতযকটো ফিোট চমরি মলখল েোতে। আতলক ফলমগ্, 
ইমটতযন মে ফসৌউসো, আিোদ্দো ফিইউস, িোইতকল ওতযিযোন, ফেমল ফলমগ্। অনয সিসয 
অেমোৎ নযোতস হোউতস েোতক েোতির নোি এই কোরতণ মলখল নো ফয, কোরণ বিমহক মিক 
ফেতক েোর খুনী মহসোতব সক্ষি নয। েতব ইযুে ফহোতেতলর ফসই ফিতলমটতক েোর সম্ভোবয 
েোমলকোয রোখতলো ফস। 
  
েোরপর ফস ফনোটবুতকর পোেো উতে মলখল, মিস ফিউইসতক মক ফলমে েোবস বতলমিল 
িোরলন টোকোর-এর চো মনতয যোওযোর িনয? ফকনই বো েোহতল মিস ফিউইস ফসই কেোর 
উতিখ করতলো? যমি েোরস নো বতল েোতক? মিস ফিউইস যমি ইেো করতেো েোহতল ফস 
মনতির খুেীতেই িোরমলতনর িনয ফকক,  ুট মড্রঙ্কস এবং চো মনতয ফযতে পোরতেো। 
ফপোযোতরো এই মবতেষ পতযন্টটোর উপর খুব ফিোর মিল। ফকনই বো ফস েোহতল ওরকি 
একটো মিেযো কেো বলতলো। ফবোট-হোউতস মগ্তয েোহতল মক মিস ফিউইস িোরমলনতক িৃে 
অবস্থোয ফিখতে ফপতযমিল? ফকন ফস িোরমলন-এর িৃেুযর খবরটো ফচতপ ফগ্ল, যমি ফস 
অপরোধী নো হয? ফস মস্থর িৃমষ্টতে এই িুমট রতশ্নর মিতক েোমকতয রইল। ফস েোর ফনোট 
বুতক আরও মকিু মলখতলো মিমনট পোুঁচ পতর–ফস েোর মচমঠতে মলতখমিল, ইমটতযন মে 
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ফসৌউসো–ফস মেন সপ্তোহ আতগ্ নযোতস হোউতস আসতি। সেয নো মিেয েোর এই মচমঠর 
েেয? 
  
ফপোযোতরো সমূ্পণম মনমশ্চে ফয এটো এতকবোতর মিেযো। েোহতল পরবেমী মচমঠটো ফপতযমিল 
উৎসতবর মিন সযোর িিম এবং ফলমে েোবস, আর ফকনই বো েোরো অযেো মবমস্মে হওযোর 
ভোন করতে যোতব? েোহতল ইমটতযন ফয মিেযো কেো বলতি এর ফেতক ফবো ো ফগ্ল, এবং 
ফসই বো ফকন মিেযো কেো বলতলো? অেমোৎ ফস মক এই কেো ফবো োতে ফচতযমিল, মিেযো 
কেো বতল ফস আহূে এবং ফস কেোটো পূতবমই ফস িোমনতযতি। যমিও এটো হয, েো সতেও 
সতন্দতহর কোরণ ফেতক যোয। অেমোৎ ফকোতনো রিোণ ফনই েোর বমণমে ফসই রেি মচমঠর। 
  
ফপোযোতরো এবোর েোিতলো। সযোর িিম মে ফসৌউসোতক ফচতন নো। েোতক ফলমে েোবস িোনে 
নো, এিোড়ো েোতক ফিতখওমন কখতনো, েোহতল মক আলোিো ফকোতনো েেয এর িধয লুমকতয 
আতি? ফসই ফলোকমট মক আসল ইমটযন মে ফসৌউসো নয? 
  
ফসমিন উৎসতব ফয ফলোকটো এতসমিল? েখনই এই রশ্নটো ফপোযোতরোর িতন উির হতলো। 
েখন ফস ভোবল যমি ফলোকমট আসল মে ফসৌউসো নো হয। েতব েোর মক উতদ্দেয মিল 
উৎসতব এতস মনতিতক মে ফসৌউসো মহসোতব পমরচয ফিওযোর, এবং েোর এতে লোভ মক 
মিতলো? আেো ফসটো পতরর কেো, অন্তে কখনই ফসৌউসো লোভবোন হযমন হযোমটর িৃেুযতে। 
হযোমটর মনিস্ব অেম বলতে মকিুই মিল নো, এটো পুমলে-এর খবর। হযোমট মক বতলমিল 
উৎসতবর মিন সকোতল? ফপোযোতরো িতন করোর ফচষ্টো করতলো ফস কেো। 
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হযোমট বতলমিল ফলোকটো বি রকৃমের এবং অতনক কুকোি ফস কতরমিল। ব্ল্োন্ড-এর কেো 
অনুযোযী েোর স্বোিী িিমতক ফলমে েোবস নমক ফসৌউসো সম্বতন্ধ বতলমিল, ফস অতনক 
ফলোকতক খুন কতরমিল। 
  
এই বযোপোরটো উতিখতযোগ্য বতল ধরো যোয। নেুন কতর আবোর পরীক্ষো কতর ফিখতে হয 
এইসব েেযগুতলো। 
  
আবোর ভোবতলো ফপোযোতরো–অতনক ফলোকতক খুন কতরমিল ইমটতযন মে ফসৌউসো। 
  
ইমটতযন ফযমিন নযোতস হোউতস এতসমিল–ফসমিন সম্ভবে িুইিনতক খুন কতরমিল একিন 
ফলোক। এিন ফিোর মিতয এই কেোটো মিতসস ফ োমলযোট বতলমিতলন ফয-কোতরোর কণমপোে 
করো উমচে নয হযোমটর এরকি নোটকীয িন্ততবয। কেোটো ফপোযোতরোর ফবে কোতন 
ফবতিমিতলো। 
  
েোহতল মক মিতসস ফ োমলযোট…। ভোবতলো এরকুল ফপোযোতরো ভ্র কুমঞ্চে কতর। আমি ফকন 
ম তর আসমি সবমিোই মিতসস ফ োমলযোট-এর রসতি..আিোর এখন আর এই ফচযোতর বতস 
েোকো উমচে নয। ফেভতন ম তর ফযতে হতব এখমন ফেতন কতর এবং ফিখো করতে হতব 
মিতসস ফ োমলযোট-এর সতি। 
  
এরকুল ফপোযোতরো নযোতস হোউতসর মবরোট িরিোর সোিতন অল্পক্ষতণর িনয েিতক িোুঁমড়তয 
রইল। এখন মিতসস ফ োমলযোট বোমড়তে ফনই, ফবমরতযতি হযতেো পমরচযমো করতে অেবো 
েোর ফকোতনো বনু্ধর সতি ফিখো করতে। অতনক রমেতবেী বনু্ধ আতি েোর। অতনক বির 
ধতর ফস এখোতন আতি েোর এই বোমড়তে। 
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ফ মরঘোতটর ফসই বৃি ফলোকমট ফপোযোতরোতক বতলমিল, ফ োমলযোটোরই সতবমসবমো নযোতস 
হোউতস, একেো েোর এখন িতন পড়ল। 
  
ফ োমলযোট ফপোযোতরোতক ফিতখ রশ্ন করতলো। আপমন িুঁমসতয ফপোযোতরো? ফপোযোতরো ভোবতলো 
এক িুহূতেমর িনয ফযন ফস মিতসস ফ োমলযোতটর ফচোতখ এক অিোনো ভতযর িোযো ফিখতে 
ফপল। হযতেো এটো েোর কল্পনোও হতে পোতর। িযোেোি ফভেতর আসতে পোমর? 
মবনীেভোতব ফপোযোতরো মিজ্ঞোসো করল। 
  
মিতসস ফ োমলযোট মনতিতক সংযে কতর মনতযমিতলো েেক্ষতণ–বলল, অবেযই আসতে 
পোতরন। আপনোর িনয একটু চো কতর মনতয আমস ফকিন? এই বতল ফস ড্রইংরুি ফেতক 
মনষ্ক্রোন্ত হল। 
  
ঘতরর চোরমিতক েোমকতয ফিখমিল েেক্ষতণ ফপোযোতরো সিয কোটোতনোর িনয। এই সিয 
েোর িৃমষ্ট আকষমণ করতলো ফিওযোতল টোঙোতনো একটো  তটোগ্রো । চোতযর ফে মনতয যখন 
মিতসস ফ োমলযোট ঘতর এতস রতবে করতলো, ফসই  তটোটোর মিতক মনতিমে কতর ফপোযোতরো 
িোনতে চোইল, িযোেোি, ওই  তটোটো মক আপনোর স্বোিীর? 
  
