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মমের বারক্রব 
 
০১. 
 
মেজর বারবব তার পুনরানো গরে আর িারী ওিারনোটখাো গানয চাপানিে। পানয 
পরনিে গােবুট, হানত িণ্ঠে ঝুবিনয দরজা খুনি এে ঝিে উাঁবে োরনিে বাইনরর 
বদনে। 
 
বাইনর বেেষ োনিা আাঁধার, িণ্ঠনের ম্লাে আনিায মেজর বারোবব মদখনত মপনিে 
িােনে আর আনেপানে শুধু িাদা তুষানরর স্তর পন়ে আনে। যতদূর েজর মগি শুধু 
তুষার ো়ো আর বেেুই তার মচানখ প়েি ো। 
 
গত চারবদে ধনর মগাটা ইংিযানে এেটাো তুষারপাত হনযনে, যার ফনি র্াটডেুর 
অঞ্চনির এই মোট্ট বিটানফার্ড গ্রানের োবটর ওপর বতে চার বফট তুষানরর আস্তরণ জনে 
রনযনে। 
 
িণ্ঠনের আনিায বাইনরর বদনে তাবেনয মজানর মজানর েনযেবার বেিঃশ্বাি বেনিে মেজর 
বারোবব, তারপর িণ্ঠে হানত বেনয বাংনিা মেনে বাইনর মববরনয এনিে বতবে। অল্প 
বেেুক্ষণ বানদ োনেই এেটা গবিনত এনি ঢুেনিে, িােনেই এেটা পুনরানো আেনির 
বাব়ের িদর দরজার পাল্লায মজানর েনযেবার মটাো বদনিে মেজর বারোবব। 
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চার পাাঁচ মিনেে োটনত ো োটনতই দরজাটা মগি খুনি, অল্প বযবি এে পবরচাবরো 
মেজরনে অিযেডো েনর ড্রইংরুনে বেনয বগনয বিাি। ড্রইংরুনের মিতনরর ববদুযবতে 
আনিার িানে ফাযারনেনির চুবল্লনত গেগে েনর জ্বিনে োনির গাঁব়ে। মেজর 
ফাযারনেনির িােনে এনি গেগনে আগনে বেনজর হাতদুনটা মেনি ধরনিে বেেুক্ষণ, 
তারপর গিায আাঁটা পুরু পেেী োফডটা খুনি উনটাবদনের মেৌনচ বিনিে আনযি 
েনর। প্রায িনে িনেই দরজাটা মিনি ড্রইংরুনে ঢুেনিে দুইজে িেবযবি েবহিা, 
মেজরনে মদনখ আেনে উৎফুল্ল হনয উিনিে তারা। 
 
যাে, আপবে এনিনেে মদনখ খুব িানিা িাগি মেজর বারোবব। েবহিানদর েনধয বযবে 
প্রবীে বতবেই েন্তবয েরনিে, িীষণ এেনেনয িাগবেি বেিঃ বারোবব, মযবদনে তাোই 
শুধু তুষার আর তুষার। 
 
আোরও এেই অবস্থা, বেনিি উইনিট, মেজর উনি এনি তানদর দুজনের িনে 
েরেদডে েরনত েরনত বিনিে। 
 
বেিঃ গারবফল্ড আিনেে, বেনিি উইনিট বিনিে, বেিঃ বর্উেও আিনেে শুনেবে। আর 
বেিঃ রাইক্রফনটরও আিার েো আনে, বেন্তু যা ববশ্রী আবহাওযা, মেষ পযডন্ত এনি 
মপৌঁনোনত পারনবে বেো জাবে ো। তাো়ো ওোর বযি মতা অনেে হনযনে। িানযানিট, 
বেনিি উইনিট তার িেী যুবতীর বদনে তাবেনয বিনিে, আগনে আর এেটু োি 
দাও। 
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োে, ওটা আবেই বদবি।বনিই মেজর এবগনয এনি পানে রাখা োনির টুেনরা তুনি 
বেনয আগনে েুাঁন়ে েুাঁন়ে বদনত োেনিে। 
 
আজ মেনে বিে দে বের আনগ রযযাি মেিীর েযানেে মজানিফ মেবিবিযাে চােবর 
মেনে অবির বেনয র্াটডেুনরর গ্রাোঞ্চনি বেেু জবে বেনে গন়ে তুনিবেনিে বিটানফার্ড–
হাউি। মোট দুবট বাংনিা বেনয গ়ো এই প্রািানদর এোংে বতবে হস্তান্তর েনরবেনিে 
তাাঁর : পুনরানো পুনরানো বনু্ধ মফার বারোববনে। বাবে অংেটুেু বতবে এোই মিাগ 
েরনতে। মগাটা বাব়েনত ববদুযৎ িরবরানহর জেয েযানেে মেবিবিযাে ববদুযৎ উৎপাদে 
যন্ত্র ববিনযবেনিে, জনির পাম্পও ববিনযবেনিে জি িরবরানহর জেয। 
 
অনেে টাো খরচ েনর িানধর বাব়েবট বতবর েরার পনর েযানেে মেবিবিযানের টাোর 
মিাি বগনযবেি মবন়ে। বাব়ে েরার পনর মিখানে িা়োনট বিানোর মোনো ইনি মগা়োয 
তার ো োেনিও মেষ পযডন্ত বতবে তা েরনত বাধয হনযবেনিে। বেনিি উইনিট োনে 
আবেডে িেবতিম্পন্ন এে ইংনরজ ববধবানে মেষ পযডন্ত বতবে বাব়েবট িা়ো বদনযবেনিে। 
েতড বেি এেটাই–মেবিবিযাে বেনজ বাব়েনত োেনবে ো। তার অেুপবস্থবতনত মগাটা 
বাব়ের রক্ষণানবক্ষণ ও মদখানোোর িার তানদরনেই বেনত হনব। বেনিি উইনিটও এই 
েনতড রাবজ হনযবেনিে। এেোত্র অবববাবহত যুবতী েেযা িানযানিটনে িনে বেনয িুদূর 
দবক্ষণ আবিোর োটাি মেনে এনি বািা মবাঁনধবেনিে ইংিযানের এই পা়োগাাঁনয। 
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মিই মেনে েযানেে মেবিবিযাে বাব়ের বাইনর। এক্সহযাম্পটনে এেবট পুরানো বাব়ে 
িা়ো বেনয আনেে বতবে। িপ্তানহর প্রবত েেিবার বিটানফানর্ড এনি পুরনো বনু্ধ মেজর 
বারোববর িনে বেেু িেয োবটনয যাে বতবে। আবার মেজর বারোববও িপ্তানহর প্রবত 
শুক্রবার েযানেে োনিবিযানের িা়ো বাব়েনত বগনয বেেুটা িেয োবটনয আিনতে। 
এই িানব প্রায েনযে বের যাবৎ দুজনে দুজনের পুনরানো বনু্ধনের িম্পেড বজায মরনখ 
চনিনেে। ো, মেনযনদর িম্পনেড মপ্রৌঢ় েযানেে মেবিবিযাে এখে আর আনদৌ আগ্রহী 
েে, যবদও মযৌবনে বতবে যুবতী মেনযনদর বেনয অনেে িেয বযয েনরনেে। বিটানফার্ড 
হাউনি মেবিবিযাে তার বনু্ধ বারোববর োনে আনিে শুধু বনু্ধনের খাবতনরই, বেনিি 
উইনিট বা তার যুবতী মেনয িানযানিনটর আেষডনণ েয। 
 
মেজর, বেনিি উইনিনটর মেনয িানযানিট হিাৎ বনি উিি, ক্রিওযার্ড ধাাঁধার উত্তর 
মখাাঁজা আপোর মেো, তাই ো? 
 
-হযাাঁ, তা বিনত পানরা, মেজর বারোবব বিনিে, এই মতা গত োনি এে ক্রিওযার্ড 
ধাাঁধা প্রবতনযাবগতায বজনত আবে বতেনট মোটা বই মপনযবে। 
 
-বািঃ চেৎোর! িানযানিট েন্তবয েরি, বইগনিা বে ধরনের? 
 
তা বিে জাবে ো, বারোবব বিনিে, এখেও পাতা উনট মদবখবে, তনব েনে হনি িীষণ 
বানজ আর বদখত ববষয বেনয মিখা হনব। 
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–মেজর, িানযানিট আবার আপোর বনু্ধনে মদখনত এক্সহযাম্পটনে বেিানব যাে? 
আপোর মতা গাব়ে মেই? 
 
–মেে মহাঁনট! মেজর বিনিে। 
 
মহাঁনট! িানযানিট ববস্মযিূচে েব্দ উচ্চারণ েরি, মহাঁনট েয েয মোট বানরা োইি পে 
আিা-যাওযা েনরে আপবে? 
 
–তানত বে হনযনে? বারোবব বিনিে, হাাঁটার েনতা মিাজা বযাযাে খুব েেই আনে, যত 
মববে হাাঁটা যায েরীর তত িুস্থ োনে। 
 
-েযানেে মেবিবিযানের েুখ মেনে শুনেবে ময আপোরা দুজনেই খুব িানিা মখনিাযা়ে 
বেনিে। 
 
েোটা িুি বনিেবে উবে, মেজর বারোবব বিনিে, আেরা গরনের িেয দুজনে আল্পি 
পাহান়ের চূ়োয উিতাে, েীনত বে েরতাে। বেন্তু এখে দুজনেই বুন়ো হনযবে তাই হাাঁটা 
ো়ো আর মোনো বযাযাে বা মখিাধূিা েরা িম্ভব েয। 
 
েো মেষ েনর মেজর বারোবব জাোিার পদডা িবরনয বাইনরর বদনে তাবেনয বিনিে, 
আজনেও প্রচুর তুষারপাত হনব বনি েনে হনি। 
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বে েজা; আেনে হাততাবি বদনয উিনিে িানযানিট, আিনি আবে মতা দবক্ষণ 
আবিোয প্রচণ্ড গরনের েনধয এতবদে মেনেবে, তাই তুষারপাত আোর োনে খুব 
মরাোবিে বযাপার! 
 
মবাোর েনতা েো বনিা ো িানযানিট, বেনিি উইনিট ধেনের িুনর বিনিে, িাণ্ডায 
পাইনপর মিতনরর জি জনে যখে বরফ হনয যানব তখে আর বযাপারটা মরাোবিে 
োেনব ো। 
 
পরেুহূনতডই দরজা মিনি পবরচাবরো মিতনর ঢুনে বেনিি উইনিনটর োনে এনি বিি, 
েযার্াে, বেিঃ রাইক্রফট আর বেিঃ গারবফল্ড দুজনেই এনিনেে। পবরচাবরোর েো মেষ 
হনত ো হনতই দুজনেই ড্রইংরুনে এনি ঢুেনিে এেজে োঝবযবি অেযজে যুবে। 
ড্রইংরুনে ঢুনেই দুজনে মিাজা ফাযারনেনির গা মোঁনষ দাাঁ়োনিে বেনজনদর েরীর চাো 
েনর বেনত। 
 
যুবে বেিঃ গারবফল্ড বিনিে, পনে আিার িেয বেিঃ রাইক্রফটনে মদখিাে পনের 
োঝখানে এো দাাঁব়েনয আনেে। মদনখই িনয আাঁতনে উিিাে, িাবিাে প্রচণ্ড 
তুষারপানত পনে এিানব দাাঁব়েনয োেনি তুষার চাপা পন়ে োরা যানবে বেেডাত, তাই 
িনে েনর বেনয এিাে।’ েোটা বিনত বিনতই বতবে এবগনয এনি িানযানিনটর িনে 
েরেদডে েরনিে। 
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যুবে বেিঃ গারবফল্ডনে িানযানিনটর িেবযবি বিা চনি, তানে মদনখ এেটু মববে 
পুিবেতই হনয উিি িানযানিট। 
 
-আিা, আেরা বে মোোও তুষানরর ওপর এেটু মেবটং েরনত পাবর ো? গাবরফল্ড 
জােনত চাইি। 
 
মেবটং বদনয েী হনব? িানযানিট উত্তর বদি, তার চাইনত বরং চিুে রাস্তার জনে োো 
তুষার িাফ েবর, তানত অনেে েজা আনে। 
 
মি মতা আজ িোি মেনেই েরবে। গারবফল্ড বিি, এই মদনখাো আোর দুহানত 
মফাো পন়ে মগনে। বনিই বেনজর দুহাত িাযানিানটর বদনে বাব়েনয বদি। 
 
বেিঃ বর্উে এনিনেে। ড্রইংরুনের দরজা খুনি পবরচাবরো মিতনর ঢুনে মোষণা েরি। 
 
বিনফার্ড হাউনির েটা বাংনিার েনধয িবনেষ মযটা খাবি পন়েবেি গত মিনেম্বর োনি 
মিটা বেনেনেে বেিঃ বর্উে। দোিই মচহারার োেুষ বেিঃ বর্উে খুব োন্ত স্বিানবর 
োেুষ বদেরাত শুধু বেনজর বাগাে বেনয পন়ে োনেে বতবে। পবরচাবরো ের মেনে মযনত 
ো মযনতই বেিঃ বর্উে মিতনর ঢুনে মেজর বারোববর উনেনেয বনিিে 
 
মেজর, আজনের এই ববশ্রী আবহাওযায আপবে বে পানয মহাঁনট এক্সহযাম্পটনে বনু্ধর 
বাব়েনত যানবে? 
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-ো, মেজর জবাব বদনিে। 
 
–বনু্ধ মেবিবিযাে আোর জেয বেশ্চযই অনপক্ষা েরনবে। 
 
 –িবতযই িাবর ববশ্রী আবহাওযা, তাই ো বেিঃ বর্উে। 
 
বেনিি উইনিট বনি উিনিে, প্রনতযে বের তুষারপানতর িেয েনর ববে হনয োো ময 
বে জেেয বযাপার, বনি মবাঝানো যানব ো। 
 
বেিঃ বর্উে আর মেজর দুজনেই আ়েনচানখ তাোনিে তার বদনে বেন্তু েুনখ মেউই 
মোনো েন্তবয েরনিে ো। 
 
খাবেে পনর পবরচাবরো মেনত চানযর িরঞ্জাে িাবজনয ড্রইংরুনে এনি হাবজর হি। 
 
. 
 
০২. 
 
চা-এর পবড মেষ হনি বেনিি উইনিট বিজ মখিার প্রস্তাব বদনিে বেন্তু মোেরা গারবফল্ড 
তানে বাধা বদনয বনি উিি, তার চাইনত আিুে এেটু মপ্রতচচডা েরা যাে। 
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-মপ্রতচচডা! বেনিি উইনিনটর মেনয িানযানিট চেনে উনি বিি, মি আবার বে? 
 
হযাাঁ, গাবরফ বিি, আজনের এই আবহাওযা মপ্রতনিানের বাবিোনদর আবাহে েরার 
পনক্ষ িববদে মেনে উপযুক্ত। এখানে আিবার আনগ বেিঃ রাইক্রফনটর িনে এই 
ববষনযই আনিাচো েনরবেিাে আবে। 
 
ও বিেই বনিনে। গারবফনল্ডর েোয িায বদনয বেিঃ রাইক্রফট বিনিে, আবে বেনজ 
অবতনিৌবেে গনবষণা পষডনদর িদিয। আোরও েনে হয মপ্রতচচডা েরার পনক্ষ 
আজনের িনন্ধযটা আদেড। তনব আেরা যা েরনত চাইবে তা বেন্তু বেেে আনোদ বা 
িেয োটাবার জেয তা আপোরা িবাই েনে রাখনবে। 
 
তাহনি এবার েনরর আনিা বেবিনয বদবি, িানযানিট বনি উিি এেটা জুৎিই মটববিও 
মতা দরোর। ো িযার ওটা েয, ওটা বড্ড িারী। 
 
িানযানিট বেনজই পানের ের মেনে এেটা মোট মগাি মটববি বেনয এি। ফাযারনেনির 
িােনে মিই মটববনির চারপানে মগাি হনয বিি িবাই। এরপনর েনরর আনিা বেবিনয 
বদি িানযানিট। বেনিি উইনিট আর িানযানিনটর োঝখানে বিনিে মেজর বারোবব, 
িানযানিনটর েুনখােুবখ বিি গারবফল্ড। বেনজর েনে এেবার হািনিে। বারবব, মযৌবনে 
এই ধরনের মপ্রতচচডা েনর বতবেও এেিেয অবির োবটনযনেে। এে িুেরী িুনেেী 
বান্ধবীর েো তার েনে প়েি, আজ ময আর মবাঁনচ মেই। মপ্রতচচডার িেয িবার মচাখ 
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এব়েনয মটববনির েীনচ তারা দুজনে পরস্পনরর হাত ধরনতে। এেেনে মিই 
পরনিােগত বান্ধবীর আত্মানে র্ােনত িাগনিে মেজর বারোবব। 
 
মপ্রত আবাহনের এই আনোনদ যাাঁরা অংে বেনযনেে তারা মেউই চুপ েনর মেই, মেনে 
মেনেই োোরেে েন্তবয েরনত িাগনিে তাাঁরা–ো, ওনদর আিনত বড্ড িেয িানগ 
মদখবে। 
 
এেেনে মর্নে োও, েযনতা, মেউ িা়ো মদনব ো। আিঃ, চুপেরুে, মগািোি েরনবে 
ো দযা েনর। 
 
েনযে মিনেনের মিতর িবাই চুপ েরনিে, ড্রইংরুনের মেনঝনত িূাঁচ প়েনিও তার 
েব্দ মোো যানব। হিাৎ মটববিটা মোঁনপ উিি। 
 
প্রশ্ন েরুে,বেিঃ রাইক্রফট গারবফনল্ডর উনেনেয বনিে, রবে, তুবেই প্রশ্ন েনরা। 
 
–ইনয, বে প্রশ্ন েরব বিুে মতা? 
 
প্রশ্ন ের মোনো আত্মা এনিনে বেো, বিি িানযানিট। 
 
–ইনয। এখানে মোেও আত্মা এনিনেে বে? রবে গারবফল্ড জােনত চাইনি, উত্তনর–
মটববিটা আবার মোঁনপ উিি। 
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–তার োনে হা, িানযানিট বিি, এেজে আত্মা বিেই এনিনেে। 
 
–আপবে মে? োে বিুে দযা েনর। মোনো উত্তর মেই। 
 
ওনে বেনজর পবরচয বদনত বনিা, বেিঃ রাইক্রফট বনি উিনিে। 
 
–ইনয, আপবে বেনজর পবরচয বদে, গারবফল্ড বিি। 
 
িনে িনে মটববিটা োাঁপনত িাগি, েখনো ধীনর, েখনো মজানর। 
 
–িংখযা অেুযাযী ইংনরবজ বণডোিার বহিানব িবাই জােনিে উপবস্থত আত্মার োে ইিা। 
 
–আপবে বে এখানে োউনে বেেু বিনত চাে?’ গারবফল্ড আবার প্রশ্ন েরি। 
 
–মটববি মোঁনপ উনি জাোি ময তার অেুোে বিে। 
 
–আপবে বে বেনিি উইনিট বা তার মেনযনে বেেু বিনত চাে?’ গারবফল্ড প্রশ্ন 
েরনিে। 
 
-ো। 
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 –বেিঃ রাইক্রফট? 
 
–ো। 
 
–বেিঃ বর্উে? 
 
–ো। 
 
–তাহনি বে আোয বেেু জাোনত চাে? 
 
-হযাাঁ। এইটুেু জাবেনযই মটববি বানর বানর আবার োাঁপনত িাগি মযেে মোঁনপ উিবেি 
বেনজর পবরচয বদনত বগনয। 
 
–বেিঃ রাইক্রফট এবং উপবস্থত িবাই মদখনত মপনিে োগনজর বুনে এেবট োে ফুনট 
উনিনে র্াযো। 
 
–র্াযো মে রবে? বেিঃ রাইক্রফট বিনিে, ওই োনে তুবে োউনে মচনো? 
 
–েই ো। 
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-রবের উত্তর শুনে মেজর বারোবব মহনি আ়েনচানখ তাোনিে বেনিি উইনিনটর বদনে, 
বতবে বে মযে িাবনিে বেনজর েনে। 
 
এবার িানযানিট আোনে েনযেবট প্রশ্ন েরি। আত্মা জাোি ময বেগবগরই, মি ইটাবি 
যানব, বিওোর্ড োনে এে বযবক্ত তার িেী হনব। শুনে িবাই মহনি উিনিে। 
 
–অযাই িানযানিট, রবে গারবফল্ড বনি উিি, তুবে বেন্তু মজানর মটববিটা মিিে। 
 
–মোনটও ো,িানযানিট প্রবতবাদ েরি, আিনি তুবে বেনজই মিনি আোর োনে মদাষ 
বদি। 
 
েনযে েুহূনতডর েীরবতার পনর মটববনির োাঁপুবে মেনে মগি, গারবফল্ড জােনত চাইি, 
ইিার আত্মা বে এখেও এখানে আনেে? 
 
উত্তনর মটববি মজানর মোঁনপ উিি। েনে হনি অেয মোনো আত্মা এনিনেে,রবণ জােনত 
চাইি, এখানে বে েতুে মোনো আত্মা এনিনেে? 
 
-হযাাঁ। 
 
–আপবে বে মোনো খবর এনেনেে? 
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–হযাাঁ। 
 
–আোর জেয? 
 
–ো। 
 
–িানযানিট বা তার োনযর জেয? 
 
–ো। 
 
–তনব বে মেজর বারোববর জেয? 
 
–হযাাঁ। 
 
–বণডোিা অেুযাযী খবরটা জাোে। 
 
–মটববনির োাঁপুবে অেুযাযী গারবফল্ড ইংরাবজ বণডোিার এে এেবট অক্ষর বিখনত 
িাগি, োাঁপুবে মেষ হনত মদখা মগি েব্দবট মেবিবিযাে। 
 
এ মতা আোনদর িবারই মচো োে, বেনিি উইনিট বিনিে, এখানে েযানেে 
মেবিবিযানের োে মিখা হনযনে। 
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-েযানেে মেবিবিযাে? গারবফল্ড প্রশ্ন েরি, ওাঁর বে হনযনে? 
 
–আবার শুরু হি মটববনির োপুবে। ময দুবট েব্দ োগনজর বুনে ফুনট উিি বতবে োরা 
মগনেে। 
 
–মে োরা মগনেে? গারবফল্ড আবার প্রশ্ন েরি, েযানেে মেবিবিযাে? 
 
–হযাাঁ। 
 
–বেিানব োরা মগনেে? 
 
আবে আর পারবে ো, আোয আপোরা োফ েরুে। বেনিি উইনিট চাপা গিায মোঁনদ 
বেনজর হাত দুনটা তুনি বেনিে মটববনির ওপর মেনে, এিব আোর আর িানিা িাগনে 
ো। বেনিি উইনিনটর েোয িায বদনয বাবে িেনিও হাত তুনি বেনিে মটববি মেনে। 
 
আনিা জ্বাবিনয বদে। বেনদডে বদনিে বেিঃ রাইক্রফট। মেজর বারোবব মেৌচ মেন়ে উনি 
েনরর িবেটা আনিা জ্বাবিনয বদনিে। এেটু আনগ পাওযা দুিঃিংবাদ েনরর মিতনর ময 
ববষণ্ণ পবরনবে বতবর েনরবেি, হিাৎ আনিার ঝিনে তা বেেুক্ষনণর জেয মেনট মগি 
বনিই েনে হি। িবাই িবার েুনখর বদনে তাোনত িাগনিে, মেউই বিার েনতা বেেু 
খুাঁনজ মপনিে ো। 
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ধযাৎ, এিব রবিেতা। েনরর মিতনরর েেেনে িাবটা োটাবার জেয রবে গারবফল্ড 
েন্তবয েরনিে। 
 
এই জাতীয রবিেতা মপ্রতনিানের বাবিোনদর মোনটই েরা উবচত েয। েন্তবয েরনিে 
বেনিি উইনিট। 
 
োেুনষর েৃতুয বেনয এ ধরনের রবিেতা েরার অেডই বা বে? প্রশ্ন েরি িানযানিট। 
 
আনগই বনি রাবখ আবে বেন্তু হাত বদনয মটববি মিবিবে, বনি উিি রবে গারবফল্ড। 
 
আবেও মিবিবে, এেই িুনর বনি উিনিে বেিঃ রাইক্রফট। 
 
আবেও মিবিবে,তানদর িনে এেই িুনর গিা মেিানিে বেিঃ বর্উে। মেজর বারোবব 
মোনো েন্তবয ো েনর উনি প়েনিে, েনরর জাোিার মিজানো োাঁনচর োবিডর িােনে 
এনি দাাঁ়োনিে বতবে। 
 
মঢর হনযনে, এবার বরং এেটু েেনটনির বযবস্থা েরা যাে, পবরনবেটা হাল্কা েরনত 
বনি উিনিে বেনিি উইনিট। তার ইবেনত রবে েণ্টা বাজানতই পবরচাবরো এনি ঢুেি 
মিতনর। বেনিি উইনিট তানে েেনটনির আনযাজে েরনত বিনিে। 
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েেনটনির বযবস্থা হি অল্প বেেুক্ষনণর েনধযই। েেনটি বতবর েনর প্রেে গ্লািবট রবে 
তুনি বদি মেজর বারোববর হানত। গ্লানির পােীয পুনরা মেষ েনর মেজর বারোবব 
বেনিি উইনিটনে বিনিে, বেনিি উইনিট, আপোনে এবং বাবে িবাইনে ধেযবাদ 
জাবেনয আবে আজনের েনতা ববদায বেবি, শুিরাবত্র। 
 
মিবে! বেনিি উইনিট অবাে হনয বনি উিনিে, এই দুনযডানগর রানত আপবে এখাে 
মেনে মবরানবে বে েনর? আজনের রাতটা বে এখানে মেনে মযনত পারনবে ো? 
 
ধানরোনে এেটা মটবিনফােও মেই বেনিি উইনিট, বারোবব বিনিে, োেনি আপোর 
ইনিেনতা আজ বাব়ে ো বফরনিও পারতাে। 
 
–মটবিনফাে? বেেু বুঝনত ো মপনর ফযািফযাি েনর মেজর বারোববর েুনখর বদনে 
তাবেনয রইনিে বেনিি উইনিট। 
 
হযাাঁ, বারোবব বিনিে, িবতয বিনত বে, মজা মেবিবিযাে িম্পনেড আোর খুব দুবশ্চন্তা 
হনি। আপোরা হযনতা এটানে িুিংোর বিনত পানরে, বেন্তু তাহনিও আবে বেনজ 
বেবশ্চত হনত চাই। আজ িনন্ধযর বযাপারটানে আবে পুনরা রবিেতা বনি মেনে বেনত 
পারবে ো। 
 
আপোর েনের অবস্থা বুঝনত পারবে মেজর, বেনিি উইনিট বিনিে, বেন্তু এই 
বেটানফার্ড গ্রানে মোোও মটবিনফাে পানবে ো আপবে। 
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অতএব আোয মযনতই হনব। 
 
-তা মতা বুঝিাে, বেনিি উইনিট বিনিে, বেন্তু আপবে যানবে বে িানব? রাস্তায ময 
পবরোণ তুষার জনেনে তানত স্থােীয মোনো ড্রাইিারই গাব়ে মবর েরনত রাবজ হনব ো। 
 
গাব়ের দরোর মেই, মেজর বারোবব বিনিে, আবে মহাঁনট মযনত পারব। 
 
মহাঁনট! এই দুনযডানগ? আপোর োো বে খারাপ হনযনে, মেজর তীি গিায প্রবতবাদ 
জাোনিে। বেনিি উইনিট, উপবস্থত িবাই তানে এেনযানগ িেেডে েরনিে। বেন্তু 
মেজর বারোবব িযােে এেগনয ধাাঁনচর মিাে, এাঁরা মেউই তানে রুখনত পারনিে ো। 
িবার প্রবতবাদ অগ্রাহয েনর ওিারনোট গানয চাবপনয োোয টুবপ পরনিে বতবে, 
তারপর মববরনয মগনিে ের মেন়ে। 
 
োজটা িাি েনরিে ো উবে, জাোিা বদনয আোনের বদনে এে পিে তাবেনয বেিঃ 
রাইক্রফট েন্তবয েরনিে, এেটু আনগ মেজর বারোবব বেনজই বনিবেনিে ময আরও 
তুষার প়েনব। 
 
বিেই বিনেে আপবে, িায বদনয বিনিে বেিঃ বর্উে, আোনদর েনধয োরও ওাঁর িেী 
হওযা উবচত বেি। 
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ঈশ্বনরর োনে েপে েরবে ময আর মোনোবদে িেয োটানোর জেয এই মপ্রতচচডার 
মখিা আর মখিব ো, বেনিি উইনিট োঁনদা োাঁনদা গিায বনি উিনিে, মবচারা মেজর 
বারোবব। েযানেে মেবিবিযানের বাব়েনত মপৌঁনোনোর আনগই উবে োঝপনে বেেডাৎ 
তুষার চাপা পন়ে োরা যানবে, েযনতা িাণ্ডা িাবগনয জ্বর বা বেউনোবেযা বাাঁবধনয 
বিনবে। বেিঃ! বুন়ো বযনি এেে মজদ েখনো মদখানত হয? েযানেে মেবিবিযাে 
বেশ্চযই িুস্থ আনেে। 
 
মি মতা এেনোবার, উপবস্থত িবাই িায বদনিে তার েোয। বেন্তু িায মদওযা িনেও 
েনের বদে মেনে মেউই মতেে মজার মপনিে ো। িবারই েনে হনত িাগি যবদ…… 
েযানেে মেবিবিযানের িবতযই বেেু েনট োনে, তাহনি? 
 
. 
 
০৩. 
 
হাাঁটনত হাাঁটনত মেজর বারোবব যখে েযানেে মেবিবিযানের বাব়েনত এনি মপৌঁনোনিে 
তখে রাত প্রায আটটা। 
 
েযানেে মেবিবিযাে ময বাব়ে িা়ো বেনযবেনিে তার োে হযানজিেুর। পেশ্রনে। ক্লান্ত 
মেজর বারোবব বিাঁব়ে বদনয বারাোয উনি এনিে, েবিংনবনির মবাতাে বটনপ িুযনট জনে 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার অ্যাট হ্যাজেলমুর । আগাথা ক্রিক্রি। উপন্যাস 

21 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

োো অিংখয তুষারেণা দুহাত বদনয মঝন়ে মফিনিে বতবে। েনযে বেবেট মেনট মগি, 
মিতর মেনে োনরা িা়োেব্দ মপনিে ো মেজর, আবার েবিংনবি বটপনিে বতবে। 
 
বেন্তু এবানরও অবস্থা এেইরেে রইি। মিতর মেনে মেউ িদর দরজা খুিি ো। 
তৃতীযবার আনরেবার েবিংনবি বটপনিে বারোবব। বেন্তু এবানরও মোনো োজ হি ো, 
দরজা আনগর েনতাই বন্ধ রইি। দরজার গানয ে়ো িাগনো বেি তাই ধনর খুব মজানর 
ো়েনিে মেজর বারোবব, বেন্তু এবানরও মেউ মিতর মেনে দরজা খুিি ো। 
 
মেবিবিযানের বে হি? এে অজাো আেঙ্কায মেজর বারোববর েেটা মেনয মগি, ওর 
অিুখববিুখ েনরবে মতা? েনযে েুহূতড চুপ েনর বে মযে িাবনিে মেজর বারোবব! 
তারপর মপেে বফনর বিাঁব়ে মবনয মেনে এনিে রাস্তায। হযানজিেুর বাব়েবট মেনে োত্র 
এেনো গজ দূনর স্থােীয পুবিে ফাাঁব়ে, মিখানে এনি হাবজর হনিে বতবে। েেনিবি 
মগ্রিি তার পবরবচত, তানে িব খুনি বিনিে বারোবব। 
 
আপবে পর-পর বতেবার েবিংনবি বটপনিে, মজান়ে ে়ো ো়েনিে, তবু দরজা খুিি 
ো? েেনিবি মগ্রিি িুরু েুাঁচনে বিনিে, এ ত িাবর অদু্ভত বযাপার। 
 
শুধু অদু্ভত েয, বেিঃ বারোবব বিনিে, মিই িনে িাবোর বযাপার। 
 
এই ববশ্রী আবহাওযায েযানেে মেবিবিযাে বেশ্চযই বাব়ে মেন়ে মবনরােবে, েেনিবি 
মগ্রিি েন্তবয েরনিে। 
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এই েোটাই আবে বিনত চাইবে, মেজর বারোবব অেুেনযর িুনর বিনিে, এবার আপবে 
বেেু েরুে। 
 
েরনত মতা পাবর, েেনিবি মগ্রিি বিনিে। বেন্তু ধরুে, আপোর বনু্ধ যবদ তানত বেেু 
েনে েনরে, যবদ উবে বযাপারটা অেযিানব মেে? তার চাইনত আবে মদবখ মটবিনফানে 
ওাঁর িনে মযাগানযাগ েরা যায বেো। 
 
েেনিবি মগ্রিি এেবার েয পরপর েনযেবার মটবিনফানে েযানেে মেবিবিযানের 
িনে মযাগানযাগ েরার মচষ্টা েরনিে, বেন্তু তানত মোনো োজ হি ো। ওপাে মেনে 
মেউ বরবিিার তুিি ো। 
 
েনে হনি েযানেে মেবিবিযাে হিাৎ খুব অিুস্থ হনয পন়েনেে, েেনিবি মগ্রিি 
বিনিে, আবে র্িঃ ওযানরেনে িনে বেনয এখেই ওাঁর োনে যাব। 
 
র্িঃ ওযানরে ফাব়ের পানেই োনেে। েেনিবি মগ্রিনির েুখ মেনে িব মোোর পর 
তানে মবে ববরক্তই মদখাি। তবু েতডনবযর তাবগনদ গরে ওিারনোট আর িারী গােবুট 
পন়ে বতবে তখেই মববরনয প়েনিে বাব়ে মেনে। তুষারপাত তখেও চিনে। 
 
মেজর বারোবব আর র্িঃ ওযানরেনে িনে বেনয েেনিবি মগ্রিি এনি হাবজর হনিে 
হযানজিেুনর, েবিংনবি বটনপ আর ে়ো মেন়েও মোনো ফি হি ো। 
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বাব়ের মপেেবদনে এেবার চিুে, র্িঃ ওযানরে প্রস্তাব বদনিে, মদখা যাে ওবদে বদনয 
মিতনর মঢাো যায বেো। 
 
বাব়ের মপেে বদনে এনি মপৌঁনোনোর পর হিাৎ তানদর েজনর প়েি মেবিবিযানের 
িাবর্র এেটা জাোিা মখািা। মিই মিািা জাোিা বদনয প্রেনে মেজর বারোবব, 
তারপর েেনিবি মগ্রিি আর িবনেনষ র্িঃ ওযানরে মিতনর ঢুেনিে। িাবর্র 
মিতনর চরে ববেৃঙ্খিার মচহারা িক্ষয েরনিে তারা। বই, খাতা, োগজপত্র, দবিি িব 
েব়েনয বেবটনয পন়ে আনে। মেনঝর ওপর উপু়ে হনয পন়ে আনেে ববোিনদহী েযানেে 
মেবিবিযাে, তার হাতদুনটা দুপানে ে়োনো, েযানেে মেবিবিযানের মদনহর পানে গাঢ় 
িবুজ রংনযর এেটা ধাতব বটউব পন়ে আনে। র্িঃ ওযানরে হাাঁটু মগন়ে বনি তার ো়েী 
আর হৃৎবপনের গবত পরীক্ষা েরনিে, েনযে মিনেে বানদ দীেডশ্বাি মফনি উনি 
দাাঁ়োনিে বতবে। 
 
উবে বে োরা মগনেে? মেজর বারোবব প্রশ্ন েরনিে। 
 
হযাাঁ, ো়ে মেন়ে িংনক্ষনপ উত্তর বদনিে র্িঃ ওযানরে, েেনিবি মগ্রিনির বদনে তাবেনয 
বিনিে, এখে আপবে বিুে আবে বে েরব? আপোর ওপরওযািা ইন্সনপক্টর িানহব 
যতক্ষণ ো এনি মপৌঁনোনিে ততক্ষণ এই িাে পরীক্ষা েরাও আোর পনক্ষ উবচত হনব 
ো। তনব েৃতুযর োরণ বে তা বিবে, খুবির মগা়োর হা়ে মিনে যাবার ফনি েযানেে 
মেবিবিযানের েৃতুয হনযনে, আর েনে হনি ওই বজবেিটা বদনযই ওাঁর োোয আততাযী 
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মজানর আোত মহনেনে, বনি র্িঃ ওযানরে েৃতনদনহর পানে পন়ে োো িবুজ রংনযর 
ধাতব বটউবটা ইোরায মদখানিে। 
 
আততাযী! িীবত মেোনো িুনর েেনিবি মগ্রিি বনি উিনিে, তার োনে র্াক্তার, 
আপবে বিনেে এটা খুে? েযানেে মেবিবিযােনে খুে েরা হনযনে? 
 
র্িঃ ওযানরে মোনো উত্তর ো বদনয েীরনব শুধু ো়ে ো়েনিে। 
 
র্াক্তার, মেজর বারবব র্িঃ ওযানরেনে প্রশ্ন েরনিে, েতক্ষণ আনগ ওাঁর েৃতুয েনটনে তা 
বিনত পানরে? 
 
তা েে েনর দু-বতে েণ্টা মতা বনটই, র্িঃ ওযানরে জবাব বদনিে, আোর বহিানব তাই 
দাাঁ়োনি। 
 
প্রায দু-বতে েণ্টা? হায ঈশ্বর! আনক্ষনপর িুনর বনি উিনিে মেজর বারোবব, তারপর 
তার বনু্ধর েৃতনদনহর পানেই এেটা মচযানর বনি প়েনিে, বেনজর েনে বব়েবব়ে েনর 
বিনিে, তাহনি িেয দাাঁ়োনি ববনেি প্রায পাাঁচটা মবনজ পাঁবচে বেবেট। হা ঈশ্বর। 
তাহনি আজ ববনেনি ওখানে মপ্রতচনক্র যা েনটবেি মি িবই িবতয। 
 
. 
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০৪. 
 
েযানেে মেবিবিযানের িাবর্টা খুাঁবটনয মদখনত মদখনত েুখ তুনি এেবার আত্মপ্রিানদর 
হাবি হািনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। উর্দ্ডতে েতৃডপক্ষ এই হতযাোনণ্ডর তদনন্তর দাবযে 
অপডে েনরনেে তার ওপর, মিই দাবযে পািে েরনত েযারােট েুনট এনিনেে িুদূর 
এক্সটার মেনে, তানে েতৃডপনক্ষর বেনদডনে তদনন্তর োনজ িাহাযয েরনবে িানজডি 
মপািে। 
 
িাবর্র মখািা জাোিা বদনয বাইনরর বদনে তাোনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। বাইনর 
যতদূর দৃবষ্ট যায শুধু মচানখ পন়ে ধপধনপ িাদা েে তুষানরর স্তর, তার ওপর ঝিিানি 
েীনতর িূযডবেরণ। জাোিা মেনে প্রায এেনো গজ দূনর এেটা মোট োনির মব়ো মদখা 
যানি, তার বেেুটা দূনরই পাহান়ে ওিার খা়ো চ়োই পে শুরু হনযনে। েযানেে 
মেবিবিযানের েৃতনদহ এখেও পন়ে আনে িাবর্নত। মেৌবাবহেীর চােবর মেনে অবির 
মেবার পনরও মেবিবিযাে োববেনদর ধাাঁনচর েনতা চাপদাব়ে রাখনতে, িম্বানট েুনখ 
বচবুনের োনে দাব়েটা েুাঁচনিা হনয মগনে। মেবিবিযানের বযি হনযবেি। প্রায ষাট, বেন্তু 
মদখনি েনে হত বতবে িনব পঞ্চানের মোিায পা বদনযনেে। ইন্সনপক্টর েযারােট বেনজ 
এখেও মখিাধুিা েনরে। মেবিবিযানের চ়ো োধ, মপেীবহুি অেচ মেদহীে েরীর 
মদনখ বতবে বুঝনত পারনিে বতবেও মখিাধুিার িনে বেনজনে যুক্ত মরনখবেনিে। 
 
বযাপারটা িাবর অদু্ভত মিেনে, বনি ইন্সনপক্টর েযারােট তাোনিে িানজডি মপািনের 
বদনে, এই খুে িম্পনেড আপোর ধারণা বে বিুে, শুবে। 
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ইনয–বারেনযে োো চুিোনিে িানজডি মপািে, তারপর মবে হুাঁবেযার িবেনত েন্তবয 
েরনিে, ইনয িযার, আোর েনে হয েযানেে মেবিবিযাে যখে ওপর তিায বেনিে 
বিে মিই িেয আততাযী বাইনরর মেনে জাোিা খুনি মিতনর মঢানে, তারপর েনরর 
বজবেিপত্র তেেে েরনত োনে। মিতনর োউনে মদখনত ো মপনয ও বেশ্চযই ধনর 
বেনযবেি ময বাব়েনত মেউ মেই। 
 
হুে, োে বদনয েব্দ েনর গম্ভীরগিায ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন েরনিে, েযানেে 
মেবিবিযানের মোবার েরটা মোোয? 
 
