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েথম  র্ড : ঘটনাের্াহ 
  
০১. 
  
 টরাস এক্সদপ্রদস একজন দ্বর্দ্বিষ্ট আগন্তুক 
  
সদর্মাত্র পভার পাাঁিটা িীদতর সকাল দ্বসদ্বরয়ায়। ঘুদমর আদমজই কাদটদ্বন ভাদলা কদর। 
টরাস এক্সদপ্রস োাঁদ্ব়িদয় আদলপ্লার প্লযাটফদমবর ধাদর। তাদত রাজকীয় র্দন্দার্স্ত রদয়দে 
স্থানীয় র্াদ্বসন্দাদের সুদ্বর্ধার জনয। রান্নার র্যর্স্থা, খার্ার জায়গা, পিায়ার জনয র্দ্বগ-
কামরা আর েুদটা পকাি। 
  
ফরাসী পসনার্াদ্বহনীর একজন পলফটনযান্ট োাঁদ্ব়িদয় দ্বিক পিায়ার কামরার েরজার মুদখ। 
একজন পোটখাদটা গুদফাঁ মানুদেরর সদে র্যস্তভাদর্ কথা র্লদেন। শুধু পগালাপী নাদকর 
ডগাটুকু ো়িা মানুদের আপােমস্তক গরম জামাকাপদ়ি ঢাকা। 
  
হাত পা পযন জদম যায়। আঃ, দ্বক িান্ডা! পয পকাদনা সুস্থ মদ্বস্তদের মানুে পর্দরাদত আপদ্বি 
জানাদত পাদর দ্বকন্তু দ্বনদজর কতবর্য পালদন অদ্বতমাত্রায় সদিতন ও তৎপর পলফটনযান্ট 
েুদর্া। দ্বতদ্বন র্যস্ত দ্বেদলন অদ্বতদ্বথদ্বটর মদনারঞ্জদন মাদ্বজবত ফরাসীভাোয়। দ্বক পযন এক 
অজ্ঞাত কারদে পজনাদরল সাদহর্ তার উপরওয়ালা েুদর্া তা জাদনন। এই পর্লদ্বজয়ান 
ভদ্রদলাকদক তলর্ পািান আতদ্বিত হদয়। একজন পহামরাদিাম়িা অদ্বফসার আশ্চযবজনক 
ভাদর্ মাত্র সাতদ্বেন পদরই আত্মহতযা কদরন। আর একজন পেতযাগ কদরন। দ্বক পযন 
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এক অেৃিয মন্ত্রর্দল সামদ্বরক পদ্বরদ্বস্থদ্বত এদকর্াদর িান্ডা হদয় যায়। অমন েুাঁদে 
পজনাদরদলরর মুদখও হাদ্বস ফুদট ওদি–আহা েির্ের আযু় পযন কদম পগদে। 
  
সুেূর ইংলযান্ড পথদক েুদট আসা পজনাদরল এই পর্লদ্বজয়ান ভদ্রদলাকদ্বটদক র্লদেন, 
আপদ্বন আমাদের র্াাঁদ্বিদয়দেন র্নু্ধ, ফরাসী পসনার্াদ্বহনীর মান পরদখদেন, আপদ্বন রক্তপাত 
র্ন্ধ কদরদেন অযথা। সর্ কাজ পফদল আপদ্বন পয আমাদের অনুদরাধ রাখদত এদ্বগদয় 
আসদর্ন আমার স্বদেরও অদগাির দ্বেল এই পসৌভাগয। আপদ্বন এত কষ্ট কদর…। েুদর্ার 
কাদন এদসদ্বেল। 
  
পর্লদ্বজয়ান ভদ্রদলাকদ্বট হাত পা পনদ়ি তার কথা থাদ্বমদয় দ্বেদয় (নাম এরকুল পপায়াদরা) 
র্লদলন, এদ্বক র্লদেন, দ্বে দ্বে, একসময় আপদ্বন আমার জীর্ন রক্ষা কদরদ্বেদলন। আমার 
দ্বক মদন পনই। 
  
খাদ্বনকক্ষে কথার মারপযাাঁদি তারপর পরস্পদর মদনারঞ্জন িলল। অর্দিদে পজনাদরল 
পপায়াদরাদক গাঢ় আদ্বলেন কদর দ্বর্োয় দ্বনদলন। 
  
প্রকৃত ঘটনাটা দ্বক পলফদটনযান্ট েুদর্া অর্িয জাদনন না। এই সম্মাদ্বনত অদ্বতদ্বথদক পেন 
ো়ির্ার আদগ পযবন্ত তার উপর োদ্বয়ত্ব পেওয়া আদে রক্ষোদর্ক্ষে করা। আর র্লা যায় 
না পতা, হয়দতা কতৃবপক্ষ খুিী হদয় প্রদমািনই দ্বেদয় দ্বেল। 
  
আজ হল পরার্র্ার, েুদর্া র্লদলন, কাল পসামর্ার আপদ্বন ইস্তামু্বদল সন্ধযায় পপৌঁদে যাদর্ন 
(েূর োই কথার্াতবা িালাদনাই োয়। কতক্ষে আর িীদতর মদধয োাঁদ্ব়িদয় ঐ আধরু্দ়িা 

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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গুদফ পলাকটার সাদথ র্কর্ক করা যায়। তাই পতা মদন হয়, মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা র্লদলন। 
কটা দ্বেন দ্বনশ্চয়ই থাকদর্ন? 
  
ইস্তামু্বদল যাইদ্বন কখনও। ইদে পতা আদে–িহরটা একটু ঘুদর পেখর্ ভার্দ্বে। 
  
খুর্ সুন্দর শুদনদ্বে আদ্বম এখনও পেদ্বখদ্বন অর্িয। িান্ডা কনকদন র্াতাস র্দয় পগল এক 
ঝলক প্লযাটফদমবর উপর দ্বেদয়, েুজদনই পকাঁদপ উিদলন। পলফদটনযান্ট েুদর্া ঘদ্ব়ি পেখদলন 
আর পাাঁি দ্বমদ্বনট র্াদ্বক আদে পাাঁিটা র্াজদত। 
  
পনহাত োদয় না প়িদল পতাক পর্দরায় না। র্েদরর এই সময়টা এত িান্ডা থাদক রু্ঝদলন 
মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা। 
  
যা র্দলদেন। 
  
র্রফ প়িা শুরু হদর্ না আিা কদ্বর। 
  
 এই সময়টা হয় নাদ্বক? 
  
তদর্ এ র্েদর এখদনা হয়দ্বন, সাধারেত এই সমদয় হয়। ইউদরাদপর অর্স্থা পতা পর্ি 
খার্দ্বপ শুদনদ্বে। তাহদল র্ার্া ঈশ্বদরর কাদে প্রাথবনা জানাই পযন র্রফ প়িা শুরু হয়, 
অন্ততঃ েপ্তর পথদক যা খর্র পািাদে তাদত পসইরকমই মদন হয়। র্লকান অঞ্চদল পতা 
যদথষ্ট র্রফ প়িদে। 
  
হা ওখাদন অর্স্থা খুর্ই খারাপ। একই অর্স্থা জামবানীদতও শুনলাম। 
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আপদ্বন কনস্তাদ্বন্তদনাদপাদল মদন হয় সদন্ধয সাতটা িদ্বিি আন্দাজ আিা কদ্বর পপৌঁদে 
যাদর্ন। 
  
যা র্দলদেন, হযাাঁ োরুে জায়গা শুদনদ্বে। 
  
অপূর্ব। 
  
পেদনর দ্বিপার কামরার একটা জানালা খুদল পগল দ্বিক মাথার উপর। মাথা না়িাদলন 
একজন তরুেী। 
  
পমরী পডদর্নহযাম র্াগোে পেদ়িদেন গত রৃ্হস্পদ্বতর্ার। তারপর পথদক একটু ভাদলা 
কদর ঘুমাদত পাদরনদ্বন, দ্বক পহাদটদল দ্বক পেদন। জানালা খুলদত র্াধয হদলন পমরী। ওঃ 
পেদনর পভতরটা দ্বক গরম। 
  
পকাদনা পেিন এটা! আদলপ্পা দ্বনশ্চয়ই। অর্িয পেখর্ার দ্বক-ই র্া আদে? সাদ্বর সাদ্বর 
দ্বটমদ্বটদম র্াদ্বত জ্বলদে। লম্বাদট প্লযাটফমব, েুজন পলাক ফরাসী ভাোয় কথা র্লদে 
জানালার দ্বিক দ্বনদিই। একজন পলাক পতা ফরাসী পসনার্াদ্বহনীর অনযজন পোটখাট 
পগাাঁফওয়ালা। দ্বক কাণ্ড! আপনমদনই হাসদলন পমরী যত রাদজযর গরম জামাকাপ়ি গাদয় 
িাদ্বপদয়দেন আধ রু্দ়িা পোট্ট ভদ্রদলাকদ্বট। র্াইদর হয়দতা োরুে িান্ডা পক জাদন, ইস 
জানালাটা আর একটু নাদ্বমদয় দ্বেদত পারদল ভাদলা হত। 
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পেন ো়ির্ার সময় হদয়দে, কণ্ডাক্টর গাডব েুদর্ার দ্বেদক এদ্বগদয় এল। টুদ্বপ খুলদলন 
পোটখাদটা মানুেদ্বট, এর্ার উদি প়িার েরকার। এমা পকমন দ্বডদমর মদতা মাথা। পহদস 
উিদলন পমরী পডদর্নহযাম। দ্বক অদু্ভত পেখদত ভদ্রদলাকদক। পেখদলই মজা করদত ইদে 
কদর। 
  
দ্বর্োয় ভােেটা আদগই মদন মদন দ্বিক কদর পরদখদ্বেদলন পলফদটনযান্ট েুদর্া। পদ্বরোর 
মাদ্বজবত ভাোয় পিে মুহূদতবর স্তুদ্বত শুরু করদলন। যদথষ্ট দ্বর্নয়ীও মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা। 
  
গাদ্ব়ি ো়ির্ার সময় হদয়দে মাঁদ্বসদয়, কন্ডাক্টর র্লল। পপায়াদরা গাদ্ব়িদত উিদলন অদ্বনেুক 
পাদয় তার দ্বপেু দ্বপেু কণ্ডাক্টর। পলফদটনযান্ট েুদর্া লম্বা সযালুট িুকদলন। হাত না়িদলন 
মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা, প্রিণ্ড ঝাাঁকুদ্বন দ্বেদয় পেনদ্বট িলদত শুরু করল। 
  
কণ্ডাক্টর তার দ্বিপার পকাি পেখাদ্বেল পপায়াদরাদক। এই পয, আপনার র্যাগটা এখাদন 
রাখলাম, পেখুন মাঁদ্বসদয় পকমন িমৎকার র্যর্স্থা। 
  
র্কদ্বিি দ্বেদলন কণ্ডাক্টর গাডবদক এরকূল পপায়াদরা। আপদ্বন পর্াধহয় ইস্তামু্বদল যাদর্ন? 
আপনার পাসদপাটব আর দ্বটদ্বকট আমার কাদেই থাকদর্ ধনযর্াে সযার। 
  
পর্দ্বি পলাক পতা যাদে না, না? 
  
হা। না। ওখাদন নামদর্ন েুজদনই ইংদরজ। ভারতর্েব পথদক এদসদেন একজন-কদনবল 
র্াগোে পথদক আসদেন আর একজন তরুেী। আর দ্বকেু দ্বক লাগদর্ আপনার? 
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এক পর্াতল পপদ্বরয়ার িাইদলন মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা। সূযব উিদত এখনও ঘণ্টা েুদয়ক পেদ্বর 
এই পভার পাাঁিটায় পেদন উিা দ্বর্রদ্বক্তকর। কটা দ্বেন যা খাটুদ্বন পগদে এই যা ভাদলা। 
যাক পিে রক্ষা হদয়দে। গুদ্বট সুদ্বট পমদর ঘুদ্বমদয় প়িদলন মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা। 
  
তার যখন ঘুম ভাঙদলা তখন পর্লা সাদ়ি নটা। তদ্ব়িঘদ্ব়ি গরম কদ্বফ পখদত দ্বতদ্বন পা 
র্া়িাদলন দ্বকদিন পকাদির দ্বেদক। 
  
পসই সময় পসখাদন একজন মাত্র উপদ্বস্থত, অর্িযই কন্ডাক্টর র্দ্বেবত ইংদরজ তরুেী। লম্বা, 
পরাগা, তামাদট গাদয়র রঙ আিাি-র্ের র্য়স। আত্মদ্বর্শ্বাস পর্াধও প্রর্ল, খুর্ িালাক 
িতুর আর িটপদট। অন্তত দ্বনপুেভাদর্ খাওয়ার ধরন পেদখ পসটাই মদন হয়। কদ্বফর 
জনয কণ্ডাক্টরদক পযভাদর্ আদেি করদলন, তাদত মদন হয় তরুেীদ্বটর ভ্রমদের অদভযস 
আদে। পর্ি গরম পেদনর পভতরটা, পসইমদতা পাতলা সূদ্বতর জামা পদরদেন। 
  
পকাদনা কাজ পনই পপায়াদরার হাদত, কাদজই দ্বতদ্বন তরুেীর প্রদ্বত মদনাদ্বনদর্ি করদলন। 
এই যুর্তীদ্বট পসই ধরদনর যারা সর্রকম অর্স্থায় দ্বনদজদের র্াাঁদ্বিদয় প্রদ্বতকূল পদ্বরদ্বস্থদ্বতর 
পমাকাদ্বর্লা করদত পাদর। নরম ধূসর রদঙর পিাখ। কাদলা কুিকুদি পঢউ পখলাদনা িুল, 
গাদয়র িাম়িা নরম মসৃে। এক কথায় যদথষ্ট আকেবেীয়া। তাাঁর দ্বনঃিব্দ পযবদর্ক্ষে শুরু 
হল। 
  
িদ্বিি পথদক পঞ্চাি র্েদরর মদধয র্য়স একজন আগন্তুদকর প্রদর্ি ঘটল তার 
খাদ্বনকপর। সুগদ্বিত পমেহীন তামাদট পিহারা। 
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পপায়াদরা স্বদগাদ্বক্ত করদলন এই পসই কদনবল। আগন্তুক তরুেীর দ্বেদক ইেৎ ঝুাঁদক 
অদ্বভর্ােন জানাদলন। 
  
সুপ্রভাত দ্বনন পডদর্নহযাম। 
  
সুপ্রভাত কদনবল আর্াথনট। 
  
আপনার পটদ্বর্দল র্সদত পাদ্বর? 
  
 দ্বনশ্চয়ই। র্সুন। 
  
অসুদ্বর্ধা পনই পতা পকাদনা? 
  
 দ্বকেুমাত্র না। 
  
পপায়াদরার দ্বেদকও একর্ার তাকাদলন দ্বতদ্বন। পর্য়ারাদক হাদতর ভদ্বেদত পডদক দ্বডম আর 
কদ্বফর অডবার দ্বেদলন কদনবল আর্াথনট। আদ্বম র্াদ্বজ পফদল র্লদত পাদ্বর কদনবল ভার্দে 
র্যাটা দ্বভনদেিী উদ়ি এদস জুদ়ি র্দসদে পপায়াদরা ভার্দলন। 
  
ঐ ভদ্রমদ্বহলা আর কদনবল েুজদনই ইংদরজ কাদজই গল্প টল্প করদত পাদরন না পকউই। 
টুকটাক কথা িলদ্বেল। পমরী উদি তার কামরার দ্বেদক িদল পগদলন একটু পদরই। 
  
একই ঘটনার পুনরারৃ্দ্বি েুপুদরর খার্ার সময়ও। োয়সারাভাদর্ কথার্াতবা িালাদত 
লাগদলন কদনবল আর পমরী একই পটদ্বর্দল র্দস। ঘদর তৃতীয় র্যদ্বক্ত অথবাৎ পপায়ারার 
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উপদ্বস্থদ্বত সমূ্পেব অগ্রাহয কদর পাঞ্জাদর্র গল্প করদ্বেদলন কদনবল। দ্বতদ্বন র্াগোদে এক 
পদ্বরর্াদর গভদনবস দ্বেদলন, তরুেীর কথার্াতবা পথদক পর্াঝা পগল। দ্বকেু পদ্বরদ্বিত 
পলাকজদনর কথা উিল েুজদনরই কথায় কথায়। সুতরাং েুজদনই স্বাভাদ্বর্ক অল্পদ্বর্স্তর 
এখন। আপদ্বন দ্বক পসাজা লন্ডদনই যাদেন না দ্বক ইস্তামু্বদল নামর্ার ইদে আদে, কদনবল 
দ্বজজ্ঞাসা করদলন। 
  
না পসাজা লন্ডদন যার্। 
  
ইস, ইস্তামু্বল িহরটা পেখা হদর্ না। 
  
 না না আদ্বম েু র্ের আদগ দ্বতনদ্বেন পথদক ইস্তামু্বদল সর্ ঘুদর পর্দ্ব়িদয় পগদ্বে। 
  
আদ্বম পসাজা লন্ডদনই যার্। তাহদল পতা ভাদলাই হল, অকারদেই একটু লাল হদলন 
কদনবল। 
  
পর্িারা। মদন মদন মুিদ্বক হাসদলন পপায়াদরা। সায় দ্বেদলন দ্বমস পডদর্নহযাম। 
  
এক সদে যাওয়া যাদর্ ভাদলাই হল। 
  
তাাঁর কামরা পযবন্ত এদ্বগদয় পগদলন। এর্ার কদনবল পমরীর সদে। এরপর অপূর্ব ননসদ্বগবক 
েৃিয টরাদসর। পািাপাদ্বি োাঁদ্ব়িদয় সকদল। পমরীর েীঘবশ্বাস শুদন িমদক উিদলন হিাৎ। 
  
পমরী খুর্ মৃেুস্বদর র্লদলন, এত সুন্দর আদ্বম যদ্বে–ঘা়ি পফরাদলন আর্াথনট। 
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10 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

দ্বক? 
  
সর্ দ্বকেু যদ্বে উপদভাগ করদত পারতাম। 
  
পকাদনা উির দ্বেদলন না আর্াথনট। তার েৃঢ় পিায়াল েৃঢ়তর হল। 
  
তুদ্বম এসর্ ঝাদমলা পথদক েূদর থাক আদ্বম প্রাথবনা কদ্বর ঈশ্বদরর কাদে। 
  
 ভ্রূ র্াাঁকাদলন দ্বমস পডদর্নহযাম। 
  
তুদ্বম িুপ কর। 
  
কদনবল পপায়দরার দ্বেদক দ্বর্রদ্বক্ত মাখাদনা পিাদখ এক ঝলক তাকাদলন। দ্বকন্তু দ্বিক আদে–
পতামার এই িাকদ্বরটা আমার পেন্দ নয়। সর্বক্ষে মাদয়দের আর র্াচ্চাদের তাদর্োরী 
করা। 
  
ইস এভাদর্ পর্াদলা না। আমাদের মদতা গভদনবসদের আজকাল আর পকউ পিাখ রাদ্বঙদয় 
কথা র্দল না র্রং মাদয়রাই আমাদের ভয় পায়। িুপ কদর রইদলন আর্াথনট। 
  
র্াঃ দ্বেদ্বর্য জুদ্বটদ্বট, আপনমদনই ভার্দলন পপায়াদরা। পেন পকদ্বনয়াদত এদস পপৌঁেদলা রাত 
সাদ়ি এগাদরাটায়। হাত পা টান করদত পেিদন নামদলন েুজন ইংদরজ। হালকা পাদয় 
পায়িাদ্বর করদত র্যস্ত েুজদনই। েুজনদক জানালা দ্বেদয় পেখদেন পপায়াদরা। দ্বতদ্বন গরম 
জামা কাপ়ি পদর দ্বমদ্বনট েদিক পর সাহস সঞ্চয় কদর হাত-পাদয়র দ্বখল োদ্ব়িদয় দ্বনদত 
দ্বনদি নামদলন। 
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আর্ো োয়ামূদ্বতব েুদ্বট খাদ্বনকটা েূদর। কথা র্লদেন আর্াথনট। 
  
পমরী… 
  
 লক্ষ্মীদ্বট এখন না না সর্ পিে হদয় যাদর্। 
  
 ত্রস্তপাদয় দ্বপেু হিদলন মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা। তারপর স্বগদতাদ্বক্ত করদলন আশ্চযব। 
  
পকউই প্রায় কাদরার সদে কথা র্লদে না, রীদ্বতমদতা সদন্দহ হদত লাগদলা। রীদ্বতমদতা 
দ্বিদ্বন্তত পমদয়দ্বট। তার পিাদখর পকাদে কাদ্বল পদ়িদে। হিাৎ পথদম পগল পেনটা েুপুর 
আ়িাইটার সময়। লাইদনর ধাদর জটলা দ্বর্দ্বভন্ন কামরা পথদক পলাকজন উাঁদ্বক মারদে। 
মুখ র্াদ্ব়িদয় পপায়াদরা কণ্ডাক্টর-এর সদে কথা র্লদলন। পমরী পডদর্নহযাদমর সদে প্রায় 
ধাক্কা লাগল পপায়াদরার, মাথাটা পভতদর গলাদত দ্বগদয়। 
  
পেনটা থামল পকন? পমরী িদ্বিত গলায় ফরাসী ভাোয় র্লদলন। 
  
দ্বকেু না একটু আগুন পলদগদ্বেল দ্বকদিন পকাদির দ্বনদি, ভদয়র দ্বকেু পনয় পতমন। আগুনটা 
দ্বনদ্বভদয় পফলা হদয়দে টুদ্বকটাদ্বক কাজ িলদে পমরামদ্বতর। 
  
হাদতর অদু্ভত ভদ্বে করদলন পমরী। 
  
হা, হযাাঁ, তা পতা রু্ঝলাম, দ্বকন্তু এই সময়টা? 
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দ্বকদসর সময়? 
  
এদত পতা আমাদের পপৌঁেদত পেদ্বর হদয় যাদর্। 
  
হযাাঁ তা অর্িয হদত পাদর। 
  
ওদ্বরদয়ন্ট এক্সদপ্রস ধরদত হদর্ কনদফারাস পপদ্বরদয় আমাদের েটা পঞ্চান্নয় পপৌঁদে। দ্বকন্তু 
পেদ্বর হদল পতা িলদর্ না। পে়ি েুই ঘণ্টা পেদ্বর হদল পতা ঐ পেনটা ধরদত পারর্ না। 
  
হযাাঁ তা অর্িয দ্বিক। 
  
হাত ও পিাাঁট কাাঁপদে পমরী পডদর্নহযাদমর। জানালার পেমটা ধদর রদয়দেন। 
  
 আপনার দ্বক খুর্ই ক্ষদ্বত হদয় যাদর্ পেদ্বর হদল? পপায়াদরা নরম সুদর র্লদলন। 
  
হা, হা, ওই পেনটা আমার ধরদতই হদর্। 
  
কদ্বরডর ধদর কদনবদলর কামরার দ্বেদক এদ্বগদয় পগদলন পমরী জানালার ধার পথদক সদর 
এদস। 
  
পেন িলদত শুরু করল দ্বমদ্বনট েদিক পদরই, পমরীর অর্িয আিিা অমূলক। দ্বমদ্বনট 
পাাঁদিক পেদ্বরদত পেনটা গন্তর্যস্থদল এদস পপৌঁোদলা। 
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েীমাদর কনদফারাস পার হদত হয়। জল দ্বজদ্বনসটা আর্ার ধাদত সয় না মাঁদ্বসদয় 
পপায়াদরার। দ্বেমাদর অর্িয মাঁদ্বসদয় পপায়াদরার সদে পমরী র্া কদনবদলর পেখা হল না। 
  
. 
  
০২. 
  
 পতাকাতাদ্বলয়ান পহাদটল 
  
এরকুল পপায়াদরা পহাদটদল এদস স্নানাগার সদমত ঘর িাইদলন। আদগভাদগই পকাদনা 
দ্বিদ্বিপত্র এদস অদপক্ষা করদে দ্বক-না তার জনয পখাাঁজ দ্বনদলন তারপর। 
  
একটা পটদ্বলগ্রাম আর দ্বতনদট দ্বিদ্বি। পটদ্বলগ্রামটা দ্বকন্তু আসার কথা দ্বেল না। কাগজটা 
খুলদলন ধীদরসুদস্থ পপায়াদরা। আপনার দ্বিন্তাভার্না অনুযায়ী প্রদ্বতফলন ঘদটদে কাসনার 
পক্ষদত্র, তা়িাতাদ্ব়ি দ্বফদর আসুন। 
  
পেদখা পতা দ্বক কাণ্ড। পপায়াদরা দ্বর়্িদ্বর়্ি কদর র্লদলন। কপাদল দ্বর্শ্রাম পনই। 
  
একর্ার পেওয়াল ঘদ্ব়ির দ্বেদক পিাখ তুদল তাকাদলন। ওদ্বরদয়ন্ট এক্সদপ্রস োদ়ি কটায়? 
পহাদটদলর মযাদনজারদক র্লদলন, আজ রাদতই আমাদক রওনা হদত হদর্। 
  
রাত নটায় মাঁদ্বসদয়। 
  
 একটা পিার্ার র্াথব দ্বনদত হদর্। 
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দ্বনশ্চয়ই মাঁদ্বসদয় পকাদনা অসুদ্বর্ধাই হদর্ না। এই সময়টা পেন প্রায় খাদ্বলই যায়, পতমন 
দ্বভ়ি পতা থাদক না। ফােব ক্লাস না পসদকন্ড? 
  
ফােব ক্লাস। 
  
খুর্ ভাদলা কথা, কতেূর যাদর্ন মাঁদ্বসদয়? 
  
 লন্ডন। 
  
পর্ি আপনার দ্বটদ্বকদটর র্যর্স্থা আদ্বম কদর পের্। 
  
ইস্তামু্বল িযাদল পকাদি। 
  
আটটা র্াজদত েি পপায়াদরা আর্ার ঘদ্ব়ি পেখদলন। 
  
এখন দ্বক রাদতর খার্ার পাওয়া যাদর্? 
  
 হা হা দ্বনশ্চয়। 
  
পোটখাদটা পর্লদ্বজয়ান ভদ্রদলাক মাথা না়িদলন। ঘরটা দ্বনদয়দ্বেদলন থাকর্ার জনয পসটা 
র্াদ্বতল কদর খার্ার ঘদরর দ্বেদক পা র্া়িাদলন। 
  
সদর্মাত্র পর্য়ারাদক পডদক খার্ার আনদত দ্বেদে একজন তার কাাঁদধ হাত রাখদলন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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আপদ্বন এখাদন? র্নু্ধ দ্বক কাণ্ড। আদ্বম আিাই কদ্বরদ্বন দ্বকন্তু। 
  
র্ক্তা ভদ্রদলাক একজন পর্াঁদট, পমাটা র্য়স্ক। পোট কদর োাঁটা িুলগুদলা, দ্বতদ্বন একগাল 
হাদ্বস দ্বনদয় কথা র্লদ্বেদলন। 
  
পপায়াদরা লাদ্বফদয় উিদলন। 
  
 মাঁদ্বসদয় কুক! 
  
মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা! 
  
মাঁদ্বসদয় কুকও পর্লদ্বজয়ান। পেস্থ কমবিারী পরল পকাম্পাদ্বনর। যখন পর্লদ্বজয়ান পুদ্বলদি 
িাকরী করদতন মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা তখন পথদকই েুজদনর আলাপ। 
  
দ্বক খর্র? র্াদ্ব়ি পেদ়ি এতেূদর? মন খারাপ লাগদে না? মাঁদ্বসদয় কুক র্লদলন। 
  
 একটা–কাজ দ্বেল দ্বসদ্বরয়ায়। 
  
 দ্বফরদেন কদর্? 
  
আজ রাদতই। 
  
িমৎকার! আজ রাদতর গাদ্ব়িদত আদ্বমও দ্বফরর্। যাদর্া লমযান পযবন্ত, কাজ আদে ওখাদন। 
ওদ্বরদয়ন্ট এক্সদপ্রদস আপদ্বন দ্বনশ্চয় যাদেন? 
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হযাাঁ, এই পতা একু্ষদ্বন একটা র্াথব পজাগা়ি করদত র্ললাম। কটা দ্বেন এখাদন পথদক যার্ 
ইদে দ্বেল। দ্বকন্তু দ্বর্দ্বধর্াম। তা়িাতাদ্ব়ি দ্বফদর যার্ার তলর্ এদসদে; এইমাত্র লন্ডন পথদক 
জরুরী তার পপলাম। 
  
আঃ কাজ আর কাজ। দ্বকন্তু এখন পতা আপদ্বন মিাই ওপরতলার মানুে। 
  
তা কদয়কটা ঘটনার সাফদলয পপদয়দ্বে। 
  
কুক হাসদলন। পপায়াদরা দ্বর্নীত হর্ার পিষ্টা কদরও র্যথব হদলন। 
  
আর্ার পেখা হদর্ খাদ্বনকপর। 
  
গরম সুযদপর পাদত্র পপায়াদরা সন্তপবদে িুমুক দ্বেদলন। আর্ার না পগাাঁফটা পভদজ। জনা 
েদয়ক মাত্র পলাক ঘদর। দ্বকন্তু েুজন পপায়াদরার েৃদ্বষ্ট আকেবে করল। একটা পটদ্বর্দল 
তারা র্দস আদেন খাদ্বনক েূদরই। যুর্ক কজন র্ের দ্বত্রদিক র্য়স, পর্ি হাদ্বসখুদ্বি। দ্বকন্তু 
পপায়াদরাদক আকেবে কদরদ্বেদলন র্য়স্ক মানুেদ্বট, দ্বনঘবাত আদমদ্বরকান। োট পথদক 
সিদরর মদধয র্য়স তার, পেদখই মদন হয় তার পাদয়র তলায় জগতটা। সামানয টাক 
মাথায়, েু সাদ্বর নকল োাঁত। উাঁিু কপাল হাদ্বস মুখ। দ্বকন্তু েুদটা পিাখ কুতকুদত গদতব 
পঢাকা িয়তাদ্বন মাখাদনা। পযন সর্সময় র্জ্জাদ্বতর ফদ্বন্দ আাঁটদে। এক মুহূদতবর জনয 
পপায়াদরার পিাদখ পিাখ প়িল, যুর্কদ্বটর সাদথ কথা র্লদত র্লদতই তার েৃদ্বষ্ট তীক্ষ্ণতর 
হদলা পলদকই। তারপর পহক্টর োমটা দ্বমদ্বটদয় োও, হিাৎ উদি োাঁদ্ব়িদয় র্লদলন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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গলার স্বরটা ফযাসফযাদস। দ্বনষু্ঠরতা আর খলতা-পমিাদনা। 
  
মাঁদ্বসদয় কুদকর সাদথ পপায়াদরা যখন পহাদটদলর র্াইদর র্ারান্দায় দ্বমদ্বলত হদলন, এই 
েুজন তখন পহাদটল পেদ়ি পর্দ্ব়িদয় যাদেন। সদে মালপত্র। সর্দ্বকেু তোরক করদে 
যুর্কদ্বট। দ্বমঃ র যাদফাট সর্ র্যর্স্থা হদয় পগদে, রৃ্দ্ধ ভদ্রদলাকদ্বটদক র্লল। কাাঁদির েরজাটা 
পস পিদল ধদর। 
  
পর্দ্বরদয় পগদলন ভদ্রদলাক। 
  
 মৃেুস্বদর পপায়াদরা র্লদলন, মাঁদ্বসদয় কুক, আপনার দ্বক মদন হয় এই েুজন যাত্রী সম্বদন্ধ? 
  
দ্বনঃসদন্দদহ আদমদ্বরকান। 
  
তাদতা র্দটই দ্বকন্তু মানুে দ্বহসাদর্ যুর্কদ্বট তত দ্বেদ্বর্য িমৎকার। 
  
আর অনযজন? 
  
সদ্বতয কথা র্লর্? পেখদলই পকমন গা জ্বদল যায়, আমার পমাদটই ভাদলা লাদগদ্বন। 
পপায়াদরা এক মুহূতব িুপ কদর পথদক র্লদলন, আমার দ্বক মদন হয় জাদনন? আমার পাি 
কাদ্বটদয় একটা রু্দনা দ্বহংস্র জন্তু পর্দ্বরদয় পগল। 
  
পোল আনার উপর আিাদরা আনা দ্বকন্তু পকতা আদে। 
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যা র্দলদেন, ওর মদধয পযন পভতদরর পশুটা ঘাপদ্বট পমদর র্দস আদে। এই জামাকাপ়ি 
মাদন র্াইদরর িটকটা পযন খাাঁিার মদতা। 
  
এঃ এটা আমার র্ড্ড কষ্টকল্পনা হদয় পগল না? 
  
হদতও পতা পাদর। মদন হল পাি দ্বেদয় সাক্ষাৎ িয়তান পহাঁদট পগল। 
  
ওই আদমদ্বরকান রু্দ়িা ভদ্রদলাকদ্বট? 
  
 হা, ওই আদমদ্বরকান রু্দ়িা ভদ্রদলাকদ্বট। 
  
পহদস পফলদলন মাঁদ্বসদয় কুক। 
  
 জগৎটাই পয িয়তাদনর কুদ্বক্ষগত দ্বক আর করদর্ন র্লুন, পঘার কদ্বলকাল। 
  
 মযাদনজার এদ্বগদয় এদলন েরজা খুদল। 
  
 আদ্বম সদ্বতযই লদ্বজ্জত মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা পকাদনা ফােব ক্লাস র্াথব খাদ্বল পনই। 
  
মাঁদ্বসদয় কুক পিাঁদ্বিদয় উিদলন। 
  
দ্বক? এমন অর্স্থা র্েদরর এই সমদয়ও। সাংর্াদ্বেকরা দ্বনঘবাত পকাথাও যাদে ঝাাঁক পর্াঁদধ 
নাদ্বক েদলর রাজননদ্বতক পনতারা? দ্বকন্তু অর্স্থা পতা পিািনীয়। 
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জাদ্বন না সযার। পপায়াদরার দ্বেদক দ্বফরদলন মাঁদ্বসদয় কুক। 
  
আদ্বম পতা আদ্বে দ্বকেু ভার্দর্ন না একটা র্যর্স্থা দ্বিকই কদর পের্। পোল নম্বরটা খাদ্বল 
যায়। কণ্ডাক্টরদক র্লদ্বে। সময় হদয় এদসদে আসুন রওনা হওয়া যাক। 
  
কণ্ডাক্টর গাডব পেিদন মাঁদ্বসদয় কুকদক দ্বর্নীত নমস্কার জানাদলন। হাজার পহাক 
ওপরওয়ালা পতা র্দট। 
  
শুভ সন্ধযা মাঁদ্বসদয়। আপনার কামরা এক নম্বর। 
  
কুদ্বলদক পডদক গাডবদ্বট মালপত্র রু্দ্বঝদয় দ্বেদয় পেদন উিল, দ্বপেু দ্বপেু কুক আর পপায়াদরা। 
আজ নাদ্বক সর্ জায়গা ভদ্বতব হদয় পগদে পতামাদের শুনলাম। 
  
হা মাঁদ্বসদয়। দ্বক কাণ্ড পেখুন পযন সারা েুদ্বনয়ার পলাক একই জায়গায় যাদে। 
  
আমার পসসর্ জানার েরকার পনই। একটা র্যর্স্থা কদর দ্বেদতই হদর্ আমার এই র্নু্ধ 
ভদ্রদলাকদ্বটর জনয, পোল নাম্বার কামরায় র্দন্দার্স্ত কদর োও। 
  
উপায় পনই মাঁদ্বসদয়। ওখাদনও জায়গা পনই। 
  
পসদ্বক। পোল নম্বদরও? 
  
কণ্ডাক্টর ও গাদডবর দ্বেদক অথবপূেব েৃদ্বষ্টদত মাঁদ্বসদয় কুক তাকাদলন। লম্বা ফযাকাদস পিহারার 
মাঝ র্দয়দ্বস পলাকদ্বট। কণ্ডাক্টর হাসল। 
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আজ সর্ ভদ্বতব হযাাঁ আমরা পতা র্লদ্বে মাঁদ্বসদয়। 
  
দ্বকন্তু হলটা দ্বক? মাঁদ্বসদয় কুক রাগী গলায় র্লদলন। পকাথাও সভা-সদ্বমদ্বত আদে নাদ্বক 
পকাদনা? 
  
না, মাঁদ্বসদয়, হিাৎই আজ রাদত যাত্রা করদত পযন সর্ পলাকই মনস্থ কদরদেন। 
  
পর্লদগ্রদড এদথদের পকািটা পজা়িা হদর্। রু্খাদরদে পযাদ্বরস পকািটাও পজা়িা হদর্। 
দ্বকন্তু পসও আগামীকাল সদন্ধর আদগ নয়। পকাদনা পসদকন্ড ক্লাস র্াথবও খাদ্বল পনই। আজ 
রাদতর র্যর্স্থাটা দ্বক হদর্? 
  
একটা পসদকন্ড ক্লাস র্াথব অর্িয খাদ্বল আদে। 
  
তাহদল? 
  
মাদন ওই কামরায় একজন মদ্বহলা আদেন। একজন জামবান সম্ভ্রান্ত ভদ্রমদ্বহলার 
পদ্বরিাদ্বরকা। মাঁদ্বসদয় কুক মাথা না়িদলন। 
  
ওঃ পহা ওখাদন পতা অসুদ্বর্ধা হদর্। 
  
আদ্বম এমদ্বন পযভাদর্ পহাক িদল পযদত পারর্। না, না অত র্যস্ত হর্ার দ্বকেু পনই র্লদলন 
পপায়াদরা। 
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মাঁদ্বসদয় কুক ধমক দ্বেদলন। 
  
 আপদ্বন থামুন পতা। দ্বক কন্ডাক্টর যাত্রীরা দ্বক সর্াই এদস পগদেন? 
  
একজন যাত্রী এখনও এদস পপৌঁোনদ্বন, কণ্ডাক্টর দ্বিধার সুদর র্লল। পসদকণ্ড ক্লাস! সাত 
নম্বর র্াথব, উদ্বন পতা এখনও এদলন না। এখন নটা র্াজদত িার দ্বমদ্বনট। 
  
রু্দকর মালপত্র রদেদ্বর হদে োদ্বর্স দ্বতদ্বন যত 
  
যাত্রীদ্বট পক? 
  
একজন ইংদরজ দ্বমঃ হযাদ্বরস। কণ্ডাক্টর হাদতর তাদ্বলকা পেদখ র্লল। 
  
দ্বমঃ হযাদ্বরস? দ্বডদকদের র্ইদয়র এক িদ্বরদত্রর নাম। পপায়াদরা র্লদলন, দ্বমঃ হযাদ্বরস 
হয়দতা এখাদন এদস পপৌঁেদর্ন না। 
  
সাত নম্বদর এই ভদ্রদলাদকর মালপত্র পরদখ োও, মাঁদ্বসদয় কুক র্লদলন। যদ্বে দ্বমঃ হযাদ্বরস 
এদসও যায় ওাঁদক র্দল পেদর্ ওনার আসদত পেদ্বর হদে পেদখ এই ভদ্রদলাকদক র্াথবটা 
দ্বেদয় পেওয়া হদয়দে। পস যা পহাক কদর পর্াঝাদনা যাদর্, দ্বমঃ হযাদ্বরস দ্বতদ্বন যত 
লাটসাদহর্ই পহান না পকন আমার দ্বকেু এদস যায় না। 
  
তাহদল পসই র্যর্স্থাই কদ্বর, র্লল কণ্ডাক্টর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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কণ্ডাক্টরর পপায়াদরার কুদ্বলদক দ্বনদেবি পের্ার পর র্লল, এদকর্াদর পিদের দ্বিক আদগর 
কামরাটা আপনার মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা। 
  
পপায়াদরা মন্থর গদ্বতদত এদ্বগদয় িলদলন। পর্দ্বির ভাগ কামরার েরজায় যাত্রী র্া যাদ্বত্রনীরা 
োাঁদ্ব়িদয়। দ্বতদ্বন যাদক পতাকাতাদ্বলয়ান পহাদটদল পেদখদ্বেদলন পপায়াদরার কামরার দ্বিক 
পভতদর লম্বা সুেিবন যুর্কদ্বট, পপায়াদরাদক পেদখই ভুরু কুাঁিদক পগল। কামরা দ্বিনদত মদন 
হয় আপনার ভুল হদয়দে। রীদ্বতমদতা কষ্ট কদর ভাঙা-ভাঙা ফরাসী ভাোয় পস 
পপায়াদরাদক র্লল। 
  
পপায়াদরা ইংদরদ্বজদত উির দ্বেদলন। 
  
আপদ্বনই দ্বক দ্বমঃ হযাদ্বরস? 
  
না, আমার নাম মযাককুইন, আদ্বম…। 
  
তার কথা পিে হওয়ার আদগই পপেন পথদক কণ্ডাক্টদরর গলা পিানা পগল। ক্ষমা প্রাথবনার 
সুদর পস র্লদে, উপায় পনই মাঁদ্বসদয় এই ভদ্রদলাকদক এখাদনই র্যর্স্থা কদর দ্বেদত হল 
অনয পকাথাও জায়গা খাদ্বল না থাকায়। 
  
কন্ডাক্টর দ্বনপুে ভদ্বেদত মাল তুলদত লাগদলন। 
  
পপায়াদরা মদন মদন হাসদলন তার এই ক্ষমা িাওয়ার ভদ্বে পেদখ। পলাকদ্বট দ্বনঘবাত ভাদলা 
র্কদ্বিদসর প্রদ্বতশ্রুদ্বত দ্বেদয়দ্বেল। কামরাটা একলাই েখল করদর্ পসই আিায়। দ্বকন্তু পস 
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আিায় র্াে সােদলন মাঁদ্বসদয় কুক। একদ্বেদক জাাঁেদরল ওপরওয়ালা অনযদ্বেদক কাাঁিা 
পয়সা; কণ্ডাক্টদরর অর্স্থা পিািনীয়। 
  
সর্ মালপত্র পগােগাে কদর কন্ডাক্টর র্লল, পেখুন সর্ র্যর্স্থা কদর দ্বেদয় পগলাম মাঁদ্বসদয়। 
আপনার র্াথব ওপদর সাত নম্বদর। আর দ্বমদ্বনট খাদনক র্াদেই পেন ো়িদর্। 
  
কামরা পেদ়ি িদল পগল কন্ডাক্টর র্যস্ত পাদয়। আর্ার দ্বনদজর কামরায় ঢুদক পপায়াদরা 
স্বগদতাদ্বক্ত করদলন, দ্বক কাণ্ড? কন্ডাক্টর দ্বনদজই মালপত্র গুদ্বেদয় দ্বেদে এমনটা পতা 
পেখাই যায় না। 
  
হাসল তার সেীদ্বট। তার রাগ পদ়ি যাদে পর্াঝাই যাদে, অর্িয রাগ কদরই র্া উপায় 
দ্বক? 
  
পেন পতা একেম ভদ্বতব। 
  
এইর্ার পেন িলদত শুরু করদর্। তীক্ষ্ণ িীদসর িব্দ। কদ্বরডদর পাদয় পাদয় পর্দ্বরদয় 
এদলন েুজদনই। 
  
আমরা তাহদল িললাম, মযাককুইন র্লল। 
  
দ্বনদজর অদ্বস্তত্ব সম্বদন্ধ তীক্ষ্ণ সুদর আর্ার ইদ্বঞ্জনটা জানান দ্বেল দ্বকন্তু পেন িলল না। 
  
পপায়াদরাদক মযাককুইন র্লল, সযার দ্বনদির র্াথবটা আপদ্বন ইদে করদল দ্বনদত পাদরন। 
আমার পকাদনা অসুদ্বর্ধা হদর্ না উপদর শুদত। 
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যুর্কদ্বট িমৎকার, পেখদলই পেন্দ হয়। 
  
প্রদ্বতর্াে করদলন পপায়াদরা। 
  
না না আপনাদক কষ্ট করদত হদর্ না। 
  
আদর না আমার কষ্ট হদর্ না। 
  
পর্লদগ্রদড এক রাদতর মামলা, অর্িয খুর্ অমাদ্বয়ক পলাক আপদ্বন। 
  
ওঃ আপদ্বন পর্লদগ্রদড পনদম যাদেন। 
  
মাদন তা নয়। আদ্বম…। 
  
পেনটা হিাৎ েুদল উিল। িমদক উিদলন েুজদন ঝাাঁকুদ্বন পখদয়। পেন ধীদর ধীদর িলদত 
শুরু কদরদে। আদস্ত আদস্ত আদলাদ্বকত প্লযাটফমব সদর যাদে। 
  
তার দ্বতনদ্বেদনর যাত্রা শুরু করল ওদ্বরদয়ন্ট এক্সদপ্রস। 
  
. 
  
০৩. 
  
পপায়াদরা প্রতযাখযান করদলন 
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মাঁদ্বসদয় এরকুল পপায়াদরার দ্বকদিন কামরায় ঢুকদত একটু পেদ্বরই হদয় পগল। ঘুম পভদঙ 
দ্বেল অর্িয সকাদলই, প্রাতঃরািও একলাই প্রায় পসদরদেন। লন্ডদনর পসই মামলাটার 
নদ্বথপত্র না়িািা়িা করদত সারা সকালটা পকদটদে। পেখাই হয়দ্বন মাঁদ্বসদয় কুদকর সদে। 
  
মাঁদ্বসদয় কুক পপায়াদরাদক ডাকদলন। ইিারায় তার মুদখামুদ্বখ র্সর্ার জনয দ্বতদ্বন 
আদগভাদগই পটদ্বর্ল েখল কদর র্দস আদেন। আর পটদ্বর্লটাও এমন জায়গায় পয, সর্ 
পথদক আদগ পর্য়ারারা ওখাদন আদস। 
  
িমৎকার খাওয়ার র্যর্স্থা। কদয়কটা পে পিে কদর যখন েুজদন ক্রীম িীদজ এদস 
পপৌঁদেদেন, আহা আমার যদ্বে কলকুদকর মদতা প্রদ্বতভা থাকত। মাঁদ্বসদয় কুক ভারু্ক 
ভারু্ক গলায় র্লদলন, তদর্ এই িমৎকার দ্বনসগবেৃিয কলদমর আাঁিদ়ি ধদর রাখতাম। 
  
দ্বকেু র্লদলন না পপায়াদরা। েু িারদট ভাদলা-মন্দ পে পপদট প়িদল পলাদক অমন কদ্বর্ 
কদ্বর্ হদয় যায় এ তার পর্ি ভাদলাই জানা আদে। দ্বিক র্দলদ্বে দ্বকনা র্লুন, মাঁদ্বসদয় কুক 
তার পমৌনতাদকই সম্মদ্বতর লক্ষে ধদর দ্বনদয় র্দল িলদলন। এই পতা আমাদের 
িারপাদিই পেখুন না কত পেি কত জাদ্বত মানুদের দ্বমলনতীথব। কত রকমদফর 
িদ্বরদত্ররই। একসদে দ্বমদ্বলত হদয়দে সর্াই এই দ্বতনদ্বেন। একই োদের দ্বনদি খাদে-
শুদে আর্ার দ্বর্োয় দ্বনদয় িদল যাদর্ নানাদ্বেদক। পকাদনাদ্বেন পেখাই হদর্ না হয়দতা। 
  
যদ্বে পকাদনা েুঘবটনা-পপায়াদরা র্লদলন। 
  
আঃ মিাই থামুন পতা? এমন র্াগ়িা পেন না। 
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না না, র্যাপারটা হয়দতা আপনার কাদে পসইরকমই। এই িলমান পান্থিালার প্রদ্বতদ্বট 
অদ্বতদ্বথ এক ও অদ্বিতীয় এক র্ন্ধদন আর্দ্ধ তা হল মৃতুযর। এরকম দ্বকন্তু ভার্দত 
পাদরন। 
  
দ্বনন পতা একটু মে খান। মাদঝ মাদঝ এমন উদটাপাটা কথা র্দলন না, আপনার দ্বনঘবাৎ 
হজদমর গণ্ডদগাল হদয়দে। 
  
সায় দ্বেদলন পপায়াদরা। হদতও পাদর। দ্বসদ্বরয়ার রান্নার ধাাঁিটা মদন হয় দ্বিক পপায় না 
আমার। 
  
পপায়াদরা আদস্ত আদস্ত সুরাপাদত্র িুমুক দ্বেদত থাকদলন। তারপর তীক্ষ্ণেৃদ্বষ্টদত সমস্ত 
পদ্বরদর্িটা পিয়াদর িরীর এদ্বলদয় জরীপ করদত লাগদলন। 
  
সদ্বতযই দ্বক দ্বর্দ্বিত্র সর্ মানুদের সমাদর্ি। 
  
দ্বতনদ্বট পুরুে র্দস তাদের দ্বিক দ্বর্পরীত দ্বেদকর পটদ্বর্দল। এককভাদর্ ভ্রমে করদে 
পর্াধহয় দ্বতনজনই। দ্বনদ্বর্ষ্ট মদন কাদ্বি দ্বেদয় োাঁত পখাাঁিাদে একজন ইতাদ্বলয়ান। একজন 
দ্বর্রসর্েন ইংদরজ তার দ্বিক উদটাদ্বেদক যার হার্ভার্ পেদখ মদন হয় খুর্ েক্ষ 
পদ্বরিারক। আদমদ্বরকান পপািাক পরা একজন পহামরাদিাম়িা পিহারার দ্বিক পাদির 
ইংদরজটা র্যর্সাোর দ্বনঘবাত। দ্বনেক োয়সারাভাদর্ দ্বনদজদের মদধয দ্বতনজন টুকটাক 
কথার্াতবা িালাদে। 
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এর্ার অনযদ্বেদক পিাখ ঘুদর পগল পপায়াদরার। এক মদ্বহলা একদ্বট পোট পটদ্বর্দল পসাজা 
হদয় র্দস আদেন। জীর্দন কমই পেদখদেন তার মদতা কুেিবনা নারী। এাঁদক না পেখদল 
দ্বর্শ্বাস করা যায় না পয মনদক দ্বকন্তু কুশ্রীতাও টাদন। তার গলায় র়্ি র়্ি মুদক্তার কলার, 
আসল মুদক্তা। হাতভদ্বতব আংদ্বট, োমী ফাদরর পকাট পরদন। 
  
পর্য়ারার সদে কথা র্লদ্বেদলন ভদ্রমদ্বহলা খুর্ কতৃবদত্বর সুদর। 
  
এক পর্াতল জল আর গ্লাস ভদ্বতব কমলাদলরু্র রস দ্বেদয় আসদর্ আমার কামরায়, ভুল 
পযন না হয় খর্রোর। একেম ভাদলামিলা র্াদে আদ্বম মুরগীর মাংস খাদর্া আজ রাদত। 
আর হা পিাদনা দ্বকেু মাে পসদ্ধও কদরা। দ্বর্দ্বিত্র ভদ্বেদত মাথা না়িদ্বেল পর্য়ারাদ্বট। েৃপ্ত 
ভদ্বেদত উদি োাঁ়িাদলন ভদ্রমদ্বহলা। পপায়াদরার মুদখর ওপর দ্বেদয় তার দ্বনরুৎসুক 
উন্নাদ্বসক েৃদ্বষ্ট ঘুদর পগল। 
  
রাজকুমারী দ্রাদগাদ্বমরফ, মাঁদ্বসদয় কুক দ্বফসদ্বফস কদর র্লদলন। রাদ্বিয়ান। ওাঁর স্বামী 
পদ্বশ্চম ইউদরাদপ র্যর্সার ধান্দায় িদল আদসন প্রিুর সম্পদ্বি দ্বনদয় দ্বিক দ্বর্প্লদর্র আদগ। 
এখন পতা টাকার পাহা়ি। দ্বক র্যদ্বক্তত্ব তদর্ পেখদত ভাদলা নয়। 
  
রাজকুমারীর নাম দ্বতদ্বনও শুদনদেন, পপায়াদরা মাথা না়িাদলন। 
  
পমরী পডদর্নহযাম র্দস আদেন অনয আর একটা র়্ি পটদ্বর্দল। সদে আরও েুজন মদ্বহলা। 
মাঝ র্দয়সী লম্বা একজন সাোমাটা স্কাটব আর ব্লাউজ পরা। দ্বর্রাট পখাাঁপার আ়িাদল 
পিাভা পাদে এক মাথা হলুে িুল, পিাদখ িিমা, ভাদলা পিহারার মানুে। মদন হয় 
পেখদলই সকদলর • কথা মন দ্বেদয় পিাদনন আর সায় পেন। তৃতীয় মদ্বহলাদ্বটর র্াকযর্াদে 
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দ্বর্ধ্বস্ত েুজদনই। একটানা র্করর্কর কদরই যাদেন। এই তৃতীয়জন পমাটাদসাটা 
ভাদ্বরদ্বক্ক পিহারার। 
  
তারপর রু্ঝদলন আমাদের কদলদজ দ্বক িমৎকার প়িাশুনা হয়। মাদগা তুদ্বম ভার্দতই 
পারদর্ না আমার পমদয়টা তাই র্দল। দ্বিক্ষার মদতা দ্বক দ্বজদ্বনস আদে, দ্বক সুন্দর প়িান 
অধযাপকরা। আমার পমদয় র্দল পাশ্চাতয পেি পথদক কত ভাদলা-ভাদলা দ্বজদ্বনস প্রাদিয 
দ্বিক্ষার দ্বর্েয় হদত পাদর। একটা সু়িদে সিদব্দ পেনটা পঢাকায় গলার আওয়াজ িাপা 
পদ়ি পগল ভদ্রমদ্বহলার। 
  
কদনবল আর্াথনট একলা র্দস পাদির পোট পটদ্বর্লটায়। পমরী পডদর্নহযাদমর দ্বেদক করুে 
সতৃষ্ণ নয়দন মাদঝ মাদঝ তাকাদেন। যা দ্বিদন পজাাঁদকর পািায় পদ়িদেন পমরীর দ্বকন্তু 
উদি আসার উপায় পনই। ওরা েুজদন এক সদেই দ্বকন্তু র্সদত পারদতা প্রথম পথদকই 
র্সদলা না পকন? 
  