সংমক্ষপ্ত উত্ততর সম্মমে িোনোতলো মিতসস ফ োমলযোট এবং বলল, ফিখুন মিিঃ ফপোযোতরো, 
আিোর ফকোতনো আকষমণ ফনই  তটোর রমে। িীবন্ত মিল ফযটো অেীতে, আি েো িৃে। 
সকতলরই মেক্ষো ফনওযো উমচে, অেীে ভুতল যোওযোর িনয। ফকতট ফ লো উমচে িরো 
গ্োতির িতেোই। 
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ফপোযোতরো আশ্চযমতবোধ করল, ভোবল, কে নম্র; ভদ্র ও ফসৌিনযিয ভদ্রিমহলোর বোইতরর 
রূপটো অেচ অন্তরটো কে কমঠন; মক মনষু্ঠর। এখন ফপোযোতরোর িতন পড়ল, রেি ফযমিন 
েোতক বোগ্োন পমরচযমো করোর সিয িৃে গ্োিগুমলতক ফযভোতব মনিময-এর িতেো ফকতট মিতে 
ফিতখমিল, অেএব িতন হয শুধু ফস িরো গ্োিই ফকতট বোি ফিয নো, িৃে িোনুষ েোর 
আপনিন হতলও ফস েোতক িীবন ফেতক বোি মিতয ফিয।.. 
  
মিতসস ফ োমলযোট ফপোযোতরোর হোতে চোতযর কোপ ফিবোর সিয বলল, আমি ভীষণ অবোক 
হতয মগ্তযমিলোি আপনোতক ফিতখ। ভোবতেই পোমরমন ফয, আপমন আবোর এখোতন ম তর 
আসতবন। 
  
এখোন মিতয মক আপমন অনয ফকোেোও যোমেতলন? 
  
নো, িহোেযো আমি আংমেকভোতব আপনোর কোতিই এতসমি। ফপোযোতরো িোনোল। ফযতহেু 
ফকোতনো খবর ফনই মিতসস ফলমে েোবস-এর এটো রেি কেো। 
  
সমেযই, খুব িুিঃতখর বযোপোর, খুব িিমোহে হতযতি মিিঃ িিম, িোনোল মিতসস ফ োমলতযট। 
  
 ফপোযোতরো িোনতে চোইল, আেো িিম মক এখতনো মবশ্বোস কতরন ফয, েোর স্ত্রী িীমবে 
আতিন? 
  
 মিতসস ফ োমলযোট খুব েোন্তভিীতে িোেো নোড়ল, বলল ফস, মেমন ফবোধহয ফস আেো েযোগ্ 
কতরতিন, এটো আিোর িতন হয। 
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পুমলে মক এখতনো ফখোুঁি করতি েোর স্ত্রীতক? ফপোযোতরো মিজ্ঞোসো করল। 
  
আমি মঠক বলতে পোরব নো, িোনোল ফ োমলযোট, েতব িতন হতে পুমলে ফখোুঁি করতি। 
আর ফিখো হয নো িতিমর সতি। মেমন এখন লন্ডতল কোটোতেন ফবমেরভোগ্ সিয। 
  
আর ফয ফিতযমটতক খুন করো হতযতি? ধরো পতড়তি মক খুনী? িোনতে চোইতলো ফপোযোতরো। 
  
নো, আমি মকিু বলতে পোরব নো পুমলতের বযোপোতর, বলল মিতসস ফ োমলযোট। আবোর 
বলতলো ফস, এতকবোতরই মনরেমক। 
  
এ ফযন এক উতদ্দেযহীন অপরোধ, একেো বলো যোয, ফিতযমট হেভোমগ্নী মকতেোরী-িযোেোি, 
আপমন মকন্তু এখতনো মবিষম হতয পতড়ন ফিতযমটর কেো িতন পড়তল। বলল ফপোযোতরো। 
  
মিতসস ফ োমলযোট বলল, মনশ্চযই, এিন মক িরোর বযস মিল ঐ বোচ্চো ফিতযমটর? অন্তে 
েোর ফেতক আতগ্ আিোতিরই িরো উমচে মিল কোরণ, আিোতির বযস হতযতি। আবোর 
ফ োমলযোট বলল, আিোর আর ফবমেমিন বোুঁচতে ইেো হয নো িোতনন মিিঃ ফপোযোতরো? 
আিোর পমরবোর ফনই, ফকোতনো আত্মীযস্বিন ফনই। অবেয অতনক বনু্ধবোন্ধব আতি 
আতক্ষতপর সুতর ফস বলল। 
  
বোমড় আতি ফেো আপনোর, অেমোৎ এই নযোতস হোউস? বলল ফপোযোতরো। অবেয ফসটো সযোর 
িিম-এর সম্পমত্ত মকন্তু রোয ফবমে সিতযই ফেো মেমন লন্ডতন েোতকন। আর আপনোর 
হোতেই ফেো এখোনকোর সোম্রোিয েোসতনর ভোর, েো নয মক? 
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কু্ষণ্ণ িতন মিতসস ফ োমলযোট বলল, আমি িোমন নো, আপমন মক বলতে চোইতিন। আিোতক 
িযো কতর সযোর িিম এখোতন একটো লি ভোড়ো মিতযতিন। আিোর আর এর ফবমে মকিু 
পোওনো ফনই। েবুও সুতখ, স্বমস্ততে েোকতে পোরেোি যমি এরকি িুভমোগ্যিনক ঘটনো নো 
ঘটে। অেএব এই পমরমস্থমেতে আতগ্র েোমন্ত মক এখোতন আর আতি বলুন? 
  
 ুুঁতক পড়তলো ফপোযোতরো মিতসস ফ োমলযোট-এর মিতক। বলল, এখোতন ফকন আি েোমন্ত 
মবমিে আপমন ফেো ফবে ভোতলোভোতবই িোতনন ফসটো। খুতনর বযোপোতর সম্ভবে সিস্ত মকিুই 
আপমন িোতনন। ফক ফসই মকতেোরীতক হেযো কতরমিল, হযোুঁ ফসটোও আপমন িোতনন। আর 
হযোমট েোবসতকই বো ফক খুন কতরমিল েোও আপনোর অিোনো নয। আর েোবস-এর 
িৃেতিহ এখন ফকোেোয সম্ভবে আপমন ফসটোও িোতনন। 
  
রচি মচৎকোর কতর মিতসস ফ োমলযোট বতল উঠল, নো, আমি িোমন নো, ফকোতনো মকিুই 
িোমন নো। 
  
আপমন হযতেো িোতনন নো, েতব অনুিোন করতে পোতরন। আমি ফস মবষতয মনমশ্চে। 
ফপোযোতরো বলল। 
  
আপমন অসম্ভব কেো বলতিন, আিোয িোপ করুন, বলল ফ োমলযোট। 
  
কখতনোই অবোস্তব কেো নয–এ সমূ্পণম অনযরকি–এক মবভীমষকোিয মবপজ্জনক ফখলো, 
বলল ফপোযোতরো। 
  
ফ োমলযোট রশ্ন করতলো, মক বলতলন, মবপজ্জনক? কোর ফক্ষতি? 
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িযোেোি আপনোর ফক্ষতি। কোরণ ফক খুনী আপমন ফবে ভোতলোিতেোই িোতনন, আর 
এইিনযই আপনোর মবপি, ফসই িোনোটো আপমন যমি মনতির িতনর িতধযই ফগ্োপন 
রোতখন। ফপোযোতরো এই সকল কেো বলমিতলো। আবোর ফস বলল, খুনীতির আমি ফবমে 
ভোতলো কতরই িোমন িযোেোি, আপনোর ফেতকও। 
  
