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দুরন্ত ছেকেগুকো ......................................................................................... 45 

  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ক্লকস । আগাথা দিদি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

2 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

আর  াাঁিটা দিরকরলর মর া 
  
আর পাাঁচটা বিকেকের মক াই বেকো ছেকেম্বর মাকের ন  াবরকের বিোেটা। ওবদন 
ঘকট যাওযা ছোকনা দুঘঘটনাগ্রস্ত িযবির পকেই আকে ছেকে ছোকনারেম ধারণা েরা 
েম্ভি বেকো না। 
  
শুধু মাত্র িযব ক্রম ো চবিশ নম্বর বক্রকেন্ট উইবেব্রাহাকমর বমকেে পযাোর। ব বন 
ছোকনা ঘটনা ঘটার আকে ে েঘ েরার িযাপাকর বিকশষজ্ঞ। বমকেে পযাোর আেন্ন 
ছোকনা অমঙ্গকের িযাপারটা প্রায অকনেটাই িেক  পারক ন। বেন্তু ো চবিশ আর 
উবনশ নম্বকরর মকধয এ  ছিবশ ফারাে এিং ঘটনার েকঙ্গ এ  েম জব়ি  ছয  ার 
পকে আকে ছেকে ভািাটা অপ্রকযাজকনর মকন হকো। 
  
েযাকভনবিে ছেকক্রটাবরযাে অযান্ড টাইপ রাইবটং িযকযার বপ্রবিপাে বমকেে ছে. 
মাবটঘনকিকের োকে আজকের বদনটা িক়িাই এেকঘকয োেবেকো। ন  াবরকের দুকটা 
পাঁযবত্রশ বমবনট পযঘন্ত বদনটা বেকো আর পাাঁচটা বদকনর মক াই, একেিাকর োদামাটা। 
বিে দুকটা ছিকজ পাঁযবত্রশ বমবনকট বমকেে মাবটঘনকিে ইন্টারেকমর ছিেটা বটপকেন। 
এবিনা ছিে িাইকরর ওবদকে িকেবেকো। বমকেে মাবটঘনকিে িেকেন, এবিনা শীো 
ওকযিকে োকজ পাবিকয দাও। 
  
এবিনা ছিে িেকেন, এেকনা ছফকরবন। ব বন িেকেন ছয, ও বফরকে পাবিকয বদও। 
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 এবিনা টাইপ েরবেকো। বেেুেণ পর হিাৎ দরজা েুকে ছেকো। শীো ছভ কর ঢুেকো। 
োমানয হােবেকো ও। এবিনা িকে উিকো, েযাবিেযাট ছ ামাকে িােবেকো। 
  
শীো িেকো, বে ভােয, এইবদনই আমার ছদবর হকয ছেকো। 
  
বমকেে মাবটঘনকিকের িের চবিকশে িযে, বিিণঘ োেকচ চুে আর বক্রশ্চান নাম 
েযােবরকনর জনয ওর নামই েযাবিেযাট হকয ছেকে। ব বন িেকেন,  ুবম ছদবরক  বফরকো 
বমে ওকযি। 
  
ছে িেকো ছে দুুঃবে , ছে এেটা ট্রাবফে জযাকম আটকে বেকযবেকো। ব বন শীোকে 
িেকেন ছয, বমে এক্স নাকম এে ভদ্রমবহো ছফান েকরবেকেন। বিে ব নকট নাোদ। 
ব বন এেজন ফকটাগ্রাফার চান। বিকশষ েকর  ার েোই িকেকেন। ছে আকে েেকনা 
োজ েকরকে। বেনা বজজ্ঞাো েরকো। 
  
শীো ওকযিকে িেকেন মাবটঘনকিে, ভদ্রমবহোর বিোনা হকো উবনশ নম্বর 
উইবেব্রাহাকমর বক্রকেন্ট। 
  
শীো ওকযি  ার বদকে  াবেকয মাো না়িকো। িেকো, ওোকন আকে েেকনা বেকযবে 
িকে ছ া মকন েরক  পারবে না। 
  
ব বন িেকেন, ব নকটর েময  ুবম েহকজই মযাকনজ েরক  পারকি। বিোকে বে ছ ামার 
আর ছোকনা অযাপকযন্টকমন্ট আকে? 
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েনুই-এর োকে রাো অযাপকযন্টকমন্ট িুেটার বদকে  াোকেন। প্রকফের পাব়ি, োরবফউ 
ছহাকটে। বিে পাাঁচটার েময। ঐ েমকযর আকে ছ ামার ছফরা উবচ । আর যবদ এোন্তই 
না পাকরা  াহকে আবম জযানটকে পাবিকয ছদকিা। ব বন ইশারা েকর জযানটকে ঘর ছেকে 
ছিবরকয ছযক  িেকেন। ছে োবনে পকর দ্রু কিকে ঘর ছেকে ছিবরকয ছেকো। 
  
উইবেব্রাহাকমর বক্রকেন্ট অট্টাবেো বেকো বিদঘুাঁকট ধরকনর। ১৮৮০ োকে জননে 
বভকটাবরনার স্থপব  এবট ত বর েকরবেকেন। এবট দুকটা িাব়ি বমবশকয অকনেটা 
অধঘচন্দ্রাোর ধরকনর। িাোন দুকটা পাশাপাবশ েরা। িাব়িগুকোর নম্বর েুাঁকজ পাওযা 
মুশবেে। িাব়িগুকোর মকধয তশবিে আভাে পাওযা যায। িাইকরর বদেটায ছোকনারেম 
আধুবনে ার েবি পক়িকে বেনা েকেহ। 
  
উবনশ নম্বর িাব়িটার িযাপাকর অস্বাভাবিে বেেুই বেকো না। বনেুাঁ ভাকি পদঘা বদকয 
ছঘরা। 
  
শীো ওকযি েদকরর ছেট েুকে দরজা পযঘন্ত ধীকর ধীকর ছহাঁকট ছেকো। দরজার োমকন 
বেকয িাজাকো ছিেটা।  ারপর ছে হা ে ঘুবরকয দরজা েুকে ছভ কর ঢুেকো। ছোকটা 
হেঘরটার িান বদকের দরজাটা োমানয ছোো বেকো। ছেোকন বেকয ছটাো ছমকর 
ছভ কর ঢুকে প়িকো। 
  
োরা ঘকর যা েিকচকয েেণীয  া হকো ঘব়ির প্রাচুযঘ। ছদওযাকে েকযেটা বিবভন্ন 
ধরকনর ঘব়ি। গ্রান্ডফাদার ক্লে, ফাযার ছেকে ছেযকিন চীনা ঘব়ি, ছিকের ওপকর 
রুকপার েযাকেজ ঘব়ি। এো়িা এেটা ছোকটা ছশৌবেন ঘব়ি ফাযার ছেকের আর এেবদকে 
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রাো। ছটবিকের ওপকর এেটা ঘব়ি। এই ঘব়িটার এে ছোকণ ছোনার জকে ছরাজকমরী 
নামটা ছেো। 
  
শীো মাোর উপর এেটা শকে চমকে উিকো। ছদওযাকে োকির ছোদাই েরা ঘব়ি, 
ছযটায বিেট আওযাজ হবিে। ছে ছোফার পাশ বদকয োমকনর বদকে একোকো। 
োমকনর বদকে  াোকো। ছমকেক  হা -পা েব়িকয এেটা ছদহ পক়িবেকো। ছোেটার 
ছচােদুকটা অকধঘে ছোো অিস্থায, ছচাকের দৃবি একেিাকর প্রাণহীন। পরকন োেকচ ধূের 
রকের এেটা ছোট। োমকনর বদকে বভকজ এেটা োকো দাে। বেেুেণ পর ছোেবটকে 
ছদকে োোয  ার ো স্পশঘ েরকো। ভীষণ িান্ডা এরপর বভকজ ঐ দােটা স্পশঘ েকর 
হা টা দ্রু  েবরকয বনকো। এেটা অজানা আ কে বনকজর আেুকের বদকে  াোকো। 
  
হিাৎ ছেট ছোোর শে হকো। ছে জানাোর বদকে  াোকো। এেজন মবহো দরজা েুকে 
ছভক র ঢুেকেন। মবহোর ছঢউকেোকনা চুে, েপাে ছেকে বপেন বদকে ছটকন আাঁচ়িাকনা। 
ছচােদুকটা িক়িা িক়িা চমৎোর নীে রকের। বনসৃ্পহভাকি ব বন োমকনর বদকে  াোকেন, 
মবহোবট বজজ্ঞাো েরকেন ছয এোকন বে ছে-ই আকে? 
  
শীো িেকো ছয, আবম আবে। মবহোটা ছোফার বদকে ছযক ই শীো িেকো, একোকি 
না। এেজন ছোে মৃ  অিস্থায পক়ি আকে এোকন। আপবন ওর ওপকর পক়ি যাকিন। 
  
মবহোবট শীোর েোয এিার েমকে ছেকেন। 
  
. 
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েবেন েযাকম্বর বিিৃব  
  
নযই ছেকেম্বর, দুকটা ছিকচ উনষাট নাোদ উইবেব্রাহাম বক্রকেন্ট ধকর আবম পবশ্চম বদে 
িরাির একোবিোম। েব য েো িেক  বে ব বন আমাকে এেরেম ছোেেধাাঁধার 
মকধযই ছফকে বদকযবেকেন। 
  
ব বন ৬১ নম্বর বিোনা েুাঁকজ ছির েরক  চাইবেকেন। বেন্তু ছশষ পযঘন্ত েুাঁকজ ছপকযবেকেন 
বে? উইবেব্রাহাকমর বক্রকেন্ট ছশষ হকয ছেকে। োমকনর পে ছরাধ েকর অযােিবন ছরাি 
দাাঁ়িাকো। এরপর ব বন ছপেন বদকে ঘুকর ছদেকেন দবেণ বদে িরাির এেটা িাব়িও 
ছনই। েম্বা এেটা ছদওযাে িরাির চকে ছেকে, ছদওযাকের বিে ছপেকনর বদকে আধুবনে 
ফ্ল্যাকটর ব্লেগুকো মাো উাঁচু েকর দাাঁব়িকয আকে। ওোকন ছঢাোর জনয বনশ্চযই অনয 
ছোকনা রাস্তা আকে, ছোকনা আশাই ছদেক  ছপোম না। 
  
বিে ১৯ নম্বকরর োকে বেকয আমাকে েমকে দাাঁব়িকয প়িক  হকো। ছদেোম ১৯ নম্বকরর 
দরজাটা েুকে ছেকো। েকঙ্গ েকঙ্গ এেটা যুি ী ছিবরকয একো ছভ র ছেকে।  ারপর 
বচৎোর েরক  েরক  রাস্তার বদকে উধ্বশ্বাকে একোক  আরম্ভ েরকো। বিে  েনই 
ছেট বদকয ছিবরকয আোর মুকেই েকজাকর ধাক্কা োেকো আমার েকঙ্গ। এরেম আচমো 
ধাক্কায আবম এেরেম বেটকে পক়িই যাবিোম। েকঙ্গ েকঙ্গ দুকটা হা  বদকয আাঁেক়ি 
ধরকো ছমকযবট। ছমকযবটকে বস্থর হক  িেোম। ছমকযবট বস্থর হকয  েনও পযঘন্ত আমাকে 
আাঁেক়ি বেকো। বচৎোরটা অিশয ছেকম ছেকে। বেন্তু  েনও ওর েণ্ঠ বদকয এেটা 
অসু্ফট শে ছিবরকয আেবেকো িারিার, আবম এিাকর ওকে বজকজ্ঞে েরোম। 
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ছে িেকো, ওোকন এেটা ছোে ছমকের ওপর পক়িবেকো। ছে মারা ছেকে। ঐ িযে 
মবহোবট ছোেটার ঘাক়ির ওপর প্রায পক়িই যাবিে। 
  
যুি ী িেকো,  ার ধারণা মবহোবট অন্ধ। ছে িেকো, ছয  ার হাক  ঐ মবহোবটর রি 
ছেকেকে। 
  
 াই ছ া েোটা িকে ব বন  ার ছোকটর দােটার বদকে  াোকেন। ওর হাক র রি 
 ার িুকের ছেকে। আবম পুকরা িযাপারটা বনকয ভািোম।  ারপর িেোম, ছয,  ুবম 
আমাকে ছভ কর বনকয চকো, ছদোও আমাকে। 
  
ছে ভীষণভাকি োাঁপবেকো। ছেই অিস্থাক ই িকে উিকো, না না, আবম পারকিা না। আবম 
ছভ কর বেেুক ই যাকিা না। 
  
আবম িেোম ছয,  ুবম এোকন িকো। িকে, আবম এেটা ফুটপাকের ছরবেং-এ ছহোন 
বদকয িবেকয বদোম।  ুবম এোকন োকো। য েণ না আবম বফকর আবে,  ুবম ছোোও 
ছযন ছযও না। ছমকযবট িেকো, ছে বিে আকে। আবম ওকে আশ্বস্ত েকর িাব়িটার বদকে 
একোক  আরম্ভ েরোম। বেেুটা এবেকযই হেঘকরর মকধয প্রকিশ েকর েকযে মুহূক ঘ 
ই স্ত  েরোম। 
  
িাাঁ-বদকের দরজা বদকয  াোোম। োমকন এেটা ফাাঁো িাইবনং রুম। িোর ঘকর ঢুেক  
এেজন ভদ্রমবহোর েকঙ্গ ছদো হকো। যার ধূের রকের চুে। আমার পাকযর শে শুকন 
িেকেন, ছে আপবন? 
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ছেই মবহোবট অন্ধ, আবম  াকে িেোম, এেজন অিিযেী ছমকয ছদৌক়ি রাস্তায বেকয 
িেকো, ছয এোকন নাবে এেজন ভদ্রকোে মৃ  অিস্থায পক়ি আকেন। 
  
আেকে ভদ্রমবহো ছযরেম শান্তভাকি িকেবেকেন  াক  মকন হবিে না ঘকর েুন 
হকযকে। ভদ্রমবহো িেকেন, ছোফার ছপেকন মৃ কদহ পক়ি রকযকে। 
  
আবম ছোফার ছপেকন এবেকয ছেোম। ছোেবটর ছদকহর োমকনর বদকে রকির বচহ্ন। 
ভদ্রমবহো িেক  পারকেন না, ছে েুনটা েকরকে। আবম িেোম,  াহকে ছটবেকফান েরা 
উবচ  পুবেশকে। 
  
ভদ্রমবহো িেকেন, ছয  ার িাব়ি এটা, এোকন ছোকনা ছফান ছনই। ব বন িেকেন, ব বন 
যেন শবপং েকর ঘকর বফকরকেন,  েন মকন হকো দরজার োকয এেটা ছচযাকর এেটা 
িযাে েুেকে। ব বন  ারপর ঘকরর ছভ কর ঢুেকেন। 
  
 ার িুেক  অেুবিধা হকো না, ঘকর ছেউ এেজন রকযকে।  েন ব বন ছেউ ঘকর আকে 
বেনা জানক  চাইকেন। োর শ্বাে-প্রশ্বাকের শে হবিে, ছেবদে েেয েকর একোক  
োেকেন। বচৎোরটা োকন একো।  েন শে একো ছয, োমকন একোকিন না  াহকে 
মৃ কদকহর উপর পক়ি যাকিন। এরপর োবনেটা অিাে হকেন। ছে েময ছেউ ছদৌক়ি 
ছিবরকয ছেকো।  েন ব বন েুি োিধাকন যা াযা  েরকেন য েণ না  ার পাকয িাধা 
ছিেকো। 
  
 ারপর ব বন হাাঁটু মুক়ি িেকেন, িুেকেন োর হা  একেিাকর িান্ডা। বিেুমাত্র নাব়ির 
স্পেন ছশানা যায না। 
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ব বন দীঘঘশ্বাে ছফেকেন।  ারপর ব বন উকি প়িকেন। এোকন চকে একেন। িকে 
এেভাকি অকপো েরক  োেকেন।  ার অনুমান ছেউ না ছেউ এোকন এেেময 
আেকিই। ছশষপযঘন্ত ঐ অিিযেী ছমকযবট মবহোর অদু্ভ  তস্থযঘ ছদকে অিাে হকো। 
মবহোকে ছোেবটর নাম বজজ্ঞাো েরা হকে ব বন িেকেন ছয, ব বন েবেন েযাম্ব। 
  
ভদ্রমবহো িেকেন ছয, রাস্তায এেটা িুে আকে। ছেোন ছেকে পুবেশকে ছফান েরা 
যাে। ভদ্রমবহো চুপ ছেকে িেকেন, ছমকযটাকে িাব়ির ছভ কর বনকয আেুন। 
  
ভদ্রমবহো রান্না েকর স্বপাকে োন।  ার নাম বমবমকেন্ট ছপিমােঘ। েবেন ছমকযবটকে 
ধকর িাইকর ছেকে ছভ কর বনকয একো। এরপর ছে ছফান েরার জনয িাইকর একো। 
  
. 
  
০১. 
  
 ক্রাউবিযান পুবেশ ছেশন। এেটা আকধা েীণ েণ্ঠস্বর ছশানা ছেকো–আবম বে 
বিকটেবটভ ইনেকপটর হািঘ েযাকেকের েকঙ্গ ছদো েরক  পাবর। 
  
ওপ্রাকন্তর েণ্ঠস্বর ে েঘভাকি িেকো–ব বন বিে জাকনন না ব বন এোকন আকে বেনা। 
আপবন ছে? 
  
ওকে িেুন আমার নাম েবেন েযাম্ব। 
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ছফাকনর ওপার ছেকে হািঘ েযাকেে িেকেন– ুবম ছোো ছেকে েো িেকে। ব বন 
িেকেন, এেন িেক  ক্রাউবিযান,  ার ছচকয েূক্ষ্মভাকি অেঘাৎ প্রেৃ  অকেঘ উইবেব্রাহাম 
বক্রকেকন্ট এেজন ভদ্রকোে মৃ  অিস্থায ঘকর পক়ি আকে।  ার ধারণা আধ ঘন্টা আকে 
ভদ্রকোেকে ধারাকো অস্ত্র বদকয েুন েরা হকযকে। মৃ কদহটা আবিষ্কার েকরকে এেবট 
ছমকয, ছে  াকে ছদেক  পায। বমবমকেন্ট ছপিমােঘ নাকম এেজন অন্ধ ভদ্রমবহোর 
িাব়িক  েুনটা হকযকে। ছমকযবট ছদকে িাইকর একে ভকয োাঁপবেকো। ভদ্রমবহো অন্ধ 
হওযার জনয িুেক  পাকরনবন োমকন ছেউ পক়ি আকে। 
  
ব বন িেকেন, ওোকন  ার জনয অকপো েরা ছহাে। 
  
. 
  
০২. 
  
 উবনশ নম্বর িাব়িক  পুবেকশর পে ছেকে ছশষপযঘন্ত প্রকযাজনমাবফে িযিস্থা ছনওযা 
হকো। পুকরা বটমটাক  এেজন পুবেশ োকজঘন, এেজন পুবেশ ফকটাগ্রাফার আর এেজন 
বফংোরবপ্রন্ট ছনিার ছোে বেকো। 
  
েিকশকষ একেন বিকটেবটভ ইনেকপটর হািঘেযাকেে। ভদ্রকোকের ে়িন অকনেটা 
েম্বাকট ধরকনর। ভািকেশহীন মুে, ছচাকের ওপর ভুরু দুকটা প্রেট। ছদেক  ছিশ েুশ্রী। 
োজটা েবিেভাকি একোকি ছদকে ব বন েুশী হকেন মকন মকন। 
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এিার ব বন মৃ কদহটার োকে বেকয ছেটা ভাকোভাকি পরীো েরকেন।  ারপর 
োকজঘকনর েকঙ্গ ছোটা েকযে েো িেকেন। ছশকষ িাইবনং রুকম হাবজর হকেন। ছেোকন 
ওরা ব নজন িকেবেকো। বিকটেবটভ ইনেকপটর হািঘ েযাকেে  ার বনকজর পবরচয 
বদকেন। ব বন বমে ছপিমােঘকে ছমাটামুবট বচনক ই। অিশয ছপশাে  িযাপাকর দুজকনর 
মকধয োোৎ হযবন। হািঘ েযাকেে ছেই ভদ্রমবহোর েম্পকেঘ জাকনন, ব বন এেজন েুে 
বশবেো। ব বন প্রব িন্ধীকদর জনয ছয েি েুকে বশোর িযিস্থা আকে  ার েকঙ্গ যুি 
বেকেন। 
  
এইরেম এেজন েকচ ন বশবেোর োজাকনা ছোোকনা বেমোম ঘকর এেজন িযবি েুন 
হকয আকে িযাপারটা বেরেম অদু্ভ  ধরকনর, অকনেটা অিাস্তি। 
  
হািঘ েযাকেকের েোয ছপিমােঘ জানাকেন এ েম্পকেঘ বমে ওকযি বেেু জাকনন, েোটা 
িোর পর িাইবনং রুকম বেকচকনর দরজাটা েুকে ওকযকির েকঙ্গ েো িেক  োেকেন। 
  
শীো জানাকেন  ার বিোনা ছচাকদা নম্বর পামার ছটান ছরাি। ব বন ছপশায এেজন 
শটঘহযান্ড টাইবপে। ব বন বমে মাবটঘনকিকের ছেকক্রটাবরযাে িুযকরাক  চােুবর েকরন। 
ব বন প্রায দশমাে ওোকন চােুবর েকরকেন। ব বন বমে ছপিমােঘ ছয এেজন 
ছেকনাগ্রাফার চাইকেন এটা শুকন ব বন োঞ্চ েকর ঐ িাব়িক  আকেন। আেকে ব বন 
বিকশষভাকি  াকেই চাইবেকেন। ছেননা ব বন আকে  ার োকে োজ েকরনবন। োরণ 
বমে ছপিমােঘ এমন এেজন মবহো যাকে চট েকর ভুকে যাওযা অদু্ভ  িযাপার। 
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বমুঃ েযাকেে িেকেন, যাইকহাে আপবন বিে েটা নাোদ ছপৌঁকেবেকেন ওর িাব়িক । 
 ার জিাকি িেকেন, ব নকটর আকেই, এ িযাপাকর আবম বনবশ্চ । ছেননা ঐ োো ুযা-
মােঘা ঘব়িটা! 
  
েোটা ছশষ না েকরই চুপ েকর ছেে ও।  ারপর ছচােদুকটা বিস্ফাবর  হকয ছেকো ওর। 
ওকযি িেকেন ছয োো ুযা ঘব়িটায ব নকট ছিকজবেকো বিেই। বেন্তু অনয ঘব়িগুকো 
প্রায ঘণ্টাোকনে েকর ফাে বেকো। বমুঃ েযাকেে িেকেন, বনশ্চযই েুি অদু্ভ । 
  
িকে োমানয ছভকি িেকো, এিার িেুন ছ া বমে ওকযি ব বন েেন মৃ কদহটা েেয 
েকরন। 
  
শীো িেকো, আবম ছোফাটা ঘুকর আোর পকরই ছোেটাকে ছদেক  পাই। বে ভযের! 
বমে ওকযি িেকেন, ব বন  ার আকে ভদ্রকোেকে ছদকেনবন। 
  
 ারপর ব বন ভদ্রকোেকে েুাঁকয ছদকেন,  ারা ো পুকরাপুবর িান্ডা,  ার রি োকয 
ছেকেবেকো।  ারপর ছেই ভদ্রমবহো ঘকর ঢুকেবেকেন। উবন হাক  এেটা শবপং িযাে 
বনকয একেন। 
  
ব বন ভদ্রমবহোকে মৃ কদকহর োকে ছযক  বনকষধ েরকেন। ইনেকপটর িেকেন ছয, 
ঘকরই ঢুেকেন না। আপবন একে ছিেটা িাবজকযবেকেন, বেন্তু ো়িা পানবন। ছেকেকত্র 
আপবন ছভ কর ঢুেকেন ছেন? 
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ছেটা এমন বেেু িযাপার নয।  াকে ওভাকিই বনকদঘশ ছদওযা হকযবেে। এটা বমে 
মাবটঘনকিে  াকে িকেবেকেন, ব বন িেকেন  ার মা-িািা দুজকনই ে  হকযকেন। ব বন 
 ার এে মাবের োকে োকেন।  ার নাম বমকেে োউটন। 
  
ইনেকপটর েযাকেকের োে ছেকে বিদায ছনিার পর বমকেে ছপিমাকেঘর িাে প়িকো। 
ব বন ঘকর ঢুকে ছচযাকর িকে প়িকেন। হািঘ েযাকেে জানো িন্ধ েকর ছদওযার পর 
ছপিমােঘ বজজ্ঞাো েরকেন ঐ ভদ্রকোে ছে? ব বন িেকেন ঐ ভদ্রকোে হকেন েবেন 
েযাম্ব। ব বন রাস্তা বদকয যাবিকেন। ছেই েময শীো  ার োকে বেকয োহাযয চান। ব বন 
ঘকর েিবেেু ছদকে পুবেশকে ছফান েকরন। ছযন এেজন ছমবরন িাকযােবজে। 
  
বমে ছপিমােঘ জানাকেন ব বন এোকন ১৯৫১ োে ছেকে আকেন। ব বন এেজন প্রািন 
েুে বশবেো। ঘটনাক্রকম ব বন অন্ধ হকয যান।  ারপর ছব্রইকের বিকশষজ্ঞ হওযার জনয 
বনকজকে বনকযাে েকরন, যারা অন্ধ  াকদর োহাকযযর জনয নানাধরকনর বশো গ্রহণ 
েকরন। অন্ধ আর প্রব িন্ধী ছেকেকদর জনয ছয বশোয ন আকে ছেোকনই ব বন োজ 
েকরন। 
  
বমে ছপিমােঘকে ইনেকপটর মৃ  িযবির িণঘনা পক়ি ছশানাকেন। ভদ্রকোকের উচ্চ া 
পাাঁচ ফুট আট-দশ ইবঞ্চ। িযে প্রায ষাট। ছচাে দুকটা িাদামী। দাব়ি ছোাঁফ পবরষ্কার েকর 
োমাকনা। মুকের ে়িন এেহারা ধরকনর। ছচাযােটা দৃঢ়। পরকন োেকচ রকের ধূের 
েুযট। 
  
বমে ছপিমােঘ ছোেবটকে বচনক  পারকেন না।  ার িণঘনা ছিশ োদামাটা। 
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বমুঃ েযাকেে িেকেন ছয, এমন ছোকনা িযবির আোর েো বেকো িা ছেউ বচবি 
বদকযবেকো। ব বন িেকেন না। ব বন িেকেন, ব বন েযাকভনবিে িুযকরাক  ছফান েকর 
ছোকনা ছেকক্রটাবর চানবন। আর  াো়িা  ার ছোকনা ছফান ছনই। বমে শীো ওকযকির 
নাম ব বন ছশাকননবন। ব বন েোকে অকনে েময  াো না োবেকয িাইকর যান,  াই ছে 
েময ছেউ ঢুকে প়িা বিবচত্র নয। ছেবদন  াই ঘকটকে। ব বন ছদ়িটা ছেকে দুকটার মকধয 
িাইকর িাজার েরক  বেকযবেকেন। ছেননা  ার বেেু ছেনাোটার প্রকযাজন বেকো। ব বন 
ছপােঅবফকে যান, আনাকিবন ছরাকি। ব বন এেটা পাকেঘে ছপাে েকরন। েকযেটা 
েযাম্প ছেকনন।  ারপর েকযেটা েৃহস্থােীর বজবনে ছেকনন। েকযেটা োেপার ও 
ছেফবটবপন ছেকনন। ব বন ছেকটর োকে আোর েময  ার োো ুযা ঘব়িটা ব নিার 
ছিকে উকিবেকো। 
  
অনয ঘব়িগুকোর েো বজজ্ঞাো েরক  ব বন িেকেন,  ার িোর ঘকর অনয েি ঘব়ি 
এেঘণ্টা েকর ফাে েরা আকে। 
  
বমে ছপিমােঘ িেকেন, আপবন অনয ঘব়িগুকো, বে িেক  চাইকেন ব বন িুেক  পারকেন 
না। িোর ঘকর আর ছোকনা ঘব়ি ছনই। 
  
. 
  