পপায়াদরা হয়ত ভার্দলন পমরী একটু সতকব প্রকৃদ্বতর পমদয়, দ্বনদজদক জ়িাদত িায় না িট 
কদর। এদত সুনামও নষ্ট হদত পাদর তার িাকরীর। পপায়াদরার পিাখ এর্ার কামরার 
অনযদ্বেদক িদল পগল। মাঝ র্দয়সী জামবান কাদলা পপািাক পরা সাধারে পিহারার একজন 
স্ত্রী পলাক একেম পকাদে, রাজকুমারীর পদ্বরিাদ্বরকা পর্াধহয়। একজন ভদ্রমদ্বহলা আর 
একজন ভদ্রদলাক দ্বনিুস্বদর অন্তরে তার দ্বিক পদরর পটদ্বর্দল আলাপরত। ভদ্রদলাদকর 
র্য়স দ্বতদ্বরদির পকািায়, িমৎকার এক পজা়িা পগাাঁদফর মাদ্বলক, সুদর্ি ও সুেিবন। দ্বতদ্বন 
এপাদি তাকাদলন কথা র্লদত র্লদত। তরুেদ্বট পয ইংদরজ নয় পপায়াদরা দ্বনদ্বশ্চত। তার 
সদে ভদ্রমদ্বহলাদ্বট সুন্দরী র্লদল কম র্লা হদর্, পমদয় র্লাই ভাদলা তাদক, পযন ডানাকাটা 
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পরী। র্ের কুদ্ব়ি র্য়স, িমৎকার োাঁটকাদটর পপািাক পরা। সাো মসৃে িাম়িা হাদ্বতর 
োাঁদতর মদতা, মায়ার্ী র্াোমী পিাখ র়্ি র়্ি, কুাঁিকুদি কাদলা িুল একমাথা িাপার কদ্বলর 
মদতা আঙুদল জ্বলন্ত দ্বসগাদরট। প্লাদ্বটনাদমর ওপর পান্না র্সাদনা গয়না পদরদে, িকিদক 
লাল রঞ্জনী নদখ, পিাদখর েৃদ্বষ্ট আর গলার স্বর মদ্বের স্বেলু। 
  
পমদয়দ্বট দ্বক সুন্দর, পর্াধহয় ওরা েম্পদ্বত না? 
  
হযাাঁ, পপায়াদরার প্রদের উিদর কুক র্লদলন। হাদেরীর েূতার্াদস কাজ কদরন সম্ভর্তঃ, 
েুজনদক োরুে মাদ্বনদয়দে তাই না? 
  
কুক তার েৃদ্বষ্ট অনুসরন করদলন পপায়াদরাদক দ্বনরুির পেদখ। কদ্বিন েৃদ্বষ্ট পপায়াদরার। 
মযাককুইন আর রাদিট তার লক্ষয। রাদিট পসই িয়তাদ্বন মাখাদনা-ধূতব িাউদ্বন পপায়াদরার 
দ্বেদক মুখ কদর র্দস আদেন। 
  
দ্বক হল, র্নযপ্রােীদ্বটদক পযবদর্ক্ষন করদেন, কুক র্লদলন। কুক কদ্বফর কাদপ পিে িুমুক 
দ্বেদয় উদি োাঁ়িাদলন ঘা়ি না়িদলন পপায়াদরা। 
  
আপদ্বন তাহদল র্সুন মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা। আদ্বম আমার কামরায় যাদ্বে একটু কাজ আদে, 
একটু পদর আড্ডা মারা যাদর্ আপদ্বনও আসুন না। 
  
পর্ি পতা। 
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ধীদর ধীদর কদ্বফ পখদত লাগদলন পপায়াদরা। আরও পানীয় আনদত পর্য়ারাদক আদেি 
করদলন। অদনদকই উদি যাদেন এদক এদক। 
  
এখন র্দল িদলদেন পসই পপ্রৌঢ়া আদমদ্বরকানদ্বট। 
  
আমার পমদয় র্দল মা সদে একটা নাদমর তাদ্বলকা পরদখা সর্ পেদির খার্াদরর। পকাদনা 
অসুদ্বর্দধই হদর্ না পেদি-দ্বর্দেদি পর়্িাদত, দ্বকন্তু এখাদন পেখ পেন্দসই পানীয়দ্বট পযবন্ত 
দ্বিকভাদর্ পমদল না আর জলটারও এত র্াদজ স্বাে পয পতষ্টা পমদট না…। 
  
যা র্দলদেন, তার পটদ্বর্দল দ্বনরীহ মদ্বহলাদ্বট মাথা পনদ়ি সায় দ্বেদলন। 
  
আমার পমদয় র্দল একরাি খুিদরা েীনার না দ্বক পযন র্দল আর্ার পেখুন, যদিাসর্ 
ঝাদমলা। পিয়ারটা পিদল সদ্বরদয় উদি োাঁ়িাদলন পমরী পডদর্নহযাম তার সদে আর্বানটও। 
আদমদ্বরকান পপ্রৌঢ়াদ্বট ও অনয মদ্বহলাদ্বট দ্বপেু দ্বপেু খুিদরা টাকা র্যাদগ ভদর উদি 
োাঁ়িাদলন। এখন খানাকামরায় রাদিট আর মযাককুইন, হাদেদ্বরয়ান েম্পদ্বতও িদল 
পগদেন। 
  
দ্বক পযন র্লদলন দ্বনিুস্বদর রাদিট মযাককুইনদক। খানা কামরা পেদ়ি মযাককুইন পর্দ্বরদয় 
পগল। সমূ্পেব অপ্রতযাদ্বিতভাদর্ই রাদিট উদি এদ্বগদয় এদলন পপায়াদরার পটদ্বর্দলর দ্বেদক। 
রাদিট র্লদলন নরম ভাঙা ভাঙা নাদ্বক সুদর, মাপ করদর্ন আপনার কাদে দ্বক পেিলাই 
আদে? আমার নাম রাদিট। 
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পপায়াদরা অদ্বভর্ােদনর ভদ্বে কদর ঈেৎ ঝুাঁদক পেিলাই র্ার কদর আনদলন পদকদট হাত 
দ্বেদয়। রাদিট কাদ্বি জ্বালাদলন না পসটা হাদত দ্বনদয়ও। 
  
আজ আমার পরম পসৌভাগয, র্লদলন, মদন হয় আদ্বম মাঁদ্বসদয় এরকুল পপায়াদরার সদে 
কথা র্লদ্বে। 
  
আপদ্বন দ্বিকই ধদরদেন মাদ্বসদয়। আদ্বম এরকুল পপায়াদরা। 
  
র়্ি তা়িাতাদ্ব়ি কাদজর কথায় আদস আমার পেদির মানুদেরা। আপদ্বন আমার জনয 
একদ্বট কাজ হাদত দ্বনন আদ্বম িাই। 
  
ভ্রূ তুলদলন পপায়াদরা। 
  
আজকাল আদ্বম খুর্ কম পসই হাদত দ্বনই মাঁদ্বসদয় রাদিট। 
  
মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা আপদ্বন পয খুর্ র্যস্ত মানুে তা আমার অজানা নয়। দ্বনশ্চয় আদ্বম 
আপনাদক এর জনয দ্বকন্তু ভাদলা পাদ্বরশ্রদ্বমক পের্। ভাদলা পাদ্বরশ্রদ্বমক সদ্বতযই। 
  
পপায়াদরা েু-এক দ্বমদ্বনট িুপ কদর পথদক র্লদলন, আমাদক আপদ্বন দ্বক কাদজর ভার দ্বেদত 
িান মাঁদ্বসদয় রাদিট? 
  
আদ্বম অতযন্ত ধনী পলাক মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা, আমার িত্রুর অভার্ পনই। কাদজই রু্ঝদত 
পারদেন আমার একদ্বট দ্বর্দিে িত্রু আদে। 
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একদ্বট দ্বর্দিে িত্রু? 
  
আপদ্বন দ্বক র্লদত িান রাদিট, তীক্ষ্ণস্বদর র্লদলন। আমার অদ্বভজ্ঞতা র্দল ধনী মানুেদের 
একাদ্বধক িত্রু থাদক, মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা র্লদলন। 
  
রাদিট পযন দ্বনদ্বশ্চন্ত হদলন পপায়াদরার কথায়। 
  
হা হা তা পতা র্দটই, তা়িাতাদ্ব়ি র্লদলন। 
  
আমার দ্বনরাপিা প্রদয়াজন। একজনই থাক তার েিজন, অর্স্থা পতা একই রু্ঝদলন 
মিাই। দ্বনরাপিা। 
  
হা। খুন করর্ার হুমদ্বক পেওয়া হদয়দে আমায়, অর্িয আদ্বম প্রস্তুত িত্রু পমাকাদ্বর্লা 
করদত। একটা পোট ঝকঝদক স্বয়ংদ্বক্রয় দ্বরভলর্ার রাদিদটর হাদত। তদর্ দ্বক জাদনন, 
সার্ধাদনর মার পনই। দ্বতদ্বন র্দল িলদলন, আদ্বম দ্বকন্তু এমন কাউদক দ্বনযুক্ত করদত িাই 
দ্বযদ্বন দ্বনরাপিার দ্বিকদ্বিক র্যর্স্থা করদর্ন আমার। প্রিুর টাকা খরি করদত রাজী আদ্বে 
পসই জনয। আপনার পিদয় পস পযাগয র্যদ্বক্ত আদ্বম পাদর্া না আর এও জাদ্বন। 
  
রাদিদটর মুদখর দ্বেদক দ্বিদ্বন্তত ভাদর্ তাকাদলন পপায়াদরা। তার মুদখ ভার্দলিহীন এত 
কথার পরও। রাদিট পকন স্বয়ং ভগর্াদনরও সাধয পনই তা পর্াঝার। পিে পযবন্ত 
পপায়াদরা র্লদলন ধীর স্বদর, মাঁদ্বসদয় আদ্বম েুঃদ্বখত আমার পদক্ষ সম্ভর্ নয় আপনার 
অনুদরাধ রাখা। 
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রাদিট কু্রর পিাদখ তার দ্বেদক তাকাদলন। 
  
আপদ্বন কত িান? 
  
মাথা না়িদলন পপায়াদরা। 
  
মাঁদ্বসদয় আপদ্বন রু্ঝদত পারদেন না আমারও টাকার অভার্ পনই। আমাদক কম প্রািুযব 
পেয়দ্বন আমার জীদ্বর্কা। পযগুদলাত আদ্বম দ্বনদজ উৎসাহ পর্াধ কদ্বর পসইসর্ পকসই হাদত 
দ্বনই, দ্বকন্তু আজকাল। 
  
পর্ি পর্ি, আগাম কুদ্ব়ি হাজার ডলা পপদল আপদ্বন দ্বক কাজ শুরু করদত রাজী? রাদিট 
র্লদলন। 
  
না। 
  
 যদ্বে আমাদক পভদর্ থাদকন টাকা আোয় িাপ দ্বেদয় করদর্ন তদর্ ভুল করদেন, আদ্বম 
র্যর্সাটা ভাদলাই রু্দ্বঝ। 
  
আদ্বমও…মাঁদ্বসদয় রাদিট। 
  
দ্বকন্তু দ্বক আশ্চযব আপনার আপদ্বিটা পকাথায়? 
  
 উদি োাঁ়িাদলন পপায়াদরা। 
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আিাকদ্বর সদ্বতয কথাটা র্লার জনয আপদ্বন আমায় ক্ষমা করদর্ন দ্বকন্তু এই মুহূদতব 
আপনার মুখ পয আদ্বম অতযন্ত অপেন্দ করদ্বে। 
  
মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা র়্ি র়্ি পা পফদল খানাকামরা পথদক পর্দ্বরদয় পগদলন। 
  
. 
  
০৪. 
  
মধযরাদত আতবনাে 
  
রাত পপৌদন নটায় ওদ্বরদয়ন্ট এক্সদপ্রস পর্লদগ্রদড পপৌঁোদলা। এখাদন আধঘণ্টা থামদর্। 
প্লযাটফদমব নামদলন পপায়াদরা। র্াইদর পর্দ্বিক্ষে থাকা দ্বকন্তু পগল না। হাত, পা িান্ডায় 
জদম যাদে। যদথষ্ট সুরদ্বক্ষত অর্িয প্লযাটফমব দ্বকন্তু োরুে র্রফ প়িা শুরু হদয়দে। দ্বতদ্বন 
অগতযা আর্ার পেদনর দ্বেদক পা র্া়িাদলন। তাদক পেদখ রীদ্বতমাদ্বফক অদ্বভর্ােন জাদ্বনদয় 
কণ্ডাক্টর র্লল, এক নম্বদর আপনার সর্ দ্বজদ্বনসপত্র অথবাৎ মাঁদ্বসদয় কুদকর কামরায় 
পাদ্বিদয় পেওয়া হদয়দে। 
  
দ্বকন্তু পকাথায় তাহদল পগদলন মাঁদ্বসদয় কুক? 
  
নতুন পয পকািটা একু্ষদ্বন পেওয়া হল, দ্বতদ্বন তারই একটা কামরায় দ্বগদয়দেন। কুদকর 
নতুন কামরায় পগদলন পপায়াদরা। 
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দ্বে দ্বে, খুর্ খারাপ লাগদে আমার। শুধু শুধু ঝাদমলা হল আমার জনয। দ্বকেু ঝাদমলা 
হয়দ্বন রাখুন পতা মিাই, কুক র্লদলন। পসাজা ইংলযাদন্ড যাদর্ন পতা আপদ্বন। র্যাদল পযবন্ত 
যাদর্ আপনার পকািটা তাই সুদ্বর্ধাই হল ওখাদন আপনার। মিাই এখাদন দ্বেদ্বর্য 
দ্বনদ্বরদ্বর্দ্বলদত আরাদম আদ্বে। একজন গ্রীক ডাক্তার আর আদ্বম র্যাস। পেখদেন দ্বক িান্ডা 
পদ়িদে। আর পতমদ্বন র্রফ প়িা। আমরা দ্বনরাপদে দ্বিক সময়মদতা পযন পপৌঁদে যাই 
ভগর্ানদক ডাকুন। 
  
পেন ো়িদলা দ্বিক নটা পদনদরায়। পপায়াদরা র্নু্ধর কাে পথদক দ্বর্োয় দ্বনদয় কদ্বরদডার 
ধদর দ্বনদজর কামরায় িদল এদলন তার একটু পদরই। 
  
পমাটামুদ্বট পদ্বরিয় হদয় দ্বগদয়দে পর্াঝা যায় যাত্রীদের দ্বনদজদের মদধয। মযাককুইদনর সদে 
কদনবল আর্াথনট েরজার দ্বিক সামদনই োাঁদ্ব়িদয় কথা র্লদ্বেদলন। পপায়াদরাদক পেদখ 
মযাককুইন অর্াক হদলন। 
  
এদ্বক পর্লদগ্রড পনদম যাদর্ন পয র্লদলন আপদ্বন? পহদস পফলদলন পপায়াদরা। 
  
আমার কথাটা আপদ্বন দ্বিক ধরদত পাদরনদ্বন। পেনটাও তখন আসদল পেদ়ি দ্বেল পতা 
পর্লদগ্রদডর যখন কথা উিল। 
  
দ্বকন্তু আপনার মালপত্র কই কামরায়? 
  
অনয কামরায় পগদে পসগুদলা। 
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 ওঃ তাই র্লুন। 
  
এদ্বগদয় পগদলন পপায়াদরা। 
  
কনযাগতপ্রাো পপ্রৌঢ়া আদমদ্বরকানদ্বটর সদে একটু এদ্বগদয়ই পেখা হল। সুইদ্বডি মদ্বহলাদ্বটর 
সদে আলাদপ র্যস্ত দ্বতদ্বন এখনও। একটা পদ্বত্রকা সুইদ্বডি মদ্বহলাদ্বটর হাদত গুাঁদজ দ্বেদত 
দ্বেদত র্লদলন শ্রীমতী হার্বাড, একটা পদ্বত্রকা পতা ভারী প়িদত পনদর্ন এত সদিাদির দ্বক 
আদে তাদত। আমার পতা কত র্ই আদে সদে। দ্বক িান্ডাটাই না পদ়িদে। 
  
সুইদ্বডি মদ্বহলাদ্বট ধনযর্াে জাদ্বনদয় র্ইদ্বট দ্বনদলন। পর্দ্বি রাত পজদগ র্ই প়িদর্ন না দ্বকন্তু 
তা র্দল, শ্রীমতী হার্বাড র্লদলন। মাথা ধদরদে র্লদলন। তা আপদ্বন ভাদলা কদর 
ঘুদমাদর্ন আজ রাদত। পেখদর্ন কাল সকাদল উদি িরীর দ্বেদ্বর্য ঝরঝদর হদয় পগদে। 
  
আদগ এক কাপ িা খার্। 
  
 হা িান্ডা যা। আমার কাদে একটা অযাসদ্বপদ্বরন আদে পের্? 
  
না না থাক। হয়দতা আমার কাদেও আদে। আো শুভরাদ্বত্র। 
  
দ্বনদজর কামরার দ্বেদক সুইদ্বডি মদ্বহলাদ্বট পা র্া়িাদতই এর্ার পপায়াদরাদক দ্বনদয় প়িদলন 
শ্রীমতী হার্বাড। কাণ্ড পেদখদেন সুইদ্বডি মদ্বহলাদ্বটর। এত দ্বকন্তু দ্বকন্তু ভার্। পকাদনা মি র্া 
ধমবীয় সংস্থায় মদন হয় কাজকমব কদরন। এত ভাদলা মদ্বহলাদ্বট দ্বকন্তু ইংদরদ্বজদত কথার্াতবা 
িালাদত পাদরন না পর্দ্বিক্ষে। র্ারর্ার আমার পমদয়র কথা দ্বজদজ্ঞস করদ্বেদলন। 
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ভদ্রমদ্বহলার কনযারত্ন সম্পদকব শুদন শুদন পপায়াদরারও পর্াধ কদ্বর একটা দ্বর্িে ধারো 
হদয় পগদে। শুধু পপায়াদরা পকন? ইংদরদ্বজ যারাই পর্াদঝন পেদন তাদের সকদলর। শ্রীমতী 
হার্বাদডর পমদয় জামাই েুজদনই নামী কদলদজ অধযাপনা কদর। ভদ্রমদ্বহলা প্রািযভ্রমে এই 
প্রথম। দ্বতদ্বন দ্বক ভাদর্ন তুকবীদের সম্বদন্ধ। দ্বক োরুে অর্স্থা রাস্তাঘাদটর। নানা প্রসদেই 
ভদ্রমদ্বহলার পেৌলদত যদথষ্ট ওয়াদ্বকর্হাল এখন পপায়াদরা। 
  
যখন েুজদন োাঁদ্ব়িদয়দ্বেদলন, িীেব পিহারার পদ্বরিারকটা পর্দ্বরদয় এল পাদির কামরার 
েরজাটা খুদল। দ্বমঃ রাদিট দ্বর্োনায় র্দস আদেন পপায়াদরা পভতদর এক ঝলক 
পেখদলন। তার পিাখ মুখ দ্বর্কৃত হদয় উিল পপায়াদরার পিাদখ পিাখ প়িদতই। র্ন্ধ হদয় 
পগল েরজাটা। 
  
দ্বে দ্বে, দ্বক অভদ্র পেখদেন! দ্বফস দ্বফস কদর র্লদলন শ্রীমতী হার্বাড। একদ্বট ভদ্রদর্িী 
িয়তান দ্বনঘবাৎ! আদ্বম মানুে দ্বিনদত পাদ্বর মুখ পেখদলই। যার যা মদন হয় পসটাই দ্বিক 
আমার পমদয় র্দল। এইরকম একটা অভদ্র পলাদকর পাদির কামরায় জায়গা পপদয়দ্বে 
ভার্দতই পতা আমার র্াদজ লাগদে। মদন হয় কাল রাদত পলাকটা হাতল পঘারাদত পিষ্টা 
কদরদ্বেল আমার কামরায়। আদ্বম একটুও অর্াক হর্ না ও যদ্বে একজন মারাত্মক খুনীও 
হয়। ভদয় পতা আমার রু্ক কাাঁপদে। এই পলাকটার পািায় পদ়ি ওই পয সুন্দর পেখদত 
পোকরাটা হাদ্বস মুদখ কাজ করদে তাই ভাদ্বর্। 
  
মযাককুইদনর সদে কথা র্লদত র্লদত এদ্বগদয় এদলন কদনবল আর্াথনট। আমার কামরায় 
আসুন, মযাককুইনদক র্লদত পিানা পগল। আড্ডা মারা যাদর্ খাদ্বনক। রাত হয়দ্বন এখদনা 
পতমন। তার পর হা দ্বক র্লদ্বেদলন পযন ভারতর্েব সম্বদন্ধ। মযাককুইদনর কামরার দ্বেদক 
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এদ্বগদয় পগদলন েুজদন। আদ্বমও যাই রু্ঝদলন, র্লদলন শ্রীমতী হার্বাড, রাদত একটু র্ই 
না। প়িদল ঘুমই আদস না আর্ার। 
  
আো শুভরাদ্বত্র। 
  
শুভরাদ্বত্র মযাডাম। 
  
দ্বনদজর কামরার দ্বেদক এদগাদলন পপায়াদরা। দ্বিক পদরর খুপদ্বরটা রাদিদটর। দ্বতদ্বন জামা 
কাপ়ি র্েদ্বলদয় আধ ঘণ্টাটাক দ্বর্োনায় শুদয় র্ই প়িদলন। হাত র্াদ্ব়িদয় আদলাটা 
দ্বনদ্বভদয় দ্বেদলন তারপর। 
  
পপায়াদরার ঘুম পভদঙ পগল হিাৎ। পকন? এদ্বক কাোকাদ্বে পকাদনা জায়গা পথদক একটা 
আতবনাে পভদস এল। সদজাদর একটা ডাকঘণ্টা পর্দজ উিল। 
  
পপায়াদরা িমদক উিদলন আতবনাে শুদন। পপায়াদরা লাদ্বফদয় উদি েরজা খুলদলন। তার 
দ্বিক পাদির কামরাদ্বট রাদিদটর। পেখা পগল পসই মুহদতব রাদিদটর েরজায় এদস 
কণ্ডাক্টরও পটাকা দ্বেল। কদ্বরডদরর দ্বিক পাদির কামরা পথদকও ঘণ্টা র্াজাদনার আওয়াজ 
পভদস এল এর মদধয। না না েরকার পনই সর্ দ্বিক আদে (জ পম সুযই এাঁদপ) পসই দ্বিক 
সময়। রাদিদটর র্ন্ধ কামরা পথদক ফরাসী ভাোয় জর্ার্ পাওয়া পগল পিাখ তুদল 
তাকাদলা কণ্ডাক্টর। 
  
ধনযর্াে দ্বসদয়, কণ্ডাক্টর র্লল। 
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পাদির কামরার দ্বেদক তারপর দ্রুত পাদয় এদ্বগদয় পগল। দ্বর্োনায় দ্বফদর এদলন 
পপায়াদরা। একটা র্াজদত পতইি দ্বমদ্বনট আদলা পনভাদনার আদগ ঘদ্ব়ি পেখদলন, তার মন 
পথদক েুদ্বশ্চন্তার ভার পনদম পগদে। 
  
. 
  
০৫. 
  
হতযাকাণ্ড ঘুম আসদে না পপায়াদরার পিাদখ। পথদম আদে পকন পেনটা। এটা যদ্বে পকাদনা 
পেিদনও হয় পলাকজদনর পিাঁিাদমদ্বি তাহদল পতা কাদন আসদতা। অদনক পর্দ্বি 
পলাকজদনর সা়িা পাওয়া যাদে পেদনর মদধয। ঐ পতা পর্দ্বসদন কল পখালার আওয়াজ 
হদলা। জল প়িদে কলকল কদর। র্ন্ধ হল হল। রাদিদটর িলাদফরার িব্দ পদ্বরোর 
পাদির কামরায়। পকউ পযন ঘদরপরার িদ্বট পদর পহাঁদট যাদে, র্াইদর পাদয়র িব্দ। 
  
কামরার োদের দ্বেদক পিদয় িুপদ্বট কদর শুদয় রইদলন এরকুল পপায়াদরা। শুদত যার্ার 
আদগ জল পিদয় পনওয়া হয়দ্বন, ইস্ র্ড্ড ভুল হদয় পগদে। এত িুপিাপ পকন র্াইদরর 
পেিনটা। পপায়াদরা ঘদ্ব়ি পেখদলন রাত সওয়া একটা। জল িাইদর্ন দ্বক কণ্ডাক্টরদক 
পডদক? ঘন্টা র্াজর্ার পর্াতাদম আঙুলটা পরদখ সদর্ িাপ দ্বেদত যাদর্ন হিাৎ পাদির 
পকাদনা কামরা পথদক অদধবক ঘণ্টা ধ্বদ্বন পর্দজ উিল দ্বটং দ্বটং দ্বটং এক মুহূতব পলাকটার 
পযন সরু্র সইদে না। 
  
শ্রীমতী হার্বাদডর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, র্াইদর র্যস্ত পাদয়র িব্দ। পক পযন হাতটা পর্াতাদম 
পরদখই দ্বেদয়দে। অনয কামরার েরজায় ধাক্কা দ্বেদে কন্ডাক্টর। 
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ও শ্রীমতী হার্বাড। ভদ্রমদ্বহলাদ্বট নব্বইভাগ কথা র্দলদেন আর েিভাগ কন্ডাক্টর, 
পপায়াদরা হাসদলন দ্বনদজর মদনই। সদ্বন্ধ স্থাপন হদলা খাদ্বনকক্ষে র্াোনুর্াে হর্ার পর। 
শুভরাদ্বত্র মাোম, পপায়াদরা পদ্বরোর শুনদলন। 
  
র্ন্ধ হদয় পগল েরজা। 
  
এইর্ার ঘণ্টা র্াজাদলন পপায়াদরা। কন্ডাক্টরদ্বট সদে সদেই এদস হাদ্বজর হল। তাদক 
দ্বিদ্বন্তত আর ক্লান্ত পেখাদে। 
  
আমাদক একটু জল পেদর্। 
  
 হা দ্বনশ্চয় মাঁদ্বসদয়। 
  
 পস দ্বনদ্বশ্চন্ত হল পপায়াদরার িান্ত কণ্ঠস্বদর, ঐ আদমদ্বরকান ভদ্রমদ্বহলাদ্বট রু্ঝদলন। 
  
তার দ্বক হদলা? 
  
কন্ডাক্টর কপাদলর ঘাম মুেল। 
  
দ্বক অদু্ভত উদ্বন, ভার্দত পারদর্ন না–একই কথা র্ারর্ার, পলাক ঢুদকদ্বেল নাদ্বক ওর 
কামরায়। রু্ঝুন কাণ্ড। আর পস নাদ্বক পমাটাদসাটা পিহারার। পলাকটা দ্বক পর্মালুম হাওয়া 
হদয় পগল নাদ্বক। আদ্বম পতা পসই দ্বনদয় ওাঁর সদে তকব করদত র্াধয হলাম। ওঃ দ্বক 
সাংঘাদ্বতক মদ্বহলা, দ্বনশ্চয় ঘুদমর পঘাদর স্বে পেদখদেন। দ্বনদ্বশ্চত নাদ্বক পতাক ঢুদকদ্বেল। 
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আপদ্বনই র্লুন তাহদল দ্বক পস আর্ার র্াইদর পর্দ্বরদয় পভতদর হাত গদ্বলদয় দ্বেটদ্বকদ্বন 
লাদ্বগদয় দ্বেদয়দে? েরজায় পতা ফাঁকদফাকর পনই। এমদ্বনদত র্রদফর ঝদ়ি…। 
  
র্রফ? 
  
হা। যা র্রফ পদ়িদে এদগাদনাই োয়। এরকম অর্স্থা কদ্বেন িলদর্ পক জাদন। আপদ্বন 
দ্বক পখয়াল কদরনদ্বন পয পেন পথদম আদে? আমরা আটকা পদ়িদ্বে? একর্ার পতা সাতদ্বেন 
পেন অিল দ্বেল। 
  
এখন পকাথায় আমরা? 
  
দ্বভনদভাদ্বক আর ব্রদডর মাঝামাদ্বঝ। 
  
 ইস দ্বক কাণ্ড! 
  
 কন্ডাক্টরর পেৌদ়ি দ্বগদয় এক গ্লাস জল দ্বনদয় এল। 
  
শুভরাদ্বত্র মাঁদ্বসদয়। 
  
জল পখদয় ঘুদমার্ার পিষ্টা কদলন পপায়াদরা। পিাদখর পাতাটা সদর্মাত্র রু্দজ এদসদে 
েরজার কাদে একটা ভারী দ্বজদ্বনস প়িার িব্দ হল এমন সময়। 
  
পপায়াদরা লাদ্বফদয় উদি েরজা খুলদলন। কই দ্বকেু নাদতা! তার নজদর প়িল এক 
ভদ্রমদ্বহলা ডানদ্বেদক কদ্বরদডার ধদর পহাঁদট িদল যাদেন ধীর লদয়। 
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পরদন লাল টুকটুদক দ্বকদমাদনা। আর সর্ িুপিাপ অনয প্রাদন্ত কন্ডাক্টর পোট্ট পিয়াদর র্দস 
একরাি কাগজপদত্রর মদধয ডুদর্ আদে। 
  
যতসর্ উদটাপাটা িব্দ শুনদ্বে–ভার্দলন পপায়াদরা, সদ্বতযই আমার ভীমরদ্বত হদয়দে। 
  
 দ্বতদ্বন আর্ার দ্বর্োনায় এদস শুদলন, ঘুমটা অর্িয এর্ার ভাদলাই হল। 
  
যখন ঘুম ভাঙল জানালার িাদ্বসব খুদল মুখ র্া়িাদলন পপায়াদরা, তখদনা পেনটা পথদম 
রদয়দে। ঘদ্ব়িদত নটা পর্দজ পগদে। র্াইদর িাপ িাপ র্রফ। খানাকামরায় ফুলর্ারু্দ্বট হদয় 
দ্বিক পপৌদন েিটায় পগদলন তখন পসখাদন জমজমাট অর্স্থা। প্রথম পদ্বরিদয়র র্াধাটা 
পকদট যাওয়ার পর দ্বতদ্বন পেখদলন সর্াই দ্বনদজদের মদধয পজার কথার্াতবা িালাদেন। 
এই তুোর ঝদ়ির কলযাদে একটা কথা সকদলর মুদখ। অর্িয শ্রীমতী হার্বাদডর গলাই 
কাদন পভদস আদস সর্ দ্বকেু োদ্বপদয়। আমার নাদ্বক দ্বকেু অসুদ্বর্ধা হদর্ না র্দল আমার 
পমদয় আমাদক পই পই কদর এই পেদনই শুদয় র্দস িদল আসদত পারর্ র্লল। পেখুন 
কাণ্ডটা। দ্বকন্তু এখন। কাল র্াদে পরশু েীমার ো়িদর্। কদ্বেন এমন েুদভবাগ কপাদল 
আদে পক জাদন। পসটা ধরদত পারর্ দ্বক না তাই র্া পক জাদন। 
  
একই অর্স্থা ইতাদ্বলয়ানদ্বটরও। দ্বমলাদন তার জরুরী র্যর্সাদ্বয়ক পলনদেন আদে। ঘন্টা 
কদয়ক পর পেন িলদত শুরু করদর্ সকদলই এমন আিা করদে। আমার পর্ান আর তার 
পেদল পমদয়রা আমার জনয অদপক্ষা কদর থাকদর্ র্দল সুইদ্বডি মদ্বহলাদ্বট কুাঁদ্বপদয় পকাঁদে 
উিদলন। দ্বনশ্চয়ই ভার্দর্ পকাদনা গুরুতর েুঘবটনা ঘদটদে। তাদেরও পতা পকাদনা উপায় 
পনই জানর্ার। আো, আর কতক্ষে আমরা এখাদন আটকা পদ়ি থাকর্। পকউ দ্বক 
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উিরটা দ্বেদত পারদর্ না? পমরী পডদর্নহযাম দ্বজজ্ঞাসা করদলন। অনধযব তার গলার স্বর। 
দ্বকন্তু লক্ষয করদলন পপায়াদরা আদগর মদতা তাদত আর উৎকণ্ঠা পনই। আর্ার শ্রীমতী 
হার্বাড মুখ খুলদলন। 
  
কারও আর উৎসাহ পনই পকউ পকাদনা খর্রই রাদখ না। পকন একটু গতর না়িদত দ্বক 
হয়, পতমদ্বন হদয়দে এই পেনটাও। এক েেল দ্বনেমবা দ্বর্দেিী। 
  
আপদ্বন পর্াধহয় পরল পকাম্পাদ্বনর দ্বডদরক্টদরর পদে আদেন যদ্বে এ র্যাপাদর দ্বকদ্বঞ্চৎ 
আদলাকপাত করদত পাদরন, র্লদলন আর্াথনট ফরাসীদত পপায়াদরার দ্বেদক দ্বফদর। 
  
পপায়াদরা তাাঁদক হাত পনদ়ি থাদ্বমদয় দ্বেদলন। 
  
 আপদ্বন পর্াধহয় আমাদক মাঁদ্বসদয় কুক পভদর্ ভুল করদেন। 
  
 ওঃ পহা, আদ্বম েুঃদ্বখত। 
  
না, তাদত দ্বক হদয়দে। এ রকম ভুল পতা হদয়ই থাদক। আদ্বম আর্ার ওর জনয র্রাদ্দ 
কামরাটাদতই এখন আস্তানা পগদ়িদ্বে। 
  
খানাকামরায় অনুপদ্বস্থত দ্বকন্তু মাঁদ্বসদয় কুক। পক পক আদসনদ্বন আর? 
  
রাজকুমারী দ্রাদগাদ্বমরফ, হাদেদ্বরয়ান েম্পদ্বত, রাদিট তাাঁর পদ্বরিালক, রাজকুমারীর জামবান 
পদ্বরিারকদ্বট। পিাখ মুেদলন সুইদ্বডি মদ্বহলাদ্বট। 
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এভাদর্ পাাঁিজদনর সামদন পকউ কান্নাকাদ্বট কদর! ইস দ্বক পর্াকাদ্বমটাই না করলাম। 
ভগর্ান যা কদরন মেদলর জনয। 
  
তদর্ এইভাদর্ কদ্বেন থাকদত হদর্ পক জাদন। তা দ্বিক, অনধযব গলায় মযাককুইন র্লল। 
  
পকাদনা মুলুদক আদ্বে তাই র্া পক জাদন! সজল পিাদখ দ্বমদসস হার্বাড র্লদলন। 
  
 দ্বতদ্বন শুদন র্লদলন, যুদগাশ্লাদ্বভয়া। ওঃ র্লকান অঞ্চল তাই র্লুন। 
  
সর্দিদয় িান্ডা মাথার মানুে পেখদ্বে আপদ্বনই মােদমায়াদজল। দ্বমস পডদর্নহযামদক র্লদলন 
পপায়াদরা। 
  
পমরী কাাঁধ ঝাাঁকাদলন। 
  
দ্বমদথয পিাঁিাদমদ্বিই পতা সার হদর্। দ্বকই র্া করা যাদর্ র্লুন। 
  
আপদ্বন সদ্বতযই রু্দ্বদ্ধমতী। 
  
অকারে আদর্গ আমার আদস না। তদর্ অর্স্থার সদে মানুেদক মাদ্বনদয় িলদতই হদর্। 
তা নয়। র্াইদরর র্রদফর সূ্তদপর দ্বেদক উোস পিাদখ পমরী তাকাদলন। সর্ পথদক মদনর 
পজার পর্দ্বি আমাদের মদধয আপনার। িাদ্বরদ্বত্রক েৃঢ়তাও খুর্ আপনার। 
  
না না। আমার পথদক অদনক মদনর পজার রাদখন অন্ততঃ আদ্বম একজনদক জাদ্বন। 
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পক দ্বতদ্বন? 
  
 পমরী পডদর্নহযাদমর হিাৎ পযন সদ্বম্বৎ দ্বফরল। তার মুদখ হাদ্বস দ্বফরল মদন প়িল 
এতক্ষে পস একজন অদিনা দ্বর্দেিীর সদে কথা র্লদ্বেল। ঐ পয কুশ্রী মদ্বহলাদ্বট শুধুমাত্র 
দ্বনঃিব্দ তজবনী পহলানই পকমন দ্বর্শ্বিরাির িাসন করদেন র্রং ঐ র্য়স্কা মদ্বহলাদ্বটর 
কথাই ধরুন না পকন। সমস্তই পযন ওাঁর নপতৃক সম্পদ্বি। 
  
আমার র্নু্ধ দ্বকন্তু পেদনর সর্ কমবিারী মাঁদ্বসদয় কুদকরও র্ংিব্দ। অর্িয দ্বতদ্বন একজন 
ওপরওয়ালা র্দল। তার িদ্বরদত্রর অনমনীয়তার জনয নয়। 
  
পমরী পডদর্নহযাম হাসদলন। 
  
এইভাদর্ সকালটা পকদট পগল। েুদ্বশ্চন্তা অদনক কদম যায় সর্াই দ্বমদল একসদে কথার্াতবা 
র্লদল, খানাকামরায় পপায়াদরা পকন অদনদকই র্দসদ্বেদলন। তাাঁর পমদয়র কথা, মৃত 
স্বামীর খুাঁদ্বটনাদ্বট অভযাস, স্ত্রীর পর্ানা পমাজা না পরদল ভদ্রদলাক নাদ্বক িাদ্বন্ত পপদতন না। 
এইরকম গদল্প দ্বমদসস হার্বাড একাই আসদরর মধযমদ্বে দ্বেদলন। তার কথার পস্রাত পযন 
থামদতই িায় না। 
  
পর্ি খাদ্বনকক্ষে পর সুইদ্বডি ভদ্রমদ্বহলার সদে পপায়াদরা যখন র্যস্ত তখন একজন 
কন্ডাক্টর এদস োাঁ়িাদলা। 
  
আদ্বম সদ্বতযই েুঃদ্বখত আপনাদক দ্বর্রক্ত করার জনয, মাপ করদর্ন মাঁদ্বসদয়। 
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দ্বক র্যাপার? 
  
আপনাদক একর্ার মাঁদ্বসদয় কুক পেখা করদত র্দলদেন। সুইদ্বডি ভদ্রমদ্বহলার কাে পথদক 
দ্বর্োয় দ্বনদয় উদি োাঁ়িাদলন, পপায়াদরাদক দ্বনদয় এল কন্ডাক্টর। 
  
মাঁদ্বসদয় কুদকর নয় এই দ্বিতীয় পশ্রেীর কামরাটা। এই কামরাটাদক পেন্দ করা হদয়দে 
কারে েদ্ব়িদয় দ্বেদ্বটদয় র্সর্ার জায়গা এর্ং আলাপ আদলািনার পদক্ষ সর্দিদয় উপযুক্ত। 
আরও কদয়কজন আদেন ঘদর উাঁদ্বসদয় কুক ো়িাও। মাঁদ্বসদয় কুক একটা পোট সীদট র্দস 
আদেন। একজন পোদটাখাদটা পিহারার গাঢ় র্াোমী িাম়িার মানুে উদটাদ্বেদকর 
জানালার ধাদর। র্াইদর র্রদফর সূ্তদপর দ্বেদক তাাঁর পিাখ। নীল পপািাক পরা একজন 
মানুে েরজার দ্বিক সামদন। এ ো়িাও আদে পূর্ব পদ্বরদ্বিত পপায়াদরার কন্ডাক্টরদ্বট। 
  
এই পতা আপদ্বন এদস পগদেন, পিাঁদ্বিদয় উিদলন মাঁদ্বসদয় কুক। আমাদের সর্দিদয় পর্দ্বি 
েরকার আপনাদকই। 
  
পপায়াদরা র্নু্ধর মুদখামুদ্বখ র্সদলন। একটু সদর দ্বগদয় জানলার ধাদর মানুেদ্বট পপায়াদরাদক 
র্সর্ার জায়গা কদর দ্বেদলন। পর্ি গুরুতর পকাদনা দ্বকেু ঘদটদে তা কুদকর মুখ পেদখই 
পর্াঝা যাদে। র্যাপার দ্বক র্লুন পতা? 
  
আর র্লদর্ন না এই র্রদফর ঝদ়ি পেনআর িলদে না তার উপর…। 
  
 একটু থামদলন মাঁদ্বসদয় কুক, একটা অসু্ফট আওয়াজ পর্দ্বরদয় এল কন্ডাক্টদরর গলা 
পথদক। 
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আর্ার দ্বক হল? 
  
একজন যাত্রীদক খুন করা হদয়দে পোরা দ্বেদয়। তাদক তার কামরায় মৃত অর্স্থায় পাওয়া 
দ্বগদয়দে। 
  
কাদক? 
  
োাঁ়িান নামটা হল দ্বগদয়। হযাাঁ, রাদিট-এই পয কাগদজ পলখা আদে উদ্বন একজন 
আদমদ্বরকান। 
  
মাথা পনদ়ি যায় দ্বেল কন্ডাক্টর। 
  
ইস, পিাখ মুখ সাো হদয় পগদে ভদয় পর্িারীর। পপায়াদরা মুদখর দ্বেদক তাকাদলন 
কন্ডাক্টর। 
  
একু্ষদ্বন অজ্ঞান হদয় যাদর্ পর্িারীর যা অর্স্থা পেখদ্বে, ওাঁদক একটু র্সদত র্লুন মাঁদ্বসদয় 
  
কন্ডাক্টর গাডব সসদিাদি একটা পকাদে র্সল নীল ইউদ্বনফমব পরা পলাকদ্বট সদর োাঁ়িাদতই। 
তার মুখ েু হাত দ্বেদয় ঢাকা। 
  
তাহদল পতা সাংঘাদ্বতক কাণ্ড মিাই। গম্ভীর গলায় পপায়াদরা র্লদলন। 
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তাো়িা আর্ার দ্বক! খুন পযভাদর্ হল, ঝাদমলা প্রিণ্ড পর্দ়ি পগল তার উপর আর্ার পেন 
পযভাদর্ আটদক আদে। কতক্ষে পয এই েুেবিা িলদর্ পক জাদন? 
  
এখন পয আমরা যুদগাশ্লাদ্বভয়ায় আটদক প়িলাম। পেদন এই মুহূদতব এখানকার পকাদনা 
পুদ্বলিও পনই পয তার সাহাযয আমরা দ্বনদত পাদ্বর। 
  
এদতা ভীেে মুিদ্বকল হল। 
  
ওঃ পহা। ইদ্বনই ডাক্তার কনোনটাইন, আর ডাক্তার ইদ্বন মাঁদ্বসদয় এরকুল পপায়াদরা। 
আপনার সদে কথায় কথায় আলাপ কদ্বরদয় দ্বেদত এদকর্াদর ভুদলই পগদ্বে। 
  
ডাক্তার ঈেৎ ঝুাঁদক অদ্বভর্ােন জানাদলন। ওাঁর পিহারাদ্বট খুর্ই পোদটাখাদটা। 
  
ডাক্তার র্লদলন, আদ্বম দ্বকন্তু পমাটামুদ্বট দ্বনঃসদন্দহ পয খুনটা রাত র্াদরাটা পথদক েু-পটার 
মদধয হদয়দে। এই রকম পদ্বরদ্বস্থদ্বতদত দ্বকেুই র্লা যায় না অত দ্বহদসর্ কদর। 
  
দ্বমঃ রাদিটদক জীদ্বর্ত অর্স্থায় সর্ার পিদে পক পেদখদে? পপায়াদরা জানদত িাইদলন। 
  
উদ্বন জীদ্বর্ত দ্বেদলন খর্র যা আদে আমাদের কাদে তাদত মদন হয় রাত একটা র্াজদত 
কুদ্ব়ি দ্বমদ্বনট উদ্বন কন্ডাক্টর গাদডবর সদে কথা র্দলদ্বেদলন। 
  
এ কথা পপায়াদরা সমথবন করদলন। 
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আমার দ্বিক পাদির কামরাদতই পতা। হযাাঁ আদ্বম দ্বনদজর কাদন তা শুদনদ্বে। আদ্বমও জাদ্বন 
পকানও খর্র আর পমদলদ্বন তারপর। 
  
ডাক্তার র্লদলন, জানালাটা হাট কদর পখালা দ্বেল রাদিদটর। ঐ পদথই মদন হয় 
আততায়ী পাদ্বলদয়দে। দ্বকন্তু র্রদফর উপর পতা োপ থাকত তাহদল। আমাদের সমূ্পেব 
দ্বর্ভ্রান্ত করর্ার জনযই জানালাটা পখালা দ্বেল আমার মদন হয়। 
  
আর কখন এই হতযাকাদণ্ডর খর্রটা জানদত পারা পগল? গম্ভীর গলায় কুক র্লদলন, 
দ্বমদিল, যা যা জানদত িান মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা তার উির োও। 
  
পূর্ব পদ্বরদ্বিত দ্বমদিল নাদমর কন্ডাক্টর গাডবদ্বট কাাঁপদত কাাঁপদত উদি োাঁ়িাদলা। 
  
সযার আজ সকাদল দ্বমঃ রাদিদটর পদ্বরিারকদ্বট মদ্বনদর্র কামরার েরজায় ধাক্কা পেয়। 
পকাদনা সা়িা িব্দ পভতদর পথদক পাওয়া যায়দ্বন। দ্বমঃ রাদিট প্রাতঃরাি করদর্ন দ্বক না 
তা জানদত খানাকামরার পলাক আদস আধঘন্টা আদগ তাও প্রায় ধরুন পর্লা এগাদরাটা 
নাগাে। র্াধয হদয় ওাঁর কামরার েরজা আদ্বম আমার িাদ্বর্ দ্বেদয় খুদ্বল, দ্বভতদর দ্বকন্তু 
পিকল পেওয়া দ্বেল। হু হু কদর র্রফ কুদ্বি পভতদর ঢুকদে জানালাটা পখালা থাকার জদনয 
সদে একরাি িান্ডা হাওয়া। ভদ্রদলাক পর্াধহয় অজ্ঞান হদয় পগদেন ভার্লাম। আদ্বম 
তা়িাতাদ্ব়ি এই পেদনরই একজন কমবিারীদক পডদক েরজার পিকল পভদে েুজদন পভতদর 
ঢুদক পেদ্বখ উদ্বন মৃত অর্স্থায় পদ়ি আদেন। 
  
ওঃ পস দ্বক ভয়ানক েৃিয। 
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দ্বিউদর উদি দ্বমদিল আর্ার েু হাদত মুখ ঢাকদলা। 
  
আো আত্মহতযা নয় পতা? দ্বিদ্বন্তত গলায় পপায়াদরা র্লদলন, পিকল তুদল কুলুপ পেওয়া 
দ্বেল পভতর পথদক, গ্রীক ডাক্তার মৃেু হাসদলন। 
  
না মিাই। একটা সুস্থ রু্দ্বদ্ধর পলাক দ্বনদজর পেদহ র্াদরা পিাদ্দর্ার পোরার আঘাত করদর্ 
আত্মহতযা করদত িাইদল? 
  
পপায়াদরার পিাখ কপাদল উিল। 
  
পসদ্বক! এ পতা নৃিংস-কাণ্ড। 
  
এই প্রথম মুখ খুলল নীল ইউদ্বনফমব পরা পলাকদ্বট। দ্বনঘবাত পকাদনা পমদয়র কাণ্ড। এরকম 
ওরাই করদত পাদর। 
  
তাহদল পতা র্লদত হদর্ িরীদর যদথষ্ট িদ্বক্ত রাদখন পসই মদ্বহলাদ্বট। ডাক্তার র্লদলন, 
ডাক্তারী িাস্ত্রমদত যদথষ্ট গাদয়র পজার েরকার ওইরকমভাদর্ পোরা িালাদত পগদল। েু-
দ্বতনদ্বট পকাপ পতা মাংস পভে কদর হাদ়ি দ্বগদয় পিদকদে মিাই। 
  
দ্বক র্দলন? পুদরাপুদ্বর দ্বর্জ্ঞানসম্মত র্া পকতােুরস্ত নয় পপায়াদরা র্লদলন। 
  
যা র্দলদেন। পেখদল মদন হদর্ দ্বনঘবাত পকাদনা পাগদলর কাণ্ড, পযমন পতমন ভাদর্ 
যত্রতত্র আঘাত করা হদয়দে আর্ার মৃেু আাঁিদ়ির মদতা আঘাতও আদে পকাদনা পকাদনা 
জায়গায়। পযমন হয় পকউ এদলাদমদলা ভাদর্ পোরা িালায় পিাখ র্ন্ধ কদর। রাগদল পতা 
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পমদয়দের আর জ্ঞান থাদক না। পেখদর্ন এ পকাদনা পমদয়র কাণ্ড না হদয়ই যায় না নীল 
ইউদ্বনফমব পরা পলাকদ্বট র্লল। 
  
আমার একটা কথা র্লর্ার দ্বেল। র্লদলন পপায়াদরা, দ্বমঃ রাদিদটর মৃতুযভয় ও 
জীর্নহাদ্বনর আিিা দ্বেল পস কথাই দ্বমঃ রাদিট আমাদক র্দলদ্বেদলন গতকাল। একটু 
রদ্বসকতা করদলন এতক্ষে পর মাঁদ্বসদয় কুক। পকাদনা মদ্বহলা দ্বনশ্চয়ই নয়। এই পেদনই 
একজন জাাঁেদরল পিহারার আদমদ্বরকান আদে িকিদক জামাকাপ়ি পদর আর িুইংগাম 
খায়। আদ্বম যার কথা র্লদ্বে রু্ঝদত পারদেন পতা, পর্ি সদন্দহজনক পলাকটার হার্ভার্। 
  
মাথা না়িদলা কন্ডাক্টর গাডব। 
  
তদর্ আমার দ্বকন্তু ওাঁদক সদন্দহ হয় না সযার। এই আদমদ্বরকান ভদ্রদলাক পোল নম্বর 
কামরায় আদেন আদ্বম ওাঁদক এদকর্াদরর জনয কামরা পথদক পর্দরাদত র্া ঢুকদত 
পেদখদ্বন। 
  
ওভাদর্ দ্বক কাউদক অষ্টপ্রহর পিাদখ পিাদখ রাখা যায় নাদ্বক। পসটা তুদ্বম নাও পেখদত 
পাদরা। কথা হদে আমরা এখন দ্বক করর্? 
  
র্নু্ধর মুদখর দ্বেদক তাকাদলন পপায়াদরা। 
  
পেখুন আদ্বম দ্বক র্লদত িাইদ্বে তা আপদ্বন রু্ঝদত পারদেন, র্লদলন মাঁদ্বসদয় কুক। আদ্বম 
যদথষ্ট ওয়াদ্বকর্হাল আপনার ক্ষমতা সম্পদকব। আপদ্বন পূেব তেন্তভার গ্রহে করুন এটাই 
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আদ্বম িাই। না না, আপদ্বি পমাদটই করদর্ন না। একটা োদ্বয়ত্ব মাদন পরল কতৃবপদক্ষর 
পতা আদে। আদ্বম একটা সমাধান িাইদ্বে যুদগাশ্লাদ্বভয়ার পুদ্বলি আসার আদগই। 
  
তা যদ্বে না হয় ঝঞ্জাট, ঝাদমলা অদনক পর্দ়ি যাদর্। আপদ্বনও দ্বনশ্চয় িান না। অনয 
পকাদনা দ্বনরীহ যাত্রী অকারে েুদভবাগ সহয করুক। আমার অগাধ আস্থা আপনার 
দ্বর্েযারু্দ্বদ্ধর উপর মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা। আপদ্বন যদ্বে খুনীদক ধদর পেন তাহদলই আমার কাজ 
পিে। পুদ্বলি যখন আসদর্ তখন এই একটা হতযাকাণ্ড ঘদটদে। আর এই পলাকটা খুনী। 
র্লদলই কাজ পিে। 
  
আদ্বম যদ্বে কাজটা হাদত না দ্বনই র্া সমাধান না করদত পাদ্বর তাহদল? 
  
আহা, এমন কদর র্লদর্ন না, র্নু্ধদক দ্বপি িাপ়িাদনার ভদ্বেদত মাঁদ্বসদয় কুক র্লদলন। 
আপদ্বন অসীম ক্ষমতার্ান আর এটা একটা পসানার সুদযাগ আদ্বম জাদ্বন। মিাই হাদতর 
লক্ষ্মী পাদয় পিলদর্ন না। 
  
সমস্ত যাত্রীদের খুাঁদ্বটনাদ্বট দ্বর্র্রে সংগ্রহ করা দ্বক পসাজা কাজ? 
  
আদ্বম যা শুদনদ্বে, আপদ্বন পগাাঁদফ তা দ্বেদত দ্বেদত পিয়াদর র্দস র্দসই রহদসযর সমাধান 
করদত পাদরন। আমার এই উপকারটা েয়া কদর করুন। আদ্বম আর দ্বকেু িাই না। 
আপদ্বন মৃতদেহ পেখুন, যাত্রীদের দ্বজজ্ঞাসার্াে করুন, সূত্র সংগ্রহ করুন, তার একটা 
সদন্তােজনক সমাধান কদর দ্বেন। আপনার উপর আদ্বম সদ্বতযই ভরসা রাদ্বখ এর্ং জাদ্বন 
আপদ্বন দ্বক ভীেে রু্দ্বদ্ধমান। আপনাদক শুধু একটু মাথা খাটাদত হদর্। আর আপদ্বি 
করদর্ন না। 
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আদর্গ মাখাদনা সুদর পপায়াদরা র্লদলন, তখন হয়দতা অতটা রু্দ্বদ্ধমান নই। তদর্ 
সমাধান এই ঘটনার পদক্ষ অতটা কদ্বিন হদর্ না। আদ্বম একটু আদগই ভার্দ্বেলাম হাদত 
পকাদনা কাজ পনই এতখাদ্বন সময়। দ্বকন্তু পেখুন দ্বিক কাজ এদস জুদট পগল হাদতর 
কাদে। কথায় আদে পকাঁদ্বক স্বদগব দ্বগদয়ও ধান ভাদে। 
  
তাহদল আপদ্বন তেন্ত করদেন? 
  
 দ্বনশ্চয় আমার উপর পসটুকু ভরসা করদত পাদরন। 
  
খুর্ ভাদলা হল। আমরা আপনাদক যথাসাধয সাহাযয করর্। 
  
এই পেনটার একটা নক্সা িাই প্রথদমই। এর্ং তাদের পাসদপাটব দ্বটদ্বকট এর্ং পক পকাদনা 
কামরায় আদে তাদের পরীক্ষা করা েরকার। 
  
এ দ্বর্েদয় দ্বমদিল আপনাদক সাহাযয করদর্। 
  
র্াইদর পর্দ্বরদয় পগল কন্ডাক্টর। 
  
আদ্বম যাাঁদের দ্বিদ্বন তারা ো়িা পেদন আর পক পক আদেন, ডাক্তার কনোনটাইন আর 
আদ্বম এই পকািটাদত। 
  
তাাঁদক ভাদলা কদরই পিদন কন্ডাক্টর রু্খাদরে পথদক আসা পকাদনা একজন পখাাঁ়িা র্য়স্ক 
ভদ্রদলাকদক। তারপর অনযানয কামরাগুদলা পর্াধহয় কাদজ আসদর্ পতমন। কারে ঐ 
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দ্বেদকর জানালাগুদলা র্ন্ধ কদর পেওয়া হদয়দ্বেল কাল রাদত। খানাকামরা দ্বক ইস্তামু্বল 
কযাদল পকাদির সামদনর দ্বেদক কযাস, ডাক্তার আপদ্বন পতা তাই র্লদত িান, পয ইস্তামু্বল-
কযাদল পকাদির পভতদরই খুনীর পখাাঁজ পাওয়া যাদর্ তাই না? পপায়াদরা ধীর স্বদর 
র্লদলন। 
  
ঘা়ি না়িদলন ডাঃ কনোনটাইন। 
  
আমরা তুোর ঝদ়ির মদধয পদ্ব়ি রাত সাদ়ি র্াদরাটার পরই তারপর পথদক অনয পকাথাও 
একজন যাত্রীও পনদম যানদ্বন। 
  
দ্বিন্তার সুর মাঁদ্বসদয় কুদকর গলায়। 
  
এই পেদন..এই মুহূদতব…খুনী তাহদল পতা আমাদের সদেই আদে। 
  
. 
  