মিতসস ফ োমলযোট বলল, আিোতক আর এ বযোপোতর মকিু বলতবন নো, এখোতনই ইমে 
টোনুন, মকিুই আর করোর ফনই। 
  
িযোেোি,এটো আপমন মক কতর বলতে পোতরন? ফকোতনো েিন্তই কখতনো ফেষ হতয ফযতে 
পোতর নো খুনীর রসতি, েো আমি মনতির জ্ঞোন ফেতক বলতে পোমর, বলতলো ফপোযোতরো। 
  
রোয কমঠন স্বতর বলল ফ োমলযোট, নো, আমি বলমি সব ফেষ। কোরণ পুমলেও হোল ফিতড় 
মিতযতি সমূ্পণমরূতপ এই বযোপোতর। 
  
ফপোযোতরো ফবে ফিোতড় িোেো নোড়তলো। িযোেোি, নো নো, েো নয। আপনোর এখোতনই ভুল 
হতে। পুমলে হতেোিযি হযমন, আর আমিও আেো ফিতড় মিইমন, বলতলো ফপোযোতরো। 
িযোেোি, ফখযোল রোখতবন, আমি এরকুল ফপোযোতরো সমূ্পণম আেো ফিতড় মিইমন। 
  
এরকুল ফপোযোতরো গ্রোতির রোস্তো ধরল, নযোতস ফিতড় এতস। মনহে িোরমলন টোকোতরর 
বোমড়তে মগ্তয েোর অমভবোবকতির সতি আতলোচনো করো, এটোই হল েোর বেমিোন 
গ্ন্তবযস্থল। 
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মিতসস টোকোর, িোরমলন-এর িো েোতক সোির আিন্ত্রণ িোনোতলো, সযোর ফভেতর আসতবন 
নো? 
  
মিতসস টোকোর েোতক ড্রমযংরুতি মনতয মগ্তয বসোল। বলল, আমি মঠক িতন করতে পোরমি 
নো, আপনোর নোি? বলল ফপোযোতরোতক। 
  
আমি এরকুল ফপোযোতরো, এখন মচনতে পোরতিন ফেো? ফপোযোতরো বলল, আপনোর ফিতযতক 
ফয হেযো কতরতি েোর ফখোুঁি মনশ্চযই পোওযো ফগ্তি, আিোর মবশ্বোস। 
  
মেিস্বতর মিতসস টোকোর বলল, নো, এখতনো েোর নোিও ফেোনো যোযমন, ধরোও পতড়মন। 
পুমলে হযতেো মনতিতিরতক বযস্ত করতে চোইতি নো আিরো গ্রীব বতল, এটোই আিোর 
ধোরণো। 
  
পুমলে েোতির কোি মনযিিোম ক কতর যোতে। এটো বলো যোয, বলতলো ফপোযোতরো, েতব 
ফিমর হওযোর কোরণ হল, ফকসটো খুবই িমটল। এইিোি কেো বতল এলোি মিতসস 
ফ োমলযোট-এর কোি ফেতক। খুব গ্ভীরভোতব মেমনও এটো মনতয মচন্তো করতিন। মিতসস 
টোকোর বলল, হযোুঁ, মেমনও ফবে ফভতি পতড়তিন, মেমন মনতির বোমড়র িুঘমটনো বতল িতন 
করতিন অেমোৎ আিোর ফিতযর খুতনর বযোপোরটো মনতয। 
  
ফপোযোরোর আর একবোর িতন হল, নযোতস হোউস এখতনো ফযন মিতসস ফ োমলযোতটরই, 
এখোনকোর রতেযক ফলোতকরই অবতচেন িতন এরকি ধোরণো। 
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ফপোযোতরো রশ্ন করতলো, আেো মিতসস টোকোর, ফক রস্তোব মিতযমিতলো, িোরমলনতক িোেমোর 
হোতট অমভনয করোর? 
  
েৎক্ষণোৎ িবোব মিতলো মিতসস টোকোর, লন্ডতনর ফলমখকো। 
  
এখোতন ফেো মেমন একিন আগ্ন্তুক িমহলো, েোর ওপর মেমন িোরমলনতক মচনতেনও নো, 
অেএব…বলতলো ফপোযোতরো। 
  
ফবোধহয আিোর ফিতযতক অমভনতযর রস্তোব ফিয মিতসস িোেোরটনই, বলতলো মিতসস 
টোকোর। আর খুেী হতযমিল িোরমলনও, অমভনয করোর সুতযোগ্ ফপতয। ফপোযোতরোর িতন 
হল আর একবোর ফবোধহয ফকউ আড়োল ফেতক স্বনোিধনযো মিতসস অমলভোর-এর িোধযতি 
েোতির ইতেটো পূরণ করতব। এরো ক্ষিেোহীন অমধমষ্ঠে বযমিত্ব-মিতসস অমলভোর এবং 
মিতসস িোেোরটন। মকন্তু িোরমলন অে খুেী হতলো ফকন অমভনয করোর সুতযোগ্ ফপতয? 
ফস গ্রীব ঘতরর ফিতয। েতব মক ফস অেম বো ফকোতনো িোিী মিমনতসর রতলোভতন 
পতড়মিতলো? 
  
ফপোযোতরো রশ্ন করল, আিোর এই রকি আেঙ্কো হতে, আপনোর মক িোনো আতি 
িোরমলনতক ফকউ মকিু উপহোর মিতযমিল? এই ধরুন ফকোতনো চিৎকোর িমহলো। 
  
ও হযোুঁ, আপমন মক মিল কতটতির মিতসস ফলমগ্র কেো বলতিন? িোরমলনতক ফস একবোর 
একটো মলপমেক উপহোর মিতযমিতলো। িোনোতলো মিতসস টোকোর। আমি েখন রোয 
পোগ্তলর িতেো ফরতগ্ মগ্তয বতলমিলোি, েুমি ফেোিোর িুতখ ঐ সব ফনোংরো মিমনস লোগ্োতে 
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পোরতব নো। িোরমলন উত্ততর বতলমিল, েোতক মলপমেক মিতযমিল লওেরস কতটতির 
ফলমে। 
  
ফপোযোতরো আরও িোনতে পোতর িোরমলতনর ফিোট ফবোন-এর কোি ফেতক ফখোুঁি মনতয ফয, 
েোর মিমিতক মিতসস ফলমগ্ একটো স্কো ম উপহোর ফিয। অেএব এইবোর ফবো ো যোতে ফয, 
িোেমোর হোতন্ট মনহে ফিতযমটর ভূমিকোয অমভনয করতে রোিী হতযমিল িোরমলন েোর 
েতখর মিমনতসর ফলোতভ। 
  
আপমন মক আর মকিু হোমরতযতিন িযোেোি। 
  
পরবেমী রশ্ন করল ফপোযোতরো। 
  
স্ত্রীর হতয উত্তর মিল মিিঃ টোকোর, হযোুঁ, আিোর স্ত্রীর বোবো, িতন হয পো মপিতল নিীতে 
পতড় মগ্তযমিতলন মেমন, ফ মর ফপমরতয ফিমটতে নোিোর সিয,  তল মেমন িতল েুতব িোরো 
যোন। 
  
মিতসস টোকোর এবোর বলল, অেীতে বহু বির ধতর মিিঃ ফ োমলযোতটর পমরবোতরর সিস্ত 
মকিু ফিখোশুনো করে আিোর বোবো, েোতির সিস্ত মকিু আিোর বোবোর িোনো মিল। আর 
েোরোও খুব পিন্দ করতেন েোতক। মিতসস ফ োমলযোট এই ফেো ফসমিন বোবোর 
অতন্তযোমষ্টমেযোর িনয অতনক টোকো খরচ করতলন। 
  
বযোপোরটো ফপোযোতরোর িতন িোগ্ ফকতট ফগ্ল। মিতসস ফ োমলযোট-এর ফয উতদ্দেযই েোকুক 
নো ফকন এই আমেমক সোহোতযযর ফপিতন। আেো আপনোর বোবো মক ফসই ফিমটর বৃি 
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ফলোকমট? আিোর ফযন িতন পড়তি আমি কেো বতলমি েোর সতি। আেো েোর নোি ফযন 
মক? 
  