আনে ওপরতিায, িযার ববেীত িবেনত িানজডি মপািে জাোনিে, এই েনরর বিে 
ওপনর। 
 
এখে মরাজই ববনেি প্রায চারনট োগাদ িনন্ধয হনি, েযারােট আবার বিনিে, আোর 
ধারণা অেুযাযী েযানেে মেবিবিযাে যবদ িবতযই মিইিেয ওপনর োেনতে, তাহনি ওই 
েনরর আনিা বেশ্চযই জ্বিত, আর জাোিার োনে আিবার িেয বাইনর মেনে তা 
আততাযীর মচানখ বিেই প়েত। 
 
আনে আপবে বিনত চাইনেে ময মি অনপক্ষা েরত, তাই ো? 
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ময বাব়ের মোনো েনর আনিা জ্বনি মিখানে বাইনর মেনে মোনো আততাযী জাোিা 
বদনয চুবর েরনত বা খুে েরনত মিতনর মঢানে ো। যাে, তারপর বে েনটবেি বনি 
আপবে েনে েনরে? 
 
িযার, িানজডি মপািে উৎিাবহত হনয বিনত িাগনিে, আোর েনে হয এবার মোনো 
আওযাজ হনি শুেনত মপনয েযানেে মেবিবিযাে বযাপারটা বে মদখনত েীনচ 
মেনেবেনিে। আততাযী ওাঁর পানযর আওযাজ শুনেই ওাঁর োোয মজানর আোত েরার 
বির্দ্ান্ত মেয। মি বযাটা দরজার আ়োনি বগনয িুনোয, েযানেে, মিতনর ঢুেনতই ওই 
িাবর বটউবটা বদনয তার োোয মজানর আোত হানে মপেে মেনে। 
 
হুে, োে বদনয আবার আওযাজ েরনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, োেবে আপোর বক্তনবয 
যুবক্ত আনে। মিনক্ষনত্র েযানেে মেবিবিযাে বেশ্চযই জাোিার বদনে েুখ েনর 
দাাঁব়েনযবেনিে। বেন্তু তাহনি মপািে, আপোর যুবক্তটা আোর খুব যুৎিই বনি েনে 
হনি ো। এ আোর িাি িাগনে ো। 
 
িাগনে ো, িযার? 
 
ো, আর তার োরণ এেটাই–িনন্ধয পাাঁচটায শুধু চুবর েরার েতিনব এেজে অপরাধী 
জাোিা বদনয োনরা বাব়েনত ঢুেনব এ আবে ববশ্বাি েবর ো। 
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মেে িযার? িানজডি মপািে বেনজর মজদ বজায রাখনত বনি উিনিে, এেে 
পবরবস্থবতনে মি এে দারুণ িুনযাগ বনি িাবনত পানর। 
 
িুনযানগর েো হনি ো, ইন্সনপক্টর েযারােট েন্তবয েরনিে, বাইনর মেনে মদনখ চুবর 
বনি েনে হনিও আিি বযাপারটা তা েয মিবে আপবে এখেও বুঝনত পারনেে ো? 
 
আিা, আপবেই বিুে, জাোিা বদনয মচানরর মোে েরবটনত মঢাো উবচত বেি? 
রান্নােনর, তাই ো? মযখানে দাবে বািেপত্র োনে। 
 
এবদনে মেনে আবে আপোর িনে পুনরাপুবর এেেত, িানজডি মপািে েন্তবয েরনিে। 
 
জাোিার বদনে এেবার তাোে, িানজডি ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, মিতর মেনে 
তানত বেটবেবে আাঁটা বেি ো, বাইনর মেনে িহনজই এেটানে পাল্লা খুনি মফিা 
হনযবেি। িক্ষয েনরনেে। 
 
দুপা এবগনয এনি িানজডি মপািে জাোিা পরীক্ষা েনর বিনিে, তারপর ববস্মযিূচে 
ধ্ববে উচ্চারণ েনর বিনিে, বে আশ্চযড! জাোিার পাল্লা দুনটা আিনতা েনর মিবজনয 
রাখা হনযবেি, বেটবেবে আাঁটা হযবে। মবাঝাই যায ময চুবর েরার উনেনেযই অপরাধী 
জাোিা বদনয মিতনর ঢুনেবেি এটা আেরা ধনর বেই তাই মি মচনযবেি। এইিানব মি 
আোনদর মচানখ ধুনিা বদনত মচনযনে, আোনদর মবাো বাোবার মচষ্টা েনরনে। 
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যাে, বযাপারটা আপোর োোয ঢুনেনে তাহনি। ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে আপোনে 
অনেষ ধেযবাদ, মপািে। 
 
তাহনি িযার, িানজডি মপািে গম্ভীর গিায বিনিে, আেনদর এটাই ধনর বেনত হনি 
ময অতযন্ত িুপবরেবল্পতিানব মেউ েযানেে মেবিবিযােনে খুে েনরনে। 
 
বিে ধনরনেে, এজেয আবার আপোনে ধেযবাদ জাোবি, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, 
এবং খুে ময েরনে মি ময মেবিবিযানের ববনেষ পবরবচত বেি মি ববষনয আোর 
মোনো িনেহ মেই। আততাযী জাোিা বদনযই এ েনর ঢুনেবেি আপোর এই যুবক্তও 
অোটয, এবং মজনে রাখুে বাইনরর গিানো তুষার পানয োব়েনয মি এেনর ঢুনেবেি 
যার ফনি েনরর মেনঝনত মিজা জুনতার োপও পন়েবেি। তনব শুধু এই েনরই, এ ো়ো 
বাব়ের অেয মোনো েনরর মেনঝনত মিই োপ পন়েবে অন্তত। েেনিবি মগ্রিি বা র্িঃ 
ওযানরে োনরা মচানখই তা পন়েবে শুধু এই েনরর মেনঝর ওপর মিই গিানো 
তুষারিনেত মিজা চাে়োর জুনতার দাগ তানদর মচানখ পন়েবেি। এনত ময বযাপারটা 
স্পষ্ট হনয মগি তা হনি েযানেে মেবিবিযানের মচানখর িােনেই আততাযী এই েনরর 
জাোিা খুনি মিতনর ঢুনেবেি। আর মিনক্ষনত্র আপবে জােনত বাধয ময আততাযী এেে 
মেউ বেি ময েযানেে মেবিবিযানের ববনেষ পবরবচত। আিা িানজডি, আপবে মতা এই 
এিাোরই মিাে, বিুে মতা ময ধানরোনে এেে মেউ আনে বেো যার িনে েযানেে 
মেবিবিযানের েত্রুতা গন়ে উনিবেি। 
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ো িযার, িানজডি মপািে জবাব বদনিে, শুধু ধানরোনে েয, দুবেযায ওাঁর মোনো েত্রু 
বেি বনি আোর েনে হয ো। িদ্রনিাে এেবেনত বেনিে খুবই ফুবতডবাজ, এো়ো চােবর 
মেনে অবির মেবার পনর হিাৎ প্রচুর টাো মরাজগানরর মেো মপনয বনিবেি। বেন্তু 
এজেয প্রবতনবেীনদর োনরা িনে ওাঁর মোনোরেে েত্রুতা গন়ে উনিবেি বনি েখনো 
শুবেবে। 
 
মি মতা এখেোর বযাপার, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, বেন্তু মেৌবাবহেীনত চােবর েরার 
িেয মেউ ওাঁর েত্রু হনয দাাঁব়েনযবেি বেো তা আোনদর এখেও জাো মেই। িানজডি, 
আোর বেনজর অবিেতায মদনখবে ময এখানে যবদ আপবে োনরা েক্ত হে তাহনি অেয 
মিখানেই যাে ো মেে মযখানেও েতুে েনর আবার োনরা েক্ত হনয উিনবে, আর 
মেবিবিযানের খুনের প্রিনে মিই িম্ভাবোটা পুনরাপুবর উব়েনয বদনত পারবে ো। এবার 
তাহনি পরবতডী যুবক্তনত আিা যাে, বে বনিে? আপবে বেনজও এেজে পুবিে অবফিার 
আর তাই আপোর এটা অজাো েয ময িাধারণত িানির উনেনেযই এেজে অপরাধী 
বযবক্তগত খুনের েনতা এেবট অপরাধ িংেবটত েনর োনে। েযানেে মেবিবিযাে 
বেশ্চযই মবে পযিাওযািা মিাে বেনিে তাই ো? 
 
তা বিনত পানরে িযার, িানজডি মপািে বিনিে, বেন্তু অেযবদনে বতবে বেনিে িযােে 
েৃপণ, চাদা বা দােধযানের বযাপানর এেটা আধিাও পারতপনক্ষ ওাঁর হাত বদনয গিনতা 
ো। 
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–হুে, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, খুেটা যখে হয মিইিেয আর মোনো মিাে বাব়েনত 
বেি ো? 
 
আনে ো, িানজডি মপািে বিনিে, গত পাাঁচ েয বের ধনর েযানেে মেবিবিযাে ো়ো 
োত্র এেবট মিােনেই আবে এ বাব়েনত মদনখবে তার োে ইিােি, মি মরাজ দু মবিা 
ওাঁর রান্না েনর বদত, আবার োজ মেষ েনর বাব়েনত চনি মযত। ইিােি বেনজও 
মেৌবাবহেীনত চােবর েরত, অবির মেবার পনর মেবিবিযানের রাাঁধুবের োজ েরত। 
এখানে মোন়ের োোয মফার স্ট্রীট োনে এেটা গবি আনে–মদনখনেে বেশ্চযই। ইিােি 
মিখানেই তার বউনে বেনয এেটা ের িা়ো েনর োনে। এই মতা িনব োিখানেে হি 
ইিােি ববনয েনরনে, বেন্তু েযানেে মেবিবিযাে বযাপারটায মবে মরনগ বগনযবেনিে। 
ইিােি ববনয েরুে এটা ওাঁর ইনি বেি ো। এ বাব়েনত মোনো েবহিা মেই, তার 
োরণ েযানেে মেবিবিযাে বেনজ প্রচণ্ড োরীববনেষী বেনিে। যা ইিােিনে আবে বেনয 
এনিবে, আপবে বেনজও ওনে এেবার মজরা েরুে। ইিােি বিনে রান্নাবান্না আর 
েনরর োজেেড িোি িোি িারা হনযবেি বনি গতোি দুপুর বিে আ়োইনট োগাদ 
ও েযানেে মেবিবিযানের োে মেনে অেুেবত বেনয বাব়ে চনি যায। 
 
হযাাঁ, ইিােনির িনে আোর মদখা েরা খুবই দরোর, ইন্সনপক্টর েযারােট েন্তবয 
েরনিে, ও বেশ্চযই অনেে প্রনযাজেীয তেয আোনদর িরবরাহ েরনত পারনব। 
 
আপোর বে ধারণা–েোটা মেষ ো েনর োঝপনে মেনে মগনিে িানজডি মপািে। 
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আোর ধারণা এই ময খুনের রহনিযর িানে মোটখানটা এেে এেটা েটো জব়েনয আনে 
যা িাধারণ মচানখ বাইনর মেনে ধরা পন়ে ো। 
 
এেটু উদাহরণ যবদ মদে, িযার? 
 
ইন্সনপক্টর েযারােট বেেু বিনত বগনযও বেনজনে িােনি বেনিে, হাবিেুনখ শুধু বিনিে, 
এই ইিােি মোোয? ওনে মোোয মরনখনেে? 
 
ও খাবার েনর অনপক্ষা েরনে িযার। 
 
 মিােটা মেেে? 
 
মেৌবাবহেীর মোে, অতযন্ত বদখত টাইপ,িানজডি মপািে িংনক্ষনপ েন্তবয েরনিে। 
 
েদ খায? 
 
ো িযার। 
 
 ও হানি ববনয েনরনে বিনিে ো? 
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 ইন্সনপক্টর েযারােট গিা োবেনয বিনিে, ইিােনির বউ-এর ওপর েযানেে 
মেবিবিযানের মোনোরেে দুবডিতা বেি ো মতা? 
 
ো িযার, িানজডি মপািে েৃদু হািনিে, েযানেে মেবিবিযানের ওইরেে মোনো দুেডাে 
বেি ো। তাো়ো আনগই বনিবে ময উবে মেনযনদর খুব মেন্না েরনতে। 
 
আর এই ইিােি বেশ্চযই বেি ওাঁর ববশ্বস্ত ও অেুগত িৃতয? 
 
আেরা িবাই মতা তাই জাবে িযার। িানজডি মপািে েুচবে মহনি বিনিে, এক্সহযাম্পটে 
জাযগাটা খুব মোট তা মতা বেনজর মচানখই মদখনেে। এখানে যা বেেু েটুে ো মেে, 
বেেুই চাপা োনে ো। 
 
মবে, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, তাহনি এ েনর আর মদখার বেেু মেই। এবার আেরা 
ইিােিনে বেেু প্রশ্ন েনর তারপর এ বাব়ের বাবে েরগনিা আবে পরীক্ষা েরব। 
তারপর আবে বি ক্রাউেনি এেবার যাব, মেজর বারোববর িনেও মদখা েরব। খুনের 
িেয িম্পনেড উবে এেটা েন্তবয েনরবেনিে আপোর বেশ্চযই েনে আনে পাাঁচটা মবনজ 
পাঁবচে বেবেট, েনে পন়ে? হযনতা অজাো বেেু তেয ওাঁর োনেও আনে েযনতা খুে েখে 
হনযনে তা এত বেখুাঁতিানব উবে বনিে বে েনর? 
 
তাহনি এটা আনদৌ চুবরর প্রনচষ্টা েয। িানজডি মপািে দরজার বদনে এনগানত এনগানত 
বিনিে, আিনি অপরাধী মগাটা বযাপারটানে ওইরেে মচহারা বদনত মচনযবেি। 
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এটা আোর োনে মতেে অস্বািাববে েয, ইন্সনপক্টর েযারােট েন্তবয েরনিে, এই 
পবরবস্থবতনত ওইটাই স্বািাববে। আিনি জাোিাটাই আোনে িাববনয তুনিনে। 
 
জাোিাটা? িানজডি মপািে বিনিে, আপবে বে বিনত চাইনেে িযার? 
 
গতোি রানত আবহাওযা মযেে ববশ্রী িযাাঁতনিাঁনত বেি তানত খুেী জাোিা বদনয এেনর 
ঢুেনত মগি মেে? ববনেষতিঃ মযখানে আোর ধারণা গৃহস্বােী েযানেে মেবিবিযানের ময 
বেি ববনেষ পবরবচত? এনক্ষনত্র মি মতা িহনজই িদর দরজা বদনয মিতনর ঢুেনত 
পারত, বেশ্চযই এর মপেনে অেয মোনো োরণ বেি। 
 
হযনতা তাই, িায বদনয িানজডি মপািে বিনিে, িদর দরজা বদনয বাব়ের মিতনর 
ঢুেনি রাস্তা মেনে পানে মেউ মদনখ মফনি এই িনযই হযনতা খুেী জাোিা বদনয 
মিতনর ঢুনেবেি। 
 
আপোর যুবক্তটা আনদৌ মজারানিা েয, মপািে। ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, গতোনির 
ববশ্রী আবহাওযায রাস্তায েজে মিাে মববরনযবেি যারা ওনে িদর দরজা বদনয বাব়েনত 
ঢুেনত মদখনত? তা েয, অেয মোনো োরণ িুবেনয আনে এর মপেনে যা যোিেয 
জাো যানব। 
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মেক্রিক্রলযাজন্র ক্রিজে রাাঁধুক্রন্ 
০৫. 
 
মেবিবিযানের বিনে রাাঁধুবে ইিােি খাবার েনর এেবট মচযানর বনিবেি, িানজডি 
মপািেনে িনে বেনয ইন্সনপক্টর েযারােট মযখানে আিনতই মচযার মেন়ে উনি দাাঁ়োি 
মি। 
 
ইিােি মবাঁনটখানটা স্বাস্থযবাে মচহারার মিাে, তার হাত দুখাো স্বািাববনের তুিোয মবে 
িম্বা, দুহানতর েুনিা অনধডে বন্ধ েনর দাাঁব়েনয োোর অনিযি আনে তার। ইিােনির 
দাব়ে মগাাঁফ পবরষ্কার োোনো, তার মগািাোর েুনখ কু্ষনদ দুবট মচানখর চাউবে খুব িতেড 
আর তীি, হিাৎ মদখনি বুির্নগর েো েনে পন়ে। ইিােি ময অতযন্ত বুবর্দ্োে ও ধূতড 
প্রেৃবতর মিাে তা এেেজর তানে মদনখই বুঝনত পারনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। 
 
মতাোর পুনরা োে বে? 
 
হাত মেন়ে ইিারায তানে বিনত বনি গম্ভীর গিায প্রশ্ন েরনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। 
 
আনে রবাটড মহেরী ইিােি। 
 
িাি, খুব িাি। এবার বনিা মতা বাপু, ওই খুনের েটো িম্পনেড তুবে েতটুেু জানো? 
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আনে আবে বেেুই জাবে ো িযার, ইিােি োাঁনদা োাঁনদা গিায বিি, োনপ্তে আর আবে 
আনগ বহু জাহানজ এেই িনে োজ েনরবে, উবে বেনিে জাহানজর েেযাোর, আর 
আবে বেিাে ওাঁর জাহানজর রান্নােনরর মহর্ বাবুবচড। আোর হানত বতবর রান্না োনপ্তনের 
খুব বপ্রয বেি। ওাঁর েৃতুযনত তাই আোর বুনের পাাঁজরগনিা মিনে মগনে। হনত পানরে 
উবে বেনিে ব়ে অবফিার আর আবে এে খুনদ খািািী, তাহনিও এেিনে অনেেগনিা 
বের আেরা োবটনযবে মতা, গত ববশ্বযুনর্দ্ও িন়েবে। 
 
ইিােি তার েনের ময িাব প্রোে েরনত চাইনে তার পুনরাটাই ময েিো েয মি 
িম্পনেড ইন্সনপক্টর েযারােট বেিঃিনেহ হনিে। 
 
গতোি মেষবার েখে তুবে ওাঁনে জীববত অবস্থায মদনখবেনি? 
 
তখে মবিা প্রায দুনটা হনব িযার,ইিােি বিি, োনপ্তনের িাঞ্চ খাওযা মেষ হনি আবে 
তার এাঁনটা বািেপত্র িবরনয বেনযবেিাে মটববি মেনে। োনপ্তে বেনজই বিনিে ময 
ববনেনি আোর আিবার দরোর মেই। 
 
পরশুবদে ববনেনি তুবে এ বাব়েনত োজ েরনত এনিবেনি? ইন্সনপক্টর েযারােট জােনত 
চাইনিে। 
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আনে ো িযার, ইিােি বিি, মযিানব এেটাো তুষার পন়েবেি তানত ববনেনি আর 
বাব়ে মেনে আবে মবনরানত পাবরবে। োনপ্তে অবেয এজেয আোনে বেেু বনিেবে, 
এবদে মেনে উবে বেনিে খুব িানিা েবেব, খুব ববনবচে। যতক্ষণ পযডন্ত আবে 
িানিািানব োজ েরবে, চুবরচাোবর েরবে ো, ততক্ষণ পযডন্ত উবে আোয োাঁটানবে ো 
এই ধাাঁনচর েবেব বেনিে উবে। বহুবদে ধনর মতা মদখবে, োনপ্তে বরাবর এইরেেই 
বেনিে। 
 
গতোি দুপুনর উবে মতাোয বিে বে বনিবেনিে তা েনে আনে? 
 
আনে হুজুর,ইিােি রুোনি মচাখ েুনে বিি, জাোিা বদনয বাইনরর বদনে বেেুক্ষণ 
তাবেনয রইনিে োনপ্তে, তারপর বেনজর েনে বনি উিনিে, েনে হনি আজ বারোবব 
আিনত পারনব ো, এই ববশ্রী বদনে আিনবই বা বে েনর। োনপ্তনের পুনরানো বনু্ধ 
মেজর বারোবব প্রনতযে শুক্রবার এখানে আিনতে আবার প্রনতযে েেিবার োনপ্তে 
মযনতে ওাঁর োনে। দুই বনু্ধ দাবা মখিনতে, আর বেনিে ক্রিওযার্ড পাজনির িক্ত। 
তারপর আোর বদনে তাবেনয োনপ্তে হিাৎ বনি উিনিে, ইিােি তুবে বাব়ে মযনত 
পানরা, আজ ববনেনি আর আিবার দরোর মেই। আবার োি িোনি এনিা। 
 
মেজর বারোবব ো়ো মতাোর েবেব আর োনরা েো বনিবেনিে বে যার এখানে 
আিবার েো বেি? 
 
ো িযার, মতেে বেেু মতা গতোি ওাঁনে বিনত শুবেবে। 
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ওাঁর েোবাতডায বা আচরনণ এেে বেেু মদনখবেনিে যা মতাোর মচানখ অস্বািাববে 
মিনেবেি? 
 
ো িযার। 
 
 আিা ইিােি, তুবে হানি ববনয েনরে তাই ো? 
 
হযাাঁ িযার, ইিােি বিি, বেনিি মববিংনযর মেনযনে আবে ববনয েনরবে। 
 
বেন্তু শুেিাে মতাোর এই ববনযর বযাপানর েযানেে মেবিবিযাে োবে খুবে হযবে, েোটা 
িবতয? 
 
বিেই শুনেনেে িযার। ইিােি ধীনর ধীনর বিি, আোর স্ত্রী মরনবোর রান্নার হাত খুব 
িানিা আর তাই আবে এেিেয বস্থর েনরবেিাে ময তানেও এখানে বিনে োনজ 
িাবগনয মদব। এ বাব়েনত আর মেউ মতা মেই, োনপ্তেনে ববপনদ আপনদ মদখানোো 
েরার মেউ মেই, মরনবো োেনি এই অিাব বেটনতা। বেন্তু োনপ্তে আোর মি প্রস্তানব 
এেবারও রাবজ হেবে, বারবার আোয বিনতে ময বাব়েনত োনজর মিাে বহনিনব মোে 
মেনযনে বতবে োনজ বহাি েরনবে ো। এরপর োনপ্তে বেনিি উইনিটনে ওাঁর 
বিটানফার্ড হাউি বাব়েটা িা়ো বদনিে আর বেনজর োোর জেয এই হযানজিেুর বাব়েটা 
িা়ো বেনিে। মিই মেনে আবে োনপ্তনের দুনবিা রান্নাবান্না আর েরনদার মদখানোোর 
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োজ চাবিনয যাবিিাে। ববশ্বাি েরুে িযার, আবে ধনরই বেনযবেিাে ময েীনতর মেনষ 
বেনিি উইনিট আবার বফনর যানবে দবক্ষণ আবিোয আর তখে োনপ্তেও িা়ো বাব়ে 
মেন়ে বফনর যানবে ওাঁর বেনজর বাব়েনত। তখে মরনবোনেও আবে মিখানে বেনয মযনত 
পারতাে। এেরেে বিে েনরই মরনখবেিাে ময মরনবো িারাবদে রান্নােনরই বযস্ত 
োেনব, আবে অেযােয োজেেড েরব, মরনবোর েুখ যানত োনপ্তে িারা বদনে এেবারও 
মদখনত ো পাে মি বযবস্থা আবে েরব। বেন্তু িবই মপা়োেপাি, োঝখাে মেনে 
িববেেু ওিটপািট হনয মগি। 
 
েযানেে মেবিবিযাে মেনযনদর ওপর এেে হান়ে হান়ে চনটবেনিে মেে তা বিনত 
পানরা? 
 
হান়ে হান়ে চটা েয িযার, ইিােি েুচবে মহনি বিি, আিনি উবে বেনিে খুব িাজুে 
স্বিানবর মিাে তাই মেনযনদর িনে বেনজ মেনে মেিানেো েরনত পারনতে ো। এেে 
ধাাঁনচর পুরুষ আেোর মদখা যায, িাধারণত অল্পবযনি মেনযনদর হানত মোনো োরনণ 
োোি হনি এরা িবাই মেনযনদর ওপর এেবে মরনগ যায। 
 
েযানেে মেবিবিযাে ববনয েনরবেনিে? 
 
 ো, িযার, উবে বেনিে বচরেুোর। 
 
ওাঁর আত্মীযরা মোোয আনেে জানো? 
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িযার, যতদুর জাবে এনক্সটানর োনপ্তনের এে মবাে োনেে,ইিােি বিি, তাো়ো ওাঁর 
েুখ মেনেই এে িাইনপা ো িাইবঝর েোও শুনেবেিাে। 
 
এাঁরা মেউ ওাঁর িনে েখনো মদখা েরনত আিনতে ো? 
 
ো িযার, ইিােি বিি, যতদূর জাবে ওাঁর এে মবাে এনক্সটানর োনেে। তার িনে ওাঁর 
ঝগ়োঝাবট হনযবেি। 
 
িদ্রেবহিার পদবী বে জানো? 
 
গার্ডোর, িযার, োে বে তা বিনত পারব ো। 
 
ওাঁর বিোো বদনত পারনব? 
 
ো িযার, ওাঁর বিোো মতা আোর জাো মেই। 
 
েযানেে মেবিবিযানের ববষবযে দবিিপত্র ময আোনদর খুাঁবটনয মদখনত হনব তা আর 
েতুে েনর বিার দরোর মেই। যাে, ইিােি, এবার বনিা মতা, গতোি ববনেি 
চারনটর পর মেনে তুবে বে েরবেনি? 
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আবে বাব়েনত বেিাে িযার। 
 
মতাোর বাব়ে মোোয? 
 
এই মতা মোন়ের োোয িযার, ৮৫ েম্বর, মফার স্ট্রীট। 
 
ববনেিনবিা এেবারও বাব়ে মেনে মবনরাওবে তুবে? 
 
ো িযার, ইিােি েুখ োবেনয বিি, তাো়ো মযিানব তুষার প়েবেি তানত বাইনর 
মবনরানবাই বা বে েনর? 
 
মি মতা বনটই। আিা ইিােি, তুবে যা বিে তা ময অক্ষনর অক্ষনর িবতয, তা প্রোণ 
েরনত পানরা? 
 
আপোর েোটা আবে বিে বুঝনত পারিাে ো িযার। 
 
আবে বিনত চাইবে ওই িেয মেউ মতাোয বাব়েনত োেনত মদনখবেি? এেে মিাে 
মেউ আনে? 
 
আনে িযার, ইিােি বিি, আোর স্ত্রী বেনজ মচানখ মদনখনে আবে বাব়ে মেন়ে এে পাও 
মবনরাইবে। 
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তাহনি তুবে আর মতাোর স্ত্রী, দুজনেই গতোি ববনেনি মতাোনদর বাব়েনত বেনি? 
 
হযাাঁ, িযার। 
 
েনে হনি তুবে িবতয েোই বিে। যাে, মতাোয আর মোনো প্রশ্ন আপাতত েরব ো 
আবে। 
 
িযার, ইিােি বিি, যবদ অেুেবত মদে তাহনি এবার আবে েরনদার িব িাফ েনর 
মফিনত পাবর। 
 
তা মতা হবার েয ইিােি, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, আোনদর তদনন্তর োজ যতবদে 
ো মেষ হনি ততবদে মযখানে যা বেেু ময অবস্থায আনে বিে মিই অবস্থায রাখনত 
হনব, বেেু িরানো বা এবদে ওবদে েরা চিনব ো। 
 
বিে আনে িযার,ইিােি ো়ে মেন়ে বিি, আপবে যখে বিনেে তখে তাই হনব। 
 
আবে চারপানে িববেেু এেবার িাি েনর মদনখ বেই ইিােি, ইন্সনপক্টর েযারােট 
বিনিে, ততক্ষণ পযডন্ত তুবে বরং অনপক্ষা েনরা, দরোর হনি মতাোয পনরও বেেু প্রশ্ন 
হযনতা েরনত হনত পানর। 
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তাই হনব িযার। 
 
 ইিােনির বদে মেনে দৃবষ্ট িবরনয ইন্সনপক্টর েযারােট এবার মটববনির বদনে 
তাোনিে। রানতর খাবার মটববনির ওপর খাবার িাবজনয মরনখনে ইিােি মোনষর মির্দ্ 
েরা বজি, চাটবে, পেীর, ববেুট, এো়ো মটববনির পানেই গযাি উেুনের ওপর রাখা 
মর্েবচনত টগবগ েনর ফুটনে িুযপ। িাইর্নবানর্ড িাজানো রনযনে মিার্ার মবাতি, গ্লাি 
আর দু মবাতি ববযার। এেপানে মোট এেবট েীট মিনফর ওপর োনে োনে িাবজনয 
রাখা হনযনে এে প্রস্থ রূনপার োপ-বর্ি, তানদর পানে মোিা পানি বতেনট উপেযাি, 
এেদে আেনোরা। 
 
উপেযাি বতেনট হানত বেনয েুবরনয বফবরনয মদখনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, তানদর োে–
মপ্রে মযখানে মেষ েো, বিংেনটর ফুবতডবানজরা, মপ্রনের বেী। 
 
েযানেে োরীববনেষী হনিও বাোই েরার বযাপানর খুব রবিে পুরুষ বেনিে মদখবে, চাপা 
গিায েন্তবয েরনিে বতবে। 
 
চাপাগিায েন্তবয েরনিও ইিােনির োে এ়োি ো, মি বিি, িুি েরনিে িযার, 
প়োর জেয েয, েযানেে ওই বতেনট বই এেটা োেেরণ প্রবতনযাবগতায বজনত পুরষ্কার 
মপনযবেনিে। এই বই বতেবট মোনোবদে ওাঁনে প়েনত মদবখবে, পাতাও উনট মদনখেবে। 
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খাবার েরখাো আোনর োঝাবর, এেনোনণ এেবট আিোবর, তার িােনে এনি 
দাাঁ়োনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। িানজডি মপািে এতক্ষণ তার পানেই বেনিে, এেবট 
েব্দও উচ্চারণ েনরেবে বতবে, এবার ইন্সনপক্টর েযারােনটর অেুেবত বেনয বতবে আবার 
বফনর মগনিে িাবর্নত মযখানে েযানেে মেবিবিযাে খুে হনযবেনিে। 
 
আিোবরর িােনে এনি দাাঁ়োনত ইন্সনপক্টর েযারােট মদখনত মপনিে এে মজা়ো বে, 
োে ধরার বেপ, গিফ মখিার িরঞ্জাে, আর বেোর েরার বেেু অতযাবেযে 
িাজিরঞ্জাে মিতনর মোিা পানি। হাবতর মেনট মেযা পনের পাতার েনতা োে, 
জিহস্তীর মচাযাি, আর এেটা বচতাবানের চাে়োও তার মচানখ প়েি। শুধু োরী ববনেষী 
েয, েযানেে মেবিবিযাে ময িবডানেড এেজে খাাঁবট পুরুষ বেনিে এইিব মদনখ মি 
িম্পনেড বেিঃিনেহ হবিনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। 
 
আিা ইিােি, ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন েরনিে, বিটানফার্ড হাউি মতা োি েনযনের 
জেয বেনিি উইনিটনে িা়ো বদনযবেনিে োনেে মেবিবিযাে, তাই ো? 
 
হযাাঁ িযার, ইিােি বিি, আপবে বিেই শুনেনেে? 
 
তাহনি খানোো এিব বজবেি উবে এতদূনর এই িা়োবাব়েনত বনয আেনিে মেে? 
বিটানফার্ড হাউনিই মতা মরনখ বদনত পারনতে? 
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মিটা আপবে মবানঝে, আবেও বুঝব, বেন্তু েযানেেনে মবাঝানব মে? ইিােিনে বেেুটা 
ববরবক্ত মেোনোর গিায বিি, মিিাগাব়েনত চাবপনয এিব বজবেি এতদূর বনয বেনয 
আিা বে েে ঝবি? েযানেেনে বহুবার বনিবে বেন্তু উবে বেেুনতই বুঝনবে ো, 
বারবার বিনতে, ইিােি, যানে বাব়ে িা়ো বদনযবে মি মেনযোেুষ, আর আোর এইিব 
িানধর বজবেনির েেড মবাঝ মোনো মেনযোেুনষর েেড েয, আিোবরর োাঁচ মিনে চুনর 
িববেেু েব়েনয তেেে েরনব। তাই ওগনিা এখানে বেনয আিনত বাধয হনযবেিাে। 
আিোবরর মিতনর যা বেেু মদখনেে েযানেে ওগনিানে বেনজর মেনিনেনযর েনতা 
িানিাবািনতে। 
 
আিা ইিােি,ইনি েনরই ইন্সনপক্টর েযারােট প্রিে পাটানিে, বিটানফার্ড হাউি 
মেবিবিযাে যানে িা়ো বদনযবেনিে, মিই বেনিি উইনিনটর িনে ওাঁর বে আনগই 
পবরচয বেি? 
 
ো িযার,ইিােি বিি, উইবিযােিেি োনে এেটা ব়ে মোম্পাবে আনে যারা জবে আর 
বাব়ের দািািী েনর, বেনিি উইনিট ওনদর োধযনেই এনিবেনিে। 
 
 বাব়েটা িা়ো মেবার আনগ ওাঁনদর দুজনের মদখািাক্ষাৎ হযবে? 
 
তা হনযবেি বববে, বেনিি উইনিট বাব়ে মদখনত এনিে তখে েযানেনের িনে ওাঁর 
পবরচয হি। 
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আনে বিে তাই। 
 
 েযানেনের িনে বেনিি উইনিনটর িম্পেডটা বনু্ধেপূণড বেি বে? 
 
হযাাঁ িযার, ইিােি বিি, িদ্রেবহিা েযানেনের িনে খুব িানিা বযবহার েনরবেনিে। 
 
আর মতাোর েবেব? 
 
িযার, আোর েবেব বেনিে এে মপা়েখাওযা জাহাজী,ইিােি েুখ বটনপ হািি, ওাঁর েনতা 
মিােনে পটানো বেনিি উইনিনটর েনমা বেি ো। বেন্তু তাই বনি আোর েবেব 
মোনোবদে বেনিি উইনিনটর িনে অিদ্রতা বা খারাপ বযবহার েনরেবে, তনব বেনিি 
উইনিট যখেই ওাঁনে খাবার মেেতন্ন েরনতা েযানেে মোনো ো মোনো েুনতায বিে 
তা এব়েনয মযনতে। 
 
মেে, মোে উনেনেয বেনিি উইনিট প্রাযই োনেে মেবিবিযােনে খাবার মেেতন্ন 
েরনতে? বেনজর েনে বেনজনে প্রশ্ন েরনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, িদ্রেবহিা বে োনেে 
মেবিবিযানের অংেটা পাোপাবেিানব দখি েরনত মচনযবেনিে যার পবরণবতনত 
মেষপযডন্ত খুে হনত হি তানে? হযনতা িদ্রেবহিা ধনর বেনযবেনিে খুব েবেষ্ট হবার 
পনর বতবে বাব়ের এেটা অংে বেনজ বেনে মেনবে আর েযানেে মেবিবিযাে তারপর 
বাবে জীবেটুেু তার বনু্ধ মেজর বারোববর বাব়েনত তারই িনে িাগািাবগ েনর োবটনয 
মদনবে। বেন্তু পরক্ষনণই েযারােনটর েনে প়েি ময েযানেে মেবিবিযাে িযােে 
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ববষবযে মিাে বেনিে, প্রাণ মগনিও বিটানফার্ড হাউনির তাাঁর অংেটুেু বতবে োউনে 
বববক্র েরনবে ো, আর এেজে েবহিানে মতা েযই। 
 
বেনিি উইনিট োেুষ বহিানব চেৎোর িযার। ইিােি বিি, মিােনে খাওযানত খুব 
িািবানিে। মরাজ ওাঁর বাব়েনত আত্মীয বনু্ধ মেউ ো মেউ বেেবন্ত্রত হে। 
 
ইন্সনপক্টর েযারােট বুঝনিে বতবে যা জােনত চাইনেে মি িম্পনেড ইিােি এর চাইনত 
মববে আনিােপাত েরনত পারনব ো। অগতযা বেনিি উইনিনটর িনে মদখা েরার 
বির্দ্ান্ত বেনিে বতবে। 
 
ইিােিনে পাবিনয িাবর্ মেনে িানজডি মপািেনে র্াবেনয আেনিে ইন্সনপক্টর 
েযারােট, বিাঁব়ে মবনয ওপনর উিনত িাগনিে দুজনে। 
 
বেরেে েনে হি িযার? ইিােি িম্পনেড ইোরায েন্তবয েরনিে িানজডি মপািে, ওর 
বক্তনবযর েনধয িনেহজেে বেেু মপনিে বে? 
 
ো, ওিব বেেু মেই, ইন্সনপক্টর েযারােট উত্তর বদনিে, ইিােি আোর প্রনশ্নর উত্তনর যা 
বেেু বনিনে তার েনধয বেনেয বা িনেহজেে বেেু আনে বনি আোর েনে হয ো। 
তনব িববষযনত ওর চবরনত্রর মোনো পবরবতডে েটনব বেো তা মে বিনত পানর? অবেয 
এেো োেনতই হনব ময ইিােি খুব বুবর্দ্োে মিাে, খুব হুাঁবেযার হনয তনবই মি 
আোর এে এেবট প্রনশ্নর উত্তর বদনযনে। 
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িানজডি মপািেনে িনে বেনয ইন্সনপক্টর েযারােট এবার বাবে েরগনিা খাোতল্লাবি শুরু 
েরনিে। মগাটা বাব়েনত মোবার ের মোট বতেনট, এো়ো আনে বােরুে আর রান্নাের। 
দুবট মোবার ের এেদে ফাাঁো। মিতনর আিবাব দূনর োে এেটুেনরা োগজও পন়ে 
মেই। চারবদনে এেপিে মচাখ বুবিনয ইন্সনপক্টর েযারােট এ ববষনয বেবশ্চত হনিে ময 
গত েনযে িপ্তাহ মেউই ওই দুনটা েনরর এেবটনতও োনেবে। এরপর তারা দুজনে 
এনি ঢুেনিে েযানেে মেবিবিযানের বেনজর েরবটনত। এ েরবট বদববয বেেোে ও 
ঝেঝনে, তেতনে, িবেবট আিবাবই যনেষ্ট রুবচিমতিানব িাজানো। আিবাবগনিার 
মদরাজ আর আিোবর খুনি মিতনর িববেেু খুাঁবটনয খুাঁবটনয পরীক্ষা েরনিে তারা 
দুজনে, বেন্তু মোনোরেে ববেৃঙ্খিা তানদর মচানখ প়েি ো। প্রনতযেবট বজবেি যোস্থানে 
রনযনে। েযানেে মেবিবিযাে ময খুব পবরপাবট স্বিানবর মিাে বেনিে মি ববষনয 
বেিঃিনেহ হনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। 
 
মেবিবিযানের বেনজর মোবার ের খাোতল্লাবি মিনর ইন্সনপক্টর েযারােট মপািেনে িনে 
বেনয ঢুেনিে িানগাযা বােরুনে, বেন্তু মিখানেও িনেহজেে মোনো বেেু তানদর মচানখ 
প়েি ো। 
 
ওপনর মতা বেেুই পাওযা মগি ো িযার, বিাঁব়ে বদনয বেনচ োেনত োেনত িানজডি 
মপািে েন্তবয েরনিে। 
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তাই মতা মদখবে, িানজডি, ইন্সনপক্টর েযারােট েন্তবয েরনিে, বেন্তু িাবর্নত মযিব 
োগজপত্র আনে মিগনিা এখেও আোনদর মদখা হনয ওনিবে। আবে চাই এই োজটা 
আপবে বেনজ েরুে তাো়ো ইিােিনে এখেোর েনতা আবে মেন়ে বদবি, ও বাব়ে চনি 
যাে। পনর দরোর েনতা আবে বেনজ ওর বাব়েনত বগনয মদখা েরব ওর িনে। 
 
তাই হনব িযার। িানজডি মপািে মগা়োবি িুনে অবিবাদনের িবেনত িায বদি। 
 
িাে এবার িরানোর বযবস্থা েরুে, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, আিা, েযানেে 
মেবিবিযানের িাে বযবে প্রেে পরীক্ষা েনরবেনিে মিই র্িঃ ওযানরে মতা োনেই 
োনেে, তাই ো মপািে? 
 
হযাাঁ িযার। 
 
ওাঁর িনে এেবার মদখা েরা দরোর, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, বি ক্রাউেনির 
এপানেই মতা োনেে উবে মেেে? 
 
হযাাঁ িযার, মপািে ো়ে মেন়ে হািনিে। 
 
তাহনি আবে আনগ বি ক্রাউেনির বদনেই যাব। বেে আপবে এনখাে, িানজডি। 
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িানজডি মপািে দুবট আঙুি েপানির এেপ্রানন্ত মিবেনয আিনতািানব িযািুট েরনিে 
তার ওপরওযািানে। তারপর খাবার েনর ঢুেনিে বতবে। ইন্সনপক্টর েযারােট িদর 
দরজা বদনয মববরনয এনিে মিই বাব়ে মেনে, বি ক্রাউেনির বদনে এবগনয চিনিে 
বতবে। 
 
. 
 
০৬. 
 
বি ক্রাউেি িরাইখাোর োবিে বেনিি মববিং ইন্সনপক্টর েযারােটনে খাবতর েনর 
বিানিে। েযানেে মেবিবিযানের খুনের প্রিে উিনতই গিা চব়েনয বনি উিনিে বতবে, 
খুেীর আর মদাষ বে, বাব়েনত ওাঁর মদখানোো েরার েনতা বেতীয মেউ বেি ো, এেটা 
েুেুর পযডন্ত েয। অেচ আপবেই মদখুে এখাে মেনে এই বাব়ে েত োনে। তাো়ো 
এটা গেগ্রাে হনিও আোর এই িরাইনযর োে অনেনেই জানে, ববনেষতিঃ যানদর 
প্রাযই মোরােুবর েরনত হয। খনের মতা এখানে েতই আনি, রাতও োটায, বেন্তু 
তানদর েনে বে অবিিবন্ধ চাপা আনে তা বে জাো িম্ভব? আবে মতা িবিেয িনয িনয 
োবে েখে বে হয এই মিনব? 
 