০৬. 
  
রহসযময়ী? 
  
পপায়াদরা র্লদলন, আমার খুর্ ভাদলা হয় প্রথদম আদ্বম দ্বমঃ মযাককুইদনর সাদথ কথা 
র্লর্ার পর একর্ার মৃত দ্বমঃ রাদিদটর কামরায় ডাক্তার যদ্বে আমার সদে যান। 
  
দ্বনশ্চয়ই যাদর্া। 

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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 পসখানকার কাজ দ্বমদট পগদল…। 
  
পহক্টর মযাককুইন দ্বিক পসই মুহূদতব প্রদর্ি করদলন। উদি োাঁ়িাদলন মাঁদ্বসদয় কুক। 
  
দ্বমঃ মযাককুইন আপদ্বন র্রং আমার জায়গায় র্সুন এই জায়গাটা পর্ি পোট। আর 
মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা আপনার মুদখামুদ্বখ। 
  
দ্বতদ্বন তারপর কমবিারীদ্বটর দ্বেদক দ্বফরদলন। 
  
পিাদনা সর্ পলাকজন সদ্বরদয় োও খানাকামরা পথদক। মাঁদ্বসদয় পপায়াদরার সুদ্বর্দধ হদর্ 
ওখাদন র্দস কথার্াতবা র্লদত আমার মদন হয়। 
  
পপায়াদরা মাথা পনদ়ি সায় দ্বেদলন। 
  
দ্বকন্তু আদ্বম পতা দ্বকেুই রু্ঝদত পারদ্বে না। পস র্লল ভাঙা ভাঙা ফরাসীদত, শুধু শুধু 
আমাদক পকন…এ সদর্র মাদনটা দ্বক? তখনও মযাককুইন োাঁদ্ব়িদয়। 
  
পপায়াদরা তাদক র্সদত র্লদলন হাদতর ইদ্বেদত। 
  
র্যাপার দ্বক মিাই, পিয়াদর র্দস আর্ার দ্বজজ্ঞাসা করল মযাককুইন। 
  
 মাথা না়িদলন পপায়াদরা। 
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আপনার মদ্বনর্ দ্বমঃ রাদিট মারা পগদেন তাই আপনাদক অতযন্ত েুঃদখর সদে জানাদ্বে 
র্যাপারটা অতযন্ত জদ্বটল। দ্বিস দ্বেদয় উিল মযাককুইন। পস অর্াক হদয় পগদে। এক 
মুহূদতবর জনয পিাখ েুদটা িকিক কদর উিল পযন। মুদখর ভদ্বেটা যাই পহাক না পকন 
েুঃখ র্া পর্েনার োয়ামাত্র তার মদধয পেখা পগল না। 
  
এই করল তাহদল পিে পযবন্ত ওরা… 
  
দ্বমঃ মযাককুইন আপদ্বন দ্বিক দ্বক র্লদত িান? 
  
 মযাককুইন দ্বিধাগ্রস্ত। 
  
দ্বমঃ রাদিটদক খুন করা হদয়দে তা আপদ্বন দ্বক ধদরই দ্বনদয়দেন, দ্বজজ্ঞাসা করদলন 
পপায়াদরা। 
  
মযাককুইন এর্ার সদ্বতয সদ্বতযই অর্াক হল। 
  
 হয়দ্বন রু্দ্বঝ? পসইরকমই পভদর্দ্বেলাম দ্বকন্তু আদ্বম। 
  
তাহদল উদ্বন ঘুদমর মদধয মারা পগদেন অসুস্থ হদয় আপদ্বন র্লদত িান; স্বাস্থয দ্বকন্তু ওনার 
োরুে ভাদলা দ্বেল। 
  
দ্বমঃ রাদিটদক পোরা দ্বেদয় হতযা করা হদয়দে দ্বকন্তু আপদ্বন এ দ্বর্েদয় এত দ্বনদ্বশ্চত হদলন 
দ্বক কদর পসটাই অর্াক লাগার এর্ং আপনার ধারোটাই সদ্বিক। আমাদক একটুক্ষে িুপ 
কদর পথদক মযাককুইন র্লল, আপদ্বন পক? পকনই র্া এত প্রে করা হদে? 
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আদ্বম একজন পগাদয়ন্দা। আমার নাম এরকুল পপায়াদরা। আদ্বম এ দ্বর্েদয় তেন্ত করদ্বে 
পরল কতৃবপদক্ষর হদয়। 
  
পপায়াদরা মযাককুইদনর পিাদখ মুদখ পকাদনা ভার্ান্তর না পেখার ফদল একটু হতাি 
হদলন। র্লদলন, আমার নামটার সদে আপদ্বন হয়দতা পদ্বরদ্বিত। 
  
হা মাদন পকাদনা মদ্বহলা েদ্বজবর পোকাদন আমার পকন জাদ্বন না মদন হদে-নামটা 
পেদখদ্বে। 
  
তাাঁর নাদমর ওই রকম মাহাত্ময পেদখ পপায়াদরার মুখটা কুাঁিদক পগল। 
  
যাকদগ ওসর্ কথা। আপদ্বন আপনার মদ্বনর্ সম্পদকব কতটুকু জাদনন পসটাই হল আমার 
আসল র্ক্তর্য, ওাঁর দ্বক আপদ্বন আত্মীয় দ্বেদলন? 
  
না না পনহাতই সদ্বির্। 
  
ওাঁর কাদে কাজ করদেন কতদ্বেন হল? 
  
এই র্ের খাদনক হদর্। 
  
ওাঁর সম্পদকব দ্বিক দ্বক দ্বক জাদনন? 
  
 পারদসয ওাঁর সদে আমার পদ্বরিয় হয় র্ের খাদনক আদগ। 
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 মযাককুইনদক র্াধা দ্বেদলন পপায়াদরা। 
  
 মাপ করদর্ন। আপদ্বন ওখাদন দ্বক করদ্বেদলন? 
  
পস অদনক কথা। একটা পতল পকাম্পাদ্বনর কাজ দ্বনদয় দ্বনউইয়কব পথদক দ্বগদয়দ্বেলাম। 
  
দ্বমঃ রাদিটও একই পহাদটদল আমার সদে দ্বেদলন। ওখাদন রীদ্বতমত আদ্বথবক কদষ্টর 
মুদখামুদ্বখ হদত হয়। পসই সময় ঝগ়িাঝাদ্বট িলদ্বেল ওাঁর সদ্বিদর্র সদে তাই এই কাজটা 
উদ্বন আমাদক দ্বনদত র্দলন। পর্ি খারাপ অর্স্থা থাকার েরুন আমার কাজটা দ্বনদত 
অগতযা রাজী হদয় যাই। অর্িয মাইদনপত্রও ভাদলাই দ্বেল। 
  
তারপর? 
  
দ্বমঃ রাদিদটর ভ্রমদের পনিা দ্বেল। দ্বকন্তু দ্বর্দেিী ভাো জানদতন না। পেি দ্বর্দেদি 
পঘারার ফদল আমার দ্বকেুটা পো-ভােীর কাজও করদত হত এর্ং কাজটা আমার মদনর 
মদতাই দ্বেল। 
  
এইর্ার র্লুন আপনার মদ্বনর্ পকমন দ্বেদলন? 
  
মযাককুইন কাাঁধ ঝাাঁকাদলা। তার পিাখমুখ পেখদল মদন হয় দ্বর্ব্রত পর্াধ করদে। 
  
 পর্ি কদ্বিন পসটা র্লা। 
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পুদরা নাম দ্বক ওাঁর? 
  
সযামুদয়ল এডওয়াডব রাদিট। 
  
আদমদ্বকান নাগদ্বরক? 
  
হা। 
  
পকাদনা অঞ্চদলর র্াদ্বসন্দা? 
  
 সদ্বিক র্লদত পারর্ না। 
  
আপদ্বন তাহদল যতটুকু জাদনন তাই র্লুন। 
  
দ্বমঃ রাদিট সম্বদন্ধ আমার পতমন দ্বকেুই জানা পনই, সদ্বতয কথা র্লদত দ্বনদজর কথা উদ্বন 
সাতকাহন কদর পিানাদতন না। 
  
পকন র্লুন পতা? 
  
দ্বক কদর জানর্? দ্বকেু দ্বকেু মানুদের জীর্দন পতা এরকম ঘদট পুরাদনা দ্বেদনর কথা 
ভুলদত িাইদতন উদ্বন। ওাঁর অতীত দ্বকদ্বঞ্চৎ লজ্জাকর। 
  
র্যস। আপদ্বন দ্বক সন্তুষ্ট দ্বেদলন এইরকম দ্বকেু ঘদটদে ধদর দ্বনদয়ই। 
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 তা নয় দ্বিক। 
  
আত্মীয়স্বজন দ্বক দ্বেল ওাঁর? 
  
পতমন কাদরা কথা র্লদত শুদ্বনদ্বন কখনও। 
  
 ঈেৎ কাদ্বিনয গলার স্বদর আনদলন পপায়াদরা। 
  
তরু্ও আপনার দ্বকেু একটা অস্পষ্ট ধারো দ্বনশ্চয়ই গদ়ি উদিদে? 
  
হযাাঁ, দ্বকেুটা তা র্লদত পাদরন। এই পযমন ধরুন রাদিট ওাঁর আসল নাম নয় আমার 
পকন জাদ্বন না মদন হয়। দ্বতদ্বন আদমদ্বরকা োদ়িন দ্বনঘবাত পকাদনা পগাপন কারদে। পকননা 
দ্বতদ্বন দ্বেদ্বর্য পখািদমজাদজ দ্বেদলন আর কদয়ক সপ্তাহ আদগ। 
  
তারপর? 
  
ভয় পেখাদনা উদ়িা দ্বিদ্বি আসদত শুরু কদর ওাঁর নাদম। 
  
স্বিদক্ষ পেদখদেন আপদ্বন? 
  
 হা। দ্বিদ্বিপত্র পলনদেন ওাঁর আদ্বমই করতাম। 
  
 িাকরীর একটা অে দ্বেল এটা। প্রথম দ্বিদ্বিটা ধরুন দ্বেন পদনদরা আদগ আদস। 
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এই দ্বিদ্বিগুদ্বল দ্বক নষ্ট কদর পফলা হদয়দ্বেল? 
  
না। পর্াধহয় আমার কাদেই খুাঁজদল পাওয়া যাদর্ পগাটা েুদয়ক দ্বিদ্বি। একটা দ্বোঁদ়ি 
পফদলদ্বেদলন রাদগর মাথায়। লাগদর্ দ্বিদ্বিগুদলা? 
  
র়্ি উপকার হয়, যদ্বে একটু কষ্ট কদর খুাঁদজ পেদখন। কামরা পেদ়ি মযাককুইন পর্দ্বরদয় 
পগল। খাদ্বনক পর দ্বফদর এদস পপায়াদরার পটদ্বর্দল েুদটা পনাংরা কাগজ রাখল। 
  
এই রকম প্রথম দ্বিদ্বিটা : 
  
 আমাদের পিাদখ ধুদলা দ্বেদয় পাদ্বলদয় যদ্বেও তুদ্বম সফল হদত পাদরাদ্বন। পতামাদক আমরা 
খুাঁদজ র্ার করর্ই এর্ং জীর্ন দ্বেদয় পতামাদক ঋে পিাধ করদত হদর্। পৃদ্বথর্ীর পযখাদনই 
থাদকা না পকন রাদিট দ্বনস্তার পতামার পনই। 
  
সাক্ষর পনই পকাদনা দ্বিদ্বির দ্বনদি। 
  
দ্বিতীয় কাগজটা ভুরু কুাঁিদক পপায়াদরা হাদত দ্বনদলন। 
  
রাদিট পতামার এর্ার পিে সময় ঘদ্বনদয় এদসদে। খুর্ িীগদ্বগরই পেখা হদর্। আমরা 
পতামায় ো়ির্ না। 
  
ধীদর ধীদর দ্বিদ্বিটা নাদ্বমদয় পরদখ পপায়াদরা র্লদলন, পমাটামুদ্বট একই ধাাঁি দ্বিদ্বি েুদটার। 
অর্িয সমূ্পেব একই রকম নয় হাদতর পলখাটা। 
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তার মুদখর দ্বেদক তাদ্বকদয় হাাঁ কদর রইল মযাককুইন। দ্বমঃ মযাককুইন দ্বিদ্বিটা একজন 
পলাক পলদখদ্বন। অর্িয আপনার পিাদখ এত দ্বকেু ধরা প়িদর্ না; এর জনয পিাখ িাই 
অদ্বভজ্ঞ পলাদকর র্লদলন পপায়াদরা। এক সদে েু দ্বতনজদন দ্বমদল দ্বলদখদে। অদনকটা এই 
রকম একজন একটা দ্বলদখদে–অনযজন আদরকটা যাদত িট কদর হাদতর পলখা না পিনা 
যায়, সর্ই র়্ি র়্ি অক্ষদর একজন একটা িব্দ দ্বলদখদে। আো দ্বমঃ রাদিট পয আমার 
সাহাযয পিদয়দ্বেদলন তা জাদনন? 
  
আপনার সাহাযয? 
  
এ দ্বর্েদয় পস পয দ্বর্নু্দদ্বর্সগবও জাদনন না। মযাককুইদনর গলার স্বদরই পদ্বরোর পটর 
পাওয়া পগল। 
  
পপায়াদরা ঘা়ি না়িদলন। 
  
হা ভয় পপদয়দ্বেদলন উদ্বন। আো ওাঁর দ্বক ধরদনর প্রদ্বতদ্বক্রয়া হদয়দ্বেল র্লুন পতা প্রথম 
দ্বিদ্বিখানা পপদয়। 
  
পসভাদর্ সদ্বিক কদর দ্বকেু র্লা মুদ্বস্কল। দ্বকেুটা দ্বিধার সুদর র্লল মযাককুইন। একটু 
পহদসদ্বেদলন প্রথদম। দ্বকন্তু িদ্বিত হদয়দ্বেদলন পর্ি মদন মদন। পিাঁিাদমদ্বি কদর র্াইদর 
প্রকাি করার মানদ্বসকতা ওাঁর দ্বেল না। 
  
সায় দ্বেদলন পপায়াদরা। তারপর একটা সদ্বতয কথা র্লদর্ন দ্বমঃ মযাককুইন, আপদ্বন দ্বক 
ধারো পপােে করদতন আপনার মদ্বনর্ সম্বদন্ধ? আিমকা দ্বজজ্ঞাসা করদলন। 
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পহক্টর মযাককুইন ভার্দলা েু এক মুহূতব উির পের্ার আদগ। তারপর দ্বিধাহীন গলায় 
র্লল, আদ্বম ওাঁদক এদকর্াদরই পেন্দ করতাম না। 
  
পকন? 
  
তা দ্বিক র্লদত পারর্ না। উদ্বন আমার সদে পমাটামুদ্বট সহৃেয় র্যর্হারই করদতন দ্বকন্তু 
আদ্বম ওাঁদক সদ্বতয কথা র্লদত–দ্বিক দ্বর্শ্বাস করদত পারতাম না। উদ্বন একজন নৃিংস 
ভয়ির পলাক মদন হত। অর্িয আমার এই ধারোর পকাদনা র্াস্তর্ দ্বভদ্বি দ্বেল না এটা 
স্বীকার করদতই হদর্। 
  
ধনযর্াে দ্বমঃ মযাককুইন। আর একটা কথা, আপদ্বন পিে কখন জীদ্বর্ত অর্স্থায় পেদখন 
দ্বমঃ রাদিটদক। 
  
কাল রাদত। এই ধরুন েিটা হদর্। কদয়কটা জরুরী কাগদজ সই করদত আদ্বম ওাঁর 
কামরায় দ্বগদয়দ্বেলাম। 
  
কাগজ? দ্বক সংক্রান্ত? 
  
দ্বকেু পুরাদনা কাাঁদির দ্বজদ্বনস পারদসয উদ্বন দ্বকদনদ্বেদলন। তারই রদ্বসে, পয দ্বজদ্বনসগুদ্বল 
আসদল উদ্বন পকদনন, ভুল কদর অনয মাল পািাদনা হদয়দ্বেল তার র্েদল। আমরা পর্ি 
খাদ্বনকক্ষে কথা র্দ্বল পসই দ্বর্েদয়। 
  
এর্ং তখনই দ্বমঃ রাদিটদক পিের্াদরর মদতা জীদ্বর্ত অর্স্থায় আপদ্বন পেদখদ্বেদলন? 
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হযাাঁ। 
  
পিে উদ়িা দ্বিদ্বিটা কদর্ নাগাে পান দ্বমঃ রাদিট আপদ্বন দ্বক জাদনন? 
  
কনস্তাদ্বন্তদনাদপাল আমরা পযদ্বেন োদ্ব়ি পসইদ্বেন সকালদর্লায়। 
  
আর একটা কথা, আপনার মদ্বনর্ দ্বমঃ রাদিদটর সদে আপনার সম্পকব পকমন দ্বেল দ্বমঃ 
মযাককুইন? পিাখ েুদটা দ্বঝদ্বকদয় উিল মযাককুইদনর। 
  
িমৎকার সযার। এককথায় িমৎকার। দ্বর্নু্দমাত্র দ্বতক্ততা দ্বেল না আমাদের সম্পদকবর 
মদধয। 
  
একটু দ্বলদখ দ্বেন আপনার নাম আর দ্বিকানাটা। 
  
মযাককুইন দ্বলদখ দ্বেল। পহক্টর উইলাডব মযাককুইন। 
  
দ্বিকানা : দ্বনউইয়দকবর এক জায়গা। 
  
দ্বমঃ মযাককুইন আজ এই পযবন্তই। 
  
আপনার সদে আজ পয সমস্ত কথার্াতবা হল, এই মুহূদতব েয়া কদর প্রকাি করদর্ন না 
র্াইদর এমনদ্বক অপনার মদ্বনর্ পয দ্বনহত হদয়দেন তাও। 
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ওাঁর পদ্বরিারক মযান্টার মযান পতা জানদর্ই। 
  
এতক্ষদে পস হয়দতা পজদনও পগদে। নরম গলায় পপায়াদরা র্লদলন, তাই যদ্বে হয় তদর্ 
তাদকও মুখ র্ন্ধ কদর থাকদত েয়া কদর অনুদরাধ জানাদর্ন। 
  
পকাদনা অসুদ্বর্ধা পনই তাদত। খাাঁদ্বট ইংদরজ তত দ্বমশুদক নয় পমাদটই কারুর সাদত পাাঁদি 
থাদক না দ্বেদ্বর্য আপন মদন থাদক। তাো়িা ওর ধারো আদমদ্বরকানদের সম্পদকব পর্ি 
দ্বনিুমাদনর আর অনয জাদতর পলাদকদের পতা মদ্বনদ্বেয র্দলই মদন কদরন না। 
  
ধনযর্াে দ্বমঃ মযাককুইন। 
  
দ্বক মদন হয় সর্ই দ্বর্শ্বাসদযাগয, মাঁদ্বসদয় কুক র্লদলন। মযাককুইন র্াইদর পর্দ্বরদয় যাওয়া 
মাত্র। 
  
ও পমাদটই পেন্দ করত না মদ্বনর্দ্বটদক পসটা স্পষ্টই র্দল পগল। রাদিট পয সাহাযয 
পিদয়দ্বেদলন আমার কাদে তাও ওর কাদে অজানা দ্বেল অর্িয অর্াক হর্ার দ্বকেুই পনই 
এর মদধয কারে রাদিট পগাপনীয়তা পেন্দ করদতন। 
  
দ্বকেুটা উৎফুি হদলন মাঁদ্বসদয় কুক। 
  
তাহদল আমরা অন্ততঃ একজনদক সদন্দদহর তাদ্বলকার র্াইদর রাখদত পাদ্বর। 
  
আদ্বম দ্বকন্তু পসরকম দ্বকেুই র্দ্বলদ্বন। 
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আমার পপিা সর্াইদক পিে মুহূতব পযবন্ত সদন্দহ করা। 
  
আমার দ্বর্শ্বাস এই ভদ্র সুন্দর সুেিবন র্যদ্বক্তদ্বট তার মদ্বনর্ দ্বমঃ রাদিটদক রাদগর মাথায় 
এদলাপাথাদ্ব়ি র্াদরা পিাদ্দর্ার পোরা িাদ্বলদয় দ্বনশ্চয় খুন কদরদ্বন। 
  
তা দ্বিক। মদন হয় দ্বনঘবাত পাগল খুদ্বনটা। পকাদনা মদ্বহলা নয়দতা পকাদনা লাদ্বতন 
মদনারৃ্দ্বির মানুে ঘৃোয়, আদক্রাদি হয়দতা পস স্বাভাদ্বর্ক মানুে দ্বেল না। 
  
. 
  
০৭. 
  
মৃতদেহ 
  
পপায়াদরা ডাঃ কনোইদনর দ্বপেু দ্বপেু দ্বনহত দ্বমঃ রাদিদটর কামরায় এদস প্রদর্ি 
করদলন। একটু আদগই কণ্ডাক্টর েরজা খুদল দ্বেদয়দ্বেল িাদ্বর্ দ্বেদয়। 
  
দ্বজদ্বনসপত্র দ্বক খুর্ পর্দ্বি না়িািা়িা করা হদয়দে এ কামরার, দ্বজজ্ঞাসু েৃদ্বষ্টদত ডাক্তাদরর 
দ্বেদক তাদ্বকদয় র্লদলন। 
  
না। সার্ধাদনই মৃতদেহ যথাসম্ভর্ পরীক্ষা কদরদ্বে। 
  
 দ্বকেুই পোাঁয়া হয়দ্বন। 
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 পপায়াদরা িারধাদর পিাখ রু্দ্বলদয় দ্বনদলন। 
  
অসম্ভর্ িান্ডা কামরার পভতরটা, হু হু কদর হাওয়া ঢুকদে িাদ্বসবর ফাাঁক দ্বেদয়। ডাক্তার 
পহদস র্লদলন, জানালাটা র্ন্ধ কদ্বরদ্বন আদ্বম ইদে কদরই পযমন দ্বেল পতমনই আদে। 
  
জানালাটা পরীক্ষা করদলন পপায়াদরা। 
  
জানালাটা দ্বর্ভ্রান্ত করর্ার জদনযই পখালা রদয়দে। পকউ র্াইদরও পর্দরায়দ্বন এই পদথ। 
যদ্বে হতযাকারী পালাদতও দ্বকন্তু তুোর ঝ়িই পস আিায় র্াধ পসদধদে। 
  
জানালার ধাদর পপায়াদরা দ্বকেুটা সাো রাসায়দ্বনক পোথব েদ্ব়িদয় দ্বেদলন। 
  
না। পকাদনা দ্বকেুই পাওয়া পগল না, আঙুদলর োপটাও পনই। অর্িয আঙুদলর োপ কারই 
র্া পাওয়া পযদতা। 
  
আজকাল খুনীরা এই সর্ কাাঁিা কাজ কদরই না। জানালাটা র্ন্ধই করাই ভাদলা। 
  
 পপায়াদরা জানালাটা র্ন্ধ কদর দ্বেদয় রাদিদটর মৃতদেদহর দ্বেদক ঘুদর তাকাদলন। 
  
 রাদিদটর পরদন পায়জামা আর কুতবা। জামার পর্াতামগুদলা পখালা আর জায়গায় 
জায়গায় রদক্তর কালদি পোপ। আদ্বম পর্াতামগুদলা খুদলদ্বেলাম মৃতদেহ পরীক্ষা করর্ার 
সময়, র্যাখযা করদলন ডাক্তার। 
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সামদনর দ্বেদক ঝুাঁদক পপায়াদরা নীরস গলায় র্লদলন, ওাঁদক পকউ এখাদন োাঁদ্ব়িদয় র্ারম্বার 
আঘাত কদরদে, গুদে পেদখদেন দ্বক ক্ষতস্থাদনর সংখযা কটা? 
  
পগাটা র্ার পতা হদর্ই–কদয়কটা সামানয আাঁিদ়ির মদতা তার মদধয দ্বতনদট ক্ষত 
সাংঘাদ্বতক, এগুদলার মদধয পয পকাদনা একটাই মৃতুয ঘটার্ার পদক্ষ যদথষ্ট। পপায়াদরা 
দ্বফদর তাকাদলন কারে তার গলার স্বদর এমন দ্বকেু দ্বেল। 
  
মৃতদেদহর দ্বেদক দ্বস্থর েৃদ্বষ্টদত ভুরু কুাঁিদক তাদ্বকদয় রদয়দেন ডাক্তার। 
  
নতুনত্ব দ্বকেু পিাদখ প়িদে ডাক্তার? 
  
দ্বিকই ধদরদেন। 
  
 র্যাপারটা দ্বক? 
  
এই পয এখাদন লক্ষয করুন ক্ষতস্থানগুদলা যতটা গভীর রক্তপাত দ্বকন্তু হয়দ্বন দ্বিক এই 
েুদ্বট ক্ষতস্থাদন। 
  
অথবাৎ? 
  
এই আঘাতগুদলা করা হদয়দ্বেল রাদিদটর মৃতুযর পর। 
  
 দ্বকন্তু পসটা সম্ভর্ দ্বক? 
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পপায়াদরা দ্বিন্তাদ্বিতভাদর্ জর্ার্ দ্বেদলন, হতযাকারী হয়দতা দ্বনদ্বশ্চত দ্বেল না পয পস কাজটা 
করদত পপদরদে দ্বকনা। পসই জদনযই দ্বিতীয়র্ার দ্বফদর এদসদ্বেল এটা একটা র্যাপার হদত 
পাদর। তদর্ এদত ঝুাঁদ্বক পথদক যায়। আপনার আর দ্বকেু নজদর প়িদে? 
  
আর একটা কথা। 
  
র্লুন। 
  
এই ক্ষতটা পেখুন। ডান কাাঁদধর কাোকাদ্বে ডান হাদতর দ্বনদি। এই পপদ্বেলটা দ্বেদয় 
আপদ্বন দ্বক এই আঘাত করদত পারদর্ন? 
  
উজ্জ্বল হদয় উিল পপায়াদরার মুখ। 
  
একটু কষ্টসাধয ডান হাত দ্বেদয় আঘাত করাটা তদর্ র্াাঁ হাত দ্বেদয় কদর থাকদল… 
  
দ্বিক তাই মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা র্াাঁ হাত দ্বেদয়ই আঘাতটা করা হদয়দে। ডাক্তার র্লদলন। 
  
অথবাৎ আমাদের হতযাকারী নযাটা। কাজটা দ্বকন্তু তাহদল আমাদের আরও জদ্বটল হদয় 
পগল। 
  
হা। ডান হাত দ্বেদয়ও কতকগুদলা আঘাত দ্বনদ্বশ্চতভাদর্ করা হদয়দে। অথবাৎ একজন সেী 
দ্বেল হতযাকারীর। আো কামরার আদলা জ্বলদ্বেল? 
  
র্লা িক্ত। কারে সর্ কামরার আদলা সকাল েিটায় কণ্ডাক্টর দ্বনদ্বভদয় পেয়। 
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পর্াঝা যাদর্ সুইিগুদলা পেখদল। 
  
েুদটা আদলা কামরায়। র়্ি আদলাটা কামরাটাদক পুদরা আদলাদ্বকত করার জনয, মাথার 
কাদে পয আদলা পসটা র্ইপত্র প়িার জনয। দ্বিতীয় আদলাটার মাথায় ঢাকনা আদে পসটা 
টানদল আ়িাল প়িদর্। সুইি র্ন্ধ দ্বেল আদলাটার আর ঢাকা পেওয়া দ্বেল দ্বিতীয় 
আদলাটার। 
  
প্রথম আততায়ী দ্বফদর যার্ার সময় র়্ি আদলাটা দ্বনদ্বভদয় দ্বেদয় যায় তার কাজ পিে হদয় 
যার্ার পর। দ্বিতীয় জন কদয়কর্ার মৃত পেদহ আঘাত কদর িুদ্বপ সাদর িদল যায়। আমার 
মদন হয়, পপায়াদরা র্লদলন। 
  
িমৎকার, ডাক্তার র্লদলন। 
  
খুর্ সদন্তােজনক র্যাখযা এটাও দ্বকন্তু আমার কাদে নয়। 
  
পদ্বরদ্বস্থদ্বতটা দ্বকভাদর্ আর পর্াঝাদত পারদর্ন র্লুন। 
  
দ্বনদজর কাদে র্ারর্ার দ্বজদজ্ঞস করদ্বে পসই কথাই। আো আসুন ভার্া যাক এর স্বপদক্ষ 
আর দ্বক দ্বক যুদ্বক্ত খা়িা করা যায় পয হতযাকারীরা কমপদক্ষ েুজন। 
  
পস কথা পতা পর্াঝা যাদে ক্ষতগুদলা পরীক্ষা করদলই। 
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পসগুদ্বল হালকা আাঁিদ়ির মদতা তার জনয নেদ্বহক িদ্বক্তর প্রদয়াজন হয়দ্বন দ্বকন্তু পসগুদ্বল 
মাংসদপিী পভে কদর পগদে। এমনই গভীর পসগুদলার পক্ষদত্র নেদ্বহক িদ্বক্তর প্রদয়াজন 
হদয়দে। 
  
দ্বনঃসদন্দদহ একজন পুরুে োয়ী গভীর ক্ষতগুদলার। 
  
হা। 
  
এদকর্াদরই অক্ষম দ্বক পকাদনা মদ্বহলা এই ধরদনর আঘাদতর পক্ষদত্র। 
  
তা নয়। তদর্ েক্ষতা এর্ং তারুেয েরকার। আদ্বম ডাক্তার দ্বহসাদর্ র্লদত পাদ্বর পয, এ 
পকাদনা মদ্বহলার কাজ নয়। এর্ং এ যুদ্বক্ত সমথবন পযাগযও নয়। 
  
পপায়াদরা িুপ কদর থাকদলন েু এক মুহূতব। 
  
আপদ্বন দ্বক আমার কথাটা রু্ঝদত পারদেন? ডাক্তার উদ্বিগ্ন গলায় র্লদলন। 
  
দ্বনশ্চয়ই। পকাদনা মদ্বহলার িারা হালকা আাঁি়িগুদলা সৃষ্ট আর একজন িদ্বক্তিালী পুরুে 
রাদিটদক আঘাত কদরদে র্যাপারটা হল এই। আর একজন দ্বনশ্চয় নযাটা। দ্বক আদক্কল 
পেখুন দ্বমঃ রাদিটও দ্বেদ্বর্য িান্তভাদর্ খুন হদয়দে, পকাদনা ধস্তাধদ্বস্তর দ্বর্নু্দমাত্র দ্বিহ্নই 
পনই। 
  
পোট্ট স্বয়ংদ্বক্রয় দ্বপস্তলটা র্ার করদলন পপায়াদরা রাদিদটর র্াদ্বলদির দ্বনদি পথদক। 
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 দ্বপস্তদল গুদ্বল ভরা আদে, তার মদন দ্বর্পদের আিিা দ্বেল পেখুন ডাক্তার। 
  
রাদিদটর দ্বেদনর পর্লায় পরর্ার সুযট কামরার পেওয়াদল হুদক পদ্বরপাদ্বটভাদর্ ঝুদ্বলদয় 
রাখা হদয়দে। র্াাঁধাদনা োাঁদতর পাদ্বট একদ্বট গ্লাদস পডার্াদনা। একটা খাদ্বল গ্লাস, োইোনী, 
জদলর পর্াতল, ফ্লাক্স। োইোনীদত এক-একটা পপা়িা দ্বসগাদরদটর টুকদরা। আর কদয়ক 
টুকদরা পপা়িা কাগজ, েুদটা র্যর্হার করা পেিলাই কাদ্বি। খাদ্বল গ্লাসটা নাদকর কাদে 
আনদলন ডাক্তার। 
  
হু এর্ার পর্াঝা যাদে ক়িা ঘুদমর ওেুদধর জনয রাদিট হতযাকারীদক র্াধা পেয়দ্বন। 
  
পপায়াদরা পপা়িা পেিলাই কাদ্বি েুদ্বট পরীক্ষা করদত লাগদলন। 
  
 দ্বক মিাই সূত্র দ্বমলদলা? ডাক্তার উৎফুি গলায় দ্বজজ্ঞাসা করদলন। 
  
একটা সাধারে, অনযটা িযাপ্টা, কাগদজর নতদ্বর েুদটা কাদ্বি েু রকদমর। 
  
সাধারেত পেদন এই ধরদনর কাগদজর কাদ্বি দ্বর্দ্বক্র হয়। পপায়াদরা রাদিদটর 
জামাকাপদ়ির পভতর পথদক একটা পেিলাই পপদলন। 
  
এটা পেখুন সাধারে মাদনর। িযাপ্টা পেিলাই কাদ্বিটা দ্বনঃসদন্দদহ ওাঁর নয়। ওই রকম 
পযাদকট কামরায় পাওয়া যায় দ্বকনা খুাঁদজ পেদ্বখ একটু। 
  
দ্বকন্তু পকাথাও খুাঁদজ পাওয়া পগল না। 
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তীক্ষ্ণ েৃদ্বষ্টদত সারা কামরা পখাাঁজার পর দ্বতদ্বন একদ্বট পমদয়দের োমী রুমাল পপদলন, 
তাদত রদ্বঙন সূততা দ্বেদয় একদকাদে পলখা আদে ইংদরজীদত H অক্ষর। 
  
পরলকমবিারীর সদন্দহ তাহদল দ্বিকই দ্বেল পয এ র্যাপাদর পকাদনা মদ্বহলা দ্বনশ্চয় জদ্ব়িত, 
ডাক্তার র্লদলন। 
  
হদতও পতা পাদর পসই মদ্বহলাদ্বট িলদ্বচ্চদত্রর পগাদয়ন্দা গদল্পর মদতা তার রুমালটা সূত্র 
দ্বহসাদর্ পফদল পরদখ পগদেন। 
  
তাই নাদ্বক? 
  
ঈেৎ র্যাদের সুর পযন পিানাল পপায়াদরার কথায় ডাক্তাদরর মদন হল। 
  
আরও একটা পাইপ দ্বক্লনার খুাঁদজ পপদলন পপায়াদরা। এটা হয়দতা রাদিদটর সম্পদ্বি, 
ডাক্তার র্লদলন। 
  
না, রাদিদটর সম্পদ্বির মদধয পাইপ, পাউি, র্া তামাক দ্বকেুই পনই। 
  
 এটাও একটা রহদসযর সূত্র তাহদল। 
  
দ্বনশ্চয়ই, সূদত্রর এই আদ্বধকযটাই আমাদক পর্দ্বি ভার্দে। পয দ্বজদ্বনস পুরুে মানুদের 
দ্বতদ্বনও দ্বক ভুল কদর পফদল পগদেন? আো পগল পকাথায় পোরাটা? 
  
পসটা দ্বনশ্চয়ই হতযাকারী সদে কদর দ্বনদয় পগদে। 
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দ্বকন্তু পকন? 
  
রাদিদটর জামার রু্ক পদকদট এই পসানার ঘদ্ব়িটা দ্বেল এটা নজদর পদ়িদ্বন এই পেখুন। 
ডাক্তার, মাঁদ্বসদয় পপায়াদরাদক র্লদলন। 
  
ঘদ্ব়িটা একটা পর্দজ পদনর দ্বমদ্বনদট র্ন্ধ হদয় পগদে এর্ং দ্বনশ্চয় আঘাদতর ফদল কাাঁিটাও 
পভদঙ পগদে। 
  
একটা পমাটামুদ্বট আন্দাজ পাওয়া যাদে পয খুন হর্ার সদ্বিক সমদয়র। রাত র্াদরাটা 
পথদক েুদটার মদধয পয পকাদনা সময় ঘটনাটা ঘদটদে অর্িয আদ্বমও র্দলদ্বেলাম। 
  
হা হা পস পতা হদতই পাদর। 
  
পর্াধহয় পপায়াদরার স্বদর সূক্ষ্ম র্দক্রাদ্বক্ত দ্বেল। 
  
দ্বফদর তাকাদলন ডাক্তার। 
  
আদ্বম রু্দ্বঝ না মিাই আপদ্বন দ্বক এত ভাদর্ন সময় সময়। 
  
আদ্বমও দ্বনদজও দ্বকেু রু্দঝ উিদত পারদ্বে না। 
  
আর পসজনযই পর্দ্বি কদর ভার্াদে আমায়। 
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তীক্ষ েৃদ্বষ্টদত পপায়াদরা জরীপ করদত লাগদলন। এক টুকদরা আধদপা়িা কাগজ পেখাদলন 
ডাক্তার। 
  
পসটাদক খুর্ যত্ন কদর তাদকর উপর পরদখ শুকদনা কাপ িাপা দ্বেদয় রাখদলন পপায়াদরা, 
যাদত উদ়ি না যায়। 
  
পয পকাদনা মদ্বহলার একটা টুদ্বপ রাখার র্াক্স খুর্ই প্রদয়াজন রু্ঝদলন ডাক্তার। োাঁ়িান 
কণ্ডাক্টরদক ডাদ্বক। পপায়াদরা কামরার েরজা খুদল মুখ র্া়িাদলন কণ্ডাক্টর গাডব পেৌদ়ি 
এল। 
  
এই র্দ্বগদত মদ্বহলা কজন আদেন? দ্বজজ্ঞাসা করদলন। 
  
মাঁদ্বসদয় েজন। ঐ আদমদ্বরকান পপ্রৌঢ়া, সুইদ্বডস মদ্বহলা। ইংদরজ তরুেী। কাউদন্টস 
আদেদ্বস, রাজকুমারী দ্রাদগাদ্বমরফ, আর তাাঁর পদ্বরিাদ্বরকা। 
  
টুদ্বপ রাখর্ার র্াক্স দ্বক সর্ার কাদে আদে এাঁদের? 
  
হা মাঁদ্বসদয়। 
  
পর্ি তুদ্বম র্রং … আো ঐ সুইদ্বডস মদ্বহলাদ্বটর আর রাজকুমারীর পদ্বরিাদ্বরকাদ্বটর কামরা 
পথদক র্াক্স েুদটা হাদ্বতদয় দ্বনদয় এস। যদ্বে ধরা পদ়ি যাও দ্বকেু একটা র্াদ্বনদয় র্দল 
পেদর্। 
  
পকাদনা অসুদ্বর্দধই হদর্ না মাঁদ্বসদয়, পকউ ওাঁদের কামরায় পনই। 
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তাহদল িটপট যাও। 
  
কণ্ডাক্টর দ্রুত পাদয় পর্দ্বরদয় দ্বগদয় র্াক্স েুদটা দ্বনদয় এল। পদ্বরিাদ্বরকাদ্বটর র্াক্সদ্বট খুদল 
আর্ার র্ন্ধ কদর সদ্বরদয় রাখদলন পপায়াদরা। সুইদ্বডস মদ্বহলার র্াক্সদ্বট পথদক পকাদনা 
ঈদ্বেত র্স্তুর পর্াধহয় সাক্ষাত দ্বমলল। ধাতর্ নতদ্বর তাদরর পোট পোট টুকদরা জাল পর্র 
করদলন টুদ্বপগুদলা সার্ধাদন সদ্বরদয়। 
  
এই পেখুন পপদয়দ্বে। এই টুদ্বপ রাখার র্াক্সগুদলা পদনর র্ের আদগ িালু দ্বেল। একটা 
দ্বপন দ্বেদয় টুদ্বপগুদলা জাদলর উপর আটদক রাখা যায়। 
  
েু টুকদরা জাল দ্বনপুেভাদর্ খুদল দ্বনদয় কণ্ডাক্টদরর হাদত র্াক্সগুদলা পফরত দ্বেদলন। 
  
এর্ার জায়গা মদতা এটা পরদখ এস। 
  
আপদ্বন পর্াধহয় অর্াক হদেন আমার কাদজর পদ্ধদ্বত পেদখ, ডাক্তারদক পপায়াদরা 
র্লদলন কণ্ডাক্টর িদল যার্ার পর। আসদল আদ্বম দ্বর্শ্বাসী নই দ্বিরািদ্বরত ধারায়-তাই পয 
পকাদনা অপরাদধর পপেদন আদ্বম খুাঁদ্বজ মনস্তত্ব। েু-িারদ্বট নর্জ্ঞাদ্বনক দ্বভদ্বি েরকার 
মনস্তাদ্বত্বক জদ্বটলতা সমাধাদনর জনয। অদনক সূত্র পতা সারা কামরায় আদে পকাদনাগুদ্বল 
আসল আর পকাদনাগুদ্বল জাল তা আদগ জানা উদ্বিত। 
  
রু্ঝলাম না দ্বিক। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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আপনাদক একটা উোহরে দ্বেদ্বে। আমরা একটা মদ্বহলার রুমাল পপদয়দ্বে। দ্বতদ্বনই দ্বক 
এই রুমালটা পফদল পগদেন? নাদ্বক পকাদনা পুরুে আমাদের দ্বর্ভ্রান্ত করর্ার জনয একাজ 
কদরদেন তা জানা জরুরী। আর্ার এও হদত পাদর মদ্বহলাদ্বটই অপরাধী দ্বতদ্বন আমাদের 
দ্বর্ভ্রান্ত করর্ার জনয পাইপ দ্বক্লনারটা পফদল পগদেন অথবাৎ যাদত আমরা ভাদ্বর্ এ দ্বনশ্চয় 
পকাদনা পুরুদের কাজ। আর্ার এও অর্াস্তর্ নয় পয েুজদনই এই হতযাকাদণ্ডর সদে 
জদ্ব়িত। দ্বকন্তু তারা একটা কদর সূত্র েুজদনই পফদল পরদখ যার্ার মদতা দ্বক ভুল করদত 
পাদর? 
  
দ্বকন্তু ঐ টুদ্বপ রাখার জাদলর র্যাপারটা 
  
ওটার কথায় পদর আসদ্বে। রাত একটা পর্দজ পদনদরা দ্বমদ্বনদট ঘদ্ব়িদ্বট র্ন্ধ হদয় পগদে 
পেখা যাদে। সূত্র দ্বহসাদর্ এই দ্বতনদটই পযমন একদ্বেদক খাাঁদ্বটও হদত পাদর অথর্া জাল 
হওয়াও অসম্ভর্ নয়। তদর্ এর মদধয একটা সূত্র অর্িয সদ্বিক, কাগদজর নতদ্বর িযাপটা 
পেিলাই কাদ্বিটা দ্বকন্তু রাদিদটর নয়। পর্াঝাই যাদে ওটা হতযাকারীর, এটা আর্ার 
দ্বর্শ্বাসয। কারে ওই টুকদরা কাগজটা পুদ্ব়িদয় পফলা হদয়দ্বেল যা দ্বেল হতযাকারীর পদক্ষ 
দ্বর্পজ্জনক পকাদনা দ্বিদ্বি। আদ্বম আসদ্বে োাঁ়িান। 
  
কামরা পথদক পপায়াদরা পর্দ্বরদয় পগদলন। 
  
একটা দ্বস্পদ্বরট লযাম্প, আর এক পজা়িা সরু দ্বিমদট দ্বনদয় কদয়ক দ্বমদ্বনদটর মদধয দ্বফদর 
এদলন। 
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এই রু্দ্বদ্ধমান পর্লদ্বজয়ান পোদটাখাদটা দ্বফটফাট পিহারার পগাদয়ন্দাদ্বটদক ডাক্তার অর্াক 
হদয় পেখদ্বেদলন। 
  
পপায়াদরা এক টুকদরা জাদলর উপর আধদপা়িা কাগজদ্বটদক দ্বর্দ্বেদয় দ্বেদয় অনয জাদলর 
টুকদরাটা িাপা দ্বেদলন, এরপর সার্ধাদন পুদরা দ্বজদ্বনেটা দ্বিমদট দ্বেদয় ধদর দ্বস্পদ্বরট 
লযাদম্পর দ্বিখায় ধরদলন, তাদরর জালগুদলা লালদি হদয় উিল এর্ং একটু পদরই 
কদয়কদ্বট অসু্ফট কথা ফুদট উিল কাগদজ। 
  
মদন পরদখা পোট্ট পডইদ্বজ আমবষ্ট্রংদয়র কথা। 
  
দ্বতদ্বন সমস্ত দ্বজদ্বনেগুদলা পটদ্বর্দলর উপর নাদ্বমদয় রাখার পর তাদক খুর্ পদ্বরতৃপ্ত পেখাল। 
  
দ্বকেু পপদলন মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা? 
  
দ্বনশ্চয়ই। 
  
পপায়াদরার পিাখ েুদটা উদিজনায় িকিক করদ্বেল। 
  
মৃত র্যদ্বক্তর পদ্বরিয় আদ্বম জাদ্বন ডাক্তার। পস পকন আদমদ্বরকা পথদক পালাদত র্াধয 
হদয়দ্বেল তাও। 
  
দ্বমঃ রাদিদটর আসল নাম দ্বক? 
  
কাদসদ্বট্ট। 
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কাদসদ্বট্ট? আদমদ্বরকার পকাদনা ঘটনা দ্বক? োাঁ়িান োাঁ়িান একটু একটু পযন মদন প়িদে..। 
  
হযাাঁ। 
  
ডাক্তার পেখদ্বেদলন পয দ্বমঃ রাদিটদক এই প্রথম পস র্দল সদম্বাধন করদলন পপায়াদরা, 
শুধু তাই নয় আদমদ্বরকা পথদক পস পকন পালাদত র্াধয হদয়দ্বেল তাও র্া পকন র্লদলন। 
  
মুদখ কুলুপ এাঁদট রদয়দেন দ্বকন্তু পপায়াদরা। 
  
ডাক্তার র্লদলন, আমায় একটা দ্বজদ্বনে রু্দ্বঝদয় পেন যদ্বে পপায়াদরা। হতযাকারী জানালা 
দ্বেদয় না পাদ্বলদয় পালাদলা তাহদল পকাদনা পদথ? পকননা এই কামরা আর পাদির কামরা 
পতা র্ন্ধ দ্বেল। অনয দ্বেক পথদক আর্ার কদ্বরদডার পথদক পয পর্দরার্ার েরজা পসটাও পতা 
পভতর পথদক র্ন্ধ দ্বেল। 
  
ভানুমদ্বতর পখল পেদখদেন দ্বক ডাক্তার? পসই পয একটা পলাকদক হাত পা পর্াঁদধ দ্বসনু্দদক 
ঢুদ্বকদয় র্ন্ধ কদর পেওয়া তালা িাদ্বর্ এাঁদট। অথি দ্বকেুক্ষে পর পলাকদ্বটদক আর পেখা 
পগল না। 
  
এখাদনও দ্বক পসই একই র্যাপার। 
  
হা। অদনকটা পসই। হতযাকারী অনযদের দ্বর্ভ্রান্ত করদত পিদয়দ্বেল। পস পযন জানালা 
দ্বেদয়ই পাদ্বলদয়দে এর্ং অনয পথ তার র্ন্ধই দ্বেল। একটা রু্দ্বদ্ধর পখলা আদে পসটা খুর্ 
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পকৌিদলই আমায় ধরদত হদর্। ওধার পথদক পতা পাদির কামরা র্ন্ধই দ্বেল। এদ্বেক 
পথদক পসটাও র্ন্ধ কদর দ্বেদলন পপায়াদরা। 
  
দ্বমদসস হার্বাদডর যা পকৌতূহল, রু্ঝদলন ডাক্তার। র্লা পতা যায় না পগাপদন অকুস্থল 
পেখার পলাভ উদ্বন সামলাদত পারদর্ন না হয়দতা পসই পমদয়দক দ্বিদ্বি পলখর্ার আদগ। 
এর্ং আদ্বম পসই পহতু ও পথ র্ন্ধ কদর দ্বেলাম। 
  
আদরা একর্ার ভাদলা কদর পেদখ দ্বনলাম। র্লদলন িলুন মাঁদ্বসদয় কুদকর ওখাদন যাওয়া 
যাক পকননা এখাদন আপাতত আর পকাদনা কাজ পনই। 
  
. 
  
০৮. 
  
আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদরর কথা 
  
 তারপর তেদন্তর কাজ কতেুর এদগাল মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা। মাঁদ্বসদয় কুক দ্বজজ্ঞাসা 
করদলন। 
  
কুক, পপায়াদরা আর ডাক্তার এই দ্বতনজন কামরায় দ্বেদলন। যাত্রীদের সর্াইদয়র খাওয়া 
োওয়ার পর খানা কামরায় র্দস সাক্ষয প্রমাদের জনয দ্বজজ্ঞাসার্াে করদর্ন মাঁদ্বসদয় 
পপায়াদরা পসই রকমই র্দলদেন মাঁদ্বসদয় কুক। 
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দ্বমঃ রাদিদটর প্রকৃত পদ্বরিয় জানা পগদে এর্ং পস পকন আদমদ্বরকা ো়িদত র্াধয হদয়দ্বেল 
তাও। 
  
একটু প্রাঞ্জল কদর র্লদর্ন র্যাপারটা। 
  
আপনারা কাদসদ্বট্টর নাম শুদনদেন দ্বনশ্চয়। পয আমবষ্ট্রং নাদমর ফুদলর মদতা একদ্বট 
দ্বিশুদক হতযা কদরদ্বেল। 
  
োাঁ়িান োাঁ়িান। নামটা খুর্ই পিনা লাগদে, একটু খুদল র্লুন পতা। 
  
দ্বনহত দ্বমঃ রাদিদটর আসল নাম কাদসদ্বট্ট। কদনবল আমবষ্ট্রং দ্বেদলন ইংরাজ। দ্বতদ্বন 
দ্বভদক্টাদ্বরয়া ক্রস পান প্রথম মহাযুদদ্ধর সময়। জন্ম সূদত্র তাদক অর্িয আধা আদমদ্বরকানও 
র্লা িদল। ওাঁর মা দ্বেদলন একজন নামজাো মাদ্বকবন পকাদ্বটপদ্বতর পমদয়। দ্বর্খযাত 
অদ্বভদনত্রী দ্বলণ্ডা আদডবদনর পমদয়দক উদ্বন দ্বর্দয় কদরন। োদ্বজক িদ্বরত্র অদ্বভনদয় শ্রীমতী 
আদডবদনর তুলনা পমলা ভার দ্বেল। আদমদ্বরকায় থাকদতন কদনবল আমবস্ট্রং। পডইদ্বজ 
নাদমর একটা ফুটফুদট পমদয় দ্বেল। যখন তার র্য়স দ্বতন তখন তাদক অপহরে করা 
হয়। কাদসদ্বট্ট তখন েুরৃ্ি েদলর পনতা দ্বেদলন। পমাটা টাকা মুদ্বক্তপে দ্বহসাদর্ পনওয়ার 
পরও পডইদ্বজদক আদগ মারা হদয়দ্বেল। রাদিট এরকম নৃিংস কাজ আদগও কদরদে। 
সমাজদ্বর্দরাধী কাজকমব কদরও পস পকাদ্বটপদ্বত হদয় উদি তারপর কাগদজও নহ নি হয়। 
পদর পস আদমদ্বরকা পেদ়ি পালায়। এখাদনই দ্বকন্তু ঘটনার পিে নয়। দ্বমদসস আমবষ্ট্রং পসই 
সময় সন্তান সম্ভর্া দ্বেদলন। এই আকদ্বিক আঘাত সহয করদত না পারার েরুে দ্বতদ্বন 
মারা যান একদ্বট মৃত দ্বিশুর জন্ম দ্বেদয় এর্ং কদনবল আমবস্ট্রং আত্মহতযা কদরন। 
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কুক র্লদলন, ওঃ দ্বক ভয়ানক। আমারও এর্ার মদন পদ়িদে ঐ পদ্বরর্াদরর পর্াধ হয় 
আরও একটা মৃতুয…। 
  
হযাাঁ পডইদ্বজর পেখাদিানা করত এক হতভাদ্বগনী ফরাসী পুদ্বলি। তাদক অদহতুক সদন্দহ 
করার ফদল পস লজ্জায় পক্ষাদভ আত্মহতযা কদরদ্বেল পখালা জানালা দ্বেদয় লাদ্বফদয় পদ়ি। 
দ্বকন্তু পস দ্বেল সমূ্পেব দ্বনরাপরাধ। 
  
আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদরর মৃতুয যদজ্ঞর মূল পহাতা কাদসদ্বট্ট ে মাস পদর ধরা পদ়ি। এর্ং 
পুদ্বলদির আওতা পথদক পকাদনারকদম পর্দ্বরদয় এদস আদমদ্বরকা পেদ়ি পালায়, পসই পহতু 
তার প্রকৃত পদ্বরিয় পকউ জানদত পাদরদ্বন। 
  
তাহদল পেখদ্বে খুন হদয় উদ্বিত িাদ্বস্তই পস পপদয়দে। একটা ঘৃেয জন্তুরও অধম, কুক 
র্লদলন। 
  
আপনার সদে আদ্বম একমত এ দ্বর্েদয়। দ্বকন্তু এত জায়গা থাকদত ওদ্বরদয়ন্ট এক্সদপ্রদস 
পকন? 
  
পপায়াদরা একটু হাসদলন। 
  
এটা আমারও প্রে র্নু্ধ। 
  
তদর্ দ্বক অনযেদলর পকউ পরোদরদ্বে কদর ওদক খুন করল? নাদ্বক পুদরাপুদ্বর র্যদ্বক্তগত 
প্রদ্বতদ্বহংসার ফসল? 
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অনুমান যদ্বে সতয হয় হতযাকারী এই কাগজটা পকন পুদ্ব়িদয় পফলদত পিদয়দ্বেল, আমবষ্ট্রং 
পদ্বরর্াদরর উদিখ দ্বেল র্দল। 
  
পকউ দ্বক জীদ্বর্ত আদেন আমবস্ট্রং পদ্বরর্াদরর? 
  