িোরতেল সযোর। মবতযর আতগ্ ঐ পিবী মিল, বলল মিতসস টোকোর। 
  
আিোর যমি মঠক িতন েোতক, আপনোর বোবো মিতলন নযোতস হোউস-এর রধোন িোমল। বলল 
ফপোযোতরো। 
  
নো, ফসটো হল আিোর সব ফেতক বড় ভোই। আিরো ফিোট এগ্োরিন ভোই-ফবোন, সব ফেতক 
ফিোট আমি। বহুবির ধতর আমি নযোতসতে কোি কতর আসমি, অেযন্ত গ্তবমর সতি বলল 
ফস। 
  
ফপোযোতরো িৃিু গ্লোয বলল, ফ োমলযোটতির নোি সব সিযই ফেোনো যোয নযোতস হোউতস। 
  
েোতক কেোটো বতলমিল বৃি িোরতেল। অেএব িোরমলন িোরতেতলর নোেমন। আমি এখন  
ফিখতে পোমে–ফপোযোতরো ভোবতলো এক িুহূেম নীরব েোকোর পর। মকন্তু ফভেতর ফস 
উতত্তমিে হতয উতঠমিতলো ভীষণভোতব। 
  
আপনোর বোবো নিীতে েুতব িোরো ফগ্তিন, আপমন বলতিন? 
  
এটো একটো িুঘমটনো বলতে পোতরন সযোর–বলল মিতসস টোকোর। 
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ফপোযোতরো মবমস্মে হতয বলল, িুঘমটনো, মঠক েো নয, ফযটো আপমন ভোবতিন, এটো আমি 
আেঙ্কো কমর। ফপোযোতরো উতঠ িোুঁড়োল এবং বলল অতনক আতগ্ই আিোর ধোরণো করো 
উমচে মিতলো। আসতল আিোতক সেকম কতর মিতযমিতলো িোরমলতনর িৃেুয। 
  
বোইতর ফবমরতয এতলো ফপোযোতরো মিতসস টোকোরতক েোর ফিতযর িৃেুযর িনয সিতবিনো 
িোমনতয, েোরপর ভোবল ফস, আমি মক মনতবমোধ। এেমিন ফয পতে চতলমি েো ফবমঠক। 
ফিমরমলন-এর ম সম স আওযোি শুতন েোর ভোবনো ফেতি ফগ্ল। ফস ফপোযোতরোর কোতি 
এতস বলল, সিস্ত মকিু িো িোতন নো। ফসই কতটতির ফলমের কোি ফেতক িোরমলন স্কো মটো 
পোযমন। ফস মকতনমিল টরতকোতয ফেতক। শুধু েোই নয, ফসন্ট, মলপমেক, সবই ফস ফসখোন 
ফেতক মকনে। মসতনিোয ফযে মিমি িোত  িোত । ফিমরমলন হোসল িোুঁে বোর কতর, বলল, 
িো এসতবর মকিুই িোতন নো। েোও মেমন িোনতেন নো, এসব ফকনোর িনয িোরমলন ফয 
ফকোেো ফেতক টোকো ফপে। আিোতক বোরণ কতর মিতযমিল মিমি এসব কেো কোউতক 
বলতে। 
  
ফপোযোতরো েোর হোতে পোুঁচ মেমলং গুুঁতি মিল, এবং েোতক বলল, েুমি খুব চোলোক ফিতয। 
েোরপর েোর কোি ফেতক মবিোয মনতয এতস িোুঁড়োল ফস মনকটবেমী একমট পোবমলক 
ফটমলত োন বুে-এ। ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ডতক ফ োন করতে হতব। 
  
ফ োতন রশ্ন করল ব্ল্োন্ড, িুঁমসতয ফপোযোতরো। ফকোেো ফেতক কেো বলতিন আপমন? ফপোযোতরো 
উত্তর মিল নযোতসকম্ব ফেতক। িোনতে চোইতলো ফপোযোতরো, আেো মক রকি ফিখতে মিল, 
মটতযন মে ফসৌউসোর ইযটটো? 
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উত্তর মিল ব্ল্োন্ড, আপমন ফযরকি ভোবতিন ফসটো নয। ফকোতনো ফখোপতটোপ আিরো ফিখতে 
পোইমন ফসই ইযতট লুমকতয রোখোর িতেো ফচোরোই মিমনসপি আর মক? 
  
ফপোযোতরো বলল, আপনোর ভুল হতে, আমি িোনতে চোইমি ফয ইযটটো বড় মিল নো ফিোট? 
  
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড, একগ্োল ফহতস বলল, শুধু বড় নয সযোর ফবমে রকতির ফসৌখীন এবং 
মবসোলবহুল ফসই ইযট, িুঁমসতয ফপোযোতরো আপমন এর ফেতক মক বু তে পোরতলন? 
  
ফেে িযোনসন  মল একিন মবত্তবোন ফলোক ইমটতযন এবং অেযন্ত উতিখতযোগ্য বযমি ফস, 
বলল ফপোযোতরো। 
  
িোনতে চোইতল ব্ল্োন্ড, ফকন, মক বযোপোর সযোর? 
  
ফপোযোতরো বলল, আিোর ফেষ উপলমব্ধ এটোই। আমি উপলমব্ধ করতে ফপতরমি অবতেতষ, 
অেযন্ত ফবোকো মিলোি আমি একটু আতগ্ পযমন্ত। েোরপর ফস ফ োনটো ফকতট মিল। এবোর 
মিতসস অমলবোতরর ফপোন নম্বরটো েোযোল করতলো ফপোযোতরো। 
  
মিতসস অমলভোর ফ োতন উত্তর মিল আমি খুব খুেী হতযমি ফয, আপমন আিোতক ফ োন 
কতরতিন। েতব আপমন ফ োন কতরতিন িুঁমসতয ফপোযোতরো মক িতন কতর? অমলভোর 
িোনতে চোইল। 
  
ফপোযোতরো বলল, আপনোর িোেমোর হোতন্টর কতযকমট চমরি সম্বতন্ধ রশ্ন করতে চোই মিতসস 
অমলভোর। িযোেোি, ফসই এযোটি ববজ্ঞোমনকমট ফক? 
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উত্তর মিল অমলভোর, আতলক ফলমগ্। 
  
অেমোৎ ফেমল ফলমগ্র স্বোিী! আতলগ্ ফলমগ্! একিন ববজ্ঞোমনক মক ফস? িোনতে চোইতল 
ফপোযোতরো। 
  
বস্তুে, ফসই ববজ্ঞোমনক। হোরতযল নয, েোরো মিল ফহসতল হমলতে কতটতি। বলল 
অমলভোর। 
  
আর আপনোর িতন িোেমোর হোতন্টর এই চমরিটো উিয হয, নযোতস হোউতস েোর সতি 
আলোপ হওযোর পতরই–েোই নয মক? রশ্ন করতলো ফপোযোতরো, অেচ েোর স্ত্রী যুতগ্োস্লোমভযোন 
হযতেো? 
  
মিতসস অমলভোর বলল, নো নো, একিন খোুঁমট ইংতরি ফেমল। 
  
ফপোযোতরো বলল, আেো েোই নোমক? েোহতল আমি এখন অতনক মকিুই ফিখতে পোমে। 
  
অমলভোর রশ্ন করল, এে মবলম্ব হতয ফগ্ল? 
  
সিয ফেো একটু লোগ্তবই, ফকউ কখতনো মসিোতন্ত আসতে পোতর নো সব সিয হঠোৎ কতর, 
ফপোযোতরো মনতির সিেমতন বলল। আবোর বলতলো ফপোযোতরো, পুমলে সমূ্পণম বযেম হতযতি। 
  
আতক্ষতপর সুতর িোনোতলো অমলভোর, পুমলতের কেো বলতিন ফেো, এখন যমি একিন 
িমহলো স্কটলযোন্ড ইযোতেমর রধোন হে।…. 
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বু তে পোরতলো ফপোযোতরো ফসই সুপমরমচে উমির কেো, েোতক েোমিতয মিতয বলল, আমি 
অমে মবশ্বস্তেোর সতি বলমি যমিও ফকসটো খুব িমটল েবুও এখন আমি মসিোতন্ত এতস 
ফগ্মি। 
  
ফকোতনো ভোবোতবগ্ ফবো ো ফগ্ল নো মিতসস অমলভোতরর িতধয। এরই িতধয মকন্তু িুিুতটো খুন 
হতয ফগ্তি, এটো আমি সোহতসর সতি বলমি, বলল ফস। 
  
ফপোযোতরো সংতেোধন কতর বলতলো, মেনতট। 
  
অমলভোর রশ্ন করতলো মেনতট খুন? ফক হল, েৃেীয মেকোর? 
  