০৩. 
  
 হািঘ েযাকেে চমকে উিকেন যেন  াকে অনয ঘব়িগুকোর েো িো হকো। ব বন 
িেকেন ছয এেরেম ছোকনা ঘব়ি  ার ঘকর বেকো না।  ারপর িেকেন ছয যবদ বিশ্বাে 

http://www.bengaliebook.com/


 দি ক্লকস । আগাথা দিদি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

15 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

না হয  াহকে বমে োবটঘনকে বজজ্ঞাো েরা ছযক  পাকর। হািঘ েযাকেে  াকে পাকশর 
ঘকর আেক  িেকেন। বমে ছপিমােঘ ঐ ঘব়িগুকো বনকজ পরীো েরক  চান।  ারপর 
িেকেন ছয ঘব়িগুকো ছ া ব বন ছদেক  পাকিন না।  াকে হা  বদকয স্পশঘ েকর অনুভি 
েরক  হকি। 
  
বমে ছপিমােঘকে বনকয হািঘ েযাকেে ওোন ছেকে ছিবরকয একেন। ওোকনর ছোে 
িেকো ছয েযার, আমরা প্রায োজ ছশষ েকর একনবে। বমে ছপিমােঘ িেকেন ছয, 
োো ুযা ঘব়ি আর গ্রান্ডফাদার ঘব়িটা ো়িা আর ছোকনা ঘব়ি ওর ছনই। হািঘ েযাকেে 
এরপর বেভাকি একোকিন ছে িযাপাকর একেিাকরই বনবশ্চ  হক  পারকেন না।  ার 
বদকে ব বন অনুেন্ধানী দৃবিক   াোকেন। ভদ্রমবহো ছয েুি অিাে হকয ছেকেন এটা 
িুেক  বমুঃ েযাকেকের অেুবিধা হকো না। বমে ছপিমােঘ এটা বেেুই িুেক  পাকরন না। 
  
ইিকপটর েযাকেে বফং িারবপ্রবন্ট বিকশষজ্ঞকদর বদকে  াবেকয বজজ্ঞাো েরকেন, 
ঘব়িগুকো পরীো হকয ছেকে। 
  
এেজন িেকো, ঘব়ির উপর ছোকনা োপ ছনই। োো েম্ভি নয। ওটার ওপর বদেটায 
ছোকনা োপ োকে না। চীনা ঘব়িটার ছেকত্র ঐ এেই িযাপার। চাম়িা আর রুকপার 
ঘব়িটাক ও ছোকনা োপ পাওযা যাযবন। 
  
অিশয িস্তুগুকোক  স্বাভাবিে েম্ভািনা োেক ও পাকর। ছেোকন অিশয োপ োেকেও 
োেক  পাকর। 
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হযাাঁ, ভাকো েো, ওগুকোর বেন্তু ছোকনাটাক ই দম বেকো না। প্রক যেবট ঘব়িক  এেই 
েময ছদো যাকি। েি ঘব়িক ই োক়ি চারকট। 
  
ঘকরর িাবে অংশ ছেকে ব ন চার ছেট োপ পাওযা ছেকে। প্রক যেটাক ই মবহোর 
অকঙ্গর োপ। ভদ্রকোকের পকেকটর বজবনেগুকো ছটবিকের উপর রাো আকে। 
  
হািঘ েযাকেে ছটবিকে বেকয ছদেকেন ওর মকধয এেটা ছনাকটর োম আকে।  াক  
েকযেটা ছনাট, বেেু েুচকরা পযো আকে। এো়িা এেটা োপাহীন বেকের রুমাে আর 
এেিাক্স হজবমগুবে। আর আকে োপাকনা বেেু োিঘ। োকিঘ ছেো বেকো। 
  
বে. আর. এইচ. োবর 
ছমকট্রাপবেটান অযান্ড প্রবভনবেযাে ইনবেওকরি ছোং বেবমকটি 
 ৭ নং ছিনভার বিট, েন্ডন। 
  
বমে ছপিমােঘকে বজজ্ঞাো েরা হকে ব বন িেকেন, ব বন োকরা আোর প্র ীো 
েরবেকেন। এই ইনবেওকরকির নাম ব বন ছশাকননবন। 
  
ব বন ছোকনাভাকিই ছোকনা ইনবেওকরি েরার বচন্তা েকরনবন। ব বন আগুন আর চুবরর 
জনয ইনবেওকরি ছোম্পাবন ছেকে ইনবেওকরি েবরকযবেকেন িকট। ঐ ছোম্পাবনর 
এেটা ব্রাঞ্চ ওোকন আকে।  কি ব বন িযবিে ভাকি ছোকনা ইনবেওকরকি েরানবন। 
 ার ছোকনা েংোর িা আত্মীযস্বজন ছনই,  াই ব বন বনকজর জীিন-ইনবেওকরি েরার 
ছোকনা যুবি েুাঁকজ পানবন। োরণ ঐ নাকমর ছোকনা ছোেকে ব বন ছচকনন না। বযবন েুন 
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হকযকেন  ারই নাম। ভদ্রমবহো ভদ্রকোেকে স্পশঘ েকর বনেুাঁ ভাকি িুেক  চান ছোেটা 
ছদেক  ছেমন বেকো। 
  
বমে ছপিমােঘ-এর িুে ছেকে এেটা দীঘঘশ্বাে একো। োজটা আনেদাযে না হকেও 
ব বন এই োজটা েরক  রাজী, ব বন ছোেবটর পাকশ িকে চুে, ছচাে, নাে, বচিুে 
পরীো েরকেন। িেকেন, না, ব বন বনবশ্চ  ছয এইরেম ছোকনা ছোেকে ব বন ছচকনন 
না িা আকে ছদকেনবন। 
  
এরপর মৃ কদহ বনকয যাওযা হকো। হািঘ েযাকেে োকিঘর োকে এবেকয ছেকেন।  ারপর 
বফকর একে িেকেন বমে ছপিমাকেঘর োকে, িেকেন, আজ আপনার োকে ছোকনা 
অব বের আোর েো বেকো না। এো়িা আপবন এমন ছোকনা বচবি পানবন ছয ছোকনা 
ইনবেওকরি ছোম্পাবনর একজন্ট আপনার েকঙ্গ ছদো েরক  আেকে। এো়িা ছোকনা 
ছেকনা িা টাইবপে  ার দরোর বেে না। ব বন ছফান েকর ব নকট নাোদ ওরেম 
োউকে পাবিকয ছদওযার জনয ছফান েকরনবন। যেন ব বন ছিবরকযবেকেন  েন ঐ ঘকর 
এেটা ঘব়ি বেকো। ঐ োো ুযা ও গ্রযান্ডফাদার ঘব়িটা। 
  
ছপিমােঘ িেকেন ছয, যবদ েমূ্পণঘ েবিে না হক ন  াহকে ঘব়ি িযাপারটাকে ছজার বদকয 
িেক  পারক ন না।  ার ছযকহ ু দুকটা ছচােই ছনই ছেইজনয ঘকর বে রইকো িা রইকো 
না  া েেয েরা  ার পকে েম্ভি নয। ছশষিাকরর মক া েোকে ব বন যেন ঘর 
পবরষ্কার েরক  যান  েন ঘব়িদুকটার িযাপাকর ব বন বনবশ্চ  বেকেন। োকজর ছোকেরা 
ঘর পবরষ্কার েরক  বেকয অকনে বজবনে েেয েকর। ছেজনয আবম ওকদর রাোর িদকে 
বনকজর োজ বনকজই েবর। 
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প্রব বদকনর মক া আজও দশটার েময আবম আরেিােঘ ইনবেবটউকট ছেবেোম। ছেোকন 
১২-১৫ অিবধ ক্লাে েবর।  ারপর ছপৌকন এেটা নাোদ রান্না েবর। চা ত বর েবর। 
 ারপর ছিবরকয যাই। ব বন রান্নাঘকর োন। পকর আর ব বন এ ঘকর আকেনবন।  াহকে 
দশটার েমকয ঘব়িগুকো ছেউ এ ঘকর ছরকেকে এ েম্পকেঘ বমকেে োবটে িেক  
পারকিন। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, ধকর ছনওযা যাে আজ ছোকনা েমকয ওগুকো ঘকর বনকয একে 
রাো হয। প্রক যেটা ঘব়িক ই বেন্তু োক়ি চারকট ছিকজ আকে। এই বিকশষ েমযটা 
েম্পকেঘ বমে ছপিমাকেঘর ছোকনা ধারণা ছনই। 
  
েযাকেকের মকন হয না ঐ মৃ  িযবিটাকে ঘকরর মকধয আেক  বদকযকেন পবরচাবরো। 
এেো ব বন  ার োে ছেকেই জানকেন। ভদ্রকোে েমযে ছোকনা এেটা োরকণই  ার 
েকঙ্গ ছদো েরক  একেবেকেন। োরণটা িযিোবযে বেংিা িযবিে  ছয ছোকনা োরণ 
হক  পাকর। ছিো ১-৩০ ছেকে ১-৪৫ টার মকধয  াকে েুবর ছমকর েুন েরা হয। দরজা 
ছোো বেে িকে  ার আো অেম্ভি নয। 
  
বমে ছপিমােঘকে বজজ্ঞাো েরা হকো বমবরেযারী এই ঘব়িগুকো েকঙ্গ বনকয একেকে। 
ছপিমােঘ িেকেন, ছেগুকো িকয আনার ছোকনা বচহ্ন ছনই। এেন প্রশ্ন হকো, ছয একনকে 
ঘব়িগুকোকে পকেকট েকর বনকয একেকে। এো়িা েি ঘব়িক ই োক়ি-চারকট ছিকজ 
বেকো এ িযাপাকর আপনার ম  বে? 
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ছপিমাকেঘর ধারণা এটা ছোকনা উন্মাকদর োজ। বমে ছপিমােঘকে, হািঘ েযাকেে িেকেন 
ছয ব বন ঘব়িগুকো বনকয ছযক  চান এিং  ার বিবনমকয এেবট রবেদ বদক  চান। 
ছপিমােঘ িেকেন, ওগুকো  ার বজবনে নয ছেই িুকে োজ েরকিন। 
  
ইব মকধয শীো েবেকনর েকঙ্গ দরজার বদকে একোকেন। মােপকে দাাঁব়িকয হিাৎ িকে 
উিকেন,  াহকে চবে। হিাৎ শীো িাইকর একে িেকেন,  ার গ্লাভেগুকো িাইকর ছফকে 
একেকে। শীো িেকেন ছয, ব বন এেমাত্র জাকনন এগুকো ছোোয আকে। শীো িাব়ির 
ছভ র ঢুকে বেকয ওবট ছপে না। 
  
শীো যেন িাব়ির ছভ র ঢুেক  যাকি  েন েবেকনর োে ছেকে বিদায বনকয শীো 
চকে ছেকো। হািঘ েযাকেে অযাকেনকে িেকেন ছয ব বন বেেু জাযোয ছযক  চান,  ার 
জনয েবেনকেও বনকয ছযক  চান। েবেন যািার েম্মব  বদকো। 
  
. 
  
০৪. 
  
 েবেন েযাকম্বর বিিৃব  
  
আমরা ছোোয যাকিা? বিেকে বজজ্ঞাো েরা হকো। ও োইভারকে িেকো, েযাকভনবিে 
ছেকক্রটাবর অফ িুযকরা পযাবেে বিকট। িানবদে িরাির এেেযাকনকি। 
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োব়িক  বনবদঘি জাযোয ছপৌঁেক  চারকট বোঁব়ি উকি  কিই বিবডং-এর েদর দরজা। 
 ারা  দুজন ছোো দরজা বদকয ঢুেকেন। ঢুকেই িান বদকে এেটা দরজা। এেপাকশ 
ছেো আকে, দযা েকর আেুন। 
  
ঘরটা ছিশ িক়িা, ব নজন টাইবপে পাশাপাবশ িকে টাইপ েরবেকো। এেজন মবহোকে 
িেকো, বমে মাবটঘকিেকে চাই।  ার ঘকর যেন যাওযা হকো  েন বিে এেটা োিঘ 
ছির েকর  ার বদকে এবেকয বদকেন।  ার ছচাে বিরবি ও বিস্মকয েুাঁচকে ছেকো। 
  
বমে মাবটঘনকিে-এর ছিকের বিে ওপকরই ছদওযাকে ফকটাগ্রাম টাোকনা এেজন 
আবরযান অবেিার বযবন রহেয উপনযাকের ছেেে, আর এেজন েযাবর ছগ্রেজন বযবন 
বিোর রাইটার। ওর পাকশ বেবরযম হকেঘর ফকটাগ্রাফ। এো়িা এেজন টােওযাো 
ছোকের েবিও আকে। পুরুষগুকোর ছিবশর ভাকেরই মুকের পােঘেয আর পরকনর 
ছপাশাে এে। 
  
ব বন িেকেন  ার োকে শীো ওকযি নাকম এেবট ছমকয োজ েকর। ছে এেন ছনই। 
দুপুরকিো এেটা বিকশষ োকজ ছেকে। এেকেযাকনি ছেকে বিকেে পাাঁচটা নাোদ োরকো 
ছহাকটকে ও এেটা বিকশষ োকজ যাকি। িেরোকনে ধকর ছে এোকন োজ েরকে। ও 
এই োকজর আকে বেেু োজ েরক া বেনা  া ওর ফাইে ছদকে জানা যাকি।  কি মকন 
হয েন্ডকনর ছোকনা িযিোবযে েংস্থায োজ েরক া। ওর টাইপ একেিাকর বনেুাঁ , ওর 
পাবরিাবরে িযাপার ব বন জাকনন না।  কি ও নাবে এে মাবের োকে োকে। ব বন 
িেকেন ছয বমে ছপিমাকেঘর োকে ছে ছেকে। ব বন এেজন শটঘহযান্ড টাইবপে জানা 
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মবহো চান। ব বন ছফান েকর জানক  চান ছোন মবহোবট দরোর। ব বন দুকটা িাজক  
দশ নাোদ ছফান েকরবেকেন। ব বন অিশয পযাকি ছেটা ছনাট েকর বনকযকেন। 
  
ব বন পযাকির পা া উকে িেকেন, উনপঞ্চাশ বমবনট। ব বন  ার েো ছচকনন না।  কি 
ব বন ছফাকন  ার পবরচয বদকযবেকেন।  াকে জানাকনা হকো ছয বমে ছপিমােঘ ছফাকনর 
েো অস্বীোর েকরকেন। বমে মাবটঘনকিে িেকেন, েব যই িযাপারটা ভারী অদু্ভ । 
  
ব বন িেকেন,  ার ছফান একেবেকো বেন্তু ব বন বনবশ্চ  নন ছফানটা ছে েকরবেকো। 
বমে মাবটঘনকিে এই রবেে ার ছোকনা অেঘ েুাঁকজ ছপকেন না। আেকে শীো ওকযিকে 
চাওযার এেটা োরণ বেকো। োরণ শীো ওকযি িেকেন ছয, ব বন ওর োকে োজ 
েকরকেন। 
  
ইনেকপটর িেকেন ছয, ছে অকনে জাযোয োজ েকর  কি ছে এই জাযোয োজ 
েকরকে। ছ া বনবশ্চ  নয। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, শীো উবনশ নম্বর উইবেব্রাহাম বক্রকেকন্ট বেকয ছপৌঁকেবেকো। 
 ারপর ছোজা ওর িাব়িক  ঢুকে িোর ঘকর বেকয িকেবেকো। ছেোকন বেকয ও ছয 
মৃ কদহ ছদকে, এটা শুকন মাবটঘনকিে ভয ছপকয যায। ছিশ বেেুেণ ওর মুে বদকয েো 
ছিকরাকো না। 
  
েযাকেে িকে উিকো, বমে মাবটঘনকিে, োরী নামটা শুকন আপনার বেেু মকন হকি? বম. 
আর, এইচ. োরী। 
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েযাকেে িেকেন, উবন ছমকট্রাপবেটন এযান্ড প্রবভবিযাে ইনবেওকরি ছোম্পাবনর েকঙ্গ 
যুি। 
  
ইনেকপটর িেকেন,  ার দুবদকেই অংশ, এেবদকে বমে ছপিমােঘ আপনাকে ছফাকন 
শীোকে ছচকযবেকো। আর অনযবদকে বমে ছপিমােঘ িযাপারটা অস্বীোর েকরকেন। শীো 
 ারপর বেকযবেকো ওোকন। ছেোকনই ছে এেজন মৃ  িযবিকে আবিষ্কার েকর। বেেু 
িুেক  পারকেন। 
  
মাবটঘনকিে িেকেন,  ার িযািো ভাকোই চেকে। প্রেমটায ছোকটাোকটা ভাকি আরম্ভ 
েকরবেোম।  ারপর িাব়িকযবে। এেন আমার এোকন আটজন ছমকয েমঘচারী আকে। 
ওরা েিেমকযই োকজ িযস্ত। 
  
ছদওযাকে টাোকনা ছেেেকদর েবিগুকো ছদেকে হািঘ েযাকেে। বমে মাবটঘনকিে িেকেন, 
শুরুক  আবম ছেেেকদরই বিকশষজ্ঞ বেোম। আপবন বনশ্চযই বিেযা  বিোর ছেেে 
েযাবর জনেকনর নাম শুকনকেন। ছশকষ ওর অনুকমাদন ছপকয আবম এোকন এই েংস্থা 
ত বর েবর। ছয ছোকনা প্রকযাজনীয বরোকচঘ আবম ওকদর োহাযয েবর। ছযমন আইন 
েংক্রান্ত েুাঁবটনাবট, পুবেবশ বনমযোনুন বেংিা বিবভন্ন ধরকনর বিষকযর  েযািেী এরেম 
নানা ধরকনর িযাপার আকে। ছেেকেরা বিকদকশ ছোোও  াকদর উপনযাে রােক  চাইকে 
আমরা ওকদর প্রকযাজনীয নাম বিোনা প্রভৃব  বদকয বদই। 
  
বমে মাবটনকিকের োে ছেকে বিদায বনকয ছিবরকয এোম। ছদেোম জনাব কনে 
টাইবপে মবহো যািার জনয  েন প্রস্তু  হকি। েিাই বজবনেপত্র গুকোক  িযস্ত। এিনা 
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বনকজর জুক া বনকয িযস্ত হকয পক়িকে। েরুণ স্বকর পাকশর মবহোবটকে িেকো এিনা, 
মাত্র েকযেমাে হকো জুক াটা বেকনবে। আর এর মকধযই দযাকো বহেটা ছিবরকয 
একেকে। এক  দামী জুক া। 
  
এেটা দীঘঘশ্বাে ছফকে িকে উিকো আিার, আর ঐ োকের ছদাোকনর োমকন য েি 
বিশ্রী ে ঘ, েক ঘ পক়িই আমার জুক ার এই হাে। এেন বে েকর আবম িাব়ি যাকিা 
িুেক  পারবে না। 
  
বরকেপেবনে এিনার মুেটা েুি েরুণ ছদোবিে। বিে  েনই আমরা ওকদর 
োোোবে বেকয হাবজর হোম। আবম এিার হািঘ েযাকেকের বদকে  াবেকয িেোম, 
 াহকে বিে ছ ামার েকেহ োো েকেও শীো ওকযকির োবহনীটা পুকরাপুবর েক যর 
বদকে িাাঁে বনকযকে। 
  
হািঘ েযাকেে জিাকি িেকো, বিে আকে,  ুবম বজক কে। 
  
. 
  
০৫. 
  
 বমকেে মাবটঘকনর মুেটা ছেমন েবিন ধরকনর। এেমকন িােনগুকো ধুকয যাবিে ও। 
ইব মকধয অযাবন একে জানাকো এেটা পুবেকশর জীপ একে দাাঁব়িকযকে িাব়ির োমকনই। 
দুজন পুবেশ অবফোর ছনকম এবদকেই আেকে। েোটা ছশানামাত্রই ভুরু েুাঁচকে মাবটঘন 
 াোকো অযাবনর বদকে। অযাবন িারাোয একে েুকে বদকো দরজাটা। োমকন দুজন 
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অবফোর। অকপোেৃ  েম্বাকট ছচহারার অবফোরবট িেকেন,  ুবমই মাবটঘন। মাবটঘন 
জিাকি িেকে, হযাাঁ। ইনেকপটর িেকেন ছয, ব বন  ার েকঙ্গ এেটু েো িেক  চান। 
মাবটঘন-এর ছেকে এরবনর োমকন েো িো হবিে। 
  
মাবটঘন িেকো ছয, অন্ধ মবহোবট েুি েুেরভাকি োজেমঘ েকরন। ছদকে ছিাো যায না 
ছয উবন অন্ধ। ওোকন ব বন দশটা নাোদ যান, ছফকরন ১২ নাোদ। ছোকনা ছোকনা বদন 
োজেমঘ োেকে এেটু ছদবর হকয যায। ভদ্রকোকের মৃ কদহ েম্পকেঘ  াকে জানাকনা 
হকে ছে িকে ছয, েুন-টুকনর িযাপাকর ব বন বেেুই জাকনন না। ছে িেকো, আজ েোকে 
ছেউ বমে ছপিমাকেঘর েকঙ্গ ছদো েরক  আকেবন।  কি ছে হকে ছেরেম ছোকনা 
ছোেকে ঘকর ঢুেক  বদক া না। োরীর নাম শুকন ব বন িেকেন, এটা ভার ীয নাম 
বেন্তু  া নয। মৃ কদহবট প্রেম এেটা যুি ী–এেটা ছোম্পাবনর ছেকনা-টাইবপে, ওকে 
োকজর জনয িাো হকযবেে, ছেজনয ওর বমে ছপিমাকেঘর িাব়িক  আো–আবিষ্কার 
েকর। এটা েযাকেে  াকে জানাকেন। 
  
মাবটঘন িেক  োেকো, িোর ঘকর দুকটা ঘব়ি এেটা োো ুযা ধ্ববন ও এেটা 
গ্রযান্ডফাদার ক্লে আকে। যবদ আর এেটা োেক া  াহকে  ার ছচাকে বনশ্চযই প়িক া। 
ছে িেকো ছয, ছপৌকন িাকরাটা নাোদ িাব়িক  বফকরকেন। োধারণ ুঃ বমে ছপিমােঘ 
িাকরাটা ছেকে োক়ি িাকরাটার মকধয িাব়ি ছফকরন। মাকে মাকে েমযটা এেটু ছিবশ হকয 
যায। ছে িেকো, ব বন ওোকন যািার আকেই িাব়ি ছেকে ছিবরকয ছেবেকেন। ছে 
িেকো,  ার েুি অদু্ভ  োেকে ছয, বেভাকি ঘব়িগুকো এোকন একো, মাে চাকরে আকে 
বমে ছপিমােঘ নীোকম ত বর চুকের োকপঘট ছপকযবেকেন। েুিই ভাকো অিস্থা বেকো 
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 ার। ব বন  াকে িকেন, ছেটা েুি েস্তায ছপকযবেকো। েকযেটা মফুঃস্বকের োকপঘট 
ছপকযবেকেন  ার েকঙ্গ ছেগুকো বেকো  ুকণর মক া। এরপর ইনেকপটর বিদায বনকেন। 
  
. 
  
০৬. 
  