আিা বেনিি মববিং, ইন্সনপক্টর প্রশ্ন েরনিে, গতোি রানত আপোর এখানে মে মে 
বেি বিনত পানরে? 
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হযাাঁ, পারব ো মেে, বেনিি মববিং এেটু মিনব বেনয বিনিে, মোট বতেজে গতোি 
রানত এখানে বেনিে তানদর দুজনেই মিিিেযাে। তৃতীযজে এনি মপৌঁনেবেনিে মেষ 
মেনে, বযি বেতান্তই েে। ওর োেটা েনে েরনত পারবে ো। ওনহা, আরও এেজে 
বেি বনট। মি এনিবেি িেে মেনে, ওর োেটাও মরবজিানর মিখা আনে। আজ 
িোিনবিাই মি চনি মগনে, বনিবেি েটা দনের মেে ধনর এনক্সটানর যানব। এই 
মিােবটনে আোর এেটু অদু্ভত বনি েনে হনযবেি। 
 
বে োনজ এখানে এনিনে তা ও বনিবেি? 
 
আনে ো, আবে বারবার জােনত মচনযবেিাে বেন্তু এ ববষনয ও এেবারও েুখ মখািবে। 
 
মেনিটানে মদখনত মেেে বেি? ইন্সনপক্টর েযারােট জােনত চাইনিে। 
 
মদখনত মবে িুের আর স্বাস্থযবাে, বেনিি মববিং বিনিে, তনব মচানখর চাউবে মদখনি 
েনে হয ময োরাত্মে মোনো দুবশ্চন্তা িবিেয ওনে েুনর েুনর খানি। মেনিটা এনি 
হাবজর হি বিে িানঞ্চর িেয, মখনযনদনয িান়ে চারনট োগাদ এেবার বাইনর মবনরানিা, 
যখে বফনর এি তখে েটা োবিে। 
 
িানঞ্চর পনর ও মোোয বগনযবেি তা বিনত পানরে? ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন েরনিে। 
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ো িযার, দুিঃবখত, বেনিি মববিং জবাব বদনিে, ও িীষণ চাপা, েুখনচারা স্বিানবর মেনি। 
বেনজ মেনে মোনো েোই বনি ো। েো মেষ েনর বেনিি মববিং মরবজস্ট্রানরর পাতা 
খুনি এবগনয বদনিে ইন্সনপক্টর েযারােনটর বদনে। 
 
মজেি বপযািডে, িেে, মরবজিানর োে বিোো মদনখ ইন্সনপক্টর েযারােট েন্তবয 
েরনিে, শুধু এইটুেু মদনখ বেেুই মবাঝা যায ো, তবু মজেি বপযািডে িম্পনেড 
আোনদর মখাাঁজখবর বেনত হনব। িানিা েো, েযানেে মেবিবিযানের বনু্ধ মেজর 
বারোববনে এখে মোোয পাওযা যানব বিনত পানরে? 
 
এখানে পানবে, বেনিি মববিং জাোনিে, র্াইবেং হনি উবে অনেেক্ষণ হি মিেফাি 
মখনত ঢুনেনেে, এই মতা এেটু আনগ আবে ওাঁনে েবফ বদনয এিাে। 
 
ইন্সনপক্টর েযারােট র্াইবেং হনি ঢুনে মদখনিে মিনতর মেউ মেই, শুধু এেনোনণ এে 
মপ্রৌঢ় িদ্রনিাে খবর োগজ প়েনত প়েনত েবফর মপযািায চুেুে বদনিে। ইন্সনপক্টর 
েযারােট এবগনয এনি তার েুনখােুবখ বিনিে, মোনো িূবেো ো েনর বেনজর 
পবরচযপত্রখাো তুনি ধরনিে তার িােনে, বিনিে, আপবেই মেজর বারোবব? 
 
হযাাঁ, মপ্রৌঢ় িদ্রনিাে েবফর মপযািায আনরেবার চুেুে বদনয বিনিে, আপবে হনিে 
বগনয–ইন্সনপক্টর েযারােট। এখানে মেে এনিনেে তা বুঝনত মপনরবে। 
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আপোর েবেষ্ট বনু্ধ েযানেে মেবিবিযানের খুনের তদনন্তর দাবযে আোনেই মদওযা 
হনযনে মেজর, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, আো েরব এ োনজ আপবে আোয 
প্রনযাজেীয িহযতা েরনবে। 
 
বিুে বে জােনত চাে, েবফর খাবি মপযািা পানে িবরনয মরনখ মেজর বারোবব বিনিে, 
আবে যতদূর িম্ভব আপোনে িহাযতা েরব। 
 
েযানেে মেবিবিযানের বে মোনো েত্রু বেি? 
 
আবে যতদূর জাবে দুবেযায ওাঁর মোনো েত্রু বেি ো? বারোবব জবাব বদনিে। 
 
ওাঁর রান্নার মিাে ইিােিনে বে আপোর ববশ্বািী বনি েনে হয? 
 
বেশ্চযই, বারোবব মজার গিায বিনিে, আবে জাবে মেবিবিযাে ওনে খুব ববশ্বাি 
েরনতে। 
 
ইিােি হানি ববনয েরায মেবিবিযাে বে ওর ওপর খুব মরনগ বগনযবেনিে? 
 
মরনগ যােবে, বারোবব েুচবে মহনি বিনিে, তনব মিতনর মিতনর ওর ওপর বেেু 
ববরক্ত হনযবেনিে যবদও এ বযাপানর ইিােিনে মোনোবদে েুখ ফুনট বেেু বনিেবে 
বতবে। আিনি মেবিবিযাে বেনজ বযানচিার বেনিে তাই। 
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আিা, আপবে মতা ওাঁর েবেষ্ঠ বনু্ধ বেনিে মেজর, ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন েরনিে, 
েযানেে মেবিবিযাে মোনো উইি েনরবেনিে বেো বিনত পানরে? উবে বযানচিার 
বেনিে তাই জােনত চাইবে ময উইি বতবর ো েরনি েযানেে মেবিবিযানের অবতডোনে 
ওাঁর িম্পবত্তর োবিে মে হনব? 
 
মেবিবিযাে উইি েনর বগনযনেে, মেজর বারোবব বিনিে, মিই উইনির এবক্সবেউটর 
উবে আোনেই েনরনেে। 
 
টাোেব়ে বে অবস্থায উবে মরনখ মগনেে তা বিনত পানরে? 
 
দুিঃবখত, ইন্সনপক্টর তা আবে বিনত পারব ো। 
 
মেবিবিযানের অবস্থা বেশ্চযই খুব স্বিি বেি? 
 
শুধু স্বিি েয,বারোবব বিনিে, উবে বেনিে রীবতেনতা ধেী, ওাঁর েনতা ধেী মিাে এ 
তল্লানট আর এেজেও মেই। 
 
ওাঁর জীববত আত্মীযরা মে মোোয আনেে তা বিনত পানরে? 
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আত্মীয? িুরু েুাঁচনে বে মিনব বেনয মেজর বারোবব জাোনিে, যতদূর জাবে এে মবাে 
আর েনযেবট িাইনপা আর িাইবজ আনে। তনব তানদর োউনেই আবে েখনো 
মদবখবে। আত্মীযনদর িনে মেবিবিযানের মোনো ঝগ়োঝাবট বা েনোোবিেয হনযনে 
বনিও েখনো শুবেবে। 
 
েযানেে মেবিবিযাে ওর উইি মোোয মরনখনেে জানেে? 
 
ওযািটািড অযাে োবডউনর্র োে বেশ্চযই শুনেনেে, মেজর বারোবব বিনিে, ওরা এই 
এক্সহাম্পটনের বহুবদনের পুনরানো িবিবিটর। উইিটা ওরাই বতবর েনরবেি, ওনদরই 
বজমায তা রনযনে। 
 
তাহনি মেজর বারোবব, আবে একু্ষবে এেবার ওযািটািড অযাে োবডউনর্ যাব, 
আপোনেও আোর িনে মযনত হনব। 
 
তার োনে? মেজর বারোবব বনি উিনিে, েযানেে মেবিবিযানের খুনের তদনন্তর িনে 
ওাঁর উইনির বে িম্পেড? 
 
মেজর, ইন্সনপক্টর েযারােট োন্তিানব বিনিে, আপবে আপোর বনু্ধর খুনের োেিাটানে 
যতটা িাধারণ িাবনেে বাস্তনব তা বেন্তু ততটা িাধারণ েয। িানিা েো, আপোনে 
আনরেটা প্রশ্ন েরব। মেজর বারোবব, আবে জােনত মপনরবে র্িঃ ওযানরেনে প্রশ্ন 
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েনরবেনিে ববনেি পাাঁচটা পাঁবচে বেবেট োগাদ েযানেে মেবিবিযানের েৃতুয েনটবেি 
বেো? 
 
যবদ প্রশ্নটা েনরই োবে, মেজর বারবব বেেুটা রাগতিুনর বিনিে, তানত এেে বে 
অেযায হনযনে? 
 
েযায অেযানযর প্রশ্ন উিনে ো মেজর, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, আোর ধারণা মোনো 
োরনণ বেশ্চযই েৃতুযর এই িবিে িেযটা আপোর োোয মগাঁনে বগনযনে। 
 
পাাঁচটা মবনজ পাঁবচে বেবেট বনি এেে বে অেযায েনরবে তাই মতা বুঝনত পারবে ো, 
বারোবব আবার এেইরেে রাগতিুনর পাটা প্রশ্ন েরনিে, ইনি েরনি আবে দুনটা 
মবনজ পাঁবচে অেবা চারনট মবনজ েুব়ে বেবেটও বিনত পারতাে, তানত বেেুই আনি যায 
ো। 
 
মি মতা বনটই, বনি ইন্সনপক্টর েযারােট মেনে মগনিে, এই েুহূনতড বতবে মেজর 
বারোববনে আর চটানত চাইনিে ো। 
 
যােনগ, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, আনরেটা বযাপার আোর োনে অদু্ভত মিেনে। 
 
মোে বযাপার বিুে মতা? 
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এই বিটানফার্ড হাউি িা়ো মদবার বযাপার বে? জাবে ো আপোর বেনজর অবিেত বে, 
বেন্তু আোর োনে এটা িবতযই অদু্ভত। 
 
এ বযাপানর আবে আপোর িনে এেেত, মেজর বারোবব বিনিে, শুধু আবে েই, িবাই 
এই এেই েো বিনব এবং মিই দবক্ষণ আবিো মেনে ইংিযানের এই গেগ্রানে বাব়ে 
িা়ো মেওযা আোর েনে হয িদ্রেবহিার বেনজর োোর বিে মেই। 
 
িদ্রেবহিা আপোর পবরবচত? 
 
বেশ্চযই, আবে মতা ওাঁর বাব়েনতই বেিাে যখে 
 
 যখে বে? প্রশ্ন েরনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। 
 
ও বেেু েয, বাদ বদে,বনি এেেিানব হাত ো়েনিে বারোবব মযে এ প্রিনে আর বেেু 
বিনত চাে ো বতবে। 
 
তীক্ষ্ণ মচানখ মেজর বারোববর মচানখর বদনে তাোনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। বারোবব ময 
ইিায মহাে বা অবেিায মহাে বেেু ময তার োনে মগাপে েরনত চাইনেে মি ববষনয 
বেিঃিনেহ হনিে বতবে। এেই িনে বতবে এও বুঝনত পারনিে ময এে তীি বেধা ও 
েন্দ্ব মদখা বদনযনে বারোববর েনে, যার আিাি বতবে তখেও পযডন্ত মদেবে। 
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আপবে বেজ েুনখ একু্ষবে বিনিে, ময আপবে বিটানফার্ড হাউনি বেনিে, গিা িাোেয 
চ়োনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, িদ্রেবহিা ওখানে েতবদে আনেে? 
 
তা োি েনযে মতা বনটই। 
 
িদ্রেবহিা ববধবা, এেবট োত্র মেনয ওাঁর িনে োনে, তাই ো? 
 
বিে বুনিনেে, ইন্সনপক্টর েযারােট। 
 
তা এত জাযগা োেনত হিাৎ এই গণ্ডগ্রানে উবে োেনত এনিে মেে মিেো িদ্রেবহিা 
বনিনেে? 
 
বনিবেনিে, মেজর রুোনি োে েুনে বিনিে, আিনি িদ্রেবহিা বড্ড মববে েো 
বনিে–েহনরর মোিাহনির বাইনর বহুদূনর প্রােৃবতে মিৌেনযডর েনধয োেনত চাে, 
এিব উবে বনিবেনিে, বেন্তু 
 
আবার েো মেষ ো েনর েঝপনে মেনে মগনিে মেজর বারোবব। 
 
বেন্তু এই োরণনে আপোর স্বািাববে বনি েনে হযবে তাই ো মেজর? ইন্সনপক্টর 
েযারােট প্রশ্ন েরনিে। 
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বিে তাই, মেজর বারোবব োো মেন়ে িায বদনিে, িদ্রেবহিা িুেরী, েো বনি মবাঝা 
যায ববদূষী, রুবচেীিা ও ফযাোে িম্পনেড অতযন্ত িনচতে। ওাঁর মেনযবটও বেবক্ষতা, 
িুেরী ও স্মাটড। ওাঁনদর এই গণ্ডগ্রানে বাব়ে িা়ো বেনয োোটা খুবই মবোোে। 
 
মেজর, ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন েরনিে। আপোর বে ধারণা ওরা ো আর মেনয োনরা 
োে মেনে পািানোর জেযই এই গণ্ডগ্রানে এনি উনিনে? ওরা বে এখানে িুবেনয 
আনে? 
 
ো, েখনোই তা আোর েনে হয ো, বারবব জবাব বদনিে, এই বিটানফার্ড খুব মোট 
জাযগা, এখানে মোনো বেেুই মগাপে োনে ো। ওরা খুব বেশুনে আর অবতবেবৎিি। 
মেউ ো মেউ মরাজই বাব়েনত বেেবন্ত্রত হয। আচার-আচরনণও খুব বনেদী। 
 
আপোর বে েনে হয েযানেে মেবিবিযানের িনে িদ্রেবহিার আনগ পবরচয হনযবেি? 
 
ো, তা হনত পানর ো। 
 
এত বেবশ্চিানব বে েনর বিনেে? 
 
আিা, েযানেে মেবিবিযানের িনে পুরানো পবরচযটানে মোনোিানব োনজ িাগানোর 
পবরেল্পাো ওনদর বেি বে ো এেো এেবারও বে আপোর েনে হয বে? 
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মদখুে, এেটু মিনব বেনয মেজর বারোবব বিনিে, িবতয বিনত বে এিানব বযাপারটা 
আনদৌ আবে িাবববে, তনব আোর েনে হয এই জাতীয মোনো পবরেল্পো ওনদর বেি 
ো। জীবনের বহুিেয ববনদনে েনিােীনত োটানো আর পাাঁচজে ইংনরনজর িনে ওনদর 
মোনো তফাৎ মেই। 
 
মবে, তাই মেনে বেবি, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, এবার অেয প্রিনে আিবে। মেজর, 
বাব়ে েযানেে মেবিবিযাে বেনজ বাবেনযবেনিে, তাই ো? 
 
হযাাঁ, 
 
 আনগ েখনো বাব়েবট িা়ো মদওযা হযবে, এটাও বিে? 
 
 বেশ্চযই। 
 
তাহনি এই বাব়েনত এেে বেেু অবেযই মেই যার আেষডনণ বেনিি উইনিট মিটা িা়ো 
বেনযনেে। 
 
এটা এেটা ধাাঁধা, যবদও এর িনে েযানেে মেবিবিযাে হযানজিেুর োনে ময বাব়েটা 
িা়ো বেনযবেনিে মিটা োর িম্পবত্ত? 
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হযানজিেুনরর োবিে এে োঝবযবি অবববাবহতা েবহিা, োে বেি গারনপি। প্রনতযে 
বের েীনতর িেয উবে মচনটেহযাে মব়োনত যাে, মিখানে এেটা মবাবর্ডংনয ওনিে। 
এবানরও তার বযবতক্রে হযবে। 
 
মেজর বারোববর উত্তনর এেেবেেুই ইন্সনপক্টর েযারােট খুাঁনজ মপনিে ো যা তদনন্তর 
োনজ মোনোিানব তানে পে মদখানত পানর। ববরবক্তিূচে িানব ো়ে মেন়ে বতবে আবার 
প্রশ্ন েরনিে। 
 
এই বাব়ের এনজি মতা উইবিযােিেি? 
 
আনে হযাাঁ। 
 
ওনদর অবফিটা মতা শুনেবে এক্সহযাম্পটনেই, তাই ো? 
 
ওযাটািড অযাে বােডউনর্র পানের োেরায। 
 
বািঃ! হিাৎ উৎিাবহত হনয ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, তাহনি মেজর আিুে ো। একু্ষবে 
এেবার ওখাে মেনে েুনর আিা যাে, অবেয যবদ আপোর আপবত্ত ো োনে। 
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ববেুোত্র আপবত্ত মেই, মেজর বারোবব মচযার মেন়ে উনি দাাঁ়োনত দাাঁ়োনত বিনিে, 
উবেিরা বে চীজ, তা বেশ্চযই জানেে। মবিা দেটার আনগ বেিঃ বােডউর্নে ওাঁর অবফনি 
পানবে ো। 
 
. 
 
০৭. 
 
মেজর বারোববনে িনে বেনয ইন্সনপক্টর েযারােট প্রেনে এনিে এনিট এনজি মেিািড 
উইবিযােিনের অবফনি। এরা বাব়ে আর জবের দািািী েনর, এনদর োধযনেই বেনিি 
উইনিট বিটানফার্ড হাউি িা়ো বেনযবেনিে। জনেে অল্পবযবি েেডচারী তানদর অিযেডো 
জাোি, মেজর বারোবব তার িনে ইন্সনপক্টর েযারােনটর পবরচয েবরনয বদনিে এবং 
বতবে ময েযানেে মেবিবিযানের খুনের তদনন্ত এনিনেে তাও জাোনিে। 
 
বে িযােে েৃেংি োে। অল্পবযবি েেডচারীবট বেনজর মেনেই হিাৎ েন্তবয েরি, এই 
খুনের েো বিবেিাে। এেে োে এর আনগ েখনো এক্সহযাম্পটনে েনটনে বনি 
শুবেবে। 
 
মববে েো বা বানজ েো এেদে বিনবে ো। ইন্সনপক্টর েযারােট তার মপোদারী ে়ো 
মেজানজ চাপা ধেে বদনিে, ময প্রশ্ন েরব বিে তার জবাবটুেু বাি, তার মববে বেেু 
েয। এই বিটানফার্ড হাউি তাহনি আপোনদর োধযনেই িা়ো মদওযা হনযবেি তাই ো? 
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আনে হযাাঁ, পুনরানো এেটা খাতা খুনি তানত মচাখ বুবিনয েেডচারীবট জবাব বদি, িেনে 
বািবটে মহানটি মেনে উবে আোনদর বাব়ে িা়ো মচনয এেটা বচবি বিনখবেনিে। 
 
বচবিনত বে উবে বিটানফার্ড হাউনির োে উনল্লখ েনরবেনিে? 
 
ো, তা েনরেবে, শুধু বিনখবেনিে ময েীনতর িেযটা োটানোর জেয ওাঁর এেটা বাব়ে 
খুব দরোর, আর মি বাব়েটা র্াটডেুর অঞ্চনি হনিই িানিা হয। উবে এও উনল্লখ 
েনরবেনিে ময ওাঁর েে েনর আটটা ের দরোর। 
 
বিটানফার্ড হাউনির োে বে আপোনদর খাতায বেি? 
 
আনে ো। তা বেি ো, তনব িদ্রেবহিা বিে মযেেবট মচনযবেনিে এই বাব়েনত মিিব 
মতেেবটই বেি। উবে মোটা টাো িা়ো বদনত রাবজ হনয মগনিে। 
 
বেনিি উইনিট বে বাব়েটা বেনজ মদখনত এনিবেনিে? 
 
আনে ো িযার, খুবই আশ্চনযডর ববষয ময বাব়েটা বেনজ মচানখ এেবারও ো মদনখই 
বেনিি উইনিট তা িা়ো বেনত রাবজ হনযবেনিে। চুবক্তোোয িই েরার মবে বেেুবদে 
বানদ উবে গাব়ে চাবিনয এনি হাবজর হনিে বিটানফানর্ড। েযানেে মেবিবিযাে-এর িনে 
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আিাপ পবরচয েরনিে, তারপর মিবদেই বাব়েনত ঢুেনিে। পনর আোনদর 
জাবেনযবেনিে ময বাব়েটা ওাঁর খুব পেে হনযনে। 
 
বেনজ মচানখ ো মদনখ শুধু দািানির েুখ মেনে শুনেই িদ্রেবহিা বাব়েটা বেনত রাবজ 
হনিে, বাব়েনত মঢাোর পনর জাোনিে এটা তার খুব পেেিই হনযনে, এিব মদনখ 
আপোর েনে বে ধারণা হনযবেি খুনি বিনবে? 
 
মদখুে, আবে ময বযবিার িনে যুক্ত আবে, েেডচারীবট েুচবে মহনি জবাব বদি, মিখানে 
এই বেক্ষাই মপনযবে ময মোনো বেেু মদনখই অবাে হনত মেই। 
 
আোর আর মোনো প্রশ্ন মেই, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, িহনযাবগতা েরার জেয 
আপোনে ধেযবাদ জাোবি। 
 
মেজর বারোববনে িনে বেনয ইন্সনপক্টর েযারােট এবার পানের োেরায এনি ঢুেনিে। 
ওযাটািড অযাে বােডউর্ িবিবিটািড প্রবতষ্ঠানের অবফিবট এখানে। োর্ড পািানতই বেিঃ 
বােডউর্ তানদর বেনজর োেরায মর্নে পািানিে। 
 
বেিঃ বােউর্ বযনি প্রবীে, িুের িুপুরুষ এই মপাঢ় এক্সহযাম্পটনের পুরানো বাবিো, 
তার আনগ তার বাবা আর িােুরদাও এই প্রবতষ্ঠানের অংেীদার বেনিে। মেজর বারোবব 
পবরচয েবরনয বদনত বতবে মচযার মেন়ে উনি ইন্সনপক্টর েযারােনটর িনে েরেদডে 
েরনিে। 
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আপোর োে মেনে বেেু তেয পাব আো েনরই এতদূর এনিবে,ইন্সনপক্টর েযারােট 
উনটাবদনের মচযানর বনি বিনিে। 
 
আোর পনক্ষ যতদূর িম্ভব িহাযতা েরব, বেিঃ বােডউর্ গম্ভীর গিায বিনিে, বিুে বে 
জােনত চাে। 
 
আবে যতদূর শুনেবে েযানেে মেবিবিযাে তার মেষ উইি আপোনে বদনযই 
েবরনযবেনিে, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, মিটা এেবার মদখানত পানরে? 
 
আপবে বিেই শুনেনেে, ইন্সনপক্টর, বেিঃ বােডউর্ বিনিে, আবে একু্ষবে উইিটা বেনয 
আোর বযবস্থা েরবে। েো মেষ েনর বেিঃ বােডউর্ মটবিনফানে তাাঁর জনেে িহনযাগীনে 
বেহত েযানেে মেবিবিযানের উইিটা বেনয আোর বেনদডে বদনিে। বেবেট পাাঁনচে বানদ 
এেজে মোেরা োেরা মেনে এেবট েুখ বন্ধ খাে এনে রাখি তার িােনে। মেরােীবট 
ের মেনে মববরনয যাবার পনর বেিঃ বােউর্ খানের েুখ খুনি মফিনিে, মিতর মেনে 
টাইপ েরা এেবট দবিি মবর েনর প়েনত শুরু েরনিে বতবে। 
 
১। ……আবে মজানিফ অেডার মেবিবিযাে, বিোো বিটানফার্ড হাউি, োো বিটানফার্ড, 
মজিা বর্িেিাযার, আজ ঊবেেনো োবিে িানির মতনরাই অগাি তাবরনখ আোর মেষ 
উইি বিখবে। বিটানফার্ড হাউনির এে েম্বর বাংনিার বাবিো মেজর জে এর্ওযার্ড 
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বারোবব এবং এক্সহযাম্পটনের িবিবিটর বেিঃ বােডউর্নে আবে এই উইনির 
এবক্সবেউটার আর োবি বহিানব বেনযাগ েরবে। 
 
২। আোর বহুবদনের পুনরানো ও ববশ্বস্ত পবরচারে রবাটড মহেবর ইিােিনে আবে 
এেনো পাউে বদনয মগিাে যা িবরেে েনরর আওতা মেনে েুক্ত। তনব আোর েৃতুয 
পযডন্ত যবদ ইিােি আোর অধীনে োনজ বহাি োনে এবং অেযনোোও যাবার আগাে 
মোবটে ো মদয শুধু মিনক্ষনত্রই ওই টাো তার প্রাপয হনব। 
 
৩। জীববত অবস্থায মখিাধুিায জযী হনয মযিব পুরোর আবে অজডে েনরবে মিিবই 
বনু্ধনের বেদেডে বহিানব আবে বদনয মগিাে আোর বনু্ধ মেজর এর্ওযার্ড বারোববনে, 
আবে এ পযডন্ত মযিব জন্তু বেোর েনরবে তানদর োো এবং মদনহর অেযােয অংনের 
োবিোোও তারই ওপর বতডানব। 
 
৪। আোর যাবতীয স্থাবর ও অস্থাবর িম্পবত্ত ববক্রী েনর তা েগদ টাোয পবরণত 
েরার অবধোর বতডানব এই উইনির দুই এবক্সবেউটর ও োবির ওপনর। আোর েৃতুযর 
পনর িরোর মযিব ের ধাযড েরনবে মিই টাো মেনে তারা তা মেটানবে এবং এই 
টাো তারা বববিন্ন ধরনের িগ্নী ও িািজেে বযবিায খাটানত পারনবে। 
 
৫। আোর যাবতীয ববষয িম্পবত্তর মোট চারিানগর এেিাগ পানবে আোর িবগেী 
মজবেফার গার্ডোর। ওই টাো মজবেফার বেনজই ইিা ও প্রনযাজে েত খরচ েরনত 
পারনব। 
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৬। আোর অপর িবগেী মেরী বপযািডে বেেুবদে আনগ োরা মগনেে, তাাঁর বতেবট 
িন্তানের প্রনতযনেই আোর যাবতীয িম্পবত্তর মোট চারিানগর এেিাগ িোেিানব 
পানব। উইনির েীনচ েযানেে মেবিবিযানের স্বাক্ষর আর দুজে িাক্ষীর স্বাক্ষর, দুজে 
েেডচারী এই উইনির িাক্ষী বেনিে। এ দুনটা স্বাক্ষর ওাঁনদরই। 
 
েযানেে মেবিবিযানের মবাে মেরী বপযািডে োরা মগনেে, ইন্সনপক্টর েযারােট জােনত 
চাইনিে, ওাঁর িম্পনেড আপবে বেেু জানেে, বেিঃ বােডউর্? 
 
মতেে ববনেষ বেেুই, েয, ইন্সনপক্টর েযারােট, বেিঃ বােডউর্ জবাব বদনিে, মেবর খুব 
মববেবদে হযবে োরা মগনে। ওর স্বােী বেনিে মেযানরর দািাি, বতবে আনগই োরা 
মগনেে। আবে যতদূর জাবে, েযানেে মেবিবিযাে বিটানফার্ড িম্পবত্ত মেোর পর মেরী 
এেবারও তার িনে মদখা েরনত আনিবে। 
 
আিা, েযানেে মেবিবিযানের স্থাবর অস্থাবর িম্পবত্তর মোট পবরোে েত হনব বিনত 
পানরে? ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন েরনিে। 
 
তা আবে েিই হাজার পাউে মতা বনটই, বেিঃ বােউর্ জবাব বদনিে, তার মববে ো়ো 
েে হনব ো। 
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আনগই বনিবেিাে আপোনে ময েযানেে মেবিবিযাে বেনিে ধেী মিাে। বারোবব 
এতক্ষণ বানদ েন্তবয েরনিে, প্রচুর টাোর োবিে বেনিে উবে। 
 
আিা, বেিঃ বােডউর্, ইন্সনপক্টর েযারােট মচযার মেন়ে উিনত বিনিে, েযানেে 
মেবিবিযানের মবানেনদর বিোো আপোর োনে আনে? 
 
মেরী বপযািডনের বিোো আোর জাো মেই, বেিঃ বােডউর্ জবাব বদনিে, তনব 
মজবেফানরর বিোো বদনত পাবর আপোনে। বিনখ বেে–বেনিি মজবেফার গার্ডোর, দয 
িনরন্স, ওযাল্ডে মরার্, এনক্সটার। 
 
আনরেটা প্রশ্ন, বিোো বিখনত বিখনত ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, বেনিি বপযািডনের 
মোট েবট িন্তাে? 
 
যতদূর শুনেবেিাে বতেজে, বেিঃ বােডউর্ জবাব বদনিে, দুই মেনয আর এে মেনি 
অেবা দুই মেনি আর এে মেনয বিে েনে প়েনে ো। 
 
আপোর িহনযাবগতার জেয ধেযবাদ বেিঃ বােডউর্ বনি ইন্সনপক্টর েযারােট তার োেরা 
মেন়ে বাইনর মববরনয এনিে। মেজর বারোববও এনিে তার বপেে বপেে। বাইনর 
মববরনয আিার পনর মেউ োনরা িনে এেবট েোও বিনিে ো, রাস্তা মপবরনয মোন়ের 
োনে আিনতই ইন্সনপক্টর েযারােট হিাৎ দাাঁব়েনয প়েনিে। মেজর বারোববনে প্রশ্ন 
েরনিে, এবার আপোনে এেটা প্রশ্ন েরবে। েযানেে মেবিবিযাে বিে ববনেি পাাঁচটা 
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মবনজ পাঁবচে বেবেনট োরা যাে বনি আপবে এেটা িববষযবাণী ো এই ধরনের বেেু মযে 
বনিবেনিে শুনেবেিাে। বযাপারটা আিনি বে েনটবেি বিুে মতা? 
 
ইন্সনপক্টর েযারােনটর প্রশ্ন শুনে মেজর বারোববর েুখ অপোনে িাি হনয উিি, মিেো 
মতা আনগই আপোনে বনিবে। 
 
মখািাখুবিিানব বেেুই বনিেবে, ইন্সনপক্টর েযারােট েন্তবয েরনিে, আপবে যা বনিনেে 
আইনের পবরিাষায তানে বনি িতযনগাপে েরা যা অতযন্ত গরুতর অপরাধ। আপবে 
ময খুনের বেবদডষ্ট িেযবট র্িঃ ওযানরেনে িবিেিানব জাবেনযবেনিে বেশ্চযই তার মপেনে 
মোনো উনেেয বেি। আোর েনে হয মিই উনেেযটা আোর জােনত আর বাবে মেই। 
 
যবদ জানেেই তাহনি আবার আোনে প্রশ্ন েরনেে মেে? ববরক্ত িুনর পাটা প্রশ্ন 
েরনিে মেজর বারোবব। 
 
আোর েনে হয ওইবদে ববনেি পাাঁচটা পাঁবচে বেবেনট েযানেে মেবিবিযানের িনে 
োনরা মদখা েরার েো বেি, তাই ো মেজর বারোবব? 
 
আনে ো, এেইরেে ববরবক্তিরা গিায মেজর বারোবব জবাব বদনিে, মতেে বেেুই 
েনটবে। 
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আপোনে হুাঁবেযার েনর বদবি মেজর বারোবব, ইন্সনপক্টর েযারােট গম্ভীর গিায 
বিনিে, যা জবাব মদনবে মিনববচনন্ত মদনবে। আিা, মজেি বপযািডনের মখাাঁজখবর 
আপবে রানখে? 
 
মজেি বপযািডে? অবাে হনয মেজর বারোবব প্রশ্ন েরনেি, মে মি? আপবে যার েো 
বিনেে মি বে েযানেে মেবিবিযানের িানগ্ননদর এেজে? 
 
আোর মতা তাই েনে হনি, ইন্সনপক্টর েযারােট জবাব বদনিে, তানদর েনধয এেজনের 
োে বেি মজেি, তাই ো? 
 
এ িম্পনেড আোর বেেুই জাো মেই, মেজর বারোবব রাগত গিায বিনিে, েযানেে 
মেবিবিযাে-এর েবট িানগ্ন বেি তা জাবে, বেন্তু তানদর োর বে োে মি আোর জাো 
মেই। 
 
আবে যার েো বিবে মিই মজেি বপযািডে গতোি রানত বি ক্রাউন্স িরাইখাোয বেি। 
আো েবর আপবে মিখানে তানে বিে বচেনত মপনরবেনিে? 
 
িুি েরনেে, ইন্সনপক্টর েযারােট, এেইরেে ববরবক্ত আর রাগতিুনর মেজর বারোবব 
জবাব বদনিে, আবে োউনে বচেনত পাবরবে, েযানেে মেবিবিযানের িানগ্ননদর োউনে 
জীবনে মদবখবে। 
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বেন্তু এইটুেু বেশ্চযই জানেে ময, গতোি ববনেি পাাঁচটা পাঁবচে বেবেনট েযানেে 
মেবিবিযানের িনে ওাঁর মোনো এে িানগ্নর মদখা েরার েো বেি? 
 
ো, আবে এই িনবর বেেুই জাবে ো। গনজড উিনিে মফর বারোবব। 
 
তাহনি এই ববনেি পাাঁচটা পাঁবচে বেবেনটর বযপারটা বে তাই খুনি বিুে। 
 
মবে, তাই বিবে, মেজর বারোবব জবাব বদনিে, মগাটা বযাপারটা এে ধরনের 
মেনিোেুবষ ো়ো বেেুই েয। অনেনেই এিব ববশ্বাি েনরে ো। শুেুে ইন্সনপক্টর, 
িাোবজেতা রক্ষা েরনত এে এেিেয েবহিানদর েে ময রক্ষা েরনত হয তা বেশ্চযই 
আপোর অজাো েয, আর মিইিানবই মটববিটাবেডং োনে মপ্রতচচডার এে অেুষ্ঠানে আবে 
ওই বদে জব়েনয পন়েবেিাে। বনি মেজর বারোবব মিবদে ববনেনি বেনিি উইনিনটর 
বাব়েনত যা েনটবেি িংনক্ষনপ তার বণডো বদনিে। 
 
আপবে বিনত চাে মেজর বারোবব, ময ওই মপ্রতচচডার অেুষ্ঠানে মটববনির পাযার 
ওিাোোর িে িে েব্দ েযানেে মেবিবিযানের েৃতুযর খবর আোনদর জাবেনযবেি? 
 
আবে বেনজ পুনরাপুবর ববশ্বাি ো েরনিও বযাপারটা বিে মতেেই েনটবেি।েপানির োে 
রুোনি েুনে মেজর বারোবব জবাব বদনিে, ওই েটোর পনরই আবে অবস্থর হনয পব়ে 
আর তাই েযানেে মেবিবিযাে মেেে আনেে তা মদখার জেয িবার োে মেনে ববদায 
বেনয তখেই মববরনয পব়ে। 
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মেজর বারোবব েুনখ অববশ্বানির েো বিনিও মিবদনের ওই েটো ময তানে খুব 
প্রিাববত েনরবেি মি িম্পনেড ইন্সনপক্টর েযারােনটর েনে মোনো িনেহই রইি ো। 
বেন্তু িূতনপ্রত বেনয এই মখিার িেত মোেও বযাখযাই বতবে মিই েুহূনতড খুাঁনজ মপনিে 
ো। 
 
বেশ্চযই এই মপ্রতচচডার মপেনে অেয মোনো গিীর রহিয আনে। এই রহিযেে খুনের 
োেিার তদনন্তর দাবযে আনগ েখনো তাাঁর হানত আনিবে। 
 
মেজর বারোবব মপ্রনতর োরা প্রিাববত মহাে বা োই মহাে তানত তার বেেুই যায আনি 
ো। তাাঁর োজ হি মেবিবিযানের হতযাোরীনে খুাঁনজ মবর েরা যার িনে িূতনপ্রনতর 
মোনো িম্পেড মেই। 
 
. 
 
০৮. 
 
মেজর বারোববর িনে েো বিনত বিনত হিাৎ হাতেব়ের বদনে তােনিে ইন্সনপক্টর 
েযারােট, মদখনিে একু্ষবে তা়োহুন়ো েনর মিেনে মপৌঁেনত পারনি এনক্সটানর যাবার 
মেেটা ধরনত পারনবে বতবে। েযানেে মেবিবিযানের মবােনে মজরা েরার এই িুবণড 
িুনযাগ েষ্ট েরনত চাইনিে ো বতবে। মেজর বারোববর োে মেনে ববদায বেনয 
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দ্রুতপানয মিেনের বদনে এনগানিে ইন্সনপক্টর েযারােট। অেযবদনে মেজর বারোবব 
বেনজ এনগানিে বি ক্রাউেি িরাইনযর বদনে। িরাইনয িনব ঢুনেনেে মেজর বারোবব 
এেে িেয িুের িুপুরুষ মচহারার এে অনচো তরুণ তার িােনে এনি দাাঁ়োি। 
 
আপবে মতা মেজর বারোবব? অনচো তরুণবট জােনত চাইি। 
 
হযাাঁ। 
 
এে েম্বর বিটানফার্ড েনটজ মতা আপোরই বিোো? 
 
হযাাঁ, বেন্তু আপোর 
 
আবে মর্ইবি অযযার খবনরর োগনজর বরনপাটডার, আবে 
 
তার েো মেষ হবার আনগই রানগ মবাোর েনতা মফনট প়েনিে মেজর বারোবব। 
 
আর এেবট েোও েয, আপবে বে উনেনেয এখানে এনিনেে তা জােনত আোর বাবে 
মেই। তনব এটাও মজনে রাখনবে, যতই প্রশ্ন েরুে ো মেে, আোর মপট মেনে এেবট 
েোও মবর েরনত পারনবে ো। যবদ বেেু জােবার োনে মতা মিাজা পুবিনের োনে 
চনি যাে, আোয খানোে ববরক্ত েরনত এনিনেে মেে শুবে? বযবে খুে হনযনেে 
আপোর এনহে আচরনণ তার আত্মা অবেযই োবন্ত পানিে ো! 
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িুি েরনেে, অল্পবযবি বরনপাটডারবট এতটুেু দনে ো বগনয স্বািাববে গিায বিি, 
মোনো খুনের বযাপানর খবর মযাগা়ে েরনত েয, এই খােটা আপোর হানত তুনি মদবার 
জেযই আবে এতদূনর েুনট এনিবে। েো মেষ েনর মি মোনটর মিতনরর পনেট মেনে 
এেটা েুখ বন্ধ খাে মবর েনর তুনি বদনিে মেজর বারোববর হানত। 
 
এই খানের মিতনর বে আনে? মেজর বারোবব প্রশ্ন েরনিে। 
 
আোনদর ফুটবি প্রবতনযাবগতা িংক্রান্ত এেবট ধাাঁধার িবিে উত্তর আপবে পাবিনযবেনিে, 
বরনপাটডার মোেরাবট জবাব বদি, মিই বাবদ আপবে পাাঁচ হাজার পাউে বজনতনেে, 
খানের মিতনর মিই অনঙ্কর মচে আনে। পুরোর পাবার জেয আবে আপোনে আোর 
বেনজর তরফ মেনে অবিেেে জাোবি। 
 
বযাপারটা ময এরেে দাাঁ়োনব তা মেজর বারোবব স্বনেও িানবেবে। পাাঁচ হাজার পাউে 
তার োনে অনেে টাো, এত টাো এে মোে হানত পাবার েো েল্পোও েরনত 
পানরেবে বতবে। আর এেবট েোও মজাগাি ো তার েুনখ, োবন়ে বগনয চুপ েনর 
দাাঁব়েনয মগনিে। 
 
পুরোর পাবার খবর জাবেনয আেরা গতোি িোনিই মতা আপোনে বচবি 
পাবিনযবেিাে, বরনপাটডারবট বিি, পােবে বচবি? 
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বে েনর পাব বিুে? মেজর বারোবব বিনিে, বিটানফার্ড এিাোটার ময পুনরা দে বফট 
তুষানরর েীনচ চাপা পন়ে আনে মি মখাাঁজ মতা আপোনদর জাো মেই। েবদে ধনর তাই 
বচবিপত্রও বিেেনতা বববি হনি ো। 
 
 বেন্তু আজ িোনির োগনজ মতা আপোর োে োপা হনযনে, মিটাও বে আপোর মচানখ 
পন়েবে? 
 