ফপোযোতরো বলতলো, ফস একিন বৃি েোর নোি িোরতেল। আর ফস িোরতেতলর িৃেুযর ঘটনো 
বযোখযো কতর িোনোতলো। 
  
িোনতে চোইতলো অমলভোর, আপমন বলতিন েোহতল, এটো িুঘমটনো নয? েোহতল বলুন িযো 
কতর ফক খুন কতরতি েোতক? 
  
ফপোযোতরো বলল, এে খবর ফটমলত োতন ফিওযো যোয নো িযোেোি। 
  
মিতসস অমলভোর বলল, েোহতল ফ োন ফিতড় মিই? 
  
নো, আপনোতক আমি আরও িুমট রশ্ন করতে চোই, বলল ফপোযোতরো।আপমন মক রেতি 
ফসই ফিতযমটর িৃেতিতহর িোযগ্োটো মনমিমষ্ট করোর িনয ফবোট-হোউসটোই িতনোনীে 
কতরমিতলন, আপনোর িোেমোর হোতন্টর পমরকল্পনোর সিয? এটো আিোর রেি রশ্ন। 
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অমলভোর বলল, নো, রেতি আমি আিোর হোউসটো ফবতি মনই। এখন আিোর েোর নোিটো 
িতন পড়তি নো। ফক ফযন আিোতক পীড়োপীমড় করতে লোগ্ল ফয িৃেতিহটো ফযন  মলতেই 
অমবষৃ্কে ফহোক। মক অদু্ভে পমরকল্পনো। আর ফলোতকরোও মক ফবোকো! আমি রোিী হইমন 
অবেয রেতি ফসই রস্তোতব। 
  
অবেয আপমন ফেষ পযমন্ত ফিতন মনতযমিতলন ফসই ফবোট-হোউসটোতকই, বলল ফপোযোতরো। 
  
আেো! এবোর আিোর মদ্বেীয রশ্ন, চূড়োন্ত কু ফলখো আতি কমিকস-এ, আিোতক আপমন 
বতলমিতলন, একেো মক আপনোর িতন আতি, আর ফসগুতলো িোরমলনতক পড়তে ফিওযো 
হতযমিল েোর সিয কোটোবোর িনয। 
  
অমলভোর বলল, অবেযই িতন আতি বইমক! 
  
বলুন এবোর েোহতল ফসটো মঠক এইরকি মিল : ফেমরতনর সতি অযোলবোটম ফবড়োতে যোয। 
অরতণয িমিম ফগ্োমিম ভ্রিণোেমীতির চুিু খোয। মসতনিোয ফিতযতির মচিমট কোতট মপটোর। 
  
আহে কতণ্ঠ বলল মিতসস অমলভোর, আশ্চযম ফেো, আমি ফকন ওসব ফনোংরো কেো মলখতে 
যোব বলুন? 
  
নো, অমে রোেল মিল আিোর কু্ল। রহসযিয স্বতর মনচু গ্লোয বলল অমলভোর-ভ্রিণোেমীর 
ফ োলো বযোগ্ ফিখুন। 
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আশ্চযম! েোহতল এই কু্ল ফলখো কমিকসটো ফসখোন ফেতক সমরতয ফ লো হয, এবং অনয 
িেলব ঢুমকতয ফিওযো হয েোর পমরবতেম, বলল ফপোযোতরো। েোহতল ফবোট-হোউতসর 
ফিত র উপর ফসই ফ োলো বযোগ্টো মনশ্চয পোওযো মগ্তযমিতলো? অমলভোর িোনতে চোইতলো। 
  
আিঃ, অনয একটো ফ োলো বযোগ্ ফসটো, আর ফসটোই আিোতক ভোবোতে, বলল ফপোযোতরো। 
  
িোরমলতনর হতে পোতর ফসটো, েতব ফসটো হোওযো উমচে মিতলো ফসই যুতগ্োস্লোমভযোন স্ত্রীর। 
আপমন বু তে পোরতিন আমি মক বলতে চোইমি? বলতলো অমলভোর। 
  
ফপোযোতরো বলল, অবেযই বুত মি, ফস ফচষ্টো করতলো আর একবোর কুযোেোয অন্ধকোতর েুব 
ফিওযোর িনয। 
  
েতব শুনুন, মবতষ ভরো একটো ওষুতধর ফবোেল মিল ফসই ফ োলোবযোতগ্র িতধয, গ্রোিয 
ফলোতকরো েোতির স্ত্রীতক হেযো কতর েোতক যো খোইতয। লক্ষয করুন, নোতসমর ফেমনং মনতে 
ফসই যুতগ্োস্লোমভযোন স্ত্রী এখোতন এতসমিল। নোসমমট েখন বোমড়তে মিল, যখন কতনমল ব্ল্োন্ড 
অতেমর িনয েোর স্ত্রীতক মবষ খোইতয হেযো কতর। আর মবতষর ফবোেলটো েখন হোতে ফপতয 
সমরতয ফ লল ফসই নোসমমট। পতর ফস ব্ল্যোকতিল করতে আতস কতনমল ব্ল্োন্ডতক। আবোর 
নোসমমটতক হেযো করল ফসই কতনমল ব্ল্োন্ড। মিজ্ঞোসো করল অমলভোর, এটো আপনোর 
উপলমব্ধ হতলো িুঁমসতয ফপোযোতরো? 
  
নো, মকিুতেই নয, বলোর সতি সতি ফস আবোর বলল, িযোেোি, িোতনন মক এটোই আিোর 
আনন্দ ফয ফকউ পুরসৃ্কে হতলো নো, িোেমোর হোন্ট এিনই মনমলমপ্ত সহি সরল ফস। 
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েতব অতনক ফিমরতে, একিন পুরস্কোর ফপতযমিল অবেয, এক বৃিো িমহলো ফসমিন রোয 
সোেটোর সিয উমিমসে হতয ফবোট-হোউতস িুতট আতস েোর আমবষৃ্কে কু বলোর িনয, 
অবেয েখন আমবষৃ্কে হতয ফগ্তি িোরমলতনর িৃেতিহ। অবেয পুরসৃ্কে করো হয। বলল 
মিতসস অমলভোর, আতরো বলল ফস, ফস ভযঙ্কর যুবকমট বতলমিল, আমি নোমক মড্রঙ্ক কমর 
িোি খোওযোর িতেো, কখতনো েোতক আর কযোতিমলযো গ্োতেমতন ফিখো যোযমন। 
  
ফপোযোতরো বলল, িযোেোি আপমন আপনোর এই কোমহনী হযতেো একমিন আিোতক বলতবন। 
  
মিতসস অমলভোর বলল, আমি আিোর ফলখোর িতধয এই ঘটনোর রূপ ফিওযোর মচন্তো 
করমি। ফপোযোতরো অবোক হতযমিল বির মেতনক পতর মিতসস অমলভোতরর ফলখো, িয 
ওিযোন ইন িয উে, এই বইটো পতড়। েোর বইটো পতড় মকিু মকিু ঘটনো এবং চমরি ফযন 
পমরমচে িতন হমেল, অস্পষ্টভোতব। 
  