 েবেন েযাকম্বর বিিৃব  
  
ওোন ছেকে আমরা ছিবরকয এেটা ছরস্তরাাঁয ছেোম। ছশকষ বিে েযাকেে আমার বদকে 
এেটা দীঘঘশ্বাে ছফেকেন। 
  
হািঘ েযাকেে  াকে িেকো, পকরর মাকেই ছ া োরবেন-এর শুনানী। ছিশ অদু্ভ ভাকি 
এ বদন ধকর ও দুনম্বরী োজেমঘ চাবেকয যাবিকো।  ুবম বনশ্চযই োউকে েকেহ 
েরক । 
  
ছে িেকো, োরবেন অবফে ছেকে োেজপত্র েবরকয বনক া।  ারপর ছেগুকোর েবি 
 ুকে ছনওযা হক া। এরপর ছেইবদকনই েকযে ঘণ্টার মকধয েুি োিধাকন ঐ োেজপত্র 
আকের জাযোয ছরকে ছদওযা হ । েংেিন বেকো ছিশ ভাকো। োরবেন যেন ছেোকন 
ছোট েুবেকয রােক া, বিে  ারই পাকশ এেই রেকমর ছদেক  এটা ছোট পাকে 
ছনওযা হ । ছিশ পবরেিনা মাবফেই বনযবম  ঘটনাটা ঘটাকনা হক া। এ িযাপাকর 
বনশ্চযই োকরা িুবি োজ েরক া। 
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োরবেন ছোোও বেভাকি পাওনােিা ছপক া  া ব বন জাকনন। ওরা  াকদর ছহি-
ছোযাটঘাকরর পবরেিনা অনুযাযী োকজর েে ত বর ের । ওোকন ছপৌঁেিার এেটা েূত্র 
আকে। অেঘ ছরাজোর েরার জনয এটা েরক া। 
  
হািঘ েযাকেকের েোয ছে িেকো, োরবেনকে ধরার আকেই অকনে মূেযিান েিরােির 
এইভাকি পাচার েকর বদকযবেকো, ছে োরকণ ওকে  ারা আকরা বেেু পাচার েরার 
েুকযাে বদকযবেে। 
  
আবম িেোম ওকে, ছোকে ছযরেম এটাকে ছরামাঞ্চের োজেমঘ ভাকি,  া ছমাকটই 
নয। এেন আর ছোকনা ছরামাি নয। আমরা েিাই পরস্পকরর ছোপন িযাপার জাবন। 
এমন বে আমাকদর একজন্টও ছদো যায অকনে েময বিরুি পকেরও একজন্ট িকট। এর 
বিপরী ও িকট। এ ধরকনর বিপজ্জনে একজন্টরা অকনে েময ভািনার োরণ হকয 
ওকি। ছেোরকণ এেন ছোপকন চক্রান্ত েকর ছোকনা ফে পাওযা যায না। বিে িেকো, 
 ুবম ছেন এেনও ছপাটঘ বেবিউবরক  ঘুকর ছি়িাকিা আবম িুেক  পারবে। বেন্তু ক্রাবিযাে 
ছ া ছপাটঘ বেবিউবরর ছেকে দশ মাইকের ছিবশ দূর। 
  
 ারা যাকদর ছপেকন ঘুরকে  ারা বক্রকেকন্ট রকযকে। ওোকন বক্রকেন্ট মুন িকে এেটা 
ছরস্তরাাঁ বেকো। ছে োরকণ ছপাটঘ বেবিউবর ছেকে আরম্ভ েরা হকো। 
  
বিে েেকিঘ িকে ওর বদকে  াোকো, ভাকো নয। এেটা ছোকটা িযাপার আমাকে চমকে 
বদকযবেকো। েোটা িকে আবম আমার ওযাকেটটা ছির েরোম। ওর ছভ র ছেকে 
এেটুেকরা বচরেুট ছির েরোম  ারপকর। ছহাকটকে িযিহৃ  এেটুেকরা োেজ ওটা। 
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 াক  এেটা ছেচ অংশ। হািঘ েযাকেকের হা  বদকয িেোম, হযাাঁন বিউবর নাকম এে 
যুিকের ওযাকেট বেকো না। োরবেকনর মামোয হযাাঁন বিউবর অকনে োজ েকরবেকো। 
যুিে ছিশ ভাকোই বেকো। বেন্তু দুভঘাকেযর বিষয ও েন্ডকন োব়ি চাপা পক়ি। োব়িটার 
নম্বর ছেউ েেয েকরবন। এই ছেচটার অেঘ বে  া আবম জাবন না। োরণ হযান বিউবর 
গুরুত্বপূণঘ না হকে ছেচটা েরক া না। ছোকনা এেটা ভািনা বনশ্চযই ওর মকন 
একেবেকো। বেংিা বেেু শুকনবেকো অেিা ছদকেবেকো! এেষবট্ট আর ওর বনকচশেটা 
ছেো।  ার  োয এেটা মুন অেিা বক্রকেন্ট। এর বে ছোকনা ছযাে আকে; হযাাঁন 
বিউবরর দাবযত্বটা ছে বনকযকে। ছে বনবশ্চ  এেটা বেেু আকে যা আমাকে েুাঁকজ ছির 
েরক  হকি। আবম এেনও জাবন না এেষবট্ট েংেযার মাকন বে বেংিা ঐ এম-এর অেঘ। 
 ারপর িেোম, আবম ছপাটঘ বেবিউবরকে মােোকন ছরকে  ার িাইকর িৃত্তাোকর োজ 
েকর চকেবে। এই হকো িযাপার। এোকন মাত্র এেটা বক্রকেন্ট আকে। ছেটা হকো 
উইবেব্রাহাম বক্রকেন্ট। আবম ছেজনযই ঐ এেষবট্ট নম্বরটা েুাঁকজ ছির েরার জনয ওোন 
বদকয যাবিোম। ছদেক  ছচকযবেোম যা ছভকিবে  া েব য বেনা। বেন্তু ঐ জাযোটা 
ছশষপযঘন্ত েুাঁকজই ছপোম না। 
  
েবেনকে িো হকো, আোমীোে উবনশ নম্বর দুবদকের দুকটা িাব়িক  অনুেন্ধান েরকিা। 
িাব়ির ছেউ উবনশ নম্বকর ঢুেক  ছদকেকে বেনা  া-ও বজকজ্ঞে েকর ছদেকিা। উবনশ 
নম্বকরর একেিাকর ছপেকনর িাব়িটাও এর েকঙ্গ োেকি। এই িাব়িটার যার েকঙ্গ িাোন 
যুি।  ার ধারণা ঐ িাোনটা ঐ উবনশ নম্বকরর ছপেনটায হকি। যবদ চাও  কি 
ছ ামাকে আবম েকঙ্গ বনক  পাবর। 
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েযাম্বকে িো হকো, ব বন ছ ামার োকজঘন্ট হকি।  ুবম শটঘহযান্ড ছনাট বনও। পকরর বদন 
নটা নাোদ আবম পুবেশ ছেশকন বেকয হাবজর হকিা। 
  
েবদন পর বিে িেকো ছয, ঘব়িগুকোর মকধয চাম়িার ট্রাকভবেং ক্লে ছযটায ছরাজকমরী 
ছেো আকে। িযাপারটা েুি অদু্ভ । 
  
বিে িেকেন, অকনকেই ভীষণ ছিাো ধরকনর,  াকদর মকধয আবম এেজন। ঘব়িগুকো 
োে িোর ঘকরই বেকো। আবম বমে ছপিমােঘকে েুাঁকয ছদেক  িকেবেোম। যবদ 
ঘব়িগুকো  ার পবরবচ  হয। অিশয উবন বচনক  পাকরনবন, এরপর পুবেকশর ছোকেরা 
একে ছপৌঁকেবেকো োশটা ছনিার জনয। িযাপারটা ছদোকশানা েরার জনয ব বন ছেকটর 
োকে ছেকেন।  ারপর আিার ছভ কর বেকয ঐ বমে ছপিােঘ-এর ছেকে ঘব়ি আনক  
ছচকযকেন। ভদ্রমবহো িেকো, ছযকহ ু ঘব়িগুকো  ার নয ছেকহ ু রবেদ ছনিার ছোকনা 
প্রকযাজন ছনই। এর পর ব বন  ার োকে ছেকেন।  ার েঙ্গী এিওযািঘকে ঘব়ি বনকয 
আেক  িো হকে ছে ঐ োো ুযা ঘব়ি, গ্রযান্ডফাদার ক্লেটা ো়িা ওোন ছেকে ব নবট 
ঘব়ি আকন। প্রেৃ পকে চারবট ঘব়ির েোই উকিে েরা উবচ  বেে। োজটা েরক  
ছিবশ েময োকেবন। মাকন আবম িেক  চাইবে, বমে ছপিমােঘও এটা েকর োেক  
পাকরন। আবম চকে আোর পকরই উবন ঘব়ি দুকটা বনকয রান্নাঘকর চকে ছেবেকেন। 
  
আবম বজকজ্ঞে েরোম, জানক  চাইোম, এটা ছে েরকি ছেন। এই িকে আবম িেোম, 
ছমকযবট  ার গ্লাভে বনক  ছভ কর ছযক  চাইবেকো ছে-ই এেমাত্র জাকন ছোোয ছে 
 ার গ্লাভে রাকে। েম্ভি  ছে ছভ র ছেকে ছমকযটার গ্লাভে  ার িযাকে পুকর 
একনবেকো। 
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হািঘ েযাকেে িেকেন ছয, ছমকযবটর ছপ্রকম  ুবম পক়িকে, নারীরা ছয ছোকনা পুরুষকে 
বনকজকদর বনরাপত্তার জনয ছিবশরভাে ছেকত্র িযিহার েকর, এেন শুধু ছ ামাকে ওকে 
বনরাপত্তা ছদওযাটা িন্ধ েরক  হকি।  ুবম বনশ্চযই এ েকণ িুেক  ছপকরকো ঐ ছমকযবট 
েুকনর েকঙ্গ জব়ি । 
  
ব বন োজ েরার েমকয বে ছদকেবে  া শুনকে  ুবম রীব মক া অিাে হকয যাকি। আবম 
েম্ভীর হকয িেোম। জীিকন আবম ছদশ বিকদকশর ছোকেকদর েকঙ্গ অকনে চমেপ্রদ 
োজ েকরবে। আবম নারীর প্রকোভন ছেকে মুি। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, শীো ওকযি েম্ভি  ছ ামার ধরকনর মানুষ। হািঘ েযাকেে 
িেকেন, শীো যাক  েকেহ না হয ছেই জনয ছে মৃ কদকহর োকে ছেবেকো। মৃ কদহটা 
ছপিমাকেঘর িাব়ি ছেকে পাওযা ছেকে।  াই ঐ দুজনকে েকেকহর  াবেো ছেকে িাদ 
ছদওযা যায না। 
  
আবম িেোম ছয, ঐ ঘকর আবম ছেবেোম। ব নকট িাজার পর ছেবেোম। োরী েম্পকেঘ 
েযাকেে বেেু জাকনন না। হািঘ েযাকেে বনসৃ্পহভাকি ওর ছোকনা অবস্তত্ব ছনই। আেকে 
এইরেম ছোকনা িযবি ছনই। 
  
বিে আকে। ছমকট্রাপবেটন ইনবেওকরি ছোম্পাবন ছেকে বে ছজকনকো। ছেননা ওরেম 
নাকমর ছোকনা অবস্তত্ব ছনই। এমন বে োরী ছয ছিনভার বিকট োকে  ার ছোকনা 
অবস্তত্ব ছনই। অ এি ো  নম্বর বে অনয ছোকনা নম্বকরর অবস্তকত্বর েো িোই িাহুেয। 
েযাকেে িেকো, ছোেটা ভুকযা পবরচয বদকয বপ্রবমযাম েংগ্রহ েকর। এ ভাকিই বিবভন্ন 
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িাব়িক  বনকজকে পবরবচ  েকর  ুকেকে। এরপর প্র ারণা েরা েুি ছোজা। ওর 
আেুকের োপ পাওযা ছেকে। ছদেক  হকি ছোেটার ছোকনা ছরেিঘ আকে বেনা। যবদ 
 াই হকি  কি  া হকি আমাকদর অনুেন্ধাকনর পকে িক়িা এেটা পদকেপ। যবদ  া না 
হয  াহকে িযাপারটা জবটে হকি। 
  
ওর ইনকোকযে ে  পরশু হকি। ছমবিেযাে োকেয ছদো যাকি ছোকনা ফে োটার েুবর 
বদকয ছে হা  বচকরকে। ভদ্রমবহো েব য অন্ধ। ব বন নেঘ োবি েুকের বশবেো বেকেন 
বেন্তু ১৬ িের আকে দৃবি হাবরকয ছিেপিব  বশো েকর আরেিাকেঘর চােবর ছনন। 
 ারা প্রব কিশীকদর ছজরা েরক  চান। 
  
উইবেব্রাহাম বক্রকেন্ট হকো এেবট অবভজা  এোো। ঐ ছিো এেটার েময ছেউ েেয 
েকরবন। েযাকেে িেকেন, আিাকরা নম্বর িাব়িক  োকেন বমুঃ ওযাটারহাউে। ভদ্রকোে 
ছেেমকহােঘ এন্ড েুকটযম জযন ছোম্পাবনর মযাকনবজং ক্লােঘ। ওর ছিান ওকে োমোয। 
েুব়ি নম্বকর এে মবহো ছি়িাে বনকয োকে। 
  
. 
  
০৭. 
  
 আিাকরা নম্বর উইবেবব্রহাম বক্রকেন্ট। বমুঃ ওযাটারহাউে অকনেটা বনবশ্চ ভাকি িাব়িক  
বোঁব়ি ছিকয নামবেকেন। হিাৎ ছিানকে িেকেন ছয  ুবম ছয-েবিে এ িযাপাকর  ুবম 
বনবশ্চ ? 
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ভদ্রমবহো োমানয বিরি হকয িেকেন,  ুবম বে িেক  চাইে আবম ছ া বিে িুেক  
পারবে না ছজমে! 
  
এিাকভ বমুঃ ওযাটারহাউে ছিাকনর বদকে জিািবদবহর মক া  াোকেন। বমুঃ 
ওকযটারহাউে এিার েবেবেটাকরর োকে যািার জনয প্রস্তু  হকেন। ওর মাোর চুে 
ধূের। এবদকে ওর ছিান বমে ওযাটারহাউে বেেুটা েম্বাকট ধরকনর েৃশোয ছচহারার। 
অকনযর ছিাোবম ছদেক  ব বন এেটু ছিবশ মাত্রায উকত্তবজ  হকয পক়িন। ছিান মকন 
েকরন  ার দাদা েুন হক  পাকর। ওর দাদা িকে উিকেন ছয, েুনী িাব়ি ছেকে ছরাজ 
এেটা েকর বশোর ছিকে ছনয। বমুঃ ওযাটারহাউে িেকেন, এবিে  ুবম এমন েো 
িেকে। বমে ওযাটারহাউে দাদার বদকে  াবেকয দৃঢ়স্বকর িকে উিকেন, আমার ছদেক  
ইকি েরকে, ছোকনা এেজন এোকন একে আমাকে েুন েরার ছচিা েরকে। 
  
বমুঃ ওযাটারহাউকের োকে ছিাকনর েোটা ছ মন এেটা মকন হকো না। ব বন ভািকেন 
স্বযং যবদ েুকনর বশোকরর েো ভািকেন  াহকে ছিানকে বনশ্চযই িােক ন না। এবিে 
িেকেন, এেন েুন বনকয নানা ধরকনর গুজি চেকে। এবিে অিশয ছোকনাবদনই গুজকি 
োন ছদয না।  িু িযাপারটা উপকভাে েরক  ো়িকেন না। ব বন িেকেন, এই 
ভদ্রকোে নাবে আরেিােঘ ইনবেবটউশকনর ছট্রজারার বেংিা ট্রাবে। এই েংক্রান্ত 
িযাপাকরই বহোিবনোকশর িযাপাকর বেেি ছোেমাে হকযবেকো। ছে িযাপাকরই 
বজজ্ঞাোিাকদর জনয ভদ্রকোে একেবেকেন বমুঃ ছপিমাকেঘর োকে। 
  
বমুঃ ওযাটারহাউে মানক  চান না, ব বন িেকেন, এেটুেকরা  ার ওর েোয জব়িকয 
বদকয ওকে শ্বােকরাধ েকর ছমকরকেন, ভদ্রকোে ছমাকটই ে েঘ বেকেন না। আর ছেই-িা 
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এেজন অন্ধ বনরীহ মবহোর েকঙ্গ েো িেক  অ শ  ভাকি।  ার অেঘ অিশয এই নয 
ছয, িযাপারটা আবম বেভাকি েরবে।  ার ধারণা ব বন এেজন চমৎোর স্বভাকির 
মবহো। ওকে ছোাঁ়িা আর অেংযমী িকে মকন হয না। বশো ো়িাও ছজকন রাকো 
পাশাপাবশ আকরা অকনে িযাপার োেক  পাকর। উবন ছয েুকে প়িান ছেই েুেটা 
ছদেক  অদু্ভ । এই ছ া বমকেে ছহি িেবেকেন ওর ছেকে েুোম নাবে িকেকে ওকদর 
ন ুন ক্লােরুমটা একেিাকরই পেে নয। জানোগুকো বদকয নাবে িাইকর একেিাকর 
 াোকনা যায না। ছেইজনয নাবে ছেোপ়িায একেিাকর মন িকে না। বমুঃ ওযাটারহাউে 
েেকফর বজবনেপত্র ছয িযাকে রাো বেকো ছেোকন বেকয িযাে ছেকে এেটা ছেোর োবি 
ছির েরকেন।  ারপর ছেটাকে েদর দরজার োমকন েুপবরেবি ভাকি ছরকে বদকেন। 
ব বন িেকেন ছয, ছজমে ভীষণ ছিাো। ছযকোকনা পবরবস্থব র জনয েি েময ত বর োো 
ভাকো। 
  
এেি েকর যেন ছশািার ঘকর হাবজর হকেন বমে ওযাটারহাউে, বিে  েনই বমকেে 
ছহি হন্তদন্ত হকয বোঁব়ি ছিকয উকি একেন ওপকর। িেকেন, ছশাকনা দুজন ভদ্রকোে 
আমার েকঙ্গ ছদো েরক  চান। ভদ্রকোে হকেও ওরা পুবেকশর ছোে। বিকটেবটভ 
ইনেকপটর হািঘ েযাকেে  াকে ছজরা েরকিন। 
  
বমকেে ছহি বমে ওযাটারহাউেকে বনকচ ছযক  িেকেন। বমে ওযাটারহাউে িেকেন, 
বিে আকে। আবম বনকচ যাবি। বমকেে ছহি এিাকর িকে উিকেন,  ার মকন হয ওরা 
ছ ামাকে ছপিমাকেঘর েো বজজ্ঞাো েরকিন। বনশ্চযই জানক  চাইকিন এই মবহোর 
আচরকণ  ুবম ছোকনারেম অস্বাভাবিে া েেয েকরকে বেনা। ওকদর ধারণা মাকে মাকে 
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োকরা আচরকণ ছোকনারেম অস্বাভাবিে া েেয েরাটা আশ্চকযঘর বেেু নয। অিশয ধীকর 
ধীকর নাবে িযাপারটা আকরা ছিক়ি ছযক  োকে। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন ছয, আপবন বনশ্চযই িুকেকেন ছেন আবম একেবে? বনশ্চয শুকনকেন 
ে োে আপনার পাকশর িাব়িক  বে ঘকটকে? 
  
ব বন িেকেন পাকশর িাব়িক  ছেউ েুন হকে ছেবট োধারণ  নজকর না একে যায না। 
অিশয আকেই জনাদুকযে োংিাবদে একেবেকেন আমার োকে।  াকদর ব বন বফবরকয 
বদকযকেন। হািঘ েযােকে িেকেন, ব বন বিে েকরকেন। ঐেি েংিাবদেরা েি 
জাযোক ই ে ঘ েকর পে েকর বনক  পেে েকর। অিশয আপবন ছয এেি ছমাোবিো 
েরার িযাপাকর েেম  াক  আমার ছোকনা েকেহ ছনই। অিশয ব বন যবদ েব যই বেেু 
ছদকে োকেন  াহকে  া আমাকদর োকে আকোেপা  েরকে আমরা েৃ জ্ঞ োেকিা। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, েুনটা ছদ়িটা ছেকে আ়িাইটার মকধয েরা হকযবেে। 
ওযাটারহাউে িেকেন, ব বন এোকনই বেকেন। েুন বিে ছে েকরকে আজকে েিকরর 
োেকজ এটা এেনও জানক  পাকরবন। হািঘ েযাকেে জানােকন, বমে ছপিমােঘ আমাকদর 
আশ্বাে বদকয িকেকেন, ঐেময ব বন োকরা আোর প্র যাশায বেকেন না। আর ভদ্রকোে 
েম্পকেঘ ওর ছোকনারেম ধারণাই ছনই। 
  
ব বন িেকেন, অিশয এ িযাপাকর ওর পকে বনবশ্চ  েকর বেেু িো অেম্ভি। োরণ উবন 
ছ া ছচাকে ছদেক  পান না। 
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ভদ্রকোকের েবি  াকে ছদোকনা হকে ব বন িেকেন ছয, এই ভদ্রকোেকে ব বন আকে 
ছদকেনবন।  কি ভদ্রকোেকে ছদেকে ছিশ েম্মানীয িো যায। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, মৃ ুয ছযন এেটা শাবন্তপূণঘ িযাপার। আমার মকন হয না বে হক  
চকেকে, ছে েম্পকেঘ ভদ্রকোকের ছোকনারেম ধারণা বেকো। বমে ওযাটারহাউেকে 
বজজ্ঞাো েরা হকো ছয, ব বন ছেবদকনর েো যবদ মকন েরক  পাকরন ছয, ব বন িাইকর 
িা িাোকন ছেবেকেন বেনা। 
  
উবন এেটু ছভকি িেকেন, এেটা িাজার বমবনট দকশে আকে ব বন িাোন ছেকে বফকর 
আকেন।  ার ধারণা ছপিমােঘ  েন িাব়ি বফকরবেকেন। োরণ ব বন দরজা ছোোর 
আওযাজ শুকনবেকেন।  েনই ওনার েুে েুবটর েময। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, ওর বনকজর বিিৃব  অনুযাযী বমে ছপিমােঘ ছদ়িটা নাোদ আিার 
ছিবরকয বেকযবেকেন। আর ব নকটর েময, ব বন িেকেন ছয,  াকে ব বন ছেট বদকয 
ছযক  ছদকেকেন। বমে ওযাটারহাউে িেকেন, হািঘ েযাকেে বিে িুেক  পারোম না 
বমে। আপবন এেটু আকে িেকেন উবন ছেট বদকয…। 
  
ব বন িেকেন ব বন িোর ঘকর বেকেন ওোন ছেকে রাস্তা ভাকোই ছদো যায। জানোর 
োমকন িোর ঘকর িকে ছচযার বনকয টাইমে প়িবেোম। ওটার পা া ওেটািার েময 
ছদো যায ছপেমােঘ ছেট বদকয ঢুকেকেন। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, এটুেু শুধু িুেোম ছয, বমে ছপিমােঘ শবপং েরক  আর 
ছপােঅবফকে যািার জনয িাইকর যাবিকেন। ওগুকোয ছযক  হকে বক্রকেন্ট ধকর অনয 
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রাস্তা বদকয ছযক  হয। ছে েম্পকেঘ অিশয আমারও এেটা ধারণা বেে। ব বন িেকেন, 
ছোকনা েময বমে ছপিমােঘ ছিবরকয ছেবেকেন আর ছোকনাবদকেই িা ছেবেকেন। ছে 
িযাপারটা একেিাকরই মকন ছনই। ব বন িেকেন, প্রব কিশীর ওপকর ছোকনাভাকি নজর 
রাোর অভযাে আমার ছনই। ব বন  ার বনকজর িযাপার বনকযই ছিবশ িযস্ত। আিা 
ছপিমােঘ বে আপনার েদকরর ছেট বদকয ছিবরকয ছটবেকফান েরক  যাবিকেন, ওোকনই 
ছ া পািবেে ছফান আকে। 
  
হযাাঁ, ছ করা নম্বকরর উকোবদকে। বমে ওযাটারহাউে িেকেন ঐ ছোেবটকে ব বন 
ছদকেনবন। ছদ়িটা ছেকে ব নকট পযঘন্ত প্রেকম ব বন টাইমে-এর ক্রেওযািঘ পাজে বনকয 
েময োটান।  ারপর ঘর ছেকে ছিবরকয রান্নাঘকর যান। োকঞ্চর িােনপত্র পবরষ্কার 
েরক  ছিশ বেেুেণ েময োকে, বমে ওযাটারহাউে ইনেকপটকরর বদকে  াবেকয 
িেকেন (এেটু ছভকি বনকয)।  ারপর ব বন বচবি ছেকেন।  ারপর বিকের টাো ছদিার 
জনয েকযেটা ছচে োবট। এরপর বেকয হাবজর হই ওপকর। এরপর েম্ভি  ছশািার ঘর 
ছেকে পাকশর িাব়ির এেটা ছোেমাকের শে আমার োকন আকে। ব বন ছমকযর 
আ ঘনাদ শুকনবেকেন। ছে োরকণ ব বন স্বাভাবিেভাকি জানোর োকে হাবজর 
হকযবেকেন।  ার ছচাকে পক়ি ছেকটর োকে এেকজা়িা যুিে-যুি ী পরস্পরকে জব়িকয 
ধকর আকে।  ার মকন হবিে যুিেবট ছোকনা িযাপার বনকয ছমকযবটর েকঙ্গ  েঘ েরকে। 
 ারপর ঐ যুিেবট ছমকযবটকে ছেকটর পাকেঘর োকে িবেকয বদকো।  ারপর েম্বা েম্বা 
পা ছফকে ঢুকে ছেকো িাব়ির ছভ কর, বমে ছপিমােঘকে ব বন ছদেক  চাইক ন না যবদ 
না ছমকযবটর বচৎোর ব বন ছদেক ন। ব বন এেি িযাপাকর ছ মন এেটা নজর ছদন না। 
যেন পুবেকশর োব়ি একে ছপৌঁোকো  েন ভািকেন অস্বাভাবিে বেেু ঘকটকে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ক্লকস । আগাথা দিদি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

36 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

এই ঘটনা ছদকে েুি স্বাভাবিে ভাকিই িাব়ি ছেকে ছিবরকয একো।  ারপর ঘুকর হাবজর 
হকেন ছপেকনর িাোকনর বদকে। ওোন ছেকে বেেু নজকর একো না। যেন ওোন ছেকে 
োমকনর বদকে একোন  েন ছদেকেন ছয ছোকটাোকটা এেটা বভ়ি জকমকে।  ার েুিই 
অদু্ভ  োেবেকো। 
  
েম্ভীরভাকি হািঘ েযাকেে িেকেন, আর উকিেকযােয িোর বেেু ছনই? 
  
ব বন িেকেন, ছনই। োম্প্রব ে ব বন ইনবেওকরকির িযাপাকর িেকেন  ারা দুজকন 
বমউাঁচুযাে ছহেে অযাবেওকরি ছোোইবট ছেকে ইনবেওকরি েবরকযকে। ব বন োরী 
নামটা জাকনন না। ব বন মকন েকরন,  ার প্রেৃ  নাম ওটা নয। 
  
অিশয প্রমাণ ো়িা এটা িো যায না।  াকদর ে েঘ হওযা উবচ ।  ার ভাই এেম্পকেঘ 
বেেু জাকন না। ও োধারণ  েেয েকর বেেু ছেোকন। ছেবদন ছে োঞ্চ েরক  
আকেবন।  ার ছেক়ি ছদওযা হকো। দরজার োকে এেটা েেফ বেকো। ছেটা হাক  েকর 
এেিার  ুকে ছদেকো েবেন েযাম্ব। ছেটা ভারী বেকো।  াকে িেকেন ছয ছোকনা 
ঘটনার জনয ব বন ছেন প্রস্তু , ব বন ছভকি পাবিকেন না, এটা এোকন বে েকর একো। 
েোটা ছশষ েকর ব বন েবেন েযাকম্বর হা  ছেকে ওটা বনকয িযাকের মকধয ঢুবেকয 
রােকেন। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন ছয, এইরেম মবহোর েকঙ্গ ছ াষামুদ িযিহার েরকে ভাকো ফে 
পাওযা যায।  া েবিে নাও হক  পাকর। বমে ছপিমােঘ ছপােঅবফে আর শবপং-এ 
যািার জনয ছিবরকয বেকেন।  কি ছিবরকয িান বদকের িদকে িাাঁ বদকে ছেবেকেন। আর 
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ছটবেকফাকনর িযাপারটা। বমে মাবটঘনকিকের েো অনুযাযী দুকটা িাজক  দকশ েরা 
হকযবেকো। ব বন িেকেন, বমে ছপিমােঘ ছেন ছফান েকরন  া ভািাটা অেঘহীন। ব বন 
যবদ ছফান েকরন  াহকে ব বন ছমকযবটকে ওোকন বনকয আেক  ছচকযবেকেন। েুনী যবদ 
অনয ছেউ হয  াহকে ছেন ছে বমে ছপিমােঘকে জ়িাক  চাইকে। ব বন এেন এ পযঘন্ত 
বেেু জাকনন না। যবদ বমে মাবটঘনকিে ওকে িযবিে ভাকি বচনক ন  াহকে উবন অিশয 
িেক  পারক ন েণ্ঠস্বরটা বমে ছপিমাকেঘর বেনা। ১৮ নম্বর িাব়ি ছেকে এেনও বেেু 
পাওযা যাযবন। ছদো যাে ২০ নম্বর ছেকে ছ মন বেেু পাওযা যায বেনা। 
  
. 
  