েুঃদখর দ্বর্েয় আমার তা জানা পনই। তদর্ কাগদজ পদ়িদ্বেলাম দ্বমদসস আমবষ্ট্রং-এর এক 
পর্ান দ্বেল। 
  
ভাঙা ঘদ্ব়িটার কথা উিদতই কুক র্লদলন, তাহদল পতা খুদনর সদ্বিক সময়টা জানা হদয় 
পগল। 
  
হা। সময়টা সদ্বিক র্দলই মদন হদে। একটু দ্বিন্তাদ্বিত গলায় পপায়াদরা র্লদলন। 
  
তার কথা র্লার ভদ্বেদত একটা এমন দ্বকেু দ্বেল, পয অনয েুজন িমদক তাকাদলন। 
  
রাত একটা র্াজদত কুদ্ব়ি দ্বমদ্বনদট রাদিট ওরদফ কাদসদ্বট্ট জীদ্বর্ত দ্বেদলন আপদ্বন র্দলদেন 
কারে তার সদে কণ্ডাক্টর কথা র্লদ্বেল। 
  
একটা র্াজদত পতইি দ্বমদ্বনট তখন। 
  
অথবাৎ র্াদরাটা সাাঁইদ্বত্রদিও জীদ্বর্ত দ্বেল। এটা পতা আর উদ্ব়িদয় পেওয়া যায় না। 
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পপায়াদরা পকাদনা উির দ্বেদলন না। েরজায় মৃেু পটাকা প়িল, একজন পরল কমবিারী 
খর্র দ্বেল পয পপায়াদরা ইদে করদল দ্বজজ্ঞাসার্াে করদত পাদরন যাত্রীদের। মাঁদ্বসদয় কুক 
উদি োাঁ়িাদলন। 
  
িলুন যাওয়া যাক। 
  
আদ্বমও আপনাদের সদে পযদত পাদ্বর, র্লদলন ডাক্তার। 
  
দ্বনশ্চয়। অর্িয মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা যদ্বে আপদ্বি না কদরন। 
  
দ্বকেুমাত্র না আপদ্বনও িলুন। 
  
দ্বতনজন এদ্বগদয় পগদলন খানাকামরার দ্বেদক। 
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দিতীে  র্ড: যাত্রীয়ির জর্ানর্ন্িী 
  
০১. 
  
 কণ্ডাক্টর গাদডবর সাক্ষী 
  
তেন্ত শুরু হদলা। 
  
একটা পটদ্বর্দলর ধাদর মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা আর কুক র্সদলন। 
  
একটু েূদর ডাক্তার। পপায়াদরার সামদন ইস্তামু্বল কাল পকাদির যাত্রীদের নাদমর তাদ্বলকা, 
পকাদির নকিা, লাল কাদ্বল দ্বেদয় পক পকাথায় পকাদনা কামরায় দ্বিদ্বহ্নত করা আদে। 
পটদ্বর্দলর উপর সূ্তপাকৃদ্বত পাসদপাটব আর দ্বটদ্বকট। এো়িাও পলখর্ার কাগজ। কাদ্বলর 
পোয়াত, কলম আর পপদ্বেল। 
  
র্যর্স্থা িমৎকার। 
  
কাজ শুরু হদয় পগল প্রথদম কণ্ডাক্টর গাদডবর সাক্ষয পনওয়া েরকার মদন হয়। েয়া কদর 
মাঁদ্বসদয় কুক-এর সম্বদন্ধ র্লুন। ও দ্বক দ্বর্শ্বাসভাজন? 
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দ্বনশ্চয়ই। আদ্বম হলফ কদর র্লদত পাদ্বর। দ্বপদয়র দ্বমদিল জাদ্বতদত ফরাসী, পদনর র্েদরর 
উপর পরদলঞ্চাকরী করদে। ফযাদলর কাোকাদ্বে এক জায়গায় থাদক এর্ং এর সম্বদন্ধ 
পকাদনা অদ্বভদযাগ পনই। পকাদনা যাত্রীদের র্া কতবপদক্ষর। 
  
পর্ি তাহদল ওদক ডাকা যাক। 
  
দ্বপদয়র দ্বমদিল জর্ানর্ন্দী দ্বেদত হদর্ শুদন তার হাত পা িান্ডা হদয় যায় আর দ্বক, যাক 
সামদল দ্বনদয়দে। তাদক রু্দ্বঝদয় পপায়াদরা িান্ত করদলন। 
  
দ্বমদিল ত্রস্ত গলায় র্লদলন। আমার কতবদর্যর পকাদনা গাদ্বফলদ্বত দ্বেল না এর্ং এটা খুর্ই 
েুঃখজনক পয রাদিট দ্বনহত হদয়দেন। দ্বকন্তু দ্বর্শ্বাস করুন আদ্বম এর দ্বকেুই জাদ্বন না। 
এর জনয জাদ্বন না আমার িাকদ্বর দ্বনদয় টানাটাদ্বন হদর্ দ্বক না? 
  
তাদক আশ্বস্ত কদর তার সমস্ত দ্বকেুই পজদন দ্বনদলন তার সম্পদকব। তারপর দ্বজদজ্ঞস 
করদলন গতকাল দ্বমঃ রাদিট রাত কটায় শুদত যান? 
  
ননি আহাদরর দ্বিক পদরই। তার আদগর দ্বেনও একই সময় শুদয় পদ়িন। যখনই দ্বতদ্বন 
পখদত যান আমাদক ওর দ্বর্োনাপত্র দ্বিকিাক রাখদত র্দল যান এর্ং আদ্বমও পসইমত 
কদ্বর। 
  
তারপর তার কামরায় পকউ দ্বক দ্বগদয়দ্বেদলন? 
  
ওাঁর পদ্বরিারক আর পসদক্রটারী। 
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এ ো়িা? 
  
না আদ্বম অন্ততঃ কাউদক পেদ্বখদ্বন। 
  
পতামার সাদথ আর তারপর পকাদনা কথা হয়দ্বন তাই পতা? 
  
নাদক পডদক দ্বেদলন ঘদ্বন্ট র্াদ্বজদয়। পেন পসই সময় পথদম দ্বেল। 
  
দ্বিক দ্বিক দ্বক হদয়দ্বেল? 
  
আদ্বম েরজায় পটাকা দ্বেদত উদ্বন র্দলন, পয ঘদ্বন্টটা ভুল কদর দ্বটদপদেন। 
  
ইংরাজীদত না ফরাসীদত? 
  
ফরাসীদত। 
  
পতামার মদন আদে কথাগুদলা। 
  
সয নয দ্বর্য়, জয পম সুই ঐ পপ। 
  
দ্বিক র্লে। কথাগুদলা আদ্বমও শুনদত পপদয়দ্বেলাম। তারপর তুদ্বম িদল দ্বগদয়দ্বেদল? 
  
হুাঁ। 
  
 তুদ্বম দ্বক দ্বনদজর জায়গায় দ্বফদর দ্বগদয়দ্বেদল? 
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না আদরা একজন যাত্রী পডদকদ্বেদলন তার কাদে যাই। দ্বমদিল এর্ার পভদর্দ্বিদন্ত জর্ার্ 
োও গতকাল রাত সওয়া একটায় পকাথায় দ্বেদল? 
  
আদ্বম? পকন? আমার দ্বনদজর জায়গায়, কদ্বরদডাদরর মুদখামুদ্বখ। 
  
তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত পতা? 
  
 হযাাঁ তদর্….. 
  
 দ্বক হল? 
  
আমার সহকমবী এদথদের র্দ্বগদত যাই অল্প সমদয়র জনয কথা র্লদত। আমাদের মদধয 
র্রফ ঝ়ি দ্বনদয় আদলািনা হদ্বেল। তদর্ মদন হয় রাত একটার পর দ্বিক র্লদত পারর্ 
না। 
  
কখন দ্বফরদল? 
  
আমার র্দ্বগদত সময় ঘন্টা র্াদজ। ও হযাাঁ ওই আদমদ্বরকান ভদ্রমদ্বহলাদ্বট। পসই 
পয…..অদনকর্ার ঘদ্বন্ট র্াদ্বজদয়দ্বেদলন। 
  
দ্বিক তারপর? আমারও মদন প়িদে। 
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তারপর আপনার কামরায় দ্বগদয় জল দ্বেদয় আদ্বস এর্ং এর প্রায় আধঘন্টা পর দ্বমঃ 
রাদিদটর পসদক্রটাদ্বর দ্বর্োনা পপদত দ্বেই তার কামরায়। 
  
কামরায় দ্বক দ্বমঃ মযাককুইন তখন একলাই দ্বেদলন? 
  
 না ওর সদে পদনদরা নম্বদরর কদনবল ভদ্রদলাক গল্প করদ্বেদলন। 
  
কদনবল তার পর পকাথায় যান? 
  
 দ্বনদজর কামরায়। 
  
পতামার র্সার জায়গার খুর্ কাদেই না পদনদরা নম্বর…. 
  
হযাাঁ। দ্বিতীয় কামরা কদ্বরদডাদরর পিে প্রাদন্তই। 
  
 ওাঁর দ্বর্োনা দ্বক করাই দ্বেল? 
  
 হা। উদ্বন পখদত যাওয়ার পর আদ্বমই র্যর্স্থা কদর দ্বেদয়দ্বেলাম। 
  
 আো এ সর্ যখন ঘদট তখন রাত কত হদর্? 
  
 দ্বিক র্লদত পারর্ না, তদর্ েুদটা পর্দজ দ্বগদয়দ্বেল দ্বনশ্চয়ই। 
  
তারপর? 
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আদ্বম র্াদ্বক রাতটুকু পিয়াদর র্দসই কাদ্বটদয় দ্বেই। 
  
ঘুদ্বমদয় পদ়িদ্বেদল দ্বক? 
  
মদন হয় না। পেন পথদম থাকদল ঘুম আদস না। েুলুদ্বন হদল তদর্ই একটু দ্বঝমুদ্বন আদস। 
কাউদক পযদত আসদত পেদখদ্বেদল কদ্বরদডাদর? 
  
একটু দ্বিন্তা কদর র্লল, ঐ প্রাদন্ত পকাদনা মদ্বহলা পর্াধহয় র্াথরুদম দ্বগদয়দ্বেদলন। 
  
 পকাদনা জন? 
  
দ্বিক র্লদত পারর্ না, আমার র্সার জায়গার পথদক েূদর পতা, আর তা ো়িা মদ্বহলার 
দ্বপিটুকু পেদখদ্বেলাম একটা গাঢ় লাল রংদয়র দ্বকদমাননা দ্বেল ড্রাগন আাঁকা। 
  
মাথা না়িদলন পপায়াদরা। 
  
তারপর? 
  
 পতমন দ্বকেু ঘদটদ্বন সকাল হদয় পগল। 
  
 তুদ্বম দ্বনদ্বশ্চত পতা? 
  
ও হা আপদ্বন এক মুহূদতবর জনয মুখ পর্র কদরদ্বেদলন কামরা পথদক। 
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খুর্ ভাদলা দ্বমদিল, আদ্বম পভদর্দ্বেলাম পতামার হয়ত আমার কথাটা মদন পনই। আমার 
েরজার র্াইদর ভারী দ্বকেু একটা প়িার িব্দ হদয়দ্বেল এ র্যাপাদর দ্বক দ্বকেু জান? 
  
না মাঁদ্বসদয়। পকাদনা অদু্ভত র্যাপার হদল পিাখ এ়িাত না। 
  
 তাহদল দ্বনশ্চয়ই স্বে পেখদ্বেলাম। 
  
হয়দতা পাদির কামরায় দ্বকেু ঘদট থাকদর্। 
  
পপায়াদরা পকাদনা কথায় না দ্বগদয় অনয প্রসদে িদল পগদলন। 
  
র্াইদর পথদক পকাদনা পলাক যদ্বে পঢাদক পস দ্বক পালাদত পারদর্ দ্বমদিল? 
  
মদন হয় না। এক যদ্বে লুদ্বকদয় থাদক। 
  
 সর্ কামরা আমরা পখাাঁজ কদরদ্বে ওসর্ ধারোর দ্বকেু পনই। 
  
 কুক র্লদলন। 
  
তাো়িা আমার পিাদখ পতা প়িতই, দ্বমদিল র্লল। 
  
পিে পকাথায় আমরা থাদ্বম দ্বমদিল? 
  
দ্বভনদভাদ্বকদত। 
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পেন পসখান পথদক কটায় োদ়ি? 
  
এগারটা আটান্নয় ো়িার কথা দ্বেল দ্বকন্তু আর্হাওয়া খারাপ থাকায় কুদ্ব়ি দ্বমদ্বনট পেদ্বর 
হয়। 
  
পকউ যদ্বে পেদনর অনয র্দ্বগ পথদক আদস? 
  
না মদ্বসদয়। েুদটা র্দ্বগর মদধযকার েরজাটা র্ন্ধ কদর পেওয়া হয় খার্ার পদরই। 
  
তুদ্বম দ্বক দ্বভনদভাদ্বক পেিদন পনদমদ্বেদল? 
  
হযাাঁ, হাত পা ে়িাদনার জনয। তদর্ পেদন উির্ার েরজার পাদিই দ্বিক দ্বেলাম অনয র্দ্বগর 
কণ্ডাক্টরও দ্বেল। 
  
একটা েরজা আদে না খানাকামরার পাদি র্াইদর যার্ার? 
  
পসটা সর্সময়ই পভতর পথদক র্ন্ধ থাদক। 
  
এখন পতা র্ন্ধ পনই? 
  
পকাদনা যাত্রী হয়ত েরজা খুদল র্াইদরর দ্বেদক উাঁদ্বক দ্বেদয় থাকদর্ন তাই জনয। 
  
আপদ্বন হয়ত ভার্দেন পর্াধ হয় এটা আমার কতবদর্যর ত্রুদ্বট। 
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না না, তদর্ আদ্বম একটু দ্বিদ্বন্তত এই র্যাপাদর। 
  
 রাদিদটর কামরার েরজায় পটাকা দ্বেদয়দ্বেদল যখন তখন একটা কামরা পথদক ঘন্টা 
পর্দজ উদি; পসই কামরাটা কার? 
  
রাজকুমারী দ্রাদগাদ্বমরদফর। উদ্বন পদ্বরিারকদক পডদক দ্বেদত র্লদ্বেদলন। 
  
তুদ্বম দ্বক পডদকদ্বেদল? 
  
 দ্বনশ্চয়। 
  
তাহদল এই পযবন্তই। র্দল কুদকর দ্বেদক তাদ্বকদয় উদি োাঁ়িাদলা। পতামার পকাদনা কতবদর্য 
ত্রুদ্বট হদয়দে র্দল আদ্বম মদন কদ্বর না, কুক র্লদলন এর্ং পকাদনা দ্বিন্তার কারে পনই। 
  
প্রিংসা পপদয় দ্বমদিল িদল পগল। 
  
. 
  
০২. 
  
পসদক্রটারীর সাক্ষয 
  
দ্বমদিদলর সর্ কথা শুদন এর্ার পপায়াদরা দ্বমঃ মযাককুইনদক ডাকা যাক র্লদলন দ্বকেুক্ষে 
পর। 

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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মযাককুইন এদস হাদ্বজর হদলা। 
  
দ্বক র্যাপার আপনাদের কাজ কতেূর এদগাল? 
  
 এই িলদে তদর্ আপনার মদ্বনদর্র প্রকৃত পদ্বরিয়টা পজদনদ্বে। 
  
মযাককুইন উগ্রীর্ হদয় দ্বজজ্ঞাসা করল, দ্বক নাম মিাই? 
  
আসল নাম কাদসদ্বট্ট, রাদিট তার েদ্মনাম। পডইদ্বজ হতযার মামলার প্রধান আসামী। 
  
 দ্বকেুটা কু্রদ্ধ এর্ং দ্বর্দ্বিত হল মযাককুইন। দ্বে দ্বে, নরাধম পশু একটা। 
  
এটা পর্াধহয় স্বদেও ভাদর্নদ্বন আপদ্বন দ্বমঃ মযাককুইন, তাই না? 
  
না সযার। জানদল পকাদনাদ্বেনই ওাঁর কাজকমব করতাম না এর্ং পয হাত দ্বেদয় কাজ 
কদরদ্বে পসই হাত পকদট পফলতাম। 
  
খুর্ খারাপ লাগদে তাই না? 
  
লাগদর্ না র্দলন দ্বক? আমাদক আপনারা দ্বক কসাই পভদর্দেন, আদ্বমও একটা 
রক্তমাংদসর মানুে। আর তাো়িা আমার র্ার্া তেন্তকারী অদ্বফসার দ্বেদলন পডইদ্বজ হতযা 
মামলার, পসই কারদে অদনকর্ার এদসদেন পডইদ্বজর মা দ্বমদসস আমবষ্ট্রং। দ্বতদ্বন দ্বক 
সুন্দরী দ্বেদলন এর্ং কতই না কষ্ট পপদয়দেন। আদ্বম সদ্বতযই খুর্ খুিী পয রাদিট না না 
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কাদসদ্বট্ট তার সাজা পপদয়দে। যদ্বে ও পর্াঁদি থাকত তদর্ পসটা সমাদজর পদক্ষ খুর্ই 
ক্ষদ্বতকর হদতা। 
  
আপনার এই কথা শুদন মদন হদে আদগ যদ্বে জানদতন তদর্ আপদ্বনই খুন করদতন। 
  
মযাককুইন এ কথায় ঈেৎ লদ্বজ্জত হদলন। 
  
না মাদন…. আদ্বম মদনর ভার্ িাপদত পাদ্বর না। 
  
আপনার সদে একটু িাট্টা করদ্বেলাম। যদ্বে আপদ্বন আপনার মদ্বনদর্র মৃতুয সংর্াে পপদয় 
েুঃখ পপদতন সদন্দহটা আদরাও পর্দ়ি পযত আমার। 
  
আদ্বম পিাদখ জলও আনতাম না যদ্বে ওর ফাাঁদ্বস হত। দ্বকেু যদ্বে না মদন কদরন আপনারা 
ওর পদ্বরিয়টা জানদলন দ্বকভাদর্। 
  
একটু টুকদরা কাগদজ …পাওয়া পগদে ওর ঘদর তার মাদন ওাঁর পসটা পর্ি পর্াকামী 
হদয়দ্বেল। 
  
পসটা দ্বক দ্বনদ্বশ্চত কদর র্লা যায়? 
  
মযাককুইন কথাটা না ধরদত পারার ফদল হা কদর তাদ্বকদয় রইল পপায়াদরার দ্বেদক। 
  
আপদ্বন দ্বকেু মদন করদর্ন না মযাককুইন আমার কাজ যাত্রীদের গদ্বতদ্বর্দ্বধ সম্পদকব পখাাঁজ 
খর্র পনওয়া। 
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না আমায় পয পকাদনা প্রে করদত পাদরন। 
  
ধনযর্াে। আপদ্বন পকাদনা কামরায় আদেন, অর্িয উিরও আমার জানা কারে একসদে 
আমরা েুইজদনই রাত কাদ্বটদয়দ্বে। আপদ্বন দ্বক একাই আদেন ওখাদন আপাতত? 
  
আপদ্বন দ্বিকই র্দলদেন। 
  
 গতকাল আপদ্বন খানাকামরা পথদক দ্বডনার পসদর দ্বক দ্বক করদ্বেদলন? 
  
খুর্ পসাজা উির। দ্বনদজর কামরায় দ্বফদর যাই কারে প়িাশুনার কাজ দ্বেল। পর্লদগ্রদড 
প্লযাটফদমব পনদমদ্বেলাম গাদ্ব়ি থামার পর পায়িাদ্বর করদত। িান্ডার জনয দ্বফদর আদ্বস। 
আমার সহযাত্রী কদনবল আর্বাথনট এর্ং পাদির কামরায় ইংদরজ তরুেীদ্বটর সদে 
কথার্াতবা র্দ্বল। আপদ্বন পর্াধহয় পসই সময় পাি কাদ্বটদয় িদল দ্বগদয়দ্বেদলন। তারপর 
জরুরী কাগজপত্র দ্বনদয় দ্বমঃ রাদিদটর কামরায় যাই। আপনাদক এ কথা আদগও র্দলদ্বে। 
কাজ পসদর শুভরাদ্বত্র জাদ্বনদয় দ্বফদর আসদ্বে কদনবল দ্বেদলন কদ্বরদডাদর, তাদক আড্ডা 
মারার জনয আমার কামরায় আসদত র্দ্বল। এর্ং েু গ্লাস পানীয় আনদত দ্বেই। রাজনীদ্বত, 
ভারত সরকার, দ্বনদজদের র্যদ্বক্তগত সমসযা এই সর্ দ্বনদয় আদলািনা করদ্বেলাম। 
সাধারেত ইংদরজরা অদ্বমশুদক হয় দ্বকন্তু ইদ্বন দ্বেদ্বর্য আমুদে। 
  
আপনার কামরা পথদক কদনবল যখন দ্বফরদলন তখন রাত কত হদর্? 
  
 তা প্রায় েুদটা। 
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লক্ষয কদরদ্বেদলন দ্বক পয পেনটা পথদম পগদে? 
  
হা হা। েু িারদট কথাও র্দ্বল এ দ্বর্েদয়। র্াইদর উাঁদ্বক পমদর পেদখদ্বেলাম সর্ র্রদফ ঢাকা 
তদর্ পয এতটা গুরুতর তা ভাদ্বর্দ্বন। 
  
তারপর কদনবল আপনাদক শুভরাদ্বত্র জাদ্বনদয় দ্বনদজর কামরায় িদল পগদলন। 
  
হা। আদ্বম কণ্ডাক্টরদক পডদকদ্বেলাম দ্বর্োনা কদর পের্ার জনয। 
  
দ্বর্োনা পাতার সময় আপদ্বন পকাথায় দ্বেদলন? 
  
দ্বিক র্াইদরর েরজায় এর্ং একটা দ্বসগাদরট ধদ্বরদয় দ্বেলাম। 
  
তারপর? 
  
 দ্বর্োনায় শুদয় এক ঘুদম রাত কার্ার। 
  
রাদত একর্াদরর জনযও পেন পেদ়ি র্াইদর যানদ্বন? 
  
পেদন র্দস র্দস গা র্যথা হর্ার জনয পভদর্দ্বেলাম কদনবল এর্ং আদ্বম র্াইদর নামর্। 
দ্বভনদভাদ্বকদত একটু পনদমদ্বেলাম দ্বকন্তু থাকদত পাদ্বরদ্বন িান্ডার কারদে। 
  
পকাদনা েরজা দ্বেদয় পনদমদ্বেদলন? 
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পয েরজাটা আপনাদের কাোকাদ্বে আদে? 
  
খানাকামরার পাদির েরজা? 
  
হা। 
  
আপনারা নামর্ার সময় ওটা র্ন্ধ না পখালা দ্বেল? 
  
র্ন্ধ দ্বেল পভতদর, আমরা হু়িদকাটা খুদল নাদ্বম। 
  
দ্বফদর এদস র্ন্ধ কদরদ্বেদলন পতা? 
  
পর্াধহয়…. না..না…না পর্াধহয় ভুদল পগদ্বেলাম পকননা পিদে আদ্বমই উদিদ্বেলাম। 
  
র্যাপারটা খুর্ জরুরী ভাদলা কদর মদন করুন। 
  
না পারদ্বে না। 
  
কদনবল এর্ং আপনারা যখন গল্প করদ্বেদলন তখন দ্বনশ্চয়ই কদ্বরদডাদরর কামরার েরজাটা 
পখালা দ্বেল। 
  
হা। 
  
দ্বভনদভাদ্বক ো়ির্ার পর পেদন কাউদক পযদত আসদত পেদখদ্বেদলন দ্বক? 
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খানা কামরার দ্বেক পথদক পযন কণ্ডাক্টরদক পযদত পেদখদ্বেলাম। এর্ং উদটাদ্বেক পথদক 
একজন মদ্বহলা আসদ্বেদলন। 
  
পকাদনা জন? 
  
দ্বক জাদ্বন। তকব এর্ং গদল্প মিগুল দ্বেলাম নজর কদ্বরদ্বন, তদর্ লাল রংদয়র পপািাক দ্বেল 
পর্াধহয়। এক ঝলক পেদখদ্বে মাত্র। খানাকামরার মুদখামুদ্বখ পতা আমার কামরাটা তাই 
দ্বযদ্বন খানাকামরার দ্বেদক দ্বগদয়দ্বেদলন কদ্বরদডাদ র ধদর তাই তার পপেন দ্বেকটাই নজদর 
পদ়িদে। 
  
মদ্বহলাদ্বট হয়ত র্াথরুদম দ্বগদয়দ্বেদলন। আো দ্বফদর আসদত দ্বক পেদখদ্বেদলন? 
  
পর্াধহয় না। অতটা পখয়াল কদ্বরদ্বন, দ্বনশ্চয় দ্বফদরদ্বেদলন। 
  
আর একটা কথা আপদ্বন দ্বক পাইপ খান মযাককুইন। 
  
না। 
  
 তাহদল এই পযবন্তই, এক মুহূতব পথদম পপায়াদরা র্লদলন। 
  
আপদ্বন েয়া কদর রাদিদটর পদ্বরিারকদক পাদ্বিদয় পেদর্ন। আর একটা কথা আপনারা দ্বক 
র্রার্রই পসদকণ্ড ক্লাদস যাতায়াত করদতন? 
  
না। আমরা ফােব ক্লাদসই পযতাম। এর্াদর জায়গা পাওয়া যায়দ্বন অদনক পিষ্টা কদরও। 
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রু্দঝদ্বে। ধনযর্াে। 
  
. 
  
০৩. 
  
পদ্বরিারদকর সাক্ষয 
  
দ্বর্র্েব পিহারার পদ্বরিারকদ্বট প্রদর্ি করার পর পপায়াদরা র্সদত র্লদলন তাদক। 
  
দ্বমঃ রাদিদটর কাজকমব তুদ্বমই পতা কর? 
  
হা সযার। 
  
পতামার পুদরা নাম? 
  
 এডওয়াডব পহনদ্বর মাোরমযান। 
  
র্য়স? 
  
ঊনিদ্বিি 
  
র্াদ্ব়ির দ্বিকানা? 
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 একুি ফায়ার স্ট্রীট ক্লাদকবন ওদয়ল। 
  
পতামার মদ্বনর্ দ্বনহত হদয়দেন তুদ্বম দ্বনশ্চয় জান? 
  
হা খুর্ েুঃদখর র্যাপার। 
  
 পতামার পিের্াদরর মদতা কখন মদ্বনদর্র সাদথ পেখা হয়? 
  
একটু দ্বিন্তা কদর র্লল, রাত নটা অথর্া পদরও হদত পাদর। 
  
 দ্বিকমত গুদ্বেদয় র্দলা। 
  
আদ্বম পকাদনা েরকার আদে দ্বকনা জানদত যাই। 
  
পতামাদক সাধারেত দ্বক কাজ করদত হত? 
  
ওাঁর জামাকাপ়ি টাদ্বঙদয় রাখা, নকল োাঁদতর পপ্লদট জল পেয়া আর অনয দ্বকেু েরকার 
দ্বকনা তা জানা। 
  
ওাঁদক কাল রাদত দ্বক স্বাভাদ্বর্ক পেদখদ্বেদল? 
  
দ্বিদ্বন্তত মদন হদয়দ্বেল একটু পযন। 
  
দ্বক রকম? 
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উদ্বন একটা দ্বিদ্বি প়িদ্বেদলন। দ্বিদ্বিটা আদ্বম পরদখ পগদ্বে দ্বকনা তা জানদত িাইদলন। দ্বকন্তু 
দ্বিদ্বির কথা আদ্বম জানতামই না। উদ্বন পরদগ যান দ্বিদ্বিটা পদ়ি। প্রদ্বতদ্বট কাদজর খুাঁত ধদর 
উদ্বন অকারদে র্কার্দ্বক করদত থাদকন আমাদক। অর্িয সহয হদয় দ্বগদয়দ্বেল আমার। 
তার পমজাজ সর্সময়ই দ্বর্গদ়ি থাকত কারদে অকারদে। 
  
উদ্বন দ্বক পকাদনা ঘুদমর ওেুধ পখদতন? 
  
 হা সযার। পেদনর ঝাাঁকুদ্বনদত ঘুম না আসার ফদল। 
  
 ওেুদধর নাম দ্বক তুদ্বম জানদত? 
  
না সযার। দ্বনদ্রার ওেুধ পলখা দ্বিদ্বির গাদয়। 
  
উদ্বন ওেুধ পখদয়দ্বেদলন গত রাদত? 
  
হা সযার। আদ্বমই পটদ্বর্দলর উপর গ্লাদস পঢদল পরদখদ্বেলাম। 
  
তুদ্বম দ্বক পখদত পেদখদ্বেদল ওেুধটা ওাঁদক? 
  
না সযার। 
  
তারপর? 
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আদ্বম সর্ দ্বিকিাক আদে দ্বকনা জানদত িাইলাম আর কখন সকাদল ডাকদত হদর্ ওাঁদক। 
উদ্বন র্লদলন ঘন্টা না র্াজাদনা পযবন্ত আসর্ার েরকার পনই। পযন পকউ ওাঁদক দ্বর্রক্ত না 
কদর। 
  
উদ্বন দ্বক তাই করদতন র্রার্র? 
  
হা। উদ্বন সকাদল আমাদক ডাকর্ার জনয কণ্ডাক্টরদক র্লদতন। 
  
একটু সকাল সকাল না পেদ্বর কদর উিদতন? 
  
 পসটা ওাঁর মদ্বজবর উপর। 
  
আজ সকাদল যখন পকউ পতামায় তলর্ করল না; তুদ্বম অর্াক হওদ্বন? 
  
না সযার। 
  
আো পতামার মদ্বনদর্র িত্রু দ্বেল তুদ্বম দ্বক জানদত? 
  
 হা সযার। 
  
দ্বক কদর? 
  
দ্বমঃ মযাককুইদনর সদে উদ়িা কদয়কটা দ্বিদ্বি দ্বনদয় আদলািনা করদত শুদনদ্বে। 
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তুদ্বম দ্বক ওদক পেন্দ করদত, মাোরমযান? 
  
পসটা র্লা উদ্বিত হদর্ না সযার। মুখ ভার্দলিহীন। তদর্ র্যর্হার উদ্বন ভাদলাই করদতন। 
  
তুদ্বম দ্বকন্তু ওাঁদক পেন্দ করদত না তাই পতা? 
  
 তা দ্বিক নয়। আদ্বম আদমদ্বরকানদের অতটা পেন্দ কদ্বর না। 
  
তুদ্বম আদমদ্বরকায় পগে কখনও? 
  
না সযার। 
  
কখনও কাগদজ আমবস্ট্রং মামলার কথা পদ়িদ্বেদল? 
  
 হযাাঁ, খুর্ই মমবাদ্বন্তক। একটা পোট্ট পমদয়দক অপহরে করা হদয়দ্বেল। 
  
পতামার মদ্বনর্ই পসই মামলার প্রধান আসামী জান? 
  
নাদতা! আমার দ্বর্শ্বাস হয় না। 
  
যাই পহাক পসটা সদ্বতয। দ্বক করদল পতামার মদ্বনদর্র কামরা পথদক পর্দ্বরদয়? 
  
মদ্বনর্ তলর্ করদেন মযাককুইন পসটা র্লদলন। তাই দ্বনদজর কামরায় দ্বগদয় র্ই 
প়িদ্বেলাম। 
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পতামার কামরাটা। 
  
খানাকামরার দ্বিক পদরই পসদকণ্ড ক্লাস। 
  
 পতামার পকাদনা র্াথবটা? 
  
 দ্বনদিরটা। 
  
 পতামার সেীদ্বট পক? 
  
ইটাদ্বলয়ান একটা নেদতযর মদতা। 
  
ইংরাজী র্লদত পাদর? 
  
এই পযমন পতমন কদর। ও আদগ আদমদ্বরকার দ্বিকাদগাদত থাকত। 
  
দ্বনশ্চয়ই গল্পটল্প করদল পতামরা? 
  
না সযার র্ই প়িদতই পর্দ্বি ভাদলার্াদ্বস আদ্বম। 
  
সাচ্চা ইংদরজ এদকর্াদর, হাসদলন পপায়াদরা। 
  
পর্ি পর্ি দ্বক র্ই? 
  
দ্বমদসস অযারাদর্লা দ্বরিাডবসদনর পপ্রদমর ফাাঁে। 
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পকমন র্ই? 
  
 িমৎকার। 
  
তারপর? 
  
সাদ়ি েিটায় আমার সেীদ্বট শুদত যাদর্ র্লায় কণ্ডাক্টর দ্বর্োনা কদর দ্বেল আমাদের। 
  
তুদ্বমও শুদত পগদল? 
  
শুদত পতা পগদ্বেলাম দ্বকন্তু ঘুমদত পাদ্বরদ্বন, কারে োাঁদতর যন্ত্রোর জনয। দ্বকন্তু ওেুধ 
পমদলদ্বন, োাঁদতর পগা়িায় লর্দের পতল পেওয়ার জনয দ্বকেুটা কমল। যাদত অনযমনস্ক 
করা যায় তাই র্ই প়িদ্বেলাম। 
  
তাহদল একটুও ঘুদমাওদ্বন? 
  
একটু তোর ভার্ এদসদ্বেল পভার িারটায়। 
  
 আর সেীদ্বট? 
  
পস দ্বর্োনায় নাক ডাকদত শুরু কদরদ্বেল। 
  
 ও দ্বক তার কামরা পেদ়ি পর্দ্বরদয়দ্বেল? 
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না। 
  
আর তুদ্বম? 
  
আদ্বমও না। 
  
 পকাদনা িব্দটব্দ শুদনদ্বেদল? 
  
না। পেন পথদম থাকার ফদল দ্বনস্তব্ধ দ্বেল। 
  
এই খুদনর দ্বর্েদয় দ্বকেু জান? 
  
না সযার। 
  
 কখনও মদ্বনদর্র সদে মযাককুইদনর কথা কাটাকাদ্বট হদয়দে? 
  
না। িমৎকার পলাক মযাককুইন। 
  
দ্বমঃ রাদিদটর আদগ পকাথায় কাজ করদত? 
  
গ্রসদভনার পস্কায়াদর, সযার পহনরী টমদ্বলনসদনর র্াদ্ব়িদত। 
  
 ো়িদল পকন? 
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পূর্ব আদ্বেকায় সযার পহনরী িদল যাওয়ার জনয আমাদক েরকার হল না। অর্িয দ্বতদ্বন 
আমার সম্বদন্ধ আিা কদ্বর প্রিংসাই করদর্ন। 
  
ধনযর্াে মাোরমযান, ও হযাাঁ তুদ্বম দ্বক পাইপ খাও? 
  
না সযার দ্বসগাদরট। 
  
দ্বিক আদে, এর্ার তুদ্বম পযদত পার। 
  
একটু থমদক মাোরমযান র্লল, সযার একটা কথা। ঐ আদমদ্বরকান পপ্রৌঢ়দ্বট র্যস্ত হদয় 
পদ়িদেন খুন সম্পদকব দ্বকেু র্লার জনয। 
  
পপায়াদরা পহদস র্লদলন, তাহদল ওদক পতা ডাকদত হয়। 
  
আদ্বম দ্বক ওাঁদক পাদ্বিদয় পের্। উদ্বন র়্িকতবার সদে কথা র্লর্ার জনয অদনকক্ষে পিষ্টা 
করদেন পমাদট সামলাদত পারদে না কণ্ডাক্টর। 
  
ওাঁর দ্বক র্ক্তর্য শুদ্বন তুদ্বম পাদ্বিদয় োও। 
  
. 
  
০৪. 
  
আদমদ্বরকান মদ্বহলার সাক্ষয 
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 শ্রীমতী হার্াডব র্যস্ততা এর্ং ভীদ্বত প্রকাি কদর র্লদলন,আমার জানার আদে পয, পকউ 
দ্বক এখাদন কতৃবপক্ষ স্থানীয় আদেন। 
  
মহািয়ার দ্বকেু র্লার থাকদল আমায় র্লদত পাদরন দ্বনদ্বিবধায়, দ্বকন্তু তার আদগ েয়া কদর 
একটু র্সুন, র্লদলন পপায়াদরা। 
  
শ্রীমদ্বত হার্াডব র্দস প়িদলন সামদনর পিয়ারদ্বটদত। এই পেদন পয খুনটা হদয়দে কাল 
রাদত আমার কামরাদতই খুদ্বনটা দ্বেল র্লদলন। 
  
এই কথাগুদলার নাটকীয় প্রভার্ লক্ষয করদত িাইদলা শ্রীমতী হার্াডব। 
  
সদ্বতয। 
  
তা নয়দতা দ্বক। কাল খাওয়া-োওয়ার পর শুদয় ঘুদ্বমদয় প়িার পর হিাৎ ঘুমটা পভদে 
যার্ার পর পেখলাম একটা পলাক কামরায় ঢুদকদে। খুন জখম রাহাজাদ্বন পতা পেদন হয়ই 
অর্িয গয়নাগাদ্বটর সম্বদন্ধ ভয় পনই কারে ওগুদলা পিার্ার আদগ পমাজায় ভদর র্াদ্বলদির 
দ্বনদি পরদখদ্বেলাম, প্রাদের ভয় পতা আদে। যাই পহাক দ্বক র্লদ্বেলাম পযন? 
  
ওই পয র্লদলন একজন পলাক আপনার কামরায় ঢুদকদ্বেল? 
  
হা হা, আদ্বম িুপদ্বট কদর ম়িার মত পদ়ি পথদক দ্বক করা যায় পভদর্ ভগর্াদনর নাম 
জপদ্বে। ভাদ্বগযস পমদয় জাদননা এসর্ কাদণ্ডর কথা নাহদল এদকর্াদর পকাঁদে ভাদ্বসদয় 
দ্বেত। হিাৎ মাথায় রু্দ্বদ্ধ আসার ফদল ডাক ঘদ্বন্টটা দ্বটদপ ধরদতও পকাদনাও পলাক না 
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আসদত ভার্লাম হয়ত র্া সর্াই খুন টুন হদয়দে। পিদে র্াইদর আওয়াজ পিানার পর 
রু্দক পযন র্ল এল। আদ্বম পিাঁদ্বিদয় কণ্ডাক্টরদক পভতদর আসদত র্লার পর পেখলাম আদ্বম 
ও কণ্ডাক্টর ো়িা পকউ পনই। 
  
তারপর? 
  
আদ্বম কণ্ডাক্টরদক র্লদত পস র্যাটা র্লল আমার নাদ্বক ভুল হদে আমার কথা পমদয় 
জামাই ও অক্ষদর অক্ষদর মাদন ও র্দল ভুল হদে। এই পেখুন আপনাদের সদে 
পদ্বরিয়ই হয়দ্বন আর আদ্বম কখন পথদক র্দক িদলদ্বে। 
  
আদ্বম পপায়াদরা, ইদ্বন মাঁদ্বসদয় কুক এই পরল পকাম্পাদ্বনর দ্বডদরক্টর আর ইদ্বন ডাক্তার 
কনোনটাইন। 
  
আপনাদের সদে আলাপ কদর খুিী হলাম। রু্ঝদলন মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা আমার দ্বিক 
সুদ্বর্দধর মদন হল না র্যাপারটা, আমার কামরায় পতা ঢুদকদ্বেল তা পস পাদির কামরা 
পথদক আদসদ্বন পতা? কণ্ডাক্টরদক র্ললাম মাদঝর েরজা আটা আদে দ্বকনা পেখদত। 
পভদর্দ্বে তাই, পসইজনয ভাদলা কদর ভারী সুটদকি দ্বেদয় এাঁদট রাখদত র্দল দ্বনদ্বশ্চদন্ত 
শুলাম। 
  
তখন রাত কটা? 
  
পকমন কদর র্লর্ আমার পস অর্স্থাই তখন দ্বেল না ঘদ্ব়ি পেখার। 
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তা পতা র্দট। 
  
আমার কামরায় পয পলাকটা ঢুদকদ্বেল পসই আসদল খুনী। র্দল হার্াডব পিাখ র্ন্ধ 
করদলন। 
  
আপনার তাহদল দ্বক মদন হয় পস আর্ার পাদির কামরাদতই িদল দ্বগদয়দ্বেল? 
  
পস আদ্বম র্লদত পারর্ না। কারে আমার তখন পিাখ র্ন্ধ দ্বেল। আপনারা পতা দ্বর্শ্বাস 
করদেন না। এই পেখুন, র্দল দ্বনদজর হাতর্যাগদ্বট পটদ্বর্দলর উপদর উপু়ি করদলন। র্যাগ 
পথদক পর্রুদলা েুদটা রুমাল, একটা িিমা, এক দ্বিদ্বি অযাসদ্বপদ্বরন, এক পযাদকট 
হজদ্বমগুদ্বল, একটা কাঁদ্বি, দ্বপপারদমন্ট এক পগাো, িাদ্বর্, পিকর্ই, একটা অদ্বত সাধারে 
পিহারার র্াচ্চার েদ্বর্। কদয়কটা দ্বিদ্বি, এক ে়িা পাথদরর মালা আর একটা ধাতুর নতদ্বর 
পর্াম। 
  
শ্রীমতী হার্াডব পর্াতামটা তুদল ধরদলন। 
  
এই হদে প্রমাে। 
  
দ্বক রকম? 
  
এই পর্াতামটা! আমাদের পমদয়দের পপািাদক দ্বক এই পর্াতাম থাদক? দ্বক সর্ রু্দ্বদ্ধ 
আপনাদের পুরুেদের। 
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মাঁদ্বসদয় কুকু এর্ার সুদযাগ পপদলন দ্বকেু র্লার। এদতা পরদলর কণ্ডাক্টর গাদডবর পপািাক। 
আপনার কামরায় তিাসী িালার্ার সময় হয়দতা পদ়ি দ্বগদয় থাকদর্। 
  
নাও পিলা। এটা পপদয়দ্বে পকাথায় জাদনন? কাল রাদত ঘুমাদনার আদগ একটা পদ্বত্রকা 
প়িদ্বেলাম। ঘুম পপদয় যার্ার ফদল আদলাটা দ্বনদ্বভদয় শুদয় পদ়িদ্বেলাম। সকাদল এটা 
পেদ্বখ রদয়দে র্ই-এর উপর। কাল রাদত পতা কণ্ডাক্টরদক জানালার পকাথাও পেদ্বখদ্বন, 
আমার পমদয় দ্বকন্তু র্দল পয আমার কাদজর খুাঁত ধরা খুর্ কদ্বিন। শ্রীমতী হার্াডব 
কথাগুদলা র্দল দ্বনদজদক গদ্বর্বত অনুভর্ করদলন। 
  
পর্ি। রাদিট পলাকটা সুদ্বর্দধর নয় পতা আদগই র্দলদ্বেদলন; তা হদল মাদঝর েরজাটা 
র্ন্ধ কদরনদ্বন পকন? 
  
আমার দ্বকন্তু ভুল হয়দ্বন, মদন হয় পকাদনা ফাাঁদক পকউ খুদল পরদখদ্বেল। তদর্ পিার্ার 
আদগ সুইদ্বডস ভদ্রমদ্বহলা এদসদ্বেদলন তাদকও র্দলদ্বেলাম দ্বেটদ্বকদ্বনটা ভাদলা কদর পেওয়া 
আদে দ্বকনা পেখদত। উদ্বন না লক্ষয কদর র্দলদ্বেদলন র্ন্ধই আদে। আর তাো়িা একটা 
পভাদলা হুদক রাখা দ্বেল। 
  
পসটা হয়ত িাপা পদ়ি যার্ার ফদল ওনার নজর এদ্ব়িদয় পগদে। যখন ওনাদক েরজা 
পেখদত র্দলদ্বেদলন তখন দ্বক দ্বনদজ শুদয় পদ়িদ্বেদলন? 
  
হা। র্ই প়িদ্বেলাম, উদ্বন এদস অযাসদ্বপদ্বরন পিদয়দ্বেদলন। 
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কাল আরও একটা কাণ্ড হদয়দে। আমার কামরায় আসদত দ্বগদয় উদ্বন পাদির কামরায় 
দ্বগদয় পদ়িদ্বেদলন। এরকম পতা মানুে মাদত্ররই ভুল হয়। 
  
ভদ্রমদ্বহলা তা়িাতাদ্ব়ি মাপও দ্বনদয়দ্বেদলন। 
  
 দ্বকন্তু রাদিট অভদ্র ভাোয় র্লদলন। পের্ী, তুদ্বম পয র্ড্ড পর্দ্বি রু্দ্ব়ি লাভ পনই দ্বকেু। 
  
ডাক্তার হাদ্বস িাপদত দ্বগদয় একটু কািদলন। 
  
গম্ভীর হল শ্রীমতী হার্াদডর মুখ। 
  
 দ্বে দ্বে, পকউ এরকম ভাদর্ র্দল নাদ্বক আর পসটা দ্বনদয় হাসাহাদ্বস করাটাও অভদ্রতা। 
  
ডাক্তার তা়িাতাদ্ব়ি ক্ষমা পিদয় দ্বনদলন। 
  
পকাদনা আওয়াজ দ্বক পপদয়দ্বেদলন রাদিদটর ঘর পথদক? 
  
আওয়াজ।, নাকডাকার আওয়াজ ো়িা দ্বকেুই পাইদ্বন। 
  
পলাকটা আপনাদের কামরা পথদক পালার্ার পর আর দ্বক নাক ডাকার আওয়াজ 
পপদয়দ্বেদলন? 
  
দ্বক মুিদ্বকল। রাদিট পতা মদর পগদে আর পক নাক ডাকদর্। 
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ওঃ হযাাঁ। আো আপদ্বন পডইদ্বজ মামলার দ্বকেু জাদনন? 
  
জাদ্বন না আর্ার? সদ্বতযই কাদজর নয় পুদ্বলিগুদলা, খুদ্বনটাদক ধরদতই পারল না। 
  
আপদ্বন শুদন খুর্ খুিী হদর্ন রাদিটই পসই খুনী। 
  
 ভদ্রমদ্বহলা লাদ্বফদয় উিদলন উদিজনায়। 
  
পলাকটা সুদ্বর্দধর নয় আদগই রু্দঝদ্বেলাম। 
  
আো আপদ্বন আমবস্ট্রং পদ্বরর্াদরর কাউদক দ্বিনদতন? 
  
না। ওরা কাদরার সদেই দ্বমিত না। তদর্ অসাধারে রূপ এর্ং িমৎকার স্বভাদর্র দ্বেল 
পডইদ্বজর মা। পুদরা পদ্বরর্ারটাই নষ্ট হদয় পগল। 
  
আপনার পুদরা নাম আর দ্বিকানাটা? 
  
কযাদরাদ্বলন মাথবা হার্বাডব। 
  
দ্বতদ্বন নাম দ্বিকানা দ্বলদখ দ্বেদলন। 
  
লাল রদঙর পড্রদ্বসং গাউন দ্বক আদে আপনার? 
  
না পতা, একটা পগালাপী আর পর্গুদ্বন রদঙর, র্যস। 
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আসদল কাল রাদত পয মদ্বহলা পক রাদিদটর কামরায় ঢুকদত পেখা দ্বগদয়দ্বেল। 
  
তদর্ এদত অর্াক হওয়ার দ্বকেুই পনই ওটা পতা আমার কামরা নয় ওটা রাদিদটর। 
  
 পকাদনা মদ্বহলার গলার আওয়াজ তাহদল পাদির কামরায় পপদয়দ্বেদলন? 
  
হু। 
  
কই আদগ পতা র্দলনদ্বন? 
  
দ্বেঃ, এসর্ আদলািনা দ্বকন্তু খুর্ সুরুদ্বির নয় পযদহতু আদ্বম একজন ভদ্রমদ্বহলা! 
  
রাত কটার সময় আপদ্বন পমদয়দ্বটর আওয়াজ পিাদনন। 
  
পক জাদন। কারে ঘুম ভাঙদত সা়িা পপদয়দ্বেলাম। দ্বক পঘন্নার কথা রাদিদটর িদ্বরত্র 
জানদত আমার আর র্াদ্বক পনই। 
  
পসটা আপনার কামরায় পতাক পঢাকার আদগ না পদর? 
  
আো পগদরা পেখদ্বে, রাদিট পতা মদরই পগদে, পদর দ্বক কদর হদর্? 
  
ও হযাাঁ, সদ্বতয খুর্ দ্বর্রক্ত করলাম আপনাদক। 
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শ্রীমতী হার্বাড র্যাগটা গুদ্বেদয় খানাকামরার েরজা পযবন্ত পযদত পপায়াদরা র্লদলন, এই 
রুমালটাদতা আপনার? 
  
ও রুমাল আমার পকন হদর্? 
  
না মাদন রুমাদলর পকাদে এইি অক্ষরটা পতালা পেদখ …. 
  
আদ্বম প্রদতযক রুমাদল দ্বপ, এম. এইি, এই প্রথম অক্ষরগুদলা তুদল রাদ্বখ। একটা অক্ষদর 
দ্বক হদর্? তাো়িা যা োমী রুমাল। দ্বর্দ্বর্য়ানা করর্ার র্য়সও পনই। আর আমার নাকটা 
এমন দ্বকেু হীদর জহরত দ্বেদয় র্াাঁধাদনা নয় পয পরিম র্া মসদ্বলন দ্বেদয় না মুেদল ক্ষদয় 
যাদর্। এই কথাগুদলা র্দল মদ্বহলা পর্দ্বরদয় পগদলন। 
  
মাঁদ্বসদয় কুক দ্বপদয়র দ্বমদিদলর পর্াম দ্বনদয় পেখদলা। 
  
আদ্বম রু্ঝদত পারদ্বে না মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা, দ্বমদিল দ্বক এই হতযাকাদণ্ডর সদে জদ্ব়িত? 
  
োাঁ়িান ওসর্ পদর ভার্র্। আদগ সুইদ্বডস ভদ্রমদ্বহলাদক ডাকা যাক এই পয ওাঁর 
পাসদপাটব। পগ্রটা অলসাঁ। র্য়স ঊনপঞ্চাি। 
  
ভদ্রমদ্বহলাদক ডাকা হল। 
  
ভাদলামানুে পিহারার পর্াকা পর্াকা ধূসর িুল িুদ়িা কদর র্াাঁধা, পিাদখ িিমা, ধীর িান্ত 
প্রকৃদ্বতর। মদ্বহলাদ্বট ফরাসী ভাোয় রু্ঝদত এর্ং র্লদত পাদরন কথার্াতবাও তাই 
ফরাসীদতই হদ্বেল। প্রথদম নাম, দ্বিকানা, র্য়স দ্বজজ্ঞাসা করদলন। যদ্বেও এগুদলা 
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পপায়াদরার জানা। অদ্বর্র্াদ্বহতা, একটা দ্বমিনারী সু্কদলর পমেন ইস্তামু্বল এর্ং ধাত্রীদ্বর্েযায় 
পাি। 
  
আো মােদমায়াদজল এই পেদন একটা হতযাকাণ্ড…..। 
  
হা। খুনীদ্বট নাদ্বক ওাঁর কামরাদতই লুদ্বকদয় দ্বেল আদমদ্বরকান ভদ্রমদ্বহলা র্দলদ্বেদলন। 
  
দ্বমঃ রাদিটদক পিের্াদরর মদতা আপদ্বনই জীদ্বর্ত পেদখন খর্র পপদয়দ্বে। 
  
দ্বিক র্লদত পারর্ না। তদর্ ভুল কদর ওাঁর কামরায় ঢুদক প়িাটা একটা লজ্জার র্যাপার 
হদয়দ্বেল। 
  
ওাঁর সদে দ্বক পেখা হদয়দ্বেল? 
  
র্ই প়িদ্বেদলন ক্ষমা পিদয় তা়িাতাদ্ব়ি পর্দ্বরদয় আদ্বস। 
  
 আপনাদক দ্বকেু দ্বক র্দলদ্বেদলন? 
  
না মাদন কথাগুদলা দ্বিক রু্ঝদত পাদ্বরদ্বন। 
  
তারপর? 
  
আদ্বম অযাসদ্বপদ্বরদনর জনয আদমদ্বরকান ভদ্রমদ্বহলার কাদে দ্বগদয়দ্বেলাম। 
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118 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

উদ্বন দ্বক রাদিদটর আর ওাঁর কামরার েরজা র্ন্ধ আদে দ্বকনা পেখদত র্দলদ্বেদলন। 
  
হা। 
  
র্ন্ধ দ্বেল? 
  
হা। 
  
 তারপর? 
  
আদ্বম অযাসদ্বপদ্বরন পখদয় শুদয় পদ়িদ্বেলাম। 
  
তখন কটা র্াদজ? 
  
আদ্বম ঘদ্ব়িদত পেদখদ্বেলাম তখন র্াদজ এগাদরাটা র্াজদত পাাঁি। 
  
 ঘুদ্বমদয় দ্বক তা়িাতাদ্ব়ি পদ়িদ্বেদলন? 
  
খুর্ তা়িাতাদ্ব়ি নয় মাথা র্যথাটা কদম যার্ার ফদল দ্বকেুক্ষে পতা পজদগই দ্বেলাম। 
  
তখন পেন দ্বক পথদমদ্বেল? 
  
মদন হয় না। পকননা আধ ঘুদম পভদর্দ্বেলাম হয়ত পকাদনা পেিন এল। 
  
 ওটা দ্বভনদভাদ্বক পেিন। আপনার পতা এইটা কামরা। 
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হা। 
  
আপনার র্াথব আপার না পলায়ার? 
  
দ্বনদির েি নম্বর। 
  
পকাদনা সেী দ্বক ঐ কামরায় আদে আপনার? 
  
 হা। র্াগোে পথদক একদ্বট ইংরাজ ভাদলা, ভদ্র, মাদ্বজবত পমদয় আদেন। 
  
উদ্বন দ্বক দ্বভনদভাদ্বক ো়ির্ার পর কামরার র্াইদর এদসদ্বেদলন? 
  
না। 
  
 দ্বক কদর রু্ঝদলন? আপদ্বন পতা ঘুদ্বমদয়দ্বেদলন। 
  
ওপদরর র্াথব পথদক উদ্বন নামদল আদ্বম দ্বনশ্চয় পজদগ পযতাম কারে আমার ঘুম খুর্ 
পাতলা। 
  
আপদ্বন দ্বনদজ দ্বক পর্দ্বরদয়দ্বেদলন? 
  
আজ সকাদলর আদগ নয়। 
  
পকাদনা লাল রং-এর দ্বসদের দ্বকদমাদনা দ্বক আদে আপনার? 
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নাদতা? পড্রদ্বসং গাউন আদে তদর্ তার রং লাল। 
  
আপনার সহযাত্রী পডদর্নহযাদমর? 
  
 হাো পর্গুনী রং-এর। 
  
আপদ্বন রু্দ্বঝ েুদ্বটদত যাদেন? 
  
 হা, র্াদ্ব়ি যাদ্বে তদর্ লযাসদন আমার পর্াদনর কাদে আদগ যার্। 
  
আপনার পর্াদনর নাম ও দ্বিকানাটা যদ্বে একটু দ্বলদখ….. 
  
দ্বকন্তু দ্বক আদে, দ্বেন দ্বলদখ দ্বেদ্বে। 
  
আপদ্বন পকাদনাদ্বেন আদমদ্বরকায় পগদেন? 
  
না। একজন পেুদলাদকর পেখাদিানার কাদজর জনয কথা হদয়দ্বেল দ্বকন্তু পিে পযবন্ত 
হয়দ্বন। এমদ্বনদত শুদনদ্বে খুর্ দ্বেলেরাজ হয় আদমদ্বরকানরা। 
  
আমবষ্ট্রং মামলার কথা শুদনদেন? 
  
 না পতা দ্বক হদয়দ্বেল? 
  
 পপায়াদরা র্লার পর পগ্রটা অাঁলস-এর পিাখ জদল ভদর পগল। 
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ওঃ মানুে এদতা দ্বনষু্ঠর হয়। ভারু্ন পতা, পডইদ্বজর মাদয়র কথা। দ্বর্োয় দ্বনদলন সুইদ্বডস 
মদ্বহলাদ্বট। 
  
দ্বক সর্ দ্বলখদ্বেদলন পপায়াদরা। 
  
পকৌতূহল না িাপদত পপদর কুক র্লদলন, দ্বক দ্বলখদেন সর্? 
  