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড এবং চী  কনতেবল ফকৌেূহলী ফচোতখ েোকোল এরকুল ফপোযোতরর 
মিতক। চী  কনতেবতলর ধোরণো, এই ফিোতটোখোতটো ফচোহোরোর ফবলমিযোন ভদ্রতলোকমট 
হযতেো একসিয যোিুকর মিল, এখন েোর বযস হতযতি অেএব ফসই আতগ্র 
কিমকুেলেো হযতেো আর ফনই। েোতক ফবো োতলো ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড ফয, এরকুল ফপোযোতরো 
উপমস্থে মিল ফসই িুঘমটনো স্থতল, ফসিনয েোর পযমতবক্ষণ আিোতির কোতি লোগ্োতে পোতর। 
এিোড়োও েোরো এই ফকতস এতগ্োতে পোতরমন এক পোও, েিতন্তর কোি ফসই মেমিতরই 
পতড় আতি। পুমলতের আর ফকোতনো উপোয ফনই, অন্ধকোতর ফিওযোতল মপঠ মিতয 
ফপোযোতরোর পরোিেম ফনওযো িোড়ো। 
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চী  ইনসতপক্টর বস্তুেপতক্ষ আি েোর বনেতভোতির পোমটতে যোওযো বোমেল কতর মিতয 
অতপক্ষো করমিল এরকুল ফপোযোতরোর িনয একিোি মিিঃ রোন্ড-এর ফিি-এর খোমেতরই। 
  
ফেষ পযমন্ত েোহতল আপমন এখোতন এতলন িুঁমসতয ফপোযোতরো? করিিমন কতর চী  
ইনসতপক্টর বলল। আপনোর অতপক্ষোয আিরো সবোই বতস আমি অসহোয অবস্থোয। 
  
ফপোযোতরোর কোতন েোর কেোগুতলো মবদ্রুপোত্মক ফেোনোতলো, বিমহক মিক ফেতক যমিও ফস 
ক্লোন্ত এেটো পে আসোর িনয, েতব িোনমসক মিক ফেতক ফস ফকোতনোিতেই িুবমল নয। 
ফসিনয ফপোযোতরো ফিোতরর সতি বলল, আতগ্ আমি মক কতর এই সেযটো বু তে পোমরমন, 
এটো এখন আমি কল্পনোও করতে পোমর নো। 
  
চী  ইনসতপক্টর উিোসীন কতণ্ঠ বলল, অেএব আিরো মক এখন ধতর মনতে পোমর ফয, 
আপমন এখন ফসই সেযটো উপলমব্ধ করতে ফপতরতিন? 
  
ফপোযোতরো বলল, অবেযই, আমি এখন আপনোতির েোরই মবস্তোমরে মববরণ ফিতবো। 
  
চী  ইনসতপক্টর বলল, আিরো রিোণ চোই। 
  
আপনোর কোতি মক মকিু রিোণ আতি, মিিঃ ফপোযোতরো? 
  
ভোতলো কেো ফেো-বলল, ফপোযোতরো আমি মনতিমে মিতে পোমর ফয ফকোেোয রিোণ পোওযো 
যোতব। 
  
ইনসতপক্টর ব্ল্োন্ড বলল, উিোহরণ মিন। 
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আেো ধরুন, এতিতে ফিতড় মক চতল ফগ্তি ইমটতযন মে ফসৌউসো? 
  
ব্ল্োন্ড বলল েীক্ষ্ণ স্বতর, হো ফস চতল ফগ্তি িু-সপ্তোহ আতগ্ই। খুবই িুেমকল েোতক খুুঁতি 
পোওযো। ওযোতরন্ট অেমোর ফিওযো হতব। 
  
েোতক মনতযই ফেো সব ঘটনো–এটো ফস রশ্ন নয, ফপোযোতরো বলল। 
  
চী  ইনসতপক্টর উতত্তমিে ভোতবই বলল, িুঁমসতয ফপোযোতরো, ফসই ঘটনোটো মক? আপমন 
এে সহিভোতব ফসটো বলতিন? 
  
মঠক ঘটনোগুতলো এইরকি–এখোতন ফযভোতব এক মবলোসবহুল ইযতট এতসমিল ইমটতযন মে 
ফসৌউসো, েোতে িতন হয ফবে মবত্তবোন েোর পমরবোর। িোরমলন টোকোতরর মপেোিহ (আমি 
এ খবর আিতকর আতগ্ িোনেোি নো) বৃি িোরতেল; ফলমে েোবস ভোতলোবোসতেন কুমল 
ধরতনর ফপোেোক িোেোয মিতে। 
  
মিতসস অমলভোতরর বল্গোহীন অমবশ্বোসয কল্পনো আতি, মকন্তু মনতিতক উপলমব্ধ করোর 
ক্ষিেো ফনই। মেমন অেযন্ত রূঢ় চমরতির মবচোরক। 
  
 েোর মনিস্ব ড্রযোতরর ফভের লুকোতনো মিল িোরমলন টোকোতরর রসোধন মিমনস ও 
মলপমেক। মিতেয কতর মিস ফিউইস বতলমিল ফলমে েোবস নোমক েোতক বতলমিতলন 
িোরমলতনর িনয ফবোট-হোউতস চো, ফকক,  ুট মড্রংকস মনতয ফযতে। 
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অবোক ফচোতখ েোমকতয চী  ইনসতপক্টর বলল, এইগুমল ঘটনো? আপমন ঘটনো বলতিন এই 
গুমলতক। েতব ফকোতনো নেুনত্ব ফনই এর িতধয। 
  
আপমন সেয রিোণ চোন? অেমোৎ ধরুন িৃেতিহ ফলমে েোবস-এর। বলতলো ফপোযোতরো। 
  
 অেমোৎ, আপমন মক খুুঁতি ফপতযতিন ফলমে েোবস-এর িৃেতিহ? িোনতে চোইতলো 
ইনসতপক্টর। 
  
আমি ফিমখমন, েতব ফকোেোয িৃেতিহ লুমকতয রোখো আতি িোমন। ঘটনোস্থতল আপনোরো 
যোতবন যমি িৃেতিহ পোন ফসখোতন মগ্তয েোহতলই হোতে-নোতে রিোণ ফপতয যোতবন। 
  
সব রিোণ অেমোৎ যো যো আপনোতির িোনো িরকোর, বলল ফপোযোতরো। 
  
েোহতল ফক ফসটো লুমকতয ফরতখতি? 
  
ফসই স্বভোবসুলভ ফবড়োতলর হোমস ফিখো ফগ্ল ফপোযোতরর ফঠোুঁতট। নম্র গ্লোয ফস বলল, 
সচরোচর ফয বযমি হতয েোতক এসব ফক্ষতি েোর স্বোিী। হযোুঁ েোর স্ত্রীতক হেযো কতরতিন 
সযোর িিমই, বলল ফপোযোতরো। 
  
অসম্ভব িুঁমসতয ফপোযোতরো। একেো অসম্ভব আিরো িোমন, বলল চী  ইনসতপক্টর। 
  
নো, এটো এতকবোতরই অসম্ভব নয–বলতলো ফপোযোতরো, েো হতল আমি সিস্ত খুতলই বলমি 
আপনোতির। 
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. 
  
মনতিই িরিো খুতল মিল মিতসস ফ োমলযোট, েোতে অবোক হতলো নো ফপোযোতরো, িোি 
কতযক ঘণ্টোর িতধয ফস ফযন ফকিন বুতড়ো হতয ফগ্তি। 
  
আপমন আবোর এতলন িুঁমসতয ফপোযোতরো? বলল মিতসস ফ োমলযোট। 
  
আপমন মক অনুিোন করতে পোরতিন নো? েোহতল মঠক আতি, আমিই বলমি, ফস বলতে 
লোগ্ল, হযোমট েোবস, িোরমলন আর িোরতেল এখোতন মেনতট খুন হতযতি। 
  
রোয মচৎকোর কতর বলল ফ োমলযোট, িোরতেল? ওটো ফেো িুঘমটনো একটো। ফস পতড় 
মগ্তযমিল ফিমট ফেতক। ফস রচুর িি ফখতযমিল ফসমিন, অতনক বযসও হতযমিল েোর 
ওপর রোয অন্ধ। 
  
ফপোযোতরো িোনোল িুঘমটনো নয ফসটো; অতনক মকিু ফিতখ ফ তলমিল ফস ফসিনয 
  
ফস িোনোল মক কতর? 
  