০৮. 
  
 উইবেব্রাহাকমর ২০ নম্বর িাব়িটার নাম িাযনা েজ। িাইকর ছেকে ছেউ যাক  ঢুেক  না 
পাকর ছেজনয ছেকটর ছভ র ছেকে রীব মক া এেটা েম্বা  ার জ়িাকনা আকে। এই 
িাব়িটার এেটা দুেঘন্ধ যুি পবরকিশ। রেটা ছিশ উজ্জ্বে। ছোকনা ছিে ছনই। এেটা 
হা ে বেকো  া টানা হকে ছভ র ছেকে এেটা অি ঘণ্টা িাজার শে োকন একো ওর। 
  
োবনে পর িের ব বরকশর আকেোর মক া চুে িাাঁধা, েোয মাফোর জ়িাকনা বমকেে 
ছহবমং একে দাাঁ়িাকেন। ইনেকপটর েেয েরকেন েোয রাো মাফোর আেকে এেটা 
ছি়িাে। এরপর আকরা ছোটাব কনে ছি়িাে ছিবরকয একো। 
  
অকনে ছি়িাে বনকয ঘকর োকেন ছহবমং। বমকেে ছহবমং িেকেন ছয,  ার ছোপন েরার 
বেেু ছনই।  ার পাকশর িাব়ির েো বজকজ্ঞে েরক  ব বন িেকেন,  ার দৃবি ছপাষ 
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ছি়িাকের বদকে। ব বন িেকেন, ব বন ছদাোনপাট  া়িা াব়ি েকর ছনন। আেকে 
ছি়িােকদর ছদোকশানা েরার জনয এটা েকরন ব বন। ব বন োমকনর জানো বদকয 
 াোনবন। িাব়ির ছপেন বদে বদকয ব বন িাোকন যান। আেকে ব বন  ার বপ্রয 
ছি়িােকে েুাঁকজ পাবিকেন না। িাোন বদকয বেকয ও এেটা োকের ওপকর উকি ছেবেে। 
  
 ার িাোকন ছদেক  ছেকে হািঘ েযাকেে ছদেকেন এই িাোকনর ছোাঁপো়ি বদকয 
ছপিমােঘ, িাোন ছোকনা বেেু ছদো েম্ভি নয। এবদকে ছোকনা প্রব কিশী ছনই। বমকেে 
ছহবমং িেকেন, উবনশ নম্বর িাব়ির েো আপবন িেকেন না? আপনার ধারণা িাব়িটায 
মাত্র এেজনই োকে। অন্ধ মবহো। ব বন িেকেন ছয, ভদ্রকোে েুন হিার জনয 
একেবেকেন িযাপারটা েব যই িক়িা অদু্ভ । 
  
. 
  
০৯. 
  
 ওরা উইবেব্রাহাম বক্রকেন্ট ধকর োব়িটা বনকয যাবিকেন। োেব্রাম ছরাকি একে  ারা 
ছপৌঁেকেন।  কি আজকের োেকজ য টুেু প়িোম  াক ই আবম আশ্চযঘ হকয ছেবে। 
এেন নানা গুজি রটকে। এ েম্পকেঘ ছোকনা ধারণা ছনই। বেন্তু  ার স্ত্রী ছিজায ঘািক়ি 
ছেকে।  ার এেটাই বচন্তা ছয, এেজন জেজযান্ত েুনী অিাকধ এোকন ঘুকর ছি়িাকি। 
  
বমুঃ জেুব্লযাি নানারেম গুজকির েো িেকেন। বমুঃ ব্লযাি িেকেন, ভদ্রকোকের োকে 
এেটা োিঘ আর বিোনা পাওযা ছেকে। 
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বমুঃ ব্লযািকে েবি ছদোকনা হকো। ব বন িেকেন এই েবিটা অ যন্ত োধারণ। ব বন একে 
ছোকনাবদন ছদকেনবন। োরণ মকন রাোর মক া মুে হকে ছ া েহকজই মকন প়িক া। 
  
এেষবট্ট নম্বর িাব়িটা আেকে বমকেে ছহবমং-এর িাব়ির ছপেন বদকে পক়ি। ঐ িাব়িটার 
এেটা অংশ ২০ নম্বর েুাঁকয আকে। এক  অিশয  ুবম ছ ামার বমুঃ ব্লযািকে ছদেক  
পািার এেটা েুকযাে পাকি। 
  
োমানয ছহকে েবেন িেকেন, ছ ামার বমুঃ ব্লযাি ছয এেজন ধনী িযবি ছে িযাপাকর 
আবম বনবশ্চ । যবদ  া না হ   াহকে এরেম মারাত্মে ছিাধ ওর োেক া না। হািঘ 
েযাকেে ছিে িাবজকযকেন। েবেন ওর বদকে  াবেকয িকে উিকেন, েোকেই বিে এই 
েমযটাক  ওকে  ুবম পাকি িকে আশা েরক  পাকরা। 
  
বিে  েন এেটা ট্রাকভোরে ভযান একে দাাঁ়িাকো। োমকনই েযাকরজ।  াক  োব়ি 
ঢুেকো। ছভ র ছেকে বমুঃ ব্লযাি একেন। ব বন বনকজই িেকেন, বনশ্চযই ঐ উবনশ নম্বর 
িাব়িটার িযাপাকর একেকেন? আমার িাোকনরই েংেগ্ন ঐ িাব়িটা।  কি এেমাত্র ওপর 
 োর জানো বদকয ো়িা প্রেৃ ই ও িাব়ির ছভ কর বেেু ছদো যায না। েি বমবেকয 
ছিশ অদু্ভ  িযাপার। 
  
বমুঃ ব্লযািকে িো হয ভদ্রকোকের েবিটা  ার মারা যািার আকে ছভাো হকযবেে। হিাৎ 
ছভ করর বদকে দরজা েুকে বমুঃ ব্লযাকির স্ত্রী একেন। হািঘ েযাকেে  াোকেন ওর বদকে। 
ব বন ছদেক  অকনেটা অযাবনবমযা ছরােীর মক া। েকঙ্গ েকঙ্গ আকরা এেজকনর েো 
আপনভাকি  ার মকন একো। ব বন িেকেন,  ার শরীর ভাকো নয িকে  ার স্বামী 
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 াকে গুরুেম্ভীর বিষয ছেকে দূকর রাোর ছচিা েকর। এেটুক ই ব বন আকিেপ্রিণ হকয 
পক়িন।  ার মকন হয আপনারা েুন হকয যাওযা ছোকের িযাপাকর েোিা ঘা িেবেকেন। 
ব বন েবি ছদেক  চান। ইনেকপটর েবি বদকে ব বন  া ছদকে িেকেন, এটাকে বে 
শােকরাধ েকর হ যা েরা হকযকে,  াকে েুবর মারা হকযকে শুকন  ারা েুি ভয ছপকেন। 
  
ব বন এর আকে েেকনা  াকে ছদকেনবন।  ার স্বামীরও ওই ছোেবটর েম্পকেঘ বেেু 
জানা ছনই। বমে ছপিমাকেঘর েকঙ্গ ছোেবটর ছোকনা আত্মীয া বেকো না। বমে 
ছপিমাকেঘর োকে ছোেবট একেিাকর অপবরবচ । 
  
ব বন ছপিমােঘকে প্রব কিশী বহকেকি ছচকনন। উবন িাোকনর িযাপাকর আমার স্বামীকে 
প্রাযই বেেু উপকদশ বেংিা পরামশঘ ছদন। 
  
ইনেকপটর হািঘ েযাকেে বমুঃ ব্লযাকির বদকে  াবেকয িেকেন, যবদ ব বন িা  ার স্ত্রী 
ে োে িাোকন বেকয োকেন, িাোন ছেকে গুবে েরার ছোকনা ঘটনা ে োে 
ছোকনাভাকি আপনাকদর নজকর পক়ি োকে দুপুরকিো, ব বন বেেু ছশাকননবন। প্রােবঙ্গে 
েমযটা ছিো ছদ়িটা ছেকে ব নকটর মকধয। ঐ েমযটা ভযাকেরী ও বমুঃ ব্লযাি এোকনই 
বেকেন।  েন আমরা োঞ্চও েকরবেোম।  াকদর িাইবনং রুকম রাস্তার ধাকর। েু রাং 
িাোকনর ছোকনা বেেু ছদো িা ছশানা  াকদর পকে েম্ভি নয। 
  
 ারা োধারণ  ছদ়িটার মকধয োঞ্চ েকরন। ব্লাি িেকেন, না যাই না। ব বন িেকেন 
 ার স্ত্রী েিেময োকঞ্চর পর বিশ্রাম বনক  যায। আর ছ মন যবদ ছোকনা জরুরী োজ 
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না োকে  াহকে ছচযাকর িকে এেটু বেবমকয বনই। আবম িাব়ি ছেকে ছিবরকযবে ছপৌকন 
ব নকট নাোদ।  কি  ার আকে এেিার ও িাোকন দাাঁব়িকযকে। 
  
বমুঃ ব্লযাি িেকেন িেরোকনে আকে  ার স্ত্রী  ার োোর েূকত্র বেেু অকেঘর অবধোরী 
হকযবেকেন।  কি োোকে ও িের েুব়ি ছদকেবন এটাই বিস্মকযর িযাপার। যাইকহাে 
আপনাকে িেক  অেুবিধা ছনই এ িযাপারটাই আমাকদর অকনেটা িদকে বদকযবেকো। 
 ার ফকে আমরা বনকজরাই েেম হকযবেোম। পকর অিশয ঘুকর ছি়িাকনার িযাপার 
মাোয একো। আবম ছজার বদকযই িেক  পাবর।  েন আমাকদর িাইকর ছযক  েুিই 
ভাকো োেক া।  ারপর িেক  বে এমবনক ই আবম ভ্রমণবপ্রয।  কি ইংেযাকন্ডর িাইকর 
যাওযাটা ছ মন ভাকো োে  না আমার। এোকন আমাকদর েি িনু্ধই আকে। আর 
আমার ছিানও এোকন োকে। এোনোর প্রক যকেই আমাকদর ছচনা। বিকদকশ ছেকেই 
ছ া আমরা অনয োকরার োকে আেন্তুে। 
  
. 
  
১০. 
  
 উইবেব্রাহাম বক্রকেকন্টর িাষবট্ট নম্বর িাব়ি। এই িাব়ির িাবেো র যামকে। রান্নাঘকরর 
ওবদে ছেকে ছিশ আওযাজ আেবেে। 
  
বিে আর ছট্রি দুজন রান্না েরার ছচিা েরবেকো। বমকেে র যামকে োকজর ছশকষ  াকদর 
েমস্ত বজবনেপত্র গুবেকয রাোর জনয িেকেন।  ারা বনকজকদর মকধয তহ-হট্টকোে 
েরকো। ব বন ওকদর দুজনকে ছজার েকর ছির েকর বদকেন,  ারপর ঘরটা িন্ধ েকর 
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বদকেন।  ারপর একোক  একোক  ভািকেন হিাৎ এেজন মবহো োংিাবদকের েো 
আপনভাকি মকন প়িকো। বিে ও ছট্রন্ড আোমী পরশুবদন েুকে বফকর যাকি। মাত্র পাাঁচ 
েপ্তাহ আকে ব বন ওকদর আোর িযাপাকর বে েুশীই না হক ন। প্রেম বদন আনক  ব বন 
ছেশকন ছেবেকেন। ছেই বদনগুকোর েো আর বিশ্বাে হক  চাইকে না। ওরা চকে যািার 
পর ব বন পুকরাপুবর বনবশ্চ । োদাোকনে োিার আর ত বর েরক  হকি না। ওরা 
দুজকনই ছয চমৎোর ছে বিষকয ছোকনা েকেহ ছনই  ার। 
  
ভািনার মােোকন এেটা আওযাজ হকো।  ার এোকরা িেকরর ছেকে বিে ছদৌক়ি একে 
রান্নাঘকর ঢুেকো। িেকো ছয, এেজন বিকটেবটভ এোকন একেকে। বিে িেকো, বমে 
ছপিমাকেঘর িাব়িক  েুকনর িযাপাকর  ারা জানক  চান। 
  
হািঘ েযাকেে  ার দুই ছেকের বদকে  াোকেন।  ারপর িেকেন, ছ ামাকদর এোকন 
োোর দরোর ছনই। বেন্তু ছেকেদুকটার মকধয যািার ছোকনা েেণ ছদো ছেে না। ওরাও 
েি শুনকি িকে ছজদ ধকর িকে রইকো। ছশকষ একেিাকর িাধয হকয  াকদর ছজার েকর 
ঘর ছেকে ছির েকর বদকেন। বমকেে র যামকে এিাকর িেকেন, ছদেুন আবম বক্রকেকন্টর 
ওবদেটার ছোকনা ছোেকেই বচবন না। 
  
হািঘ েযাকেে পকেট ছেকে েবি িার েকর  ার হাক  বদকেন। িেকেন, এই ভদ্রকোেকে 
আকে েেকনা ছদকেকেন বেনা। ব বন িেকেন, েম্ভি  ছদবেবন। র যামকে িেকেন, েুবটর 
বদনগুকোক  একেিাকর েময োকে না।  াকে িো হকো হািঘ েযাকেে র যামকের 
ছেকেদুবটর েকঙ্গ এেটু েো িেক  চান।  ার মক  অকনে েময িাচ্চারা অকনে বেেু 
েেয েকর যা িুক়িারা েকর না। 
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বমকেে র যামকে বমকেে ছহবমংকে ছচকনন।  ার প্রব  এেটা অবভকযাে আকে, উবন মাকে 
মাকে ছি়িােকদর েকঙ্গ েুি োরাপ আচরণ েকরন। ব বন জানাকেন  ার ছেকেরা চকে 
ছেকে ব বন অেেভাকি েময োটাকিন। 
  
েবেন েযাম্ব ছনাট বনক  বনক  িেকেন, ঐ িাইকরর মবহো অব বেকদর মকধয এেজন 
আপনার এোকনই োকে। উনযার–এই নাকমই িাকে ওকে েিাই। এোকন একে ইংকরবজ 
ছশোর িদকে োন োইকি,  াই ছ া। 
  
র যামকে িেকেন,  ার স্বামী েুইকিন চকে ছেকেন। ব বন এেজন েনিােশন 
ইবিবনযার।  ার স্বামী েকি বফরকিন  া িো শি। 
  
বিে আর ছট্রি হেঘকর অকপো েরবেকো। হািঘ েযাকেকের প্রস্তাকি ওরা রাবজ হকো। 
ওরা িাোকনর বদকে একোক  োেকো। িাোকন োেগুকোর বেেুটা একোকমকো ভাকিই 
োটা। িাোকনর একেিাকর ছশকষ নযােপাব র োে। এেটা চমৎোর আকপে বেকো 
 াক । ছট্রি আকপে ও নযােপাব র মােোনটা আেুে বদকয ছদোকো। ছেোন বদকয বমে 
ছপিমাকেঘর িাব়িটা ছদো যায। 
  
ইনেকপটর িেকেন,  ার ধারণা ওপকরর জানো ছেকে ছদো যায।  ারা িেকো, বিে 
িকেকেন আপবন। যবদ োে আমরা ওপকর ছয াম আর  াো াম  াহকে আমরা এেটা 
বেেু বনশ্চযই ছদেক  ছপ াম। আমরা বেকনমায ছেবেকোম। বিে ও ছট্রি জানাকো বমে 
ছপরমােঘ অন্ধ।  াকদরকে এেিার ব বন িে েুাঁক়ি বদকযবেকেন। নযােপাব  োকে জকের 
পাইপ ছদকে েবেন অনুমান েরকেন ছেকেদুবট ছহবমং-এর ছি়িাকের োকয জে ছদয। 
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েবেন িেকেন, ছ ামরা ওর ছি়িার ছভ র বদকয ঢুকেকে  ারা  া মানকো না। ব বন 
িেকেন, ছযভাকিই ছহাে মাকে মাকে ওরা ছি়িা বদকয ছঢাকে। বমে ছপিমাকেঘর িাোকন 
যাও। ওোন ছেকে ছোাঁপো়ি এবেকয বমকেে ছহবমং-এর িাোন। ওোকন  াকরর ছি়িায 
ে ঘ আকে। 
  
বিে ছট্রিকে িেকেন,  েনই চুপ েকর োেক  িকেবেোম। হািঘ েযাকেে িেকেন ছয, 
 ারা বেকনমা ছেকে বফকর একে ঘটনা শুকনবেকো। ব বন িাজী ছরকে িেক  পাকরন ছয 
 েন  ারা জাযোটা েুি োিধাকন ঘুকর ছদকে ছনয।  াই ছ া। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন,  ারা যবদ বেেু েুাঁকজ ছপকয োকে ছেটা ছদোক । ছট্রি েুকট বেকয 
পকেট ছেকে এেটা রুমাে ছির েকর ছদোকো। রুমাকে পরপর েকযেটা বেট ছদওযা 
আকে। ব বন রুমাকের বেটগুকো েুেকেন। দুবট ছেকে  েন দুপাকশ দাাঁব়িকয আকে। 
রুমাকের ছভ করর বজবনেগুকো হকো োকপর এেটা হা ে, বচনামাবটর ছোকনা বজবনকের 
এেটা টুেকরা, জং ধরা এেটা োটা চামচ, এেটা েকযন, এেটা োবচর অকধঘে অংশ, 
এেটুেকরা োাঁচ আর োপ়ি শুকোকনার বক্লপ। 
  
ইনেকপটর োাঁকচর টুেকরা বনকয উকে-পাকে ছদেবেকো। এিং ছেটা ব বন বনকেন। 
েবেন েকযনটা ছদেবেকো। ছট্রকির োে ছেকে েবেন েকযনটা বনকো।  াকদর দুজকনর 
োে ছেকে প্রব শ্রুব  বনকেন ছয এই েোটা ছযন োকরা োকে িো না হয। 
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িুরন্ত পেরলগুরলা 
১১. 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, ঐ দুরন্ত ছেকেগুকোকে োমোক  বেকয ভদ্রমবহো ক্লান্ত। েবেন 
মকন েকরন ব বন  ার স্বামী েম্পকেঘ বেেুই জাকনন না। েবেন িেকেন ছয, ভদ্রমবহো 
বমকেে র যামকে হক  রাজী হকযকেন। আেকে এটাও হক  পাকর, র যামকে আমাকদর উপর 
নজর রাোর জনযই এটা েকরকেন। এিযাপারটা এেধরকনর ছদশকপ্রম হক  পাকর। 
  
েবেন িেকেন ছয, ব বন বিে ছির েকর আনক  পারকিন।  ারা ছ ষবট্ট নম্বর িাব়ির 
োমকন একে োমকো। এর িাোনটার বেেুটা ১৯ নম্বরকে েুাঁকযকে। 
  
মযােনটন েকযে িের আকে এোকন আকেন। দুজকনই িযে! এেজন যুি ী দরজা 
েুেকো। ছে পুবেশ ছদকে ভয ছপকো। িেকো ছয মযােনটন ছভ কর আকে। েোটা িকে 
ও ওকদর পে ছদবেকয ঘকর িোকেন এিং  াকে জানাকেন ছয, পুবেশ ইনেকপটর 
একেকেন। 
  
বমকেে মযােনটন িেকেন, ব বন েুকনর িযাপাকর বেেু জাকনন না। ব বন িেকেন, 
ঘটনাটা এমন েময ঘটকো ছয, অকনকেই যেন িাব়িক  োকে।  াকদর জনাচাকরে িনু্ধ 
োকঞ্চর জনয ছিবরকযবেকেন। ছশষপযঘন্ত এেটা ফাবনঘচার ভযান একে দাাঁ়িাকো। বজবনেপত্র 
ঐ ছোকেরাই িকয ছভ কর বনকয একো। অিশয  েন আমরা ছেউ ভাবিবন এর মকধয 
ছোকনা েি আকে। 
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ব বন িেকেন, ব বন বচৎোর শুকনকেন, ব বন িেকেন, েবি এাঁকে ব বন ছদকেন। এ 
িযাপাকর ব বন বনশ্চ । ভদ্রকোে েম্ভি   াকে এেটা এনোইকক্লাকপবিযা বিবক্র েরক  
ছচকযবেকেন।  কি  ার বেেু দরোর না োোয ভদ্রকোেকে ব বন আমে না ছদওযাক  
ব বন িাোকন  ার স্বামীর োকে বেকয হাবজর হকযবেকেন।  ার স্বামী োে বনকয িযস্ত 
বেকেন। ব বন োকরা পাত্তা না ছপকয চকে ছেবেকেন। 
  
ব বন ছোকনা ইনবেওর-এর ছেউ িকে মকন েরকেন না। ভদ্রকোে এেটা ভযান 
চাোবিকেন িকেই এর ধারণা। ব বন  াকে ে োে ছদেকনবন।  ার স্বামী এেন 
িাোকন আকেন। 
  
 ারা দুজন বমকেে মযােনটকনর োকে চেকেন। ছশষপযঘন্ত িাোকন একে হাবজর হকো 
েিাই বমকে। 
  
বমুঃ মযােনটন েবিটা বনকয ভাকো েকর ছদেকেন।  ারপর হািঘ েযাকেেকে বফবরকয 
বদকয িকে উিকেন, এোকন একে েেকনা ছদকেবন। ে োে যেন ঘটনাটা ঘকট  েন 
ব বন িাোকনই বেকেন। বমকেে মযােটকনর ছপেকন চেকো ওরা। হািঘ েযাকেে িেকেন, 
বচৎোরটা বনশ্চযই এেটা বদে ছেকে আকেবন। ব বন েেন বচৎোরটা হয ছে েম্পকেঘ 
বেেু িেক  পাকরনবন। ব বন েিেমকযই িাোকন একে ঘব়ি েুকে রাকেন। বমকেে 
মযােনটন িেকেন ছয, েম্ভি  আ়িাইকট নাোদ।  ারা োকঞ্চর পর বিশ্রাম বনবিকেন। 
  
ওকদর িাব়ি আর ১৯ নম্বর িাব়ির বিভাজন ছরো। বমুঃ মযােনটন ওকে এেটা ছশকির 
 োয বনকয একেন। এোকন নানান যন্ত্রপাব  েুের েকর োজাকনা। হািঘ েযাকেে  েন 
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১৯ নম্বর িাব়িটার বদকে  াবেকযবেকেন। ছি়িার অনযবদকে ছোোকপর ো়ি একেিাকর 
িাব়ির ছভ র পযঘন্ত চকে ছেকে। ব বন যেন োর ত বর েরবেকেন  েন উবনশ নম্বর 
িাব়িবটকে ছদেকেন। 
  
 ার স্ত্রী িেকেন  ার বিশ্বাে উবনশ নম্বর িাব়ির িাোকন এেটা মূব ঘক  ব বন েুবেকয 
োেক  ছদকেবেকেন।  ার স্বামী এরেম বেেু ছদকেনবন। 
  
হািঘ েযাকেে ওকদর োে ছেকে বিদায বনকেন।  াকদর বিরি েরার জনয দুুঃবে  ছিাধ 
েরকেন। 
  
হািঘ েযাকেে োব়িক  উকি িেকেন, িযাপারটায  ার েকেহ আকে ছয, েবি ছদকে ব বন 
বচনক  ছপকরকেন। োউকে ছদকেকে এটা  ার অনুমান। ওরেম ধরকনর অকনে 
োেীকেই ব বন জাকনন, ছচকপ ধরকে েবিে বেেু িেক  পাকর না। বমকেে ছহবমং েুকনর 
িযাপার েম্পকেঘ বেেুই জাকনন না। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন ছয, েবেকনর এেনোর মক া মুবি। হািঘ েযাকেে িেকেন, এেন 
আর এেটা জাযোয যাকি  কি এোই যাকি ছে। েবেন িেকো ছয, পরশু এোকরাটায 
ইনকোকযে যাকি। 
  
োে হািঘ েযাকেে েন্ডন যাকিন, বরকপাটঘ জমা বদক । েবেন েটেযান্ড ইযাকিঘর প্রাইকভট 
বিকটেবটভ এরেুে ছপাযারার েকঙ্গ ছদো েরক  যাকিন, বযবন  ার িািা িনু্ধ। হািঘ 
েযাকেে িেকেন,  ার িনু্ধ অদু্ভ । েবেন িেকেন ছয,  ার মকধয ব বন এেজন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ক্লকস । আগাথা দিদি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

48 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

. 
  
১২. 
  