 সমস্ত পদ্বরকল্পনা মাদ্বফক এদগাদত হয় র্দল কাগজটা পেখাদলন। 
  
রাত নটা পদনর : পেন পর্লদগ্রড ো়িল। 
রাত নটা িদ্বিি : রাদিদটর কামরা পেদ়ি পদ্বরিারক ঘুদমর ওেুধ গুদ্বেদয় পর্দ্বরদয় আসা। 
রাত েিটা : মযাককুইন রাদিদটর কামরা পেদ়ি পর্দ্বরদয় আসা। 
 রাত েিটা িদ্বিি: পগ্রটা অাঁলস–এর ভুল কদর রাদিদটর কামরায় পঢাকা এর্ং পিে 
জীদ্বর্ত পেদখন। রাদিট র্ই প়িদ্বেদলন। 
রাত র্াদরাটা : পেন দ্বভনদভাদ্বক োদ়ি। 
রাত সাদ়ি র্াদরাটা : পেন র্রফ ঝদ়ির কর্দল পদ়ি। 
রাত র্াদরাটা সাইদ্বত্রি : রাদিদটর কামরা পথদক ঘন্টায় আওয়াজ শুদন েরজায় কণ্ডাক্টর 
পটাকা দ্বেদল ফরাসী ভাোয় রাদিট র্দলন সয নয দ্বরয়, জয পম সুই ঐ পপাঁ। 
 আন্দাজ একটা সদতদরা : পলাক ঢুদকদে তার কামরায় ঘদ্বন্ট দ্বটদপ জানান শ্রীমতী 
হার্বাডব। 
  
র্াঃ খুর্ পদ্বরোর, মাঁদ্বসদয় কুক মাথা না়িাদলন। 

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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আপনার দ্বকেু অসেদ্বত পিাদখ প়িদে না? 
  
 না। সর্ই পতা দ্বিক পর পর সাজাদনা আদে, পর্াঝাই যাদে খুনটা হদয়দ্বেল রাত পসায়া 
এগাদরাটা নাগাে আন্দাজ। ভাঙা ঘদ্ব়িটা, শ্রীমতী হার্াদডর কথা সর্ই দ্বমদল যাদে। 
আমার দ্বকন্তু মদন হদে ঐ হুমদো ইতাদ্বলয়ানটাই খুনী পকননা ওরা খুর্ রাগিটা হয় এর্ং 
কথায় কথায় েুদ্বর িালায়। এর্ং ও দ্বিকাদগায় থাকত। 
  
তা দ্বিক। 
  
রাদিট এর্ং ও একই েদলর। ইতালীয় পঘো কাদসদ্বট্ট নামটাও। েুেমবগুদলা ওরা 
দ্বমদলদ্বমদি করত। পকাদনা কারদে মনকোকদ্বের সময় ইতাদ্বলয়ানটা দ্বপেু দ্বনদয় দ্বিক 
রাদিটদক পমদর পফদলদে। 
  
পপায়াদরা মাথা পনদ়ি র্লদলন অত সহদজ র্লা যায় না র্নু্ধ। 
  
পকন নয়? আদ্বম পতা দ্বনদ্বশ্চত। 
  
আর রাদিদটর পদ্বরিারক। তার কথামদতা ইতাদ্বলয়ানদ্বট পতা োাঁদতর র্যথার ফদল 
একর্ারও কামরা পেদ়ি পর্দরায়দ্বন। 
  
পসটাই পতা মুিদ্বকল হদয়দে। 
  
পপায়াদরা হাসদলন। 
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আপনার সদ্বতযই েুভবাগয। ভাদ্বগযস ইতাদ্বলয়ানদ্বটর োাঁদতর র্যথা হদয়দ্বেল। পসটাই তার 
পরম পসৌভাগয। 
  
যাকদগ, পাপ কখনও িাপা থাদক না। একদ্বেন না একদ্বেন সর্ জানা যাদর্ই। 
  
পপায়াদরা মাথা না়িাল। 
  
 মিাই সর্দ্বকেু অত জলর্ৎ তরলং নয়। 
  
. 
  
০৫. 
  
রাজকুমারীর সাক্ষয 
  
পর্াতামটার সম্পদকব জানার জনয দ্বমদিলদক ডাকা হল। 
  
দ্বমদিল এদস োাঁ়িাদলা। 
  
দ্বমদিল এই পর্াতামটা সম্ভর্ত পতামার পপািাদকর। ঐ আদমদ্বরকান ভদ্রমদ্বহলার কামরা 
তিাসীর সময় পদ়ি পগদে। 
  
দ্বমদিল দ্বনদজর পপািাদক হাত রাখল। 
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না আমার জামার পর্াতাম পতা হারায়দ্বন। 
  
 অদু্ভত পতা। 
  
 আদ্বম এ র্যাপাদর সমূ্পেব অজ্ঞ। 
  
পস পয দ্বনদেবাে তার েৃঢ়তায় প্রকাি পপল। 
  
কাল রাদত শ্রীমতী হার্াদডর কামরা পথদক পয পর্াতামটা পাওয়া পগদে তাহদল দ্বনশ্চয় পয 
কামরায় ঢুদকদ্বেল তারই পদ়ি দ্বগদয় থাকদর্। 
  
কুক র্লদলন, দ্বকন্তু ওাঁর কামরায় পকউ পঢাদকদ্বন। 
  
এ পর্াতামটা দ্বনশ্চয় হতযাকারীর, দ্বমদিল দ্বকেুটা দ্বর্িদ্বলত হল। 
  
আপনারা দ্বমদথযই সদন্দহ করদেন। আদ্বম এ র্যপাদর সমূ্পেব দ্বনদেবাে। আদ্বম জীর্দন পয 
ভদ্রদলাকদক প্রথম পেখলাম তাদক খুন করার আমার স্বাথবটা দ্বক! 
  
শ্রীমতী হার্বাদডর ঘন্টা র্াজাদনার সময় তুদ্বম পকাথায় দ্বেদল? 
  
আদ্বম পতা র্দলদ্বে পাদির পকাদি সহকমবীদ্বটর সদে কথা র্লদত পগদ্বেলাম 
  
 তাদক দ্বজজ্ঞাসার্াে করদত হদর্। 
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েয়া কদর তাই করুন আাঁদ্বসদয়। 
  
পাদির পকাদির কণ্ডাক্টরদক ডাকার পর পসও একই কথা র্লল। এর্ং এও র্লল পয 
রু্খাদরষ্ট পকাদির কণ্ডাক্টর ও পস ওই সময় গল্প করদ্বেল। সর্াই র্রফ প়িা দ্বনদয়ই কথা 
র্লদ্বেল। প্রায় দ্বমদ্বনট েদিক পর দ্বমদিল র্দল পস ঘন্টার আওয়াজ পাদে। পস যখন 
কযাল পকাদির দ্বেদক এদগায় তখন র্াদ্বক েুজনও আওয়াজ পপদয়দ্বেল। 
  
তাহদল এই পর্াতাম এল পকাথা পথদক? 
  
দ্বমদিল ো়িা র্াদ্বক েুজনও একই র্লল পয তাদের পর্াম পখায়া যায়দ্বন, পকননা তারা 
হার্বাদডর কামরার ধাদর কাদেই যায়দ্বন। 
  
শ্রীমতী হার্বাদডর েরজার কাদে দ্বগদয় কদ্বরদডাদর দ্বক পতামার কাদরার সদে পেখা 
হদয়দ্বেল? ভাদলা কদর পভদর্ র্ল, কুক র্লদলন। 
  
না মাঁদ্বসদয়। 
  
অদু্ভত পতা। 
  
অদু্ভত দ্বকেুই নয় আসদল র্যর্ধান হদে সমদয়র। শ্রীমতী হার্বাড পজদগ উদি পলাকটাদক 
পেদখন এক েু দ্বমদ্বনট দ্বনথর হদয় পিাখ রু্দজ থাদকন। তখনই হয়দতা পলাকটা েরজা 
খুদল কদ্বরদডাদর পর্দ্বরদয় আদস। সদে সদেই উদ্বন ডাক ঘন্টা র্াজাদত শুরু কদরন। ওই 
সমদয়র মদধয পলাকটা হয়ত পকাথাও পাদ্বলদয়….। 
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দ্বকন্তু পকাথায় যাদর্? র্াইদর পতা তখন তুমুল র্রফ ঝ়ি িলদে। 
  
েুদটা পথ আদে এক হয়দতা পস র্াথরুদম নতুর্া অনয পকাদনা কামরায় ঢুদক পদ়ি দ্বেল। 
  
 দ্বকন্তু সর্ কামরায় পতা পলাক দ্বেল? 
  
হা… 
  
তদর্ পস দ্বক তার দ্বনদজর কামরাদতই ঢুদকদ্বেল, পপায়াদরা সম্মদ্বত জানাদলন। 
  
কণ্ডাক্টদরর অনুপদ্বস্থদ্বতদত পলাকদ্বট দ্বনদজর কামরা পেদ়ি এদস রাদিটদক হতযা কদর। 
দ্বহদসদর্ পেখা যাদে। তারপর কদ্বরদডাদরর দ্বেদকর েরজাটা র্ন্ধ কদর পেয় এর্ং শ্রীমতী 
হার্বাদডর কামরা দ্বেদয় দ্বনদজর কামরায় িদল যায়। 
  
র্যাপারটা এত সহজ নয় পসটা ডাক্তারদক দ্বজজ্ঞাসা করদলই রু্ঝদত পারদর্ন, পপায়াদরা 
র্লদলন। 
  
এরপর দ্বমদিলদক িদল পযদত র্লদলন। 
  
 পপায়াদরা যাত্রী তাদ্বলকায় নজর দ্বেদলন। 
  
এখন আটজন যাত্রীর সদে কথা র্লা র্াদ্বক। পাাঁিজন ফাে ক্লাদসর– রাজকুমারী 
দ্রাদগাদ্বমরফ, কাউন্ট অফ কাউদন্টস, আদেনী, কদনবল আর্াথনট, আর দ্বমঃ হাডবমযান। 
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দ্বতনজন পসদকণ্ড ক্লাদসর দ্বমস্ পডদর্নহযাম, আদন্তদ্বলও ফলকাদরদ্বন্ন, আর রাজকুমারীর 
পদ্বরিাদ্বরকা শ্রীমতী ইল্ডদগ্রে দ্বিট। 
  
ইতাদ্বলয়ানদ্বটদক র্রং ডাকা যাক আদগ। 
  
আদগ উপর পথদক শুরু করা যাক। রাজকুমারী যদ্বে না আসদত িান তদর্ ওাঁর 
কামরাদতই আমাদের পযদত হদর্। 
  
দ্বমদিলদক খর্র দ্বেদয় পািাদলন ওাঁনাদক আসার জনয। 
  
রাজকুমারী মাথা উাঁিু কদর েৃঢ় ভেী এক মুদখর দ্বর্র্েব হলুে কুৎদ্বসত মুখ এর্ং পিাখ 
েুদটা িকিদক। পভতদর অসীম মানদ্বসক িদ্বক্ত এর্ং কু্ষরধার রু্দ্বদ্ধমতী মদ্বহলা। 
  
পপায়াদরার সম্ভােে থাদ্বমদয় দ্বেদয় র্লদলন, এই দ্বর্শ্রী হতযাকাদণ্ডর জনয আপনাদের কতবর্য 
এর্ং যথাসাধয সাহাদযযর জনয আদ্বম প্রস্তুত। আপনাদের দ্বর্িদ্বলত হর্ার পকাদনা কারে 
পনই মাঁদ্বসদয়। 
  
আপনারা দ্বক জানদত িান র্লুন? 
  
আপনার পুদরা নাম এর্ং দ্বিকানাটা দ্বলদখ দ্বেন। 
  
নাতাদ্বলয়া দ্রাদগাদ্বমরফ। সদতদরা পফ্লর্ার অযাদ্বভদ্বনউ, পযাদ্বরস। 
  
 মাোম আপদ্বন পর্াধহয় কনস্তাদ্বন্তদপাল পথদক র্াদ্ব়ি দ্বফরদেন? 
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 হা। আদ্বম এর্ং আমার পদ্বরিাদ্বরকা অদ্বষ্ট্রয়ান েূতার্াদস দ্বেলাম। 
  
আপদ্বন গতরাদত্র দ্বডনাদরর পর দ্বক করদ্বেদলন? 
  
খানাকামরায় থাকাকালীন কণ্ডাক্টরদক দ্বর্োনা দ্বিকিাক কদর রাখদত র্দলদ্বেলাম এর্ং 
খাওয়ার পরই শুদত িদল যাই। 
  
এগারটা পযবন্ত র্ইপত্র পদ়ি আদলা দ্বনদ্বভদয় শুদয় পদ়িদ্বেলাম। দ্বকন্তু র্াদতর র্যথায় কষ্ট 
পার্ার জনয রাত পপৌদন একটা নাগাে পদ্বরিাদ্বরকাদক ডাকদত পািাই, পস এদস মাদ্বলি 
কদর এর্ং র্ই পদ়ি পিানায়। তারপর ঘুম এদস যার্ার ফদল ও পয কখন িদল দ্বগদয়দ্বেল 
আমার মদন পনই তদর্ মদন হয় আধ ঘন্টা মত দ্বেল। 
  
পেন দ্বক তখন িলদ্বেল? 
  
না। 
  
পকাদনা অস্বাভাদ্বর্ক িব্দ দ্বক পপদয়দ্বেদলন যতক্ষে পজদগ দ্বেদলন? 
  
না। 
  
আপনার পদ্বরিাদ্বরকার নাম? 
  
ইল্ডদগ্রে দ্বিট। 
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আপনার কাদে উদ্বন আদেন কতদ্বেন? 
  
 পদনদরা র্ের। 
  
 দ্বর্শ্বাসভাজন? 
  
 সদন্দহাতীত ভাদর্। আমার স্বামীর খাস তালুদকর প্রজা দ্বেল ওর র্ার্া। 
  
 আপদ্বন দ্বনশ্চয় আদমদ্বরকায় পগদেন মাোম। 
  
 রাজকুমারী একটু অর্াক হদলন হিাৎ দ্বর্েদয়র পদ্বরর্তবদনর ফদল। 
  
হযাাঁ, অদনকর্ার। 
  
আো ওখাদন আমবষ্ট্রং পদ্বরর্ারদক দ্বিনদতন? যাাঁদের পদ্বরেদ্বত অতযন্ত করুে ও 
েুঃখজনক…। 
  
পর্েনা দ্বর্ধূর হদয় উিল রাজকুমারীর গলার স্বর। 
  
মাঁদ্বসদয় ওাঁরা আমার র্নু্ধস্থানীয় দ্বেদলন। 
  
কদনবল আমবষ্ট্রংদক তাহদল ভাদলাভাদর্ই দ্বিনদতন আপদ্বন? 
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ওাঁদক পতমন নয় তদর্ ওাঁর স্ত্রী পসাদ্বনয়া আমার পমদয়র মদতা দ্বেল। ওাঁর মা দ্বলণ্ডা আদডবন 
আমার পুরদনা র্ান্ধর্ী। 
  
উদ্বন দ্বক মারা পগদেন? 
  
না না, পিাদক পাথর হদয় যার্ার ফদল একাকীত্ব দ্বনদয় জীর্ন কাটাদেন এর্ং আজকাল 
িলাদফরাও পর্দ্বি করদত পাদরন না। 
  
আর একটা পমদয় দ্বেল পতা ওাঁর? 
  
 হা। পস অর্িয অদনক পোট পসাদ্বনয়ার পথদক। 
  
পমদয়দ্বট দ্বনশ্চয় জীদ্বর্ত? 
  
দ্বনশ্চয়ই। 
  
 র্লদত পাদরন পকাথায় আদে? 
  
রাজকুমারী তীক্ষ্ণ েৃদ্বষ্টদত পপায়াদরার দ্বেদক তাকাদলন। 
  
আো এসর্ দ্বজজ্ঞাসার কারে, এর সদে হতযাকাদণ্ডর দ্বক সম্পকব? 
  
সম্পকব থাকার ফদলই দ্বজজ্ঞাসয কারে দ্বযদ্বন খুন হদয়দেন দ্বতদ্বন পডইদ্বজর হতযাকারী। 
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আমাদক ক্ষমা করদর্ন। সদ্বতযই এ খর্রটা আমার কাদে অতযন্ত আনন্দোয়ক। 
  
আর লজ্জা পেদর্ন না সদ্বতয এটা স্বাভাদ্বর্ক কারে ওাঁরা আপনার পাদ্বরর্াদ্বরক র্নু্ধ দ্বেদলন। 
আো দ্বলণ্ডা আদডবদনর পোট পমদয়টা পকাথায় এখন? 
  
আদ্বম এ র্যাপাদর সদ্বিক জাদ্বন না, তদর্ শুদনদ্বেলাম একজন ইংদরজ দ্বর্দয় কদর 
ইংলযাদণ্ডর র্াদ্বসন্দা। আর দ্বকেু জানদত িান? 
  
একটাই প্রে মাোম। আপনার পড্রদ্বসং গাউদনর রঙ দ্বক? 
  
অদু্ভত প্রে। নীল পরিদমর। 
  
ধনযর্াে আপনার সহদযাদ্বগতার জনয। 
  
রাজকুমারী হাত না়িদলন। 
  
ও দ্বকেু নয়। আমার অপরাধ যদ্বে না পনন তদর্ আপনার নামটা আমার খুর্ পিনা 
লাগদে। 
  
এরকুল পপায়াদরা। 
  
দ্বমদ্বনট খাদনক িুপ থাকার পর অসু্ফট স্বদর র্লদলন এরকুল পপায়াদরা। হযাাঁ এইর্ার মদন 
পদ়িদে ভদ্বর্তর্য। 
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পর্দ্বরদয় পগদলন দ্রাদগাদ্বমরফ। 
  
আহা িমৎকার মদ্বহলা। 
  
পমাদ্বহত হদয় পগদলন মাঁদ্বসদয় কুক। 
  
দ্বিদ্বন্ততভাদর্ পপায়াদরা মাথা পনদ়ি র্লদলন, আমাদক একটু ভাদ্বর্দয় দ্বেদয় পগদলন র্নু্ধ। 
ভদ্বর্তর্য কথার মাদন দ্বক? 
  
. 
  
০৬. 
  
কাউন্ট আর কাউদন্টস আদেনীর সাক্ষয 
  
পডদক পািাদনা হল কাউন্ট আর কাউদন্টস আদেনীদক। একাই এদলন কাউন্ট। পেখদল 
ইংদরজ র্দল মদন হদর্। ে ফুট লম্বা, িও়িা কাাঁধ। সুদর্ি মাদ্বজবত এক িমৎকার 
পেখদত। 
  
কাউন্ট এদস র্লদলন, আদ্বম দ্বক করদত পাদ্বর আপনাদের জনয র্লুন? এর্ং পকন পডদক 
পাদ্বিদয়দেন? 
  
একটু দ্বজজ্ঞাসার্াে করার জনয আপনাদক এখাদন ডাকা হদয়দে যাত্রী এর্ং পরল 
কতৃবপদক্ষর তরদফ কারে মাঝ রাদত একটা ভয়ার্হ হতযাকাণ্ড হর্ার ফদল। 
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দ্বনশ্চয়ই দ্বনশ্চয়ই। তদর্ এ র্যাপাদর আদ্বম হয়ত পকাদনা সাহাযযই করদত পারর্ না, 
পকননা কাল রাদত আদ্বম এর্ং আমার স্ত্রী েুজদনই ঘুদ্বমদয়দ্বেলাম। 
  
আপদ্বন দ্বক ওই মৃত র্যদ্বক্তর পদ্বরিয় জাদনন? 
  
 ওই পটদ্বর্দল রুক্ষ পিহারার আদমদ্বরকান ভদ্রদলাকদ্বটর! 
  
হা। দ্বিকই ধদরদেন। 
  
নাদতা। তদর্ ওর নামটাম দ্বনশ্চয় পাসদপাদটব আদে। 
  
পাসদপাদটব নাম আদে রাদিট দ্বকন্তু ওটা ওর নাম নয়। ওাঁর প্রকৃত নাম কাদসদ্বট্ট, 
আদমদ্বরকান, কুখযাত খুদন ও পেদলধরা। 
  
তীক্ষ্ণেৃদ্বষ্টদত পপায়াদরা দ্বনরীক্ষে করদ্বেদলন কাউন্টদক তদর্ ভার্দলিহীনভাদর্। 
  
কাউন্ট র্লদলন, তাই নাদ্বক। তাহদল রহদসযর দ্বকেু আদলাকপাত হদর্। সদ্বতযই 
আদমদ্বরকা–আজর্ পেি। 
  
আপদ্বন আদমদ্বরকায় পগদেন পকাদনাদ্বেন? 
  
 এক র্ের ওয়াদ্বিংটদন দ্বেলাম। 
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আমবষ্ট্রং পদ্বরর্ারদক দ্বিনদতন? 
  
এই নাদম অদনদকই আদেন দ্বিক রু্ঝদত পারদ্বে না। 
  
ওাঁরা পািাপাদ্বি র্াদরা এর্ং পতদরা নম্বর কামরায় আদেন। 
  
কখন শুদত দ্বগদয়দ্বেদলন কাল রাদত? 
  
কাল রাদত খাদ্বেলাম যখন তখন কণ্ডাক্টর আমাদের দ্বর্োনা পপদত পেয় ওখান পথদক 
দ্বফদর অনয কামরায় দ্বকেুক্ষে তাস পখদ্বল। 
  
পকাদনা কামরায়? 
  
পতদরা নম্বদর। আমার স্ত্রী রাত এগারটায় শুদয় পদ়ি, আদ্বম অনয কামরায় শুদত যাই, 
আজ সকাদলর আদগ ঘুম ভাদঙদ্বন। 
  
আপনার স্ত্রীর? 
  
ওদতা ঘুদমর র্দ্ব়ি পখদয় পিায় পেদন। আদ্বম আপনাদের সাহাযয করদত পারলাম না র্দল 
েুঃদ্বখত। 
  
আপনার নাম দ্বিকানাটা? 
  
কাউন্ট নাম দ্বিকানা দ্বলদখ দ্বেদয় উদি োাঁ়িাদলন। 
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আমার মদন হয় না আমার স্ত্রীর এখাদন আসার েরকার আদে পকননা ও দ্বকেুই র্লদত 
পারদর্ না। 
  
তা দ্বিক তদর্ েু একটা কথা র্লা েরকার। 
  
না না েরকার পনই। 
  
পেখুন এটা আমাদের তেদন্তর অপদ্বরহাযব অে। 
  
 যা ইদে আপনাদের, র্দল পর্দ্বরদয় পগদলন। 
  
পপায়াদরা স্বামী-স্ত্রীর পাসদপাটবটা পেখদলন। 
  
ভদ্রমদ্বহলার নাম এদলনা মাদ্বরয়া প্রাকৃদ্বর্র্াহ পদর্ব পগাদল্ডনর্াগব। র্য়স : কুদ্ব়ি। পাসদপাদটব 
একটু োগ আদে। 
  
কুক র্লদলন, পেখদর্ন, আমাদের িাকরী আর সম্মান পযন না যায়; পকননা এাঁরা সর্ 
উপর তলার মানুে। 
  
আপনার ঘার়্িাদনার পকাদনা কারে পনই। 
  
 রাজহংসীর মদতা কাউদন্টস আদেনী ঘদর ঢুকদলন। 
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আপনারা আমায় পডদকদেন? 
  
 হা মাোম কতবদর্যর খাদ্বতদরই। 
  
আদ্বম জানদত িাই কাল রাদত আপদ্বন…. 
  
আদ্বম ঘুদ্বমদয়দ্বেলাম। 
  
ঐ আদমদ্বরকান ভদ্রমদ্বহলা অত নহ নি করদলন পাদির কামরায়….। 
  
একটা ওেুধ খাওয়ার ফদল ঘুম ভাদঙদ্বন। 
  
আপনার পাসদপাদটব নাম ধাম যা আদে সর্ সদ্বতয পতা? 
  
 দ্বনশ্চয়ই। 
  
তাহদল একটা সই কদর দ্বেন। 
  
সই কদর দ্বেদলন কাউদন্টস এদলনা আদেনী। 
  
মাোম আপদ্বন দ্বক স্বামীর সদে আদমদ্বরকায় দ্বেদলন? 
  
পমদয়দ্বটর মুখ ঈেৎ লাল হদলা। 
  
না। আমাদের পমাদট এক র্ের হদলা দ্বর্দয় হদয়দে। 
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ধনযর্াে। আো আপনার স্বামী দ্বক ধূমপান কদরন? 
  
হা। 
  
পাইপ? 
  
না। দ্বসগাদরট আর দ্বসগার। 
  
কাউদন্টস আদেনী উদি োাঁ়িাদলন এর্ং দ্বজজ্ঞাসা করদলন, হিাৎ এ প্রে পকন? 
  
এমনটাই জাদনন পতা পগাদয়ন্দারা এরকম উদ্ভট প্রে কদরই থাদক। আপনার পড্রদ্বসং 
গাউনটা দ্বক রং-এর? 
  
কাউদন্টস পহদস উিদলন। 
  
 গদমর োনার রং-এর দ্বসফন। সদ্বতযই অদু্ভত প্রে দ্বকন্তু এটা জানা দ্বক েরকার দ্বেল? 
  
 দ্বনশ্চয়ই। 
  
সদ্বতযই আপদ্বন পগাদয়ন্দা! যুদগাশ্লাদ্বভয়ার পকাদনা পগাদয়ন্দা এই পেদন থাকদত পাদরন 
ভার্দতই পাদ্বরদ্বন। 
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আদ্বম পকাদনা একটা পেদির পগাদয়ন্দা নই আমার দ্বর্িরে সর্বত্রই। পর্দ্বির ভাগ সময়ই 
লণ্ডদন থাদ্বক। ইংদরজী র্লদত পাদরন আপদ্বন? 
  
দ্বিক আদে আর আটকার্ না। 
  
মাথাটা নুইদয় খানাকামরা পেদ়ি পগদলন এদলনা। 
  
কুক রূদপর প্রিংসা কদর দ্বজজ্ঞাসা করদলন তার কাজ এখদনা কতেূর? 
  
পকাথায় আর এই েম্পদ্বত পতা ঘুদ্বমদয়ই কাদ্বটদয়দেন। 
  
এর্ার ইতাদ্বলয়ানটাদক ডাকা যাক। 
  
পপায়াদরা পকাদনা জর্ার্ না দ্বেদয় র্যস্ত দ্বেদলন পাসদপাদটবর োগ লাগা জায়গাটা দ্বনদয়। 
  
. 
  
০৭. 
  
 কদনবল আর্বাথনদটর সাক্ষয 
  
 কদনবল আর্াথনদটর ফরাসী ভাো জ্ঞান কম থাকার ফদল ইংদরজীদতই সমস্ত দ্বকেু অথবাৎ 
নাম, ধাম র্য়স, পপিা দ্বজজ্ঞাসা করার পর র্লদলন ভারতর্েব পথদক েুদ্বটদত দ্বক পেদি 
যাদেন? 
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হযাাঁ। 
  
দ্বকন্তু জাহাদজ পগদলন না পকন? 
  
এটা একান্তই র্যদ্বক্তগত। 
  
 ভারতর্েব পথদক পসাজা আসদেন? 
  
 একটু কাজ দ্বেল র্াগোদে। 
  
কদনবলদক এই সর্ প্রে করায় একটু অসন্তুষ্ট হদলন। 
  
র্াগোদে দ্বতনদ্বেন দ্বেদলন। র্াগোে পথদক পতা ইংদরজ তরুেীদ্বটও আসদেন, ওাঁর সদে 
দ্বক র্াগোদেই আলাপ? 
  
না। পেদনই কারকুক পথদক দ্বনদ্বসদ্বর্ন যাওয়ার পদথ। 
  
দ্বকেু মদন করদর্ন না কদনবল একটা কথা দ্বজজ্ঞাসা করদ্বে র্দল। দ্বমস্ পডদর্নহযাম 
সম্পদকব আপনার ধারো দ্বক? 
  
আপনার এই প্রদের তাৎপযব না জানা পযবন্ত উির দ্বেদত আদ্বম অপারগ। 
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আমাদের অনুমান এই হতযাকাদণ্ডর দ্বপেদন পকাদনা মদ্বহলা আদেন এই কারদে এর্ং 
কমপদক্ষ র্াদরার্ার আঘাত করা হদয়দে। আমার কাজ হদলা উপদ্বস্থত সমস্ত মদ্বহলাদের 
দ্বর্েদয় পখাাঁজ খর্র পনওয়া। অনয সমস্ত মদ্বহলাদের পথদক পডদর্নহযাম সমূ্পেব আলাো 
তাই যদ্বে-এ দ্বর্েদয় দ্বকেু র্লদত পাদরন পসই পহতু দ্বজজ্ঞাসা করা। 
  
সদ্বতযকাদরর ভদ্রমদ্বহলা যাদক র্দল দ্বতদ্বন তাই। 
  
 তাহদল আপনার মদত হতযা করাটা ওাঁর পদক্ষ সদ্বতযই অসম্ভর্? 
  
হা। দ্বমস পডদর্নহযাদমর সমূ্পেব অপদ্বরদ্বিত ওই দ্বনহত র্যদ্বক্ত, আর তাো়িা লাভটাই র্া 
দ্বক? 
  
আপনাদক রু্দ্বঝ পসইরকমই র্দলদেন? 
  
হা। প্রথম েিবদনই ওাঁদক ওাঁর খারাপ পলদগদে। যদ্বে পকাদনা মদ্বহলা এই হতযাকাদণ্ড জদ্ব়িত 
থাদকন তদর্ পডদর্নহযাম সম্পদকব আমার কথায় ভরসা করদত পাদরন। আর পযই করুন 
না পকন পডদর্হযাম সমূ্পেব ভাদর্ এ র্যাপাদর দ্বনদেবাে। 
  
দ্বক আশ্চযব। উদিদ্বজত হদেন পকন? 
  
জর্াদর্ কদনবল পপায়াদরার দ্বেদক দ্বর্রক্তভাদর্ তাকাদলন এর্ং কাগজ পদত্রর দ্বেদক পিাখ 
নামাদলন। 
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একটা কথা কদনবল, আমার েৃঢ় দ্বর্শ্বাস রাত সওয়া একটা নাগাে খুন হদয়দে এর্ং এও 
জানদত হদে পসই সময় প্রদতযক যাত্রী র্া যাত্রীদ্বনরা দ্বক করদ্বেদলন? 
  
আদ্বম ওই সমদয় দ্বনহত ভদ্রদলাদকর পসদক্রটারীর সাদথ আড্ডা দ্বেদ্বেলাম। 
  
 উদ্বন আপনার কামরায় এদসদ্বেদলন নাদ্বক আপদ্বন দ্বগদয়দ্বেদলন? 
  
আদ্বম ওাঁর কামরায় দ্বগদয়দ্বেলাম। 
  
 দ্বমঃ মযাককুইন পতা? 
  
হযাাঁ। 
  
উদ্বন দ্বক পূর্ব পদ্বরদ্বিত আপনার? 
  
না। পেদনই ওাঁনার সদে গল্প করদ্বেলাম, ভারতর্েব সম্পদকব ভুল ধারো থাকার ফদল ওই 
দ্বনদয় আদলািনা করদ্বেলাম। অর্িয আদমদ্বরকানদের দ্বর্দিে পেন্দ কদ্বর না তদর্ উদ্বন 
পর্ি ফুদ্বতবর্াজ। রাজনীদ্বত দ্বনদয়ও িলদ্বেল হিাৎ রাত পপৌদন েুদটা ঘদ্ব়ির দ্বেদক পিদয় 
পেদখদ্বেলাম। 
  
আড্ডা থাদ্বমদয় দ্বক করদলন? 
  
দ্বনদজর কামরায় শুদয় প়িলাম। 
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দ্বর্োনা পাতা দ্বেল? 
  
হা। 
  
পদনদরা নম্বর কামরা। 
  
তার মাদন খানাকামরার দ্বেক পথদক দ্বহদসর্ করদল সর্ পিদের দ্বিক আদগরটা। 
  
হযাাঁ। 
  
কণ্ডাক্টর পকাথায় দ্বেল আপদ্বন যখন কামরায় পগদলন? 
  
পকাদের পটদ্বর্দল র্দস কাজ করদ্বেল। অর্িয আদ্বম পর্দ্বরদয় আসর্ার পরই দ্বমঃ মযাককুইন 
তাদক পডদক পািান। 
  
পকন? 
  
দ্বনশ্চয়ই দ্বর্োনা করর্ার জনয। 
  
দ্বমঃ মযাককুইদনর কামরায় আপনারা েুজন যখন গল্প করদ্বেদলন তখন কাউদক দ্বক 
কদ্বরদডার দ্বেদয় যাতায়াত করদত পেদখদ্বেদলন একটু পভদর্ র্লুন পতা? 
  
তা পর্ি কদয়কজন হদর্। লক্ষয কদ্বরদ্বন। 
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না মাদন, আপনাদের আলাপ আদলািনার পিে পে়ি ঘন্টার মদধয। দ্বভনদভাদ্বকদত 
আপনারা পতা পনদমদ্বেদলন? 
  
হা। দ্বমদ্বনট খাদনদকর জনয তদর্ িান্ডায় িদল এদসদ্বে। 
  
ভাদলা কদর পভদর্ পেখুন িান্ডা দ্বেল র্াইদর, আপনারা আর্ার কামরায় এদস র্সদলন। 
আপদ্বন ধূমপান করদ্বেদলন দ্বসগাদরট র্া পাইপ…. 
  
পাইপ, ওটাই আমার পেন্দ। 
  
পর্ি রাত তখন অদনক হদয়দে। পেন িলদত শুরু কদরদে। পৃদ্বথর্ীর নানা সমসযায় 
আপনারা আদলািনারত, পর্দ্বির ভাগই শুদয় পদ়িদে। পসই সময় পকউ দ্বক কদ্বরদডার 
দ্বেদয় পগদ্বেল? 
  
আদ্বম সদ্বতযই লক্ষয কদ্বরদ্বন। 
  
আপদ্বন পতা পসনার্াদ্বহনীর পলাক আপনার দ্বনশ্চয় পযবদর্ক্ষে িদ্বক্ত অনয কাদরা তুলনায় 
পর্দ্বি। 
  
না মদন করদত পারদ্বে না। একর্ার পর্াধহয় কণ্ডাক্টর দ্বগদয়দ্বেল। তারপর… একজন 
মদ্বহলা। মৃেু খন খন আওয়াজ পপদয়দ্বেলাম জামাকাপদ়ির আর এক ঝলক দ্বমদ্বষ্ট গন্ধ…. 
  
োমী পসদন্টর? ভদ্রমদ্বহলা র্য়স্কা না তরুেী? হয়দতা। 
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 তখন হদত পাদর রাত পতমন গভীর নয়। আসদল সদ্বিক সময়টা র্লদত পারর্ না। দ্বকন্তু 
মদন হয় পসটা দ্বভনদভাদ্বক ো়িার পর। 
  
এরকম মদন হল পকন? 
  
 অদনক রাদত আমরা রাদ্বিয়া দ্বনদয় আদলািনা করদ্বেলাম পসটা দ্বনদ্বশ্চত। 
  
 আপদ্বন আদমদ্বরকায় পগদেন কখনও? 
  
না পতমন ইোও পনই। 
  
কদনবল আমবস্ট্রং নাদম কাউদক পিদনন। 
  
আমবষ্ট্রং! আমবস্ট্রং, েু দ্বতনজনদক দ্বিদ্বন একজন টদ্বন আমবষ্ট্রং আর একজন পসলদ্বর্ 
আমবষ্ট্রং… দ্বকন্তু উদ্বন পতা মারা পগদেন। 
  
আদ্বম যার কথা র্লদ্বে দ্বতদ্বন একজন আদমদ্বরকান মদ্বহলাদক দ্বর্দয় কদরদ্বেদলন এর্ং তার 
একমাত্র সন্তানদক অপহরে করা হয়। 
  
ও হা হা। কাগদজ পদ়িদ্বেলাম তদর্ ওনার সদে আলাপ দ্বেল না। শুদনদ্বে খুর্ই জনদ্বপ্রয় 
এর্ং দ্বভদক্টাদ্বরয়া ক্রসও পপদয়দ্বেদলন। 
  
দ্বতদ্বনই হতযাকারী ঐ দ্বিশুদ্বটর দ্বযদ্বন এই পেদন দ্বনহত হদয়দেন। 
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কদিার হদয় উিল কদনবদলর পিাখ মুখ। 
  
তদর্ পতা ভাদলাই হদয়দে যদ্বেও এইসর্ পক্ষদত্র আইন আোলদতর আশ্রয় পনওয়াই 
ভাদলা। 
  
আপদ্বন পর্াধ হয় র্যদ্বক্তগত প্রদ্বতদ্বহংসায় দ্বর্শ্বাস কদরন না? 
  
না। অনথবক রক্তপাত নহ নি আমার রুদ্বিদ্বর্রুদ্ধ। 
  
আমার আর পকাদনা দ্বজজ্ঞাসা পনই শুধু একটা কথা, কাল রাদত পকাদনা সদন্দহজনক দ্বকেু 
পেদখদ্বেদলন? 
  
কদনবল েু এক মুহূতব দ্বিধা করদলন। 
  
না মাদন। আদ্বম কামরায় দ্বফদর যার্ার সময় পোদলা নম্বদরর ভদ্রদলাক মাথা উাঁিু কদর 
উাঁদ্বক দ্বেদ্বেদলন। আমাদক পেদখই পভতদর ঢুদক যান অর্িয এ আর এমন দ্বক? 
  
ধনযর্াে কদনবল আমার আর পকাদনা প্রে পনই। 
  
আদ্বম শুধু র্লদত িাই দ্বমস পডদর্নহযামদক সদন্দহ করদর্ন না। উদ্বন একজন সাচ্চা 
ইংদরজ। 
  
দ্বমঃ রাদিদটর কামরা পথদক পাইপ দ্বক্লনার পাওয়া পগদে এর্ং কদনবল পাইপ খান এর্ং 
দ্বমঃ রাদিট শুধুই দ্বসগার পখদতন। র্লদলন পপায়াদরা। 
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আপনার ধারো দ্বক? 
  
এক কদনবল আর্াথনটই স্বীকার কদরদেন উদ্বন পাইপ খান এর্ং আমবষ্ট্রং-এর নাম 
শুদনদেন এর্ং যা র্দলদেন তার পথদক পর্দ্বিও হদত পাদর। 
  
অথবাৎ হদত পাদর কদনবলই…. 
  
না না। একজন সম্ভ্রান্ত পফৌজী অদ্বফসার কখনই একাজ করদত পাদরন না। এর্ং তা 
মনস্তাদ্বত্বক দ্বেক দ্বেদয় অসম্ভর্। 
  
. 
  
০৮. 
  
দ্বমঃ হাডবমযাদনর সাক্ষয 
  
প্রথম পশ্রেীর যাত্রীদের মদধয দ্বতদ্বনই সর্বদিে র্যদ্বক্ত। সুপ্রভাত, র্লুন দ্বক সাহাযয করদত 
পাদ্বর? 
  
খুদনর ঘটনা সম্পদকব দ্বনশ্চয় শুদনদেন দ্বমঃ হাডবমযান? 
  
হযাাঁ। 
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আমাদের সর্ যাত্রীদের দ্বজজ্ঞাসার্াে করা কতবর্য। স্বেদন্দ। এটাই পতা কাজ। 
  
পাসদপাটব পেখদলন পপায়াদরা, আপদ্বন সাইরাস পরথমযান হাডবমযান। আদমদ্বরকার নাগদ্বরক, 
র্য়স একিদ্বিি। টাইপরাইদ্বটং পকাম্পাদ্বনর ভ্রামযমান এদজন্ট। 
  
হযাাঁ। 
  
 ইস্তামু্বল পথদক পযাদ্বরদস যাদেন? 
  
হযাাঁ। 
  
কারে? 
  
র্যর্সা। 
  
প্রথম পশ্রেীদতই যাতায়াত কদরন সর্সময়? 
  
 হযাাঁ। পকাম্পাদ্বনর খরিাদতই। 
  
কাল রাদতর র্যাপার কতটুকু র্লদত পাদরন? 
  
 দ্বকেু না। 
  
পস পতা হয় না। কালরাদত খার্ার পর আপদ্বন দ্বক করদ্বেদলন? 
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একটু পভদর্ র্লদলন, আদ্বম জানদত িাই আপনারা এসর্ দ্বজজ্ঞাসা করার পক? 
  
ইদ্বন মাঁদ্বসদয় কুক পরল পকাম্পাদ্বনর দ্বডদরক্টর আর উদ্বন ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা 
কদরদ্বেদলন। 
  
আর আপদ্বন? 
  
আদ্বম এরকুল পপায়াদরা, এই হতযার তেদন্তর ভার আমাদক দ্বনদয়াগ করা হদয়দে 
পকাম্পাদ্বনর তরফ পথদক। 
  
আপনার নাম আদ্বম শুদনদ্বে। আমার সদ্বতয পদ্বরিয়টা জাদ্বনদয় পেওয়াটাই রু্দ্বদ্ধমাদনর 
কাজ। 
  
আমারও তাই মত। 
  
আদ্বম এ র্যাপাদর দ্বকেুই জাদ্বন না তরু্ও ননদ্বতক োদ্বয়ত্ব দ্বকেু পথদকই যায় তাই র্লদ্বে। 
র্দল একটা কাডব দ্বেদলন দ্বতদ্বন পপায়াদরাদক। 
  
দ্বমঃ সাইরাস দ্বর্ হাডবমযান। 
  
মযাকনীলস দ্বডদটকদ্বটভ এদজেী। 
  
 দ্বনউ ইয়কব। 
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 পপায়াদরা এর আদগই এই ফাদমবর সাদথ পদ্বরদ্বিত তরু্ও র্লদলন, এর অথব? 
  
আদ্বম ইস্তামু্বদল এদসদ্বেলাম। ওখাদন কাজ হদয় যাওয়ার পর দ্বফদর যার্ তারপর এই 
দ্বিদ্বিটা পাই। 
  
দ্বিদ্বিটা প়িদলন পপায়াদরা ওপদর পতাকাতদ্বলয়ান পহাদটদলর দ্বিকানা : 
  
দ্বপ্রয় মহািয়, 
  
দ্বর্শ্বস্ত সূদত্র জানদত পারলাম আপদ্বন মযাকনীলস দ্বডদটকদ্বটভ পকাম্পাদ্বনর কমবী। যদ্বে 
অনুগ্রহপূর্বক আজ দ্বর্দকল িারটায় এই পহাদটদল সাক্ষাৎ কদরন তদর্ দ্বর্দিে র্াদ্বধত হর্। 
  
নমস্কারাদন্ত 
ভর্েীয় 
এম. ই. রাদিট 
  
রু্ঝলাম। 
  
 র্লদলন পপায়াদরা। 
  
আদ্বম সময় মদতাই রাদিদটর সাদথ পেখা কদ্বর উদ্বন েুদটা উদ়িা দ্বিদ্বি আমায় 
পেদ্বখদয়দ্বেদলন। 
  
দ্বমঃ রাদিট দ্বক খুর্ ভয় পপদয়দ্বেদলন? 
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ওনার মুদখর ভাদর্ উদ্বন প্রকাি কদরনদ্বন দ্বকন্তু মদন মদন যদথষ্ট মুেদ়ি পদ়িদ্বেদলন। 
একই পেদনর যাত্রী হওয়ার ফদল উদ্বন পিদয়দ্বেদলন যাদত ওাঁর দ্বনরাপিার সমূ্পেব ভার 
আদ্বম দ্বনই দ্বকন্তু সর্ পিষ্টাই রৃ্থা হল। 
  
উদ্বন দ্বক পকাদনা দ্বনদেবি দ্বেদয়দ্বেদলন দ্বনরাপিার দ্বর্েদয়? 
  
হযাাঁ। উদ্বন র্দলদ্বেদলন পেদন পাদির কামরাটাদতই আদ্বম থাকর্। দ্বকন্তু ভাদগযর দ্বর্পযবয় 
আমার জুটল পোল নম্বর কামরা। অর্িয কাজ করার পদক্ষ এটা সর্দিদয় সুদ্বর্ধা দ্বেল। 
নজরও ভাদলা রাখা পযত। সামদন শুধু খানাকামরা আর প্লযাটফদমব নামর্ার েরজাটা তাও 
পসটাদত হু়িদকা লাগাদনা থাদক। একমাত্র র্াইদর পথদক ঢুকর্ার রাস্তা পপেদনর পোট 
েরজাটা আর নয়দতা পেদনর একেম পপেন পথদক কদ্বরদডার ধদর পসাজা এদ্বগদয় আসা। 
আমার কামরাটা এমনই জায়গায় পয ফাাঁদ্বক পেওয়ার রাস্তাই পনই। 
  
দ্বকেু জাদনন হতযাকারী সম্পদকব? 
  
একটা র্েবনা উদ্বন আমায় দ্বেদয়দ্বেদলন। 
  
একজন পোদটাখাদটা মানুে গাঢ় র্াোমী পিহারা, পমদয়দ্বল কণ্ঠস্বর। এর্ং এও র্দলদ্বেদলন 
পয প্রথম রাদত হয়দতা দ্বকেু হদর্ না অতদ্বকবদত দ্বিতীয় অথর্া তৃতীয় রাদত। 
  
তাহদল সর্ই জানদতন দ্বমঃ রাদিট, র্লদলন মাঁদ্বসদয় কুক। 
  
হযাাঁ, সর্ই পিদপ পরদখদ্বেদলন অন্ততঃ মযাককুইদনর কাদে ওাঁর মদ্বনর্। 
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 আো দ্বমঃ হাডবমযান ওাঁর জীর্নহাদ্বনর ভয় দ্বেল পকন জাদনন? 
  
না। উদ্বন পসটা র্লদত িানদ্বন। আততায়ী ওাঁর রক্তেিবন করদত িায় এটাই র্দলদ্বেদলন। 
  
আপদ্বন দ্বক ওাঁর আসল পদ্বরিয় জাদনন? 
  
পকাদনা পলাকদ্বটর? 
  
 রাদিদটর। 
  
আপদ্বন দ্বক র্লদত িাইদেন পসটা দ্বিক রু্ঝদত পারদ্বে না। 
  
রাদিদটর আসল নাম কাদসদ্বট্ট। আমবষ্ট্রং হতযা মামলার মূল গাদয়ন। 
  
আো তাই নাদ্বক! না সদ্বতযই আদ্বম দ্বিনদত পাদ্বরদ্বন। যখন পডইদ্বজ মামলা িলদ্বেল তখন 
আদ্বম পদ্বশ্চদম পগদ্বেলাম। তদর্ েদ্বর্টদ্বর্ পেদখদ্বেলাম তরু্ পফাদটাগ্রাফারদের যা গুে দ্বনদজর 
মা র্াপদকই দ্বিনদত অদনক সময় পর্ি নষ্ট হয়। তাহদল রাদিদটর পতা অদনকজন িত্রু 
দ্বেল। 
  
রাদিট র্দ্বেবত হতযাকারীর সদে আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদরর কাদরার দ্বক দ্বমল আদে র্লদত 
পাদরন? 
  
না। সর্াই পতা মারা পগদেন র্দলই জাদ্বন। 
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 একটা পমদয় লাদ্বফদয় পদ়ি আত্মহতযা কদরদ্বেল জানালা দ্বেদয় মদন আদে। 
  
হযাাঁ হযাাঁ। পমদয়দ্বট দ্বর্দেিী দ্বেল। তাই তার আত্মীয়স্বজদনর জানাটা দ্বর্দ্বিত্র নয়। তদর্ 
আরও পতা মামলা ঝুলদ্বেল কাদসদ্বট্টর পসই সময় কাদজই পসটা পডইদ্বজ হতযা মামলা না 
হদয় অনয পকাদনাও হদত পাদর। 
  
পডইদ্বজ হতযার ঘটনা এই নৃিংস খুদনর কারে তার প্রমাে আমাদের হাদত আদে। 
  
 দ্বমঃ পপায়াদরা আদ্বম পডইদ্বজ হতযা মামলা সম্পদকব দ্বকেুই জাদ্বন না। 
  
কাল রাদত দ্বক দ্বক ঘদটদ্বেল পসটা র্দল যান। 
  
আমার র্ক্তর্য খুর্ই কম। আদ্বম দ্বেদন ঘুদ্বমদয় রাদত পজদগ নজর রাখতাম। প্রথম রাদত 
সদন্দহজনক দ্বকেুই ঘদটদ্বন। কাল রাদতও তাই েরজা ফাাঁক কদর উাঁদ্বকও দ্বেদয়দ্বেলাম 
দ্বকন্তু পকাদনা আগন্তুকও পিাদখ পদ়িদ্বন। 
  
আপদ্বন দ্বনদ্বশ্চত? 
  
দ্বনশ্চয়ই। এ আদ্বম হলফ কদর র্লদত পাদ্বর পয র্াইদর পথদক পকাদনা পলাক পেদন ওদিদ্বন 
আর পপেদনর পকাি পথদক পকউ এদ্বেদক আদসদ্বন। 
  
আপদ্বন েরজার ফাাঁক দ্বেদয় দ্বক কণ্ডাক্টরদক পেখদত পাদ্বেদলন? 
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হযাাঁ। ও পতা র্দস দ্বেল। 
  
দ্বভনদভাদ্বক ো়ির্ার পর একর্ারও দ্বনদজর জায়গা পজদ়ি অনযত্র দ্বগদয়দ্বেল দ্বক? 
  
– হযাাঁ। েুর্ার। পেন পথদম যার্ার দ্বিক পদরই ঘন্টার আওয়াদজ সা়িা দ্বেদত যায়। 
পপেদনর পকাদি যায় পস আমার সাদমন দ্বেদয়ই, পসখাদন দ্বমদ্বনট পদনদরা দ্বেল। পকউ মদন 
হয় পাগদলর মদতা ডাক ঘন্টা র্াজাদ্বেল তাই শুদন পেৌদ়ি আদস। আদ্বমও র্াইদর পর্দ্বরদয় 
যাই দ্বক হদয়দে পেখদত। মদন হয় আদমদ্বরকান পপ্রৌঢ়াদ্বটর কাণ্ড। তার অনয কামরায় ডাক 
প়িদত পসখাদন জদলর পর্াতল দ্বনদয় যায়। পিদে দ্বর্োনা পাতার তলর্ আদস তারপর 
আর নদ়িদ্বন দ্বনদজর জায়গা পেদ়ি। 
  
ঘুদমাদ্বেল দ্বক? 
  
 হদত পাদর খুাঁদ্বটদয় পেদ্বখদ্বন। 
  
এই কাগজটাদত সই কদর দ্বেন। 
  
আপনাদক যদ্বে েরকার পদ়ি পকউ দ্বক এমন আদে পয আপনার প্রকৃত পদ্বরিয় জাদন। 
  
এই পেদন? না পর্াধহয়। তদর্ মযাককুইদনর র্ার্ার েপ্তদর কদয়কর্ার পগদ্বে। দ্বকন্তু অত 
ভীদ়ি আময় দ্বিদন রাখাটা পমাদটই সম্ভর্ নয়। তদর্ দ্বনউইয়দকব আপদ্বন র্রং পজদন দ্বনদত 
পাদরন এর্ং আদ্বম সদ্বতয কথাই র্লদ্বে এর্ং আপনার সাদথ আলাপ কদর আদ্বম খুর্ই খুিী 
হদয়দ্বে। 
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দ্বমঃ হাডবমযাদনর দ্বেদক দ্বসগাদরটদকসটা এদ্বগদয় দ্বেদলন পপায়াদরা। 
  
আপদ্বন দ্বক পাইপ পেন্দ কদরন? 
  
না। হাডবমযান দ্বসগাদরট তুদল দ্বনদয় হালকা পাদয় পর্দ্বরদয় পগদলন। 
  
দ্বক মদন হয় আপনাদের পলাকটার পদ্বরিয় দ্বক সদ্বতয? 
  
ডাক্তার কনোনটাইন র্লদলন। 
  
হযাাঁ। মদন হয় না সাহস পাদর্ দ্বমদথয কথা র্লর্ার। 
  
উদ্বন দ্বকন্তু একটা েরকারী তথয দ্বেদলন যা হদলা হতযাকারীর র্েবনাটা, র্লদলন কুক। 
  
হযাাঁ। 
  
পপায়াদরা র্লদলন, র্েবনাদ্বট এমনই পয পকাদনা দ্বমল পনই এই পেদনর যাত্রীদের সদে। 
  
. 
  
০৯. 
  
ইতাদ্বলয়ান যাত্রীর সাক্ষয 
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আদন্তদ্বলও ফলকাদরদ্বি হাদ্বজর হদলন সাক্ষয পের্ার জনয। ইতাদ্বলয়ান মাকবা পিহারা সুন্দর 
স্বাস্থয লালদি রঙ, মুদখ দ্বিশুর সারলয। একটু ইতাদ্বলয় পঘাঁো িমৎকার ফরাসী ভাোয় 
কথা র্দলন। 
  
আপনার নাম আদস্তদ্বলও ফলকাদরদ্বি। 
  
হযাাঁ। 
  
 র্তবমাদন আদমদ্বরকার নাগদ্বরক? 
  
হযাাঁ, র্যর্সার সূদত্র। 
  
 আপদ্বন পফাডব পমদ্বর পকাম্পাদ্বনর এদজন্ট? 
  
 হযাাঁ। 
  
একর্ার কথা শুরু করদল থামদতই িান না। র্লদলন র্যর্সা সংক্রান্ত যার্তীয় তথয। 
  
আপদ্বন তাহদল আদমদ্বরকায় র্ের েদিক আদেন? 
  
হযাাঁ। তারপর িৃদ্বতিারে করদলন মা এর্ং পর্াদনর। 
  
দ্বযদ্বন খুন হদয়দেন আপনার সদে দ্বক তার আলাপ পদ্বরিয় দ্বেল? 
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না, ওরা ওপর তলার আর আমরা তার সদে পমিার সুদযাগ পার্ দ্বক কদর র্লুন তদর্ 
পর্াঝা যায় উদ্বন খুর্ সুদ্বর্দধর দ্বেদলন না। 
  
দ্বিকই ধদরদেন ও কুখযাত খুদন আর পেদল ধরা। 
  
 পেখদলন পতা এই িমবা মানুে দ্বিনদত ভুল কদর না। 
  
আমবস্ট্রং মামলার কথা মদন আদে? 
  
মদন পনই তদর্ পিনা পিনা লাগদে একটা পোট্ট পমদয়দক িুদ্বর করা হদয়দ্বেল… 
  
হযাাঁ খুর্ই েুঃদখর। 
  
 দ্বিক দ্বকন্তু খুর্ই আজর্ পেি আদমদ্বরকা। 
  
আপদ্বন আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদরর কাউদক দ্বিনদতন? 
  