ফস হযতেো মচতন ফ তলমিল কোতরোর িুখ ফিতখ অেবো কণ্ঠস্বর শুতন নযতেো চোলচোলন 
ফিতখ। 
  
–হযতেো এরকি মকিু একটো হতব, ফপোযোতরো বলল। ফ োমলযোট পমরবোর সম্বতন্ধ ফস নোমক 
অতনক মকিুই িোনে–ফস আিোতক রেি মিতনই বতলমিল। আপনোর শ্বশুর, স্বোিী এবং 
ফিতলতির সম্পতকম। আপনোর এক ফিতল ফিিস মকন্তু ফবুঁতচ আতি, যমিও যুতি আপনোর 
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এক ফিতল ফহনমর মনহে হতযতি। রেতি ফিিস-এর িৃেুযর খবর পোওযো ফগ্তলও ফস 
মকন্তু িতরমন, আপমনই রমটতয ফিন িতর ফগ্তি। ফকনই বো ফলোতক অমবশ্বোস করতব, 
আপনোর কেো ফকউই অমবশ্বোস করতব নো। েোরপর আপমন অমভভোমবকো হন এক 
অস্বোভোমবক ধরতনর যুবেীর। অবেয ফিতযমট সম্পিেোলী মিতলো। আপমন রচোর কতরন 
ফয, েোর সব টোকো েোর অমভভোবক নষ্ট কতর ফ তল, অেএব ফিতযমট গ্রীব হতয যোয। 
আপমন ফিতযমটতক উপতিে ফিন েোর ফেতক বযতস অতনক বড় এক মবত্তবোন পুরুষতক 
মবতয করোর িনয। ফকনই বো ফকউ অমবশ্বোস করতব আপনোর ফসই কোমহনী। আপমন 
ফঘোষণো কতরন, েোর বোবো-িো ও আত্মীযস্বিন সব মনহে বতল।  রোমস আইনজ্ঞতির 
একটো  োতিম কোি কতর, সোন মিওতযতলর আইনজ্ঞতির মনতিমতে–েোরো বতল ফিতযমট যমি 
মবতয কতর েোহতলই ফসৌভোতগ্যর অমধকোমরণী হতব, নো হতল নয! ফিতযমট স্বোভোমবক 
বুমিসম্পন্ন মিতলো নো, ফসকেো পূতবমই বতলমি। েোর স্বোিী মবতযর পর যখন ফযিন একটোর 
পর একটো নমেপতি সই করতে বতলতি, মবনো মদ্বধোয ফস েোই কতরতি। েোর স্বোিী েোর 
আকোমঙ্খে লতক্ষয ফপৌঁতি যোয সব ফেতষ। রচুর সেলেো হয েোর। আপনোর ফিতলর 
অনুমিে নেুন বযমিতে মবত্তবোন হতয যোয সযোর িিম েোবস, আর েোর স্ত্রী েখন 
কপিমকহীন মনিঃস্ব। আপনোর ফিতল ফিিস ওরত  িিম েোবস, বযস ফবতড় যোওযোর 
িরুন ও িুতখর িোমড়-ফগ্োুঁত র িনয ফচোহোরো বিতল যোয। েোতক মকন্তু একিোি বৃি 
িোরতেল মচনতে ফপতরমিল। ফসিনযই ফস রেি মিতনই আিোতক বতলমিল, েোরো নযোতস 
হোউতস মচরমিনই েোকতব। আপমন ফস্নহ করতেন খুবই হযোমট েোবসতক, ফসিনয 
ফভতবমিতলন, ফযতহেু ফিতযমটর অতেমই মবত্তবোন হতযতি আপনোর ফিতল ফসিনয হযোমটর 
রমে ফস রসন্ন হতব এবং সুতখ রোখতব। আপনোর ফিতল ফয আতগ্ই মববোমহে মিতলো েো 
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মক আপমন কখতনো ফভতবতিন? আপনোর ফিতল মেতযে অপরোধ িগ্তের সতি সংমশ্লষ্ট 
একমট ফিতযতক মবতয কতর। েোরো েোতির মববোহ সম্পকম অটুট ফরতখতি। 
  
অতেমর ফলোতভ আপনোর ফিতল হযোমটতক মবতয কতরমিতলো মকন্তু েোর িতন রেি ফেতকই 
অনয  মন্দ মিতলো। 
  
আমি এটো মবশ্বোস কমর নো, কখতনোই নয, বলল মিতসস ফ োমলযোট–ফকবল ফসই েযেোন 
ফিতযটোর িনযই ফস… 
  
একেো সেয ফয, আপনোর ফিতল িেলব কতরমিল হযোমটতক হেযো করোর। ফকোতনো 
আত্মীযস্বিন মিতলো নো হযোমটর, শুধু কিন বনু্ধবোন্ধন মিতলো। রেি মিন সন্ধযোয নযোতস 
হোউতস হযোমটতক বোমড়র চোকর-বোকররো খুব সোিোনয সিতযর িনয ফিতখ েোকতব, আর 
েোরো ফয ফিতযমটতক পরমিন সকোতল ফিতখমিল, ফস হযোমট নয, ফিতযমট মিতলো আপনোর 
ফিতলর মববোমহেো স্ত্রী। বোমড়র ফলোতকতির সতি ফস বযবহোর করতে েোতক হযোমটর িতেো 
চোলনচলন কতর। এখোতন ফবে ভোতলোভোতবই িীবন কোমটতয মিতে পোরতেো নকল হযোমট, 
মকন্তু ওমিতক আসল হযোমট অভোবনীযভোতব স্বোভোমবক হতয ওতঠ নেুন মচমকৎসোর  তল। 
ফলমে েোবস-এর িোনমসক অসুস্থেো েখন খুবই কতির মিতক; আতগ্ই বু তে ফপতরমিল 
ফসতেটোমর মিস ফিউইস। আকমস্মকভোতব েখনই এক অভোবনীয ঘটনো ঘতট যোয। নযোতস 
হোউতস আসতি ফস ইযট মেতপ, মচমঠ মলতখ িোনোয হযোমটর এক খুড়েুতেো ভোই। েোর ফসই 
খুড়েুতেো ফবোনতক ফিতখ সতন্দহ নোও হতে পোতর। মকন্তু আিোর েখনই একটো সম্ভোবনোর 
কেো িতন হয। হযতেো মে ফসৌউসো নকল মে ফসৌউসো হতে পোতর। অেএব সেয সব 
সিয রকোে হতয পতড়–ফসই হযোমটও আসল হযোমট নয এটো বলো ফযতে পোতর। যমি 
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ইংলতন্ড েোকে মে ফসৌউসো েতব, নকল হযোমট হযে ফসই অরীমেকর ঘটনো এমড়তয ফযতে 
পোরে। মকন্তু হঠোৎ মে ফসৌউসোর আমবভমোব হযোমটর িীবতন সব মকিু এতলোতিতলো হতয 
ফগ্ল। 
  
আর একটো িমটল সিসযো ফিখো ফিয ওমিতক, েোর নোেমনর সতি গ্ল্পগুিব করতে মগ্তয 
বৃি িোরতেল হঠোৎ একমিন বতল ফ তল–ফস অরতণয একমট িমহলোর িৃেতিহ পতড় 
েোকতে ফিতখতি। আর সযোর িিম েোবস আসতল মিিঃ ফিিস। এিনযই ফিতযমটর েোতির 
রমে একটো মবরূপ ধরতনর রমেমেযো হয। 
  