 েবেনকে বিদায জাবনকয হািঘ েযাকেে  ার ছনাটিুে িার েরকেন।  ারপর  ার 
োেজপত্র ছরকে বদকেন।  ার মকধয বেেু ফাইেপত্র জকম আকে। 
  
ব বন োকজঘন্ট-এর োে ছেকে বরকপাটঘগুকো বনকয বনকেন। এগুকোক  ছচাে িুবেকয  ার 
মকন হকো এক  এমন ছোকনা েূত্র ছনই যাক  েমাধাকনর ছোকনা েুরাহা হক  পাকর। 
  
ছিেবশযাম িা িাকের ছেউ বমোর োরীর ফকটা বচনক  পাকরবন। 
  
েযািকরটবরক  ছোেটার ছপাশাে ছেকে বেেু পাওযা যায না। হািঘ েযাকেে ভািকেন 
এটা বমুঃ োরী বনকজই  ুকেকেন, নাবে ওর েুনীই ওকদর পবরেিনামাবফে অজ্ঞা নামা 
েকর ছরকেকে। দাাঁক র িযাপাকর বচবেৎেেকদর েকঙ্গ হািঘ েযাকেে ভািকেন হিাৎ, 
ভদ্রকোে ফরাবেও ছ া হক  পাকর। অিশয ওর ছপাশাে-আশাে বিে  ার বিপরী । 
 ার মকন হকো োজটা ছিশ মন্থর েব ক  একোকি। আজ িা োে বমুঃ োরীকে 
ছশষপযঘন্ত শনাি েরা যাকিই। 
  
ব বন োক়ি পাাঁচটা অিবধ োজ েরকেন। োকজঘন্ট ছক্রশ বরকপাটঘ েকরবেকেন শীো ওকযি 
েযাকভনবিে িুযকরাক  আিার োজ েরক  শুরু েকরকে। এরপর বিে পাাঁচটা নাোদ ও 
োরবফউ ছহাকটকে প্রকফোর পাবিঘর েকঙ্গ োজ েকর ওোন ছেকে োক়ি েটার আকে ওর 
পকে ছোকনামক ই ো়িা পাওযা েম্ভি নয। 
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ব বন মাবের নামটা মকন েরার ছচিা েরকেন। ছচাকদা নম্বর পামার ছটান ছরাি, হািঘ 
েযাকেে পুবেকশর োব়ি বনকেন না। ছহাঁকট যাওযাই মনস্থ েরকেন। হািঘ েযাকেে বিে 
িুেক  পারকেন না হিাৎ এই মুহূক ঘ ওর জুক ার েো মকন পক়ি ছেে। ছমকযটার মুেটা 
অস্পিভাকি মকন পক়ি ছেে ওর। 
  
এই ছমকযবটকে ছদকে  ার অনয োকরার মুে মকন পক়ি ছেকো। বেন্তু অকনে ছচিা েকর 
ব বন এেেময হাে ছেক়ি বদকেন। 
  
ব বন ১৪ নম্বকর ছপৌঁকে ছিে িাজাকেন। ছিকের বনকচই নাম ছেো। বমকেে নাটন বনকজই 
দরজা েুেকেন।  ার ছচহারা অকনেটা জাপাবন আেৃব র। 
  
বমকেে নাটন োংিাবদেকদর ভয পান, ব বন ছয পুবেকশর ছোে এটা ছজকন ব বন েুি 
ভয ছপকেন। এরপর ব বন িোর ঘকর িেকেন, বমকেে নাটকনর ছটবিকে রাো বচবিক  
এেটাক  ছেো বমকেে নাটন আর অনয দুকটা আর. এে. ওকরর ছেো। হািঘ েযাকেে 
িেকেন ছয,  ার ছিানবে এেটা ঘটনায জব়িকয ছেকে িকে ব বন জানক  একেকেন। 
  
ব বন িেকেন, শীোর মকনর অিস্থা ছশাচনীয।  কি আজ েোকে েি বিে হকয ছেকে। 
ও আিার োকজ ছিবরকযকে। 
  
বমকেে নাটন িেকেন, েম্ভি  আজ ওর বফরক  এেটু ছদবর হকি। প্রকফোর পাবিঘর 
োকে োজ েরক  ছেকে। আর শীো িেবেকো ভদ্রকোকের েমযজ্ঞান বিেুমাত্র ছনই। 
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েিেময িকেন ছয, োজ ছশষ েরক  বমবনট দকশেও েময োেকি না। আেকে ছেকে 
যায অকনে ছিবশ।  কি প্রকফোর পাবিঘ েুি চমৎোর মানুষ ওর প্রব  নজর ছনন। 
  
শীোর েম্পকেঘ বজজ্ঞাো েরা হকে ভদ্রকোে িেকেন, শীোর আেে নাম ছরাজকমরী। 
ছে েযাকভনবিে িুযকরাক  দশ মাে ধকর োজ েকরকে। নকভম্বর ছেকে ছে এোকন োজ 
েরকে। এর আকে ছে েন্ডকন োেক া।  ার োকে েন্ডকনর বিোনা োেকেও এেন 
ব বন ছোোয ছরকেকেন  া মকন ছনই।  ার মক  অযাবেংেন গ্রীি না ঐরেম বেেু। 
ফুেহাকমর বদকে ছযক  পক়ি। এেটা ফ্ল্যাকট দুকটা ছমকযর েকঙ্গ ভাোভাবে েকর োেক া, 
েন্ডকনর ঐ ঘরগুকো ছিশ েরচ োকপে। 
  
বমকেে নাটন িেকেন ছয, ফামঘটার নাম বেকো হপিি এযান্ড ছট্রন্ট। ওর মা-িািা ছনই। 
ব বন হকেন  ার ছিাকনর ছমকয।  ার বপ ার ছপশা েম্পকেঘ ব বন বিে জাকনন না। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, বমুঃ নাটন, এই ঘটনার েকঙ্গ ছোকনা েম্পেঘ ছনই ওকযকির। বেন্তু 
েমগ্র পবরবস্থব টা ছেমন অস্বাভাবিে। উবন মানক  চাইকেন না বমে নাটকনর ছোকনা 
শত্রু ছেউ োেক  পাকর। ব বন অ যন্ত িনু্ধিৎেে। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, ব বন বনশ্চযই িুেকিন ছয,  ার ছিানবে অবনিাযঘভাকি োকরা 
বশোর হকযকে। ঘটনা হকো বে ছয, ঐ জাযোক ই ঘটনাক্রকম উপবস্থ  বেকো। বনশ্চযই 
ছেউ এেজন ওর জনয িযিস্থা েকরবেকো যাক  ও ঐ িাব়িক  যায। বিকশষ ুঃ যেন 
ছেোকন এমন এেটা মৃ কদহ পক়ি আকে, ছয বেেুেণ আকে মারা ছেকে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ক্লকস । আগাথা দিদি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

51 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

বমে নাটন িেকেন,  ার মাকন আপবন িেক  চাইকেন শীো ছয েুন েকরকে এটা ছেউ 
োজাক  ছচিা েরকে? না না, আবম বিশ্বাে েরক  পারবে না। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, বিে  াই। বিশ্বাে েরাটা শি িকে। 
  
বেন্তু আমাকদর ছ া এই িযাপারটা পুকরাপুবর বনবশ্চ  এিং পবরষ্কার হকয বনক  হকি। 
উদাহরণ বহোকি ধরা যাে, ছেউ  ার ছিানবেকে ছপ্রম বনকিদন েকর অেফে হকয 
 াকে েুকনর মামোয জব়িকয বদকযকে। 
  
বমুঃ নাটন িেকেন, দু-এেজকনর েকঙ্গ িনু্ধত্বপূণঘ েম্পেঘ আকে িকট,  কি  ারা ছেউ 
ওরেম নয। এমন হক  পাকর ও েন্ডকন যেন বেকো  েন িযাপারটা ঘকটবেকো। বমকেে 
নাটন  ার ছোকনা িনু্ধকেও ছয েুকনর িযপাকর জব়ি  িকে ছমকন বনক  চান না। 
  
বমকেে নাটন মকন েকরন এটা ছোকনা উন্মাকদর োজ। হািঘ েযাকেে িেকেন, ঐ 
পােোবমর মকধয এেটা বনবদঘি পবরেিনা বেে। ছেজনয এই প্রেঙ্গ উকিকে। ওর মা-
িািার েো এজনয বজকজ্ঞে েরবে, আপবন জানকে অিাে হকিন। ে  না েুকনর 
উকদকশয েক়ি ওকি যার মূে ছোবে  োকে একেিাকর অ ীক । বমে ওকযকির িািা-মা 
যেন মারা যান  েন ও বন ান্তই বশশু।  াই ওর পকে  াকদর েম্পকেঘ বেেু িোটা 
েম্ভি নয। ছেজনযই আপনাকে বজকজ্ঞে েরবেোম। বমকেে নাটন িেকেন, ওর িািা-মা 
স্বাভাবিে ভাকিই মারা যান। ব বন আরও িকেন, ওকদর বজকজ্ঞে েবরবন। বমকেে নাটন 
িেকেন, শীো েম্ভি  অনিধ েন্তান। 
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শীো  ার ছিাকনর েন্তান। ছে এেো বনকজ জানক া না। শুধু  াকে িকেবেকো, অি 
িযকে ওর িািা-মা মারা ছেকে। েু রাং ছেই োরকণই আপবন বনশ্চযই িুেক  পারকেন। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন ব বন এ েম্পকেঘ ছোকনা প্রশ্ন েরকিন না।  কি ব বন নাটকনর 
োে ছেকে  ার পবরিাকরর েো জানক  চান। 
  
ব বন িেকেন,  ার ছিান চাোে বেে। েুে বশবেো বেকো। এেজন েম্মাবন  মবহো 
বেে। ব বন  ার নাম জানক ন না। ব বন েেনও ছদকেনবন। শীোর মা এেবদন  ার 
োকে একে অঘটকনর েো জানাকেন। ও বেে উচ্চাোঙ্খী স্বভাকির। ছে  ার ছিানকে 
ভাকো েকর বচনক , বিকয েরা দুকরর িযাপার।  াই ছে অিস্থায ব বন  াকে োহাযয 
েরার প্রব শ্রুব  ছদন।  ার ছিান এেন ছোোয আকে ছে েম্পকেঘ  ার বিেুমাত্র ধারণা 
ছনই।  ার ছিান এরেম এেটা িযাপার ছচকযবেে। ও ছভকিবেে এটা  ার েম্মাকনর 
পকে ভাকো। বনকজর পকেও ভাকো। ওর আর ওর েন্তাকনর মকধয এটা বিকিকদর 
ছদওযাে োো উবচ । 
  
মাকযর ছরকে যাওযা অেঘ ছেকে  ার বশশুবটর জনয অেঘ িযয হ , অযান  ার ভােটা 
ছরকে বদকযবেকেন িাচ্চাটাকে মানুষ েরার জনয।  কি েুেটা ছশষ পযঘন্ত িদোক  
হকযবেকো। আেবনযা িা অনয ছোকনা ছদশ হকি। 
  
নাটন বেেু ছোপন েরকেন বেনা িা বেেু জাকনন না এটা িুেক  পারবেকেন না হািঘ 
েযাকেে। 
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 ার িাচ্চা েম্পকেঘ ব বন ছোকনা ছোাঁজ ছননবন এ বিষকয নাটন জানাকেন ছয, ব বন 
বেিান্ত ছনিার িযাপাকর অ যন্ত ে়িা।  ার েকঙ্গ ছোন ছদোোোৎ ঘকটবন। বমকেে নাটন 
িেকেন,  ার স্বামী যুকি মারা যান। ক্রাউবিযাকন এেটা বমবির ছদাোন বেকো  ার। 
েযাোশাযার ছেকে  ার েিবেেু বিবক্র েকর চকে একেন। রেকো এযান্ড ওকযে িকে 
এেটা ফাকমঘ চােবর পান। 
  
হািঘ েযাকেে  াকে ধনযিাদ বদকো এিং িেকো এ বিষকয শীোকে এেি েো 
একেিাকরই বজজ্ঞাো েরকিন না। বমকেে নাটন ছোেটার েবি ছদকে িেকেন ছয, এই 
ছোেবটকে ব বন ছোকনাবদন ছদকেনবন। এোকন োকে িকেও  ার মকন হয না। বেেুটা 
অপ্র যাবশ ভাকি িেকেন, ছোেটা েুি চমৎোর, েম্ভি  ভদ্রকোে। 
  
বমকেে নাটন িেকেন, এেটু আকে  ার এে িান্ধিী  ার েকঙ্গ ছদো েরক  
একেবেকো। বেন্তু  ার েকঙ্গ ছদো হযবন। ইনেকপটর এিার িুেক  পারকো। ছে যেন 
েযাকভনবিে িুযকরাক  ছেবেে  েন বফকর আোর েময ছদকেবেকো, ছমকযবট এেটা জুক া 
হাক  েকর দাাঁব়িকয আকে। হািঘ েযাকেে বজজ্ঞাো েরকেন, ছমকযবট বে বপ্রয িান্ধিী। 
বমকেে নাটন িেকেন, ওরা এেই েকঙ্গ চােবর েকর। শীোর েকঙ্গ  ার িনু্ধত্ব আে। 
ছমকযবট ছিশ েহজ েরে। 
  
বমকেে নাটন শীো বফরকেন না িকে বচবন্ত ।  কি মাকে মাকে প্রকফোকরর েোয 
ছেকে যায। মাকে মাকে িাকের োইন পক়ি যায। ব বন িেকেন  ার নাম শীো, বমকেে 
নাটকনর মা বদকযবেকেন। ছরাজকমরী নামটা ছিানই বদকযবেকেন। 
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. 
  
১৩. 
  
 েবেন েযাকম্বর বিিৃব  
  
 েন্ডকন একে েকনঘে ছিকের েকঙ্গ ছদো েরকেন। ব বন  াকে ছদকে জামা েুেকেন। 
আবম িেোম, স্বীোর েরবে এেটা বেট বেকো মাত্র। ব বন িেকেন ছয, আমার োজ 
ে  এবেকযকে। েকনঘে ছিে িেকেন, আবম বক্রকেকন্ট োজ শুরু েকরবেোম। োজ 
এেটু িাবে আকে। 
  
োে ােীয এেটা ঘটনা বক্রকেকন্ট ঘকট ছেকে। আবম  াকে িেোম ছয, এেজন অজ্ঞা  
পবরচয িযবি ছেোকন েুন হকযকে, পকেকট নাম-বিোনা পাওযা ছেকে বেন্তু  া গুরুত্বপূণঘ 
নয। 
  
উবন িেকেন,  ুবম এোকন বেকের জনয একেকে, ঐ উইবেব্রাহম বক্রকেকন্টর জনয 
অনুমব  বনক । 
  
আবম িেোম, জাযোটার নাম ক্রাউবিযাম। ছপাটঘ বেবিউবর ছেকে অন্ত  দশ মাইকের 
মক া। 
  
েকনঘে ছিে আমার েোয মাো নাব়িকয িেকেন, ছিশ ভাকোই জনিেব  আকে। আবম 
ে গুবে িযবি েম্পকেঘ ভাকোভাকি েব কয ছদেক  চাই।  ার েোয েকনঘে ছিে 
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দীঘঘশ্বাে ছফেকেন। বরবিং ছিেটা বিেমক া বনকজর োকে ছটকন বনকয পকেট ছেকে 
এেটা িেকপন বনকয  াোকেন আমার বদকে, িেকেন, িকো। 
  
আবম  াকদর জানাোম বমকেে ছহবমং েুব়ি নম্বর উইবেব্রাহাম বক্রকেকন্ট োকেন। িাষবট্ট 
নম্বকর র যামকে নাকম এেজন ভদ্রকোে আকেন।  ার স্ত্রী োকেন। ছ ষবট্ট নম্বর িাব়িক  
এে দম্পব  আকেন, ভদ্রকোকের নাম মযােনটন। ছযোকন ঐ অজ্ঞা  পবরচয িযবিবট 
েুন হকযকেন ছেই িাব়ির িাোকনর েকঙ্গ অিবিস্তর আর েি পাকশর িাব়িগুকোর িাোন 
েুাঁকয আকে। 
  
েকনঘে ছিে বজজ্ঞাো েরকেন, মৃ কদহটা ছোোয? উবনশ নম্বকর। 
  
হযাাঁ, ওোকন এেজন অন্ধ মবহো োকেন। আকে েুকে প়িাক ন। এেন এেটা ব্লাইি 
েুকে চােবর েকরন। স্থানীয পুবেশ পুোনুপুঙ্খভাকি  দন্ত েকর িযাপারটা ছজকনকে। 
  
আবম িেোম, যাকদর নাম িেোম  াকদর মকধয ছয ছোকনা এেজকনর িাব়িক  যাওযা 
েুি েহজ।  কি বদকনর ছোকনা েময মৃ কদহকে অনয িাব়িক  ছঢাোক  ছেকে  া 
অ যন্ত েুাঁবের িযাপার হকি। 
  
েকনঘে ছিে িেকেন, োরণটা ছদকে, িেকেন ব বন,  াহকে  ুবম বক্রকেন্ট আর রাইবজং 
মুকনর িযাপাকর দৃঢ় মন বনকয এেটা বেেু েরক  চাইকে। ওটার পকর ছয রাস্তাটা ছেোকন 
রাইবজং মুন নাকম পােঘটা আকে। 
  
আবম এেন ক্রাউবিযাকন বফকর যাকিা  া চেোম। 
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আবম িেোম, ছয মৃ কদহটা আবিষ্কার েকরকে ছে এেবট ছমকয। েকনঘে ছিে মাো 
না়িকেন। ছমকযবট মৃ কদহ ছদকে বচৎোর েকর  াকে জব়িকয ধকর। পুবেকশর হা  
ছেকে আনা ফকটাটা ছদওযা হকো েকনঘে-এর হাক ।  াকে িো হকো ইবন ছেই িযবি 
েুন হকযকে। 
  
েকনঘে ছিেবেোকরট টানক  টানক  িেকো, বিে আকে  ুবম ইনকোকযকে যাও। 
ছমকযবটকে ছদকো। ওর নাম বে িাযনা, নাবে আকটঘবমে অেিা বক্রকেন্ট িা মুনরাইজ 
ধরকনর। 
  
. 
  
১৪. 
  
 েবেন েযাকম্বর বিিৃব  
  
ছহাযাইট ছহকভন মযানেকন আোর পর ছেকে অকনেবদন ছেকট ছেকে। িের েকযে 
আকে এটা আধুবনে ফ্ল্যাকট অব বরি িাব়ি বেকো। ব বন বেফকট উিকেন, বেেুেণ পর 
দরজাটা েুকে ছেে। োমকনই পুরুষ চাের জজঘ দাাঁব়িকয আকে। িেকেন, ও বমুঃ েবেন 
েযাম্ব, অকনেবদন পকর আপনাকে এোকন ছদেোম। 
  
এরপর ছে আমাকে এরেুে ছপাযাকরার ঘকর বনকয একো। ব বন বনকজর ঘকর এেবট 
ছচৌকো আমঘকচযাকর িকে বেকেন। এেন ছেকেম্বর মাে। আিহাওযায েরম ভাি, 
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ছপাযারার শীক র আকমজকে অনুভি েরক  ছপকরকেন। ওর দুপাকশ সূ্তপীেৃ  িইকযর 
োবর। িান হাক  এেটা ধূমাবয  োপ। 
  
ছপাযাকরা আমাকে িেকেন,  ুবম ছ া বিকয েরক  চকেকে। আবম এিার বেেুটা বিব্র  
ছিাধ েরোম। উবন আমার িািার েো বজজ্ঞাো েরকেন। 
  
আবম িেোম, েব য েো িেক  বে বমুঃ ছপাযাকরা, আবম এেটা েুকনর ছেকে জব়িকয 
পক়িবে। ছেই জবটে েমেযা েমাধাকনর জনয আপনার োকে একেবে আবম। 
  
আবম োমানয ই স্ত  েকর িেোম, আপবন িযাপারটা উপকভাে েরকেন ছেজনয। 
ছপাযাকরা িেকেন, এেজন মাবেে  ার েুেুকরর প্রব  েিেময েহৃদয। ছে  াকে 
িাইকর বনকয যায। েুেুরটাও ছেই প্রভুর প্রব  েহৃদয। ছে যেন ছি়িাে বেংিা ইাঁদুর 
মাকর  েন ছেটা বনকয  ার প্রভুর পাকযর োকে রাকে।  ারপর ছেজ না়িক  োকে। 
  
আবম িেোম,  াহকে বে আবম েযাজ না়িবে িকে আপনার মকন হয। আমার ধারণা 
 ুবম স্পশঘ েকরকে েবেন। 
  
অিশযই স্বাভাবিেভাকি িেক  ছেকে এটা এেটা অপরাধ। িযাপারটাক  আবম ছয েুনী 
হকিা না  া  ুবম জাকনা বনশ্চযই। 
  
ছপাযাকরাকে িেোম, আপবন ছচিা েকর পুকরা িযাপারটা ছিাধেময েকর  ুেুন। ছপাযাকরা 
েমস্ত িযাপারটা শুনক  চাইকো না। যাইকহাে, এরপর আবম আরম্ভ েরোম। উইবেব্রাহাম 
বক্রকেকন্ট উবনশ নম্বকর ঘকট যাওযা ঘটনাটা িেোম ওকে। এরেুে ছপাযাকরা ছচযাকর 
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ছহোন বদকয েমস্ত ঘটনা শুকন ছেকেন। আবম চাই ব বন এ িযাপারটার এেটা েমাধান 
েকর বদন। 
  
ব বন িেকেন, এটা এেটা োধারণ অপরাধ। ঘটনাটা আপা দৃবিক  জবটে িকে মকন 
হয। িযাপারটা ছিশ ছেৌ ূহকোদীপে। ছপাযাকরা িেকেন,  ার আকের ছোকনা িযাপাকরর 
েকঙ্গ োদৃশয আকে। ব বন এে ভদ্রকোেকে বচনক ন বযবন এে েুেরী স্বণঘকেশীকে বিকয 
েরার জনয বনকজর িউকে বিষ োইকয ছমকর ছদন। ছেকেকত্র এেটা েুেুর অপহরণ 
েরার ঘটনায জব়িকয বেোম। আবম ঐ স্বণঘকেশী আর ওর ছপ্রবমেকে েুাঁজক  আরম্ভ 
েরোম। িোিাহুেয ছপোমও। ছ ামার এই ঘটনাটা আমার োকে ছোকনা এেটা ঘটনার 
োদৃশয আকে িকে মকন হকি। 
  
ছপাযাকরা বিেযা  হাবে হােকেন। ইব মকধয ভদ্রকোেকে হযক া শনাি েরা েম্ভি হকি। 
  
ছপাযকরা এিাকর আমার বদকে  জঘনী  ুকে ধরকেন। িেকেন, এেন ছ ামার উবচ  
প্রব কিশীকদর েকঙ্গ েো িো। 
  
আবম জিাকি িেোম, ছেেি আবম িকেবে। ইনেকপটর হািঘ েযাকেে আর আবম দুজকন 
বমকে যা বজজ্ঞাোিাদ েরার বেকো েকরবে। ওরা এমন বেেু িকেবন যা আমাকদর উৎোহ 
ছজাোক  পাকর। 
  
ছপাযাকরা িেকেন, আবম ছ ামাকে আশ্বস্ত েরক  পাবর। এরেম হক  পাকর না।  ুবম 
রহেযজনে বেেু ছদকেকো? এরেম ছোকনা েো হযক া  ুবম ওকদরকে বজকজ্ঞে 
েকরকে। উত্তকর  ারা হযক া না িকেকে, আর  ুবম ছেটা েব য িকে ছমকন বনকযকে। 
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ছপাযাকরা িেকেন, আবম যেন প্রব কিশীর েকঙ্গ েো িেক  িবে  ার অেঘ বেন্তু  া 
নয।  ার িিিয  ুবম েোিা ঘার মকধয ছেকেই এেটা েূত্র েুাঁকজ পাকি। নানা বিষয 
বনকয ওকদর েকঙ্গ েো িেক  হকি। ছযমন িাোন বেংিা ছপাশাে বেংিা চুকের োইে 
এরেম েিবেেুই আমাকদর বিষয হক  পাকর। বেংিা ধকরা ওকদর োদযাভযাে। এেকির 
মকধযই এমন বেেু েো ছপকয ছযক  পাকরা যা েূত্র বহোকি োকজ ছেকে ছযক  পাকর। 
 ুবম িকেকো, ওকদর েোিা ঘায ছ মন বেেু পাওবন, আমার মক   া হক  পাকর না। 
  
আবম িেোম, ওকদর ছযেি েোিা ঘা হকযকে এেজন েহোরী পুবেশ অবফোর বহকেকি 
আবম ছে েকির শটঘহযান্ড ছনাট বনকযবেোম, একনবে ছেগুকো। 
  
আবম  ার হাক  োেজপত্র বদকে ছপাযাকরা িেকেন, অবধেভাকি  ুবম একোকিা। 
  
ওর প্রশংোয ব বন বিব্র  ছিাধ েরক  োেকেন। োমানয চুপ োোর পর ব বন িেকেন 
ছয ব বন েিেময  াকে পরামশঘ বদক  রাজী। ব বন িেকেন,  ুবম মকন মকন হযক া 
ভািে ছমকযটা এই ঘটনার েকঙ্গ েম্ভি  জব়ি  আকে। 
  
না না, ওর ছেরেম েুকযাে বেকো না। এটা আপবন বনশ্চযই িুেক  পারকেন। ছপাযাকরা 
িেকেন এিাকর না, আবম  া িেক  পারবে না।  ুবমও আমাকে িকেকে ওকে ছোকনা 
বিকশষ োরকণ ছিকে আনা হকযবেে। 
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ছপাযাকরা আমার বদকে  াবেকয িেকেন,  ুবম এিার ওর েকঙ্গ েো িেকি। ঐ ছেনর 
উত্তরটা েম্ভি  ছপকয যাকি। এমনবে ও যবদ বনকজ ছেকেও না েব যটা না উপেবি 
েরক  পাকর। 
  
এরেুে ছপাযাকরা িেকেন,  ুবম ওর েকঙ্গ েো িকো। ছেন না  ুবম ওর িনু্ধ। আর ঐ 
অন্ধ মবহোবটর েকঙ্গ ছযভাকিই ছহাে ছদো েকরা। ওর েকঙ্গ এেইভাকি েো িকো। 
এরপর টাইপরাবটং িুযকরাক  যাকি। বেেু পািুবেবপ টাইপ েরাকি এই অজুহাক ই 
ছেোকন যাকি  ুবম। ওোকন ছয-েমস্ত ছমকযরা োজ েকর  াকদর এেজকনর েকঙ্গ িনু্ধত্ব 
েরকি।  ার েকঙ্গও ওকদর িযাপাকর আকোচনা েরকি।  ারপর চকে আেকি আমার 
োকে। 
  
ছপাযকরাকে বজকজ্ঞে েরোম, আিা আর এেটা েো বজকজ্ঞে েরবে আপনাকে। ঐ 
ঘব়িগুকোর িযাপাকর আপবন বে ভািকেন, ছপাযাকরা ছচযাকর ছহোন বদকয আিার ছচাে 
িুজকেন। ব বন োিয েকর িেকেন। 
  
েময একে ছেকে..েকি…ব বন িেকেন বে িুেক  ছপকরকে। বদ ওযান িাে হযান্ড বদ 
োকপঘন্টার ছেকে উিৃব , এবেে েুবে েুবেং গ্লাে।  াই ছ া? 
  
এই মুহূক ঘ ছ ামার জনয যা েরক  পাবর  া এই। এিার একোও। 
  
. 
  