না। তদর্ র্লা িক্ত যখন ওখাদন পগলাম….। 
  
হাদত সময় কম। পপায়াদরা র্লদলন, কাদজর কথায় আদ্বস। 
  
 কাল রাদত খাওয়া-োওয়ার পর দ্বক করদ্বেদলন? 
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রাদত খাওয়ার পর খার্ার পটদ্বর্দল ঐ আদমদ্বরকান ভদ্রদলাদকর সাদথ কথা র্লদ্বেলাম। ঐ 
পয দ্বযদ্বন টাইদপর দ্বরর্ন পর্দিন। তারপর দ্বনদজর কামরাদতই িদল আদ্বস। আমার 
সহযাত্রীদ্বট মিাই এক পগাম়িা মুদখা ইংদরজ, দ্বযদ্বন মারা পগদেন তার পদ্বরিারক। আদ্বম 
কামরায় দ্বগদয় ওদক পেখদত পাইদ্বন পর্াধহয় প্রভুর দ্বখেমেগারী করদত দ্বগদয়দ্বেল। 
দ্বফরদলন যখন পগাম়িা মুখ কদর। কথার্াতবা পতা র্লদলনই না একখানা পকতার্ খুদল 
র্সদলন, তারপর কণ্ডাক্টর দ্বর্োনা দ্বিক কদর দ্বেদত এল। িার আর পাাঁি নম্বর র্াথব পতা? 
  
হযাাঁ। পিদের কামরাটা। আমার র্াথবটা উপদর। ধূমপান করদ্বে আর র্ই প়িদ্বে। োাঁদতর 
র্যথায় কারু্ ইংদরজদ্বট একটা দ্বর্টদকল গন্ধওয়ালা োওয়াই লাগাদলন তারপর শুদয় শুদয় 
কাতরাদত লাগদলন। একটু পদরই আদ্বম ঘুদ্বমদয় পদ়িদ্বেলাম দ্বকন্তু যখনই ঘুম পভদঙদে 
পেদ্বখ ভদ্রদলাক তখনও কাতরাদেন। 
  
সারা রাদত র্াইদর পর্দ্বরদয়দ্বেদলন দ্বক উদ্বন? 
  
না। 
  
কখনও পকাদনা কথা উিল ওনার মদ্বনর্ সম্বদন্ধ র্দলদ্বেদলন? 
  
র্লদ্বে পতা উদ্বন দ্বর্দিে কথা র্দলন না। 
  
আপদ্বন পাইপ না দ্বসগাদরট খান। 
  
 শুধু দ্বসগাদরট। 
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একটা দ্বসগাদরট দ্বেদলন পপায়াদরা। 
  
 আপদ্বন দ্বিকাদগায় পগদেন কখনও, কুক র্লদলন? 
  
 হযাাঁ। িমৎকার। তদর্ দ্বনউইয়কব, ওয়াদ্বিংটন, আর পডেদয়ট ভাদলা লাদগ আমার। 
  
পপায়াদরা একটা কাগজ এদ্বগদয় দ্বেদয় র্লদলন, এইখাদন নাম সই কদর দ্বিকানাটা দ্বলদখ 
দ্বেন। 
  
পর্ি আর পকাদনা েরকার পনই পতা। িদ্বল তাহদল, পেনটা পয কখন িলদর্ একটা ভাদলা 
কাজ দ্বমলদন পপদয়দ্বেলাম পসই োাঁওটাও মারা পগল। 
  
দ্বর্োয় দ্বনদলন ফলকাদরদ্বি। 
  
আদমদ্বরকায় পতা উদ্বন অদনকদ্বেন আদেন আর জাদত ইতালীয় এর্ং এরা েুদ্বর িালাদত 
দ্বসদ্ধহস্ত আর ভােদে দ্বমদথযর্ােীও হয়, আদ্বম এই জাতটাদক একেম সহয করদত পাদ্বর 
না। পপায়াদরা আপনার মনস্তত্ব দ্বক র্দল? 
  
পপায়াদরা র্লদলন, তা দ্বিক এই জাতটার মাথা খুর্ গরম দ্বকন্তু এখাদন খুর্ পদ্বরকল্পনা 
মাদ্বফক খুনটা করা হদয়দে এর্ং পয আদে এর পপেদন দ্বতদ্বন অতযন্ত েূরেৃদ্বষ্ট সম্পন্ন। 
  
. 
  
১০. 
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দ্বমস পডদর্নহযাদমর সাক্ষয 
  
সুন্দরী এর্ং িমৎকার র্যদ্বক্তদত্বর অদ্বধকারী পমরী পডদর্নহযাম। 
  
আপনার নাম পমরী পডদর্নহযাম? র্য়স োদ্বব্বি? 
  
হযাাঁ। 
  
আপদ্বন ইংদরজ? 
  
হযাাঁ। 
  
এই কাগজটায় আপনার নামও দ্বিকানা দ্বলদখ দ্বেন। 
  
 দ্বতদ্বন িমৎকার এর্ং পগাটা পগাটা অক্ষদর দ্বলখদলন। 
  
এর্ার র্লুন কাল রাদত আপদ্বন দ্বক করদ্বেদলন? 
  
আমার মদন হয় পতমন পকাদনা সাহাযযই করদত পারর্ না, আদ্বম দ্বর্োনায় দ্বগদয়ই ঘুদ্বমদয় 
পদ্ব়ি। 
  
এই পেদন খুন হওয়ার ঘটনায় আপদ্বন দ্বক দ্বর্িদ্বলত পর্াধ করদেন? 
  
পতমন দ্বকেু ভাদ্বর্ইদ্বন। তদর্ দ্বর্িদ্বলত নই। 
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পকন? খুনটা দ্বক নেনদ্বন্দন র্যাপার? 
  
না না, র্যাপারটা খুর্ই দ্বর্শ্রী। 
  
আপদ্বন খাাঁদ্বট ইংদরজ অযথা আদর্দগ পভদস যান না। 
  
পমরী হাসদলন। 
  
আমার ধাদত নহ নি, পিাঁিাদমদ্বি কান্নাকাদ্বট পপাযায় না। মানুে হদয় জন্মাদল মরদত তাদক 
হদর্ই একদ্বেন না একদ্বেন তাই না? 
  
এটা পতা একটা হতযাকাণ্ড? 
  
তা পতা র্দটই। 
  
মৃত র্যদ্বক্তদ্বটদক আপদ্বন দ্বক দ্বিনদতন? 
  
না। ওাঁদক গতকালই প্রথম পেদ্বখ খানাকামরায়। 
  
দ্বক মদন হদয়দ্বেল আপনার প্রথম েিবদনই? 
  
 ভাদলা কদর লক্ষযই কদ্বরদ্বন। 
  
 উদ্বন পর্ি খারাপ পলাক দ্বক মদন হদয়দ্বেল? 
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সদ্বতযই আদ্বম দ্বকেুই ভাদ্বর্দ্বন। 
  
দ্বকেুক্ষে দ্বস্থর তীক্ষ্ণ েৃদ্বষ্টদত তাকাদনার পর র্লদলন পপায়াদরা, আমার তেন্ত পদ্ধদ্বত মদন 
হয় আপনার দ্বিক পেন্দ নয়। পকাদনা ইংদরজ হদল হয়দতা অপ্রাসদ্বেক পকাদনা আদলািনা 
করদতন না দ্বকন্তু পদ্ধদ্বতটা অনয, আমার প্রে র্যদ্বক্তত্ব রু্দঝ–তাই আপনার আদগ যার 
সদে কথা র্দলদ্বেলাম দ্বতদ্বন একটু পর্দ্বি কথা র্লদত ভাদলার্াদসন, তাই র্াদজ কথা 
র্লার সুদযাগ তাাঁদক আদ্বম দ্বেইদ্বন তাই একটু অনযধরদনর প্রে করদ্বে আপনাদক। 
  
মাপ করদর্ন। আমার ভুল রু্দ্বদ্ধর কাদে অগময পিকদে এইটা পভদর্ পয আদ্বম রাদিটদক 
পেন্দ করতাম দ্বকনা তার সদে এই হতযাকাদণ্ডর দ্বক সম্পকব। 
  
রাদিট পলাকদ্বট পক, পসটা দ্বক আপদ্বন জাদনন? 
  
তার সম্বদন্ধ জানদত আর কাদরার র্াদ্বক পনই শ্রীমতী হার্বাদডর অনুগ্রদহ। 
  
আপনার দ্বক মত আমবষ্ট্রং মামলা সম্পদকব? 
  
 নৃিংস এর্ং ঘৃেয দ্বনঃসদন্দদহ। 
  
র্াগোে পথদক পতা আপদ্বন আসদেন তাই না? 
  
হযাাঁ। 
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লণ্ডদন যাদর্ন। 
  
হযাাঁ। 
  
দ্বক কদরন র্াগোদে? 
  
েুদ্বট র্াচ্চার গভনবর তাদের পেখাদিানার কাজ। 
  
র্াগোদে েুদ্বট ফুদ্বরদয় পগদলই দ্বক দ্বফরদর্ন? 
  
জাদ্বন না এখনও দ্বকেু দ্বিক পনই। 
  
পকন? 
  
র্াদ্ব়ি পেদ়ি থাকা আর ভাদলা লাদগ না। লণ্ডদন যদ্বে পেন্দসই কাজ পাই লণ্ডদনই পথদক 
যার্। 
  
ও এইর্াদর হয়দতা দ্বর্দয় থা কদর সংসারী হদর্ন। 
  
পপায়াদরার এই মন্তদর্য খুিী হদত পারদলন না পমরী পডদর্নহযাম এর্ং এটাদক অনদ্বধকার 
িিবা র্দল মদন করদলন পর্াঝা পগল। 
  
দ্বনস্ অাঁগাস পকমন মদ্বহলা দ্বযদ্বন আপনার সহযাত্রীনী? 
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পর্ি িমৎকার দ্বমদ্বষ্ট স্বাভাদর্র সাধাদ্বসদধ। 
  
ওাঁর পড্রদ্বসং গাউনটা দ্বক রং-এর? র্া 
  
োমী পিদমর। 
  
আদলদপ্পা পথদক ইস্তামু্বদল আসার পদথ পযন পেদখদ্বেলাম। আপনারটা পর্াধহয় হাো 
পর্গুনী তাই না? 
  
হযাাঁ। 
  
 আপনার অনয রং-এর…. মাদন এইরকম লাল রং-এর পড্রদ্বসং গাউন আদে? 
  
না ওটা আমার না। 
  
পপায়াদরা ঝাাঁদ্বপদয় প়িদলন। 
  
 আপনার নয় তাহদল কার? 
  
 জাদ্বন না আর এ কথায় উদিদ্বজত হওয়ার কারে। 
  
না আপদ্বন র্লদত পারদতন পয ঐ পড্রদ্বসং গাউন আমার পনই। 
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 তার র্েদল ওটা আমার নয় মাদনটা তাহদল দ্বক োাঁ়িায়, তার মাদন আপদ্বন দ্বনদ্বশ্চত 
জাদনন। ওটা কার? 
  
পমরী সম্মদ্বতর ভদ্বেদত মাথা না়িদলন। 
  
এই পেদনর পকাদনা মদ্বহলা যাত্রীর? 
  
হযাাঁ। 
  
কার? 
  
পভার পাাঁিটা নাগাে যখন আমার ঘুম ভাদে ভার্লাম গাদ্ব়িটা পর্াধহয় পকাদনা পেিদন 
োাঁদ্ব়িদয়দে। কামরার েরজা খুদল উাঁদ্বক দ্বেদতই পিাদখ প়িল লাল রং-এর দ্বকমাননা পরা 
পকউ একজন কদ্বরদডার দ্বেদয় িদল পগদলন। 
  
আপদ্বন জাদনন না দ্বতদ্বন পক? ফসবা না র্াোমী পিহারার, িুল পাকা না কাঁিা। 
  
আদ্বম পপেন পথদক পেদখদ্বে মাথায় টুদ্বপ দ্বেল আর দ্বকমাননার উপর ড্রাগন আাঁকা দ্বেল 
এমব্রয়ডাদ্বর করা। ভদ্রমদ্বহলার গ়িন একটু লম্বাদট, দ্বেপদ্বেদপ ধরদনর। 
  
আপাতত প্রে পিে আপদ্বন আসদত পাদরন। 
  
পমরী পডদর্নহযাম িদল পযদত পযদত থমকাদলন, র্লদলন ঐ সুইদ্বডস মদ্বহলা দ্বকন্তু ভীেে 
ভয় পপদয়দেন। উদ্বন পয পিে জীদ্বর্ত পেদখন মৃত র্যদ্বক্তদ্বটদক তাই হয়ত পভদর্দেন 
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আপনাদের সদন্দহ ওাঁনার দ্বেদক। ভদ্রমদ্বহলা সম্পদকব র্লদল র্লদত হয় পয উদ্বন 
এদকর্াদরই িান্তদ্বিষ্ট এর্ং দ্বনরীহ, ওনার িারা পকাদনা মাদ্বে মারাও দ্বকন্তু অসম্ভর্। 
  
শ্রীমতী হার্বাদডর কাে পথদক উদ্বন কখন অযাসদ্বপদ্বরন িাইদত যান? 
  
এই সাদ়ি েিটা নাগাে। 
  
কতক্ষদের জনয র্াইদর দ্বেদলন? 
  
তা দ্বমদ্বনট েদিক হদর্। 
  
আর সারারাত র্াইদর যানদ্বন? 
  
না। পপায়াদরা ডাক্তাদরর দ্বেদক তাদ্বকদয় র্লদলন, আপনার দ্বক মদন হয় ঐ সময় 
রাদিদটর খুন হদয়দে? 
  
না মদন পতা হয় না। 
  
আপনার সহযাদ্বত্রনীদ্বটদক দ্বনদ্বশ্চন্ত থাকদত র্লদর্ন ওনার পকাদনা সমসযাই হদর্ না। 
  
ধনযর্াে। পর্িারী ভীেে মুেদ়ি পদ়িদ্বেদলন পয তা আর র্লার অদপক্ষা রাদখ না। 
  
 পমরী পডদর্নহযাম িদল পগদলন। 
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. 
  
১১. 
  
 জামবান পদ্বরিাদ্বরকার সাক্ষয 
  
আপদ্বন দ্বিক দ্বক িাইদেন এখনও পর্াধগময হল না, র্দল কুক তাদ্বকদয় রইদলন পপায়াদরা 
দ্বেদক। 
  
পকাথাও একটা ভুল হদয়দে পসটাই খুাঁজদত হদর্। 
  
 ভুল? 
  
হযাাঁ। আমার তেদন্তর ধারা সম্বদন্ধ আদগর তরুেীদ্বটর ধারো দ্বেল না। 
  
সদন্দহ দ্বক তাহদল ওাঁদকই করদেন। ওাঁদক পেখদল পতা পর্াঝাই যাদর্ না পয উদ্বন এই 
র্যাপাদর জদ্ব়িত আদেন। 
  
আমার এর্ং কুদকর পসই একই মত। 
  
 এই হতযাকাণ্ডটা পয আকদ্বিক এটা েুজদনই পর্ি র্লদেন র্ারর্ার। 
  
 সদ্বতয র্লদত দ্বক দ্বমস্ পডদর্নহযামদক সদন্দহ কদ্বর েুদটা কারদে। 
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এক ওর সংলাপগুদলা হিাৎ শুদন পফলার েরুে আমার দ্বিক ভাদলা লাদগদ্বন। 
  
পমরী পডদর্নহযাম কদনবল আর্াথনটদক পয কথাগুদলা র্লদত শুদনদ্বেদলন পসই গুদলা 
পপায়াদরা জানাদলন। 
  
তাহদল পতা দ্বমস পডদর্নহযাম এর্ং কদনবল েুজদনই জদ্ব়িত। কুক র্লদলন, েুজদন 
েুজদনর হদয় সাফাই গাইদলন এটাই পতা স্বাভাদ্বর্ক দ্বেল। 
  
দ্বকন্তু তা হয়দ্বন। পপায়াদরা র্লদলন, দ্বমস পডদর্নহযাদমর গদ্বতদ্বর্দ্বধ সমূ্পেব অপদ্বরদ্বিত 
সুইদ্বডস মদ্বহলা এর্ং কদনবদলর দ্বমঃ মযাককুইন সমথবন কদরদেন। না না, র্যাপারটার 
সমাধান এত পসাজা নয়। 
  
দ্বিতীয় র্ক্তর্যটা দ্বক। 
  
ও, ওটা পুদরাপুদ্বর মনস্তাদ্বত্বক। আদ্বম দ্বনদজদক দ্বজজ্ঞাসা কদরদ্বেলাম এই অপরাধ করা দ্বক 
সম্ভর্ দ্বমস পডদর্নহযাদমর পদক্ষ; কারে এর পপেদন দ্বর্িক্ষে িান্ডা মাথার র্যদ্বক্ত আদেন 
উির পপলাম হা দ্বমস্ পডদর্নহযাম অপরাধী হদলও হদত পাদরন। 
  
না না, এই ইংদরজ তরুেীদ্বটর উপর মদন হয় অযথা অদ্বর্িার করদেন। 
  
যাক পগ এর্ার ইল্ডদগ্রে দ্বিটদক ডাকুন। 
  
ভদ্র, মাদ্বজবত জামবান পদ্বরিাদ্বরকাদ্বট এদস োাঁ়িাদলন পদর র্সদত র্লদলন পপায়াদরা। 
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সমূ্পেব দ্বর্পরীত আিরদে কথার্াতবা র্লদলন পপায়াদরা। 
  
নাম, দ্বিকানা পলখার পর কথার্াতবা িলদ্বেল জামবান ভাোয়। 
  
আপদ্বন কাল রাদত দ্বক দ্বক কদরদ্বেদলন যা হয়দতা অদনক অপ্রাসদ্বেক পসগুদলাও তেদন্তর 
স্বাদথব র্লুন। 
  
দ্বিক রু্ঝলাম না মাঁদ্বসদয়। 
  
তাহদল প্রে কদ্বর কাল রাদত্র আপনাদক পডদক পাদ্বিদয়দ্বেদলন পতা আপনার কত্রবী? 
  
হযাাঁ। 
  
সময়টা মদন আদে? 
  
না। আমাদক কণ্ডাক্টর যখন ডাদক আদ্বম ঘুদ্বমদয়দ্বেলাম। 
  
এমনটা দ্বক প্রায়ই কদরন আপনার কী? 
  
হযাাঁ। রাদত ভাদলা ওাঁর ঘুমই হয় না অর্িয িরীর পতা খারাপ হদতই পাদর। 
  
আপদ্বন তা়িাতাদ্ব়ি দ্বনশ্চয় পর্দ্বরদয় পদ়িন পড্রদ্বসং গাউনটা িাদ্বপদয়? 
  
না তাহদল পতা উদ্বন রাগ করদতন। 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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লাল রং-এর পতা একটা পড্রদ্বসং গাউন আদে আপনার তাই পতা? 
  
না পতা ওটা গাঢ়নীল ফাদনদলর। 
  
ও! আপদ্বন পতা পগদলন তারপর? 
  
একটু গা হাত পা দ্বটদপ দ্বেই এর্ং র্ই পদ়ি পিানাই। অর্িয পিাঁদ্বিদয় প়িা আমার পপাোয় 
না। তার পর ওাঁর ঘুম এদস যার্ার ফদল দ্বনদজর কামরায় িদল আদ্বস। 
  
তখন কটা পর্দজদে? 
  
জাদ্বন না। 
  
কতক্ষে দ্বেদলন রাজকুমারীর কামরায়? 
  
আধঘন্টা মদতা হদর্। 
  
 তারপর? 
  
উদ্বন িান্ডায় কষ্ট পাদ্বেদলন র্দল একটা র্া়িদ্বত কম্বল এর্ং খার্ার জল দ্বেই তারপর উদ্বন 
িদল পযদত র্লায় আদ্বম আদলা দ্বনদ্বভদয় িদল আদ্বস। 
  
তারপর? 
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দ্বনদজর কামরায় এদস শুদয় পদ্ব়ি। 
  
কদ্বরদডাদর পফরার পদথ কাদরার সাদথ পেখা হদয়দ্বেল? 
  
না পতা। 
  
 দ্বপদি ড্রাগন আাঁকা লাল দ্বকমাননা পরা পকাদনা মদ্বহলা? 
  
শুধু কণ্ডক্টর ো়িা আর সর্াই ঘুদমাদ্বেল। 
  
 কণ্ডাক্টরদক পেদখদ্বেদলন? 
  
 হযাাঁ। 
  
পস দ্বক করদ্বেল? 
  
একটা কামরা পথদক পর্দ্বরদয় আসদ্বেল। 
  
 পকান কামরা? 
  
ও দ্বনদয় অত ভার্র্ার দ্বকেুই পনই রাতদ্বর্দরদত েরকার প়িদল আমরা পডদকই থাদ্বক তরু্ 
যদ্বে র্দলন পকাদনা কামরা? 
  
রাজকুমারীর কামরার েু দ্বতনদট েরজা পদর পকাদির মাঝামাদ্বঝ জায়গায়। 
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তারপর দ্বক হদলা? 
  
আদ্বম কম্বল দ্বনদয় িাকুরদের ঘদরর দ্বেদক পযদত ওর সদে প্রায় ধাক্কা পলদগদ্বেল। ও তখন 
মাপ পিদয় খানাকামরায় িদল যায়। অর্িয এর মদধয অনয একটা কামরা পথদক ঘন্টার 
আওয়াজ হয় পস কানও পেয়দ্বন। আো এসর্ দ্বজজ্ঞাসা করার অথব দ্বক? 
  
না এমদ্বনই। কণ্ডাক্টরদের অর্স্থা পেখুন এদের অদনযর দ্বখেমতগারী করদত করদতই 
পকদট যায়। 
  
এই কণ্ডাক্টর আর পয পডদকদ্বেল আমাদক, তারা দ্বকন্তু এক পলাক নয়। এই কণ্ডাক্টর মাদন 
যার সাদথ ধাক্কা লাদগ আমার। 
  
পসদ্বক? অনয পকউ? একর্ারও তাদক পেদখদ্বেদলন? 
  
না। 
  
যদ্বে আর্ার পেদখন দ্বিনদত পারদর্ন? 
  
আিা কদ্বর পারর্। 
  
কুদকর কাদন কাদন দ্বনদেবি পের্ার পর উদ্বন পর্দ্বরদয় পগদলন। 
  
 আপদ্বন আদমদ্বরকা পগদেন কখনও? 
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না তদর্ যা শুদনদ্বে িমৎকার জায়গা। 
  
 তা আপদ্বন দ্বনশ্চয় শুদনদেন দ্বনহত র্যদ্বক্ত একদ্বট ফুটফুদট পমদয়দক নৃিংসভাদর্ হতযা 
কদরদ্বেল? 
  
শুদনদ্বে, দ্বর্শ্বাস করদত কষ্ট হয় পয মানুে এত নৃিংস হয়। 
  
 আো এই রুমালটা দ্বক আপনার? 
  
রুমালটা দ্বনদয় পেদখ র্লল পয এটা তার নয়। 
  
এইি পলখা আদে। আপনার নাদমর প্রথম অক্ষরও এইি পসইজনযই পভদর্দ্বেলাম 
রুমালটা আপনার। 
  
না না, এত োমী রুমাল র্যর্হার কদ্বর না। সূদতার নকিা পেদখ মদন হয় এটা 
পযাদ্বরদসর। 
  
এটা আপনার র্া আপদ্বন জাদনন না এটা কার? 
  
না না আদ্বম পকমন কদর জানর্! 
  
শ্রীমতী দ্বিদটর গলায় মুহূদতবর দ্বিধা দ্বেল তা পপায়াদরার কাদে ধরা প়িল। 
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আো পেখুন পতা এদের মদধয আপনার কাদরার সাদথ ধাক্কা পলদগদ্বেল দ্বকনা! এই 
দ্বতনজন কণ্ডাক্টদরর মদধয। 
  
না এরা নয়। 
  
আপনার দ্বনশ্চয় পকাদনা ভুল হদে এরা ো়িা পতা আর পকউ পনই। 
  
না। এরা পতা পর্ি লম্বা িও়িা পিহারার আদ্বম যার কথা র্লদ্বে পস পোদটাখাদটা। র্াোমী 
িাম়িার পগাাঁফও দ্বেল। আমার কাদে মাপ িাইর্ার জনয তার গলা শুদ্বন পমদয়দ্বল ধাাঁদির 
এগুদলা পদ্বরোর মদন আদে। 
  
. 
  
১২. 
  
 যাত্রীদের সাদক্ষর সংদ্বক্ষপ্ত সার 
  
দ্বকেুক্ষে আদগ খানাকামরা পথদক দ্বতনজন পর্দরাদনার পর কুক দ্বকেুটা হতাি হদলন 
কারে পর্াঁদট পলাক, রঙ র্াোমী, গলার স্বর পমদয়দ্বল দ্বকেুই রু্ঝদত পারদ্বে না। রাদিট 
খুনীর পয র্েবনা দ্বেদয়দ্বেল সর্ই পতা দ্বমদল যাদে। পস তাহদল পগল পকাথায়? আপদ্বন 
আমায় দ্বকেুটা আদলাকপাত করুন। যা অসম্ভর্ তা সম্ভর্ হয় দ্বক কদর? 
  
পকাদনা দ্বকেুই অসম্ভর্ নয় সর্ই সম্ভর্। 
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দ্বক আশ্চযব আদ্বম পতা আর যােুকর নই, পতামারও একই র্যাপার। রহসয খুর্ই গভীর। 
  
আমরা এক দ্বতলও এদগাদত পাদ্বরদ্বন 
  
 তা নয়। যাত্রীদের জর্ানর্ন্দীদত দ্বকেুটা পাওয়া পগদে। 
  
তারা আর দ্বক র্দলদেন? 
  
না এ কথাটা মানদত পারলাম না। 
  
শ্রীযুক্ত হাডবমযান আর শ্রীমতী দ্বিট রহদসযর দ্বকেুটা সাহাযয কদরদেন র্ইদ্বক দ্বকন্তু তাদত 
পর্দ়িদে কদমদ্বন। 
  
তাহদল আপদ্বনই র্া পকন দ্বকেু আদলাকপাত করদেন না? 
  
আদ্বম পতা পিষ্টা করদ্বে সমাধাদনর জনয। আমরা সদন্দহাতীত ভাদর্ দ্বকেু তথয জাদ্বন পযমন 
রাদিট ওরদফ কাদসদ্বট্টদক হতযা করা হদয়দে পোরার আঘাত কদর, র্াদরা র্ার পেদহর 
দ্বর্দ্বভন্ন জায়গায়। এ র্যাপাদর ডাক্তাদরর সদে যা আদলািনা হদয়দে আমরা পসটা এখন 
সদ্বরদয় র্লদ্বে খুদনর দ্বর্েয়টা হল সময়। পস পতা আমরা জাদ্বনই পয রাত সওয়া একটা 
নাগাে-আন্দাজ। দ্বতনদট সম্ভার্না রদয়দে আমাদের সামদন। 
  
এক : আমাদের ডাক্তার এর্ং দ্বিদটর সাদক্ষযর তার দ্বমল আদে। 
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 েুই : আমাদের দ্বর্ভ্রান্ত করার জনয ঘদ্ব়ির কাাঁটা এদ্বগদয় দ্বেদয় হতযাকাণ্ড সংঘদ্বটত 
হদয়দ্বেল পদর। 
  
দ্বতন : হতযাকাণ্ড হদয়দে ঐ সমদয়র আদগ ঘদ্ব়ির কাাঁটা দ্বপদ্বেদয় পেওয়া হদয়দে। 
  
প্রথম নম্বরটা যদ্বে দ্বিক ধদ্বর তাহদল পদ্বরদ্বস্থদ্বত অনুযায়ী পেন পথদক পালাদনা অসম্ভর্ 
দ্বেল। তাহদল পলাকদ্বটই র্া পক আর পগলই র্া পকাথা পথদক। 
  
যাত্রীদের সাদক্ষযর দ্বর্দশ্লেদে যা পাওয়া যাদে তা হল। 
  
দ্বমঃ হাডবমযাদনর কাদে পথদক পর্াঁদট পমদয়দ্বল গলার পলাদকর কথা শুদ্বন দ্বতদ্বন আর্ার পসটা 
রাদিদটর কাে পথদক শুদনদ্বেদলন। হাডবমযাদনর কথার সতযতা যািাই করা এখন সম্ভর্ 
নয়। তদর্ এর পদ্বরিদয়র মতামত খুর্ িীঘ্রই পার্। 
  
আপদ্বন তাহদল সদন্দদহর আওতায় রাখদেন না হাডবমযানদক। 
  
না না। সমস্ত সম্ভার্নার কথা আদ্বম ভার্দ্বে পয যদ্বে পস ভুদয়া পাসদপাটব দ্বনদয় ভ্রমে 
করদেন র্দল উদ্বি তদর্ পুদ্বলি দ্বেদয় আটদক পরদখ দ্বজজ্ঞাসার্াে করা যাদর্। সুতরাং যাাঁরা 
ঝুাঁদ্বক পনন তার পকাদনা পদরায়া না কদরই কদরন। উদ্বন দ্বনদজর সম্বদন্ধ যা যা র্দলদেন 
সর্ই যদ্বে দ্বমদথয হয় ধরা প়িদল দ্বকন্তু দ্বতদ্বন লদ্বজ্জত হদর্ন আমার মুদখামুদ্বখ হদত। 
পকাদনা দ্বর্দ্বিত্র নয় কদ্বিন রাদিট পস িদ্বরদত্রর দ্বেদলন তাদক খুন করদত িাওয়াটা। দ্বনদজর 
দ্বনরাপিার জনয রাদিট দ্বমঃ হাডবমযানদক দ্বনদয়াগ করদত িাওয়াটাও অসম্ভর্ নয়। তদর্ 
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কাযবদক্ষদত্র যদ্বে তাই হয় তদর্ প্রমাে সাদপক্ষ। আরও অদু্ভত শ্রীমতী হার্বাদডর কণ্ডাক্টদরর 
পর্াম পাওয়াটা। খুদনর প্রসদে আর একটা কথা ভুদল যাদ্বে। 
  
দ্বক কথা? 
  
কদনবল আর্াথনট আর পহক্টর মযাককুইন েুজদনই র্দলদেন তাদের কামরার পাি দ্বেদয় 
কণ্ডাক্টর পগদ্বেল। এদ্বেদক দ্বমদিল দ্বনদজর জায়গা পেদ়ি দ্বর্দিে প্রদয়াজন ো়িা ওদিদ্বন 
এটা পস পজার গলায় র্দলদে এর্ং পযদ্বেদক ওাঁরা আড্ডা মারদ্বেদলন পসদ্বেদক পযদতই 
হয়দ্বন। 
  
প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষভাদর্ িারজদনরই সমথবন আদে পর্াঁদট ও পমদয়দ্বল পলাকদ্বটর উপদ্বস্থদ্বত 
সম্বদন্ধ। 
  
ডাক্তার হাত তুলদলন। 
  
একটা পোট্ট কথা, শ্রীমতী দ্বিদটর কথা যদ্বে সদ্বতয হয় আমাদের কণ্ডাক্টর দ্বমদসস 
হার্বাদডর কামরায় পটাকা পের্ার সময় শ্রীমতী দ্বিটদক পেদখদ্বন পকন? 
  
এই র্যাখযা সহজ, কারে তখন শ্রীমতী দ্বিট তার কত্রীর সদে দ্বেল। আর দ্বনদজর 
কামরায় যখন পস যায় তখন হার্বাড কামরার পভতদর। 
  
কুদকর নধদযবযর র্াাঁধ ভাঙল। র্লদলন, তাহদল অজ্ঞাত পদ্বরিদয়র পলাকদ্বট পকাথায় পগল 
পস পতা উপদ্বস্থত দ্বেল? 
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পলাকদ্বট আদেৌ দ্বেল দ্বকনা পসটা র্রং দ্বনদজদক প্রে করুন। যার পকাদনা অদ্বস্তত্বই পনই 
তাদক অেৃিয কদর পের্ার মদতা সহজ কাজ আর পর্াধহয় পনই। তাহদল জানদত হদর্ 
পলাকটার রক্তমাংদসর পকাদনা অদ্বস্তত্ব আদেৌ দ্বেল দ্বকনা? 
  
আর যদ্বে পলাকটা থাদক তদর্ পস পকাথায় পযদত পাদর? 
  
এ প্রদের েুদটা উির হদত পাদর। 
  
 এক : পলাকটা এমনই এক জায়গায় লুদ্বকদয় আদে তাই তাদক পখাাঁজা অসম্ভর্। 
  
েুই : এই পেদনরই পকাদনা যাত্রী পস পয েদ্মদর্দি ধরায় রাদিট তাদক দ্বিনদত পাদরদ্বন। 
  
হযাাঁ। হযাাঁ। এটা হওয়া সম্ভর্। দ্বকন্তু….। 
  
পলাকটার উচ্চতা একমাত্র রাদিদটর পদ্বরিারক ো়িা সকদলই লম্বা। তদর্ পদ্বরিারকটাদক 
আমার সদন্দহ হয় না। 
  
সম্ভার্না অর্িয একটা পথদক যায় পয পলাকটার গলার স্বর পমদয়দ্বল। কাদজই এমন হদত 
পাদর পস মদ্বহলার েদ্মদর্দি দ্বেল নতুর্া পস সদ্বতযই মদ্বহলা। পুরুদের পপািাক পরদল 
পকাদনা মদ্বহলাদক দ্বকন্তু পর্াঁদটই পেখাদর্। 
  
দ্বকন্তু রাদিট পতা…. 
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হযাাঁ। পস জানত। তাদক হয়ত অদনক আদগই এই স্ত্রীদলাকদ্বট হতযার পিষ্টা কদরদে দ্বকন্তু 
পাদরদ্বন। তাই এই পিষ্টা পস আর্ার করদর্ পভদর্ পমদয়দ্বল গলার পুরুদের কথা র্দলদ্বেল। 
রু্ঝদত পারদ্বে র্নু্ধ খুর্ই জদ্বটলতা এই হতযাকাদণ্ড। 
  
এ দ্বনশ্চয় পকাদনা পাগদলর কাণ্ড এর্ং অসম্ভর্, অর্াস্তর্। 
  
আদ্বমও তাই ভার্দ্বে। পেদন েুজন আগন্তুক কাল রাদত দ্বেল। 
  
একজন কণ্ডাক্টদরর পর্দি (পুরুে) যাাঁদক সমথবন জাদ্বনদয়দেন দ্বমঃ হাডবমযান, শ্রীমতী দ্বিট। 
কদনবল আর মযাককুইন। আর অনযজন লাল দ্বকমাদনা পরা মদ্বহলা তার উপদ্বস্থদ্বত সমথবন 
কদরদেন দ্বতনজন দ্বপদয়র দ্বমদিল, দ্বমস্ পডদর্নহযাম এর্ং আদ্বম দ্বনদজ। এই পেদন পতা 
লাল দ্বকমাদনা পনই। দ্বতদ্বনও উদর্ পগদেন তার মাদন দ্বতদ্বনও েদ্মদর্দি দ্বেদলন তাো়িা 
কণ্ডাক্টদরর পপািাক আর লাল দ্বকমাদনা পতা এগুদলাই র্া পগল পকাথায়? 
  
কুক লাদ্বফদয় উদি র্লদলন, সমস্ত যাত্রীদের মালপত্র তিাসী করর্ যদ্বে পকাদনা হদ্বেি 
পাওয়া যায়। 
  
আমার অনুমান যদ্বে না ভুল হদয় থাদক তদর্ লাল দ্বকমাননাটা পকাদনা পুরুেযাত্রীর র্াদি 
এর্ং ইউদ্বনফমবটা শ্রীমতী দ্বিদটর দ্বজদ্বনেপদত্রর মদধয খুাঁদজ পাদর্ন। 
  
না আপদ্বন যা ভার্দেন তা নয়। শ্রীমতী দ্বিট যদ্বে অপরাধী হন তাহদল কণ্ডাক্টদরর 
ইউদ্বনফমবটা তার দ্বজদ্বনেপদত্রর মদধয থাকদলও থাকদত পাদর যদ্বে দ্বনরাপরাধ হন তদর্ 
অর্িযই পাওয়া যাদর্ তার কাদে। 
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অর্িয এগুদলা সর্ই অনুমান….। 
  
সিদব্দ খানাকামরার েরজা খুদল শ্রীমতী হার্বাড দ্বিৎকার কদর উিদলন। 
  
ওঃ কী ভীেে কাণ্ড….আমার পভাদলার মদধয…. একটা এদতা র্দ়িা পোরা ….র্দল িকিক 
কদর কাাঁপদত কাাঁপদত মূেবা পগদলন এদকর্াদর মাঁদ্বসদয় কুদকর ঘাদ়ির উপর। 
  
. 
  
১৩. 
  
 হতযার হাদ্বতয়ার 
  
 দ্বমদসস হার্বাডদক কুক পিয়াদর র্দ্বসদয় দ্বেদলন। ডাক্তার পতাক ডাকদলন। 
  
এভাদর্ই উদ্বন থাকুন। জ্ঞান পফরার পর একটু কদ্বনয়াক দ্বেদত র্লদলন। 
  
তারপর তারা দ্বতনজনই শ্রীমতী হার্বাদডর কামরায় পগদলন। 
  
জ্ঞান পফরার পর দ্বমদসস হার্াডব কথা র্লা শুরু করদলন পেদনর পর্য়ারাদ্বটর সদে। 
  
ওঃ দ্বক ভয়ির েৃিয যা আদ্বম পর্াঝাদত পারর্ না এর্ং এদত অদনক স্নাযু়র িাপ পদর। 
আমার মন ভীেে নরম পসই পোট পর্লা পথদক এর্ং রক্ত পেখদলই গা পযন গুদ্বলদয় 
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180 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

উদি। আমাদের কদ্বিনকাদলও পকউ মে পোয়দ্বন দ্বকন্তু ডাক্তার র্লায় আমায় তাও পখদত 
হদে। 
  
শ্রীমতী হার্বাদডর কামরায় তখন প্রিণ্ড ভী়ি। কণ্ডাক্টর সর্াইদক পিদ্বকদয় রাখদত পিষ্টা 
করদে। 
  
সর্াইদক সদ্বরদয় কুক র্লদলন, আমাদের একটু পযদত দ্বেন। আপনারা এদস ভাদলাই 
কদরদেন। যা করদ্বেদলন উদ্বন আদ্বম পতা পভদর্দ্বে উদ্বনই খুন হদয়দেন এর্ং সর্াইদকই 
উদ্বন র্লদ্বেদলন দ্বক দ্বক কাণ্ড হদয়দে। আপনারা দ্বগদয় অস্ত্রটা পেখুন আদ্বম দ্বকন্তু ওটা েুাঁইদ্বন 
র্লল কণ্ডাক্টর। শ্রীমতী হার্বাড আর রাদিদটর কামরা েুদটার মাদঝর েরজাটায় পসদ্বেদক 
হার্াদডর কামরা তার হাতদল একটা র়্ি পিৌখুদ্বপ নকিাটা পভাদলা তার দ্বিক দ্বনদিই পদ়ি 
আদে িযাটাদলা ইস্পাদতর একটা পোরা সস্তার দ্বজদ্বনে। ফলাটায় মরদির োদপর মদতা 
োগ। 
  
পপায়াদরা পোরাটাদক তুদল দ্বনদয় র্লদলন, পকাদনা ভুল পনই এটাই খুদনর অস্ত্র। 
  
 পোরাটা হাদত দ্বনদলন ডাক্তার। 
  
সার্ধানতার দ্বকেু পনই পকননা এদত পকাদনা আঙুদলর োপ পাওয়া যাদর্ না শ্রীমতী 
হার্াদডবর ো়িা। 
  
যদথষ্ট ধারাদলা, এটা দ্বেদয়ই হতযা করা হদয়দে মদ্বসদয়। 
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 েুজন আততায়ী একই দ্বেদন একই অস্ত্র দ্বেদয় রাদিটদক খুন করদত িাইদর্ এটা রু্ঝদত 
পারদ্বে না। 
  
অর্িয হদতও পাদর। পকননা এই পোরা র্াজাদর সর্বত্রই পাওয়া যায়। 
  
 পভাদলাটা সদ্বরদয় হাতল ঘুদ্বরদয় েরজাটা খুলদত িাইদলন দ্বকন্তু েরজা খুলল না। 
  
আমরা পতা আদগই রাদিদটর কামরার দ্বেক পথদক েরজা র্ন্ধ কদর দ্বেদয়দ্বে, ডাক্তার 
র্লদলন। 
  
তরু্ও দ্বক পযন দ্বিন্তা করদেন পপায়াদরা। 
  
খুনী তাহদল এই দ্বেক পথদক ঢুদকদ্বেল। েু কামরার মাদঝর েরজাটা র্ন্ধ করর্ার সময় 
তার হাত পিদক পভাদলায় তাই তা়িাহুদ়িা কদর ওর মদধযই পফদল যায়। শ্রীমতী হার্বাড 
পজদগ উিদল পালায়। 
  
হয়দতা তাই, পপায়াদরা র্লদলন। 
  
দ্বক হল দ্বকেু একটা পযন দ্বিক সন্তুষ্ট করদত পারদে না। 
  
না। দ্বকেুই পিাদখ প়িদে না আপনার। 
  
শ্রীমতী হার়্ি ততক্ষদে এদস পদ়িদেন। 
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পেখুন এই কামরায় আর থাকর্ না, আমাদক যত োমই পেন না পকন? 
  
দ্বকন্তু মাোম…. 
  
না না আদ্বম আর পকাদনা কথা শুনদত িাই না, আদ্বম এই কদ্বরদডাদরই র্দস থাকর্। 
কাাঁেদত লাগদলন দ্বতদ্বন। 
  
আমার পমদয় যদ্বে থাকত এখাদন পস দ্বকেুদতই আমার পহনস্থা পমদন দ্বনত না। 
  
দ্বিক আদে আপনার দ্বজদ্বনেপত্র অনয কামরাদতই দ্বেদয় আসদর্। 
  
শ্রীমতী রুমাল দ্বেদয় পিাখ মুদে র্লদলন, র্ার্া এতক্ষদে স্বদ্বস্ত পপলাম। 
  
দ্বকন্তু পকাথায় যাদর্া সর্টাইদতা ভদ্বতব। 
  
আপনাদক পর্লদগ্রড পকাদি একটা কামরা পেওয়া হদর্। 
  
দ্বমদিল ভদ্রমদ্বহলাদক দ্বনদয় নতুন পকাদি পগল। 
  
আপনার পেন্দ পতা মাোম? এদকর্াদর আপনার আদগর কামরাটার মদতাই। 
  
হযাাঁ তদর্ এটার মুখ অনযদ্বেদক। 
  
 আপনার পেন্দ হদলই হল। 
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যা র্রফ ঝদ়ি আটকা প়িলাম আমরা, কাল র্াদে পরশু দ্বেমার ো়িদর্ এখন ভাদলায় 
ভাদলায় পপৌঁেদত পারদল র্াাঁদ্বি। 
  
আমাদের সকদলর এই একই অর্স্থা, কুক র্লদলন। 
  
দ্বকন্তু খুনীটা পর্দে পর্দে দ্বিক আমারই কামরায় ঢুদকদ্বেল সদ্বতযই কপালটা র়্িই মন্দ। 
  
আো আপনার কামরার দ্বেক পথদক মাঝখাদনর েরজাটা যদ্বে র্ন্ধই থাদক তদর্ পলাকটা 
ঢুকদলা দ্বক কদর? সদ্বতযই র্ন্ধ দ্বেল পতা েরজাটা? 
  
পকন? তাই পতা র্লদলন সুইদ্বডস মদ্বহলাদ্বট। 
  
ধরুন আপদ্বন শুদয় আদেন হু়িদকাটা পতা পেখা আপনার পদক্ষ সম্ভর্ নয়। 
  
না পেখর্ দ্বক কদর পভাদলাটা পতা দ্বেল। ওটা পেখদলই রু্ক কাাঁপদে, পপৌঁদে একটা র্যাগ 
দ্বকনদত হদর্। 
  
পভাদলাটা হাতদল টাঙাদলন পপায়াদরা। 
  
এই পেখুন হু়িদকাটা দ্বিক দ্বিক হাতদলর দ্বনদি-পভাদলাটা পসটা আ়িাল করদে। সদ্বতযই 
আপনার পদক্ষ পেখাটা সম্ভর্ নয়। 
  
এতক্ষে ধদর পতা পসটাই র্লদ্বে। 
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োাঁদ্ব়িদয় পেখদ্বেদলন পতা সুইদ্বডস মদ্বহলাদ্বট। সম্ভর্ত উদ্বন ভুল কদরদেন হাতলটা ডানদ্বেদক 
পঘারাদল েরজাটা র্ন্ধ হয়। পসাজা ভাদর্ থাকদল েরজাটা পভজাদনা থাদক। উদ্বন হয়দতা 
হাতলটা ঘুদ্বরদয় দ্বেদলন। পভাদলা আ়িাল থাকায় হু়িদকাটা পেদখনদ্বন, েরজা না পখালায় 
পভদর্দ্বেদলন র্ন্ধ আদে। আসদল পসটা রাদিদটর অনযদ্বেক পথদক মাঝ কামরার দ্বেক 
পথদক লাগাদনা দ্বেল। 
  
মদ্বহলাদ্বট তাহদল দ্বনদর্বাধ। 
  
ওরকম র্লদর্ন না হয়দতা দ্বর্িক্ষে নন। 
  
হদর্ হয়দতা। 
  
পকাথায় পকাথায় পর়্িাদলন আপদ্বন? 
  
আমার পমদয়র এক র্নু্ধ দ্বমঃ জনসন তার ওখাদন অথবাৎ ইস্তামু্বদল যাই। দ্বতদ্বন িহরটা 
পেখাদলন দ্বকন্তু আমার ভাদলা লাদগদ্বন জায়গাটা। 
  
দ্বমঃ জনসন দ্বনদজই পেখা কদরন আপনার সদে? 
  
হযাাঁ। পফরার র্যর্স্থাও উদ্বন কদর পেন। পেখুন পেদ্বখ ওদ্বেদক জামাই এদস অদপক্ষা 
করদর্। একটা পকাদনারকদম খর্র পেওয়া পযত। পমদয়দতা পভদর্ পভদর্ই সারা হদর্ 
এদকর্াদর…। 
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পপায়াদরা পেখদলন শ্রীমতী হার্বাড আর্ার কাোর উপক্রম করদেন তাই র্লদলন, িা আর 
দ্বর্সু্কট খান মাোম খুর্ ভাদলা লাগদর্। 
  
আমার িা পখদত ভাদলা লাদগ না। 
  
 তাহদল কদ্বফ? একটা অনুদরাধ আপনার দ্বজদ্বনসপত্রগুদলা একর্ার আমরা পরীক্ষা করর্? 
  
পকন? 
  
সমস্ত যাত্রীদেরই তিাদ্বস করদত হদর্ পকন না আপনার পভাদলা পথদক পেখদলন পতা 
পোরাটা পাওয়া পগল। দ্বকেুই করার পনই এই কাজগুদলা আমাদের দ্বনয়দমর মদধয পদ়ি। 
  
পর্ি পতা। 
  
শ্রীমতী হার্বাদডর কাে পথদক দ্বকেুই পাওয়া পগল না। 
  
কুক র্লদলন, এর্াদর আমাদের পদরর কাজ দ্বক? 
  
সর্ কামরাগুদলা এদক এদক পেখা। 
  
 প্রথদমই হাডবমযাদনর কামরা পোদলা নম্বর। কুক তাদের আমার উদদ্দিযটা জানাদলন। 
  
হাডবমযান দ্বনঃসদিাদি র্লদলন দ্বতদ্বন তাাঁর র্াক্স খুদল পেদর্ন দ্বকনা? 
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 না দ্বমদিদলই পারদর্। 
  
তার র্াদক্স কদয়ক পর্াতল মে থাকার জনয র্লদলন পযাদ্বরদসই এটা পিে কদর 
পফলদর্ন। 
  
কণ্ডাক্টর সমস্ত দ্বজদ্বনেপত্র গুদ্বেদয় দ্বেদলন পেখর্ার পর। 
  
এরপর পাদির কামরায় কদনবল আর্বাথনদটর কাদে পগদলন এর্ং তাাঁদক–তাদের আসার 
উদদ্দিয র্যক্ত করদলন। দ্বতদ্বন দ্বনদজর েুদটা িাম়িার র়্ি সুযটদকি পর্র কদর দ্বেদলন। 
  
এই যা মালপত্র জাহাদজ যাদে র্াদ্বকগুদলা। 
  
সর্দ্বকেু পেখার পর একটা দ্বজদ্বনদসর প্রদ্বত পপায়াদরার েৃদ্বষ্ট পগল। তা হল এক পযাদকট 
পাইপ দ্বক্লনার। 
  
এই ধরদনর দ্বক্লনারই দ্বক আপদ্বন র্যর্হার কদরন? 
  
হযাাঁ অর্িয র্াজাদর যদ্বে পাওয়া যায়। 
  
এই রকমই একটা দ্বক্লনার রাদিদটর কামরায় পাওয়া পগদে। রাজকুমারীর কামরার েরজা 
র্ন্ধ দ্বেল, পর্াধহয় দ্বর্শ্রাম দ্বনদ্বেদলন। দ্বতনজন েরজায় পটাকা দ্বেদয় তাদের আসার 
উদদ্দিয র্লদলন। 
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রাজকুমারী সর্ শুদন র্লদলন তার পদ্বরিাদ্বরকার কাদেই সর্ িাদ্বর্ রাখা আদে। আপনারা 
পেদখ দ্বনদত পাদরন। 
  
সর্সময়ই দ্বক পদ্বরিাদ্বরকার কাদে আপনার িাদ্বর্ থাদক? 
  
 দ্বনশ্চয়ই। 
  
যদ্বে গভীর রাদত মালপত্র পখালর্ার েরকার হয় তখন? 
  
 কণ্ডাক্টর তাদক পডদক দ্বনদয় আসদর্। 
  
 মাোম খুর্ দ্বর্শ্বাস কদরন ওদক? 
  
এ প্রদের উির পতা আদগই দ্বেদয়দ্বে। যাদক দ্বর্শ্বাস কদ্বর না তাদক িাদ্বর্ও দ্বেই না। 
  
 আমার পতা মদন হয় যদ্বে পকাদনা রু্দ্বদ্ধমতী ফরাসী মদ্বহলাদক দ্বনযুক্ত করদতন…। 
  
আপনার কথা আদ্বম দ্বিক রু্ঝদ্বে না। ইল্ডদগ্রে অতযন্ত দ্বর্শ্বাসী এর্ং দ্বর্শ্বাদসর োম আমার 
কাদে সর্দিদয় পর্দ্বি। 
  
িাদ্বর্ দ্বনদয় পদ্বরিাদ্বরকাদ্বট এল। তাদক রাজকুমারী প্রদয়াজনীয় দ্বনদেবি দ্বেদয় কদ্বরদডাদর 
পর্দ্বরদয় এদলন। দ্বপেদন পপায়াদরাও। 
  
আপনার দ্বক পকাদনা উৎসাহ পনই দ্বজদ্বনেপত্র পেখার? 
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মাোম আমার দ্বনয়মরক্ষার খাদ্বতদরই এগুদলা করদত হদে। 
  
আদ্বম পসাদ্বনয়া আমবস্ট্রংদক ভাদলার্াসতাম। দ্বকন্তু কাদসদ্বট্টর মদতা একটা েুাঁদিাদক পমদর 
হাত গন্ধ করার সৃ্পহা আমার পনই। হয়ত িাকরদের পডদকই র্লতাম এই পলাকটাদক 
কুকুর দ্বেদয় খাওয়া, আমাদের পেদলদর্লায় িাদ্বস্তটা এমনই দ্বেল। সদ্বতযই আপনার পেদহর 
িদ্বক্ত সম্বদন্ধ আমার জানা পনই তদর্ মদন হয় অসীম িদ্বক্ত আপনার। 
  
দ্বক জাদ্বন হয়ত দ্বিকই র্লদেন। 
  
তদর্ আপনারা পযটা করদেন পসই প্রথা মাদ্বফক কাজ আপনাদের করদতই হদর্ কারে 
কাদজর এটা একটা অে। 
  
পদরর কামরা েুদটা পভতর পথদক র্ন্ধ। কাউন্ট আর কাউন্টদসর কামরা। কুক একটু 
পোনাদমানা করদ্বেদলন। কারে উদ্বন জানদতন ওরা দ্বর্দেিী েূতার্াদসর কাজ কদরন। যদ্বে 
পকাদনা অদ্বভদযাগ উপর মহদল পািান এই পভদর্ই। যদ্বে না পেখদল হয় তদর্ থাক। 
  
পকন? ওাঁরা দ্বকেুই মদন করদর্ন না। এমন পতা হদত পাদর পেখদলন না রাজকুমারী 
পমদন দ্বনদলন। 
  
পস কথা আলাো। 
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কুদকর কথার মাদঝ পতদরা নম্বর কামরায় পপায়াদরা পটাকা দ্বেদলন। তাদের আসার কারে 
র্লার পর কাউন্ট র্লদলন, সর্ারই যখন তিািী হদে আমারটাই র্া র্াে হদর্ পকন, 
র্দল র্লদলন, দ্বক র্ল এদলনা। 
  
মালপত্র পেখদত পেখদত হিাৎ নীল মরদক্কা িাম়িার র্যাগ তুদল দ্বনদলন। একটু দ্বভদজ 
দ্বভদজ পযন ওপদর নাম পলখা পলদর্লটা। ওয়াি পর্দ্বসদনর ওপদরর তাদক পতায়াদল, ক্রীম, 
পাউডার এক দ্বিদ্বি ঘুদমর র্দ্ব়ি। 
  
এর পদরর দ্বতনদট কামরা পরপর শ্রীতী হার্বাদডর (পুদরাদনা কামরা), রাদিদটর আর 
পপায়াদরার। 
  
এরপর েি আর এগাদরা দ্বিতীয় পশ্রেীর কামরা। পমরী পডদর্নহযাম একটা র্ই প়িদ্বেদলন 
আর ঘুদমাদ্বেদলন পগ্রটা অলসাঁ। 
  
আমরা আপনার মালপত্র একটু পরীক্ষা করর্ ততক্ষে যদ্বে আপদ্বন শ্রীমতী হার্বাদডর 
কামরায় যান পকননা শ্রীমতী হার্বাদডর কথা র্লার সেী পনই। আপদ্বন পগদল ওাঁর ভাদলা 
লাগদর্। দ্বতদ্বন তা়িাতাদ্ব়ি িদল পগদলন। তার র্াদক্স িাদ্বর্ পেওয়া দ্বেল না তাই স্বেদন্দ 
পরীক্ষা করা যায়। তার র্াক্স পঘাঁদট পর্াঝা যায় দ্বতদ্বন অর্গত নয় তার টুদ্বপর র্াক্স পথদক 
জালটা পর্পািা। পমরী পডদর্নহযাম র্লদলন, আপদ্বন ঐ আদমদ্বরকান ভদ্রমদ্বহলাদক দ্বর্োয় 
করদলন পকন? 
  