এর  তলই অবেয ফিতযমট েোর মনতির িৃেুযর িনয কবর ফখোুঁতড়। সযোর িিম আর েোর 
স্ত্রী চোনমন ফয েোতির কোমহনী রচোর হতয যোক। আিোর অনুিোন মিিঃ ফিিস ফিতযমটর 
হোতে মকিু টোকো মিতয েোর পমরকল্পনো রচনো করতে েোতক। খুব সেকমেোর সতি েোরো 
েোতির েযোন করতে েোতক। আতগ্ই েোরো িোনে ফহলিোউতে মে ফসৌউসো কখন আসতব। 
ওমিতক মিলন হয েোর এখোতন উপমস্থে হওযোর মিন এবং উৎসতবর মিন। মঠক 
ফসমিতনই যমি িোরমলনতক খুন কতর, ফলমে েোবস-এর উধোও হতয যোওযোর ঘটনো রচোর 
করো যোয, েতব সতন্দহ িোমগ্তয ফভোলো যোতব মে ফসৌউসোর িতন। এইবোর ফলমে েোব 
পমরকল্পনোিতেো নেুন চোল চোতলন, মে ফসৌউসোতক িুষ্ট রকৃমের ফলোক বতল রচোর করতল 
এবং ফলোকটো িোনুষ খুন কতর এই বতল অমভতযোগ্ আনল। এবোর মচরেতর উধোও হতে 
হতব ফলমে েোবসতক (সম্ভবে অনোিী িৃেতিহ সযোর িিম কেৃমক সনোি হতে পোতর। 
এবং েোর স্থলোমভমষি হতে পোতর এক নেুন বযমিত্ব। েোর মনিস্ব ইেোলীয অমভবমিতে 
 ুতট উঠতব হযোমট। ইেোলীয স্ত্রীতক চমিে ঘণ্টো ধতর অমভনয করতে হতব বদ্বে 
ভূমিকোয। সযোর িিম সহতযোমগ্েো করোয কোিটো খুব সহি হতয যোয। ফযমিন আমি 
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এখোতন আমস, সম্ভবে ফলমে েোবস চোতযর সিয পযমন্ত অসুস্থেোর ফিোহোই মিতয মনতির 
ঘতর পতড় েোকতব। অনয ফকউ েখতনো িোনে নো সযোর িিম িোড়ো আসতল ফস ঘর ফেতক 
ফবমরতয এতিটোতর যোয বোস মকংবো ফেন ধতর, আর একিন িোিীতক সতি মনতয যোয 
এতিটোর ফেতক। ফস ফহোতেতল ম তর আতস েোরপর। ফলমে েোবসতক ড্রইংযরুতি ফিখো 
যোয চোতযর সিয। ফস একটু েোড়োেোমড় শুতে চতল যোয বনেতভোতির পর। েোতক বোমড় 
ফেতক ফবমরতয ফযতে ফিতখ মিস ফিউইস। একটু পতরই আবোর ফস নযোতস হোউতস ম তর 
আতস, রোতে ফহোতেল ফেতক সবোর অলতক্ষ ফলমে েোবস রূতপ ফিক োতের িনয। 
  
মবতকল চোরতটয চূড়োন্ত নোটক িঞ্চস্থ হয। িোরমলতনর কোতি মড্রঙ্কস,  ল, চো মনতয ফযতে 
বতল ফলমে েোবস। েোরপর একসিয ফস ঢুতক পতড়  োুঁকো ফিযোমেষীর ফটতন্ট, এরপর 
সোিোর হোউতস চতল যোয ফটতন্টর মপিন মিক মিতয ফবমরতয। 
  
ফসখোতন মিল েোর ভ্রিণোেমীর ফ োলোতনো বযোগ্ এবং কমেউি রোখো মিল েোর িতধয। ফস 
ফবোট-হোউতস মগ্তযমিল, েোরপর অরণয পতে এবং ফেতক িরিো খুতল ফিওযোর িনয 
বতলমিল। 
  
ঘতর ফঢোকোর সতি সতি ফস ফিতযমটর গ্লো মটতপ ধতর এবং েোতক শ্বোসতরোধ কতর হেযো 
কতর। েোরপর ফস েোর িোেোর কুমলটুমপটো ভোমসতয ফিয নিীতে। এরপর ভ্রিণোেমীর 
ফপোেোক পতর ফসেোরপর ফস েোর ফহোতেতলর েোচ িোিীতক মনতয স্থোনীয বোস ধতর উধোও 
হতয যোয মনতিতষ। 
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যোকতগ্ ফসকেো এখন, পুমলে আর খুুঁিতি নো ইেোমলর ফিতযমটতক, খুুঁিতি হযোমট 
েোবসতক। 
  
ফপোযোতরো আবোর বলল–এখন িযোেোি, হযোমট েোবস ফবচোরী িৃে। সিস্ত মকিুই আপমন 
ভোতলো কতর িোতনন। আপমন ফবে আঘোে পোন িোরমলন-এর িৃেুযতে। েতব আপমন এটো 
িোনতেন নো ফয, েোতক খুন করো হতব। আপমন যখন হযোমটর রসতি কেো বতলন আমি 
লক্ষয কতরমি িুমট মভন্ন বযমির কেো বতলন, এিন একিন িমহলো যোতক আপমন অপিন্দ 
করতেন; ভোবতেন েোর িৃেুয হওযো অতনক ভোতলো, আবোর আিোতক আপমন সেকম কতর 
মিতযমিতলন েোর সম্পতকম ফয, মবশ্বোস করতবন নো ফস যো বতল। আর খুবই ফস্নহ করতেন 
আপমন অপর ফিতযমটতক, ভোতলোবোসতেন। 
  
আপমন িতন হয ফবচোরী হযোমট েোবস-এর অেযন্ত মরয মিতলন িযোেোি, আিোর িতন 
হয… 
  
িীঘম নীরবেো ফনতি এল এরপর। েখতনো েোর ফচযোতর বতসমিতলো মিতসস ফ োমলযোট। 
এবোর একসিয নীরবেো ভি করল ফ োমলযোট; িুঁমসতয ফপোযোতরো, আপনোর পুতরো গ্ল্পটোই 
 যোন্টোমেক। আমি এখন বোস্তমবক িতন করমি আপমন ফবোধহয পোগ্ল হতয ফগ্তিন। 
আপনোর স্নোযুতকোষ ফেতক ফবমরতযতি এ সিস্ত কল্পনো, অেচ ফকোতনো রিোণ আপনোর কোতি 
ফনই। 
  
কপোট খুতল মিল ফপোযোতরো একটো িোনোলোর সোিতন মগ্তয। ঐ ফিখুন ভোিো হতে  মলর 
কংমেতটর গ্োুঁেুমন–মক সুন্দর িোযগ্ো কবর ফিওযোর। িৃেতিহ কবর ফিওযো হতযতি 
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একটো ফিোত ট িোযগ্োয  মল বেমর হতযতি েোর উপর-ফপোযোতরো নম্র গ্লোয বলল : 
 মলটো সযোর িতিমর… নযোতস হোউতসর িোমলতকর  মল। 
  
ফ োমলযোট ফকোতনোরকতি িীঘমশ্বোস ফচতপ চুপ কতর রইল। 
  
মনতির ফেতকই আবোর বলতলো ফপোযোতরো–ফয ফলোকমট এখোনকোর িোমলক–ফসই ফকবল 
একিন েযেোন। 
  
মিতসস ফ োমলযোট এবোর বলল, আমি িোমন মনশ্চয িোমন–সবমিোই িোনেোি–ফস আিোতক 
ভয ফিখোে মনেোন্ত মেশু বযস ফেতকই, ফস মনষু্ঠর মিল, িযোিোযোহীন, মবতবক বমিমে ফস। 
েবুও আিোরই ফিতল ফেো ফস। আমি েোতক ভোতলোবোমস। অবেয আিোর িুখ ফখোলো উমচে 
মিল হযোমটর িৃেুযর পর। মকন্তু বললোি ফয, ফস ফেো আিোরই ফিতল, মক কতর বলব আমি 
েোর সতি সব সম্পকম ফিি কতর মিতে? 
  
আিোর নীরবেো এিনয। ফবচোমর িোরমলন খুন হতলো িো খোন ফেতক। এবোর মক ফসই বৃি 
িোরতেল-এর পোলো–মক িোমন এর ফেষ ফকোেোয? 
  
ফপোযোতরো বলল, খুনীর ফেষ বলতে ফকোতনো সংজ্ঞো ফনই। ফ োমলযোট িুহোতে ফচোখ ফঢতক 
িোেো মনচু কতর রোখল। েোরপর মিতসস ফ োমলযোট নযোতস ফসোিো হতয িোুঁমড়তয ফপোযোতরোর 
মিতক ম তর েোকোল, বলল িুঁমসতয ফপোযোতরো, আপনোতক ধনযবোি, মনতি আিোতক এখোতন 
এসব কেো বলতে এতসতিন, এইিনয। িযো কতর এবোর মক আপমন আিোতক িুমি 
ফিতবন? এবোর এিন মকিু কোি করতে হতব- যো ফবোধ হয একো একো মনতিতকই মনতির 
সোিনোসোিমন হতে হয…। 
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