১৫. 
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 ইনকোকযে-এর েময োধারণ ছোেজনকদর বভ়ি ভাকোই বেে। শীো ওকযকির ভােয 
পরীোর, িযাপাকর ছোকনা উকেে বেে না। েকযে বমবনকটর মকধয েিবেেু ছশষ হকয 
ছেে। 
  
উবনশ নম্বর িাব়ি ছেকে েযাকভনবিে িুযকরাক  এেটা ছফান যায। ছেই ছফাকন বনকদঘকশর 
: মক া ছপিমাকেঘর িাব়িক  বেকয ব বন মৃ কদহ ছদেক  পান। 
  
বমে মাবটঘনকিকের োে ছেকে জানা ছেে ছয, ব বন ছফান ছপকয  ার েোমক া শীো 
ওকযি  ার োকে যান। এর েকঙ্গ বেেু বনকদঘশ ব বন পযাকি বেকে ছরকেবেকেন। 
  
বমে ছপিমােঘ িকেন, েযাকভনবিে িুযকরা বমে শীোকে ছফান েরার ঘটনা ব বন অস্বীোর 
েকরন। 
  
বিকটেবটভ ইনেকপটর জানাকেন, ব বন উবনশ নম্বর িাব়িক  বেকয এেটা মৃ কদহ 
ছদেক  পান। ব বন মৃ কদহ শনাি েরক  পাকরনবন। ছেজনয ব বন ইনকোকযকের 
মুে ুবি চান। 
  
ছপােমকটঘম েকরকেন ছয িািার বরে ব বন িেকেন ছয, োক়ি ব নকট নাোদ ব বন 
মৃ কদহ পরীো েকরন।  ার অনুমান ভদ্রকোে ১.৩০-২.৩০ মকধয মারা যান। মৃ ুযর 
োরণ বহকেকি ব বন িকেন ভদ্রকোেকে পা ো ধারাকো এেটা ছোরা বদকয েুন েরা 
হকযকে। এটাকে েম্ভি  িাাঁোকনা এগুকোকে ছেঞ্চ েুবেং নাইফ িো হয। ছোরাটা 
িোয ঢুকে ছেবেে। ছোরাবিি হিার েকযে বমবনকটর মকধয মারা ছেকেন। ভদ্রকোকের 
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ছদহ পরীো েকর জানক  ছপকরকেন েুন হিার আকে ভদ্রকোে বিকশষ ছোকনা োকের 
প্রভাকি ছোমায বেকেন। এবট অযােকোহে জা ীয েম্ভি  ছক্লারাে হাইকেট, োিার পকর 
ভদ্রকোে মাবটক  পক়ি অকচ ন হকয যান। 
  
 ারপর েম্ভি  অকচ ন অিস্থাক ই ব বন েুবরবিি হন। িাুঃ বরে, অজ্ঞান হিার ে  
পকর ব বন েুন হন এটা েম্পকেঘ েবিে িেক  পাকরনবন। ওটা বনভঘর েরকে ভদ্রকোকের 
মানবেে ছচ নার উপর। আধঘণ্টার মকধয বনবশ্চ  ওর ছচ না ছফকরবন। োকঞ্চর েো 
িেকে উবন  া োনবন। েমপকে অন্ত  ঘণ্টাচাকরে ভদ্রকোে বেেু োনবন। 
  
এরপর আদাে  মুে ুবি হকয ছেকো। 
  
েযাকভনবিে িুযকরার এিনা ছিন্টও যোরীব  ওোকন উপবস্থ  বেে। েোকের বদকে 
েযাকভনবিে িুযকরা িন্ধ হকয ছেবেে। এিনাকে ছদোমাত্রই মাউবরন িকে উিকো, বে 
িযাপার এিনা, োকঞ্চর েময আমরা বে বু্ল িািঘ-এ যাকিা? 
  
এিনা, শীো েুাঁজবেকো, মাউবরন িেকো ছয ওকে আকেই এেটা যুিকের েকঙ্গ ছদকেবে। 
এিনা  াকে একোক  িেকো। ছে এেন োবনং-এ যাকি। 
  
এিনা বভ কর ইনেকপটকরর েকঙ্গ ছদো েরক  চাইকো। ছে ছদেকো ইনেকপটর হািঘ 
েযাকেে েভীরভাকি েকরানার আর এোোর বচফ েনকেিকের েকঙ্গ পরামশঘ েরকেন। 
পুবেশবট  াকে বজজ্ঞাো েরকেন ছয েুিই বে প্রকযাজন। এিনা িেকেন ছয আ়িাকে 
আবম শুধু িুেক  পারবে না মবহোবট যা িকেকে  া বেভাকি েব য হক  পাকর। ছেননা 
আবম িেবে…। 
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এিনা প্রেকম ছেে ফে মাকেঘকট  ারপর হাই বিট ধকর ও একোক  োেকো। ছে য ই 
িযাপারটা ভািবেকো   ই ছযন ছেমন  ােকোে পাবেকয যাবিকো। বনকজর মকন ছে 
িেকো ওরেম হক  পাকর না। ছমকযটা যা িেকো ছেরেম ছমাকটই হক  পাকর না। 
  
হাই বিট ছেকে এিাকর বফরক  আরম্ভ েকর আেিাবন ছরাকি একে উইবেব্রাহাম 
বক্রকেকন্টর বদকে একোক  োেকো এিনা। েিকরর োেকজ পক়ি উকত্তজনা োরা রাস্তায 
েব়িকয পক়িকে। েিেমযই ঐ জাযোটায ছেমন ছযন এেটা চাপা উকত্তজনা, এিনা 
িাব়িটার বদকে একোকো। 
  
িাব়িটার মকধয এেজন েুবরবিি হকয মারা ছেকে। এটা ভািক ই ছেমন োেবেে। েিবজ 
োটার েুবর বদকয হ যা েরা হকযকে। বেজনয এোকন একেকে ছে িযাপাকর আর ছোকনা 
ছেযােই ছনই। হিাৎ োকনর োকে এেটা েণ্ঠস্বর ছশানামাত্র চমকে উিকো ও। ঘা়ি 
বফবরকয ছদকে ও রীব মক া অিাে হকয ছেে। 
  
. 
  
১৬. 
  
 েবেন েযাকম্বর বিিৃব  
  
শীো ওকযি যেন আদাে  ছেকে ছিবরকয একো  েন ও োেী ভাকোই বদকযকে। আবম 
ওর ছপেন ছপেন ছিবরকয এোম। েকরানার ভদ্রকোে ভাকো। 
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ও বজকজ্ঞে েরকো, এরপর বে হকি। আিার োকেযর জনয ইনকোকযে মুে ুবি হকি। 
েম্ভি , এে পেোে বেংিা য বদন না ভদ্রকোেকে শনাি েরা যায। আপবন বে মকন 
েকরন ছোেটাকে ছশষ পযঘন্ত বচনক  পারা যাকি। আমার মকন হয বনশ্চযই। আবম  ার 
টাইপরাইবটং েনোনঘ িনু্ধ শুকন  াকে বনকয ছরস্তরাাঁয ছযক  চাইোম। শীো  ার 
ছেনাোটা আকে িকে চকে ছযক  চাইকে  াকে আবম েমুকদ্রর ধাকর ছেই জাযোয িেক  
ছযক  িেোম। আবম ছেোকন এো িকে িুেক  পারোম আবম ছমকযটাকে মন বদকযবে। 
  
আবম  ার অনয আেষঘকণর জনয  াকে ভাকোকিকেবে। 
  
দুকটার পর আবম ছেশকন একে হাবজর হোম। বিকের ছোাঁজ বনোম। ও োজ 
েরবেকো। ইনকোকযে ছেমন োেকো বজজ্ঞাো েরক  আবম িেোম ভাকো। 
  
আিা, আবম ছোকনা বিকশষকজ্ঞর োকে পরামশঘ েকরবেোম। হা েকরবেোম। আমাকে 
ওর অস্পিভাকি মকন আকে।  ুবম ওর েকঙ্গ ছদো েরক  ছেবেকে ছেন।  ুবম পুবেকশর 
মক াই আশািাব ে। ছেৌ ূহে বজবনেটাকে আমার ভাকোই োকে  কি আবম প্রধান  
েুকনর িযাপারটাই িকেবে। 
  
হািঘ েযাকেে এবট োধারণ েুন শুকন অিাে হকয উিকো। িেকেন  ার  া মকন হয না। 
এেন আকরা গুরুত্বপূণঘ আমার অনুমান ওকে প্রেকম অনয ছোোও ছনশা েরাকনা হয। 
 ারপর উবনশ নম্বর িাব়িক  একন েুন েরাকনা হয। 
  
বিে িেকো, আমরা অস্ত্রটা েুাঁকজ ছপকযবে। ছে জানাকো ওটা িাোন ছেকে পাওযা 
ছেকে। েুন েরার পর েুনী ওোকনই ছফকে বদকযবেকো অস্ত্রটাকে। ওটাক  ছোন আেুকের 
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োপ পাওযা যাযবন। ওটাকে েুি ে েঘভাকি মুকে ছফো হকযকে। আর ছোরাটা ছয 
ছোকনা ছোকের হক  পাকর। এর আকে িযিহৃ  হকযকে, ন ুন েকর ধার ছদওযা 
হকযকে। 
  
 াহকে িযাপারটা ঐ ভাকিই ঘকটকে। প্রেকম ভদ্রকোেকে ছনশা েরাকনা হকযকে।  ারপর 
ওকে বনকয আো হয উবনশ নম্বকর। যবদ  া না হয  াহকে বেভাকি আনা হকযবেকো। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, এটা েরক  ছেকে েুনীর প্রব কিশীকদর অভযাে েম্পকেঘ 
ওযাবেিহাে োো দরোর। এক  ছোকের নজকর পক়ি যাওযার এেটা েম্ভািনা ছেকে 
যায। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, বমে ছপিমােঘ এেজন েেম পুরুষকে ছোরা ছমকর েুন েরক  
পাকরন না।  কি যবদ ওনাকে ছনশা েরাকনা যায বেংিা ভদ্রকোে ঘুকমািার জনয এোকন 
একেবেকেন,  াকে ছমকর ছোরাটা প্রব কিশীর িাোকন ছফকে ছদওযা হয। এরপর 
েযাকভনবিে িুযকরা ছেকে ছফান েকর শীোকে ছিকে পািান। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, োকজ নামার আকে অিশযই বেিান্ত বনক  হকি। এক  ে য 
উদঘাবট  হকি  াক  েকেহ ছনই। 
  
এিার আবম পকেট ছেকে এেটা ছপােোিঘ ছির েকর ছটবিকে রােোম। এটাক  
েন্ডকনর ছপােঅবফকের োপ বেে। িাাঁ-পাকশ মকন ছরকো ছেো, িান পাকশ নাম-বিোনা। 
বনকচ ৪.৩০ েমকযর উকিে আকে। 
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হািঘ েযাকেে িেকো, এটাক  ছোকনা বেেুর ছযােেূত্র আকে। 
  
শীো এটার মাোমুিু িুেক  পারকে না। হািঘ েযাকেে ছপােোিঘটা বনকজর োকে 
রােকো েূত্র পািার আশায। 
  
পুবেশ ছেশকন েকযেটা বচবি একেবেকো। একে একে হািঘ েযাকেে ছেগুকো প়িক  
োেকেন। প্রক যেটায ছচাে ছিাোক  োেকেন। হািঘ েযাকেে বরবেভারটা  ুকে বনকেন। 
 ার বদকে  াবেকয িেকেন, উইবেব্রাহাম বক্রকেকন্ট ছটবেকফান িুকে ওরা এেটা ছমকযর 
মৃ কদহ ছদেক  ছপকযকে। 
  
এেটা দীঘঘশ্বাে ছফেকেন  ারপর, ওরই মাফোর বদকয ওকে শ্বােরুি েকর মারা 
হকযকে। 
  
 হািঘ েযাকেে আমাকে িেকেন ছয মৃ কদহটা ছ ামার িান্ধিীর নয। আকরেটু চুপ েকর 
ও িকে উিকো, অিশয ছ ামার যবদ ছোকনা আশো ছেকে োকে। শীোর েকঙ্গ োজ 
েকর এিনা ছব্রকন্টর। বমে ওযাটারহাউে প্রেকম মৃ কদহটা ছদেক  পান। আিাকরা নম্বকর 
োকেন উবন। 
  
এেজন পুবেশ েনকেিে ঘকর ঢুকে িেকো, িুঃ বরে এই মাত্র ছফান েকরবেকেন। 
ব বন ওোকন বশেবেরই চকে যাকিন। উইবেব্রাহাম বক্রকেকন্ট উবন আপনার েকঙ্গ ছদো 
েরকিন িকেকেন। 
  
. 
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১৭. 
  
 এরপর ঘণ্টাোকনে ছেকট ছেকে। হািঘ েযাকেকের েকঙ্গ েনকেিে বপযােঘ ছদো েরক  
চাইকেন। ব বন  াকে অবফকে আেক  িেকেন। প্রােবমে বেেু েোিা ঘার পর বপযােঘ 
হািঘ েযাকেেকে ইনকোকযকের বদন ছোকটঘর োমকন এিনা ছব্রকন্টর েকঙ্গ যা যা েো 
হকযকে েি জানাকো। শুকন হািঘ েযাকেে িকে উিকেন, আমার আকোচনা ছশষ হওযা 
পযঘন্ত  ুবম ওকে অকপো েরক  িেক  পারকে না। 
  
বপযােঘ যেন এিনা ছব্রকন্টর েকঙ্গ বেে  েন আকশপাকশ বে ছেউ বেে। অকনে ছোেই 
বেে েযার। োরণ অকনকেই ছ া ইনকোকযকে ছযাে বদকযবেে। বপযােঘ ছেরেম বিকশষ 
োউকে ছদেকে িকে মকন েরক  পারকে না। বপযােঘকে ব বন িকে ছযক  িেকেন। 
  
হািঘ েযাকেে েুি অিাে হবিকেন এিনা ছব্রকন্টর মৃ ুয বনকয। ব বন ইনেকপটর োকজঘন্ট 
ছক্ল-ছে েকযেটা বনকদঘশ বদকেন। এিার োকজঘন্ট ওকে বজকজ্ঞে েরকেন, েযার, ছমকযটা 
উইবেব্রাহাম বক্রকেকন্ট ছেে ছেন ছে িযাপাকর আপবন বে ভািকেন? 
  
হািঘ েযাকেে িেকো, এটা হক  পাকর এিনা বনেে ছেৌ ূহকের িকেই ওোকন ছেবেে। 
আেকে জাযোটা ছেমন ছেটাই হযক া ছদেক  ছেবেে। োকজঘন্ট এরপর চকে ছেে। 
  
োকজঘন্ট যািার পর হািঘ েযাকেে ব নকট েংেযা বেেকেন। প্রেম েংেযাবট েুব়ি,  ারপর 
উবনশ,  ৃ ীয েংেযাবট আিাকরা।  ারপর ছহবমং ছপিমােঘ, ওযাটারহাউে। ব নকট িাব়ির 
ব্রাহাম বক্রকেকন্ট। প্রেকম েুব়ি নম্বর ছয েুবরটা বদকয েুন েরা হকযবেকো ছেটা ওই 
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িাব়ির িাোন ছেকে েুাঁক়ি ছফো হকযকে। েম্ভি ুঃ উবনশ নম্বর িাব়ির িাোন ছেকে 
েুবরটা েুাঁক়ি ছফো হকযকে। বেংিা এও হক  পাকর েুব়ি নম্বর িাব়ির মাবেেই েুবরটা 
ওোকন ছোাঁপোক়ির মকধয ছফকে বদকযবেকো। প্রেকম ওর ছহবমংকে েকেহ হয।  ারপর 
ব বন বেিান্ত েরকেন, না উবন এটা েকরনবন। এিনা বে বমে ছপিমােঘ েম্পকেঘ বেেু 
জানক া। ছযমন শীো ওকযকির েকঙ্গ ওর ছোকনারেম ছযােেূত্র বেংিা ঐরেম বেেু 
বপযােঘকে িকে বেকো এেিার। ও যা িকেকে  া েব য হক  পাকর না। 
  
 ব বন ভািকেন ছশষ পযঘন্ত েিটাই ছ া অনুমান। এিার আিাকরা নম্বর ওযাটারহাউেই 
প্রেকম মৃ কদহটা ছদেক  পান। যারা মৃ কদহ আবিষ্কার েকরন  াকদর বিরুকি হািঘ 
েযাকেকের ছপশাে  এে ধরকনর েংোর আকে। েুনী যবদ বনকজই মৃ কদহ আবিষ্কার 
েকর  াহকে বেেু েূত্র ছির েরা েম্ভি হয। ছযমন অনযমনে ার ফকে ছরকে যাওযা 
আেুকের োপ।ওযাটারহাউে ইনকোকযকে ছোকনা োেী ছদযবন। উবন বে ছপিমােঘ 
ছেকজ েযাকভনবিে িুযকরাক  ছফান েকরবেকেন। এো়িা  াই শীো ওকযিকে  ার েকেহ 
আকে। 
  
ছহাকটকে েবেন ছফান েরকেন।েবেন িেকেন, এেটার েময মাকেঘট বিকট ব বন োঞ্চ 
েকরকেন। 
  
হািঘ েযাকেে  াকে েকন্ধকিো আেক  িেকেন। ওপ্রান্ত ছেকে েবেন িেকো, ব বন চকে 
যাকিন। ব বন েপ্তাহোকনকের আকে বফরকিন না। 
  
. 
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১৮. 
  
 ছশষ পযঘন্ত হািঘেযাকেে উইবেব্রাহাম বক্রকেকন্ট উবনশ নম্বর িাব়িক  একে ছপৌঁেকেন। 
 েন বমে ছপিমােঘ িাব়ি ছেকে ছিকরাবিকেন। ছপরমােঘ িেকেন ছোকনা ভূবমো না 
েকর হািঘ েযাকেে প্রেকমই একেন েুকনর প্রেকঙ্গ।  াকে এ়িনা ছব্রকন্টর মৃ ুযর েির 
জানাকনা হকো। ব বন োমানয ছেকম িকে উিকেন, আিা ছমকযবট আপনার েকঙ্গ ছদো 
েরক  আকেবন? ব বন না িেকেন। বমে ছপিমােঘ িেকেন  ার োক়ি িাকরাটা নাোদ 
িাব়িক  োোর েো। হািঘ েযাকেে মকন েকরন ইনকোকযকের েময ও বনকজও বেে। 
েম্ভি  ছেোকন  াকে ছদকে  ার েকঙ্গ ছদো েরক  চাইক  পারক া। এই রাস্তার অনয 
ছোকনা িাবেোর েকঙ্গ ওর ছোকনা পবরচয ছনই। হযক া ছোকনা োরকণ বমে ছপিমাকেঘর 
েকঙ্গ ছদো েরক  একেবেে। ছমকযবটর িযে উবনকশর মক া। ছমকযটার ছোকনা আেষঘণ 
বেে না। ছপরমােঘ িেকেন ছয ব বন ছোকনা োহাযয েরক  পারকেন না। 
  
বমে ওযাটারহাউেকে িেকেন হািঘ েযাকেেকে ছযন ব বন েবিে উত্তর ছদন। ছয ছমকযবট 
েুন হকযকে  াকে হযক া অকনেিার ব বন ছদকেকেন বেন্তু মকন েরক  পারকেন না। 
ছোকনা ছমকযকে  ার দরোর োকেবন। েুন হিার আকে  ার েকঙ্গ  ার ছোকনা দরোর 
হযবন।  ার ছেকটর োকে ছেউ আকেবন। ব বন িেকেন  ার ছপােিকক্স যবদ ছেউ 
ছোকনা োেজ ছফকে যান  ার জনয ব বন দাযী নন। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, ছটবেকফাকনর িযাপারটা আকে িো যায। ব বন িকেবেকেন  ার 
ছটবেকফানটা োরাপ হকয ছেকে।  ার এক্সকচি অনুযাযী  া বিে নয। 
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হািঘ েযাকেে মকন েকরন ছমকযবট এোকন একেবেকো এিং বক্রকেকন্ট োকরা েকঙ্গ ছদো 
েরক  ছেবেে। 
  
ছপিমােঘ এেটা টাইবপে ছমকযকে ছিকে পাবিকযকেন।  কি ওযাটারহাউে এটা মকন 
েকরন না বমে ছপিমােঘ েুনটা েকরকেন। অকনকেই ছফান েকর অিঘার েকর এিং পকর 
 ার অস্বীোর েকর। বনেে মজা েরার উকদকশয হকি এটা। 
  
এরপর বিকটেবটভ হািঘ েযাকেে েযাকভনবিে িুযকরাক  একে ছপৌঁেকেন। মাবটঘনকিেকে 
বজজ্ঞাো েকর বেেুই পাওযা ছেে না। ওর অনুমব  বনকয মাউবরন নাকম ছমকযবটকে ছজরা 
েরার েময জানা ছেে ছয ও োজেকমঘর মকধয বেেু গুবেকয ছফেক া। এো়িা েুি মন্থর 
স্বভাকির বেকো। ছমকযবট িাইকর আকে ছেনার জনয। িাইকর বেকয জানক  পাকর ছমকযবট 
েুন হকযকে। জযাকনট নাকমর ছমকযবট িুেক  পারকে না  ার েুন হওযার িযাপারটা। 
ছমকযবটর েকঙ্গ  ার ছোকনা বিকশষ িনু্ধ বেে না। বমে ওকযি ছয োরবফউ ছহাকটকে বমুঃ 
পাবিঘর োকে োজ েরকে,  ারা িেকো। হািঘ েযাকেে বিদায বনকেন। 
  
ব বন োরবফউ ছহাকটকে প্রকফোর পাবিঘর োকে একে ছপৌঁেকেন। শীো ওকযি েুকনর 
িযাপারটা ছশাকননবন। শুকন ছে আ বে  ছিাধ েরকো। ছে এমন বেেু িেক  পারকো না 
ছয েুকনর িযাপাকর োহাযয হক  পাকর। 
  
. 
  
১৯. 
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 েবেন েযাকম্বর বিিৃব  
  
আবম েন্ডকন বেকয প্রেকমই ছদো েরোম েকনঘে ছিকের েকঙ্গ। েিবেেু বরকপাটঘ েরোম 
ওকে।  াকে িেকো ছয োেজপত্র উিার েরক  পারকে ছযাোকযাে েরকিন। আর বমুঃ 
র যামকে েম্পকেঘ য টা পাকরন ছোাঁজ বনন। 
  
েকনঘে িেকেন, িাযনা েজকে আমার ঘাাঁবট িকে মকন হয। মযােনটকনর িযাপাকর ছ মন 
উৎোহ পাবি না। উবন এেজন বরটাযািঘ প্রকফের। ছিশ বব্রবেযান্ট িো যায। ব বন  ার 
পুরাকনা িনু্ধকদর ছেকে বনকজকে েবরকয বনকযকেন। আমার োকে েি িযাপারটা 
েকেহজনে।  ার বদকে  াবেকয েকনঘে িেকেন, এরপর আপনাকেও েকেহ েরক  
পাবর। আবম ওর েো শুনোম।  ারপর ওর োে ছেকে চকে এোম। 
  
আবম প্রেকম এরেুে ছপাযাকরা েকঙ্গ ছদো েকরবেোম। েবেন ছ ামাকে ছযন হ াশ মকন 
হকি। আবম ক্লান্ত বেোম। আবম িেোম, ক্রাউবিযাকনর েুকনর েির বে আপবন ছচাে 
িুকজ প্রকশ্নর জিাি ছদকিন। ছপাযাকরা েি বেেু উৎোকহর েকঙ্গ পক়িকেন। এরেুে 
ছপাযাকরা িেকেন, ছ ামার এেমাত্র োজ হকো প্রব কিশীকদর েকঙ্গ আকরা ছিবশ েো 
িো। ছেউ ছেউ েিেমকযই বেেু না বেেু ছদেক  পায। এটা স্ব ুঃবেি িযাপার। 
  
আকরা এেটা েুন হকযকে  াকে িো হকে ব বন িেকেন ছয এ   া়িা াব়ি িযাপারটা 
ঘটকো। এো়িা ব বন নানাভাকি প্রশ্ন েকর েুাঁবটনাবট ছজকন বনকেন। উবন িেকেন, মকন 
রােকি চার ব ন শূনয িা চারকশা ব বরশ। এটা এেটা পযাটানঘ। 
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ছপাযাকরা িেকেন ছয, িযাপারটা স্বাভাবিে ভাকিই আকরা পবরষ্কার েকর যাকি ছয েুনী 
এেো িেক  পাকর না। 
  
ছপাযাকরা িেকেন ছয,  ুবম যেন এোন ছেকে চকে যাকি  েন আবম েকযেটা বজবনে 
ছচিা েরক  চাই।  ুবম বে অনুমব  ছদকি। 
  
আোমীোে আবম বমে ছেমনকে বনকদঘশ ছদকিা পুরাকনা আইনজীিী িনু্ধকে বচবি বেেক । 
নাম বমুঃ এনিার িাই। এো়িা ওকে আবম োমারকেট হাউকজর মযাকরজ ছরেিঘটা 
ছদেক  িেকিা। বনশ্চযই ও আমাকে এেটা বিকশষ ওভারেীজ ছেিে পািাকি। 
  
আবম আপবত্ত জানাকে িযাপারটা ভাকো হকি িকে আমার মকন হকি না। আপবন বনশ্চযই 
শুধু িকে িকে ভািকিন না। ছপাযাকরা ছহকে িেকেন, ছ ামাকে ছযটা েরক  হকি  া 
হকো আমার জিািটা বিেমক া ছপৌঁকেকে বেনা ছদো। আমাকে োবমকয বদকয ছপাযাকরা 
িেকেন, আবম জাবন। 
  
ছপাযাকরা িেকেন ছয ছোেবট প্রাইকভট বিকটেবটভ। ছপাযাকরা ভািেম্ভীর েোয িকে 
উিকেন আিৃবত্তর ঢকে 
  
একো, একো একে 
েুন হও, ছশকষ। 
  
িকে ছপাযাকরা আমার বদকে  াবেকয হােকেন এেিার। 
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. 
  
২০. 
  