এই মদখুে, এখেও পযডন্ত বেনজর পবরচযটাই আপোনে মদওযা হযবে, বরনপাটডারবট 
ববেীতিুনর বিি, আোর োে চািডি এোরবব, গতোি রানতই এখানে এনি মপৌঁনেবে, 
তারপর আজ রওো হনযবেিাে বিটানফানর্ডর বদনে। আেরা আোনদর প্রবতনযাবগতার 
ববজযীনদর প্রাপয মচে িবিেয বেনজরা বগনয হানত হানত বদনয আবি, এটাই আোনদর 
োগনজর মরওযাজ, মিইিনে ববজযীর এেবট িাক্ষাঙ্কারও প্রোে েবর। হযনতা আপোর 
মখাাঁজ মপতাে ো বেন্তু মিৌিাগযক্রনে এই বি ক্রাউেনির োবিে, ওনযটার, রাাঁধুবে মেনে 
শুরু েনর বেযবেত খনের িবাই মদখিাে আপোনে মচনে। 
 
বেেু েনে েরনবে ো। মচেিনেত খােটা িাবধানে পনেনট পুনর মেজর বারোবব েরে 
িুনর বিনিে, মগা়োয আপোনে অনেে েুেো অেো শুবেনযবে। আেরা হিাে বগনয 
পুনরানো জোোর বেবিটাবর অবফিার। যখে তখে োো গরে হনয ওনি। যােনগ, আোর 
জেয এত েষ্ট েনরনেে আপবে, শুধু েুনখ আপোনে ো়েবে ো। বে খানবে বিুে। 
 
শুধু এেটা ববযার, এোরবব েুচবে মহনি বিি। 
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দুনটা ববযার অর্ডার বদনয িাংবাবদে মোরার েুনখােুবখ বিনিে মেজর বারোবব, হিাৎ 
ববষণ্ণ িুনর বিনিে, তাো়ো বযবে খুে হনযনেে বতবে বেনিে আোর বহুবদনের পুরানো 
বনু্ধ, তাাঁর ববনযাগ বযো আবে বহু মচষ্টা েনরও িুিনত পারবে ো। 
 
হযাাঁ, এোরবব িায বদনয বিি, পনে আিনত যানে মদখিাে, তারই েুনখ শুেিাে এই 
খুনের প্রিে। িবারই েুনখ এেেো। িববদে মেনেই এই খুেনে রীবতেনতা 
রহিযজেে বিা চনি। আিা ওাঁর বে মোনো েত্রু বেি? 
 
ো, মেজর বারোবব জবাব বদনিে। 
 
র্াোবত েরনত এনি মেউ ওাঁনে খুে েনরনেে পুবিে তা জাোনত োরাজ, এোরবব 
বিি। 
 
এেো আপবে জােনিে বে েনর? 
 
এোরবব এ প্রনশ্নর উত্তর বদি ো, খবনরর িূত্র ফাাঁি েরনত চায ো মি। 
 
আপবে ময টাোটা মপনযনেে তার এেটা রবিদ আোয বদে, এোরবব বিি। 
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একু্ষবে বদবি, বনি মচযার মেন়ে উনি দাাঁ়োনিে মেজর বারোবব, পনেট মেনে খােটা 
মবর েনর খুনি মদখনিে মিতনর িবতযই পাাঁচ হাজার পাউনের মচে আনে বেো। মি 
িম্পনেড বেবশ্চত হনয এে বচিনত োগনজ িই েনর বদনিে বতবে। 
 
ধেযবাদ, রবিদটা পনেনট মরনখ এোরবব বিি, এবার আর েনযেটা োজ আোর েরার 
আনে। এে, আপোর বাব়ের এেবট ফনটা তুিনত হনব, আপবে বেনজ হানত আপোর 
মপাষা শুনযানরর বাচ্চা, মব়োি েযনতা েুেুরনে খাওযানিে, বাগানে ফুি গানের মগা়োয 
িার বদনিে এেে বেেু ফনটাও তুিব। দুই, আপোর এেবট মোট িাক্ষাৎোর আোয 
বেনত হনব। মতেে বেেু েয, পাাঁচহাজার পাউে বেিানব আপবে খরচ েরনত চাে এই 
প্রনশ্নর জবাব বদনত হনব আপোনে। মবে েুখনরাচে িানব িাক্ষাৎোর বিখনত হনব 
আোয। 
 
বুনঝবে, বযাজার েুনখ মেজর বারোবব জাোনিে, বেন্তু েুেবেি হনি এই ববশ্রী 
আবহাওযায বিটানফানর্ড যাওযা মতা এেরেে অিম্ভব বযাপার, গত বতেবদে ধনর এেবট 
গাব়েও পনে মবনরাযবে, তুষারপাত বন্ধ হনিও পেোট িাফ হনত হনত আরও বদে 
বতনেে মিনগ যানব। 
 
বে আর েরব, আজ তাহনি উবি,বনি মচযার মেন়ে উনি দাাঁ়োি এোরবব, েরেদডে 
মেনষ পানয পানয এবগনয মগি মি দরজার বদনে। 
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বাইনর মববরনয হাাঁটনত হাাঁটনত স্থােীয মপাি অবফনি এনি হাবজর হি এোরবব, মিখাে 
মেনে অবফনি মটবিগ্রাে েরি। তানত েযানেে মেবিবিযানের রহিযেয খুনের েটো 
উনল্লখ েরি িববস্তানর আর এও জাোি ময এই খুে িংক্রান্ত ববেদ বরনপাবটং মি এখাে 
মেনে পািনত পারনব। 
 
অবফনি মটবিগ্রাে েনরই োনজর পরবতডী ধারা িম্পনেড বস্থর বির্দ্ান্ত বেনয বেি 
এোরবব। বেহত েযানেে মেবিবিযানের রাাঁধুবে ও আংবেে িেনযর পবরচারে 
ইিােনির বিোো ইবতেনধযই মযাগা়ে েনরবেি এোরবব। মপাি অবফনি মেনে মববরনয 
হাাঁটনত হাাঁটনত মিাজা ইিােি-এর পা়োয এনি মি হাবজর হি। 
 
ইিােি তার েগণয মপোর োরনণ এতবদে পা়োর মিানের োনে মতেে পাত্তা পাযবে 
বনট বেন্তু েবেব খুে হবার ফনি রাতারাবত মি ববখযাত বযবক্তনত পবরণত হনযনে। মফার 
স্ট্রীনটর এে বাবিোনে বিোো বজনেি েরনতই মি এোরববনে এনে হাবজর েরি 
ইিােনির বাব়ের মদারনগা়োয। 
 
েযানেে মেবিবিযানের খুনের বযাপানর মখাাঁজখবর বেনত খবনরর োগনজর এে বরনপাটডার 
বেনজ এনি হাবজর হনযনে তার োনে এটা ইিােনির োনে স্বনেরও অতীত, এোরবব 
মেজর বারোববর োে েরনত মি তানে খাবতর েনর মিতনর বেনয বগনয বিি। তার 
েববববাবহত স্ত্রীর িনেও পবরচয েবরনয বদি। ইিােনির বউ-এর বযি খুবই েে, আর 
মচহারায চটে আনে। তার মেদহীে িরু মোের, এেোো োনিা মোাঁে়োনো চুি আর 
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রক্তাি দুবট গানির বদনে তাবেনয এোরবব েুগ্ধ ো হনয পারি ো, েনে েনে পাত্রী 
পেনের মক্ষনত্র ইিােনির রুবচর তাবরফ েরি মি। 
 
বুঝনতই পারে, মেে মতাোর োনে এনিবে, এোরবব মহনি বিি, মতাোর েবেনবর 
খুনের বযাপানর বেেু খবর আোর চাই। আোেবর আোর প্রনশ্নর উত্তর বদনত মতাোর 
আপবত্ত মেই? 
 
আনে ো, ইিােি ববস্মনয ববগবিত হনয বিি, বিুে বে জােনত চাে, আবে িাধযেনতা 
উত্তর মদব। 
 
মতাোর েবেব েযানেে মেবিবিযােনে মে খুে েনরনে বনি মতাোর েনে হয? 
 
িযার,ইিােি গিা োবেনয বিি, আোর ধারণা এটা বেেডাৎ মোনো গো বদোনির 
োজ। বেশ্চযই বযাটা আেণ্ঠ েদ মখনয মোে গবতনে বাব়ের মিতর ঢুনে পন়েবেি, 
েযানেে তানে মদখনত মপনয ো়ে ধনর মবর েনর বদনত চাে, মিই, ফাাঁনে বযাটা তানে 
খুে েনর। 
 
িুি েরে ইিােি, এোরবব এেটা বিগানরট ধবরনয বিি, মতাোর এই ধারণার িনে 
পুবিে এেেত েয। 
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আনে? পুবিনের েনত খুেটা পূবডপবরেবল্পত, েযানেে মেবিবিযােনে খুে েরনব বনিই 
মিবদে আততাযী তার বাব়েনত ঢুনেবেি। আর আততাযী বেেে োতাি গো বদোইি 
েয বনিই পুবিনের ধারণা। 
 
এিব েো আপোনে মে বিি, িযার? িীতু গিায ইিােি প্রশ্ন েরি। 
 
উত্তর ো বদনয এোরবব বেনজনে িােনি বেি। এিব খবর বেেুক্ষণ আনগ বি ক্রাউেি 
িরাইনয বনি েদ মখনত মখনত মিখােোর এে ওনযটানরর েুনখ শুনেনে মি, যার 
মবানের জাোই মখাদ েেনিবি মগ্রিি বেনজ যানে িনে বেনয মেজর বারোবব েযানেে 
মেবিবিযানের খুে হবার পনর তাাঁর বাব়েনত বগনয হাবজর হনযবেনিে। 
 
খবর মপনযবে, পুবিে মহর্নোযাটডার মেনে, িাবরবি চানি বিি এোরবব, যানত পুবিে 
িনেহ েরনত ো পানর মিই উনেনেয আততাযী জাোিা বদনয বাব়েনত ঢুনেবেি যা 
মদনখ িবাই ধনর মেনব চুবর বা র্াোবত েরার েতিনব এে বা এোবধে মিাে 
হযানজিেুনর হাো বদনযবেি, তানদর বাধা বদনত বগনযই খুে হনযনেে মতাোর েবেব 
েযানেে মেবিবিযাে। আততাযী এইিানবই িাজানত মচনযনে বযাপারটানে। 
 
িবতযই, এেে েৃেংি োজ মে েরনত পানর? পনরানক্ষ এোরববর বদনে প্রশ্নটা েুাঁন়ে বদি 
ইিােনির যুবতী স্ত্রী। 
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আিঃ মরনবো,ইিােি চাপা ধেনের িুনর বনি ওনি, িব বযাপানর েো বিা মতাোর 
িানজ ো, এ িনবর োনঝ তুবে োো গিানব ো। বউনে োিে েনরই গিা োবেনয 
এোরববনে প্রশ্ন েরি ইিােি, িযার আপবে িবতযই পুবিনের মগানযো েে মতা? ববশ্বাি 
েরুে িযার, আবে মেহাৎ োনপাষা মিাে, শুধু মপনটর দানযই এতবদে েযানেে-এর 
োনে চােবর েনরবে। ওাঁর খুনের িনে আোর মোনো িম্পেড মেই। 
 
তুবে বেনেই িয পাি ইিােি, আশ্বানির িুনর এোরবব জাোি, আবে িবতযই এেজে 
বরনপাটডার, এই মদনখা আোর পবরচযপত্র, বনি পনেট মেনে আইনর্বি োর্ড মবর েনর 
ইিােনির মচানখর িােনে মি মেনি ধরি। 
 
মতাোর েবেনবর খুনের বযাপানর খবর মেওযা ো়ো আরও এেটা োরনণ আোয আিনত 
হনযনে। মেজর বারোবব আোনদর খবনরর োগনজ এেটা ফুটবি মখিার ধাাঁধায িবিে 
উত্তর পাবিনয পাাঁচ হাজার পাউে বজনতনেে, আবে ওই টাোর মচে তানে বদনত 
এনিবেিাে। 
 
বে বিনিে আপবে, ইিােনির গিায চাপা উনত্তজো ফুনট মবনরাি, এিব ধাাঁধা তাহনি 
মজাচু্চবর েয, িবিে উত্তর পািানি মিানেরা তাহনি িবতযই টাো পায? 
 
পায ময তা মতা মদখনতই পাি? এোরবব বিি, মেজর বারোববনে বজনেি েরনিই 
জােনত পারনব আোর েো িবতয বেো। 
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বেন্তু আোর েবেব েযানেে মেবিবিযাে ময বিনতে এিব পুনরাপুবর মজাচু্চবর, 
পুরোনরর টাো িবিেয ওরা আনগ মেনে বেনজরাই হজে েনর মফনি, েযনতা এেে 
োউনে েখনো পুরোর মদয ময ওনদর মপনটাযা মিাে। 
 
েযানেে মেবিবিযাে, ময এেবার ক্রিওযার্ড ধাাঁধার িবিে উত্তর পাবিনয বতেনট উপেযাি 
পুরোর মপনযবেনিে আর খুে হবার আনগর বদে পযডন্ত মি উপেযাি বতেনটর এেবটও 
বতবে ময খুনি মদনখেবে মিেোও এই প্রিনে জাোি ইিােি। 
 
ইিােিনে মোচ়ে বদনয অনেে বেেু মজনে বেি এোরবব, এই ববশ্বস্ত পুনরানো িৃতযনে 
বেনয এেবট িনরি বফচার মিখার পবরেল্পো অনেেক্ষণ মেনে েুরপাে খানি তার 
োোয। ইিােনির রূপিী যুবতী বউ মরনবোর মচানখেুনখ িবিেয এে অজাো িীবত 
মেনে মেনে উাঁবে বদনি মেে তাও এোরববর মচাখ এ়োি ো। বেন্তু এ বেনয োো 
োোি ো মি। 
 
বেনজর িাধযেনতা আবতনেযতার ত্রুবট েরি ো ইিােি, তার বউ-এর মদওযা পােীনযর 
মগিানি মেনষ চুেুে বদনয এেিেয উনি প়েি এোরবব, বযস্ত গিায বিি, এবার 
তাহনি আোয রওো হনত হনব, িহনযাবগতার জেয মতাোনদর দুজেনেই ধেযবাদ 
জাোবি। তনব মতাোর েবেব যখে আোনদর োগনজর ক্রিওযার্ড ধাাঁধায বজনতবেনিে 
বিে, তখে এটা মজনে মরনখা ময তার খুেীনে ধরনত আবে বযবক্তগতিানব িবরেে 
মচষ্টা েরব। 
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দযা েনর তাই েরুে িযার,ইিােি হাত েচনি বিি, আপোরা খবনরর োগনজর 
বরনপাটডাররা অনেে অিাধয িোধাে েরনত পানরে। 
 
ইিােনির বাব়ে মেনে মববরনয িাংবাবদে এোরবব বফনর এি বি ক্রাউেি িরাইনয। 
 
োত্র আধ েণ্টার েনধয মেনে মচনপ এক্সহযাম্পটে মেনে এনক্সটানর মপৌঁনে মগনিে 
ইন্সনপক্টর েযারােট। মেে মেনে মেনে িনরেি োনে বাব়েবটর েবিংনবনির েিা যখে 
বতবে বাজানিে তখে দুপুর বানরাটা বাজনত আর োত্র পাাঁচ বেবেট বাবে। 
 
িনরেি বাব়েটা শুধু ময পুনরানো তাই েয, এখে িববদে মেনেই তার জীণডদো চিনে। 
বাব়ের বাইনরর মদওযানির রং আর পনিস্তারা েনব উনি বগনয মিতনরর ইট মববরনয 
পন়েনে, বাব়ের চারপানের বাগানের জাযগায জাযগায জনেনে আগাো আর েযাওিা। 
 
এনদর আবেডে অবস্থা ময িাি েয তা মতা এই বাব়ের হাি মদনখই মবাঝা যানি, বেনজর 
েনে েন্তবয েরনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। 
 
. 
 
০৯. 
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দরজা মখািার আওযাজ শুনে ইন্সনপক্টর েযারােট েুখ তুনি তাোনিে, মদখনিে এে 
যুবতী মখািা দরজার পাল্লা দুহানত ধনর তাবেনয আনেে তার বদনে। যুবতী ময এই 
বাব়ের পবরচাবরো তার মচহারা আর মপাষাে মদনখই মি িম্পনেড বেবশ্চত হনিে 
ইন্সনপক্টর েযারােট। 
 
গর্ আফটারেুে,ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, আবে ইন্সনপক্টর েযারােট। বেেুবদে আনগ 
এক্সহযাম্পটনে বেনিি গার্ডোনরর িাই েযানেে মেবিবিযাে খুে হনযনেে বেশ্চযই 
শুনেনেে, মিই খুনের তদনন্তর বযাপানর ওাঁনে বেেু প্রশ্ন েরব, বনি এনিবে। বেনিি 
গার্ডোর ওাঁর িাইনযর খুনের খবর শুনেনেে বে? 
 
আনে হযাাঁ, েবহিা ো়ে মেন়ে চাপা গিায জবাব বদনিে, ওাঁর উবেি বেিঃ বােউর্ 
মটবিগ্রাে েনর খবরটা জাবেনযনেে। 
 
ইন্সনপক্টর েযারােট মোনো েন্তবয েরনিে ো। মিই েবহিা অেডাৎ বেনিি গার্ডোনরর 
পবরচাবরো এবার তানে বেনয এনিে ড্রইংরুনে। ড্রইংরুনে মদযানির মচহারাও বাব়ের 
বাইনরর েনতাই জীণড ও েরুণ। ইন্সনপক্টর েযারােট এেটা মেৌনচ গা এবিনয বিনিে। 
 
মতাোর েবেব অেডাৎ বেনিি গার্ডোর বেশ্চযই এখেও মোে োবটনয উিনত পানরেবে, 
পবরচাবরোর বদনে তাবেনয েন্তবয েরনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। 
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যতটা িাবনেে ততটা েয, পবরচাবরো জবাব বদি, োরণ উবে ওাঁর িাইনে খুব মববে 
মদনখেবে, মতেে েবেষ্ঠতাও ওাঁনদর েনধয েখনো মচানখ পন়েবে। 
 
মতাোর োে বে? ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন েরনিে। 
 
আনে আোর োে ববযাবত্রি িযার। 
 
আিা, ববযাবত্রি, মজরা েরার িবেনত ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন েরনিে, বেিঃ বােউর্ 
মতাোর েবেব বেনিি গার্ডোরনে ময মটবিগ্রাে পাবিনযবেনিে তানত বে ওাঁর িাইনযর 
খুে হবার উনল্লখ বেি? 
 
বে বিনিে আপবে? দুনচাখ ব়ে ব়ে েনর ববযাবত্রি তার বদনে তাোি, িীবত মেোনো 
গিায পাটা প্রশ্ন েরি, ওাঁর িাই তাহনি খুে হনযনেে? 
 
হযাাঁ, ইন্সনপক্টর েযারােট ো়ে মেন়ে বিনিে, তার োনে এই দাাঁ়োনি ময পানে মতাোর 
েবেব আোত পাে মিই িনয বেিঃ বােডউর্ মগা়োনতই বযাপারটা ইনি েনর জাোেবে 
তানে। বেন্তু এিানব বে আর এতব়ে খবর মচনপ রাখা যায? আজ ববনেনির িব েটা 
িান্ধয বদবেনেই মদখনব এই খুনের খবর বিে মেনপ মবনরানব। 
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ওাঁর িাই ময খুে হনযনেে তা আবে এই প্রেে আপোর েুখ মেনে শুেিাে। খুে মি মতা 
এে বীিৎি বযাপার, তাই ো? তা আততাযী বে েযানেে মেবিবিযানের োোয আোত 
েনরবেি, ো বে ওাঁনে গবি েুাঁন়ে খুে েনরবেি? 
 
েযানেে মেবিবিযাে বে িানব খুে হনযনেে তা িংনক্ষনপ ববযাবত্রিনে বনি তার 
মেৌতূহি চবরতােড েরনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। তারপর বিনিে, আবে শুেিাে গতোি 
ববনেনি মতাোর েবেনবর এক্সহযাম্পটনে যাবার েো বেি, বেন্তু হযনতা আবহাওযা 
খারাপ োোর জেয মেষ পযডন্ত ওাঁর মিখানে যাওযা হযবে। 
 
দুিঃবখত, ববযাবত্রি বিি, মতেে বেেু মতা শুবেবে, আোর েনে হনি আপবে িুি খবর 
শুনেনেে। আোর েবেব বেনিি গার্ডোর বেেু মেোোটা েরনত ববনেনি এেবার 
মববরনযবেনিে বিেই, তারপর উবে বিনেো মদখনত বগনযবেনিে। 
 
উবে েটা োগাদ বাব়ে বফনরবেনিে? 
 
তা তখে িনন্ধয েটা হনব। 
 
 আিা, বেনিি গার্ডোর বে ববধবা? 
 
আনে ো,ববযাবত্রি চাপা মহনি বিি, ওাঁর স্বােী জীববত। 
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বতবে বে মোনো োজেেড েনরে? 
 
আনে ো, বতবে পেু, িারাবদে ববোোয শুনয োনেে। মবচারা হাাঁটাচিা েরনত পানরে ো 
তাই এেজে োিড বদেরাত ওাঁর মিবা েনর। 
 
খুবই দুিঃখজেে বযাপার, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, আিা ববযাবত্রি, এবার তাহনি 
তুবে মিতনর বগনয মতাোর েবেব বেনিি গার্ডোরনে এেবার এখানে পাবিনয দাও। 
ওাঁনে বিি ময বেিঃ বােডউনর্র তরফ মেনে আবে এনিবে। 
 
ববযাবত্রি ের মেনে মববরনয মগি আর তার বেবেটখানেে বানদই এে োঝবযবি েবহিা 
ড্রইংরুনে ঢুেনিে। বেনিি গার্ডোর মদখনত িম্বা, েুনখর গ়েেটাও তার বেেুটা 
অস্বািাববে –েপানির দুই িুরু বরাবর েুখখাো চও়ো আোর বেনযনে, োনের পানে 
রনগ মবে বেেুটা চুনি রূনপাবি আিা ধনরনে। 
 
আপবে বেিঃ বােডউনর্র তরফ মেনে এনিনেে? 
 
বেিঃ বােডউনর্র োে মেনে আপোর োেটুেু শুধু জােনত মপনরবে তনব আবে তার 
মপোর িনে যুক্ত েই,ইন্সনপক্টর েযারােট মেৌচ মেন়ে বেষ্টাচার মদখানত িােনের বদনে 
িাোেয ঝুাঁনে বিনিে, আবে বর্বিেেযাি ইন্সনপক্টর েযারােট, গতোি ববনেনি আপোর 
িাই েযানেে মেবিবিযাে খুে হনযনেে তা বেশ্চযই জানেে, ওই খুনের তদনন্তর দাবযে 
এখে আবেই মপনযবে। 
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 তীক্ষ্ণ দুবট মচানখর চাউবেনত ইন্সনপক্টর েযারােটনে বেেুক্ষণ খুাঁবটনয মদখনিে বেনিি 
গার্ডোর, তারপর েন্তবয েরনিে, আপবে তাহনি পুবিে অবফিার? বিনেে আোর িাই 
খুে হনযনে? বে আশ্চযড। মজা বেি এে োন্ত বেববডনরাধী োেুষ, ওনে খুে েনর মে 
িািবাে হি? 
 
মিটা খুাঁনজ মবর েরাই মতা আোর েতডবয, বেনিি গার্ডোর, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, 
আর এই তদনন্তর বযাপানর বেেু মখাাঁজখবর মেবার জেযই আপোর োনে েুনট এনিবে। 
 
মবে, বেনিি গার্ডোর বিনিে, আবে যতদূর িম্ভব আপোনে িাহাযয েরার মচষ্টা েরব 
বেন্তু তানত েতটা োজ হনব তা এখেই বিনত পারবে ো। গত দে বের আোর 
িাইনযর িনে আোর মদখািাক্ষাৎ খুব েেই হনযবেি। এই িেনযর মিতনর ওর িনে 
যবদ োনরা বনু্ধে বা িম্পেড গন়ে ওনি তনব মিিব আোর বেেুই জাো মেই। 
 
োফ েরনবে বেনিি গার্ডোর, ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন েরনিে আপোর িনে বে 
আপোর এই িাইনযর মোনো ঝগ়োঝাবট হনযবেি? 
 
ঝগ়োঝাবট বিনত যা মবাঝায মজার িনে আোর তা হযবে, বেনিি গার্ডোর এতক্ষণ 
পনর ইন্সনপক্টর েযারােনটর েুনখােুবখ এেবট মোনচ বনি বিনত িাগনিে, তনব অনেে 
িেয ও আোনে বিে বুঝনত চাইনতা ো। এিব পাবরবাবরে খুাঁবটোবট বযাপার অনেে 
জবটি, িব আপোনে বিত পারব ো, শুধু এটুেু বিবে ময আোর িাই মজা আোর 
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ববনযনত বাধা বদনযবেি। আোনদর এে বেিঃিন্তাে বপবিো োরা যাবার আনগ তার 
যাবতীয ববষয িম্পবত্ত বদনয বগনযবেি আোর িাই মজানে, অল্প বযনি প্রচুর টাোর 
োবিে হনযবেি মি। আোর আর আোর মোট মবানের স্বােী দুজনেই গবরব েনরর 
মেনি। আোর স্বােী গত ববশ্বযুনর্দ্ অনেনের েনতাই যুনর্দ্ মযাগ বদনযবেনিে, ববনদনে 
ি়োই েরনত বগনয োোনের মগািার আোনত বতবে আহত হে। মদনে মফরার পনর 
উপযুক্ত বচবেৎিা েরানি উবে আবার আনগর েনতা স্বািাববেিানব হাাঁটাচিা েরার 
ক্ষেতা বফনর মপনতে বেন্তু মিই বচবেৎিা বেি খরচ িানপক্ষ। আবে এই বচবেৎিার 
খরনচর টাোটা মজানযর োনে ধার বহিানব মচনযবেিাে বেন্তু ও বেেুনতই টাোটা আোয 
বদনত চাইি ো। তারপর মেনেই আোনদর দুজনের েনধয মদখািাক্ষাৎ েনে বগনযবেি। 
বচবিপত্র মিখাও এেরেে বন্ধ হনয বগনযবেি। 
 
অদু্ভত েক্ত চবরনত্রর েবহিা, ইন্সনপক্টর েযারােট বেনজর েনে বনি উিনিে, তার মচনযও 
আশ্চযডের তার িাই। েযানেে মেবিবিযাে বেিানব খুে হনযনেে মি িম্পনেড মোনো 
প্রশ্ন এেবানরর জেযও বতবে েরনিে ো, মোনো মেৌতূহিও প্রোে েরনিে ো। 
 
এক্সহযাম্পটনের েটোটা বে েনটবেি তা বে আপবে জােনত চাে ো? ইন্সনপক্টর েযারােট 
ইনি েনরই প্রশ্নটা েুাঁন়ে বদনিে বেনিি গার্ডোনরর বদনে। 
 
জাোর িবতযই মতেে প্রনযাজে আনে বে? িুরু েুাঁচনে বেনিি গার্ডোর উত্তর বদনিে, 
আোর িাই খুে হনযনে মি খবর মতা আপবেই বেনজর েুনখই বদনিে, আোেবর তানে 
েৃতুয যন্ত্রণা মিাগ েরনত হযবে। 
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তা হযবে বিেই। 
 
তাহনি আর এ প্রিনে ববস্তাবরত বেেু জাোর আগ্রহ আোর মেই। 
 
অস্বািাববে চবরত্র, ইন্সনপক্টর েযারােট আবার বেনজর েনে বনি উিনিে, এেেটা 
িচরাচর মদখা যায ো। 
 
ইনয আবে আপোর আত্মীযনদর িম্পনেড েনযেটা প্রশ্ন েরনত চাই, ইন্সনপক্টর েযারােট 
বিনিে। 
 
েরুে। 
 
েযানেে মেবিবিযানের েৃতুযর পনর এখে আপোর বেেটাত্মীযনদর েনধয আর মে মে 
মবাঁনচ আনেে? 
 
আোর মোট মবাে মেরী বপযািডনের দুই মেনি মজেি, িাযাে আর মেনয বিিবিযা। 
 
 এনদর িম্পনেড ববস্তাবরত িানব আবে বেেু জােনত চাই, আপবে পর পর বনি যাে। 
মবে, বিবে। মেরীর বতে মেনিনেনযর েনধয মজেি িবার ব়ে, ওর বযি আিাে, এেটা 
বীো মোম্পাবেনত িাি চােবর েরনে। 
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মজেি বে বববাবহত? 
 
ো, তনব এেবট মেনযনে ও বহুবদে ধনর িািবানি। মেনযবট িুেরী, বেবক্ষতা ও 
বুবর্দ্েতী শুনেবে, বেন্তু এখেও পযডন্ত তার িনে আোর পবরচয হযবে। 
 
মজেনির বতডোে বিোো বে? 
 
 ২১, ক্রিওনযি স্ট্রীট, িেে, এি র্বিউ-৩। 
 
তারপর? বনি যাে, বেনিি গার্ডোনরর বক্তবয বিনখ বেনত বেনত ইন্সনপক্টর েযারােট 
বিনিে, মজেনির মবাে বিিবিযা আিনে তারপর, ওর িম্পনেড যা জানেে, বিুে। 
 
বিিবিযার ববনয হনযনে োবটডে মর্বরংনযর িনে। োবটডনের োে আো েবর শুনেনেে, ও 
মিখে, ওর মিখা েতগনিা বই বাজানর প্রচুর োটনে। 
 
বিোো? 
 
 দয িুে, িানর মরার্ ইেুির্ে। 
 
তারপর? 
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িবার মোট হি িাযাে, মি বেেুবদে আনগ অনস্ট্রবিযায মগনে। োনজই তার বিোো এই 
েুহূনতড আপোনে বদনত পারবে ো। ওটা ওর িাই বা মবানের োে মেনে মপনয যানবে। 
 
ধেযবাদ, বেনিি গার্ডোর। এবার বেযেোবফে এেবট োেুবি প্রশ্ন আপোনে েরবে। 
গতোি ববনেিটা আপবে বেিানব োবটনযবেনিে? 
 
গতোি ববনেনি আবে বেেু মেোোটা েরনত মববরনযবেিাে, মেোোটা মিনর এেটা 
বিনেোয বগনযবেিাে। েববটা মদখনত মদখনত োো িীষণ ধনরবেি ময োরনণ বাব়ে 
মফরার পনর বর্োনরর বেেু আনগ পযডন্ত চুপ েনর শুনযবেিাে। 
 
আপোনে যনেষ্ট ধেযবাদ, বেনিি গার্ডোর। 
 
আর বেেু জােনত চাে? 
 
ো, আপোনে আর মোনো প্রশ্ন েরার মেই, আবে এবার আপোর মোট মবানের 
মেনিনেনযনদর িনে মযাগানযাগ েরব। িাি েো, বেিঃ বােডউনর্র োে মেনে জােনত 
পারনবে ময েযানেে মেবিবিযাে খুে হবার আনগ ময উইি েনরবেনিে তানত তার 
িম্পবত্তর বেেু অংে আপোনে আর আপোর মবাে মেরীর মেনিনেনযনদর বদনয মগনেে। 
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বািঃ, েন্তবয েরনিে বেনিি গার্ডোর, এ মতা রীবতেনতা িুিংবাদ। ইন্সনপক্টর েযারােট 
িক্ষয েরনিে িম্পবত্তর অংে পাবার খবর মোোর িনে িনে বেনিি গার্ডোনরর 
ববপদেবিে েবিে েুখখাো হিাৎ উজ্জ্বি হনয উিি। দুবট গানি ফুনট উিি রবক্তোিা। 
 
বিে তখেই ওপনরর এেবট ের মেনে মিনি এি পুরুনষর োতরেণ্ঠ। 
 
মজবেফার! মজবেফার! তুবে মোোয চনি মগনি? এখানে এেবটবার এনিা ো! 
 
োপ েরনবে। বেনিি গার্ডোর মেৌচ মেন়ে উনি দাাঁব়েনয বিনিে, আোর স্বােীর হযনতা 
মোনো বেেুর দরোর হনযনে, তাই আোয র্ােনেে। 
 
বেনিি গার্ডোর ড্রইংরুে মেন়ে মবনরানত যানবে বেন্তু তার আনগই আবার ওপর মেনে 
মিই গিা মিনি এিিঃ 
 
বে হি মজবেফার! মোোয মগনি তুবে? 
 
আিবে বাপু! বিনত বিনত বেনিি গার্ডোর ড্রইংরুনের দরজা খুনি এনগানিে, এেটু 
বধযডয ধরুে আিবে। 
 
বেনিি গার্ডোনরর মপেে মপেে ইন্সনপক্টর েযারােটও মববরনয এনিে ড্রইংরুে মেনে। 
িােনে ববোি হিের, তারপর মদাতিায ওিার বিাঁব়ে। বিাঁব়ে মবনয এে স্বাস্থযবতী যুবতী 
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মেনে আিনতই বেনিি গার্ডোর তার পাে োবটনয বিাঁব়ে মবনয ওপনর উিনত িাগনিে। 
বযবে মেনে এনিে তার পরনে োনিডর মধাপদুরস্ত ইউবেফেড, তানে মদনখই ইন্সনপক্টর 
েযরােট ইনি েনর তার পে আটনে দাাঁব়েনয প়েনিে, মহনি বিনিে, োপ েরনবে, 
আবে এেজে পুবিে অবফিার, বেনিি গার্ডোনরর িাইনযর খুনের তদনন্ত এনিবে, 
আপোনে দু এেটা প্রশ্ন েরনত পাবর? 
 
োিড যুবতীবট মবে েটফনট, ইন্সনপক্টর েযারােট পে আটনে মদওযা িনেও বতবে অদু্ভত 
িবেনত তার পাে োবটনয দ্রুতপানয এনি ঢুেনিে ড্রইংরুনে, ইন্সনপক্টর েযারােটও 
এনিে তার মপেে মপেে। 
 
খুনের খবর শুনে আোর মপনেি অেডাৎ েযানেে গার্ডোর আচেো খুব োিডাি হনয 
পন়েনেে। োিড বিনিে, আিনি এই মগািোি পাবেনযনে ওই হতিা়েী ববযাবত্রি। 
বেেুক্ষণ আনগ ওই ওপনর বগনয মচাঁবচনয েযানেে গার্ডোরনে বিবেি ময ওাঁর েযািে 
েযানেে মেবিবিযােনে খুে েরা হনযনে। ববযাবত্রনির েনট এতটুেু বুবর্দ্ মেই। 
 
আিা, ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন েরনিে, আপোর মপনেি েযানেে গার্ডোনরর অিুখটা 
বে খুব জবটি 
 
হযাাঁ, তা বিনত পানরে, োিড গম্ভীর গিায বিনিে, বাইনর মেনে মদনখ বেেু মবাঝ যায 
ো বনট বেন্তু মগািার আোনত ওাঁর েবস্তনষ্কর স্নাযুনেন্দ্র এেে ক্ষবতগ্রস্থ হনযনে ময উবে 
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মদনহর মোেও অেপ্রতযে আর ো়োনত পানরে ো, উপযুক্ত বচবেৎিা হযবে তাই 
িববষযনত িুস্থ হনয উিনবে মি িম্ভাবোও মেই। 
 
আিা, গতোি ববনেনি েযানেে গার্ডোর বে মোেও োেবিে আোত মপনযবেনিে 
অেবা উনত্তবজত হনযবেনিে? 
 
েই, োিড অবাে িুনর বিি, মতেে বেেু েনটনে বনি মতা শুবেবে। 
 
 গতোি পুনরা ববনেিটাই বে আপবে ওাঁর োনে বেনিে? 
 
ো, োিড এেটু মিনব বেনয বিি, েযানেে গার্ডোনরর দুনটা বই পানট আোর জেয 
এেবার িাইনিরীনত বগনযবেিাে। এ োজটা িাধারণতিঃ ওাঁর স্ত্রী বেনজই েনরে বেন্তু 
গতোি ওাঁর স্ত্রী আনগই বাব়ে মেনে মববরনয বগনযবেনিে তাই েযানেে আোনেই 
িাইনিরীনত মযনত অেুনরাধ েনরবেনিে। মফরার িেয ওাঁর অেুনরাধেনতা বেনিি 
গার্ডোনরর জেয েনযেটা মোট উপহারও বেনেবেিাে। োনেে বনি বদনযবেনিে মফরার 
পনে আবে মযে মরনস্তারাাঁয ববনেনির চা, জিখাবার মখনয বেই আর মিই খরচও উবে 
মবনরাবার িেয আোয বদনযবেনিে। আবে গতোি ববনেনি যখে মবনরাই তখে চারনট 
মবনজ মগনে, িনন্ধয েটার পর বাব়ে বফনরবেিাে। বফনর এনি শুেিাে আবে যতক্ষণ 
বাইনর বেিাে মিই িেযটা েযানেে গার্ডোর বদববয েুবেনয োবটনযনেে। 
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বাব়ে বফনর এনি বেনিি গার্ডোরনে মদখনত মপনযবেনিে? ইন্সনপক্টর েযারােট গম্ভীর 
গিায প্রশ্ন েরনিে। 
 
হযাাঁ, উবে আোর আিার আনগই বফনর এনিবেনিে, োিড বিি, শুেিাে োো ধনরনে 
বনি উবে শুনয আনেে। 
 
বেনিি গার্ডোর ওাঁর স্বােী েযানেে গার্ডোরনে খুব িািবানিে। তাই ো? 
 
স্বােী স্ত্রীর পরস্পরনে িািবািা এেে বেেু েতুে েয। োিড বিি, মতেে িািবািা 
অনেে মদনখবে। বেন্তু বেনিি গার্ডোনরর বাপার পুনরা আিাদা। উবে ওাঁর স্বােীনে 
এেেোয পুনজা েনরে, ওাঁর জেয এেে মোেও োজ মেই যা উবে েরনত পানরে ো। 
স্বােীনে এেেিানব িািবািনত আবে আনগ েখেও মোেও স্ত্রীনে মদবখবে। এই 
িািবািার তুিো হয ো। এই মতা গতোনি 
 
োপ েরনবে, ইন্সনপক্টর েযারােট হাতেব়ের বদনে তাবেনয বনি উিনিে, এবার আোয 
রওো বদনত হনব েযনতা মেে ধরনত পারব ো। 
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মেন্ পাজে ফজে যায 
১০. 
 
মেে পানে ফনে যায এই মিনব ইন্সনপক্টর েযারােট এেরেে মদৌন়েই মববরনয এনিে 
বেনিি গার্ডোনরর বাব়ে মেনে, যাবার আনগ িদ্রতার খাবতনর তাাঁর োে মেনে ববদায 
মেবার িেযটুেু পযডন্ত মপনিে ো বতবে। ঈশ্বর িহায বেনিে তাই িেযেনতা মিেনে 
মপৌঁনে মেেটা মপনয মগনিে বতবে। 
 
বেবদডষ্ট মিেনে মেনে প্রেনেই মগানযো পুবিনের দপ্তনর এনি হাবজর হনিে ইন্সনপক্টর 
েযারােট, মযখানে ওপরওযািা পুবিে িুপাবরনিনর্ি েযাক্সওনযনির িনে মদখা েনর 
প্রােবেে তদনন্তর ফিাফি জাোনিে, বেেু গরুেপূণড উপনদেও বেনিে তার োে 
মেনে। বেেুক্ষণ বানদ ওপরওযািার োে মেনে ববদায বেনয আবার মিেনে এনি 
হাবজর হনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, দুপুর মপৌনে দুনটার মেে ধনর মিাজা এনি মপৌঁনোিে 
িেনে। 
 
িেে মিেে মেনে ক্রেওনযি স্ট্রীট খুব মববেদুনর েয, মযখানে মপৌঁনে এেুে েম্বর 
বাব়েবট খুাঁনজ মবর েরনত মবগ মপনত হি ো তানে। বেনিি গার্ডোনরর ব়ে মবােনপা 
মজেি বপযািডনের মখাাঁজ বেনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, বাব়ের পবরচাবরো উত্তনর জাোি 
ময মজেি িনন্ধয িাতটা োগাদ অবফি মেনে বফরনব। 
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মজেনির অবফনি ো বগনয ইন্সনপক্টর েযারােট এবার চনি এনিে উইম্বির্নে তার মবাে 
বিিবিযার বাব়েনত। বিিবিযার বাব়েটা েতুে, মবে বেেোে আর িাজানো মগাোনো। 
েবিংনবি বটপনতই অল্পবযিী এে পবরচাবরো দরজা খুনি এনি দাাঁ়োি, ইন্সনপক্টর 
েযারােট, তার হানত বিবজবটং োর্ড তুনি বদনয বিনিে ময গৃহেত্রডী বেনিি বিিবিযা 
মর্বরংনযর িনে মদখা েরনত চাে। 
 
পবরচাবরোবট ইন্সনপক্টর েযারােটনে বেনয বগনয এেতিার ড্রইংরুনে বিাি, আর তার 
বেেুক্ষনণর েনধযই বিিবিযা মর্বরং ওপর পর মেনে মেনে এি, েুনখােুবখ এেটা মিাফায 
বনি বেনজ মেনেই বনি উিি। 
 
আপবে বেশ্চযই মজানিফ োোর খুনের বযাপানর তদন্ত েরনত এনিনেে। িবতযই এ 
অতযন্ত দুিঃখজেে েটো। বিনি ববশ্বাি েরনবে ো, োো খুে হবার পর আবে বেনজও 
িবিেয িনয িনয োবে, েখে বে হয মিনব। বদেোি যা পন়েনে, েখে জাোিা 
মিনে মচার র্াোত বাব়েনত ঢুেনব তা মে বিনত পানর। এই মতা মদখুে ো গত হপ্তায 
বাব়ের িবেটা জাোিা আর দরজায েজবুত েবজা আর বেটবেবে িাবগনযবে, 
অনেেগনিা টাো তানত খরচ হনযনে। 
 
বিিবিযা মর্বরংনযর বযি পাঁবচে োবিনের মববে েয, বেন্তু তার মচানখেুনখ দুবশ্চন্তার 
োপ স্পষ্ট, ময োরনণ প্রেনে মদখনি ময মেউ ধনর মেনব তার বযি বত্রে মপবরনযনে বহু 
আনগই। বিিবিযার গ়েে মবাঁনটখানটা, মদনহর চাে়োয রক্তাল্পতার োপ ফুনট উনিনে। 
গিার িুনর েো বিার ঢংনয িবিেয পযােপযানে োবে োন্নার িাব। এই ধাাঁনচর মেনযরা 
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িবিেয বেনজর েো বনি, অনেযর অিাব অবিনযাগ মোোর মোনো আগ্রহই এনদর 
েনধয মদখা যায ো। ইন্সনপক্টর েযারােটনে েো বিার মোেও িুনযাগ ো বদনয বিিবিযা 
আপেেনে বনি চনি। 
 
আপোনে মোেওিানব িাহাযয েরনত পারনি আবে িবতযই খুবে হতাে, বেন্তু েুেবেি 
হি মজানিফ োোর িনে আোর খুব মেিানেো মোেবদেই বেি ো। আিনি উবে মিাে 
খুব িুববধার বেনিে ো, অনেযর বেো আর িোনিাচো িবিেনযই ওাঁর েুনখ মিনগই 
োেনতা। এো়ো িবতযই, বেল্প, িেীত, চারুেিা, এইিব িূক্ষ্ম ববষনযর ধানর োনে উবে 
েখেও হাাঁনটেবে জীবনে। টাো ো়ো জীবনে োো আর বেেুই বচেনতে ো, বেন্তু টাোই 
জীবনে মতা িব েয। 
 
খবরটা আপবে খুব তা়োতাব়েই মপনযনেে মদখবে, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে। 
 
হযাাঁ বিিবিযা ো়ে মেন়ে বিি। 
 
োোর িনে আপোর বহুবদে মদখা হযবে, তাই ো, বেনিি মর্বরং? ইন্সনপক্টর েযারােট 
প্রশ্ন েরনিে। 
 
বিে ধনরনেে, বিিবিযা জবাব বদনিে। ববনযর পনর এ পযডন্ত োোর িনে োত্র দুবার 
আোর মদখা হনযনে। মেষ মযবার বগনযবেিাে ওাঁর োনে মিবার োবটডে অেডাৎ আোর 
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স্বােীর িনে োো খুব খারাপ বযবহার েনরবেনিে। আোর স্বােীর িনে োো মিবার ময 
বযবহার েনরবেনিে এেেোয অিিযতা ো়ো তানে আর বেেু বিা চনি ো। 
 
অেডাৎ মতাোর স্বােী মতাোর োোর োনে মযবার বেেু টাো ধার মচনযবেনিে আর বতবে 
ময ধার মদেবে তাই মতাোর এনতা রাগ, েনে েনে বিিবিযার উনেনেয েন্তবযটা েরনিে 
ইন্সনপক্টর েযারােট। 
 
এবার বেযেোবফে এেটা প্রশ্ন আপোনে েরবে, বেনিি মর্বরং, ইন্সনপক্টর েযারােট 
বিনিে, গতোি ববনেনি আপবে মোোয বেনিে, বেিানব িেয োবটনযনেে এিব 
জাো এোন্ত দরোর। 
 
আোর গবতবববধর িম্পনেড মখাাঁজ খবর বেনত চাে, এই মতা? মহনি বিিবিযা জবাব বদি 
গতোি প্রায পুনরা ববনেিটাই আবে িীজ মখনি িেয োবটনযবে। পনর আোর এে 
বান্ধবী এনিবেি। তার িনেই গল্প েনর িনন্ধযটুেু োবটনযবে, আোর স্বােী বাব়েনত 
বেনিে ো। 
 
আপোর পনরর িাই িাযাে মতা অনস্ট্রবিযায োনেে, তাই ো বেনিি মর্বরং? 
 
