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রিস জেন িাির্ল 
০১. 
  
মিস জেন িারপল জসন্টমিরী মিমডর  ান্ত গ্রািীণ পমরমে  জেম়ে জে়োমে এমসমেন 
িযামরমেযান সাগমরর জোট্ট দ্বীপভূমি ওমযস্ট ইমিমে। 
  
এখন েযস হমযমে োাঁর। গীেজার িামেই েীেমনর েীর্জ েেরগুমলা জিমটমে। গে  ীমে 
িমিন মনমিামনযায আক্রান্ত হমযমেমলন। ডাক্তামরর উপমে  মেল উনু্মক্ত সূর্জামলাি-
স্নামনর। 
  
এর পমরই িযামরমেযান সাগমরর দ্বীপভূমি ওমযস্ট ইমিমে আসার রােমসি েযেস্থা িমর 
মেমযমেল ভাইমপা জরিি ওমযস্ট। 
  
জরিি এিেন সফল ঔপনযামসি। েই জেমি োর আযও র্মেষ্ট। িেজেযেম ই মপসীর 
েীেন আনন্দিয িমর েুলমে জস প্রস্তাে িমরমেল ওমযস্ট ইমিমে আসার। 
  
জগা়োয িৃেু আপমি প্রিা  িরমলও জ ষ পর্জন্ত মেমন সম্মে হমযমেমলন জসণ্টমিরী 
মিমডর োম়ে জেম়ে আসমে। 
  
জরিি েযেস্থার জিান ত্রুমট রামখমন জিান মেমি। োরই এি োন্ধেীর সমে আিা  পমে 
এমসমেন মিমনোে পর্জন্ত। োরপর জসখান জেমি সিুদ্র েীমর জসন্ট অনেরামে জগামেন 
পাি জহামটমল। 
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এই জহামটলটা আমগ চালামেন সযািারসনরা। মিেুিাল আমগ োরা ইিংলমি চমল 
আমসন। োমের োযগায জহামটল চালামে জিিাল েম্পমে। 
  
জরিিমি োরা মনমিন্ত োিার আশ্বাস মেময োমনমযমেল োর মপসীর েনয জিান ভােনা 
োমি িরমে হমে না। 
  
এখামন এিেন ভাল ডাক্তারও রমযমেন। েরিার হমলই পাওযা র্ামে। আর োরা 
মনমেরা জো আমেনই। 
  
িমল জিিাল খুে উেযিী রু্েেী। েযস িুম়ে েুাঁমযমে। জে  হামসখুম । মিস িারপলমি 
সােমর অভযেজনা োমনময র্োসিমযই োর েনয সেরিমির আরামির েযেস্থা িমর 
মেমযমে। 
  
িমলর স্বািী মটি জিিাল। অেযন্ত সো য রু্েি। সািানয িৃ  জেখমে, গামযর রঙ গাঢ়। 
  
এমিোমর মনমের িে িমর এিটা চিৎিার োিংমলা জপমযমেন মিস িারপল। পমিি 
ভারেীয জিমযরা হামসিুমখ আমে  পালন িরমে সে সিমযই তেমর। 
  
এখামন আসার পর জেমি জরােই মেমন োিংমলার সািমনর রাস্তা ধমর সিুমদ্রর েীমরর 
এলািায এিটা জচযামর এমস েমসন, স্নামনর েৃ য জেমখন আর অভযস্ত হামে উল 
জোমনন। সেী মহমসমে েু-এিেন েযস্ক অমেমেমিও জপমযমেন। 
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এরা হমলন েৃদ্ধ মিিঃ র যাফামযল, ডািঃ গ্রাহাি, িযানন জপ্রসিট আর োর জোন। এমের 
সমে আমেন জিের পযালমগ্রভ। 
  
এিেন েৃদ্ধার পমে উনু্মক্ত সািুমদ্রি পমরমে , মনমিন্ত আোস আর অনগজল গল্প িরার 
িে সেী–এর পর আর মি চাই! অসিংখয পামির অরমণয জরােিার েীেনর্ািায েুমেমনই 
জে  অভযস্ত িমর মনমযমেন মেমন মনমেমি। 
  