 বিকটেবটভ ইনেকপটর হািঘ েযাকেে ছিকের েযাকেন্ডাকরর বদকে  াোকেন। বিে 
ব নকট বদন অব ক্রান্ত হকয ছেকেম্বকরর েুব়ি  াবরে। য টা ভািা ছেবেে   টা 
একোযবন। ছোেটার ছপাশাে-আশাে ছেকেও ছোকনা েূত্র পাওযা যাযবন। 
  
েিকরর োেকজ বিজ্ঞাপন ছদিার পকর বচবি একেবেকো অকনে, অিশয ছোকনাটাই 
োকজর বচবি নয।  ারই মকধয এেটা হািঘ েযাকেকের ছেৌ ূহে জাবেকযকে। ওর েকঙ্গ 
ছযাোকযাে েকরকেন।  ার আজ আোর েো। 
  
অিকশকষ ব বন একে ছপৌঁেকেন, বমকেে রাইভযাে। ব বন িেকেন, বিব্র  হওযার বেেু 
ছনই বমকেে রাইভযাে। এই বদে ছেকে আমরা আপনার োহাযয চাই। 
  
ভদ্রমবহোকে িেকেন ব বন, আপবন  াহকে িেকেন িের পকনকরা হকো ওর েকঙ্গ আর 
ছদো হযবন। 
  
বমকেে রাইভযাকের েকঙ্গ  ার ব ন িের আকে বিকয হয। ব বন োকদকের িকে এেটা 
এোোয োেক ন। ব বন িকেবেকেন ব বন ইনবেওকরি একজন্ট বেকেন। বেন্তু এটা 
বমেযা েো বেে। 
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ছিিিবি ছদকে ব বন িেকেন, এবট হকো হযাবর। অকনে িুব়িকয ছেকে, ছে ভুে েকরবন। 
ব বন বনবশ্চ  এবট  ার স্বামী।  াকে  ার িরাির ভাকোমানুষ িকে মকন হ । এেনও 
ছেরেম আকে। এই ভদ্রকোেবটর মকধয এেটা োনদাবন অবভজ্ঞ া রকযকে। ছে েিেময 
বফটফাট ছপাশাকে োেক া। েি বেেুর মকধয এেটা বিকশষত্ব বেে। ছমকযকদর ছপেকন 
ছে ছিশ েময বদ ।  াকে  ার স্ত্রী এইজনয েকেহ েরক ন।  ার স্ত্রীর মকন হয ছমকয 
বনকয  ার ছোকনা িযািো বেে। 
  
বমকেে রাইভযাে িেকো, এেিার এেটা দরোকর ও িাইকর ছেবেে,  ারপর োজ ছশষ 
েকর বফকে একো। একে আমাকে িেকো েুি  া়িা াব়ি ওোন ছেকে চকে ছযক  হকি। 
ছোকনা ছমকযর িযাপাকর নাবে বিপবত্তক  পক়িকে। ছমকযবট নাবে এেজন েুে বশবেো। 
িযাপারটার মকধয ছোকনা অশােীন া োেক  পাকর 
  
রাইভযাে পত্নী িেকেন, ছমকযরা েুি  া়িা াব়ি ওর ছপ্রকম পক়ি ছয ।  ারপর 
এনকেজকমন্ট।  ারপর হযাবর েিার োকে অেঘ চাইক া। ছপকযও ছয  েুি েহকজ। ব বন 
এিার ছয ছমকযবটর েকঙ্গ জব়িকয পক়িবেকেন ছে েন্তাকনর মা হক  চকেবেকো।  াই 
 াকে প্র ারণা েরা েহজ হযবন।  ার স্ত্রী  ার প্রব  দুিঘে হকয  াকে বিকয েকরন। 
  
ব বন যেন  াকে বিকয েকরন  েন  ার নাম বেকো হযাবর েযােেটন। ওর আেে নাম 
বেনা  া জানা যায না।  ারপকর এেনই চকে ছযক  হকি িেক  ব বন িেকেন ছয ব বন 
ছযক  চান না।  ার হাক  বিেুমাত্র অেঘ বেে না। ছশষপযঘন্ত  ার েকঙ্গ ছদো হযবন। 
 ার আেে নাম ছক্লাবেযযাপ ছফ্ল্াকরি।  কি ছোে  াকে ছক্লাবে িা ছফ্ল্া িকে িাকে। 
ব বন এেন মাকে মাকে অবভনয েকরন। এো়িা টুবেটাবে োজেমঘ এবদে ওবদে েকর 
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ছি়িান। বমুঃ েযােেটন বক্রকেকন্ট ছেন একেবেকেন এ েম্পকেঘ ছোকনা ধারণা ছনই। ছে 
এ িের বে েকরকে ছফ্ল্া বেেু জাকন না। 
  
 ার মক  হযাবর েুি িুবিমান। ছে এমন বেেু েরক  চায না যাক  ওর বিপদ ঘকট। 
 ার ধারণা। ছে ছমকযকদর বনকয ছোকনা জােকজাচু্চবর ের । বমকেে রাইভযােকে 
ছপরমাকেঘর িাব়ির ঘব়িটা ছদোকনা হকে ব বন ছদেকেন এিং না িেকেন।  ার স্বামীর 
েকঙ্গ ছরাজকমরীর েম্পেঘ েম্বকন্ধ জানাকনা হকে ব বন িেকেন ওর নাম ছরাজকমরী।  কি 
উবন োকরা েো ভািক  পারকেন না। হািঘ েযাকেে  াকে বিদায বনক  িেকেন। এিং 
িেক  িেকেন ছয ইনকোকযকে শনািোবরণী বহকেকি োেী বদক । এিং েকযেটা 
মামুবে েো আর হািঘ েযাকেে বিদায বনকেন। 
  
. 
  
২১. 
  
 েবেন েযাকম্বর বিিৃব  
  
এরেুে ছপাযাকরা িেকেন,  াহকে  ুবম োফ হক  পারকে। ছপাযাকরা েম্ভীরভাকি 
িেকেন ছয, এেজন অজ্ঞা  পবরচয িযবির োরা ছেৌশকে েুন। 
  
হযাবর েযােেটনকে  ার স্ত্রী শনাি েকরকেন। ভদ্রমবহোর েো িকে ছপাযাকরার বেেু 
মকন পক়ি যাবিকো। আবম িেোম ছয, েন্ডন ছেকে বফকর ছমরবেনা েম্পকেঘ জানাি। 
ব বন িেকেন  ার প্রকযাজন ছনই। ছপাযাকরা  ার িযাপাকর উৎোহী নয। 
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এিনা েম্পকেঘ ছপাযাকরা িেকেন  ার জুক ার বহে ছোোয বেভাকি বোঁক়িবেে এ 
েম্পকেঘ  াকে জানাকনা ছহাে। ছেটা য  অবেবঞ্চৎের ছহাে। অবফকের োমকন ঘকটকে। 
ছপাযাকরা এিাকর বজজ্ঞাো েরকেন ও বেভাকি িাব়ি ছেবেে। আবম  াকে ক্রাউবিযান 
ছযক  িেোম। আেকে  ার  েন মাোয অনয বচন্তা ঘুরবেকো িকে ব বন ঐ বদকে মন 
বদক  পারবেকেন না। হািঘ েযাকেকের িাব়ি বেকয  ার েকঙ্গ ছদো েরোম। 
  
হািঘ েযাকেে িেকো ছয, ছোেবটকে প্রক যে নারী বিশ্বাে েরক া  ারপর অেঘেগ্নীর 
িযাপাকর নানা পরামশঘ বদক া। ধনী মবহোকদর েকঙ্গ বিকয েকর ছে এই টাোর ছেো 
ছেেক া।  ারপর এেবদন হাওযায বমবেকয ছয । বনকজর নাম পাোক  ও ওস্তাদ 
বেকো। ছয েি ছমকযরা ওর োকে আটকে ছয   ারাও িেক া না। ছোেটা ছোকনাবদন 
োমরার োমকন দাাঁ়িা াম। পকনকরা িের আকে এেিার অদৃশয হকয ছেবেে  েন 
অকনকেই ধকর বনকযবেকো ও মারা ছেকে। অিশয গুজি বেে ও ছজকে। 
  
এেজন মবহো  াকে ভুেক  পাকরবন। মবহোর সৃ্মব শবি েুি ভাকো। আর এরেমই 
ছোকনা মবহো  াকে এেনও ভুেক  পাকরবন এরেম ছোকনা মবহো যবদ অন্ধ হকয যায। 
  
মৃক র স্ত্রী ছদহপোবরণী।  কি ছে ছোকনা অপরাধমূেে ঘটনার েকঙ্গ জব়িকয পক়িবন। 
ঘব়ির িযাপাকর ছোকনা মন্তিয না েরকেও হািঘ েযাকেে ওর ইবঙ্গ টা িুেক  পারকেন। 
  
. 
  
২২. 
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 ছেশকনর োকেই এেটা ছহাকটকে বেোম। বিে দশটা নাোদ অনয এেটা নাকম 
েযাকভনবিে িুযকরাক  ছফান েকর শীোকে িাো হে। আমাকে ছদোমাত্রই চমকে উিকো, 
আপনার এটা েরা উবচ  হযবন। 
  
শীো ওকযি ছোজা ছহাকটে একে উপবস্থ  হকো।  াকে বনকয িাটার েযাকফ একে 
উপবস্থ  হোম। 
  
শীোর দুকচাকে োকো োপ।  াকে আবম িেোম, আবম িাইকর আিার বফকর যাবি। হািঘ 
েযাকেে েম্পকেঘ আবম জানাোম ছয, ওটা েকেকহর ছচাকে ছদো বিকটেবটকভর অভযাে। 
ছেউ হযক া ঘটনাক্রকম শীোকে েুকন জব়িকয বদকযবেকো। শীোর েণ্ঠস্বর ছফাকন বেকো 
না ছেননা ছে ছফান েকরবন। 
  
শীোকে যেন আবম েব য েো িেোম ছে িেকো ছয, হযক া ছোকনা োধারণ োরকণ 
 ুবম ছেবদন ছফান েরক  পাকরা। যেন ছে ছদৌক়ি আমার োকে একেবেে ছে বে 
মৃ কদহ ো়িা আর বেেু ছদকেবেে  া আবম বজজ্ঞাো েরোম। 
  
শীো িেকো, আর বেেু ছে ছদকেবন। ছে ছরাজকমরী ছেো ঘব়িটা স্পশঘ েকরবন। আেকে 
শীো গ্লাভে আনার ভবঙ্গ েকর ছভ কর বেকয ছরাজকমরী ঘব়িটা  ুকে আকন। ছেবদন 
গ্লাভে পরার ছোকনা েো বেে না। শীো এই েোর েম্মব  বনকয িেে, ছরাজকমরী 
নামটা  ার। 
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শীো আমাকে ছয বমেযা েো িেকে  া আবম জান াম।  াই  ার দুিঘে জাযোয 
আঘা  েরক  চাই। আবম দৃঢ়ভাকি ছমাহমুি হকয ছোজােুবজ আক্রমণ েরোম। 
  
ছে ঘব়ি েম্পকেঘ িেে ছয, ঘব়িটা দীঘঘবদন ধকর ওর োকে বেে। ে-িের পযঘন্ত  ার 
নাম ছরাজকমরী বেে। বেন্তু ও শীো িােটা পেে ের । েম্প্রব  ঘব়িটা োরাপ হকয 
যায। ওটাকে ছে ঘব়ির ছদাোকন োরাক  বনকয যায। ছদাোনটা িুযকরার োোোবে।  াই 
অে েঘিশ ুঃ ছে ওটা হাবরকয ছফকে। েপ্তাহোকনে আকে এটা হয। এই বনকয  ার 
ছোকনা দুুঃে বেে না োরণ ওটা ভুে েময বদ । 
  
 ারপর যেন ছে ঘকর বেকয মৃ কদহ ছদেে  ে়ি মৃ কদহটা পরীো েরে। এিং 
ঘব়িটা ছটবিকে নজকর প়িকো। মবহোবট যেন একে প়িে  াকে েি িেকো। ছে শুকন 
অিাে হকো ছয মবহো  াকে আেক  িকেবন। ছে িুেক  পারবেে না ওোকন ঘব়িটা ছে 
ছরকেকে। 
  
ব বন িেকেন ছয  ার িািা-মা ছোকটাকিোয দুঘঘটনায মারা ছেকে।  ার মাবে যা িে  
েিেময বমে  না।  ার মকন হ   ার িািা-মা ছোকনা অপরাধমূেে োজ েকরবেে। 
ছে  ার িািা-মার অনিধ েন্তান হক  পাকর।  ার মক , ছেকে-ছমকযকদর োকে েিবেেু 
েুকে িো উবচ । এ়িনা ছেন ছয  ার িাব়িক  ছেবেে  া ছে িুেক  পারবেে না।  ার 
ছোকনা শত্রু ছনই। ছপ্রম প্র যাঘা  যুিে িা ছোকনা ছমকয  ার প্রব  বহংো েকর। 
এরপর অনয েো িো হকো। 
  
. 
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২৩. 
  
 েবেন েযাকম্বর বিিৃব  
  
বিকদকশ যািার িযিস্থা েকর বফরবেোম। োমকন পুবেশ ছেশকনর ছভ কর ঢুকে প়িোম। 
আবম িেোম, আবম েন্ডন চকে যাবি। 
  
বিে িেকো, এই নাও বচবিটা প়ি। বচবিক  ছেো আকে, 
  
বপ্রয মহাশয, 
আমার এই মুহূক ঘ এেটা িযাপার মকন পক়ি ছেে। আপবন আমাকে বজকজ্ঞে েকরবেকেন 
ছয আমার স্বামীর শনািেরণ ছোকনা বচহ্ন আকে বে না। আবম না িকে বেোম  েন। 
বেন্তু আমার ভুে হকযবেকো। ওর িাাঁ বদকে োকনর ছপেকন এেটা দাে আকে। ছব্লি বদকয 
ছেকট ছেবেে। এোকন ছেোই হয। দােটা এই ছোকটা ছয আমার  েন মকন পক়িবন। 
পকর মকন পক়িকে। 
ইব  
 ছমকরবেনা রাইভযাে 
  
 াহকে মৃ কদহটার শরীকর এেটা বচহ্ন আকে মবহোর েোমক া। যেন ওকে োশ 
ছদোকনা হকযবেে  েন উবন ছদেক  পানবন। ছদেক  হকি, োনটা ছটকন ছদেক  হকি। 
  
আিা েন্ডকন ছ ামার েকঙ্গ ঐ ছিেবজযাম িনু্ধবটর ছদো হকি। 
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 বিে িেকো, েম্ভি  আেক  পারকি না। োরণ ওর পা ছোাঁ়িা। 
  
আবম  ার বদকে  াবেকয রইোম। 
  
ছপৌকন িাকরাটার েময উইবেব্রাহাম বক্রকেকন্ট িাষবট্ট নম্বর িাব়ির োমকন দাাঁব়িকয ছিে 
বটপকেন। র যামকের োমকন একে  ার েকঙ্গ েো িেক  চাইকেন। ব বন িেকেন, 
পুবেশকে িোর েম া  ার ছনই।  ার স্বামী এেনও বিকদকশ।  ার েোয ব বন চুপ 
েকর রইকেন। ব বন িেকেন ছয ব বন জানক ন উবন চকে যাকিন।  ার স্বামীর োকজ 
 ার বিেুমাত্র েহানুমুব  বেে না।  াকে স্পি েকর উবন বেেুই িকেনবন। ব বন জানক  
চানবন। ওর পুরাকনা পাবটঘ ছমম্বারবশপ এেি বেেু জানানবন। ব বন েুিই োধারণ। 
স্বামীকে ব বন ভাকোিােক ন। ছচিা েরকে মকো ছযক  পারক ন। এক  ছয  ার 
রাজনীব র েকঙ্গ এেম  হক  হ ,  া নয। বেন্তু ওর েো ব বন ছশাকননবন। ছচকযবেকো 
ব বন ছযন ছেকেদুকটাকে বনকয আকেন। 
  
র যামকে িেকেন, বমকচকের েকঙ্গ ছদো হকি বেনা জাকনন না।  ার মক   ার ছেকেরা 
বনকজকদর ছদকশ ছিক়ি উিুে। ব বন আমার োে ছেকে বিদায বনকেন। ছফরার েময 
মযােনটকনর িাব়িক  ছেোম। ছেোকন বেেুেণ োবটকয বক্রকেকন্ট ছেোম। বমুঃ ব্লযাকির 
েকঙ্গ ছদো হক  ব বন বজকজ্ঞে েরকেন, আপবন ছোো ছেকে একেকেন? 
  
বমুঃ ব্লযাি হােকেন। িাইকর প্রোশ েরা বনকষধ। 
  
ব বন বিদায বনকয ৬১ নং িাব়ির বদকে একেন। বমুঃ ছপাযাকরা িেকেন  াকে, 
প্রব কিশীকদর োে ছেকে আকরা ছিবশ ছির েরক  হকি। ছেউ বেেু ছদকেবন এটা 

http://www.bengaliebook.com/


 দি ক্লকস । আগাথা দিদি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

81 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

একেিাকর অস্বাভাবিে। হযক া হািঘ োউকে বজজ্ঞাোিাদ েকরকে। এেটা প্রকশ্নর বেট 
ত বর েরোম। বমুঃ ছেরীকে ছনশা েরাকনা হকযবেকো।  ারপর ওকে েুন েরা হকযবেে 
ছোোয? বমুঃ োরী (েযােেটন)কে উবনশ নম্বর িাব়িক  আনা হকযবেে। ছেমন ভাকি? 
  
প্রশ্নগুকো এইভাকি ভািক  ভািক  আবম রাস্তার িাাঁ বদকে ঘুরোম। এইভাকি িযাপারটা 
ভািক  ভািক  একোবি হিাৎ  ীব্র আকোর েেে আমার ছচাকে একে োেকো। মুে 
 ুকে েকঙ্গ েকঙ্গ ছদেোম, রাস্তার ধাকর োোোবে এেটা িাব়ির জানো বদকয ছেউ 
আমাকে ছদেকে। 
  
আবম দূরিীন বদকয ছচাে োোোম। হিাৎ এেটা ছরােে রকযে োব়ি েুি শান্তভাকি 
অব ক্রম েকর ছেে। আকপাে েরকে ভােয েহায হয। 
  
ব্লেটার োোোবে একে ব ন োর ছিা ামটা বটপোম। বেফট চেক  শুরু েরে। 
  
. 
  
২৪. 
  
 দরজার োমকন আমাকে েকযে বমবনট অকপো েরক  হকো। েমা েরকিন, এ ঘকর 
েম্ভি  ছোকনা ছমকয আকে, আপনাকে জানো বদকয ছদেবেে। ও এেটা বজবনে বনকচ 
ছফকে বদকযকে। 
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মবহোবট ঘকর বনকয একো। ছমকযবটকে ফেোটা েুবরটা ছদোকনা হকে ছে িেকো, ওটা 
আমার নয। 
  
 াকে প্রশ্ন েরা হকো, ছে িেকো, েুকনর বদন ধুকয মুকে  া়িা াব়ি চকে ছযক  পাকর, 
েোে দশটা হকি। ছে েময অিশয আবম এেটা ক্রেওযািঘ পাজে বনকয িযস্ত বেোম। 
োরীকে ছে িাব়িক  আেক  ছদকেবন। ভদ্রকোে োমকনর দরজা বদকয েবেং ছিে বটকপ 
ছঢাকেনবন।  াহকে ব বন ছদেক  ছপক ন। পাকশর িাোন বদকয ছেউ ছঢাকেনবন। বমে 
ছপিমােঘ ঐ বদন দশটা নাোদ িাব়ি ছেকে ছিবরকয যান।  ার োকজর ছোে যায ২টা 
নাোদ।  কি বমকেে োরীকে আেক  ছদকেনবন। ঐ িাব়িক  ছপিমােঘ বনকজ এোই 
িাজার েরক ন। এেজন স্ত্রীর ছোে এেটা িক়িা িাক্স ছিবেভাবর বদ । ১.৪৫ বমবনকট 
 া ঘকটবেে, োইভার োব়ি ছেকে ছনকম দরজা েুকে িাক্সটা ছির েরে। ছোেটা 
োধারণ ছদেক ,  ার ছেকে িযে ছিবশ। ছে িাক্স বনকয টেক  টেক  িাব়ির পাশ বদকয 
ঘুকর ছপেকনর দরজা বদকয ঢুকে বেে।  কি েম্ভি  ঢুেক  পাকরবন। োরণ বমে 
ছপিমােঘ দরজায  াো বদকয বেকযবেে। িাক্সটা ওোকনই ছরকে বদকয বফকর বেকযবেে ও। 
ছোেটাকে আবম বিেমক া ছদেক  পাইবন। রাস্তার ভুে বদকে দাাঁ়ি েবরকযবেে 
োব়িটাকে। আবম শুধু ওর মাোর ছপেকনর বদেটা ছদেক  ছপকযবেোম।  ারপর ছোেবট 
োব়ি চাবেকয চকে ছেে। মকন মকন ভািোম ছোেটা হযক া গুরুত্বপূণঘ বেেু ছদকেও 
োেক  পাকর। ছমকযটাকে ধনযিাদ জাবনকয আবম  েনোর মক া বিদায বনোম ওর োে 
ছেকে। ছয ছমকযটাকে প্রশ্ন েকরবেোম এ েণ, ওর নাম ছজরাোউকন। 
  
. 
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২৫. 
  
 বমকেে রাইভযাে দরজার হা েটা ঘুবরকয ছিকে ছভ কর ঢুেকেন। পা দুকটা োমানয 
টেবেে। ব বন বনকজর মকন বি়িবি়ি েরবেকেন। 
  
িযাপার ছমাকটই ভাকো নয। বমে রাইভযাে িেকেন, আবম িযাপারটা েহয েরক  পারবে 
না। ছে োউকে প্রিঞ্চনা েরক  পাকর না। 
  
রাইভযাে বনকজর মকন িেবেকেন, আবম েহয েরক  পারবে না। ছোকে আমার েকঙ্গ বে 
েকর ঐরেম আচরণ েরার েো ভািক  পাকর। িযাপারটা আকদৌ বিে নয।  ুবম যবদ 
বনকজ োকরা ছপেকন না োকো  াহকে ছ ামার ছপেকনই িা ছোকে ছেন োেক  যাকি? 
  
এরপর এেটা দীঘঘশ্বাে ছফকে ছজার েোয আিার িেকো, আিার এেটা দাও। ছফজকে 
ব বন িেকেন, যেন ছ ামাকে ছেউ বেেু েরক  িেকি  েন  ার উবচ  িযাপারটা েুকে 
িো।  ার জানাকনা উবচ  ছয  ুবম বে েকরকে এিং  ার অেঘ িা বে। েি বমকেযিাদী। 
আবম এেি েহয েরক  পাবর না। বমকেে রাইভযাে িেকেন, এেন আমার  াহকে বে 
েরা উবচ ? 
  
রাইভযাে িেকেন, ছ ামাকে অেংেয ধনযিাদ ছফজ। বমকেে রাইভযাে ছিশ হাবেেুশী 
বেন্তু আজ ওর ছমজাজ বিে ছনই। 
  
বমকেে রাইভযাে িেকেন ছয, দরজা েুকে ছদেকেন ইনেকপটর হািঘ েযাকেে। ব বন 
িেকেন ছয  ার েুকনর েম্পকেঘ বেেু জানক  চান। বমকেে রাইভযাে িেকেন, এেেময 
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রাইভযাে  ার জীিকন বেে। বেন্তু এেন আবম ওকে ভাবি না। েিকরর োেকজ েবি 
ছদকেই ছ া আবম এবেকয একেবেোম। বনকজ ছেকে আবম আপনাকদর োকে ওর েম্পকেঘ 
অকনে বেেুই িকেবে। 
  
বমকেে র যাইভযাে  ার স্বামীর এেটা আইকিবন্টবফকেশন মােঘ ছদবেকযকেন। এটা এেটা 
মূেযিান পকযন্ট। োরণ আই ছভবরফাই অিশযই ভাকো হওযা উবচ । 
  
বমকেে রাইভযাে, আিা েমযটা মকন আকে বিে েকি নাোদ ঐ দাব়ি োমাক  বেকয 
োটার িযাপারটা ঘকটবেকো। অকটািকর বে নকভম্বকর ঘকটবেে।  ার স্বামী  াকে 
এোন্নক  ছেক়ি যান।  ারপর  ার েুকনর েবি ছদকে  াকে বচনক  পাকরন। 
  
বমকেে রাইভযাে ছয মৃ কদহ ছদোর আকে  াকে ছদকেনবন এটা মকন হকো না হাকিঘর। 
 াই ব বন িেকেন িািাকরর েো অনুযাযী ঐ দােটা িের পাাঁকচকের আকে বেেু না। 
  
রাইভযাে িেকেন,  া ব বন বিশ্বাে েকরন না। যবদ  াই হয  াহকে িুেক  হকি 
আপনার স্বামী যেন আপনাকে ছেক়ি যান  েন ঐ দাে বেে না। মৃ  ছোেবট ছয হযাবর 
এক  আমার বিেুমাত্র েকেহ ছনই। 
  
আর আপনার েকঙ্গ যবদ দীঘঘবদন ছদোোো  না হকয োকে  াহকে বে েকর জানকেন 
আপবন, ছয আপনার স্বামীর ঐ বিকশষ জাযোয এেটা ে বচহ্ন আকে? 
  
বমকেে রাইভযাে, বমকেয োেী ছদওযার জনয বিপকদ পক়ি ছযক  পাকরন। আইকন এটাও 
এেটা অপরাধ। এটা হািঘ েযাকেে িেকেন। 
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োমানয ছেকম আিার িেকেন ইনেকপটর, এটাও ছ া হক  পাকর, ছেউ হযক া 
আপনাকে চাপ বদকয আমাকদর োকে দাকের েো িেক  িকেকে। 
  
রাইভযাে িেকেন, ব বন বমকেয িকেন না। যবদ  ার িোর মকধয ছোকনা ভুে হয  ার 
জনয ব বন ছদাষী নন। ঘর ছেকে ছিবরকয ছেকেন হািঘ েযাকেে। ওর চকে যািার েকঙ্গ 
েকঙ্গ বমকেে রাইভযাকের ভািভঙ্গী একেিাকর িদকে ছেে। অবস্থরভাকি ছিশ বেেুেণ 
ধকর পাযচারী েরকেন ব বন। বরবেভার বনকয িাযাে ছঘারাক  োেকেন। 
  
আবম ছফ্ল্ার েো িেবে।  ুবম েেকনাই আমার েকঙ্গ ছোজােুবজ িযিহার েকরাবন। শুধু 
িকেবেকে ছোেটার পবরচয শনাি হকে  ুবম বিপকদ প়িক  পাকরা। বেন্তু েেনও 
ভািক  পাবরবন ছয আবম এেটা েুকনর মামোয জব়িকয প়িক  চকেবে। আবম আর 
এেকির মকধয োেক  চাই না। 
  
অপরাকধর েহকযােী, বমকেয োেীর জনয ছজে হক  পাকর। বরবেভার নাবমকয ছরকে িুে 
ছেকে ছিবরকয একেন বমকেে র যাইভযাে।  ারপর হাাঁটক  োেকেন ফুটপা  ধকর। ব বন 
পবরি ঘনশীে চবরকত্রর মবহো। 
  
. 
  
২৬. 
  