হযাাঁ, 
 
ওর বিোোটা আোয যবদ মদে– 
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মদখুে, পুনরা বিোোটা এই েুহূনতড আোর োনে মেই, তনব ও ময জাযগায োনে তার 
োে বেউ িাউে ওনযিি, শুধু এইটুেু েনে আনে। 
 
ধেযবাদ, বেনিি মর্বরং তদনন্তর োনজ িহনযাবগতা েরার জেয পুবিনের তরফ মেনে 
আপোনে অেুণ্ঠ ধেযবাদ জাোবি, গর্োইট। 
 
উইম্বির্ে মেনে আবার যখে ক্রেওনযি স্ট্রীনট এনি হাবজর হনিে ইন্সনপক্টর েযারােট 
তখে িনন্ধয িাতটা, বিিবিযার ব়ে িাই মজেি তার অল্প বেেুক্ষণ আনগ অবফি মেনে 
বফনরনে। মজেি বপযািডে এোধানর িুদেডে ও িুস্থানস্থযর অবধোরী, শুধু মদানষর েনধয 
তার এেবট মচাখ টযারা। ইন্সনপক্টর েযারােট িক্ষয েরনিে তার দুনচানখ দুবশ্চন্তার োপ 
ফুনট উনিনে। দুনচানখর েীনচ োবি পন়েনে তাও তার েজর এ়োি ো। 
 
আবে বর্নটেবটি ইন্সনপক্টর েযারােট, আপোর খুনের তদনন্তর দাবযে আোনেই মদওযা 
হনযনে। এ প্রিনে আপোর বে বেেু বক্তবয আনে? 
 
ইন্সনপক্টর েযরােনটর েো শুনে মিাফা মেনে িাবফনয উনি দাাঁ়োি মজেি, িীত েনণ্ঠ 
প্রশ্ন েরি, আপবে বে আোনে মগ্রফতার েরনত এনিনেে? 
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িুি েরনেে, ইন্সনপক্টর েযারােট মহনি বিনিে, আবে শুধু জােনত চাই গতোি 
ববনেনি আপবে মোোয বেনিে, বে েরবেনিে। আোর প্রনশ্নর উত্তর মদওযা ো মদওযা 
আপোর ইনি। 
 
উত্তর ো বদনি মতা মিটা আোর পনক্ষ যানব ো, ইন্সনপক্টর েযারােট, মজেি বপযািডে 
বিি, বুঝনত মপনরবে, আবে ময গতোি ওখানে বগনযবেিাে মিটা আপবে খুাঁনজ মবর 
েনরনেে। 
 
আপবে বেনজই মহানটনির মরবজস্ট্রানর আপোর োে মোটা মোটা হরনফ িই েনরনেে, 
বেিঃ বপযািডে। 
 
বেশ্চযই, এটা অস্বীোর েরার েনতা বযাপার েয, মজেি বিি, হযাাঁ, আবে ওখানে 
বগনযবেিাে, আর যাবই ো মেে? 
 
মি মতা বনটই, বেন্তু মেে বগনযবেনিে জােনত পাবর? 
 
 আবে আোর োোনে মদখনত বগনযবেিাে। 
 
আপবে ময ওাঁনে মদখনত যানিে তা আনগ মেনে বিে বেি? 
 
তার োনে? মজেি চাপা উনত্তবজত িুনর প্রশ্ন েরি, আপবে বে বিনত চাইনেে? 
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আপবে ময ওখানে যানিে তা বে আপোর োো েযানেে মেবিবিযাে আনগ মেনে 
জােনত মপনরবেনিে? 
 
ো, জােনতে ো, হিাৎ োোনে মদখার ইনি হি তাই চনি মগিাে। 
 
বািঃ চেৎোর, ইন্সনপক্টর েযারােট েুচবে মহনি বিনিে, তা ওখানে মপৌঁনোনোর পনর বে 
হি, োোর িনে আপোর আনদৌ মদখা হনযবেি বে? 
 
হযাাঁ, েনযে েুহূতড মিনব বেনয মজেি বপযািডে জবাব বদি, হযাাঁ, োোর িনে গতোি 
আোর বিেই মদখা হনযবেি। শুেুে ইন্সনপক্টর েযারােট, মেে মেনে মিেনে মেনে আবে 
জােনত মচনযবেিাে। বেিানব মোে পনে মগনি তা়োতাব়ে বিটানফানর্ড মপৌঁনোনত পারব। 
মিেনের েেডচারীরা বিি ময প্রচণ্ড তুষারপাত হবার দরুে পেোট িব বন্ধ তাই 
গাব়েনো়োও চিনে ো, অতএব বিটানফানর্ড যাবার প্রশ্নই ওনি ো। অেচ োোর িনে 
মদখা েরাটা বেি খুবই জরুরী। 
 
জরুরী? হিাৎ প্রশ্ন েরনিে ইন্সনপক্টর েযারােট। 
 
হযাাঁ, োোর োে মোোর পনর মিেনের এে মপাটডার জাোি ময মি তানে িািিানবই 
মচনে এবং বতবে মযখানে োনেে মি জাযগাটার আিি োে হি এক্সহযাম্পটে। ওই 
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মপাটডারই আোয বনি বদি হাাঁটাপনে বেিানব এনগানি আবে অল্প িেনযর েনধয মিখানে 
মপৌঁনোনত পারব। 
 
তখে েটা মবনজবেি েনে আনে? 
 
তা দুপুর এেটা মতা বনটই, মজেি বপযািডে বিনত িাগি, এরপর আবে বি ক্রাউেি 
োনে এেটা িরাইনয উিিাে, মিখানে িাঞ্চ মখনয োোর োনে যাব বনি রওো হিাে। 
 
েটা োগাদ। েনে আনে? 
 
দুিঃবখত, তা বিে েনে েরনত পারবে ো। 
 
 বতেনট? চারনট? িান়ে চারনট? 
 
ওই ওইরেেই হনব, আেতা আেতা েনর মজেি জবাব বদি, তনব তার পনর েয। 
 
িরাইনযর োবিে বেনিি মববিং জাবেনযনেে, আপবে িান়ে চারনট োগাদ রওো 
হনযবেনিে। যাে, তারপর বে হি? 
 
তুষার ঢাো পে োব়েনয এেিেয োো হযানজিেুর োনে ময বাব়ে িা়ো বেনযবেনিে 
মিখানে মপৌঁনোিাে, ওাঁর িনে েোবাতডা মিনর আবার িরাইনয বফনর এিাে। 
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মবে, এবার বিুে মতা বেিঃ বপযািডে, োোর বাব়েনত মপৌঁনোনোর পনর আপবে মিতনর 
ঢুেনিে বেিানব? 
 
মেে? আবে বেনচ েবিংনবি বাজািাে, তার বেেুক্ষণ পনর োো বেনজই িদর দরজা 
খুনি বদনিে। 
 
আপোনে ওই িেনয মদনখ বতবে বেশ্চযই খুব অবাে হনযবেনিে, তাই ো? 
 
বিে ধনরনেে, োো আোয মদনখ খুব অবাে হনযবেনিে। 
 
তা েযানেে মেবিবিযানের িনে অেডাৎ আপোর োোর িনে েোবাতডা বিনত বগনয 
েতটা িেয মিখানে োবটনযবেনিে বেিঃ বপযািডে? 
 
তা পনেনরা েুব়ে বেবেট মতা বনটই, মজেি আবার আেতা আেতা েনর বিি, বেন্তু 
ববশ্বাি েরুে, ইন্সনপক্টর েযারােট, আবে চনি আিার িেয োো বদববয িুস্থয েরীনর 
জীববত বেনিে, এ আবে েপে েনর বিবে। 
 
আপবে যখে ওাঁর োে মেনে ববদায বেনিে তখে েটা মবনজবেি। 
 
দুিঃবখত, দুনচাখ োবেনয মজেি জবাব বদি, তা আোর বিে েনে মেই। 
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িতয মগাপে েরা ময গরুতর অপরাধ তা বেশ্চযই জানেে বেিঃ বপযািডে? পুবিেী ধাাঁনচ 
ে়ো গিায ধেনের িুনর বনি উিনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, েটা োগাদ আপবে আপোর 
োোর োে মেনে ববদায বেনযবেনিে তা আপোর বিেই েনে আনে। িাি চাে মতা 
িেযটা বনি মফিুে। 
 
তখে ববনেি িওযা পাাঁচটা মবনজবেি,িীত গিায জবাব বদি মজেি। 
 
আবার বেনেয বিনিে, এেইরেে ে়ো গিায বিনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, আপবে 
ববনেি মপৌনে েটা োগাদ বি ক্রাউেি িরাইনয বফনর এনিবেনিে। েযানেে 
মেবিবিযানের বাব়ে মেনে হাাঁটা পনে ওখানে মপৌঁনোনত ময মোে িুস্থনদহী োেুনষর িাত, 
ব়েনজার আট বেবেনটর মববে িেয িাগার েো েয। তার োনে এটাই দাাঁ়োনি ময 
োোর োে মেনে আপবে যখে ববদায বেনযবেনিে তখে েব়েনত পাাঁচটা িাাঁইবত্রে বে 
আটবত্রে মবনজবেি। 
 
মিাজাপনে মতা িরাইনয বফনর যাই বে, মজেি বিি, আবে এেটু েুরপনে মব়োনত 
মব়োনত বফনর এনিবেিাে, েহনরর মিতর বদনয হাাঁটনত হাাঁটনত। 
 
ওই প্রচণ্ড িাণ্ডা আর তুষারপানতর েনধয মহাঁনট মব়োনোর িাধ আপোর হি বে েনর? 
যাে, োোর িনে েোবাতডা বে হনযবেি তাই বিুে। 
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মতেে গরুেপূণড মোেও ববষয বেনয ওাঁর িনে আোর েোবাতডা হযবে। মজেি বিি, 
োো মেেে আনেে, ওাঁর বদে মেেে োটনে এইিব মখাাঁজখবর বেিাে, উবেও জােনত 
চাইনিে আেরা মে মেেে আবে, এইিব। 
 
মতাোর েনতা পাো বেনেযবাদী মগানযোর জীবনে আবে খুব েেই মদনখবে, েনে েনে 
তার উনেনেয বিনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, েুনখ বিনিে, তা মজেি, এবার আোর 
এেটা বিনধ িরি প্রনশ্নর জবাব বদে। োো খুে হনযনেে মজনেও োোয বগনয 
মখাাঁজখবর ো বেনয আপবে গতোি এক্সহযাম্পটে মেন়ে িেনে বফনর এনিে মেে? 
েতব়ে অেযায আপবে েনরনেে তা বুঝনত পারনেে? 
 
হযনতা অেযায েনরবে। েুখ তুনি মজেি অেপনট জাোি, বেন্তু ববশ্বাি েরুে ইন্সনপক্টর 
েযারােট, আবে আিনি খুব িয মপনয বগনযবেিাে। জােনত মপনরবেিাে আবে মদখা 
েনর চনি আিার বেেুক্ষণ বানদই োো খুে হে। এবার আপবেই বিুে, আোর পনক্ষ 
িয মপনয এইিানব চনি আিাটা বে খুব অস্বািাববে বেি? খবর মপনযই আবে 
বজবেিপত্র িব গবেনয বেই। তারপর মিেনে মপৌঁনে পনরর মেে ধনর বফনর আবি 
িেনে। আবে যা েনরবে তা পুনরাপুবর মবাোবে বেন্তু এই পবরবস্থবতনত আোর পনক্ষ আর 
বেই বা েরণীয বেি বিনত পানরে? 
 
এইটুেুই আপোর বক্তবয বহিানব ধনর বেনত পাবর তাহনি? 
 
হাাঁ, অবেযই। 
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 তাহনি, বেিঃ বপযািডে, আপোনে এখেই এেবার আোর িনে স্থােীয োোয আিনত 
হনব, মযখানে আপোর এই বক্তবয স্বীোনরাবক্ত আোনর আবে বিনখ মেব, তারপর তানত 
আপোনে বদনয িই েবরনয মেব। 
 
বযাি, শুধু ওইটুেু? 
 
ো, আরও আনে, গম্ভীর গিায ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, তারপনরই আপবে ো়ো 
মপনয বাব়ে বফনর আিনত পারনবে তা িাবনে ো। েযানেে মেবিবিযানের খুনের তদন্ত 
মেষ ো হওযা পযডন্ত আবে আপোনে োোর হাজনত আটনে রাখব। 
 
হা ঈশ্বর! মজেি বপযািডে ববিাপ েনর উিি, আোয এই ববপদ মেনে রক্ষা েরার েনতা 
মেউ বে এখানে মেই? 
 
বিে মিইেুহূনতড ড্রইংরুনের দরজা মিনি মিতনর ঢুেি এে যুবতী। শুধু অপরূপ িুেরী 
বিনি মিই যুবতীর রূপ বণডো েরা যায ো। তার মচানখেুনখ জব়েনয রনযনে এেেই 
এে অপার েরুণার উৎি যা বহু মচষ্টা েরা িনেও িাষায বণডো েরা যায ো। প্রেে 
দেডনে ময মেউ তানে এে েহীযিী পবরত্রাতা বনি েনে েরনত পানর। 
 
বে বযাপার বজে? যুবতী মজেিনে প্রশ্ন েরি, মতাোয এনতা োিডাি মদখানি মেে, বে 
হনযনে? 
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িব মেষ হনয মগনে, এবেবি, মজেি িাো গিায জাোি, ইবে মগানযো ইন্সনপক্টর 
েযারােট, উবে িনেহ েরনেে ময োোনে আবেই খুে েনরবে, তাই এখে আোয 
মগ্রপ্তার েনর োোয বেনয মযনত চাইনেে, বিনেে তদন্ত মেষ ো হওযা পযডন্ত োোর 
হাজনত আোয আটনে রাখনবে। 
 
হানত পানযই শুধু ব়ে হনযনে। োিে েরার িুনর এবেবি বিনত িাগি, অেচ েনট 
এেবেনট বুবর্দ্ যবদ মতাোর োেনতা বজে। উবেি িনে ো োেনি ময পুবিে 
অবফিারনদর প্রনশ্নর জবাব বদনত মেই এই েোটা আর েনব তুবে বেখনব, বিনত 
পানরা? বেশ্চযই মবাোর েনতা এেে বেেু মবফাাঁি েো বনি মফনিনে যার জেয উবে 
মতাোয োোয বেনয মযনত চাইনেে। তুবে এেবট আস্ত গদিড। ইন্সনপক্টর েযারােট, 
আপবে ওনে মগ্রপ্তার েরনেে মেে জােনত পাবর? 
 
িংনক্ষনপ ইন্সনপক্টর েযারােট বুবঝনয বদনিে ময োোর িনে মদখা েনর িরাইনয বফনর 
আিার বেেুক্ষণ পনর মজেি খবর পায ময বতবে খুে হনযনেে, তারপর পুবিনের িনে 
মদখা ো েনর বফনর আনি িেনে। মজেি বিনে ময োবন়ে বগনযই মি পাবিনয এনিনে, 
বেন্তু আইনের মচানখ তার এই আচরণ িনেহজেে, তাই তানে মগ্রপ্তার েরা ো়ো আর 
মোেও পে এই েুহূনতড তার িােনে মখািা মেই। 
 
ববশ্বাি েনরা এবেবি, আতডোদ েনর উিি মজেি বপযািডে। এই জেেয আর েৃেংি 
োজ আবে েবরবে, ববশ্বাি েনরা। 
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বেশ্চযই র্াবিডং, এবেবি িায বদনয বিি, আবে ববশ্বাি েরবে ময এ খুে তুবে েনরাবে। 
আিনি োোনে খুে েরার বহমতই মতাোর মেই। 
 
হা ঈশ্বর। দুবেযায বনু্ধ বিনত আর মেউ আোর রইি ো, ময আোর পানে এনি 
দাাঁ়োনত পানর! মজেি আবার ববিাপ েরনত িাগি। 
 
মে বিি মেই? এবেবি দুহানত মজেনির গিা জব়েনয ধনর মফিি, এই মতা আবে 
আবে। োব়োও োৎ, মজেি। আোর বাাঁ হানতর এই অোবেোর বদনে এেবার তাোও 
 
এই ময হীনরর আংবটটা জ্বিজ্বি েরনে তা মতাোরই মদওযা উপহার বজে। আবে 
মতাোর ববশ্বস্ত প্রণযেী। এতটুেু ো োবন়ে ইন্সনপক্টর েযারােনটর িনে যাও, উবে যা 
বনিে তাই েনরা। বাবে িব বেেু আোর ওপর মেন়ে দাও, মদখনব িব বিে হনয 
যানব। আর এও মজনে মরনখা, তুবে ময এোধানর আস্ত গধডি ও িীতুর বর্ে তা জােনত 
ওাঁর বাবে মেই। 
 
আপোর োেটা বে? ইন্সনপক্টর েযারােট এবেবিনে প্রশ্ন েরনিে। 
 
এবেবি মেফুবিি, ইন্সনপক্টর েযারােট। 
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গর্ ইবিবেং, বেি মেফুবিি। বনিই ইন্সনপক্টর েযারােট মজেিনে বেনয দরজার বদনে 
এনগানিে। 
 
অ বরনবাযার ইন্সনপক্টর েযারােট, বেখুাঁত ফরািীনত পাটা ববদায জাোি এবেবি। 
মজেনির েুনখ আর েো মযাগানিা ো, পাে মেনে টুবপটা তুনি োোয চাবপনয মি এেে 
িনয িনয ইন্সনপক্টর েযারােনটর মপেে মপেে মযনত িাগি মযে তানে ফাাঁিী মদবার 
জেয বেনয যাওযা হনি। োোয যাবার আনগ মপ্রবেোর োে মেনে ববদায মেবার েোও 
িনযর মচানট িুনি মগি মজেি বপযািডে। 
 
. 
 
১১. 
 
 েযানেে মেবিবিযানের খুনের িনে যুক্ত িনেহক্রনে পুবিে তার এে িানগ্ননে মগ্রপ্তার 
েনরনে এই খবর মিােবানরর েনধয দাবােনির েনতা েব়েনয প়েি মগাটা 
এক্সহযাম্পটনে। মগা়োয স্থােীয খবনরর োগজগনিায ময েটোবট মপেনের পাতায োত্র 
বতে চার িাইনে মেনপ প্রোে েনরবেি, মজেি বপযািডে মগ্রপ্তার হবার পনর তারাই 
মেনে প়েি িতয উদ্ঘাটনে, প্রেে পাতায তারাই এই খবরনে যনোবচত গরুে বদনয 
োপনত শুরু েরি। মে েত মজারানিা িতয োবহেী বিখনত পানর তার প্রবতনযাবগতা 
শুরু হি ওইিব োগনজর স্থােীয বরনপাটডারনদর েনধয। তনব েযানেে মেবিবিযানের 
খুনের রহিয উদোটনের গরুেপূণড খবরগনিা মযনহতু চািডি এোরববই িবার আনগ 
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মযাগা়ে েনরবেি তাই অেয মোেও খবনরর োগনজর ক্রাইে বরনপাটডার তার চাইনত িাি 
েিানরজ বদনত পারবেি ো। 
 
েযানেে মেবিবিযানের ো়েীেক্ষত্র িববেেুরই হবদে ময মেজর বারোবব রানখে এটা মি 
জােনত মপনরনে আর বারোববর ফনটা মিািা আর িাক্ষাৎোর মেবার েুনতায মি 
মজাাঁনের েনতা মিাঁনট আনে িবিেয তার িনে িনে। 
 
দুপুরনবিা বেনজর পযিা খরচ েনর মেজর বারোববনে িাঞ্চ খাওযাি এোরবব আর 
বেেুক্ষণ বানদই েটি এে আশ্চযড েটো। মেজর বারোবব িাঞ্চ মখনয ববদায মেবার পনর 
বি ক্রাউেি িরাইনয মঢােবার বিাঁব়ের োোয দাাঁব়েনযবেি এোরবব, আনে পানে জনে 
োো তুষার গিনত শুরু েনরনে তার ওপর বিেনর এনি পন়েনে িূনযডর উজ্জ্বি বেরণ, 
দুনচাখ মেনি মিই দৃেয উপনিাগ েরবেি মি, এেে িেয এে অনচো োরীেণ্ঠ তার 
োনে এি, োপ েরনবে–বিনত পানরে এই এক্সহযাম্পটনে মদখার েনতা বে বে আনে? 
 
েুখ বফবরনয তাোনতই এোরববর চকু্ষবস্থর। আাঁনটা োউজািড আর জযানেট চাপানো োাঁনধ 
মঝািাবযাগ এেে এে রূপিী-যুবতীর িনে তার দৃবষ্ট বববেেয হি যার রূনপর বণডো তার 
েনতা ঝােু বরনপাটডানরর পনক্ষও মদওযা িম্ভব েয। েনে েনে আনক্ষপ েরি এোরবব, 
এই িুেরী যবদ আোর মপ্রবেো হনতা। েুনখ বিি, এেটা পুনরানো আেনির দূগড আনে, 
এোরবব বিি, যবদও তানে মতেে মোেও দ্রষ্টবয মোেেনতই বিা যায ো। আপবে 
চাইনি আবে আপোনে পে মদবখনয মিখানে বেনয মযনত পাবর। 
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আপোনে গাইর্ বহিানব মপনি আবে বেনজনে ধেয েনে েরব, যুবতী বিি, আপবেই 
মতা িাংবাবদে বেিঃ এোরবব, তাই ো? 
 
হযাাঁ, অবাে হনয এোরবব প্রশ্ন েরি, বেন্তু আোর পবরচয আপবে জােনিে বে েনর? 
 
এই িরাইনযর োবিে বেনিি মববিং বনিনেে, যুবতী বিি, আোর োে এবেবি 
মেফুবিি। বেিঃ এোরবব আপোর িাহাযয আোর খুব দরোর। 
 
এোরবব পুিবেত হনয বিি, বেশ্চযই েরব, বেন্তু বযাপারটা বে বিুে মতা? 
 
েযানেে মেবিবিযানের খুনের িনে যুক্ত বনি িনেহক্রনে পুবিে যানে মগ্রপ্তার েনরনে 
মিই মজেি বপযািডে আোর প্রণযী, ওর িনে আোর এেনগজনেি হনয মগনে। 
 
ওিঃ, চাপা দীেডশ্বাি মফনি এোরবব বিি, তাহনি এই বযাপার 
 
আনে হযাাঁ, এবেবি বিি, বেন্তু বজে ময এই খুে েনরবে মি ববষনয আবে পুনরাপুবর 
বেবশ্চত, আর তা প্রোণ েরব বনিই আবে এখানে েুনট এনিবে, বেন্তু পুরুষ োেুষ পানে 
ো োেনি বে এনিাব়ে েবিে োজ িফি েরা িম্ভব? পুরুষ োেুনষর োে, বুবর্দ্ িবই 
িাি, মেনযনদর বদনয অনতা িািিানব হয ো। 
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হযাাঁ আেতা আেতা েনর এোরবব িাহি বদনয বিি, এ বযাপানর আবে আপোর িনে 
িমূ্পণড এেেত। 
 
জানেে, আজ িোি মেনে আরও েত ব়ে ব়ে বরনপাটডারনদর িনে েো বিিাে, 
িাহযয চাইিাে বেন্তু মদখিাে তানদর োনরার েনটই মিই বস্তুবট মেই যার োে উপবস্থত 
বুবর্দ্, িবাই মেেে মযে মবাো মবাো েুখ েনর ফযািফযাি েনর তাবেনয োনেে আোর 
েুনখর বদনে আর োনঝ োনঝ চাপা দীেডশ্বাি মফনিে। এাঁনদর েনধয শুধু আপোনেই 
বুবর্দ্োে বনি েনে হি, তাই 
 
িুি েরনেে েযার্াে, আপবে আোর িম্পনেড খানোো বাব়েনয বিনেে, আবে বেনজনে 
অনতাটা গরুেপূণড বনি েনে েবর ো। 
 
আোর এেটা প্রস্তাব আনে, এবেবি বিি, আপবে আর আবে দুজনে বেনি এেিনে যবদ 
অংেীদানরর েনতা এই খুনের তদন্তটা মবিরোরী পযডানয েরনত পাবর তাহনি আপবে 
আর আবে দুজনেরই িািবাে হবার িম্ভাবো। 
 
বেিানব, এোরবব প্রশ্ন েরি। আবে যানে পুবিনের খপ্পর মেনে বাাঁচানত চাইবে মিই 
মজেি বপযািডে বেনদডাষ প্রবতপন্ন হনয মবেিুর খািাি পানব আর এই রহনিযর তদন্ত 
েরনত বগনয ময মগাপে খবর আোনদর হানত আিনব মি িবই আপবে েুপ বহিানব 
মযাগাে বদনত পারনবে আপোর োগনজ। বুঝনত পারনেে ো, আবে এ বযাপানর 
পুনরাপুবর আপোর ওপনরই বেিডর েরনত চাইবে। 
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েুনখ এেিনে োজ েরার মিাি মদখানিও আিনি এবেবি চাইবেি এোরবব তার 
অধীনে মেনে এে ধরনের মবিরোরী মগানযোর োজ েরুে। এোরবব ময তার রূনপ 
েনজনে এটা বুঝনত তার মবগ মপনত হযবে তাই এবেবি প্রস্তাব মদবার িনে িনে তার 
মতাষানোদও েরবেি। এবেবির িাগয িাি। এোরবব িহনজই তার মটাপটা বগনি 
মফিি। 
 
িবতযই আপোর জবাব মেই। মদাঁনতা হাবি মহনি এোরবব বিি, মযবদে মেনেই মদখা 
যাে ো মেে আপোর তুিো হয ো। মবে, এবেবি মতাোর প্রস্তানব আবে রাজী, এখে 
মেনে িবডান্তেরনণ আবে মতাোর িনে িহনযাবগতা েরব। 
 
এবার তাহনি বানজ েো বাদ বদনয বনিা মতা মোে বদে মেনে এনগানবা? এবেবি 
জােনত চাইি। 
 
আবে আজ ববনেনি বিটানফার্ড যাবি, এোরবব জাোি, তুবেও আোর িনে চনিা ো। 
 
মিখানে বে আনে শুবে। 
 
আনেে এেজে,এোরবব বিি, তার োে মেজর বারোবব, েযাপনটে মেবিবিযনের 
বহুবদনের পুনরানো বনু্ধ। উবে িীষণ মিনেনি রুবচর মিাে, খবনরর োগনজর বরনপাটডার 
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মদখনিই চনট যাে। অেচ এই মিােই হানি আোনদর োগনজর এেটা ফুটবনির খাবার 
িবিে উত্তর পাবিনয েগদ পাাঁচ হাজার পাউে পুরষ্কার মপনযনেে। 
 
তাহনি আবে যাবি, এবেবি বিি, আবে মোোও মগনি েখেও খাবি হানত বফনর আবি 
ো, বেেু ো বেেু এেটা বিেই মজাগা়ে েবর। 
 
বি ক্রাউেি িরাইখাো মেনে মববরনয পে মদবখনয এবেবিনে পুনরানো দুনগডর োনে বেনয 
এি এোরবব, বেন্তু এবেবি দুনগডর মিতনর মঢাোর মোেও আগ্রহ ো মদবখনয েযানেে 
মেবিবিযাে-এর খুনের তদন্ত িম্পনেড আনিাচোয মেনত উিি তার িনে। 
 
আিুে, খাাঁবট মগানযোর মচাখ বদনয আেরা মগাটা পবরবস্থবতটা ববচার েনর মদবখ, বনিই 
পনেট মেনে মোটবই আর মপেবিি মবর েরি এবেবি। তার পাতায পাতায মিখা 
োেগনিায মচাখ বুবিনয মি বিনত িাগি : 
 
েযানেে মেবিবিযানের েৃতুয হনি যারা িািবাে হনব তানদর েনধয আনেে–(১) আোর 
িদ্রনিাে, (২) ওর মবাে বিিবিযা আর ওনদর োিী মজবেফার গার্ডোর যাাঁর স্বােী যুর্দ্ 
মেনে পেু হনয বফনরনেে। বিিবিযানে বেনদডাষ বহিানব ধনর মেওযা যায, জীবনে এেটা 
োবেও োনর বে মি। বেন্তু তার মিখে স্বােীবট খুব িুববধার মিাে েে, েদ আর 
মেনযোেুষ িংক্রান্ত যতরেে মোংরাবে আনে তার মোেবটনতই তার অরুবচ মেই। টাোর 
বপেনে ও বদেরাত পাগনির েনতা েুনট মব়োনি। বিিবিযা ওর োোর টাোটা মপনি 
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োবটডে বিে মিটা হাবতনয মেনব, তারপর ওনে বেেু ো জাবেনয িনর যানব ওর জীবে 
মেনে। 
 
িদ্রনিাে মতা খুবই রূপবাে, এোরবব বিি, মেনযরা মতা ওনে পুনজা েনর শুনেবে। 
 
িুি শুনেনেে, এবেবি বিি, যানদর স্বােী মেনেও মেই, মিইিব মিািাইবট মির্ীরা 
োবটডনের মপেে মপেে েুেুনরর েত েুনর মব়োে, তার িনে দুরাত োটানত মপনি ধেয 
হনয যাে। বেন্তু যাাঁরা খাাঁবট োেুষ তারা ওনে অন্তর মেনে েৃণা েনর। 
 
হযাাঁ, িনেহিাজে বযবক্ত বহিানব োবটডনের োেও মিখা যায, এোরবব মোট বেনত বেনত 
বিি, মিখনের েেনবনে এে েযতাে হনিও হনত পানর। আিা, তুবে বে েনে েনরা 
েযানেে মেবিবিযাে-এর আিি খুেী এই অপরানধর যাবতীয দায মজেনির োন়ে 
চাপানত চাইনে? 
 
তুবে আর আবে দুজনে বেনি যবদ আিি খুেীনে খুাঁনজ মবর েরনত পাবর তাহনি 
চাবরবদনে দারুণ বহ-বচ পন়ে যানব,এোরবব বিি, আবে তখে হনয যাব মর্ইবি অযযার 
োগনজর অপরাধ ববনেষে। বেন্তু এবেবি এিব বযাপার মতা শুধু গল্প উপেযানিই েনট 
বনি জাবে। 
 
মবাোর েনতা েো মবানিা ো। এবেবি চাপা ধেনের িুনর বিি, আবে যখে মতাোর 
িনে হাত বেবিনযবে তখে এিব আোর মবিানতও েটনব মজনে মরনখা। 
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আিা, এোরবব বিি, মতাোর মজবেফার োিীনে বে িনেনহর আওতায রাখা যায? 
 
জবেফার োিী মিাে বহিানব খুবই িাি বেন্তু তাহনিও তদনন্তর স্বানেড ওাঁনেও িনেনহর 
বাইনর রাখা যায ো। েটোর িেয বতবে বেনিে এনক্সটানর যা এখাে মেনে খুব মববে 
দূনর েয। এেেও হনত পানর ময মজবেফার োিী ওাঁর িাইনযর িনেও মোেও োরনণ 
মদখা েরনত এনিবেনিে। েযানেে মেবিবিযাে হযনতা মিইিেয ওাঁর িগ্নীপবত অেডাৎ 
মজবেফার োিীর স্বােী েযানেে গার্ডোর িম্পনেড মোেও েন্তবয েনরবেনিে যা শুনেই 
োিী রানগ বহতাবহত োে হাবরনয মফনিবেনিে, হানতর োনে ওই মোটা েিটা মদখনত 
মপনয তাই বদনয প্রচণ্ড আোত মহনেবেনিে তার িাইনযর োোয। 
 
বািঃ, চেৎোর অেুোে। এোরবব তাবরফ েরার িুনর বনি উিি, আর োনে িনেহ 
েরনো? 
 
আবে োউনেই বাদ বদবি ো, এবেবি বিি, এেে বে েযানেে মেবিবিযানের রাাঁধুবে 
োে চাের ইিােিনেও েয। ইিােনির োজেনেড েযানেে মেবিবিযাে অবেযই 
বচরবদেই খুবে বেনিে, উইনি তানে ববশ্বস্ত বনি উনল্লখও েনরনেে এবং তানেও 
এেনো পাউে মদবার েো উইনি বিনখনেে বতবে। বি ক্রাউেি িরাইখাোর োবিে 
বেনিি বববিংনযর মবােবটনে ইিােি হানি ববনয েনরনে। বেনিি বববিংনযর মপট খুব 
আিগা, আবে মদখব ওাঁর োে মেনে বেেু খবর মবর েরা যায বেো। ময পুবিে 
েেডচারীবট প্রেে েযানেে মেবিবিযানের েৃতনদহ মদখনত মপনযবেি মিই েেনিবি 
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মগ্রিনির মোট েযাবিোও ওই িরাইনয চােরী েনর, আবে ওনেও হাত েরব মদনখ 
বেনয। পুবিে এই খুনের তদন্ত েরনত বগনয েখে মোে পনে এনগানি মি িবই আবে 
ওর োে মেনে জােনত পারব। তনব েযানেে মেবিবিযাে যাাঁনে বাব়েিা়ো বদনযবেনিে 
মিই বেনিি উইনিট আর তার মেনয িানযানিটনে আোর খুব অদু্ভত বনি েনে হনি। 
 
মেে? এোরবব প্রশ্ন েরি। 
 
েীতোনির োঝাোবঝ োগাদ বাব়ে িা়ো বেনযবেনিে, এবেবি বিি, এটা প্রেে োরণ। 
বেতীয োরণ হি ওাঁনদর মপ্রতচচডার বযাপারটা, আিা মতাোর বেনজর বে এই 
বযাপারটানে খুব জবটি ও রহিযেয বনি েনে হনি ো? 
 
মি মতা হনিই, এোরবব িায বদনয বনি, তনব এ িম্পনেড োগনজ বেেু মিখার আনগ 
বেযবেত মপ্রতচচডা েনরে এেে বেেু বববেষ্ট মিানের িনে আনিাচো েরব, তানদর 
েতােত মেব। 
 
আনর, মতেে মিাে মতা আোনদর হানতর োনেই আনেে। 
 
 মে বি মতা? 
 
 মেে? এোরবব বিি, িযার আেডার মোোে র্নযি, বযবে োিডে মহােনির েনতা এে 
গনল্পর মগানযো চবরত্র বতবর েনর প্রচুর োে যে অজডে েনরনেে। 
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িযার আেডার মোোে র্নযনির িনে মপ্রত-চচডার বে িম্পেড? এবেবি প্রশ্ন েরি। 
 
উবে বেনজই এে রহিযেয োেুষ। এোরবব বিি, মগানযো গল্প আর ঐবতহাবিে 
উপেযাি বিনখ জীবনের অনধডে িেয োবটনযনেে, এখে বুন়োবযনি িূতনপ্রত আনে বে 
মেই তাই বেনয প়োনোো েরনেে। বই পত্র প়েনেে, মপাি়ো বাব়েনত অর দুনগড রাত 
োটানিে, যানে বনি মপ্রততাবেে, গনবষণা। তনব এ িম্পনেড আোর মোনো অবিেতা 
মেই। 
 
িূতনপ্রনত আোর এতটুেু ববশ্বাি মেই, এবেবি বিি, আর অনিৌবেে বযাপার বনি বেেু 
আনে এেটা আবে ববশ্বাি েবর ো। েযানেে মেবিবিযাে খুে হনযনেে এই খবর মি 
এনি জাবেনয মগি বেন্তু মে তার খুেী মি েো মচনপ মগি মেে? আিনি এিনবর 
মোেও বিবত্ত মেই। 
 
আবে এেটা গাব়ে িা়ো েনরবে, এোরবব বিি, আধেণ্টার মিতর আেরা দুজে তানত 
মচনপ মপৌঁনে যাব বিটানফানর্ড। 
 
োিঃ, এবার মদখবে আোনেই বিনত হনি চািডি, মতাোর জবাব মেই, এোরববর িাব 
আর িবে অেুেরণ েনর েন্তবয েরি এবেবি, যা মদনখ এোরবব ো মহনি পারি ো। 
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এবার তাহনি চনিা, িরাইখাোয বফনর যাই, এবেবি বিি, জাোোপ়ে গবেনয বেনিি 
মববিংনযর মপট মেনে মদবখ মোেও খবর মবর েরনত পাবর বেো। পুবিে বজেনে ধনর 
বেনয মগনে বনি আোর েে ময মিনে মগনে তা মবাঝানত আোয এবার োনে োন্না 
োাঁদনত হনব। 
 
. 
 
১২. 
 
বি ক্রাউেি িরাইনয বফনরই এবেবি মদখি মববিং হিেনরর োঝখানে এনি, 
দাাঁব়েনযনেে। 
 
বেনিি মববিং, এবেবি বিি, আজ ববনেনিই আবে রওো হবি 
 
আজ ববনেনিই? বেনিি মববিং প্রশ্ন েরনিে, তাহনি চারনট দনের মেে ধনর এনক্সটানর 
যানিে? 
 
ো, এবেবি জবাব বদি, আবে বিটানফার্ড যাব। িািেো ওখানে আপোর মচোনোো 
এেে মেউ আনেে বে যাাঁর োনে ওিা যায? 
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িবতয? বেনিি মববিং প্রশ্ন েরনিে, ইনয যবদ োউনে ো বনিে তাহনি এেটা খবর 
আপোনে মদব বেি এবেবি। 
 
আপবে বেিডনয আোর োনে েুখ খুিনত পানরে, এবেবি বিি, আবে িুনিও োউনে 
বেেু জাোব ো। 
 
বেিঃ বপযািডেনে মচনেে মতা? বেনিি মববিং গিা োবেনয বনি উিনিে, পুবিে ওাঁনে 
মগ্রপ্তার েনরনে। 
 
মি বে? দুিঃিংবাদ শুনে এবেবির বুনের মিতরটা মোঁনপ উিি, েনব মগ্রপ্তার হনিে? 
 