আদ্বম? 
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অযথা েল করদর্ন না। আসদল আপদ্বন আমার সদে দ্বনভৃদত কথা র্লদত িান তাই পতা? 
  
আপদ্বন সদ্বতযই রু্দ্বদ্ধমতী। 
  
আসল র্যাপার হদলা আপদ্বন রু্দঝদেন পয এই খুদনর র্যাপাদর আদ্বম দ্বকেু জাদ্বন এই পতা? 
  
তাহদল মােদমায়াদজল খুদলই র্দ্বল, দ্বসদ্বরয়া পথদক আসর্ার পদথ পকাদ্বনয়া পেিদন কদনবল 
আর আপদ্বন পাদয়র দ্বখল ো়িাদত নাদমন। পসই সময় েুদটা কথা আমার কাদন আদস 
পসটা হল, না না এখন নয়, সর্ দ্বমদট পগদল…কথাগুদলার মাদন সদ্বতয র্লদর্ন 
মােদমায়াদজল….? 
  
আশ্চযব রকদমর িান্ত পমরীর গলা। 
  
আপনার দ্বক মদন হয় তার মাদন খুন? 
  
 েুদটা কথার মাদন জানদত িাইদ্বে মাোম। 
  
আদ্বম আপনাদক র্লদত পারদ্বে না কারে আদ্বম প্রদ্বতজ্ঞার্দ্ধ। তদর্ রাদিটদক এর আদগ 
কখনও পেদ্বখদ্বন তা আদ্বম িপথ কদর র্লদত পাদ্বর। 
  
তাহদল পকন আপদ্বন প্রতযাখান করদেন? 
  
 পসভাদর্ ধরদল তাই। একটা কতবদর্যর োদ্বয়ত্ব প্রসদেও কথা র্দলদ্বেলাম। 
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এখন দ্বক পসই কাজ পিে হদয়দে? 
  
আপদ্বন দ্বক র্লদত িান? আপনার হিাৎ এ কথা মদন হল পকন? 
  
ইস্তামু্বদল আসার দ্বেন পেন পেদ্বর করার ফদল আপদ্বন অতযন্ত উদিদ্বজত দ্বেদলন পযটা 
আপনার স্বভাদর্ পনই। 
  
পদরর পেনটা ধরা জরুরী দ্বেল। 
  
এই ওদ্বরদয়ন্ট এক্সদপ্রস পতা সপ্তাদহ সাতদ্বেন পেনটা িদল। র়্ি পজার িদ্বব্বি ঘন্টা পেদ্বর 
হত পসটা এমন দ্বকেু জীর্নমরে সমসযা নয়। 
  
একটা পেন যদ্বে দ্বিকমত না ধরা যায় তদর্ পদরর কাজগুদলাও পভদস্ত যায়। আদ্বম র্যস্ত 
হদয় থাকদলও অর্াক হর্ার কারে পনই। 
  
তা দ্বিক। তদর্ আমার আশ্চযব লাগদে অনয কারদে। আমরা পতা এখাদন অদনকক্ষে ধদর 
আটদক আদ্বে তাদত পকাদনা দ্বর্কার লক্ষয করদ্বে না আপনার। দ্বক হদলা উির দ্বেন 
মাোম। পমরী পডদর্নহযাম মদন মদন পরদগ পগদলন। 
  
আপদ্বন দ্বক পর্দ্বি কষ্ট কল্পনা করদেন না মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা? 
  
হদত পাদর। একটু পর্দ্বি সদন্দহপ্রর্ে হয় পগাদয়ন্দারা দ্বনশ্চয় জাদনন। কদনবল 
আর্াথনটদক আপদ্বন কতটা পিদনন? একটু আশ্বস্ত পমরী কথার পদ্বরর্তবদন। 
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এইর্াদরই আলাপ। 
  
 রাদিট পক পয উদ্বন দ্বিনদতন এ দ্বর্েদয় আপনার দ্বক পকাদনা সদন্দহ হয়? 
  
 না আদ্বম দ্বনঃসদন্দহ এ র্যাপাদর। 
  
 পকমন কদর রু্ঝদলন? 
  
 ওাঁর কথার্াতবায়। 
  
আমরা একটা পাইপ দ্বক্লনার দ্বমঃ রাদিদটর কামরা পথদক পপদয়দ্বে এর্ং একমাত্র কদনবলই 
এই পাইপ খান। 
  
তীক্ষ্ণেৃদ্বষ্টদত লক্ষয করদ্বেদলন পপায়াদরা দ্বকন্তু পমরীর মুদখর পরখার পকাদনা পদ্বরর্তবন 
পেখদলন না। 
  
কদনবদলর রাদিট পকন কাউদকই খুন করর্ার মানদ্বসকতা পনই। ওাঁর স্বভার্দ্বর্রুদ্ধ অত 
নাটকীয়তা। 
  
মদন মদন সমথবন হয়দতা র্া করদলন পপায়াদরা। 
  
এতটা দ্বনদ্বশ্চত হদলন দ্বক কদর? আপদ্বন পতা ভাদলা কদর ওাঁদক পিদননই না। 
  
মানুদের ধরনধারে পেখদলই পর্াঝা যায়। 
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ঐ কথাটার মাদনটা তাহদল আপদ্বন র্লদর্ন না। 
  
না। 
  
আদ্বম দ্বিক পর্র কদর পফলর্ পেখদর্ন। 
  
 পমরী আর কদনবল েুজনদকই পদরাক্ষভাদর্ কথাগুদলা র্দল দ্বক ভাদলা হল, কুক র্লদলন। 
  
েরকাদর ফাে একটু পাতদতই হয়। 
  
পদরর কামরায় শ্রীমতী দ্বিদটর হাতর্যাদগর দ্বজদ্বনেপত্র পরীক্ষা করার পর সুটদকি 
খুলদলন তাদত িাদ্বর্ পেওয়া দ্বেল না। 
  
 একটা কণ্ডাক্টদরর পপািাক ওপদর ভাাঁজ করা দ্বেল। শ্রীমতী দ্বিট পিাঁদ্বিদয় উিদলন। 
র্লদলন, আদ্বম এসদর্র দ্বকেু জাদ্বন না। ইস্তামু্বল ো়িার পর একর্ারও র্াক্সই খুদ্বলইদ্বন। 
  
আপনাদক আমরা সমূ্পেব দ্বর্শ্বাস কদ্বর। আপনার পভদঙ প়িার দ্বকেুই পনই। আপদ্বন 
সদ্বতযই ভাদলামানুে এর্ং আপনার রান্না প্রিংসার োর্ী রাদখ। 
  
ইল্ডদগ্রে ভয়াতব মুদখ িুপ কদর পগদলন। 
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এর্ার পপায়াদরা আসল রহসযটা র্লদলন এই পয শ্রীমতী দ্বিদটর সদে পলাকটার ধাক্কা 
লাগার পর তা়িাতাদ্ব়ি পপািাকটা লুদ্বকদয় রাখদত িায় দ্বকন্তু সমস্ত কামরায় পতাক ভদ্বতব 
থাকার ফদল এই কামরা খাদ্বল পপদয় সুটদকি খুদল তা়িাতাদ্ব়ি পরদখ পেয়। 
  
পেখা যায় জামাটার পর্াম পনই এর্ং কণ্ডাক্টদরর পদকদট িাদ্বর্টাও মজুত। 
  
তাহদল ওসর্ েরজার হু়িদকা দ্বেটদ্বকদ্বন পকাদনা দ্বকেুই কাদজ আদসদ্বন। এই র্ার্াজীর 
কাদে সর্ পখাল িাদ্বর্দ্বটই। কুক র্লদলন। 
  
তারপর মদন আদে শ্রীমতী হার্বাদডর কামরার কদ্বরদডাদরর দ্বেদকর েরজাটাও র্ন্ধ দ্বেল 
পভতর পথদক, দ্বমদিল র্দলদ্বেল। 
  
হযাাঁ মাঁদ্বসদয়, ভদ্রমদ্বহলা পয স্বে পেদখদেন দ্বনশ্চয় এটা পসইজনযই র্দলদ্বেলাম। 
  
এখন শুধু লাল দ্বকমাদনাটা খুাঁজদত র্াদ্বক, পপায়াদরা র্লদলন। 
  
হযাাঁ পিে কামরার েুদটা েুজন পুরুদের। 
  
মযাককুইন পহদস র্লল, রু্দ়িা যদ্বে একটা উইলটুইল কদর থাদক তাহদল পফাকদট দ্বকেু 
োও মারা যাদর্। 
  
সদন্দহ ভরা পিাদখ কুক তাকাদত একটু অপ্রস্তুত হল মযাককুইন। 
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না না আমায় উদ্বন টাকাপয়সা দ্বেদত যাদর্নই র্া পকন। আদ্বম িাট্টা করদ্বে, আদ্বম ওাঁর 
িাকর ো়িা আর দ্বকেুই দ্বেলাম না। 
  
মাোরমযান আর ফলকাদরদ্বির কামরায় দ্বকেুই পাওয়া পগল না। 
  
সর্ দ্বকেুর পিদে পপায়াদরা র্লদলন, দ্বকদিন কামরার দ্বেদক যাওয়া যাক। তেন্ত পিে, 
এর্ার রু্দ্বদ্ধর পখলা। 
  
দ্বসগাদরট ফুদ্বরদয় যার্ার ফদল দ্বনদজর কামরায় পযদত পপায়াদরা ভার্দত লাদগদলন যদ্বে 
লাল দ্বকমাদনাটা পাওয়া পযত তদর্ একটা সূত্র পাওয়া পযত। দ্বনদজর কামরায় এদস পোট্ট 
র্াক্সটা খুদল ভার্দলন যদ্বে দ্বসগাদরট থাদক। তার পিাখ র়্ি হদয় উিল। 
  
সমস্ত দ্বজদ্বনেপদত্রর উপর দ্বনপুেভাদর্ ভাাঁজ কদর রাখা আদে একটা লাল দ্বসদের দ্বকমাদনা 
এর্ং তাদত ড্রাগন আাঁকা আদে। 
  
পপায়াদরা মৃেুস্বদর র্লদলন, িযাদলঞ্জ! পর্ি আদ্বম তা গ্রহে করলাম। 
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তৃতীে  র্ড : প াোয়রার ভার্নাদিন্তা 
  
০১. 
  
পকাদনা জন? 
  
পপায়াদরা দ্বকদিন কামরায় এদস পেখদলন কুক এর্ং ডাক্তার কথার্াতবা র্লদ্বেদলন। 
  
আপদ্বন যদ্বে এই রহদসযর সমাধান করদত পাদরন রু্ঝর্ অসম্ভর্ও সম্ভর্ হয়। কুক 
র্লদলন। 
  
আপনাদক র্যাপারটা খুর্ ভার্াদে তাই না? 
  
হযাাঁ রু্ঝদত পারা যাদে না। 
  
সায় দ্বেদলন ডাক্তারও। 
  
এরপর আমাদের করেীয় দ্বক আদে পসটাই মাথায় আসদে না, সমাজ, পলাকালয় পথদক 
আমরা সমূ্পেব দ্বর্দ্বেন্ন। পকাদনা সাহাযয র্াইদর পথদক পাওয়ারও সম্ভার্না পনই। সুতরাং 
সর্দ্বকেুই মাথা খাাঁদ্বটদয় করদত হদর্। 
  
তা দ্বিক, এর্ার তাহদল দ্বকভাদর্ এদগাদর্ন? 
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পকন? যাত্রীদের তথয এর্ং আমাদের পযবদর্ক্ষে এসর্ই তথয মজুে। যাত্রীদের সাক্ষয 
পথদক দ্বকই র্া জানা পগদে? 
  
না জানদত পারলাম। তারা জ্ঞাত র্া অজ্ঞাতসাদর অদনক দ্বকেু তথযই সরর্ারহ কদরদেন। 
  
প্রথদম মযাককুইদনর কথা ধরুন। উদ্বন র্দলদ্বেদলন ভ্রমে দ্বেল দ্বমঃ রাদিদটর পনিা। দ্বকন্তু 
দ্বর্দেিী ভাোয় েখল না থাকার ফদল পসদক্রটারী এর্ং পোভােী েুই-এর কাদজর জনয 
তাদক র্হাল করা হদয়দ্বেল। আরও একটা সূত্র হদে যদ্বে আদমদ্বরকান ইংরাজী ো়িা 
আর দ্বকেুই জানা না থাদক তদর্ িলাদফরাই মুিদ্বকল দ্বেল। 
  
তার মাদন। 
  
ফরাসী ভাো রাদিট জানত না। যখন কণ্ডাক্টর েরজায় পটাকা মাদর পভতর পথদক ফরাসী 
ভাোয়ই জর্ার্ আদস সয নয দ্বরয়, পম সুই ঐ পপ। কথাটা স্পষ্ট শুদনদ্বেলাম। ফরাসী 
ভাোয় েখল না থাকদল এত সুন্দর ভাদর্ র্াকয গিন করা সম্ভর্ নয়। সুতরাং রাদিদটর 
কামরায় দ্বনশ্চয় অনয পকউ উপদ্বস্থত দ্বেল। 
  
পিাঁদ্বিদয় উিদলন ডাক্তার। 
  
আপদ্বন তাই ঘদ্ব়ির র্যাপারটাদক অত গুরুত্ব পেনদ্বন। রাদিট মৃত তার মাদন একটা 
র্াজদত পতইি দ্বমদ্বনদট। এর্ং কামরার পভতর পথদক হতযাকারী কথা র্দলদ্বেল, কুক 
র্লদলন। 
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না না, এত তা়িাতাদ্ব়ি এদগাদনার দ্বকেু পনই। এটুকু র্লা যায় পয একটা র্াজদত পতইি 
দ্বমদ্বনদট রাদিদটর কামরায় এমন একজন পকউ দ্বেল পয অনগবল ফরাসী ভাোয় কথা 
র্লদত পাদর। 
  
র়্ি পর্দ্বি আপদ্বন সার্ধানী মাঁদ্বসদয়। 
  
একধাপ কদর এদগাদনাই পশ্রয় আর এখন পকাদনা দ্বনদ্বশ্চত প্রমাে পনই পয রাদিট পসই 
সময়ই মৃত। 
  
পকন? তার একটু আদগই পতা আপনার ঘুম পভদঙ দ্বগদয়দ্বেল আতবনাে শুদন। 
  
 তা অর্িয দ্বিক। 
  
এদত কতটুকু লাভ হল অর্িয জাদ্বন না, কুক র্লদলন। রাদিদটর পাদি একটা পলাক 
দ্বেল হয়দতা পসই সময়। খুনটুন কদর হাত ধুদে র্া দ্বিদ্বিটা পপা়িাদ্বেল, তারপর সুদযাগ 
রু্দঝ শ্রীমতী হার্বাদডর কামরার মদধয দ্বেদয় পাদ্বলদয়দে। হতযাকারী অযাদ্বলর্াই সৃদ্বষ্ট করার 
জনয ঘদ্ব়ির কাটাও আধঘন্টা দ্বপদ্বেদয় দ্বেদয়দ্বেল। 
  
হযাাঁ। ঘদ্ব়ির কাাঁটা একটা পর্দজ পদনর দ্বমদ্বনদট র্ন্ধ হদয় পগদে। ওই সময় মঞ্চ পথদক 
হতযাকারী দ্বর্োয় দ্বনদয়দ্বেল। একটা পর্দজ পদনর দ্বমদ্বনট এই সময়টা দ্বনদয় আমাদের 
প্রধান কাজ হল ওই সময়কার অযাদ্বলর্াই সর্দিদয় দ্বনখুাঁত দ্বেল তা হদ্বেি করা। 
  
ডাক্তার হযাাঁ হযাাঁ তা দ্বিক। 
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 কুকও উৎসাদ্বহত হদলন। 
  
মদন রাখদত হদর্ খুনী কখন কামরায় ঢুদকদ্বেল। সম্ভার্য সময় হল দ্বভনদভাদ্বকদত পেনটা 
যখন পথদম দ্বেল। 
  
তারপর পতা কদ্বরদডাদরর সামদন কণ্ডাক্টর র্দস দ্বেল। 
  
তাহদল অনয কাউদক কণ্ডাক্টদরর পপািাদক পেখদল সদন্দহ জাগা স্বাভাদ্বর্ক। সুতরাং 
দ্বমদিল যখন দ্বভনদভাদ্বক প্লযাটফদমব নাদম ওই পলাকটা গাদ্ব়িদত ওদি। 
  
এই র্যদ্বক্তদ্বট মদন হয় মহামানয যাত্রীদেরই একজন। 
  
 পপায়াদরা হাসদলন। 
  
আদ্বম একটা তাদ্বলকা নতদ্বর কদরদ্বে আপনার এটা কাদজ লাদগ দ্বকনা পেখুন পতা। 
  
পহক্টর মযাককুইন– আদমদ্বরকান নাগদ্বরক। ৬ নম্বর র্াথব। 
  
 দ্বিতীয় পশ্রেী দ্বকন্তু দ্বতক্ততা থাকা অসম্ভর্ নয় মৃত র্যদ্বক্তর উদ্ভট সম্পদকবর ফদল। 
  
অযাদ্বলর্াই –রাদ্বত্র র্াদরাটা পথদক েুদটা (রাদ্বত্র র্াদরাটা পথদক একটা দ্বত্রি দ্বমদ্বনট পযবন্ত 
কদনবল আর্াথনট কতৃবক এর্ং একটা পদনর দ্বমদ্বনট পথদক েুদটা পযবন্ত কণ্ডাক্টর কতৃবক 
সমদ্বথবত)। 
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দ্বর্রুদ্ধ সাক্ষয– দ্বকেু পনই। 
  
সদন্দহজনক গদ্বতদ্বর্দ্বধ দ্বকেু পনই। 
  
কণ্ডাক্টর দ্বপদয়র দ্বমদিল– ফরাসী। 
  
অদ্বভপ্রায় –দ্বকেু পনই। 
  
অযাদ্বলর্াই –রাদ্বত্র র্াদরাটা পথদক েুদটা (র্াদরাটা সাইদ্বত্রি দ্বমদ্বনদট রাদিদটর কামরা পথদক 
যখন কথা পিানা দ্বগদয়দ্বেল পসই সময় পপায়াদরা তাদক কদ্বরদডাদর পেদখদ্বেদলন। রাদ্বত্র 
একটা পথদক একটা পমাল দ্বমদ্বনট পযবন্ত তার গদ্বতদ্বর্দ্বধ কন্ডাক্টর কতৃবক সমদ্বথবত)। 
  
দ্বর্রুদ্ধ সাক্ষয — পনই। 
  
সদন্দহজনক গদ্বতদ্বর্দ্বধ –দ্বমদিদলর সুদ্বর্দধ হদয়দে একদ্বট ইউদ্বনফমব পাওয়াদত নইদল 
সদন্দহটা তার দ্বেদক প়িত। 
  
এডওয়াডব মাোরমযান –ইংদরজ, ৪ নম্বর র্াথব, দ্বিতীয় পশ্রেী। 
  
অদ্বভপ্রায় –মৃত র্যদ্বক্তর পদ্বরিারক। পক্ষাভ থাকা অস্বাভাদ্বর্ক নয়। 
  
অযাদ্বলর্াই– রাদ্বত্র র্াদরাটা পথদক েুদটা (আদস্তদ্বলও ফলকাদরদ্বি কতৃবক সমদ্বথবত)। 
  
দ্বর্রুদ্ধ সাক্ষয — পনই। 
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সদন্দহজনক গদ্বতদ্বর্দ্বধ– পনই। তদর্ কণ্ডাক্টর পপািাকদ্বট মাপসই হদত পাদর তদর্ ফরাসী 
ভাোয় জ্ঞান না থাকা সম্ভর্। 
  
শ্রীমতী হার্াডব –আদমদ্বরকান। ৩ নম্বর র্াথব, প্রথম পশ্রেী। 
  
অদ্বভপ্রায় –দ্বকেু পনই। 
  
 অযাদ্বলর্াই –র্াদরাটা পথদক েুদটা। দ্বকেু পনই। 
  
দ্বর্রুদ্ধ সাক্ষয — দ্বকেু পনই। 
  
সদন্দহজনক গদ্বতদ্বর্দ্বধ –একদ্বট পলাদকর উপদ্বস্থদ্বত সম্পদকব যা র্দলদেন তা দ্বমঃ হাডবমযান 
ও শ্রীমতী দ্বিদটর সাদক্ষয পদরাক্ষভাদর্ সমদ্বথবত। 
  
পগ্রটা অাঁলস –সুইদ্বডস। 
  
অদ্বভপ্রায় –দ্বকেু পনই। 
  
 অযাদ্বলর্াই –রাদ্বত্র র্াদরাটা পথদক েুদটা ( দ্বমস পডদর্নহযাম কতৃবক সমদ্বথবত)। 
  
দ্বর্দিে দ্রষ্টর্যঃ –পিের্াদরর মদতা ইদ্বনই জীদ্বর্ত পেদখন রাদিটদক। 
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রাজকুমারী দ্রাদগাদ্বমরফ– জন্মসূদত্র রাদ্বিয়ান। র্তবমাদন ফরাসী নাগদ্বরক। ১৪ নং র্াথব, 
প্রথম পশ্রেী। 
  
অদ্বভপ্রায় –একসময় আমং পদ্বরর্াদরর সাদথ দ্বর্দিেভাদর্ যুক্ত দ্বেদলন এর্ং পসাদ্বনয়া 
আমবষ্ট্রং দ্বেদলন এাঁর ধমবকনযা এর্ং দ্বর্দিেভাদর্ পস্নদহর পাত্রী। 
  
অযাদ্বলর্াই –রাদ্বত্র র্াদরাটা পথদক েুদটা (কণ্ডাক্টর ও পদ্বরিাদ্বরকা কতৃবক সমদ্বথবত)। 
  
দ্বর্রুদ্ধ সাক্ষয– সদন্দহজনক গদ্বতদ্বর্দ্বধ দ্বকেু পনই। 
  
কাউন্ট আদেনী –হাদেরীয়। কূটননদ্বতক পাসদপাটব। ১৩ নং র্াথব, প্রথম পশ্রেী। 
  
অযাদ্বলর্াই –রাদ্বত্র র্াদরাটা পথদক েুদটা (রাদ্বত্র একটা পথদক একটা পদনর দ্বমদ্বনট পযবন্ত 
সময়টুকু র্াদে র্াদ্বক সময় কণ্ডাক্টর কতৃবক সমদ্বথবত)। 
  
কাউদন্টস আদেনী –কাউন্ট আদেনীর স্ত্রী। ১২ নম্বর র্াথব, প্রথম পশ্রেী। 
  
অদ্বভপ্রায় –দ্বকেুই পনই। 
  
অযাদ্বলর্াই র্াদরাটা পথদক েুদটা ( ঘুদমর ওেুধ পখদয় ঘুদ্বমদয় দ্বেদলন ওাঁর স্বামী কতৃবক 
সমদ্বথবত) কামরায় ঘুদমর ওেুধ পাওয়া পগদে। 
  
কদনবল আর্বাথনট –ইংদরজ। ১৫ নম্বর র্াথব, প্রথম পশ্রেী। 
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অদ্বভপ্রায় –দ্বকেু পনই। 
  
অযাদ্বলর্াই– র্াদরাটা পথদক েুদটা (একটা দ্বত্রি দ্বমদ্বনট পযবন্ত মযাককুইদনর সদে গল্প 
করদ্বেদলন। তারপর দ্বনদজর কামরায় যান মযাককুইন ও কণ্ডাক্টর কতৃবক সমদ্বথবত)। 
  
দ্বর্রুদ্ধ সাক্ষয –পাইপ দ্বক্লনার। 
  
সাইরাস হাডবমযান –আদমদ্বরকান। ১৬ নম্বর র্াথব, দ্বিতীয় পশ্রেী। 
  
অদ্বভপ্রায় –অজ্ঞাত। 
  
অযাদ্বলর্াই– র্াদরাটা পথদক েুদটা (দ্বনদজর কামরাদতই দ্বেদলন মযাককুইন ও কণ্ডাক্টর 
কতৃবক সমদ্বথবত)। 
  
দ্বর্রুদ্ধ সাক্ষয –দ্বকেু পনই। 
  
আদন্তদ্বলও ফলকাদরদ্বি –জন্মসূদত্র ইতাদ্বলয়ান। র্তবমাদন আদমদ্বরকার নাগদ্বরক। ৫ নম্বর 
র্াথব, দ্বিতীয় পশ্রেী। 
  
অদ্বভপ্রায় –অজ্ঞাত। 
  
অযাদ্বলর্াই –র্াদরাটা পথদক েুদটা (মাোরমযান কতৃবক সমদ্বথবত)। 
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দ্বর্রুদ্ধ সাক্ষয –দ্বকেু পনই। তদর্ পয অদস্ত্রর সাহাদযয রাদিটদক হতযা করা হদয়দে পসদ্বট 
র্যর্হার করা এাঁর পদক্ষ সম্ভর্ র্দল মদন হয়। কুদকর মদত পলাকদ্বট সদন্দহজনক 
তাদ্বলকায় পদ়ি। 
  
পমরী পডদর্নহযাম –ইংদরজ। ১১ নম্বর র্াথব, দ্বিতীয় পশ্রেী। 
  
অদ্বভপ্রায় –দ্বকেু পনই। 
  
অযাদ্বলর্াই –র্াদরাটা পথদক েুদটা (দগ্রটা অাঁলস কতৃবক সমদ্বথবত)। 
  
দ্বর্রুদ্ধ সাক্ষয –পপায়াদরার কাদে ইদ্বন দ্বনদজর র্ক্তদর্যর তাৎপযব র্যাখযা করদত অসম্মত 
হন। 
  
ইল্ডদগ্রে দ্বিট –জামবান। ৮ নম্বর র্াথব, দ্বিতীয় পশ্রেী। 
  
অদ্বভপ্রায় –দ্বকেু পনই। 
  
অযাদ্বলর্াই –র্াদরাটা পথদক েুদটা (কণ্ডাক্টর ও রাজকুমারী কতৃবক সমদ্বথবত কামরায় 
ঘুদমাদ্বেদলন)। র্াদরাটা আটদ্বত্রি দ্বমদ্বনট নাগাে কণ্ডাক্টর পডদক পতাদল। তারপর কত্রীর 
কামরায় পগদ্বেদলন। 
  
দ্রষ্টর্য– যাত্রীদের এর্ং কণ্ডাক্টদরর সাক্ষয পথদক সাধারেভাদর্ জানা যাদে পয রাদ্বত্র 
র্াদরাটা পথদক একটা এর্ং একটা পদনর দ্বমদ্বনট পথদক েুদটার মদধয রাদিদটর কামরায় 
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পকউই পঢাদকদ্বন র্া পর্দরায়দ্বন। একটা পথদক একটা পদনর দ্বমদ্বনট এই সময়টুকুর জনয 
কণ্ডাক্টর পাদির পকাদি পগদ্বেদলন। 
  
কুক র্যাগেুদটা পফরত দ্বেদলন। 
  
দ্বকেু হদ্বেি করদত পাদরদলন না মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা। 
  
এর্ার এই কাগজটা পেখুন র্দল এদ্বগদয় দ্বেদলন পপায়াদরা। 
  
. 
  
০২. 
  
েিদ্বট প্রে 
  
এক : রুমাদলর উপর এইি অক্ষরদ্বট পতালা আদে। রুমালদ্বট কার? 
  
 েুই : পাইপ দ্বক্লনার পফদল দ্বেদয়দ্বেদলন পক? কদনবল আর্াথনট না আর পকউ? 
  
দ্বতন : লাল দ্বকমাদনা পরা মদ্বহলাদ্বট পক? 
  
িার : কণ্ডাক্টদরর েদ্মদর্দি পুরুে র্া স্ত্রীদলাকদ্বট পক? 
  
পাাঁি : ঘদ্ব়ির কাাঁটা একটা পদনর পর্দজ র্ন্ধ। এর ইদ্বেত দ্বক? 
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েয় : হতযা দ্বক ওই সময় হয়? 
  
সাত : না ওই সমদয়র আদগ? 
  
আট : অথর্া পদর? 
  
নয় : একজদনর পর্দ্বি পলাক পোরা পমদরদ্বেল তার দ্বনশ্চয়তা দ্বক? 
  
 েি : অনয দ্বক র্যাখযা ক্ষত দ্বিহ্নগুদলার হদত পাদর? 
  
রুমাল দ্বেদয়ই শুরু করা হল। এইি অক্ষর দ্বেদয় শুরু শ্রীমতী হার্বাড, কুমারী হারদ্বমদয়ান 
পডদর্নহযাম। আর শ্রীমতী ইল্ডদগ্রে দ্বিট। 
  
এই দ্বতন জদনর মদধয? 
  
দ্বমস পডদর্নহযাম দ্বনদজদক হারদ্বমদয়ান র্লদতই পেন্দ কদরন। একটু সদন্দহজনক 
িদ্বরদত্রর কারে উদ্বন দ্বকেু সাদক্ষ ভাদেনদ্বন। 
  
শ্রীমতী হার্বাদডর রুমাল র্দলই মদন হয় র্লদলন ডাক্তার পকননা উদ্বন আদমদ্বরকান এর্ং 
রুমালটাও োমী। সর্াই জাদন পেন্দ হদল োদমর জনয পদরায়া পনই আদমদ্বরকানদের। 
  
শ্রীমতী দ্বিদটর পয রুমালটা নয় আপনারা েুজদনই তাহদল একমত। 
  
হযাাঁ। পর্ি োমী উদ্বনই পতা র্দল পগদলন। 

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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এর্ার দ্বিতীয় প্রে পাইপটা দ্বক কদনবল আর্াথনদটর? 
  
পযদহতু ইংদরজরা িট কদর পোরােুদ্বর িালায় না এর্ং কদনবদলর ওপর যাদত সদন্দহটা 
যায় পসজনযই হয়ত ওটাদক রাদিদটর কামরায় পফদল রাখা হদয়দ্বেল। 
  
পকউ েুদটা দ্বজদ্বনেই ভুল কদর পফদল যাদর্ এটা দ্বিক নয়, ডাক্তার র্লদলন। অর্িয 
পাইপদ্বক্লনাদরর কথাটা আলাো। এটা ইোকৃত এর্ং কদনবল স্বেদন্দই র্লদলন পয দ্বতদ্বন 
ঐ পাইপদ্বক্লনাদরই র্যর্হার কদর অন্ধকাদর আ নসটাই প্রে। 
  
দ্বকমাদনাটার প্রসদে সমূ্পেব অন্ধকাদর আদ্বে। কুক এর্ং ডাক্তাদরর একই মত। 
  
কণ্ডাক্টদরর েদ্মদর্দি পুরুে র্া মদ্বহলাদ্বট পক পসটাই প্রে। 
  
যারা নয় র্লা সহজ। যাদের র্াে পেওয়া পযদত পাদর তারা হদলা হাডবমযান, কদনবল, 
ফলকাদরদ্বি, কাউন্ট আদেনী, আর মযাককুইন এাঁরা যদথষ্ট লম্বা। শ্রীমতী হার্বাড, শ্রীমতী 
দ্বিট আর পগ্রটা অাঁলস আর ফলকাদরদ্বি জাদ্বনদয়দে পয পমরী পডদর্নহযাম র্া মাোরমযান 
পকউই কামরা পেদ়ি র্াইদর পর্দরায়দ্বন। শ্রীমতী দ্বিট র্দলদে রাজকুমারী তার কামরায় 
দ্বেদলন। কাউন্ট র্দলদেন তার স্ত্রী ঘুদমর ওেুধ পখদয়দ্বেদলন। র্যাপারটা খুর্ই জদ্বটল হল। 
  
আমার ধারো দ্বকন্তু িারজদনর মদধযই পকউ হদর্ন যদ্বে না পকাদনা র্াইদরর পলাক আদস, 
ডাক্তার র্লদলন। 
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একটা পদনর দ্বমদ্বনট পর্দজ ঘদ্ব়ির কাাঁটা র্ন্ধ, এর েুদটা র্যাখযা হদত পাদর। হতযাকারী 
অযাদ্বলর্াই সৃদ্বষ্ট করার জনয ঘদ্ব়ির কাটা ঘুদ্বরদয় পরদখদ্বেল কারে যখন পস পেখল তার 
কামরা পথদক পর্দরাদত পেদ্বর হদে। আর যদ্বে তা না হয় তদর্ দ্বিতীয় হতযাকারী পয 
নযাটা এর্ং স্ত্রীদলাক র্দল অনুমান তারও একই উদদ্দিয দ্বেল। 
  
িমৎকার, র্লদলন পপায়াদরা। দ্বিতীয় হতযাকারী কামরায় ঢুদক পোরা িালাদলা। যদ্বেও 
রাদিট আদগই দ্বনহত। 
  
যখন অন্ধাকদর পটর পপল পয রাদিদটর পায়জামার পদকদট ঘদ্ব়ি আদে অন্ধকাদরই ঘদ্ব়ির 
কাটা সরাদলা এর্ং ঘদ্ব়িটাদক পভদে অিল করল তারপর দ্বিকিাক কদর পদকদট পরদখ 
পর্দ্বরদয় পগল। 
  
হতযা দ্বক একটা পদনর দ্বমদ্বনদট হদয়দে। 
  
ডাক্তার এর্ং মাঁদ্বসদয় কুক আপনারা একমত দ্বক হতযা হদয়দে ঐ সমদয়র পদর? 
  
আমার দ্বর্শ্বাস পপায়াদরার ধারো দ্বকন্তু উদ্বন এখন মত প্রকাদি অদ্বনেুক, ওাঁর মত 
পর্াধহয় প্রথম হতযাকারী সম্ভর্তঃ নযাটা। যাত্রীদের পকউ নযাটা আদেন দ্বকনা পসটা পখাাঁজ 
করা উদ্বিত। 
  
আদ্বম অনুসন্ধান কদর পেখদ্বে পপায়াদরা র্লদলন। 
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আপনারা লক্ষয কদর পেখদর্ন প্রদতযকদকই দ্বনদজর নাম দ্বিকানা পলখার জনয র্দলদ্বেলাম 
একমাত্র রাজকুমারী সদন্দদহর উদদ্ধব কারে ওর িরীর েুর্বল, ডাক্তার র্লদলা। ডাক্তার 
একটা কথা জাদনন দ্বক এটা এমন একটা কাজ যা নেদ্বহক িদ্বক্তর পিদয় মদনর পজার 
পর্দ্বি েরকার। 
  
রাজকুমারী একজন প্রখর র্যদ্বক্তত্বময়ী নারী। যাই পহাক এই প্রসে থাক েি নম্বর প্রে 
দ্বনদয় আদলািনা কদ্বর, পপায়াদরা র্লদলন। 
  
রাদিদটর হতযাকারী েুজন এটা ক্ষতস্থান পরীক্ষা কদর র্লা যায়। প্রথম জন িদল যার্ার 
পর অন্ততঃ আধ ঘণ্টা পদর দ্বিতীয় আততায়ী আদস। প্রথমজন র্লিালী, দ্বিতীয়জন 
অদপক্ষাকৃত কমদজারী এর্ং নযাটা। এর দ্বিতীয় র্যাখযা আর পনই কারে পস ডান হাদত 
পোরা িালাদর্ আর খাদ্বনক পদর এদস দ্বনশ্চয় র্াম হাদত পোরা িালাদর্ এটা দ্বক সম্ভর্। 
  
আততায়ী পয েুজন এটাও দ্বক সম্ভর্? 
  
পসই প্রদের উির খুাঁজদ্বে ডাক্তার, পপায়াদরা র্লদলন। 
  
. 
  
০৩. 
  
 কদয়কদ্বট লক্ষযেীয় দ্বর্েয় 
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পপায়াদরা অদনকক্ষে িুপ থাকার পর র্লদলন, একটা দ্বসদ্ধাদন্ত এদস পপৌঁদেদ্বে। এতক্ষে 
এই হতযাকাণ্ড সম্পদকবই ভার্দ্বেলাম দ্বকন্তু এর জনয একটু পরীক্ষা-দ্বনরীক্ষার প্রদয়াজন। 
এই পেন পযন এক িলামান পান্থিালা মাঁদ্বসদয় কুক কথা প্রসদে র্দলদ্বেদলন। দ্বর্দ্বভন্ন 
পেদির অপদ্বরদ্বিত মানুে একসদে দ্বমদলদ্বমদি িলদে….। 
  
এই প্রসদে আমার মদন হদয়দ্বেল পয পেনটা একেম ফাাঁকাই যায় র্েদরর এই 
সময়টাদত। দ্বকন্তু আশ্চযবজনক ভাদর্ এদথে-পযাদ্বরস পকািটা ভদ্বতব। শুধু একজন দ্বটদ্বকট 
পকদটও দ্বিক সমদয় পপৌঁদোনদ্বন; এটা লক্ষয করার দ্বর্েয়। 
  
েরজার দ্বেটকাদ্বনদক আ়িাল করা জনয একটা পঝালা রাখা দ্বেল। শ্রীমতী হার্বাড-এর 
কামরা দ্বেদয় পাদি রাদিদটর কামরায় যার্ার তাদত পভালা র্া র্ন্ধ দ্বকেুই পর্াঝার উপায় 
দ্বেল না। পঝালাটা ওখাদন দ্বেল পকন? শ্রীযুক্ত আমবষ্ট্রং-এর মাদয়র নাম। শ্রীযুক্ত 
হাডবমযাদনর পগাদয়ন্দাদ্বগদ্বর, রাদিদটর কামরায় আধদপা়িা দ্বিদ্বি, মযাককুইদনর র্ক্তর্য, 
রাজকুমারীর নাম, কাউদন্টস আদেনীর পাসদপাদটব োগ এগুদলা লক্ষযেীয় দ্বর্েয়। এগুদলা 
পথদক দ্বক মদন হয় আপনাদের? 
  
েুজদনই রু্দ্বঝদয় দ্বেদলন পয তারা দ্বকেুই রু্ঝদত পারদেন না। কাউদন্টদসর পাসদপাটবটা 
পমদল ধদর কুক র্লদলন, এই োগটার কথা র্লদেন? 
  
হা পেখুন পকাথায় পলদগদে? 
  
আদেনীর নাদমর পগা়িায় দ্বকন্তু তাদত দ্বক হল? 
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রুমাদলর র্যাপাদর দ্বমস পডদর্নহযাম, দ্বমস হার্বাড আর পদ্বরিাদ্বরকা দ্বিট এই দ্বতনজন 
সদন্দদহর তাদ্বলকায় দ্বেদলন দ্বকন্তু এটা ভুলদল িলদর্ না পয, এটা পযাদ্বরদসর এর্ং খুর্ 
োমী রুমাল। দ্বকন্তু এই দ্বতনজন সাধারে জামাকাপ়ি, রুমাল র্যর্হার কদরন এর্ং 
রুমালটার োম কমদস কম েুদিা ে। এই রুমালদ্বটর সম্ভার্য োর্ীোর : রাজকুমারী 
দ্রাদগাদ্বমরফ আর…। 
  
অর্াক হদলন কুক। 
  
 ওর নাম পতা নাতাদ্বলয়া। 
  
হযাাঁ। কথাটা মদন রাখদর্ন আর অনযজন কাউদন্টস আদেনী আর তখনই মদন হল…। 
  
এর্ার আপনার। আমরা এদত পনই মিাই। 
  
পর্ি, কাউদন্টদসর পাসদপাদটবর োগটা সদন্দহজনক হয়ত দ্বনেক েুঘবটনা। দ্বকন্তু ওাঁর 
আসল নাম দ্বক! এদলনা? 
  
এমন পতা হদত পাদর ওর নামটা আসদল পহদলনা। 
  
এটা অর্িয অনুমানদ্বভদ্বিক। 
  
হা কাউদন্টদসর র্যাদগর পলদর্লটা পসদ্বেন দ্বভদজ দ্বভদজ পলদগদ্বেল পকন? হয়ত পসদ্বেন 
পসটা র্েলাদনা হদয় থাদক, এই হতযাকাণ্ড দ্বকন্তু আকদ্বিক নয় পূর্ব পদ্বরকদ্বল্পত। 
আকদ্বিক র্যাপার েুদটা। এক র্রফ ঝ়ি েুই এই পেদন এরকুল পপায়াদরার উপদ্বস্থদ্বত। 
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এই অর্স্থার জনয হতযাকারী র্া হতযাকারীরা প্রস্তুত দ্বেল না। যদ্বে র্রফ ঝ়ি না হত 
তদর্ দ্বনদ্বেবষ্ট সময় পেনটা ইতাদ্বল-সীমাদন্ত দ্বগদয় পপৌঁোত। পসই সময় হতযাকাদণ্ডর সংর্াে 
জানা পযত। এর্ং এই রকম সাক্ষয ইতাদ্বলয় পুদ্বলদসর কাদে পেওয়া হত। মযাককুইন 
পেখাদতন উদ়িাদ্বিদ্বির নমুনা র্যাথব পগাদয়ন্দাদ্বগদ্বর পিানাদতন হাডবমযান। শ্রীমতী হার্বাড 
রহসযময় পলাদকর দ্বর্র্রে পিানাদতন। পর্াতামদ্বট এর্ং কণ্ডাক্টদরর উদ্বেবদ্বট র্াথরুদম পাওয়া 
পযত। হতযাকারীরা পয র্াইদরর পলাক এটাই প্রমাে করা হদে হতযাকারী র্া 
হতযাকারীদের মূল উদদ্দিয। 
  
দ্বকন্তু মাঝখাদন র্রফ ঝ়িই সর্ ওদলাটপাদলাট কদর পেয়। রাদিদটর কামরায় হতযাকারী 
অদপক্ষা কদরদ্বেল কারে পস হয়ত পভদর্দ্বেল পেন িলদর্। দ্বকন্তু পেন না িলায় পদ্বরকল্পনা 
র্েল হল পয হতযাকারী পেদনর মদধয আদে। 
  
সর্ই ভাাঁওতা দ্বেল উদ়িা দ্বিদ্বিগুদলা কারে রাদিট জানত তার িত্রু পক র্া কারা। তদর্ 
পযটা আধদপা়িা অর্স্থায় পপদয়দ্বে পসটা পেদখ পস সদ্বতযই ভয় পপদয়দ্বেল। এর্ং পসই 
কারদেই পপা়িাদনা হদয়দ্বেল। এর্ার রুমাল আর পাইপদ্বক্লনার। রুমালটা ভুল কদর 
সদ্বতযই পফদল যাওয়া হদয়দ্বেল। এমন পকাদনা মদ্বহলার যদ্বে রুমালটা হয় দ্বযদ্বন আমবষ্ট্রং 
পদ্বরর্াদরর সাদথ যুক্ত দ্বতদ্বন দ্বনদমাদত তার পদ্বরিয় পগাপন করদর্ন এর্ং এই পক্ষদত্র তাই 
হদয়দে। কাউদন্টস আদেনী নাম র্েল কদরদেন ওাঁর প্রকৃত নাম এদলনা নয়, পহদলনা। 
  
উদ্বন আদমদ্বরকায় কখনও যানদ্বন দ্বতদ্বন তা র্দলদেন। তাহদল আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদরর সাদথ 
ওাঁর দ্বক সম্পকব থাকদত পাদর? 
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হা সাদক্ষয তাই র্দলদেন। কারে ওাঁর পিহারা ইংদরজ র্া আদমদ্বরকানদের মত নয়। 
অদনকটা ইউদরাপ অদ্বধর্াসীদের ধাাঁদির এর্ং ইংরাজী উচ্চারদেও জ়িতা আদে। আদ্বম 
রু্ঝদত পপদরদ্বে উদ্বন পক? 
  
পডইদ্বজ আমবষ্ট্রং-এর মাসী পহদলনা। শ্রীযুক্তা আমবষ্ট্রং-এর আপন পোট পর্ান। অদ্বভদনত্রী 
দ্বলণ্ডা আদডবন-এর কদ্বনষ্ঠ কনযা। 
  
দ্বলণ্ডা আদডবন দ্বেদলন পপিাোর মঞ্চাদ্বভদনত্রী। আমরা সর্াই জাদ্বন তাাঁর অতুলনীয় 
পারেদ্বিবতার কথা, পপিাোর নাম দ্বনদয়ই এদক্ষদত্র সর্াই থাদক। দ্বলণ্ডা আদডবন 
পিক্সপীয়াদরর অযাজ ইউ লাইক ইট নাটদক আদডবন অরেয আর পরাজা দ্বলণ্ডা েুইদয় দ্বমদল 
দ্বলণ্ডা আদডবন হওয়া দ্বর্দ্বিত্র নয়। দ্বলণ্ডার পূর্ব পুরুেরা হয়ত মধয ইউদরাদপর পলাক 
দ্বেদলন। তার প্রকৃত পের্ী হয়ত পগাদল্ডনর্াগব। দ্বলণ্ডা আদডবদনর পোট পমদয় পহদলনা 
পগাদল্ডনর্াগব র্তবমাদন কাউদন্টস আদেনী। ওয়াদ্বিংটদন কাউন্ট যখন দ্বেদলন তখনই দ্বর্দয় 
হয় ওদের। 
  
রাজকুমারী পতা র্দলদেন পয দ্বলণ্ডা আদডবদনর পোট পমদয় এক ইংদরজদক দ্বর্দয় কদরদে। 
এর্ং পসটা রাজকুমারীর মদন পনই। রাজকুমারী ওদের পদ্বরর্াদরর র্নু্ধ অথি এই 
তথযটুকু জানদর্ন না। দ্বকন্তু পেদন পয পহদলনা আদেন এর্ং রাজকুমারীও তাদক পেদখদেন 
দ্বকন্তু আমরা যাদত পহদলনাদক সদন্দহ না কদ্বর তাই দ্বতদ্বন দ্বমদথযর আশ্রয় দ্বনদয়দ্বেদলন। 
  
খানাকামরায় ননিদভাদজর জনয যাত্রীদের আহ্বান করা হল। 
  
. 
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০৪. 
  
পাসদপাদটব নাম র্েল 
  
 খার্ার পদ্বরদর্িন করার আদগ প্রধান পদ্বরিারকদক পডদক দ্বকেু একটা দ্বনদেবি দ্বেদলন 
পপায়াদরা। কাউন্ট আর কাউদন্টসদক সর্ার পিদে পদ্বরদর্িন করা হদে পেখদলন ডাক্তার 
এর্ং মাঁদ্বসদয় কুক। দ্বর্দলর পক্ষদত্রও একটু পেদ্বর হল তাদের। সর্াই যখন পর্দ্বরদয় পগদলন 
ওাঁরা তখনও পটদ্বর্দল র্দস। োম দ্বমদ্বটদয় যার্ার পদথ আটকাদলন পপায়াদরা হাদত পসই 
োমী রুমালটা। এই রুমালটা মাোম আপদ্বন পফদল যাদেন। 
  
কাউদন্টস রুমালদ্বট হাদত দ্বনদয় পেখদলন এর্ং র্লদলন আপনার ভুল হদয়দে মাঁদ্বসদয়, 
রুমালটা আমার নয়। 
  
আপনার নয়? 
  
না। 
  
দ্বকন্তু এইি অক্ষরটা পসলাই করা আদে পয। 
  
 কাউদন্টস অদ্বর্িদ্বলত মুদখ র্লদলন আমার নাদমর প্রথম অক্ষর এইি নয় ই। 
  
না মাোম। আপনার নাম এদলনা নয় পহদলনা, পহদলনা পগাদল্ডনর্াগব। অদ্বভদনত্রী দ্বলণ্ডা 
আদডবদনর কদ্বনষ্ঠ কনযা শ্রীমতী আমবষ্ট্রং-এর পোট পর্ান। 
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কাউন্ট আর কাউন্টদসর মুদখ মৃতুযর দ্বর্র্েবতা। েুপক্ষই িুপ থাকদলন েুই দ্বমদ্বনট। 
  
নরম গলায় পপায়াদরা র্লদলন, আদ্বম যা র্ললাম তা সদ্বতয দ্বকনা অস্বীকার করদর্ন না 
মাোম। 
  
 কাউন্ট গলা িদ্ব়িদয় র্লদলন, আপদ্বন পকাদনা অদ্বধকার…. তা আদ্বম জানদত িাই। 
  
লক্ষ্মীদ্বট মাথা গরম কদরা না। আমায় র্লদত োও এর্ং এাঁর কাদে অস্বীকাদরর উপায় 
পনই। 
  
হা মাঁদ্বসদয় আদ্বম পহদলনা পগাদল্ডনর্াগব। শ্রীমতী আমবস্ট্রং আমার দ্বেদ্বে। 
  
পসটা আদগ র্দলনদ্বন পকন উদট আপনার স্বামী-সমূ্পেব দ্বমথযা কথা র্দল পগদেন। 
  
গদজব উিদলন কাউন্ট। কাউদন্টস তাদক িুপ কদ্বরদয় র্লদলন। উদ্বন যা র্লদেন তা দ্বতক্ত 
এর্ং সতয। 
  
আো মাোম পাসদপাদটব নাম র্েল করদলন পকন? 
  
 ওদক দ্বকেু র্লদর্ন না ওটা আদ্বমই কদরদ্বে, র্লদলন কাউন্ট। 
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পহদলনা শুরু করদলা। পেদন পয পলাকটা খুন হদয়দে পস একসময় আমার দ্বেদ্বের পোট্ট 
পমদয়দক িুদ্বর কদর হতযা কদরদ্বেল এর্ং পস আমার দ্বেদ্বে-ভদ্বগ্নপদ্বতর মৃতুযর জনযও োয়ী। 
একটা সুন্দর সংসার নষ্ট কদর দ্বেদয়দ্বেল মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা। 
  
এই পেদন রাদিটদক হতযা করর্ার স্বপদক্ষ সর্দিদয় পজারাদলা যুদ্বক্ত দ্বেল। 
  
আপদ্বন পতা তাদক খুন কদরনদ্বন? 
  
না। এটা িপথ কদর র্লদ্বে এক আধর্ার হয়দতা পভদর্দ্বে এই পযবন্তই। 
  
আদ্বম ভগর্াদনর নাদম িপথ কদর র্লদ্বে পয আমার স্ত্রী রাদত একর্াদরর জনযও কামরা 
পেদ়ি পর্দরায়দ্বন ঘুদমর ওেুধ পখদয়দ্বেল। কাউন্ট র্লদলন। 
  
তাহদল নাম র্েল করদত পগদলন পকন পাসদপাদটব? আদ্বম িাইদ্বন পকাদনা পুদ্বলদ্বি পজরার 
মুদখামুদ্বখ পহাক আমার দ্বনরাপরাধ স্ত্রী, ও খুর্ নরম মদনর পমদয়। 
  
আপনাদক অদ্বর্শ্বাস করদ্বে না এর্ং এও জাদ্বন আপদ্বন অদ্বভজাত র্ংদির। আপনার দ্বনশ্চয় 
এটা কাময দ্বেল না পয আপনার স্ত্রী একটা দ্বর্শ্রী মামলায় জদ্ব়িদয় পদ়িন। দ্বকন্তু রুমালটার 
র্যাপাদর দ্বক র্লদর্ন? 
  
রুমালটা আমার নয় মাঁদ্বসদয় কারে এই রুমাল আদ্বম র্যর্হার কদ্বর না। এটা আপদ্বন 
দ্বর্শ্বাস করুন, কাউদন্টস র্লদলন। 
  
আপনাদক সদন্দদহর তাদ্বলকায় পফলার জনযই দ্বক এই রুমালটা পফদল আসা হদয়দ্বেল? 
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তা জাদ্বননা তদর্ সদ্বতযই রুমালটা আমার নয়। 
  
পাসদপাদটব নাম র্েল করদত পগদলন পকন? 
  
কাউন্ট র্লদলা, পয পলাকদ্বটদক খুন করা হদয়দে তার কামরা পথদক এইি অক্ষদরর একটা 
রুমাল পাওয়া পগদে তাই অযথা পহদলনাদক সদন্দহ না হয় এর্ং পজরার ভদয়। 
  
তাই র্দল এতর়্ি একটা পর্-আইনী কাজ করদলন? 
  
না না, আসদল খুর্ই ভয় পাওয়ার জনয এর্ং আর্ার হয়ত পুরদনা ক্ষত খুাঁদ্বিদয় পভালা 
হদর্ তাই। 
  
গম্ভীর গলায় পপায়াদরা র্লদলন, এখন আপদ্বন আমাদক সাহাযয করুন মাোম। 
  
 আপদ্বন কার কথা জানদত িান? রর্াটব, পসাদ্বনয়া, পডইদ্বজ পকউই এদের পর্াঁদি পনই। 
  
মাোম আরও একটা মৃতুয হদয়দ্বেল। 
  
সুিান? ওাঁর কথা ভুদলই পগদ্বেলাম। অনযায় সদন্দহ কদরদ্বেল পুদ্বলি ও আত্মহতযা কদর, 
জানালা দ্বেদয় লাদ্বফদয় পদ়ি দ্বকন্তু ও সমূ্পেব দ্বনদেবাে দ্বেল। 
  
মাোম পমদয়দ্বট পকাদনা পেিীয় দ্বেল? 
  

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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ফরাসী। 
  
 তার পের্ী দ্বক দ্বেল? 
  
পসটা জাদ্বন না তদর্ সুিান র্দলই ডাকদত শুদনদ্বে। 
  
 একজন নাসব দ্বেদলন না পডইদ্বজদক পেখাদিানা করার জনয? 
  
হা দ্বিদ্বক্ষত নাসব। শ্রীমতী পেনদগলর্াগব। 
  
আো এই পেদন আপনার পেদলদর্লায় পিনা জানা কাউদক পেদখদেন? 
  
 না। 
  
 রাজকুমারী –দ্রাদগাদ্বমরফ? 
  
হযাাঁ আদ্বম ভার্লাম পর্াধহয় অনয কাদরার কথা দ্বজজ্ঞাসা করদেন। 
  
পকননা ওর কথাই আলাো। 
  
ভাদলা কদর পভদর্ র্লুন মাোম? 
  
না মাঁদ্বসদয়। 
  
তখন অর্িয পেদলমানুে দ্বেদলন প়িাশুনা কার কাদে করদতন? 
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আমার এক ক়িা গভদনবস দ্বেদলন ইংদরজ র্া স্কি হদর্ন। তদর্ পসাদ্বনয়ার সদে ভীেে 
ভার্ দ্বেল। মাথার িুলগুদলা লালদি ধরদের। 
  
তার নাম দ্বক? 
  
দ্বমস দ্বের্দ্বভ। 
  
তাাঁর র্য়স কত দ্বেল? 
  
আমার পতা তাদক পর্ি রু্দ্ব়ি রু্দ্ব়িই লাগত। এখন ভার্দল মদন হয় পস সময় তার র্য়স 
িদ্বিি-টদ্বিি হদর্। 
  
র্াদ্ব়িদত আর পক পক থাকত? 
  
কদয়কজন িাকর র্াকর পগাদের। 
  
এই পেদন আপদ্বন তাহদল কাউদক পিনাজানা পেদখনদ্বন? 
  
না মাঁদ্বসদয়। 
  
. 
  