 েবেন েযাকম্বর বিিৃব  
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ছ ামাকে ছদকে মকন হকি ঐ র যামকে মবহোবটর োে ছেকে ছিবশবেেু ছির েরক  
পাকরাবন। অবভকযাে েরকেন েকনঘে ছিে। 
  
মবহো  াহকে েবক্রয অংশগ্রহণোরী নন। আমার বদকে  াোকো েকনঘে। আবম জিাি 
বদোম না। 
  
 ুবম বে আকরা ছিবশ বেেু আশা ের? বজকজ্ঞে েরকো েকনঘে।িেোম জিাকি,  া 
বদকযও বেেু হকি না। 
  
ভাকো েো। আমাকদর অনয োকরা ছোোও আকরা ছোোও ছদেক  হকি। বক্রকেন্টটাকে 
ছেক়ি দাও। 
  
েবেন ছ ামার িযাপারটার ছশষ েির বে, েকনঘে বজকজ্ঞে েরে। 
  
আবম মাো ছনক়ি িেোম, বনশ্চযই ছোকনা এে েময ছশষ হকি। িযাপারটা আবম অিশয 
েকরবে। এোনোর েময পৃবেিীটা িক়িা ছোেকমকে। ছযমন ছযভাকি েিবেেু ঘটা উবচ  
ছেভাকি ঘকট না। ছ ামার োজটা বনুঃেকেকহ প্রেমকশ্রণীর। 
  
েকনঘে িেকেন,  ার ধারণা ছমকযবট েুশী। আপবন ভুে েরকেন েকনঘে। েকনঘে ছিে 
আেুে  ুকে োবনেটা ে েঘ েরার ভঙ্গীক  িকে উিকো, আবম িেবে  ুবম প্রস্তু  
ছেকো। ছভকিবচকন্তই িেোম েোটা। 
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আবম ওর োকে বিদায বনকয চযাবজক্রশ ধকর েভীরভাকি বচন্তা েরক  েরক  হাাঁটবেোম। 
আবম এেটা োেজ বেনোম।  াক  ছদেোম এেজন মবহো বভকটাবরযা ছেশকনর 
বভক়ি অজ্ঞান হকয মারা যান। ভদ্রমবহোর নাম ছমবরবেনা রাইভযাে। 
  
হািঘেযাকেে ছফান েকর জানাে ভদ্রমবহোকে ছিাধহয ছেউ টাোর ছোভ ছদবেকয 
ছোেবটকে শনাি েকরকে। ওর েমকযর েকঙ্গ দােবটর বমে বেে না। 
  
মােোন ছেকে ঐ অদৃশয িযবিবট ছিবশ চাোে োজার ছচিা েরকে। 
  
ধরা যাে ছোকনা পবরবচ  ওর োকে একে িেকো, আবম এেটু অেুবিধার মকধয পক়ি 
ছেবে। আবম যার েকঙ্গ োজ-োরিার ের াম ছেই হিাৎ েুন হকয ছেকে। ওরা যবদ 
মৃ কদহ শনাি েকর ছদকে আর আমাকদর োজ-োরিাকরর িযাপারটা প্রোশ হকয যায 
 াহকে েমস্ত িযাপারটা চুরমার হকয যাকি। বেন্তু  ুবম যবদ এোকন একে িেে ঐ মৃ  
ছোেবট ছ ামার স্বামী  াহকে েুি ভাকো হয। িেকি অকনে িের আকে ও চকে 
ছেবেে। আিার েম্ভি  বফকর একেবেে। ছ ামার স্বামীর নাম হযাবর েযােেটন,  াহকেই 
িযাপারটা অনযবদকে ঘুকর যাকি। 
  
িযাপারটা েুি েুাঁবের। িক়িাকজার এেটা ভুে হক  পাকর। িের পকনকরা পকর ছয ছোকনা 
মবহোই এরেম ভুে েরক  পাকর ভািাটাই েুি স্বাভাবিে। আর এর েকঙ্গ হযক া 
োমানয বেেু অকেঘর িযিস্থা আকে। েু রাং ছেইভাকি এবেকযকে ও। 
  
মবহো েকেহজনে নয। মৃক র যারা পবরবচ   াকদর েেেকে েুনী ভািক  পাবর না। 
ঐ মবহো ঐরেম ছোকনা োজ েরক  পাকর িকে ছ া আমার মকন হয না। 
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ওর েকঙ্গ ছদো েরক  বেকয ছদো হকে ব বন যা মকন ছভকিবেকেন ও ছেটাই েরকো। 
েম্ভি  ছয ওকে োকজ োবেকযকে  ার েকঙ্গ ছযাোকযাে েরার ছচিা েরকো, এেটা 
ছপােঅবফকে ছেে প্রেকম। আবম ওকে অনুেরণ েকরবে। 
  
ছপােঅবফকে বেকয ও প্রেকমই এেটা ছফান েরকো। আবম ছভকিবেোম িাব়ির োমকন 
ছেকে ছফানটা েরকি। েন্ধযা পযঘন্ত বেেু ঘকটবন। এরপর ও ছেে বভকটাবরযা ছেশকন, 
ছেোকন ক্রাউবিযাকনর এেটা বটবেট োটকেন। েময বিে োক়ি েটা। এই েমযটা 
রাস্তাঘাকট ছিশ ভী়ি হয। েুনী ভীক়ির মকধয ছপেকন একে দাাঁ়িায এিং ছোরাটা ঢুবেকয 
ছদয। 
  
বজজ্ঞাোিাদ েরা হকযবেে। ছপিমােঘ েকেকজ বেকেন। ইনবেবটউশকনর িযাপাকর 
গুরুত্বপূণঘ োজ বেে।  ারপর ৭.৪০ ছট্রকন ক্রাউবিযাকন বফকর আকেন। 
  
হািঘ েযাকেে দীঘঘশ্বাে ছফকে আিার িেক  োেকেন, আর শীো ওকযিও োে েন্ডকন 
বেে। ছে েময এে ছেেেও বনউইযেঘ যািার পকে েন্ডকন বেকেন। েম্ভি  পাাঁচটা 
েুব়িক  ও ছহাকটে  যাে েকর। এোকন বফকর আোর আকে এোই এেটা বেকনমা 
ছদেক  ছেবেে। 
  
আবম িেোম, ছশাকনা বিে ছ ামাকে িোর মক া বেেু জানক  ছপকরবে আবম। এেজন 
প্র যেদশঘীর বিিরণ। নযই ছেকেম্বর উবনশ নম্বর িাব়িক  ১.৪৫ নাোদ এেটা োব়ি 
ভযান একেবেকো। ছয ছোেটা চাবেকয বনকয একেবেকো ছেই এেটা িক়িা আোকরর িাক্স 
এই িাব়িক  ছিবেভাবর ছদয ছপেকনর দরজা বদকয। িাক্সটা োধারণ ধরকনর িাক্স বেকো 
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না। ন ুন েন্ড্রী েি েবজকয উকিবেে। দয ছনা ফেস্ এমন এেবট েী। বিে আকে 
িযাপারটা  ুবম ছচে েকরা। এেটা ছোে চাবেকয বনকয একেবেকো, আিার এেজন 
েম্ভি  ছভ কর বনকয ছেবেে িাক্সটাকে। 
  
ও বেেু িোর আকে আবম ছেক়ি বদোম। ছিবরকয এোম।  াোোম বরে ওযাচটার 
বদকে। আমাকে এেন অকনে োজ েরক  হকি। হািঘ েযাকেে আমার োকে ছপৌঁেিার 
আকেই এটা আমাকে েকর ছফেক  হকি। আমার ভবিষযৎ জীিকনর িযিস্থা। 
  
. 
  
২৭. 
  
 েবেন েযাকম্বর বিিৃব  
  
বিে পাাঁচবদন পকর। রা  আটটা নাোদ আবম ছপৌঁেোম ক্রাউবিযান। ছহাকটকে বেকয 
হাবজর হোম। ওোকন রুম ভা়িা েরোম এেটা। ঘুবমকয প়িার পর ছপৌকন দশটা 
নাোদ। বচরেুকটর োমটা ছিশ ছমাটা আর েীবম  িকট। োমটা পবরষ্কার ভাকি োপা। 
বেেুেণ উকেপাকে ছদকে োমটাকে েুেোম। 
  
ছভ কর এেটা োেজ। িক়িা িক়িা েকর োপার অেকর ছেো আকে োরবফউ ছহাকটে : 
২১ : ৩০ রুম নাম্বার ৪৩০ (ব নিার দরজায ছটাো মারকি)। 
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আবম ছোেটার বদকে  াবেকয রইোম বেেুেণ। উকেপাকে ছদেোম িার েকযে। 
োরবফউ ছহাকটকে ছফান েরার েোটা মাোয একো। পরেকণই বিেকে ছফান েরার 
েো ভািোম। এরপর আবম োরবফউ ছহাকটকে ছেোম। প্রায বিে েমকযই ওোকন 
ছপৌঁকে ছেোম। ছহাকটকের ছভ কর ছ মন এেটা ছিবশ ছোেজন বেে না। 
  
ছিকে আবম ছোকনা বেেু জানক  চাইোম না। েরােবর উকি ছেোম। বেফকট একে 
ছপৌঁেোম চার োয। িারাো ধকর একোক  োেোম চারকশা ব বরশ নম্বর ঘকরর বদকে। 
  
দরজায ব নিার ছটাো বদোম। বিে আমার বদকেই মুে েকরই িকে আকেন এরেুে 
ছপাযাকরা। ছপাযাকরা িেকেন ছয  াকে বচবেৎেে েমুকদ্রর হাওযা ছেক  পরামশঘ 
বদকযকেন। ছপাযাকরা িেকেন ছয ছরাজকমরীর এেটা েবি বদক  পার াম। এো়িাও আবম 
বনকজর আেুে ছেকট দরজার ওপকর রি োো আেুকের োপ োবেকয রাোর েো 
ছভকিবেোম। 
  
ছশান েবেন এিাকর বেেুটা বেবরযাে হওযা যাে। আবম ছ ামার বেেুটা েহকযাবে া 
আশা েবর। চীেনকেিেকে ছিকে পাবিকযবেআবম। আর এই মুহূক ঘ ছ ামার ঐ িনু্ধবটর 
জনয অকপো েরবে। ঐ বিকটেবটভ ইনেকপটর হািঘ েযাকেে।  ারা ব নজন েোিা ঘা 
চাোক  োেকো। 
  
ছশষ পযঘন্ত হািঘ েযাকেে একেন। হািঘ েযাকেে িেকেন, বেেুটা ে েঘভাকি িেক  
আরম্ভ েরকেন মকন হকি িযিস্থাটা আপনার বনকজরই। 
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ছপাযাকরা িেকেন ছয  ার িিিয েক্স হাইি িা ব্লান্ড হাউকির মক া। েকন্ধর ছপেকন 
েুকটােুবট েরার ছোকনা প্রকযাজন ছনই। 
  
ছপাযাকরা িেকেন,  ার িনু্ধ েবেন েযাম্ব এোকন একেকে। ও আমার েকঙ্গ ছদো েরক  
একেবেে। ছোকনা েমাধাকনর িযাপাকর োহাযয চাইক  নয।  ার অনুমান ইব মকধযই 
এবেকযকে ও। েবেন এেনও  াকে ছচকন না। 
  
ছপাযাকরা উইবেবব্রহাম বক্রকেকন্ট উবনশ নম্বর িাব়িক  ছয ভদ্রকোে েুন হকযকেন  ার 
পবরচয জাকনন। ব বন ছে, বেভাকি েুন হকযকেন  াও জাকনন। হািঘ েযাকেে িেকেন 
ছয, এই ছোে এেটা বনবদঘি েেয বনকয একো  বেন্তু এইরেম ছোকের েংেযা েম। 
  
ছপাযাকরা িেকেন ছয, েমস্ত িযাপারটা ধাকপ ধাকপ িোকে ছদো যাকি িযাপারটা এভাকি 
ো়িা অনযভাকি ঘটক  পার  না।ব বন িেকেন, ছোকনা েমেযার েমাধান েরক  ছেকে 
অিশযই এেটা ঘটনািেীর প্রকযাজন। েবেন এই িযাপাকর  াকে োহাযয েরকি। োরণ 
ছযমন এেটা ঘটনা হযক া চারকটর েময ঘটকো, োেকজ ছিকরাকো োক়ি চারকট। 
েবেন  া েরকি না। 
  
ছপাযাকরা ছদেকেন এেিার, িেকেন ছযমন চারকট ঘব়ি। প্রব বট ঘব়ির েময েবিে 
েময ছেকে এে োটা এবেকয রকযকে। মাবেকের অমক ই ছেগুকোকে আিার ঘকরর 
মকধয একন রাো হকযকে। অন্ত  ঘকরর মাবেে বমে ছপিমাকেঘর িিিয ছেটাই।  কি 
আমরা পরীো েকর ছদোর আকে পযঘন্ত ছোকনা বেেু বিশ্বাে েরক  পাবর না। ছমাটামুবট 
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দশটা িাজক  বমবনট েকযে আকে ছেকক্রটাবরযাে একজবির এেবট ছফান ছিকজ ওকি। 
শীো যেন ছেে মৃ কদহ ছদেক  ছপে। এরপর  ার যুিকের েকঙ্গ ছদো হকো। 
  
ছপাযাকরা িকে উিকেন, েবেন যেন ঘটনাটা িকে  েন আবম বিোকরর েন্ধ 
ছপকযবেোম। এেজন মবহো  ার ছেৌেকযঘর েুোকনা এেমাত্র ছমেআপ বদকয। ছে 
জাকন ছোকে  ার ছপাশাে ছদেকি। েু রাং েবেনকে আবম িেক  পাবর এেজকনর 
ছেকে দৃবিটা েরাকে এ দূর ঘটনার েমাধান ঘটকি। ছয ছোেটা েুন হকযকে এেজন 
ব্লযােকমোর হক  পাকর।  কি ছশানা েোর পকরই িো ছযক  পাকর ভদ্রকোে েুিই 
োধারণ িযবি। 
  
হািঘ েযাকেে িেকেন, বিে  াই। এর মৃ ুয আকরা োকরা েুবিধা েকর বদক  
পাকর।েবেনকে িকেবেোম ছয প্রব কিশীকদর োকে যাও যাক  ছপিমাকেঘর েম্পকেঘ জানা 
যায। অ ী  িযাপারগুকো জানক  পারকে েুবিধা হয। োধারণভাকি েোিা ঘা িেকে ছে 
েিরেম ে েঘ োকে না। ব বন িেকেন ঐ িাব়ির পাশাপাবশ ছহবমং, ব্লযাি দম্পব , 
মযােনটন িা বমে ওযাটারহাউে একদর মকধয ছয ছেউ েুনী হক  পাকর।  কি আকরা 
গুরুত্বপূণঘ যারা ঐ েময ওোকন হাবজর হন। ছযমন শীো ওকযি। ছে আকে ছেকেই 
ভদ্রকোকের েকঙ্গ ছেৌশকে ছদো েরার পর ও ছেইেময ছোেটাকে েুন েকর। ছপাযাকরা 
েবেনকে েুনী েকেহ েকরন না। ঐ িযবিকে বনশ্চযই ছেউ েুন েরক  ছচকযবেে। উবন 
যবদ ব্লযােকমোর হক ন  াহকে ছদেক  হ  ছে  ার বশোর বেে। যবদ ধনী িযবি হ  
 াহকে  ার উত্তরাবধোরীকদর মকধয েুাঁকজ ছদেক  হ । যবদ ছোেটার পবরচয জানক  
না পাবর  াহকে আকশপাকশ এমন এেজনকে েুাঁজক  হকি যার ওকে েুন েরার ছপেকন 
এেটা উকদশয আকে। োজটা ছিশ েবিন। 
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ছপাযাকরা িেকেন, বমুঃ োরী ছোো ছেকে একেকেন ছেটা প্রেকমই জানা দরোর। 
এরপর জানক  হকি ব বন বেজনয ছেোকন একেবেকেন। বমকেে ছহবমং অনযকদর িযাপার 
ছিাোর এেটা েম া আকে। 
  
বমুঃ োরীর ছেকে এেটা োিঘ ো়িা আর বেেু পাওযা যাযবন। ওর আেে পবরচয জানা 
যাযবন। ছোেটার ছেউ পবরবচ  পাওযা যাযবন।  ার মক  ছোেবট ইংকরজ নন আর 
আেন্তুে। এই অপরাধ ছিশ পবরেবি ভাকি েরা হকযকে। 
  
অকনে িযবিই বমুঃ োরীকে েুন েরক  পাকর। এিনা ছমকযবটর েোই ধরা যাে। 
েযাকভনবিকে আটজন ছমকয োজ েকর। চারজন ছেবদন দূকর চকে যায। ওকদর োকঞ্চর 
েময ১২.৩০-১.৩০ পযঘন্ত এটা প্রেম েময। বে ীয েময িাবে চারজন ছমকয ছেবেে। 
এিনা, শীো, জযাকনট, মাউবরন। েক ঘ পক়ি এিনার বহে েুকে যায। ও অবফকে এরপর 
বফকর আকে। এিনা পকর শীোর েকঙ্গ ছদো েরক  চায। বেন্তু এক  ছোকনা োেয 
প্রমাণ ছনই। 
  
বমে মাবটঘনকিে িুযকরাক  ছফান েকর িযাপারটা উকিে েকরবেে। বমে ছপিমােঘ নাকম 
ছেউ ছফান েকরবন। এটা মাবটঘনকিকের অনুমান। বমে মাবটঘনকিে জানক ন না এিনা 
বফকর একেকে। য টুেু  ার প্রকযাজন  াো়িা বিে ১.৫৯ বমবনকট এেটা ছফান একেকে। 
এরপর শীো ওকযিকে িো হয। ছে অযাপাটঘকমন্ট েো শুকন চকে ছেে। বমে ছপিমােঘ 
ছফাকনর িযাপাকর অস্বীোর েকরন। বমে মাবটঘনকিে, এিনা জান  ছফানটা ১.৫০ বমবনকট 
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একেবেে।  াই ঘটনাটা বনকয এিনা ভািবেে এিং এ বিষকয ছে শীোর েকঙ্গ েো 
িেকি। 
  
ইনকোকযকের বদন বমে ছপিমাকেঘর েো শুকন এিনা ইনেকপটকরর েকঙ্গ ছদো েরক  
চায। ছে যাইকহাে িযাপারটা বমে মাবটঘনকিকের োকন ছপৌঁোয। ব বন  েন এিনাকে 
উইবেব্রাহাম বক্রকেন্ট পযঘন্ত অনুেরণ েকরন। এিনা মাবটঘনকিে অবভনকযর আশ্রয ছনন। 
বমে মাবটঘনকিে এিনাকে ছফান েরার জনয পী়িাপীব়ি েরক  োকে। ছেই েময 
ও়িনার ফাে বদকয  াকে ব বন েুন েকরন। এটা এেটায ঘকট। হািঘ েযাকেে িুেক  
পারকেন না এটা ছেন ব বন েরকিন। 
  
ছপাযাকরা মকন েকরন ব বন অ যন্ত জ্বর ও িাস্তিিাদী। 
  
ছপাযাকরা িেকেন, বমুঃ ব্লাি িকেকেন ছয  ার ছিান এোকন োকে িকে ব বন 
ক্রাউবিযাকন োেক  ভাকোিাকেন। আেকে  ার ছোকনা ছিান বেে না। োোর েম্পবত্ত 
ব বন ছপকযকেন। আেকে ধরা যাে এেবদন অেহায উবেকের বচবিক  বমুঃ ব্লযাি অকনে 
েম্পবত্তর অবধোরী হকেন। আেে বচবি আেে ছোে না ছপকয নেে ছ াে ছপকো। ছে 
জাকন উবন বে জনয আকপাে েকরবেকেন। ছপাযাকরা  ার রহেয িই ছেকে যা ছপকযকেন 
এই োবহনী ছেকে মাবটঘনকিে আইবিযা বনকযবেে।  ার োে ছেকে ছনাটটা বনে হািঘ 
েযাকেে। ছপাযাকরা িেকেন, ব বন যবদ ছোকনা োকজ আেক  পাকরন েুশী হকিন। 
  
ছপাযাকরা িেকেন, েুকনর ছেেবট েহজ ও িযােযা েহজ। 
  
. 
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২৮. 
  
 আকরা এেিাকরর জনয আবম বক্রকেকন্ট এোম। পবশ্চম বদে িরাির একোক  োেোম। 
ছপিমাকেঘর িাব়িক  ঢুেোম। েম্ভি  েুকনর ঘটনায আমার দৃবি অনয জাযোয পকর। 
  
আবম িেোম, আবম ছহি-ছোযাটঘাকরর আশ্বাে ছপকয ছেবে। ছেোকন েমস্ত পবরেিনা 
েরা হকযবেে। আপবন ছব্রে পিব ক  েমস্ত ছরেিঘ রাকেন। 
  
েজ ছেকে োরবেন েমস্ত েিরােির বদক া। আর এোন ছেকে র যামকের মাধযকম চকে 
ছয  বনবদঘি বিোনাক । প্রকযাজকন র যামকে রাক  িাোকনর রাস্তা বদকয একে ছযাোকযাে 
েরক ন। এেবদন এেটা েকযন  ার হা  ছেকে পক়ি ছেবেে।  ার েদ্মকিশ বেে 
চমৎোর। এেটু পকরই ছস্পশাে ব্রাকঞ্চর ছোকেরা চকে আেকি। আপনার দাবযত্ব িুকে 
ছনকি। আপবন চকে ছযক  বমকেে ব্লযাি। ক্রাউবিযাকন ছেউ জাকন না বমুঃ ব্লযাি আকে 
বিকয েকরবেকেন। আেকে ব বন বমুঃ ব্লযাকির বে ীয পত্নী। ব বন আইনেংক্রান্ত 
িযাপাকরর অনয বিবভন্ন োেজপত্র, োোর েবি ছজাো়ি েকর িহুেম্পবত্ত অবধোরী হয। 
  
 ার অনুমান িেরোকনে পর ছেউ বিকদকশ আকে। ব বন বে ীয স্ত্রীর এই চাে ধকর 
ছফকেন। ভদ্রকোে বমকেে ব্লযািকে ছদেক  ছচকযবেকেন ছেজনয ব বন এোকন একেবেকেন 
এরপর ব বন েুন হন। হািঘ েযাকেে িেকেন,  াহকে বমকেে ব্লযাি আর বমে মাবটঘনকিে 
দুই ছিান। ব্লযাি বনেে েময োটাকনার জনয বিকদশ ভ্রমণ েরক া। আর ছেই েমকয 
হযাবর েযােেটন নাকম শনাি েকর েির ছদওযা হ   াহকে ছেই িা জানক া ভদ্রকোে 
োনািা ছেকে একোকন একেকেন। 
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আবম িেোম ব্লযাি িকেবেকেন না, ছয ব বন ছিান না। ছপাযাকরা দশ নম্বর এবেেকমার 
োকিঘন বমুঃ এনিার ভাইকে বেেকে  ারা োনািায অনুেন্ধান চাোক  পাকর। 
  
মাবটঘনকিে শীোর ঘব়িটা ছপকয  াকে মৃ কদহ আবিষ্কাকরর জনয রাকে। আেকে ছে 
পবরেিনা েকর। প্রেম ছেকেই ছে এেটা পযাটাকনঘ চাইকে ছযক  পাকরন। ছেননা 
আপবন আমার শাশু়িী হক  চকেকেন। 
  
উবন এেজন অন্ধ মবহো। বেন্তু োমানয অনযমনে ার েুকযাকে বিপদ ঘবটকয বদক  
পাকরন।  াই আবম েকর ছেকে আপবন বে িেক  পাকরন ছোন মবহো। ব বন ছিকের 
োকে েবি ছদোক  বেকয এেটা েুবর িার েরকেন, আবম েুবরটা হা  ছেকে ছেক়ি 
বনোম। ভদ্রমবহো আমাকে িেকেন ছয আবম বেেুটা ছরাজকমরীর িািার মক া। 
  
. 
  
এরেুে ছপাযাকরাকে ছেো বিকটেবটভ ইনেকপটর হািঘ েযাকেকের বচবি 
  
বপ্রয বমুঃ ছপাযাকরা, 
ঘটনার এেটা বনবদঘি েবি এেন আমাকদর হাক  একেকে। েিবেেু আপনার ছদওযা 
 কেযর উপর বভবত্ত েকর। আপবন যবদ োহাযয না েরক ন  াহকে প্রেৃ  ে য আবিষ্কার 
েরক  পার াম না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ক্লকস । আগাথা দিদি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

97 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

ছফাযকরার বমুঃ ভুকেোউন েপ্তাহোকনে আকে ইউকরাকপর উকদকশয যাত্রা েকরন। োনািা 
ছেকে ইউকরাপ যািার উকদকশয ছিবরকযবেকেন ব বন। বফকর আোর িযাপারটা বেে 
অবনবশ্চ । 
  
ছফাযকরার মন্টের পবরিাকরর েকঙ্গ বমুঃ ভুকেোউকনর দারুণ িনু্ধত্ব।  াই প্রচুর েম্পবত্ত 
ছরকে যান উত্তরাবধোরীর জনয। বেেুবদন পকর ছপটেিাবরক  ছযাকোভ ব্লযাি িকে এে 
িযবির ছোাঁজ পাওযা যায। ছদো যায স্ত্রী ভযাকেরী ব্লযািই ঐ অোধ েম্পবত্তর এেমাত্র 
উত্তরাবধোবরণী। ভযাকেরী ঐ ভদ্রকোকের ভাইকযর ছয মকন্টের পবরিাকরর ছমকয ছযাকোফ 
ব্লযাকির ছপ্রকম পক়ি। িাব়িক  না ছমকন ছনওযায  ারা বিকয েকর। এক  পবরিাকরর ে ঘা 
বমুঃ ছহনবর েুি ছরকে ছেবেকেন। ছমকযকদর েকঙ্গ েি েম্পেঘ  যাে েকরন। বমুঃ জুকেবেন 
ইংেযান্ড ছেকে ব্লযাকির ওোকন ছযক  ছে িরািরই ভযাকেরী অনুোমী। 
  
এই মৃ কদহ ছোকযনবটর ভূকেে। িাব়ির রং েরার েময ছনা ফেস্ েী িাজ পাওযা 
যায। বমকেে মাবটনকিে ও ব্লযাি দুই ছিান। বমকেে মাবটনকিকের বিরুকি োেয প্রমাণ 
পাওযা যাযবন।  কি অপরাপর িযাপাকর  ার ভূবমো আকে। বমকেে ব্লযাকির ছেকত্র 
অেুবিধা হকি না। অদূর ভবিষযক   াকে ছগ্রপ্তার েরা যায। বমুঃ ব্লযাকির স্ত্রী শত্রুকদর 
হাক  মারা যান।  েন ব্লযাি বহোজাকে বিকয েকরন। এেি  েয প্র ীব । 
  
আপনার বিশ্বস্ত 
হািঘ েযাকেে 
  

http://www.bengaliebook.com/


 দি ক্লকস । আগাথা দিদি । এরকুল প াযাররা সমগ্র 

98 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

েুেংিাদ বমকেে ব্লযাি ছগ্রফ ার হকযকেন। অপরাকধর দাবযত্ব ব বন  ার স্বামী ও ছিাকনর 
ঘাক়ি চাবপকযকেন। উবন ছভকিবেকেন ছয, ওরা ভদ্রকোেকে শুধু ছনশা েরাক  যাকি, ব বন 
ঐ অিস্থায বহেে মাবটঘনকিেকে বচনক  নাও পাকরন। এটাই েম্ভািয োবহনী। 
  
ছোটঘ ছিো ছমকযবট এে মবহো মাবটঘনকিেকে শনাি েকরকে। উবন দুবট ঘব়ি পান। 
মযােেটন ব্লযাকির িিিয ভযাকন বমুঃ িুকেে বক্লকে ছদকেবেকেন। ভযানটা ছশষ পযঘন্ত 
ব্লযাকির েযাকরকজ ঢুকেবেে। 
  
েবেন েযাম্ব শীোকে বিকয েকরকে। েবেন আকিেপ্রিণ। 
শুকভিােহ 
বরচািঘ হািঘ েযাকেে 
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