এই মতা আজই, বেনিি মববিং জবাব বদনিে, োত্র আধেিা আনগ। 
 
আোর পনক্ষ এটা খুবই দুিডাগযজেে, বেনিি মববিং,বিনত বগনয এবেবির গিা ধনর 
এি, দুনচানখর মোে মবনয জি গ়োনত িাগি, আপবে হযনতা জানেে ো ময আেরা 
দুজনেই পরস্পরনে িািবাবি, েীগবগরই আেরা ববনয েরব বনিও বস্থর েনরবেিাে 
বেন্তু তার আনগই এেে এেটা ববশ্রী বযাপার েটি! হা ঈশ্বর! ববশ্বাি েরুে বেনিি 
মববিং এই জেেয অপরাধ ও েনরবে, পুবিে বেবেবেবে ওনে মগ্রপ্তার েনরনে। এইটুেু 
বনি বেনিি মববিংনযর বুনে োো গাঁনজ ফুাঁবপনয ফুাঁবপনয োাঁদনত িাগি। 
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েটো যখে েনটনে তখে শুধু োন্নাোবট েনর মোেও িাি মেই বাো,বেনিি মববিং 
রুোনি এবেবির মচানখর জি মোোনত মোোনত িহােুিূবতর িুনর বিনিে, তার মচনয 
এখে বেনজনে েক্ত েনরা। ময িানবই মহাে, বজেনে বাাঁচানতই হনব। 
 
তাহনি মতা মতাোয বিটানফার্ড-এ মযনত হনব, বেনিি মববিং বিনিে, ওখানে িদ্রিানব 
োোর েনতা জাযগা এেটাই আনে তাহনি বিটানফার্ড হাউি। ওই বাব়ের পাাঁচ েম্বর 
েহনি োনেে বেনিি োবটডি, গরনের িেয উবে েরিা়ো মদে। বেন্তু অতদূর যানব 
বেিানব? গাব়েিা়ো েনরনো? 
 
ো, এবেবি বিি, আবে বেিঃ এোরববর গাব়েনত মচনপ যাব। 
 
আর বেিঃ এোরবব বেনজ মোোয োেনবে? 
 
 মেে, এবেবি জবাব বদি, বেিঃ এোরবব িম্পনেড আোর খু়েতুনতা িাই, আেরা দুজনে 
বেনিি োবটডনির েহনির এেটা ের িা়ো বেনয োেব। 
 
তাহনি মতা খুবই িাি হয, বেনিি মববিং বিনিে, তাহনি আর মদরী ো েনর 
মচানখেুনখ জি বদনয মিনজগনজ বতবর হয োও, আর হযাাঁ, মোে বাো, আবে বেনজও 
এখানে মচাখ োে িবিেয মখািা রাখব, মতেে মোেও খবর মপনিই মতাোয জাোব, 
পুবিে বেেু মটর পাবার আনগই। 
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িবতয েযার্াে, এতক্ষণ বানদ এবেবি খুবেিরা গিায েন্তবয েরি, আপোর দযার তুিো 
হয ো। 
 
চা মখনয োো খাওযার ববি বেবটনয এবেবি মববরনয এি বি ক্রাউেি িরাই মেনে। বেিঃ 
এোরবব তার পুরনো মফার্ড গাব়ে বেনয বতবর হনযবেি, এবেবিনে মদখনত মপনযই মি 
মপেনের দরজা খুনি বদি। 
 
এেটা েো, এবেবি বিি, আপোনে বেন্তু আবে আোর খু়েতুনতা িাই বনি পবরচয 
বদনযবে তা িুনি যানবে ো। এটা গ্রাোঞ্চি বেো, মেনিনেনযনদর অবাধ মেিানেো 
অনেনেই এখানে িাি মচানখ মদনখ ো। 
 
বািঃ চেৎোর! এোরবব েন্তবয েরি, তাহনি আবে মতাোনে এবেবি বনি র্ােব, 
মেেে? 
 
এেনোবার, এবেবি ো়ে মেন়ে েুচবে হািি। আর মতাোয র্ােব চািডি বনি। 
 
এবেবির েো মেষ হনতই এোরবব গাব়েনত িাটড বদি। 
 
. 
 
১৩. 
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বিটানফার্ড মপৌঁনে বিটানফার্ড হাউি খুাঁনজ মবর েরনত এবেবির আর চািডনির অিুববনধ 
হি ো, যোিেনয বেনিি োবটডনির োনে তানদর দুজনের োো খাওযার বযবস্থাও হনয 
মগি। বেনিি োবটডি এবেবি আর চািডনির আবতনেযর ত্রুবট েরি ো, মগা়োনতই বেনজর 
হানত চা বতবর েনর খাওযানিে তানদর, আর মিই ফাাঁনে তাাঁর েুখ মেনে বিটানফার্ড 
হাউনির বাবিোনদর োে, ধাে, মপো িববেেুই মেৌেনি মজনে বেি এবেবি। চা পবড 
মেষ হনি চািডি এবেবিনে িনে বেনয মেজর বারোববর েনটনজর বদনে রওো বদি। 
েটোচনক্র তখেই ইন্সনপক্টর েযারােট এনি হাবজর হনিে বিটানফার্ড হাউনি, মিাজা 
বেনিি উইনিনটর িনে মদখা েনর বেনজর পবরচয বদনিে বতবে, েো প্রিনে জাোনিে 
ময েযানেে মেবিবিযানের খুনের বযাপানর বতবে তানদর বেেু প্রশ্ন েরনবে। বেনিি 
উইনিনটর মেনয িানযানিটও মিইিেয বনিবেনিে তার োনযর গা মোঁনষ। 
 
আপবে বে জােনত চাে বিুে ইন্সনপক্টর েযারােট, বেনিি উইনিট বিনিে, আবে যতদূর 
িম্ভব িবিে উত্তর বদনয িাহাযয েরব আপোনে। হযনতা এই বাব়েনত এেে মোেও 
িূত্র োেনত পানর যা এই খুনের তদনন্ত আপোনে িাহাযয েরনত পারনব। বেন্তু মতেে 
বেেু আনদৌ আনে বেো মি ববষনয আোর খুব িনেহ আনে। েযানেে মেবিবিযাে তাাঁর 
বযবক্তগত যা বেেু বযবহাযড বজবেিপত্র বেি িব এ বাব়ে মেনে অনেে আনগই িবরনয 
মফনিবেনিে, এেেবে ওাঁর োে ধরার বেপখাো পযডন্ত। হযনতা উবে ধনরই বেনযবেনিে 
ময িা়োনট বহিানব ওাঁর এইিব মিৌখীে বজবেনির মোেরেে যত্ন আবে েরব ো তাই। 
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তার োনে ওাঁর িনে আপোর আনগ োেনত পবরচয হযবে?ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন 
েরনিে। 
 
ো, ইন্সনপক্টর েযারােট, আবে এই বাব়ে িা়ো মেবার পনর েতবার বচবি বিনখ ওাঁনে 
আিবার জেয অেুনরাধ জাবেনযবে, এেে বে বর্োনরর মেেন্তন্ন পযডন্ত েনরবে, বেন্তু উবে 
এেবারও আনিে বে। আিনি উবে ময িীষণ িাজুে আর েুখ মচারা মিাে বেনিে 
তানত আোর এতটুেু িনেহ মেই। অেচ দুিঃনখর বযাপার হি অনেনেই এই স্বিানবর 
জেয ওাঁনে োরীববনেষী বিনতা। 
 
মদখুে েযার্াে, ইন্সনপক্টর েযারােট বিনিে, আবে যতদূর মজনেবে েযানেে 
মট্টবিবিযানের েৃতনদহ িবার আনগ আববষ্কার েনরে ওাঁর পুনরানো বনু্ধ মেজর বারোবব 
আর এও মজনেবে ময তার আনগ এখানে মপ্রতচচডার অেুষ্ঠানে বেবিত হনযবেনিে। 
 
ইন্সনপক্টর েযারােনটর েো মেষ হবার িনে িনে িানযানিনটর গিার মিতর মেনে ক্ষীণ 
আতডোনদর েনতা এেটা েব্দ মববরনয এি। 
 
মবচারী িানযানিট! মেনযর বদনে আ়েনচানখ তাবেনয বেনিি উইনিট েন্তবয েরনিে এই 
েটো েটবার ফনি ও োেবিে বদে মেনে িযােে মিনে পন়েনে। অবেয শুধু ও এো 
েয, আোনদর িবারই এেই অবস্থা। আবে েুিংোরািন্ন েই, বেন্তু তাহনিও বযাপারটা 
অনিৌবেেিানব আোর মচানখর িােনে েনটবেি। 
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িবতয বিনেে? ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন েরনিে। 
 
বেশ্চযই। বেনিি উইনিট জবাব বদনিে, যবদও মগা়োয আেরা বযপারটানে বেেে েজা 
বনিই ধনর বেনযবেিাে। মরাোল্ড গারবফল্ড োনে এে তরুণ মিবদে ওই অেুষ্ঠানে মযাগ 
বদনযবেনিে। আেরা মগা়োয তানেও িনেহ েনরবেিাে, মিনববেিাে এবট ওাঁরই োজ। 
 
তাহনি মগা়োয যা বেেে েজা বনি েনে হনযবেি তাই এখে আপোর োনে এে 
অনিৌবেে বযাপার হনয দাাঁব়েনযনে, তাই ো?ইন্সনপক্টর েযারােট প্রশ্ন েরনিে, িাধারণ 
িানব যার বযাখযা খুাঁনজ পাওযা যায ো? 
 
বিে ধনরনেে, ইন্সনপক্টর েযারােট, বেনিি উইনিট জবাব বদনিে, আবে এখে বেবশ্চত 
ময মযবদে আোনদর এই মপ্রতচনক্রর অেুষ্ঠানে েযানেে মেবিবিযাে খুে হনযনেে বনি 
ময খবর আেরা মপনযবেিাে তা বেশ্চযই মোেও অেরীরী মপ্রতাত্মা আোনদর 
জাবেনযবেি। 
 
তাই, ইন্সনপক্টর েযারােট এবার ইনি েনরই প্রিে পাটানিে, আিা দবক্ষণ আবিোর 
মোে অংনে আপোরা োেনতে? 
 
আেরা মেপ টাউনে োেতাে, ইন্সনপক্টর, বেনিি উইনিট জবাব বদনিে, আোর মেনয 
আনগ েখেও ইংিযানে আনিবে, তাই এখানে এনি তুষারপাত মদনখ ও েুগ্ধ হনয মগনে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার অ্যাট হ্যাজেলমুর । আগাথা ক্রিক্রি। উপন্যাস 

128 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

তা অেযােয জাযগা োেনত আপবে মবনে মবনে এই এিাোয এনিে মেে? ইন্সনপক্টর 
েযারােট প্রশ্ন েরনিে। 
 
আেরা বর্িেোযার ববনেষতিঃ র্াটডেুর িম্পনেড প্রচুর বই পন়েবে, বেনিি উইনিট জবাব 
বদনিে, জাহানজও এই জাযগার ওপর গাদা গাদা বই পন়েবে আর তার ফনিই আগ্রহ 
মবন়েনে। 
 
বেন্তু তাই বনি এক্সহযাম্পটনে? ইন্সনপক্টর েযারােট আবার প্রশ্ন েরনিে, এনতা 
এনেবানর অজপা়োগাাঁ, অনেনেই এর োে মোনে বে। 
 
আনগই মতা আপোনে বিিাে ইন্সনপক্টর ময এই এিাো িম্পনেড প্রচুর বইপত্র আেরা 
পন়েবে। তাো়ো এখানে আিার পনে জাহানজ এেজে যুবনের িনে আিাপ হনযবেি, 
এক্সহযাম্পটে িম্পনেড তার েুনখও অনেে প্রেংিা শুনেবে। 
 
তরুণ যুবে? ইন্সনপক্টর েযারােট জােনত চাইনিে, তা মেনিবটর োে বে বিুে মতা? 
 
িুরু েুাঁচনে বেনিি উইনিট জবাব বদনিে, বে মযে ওর োে, বুনিি ো স্মাইে, তা বিে 
েনে প়েনে ো। 
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তারপনরই আপোর এই জাযগাটা িাি মিনগ মগি আর আপবে বাব়ের দািািনদর ধনর 
ধনর বচবি বিখনত িাগনিে যানত এখানে আপোর পেেেত এেটা বাব়ে তারা মযাগা়ে 
েনর মদে, তাই ো? 
 
হযাাঁ, ইন্সনপক্টর, বেনিি উইনিট ো়ে মেন়ে িায বদনয বিনিে, আপবে যা বিনিে 
েটোটা বিে তাই েনটবেি। 
 
িদ্রেবহিা বেনজনে খুব চািাে িানবে, ইন্সনপক্টর েযারােট বেনজর েনেই েন্তবয 
েরনিে, আ়েনচানখ তাবেনয মদখনিে িানযানিনটর দুনচাখ আগনের েনতা জ্বিনে। 
মগাটা বাব়েখাো খুাঁবটনয খুাঁবটনয তল্লািী েরনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, বেন্তু এেে বেেুই 
তার হানত এি ো যা তদনন্তর োনজ িাহাযয েরনত পানর। তল্লািী মিনর বফনর এনি 
আবার বেনিি উইনিনটর েুনখােুবখ মেৌনচ বিনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, আর তখেই 
িানযানিনটর দুনচানখ িনযর োযা স্পষ্ট মদখনত মপনিে বতবে। 
 
এ বেরেে বযাপার? বেনজর েনে বেনজনে প্রশ্ন েরনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, েযানেে 
মেবিবিযানের খুনের িনে িবতযই, যবদ ওনদর মোেও িম্পেড ো োনে তাহনি 
িানযানিট বেবেবেবে িয পানি মেে? মপট মেনে েো মবর েরার উনেনেয এেটা তীর 
েুাঁন়ে বদনিে বতবে িানযানিনটর বদনে। 
 
আিা িানযানিট, তুবে মতা বপযািডেনে িািিানবই মচনো, োই ো? 
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ইন্সনপক্টর েযারােনটর েুনখর েো মেষ হবার আনগই িানযানিনটর দুনচাখ হিাৎ েপানি 
উিি। দুহাত দুপানে েব়েনয মি োে হাবরনয মেৌচ মেনে গব়েনয পন়ে মগি মেনঝর 
োনপডনটর ওপর। 
 
মবচারী িানযানিট! দীেডশ্বাি মফনি বেনিি উইনিট েন্তবয েরনিে, ওর মদহ েে দুবদে 
মেনেই বড্ড দুবডি। প্রেনে এই মপ্রতচক্র, তারপনর েযানেে মেবিবিযানের রহিযেয 
েৃতুয, এিব েটো ওর স্নাযুর ওপর প্রিাব মফনিনে, তাই োো বিে রাখনত পানরবে, 
ইন্সনপক্টর। 
 
ধেযবাদ েযার্াে, মেৌচ মেন়ে উনি দাাঁব়েনয ইন্সনপক্টর েযারােট জবাব বদনিে, আোর 
মযটুেু জাোর বেি তা জাো হনয মগনে। আজনের েনতা আবে ববদায বেবি। 
 
েো মেষ েনর বতবে আর এেবট েুহূতড দাাঁ়োনিে ো, বিাঁব়ে মবনয মেনে এনিে বেনচ। 
 
. 
 
১৪. 
 
মদখুে ো মেজর বারোবব, এবেবির গিায অিহায িাব ফুনট মবনরাি, বজে বপযািডনের 
িনে আোর ববনযর িব বিেিাে, এবদনে োঝখাে মেনে পুবিে খানোো ওনে খুেী 
িনেনহ মগ্রপ্তার েরি। এখে আবে বে েবর বিুে মতা? 
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িবতযই মতা, মেজর বারোবব িায বদনয বিনিে, এনতা রীবতেনতা আতনঙ্কর বযাপার। 
ববশ্বাি েনরা এবেবি, মতাোয িেনবদো জাোবার িাষা এই েুহূনতড আবে খুাঁনজ পাবি 
ো। বিনত বাধা মেই, আবে এনেবানরর জেযও বজে বপযািডেনে িনেহজেে বনি েনে 
েরবে ো। 
 
পুবিে ো োেনিও আপবে ময বজেনে বেনদডাষ বহিানব েনে েনরে তানতই আবে েৃতে 
মবাধ েরবে মেজর। এবেবি েন্তবয েরি, আিা আপোর বে ধারণা জােনত পাবর। 
েযানেে মেবিবিযানের খুেী মে হনত পানর? 
 
মদখুে েযার্াে, মেজর বারোবব বিনিে, আোর ধারণা বাইনর মেনে মেউ বাব়েনত ঢুনে 
ওাঁনে খুে েনরনে বেন্তু পুবিে তা োেনত রাজী েয। তনব ময যাই বিুে ো মেে এটা 
বিে ময েযানেে মেবিবিযানের মোেও েত্রু বেি ো। 
 
আিা, উবে যানদর বাব়ে িা়ো বদনযবেনিে মিই বেনিি উইনিট আর তার মেনয োেুষ 
বহিানব মেেে? এবেবি প্রশ্ন েরি। 
 
ওাঁরা মতা খুব িাি মিাে বনিই শুনেবে, মেজর বারোবব জবাব বদনিে, মযেে দযািু 
মতেবে পনরাপোরী। 
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তবু এনতা জাযগা োেনত ওাঁরা হিাৎ বিটানফানর্ডর েনতা এে অজ পা়োনগাঁনয এনি 
হাবজর হনিে মেে? 
 
মদখুে েযার্াে, এই বযাপারটা বেনয আবে এেবানরর জেযও োো োোইবে, মেজর 
বারোবব জবাব বদনিে। 
 
ধেযবাদ মেজর, এোরবব দাাঁব়েনয উনি বিি, আজনের েনতা আেরা ববদায বেবি, বেন্তু 
আগােীোি িোনি আবে েযানেরা বেনয আবার এনি হাবজর হব, আপোর এেটা ফনটা 
তুিব, তাো়ো এে িাক্ষাৎোরও মেব। 
 
মবে মতা, মেনবে। বনি মেজর বারোবব হাত তুনি তানদর দুজেনেই ববদায জাোনিে। 
 
বফনর এনি েুনখােুবখ বিি এবেবি আর এোরবব, োোর টুবপটা খুনি খানটর ওপর েুাঁন়ে 
মফনি বদনয এবেবি বিি, চািডি, বেনিি উইনিট ময মপ্রতচচডার অেুষ্ঠাে েনরবেনিে 
তার োে মটবি টাবেডং। মপ্রতচচডা বনি উনল্লখ েরা হনিও এটা আিনি এে ধরনের 
মখিা মযখানে োেবিে বচন্তাতরে হানতর িূক্ষ্ম মপেীগনিানে বেযবন্ত্রত েনর আর তারই 
ফনি মটবনির পাযা ওিাোো েনর, এর েনধয িূতনপ্রনতর মোেও বযাপার মেই। 
 
হযাাঁ, এোরবব ো়ে মেন়ে িায বদনয বনি, োত্রজীবনে মহানিনি োেনত এই মখিা 
আবেও বহুবার মখনিবে। বযাপারটা ময পুনরাপুবর েেস্তাবেে মিবদে মেনে আবে বেনজও 
মতাোর িনে পুনরাপুবর এেেত। 
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এখে মদখনত হনব মিবদনের ওই অেুষ্ঠানে োরা োরা উপবস্থত বেনিে, এবেবি বিি, 
আর িবাইনে বাদ বদনিও মেজর বারোবব আর বেিঃ রাইক্রফনটর োে মেে মে জানে 
বারবার আোর েনে ওিাপ়ো েরনে। ওাঁনদর দুজনের েনধয এেজে যবদ েযানেে 
মেবিবিযােনে খুে েনর োনেে তনব তা মোনটই অস্বািাববে হনব ো। এো়ো বেনিে, 
বেিঃ বর্উে যার িম্পনেড এখেও আেরা বেেুই জাবে ো। এো়ো বেনিি উইনিট আর 
তার মেনয িানযানিট দুজনেই আোর োনে রহিযেয চবরত্র। 
 
বেন্তু মেবিবিযােনে খুে েরার মপেনে তানদর বে স্বােড োেনত পানর? এবেবি প্রশ্ন 
েরি। 
 
বাইনর মেনে মদখনি মোেও স্বােড মেই বনিই েনে হয বনট। এোরবব উত্তর বদি, বেন্তু 
আোর ধারণা মোোও বেশ্চযই মোেও এেটা মযাগিূত্র রনযনে। মিটা বে তাই আোনদর 
খুাঁনজ মবর েরনত হনব। 
 
এবেবি বেেু েন্তবয েরনত যাবিি বেন্তু তার আনগই োনে মোোয গম্ভীর এে 
েিাধ্বেী হি, মিই আওযাজ অনেেক্ষণ পযডন্ত প্রবতধ্ববেত হি। 
 
আওযাজটা শুেনি? বিনত বিনত বেনিি োবটডি এেতিা মেনে দ্রুতপানয ওপনর 
 
মি এনিে।, এবেবি বিি,িনর বপ্রন্সট 
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শুেিাে, এবেবি বিি, বেন্তু ওটা বেনির েণ্টা েযার্াে? 
 
এখাে মেনে বানরা োইি দূনর বপ্রন্সটাউনে মজনির পাগিােিার আওযাজ এটা। বেনিি 
োবটডি বিনিে, এর অেড হি মজিখাো মেনে এেটু আনগ মোেও েনযদী পাবিনযনে। 
এইটুেু বনি বেনিি োবটডি আর দাাঁ়োনিে ো, আনগর েনতাই দ্রুতপানয আবার বেনচ 
মেনে মগনিে বতবে। 
 
ইি, এোরবব বিি, িেযেনতা িববেেু েনট ো, এটাই দুিঃনখর বযাপার। গত শুক্রবার 
বদে যবদ এই েনযদীটা পািানতা তাহনিই িহনজই েযানেে মেবিবিযানের খুেীনে 
ধরনত পুবিনের বেশ্চযই এতটুেু অিুববধা হনতা ো। 
 
হযনতা তাই, িায বদনয বিি এবেবি। 
 
 তা ো েনর বযাটা বতেবদে পনর পািাি, এোরবব বিি, যখে িববেেু পুনরা জবটি হনয 
দাাঁ়োনি। 
 
এবেবি এবানর আর মোেও েন্তবয েরি ো। 
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ক্রসটাজফার্ড হ্াউজসর সামজন্ 
১৫. 
 
পরবদে িোিনবিায বিটানফার্ড হাউনির িােনে পাযচারী েরবেি এবেবি, মিখানেই বেিঃ 
রাইক্রফনটর িনে তার আিাপ হি। েোপ্রিনে বেিঃ রাইক্রফট জাোনিে ময পক্ষীতে 
আর অপরাধতে এই দুবট ববষনয বতবে প্রচুর প়োনোো েনরে। 
 
েযানেে মেবিবিযানের ব়ে িানগ্ন বজে বপযািডেনে পুবিে ওাঁর খুেী িনেনহ মগ্রপ্তার 
েনরনে, বেিঃ রাইক্রফট বনিে, আোর ধারণা ও পুনরাপুবর বেনদডাষ। 
 
বেন্তু বপযািডনের গবতবববধ বা োযডেিাপ িম্পনেড আপবে েতটুেু জানেে? এবেবি প্রশ্ন 
েরি। 
 
এেেোয বিনত মগনি বেেুই জাবে ো, বেিঃ রাইক্রফট উত্তর বদনিে, তনব আপোর 
েনতা িুেরী যুবতীর বযবে প্রণযী বতবে বে আর িবতযই হতযাোরী োেবিেতািম্পন্ন 
মিাে হনবে? মিবদে েটো যা েনটবেি আোর েনত তা এরেে : বজনের হযনতা হিাৎ 
বেেু মববে টাোর দরোর পন়েবেি আর োোর োনে এনি মি ওই টাোটা মচনযবেি। 
বেন্তু বজনের োো অেডাৎ েযানেে মেবিবিযাে ওই টাো তানে বদনত রাজী হেবে। 
টাোটা ো মপনয বজে বেশ্চযই খুব মরনগ যায আর তখেই হানতর োনে পন়ে োো 
ধাতুর হাতিটা তুনি বেনয মি তার োোর োোয আোত েনর িানজানর। এে আোনতই 
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বেশ্চযই েযানেে মেবিবিযাে োরা বগনযবেনিে। মিবদে মেনে এটাই বিা যায ময 
োোনে খুে েরার মোেও পবরেল্পো মিবদে বজনের বেি ো। আবার এেেও হনত 
পানর ময বজে আনদৌ রানগর োোয মিবদে তার োোনে খুে েনরবে, টাো ো মপনয শুধু 
ঝগ়োঝাবট েনর মি ওইবদে মববরনয এনিবেি তাাঁর বাব়ে মেনে। তারপর অেয মোেও 
মপোদার খুেী েযানেে মেবিবিযানের বাব়ের মিতনর মোেও গবতনে ঢুনে পন়েবেি 
যার হানত বতবে খুে হে। এই বেতীয ধারণাবটর ওপনরই আবে মজার বদবি। তাহনি 
এটাও ধনর বেনত হয ময োো িানগ্নর েনধয টাোেব়ে বেনয ঝগ়ো হনি তা আ়োনি 
দাাঁব়েনয আিি অপরাধী শুনে মফনিবেি। এও হনত পানর ময মিই অপরাধী বহুবদে ধনর 
েযানেে মেবিবিযােনে খুে েরার িুনযাগ খুাঁজবেি, ওইবদে োো িানগ্নর ওই ঝগ়ো, মি 
িুনযাগ এনে তুনি বদনযবেি তার হানত। 
 
আপোর এই ধারণা যবদ িবতয হয, বনি েো মেষ ো েনর োঝপনে মেনে মগি 
এবেবি। 
 
-হযাাঁ, আোর এই ধারণা িবতয হনি এটাই প্রবতপন্ন হনব ময আিি অপরাধী েযানেে 
মেবিবিযানের খুবই েবেষ্ট বেি এবং এটাও ধনর বেনত হনব ময মি এই এক্সহযাম্পটনের 
বাবিো। এই প্রিনে যার োে আোর েনে আিনে মি হি েযানেে মেবিবিযানের 
রাাঁধুবে ইিােি। হযনতা েটোর িেয ইিােি বাব়ের মিতনরই বেি আর েযানেে 
মেবিবিযানের িনে তার ব়ে িানগ্ন বজনের ঝগ়োও মি শুেনত মপনযবেি। এখে মদখনত 
হনব েযানেে মেবিবিযাে োরা মগনি ইিােনির মোেওিানব িািবাে হবার িম্ভাবো 
আনে বেো? 
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েযানেে মেবিবিযাে ইিােনির োনে বেেু টাো বদনয বগনযবেি, এবেবি েন্তবয েরি। 
 
পযডাপ্ত মোবটি খা়ো েরার পনর এই যুবক্ত যনেষ্ট েয, বেিঃ রাইক্রফট বিনিে, আোনদর 
জােনত হনব োঝখানে ইিােনির হিাৎ মববে টাোর দরোর পন়েবেি বেো। এো়ো 
বেনিি ইিােিনেও বাদ বদনি চিনব ো। এেেও হনত পানর ময তার বেনজরই হিাৎ 
টাোর দরোর পন়েবেি আর স্ত্রীনে খুবে েরনত বগনযই ইিােি এই োেবট েবটনযনে। 
এটা গ্রাে মদে বেি মেফুবিি, এখানে বববচত্ররূবপেী োরী অনেে মদখনত পানবে 
আপবে। বেন্তু জােনবে, বেনিি ইিােিনে বেেুনতই িনেনহর আওতার বাইনর রাখা 
যানব ো। 
 
আিা বেিঃ রাইক্রফট, এবেবি প্রশ্ন েরি, মপ্রতচচডার োনে আপোরা মিবদে ময 
মটবিটাবেডং-এর মখিায মেনতবেনিে মি িম্পনেড আপোর বেনজর বে অবিেত? 
 
বেি মেফুবিি, বেিঃ রাইক্রফট জবাব বদনিে, আবে অনিৌবেনে ববশ্বািী তা মজনে 
রাখনবে। মিবদনের েটোর পূণড বববরণ আবে পরােনোববদযা গনবষণা িবেবতনত বিনখ 
পাবিনযবে। িবতযই বে অদু্ভত েটো, পাাঁচজে মিাে বনি মপ্রতচচডা েরনে েযানেে 
মেবিবিযানের খুে হবার েটো যারা মেউ জানে ো, বেন্তু মি খবর অনিৌবেে িানব 
তানদর োনে মপৌঁনে মগি এে মপ্রতনিাে-এর এে অজাো বাবিোর োধযনে। 
 
বেিঃ গারবফল্ড মিােবট মেেে? এবেবি প্রশ্ন েরি। 
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 িাি মেনি, বেিঃ রাইক্রফট বিনিে, বেন্তু তার েনধয মোেরেে বেবফযৎ আোর মচানখ 
পন়েবে। 
 
বেনিি উইনিট আর তার মেনযনে আপোর বেরেে েনে হয? 
 
ওাঁরা দুজনেই খুব বেশুনে, বেিঃ রাইক্রফট বিনিে, যবদও বেেুটা মিনেনির ধাাঁনচ। 
ওাঁনদর হানত পযিােব়ে আনে ববস্তর মতেবে ওাঁরা খুবই অবতবেপরাযণ। 
 
এনতা জাযগা োেনত েীতোনি ওাঁরা দবক্ষণ আবিো মেনে এখানে এনি হাবজর। হনিে 
মেে? 
 
আপোর প্রশ্নটা অিেত েয, বেি মেফুবিি, বেিঃ রাইক্রফট বিনিে, বেন্তু দবক্ষণ 
আবিোর প্রচণ্ড গরে ওাঁনদর োনে অিহয হনয উনিবেি তাই েীনতর িেয তুষারপানতর 
েনধয োটানোর মিানি ওাঁরা ো মেনয এনি হাবজর হনযনেে এখানে। 
 
হাাঁটনত হাাঁটনত দুজনে চািুপে মবনয মেনে এি। িােনে এেিাবর িুদৃেয মোট েনটজ, 
তার এেবটর বদনে ইোরা েনর এবেবি প্রশ্ন েরি, এখানে মে োনেে? 
 
েযানেে উইযাট, বেিঃ রাইক্রফট বিনিে, িদ্রনিাে গত যুনর্দ্ পেু হনযনেে। হাাঁটাচিা 
েরনত পানরে ো। 
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উবে বে েযানেে মেবিবিযানের বনু্ধ বেনিে? এবেবি জােনত চাইি। 
 
বনু্ধ েয, বেিঃ রাইক্রফট বিনিে, পবরবচত বেনিে বিা যায, দুজনের েনধয মতেে 
েবেষ্ঠতা বেি ো, উইযাট মোনটই বেশুনে েে তবু েযানেে মেবিবিযাে এবদনে এনি 
ওাঁর িনে মদখা েরনতে। 
 
আরও বেেুক্ষণ যাবার পর বেিঃ রাইক্রফট এবেবিনে তার বেনজর েনটনজ বেনয এনিে। 
বিার েনরর িবেবট আিোরী বইনয িািা, তানদর েনধয পক্ষীতনের চাইনত আধুবেে 
মগানযো গনল্পর বই-ই িংখযায মববে। পৃবেবীর বববিন্ন মদনের ববখযাত ববচার ও তদন্ত 
োবহেীর েনযেবট িংেিে তার মচানখ প়েি। 
 
বািঃ মবে িুের মতা আপোর েনটজটা, এবেবি েন্তবয েরি, বেন্তু অনেেক্ষণ হনয মগনে 
তাই এবার আোয বফরনত হনব। 
 
. 
 
১৬. 
 
মিেফাি খাবার অল্প বেেুক্ষণ বানদই রবণ গারবফল্ড এনি হাবজর হি বেনিি োবটডনির 
বাব়েনত, এবেবির িনে এেরেে মযনতই আিাপ েরি মি। রবণ গারবফল্ড এবেবিনে 
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বেনয এি তার োিী বেি পাবিডহাউনির োনে যার োে এবেবি এর আনগই শুনেবেি 
বেনিি োবটডনির োনে। 
 
তাহনি তুবেই মিই মেনয যার িনে োনেে মেবিবিযাে-এর ব়ে িানগ্ন বজনের ববনয 
বিে হনয আনে? মোেও িূবেো ো েনরই বেি পাবিডহাউি এবেবির বদনে তাবেনয বনি 
উিনিে, মতাোর েো বেনিি োবটডি আনগই আোয বনি মরনখনেে। বজে ময পুনরা 
বেনদডাষ তানত আোর মোেও িনেহ মেই মজনো। আর এটাও মজনো ময পুবিে ওনে 
বিেই মেন়ে মদনব। যা তুবে বেনজ এই খুনের তদন্ত েরনব শুনে আবে খুব খুবে হনযবে, 
আোর পনক্ষ যতটুেু িম্ভব িাহাযয েরব মতাোয। বি, বে েরনত পাবর মতাোর জেয? 
 
রবণ গারবফল্ড বেেু বিনত যাবিি বেন্তু তানে বাধা বদনয বেি পাবিডহাউি বনি উিনিে, 
উাঁহু, গরুজেনদর েোর োঝখানে এেদে েো বিনব ো বাো, আর মোেবদে মযে এটা 
মতাোয েরনত ো মদবখ। তাো়ো তুবে পুরুষ োেুষ, আোনদর মেনযনদর েোর েনধয 
োো মতা মতাোর মোেও দরোর মেই। বাগানের মেনষ দুনটা মচযার আর এেটা মবঞ্চ 
পন়ে আে, তুবে বরং ওগনিা রং েনর ফযানিা, রংনযর বটে আর বুরুে ওখানেই পানব। 
 
তাই যাবি োিী, বনি বাধয মেনির েনতা রবণ গারবফল্ড দ্রুতপানয এনগানিা বাগানের 
বদনে। তার বদনে আ়েনচানখ তাবেনয েুচবে হািি এবেবি তারপর েুখ তুনি বিি, 
েযার্াে আবে পরপর েনযেজে স্থােীয মিানের োে বনি যাবি, আপবে দযা েনর 
আোয বিুে এরা মে মেেে মিাে। প্রেে মিােবট হনিে মেজর বারোবব। 
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মগা়োনতই এই হতিা়োর োে েরনি? বেি পাবিডহাউি জবাব বদনিে, িাধারণ েধযববত্ত 
েনরর মিাে, েুনির গেী মপনরানোর পনরই মরাজগানরর দরোর হনয পন়েবেি। তাই 
ববশ্বববদযািনয ো ঢুনে বগনযবেি বেবিটারীনত। গত েহাযুনর্দ্ ববনদনে বগনযবেি, ি়োই 
েনর অনেে মেনর্িও মপনযবেি, বেন্তু হনি বে হনব, অবির মেবার পনর স্বিাবটা 
িযােে বহংিুনট আর েুচুনট হনয পন়েনে। িবিেয শুধু বেনজর েোই িাবনে, োরও 
িাি দুনচানখ িইনত পানর ো। মযেে বখটবখনট ওাঁর স্বিাব মতেবে বেচু ওাঁর েে, মযখানে 
স্বানেডর গন্ধ মেই মিখানে ওাঁনে েখেও মদখনত পানব ো। 
 
বেিঃ রাইক্রফট? 
 
উবে হনিে মিই ধাাঁনচর মিাে যাাঁরা চাে মিানে িবিেয তানদর োোয তুনি োচাোবচ 
েরুে। দুবেযার এেে মোেও মগানযো গনল্পর বই মেই যা তুবে ওাঁর োনে পানব ো, 
আর মিগনিা বদেরাত পন়ে ওাঁর ধারণা হনযনে মগানযোবগবরর িবটুেু ওাঁর জাো হনয 
মগনে। ওাঁনে খুব মববে পাত্তা বদনযা ো। 
 
বেিঃ বর্উে? 
 
উবে খুব িাধারণ আর িাদাবিনধ ধাাঁনচর মিাে যার েনধয মোেরেে বববেষ্টয মেই। বেন্তু 
তাহনিও আোর অনেে িেয েনে হয ওাঁর েনধয অদু্ভত মোেও িো িুবেনয আনে। 
অেচ মিটা বে তা আজ পযডন্ত আোর জাো হনয ওনিবে। 
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বেনিি উইনিট আর তার মেনয িানযানিট? 
 
িাি মিানের োে েনরে, বেি পাবিডহাউি পানের মটবনি রাখা এেটা খাে তুনি 
বেনিে, তার মিতর মেনে এেটা মিনবি মটনে মবর েনর বিনিে, এ হি এেেই 
এেটা মিনবি যা মেনে, জাহানজ বা মেনে চন়ে মব়োনোর িেয যাত্রীরা তানদর 
োিপনত্র এাঁনট রানখ, এনত তানদর োেধাে, গন্তবযস্থি, িববেেু মিখা োনে। বেনিি 
উইনিট আর ওাঁর মেনয এখানে এনি মপৌঁনোনোর পনর গাব়েনত মচনপ আোনদর বাব়ের 
িােনে বদনযই বগনযবেনিে আর বিে তখেই ওাঁর মোেও বানক্সর গানয মিাঁনট োো এই 
মিনবিটা খনি বাতানি উন়ে এনি পন়েবেি আোর বাব়ের িােনে। রবণ ওটা েুব়েনয 
বেনয এনিবেি। রবণর েুখ মেনে শুনেবেিাে ওাঁরা িবাইনে বনি মব়োনিে ময ওাঁরা 
দবক্ষণ আবিোয োেনতে। মি িেযোর গরে িইনত ো মপনর েীতোিটা ইংিযানের 
অজ পা়োগাাঁনয তুষারপানতর েনধয োটানবে বনি এনিনেে। অেচ েজার বযাপার হি 
এই মিনবনির গানয ময মহানটনির োে বিোো মিখা আনে মিটা অনস্ট্রবিযার মেিনবানেড 
অববস্থত। তার অেড দাাঁ়োনি এেটাই, তা হি–দবক্ষণ আবিো েয, ওাঁরা আিনি 
এনিনেে অনস্ট্রবিযা মেনে। প্রশ্ন হি, অনস্ট্রবিযা মেনে এনিনেে অেচ তা মচনপ বগনয 
বারবার ওাঁরা মেে বিনেে ময দবক্ষণ আবিো মেনে এনিনেে? 
 
বযাপারটা িবতযই রহিযেয তানত িনেহ মেই, এবেবি বিি, তাো়ো শুধু গরনের হাত 
মেনে বাাঁচনত েীতোিটা ইংিযানের এে অজ পা়োগাাঁনয এনি বাব়ে িা়ো মেয, এটাও 
আোর মচানখ বিে স্বািাববে মিেনে ো। 
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আবে মতাোর িনে িমূ্পণড এেেত,বেি পাবিডহাউি বিনিে, তুবে বে ওাঁনদর িনে মদখা 
েনরনো? 
 
ো, এবেবি বিি, তনব িাববে আজ এেবার যাব, েুেবেি হনি মেে এনিবে তা 
বেিানব বিব বুঝনত পারবে ো। 
 
আবে যতক্ষণ আবে ততক্ষণ এটা মোেও িেিযাই হনব ো। বনিই বেি পাবিডহাউি গল্প 
চব়েনয তার মবােনপা রবণনে র্ােনিে। 
 
বে বযাপার োিী, িবুজ রং োখা বুরুে হানত বেযই রবণ বাগাে মেনে মদৌন়ে এি, এত 
হাাঁের্াে েরে মেে, বে হনযনে? 
 
মোে বাো, বেি পাবিডহাউি রবণর বদনে তাবেনয প্রশ্ন েরনিে, গতোি ববনেনি 
উইনিটনদর বাব়েনত চা মখনত বগনযবেনি েনে প়েনে? 
 
প়েনে োিী, রবণ ো়ে মেন়ে জবাব বদি। বেন্তু মেে বিনতা? 
 
 চানযর িনে বে খাবার ওখানে মখনযবেনি তা েনে আনে? 
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আনে োিী, রবণ বিি, এেটা েতুে ধরনের মেে বেনিি উইনিনটর মেনয িানযানিট 
আোয খাইনযবেি, োে বনিবেি েবফ মেে। বনিবেি ও বেনজর হানত ওই মেে 
বাব়েনত বতবর েনরনে। 
 
বািঃ, বেনিি পাবিডহাউি এবেবির বদনে তাবেনয আত্মপ্রিানদর হাবি হািনিে, এই মতা 
খুব িানিা অজুহাত পাওযা মগনে, আর মতাোর বচন্তার মোেও োরণ মেই। এেটুেনরা 
োগনজ বতবে বেনিি উইনিনটর উনেনেয বচবি বিখনিে যা তার দূর িম্পনেডর মবােবঝ 
এবেবিনে পািানিে, বেনিি উইনিট মযে েবফ মেে বতরী েরার পর্দ্বত বিনখ তার 
হানত মদে। বচবির বেনচ বেনজর োে িই েরনিে বতবে েযানরাবিে পাবিডহাউি বহিানব। 
বচবিখাো খানে পুনর এবেবির হানত বদনিে বতবে তারপর বিনিে, েই, আোর মবােনগা 
রবণর িম্পনেড মোেও প্রশ্ন মতা েরনি ো বাো। অেচ এই েটোর বদে বেন্তু উইনিট 
ওখানে উপবস্থত বেি। মোনো এবেবি, আোর রবণ এেবেনত মেনি বহিানব খুবই িাি 
বেন্তু োেবিে বদে মেনে ও িযােে দুবডি। দুিঃনখর িনে বিবে টাোর জেয এেে 
মোেও োজ মেই যা েরনত ওর বানধ। এনতাব়ে হনযনে অেচ বুবর্দ্ শুবর্দ্ এখেও 
হযবে। 
 
এবেবি মোেও েন্তবয ো েনর চুপ েনর রইি। বেি পাবিডহাউি বিনত িাগনিে, আরও 
এেজে বাবে আনেে বতবে হনিে েযানেে উইনিট। মবচারা যুনর্দ্ বগনয পেু হনযনেে, 
এখে ও বদেরাত বাব়েনত বনি োনেে আর আবফনের মেো েনরে। ওইরেে এেবট 
েবস্তষ্ক আর বদনেজাজী হা়েহািানত মিাে তুবে ইংিযানে আর দুবট পানব ো। বনিা, আর 
বে জােনত চাও? 
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আর বেেু আপাততিঃ আোর জাো মেই, েযার্াে, এবেবি বিি, মযটুেু বনিনেে তা 
এখেোর েনতা যনেষ্ট। 
 
. 
 