০৫. 
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রুি রাজকুমারীর নাম 
  
আপনার দ্বক অপূর্ব দ্বর্িার ক্ষমতা তদর্ কাউন্টদসর জনয েুঃখ হয়। পর্িারীর অল্প র্য়স 
কদয়ক র্েদরর পর্দ্বি অর্িয পজল হদর্ না পকননা র্য়স এর্ং মানদ্বসক আঘাদতর কথা 
দ্বিন্তা কদর দ্বর্িারকরা দ্বনশ্চয়ই লঘু িাদ্বন্তর দ্বর্ধানই পেদর্ন। র্লদলন কুক। 
  
তাহদল আপদ্বন ধদর দ্বনদেন পয রাদিটদক উদ্বন হতযা কদরদেন? 
  
কদরনদ্বন? 
  
তার স্বামী-পতা কত সাফাই পগদয়দ্বেল শুনদলন পতা। 
  
পস পতা স্ত্রীদক র্াাঁিাদত উদ্বন িাইদর্নই। 
  
কাউদন্টর কথা আমার দ্বকন্তু সদ্বতয র্দলই মদন হয়। দ্বকন্তু রুমালটা। ওঃ রুমালটা পতা 
র্দলদ্বে েুদটা সম্ভার্নার দ্বেক। 
  
আপনারা নাদ্বক একটা রুমাল পপদয়দেন? রুমালটা আমার, র্লদলন রাজকুমারী 
দ্রাদগাদ্বমরফ। 
  
 তাই নাদ্বক, মাোম এইটা দ্বক? 
  
 হা হা, এইটা। ওর পকাদে আমার নাম পলখা আদে। 
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মাোম আপনার নাম পতা নাতাদ্বলয়া, কুক র্লদলন। 
  
দ্বিকই দ্বকন্তু রাদ্বিয়ান ভাোয় এন অক্ষরটা ইংদরজীর এইি-এর মদতা পেখদত। 
  
কুদকর অস্বদ্বস্ত হদত আরম্ভ করল। 
  
 পপায়াদরা সামদল দ্বনদয় র্লদলন, কই সকাদল পতা র্দলনদ্বন পয রুমালটা আপনার। 
  
আপদ্বন পতা দ্বজজ্ঞাসা কদরনদ্বন। 
  
র্লুন মাোম। 
  
আদ্বম জাদ্বন পরর্তবী প্রেটা এর্ার দ্বজজ্ঞাসা করদর্ন রাদিদটর কামরায় এটা পগল দ্বক 
কদর। আদ্বম উিরটা জাদ্বন না। 
  
জাদনন না? 
  
না। 
  
আপনার কথার উপর আমরা কতটা আস্থা রাখদত পাদ্বর? 
  
একথা র্লার অথব দ্বক এই পয পহদলনা আদেনী পস পসাদ্বনয়ার পর্ান জানাইদ্বন র্দল। 
  
আপদ্বন আমাদের এ দ্বর্েদয় দ্বর্ভ্রান্ত কদরদ্বেদলন। 
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 দ্বনশ্চয়। েরকার হদল আরও করর্। জাদনন পস আমার র্ান্ধর্ীর পমদয়। এর্ং র্নু্ধর প্রদ্বত 
আনুগতয আদ্বম দ্বর্শ্বাস কদ্বর। 
  
দ্বকন্তু এদত যদ্বে দ্বর্িাদরর অসুদ্বর্ধা হয়? 
  
দ্বর্িাদরর দ্বক আদে, রাদিট উপযুক্ত দ্বিক্ষা পপদয়দে। 
  
কাউদন্টসদক র্াাঁির্ার জনযই দ্বক এই রুমালটা আপনার র্দল োর্ী করদেন? 
  
না না, রুমালটা সদ্বতযই আমার। যদ্বে দ্বর্শ্বাস না হয় পযাদ্বরদসর পয পোকাদন পকনাকাটা 
কদ্বর পসখাদন দ্বজজ্ঞাসা করদলই রু্ঝদত পারদর্ন। আর দ্বকেু দ্বজজ্ঞাসয আদে! 
  
আপনার পদ্বরিাদ্বরকাও পতা র্দলদ্বন পয রুমালটা আপনার। 
  
র্দলদ্বন রু্দ্বঝ পসও তার মাদন আনুগদতয দ্বর্শ্বাস কদর। র্দল পর্দ্বরদয় পগদলন রাজকুমারী। 
  
রাদিটদক দ্বক উদ্বন হতযা করদত পাদরন? ডাক্তারদক পপায়াদরা দ্বজজ্ঞাসা করদলন। 
  
মদন হয় না। যদথষ্ট নেদ্বহক িদ্বক্তর েরকার হয় এই ধরদনর আঘাত করদত পগদল। 
  
আর মৃেু আঘাতগুদলা? 
  
পসগুদলা অর্িয সম্ভর্ হদতও পাদর। 
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আদ্বম সকালদর্লায় যখন ওাঁদক র্ললাম পয হাদতর পথদক মদনর পজার পর্দ্বি ওাঁর তখন 
উদ্বন ডান র্া র্াাঁহাত নয় েুদটা হাদতর দ্বেদক নজর দ্বেদয় স্বদগাদতাদ্বক্ত কদরদ্বেদলন। সদ্বতযই 
ওাঁর হাদত পজার পনই। 
  
উদ্বন পয নযাটা তাদত প্রমাে হয় না। 
  
কত দ্বমথযা কথাই এাঁরা সর্াই দ্বমদল র্দলদেন, মাঁদ্বসদয় কুক র্লদলন। 
  
পপায়াদরা পহদস র্লদলন, এটাই মজা। এর জনযই এরা ফাাঁদে পদ়ি, দ্বনদজদের র্াাঁিাদত 
দ্বমথযা কথা র্লাটা দ্বকন্তু পদরাদক্ষ আমাদেরই সুদ্বর্ধা হওয়া। 
  
এর্ার তা হদল কদনবল সাদহর্দকই ডাকা যাক। 
  
. 
  
০৬. 
  
কদনবদলর সদে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার 
  
দ্বতদ্বন পয দ্বর্রক্ত তা তাাঁর ধরে পেখদলই পর্াঝা যায়। ক্ষমা করদর্ন কদনবল আপনাদক 
পডদক পািাদত হল দ্বর্দিে প্রদয়াজদন। আপদ্বন আমাদের দ্বকেু সংর্াে-জানাদত পাদরন 
এই কারদে। 
  
তাই নাদ্বক? 

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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 হা। এই পাইপ দ্বক্লনারটা দ্বক আপনার? 
  
দ্বক কদর র্দ্বল র্লুন, দ্বিহ্ন পতা দ্বেদয় রাদ্বখদ্বন। 
  
আপদ্বন এই পকাদির মদধয পয পাইপ খান পসটা দ্বক জাদনন? 
  
পসদক্ষদত্র ওটা আমার হদলও হদত পাদর। 
  
জাদনন দ্বক এটা পকাথায় পাওয়া পগদে? 
  
দ্বক কদর জানর্? 
  
 দ্বনহত পলাকদ্বটর পাদি। 
  
একটু ভুরু তুলদলন কদনবল। 
  
এ দ্বজদ্বনেটা ওখাদন পগল পকমন কদর র্লদত পাদরন? পপায়াদরা র্লদলন। 
  
আদ্বম ওটা ওখাদন পফদল এদসদ্বেলাম দ্বনশ্চয় র্লদত িাইদেন! 
  
 উিরটা দ্বিক হল না। 
  
রাদিদটর কামরায় দ্বক একর্ারও আপদ্বন দ্বগদয়দ্বেদলন? 
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কখনও কথাই র্দ্বলদ্বন ওাঁর সদে। 
  
তাদক খুনও কদরনদ্বন কথাও র্দলনদ্বন? 
  
যদ্বে কদরও থাদ্বক, তাহদল দ্বক আদ্বম আহাম্মক পয সাত কাহন কদর র্লদত যার্। তদর্ 
পলাকদ্বটদক আদ্বম খুন কদ্বরদ্বন। 
  
তাদত দ্বকেুই যায় আদস না। 
  
 মাদন? 
  
 তাদত দ্বকেুই যায় আদস না আদ্বম র্লদ্বে। 
  
ও। 
  
কদনবল িুপ থাকদল পপায়াদরা র্লদলন, তাহদল পাইপ দ্বক্লনারটার পকাদনা গুরুত্ব পনই আর 
পকন ওখাদন পদ়িদ্বেল তার ডজন খাদনক সদন্তােজনক নকদ্বফয়ৎ আমার কাদে মজুে 
আদে। যাক পকন আপনাদক পডদকদ্বে পসই প্রসদে আদ্বস। দ্বমস পডদর্নহযাম আপনাদক 
পকাদ্বনয়া পেিদন র্দলদ্বেল না না এখন নয় পদর, আদগ সর্ পিে পহাক। তারপর এই 
কথাগুদলার মাদন দ্বক কদনবল? 
  
পসটা আপনাদক জানাদত র্াধয নই আদ্বম। এটা সমূ্পেব একজন মদ্বহলার র্যদ্বক্তগত র্যাপার 
পসটা ওাঁদকই র্রং দ্বজজ্ঞাসা কদর পেখদর্ন। 
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পসটা দ্বজজ্ঞাসা করদত উদ্বন উির পেনদ্বন। 
  
তাহদল আদ্বমই র্া দ্বক কদর র্দ্বল র্লুন? 
  
দ্বমস্ পডদর্নহযামও র্দলদে এটা তার র্যদ্বক্তগত প্রসদের। 
  
পকন তার কথা মানদেন না? 
  
কারে দ্বতদ্বন সদন্দহজনক িদ্বরদত্রর পমদয়। 
  
দ্বক সর্ র্লদেন? 
  
 দ্বিকই র্লদ্বে। 
  
 আপদ্বন দ্বমস পডদর্নহযাম সম্পদকব কতটুকু জাদনন? 
  
দ্বতদ্বন পয আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদরর গভদনবদসর কাজ করদতন পসইটা পজদনদ্বে; তাহদল স্বীকার 
কদরনদ্বন পকন? 
  
আপদ্বন ভুল করদেন এমনও পতা হদত পাদর। 
  
ভুল হয় না আমার। পকন উদ্বন আমার কাদে দ্বমথযা কথা র্লদলন। 
  
আমার এখনও মদন হয় আপদ্বন ভুল করদেন, যাই পহাক ওাঁদকই দ্বজজ্ঞাসা করুন। 
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পপায়াদরা পদ্বরিারকদক আদেি পের্ার ফদল দ্বমস পডদর্নহযাম দ্বকদিন কামরায় িারজদনর 
মদধয এদস উপদ্বস্থত হদলন। 
  
মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা আমাদক পডদক পাদ্বিদয়দেন? 
  
হা। আপদ্বন সকাদল আমার কাদে দ্বমদথয কথা র্দলদ্বেদলন পকন পসটাই জানদত িাই। 
দ্বমদথয কথা! কখন? 
  
পডইদ্বজদক অপরহে ও হতযার সমদয় আপদ্বন আমবষ্ট্রং-এর র্াদ্ব়িদত দ্বেদলন আপদ্বন পতা 
র্দলনদ্বন। উদট র্দলদেন আপদ্বন নাদ্বক কখনও আদমদ্বরকায়ই যানদ্বন। 
  
পমরী একটু লাল হদলন। তারপর র্লদলন কথাটা দ্বিক। 
  
 ওঃ তাহদল স্বীকার করদেন। 
  
 ঈেৎ র্দ্বিম হদলা পমরীর অধর। 
  
আপদ্বন যখন সর্ পজদনই পফদলদেন তখন দ্বমদথয কথা র্দল লাভ পনই। 
  
তাহদল সকাদল দ্বমদথয কথাটা র্দলদ্বেদলন পকন? 
  
কারেটা খুর্ই স্পষ্ট। 
  
আদ্বম দ্বকন্তু রু্ঝদত পারদ্বে না। 
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আপদ্বন জাদনন না মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা পয একদ্বট পমদয়র পদক্ষ খুর্ই িক্ত একদ্বট 
ভদ্রজীদ্বর্কা খুাঁদজ পর্র করা; তাই যদ্বে এ কথা সর্াই জানত পয দ্বনহত দ্বিশুর পদ্বরর্াদরর 
সাদথ আদ্বম যুক্ত তাহদল পকাদনা ভদ্র পদ্বরর্াদর র্া ভাদলা প্রদ্বতষ্ঠাদন আমার িাকরী র্া 
পপিা দ্বকেুই থাকদর্ না। 
  
তা পকন? যদ্বে দ্বনরাপরাধ হন? 
  
আপদ্বন দ্বনশ্চয় পর্াদঝন পয মানুে গুজদর্ কান দ্বেদত ভাদলার্াদস অপপ্রিার পয সাংঘাদ্বতক 
দ্বজদ্বনে। 
  
একটা র্যাপাদর একটু সাহাযয করদর্ন মােদমায়াদজল? 
  
দ্বক র্যাপাদর? 
  
একটা সনাক্ত সম্পদকব। আপদ্বন দ্বনউইয়দকব পয পমদয়দ্বটদক প়িাদতন দ্বতদ্বনই র্তবমাদন 
কাউদন্টস আদেনী। এটা দ্বনশ্চয় আপদ্বন ধরদত পপদরদেন। 
  
কাউদন্টস আদেনী! সদ্বতয আদ্বম দ্বকন্তু ধরদতই পাদ্বরদ্বন। দ্বর্দয়র পর পতা দ্বর্দেিী হদয় 
পগদে, হয়ত ওর স্বামী দ্বর্দেিী র্দলই তদর্… অর্িয একটু পিনা পিনা পিকদ্বেল ওর 
পপািাক আর স্বামীটাদকই লক্ষয করদ্বেলাম। পমদয়দের যা স্বভার্, র্দল হাসদলন পমরী। 
  
সর্ই র্লদলন, পসই পগাপন কথাটা পতা র্লদলন না। 
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 না না, পসকথা দ্বকেুদতই র্লদত পারর্ না। র্দল কান্নায় পভদে প়িদলন পমরী। 
  
 পমরীর মাথায় কদনবল হাত পরদখ িান্ত করদলন। 
  
আিা কদ্বর আর দ্বকেু দ্বজজ্ঞাসা পনই মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা, আর্ার েরকার হদল র্লদর্ন। 
  
কদনবল পমরীদক দ্বনদয় এদ্বগদয় দ্বগদয় দ্বফদর এদস র্লদলন, দ্বমস পডদর্নহযাদমর সদে এই 
র্যাপাদরর পকাদনা সম্পকবই পনই, আিা কদ্বর আপদ্বন আপনার সীমার্দ্ধতায় থাকদর্ন। 
র্দল িাদ্বসদয় িদল পগদলন কদনবল। 
  
দ্বক প্রিণ্ড অনুমান িদ্বক্ত আপনার। সদ্বতযই আপনার দ্বর্দশ্লেে ক্ষমতা পেখদল দ্বহংদস 
করদত ইদে হয়, র্লদলন ডাক্তার। 
  
এদত আমার পকাদনা কৃদ্বতত্বই পনই। খাদ্বনকটা কাউদন্টস আদেনী র্দল দ্বগদয়দ্বেদলন আর 
র্াদ্বকটা আন্দাজ। 
  
কাউদন্টস আদেনী? পমরী পডদর্নহযাদমর কথা কখন র্লদলন? 
  
এক গভদনবদসর কথা কাউদন্টস র্দলদ্বেদলন না? 
  
দ্বতদ্বন পতা মাঝর্দয়সী পিহারার র্েবনা অনুযায়ী পমরী পডদর্নহযাদমর দ্বর্পরীত, দ্বমস 
পডদর্নহযামদক আমরা দ্বিনদত পাদ্বর এই কারদেই। উদ্বন ভদ্রমদ্বহলার নাম র্দলদ্বেদলন 
শ্রীমতী দ্বের্দ্বভ। দ্বনউইয়দকব একদ্বট দ্বর্খযাত পোকাদনর নাম পডদর্নহযাম অযাণ্ড দ্বের্দ্বভ। 
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পডদর্নহযাম পের্ীটা কাউদন্টদসর মাথায় ঘুরদ্বেল। উদ্বন তা়িাহু়িায় র্ানাদত দ্বগদয় র্দল 
পফদলন দ্বের্দ্বভ। পসই জনযই দ্বমস পডদর্নহযামদক খুাঁজদত অসুদ্বর্ধা হল না। 
  
সকদলই দ্বক দ্বকেু দ্বকেু দ্বমদথয র্দলদেন? 
  
পসটাই পিষ্টা করদ্বে যািাই করর্ার। 
  
এই পেদনর পকাদনা না পকাদনা যাত্রী আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদরর সাদথ যুক্ত তাহদলও আর দ্বকন্তু 
অর্াক হওয়ার দ্বকেুই পনই। এর্ার আদস্তদ্বলও ফলকাদরদ্বিদক ডাকা যাক। 
  
আদন্তদ্বলও ফলকাদরদ্বন্ন পিাদখ মুদখ ভদয়র োপ দ্বনদয় প্রদর্ি করদলন। 
  
আমার আর দ্বকেু নতুন কদর র্লার পনই। 
  
তাই নাদ্বক? অদনক কথাই র্লার আদে আমার পতা তাই মদন হয়। অন্ততঃ পযগুদলা 
সদ্বতয। ফলকাদরদ্বি অস্বদ্বস্ত মাখাদনা েৃদ্বষ্টদত তাকাদলন পপায়াদরার দ্বেদক। 
  
সদ্বতয কথা! 
  
হা। আপনার পকাদনা দ্বর্পদের সম্ভার্না পনই যদ্বে আপদ্বন সর্ দ্বকেু খুদল র্দলন কারে 
আমার সর্ই জানা আদে। 
  
আপদ্বন পয পেখদ্বে আদমদ্বরকান পুদ্বলিদের মদতা কথা র্লদেন। 
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তার মাদন আদমদ্বরকান পুদ্বলিদের সাদথ আপনার পমালাকাত হদয়দ্বেল? 
  
না না ওরা পকাদনা তথযই পায়দ্বন পস পিষ্টাও অর্িয কদরদ্বন। 
  
আমবষ্ট্রং মামলায় তাই না। আপদ্বন ড্রাইভার দ্বেদলন পর্াধ হয়? 
  
অযাাঁ। হযাাঁ। 
  
 দ্বর্স্ফাদ্বরত পিাদখ তাকাদলন পপায়াদরার দ্বেদক। আপদ্বন যখন সর্ই জাদনন তাহদল 
দ্বজজ্ঞাসা করার অথব দ্বক? 
  
এক ঝুদ্ব়ি দ্বমথযা কথা সকাদল র্লদলন পকন? 
  
আদ্বম িাইদ্বন মাঁদ্বসদয় আমার র্তবমান র্যর্সার ক্ষদ্বত পহাক এর্ং কালদকর ঘটনা সম্পদকব 
দ্বকেুই জাদ্বন না। আদ্বম পয দ্বনদজর কামরা পথদক পর্দরাইদ্বন পসজনয সাক্ষীর েরকার হদল 
আমার সহযাত্রী ইংদরজটাই সাক্ষী হদর্। আদ্বম ঐ রাদিট হারামজাোদক খুন কদ্বরদ্বন এর্ং 
দ্বকেুই প্রমাে করদত পারদর্ন না আপনারা। 
  
আপদ্বন এখন আসদত পাদরন। 
  
আপনারা আমার দ্বর্রুদদ্ধ শুধু শুধু িক্রান্ত করদেন। র্হুদ্বেন আদগই ওদক মারার েরকার 
দ্বেল যদ্বে আদ্বম থাকতাম…। 
  
আপদ্বন এত ভার্দেন পকন? পডইদ্বজদক আপদ্বন পতা আর অপহরে কদরনদ্বন। 
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পডইদ্বজ আহা। তাদক ভুলদত এখদনা পাদ্বরদ্বন। তার পসই দ্বমদ্বষ্ট ডাক পয পযন সাো 
গাদ্ব়িটায় এদস র্দসদে। পুদরাদনা িৃদ্বতদত েু পিাদখ জদল ভদর যায় ফলকাদরদ্বির এর্ং 
দ্বর্োয় পনন। 
  
পপায়াদরা সুইদ্বডস মদ্বহলাদ্বটদক ডাকর্ার আদেি দ্বেদলন। 
  
পগ্রটা অাঁলস এদলন। দ্বতদ্বন আাঁকুল হদয় কাাঁেদ্বেদলন। 
  
আপনাদক একদ্বট মাত্র প্রে করর্ েয়া কদর সদ্বতয কথাটা র্লদর্ন। পডইদ্বজর পেখাদিানার 
ভার পতা আপনার হাদত দ্বেল তাই পতা? 
  
হা। সকাদলই একথা র্লতাম দ্বকন্তু ভদয় র্দ্বলদ্বন। পডইদ্বজ এর্ং পডইদ্বজর মাদয়র র্যর্হার 
সম্পদকব সমস্ত কথাই র্লদলন শ্রীমতী অাঁলস। 
  
শ্রীমতী অাঁলস যার্ার পরই মাোরমযান এদস ঘদর ঢুকল। এর্ং র্লদলন আমবষ্ট্রং 
পদ্বরর্াদরর উদ্বন আোলী দ্বেদলন এর্ং দ্বনউইয়দকবর র্াদ্ব়িদত পদ্বরিারদকর কাজ করদতন। 
আপনারা সযার পটাদ্বনওদক অযথা সদন্দহ করদর্ন না। ও সারারাত দ্বনদজর কামরায় দ্বেল 
এর্ং ও ভীেে নরম মদনর মানুে। সুতরাং ওর পদক্ষ একাজ এদকর্াদরই অসম্ভর্। 
  
আর দ্বকেু র্লদর্? 
  
না সযার। 
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এইসর্ র্লার পর মাোরমযান িদল পগল। 
  
র্াদরা জন যাত্রীর মদধয নজনই পয আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদরর সাদথ যুক্ত। কুক র্লদলন, এদ্বক এ 
পতা তাজ্জর্ কাণ্ড। 
  
নতুন অদ্বতদ্বথদ্বটদক এর্ার পেখুন। আদমদ্বরকান পসই পগাদয়ন্দা শ্রীযুক্ত হাডবমযান। 
  
হাডবমযান সতকবভাদর্ সকদলর দ্বেদক তাকাদত তাকাদত এদস র্সদলন। 
  
 দ্বক হুলুসু্থল কাণ্ড িলদে মিাই, পেন না পতা পযন পাগলা গারে। 
  
পপায়াদরা পহদস র্লদলন, আপনার উপর পতা আমবষ্ট্রং র্াদ্ব়ির র্াগাদনর পদ্বরিযবার ভার 
দ্বেল। তাই না? 
  
ওদের র্াগানই দ্বেল না। 
  
তদর্ দ্বক খানসামার োদ্বয়দত্ব দ্বেদলন। 
  
 মাথা আমার খারাপ হয়দ্বন। 
  
আমবস্ট্রংদের সদে দ্বক সম্পকব দ্বেল র্লুন। 
  
দ্বকেু না। 
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পদরাক্ষ ভাদর্ও না। 
  
না, তদর্ ধনযর্াে জানাদত এর্ং অদ্বভনন্দন জানাদত এলাম কারে আপনার প্রদ্বতভা 
অসাধারে। ধনযর্াে। 
  
আমাদক র্াে দ্বেন আমার সদে ঐ পদ্বরর্াদরর পকাদনা পযাগাদযাগই দ্বেল না। দ্বকন্তু আর 
েুজন শ্রীমতী হার্বাড আর শ্রীমতী দ্বিট এদের সদে। এই রহদসযর সমূ্পেব সমাধান দ্বক 
করদত পপদরদেন আপদ্বন? 
  
র্হুক্ষে আদগই। তাহদল র্লদেন না পকন? 
  
সদ্বতযই আপনারা সর্াই অনধযবয হদয় উদিদেন এইর্ার র্লর্। সকদলর সামদন এই 
রহদসযর জট খুদল পের্। হাডবমযান আপদ্বন র্রং সকলদক এইখাদন আসদত র্লুন। েুদটা 
সম্ভার্য সমাধান আদে পসটাই সকদলর সামদন পপি করর্। 
  
সর্াই খানাকামরায় এদসদেন এর্ং িুপিাপ ও িান্ত। দ্বকন্তু পগ্রটা অাঁলস পকাঁদে িদলদেন 
এর্ং শ্রীমতী হার্বাড তাদক সান্ত্বনা দ্বেদেন। 
  
পপায়াদরা উদি োাঁদ্ব়িদয় র্লদলন, ভদ্রমদহােয় ও ভদ্রমদ্বহলারৃ্ন্দ আমরা সর্াই এখাদন 
সমদর্ত হদয়দ্বে সযামুদয়ল এডওয়াডব রাদিট ওরদফ কাদসদ্বট্টর মৃতুয সম্পদকব তেদন্তর জনয 
এর্ং আদ্বম আমার র্ক্তর্য ইংদরজী ভাোদতই দ্বনদর্েন করর্ যাদত সকদলই ইংদরজী 
পমাটামুদ্বট রু্ঝদত পাদরন। 
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এই হতযাকাদণ্ডর সম্ভার্য েুদ্বট সমাধান আপনাদের সামদন উপস্থাপন করর্। পকাদনা 
সামাধানদ্বট গ্রহেদযাগয তার দ্বর্িাদরর ভার পুদরাপুদ্বর মাঁদ্বসদয় কুক এর্ং ডাক্তার 
কনোনটাইদনর উপর। 
  
আপনারা জাদনন রাদিদটর অস্বাভাদ্বর্ক মৃতুযর র্যাপাদর আজ সকাদল তাদক েুদ্বরকাঘাদত 
দ্বনহত অর্স্থায় পাওয়া যায়। কাল পস পিের্াদরর মদতা কণ্ডাক্টদরর সাদথ কথা র্দলদ্বেল 
রাত র্াদরাটা সাইদ্বত্রি আন্দাজ। জানদত পারা যায় একদ্বট ঘদ্ব়িও তার পায়জামার 
পদকদট পাওয়া যায় এর্ং তার পথদক আদ্বর্েৃত হয় পয রাত একটা পদনর দ্বমদ্বনদট পসটা 
র্ন্ধ হদয় যায়। ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা কদর রায় পেন পয র্াদরাটা পথদক েুদটার মদধয 
তার হতযাকাণ্ডদ্বট সংঘদ্বটত হয়। রাত র্াদরাটা দ্বত্রি দ্বমদ্বনট নাগাে পেন র্রফ ঝদ়ির 
কর্দল পদ়ি আপনারা জাদনন। সুতরাং ঐ সময় পেন পেদ়ি র্াইদর যাওয়া কাদরার পদক্ষ 
সম্ভর্ নয়। 
  
দ্বনউইয়কব দ্বডদটকদ্বটভ এদজদ্বের দ্বমঃ হাডবমযান তার জর্ান র্ন্দীদত র্দলদেন পয কাদরার 
পদক্ষ পকাদির পিে প্রান্ত ১৬নং কামরার (দ্বমঃ হাডবমযাদনর) সামদন দ্বেদয় িদল যাওয়া 
সম্ভর্ নয় কারে দ্বতদ্বন সর্বো সতকব েৃদ্বষ্ট পরদখদ্বেদলন। সুতরাং এই দ্বসদ্ধাদন্ত আমরা 
পপৌঁদেদ্বে পয হতযাকারী এই ইস্তামু্বল কযাদল পকাদির মদধযই রদয়দে। এর্ার দ্বর্কল্প 
সমাধানদ্বট হল খুর্ই সহজ। দ্বমঃ হাডবমযানদক রাদিট সম্ভার্য িত্রুর র্েবনা দ্বেদয়দ্বেল কারে 
তার মদন মৃতুযভয় দ্বেল। এর্ং এও র্দলদ্বেদলন পয তাদক হয়ত দ্বিতীয় রাদত্রই এই পেদন 
হতযার পিষ্টা করা হদর্। 
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দ্বমঃ হাডবমযানদক রাদিট যা র্দলদ্বেল তার অদনক পর্দ্বিই পস জানত। ওর িত্রুদ্বট 
পর্লদগ্রড অথর্া দ্বভনদভাদ্বকদত পেদন ওদি। কদনবল এর্ং মযাককুইন প্লযাটফদমব 
পনদমদ্বেদলন এর্ং ভুল কদর পকাদি পঢাকার েরজাটা খুদল পরদখ আদসন। কণ্ডাক্টদরর 
একটা উদ্বেব আর দ্বর্দিে ধরদের িাদ্বর্ পলাকটা পযাগা়ি কদর পরদখদ্বেল। এর্ং এই িাদ্বর্ 
সাধারেত পরলকমবীদের কাদে থাদক। সুতরাং েরজা র্ন্ধ থাকদলও তা পখালা যায়। এই 
িাদ্বর্ দ্বেদয় রাদিদটর কামরায় আততায়ী যখন পঢাদক তখন পস গভীর ঘুদম আেন্ন। 
আততায়ী রাদিটদক হতযা কদর দ্বমদসস হার্বাদডর কামরায় িদল যায় মাদঝর েরজাটা 
দ্বেদয়। 
  
শ্রীমতী হার্বাড শুদন সম্মদ্বত জানাদলন। 
  
পপায়াদরা র্দল িলদলন, আততায়ী এর পর হাদতর কাদে শ্রীমতী হার্বাদডর পভাদলাটা 
পপদয় তার মদধযই পোরাটা পফদল পেয় এর্ং তার পপািাদকর একদ্বট পর্াতামও পখায়া যায় 
মুহূদতবর অসতকবতার ফদল। তারপর অনয একদ্বট খাদ্বল কামরায় পপািাকটা পেদ়ি ঐ 
কামরার মদ্বহলা যাত্রীর র্াদক্স ঢুদ্বকদয় পেয় এর্ং পেন ো়ির্ার আদগর মুহূদতব িট কদর 
প্লযাটফদমব পনদম পদ়ি। হযাাঁ, পয পদথ পস পকাদি প্রদর্ি কদর পসই পদথই। 
  
দ্বকন্তু ঘদ্ব়ির র্যাপারটা! দ্বমঃ হাডবমযান র্লদলন। 
  
রাদিদটর ঘদ্ব়িদত পূর্ব ইউদরাদপর সময় দ্বনদেবি করা আদে যার ফদল সর্ সময় সমদয়র 
পিদয় এক ঘণ্টা এদ্বগদয় থাদক। রাদিট জারদব্রদড এদস ঘদ্ব়ির কাটা দ্বপদ্বেদয় দ্বেদত ভুদল 
দ্বগদয়দ্বেল। সুতরাং পস খুন হয় সওয়া একটায় নয় সওয়া র্াদরাটায়। 
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রাদিদটর কামরা পথদক একটা র্াজদত পতইি দ্বমদ্বনদট পয স্বর পিানা দ্বগদয়দ্বেল তার 
র্যাখযাদ্বট দ্বক? 
  
পস স্বর হয় রাদিদটর নয় হতযাকারীর। 
  
পসটা নাও হদত পাদর। তৃতীয় পকাদনা র্যদ্বক্ত হয়ত তার সদে কথা র্লদত এদসদ্বেদলন। 
যখন দ্বতদ্বন পেখদলন রাদিট মৃত তৎক্ষোৎ কণ্ডাক্টদরর উদদ্দদিয ডাক ঘণ্টা র্াজান। পদর 
তার দ্বনদজর ভুল রু্ঝদত পাদরন। কণ্ডাক্টর যদ্বে এদস তাদকই হতযাকারী র্দল সদন্দহ কদর 
এই কারদেই দ্বতদ্বন রাদিদটর জর্ানীদত র্দলদ্বেদলন কামরার পভতর পথদক। কণ্ডাক্টর 
রু্দঝদ্বেদলন তাদক প্রদয়াজন পনই র্দলই দ্বফদর দ্বগদয়দ্বেদলন। 
  
মাোম আপদ্বন মদন হয় দ্বকেু র্লদর্ন? 
  
হা দ্বনদজর ঘদ্ব়ির কাাঁটা পতা আর পঘারাদত ভুদল যাইদ্বন? 
  
না মাোম, আপনার কামরায় পলাকদ্বট যখন পঢাদক আপদ্বন তখন গভীর ঘুদম আেন্ন 
দ্বেদলন। আপদ্বন আধ ঘুদম তার উপদ্বস্থদ্বত অনুভর্ কদরন দ্বিকই দ্বকন্তু পরক্ষদেই ঘুদ্বমদয় 
পদ়িন। দ্বকেুক্ষে পর েুঃস্বে পিাদখ ঘুম পভদে যায়। এর্ং আপদ্বন তখন ঘন্টা র্াজান। 
পকাদনা দ্বহসার্ দ্বেল না পিতনায় ঘুম, স্বে এসদর্র। 
  
রাজকুমারী র্লদলন, আমার পদ্বরিাদ্বরকাদ্বট পস র্দলদে আমার কামরায় গভীর রাদত 
আসার সময় পস পেদখদ্বেল পলাকদ্বটদক। 
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আপনার একটা রুমাল রাদিদটর কামরায় পাওয়ার ফদল পয আপনাদক সদন্দহ মুক্ত 
করদত উদটাপাটা র্দলদ্বেল তার আনুগদতযর তাদ্বরফ করদত হয়। পস পলাকদ্বটদক 
পেদখদ্বেল দ্বিকই পেদন তদর্ িলার পদর নয়, গভীর রাদত গাদ্ব়িটা যখন দ্বভনদভাদ্বকদত 
োাঁদ্ব়িদয়দ্বেল তখনই। 
  
সদ্বতযই আপনার দ্বর্িাররু্দ্বদ্ধ প্রিংসনীয় মাঁদ্বসদয়, রাজকুমারী র্লদলন। 
  
না না এটা পকাদনা প্রকৃত রহদসযর সমাধান নয়। এই র্যাখযা পুদ্বলি হয়ত পমদন পনদর্ 
দ্বকন্তু এদত আমার সায় পনই, র্লদলন ডাক্তার। 
  
পর্ি তাহদল আদ্বম অনয সম্ভার্য সমাধানটা জাদ্বনদয় দ্বেদ্বে, তদর্ প্রথম সমাধানদ্বট ভুলদল 
িলদর্ না। র্লা যায় না পিে পযবন্ত প্রথমটাই হয়ত গ্রহেদযাগয র্দল মদন করদর্ন 
আপনারা, র্লদলন পপায়াদরা। 
  
প্রথম দ্বেন কুক খানাকামরায় র্দস র্দলদ্বেদলন পয নানা পেি নানা ভাো আর নানা 
জাদতর মানুে আদেন এই যাত্রীদের মদধয। তখনই আমার মদন হয় একমাত্র পেন র্া 
জাহাজ ো়িা পকাথায় এমনভাদর্ দ্বর্দ্বভন্ন পেদির মানুে জমাদয়ত হদত পাদরন। শুধুমাত্র 
আদমদ্বরকাদত একটা সংসার হদত পাদর নানা পেদির পলাক দ্বনদয়। একই র্াদ্ব়িদত 
থাকদত পাদর ইতাদ্বলয়ান ড্রাইভার। ইংদরজ গভদনবস, সুইদ্বডস নাসব, ফরাসী পদ্বরিাদ্বরকা 
ইতযাদ্বে। দ্বর্েয়দ্বট একটু ভার্দতই আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদর পকাদনা ভুদ্বমকা কাদক পেওয়া যায় 
পসই দ্বর্েদয় দ্বনভুবল অনুমান করদত পপদরদ্বে। 
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প্রদতযক যাত্রীরই সমস্ত অদু্ভত তথয পপলাম মযাককুইদনর সাদথ দ্বিতীয় র্ার যখন দ্বমদ্বলত 
হলাম। উদ্বন অদু্ভত একদ্বট মন্তর্য করদলন, রাদিদটর কামরায় একটুকদরা আধদপা়িা 
কাগজ পাওয়া পগদে। উদ্বন পসটা শুদন দ্বর্দ্বিত হদল র্লদলন দ্বকন্তু পসটা পতা…মাদন তার 
পদক্ষ খুর্ই পর্াকামীর কাজ হদয়দ্বেল। মযাককুইন তার কথাটা পঘারাদত দ্বগদয় প্রায় র্দলই 
পফদলদ্বেদলন পয পসটা পতা পুদ্ব়িদয় পফলা হদয়দ্বেল তার মাদন দ্বতদ্বন দ্বিদ্বিটা সম্পদকব 
জানদতন। অথবাৎ হয় দ্বতদ্বন র্া তার সহদযাগী হতযাকারী। 
  
মাোরমযান র্দলদ্বেল পয তার মদ্বনর্ পেদন যাতায়াদতর সময় ঘুদমর ওেুধ পখদয় থাদকন। 
অনযানযর্ার সদ্বতয হদলও গত রাদত্র পয প্রােহাদ্বনর আিিায় ঘুদমর ওেুধ না খাওয়াটাই 
স্বাভাদ্বর্ক। পকননা তার র্াদ্বলদির তলায় গুদ্বলভরা দ্বপস্তল পাওয়া দ্বগদয়দ্বেল। তদর্ রাদিট 
গতরাদত্র ঘুদমর ওেুধ পখদয়দ্বেল অজাদন্ত। ঘুদমর ওেুধ পক তাদক খাওয়াদত পাদর? পয 
পকাদনা একজন হয় মাোরমযান নয়ত মযাককুইন। 
  
দ্বমঃ হাডবমযাদনর পদ্বরিদয় পকাদনা সদন্দহ দ্বেল না দ্বকন্তু রাদিটদক র্াাঁিাদত তার অন্তদ্বরকতা 
সম্বদন্ধ। যদ্বেও রাদিটদক র্াাঁিাদনার পিষ্টা করদতন তদর্ দ্বনশ্চয় দ্বতদ্বন তার কামরাদতই 
থাকদতন অথর্া এমন পকাদনা জায়গায় থাকদতন যাদত তীক্ষ্ণ নজর রাখা যায় র্া মাঁদ্বসদয় 
কুকদক র্দল উপযুক্ত র্যর্স্থা দ্বনদতন। তদর্ তার সাক্ষয পথদক এটুকু প্রমাে হয় পয 
হতযাকারী পকাদির র্াইদরর পকউ নয়। 
  
কদনবল আর পমরী পডদর্নহযাম পয পরস্পর পরস্পদরর খুর্ কাোকাদ্বে এর্ং ওদের 
অন্তরেতা আমার পিাদখ ধরা পদ়ি যায়। তা সদেও ওরা না পিনার ভান কদর দ্বেদলন, 
েুজদন। েুজনদক পসটা রু্ঝদত এদকর্াদরই অসুদ্বর্ধা হয়দ্বন। রাদিট পুদ্বলিদক ফাাঁদ্বক 
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240 

www.bengaliebook.com                                  সূদি ত্র 
 

 

দ্বেদলও প্রতযক্ষ র্া পদরাক্ষভাদর্ যারা আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদর যুক্ত দ্বেদলন তারা রাদিটদক িরম 
িাদ্বস্ত দ্বেদত র্দ্ধপদ্বরকর দ্বেদলন এর্ং িমৎকার ভাদর্ েদক পফদলন তারা। 
  
ক্ষতদ্বিহ্নগুদলার কথা ধরদল প্রদতযদকই একর্ার কদর আঘাত কদরদ্বেদলন রাদিটদক। 
পসইজনযই পকাদনা আঘাত সমান নয়। পোরাদকই অস্ত্র দ্বহসাদর্ পর্দে পনওয়া হদয়দ্বেল 
যাদত সকদলই র্যর্হার করদত পাদরন। অদনদক দ্বমদল দ্বিদ্বিগুদলাও দ্বলদখ দ্বেদলন তদর্ 
মযাককুইন পয দ্বিদ্বিগুদলা আমাদক পেখান ওগুদলা সমূ্পেব ভুদয়া এর্ং পধাাঁকা পের্ার জনযই 
পলখা হদয়দ্বেল। মযাককুইন আসল দ্বিদ্বিগুদ্বল নষ্ট কদর পফদলদ্বেদলন। সমূ্পেব আকদ্বিক 
ভাদর্ই পসই দ্বিদ্বির আধদপা়িা অংি আদ্বম পাই। হাডবমযাদনর আততায়ীর র্েবনাদ্বটও 
আজগুদ্বর্ গল্প, যা কাদরার পক্ষদত্রই খাদট না আর েদ্মদর্দি থাকদল সকদলর সম্বদন্ধই 
খাদট। 
  
আমার অনুমান রাদিট গভীর দ্বনদ্রায় আেন্ন হর্ার পর শ্রীমতী হার্বাড আর রাদিদটর 
মাদঝর কামরার েরজা দ্বেদয় যাত্রীরা এদক এদক পমদর আদস, তদর্–কার আঘাদত মৃতুয 
হয় পসটা র্লা িক্ত। 
  
সর্ই পদ্বরকল্পনা মাদ্বফক হর্ার পর দ্বনদজরা আদলািনা কদর দ্বনদয় এই হতযার র্যাপারটা 
জদ্বটল করার জনয কদনবদলর পাইপ দ্বক্লনার এর্ং রাজকুমারীর রুমাল পফদল পরদখ আসা 
হয় অকুস্থদল। কারে এদত পকাদনা ক্ষদ্বত পনই পযদহতু এদের সাদথ আমবস্ট্রং পদ্বরর্াদরর 
সাদথ পকাদনা মদতাই সম্পকব থাকদত পাদর না। রাজকুমারীর িারীদ্বরক অক্ষমতা দ্বনদয়ও 
েুর্ার ভার্দত হদর্ পুদ্বলদির। এক রহসযময়ী লাল দ্বকমাদনা পরা নারীদকও হাদ্বজর করা 
হল এর্ং পসটা পেখদত কণ্ডাক্টর, দ্বমস পডদর্নহযাম আর মযাককুইন ো়িা আমাদকও 
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পেখদত র্াধয করা হল। আমারই র্াদক্স দ্বকমাদনাটা পাওয়া পগল। তদর্ সদ্বিক ভাদর্ 
র্লদত পারদ্বে না দ্বকমাদনাটা কার। তদর্ মদন হয় কাউদন্টস আদেনীর। তার দ্বজদ্বনেপদত্র 
গাউন আদে র্দট তদর্ পড্রদ্বসং গাউন পনই। 
  
আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদরর েুভবাগযজনক ঘটনা আদ্বম পজদন যার্ার ফদল মযাককুইন সর্াইদক 
সতকব কদর পেন এর্ং খুর্ দ্বর্িদ্বলত হদয় পদ়িন কাউদন্টস আদেনী। দ্বতদ্বন র্যাগ পলদভল 
এর্ং পাসদপাদটব নাম র্েল করদলন পহদলনা পথদক এদলনা। আপনারা পর্াধহয় আিাও 
করদত পাদরনদ্বন সকলদক একসদে এইভাদর্ অদ্বভযুক্ত করর্। কণ্ডাক্টর দ্বমদিল ো়িা এই 
কাজ আপনাদের পদক্ষ কখনই সম্ভর্ হত না। রাদিদটর দ্বর্রুদদ্ধ ে়িযন্ত্রকারীরা সংখযায় 
র্াদরা। কদনবল জর্ানর্ন্দীদত র্দলদ্বেদলন আইন আোলদতর আশ্রয় পনওয়াই ভাদলা। 
অথবাৎ জুদ্বরপ্রথার গুেকীতবন কদরন। ইংলযাদণ্ড সাধারেত র্াদরাজন সেসয দ্বনদয় জুদ্বর 
গদ্বিত হয়। মামলার রায়োদনর জনয আমাদক আর রাদিটদক র্াে দ্বেদয়, দ্বমদিলদক দ্বনদয় 
সংখযাটা োাঁ়িায় পতদরা। দ্বকন্তু পতদরা সংখযাটা অপয়া ভার্ার জনয একজন এই হতযাকাদণ্ড 
অংিগ্রহে কদরনদ্বন। দ্বতদ্বন হদলন কাউদন্টস আদেনী। কাউন্ট র্দলদ্বেদলন তাাঁর স্ত্রী 
সারারাত কামরায় দ্বেদলন এ কথায় অদ্বর্শ্বাস কদ্বরদ্বন। স্ত্রীর র্েদল দ্বতদ্বনই আঘাত কদর 
আদসন। 
  
েীঘবদ্বেন সুনাদমর সাদথ িাকরী করার পরও এ কাজ দ্বমদিল করল পকন? তাদক পতা ঘুে 
দ্বেদয়ও র্ি করা যায় না তাহদল দ্বক দ্বমদিল আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদরর সাদথ যুক্ত? যদ্বে তা হয় 
তদর্ দ্বকভাদর্? পয পমদয়দ্বট অনযায় ভাদর্ পুদ্বলদির কাদে সদন্দহজনকভাদর্ মদনাকদষ্ট 
আত্মহতযা কদরদ্বেল তখনই মদন প়িদল পয দ্বমদিল হয়ত পসই হতভাদ্বগনীর দ্বপতা এর্ং 
তখনই সর্ দ্বকেু পদ্বরোর হদয় উিল। এর্ং ওদ্বরদয়ন্ট এক্সদপ্রসদকই খুদনর সম্ভার্য 
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জায়গা দ্বহসাদর্ পর্দে পনওয়া হদয়দ্বেল এর্ং দ্বকভাদর্? মদন হয় কদনবল আর্াথনট আমবষ্ট্রং-
এর র্নু্ধ দ্বেদলন। একসদে যুদদ্ধর সময় হয়ত কাজ কদর থাকদর্ন। ইল্ডদগ্রে দ্বিটদক 
ভাদলা রাাঁধুদ্বন দ্বহসাদর্ মদন হদয়দ্বেল আমার, তদর্ দ্বক আমবষ্ট্রং-এর র্াদ্ব়িদত রান্নার কাজ 
করত? 
  
কথার েদল তাদক দ্বজজ্ঞাসা কদ্বর আপদ্বন খুর্ ভাদলা রান্না জাদনন তাই না। শ্রীমতী দ্বিট 
এ কথায় সায় পেন। যাদের কাদেই দ্বতদ্বন রান্না কদরদেন সর্াই প্রিংসায় পঞ্চমুখ 
দ্বেদলন। সুতরাং পদ্বরিাদ্বরকার কাজ তাদত রান্নার প্রিংসা পার্ার সুদযাগ তার থাকার 
কথা নয়। 
  
দ্বমঃ হাডবমযাদনর পপ্রদ্বমকা দ্বেল পসই ফরাসী পমদয়দ্বট। শুধু এটুকু ো়িা পকাদনা পযাগাদযাগ 
দ্বেলনা আমবষ্ট্রং পদ্বরর্াদরর সাদথ। ওাঁর কাদে দ্বর্দেদ্বিনীর কথা পতালায় ওর পিাখ জদল 
ভদর যায়। তদর্ উদ্বন এমন ভান কদরদ্বেদলন পয র্রদফর জনয পিাখ ধাাঁদ্বধদয় পগদে। 
  
এই হতযাকাদণ্ডর রহসযময় নাটদক শ্রীমতী হার্বাদডর ভূদ্বমকা সর্দিদয় কদ্বিন। এই 
ভূদ্বমকায় দ্বতদ্বন অতুলনীয় দ্বতদ্বনই রাদিদটর পাদির কামরায় দ্বেদলন। দ্বতদ্বন এও জানদতন 
পয রাদিট খুন হদল সদন্দহ তার দ্বেদকই প়িদর্ তাদত দ্বতদ্বন দ্বপেু না হদি আগাদগা়িা 
িমৎকার অদ্বভনয় কদর পগদেন। কারে দ্বতদ্বন প্রদ্বতভাময়ী অদ্বভদনত্রী শ্রীমতী আমবষ্ট্রং-এর 
মা। 
  
সদ্বতযই আপদ্বন রু্দ্বদ্ধমান। দ্বনস্তব্ধতা ভে কদর র্দল উিদলন শ্রীমতী হার্বাড। আমার আদরা 
ভাদলা কদর পখয়াল করা উদ্বিত দ্বেল। আপদ্বন পতা সর্ই পর্াদঝন। দ্বকন্তু এটা দ্বনশ্চয় 

http://www.bengaliebook.com/


দি মার্ডার ইন ওদরয়েন্ট এক্সয়েস । আগাথা দিদি । এরকুল প াোয়রা সমগ্র 
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পর্াদঝন দ্বনউইয়দকবর একদ্বট সকাল দ্বক ভয়ির হদয়ই না ধরা দ্বেদয়দ্বেল কদয়কজন 
দ্বনরাপরাধ মানুদের জীর্দন। আদ্বম েুঃখ যন্ত্রোয় পাগল হদয় দ্বগদয়দ্বেলাম মাঁদ্বসদয়, শুধু 
আদ্বম নই সমস্ত আমবস্ট্রং পদ্বরর্াদর যারা ওই সময় যুক্ত দ্বেল তারা সকদলই। কদনবল 
আর্াথনট-জদনর ঘদ্বনষ্ঠ র্নু্ধ। 
  
আমার জীর্ন রক্ষা কদরদ্বেদলন যুদদ্ধর সময়। স্বগবতজন আমরা র়্ি েুঃদখ িপথ 
দ্বনদয়দ্বেলাম, র্লদলন শ্রীমতী হার্বাড। পয কাদসদ্বট্টদক িরম েণ্ড পের্। র্াদরাজন দ্বেলাম 
আমরা েদল, না না এগাদরাজন, োদে তখন সুিাদনর র্ার্া দ্বমদিল। আমরা প্রথদম দ্বিক 
কদ্বর লটাদ্বরদত যার নাম প্রথদম উিদর্ পসই যাদর্ কাদসদ্বটদক িরমেণ্ড দ্বেদত। পিদে মত 
র্েল হয়। আদন্তদ্বলও প্রথম এই প্রস্তার্ কদর। পমরী পসটাদক েদক পফদল। মযাককুইদনর 
সাহাদযয, মযাককুইন আমার পমদয়র র্নু্ধ স্থানীয় দ্বেল। 
  
আমরা েীঘবদ্বেন মাথা খাদ্বটদয়দ্বেলাম। রাদিদটর সম্বদন্ধ পখাাঁজ হাডবমযাদনর পিষ্টায় পমদল। 
পহক্টর আর মাোরমযান রু্দ্বদ্ধ খাাঁদ্বটদয় িাকরী পযাগা়ি কদর পনয়। তারা দ্বমদিদলর সাদথ 
পযাগাদযাগ কদর। কদনবল র্াদরাজদনর েল যাদত হয় পিদয়দ্বেদলন, তদর্ পোরােুদ্বর ওাঁর 
পেন্দ দ্বেল না। দ্বকন্তু অনয উপায় না থাকদতই এই র্যর্স্থাই পাি হয়। দ্বমদিদলর 
একমাত্র সন্তান দ্বেল সুিান এর্ং খুদ্বি মদন এই সাহাদযয ও রাজী হয়। পহক্টর আমাদের 
খর্র পেয় পয ওদ্বরদয়ন্ট এক্সদপ্রদস কাদসদ্বট্ট ওরদফ রাদিট দ্বফরদে। আমাদের কপাল 
ভাদলা দ্বমদিলও ওই লাইদন কাজ কদর। তাই এই সুদযাগ আমরা হারাদত িাইদ্বন এর্ং 
পেদন এই সময় র্াইদরর পলাকজন থাকার সম্ভার্না কম দ্বেল। 
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পহদলনাদক জানাদত ওাঁর স্বামী না পিানার ফদল রুগুলফ ও এল ওাঁর সদে। এমনই 
র্যর্স্থা পহক্টর কদরদ্বেল যাদত দ্বমদিদলর রাদত দ্বডউদ্বট থাদক এর্ং রাদিট পসদ্বেনই দ্বটদ্বকট 
কাদট। আমরা পুদরা ইস্তামু্বল পকািটাই েখল করার্ার পিষ্টা কদ্বর অর্িযই আলাো নাদম। 
একটা কামরা পরল দ্বডদরক্টদরর নাদম থাকায় পাওয়া যায় না। দ্বমঃ হযাদ্বরন একটা ভুয়া 
নাম। আমরা িাইদ্বন অনয পকাদনা পলাক পহক্টদরর কামরায় থাকুক তাই ভুদয়া নাদম র্াথবটা 
দ্বরজাভব করা হদয়দ্বেল। দ্বকন্তু পিে মুহূদতব আপদ্বন এদলন… এর্ার আপনার সর্দ্বকেুই 
জদলর মদত পদ্বরোর মাঁদ্বসদয় পপায়াদরা তদর্ আমার অনুদরাধ আমাদক সর্ োয় মাথা 
পপদত দ্বনদত দ্বেন এর্ং প্রদয়াজদন র্াদরা র্ার রাদিটদক আঘাদত আদ্বম প্রস্তুত দ্বেলাম। শুধু 
আমার নাতদ্বন নয় আমার পমদয় এমন দ্বক অনাগত দ্বিশুদকও পস হতযা কদরদ্বেল। আমার 
জামাই জন আর সুিাদনর কথা ভুদল যাদর্ন না মাঁদ্বসদয়। পডইদ্বজ… 
  
এই মধুর পৃদ্বথর্ীর আদলা পেখদত আরও কত দ্বিশুদক পেনদ্বন রাদিট ভদ্বর্েযদতও দ্বেত 
না। দ্বমদিদলর মদনর অর্স্থাটা ভারু্ন। পমরী আর কদনবল ওদের ভদ্বর্েযতও আদ্বম নষ্ট 
হদত পের্ না..ওরা পরস্পরদক ভাদলার্াদস। সমাদজর প্রদ্বতদ্বট স্তদরর মানুে মুক্তকদণ্ঠ 
রাদিটদক দ্বধক্কার জাদ্বনদয়দ্বেল। আইন িাদ্বস্ত পের্ার পিষ্টা কদরদ্বেল পাদরদ্বন দ্বকন্তু আমরা 
তা পপদরদ্বে। এটা দ্বেল আমাদের সামাদ্বজক োদ্বয়ত্ব ও কতবর্যও। র্য়স এর্ং িরীর নয় 
পভদে পগদে আমার, আপদ্বন আমাদক অদ্বভযুক্ত কদর কািদগা়িায় তুলুন। দ্বকন্তু এতগুদলা 
নর্ীন জীর্ন নষ্ট কদর পেদর্ন না দ্বনষু্ঠর হদর্ন না। 
  
পসই কণ্ঠস্বর যা একো পূেব পপ্রক্ষাগৃদহ কত িত মানুেদক হাসাদতা কাাঁোদতা 
ভাদলার্াসদত পিখাদত দ্বনউইয়দকবর মানুে যা শুদন পাগল হদয় পযত। অদ্বভভূত হদয় পযত। 
পপায়াদরা র্নু্ধর দ্বেদক তাকাদলন। 
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মাঁদ্বসদয় কুক আপদ্বন দ্বক র্দলন? 
  
কুক র্লদলন, প্রথম সমাধানটাই থাক। আমরা র্রং পসটা পুদ্বলি এদল জাদ্বনদয় পের্। 
ওটাই সদ্বিক সমাধান দ্বহসাদর্ গ্রহে করদত িাই। ডাক্তার আপনার দ্বক মত? ডাক্তার 
কনোনটাইন র্লদলন, আমারও ঐ একই মত। পপায়াদরা স্বদ্বস্তর দ্বনশ্বাস পফলদলন। 
  
পর্ি তদর্ তাই পহাক। 
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