১৭. 
 
 বেি পাবিডহাউনির বাব়ে মেনে মববরনয বিটানফার্ড হাউনির বদনে এবগনয যাবিি 
এবেবি, এেে িেয মপেে মেনে মহাঁন়েগিায মে মযে বনি উিি দাাঁ়োে মতা। িনে 
িনে মেনে মগি এবেবি, মপেে বফনর দাাঁ়োনতই মদখনত মপি োঝবযিী এেবট মিাে 
বেেুটা তফানত দাাঁব়েনয আনেে। মিােবটর গানযর রং গা়ে তাোনট। োোর চুি ধপধনপ 
িাদা। মিােবটর এেবট পা মেই আর বদবহে িারিােয বজায রাখনত এেবট োনির 
ক্রানচ ির বদনয আনেে বতবে। 
 
এই মিােবটই ময েযানেে উইযাট মি িম্পনের এবেবির েনে মোনো িনেহই রইি 
ো। 
 
োপ েরনবে, োঝবযিী মিই অনচো মিােবট বিনিে, এপনে বেেুক্ষণ আনগ এেটা 
োদী বুি মটবরযারনে মযনত মদনখনেে? 
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ো এবেবি বিি, পনের োঝখানে মোেও েুেুর, মব়োি আোর মচানখ পন়েবে, এেটু 
মেনে এবেবি জােনত চাইি, েযানেে মেবিবিযানের িনে আপোর বেশ্চযই বহুবদনের 
পবরচয বেি? এবেবি মবে বুঝনত পারি ময এই েুহূনতড মগাটা বিটানফার্ড গ্রানে এে 
দেডেীয োেুষ হনয দাাঁব়েনযনে আর এই েযানেে উইযাট বেনজও মযনচ তার িনে আিাপ 
েরনত চাইবেনিে, েুেুনরর প্রিেটা এেটা েুনতা োত্র। 
 
মতেে েবেষ্ঠতা আোনদর েনধয বেি ো, েযানেে উইযাট বিনিে, এই েনটজটা উবে 
আোয ববক্রী েনরবেনিে। আবে বেনজ িীষণ বখটবখনট মেজানজর মিাে, ওাঁনে েখনোই 
বরদাস্ত েনরনত পারতাে ো। এিব গ্রােয জাযগায এো িেয োটানো অনিযি েরনত 
হয, বেন্তু োনেে মেবিবিযাে তা মজনেও যখে তখে এনি হাবজর হনতে, আবে পেে 
েরবে ো বুনঝও বনি োেনতে আর বেনজর েনে এন্তার বেবে েরনতে। েো মেষ 
েনর েনটনজর বদনে তাবেনয মজার গিায হাে বদনিে েযানেে উইযাট, আবদুি! 
 
িনে িনে েনটনজর মিতর মেনে এেজে োনিা চাে়োর মিাে মববরনয এি, তার 
গানযর রং আর োোর পাগ়েী মদনখ এবেবি বুঝনত পারি ময মিােবট জানত িারতীয। 
 
আবে বেবিটারীনত োোর িেয মেষ ি়োই িন়েবেিাে ইবেযায। োনেে উইযাট 
আবদুিনে মদবখনয বিনিে, ওই খানেই বেডার যুনর্দ্ আোর বাাঁ পা বাদ যায। আবদুি 
মিখানে আোর আদািী বেি। খুব ববশ্বস্ত মিাে, যুর্দ্ মেষ হবার পনরও ও আোর িে 
োন়ে বে। এিব জাযগায এইরেে চােরবােরই আোর পেে। বেিঃ বেিঃ আপোনে 
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এতক্ষণ দাাঁ়ে েবরনয মরনখবে। দযা েনর আোর েনটনজ এেবার আিুে, আোর িনে 
এেোপ চা অন্ততিঃ খাে। 
 
ধেযবাদ, এবেবি েুচবে হািি, আজ আপোর অেুনরাধ রাখনত পারবে ো, আোর এেটা 
অযাপনযিনেি আনে। 
 
এখেোর বদনের হািচািই অেযরেে।েযানেে উইযাট বেনজর েনে বব়েবব়ে েরনত 
েরনত বিনিে, এই মেে ধরা, এই অযাপনযিনেি রাখা, িব মযে অতযন্ত যানিতাই। 
 
এবেবি মোেও েন্তবয েরি ো, হাত মেন়ে িংনক্ষনপ ববদায জাবেনয মি আবার িােনের 
বদনে হাাঁটনত শুরু েরি। 
 
এেিেয হাাঁটনত হাাঁটনত বিটানফার্ড হাউনির িােনে এনি মপৌঁেি এবেবি। েবিংনবনির 
দব়ে ধনর টাোর বেবেটখানেনের মিতর এেজে যুবতী পবরচাবরো দরজা খুনি দাাঁ়োি 
তার িােনে। এবেবি বেেু বিনত যাবিি তার আনগই মিই পবরচাবরো চটপনট িবেনত 
হাত মেন়ে বনি উিি, োফ েরনবে, বেনিি উইনিট োেবিে বদে মেনে িযােে 
ক্লান্ত, আজ ওাঁর পনক্ষ মোেও খবনরর োগনজর বরনপাটডানরর িনে েো বিা িম্ভব হনব 
ো। 
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এবেবি বুঝনত পারি মেনযবট তানে বরনপাটডার িাউনরনে। অেযবদনে খবনরর োগনজর 
বরনপাটডানররা ময ইবতেনধযই এ বাব়েনত হাো বদনত শুরু েনরনে মি ববষনযও বেিঃিনেহ 
হি মি। 
 
তুবে িুি েরে, গিা িাোেয চব়েনয এবেবি বিি। আবে বরনপাটডার েই, বেি েযানরাবিে 
পাবিডহাউি আোয পাবিনযনেে ওাঁর িনে মদখা েরনত। 
 
ওিঃ তাই োবে! রবণর োিীর োে শুনে পবরচাবরোর হাবিাব পানট মগি, িম্ভ্রে মেোনো 
গিায মি বিি, তা বে দরোর আপবে বিুে মতা। 
 
আবার িুি েরনি! এবেবি োষ্ট মহনি বিি, যার িনে আবে মদখা েরনত এনিবে 
দরোরটা তানেই বিব। তুবে মিতনর বগনয ওাঁনে শুধু খবরটা দাও, তাহনিই হনব। 
 
এবেবির আচরনণ পবরচাবরোবট মবে দনে মগি, আর েো ো বাব়েনয মি তানে পে 
মদবখনয মিতনর বেনয মগি। বেি উইনিনটর ড্রইংরুেবট আোনর মবে ব়ে, তানে হিের 
অোযানি বিা চনি। চারপানে ববিানির প্রচুর উপেরণ ে়োনো, েনরর এেনোনণ 
ফাযার মেনি োনির ব়ে ব়ে টুেনরা জ্বিনে। এেটা অস্বািাববে বজবেি এবেবির মচানখ 
প়েি তাহি েনরর চারনট মদযানির মোেবটনত এেবটও মফানটা ঝুিনে ো। 
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গর্ েবেডং, এে িুেরী স্বাস্থযবতী যুবতী এবগনয এনি এবেবির িনে েরেদডে েরি, 
আবে বেনিি উইনিনটর মেনয িানযানিট। োর েরীরটা খুব িাি মেই তাই এখেও 
ববোো মেনে ওনিে বে। আবে বে আপোনে মোে িানব িাহাযয েরনত পাবর? 
 
এবেবি এবার বেি পাবিডহাউনির মিখা বচবিখাো তুনি বদি িানযানিনটর হানত। বচবি 
পন়ে িানযানিট বিি, বেি পাবিডহাউি েবফ মেে বতবর েরার পর্দ্বত জােনত 
মচনযনেে, এনতা খুব িাি েো, আপবে দযা েনর এেটু বিুে, আবে রাাঁধুেীর োে 
মেনে ওটা এখুবে বিনখ বেনয আিবে। ইনয, আপবে বে বেি পাবিডহাউনির বাব়েনতই 
উনিনেে? 
 
ো, এবেবি গম্ভীরগিায জবাব বদি, আবে বেনিি োবটডনির বাব়েনত উনিবে। 
 
তাই বিুে, িানযানিট েুখ বটনপ হািি, তাো়ো বেি পাবিডহাউনির বাব়েটাও খুব মোট, 
বাব়েনত ময এেখাো ের বেি মিটা দখি েনর বনি আনে ওাঁর মবােনপা রবণ। তনব বেি 
পাবিডহাউি খুব চেৎোর েবহিা, ওাঁর তুিো হয ো। 
 
িায বদনয এবেবি বিি, এ িম্পনেড আবে আপোর িনে এেেত। আিা এ বাব়ের 
োবিে মতা বেনিে েযানেে মেবিবিযাে তাই ো, বযবে মিবদে খুে হনিে? 
 
বিে ধনরনেে,বিনত বগনয িানযানিনটর গিা হিাৎ ধনর এি, বে িযােে বযাপার বিুে 
মতা। মোো মেনে বে ময েনট মগি এখেও বুঝনতই পারবে ো। 
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শুেিাে আপোরা োবে মপ্রতচচডার আির ববিনযবেনিে, এবেবি বিি, আর তখেই োবে 
অনিৌবেেিানব জােনত পানরে ময েযানেে মেবিবিযাে খুে হনযনেে। বযাপারটা বে 
িবতয? 
 
ওফ! মিই িনন্ধযর েো জীবনের মেষ বদেটুেু পযডন্ত আোর সৃ্মবতনত বনয মব়োনত হনব। 
িানযানিট আনক্ষনপর িুনর বিি, আেরা মখিািনি যা েরবেিাে তা ময এেে িযঙ্কর 
আর িযােে রূপ মেনব তা স্বনেও িাবনত পাবর বে। 
 
মিবদে ওই অেুষ্ঠানে ময েজে পুরুষ োেুষ উপবস্থত বেনিে তানদর েনধয মেজর 
বারোবব বেনিে পযিা েম্বনরর োবস্তে। েযানেে মেবিবিযানের োে অনিৌবেেিানব 
প্রোে পাবার পনর উবে িনে িনে েুনট বগনযবেনিে তার বাব়েনত, বফনর আিার পনর 
ওাঁর েুখ মেনেই মিই িযাবহ বেষু্ঠর িংবাদ জােনত পাবর। েযানেে মেবিবিযাে খুে 
হনযনেে শুনে বেিঃ রাইক্রফনটর মতা প্রায হাটডনফি েরার অবস্থা, অনেে েনষ্ট বতবে 
বেনজনে িােনি িুস্থ হনয উনিবেনিে। আর রবণ? েনে হবিি মযে িূত মদনখনে। 
আোর ো বেনজও এ বযাপারটায খুব ববচবিত হনযবেি, এেে বযাপার ময েটনত পানর 
তা বতবে স্বনেও িাবনত পানরে বে, এখেও পানরে ো, আর িবতয বিনত বে আবে 
বেনজও এখেও পারবে ো। বারবার বেনজনে প্রশ্ন েরবে, মহ ঈশ্বর, এবে হি? এও বে 
িম্ভব? 
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এবেবি বেেু বিনত যাবার আনগই যুবতী পবরচাবরোবট রূনপার মেনত এেবট িাজ েরা 
োগজ এনে রাখি তার িােনে। োগজটা তুনি বেি এবেবি, িাাঁজ খুনি মদখি েবফ 
মেে বতবর েরার পর্দ্বত তানত িববস্তানর মিখা হনযনে। োগজখাো িাাঁজ েনর 
হাতবযানগর। মিতনর মরনখ বদি মি। িানযানিনটর োে মেনে ববদায বেনয এবেবি িদর 
দরজার বদনে িনব পা বাব়েনযনে এেে িেয মিতনরর এেবট ের মেনে োরী েনণ্ঠ 
অিহয োতরাবের আওযাজ মিনি এি তার োনে। 
 
হা ইশ্বর! োরী েনণ্ঠ মিই োতরাবে স্পষ্ট শুেনত মপি এবেবি, আবে ময আর িইনত 
পারবে ো। এই দুিডানগযর অবিাে বে আর েটনব ো? মেে তুবে তনব আোয বাাঁবচনয 
মরনখনো প্রিু? 
 
এ যন্ত্রণার আওযাজ ময বেনিি উইনিনটর গিা মেনে মিনি আিনে, মি ববষনয 
এবেবির মোেও িনেহ রইি ো। 
 
. 
 
১৮. 
 
দুপুর আ়োইনট োগাদ এবেবি মদখা েরি র্িঃ ওযানরনের িনে। 
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মদখুে বেি মেফুবিি, র্িঃ ওযানরে বিনিে, েযানেে মেবিবিযানের েৃতনদহ যখে আবে 
প্রেে মদবখ তখে বিে আটটা। আবে এ ববষনয বেবশ্চত ময তারও দু েিা আনগ ওাঁর 
েৃতুয েনটবেি। আোর ধারণা উবে যখে খুে হে তখে বিে ববনেি চারনট মবনজবেি 
 
র্িঃ ওযানরেনে ধেযবাদ জাবেনয এবেবি এরপর ববনেি বতেনট দনের মেে ধনর 
এনক্সটানর এি। মিেনের োনে এেবট মহানটনি উনিবেনিে বেিঃ মর্োিড, বেিঃ মর্োিড 
বজনের পনক্ষর উবেি। তার িনে মদখা েরি এবেবি। 
 
বেিঃ মর্োিড এবেবিনে মোটনবিা মেনে বচেনতে, তানে পানে ববিনয বতবে বিনিে, 
এবেবি মতাোর োনে মগাপে েনর মোেও িাি মেই, বেন্তু পুবিে প্রােবেে তদনন্ত 
এেে বেেু তেয হানত মপনযনে মযগনিা বজে বপযািডনের ববপনক্ষ যানব। 
 
মিগনিা আপবে অোযানি আোয জাোনত পানরে,েোগনিা বিনত বগনয এবেবির গিা 
এেটুেু োপি ো, আবে এখে িববেেুর জেয বতবর আবে। 
 
তাহনি মোনো, বেিঃ মর্োিড বিনত িাগনিে, বজনের ময হিাৎ প্রচুর টাোর দরোর হনয 
পন়েবেি তা প্রোবণত হনযনে। ববববন্ন মোম্পােীর মেযার মেোর মেো বেি ওর, ময 
োরনণ প্রাযই ওনে বেনজর অবফি মেনে টাো ধার েরনত হত। েযানেে মেবিবিযাে 
খুে হবার বেেুবদে আনগ এেটা োেী প্রবতষ্ঠানের মেযার জনির দনর ববক্রী হবার খবর 
পায বজে, আর িনে িনে মিখােোর বেেু মেযার মেোর বির্দ্ান্ত মেয মি। বেন্তু মিই 
িেয মেযার মেোর েত টাো তার হানত বেি ো। এবদনে বেবদডষ্ট বদনের েনধয টাো 
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বযাপারটাই বােচাি হনয যানব। তাই উপায ো মদনখ বজে বপযািডে মেষোনি বগনয হাত 
মপনতবেি তার োো েযানেে মেবিবিযাে-এর োনে মেযার মেোর টাো ধার মচনয। 
বেন্তু ময মোে োরনণই মহাে, মেবিবিযাে মিবদে ওনে অতগনিা টাো ধার বদনত রাজী 
হে বে। 
 
এবেবি মোেও েন্তবয ো েনর চুপ েনর শুনে মযনত িাগি, বেিঃ মর্োিড বিনত 
িাগনিে, এখে বযাপার হি পুবিে মগাটা বযাপারটানে খুনের এেটা ব়ে মোবটি বহিানব 
দাাঁ়ে েরানত চাইনে। মোনটড োেিা উিনি িরোরী উবেি এটাই প্রোণ েরনত চাইনবে 
ময েযানেে মেবিবিযাে টাো ধার মদনবে ো মজনে বজে তখেই ওনে খুে েনর। ওাঁর 
অযাটবেড বেিঃ বােডউনর্র অবফনি বগনয েযানেে মেবিবিযানের উইনি ওাঁর োনে ময টাো 
গবিত বেি মিটা মযাগা়ে েনর মেয। পুবিে যানত খুেী বহিানব তানে িনেহ েরনত ো 
পানর মিই উনেনেযই বজে এটা েনরবেি। 
 
বেন্তু বেিঃ মর্োিড, এবেবি বাধা বদনয বনি উিি, মিনক্ষনত্র এটা বে প্রোণ েরা যায ময 
েযানেে মেবিবিযাে উইনি তার োনে েত টাো গবিত মরনখনেে তা বজে আনগ 
োেনত জােনত পানর বে? 
 
ো বাো, বেিঃ মর্োনিডর েুনখ েরুণ হাবি ফুনট উিি, তা আোর পনক্ষ িম্ভব হনব ো। 
বিিবিযা, বজে আর িাযাে ওরা বতেজনেই তানদর োোর উইনির েো জােত আর তা 
বেনয প্রাযই বেনজনদর েনধয োোরেে আনিাচো আর িাট্টা রবিেতা েরত। বজে বেনজ 
অস্বীোর েরনিও বযাপারটা মেষপযডন্ত চাপা োেনব ো। 
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আিা বেিঃ মর্োিড, এবেবি প্রশ্ন েরি, আপবে বেনজ বে িবতযই বজেনে অপরাধী বনি 
েনে েনরে। দযা েনর আোর োনে বেেু িুনোনবে ো। 
 
ো বাো, বেিঃ মর্োিড মেনে গিা পবরষ্কার েনর বেনয বিনিে, আোর েনত বজে খুবই 
িাদাবিনধ ধাাঁনচর মেনি। তনব এেই িনে এও বিব ময ওর েনধয িনতার খুব অিাব। 
তা হনিও োেুষ খুে েরার েত ক্ষেতা ময ওর মেই মি ববষনয আবে বেবশ্চত। তনব 
বজনের ববরুনর্দ্ িব প্রোণই অতযন্ত মজারানিা যা িাোি মদওযা আোর পনক্ষ িম্ভব হনব 
ো। আবে তাই চাইে বেিঃ িবরোর ওর হনয এই োেিা ি়ুেে, িবাই বনি উবে অনেে 
অিাধয িাধে েরনত পানরে। 
 
বেিঃ মর্োনিডর িােনেই এেটুেনরা োগনজ বজনের উনেনেযই বচবি বিখি এবেবি। 
তানত উনল্লখ েরি, 
 
বপ্রযতে বজে, 
……..ববশ্বাি ের, িববেেু বিে িেয বেনট যানব, োনজই বেবেবেবে দুবশ্চন্তা েনর েে 
খারাপ মোর ো। আনরেটা অেুনরাধ, িুনিও মযে েখেও িতয মগাপে মোর ো, প্রেৃত 
পনক্ষ যা েনটনে তাই বিনব। বেিঃ মর্োিড এ বযাপানর মতাোয িববদে মেনে িাহাযয 
েরনবে। বুঝনি? ইবর্যট মোোোর। 
–মতাোর এবেবি। 
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বচবিখাো বেিঃ মর্োনিডর হানত তুনি বদি এবেবি, বিি যানত বতবে মিটা মজি হাজনত 
বজনের হানত পাবিনয মদবার বযবস্থা েনরে। বেিঃ মর্োিড েো বদনিে বচবিটা বজনের 
হানত মপৌঁনে মদনবে বনি। 
 
বেিঃ মর্োনিডর োনে ববদায বেনয বি ক্রাউেি িরাইনয এি এবেবি। জােনত পারি ময 
বেনিি গার্ডোর বাইনর মগনেে, বফরনত মদবর হনব। 
 
আপবে বে োিড মর্বিনির িনে মদখা েরনবে? এেজে পবরচাবরো এবেবিনে প্রশ্ন 
েরি। 
 
বেশ্চযই, এবেবি জবাব বদি, তার বেেুক্ষণ বানদই োিড মর্বিি এনি হাবজর হনিে 
মিখানে। িংনক্ষনপ বেনজর পবরচয ওনে বদি এবেবি, মিই িনে মোোি তার দুিডানগযর 
বববরণ। 
 
হযাাঁ, আজনের িোনির োগনজই আেরা খবরটা পন়েবে। োিড মর্বিি বিনিে, বে 
িযংের বযাপার মদখুে মতা! িবতয, আপোর িহযেবক্তর তাবরফ েনরত হয বেি 
মেফুবিি। 
 
মোোয, এবেবি মোোয? বিনত বিনত দোিই বপু অেচ িুশ্রী মদখনত এে েবহিা 
এনি হাবজর হনিে মিখানে। 
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এই ময োিী, তুবে এনি মগনে, এবেবি হাবিেুনখ এবগনয এনি েবহিানে দুহানত জব়েনয 
ধরি, আবে েতক্ষণ ধনর মতাোর আোয বনি আবে। 
 
বি এবেবি, শ্রীেতী গার্ডোর মহনি বিনিে, চা খাও, আবে একু্ষবে এেবার ওপর মেনে 
েুনর আিবে। 
 
এবেবিনে পবরচাবরো এে োপ চা এনে বদি। ওপনর োজ মিনর শ্রীেতী গার্ডোর বফনর 
এনিে অল্প বেেুক্ষনণর েনধযই। এবেবিনে বিনিে, এত োব়োবার বেেু মেই বাো, 
পুবিে যোিেয আিি খুেীনে মগ্রপ্তার েরনব তা মজনে মরনখা। তুবে শুধু দুবশ্চন্তা েনর 
বেনজর মচহারা েষ্ট েনরা ো। তাো়ো েযানেে মেবিবিযাে মিােবট বেনিে িযােে 
বেষু্ঠর ধাাঁনচর, আেরা বে িীোহীে দাবরনদ্রর েনধয বদে োটাবি তা ওাঁর অজাো বেি ো। 
িেযেত বেেু টাো যবদ উবে ধার বদনতে তাহনি মতাোর রবাটড মেনোর বচবেৎিা আর 
এেটু িািিানব েরনত পারতাে। োনজই িবতয বিনত বে, উবে খুে হওযায আবে 
বেনজ অন্ততিঃ মতেে দুিঃখ পাইবে। 
 
এবেবির েরীর ও েে দুবদে মেনেই খুব ক্লাবন্ত মবাধ েরবেি, েখে ময তার দুনচানখর 
মোি মবনয মফাাঁটায মফাাঁটায জি গব়েনয প়েনত শুরু েরনে তা মি বেনজ মটরই পায 
বে। 
 
মোঁনদা ো বাো, এবেবির োিী গার্ডোর রুোি বদনয তার দুনচাখ আর গাি েুবেনয বদনয 
মস্নহিরা গিায বিনিে, বুঝনত পারবে এনতা ধেি তুবে িইনত পারনে ো, তবু উপায 
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বে বনিা। বজে বপযািডে যতবদে ো মবেিুর খািাি পানি ততবদে এই চাপ মতাোয 
িইনতই হনব। 
 
. 
 
১৯. 
 
 বেন্তু বেি মেফুবিি অযাটবেড বেিঃ বােডউর্ প্রশ্ন েরনিে, আপবে হযানজিেুনর বগনয বেনজ 
বযবক্তগতিানব খাোতল্লািী চাবিনয বে খুাঁনজ পানবে বনি আো েরনেে? েযানেে 
মেবিবিযানের বেনজর বযবহাযড যা বেেু বজবেি পত্র ওখানে বেি পুবিে তদনন্তর 
মগা়োনতই িবরনয মফনিনে। বুঝনত পারবে আপবে মযনোে িানব বেিঃ বপযািডনের 
বেনদডাবষতা প্রবতপন্ন েরনত বযেড হনয পন়েনেে, বেন্তু এইিানব েতদূর এনগানত 
পারনবে? 
 
আবে পুবিনের িনে তাি বেবিনয চিবে ো, বেিঃ বােডউর্, এবেবি বিি, তানদর তদনন্তর 
োনজ বাধাও বদবি ো। আবে বেনজ এেবার হযানজিেুনর বগনয মিখােোর পবরনবেটা 
বেনজ মচানখ মদখনত চাইবে। দযা েনর হযানজিেুনর মঢাোর চাববটা আোয বদে আপবে। 
 
চাইনেে যখে তখে বেে, বেিঃ বােডউর্ তার মটবনির ড্রযার খুনি এেটা োঝারী 
আোনরর চাবব মবর েনর তুনি বদনিে এবেবির হানত, আপোর হানত চাববটা বদনি 
মোেও ক্ষবত হনব ো বনি েনে েবর। 
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চাববটা বেনয বেিঃ বােডউর্নে ধেযবাদ বদি এবেবি, তারপর বফনর এি বাব়েনত। মিবদে 
িোিনবিানতই বেনিি মববিংনযর মিখা এেটা বচবট এনি মপৌঁনেবেি এবেবির হানত 
যার বযাে এরেে? 
 
বপ্রয বেি মেফুবিি, 
িাধারণিানব ধনর বেনযবেিাে ময েযানেে মেবিবিযানের েৃতুযর পনর তার বাব়ে মেনে 
বেেুই িরানো হযবে এবং পুবিেও তাই অেুোে েনরবেি। বেন্তু ইিােনির েুখ মেনে 
জােনত পারিাে মি তার প্রিুর অেডাৎ েযানেে মেবিবিযানের এেনজা়ো বুট খুাঁনজ 
পানি ো। প্রিেতিঃ জাোবি ময এটা িাধারণ বুট জুনতা েয, এ হি মিই ধাাঁনচর 
এেনজা়ো বুট, যা মিানে প্রচণ্ড তুষারপানতর িেয পানয গবিনয বাব়ে মেনে বাইনর 
মবনরায। মবাঁনচ োেনত েযানেে মেবিবিযাে ওই বুট মজা়োয বেযবেত মতি োখানতে 
মিেো ইিােি বেনজ আোনে জাবেনযনে। হযনতা এটা আনদৌ মতেে গরুেপূণড েটো 
েয, তবু মযনহতু আপবে বেনজ ও খুনের তদন্ত বেনয োো োেনিে তাই এ খবর 
আপোনে জাোে আোর েতডবয বনি েনে েরবে। ঈশ্বনরর োনে আপোর িাফিয 
োেো েরবে। 
ইবত–বেনিি মববিং। 
 
এবেবির হাত মেনে বচবিটা বেনয চািডি বেনজও তানত মচাখ মবািানিা, পুনরাটা পন়ে 
বেনয মি বিি, ধযাৎ, এটা আনদৌ মোেও গরুেপূণড বযাপার েয। 
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অত েীগবগর েন্তবয েনরা ো চািডি, এবেবি বিি, এত বজবেি োেনত ওই এেনজা়ো 
বুটই বা হাবরনয মগি মেে মিটা মিনব মদখনো ো? 
 
হযনতা েযানেে মেবিবিযাে েটোর বদে বেনজই ওই বুটনজা়ো মোেও বিবখবর বা 
িবেুনরনে দযা পরবে হনয দাে েনরবেনিে, চািডি বিি, আর মিই ফাাঁনে মি বযাটা 
বাব়ের মিতনর ঢুনে তানে খুে েনরবেি। 
 
েযানেে মেবিবিযাে বেনিে এে পযিা েম্বনরর েৃপণ মিাে। এবেবি বিি, জীবনে ওাঁর 
হাত বদনয েখেও এেটা বেবিং মেউ গিনত মদনখবে। োনজই এনহে মিাে দযাপরবে 
হনয মোেও বিবখবর বা িবেুনরনে এেনজা়ো বুট দাে েনরনেে এই বির্দ্ান্ত আবে 
বেেুনতই মেনে বেনত পারবে ো, চািডি, তুবে বেেু েনে েনরা ো। 
 
চািডি এবেবির েন্তনবযর মোেও প্রবতবাদ ো েনর চুপ েনর রইি। এবেবি েো ো 
বাব়েনয তখেই এনি হাবজর হি এক্সহাম্পটনে। বি ক্রাউেি িরাইখাোয মপৌঁনে বেনিি 
মববিংনযর িনে মদখা েরি মি। বেনিি মববিং তার মিখা বচবিখাো এবেবির হানত 
মপৌঁনেনে মজনে খুবে হনিে, তানে তখেই বেনয এনিে বতবে ইিােনির বাব়েনত। 
ইিােি োনজ মববরনযবেি। বেন্তু এবেবি এতটুেু বেরাে হি ো, ইিােনির স্ত্রীর েুখ 
মেনে েো মবর েরার মচষ্টা েরি মি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মার্ডার অ্যাট হ্যাজেলমুর । আগাথা ক্রিক্রি। উপন্যাস 

160 

www.bengaliebook.com                                  সূক্রিপত্র 
 

 

মতাোর স্বােী বেনিি মববিংনে বনিনে ময েযানেে মেবিবিযাে খুে হবার পনর ওাঁর 
এেনজা়ো বুট মি খুাঁনজ পানি ো, এবেবি বিি, অেচ পুবিে ওই বাব়ে মেনে 
বজবেিপত্র বেেুই িরায বে। 
 
হযাাঁ, ইিােনির মবৌ িায বদনয বিি, খবরটা আবেও মজনেবে, িবতযই অদু্ভত বযাপার। খুব 
মিা মদখনত এেনজা়ো বুট, েীনতর িেয েযানেে ও-দুনটা পানয গবিনয মবনরানতে। 
তার আনগ দু মজা়ো গরে পেেী মোজা পানয গিানতে বতবে। 
 
েযানেে মেবিবিযাে খুে হবার আনগ ময বেনজ ওই বুটনজা়ো মেরােত েরনত মদেবে 
মি ববষনয তুবে বেবশ্চত? এবেবি গিা িাোেয চব়েনয প্রশ্ন েরি। 
 
বেশ্চযই, ইিােনির মবৌ জবাব বদি, মেরােত েরনত বদনি আর মেউ ো মোে তা 
ইিােনির অজাো োেনতা ো। আোর েনে হনি এটা খুবই তুি বযাপার, েযানেনের 
খুনের িনে এই বুট মজা়ো মখাযা যাবার মোেও িম্পেড মেই। 
 
আোরও তাই ধারণা, এবেবি তার েনোিাব ইনি েনরই ফাাঁি েরি ো ইিােনির 
মবৌনযর োনে। 
 
জানেে বেি মেফুবিি,ইিােনির মবৌ েুচবে মহনি বিি, েযানেনের খুনের তদন্ত ময 
পুবিে অবফিার েরনেে বতবে আজ িোনি আবার এনিবেনিে। 
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তা উবে মগনিে মোে বদনে? 
 
 শুেিাে উবে বেিঃ বর্উনের বাব়েনত মগনেে। 
 
বেিঃ বর্উে। োেটা শুনে মিতনর মিতনর খুব অস্ববস্ত আর ববরবক্ত মবাধ েরি এবেবি। 
এখেও পযডন্ত এই মিােবট িম্পনেড মোেও ধারণা গন়ে তুিনত পানরবে মি। 
 
ধেযবাদ, এবেবি মচযার মেন়ে উনি দাাঁব়েনয বিি, আবে এখবে এেবার বিটানফানর্ড যাব, 
ইন্সনপক্টর েযারােনটর িনে আোর এেবার মদখা েরনত হনব। বেন্তু তার আনগ এেবার 
হযানজিেুরটা েুনর যাব িাববে। 
 
এো আর পুনরাপুবর বেরস্ত্র অবস্থায এবেবি এনি হাবজর হি হযানজিেুনর েযানেে 
মেবিবিযানের মোবার েনর। ঢুনে মদখনত মপি বেিঃ বােডউর্ বিেই বনিবেনিে, মিতনর 
মববের িাগ বজবেিই িবরনয মফিা হনযনে। েম্বিগনিা িাজ েনর োনে োনে িাবজনয 
রাখা, িবেটা মটবনির ড্রযার ফাাঁো, আিোরীর মিতনর টাোনো হযাাঁোরগনিানত জাো-
পযাি দূনর োে এেটা মগঞ্জীও ঝুিনত মদখি ো এবেবি! জুনতা রাখার মেিফটাও 
এেদে ফাাঁো। 
 
দীেডশ্বাি মফনি এেতিায বিার েনর মেনে এি এবেবি। এখানেই েযানেে 
মেবিবিযানের েৃতনদহ পন়েবেি, মখািা জাোিা বদনয তুষার মেোনো িাণ্ডা হাওযার 
ঝিে হু হু েনর ঢুেবেি েনরর মিতনর। 
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মিবদনের েটোটা মদখবার মচষ্টা েরি এবেবি। মে খুে েনরবেি েযানেে 
মেবিবিযােনে, এবং মেে, এই প্রশ্ন আবার উাঁবে বদি তার েনের মোনণ। িবারই 
অেুোে ববনেি পাাঁচটা মবনজ পাঁবচে বেবেনটর িেয বতবে খুে হনযবেনিে, মিবে িবতয, 
োবে তার প্রণযী বজেই খুে েনরবেি তার োোনে উনত্তজোর বনে, ময েো বারবার 
মি মচনপ মগনে পুবিনের োনে? োোনে খুে েনর বজে বে িবতযই ের মেনে বাইনর 
মববরনযবেি, তারপর জাোিার ওপাে মেনে বেেুক্ষণ তাবেনয বেি েনরর মিতনর 
মেনঝর ওপর পন়ে োো তার োোর েৃতনদনহর বদনে তারপর প্রচণ্ড িয মপনয 
এেিেয েুনট পাবিনযবেি মিখাে মেনে। এিব প্রনশ্নর উত্তর মে মদনব এবেবিনে? 
 
অেযবদনে বেিঃ রাইক্রফনটর ধারণা েযানেে মেবিবিযানের বাব়ের মিতনর খুেী আনগই 
ঢুনে বনিবেি, োোর িনে বজনের ঝগ়ো আ়োি মেনে শুেনত মপনযবেি মি, আর 
বজনের অজানন্তই মি-ই খুে েনরবেি। যবদ এ বির্দ্ান্ত িবতয হয তাহনি মে মি মিাে? 
যবদ এই বির্দ্ান্ত আনদৌ িবতয হয তাহনি তার িনে বে বুটনজা়ো মখাযা যাবার মোেও 
িম্পেড োেনত পানর? বিার ের মেনে মববরনয এবেবি এেবার খাবার েনর উাঁবে বদি 
এেনজা়ো োঙ্ক দব়ে বাাঁধা অবস্থায পন়ে আনে এেনোনণ। তখেই এবেবির মচানখ প়েি 
এেটা মেৌনচর ওপনর পন়ে আনে বতেনট আেনোরা ইংনরজী উপেযাি। 
 
এই বইগনিা মেবিবিযাে খবনরর োগনজর ক্রিওযার্ড ধাাঁধার উত্তর বেিুডিিানব পাবিনয 
পুরোর মপনযবেনিে বেন্তু মবাঁনচ োেনত এেবদনের জেযও বইগনিা খুনি মদনখে বে 
বতবে। 
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মোোয মগি েযানেে মেবিবিযানের মিই বুটনজা়ো, মোোয মযনত পানর? োোর 
মিতর মতািপা়ে েরা এই বতেবট প্রশ্ন বেনয এবেবি আবার এনি হাবজর হি ওপনর 
েযানেে মেবিবিযানের মোবার েনর। মোবার েনরর মিতরটা এেরেে ফাাঁোই বিা 
চনি তবু যবদ মোোও মোেও িূত্র পাওযা যায মিই আোয। মেনঝর োনপডট মটবনির 
ফাাঁো ড্রযার বেেুই োাঁটনত বাদ রাখি ো মি। িবনেনষ আবস্তে গবটনয দুনটা হাত গাঁনজ 
বদি মিই েনরর মোনণ ফাযারনেনির বচেবের মিতনর। হিাৎই বাইনর মেনে মিখানে 
বে মযে তার মচানখ পন়েবেি। 
 
হাত়োনত হাত়োনত বে মযে এেটা েক্ত বজবেি এবেবির হানত মিেি, িনে িনে 
এেটানে মিটা মটনে মবর েনর আেি মি।–এই মতা, পুনরানো খবনরর োগনজর এেটা 
মো়েে। মো়েটা খুনি মফিনতই মিতর মেনে মববরনয এি এেনজা়ো পুরু চাে়োর। 
বুটজুনতা। 
 
এবে! েযানেে মেবিবিযাে-এর মিই পুরনো বুটনজা়ো? বেনজর েনে বেনজনে প্রশ্ন 
েরি এবেবি, বেন্তু মেে? এই বুটনজা়ো পুনরানো খবনরর োগনজ েুন়ে এই 
ফাযারনেনির বচেবের মিতনর রাখি মে? বে তার উনেেয? 
 
অনেেক্ষণ মিই জুনতাজা়োর বদনে তাবেনয মেনে িাবি এবেবি, তারপর জুনতাজা়ো 
হানত বেনয আবার চনি এি েীনচ। খাবার েনরর পানেই এেনোণায েযানেে 
মেবিবিযানের যাবতীয মখিাধুনিা, বেোর আর োে ধরার িরঞ্জাে িাবজনয রাখা, 
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মিগনিার বদনে েনযে েুহূতড তাবেনয রইি এবেবি, তারপর হিাৎ বেনজর েনে বনি 
উিি, ওিঃ, তাহনি এই হি বযাপার। েোটা বনিই এবেবি িােনের এেটা মচযানর গা 
এবিনয বনি প়েি। 
 
হা, বেনজর েনে বনি উিি এবেবি। 
 
েযানেে মেবিবিযােনে মে খুে েনরনে তা এবার আবে মবর েনর মফনিবে, বেন্তু মেে 
মি এই োজ েনরনে তা জাবে ো। তবু আোর িেয েষ্ট েরনি চিনব ো। 
 
এেিানফ মদৌন়েই হযানজিেুর মেনে মববরনয এি এবেবি, টযাবক্স িা়ো েনর তখেই 
এনি হাবজর হি বেিঃ বর্উনের বাব়েনত। িা়ো বেবটনয বদনয িদর দরজার ে়ো খুব 
মজানর মজানর ো়েি এবেবি। িদর দরজার পাল্লা খুনি মগি বেবেট খানেে বানদ। 
এেবট অপবরবচত পুরুনষর েুখ মদনখ এবেবি ধনর বেি ইবে বেিঃ বর্উে ো়ো অেয মেউ 
েে। 
 
আপবে বেিঃ বর্উে? এবেবি প্রশ্ন েরি। 
 
হযাাঁ। 
 
আবে এবেবি মেফুবিি, এেবার মিতনর আিনত পাবর? আোর ববনেষ দরোর। 
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েনযে েুহূতড ইতস্তত েনর বেিঃ বর্উে এেপানে িনর দাাঁ়োনিে। 
 
 আবে ইন্সনপক্টর েযারােনটর িনে মদখা েরনত চাই, এবেবি বিি, উবে মিতনর আনেে? 
 
ইন্সনপক্টর েযারােট? বেিঃ বর্উে ববস্ময মেোনো গিায বিনিে, হযাাঁ, উবে আনেে, বেন্তু 
আপবে মেে ওাঁর িনে মদখা েরনত চাে জােনত পাবর? 
 
এই োরনণ, মিই বুটনজা়ো িােনে োবেনয মরনখ এবেবি জবাব বদি। 
 
এই বুটনজা়ো িম্পনেড ওাঁর িনে আবে েনযেটা েো বিনত চাই। 
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েযাজেন্ মেক্রিক্রলযান্ খুন্ 
২০. 
 
েযানেে মেবিবিযাে খুে হবার বিে এে িপ্তাহ বানদ আনরে শুক্রবার িনন্ধযর বেেু 
পনরর েটো। বিটানফার্ড হাউনি বেনিি উইনিনটর বিার েনর এনি জন়ো হনযনেে বেিঃ 
রাইক্রফট, মেজর বারোবব, রবণ গারবফল্ড, িাযাে বপযািডে আর এবেবি, এো়ো বেনিি 
উইনিট আর তার মেনয িানযানিটও উপবস্থত আনেে মিখানে। 
 
আজ এই আোনদর মেষ িাক্ষাৎ, বেনিি উইনিট েন্তবয েরনিে। 
 
তার োনে? 
 
আনগ বস্থর বেি ময আেরা পুনরা েীতোিটাই এই বিটানফানর্ড োটাব, বেনিি উইনিট 
বিনিে, বেন্তু হিাৎ বেেু পাবরবাবরে িেিযা মদখা বদনযনে ময োরনণ েীতোি মেষ 
হবার আনগই আোনদর এখাে মেনে চনি মযনত হনব। 
 
আপাততিঃ িেনে, বেনিি উইনিট জবাব বদনিে, আো েরবে মিখাে মেনে আেরা 
ববনদনে বরবিনযরার বদনে রওো হনত পারব। 
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িবতয বিবে, বেিঃ রাইক্রফট েন্তবয েরনিে, আপবে চনি মগনি আোনদর খুব মিােিাে 
হনব। 
 
ো, ো, মিােিাে হনব মেে, বেনিি উইনিট বিনিে, আিুে আজ মেষবানরর েনতা 
এেিনে চা পাে েরা যাে। 
 
তুবে বে েরনব? মেজর বারবব আ়েনচানখ িাযাে বপযািডনের বদনে তাোনিে, তুবে 
এখাে মেনে মেনট প়েনব বিে েনরনে? 
 
আপাতত িেনে যাবি, িাযাে জবাব বদি, তনব আোর িাই বজে যতক্ষণ খািাি ো 
পানি ততক্ষণ পযডন্ত ঝানেিার হাত মেনে পুনরাপুবর মরহাই বেিনে ো। 
 
িাযানের েো মেষ হনতই বাইনর মেনে দরজায েরাোনতর েব্দ হি। িাযাে উনি বগনয 
িদর দরজা খুনি বদি, িনে িনে মিতনর ঢুেি চািডি এোরবব। 
 
আিুে িাংবাবদে প্রবর, বেনিি উইনিট অিযেডোর িুনর বিনিে, আোনদর িনে 
এেোপ চা খাে। 
 
ধেযবাদ। এেবট মেৌনচ বনি চািডি এোরবব বিি, িবাই হাবজর আনেে মদখবে, খুব 
িাি িেনযই এনিবে। 
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হযাাঁ, বেনিি উইনিট বিনিে, আিুে, মেষবানরর েনতা িবাই বেনি এে হাত িীজ মখিা 
যাে। এে বেবেট, েযার্াে, বেিঃ রাইক্রফট বাধা বদনয বিনিে, বেনিি উইনিট, আপবে 
খুব িািিানবই জানেে আবে বেনজ অনিৌবেে ও পরনিাে তনে ববশ্বািী, এ ববষনয 
আবে প্রচুর প়োনোো েনরবে। আপোর বেশ্চযই েনে আনে ময আজ মেনে বিে এে 
িপ্তাহ আনগ আপোর এই বিার েনর আেরা এে আপাত-বযাখযাহীে অনিৌবেে 
অবিেতার িমুখীে হনযবেিাে। 
 
েো মেষ েনর বেিঃ রাইক্রফট এেটু তাোনিে আর বেনিি উইনিনটর মেনয 
িানযানিনটর গিা মেনে চাপা মগাঙােীর েনতা আওযাজ মববরনয এি। 
 
মিবদনের েটো আোর েনে েবরনয মদবার জেয আপবে ময েষ্ট অেুিব েনরনেে তা 
বুঝনত পারবে, বেি উইনিট, বেিঃ রাইক্রফট িানযানিনটর বদনে তাবেনয িহােুিূবতর 
িুনর বিনিে, পুবিে অবেয িনেহক্রনে এেজেনে মগ্রপ্তারও েনরনে, অবেযই মিই ধৃত 
বযবক্ত অেডাৎ বজে বপযািডে িবতযই আিি অপরাধী বেো মি ববষনযও আোনদর 
অনেনেরই েনে িনেহ আনে। আোর এেবট প্রস্তাব আনে তা হি, গত শুক্রবানরর 
েনতা আিুে, আজ আবার আেরা মপ্রতচচডার এে অেুষ্ঠাে বিাই। 
 
 ো, প্রবতবানদর িুনর মচাঁবচনয ওনি িানযানিট, েখেও েয। 
 
ো, আপবে মদখবে অতযন্ত বেেডে, রবণ গারবফল্ড েন্তবয েরি, বেিঃ রাইক্রফট, আপবে 
িবতযই োেুষ ো মপ্রত মি ববষনয আোর েনে িনেহ জাগনে। 
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বেনিি উইনিট, বেিঃ রাইক্রফট বিনিে, আোর এই প্রস্তাব িম্পনেড আপোর বেনজর 
বে অবিেত? 
 
আোর এই প্রস্তাব খুব িাি িাগনে ো,বেনিি উইনিট বিনিে, গত িপ্তানহর ওই েটো 
আোর মেনযর োোয ময প্রিাব মফনিনে তা এখেও আেরা োবটনয উিনত পাবর বে। 
এরই েনধয আবার? 
 
আপবে বে বিনত চাইনেে বিুে মতা? চািডি এোরবব বেিঃ রাইক্রফনটর বদনে তাবেনয 
প্রশ্ন েরি, আপবে বে এটাই বিনত চাে ময আজনের মপ্রতচনক্রর অেুষ্ঠানে মযিব 
মপ্রতাত্মা আিনব তারা েযানেে মেবিবিযানের আিি খুেীর োে আোনদর মদনব? 
 
মচষ্টা েনর মদখনত ক্ষবত বে, বেিঃ রাইক্রফট মেৌতূহিী িুনর বিনিে, হযনে। 
অপরাধীনদর েুখ মেনেই আেরা আিি অপরাধীর োে জােনত পারব। মদাহাই বেি 
উইনিট, আপবে আর আপবত্ত েরনবে ো। 
 
বেন্তু ববশ্বাি েরুে, িানযানিট বেেবত েনর বিি, মেজর, আপবে মতা েযানেে 
মেবিবিযানের অন্তরে বনু্ধ বেনিে, বেিঃ রাইক্রফনটর এই প্রস্তাব িম্পনেড আপোর 
বেনজর বে অবিেত? 
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আবে এর েনধয আপবত্তর বেেুই মদখবে ো, মেজর বারোবব জবাব বদনিে, বেিঃ 
রাইক্রফট যখে বিনেে তখে এেবার ো হয মদখাই যাে। 
 
মেজর বারোববর েো মেষ হনতই রবণ গারবফল্ড পানের ের মেনে মোট মচৌপাযা 
মটবিটা বেনয এি, যার িাহানযয এে িপ্তাহ আনগও মপ্রত আবাহে েরা হনযবেি। 
 
মিবদে বেিঃ বর্উে এখানে বেনিে,বেনিি উইনিট বিনিে, বেন্তু আজ বতবে মেই। 
 
তা মেই বিেই, বেিঃ রাইক্রফট বিনিে, তার জাযগায বেিঃ এোরবব আনেে। 
 
োপ েরনবে, চািিড এোরবব প্রবতবানদর িুনর বিি, আবে এেজে িাংবাবদে, 
অনিৌবেে বযাপানর আর িূতনপ্রত বেনয মখিায আোর আনদৌ ববশ্বাি মেই। আবে 
ব়েনজার প্রতযক্ষদেডী বহিানব এখানে উপবস্থত োেব আর যা বেেু েটনব িব বিনখ মেব 
েটডহযানে। 
 
বযবে এে িপ্তাহ আনগ শুক্রবার বদে মযখানে বনিবেনিে আজও বতবে মিখানে বিনিে। 
চািিড এোরবব মেৌচ মেন়ে উনি েনরর িব আনিা বেবিনয বদি, ফাযারনেনির আগনের 
েৃদু আিায উপবস্থত িবার োযা বিেনর পন়েনে েনরর মদযানি যার ফনি োউনে োেুষ 
বনি েনে হনি ো। 
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তাহনি এবার শুরু েরা যাে, বেিঃ রাইক্রফট বিনিে, এখে েব়েনত িেয ববনেি 
পাাঁচটা মবনজ পাঁবচে বেবেট। গত শুক্রবার বদে বিে এই িেয েযানেে মেবিবিযাে খুে 
হনযবেনিে। 
 
তার েো মেষ হবার আনগই িানযানিনটর চাপা গিার আতডোদ মোো মগি, িনে িনে 
িদর দরজার ে়ো ো়োর েব্দ। িাযাে বপযািডে উনি েনরর আনিা জ্বািাি, তারপর 
এবগনয এনি িদর দরজা খুনি বদি। মখািা দরজা বদনয মিতনর ঢুেি বতেজে মিাে, 
ইন্সনপক্টর েযারােট, এবেবি মেফুবিি, আর বেিঃ বর্উে। ওাঁনদর বতেজেনে এেিনে 
মদনখ িবাই মবে ববচবিত হি। 
 
পানয পানয েনরর োঝখানে এনি দাাঁ়োনিে ইন্সনপক্টর েযারােট, পনেট মেনে বরিিিার 
মবর েনর উপবস্থত এে বযবক্তর বদনে এবগনয মগনিে বতবে। তারপর গম্ভীর গিায 
বিনিে, মেজর জে বারবব গত শুক্রবার বদে েযানেে মেবিবিযােনে খুে েরার 
অবিনযানগ আবে আপোনে মগ্রপ্তার েরিাে। আপোনে এই বনি হুাঁবেযার েনর বদবি 
ময এখে মেনে আপবে যা বেেু বিনবে তা ববচানরর িেয আপোর ববরুনর্দ্ প্রোণ 
বহিানব বযবহার েরা হনত পানর। আপোনে এবার আোর িনে োোয মযনত হনব। 
 
. 
 
২১. 
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ইন্সনপক্টর েযারােনটর েোয েনরর মিতর মযে িূবেেম্প হি, এই অিাববত পবরণানের 
জেয উপবস্থত মেউই োেবিে বদে মেনে বতবর বেনিে ো। িবাই তাই বববস্মত অিহায 
মচানখ তার বদনে তাবেনযই রইি। ইন্সনপক্টর েযারােট আর দাাঁ়োনিে ো, বতবে গাব়ে 
বেনযই এনিবেনিে, আিােী মেজর বারোববর হানত হাতে়ো পবরনয তখেই গাব়েনত 
বেনয তুিনিে বতবে। এেটু পনরই তার গাব়ে িাটড মেবার েব্দ শুেনত মপনিে িবাই। 
 
বেেুই বুঝনত পারিাে ো োই, চািডি এোরবব েন্তবয েরি, আজ হান়ে হান়ে মটর 
পাবি, িাংবাবদে বহিানব আবে এেটা গাধানে এখেও োবপনয উিনত পাবর বে। যাে 
এবেবি, বযাপারটা বে খুনি বিনব বে? মদাহাই মতাোয, এেটু মঝন়ে োেো। রানতর 
আনগই খবরটা বিনখ বিবট অবফনি মটবিগ্রাফ েরনত হনব। 
 
বযাপারটা এই ময, মেজর বারোববই তার মশ্রষ্ঠ বনু্ধ েযানেে মেবিবিযােনে খুে 
েনরবেনিে, এবেবি েন্তবয েরুি। 
 
ইন্সনপক্টর েযারােট মতা মেজর বারোববনে মগ্রপ্তার েরনিে মদখিাে, চািিড বিি, েনে 
হনি ইন্সনপক্টর েযারােট িুি েনরে বে। তবু েযানেে মেবিবিযাে ওাঁর বনু্ধ মেজর 
বারোববর হানত বেিানব খুে হনিে মিই বযাপারটা পবরষ্কার হি ো। এতব়ে এেটা 
েটো িবার মচানখর আ়োনি েটি বে েনর? েযানেে মেবিবিযাে যবদ িবতযই ববনেি 
পাাঁচটা পাঁবচে বেবেনট খুে হনয োনেে। 
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িুি, এবেবি বাধা বদনয বিি, উবে বিে িনন্ধয মপৌনে েটা োগাদ খুে হনযবেনিে। িব 
খুনি ো বিনি মতােরা বুঝনত পারনব ো। মজনে রানখা, এই িেিযার িোধানের েূনি 
আনে বে। 
 
বে? অবাে হনয প্রশ্ন েরি িবাই। 
 
হযাাঁ, ো়ে মেন়ে এবেবি জবাব বদি, মেজর বারোবব আনগ োেনতই েযানেে 
মেবিবিযােনে খুে েরার পবরেল্পো েনরবেনিে আর তার মগাটা বযাপারটানত 
অনিৌবেনের মোাঁযা মদবার উনেনেয মযবদনের মপ্রতচচডার অেুষ্ঠানে মেৌেনি মটবনির 
পাযা মেনঝনত িুনে মবাঝানত মচনযবেনিে মযে জনেে অেরীরী মপ্রতাত্মা এনি জাবেনয 
মগি ময েযানেে মেবিবিযাে খুে হনযনেে। মেজর বারোববর পবরেল্পো বেি খুবই 
বেিুডি, এখানে বনিই মিবদে বতবে বুঝনত মপনরবেনিে ময এেটু পনরই প্রচণ্ড তুষারপাত 
আবার েতুে েনর শুরু হনব, আর তার ফনি পনের ওপর জুনতার যাবতীয োপ আর 
অেযােয দাগ িবই যানব েুনে। েযানেে মেবিবিযাে খুে হনযনেে এেে এেটা ধারণা 
তার আচরনণ েোবাতডায মিবদে িবার েনে মগাঁনে মগি, তার পর বতবেই আবার রওো 
হনিে এক্সহাম্পটনের বদনে, যাবার আনগ িবাইনে জাবেনয মগনিে মপ্রতাত্মার জবােী 
শুনে বতবে িযােে ববচবিত হনযনেে, তাই তার অন্তরে বনু্ধ িবতযই মেেে আনেে তা 
বেনজর মচানখ যাচাই েনর মদখনত যানিে বতবে। এরপনর মেজর বারোবব মিাজা তার 
বেনজর বাব়েনত মগনিে, বাগানের মিতর এেবট োউেীনত োঝধরার বেপ আর জানির 
িনে এেনজা়ো বেও রাখা বেি, মিই বে পানয গবিনয বতবে রওো হনিে েযানেে 
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মেবিবিযানের বাব়ের বদনে। মেজর বারোবব এেজে তুনখা়ে বে মদৌ়েবাজ, তাই 
েটোস্থনি মপৌঁনে মগনিে োত্র দে বেবেনটর েনধযই। 
 
হযানজিেুনর েযানেে মেবিবিযানের বাব়েনত মপৌঁনে মেজর বারোবব মপেে বদে বদনয 
এনি হাবজর হনিে বিার েনরর জাোিার িােনে। মিখানে দাাঁব়েনযই মদখনত মপনিে 
েযানেে মেবিবিযাে বিার েনরই আনেে, তাাঁর দৃবষ্ট আেষডণ েরনত জাোিার োঁনচর 
োবিডনত মটাো বদনিে বতবে। মেজর বারোবব বেশ্চযই মিই জাোিা বদনয এর আনগও 
ওই বাব়েনত ঢুনেনেে। েযানেে মেবিবিযাে মিবদেও জাোিা খুনি বদনিে আর মেজর 
বারোবব িনে িনে ঢুনে প়েনিে তার বাব়ের মিতনর। দুজনের েনধয এরপর বে 
েোবাতডা হনযবেি তা এখে বিনত পারব ো বেন্তু এ ববষনয আবে বেবশ্চত ময 
েোবাতডার ফাাঁনে েযানেে মেবিবিযাে মপেনে বফনরবেনিে আর মিই িুনযানগ হানতর 
োনে পন়ে োো এেটা ধাতুর হাতি তুনি বেনয মেজর বারোবব মপেে মেনে িানজানর 
আোত হানেে তার োোয। মি আোত েতটা প্রচণ্ড বেি আোেবর বুঝনত পারনেে 
িবাই, োরণ েযানেে মেবিবিযাে এে আোনতই োরা যাে। 
 
আততাযী মেজর বারোববর হানত প্রচুর িেয বেি, বেনজর পা মেনে বে দুনটা খুনি 
বতবে এরপর খাবার েনরর আিোরীর মিতর রাখা অেযােয বজবেিপনত্রর ফাাঁনে খুাঁনজ 
রানখে। এরপর আোর ধারণা বতবে বিার েনরর যাবতীয আিবাবপনত্রর মদরাজ খুনি 
মিতনরর িববেেু তেেে েনরে, িণ্ডিণ্ড েনরে েনরর বাবে িববেেু। এগনিা েরার 
মপেনে তার উনেেয বেি এেবটই, তাহি, যানত পুবিে এবং বাইনরর মিাে প্রেে 
দেডনে এটাই ধনর মেয ময মোেও মচারানচা়ে মোেেনত জাোিা খুনি মিতনর ঢুনেনে 
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যানে বাধা বদনত বগনয খুে হনযনেে গৃহস্বােী েযানেে মেবিবিযাে। এিব োজেেড 
িারনত িারনত মেজর বারোববর রাত অনেেটা মবনজ বগনযবেি। এরপর বাইনর মববরনয 
েুরপনে চ়োই মবনয বতবে বফনর যাে, তাাঁনে মদনখ বতবে এটাই ধনর মেয ময অনেেখাবে 
পে মহাঁনট তানে বফরনত হনযনে। বে িম্পনেড োরও েনে িনেহ ো জাগা পযডন্ত মেজর 
বারোবব বেনিে িমূ্পণড বেরাপদ। 
 
আপবে যা বিনেে তা মতা রীবতেনতা অববশ্বািয বযাপার, বেি মেফুবিি, বেিঃ রাইক্রফট 
বিনিে, মেজর বারোবব আর েযানেে মেবিবিযাে দুজনেই বেনিে পরস্পনরর অন্তরে 
বনু্ধ। 
 
জাবে, এবেবি িায বদনয বিি, আোর বেনজরও মগা়োয মিই ধারণা বেি। অনেে োো 
খাাঁবটনযও িেিযার িোধাে খুাঁনজ পাইবে। মেষোনি তাই ইন্সনপক্টর েযারােট আর বেিঃ 
বর্উনের েরণ বেনত হনযবেি। েো মেষ েনর এবেবি তাোি বেিঃ বর্উনের বদনে, প্রশ্ন 
েরি বেিঃ বর্উে? 
 
মবে মতা, েুখ বটনপ হািনিে বেিঃ বর্উে, ইনি হনি বিুে, বেি মেফুবিি। 
 
চািডি, বেিঃ এোরববর বদনে তাবেনয এবেবি বিনত িাগি, মতাোর েনে পন়ে ইিােি 
তার জবােবেীনত উনল্লখ েনরবেি ময েযানেে মেবিবিযাে প্রাযই বববিন্ন ফুটবি 
ববষযে ক্রিওযার্ড পাজনির িোধাে তার োনে পাবিনয বদনতে খবনরর োগনজর 
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অবফনি। বতবে ওই পাজনির এেবট িোধাে পািাে তার তানত হযানজিেুনরর বদনি 
বিটানফার্ড হাউনির োে ও বিোো উনল্লখ েনরে। 
 
শুক্রবার িোিনবিা খবনরর োগনজর অবফি মেনে পািানো এেবট বচবি পন়ে মেজর 
বারোবব জােনত পানরে ময ফুটবি ববষযে এেবট ক্রিওযার্ড পাজি িোধাে েনর 
পাাঁচহাজার পাউে পুরোর মপনযনেে তার বনু্ধ েযানেে মেবিবিযাে। অবেয 
জবােবেীনত মেজর ওই বচবি পাবার েো অস্বীোর েনরনেে এবং এও বনিনেে ময 
আবহাওযা খারাপ হবার দরুে শুক্রবার বদে িোিনবিা মোেও বচবিপত্রই আনি বে। 
বেন্তু পনর মখাাঁজ বেনয আবে মজনেবে এটা বেজডিা বেনেয, শুক্রবার বদে িোনি অেযােয 
বদনের েনতা র্াে বিেই বববি হনযবেি স্থােীয র্ােের মেনে। মেজর বারোববর 
মযনোে োরনণই মতাে খুব টাোর দরোর হনয পন়েবেি, ওই বচবি পন়ে বতবে তখেই 
বস্থর েরনিে েযানেে মেবিবিযােনে খুে েনর পুনরা টাোটা বেনজ হাবতনয মেনবে। 
 
অিাবেীয, বেিঃ রাইক্রফট প্রেংিার িুনর েন্তবয েরনিে, এত স্বনেও িাবা যায ো। 
বেন্তু এইিানব অেুিন্ধাে েরনত মে মেখাি আপোনে। মে আপোনে িবিে পনে 
এবগনয মযনত িাহাযয েনরবেি? 
 
উত্তর বদনত বগনয এবেবি বেনিি মববিং-এর মিখা মিই বচবির উনল্লখ েরি আর 
েযানেে মেবিবিযানের বাব়ের ফাযারনেনির বটেবের মিতর মেনে বেিানব তার হারানো 
বুটনজা়ো উর্দ্ার েনরবেি তাও জাোি। 
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এে েজর তাবেনযই আবে বুঝনত মপনরবেিাে ময ওটা বে েরার বুট, এবেবি আবার 
বিনত শুরু েরি, আর তখেই পরপর েতগনিা িম্ভাবো বফনের েনতা ফুনট উিি 
েনের মোনণ। মদরী ো েনর তখেই েুনট মগিাে বেনচ। এেটা বে আনরেটার চাইনত 
আোনর মোট বেি যা মদনখ েনে ধারণা হনযবেি ময বেশ্চযই ওখানে দুনজা়ো বে আনে। 
হারানো বুটনজা়ো িম্বা বে দুনটার িনে চেৎোরিানব খাপ মখনযবেি, মোট দুনটার িনে 
মোনটই খাপ খাযবে। 
 
বেন্তু মেজর বারোবব বুটনজা়ো িুনোনত মগনিে মেে? বেিঃ রাইক্রফট জােনত চাইনিে। 
 
আোর েনে হয পুবিে িব জােনত পারনব এই িয মপনযই উবে োজটা েনরবেনিে, 
এবেবি জবাব বদি, হযনতা বে মদখনিই ওরা প্রনযাজেীয িূত্র মপনয যানব এেেটাই উবে 
ধনর বেনযবেনিে। তাই ওই বুটনজা়ো খবনরর োগনজ েুন়ে মেজর বারোবব 
ফাযারনেনির বচেবের মিতনর গাঁনজ রানখে, আর ওইখানেই উবে িব চাইনত ব়ে িুি 
েনর বিনিে। েবেনবর বুটনজা়ো মখাযা মগনে তা ইিােনির মচাখ এ়োি ো আর 
যোিেনয মি আোর োনেও মপৌঁনে বদি। 
 
মেজর বারবব বে মজনেশুনে ইনি েনর খুনের দায বজে বপযািডনের ওপর চাপানত 
মচনযবেনিে? িাযাে বপযািডে গম্ভীর গিায জােনত চাইি। 
 
ো, তা েয, এবেবি জবাব বদি, আিনি বজে এেটা মবাো হাাঁদা, বেনজর বেবুডবর্দ্তার 
ফনিই ওর এই হাি হনযনে। 
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বজেনে বেনয তখে আর বচন্তার মোেও োরণ মেই, এবেবি, বিনত বিনত চািডি 
এোরবব উনি দাাঁ়োি, ওর িনে মতাোর ববনয মেউ মিোনত পারনব ো তা মতা বুঝনতই 
পারনে। যা এবার আবে তাহনি মটবিগ্রাফ অবফনি চিিাে, মেজর বারোববর মগ্রপ্তানরর 
এই খবরটা আজ রানতর েনধযই আোর অবফনি পাবিনয বদনত হনব। আপোরা আোয 
োফ েরনবে, আোয একু্ষবে মবনরানত হনব। েো মেষ েনরই ঝন়ের মবনগ ের মেন়ে 
মববরনয মগি চািডি এোরবব। 
 
আিি অপরাধী ধরা প়েি বনট বেন্তু িববদে পুনরাপুবর িক্ষয হি ো, িানযানিট 
এবেবিনে বাইনর বেনয এনি চাপা গিায বিি, হতিাগা বাপটার েো মিনব আোর েে 
িীষণ খারাপ হনয যানি। 
 
োর েো বিে? এবেবি অবাে হনয জােনত চাইি, মতাোর বাবা? 
 
বিে তাই, িানযানিনটর মিাাঁনট েরুণ হাবি ফুনট উিি, েবদে আনগ বপ্রন্সটাউে মজিখাো 
মেনে ময েনযবদবট পাবিনযবেি মিই হতিাগয আোর বাবা। মতাোর প্রণযী বজনের মেজ 
িাই িাযানের িনে অনস্ট্রবিযা মেনে জাহানজ আিার পনে আিাপ হনযবেি, তখেই 
আেরা দুজনে পরস্পনরর প্রবত আেৃষ্ট হনযবেিাে। িাযেই পবরেল্পো েনরবেি ময বাবা 
মজি মিনে পাবিনয বেেুবদে গা ঢাো বদনয োেনব তারপর মি তার বাবা এখানে 
আোনদর দুজে পুরুষ িৃতয বহিানব বাি েরনব, যানদর মদনখ োরও েনে মোেওরেে 
িনেহ জাগনব ো। িাযানের পবরেল্পো শুনে আবে েুগ্ধ হনযবেিাে। তারপর িাযেই 
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এই বাব়ের মখাাঁজ আোনদর বদনযবেি, ও বেনজই উনদযাগী হনয েযানেে মেবিবিযানের 
বাব়ের ওই অংেটা আেরা যানত িা়োয োেনত পাবর মিই বযবস্থা েনর বদনযবেি। 
 
তা মতাোর বাবা এখে মোোয? এবেবি জােনত চাইি, পুবিে বে তানে মগ্রপ্তার েনর 
আবার মজনি পাবিনযনে? 
 
ো, আবার েরুণ হাবি হািি িানযানিট, প্রচণ্ড তুষারপানত িাণ্ডা মিনগ বাবা 
বেউনোবেযায আক্রান্ত হনযনেে, এখে আর তার বাাঁচার আো মেই বিনিই চনি। মজনি 
যাবার বের পনেনরা আনগ মো়োর পানযর িাবেনত োোয মচাট মপনযবেনিে বাবা, 
তারপর মেনে োোর অিুনখ িুগনেে বতবে, িাযাে বনিবেি িািবানব বচবেৎিা েরনি 
হযনতা তার এই মরাগ মিনর মযনতও পানর আর তাই মি তার মজি মিনে পািানো 
পবরেল্পো েনরবেি। 
 
আোয মদখনত যতই িাি মহাে ো মেে, আিনি আোর বাবা ময এেজে েনযদী, ময 
মজি মিনে পাবিনযনে এই বযাপারটা আোর গানয মচনপ বনিনে তা বেশ্চযই জােনব। 
এবেবি এইিব জােবার পনর মোেও িদ্রবংেীয যুবে আোয গ্রহণ েরনব ো। মিবদে 
মেনে িাযাে িবতযই েহাে, তানে জীবনে েখেও িুিনত পারব ো। 
 
. 
 
২২. 
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মবচারী িানযানিট, এবেবি িহােুিূবতর িুনর বিি, মতাোর েো মিনব িবতযই আোর 
খুব েষ্ট হনি।েন্তবয েনর এবেবি আর দাাঁ়োি ো, উপবস্থত িবার োনে তখেোর েত 
ববদায বেনয বিটানফার্ড হাউি মেনে মববরনয এি মি, হাাঁটনত হাাঁটনত এনি মপৌঁেি বেি 
পাবিডহাউনির বাব়েনত। 
 
মেেে? তখেই বনিবেিাে ো ময মেজর বারোবব অতযন্ত েীচ, স্বােডপর আর বহংিুনট 
মিাে? বারোববর মগ্রপ্তানরর বববরণ এবেবির েুখ মেনে শুনে বেি পাবিডহাউি বনি 
উিনিে, এেে এেটা জেেয স্বিানবর মিানের িনে গত েুব়ে বের ধনর েযানেে 
মেবিবিযাে বে েনর বনু্ধে বজায মরনখবেনিে মিটাই িাবার ববষয। বে চ়ো, মো়োয 
চ়ো, পাহান়ে ওিা, রাইনফি শুবটং আর ক্রিওযার্ড ধাাঁধার িোধাে েরা, এ িনবর 
মোেবটনতই েযানেে মেবিবিযানের োগাি মোেবদে পাযবে বারোবব। তার মচনযও যা 
গরুেপূণড তা হি েযানেে মেবিবিযাে বেনিে ধেী মিাে, মিই তুিোয মেজর বারোবব 
বেনিে বেম্ন েধযববত্ত, এে েোয গরীব োেুষ। যাে এবার বনিা তুবে বে েরনব। 
 
আবে এবার িেনে যাব, এবেবি বিি, মিখানে বজে ময বীো মোম্পােীনত চােরী 
েরনে মিখােোর েতৃডপনক্ষর িনে মদখা েনর অেুনরাধ েরব যানত িাোেয বেেু টাো 
ো বনি ধার মেবার অপরানধ ওাঁরা মযে বজনের ববরুনর্দ্ োেিা দানযর ো েনরে। 
 
হুে, মোেও েন্তবয ো েনর গম্ভীর েব্দবট উচ্চারণ েরনিে রবণ গারবফনল্ডর োিী বেি 
পাবিডহাউি। 
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বজনের যনেষ্ট বেক্ষা হনযনে আোেবর, এবেবি বিি, েনে হয িববষযনত এেে িুি আর 
েখেও েরনব ো মি। 
 
তা ো হয হি, বেি পাবিডহাউি বিনিে, তারপনরও মতাোর েরণীয এেটা োজ আনে 
তা বেশ্চযই েনে আনে? 
 
মোে োজ বিুে মতা,এবেবি অবাে হনয বিি, আবে বিে েনে েরনত পারবে ো? 
 
বনট! রাগত িুনর রবণর োিী বনি উিনিে, আবার েযাোবে হনি? বজে আর চািডি 
এোরবব, এনদর দুজনের েনধয জীবেিেী বহিানব োনে মবনে মেনব জােনত চাইবে। 
 
মেে এ প্রশ্ন েরে োিী। এবেবি এবার িবতযই েযাো েযাো গিায বনি উিি, আোর 
বর ময আনগ মেনেই বিে হনয আনে তা মতা মতাোর জাো আনে। 
 
বেি পাবিডহাউি মোেও েন্তবয ো েনর শুধু েুখ বটনপ হািনিে। এবেবি তার োে মেনে 
ববদায বেনয বাইনর মববরনয এি আর িনে িনে মদখা হনয মগি চািডি এোরববর িনে। 
 
এবেবি! এোরবব এবেবির দুহাত েক্ত েনর মচনপ ধনর বিি, িবতযই মগা মিাোেবণ, 
মতাোর তুিো মেই। আবে এবার মতাোয চুেু ো মখনয ো়েবে ো, বনি মি পনের 
েঝখানে িবতযই এবেবিনে জব়েনয ধনর পরপর েনযেবার চুেু মখি। 
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আিঃ চািডি, এবেবি েৃদু গিায ধেনে উিি, রাস্তার েনধয বে অিিযতা েরনে। 
 
মি ো হয মেন়ে বদবি, এোরবব এবেবির হাত মেন়ে বদনয এেপানে িনর দাাঁব়েনয 
বিি, বপযািডনের বেনদডাবষতা প্রোণ হনযনে, পুবিে তানে মবেিুর খািাি বদনযনে। 
 
তুবে বে বিনত চাইনো বি মতা চািডি, এবেবি বিি, আবে বেেুই বুঝনত পারবে ো। 
 
এবেবি, এোরবব গদ গদ গিায বনি উিি, ববশ্বাি েনরা, আবে মতাোয েতটা িািবাবি 
তা তুবে মোেবদে মটরও পানব ো। তুবে বেনজও ময আোয এেই রেে িািবানিা তাও 
জােনত আোর বাবে মেই। তা এইিানব আর েতবদে চিনব বনিা? িববেেু যখে 
িানিায িানিায বেনট মগি তখে এনিা এবার আেরা দুজনে ববনয েনর ের িংিার 
বাাঁবধ। তা বেরেে ববনয মতাোর পেে তা বনিা, গীজডায বেনয োবে মরবজবস্ট্র েনর, 
বেিানব তুবে ববনয েরনত চাও? 
 
ওিঃ, তুবে ববনযর েো বিে, এবেবি বিি, তাহনি আর আোর েরার েনতা বেেু মেই। 
 
মিবে বেন্তু –এবেবি– 
 
ো, তুবে যা চাইনো, তা েখনোই হনত পানর ো, েবিে গিায বনি উিি এবেবি। 
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বেন্তু এবেবি– 
 
মোে চািডি, এেইরেে দৃঢ় গিায বিি এবেবি, আবে বজেনে িািনবনি এনিবে, 
এনতা োনণ্ডর পনর এখেও েেপ্রাণ বদনয শুধু ওনেই িানিাবাবি, ওর জাযগায আর 
োউনে আবে বিানত পারব ো, ওর বদনি আর োউনে আবে েখনো মোেও েনত 
ববনয েরনত পারব ো। 
 
 িবতযই পারনব ো? অবাে মচাখ এবেবির েুনখর বদনে তাবেনয প্রশ্ন েরি চািডি 
এোরবব, তুবে এনতা বেষু্ঠর? এত বেেডে? 
 
মতাোর েে যা চায তাই বনি আো বেবটনয আোয গাি বদনত পানরা চািডি, এবেবি 
বিি, বেন্তু আোর বির্দ্ান্ত মেনে আোয এেচুিও ে়োনত পারনব ো। আিা, তুবেই বা 
আোনে পাবার জেয এত পাগি হনযনে মেে বনিা মতা? তুবে এেজে তরুণ 
িাংবাবদে, দয মর্ইবি অযযার োগনজর জেয এে দারুণ এক্সেুবিি েুপ মজাগা়ে 
েনরনে। মে জানে এই েুপই হযনতা মতাোর উন্নবতর দুযার খুনি মদনব। তুবে হনি 
মিই জানতর পুরুষ ময বেনজর িাগয বেনজর হানত গন়ে। এেেোয খাাঁবট েবক্তোবি 
পুরুষ োেুষ যারা তানদর োনে আোর েনতা এে িাধারণ োরীর মোেও েূিযই মেই। 
তুি োরনণ োবে োন্না োদা আর িবিেয তার েনতা আাঁেন়ে ধনর োো, এো়ো 
আবে মতাোর আর বেই বা েনরত পাবর? এেেও হনত পানর ময আজ তুি আর অিীে 
মচানখর মেোয তুবে আোয স্ত্রী বহিানব মপনত চাইনো তা বচরস্থাযী হনব ো, হযনতা 
িববষযনত আবেই হনয দাাঁ়োব মতাোর জীবনের পাপগ্রহ যখে প্রবত েুহূনতড প্রবত পনদ 
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তুবে আোর েৃতুয োেো েরনব? আবে মতা মতাোর জীবে বববষনযও বদনত পাবর? ো 
চািডি, তুবে েক্তিেেড োেুষ, যোেড অনেড পুরুষ, জীবনের চিার পনে মতাোর োরী ো 
হনিও চিনব, অন্ততিঃ আোর েনতা োরীর মোেও প্রনযাজেই মতাোর হনব ো….. 
 
মদাহাই মতাোর এবেবি, চািডি এোরবব েরুণ মচানখ তার বদনে তাোি, অেেডে ওিব 
বেনয েীতোনির এই িুের িন্ধযাটা েষ্ট েনর বদনযা ো। মতাোর েুনখ রাজনেবতে 
মেতানদর েনতা এনতা বেবোবে শুেনত আোর মোনটই িাি িাগনে ো। তুবে ময 
আোত বদনি তানত আোর বুে মিনে দুটুেনরা হনয মগনে। তবু ববশ্বাি েরনব বেো 
জাবে ো তবু বিবে ইন্সনপক্টর েযারােট আর বেিঃ বর্উেনে িনে বেনয যখে তুবে বেনিি 
উইনিনটর বিার েনর ঢুেনি তখে মতাোয বে িুের মদখাবিি তা িাষায বনি 
মবাঝানত পারব ো। মতাোয বিে োেুষ বনি েনে হবিি ো, ববজযী বিংহীর েনতা েনে 
হবিি ময এইোত্র বেোর মিনর ববজযীর েত এনি দাাঁ়োি। 
 
চািডনির বক্তবয মেষ হনত ো হনতই িারী বুনটর আওযাজ তুনি মিখানে এনি দাাঁ়োনিে 
বেিঃ বর্উে। 
 
এই ময বেিঃ বর্উে, এবেবি েুচবে মহনি বিি, িািই হনযনে আপবে এনিনেে। চািডি, 
ইবে হনিে বেিঃ বর্উে, এেিেয েটিযাে ইযানর্ডর চীফ ইন্সনপক্টর অফ পুবিে বেনিে। 
 
েী আশ্চযড! অবাে িুনর চািডি বনি উিি, আপবে মিই চীফ ইন্সনপক্টর বর্উে? আবে 
মতা বেনজর োে আর মচাখনে ববশ্বাি েরনতই পারবে ো। 
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এেিেয আপবে মতা আোনদর োনে স্বনের োেুষ বেনিে েোই, গনল্পর মগানযোনদর 
েনতা আেরা শ্রর্দ্া েরতাে আপোনে। যাে, আপোর িনে পবরচয হনত আবে বেনজনে 
ধেয বনি েনে েরবে। আবে দয মর্ইবি অযযার পবত্রোর এেজে িাংবাবদে, আোর 
পবত্রোর পক্ষ মেনে আপোনে অেুনরাধ েরবে িাত আটনো েনব্দর েনধয েযানেে 
মেবিবিযাে-এর খুনের োেিাটা িহজ িাষায িতয োবহেীর ঢংনয বিনখ বদে ো, আেরা 
ওটা রবববানরর পাতায োপাব। আোনদর পািনেরা এই ধরনের িতযোবহেী খুব আগ্রহ 
িহোনর পন়েে। আপবে মিখাটা অবফনি িরািবর আোর োনে পাবিনয মদনবে, আোর 
হানত এনিই আবে পাবরশ্রবেনের অনধডে টাো মচে মেনট আপোর বিোোয পাবিনয 
মদব, তাও এে হাজার পাউনের েে বেেুনতই হনব ো জােনবে। 
 
বেশ্চযই বিখব, বেিঃ বর্উে মহনি বিনিে, তনব আবে মতা মিখে েই, োনজই মিাজা 
িাষায যা মিখার বিনখ মদব, আপোরা বেনজর েনতা েনর িাবজনয বেনয োবপনয 
মদনবে। 
 
বেিঃ বর্উেনে চািডি এোরববর িনে বিব়েনয বদনয এবেবি মদৌন়ে বগনয ঢুেি বেনিি 
োবটডনির বাব়েনত। বেনিি োবটডি ববোোয বনিবেনিে, এবেবিনে মদনখ ত়োে েনর 
উনি বনি বিনিে, তাহনি বেি মেফুবিি, এখােোর পাট তুনি বদনয আপবে তাহনি 
চিনিে? 
 
বিে বনিনেে, এবেবি বিি, এখে আবে িেনে যাব, আর আোর িনে উবেও যানবে। 
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এবার তাহনি বনি মফিুে মতা বেি মেফুবিি, বেনিি োবটডি অন্তরে হবার িুনর 
বিনিে, দুজনের েনধয োর িনে ঝুনি প়েনবে বনি বিে েরনিে? 
 
এ আর েুখ ফুনট বিার বে আনে, এবেবি েুখ বটনপ হািি, ঝুনি মতা এেজনের িনেই 
প়েব বনি বস্থর েনর মরনখবে, যানে মবেিুর খািাি েনর আেব বনি আোর এখানে 
আিা। মি মে তা মতা জানেেই েযার্াে, তার োে বজে বপযািডে। 
 
মি বে বাো! বেনিি োবটডি ববস্মনয দুনচাখ েপানি তুনি বিনিে, তুবে েোটা িবতযই 
েে মেনে বিে মতা? বেিঃ এোরবব এই তদনন্তর োনজ মতাোয এত িাহাযয েরনিে, 
অেচ 
 
বেনিি োবটডি, বািা মেনিনেনযনদর মবাঝনোর েনতা েনর এবেবি বিি, আবে েই, 
আিনি িুি েনরনেে আপবে বেনজ। বেিঃ এোরবব এেজে প্রবতিািম্পন্ন িাংবাবদে, 
তার িােনে ববোি িববষযৎ পন়ে আনে। পানযর বেনচ পন়ে আনে মগাটা দুবেযা। ববনয 
েনর ের বাাঁধার জেয ওাঁর জন্ম হযবে। বেন্তু আবে যানে এতবদে িািনবনি এনিবে আর 
আজ যবদ তানে ববনয ো েবর, তাহনি জােনবে ওাঁর অবস্থা িবতযই খুব অিহায হনয 
দাাঁ়োনব। 
 
জােতাে বািা, বেনিি োবটি বিনিে, এর চাইনত মোেও মজারানিা অজুহাত মতািা 
েুনখ মজাগানব ো। েো মেষ েনর ের মেন়ে মববরনয বেনিি োবটডি মেনে এনিে 
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এেতিায, মিখানে তার স্বােী বেিঃ োবটডি এেটা মেৌনচ বনি ফযাি ফযাি েনর তাবেনয 
বেনিে িােনের বদনে। 
 
এই ময আোর উবে, ইোরায স্বােীনে মদবখনয বেনিি োবটডি েন্তবয েরনিে, আোর 
ব়ে জযািাইোর এে জীবন্ত প্রবতেূবতড। হতিা়ো জজড োংনেটনে ববনয েরনিে আর 
বিে তারপনরই ওাঁর িরাইখাো মদোর দানয বাাঁধা প়েি। অবেয তার দুবেনরর েনধযই 
ব়ে জযািাইো মদো পুনরা বেবটনয বদনযবেনিে, তারপর মতা মিই োরবানরর দারুণ 
রেরো। 
 
হুে, বেিঃ োবটডি আপে েনেই েন্তবয েরনিে। 
 
 জজড েযাংনেট মিােবট মদখনত বেি খুবই িুের, বেনিি োবটডি েন্তবয েরনিে। 
 
যানে এেেোয বনি রেেীনোহে পুরুষ। েত োরী ময ওাঁর জীবনে এনিনে তার 
মিখানজাখা মেই। অেচ েজার বযাপার হি ব়ে জযািাইোনে ববনয েরার পর বাবে 
জীবনে উবে অেয মোেও োরীর বদনে েুখ তুনি তাোে বে। 
 
হুে,! তৃতীযবার বেিঃ োবটডি আবার মিই এেরেে গম্ভীর েব্দ উচ্চারণ েরনিে। 
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