আপােেিঃ জিের পযালমগ্রভ সে মেমেমলন মিস িারপলমি। ভদ্রমলাি রু্মরমেন অমনি, 
জেমখমেন অমনি। মেমন মনমের অমভজ্ঞোর গল্প িমরনও জেপমরাযা ভামে। 
  
–জিমনযায না জগমল োযগাটা সম্পমিজ জিান ধারণাই িরা সম্ভে নয। েীেমনর জসরা 
জচাদ্দমট েের আিার জিমটমে জসখামন। 
  
এভামেই সৃ্মমেচারণ িমর চমলমেমলন জিের। মিস িারপমলর িে এিেন নীরে জরাো 
জপময অেীমের আনমন্দর মেনগুমলার িো শুমনময অপার আনন্দ লাভ িরমেমলন মেমন। 
  
উপোমেমের মেমচি রীমের রঙ চ়োমনা িামহনী শুনমে শুনমে মিস িারপল জিেরমি 
উৎসামহে িরমে েলমলন–আপনার অমভজ্ঞো সমেযই ে়ে মেমচি। অে য এ োযগাটাও 
চিৎিার। 
  
জিের পযালমগ্রভ চারমেমি োমিময খুম র স্বমর েলমলন–হযাাঁ, সমেযই চিৎিার। 
  
–এিন োযগামেও মনিযই অমনি অদু্ভে র্টনা র্মট োমি। 
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-ো র্মট তেমি। শুনমেন নামি? ি েের আমগ এিটা খুন হমযমেল। জলািমটর নাি 
হযামর ওমযস্টানজ। িাগমে এমনময িমেন খুে জলখামলমখও হমযমেল। 
  
-হযামর ওমযস্টানজ োর স্ত্রীর জপ্রমিি িাউন্ট জফরামরমি গুমল িমর হেযা িমরমেল। অে য 
টািার জোমর সেই পমর ধািাচাপা পম়ে মগমযমেল। 
  
মিস িারপমলর প মির গুমল গম়েময পম়ে মগমযমেল। িো েলমে েলমে জিের জসটা 
মনচু হময েুমল মেমলন। 
  
-আমিও এিোর অদু্ভে এি র্টনার সমে েম়েময পম়েমেলাি, েলমে লাগমলন জিের, 
মিি মনমে নয, ক্লামে আড্ডা জেোর সিয এি ডাক্তার ভদ্রমলাি োর েীেমনর র্টনা 
শুমনমযমেমলন। 
  
স্ত্রী গলায েম়ে মেমযমেল েমল িাঝরামে এি েরুণ োমি জডমি েুমলমেল। েরুণমট 
স্ত্রীর খুেই অনুগে মেল। 
  
মিেুমেন র্ােৎ জস স্ত্রীর আচরমণ অদু্ভে পমরেেজন লেয িরমেল। জিিন হো ার ভাে 
োমি েম়েময োিে সেসিয। 
  
ডাক্তার মিি সিময জপৌঁমে উপরু্ক্ত েযেস্থামে িরায জিমযমট জসর্ািা জোঁমচ মগমযমেল েমট 
মিন্তু এিিাস পমরই রু্মির েম়ে জখময আত্মহেযা িমরমেল। 
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খুেই েুিঃমখর র্টনা, িৃেুস্বমর েলমলন, মিস িারপল, খুমনর র্টনা েণজনায জিেমরর 
উৎসাহ লেয িমর জে  জিৌেূহলী হময উমিমেন মেমন। 
  
এিমন আরও েু-এিটা অদু্ভে র্টনার মেেরণ শুমনময জিের এিসিয েলমলন, আিার 
এি ডাক্তার েনু্ধ এিোর োর এি েনু্ধর এিটা ফমটা োর িমর জেখায। েনু্ধমটর নাি 
রমেনসন না মি জর্ন মেল। জস োর োম়েমেই মেল। োর েনু্ধমট আোর সেসিয 
িযামিরা িাাঁমধ মনময রু্মর জে়োে। অদু্ভে মিেু জেখমলই েমে েুমল মনে। 
  
রমেনসনমের সের েরোর সািমন এিটা েুলজভ মহমেসিাস গাে জেখমে জপময এিটা 
েমে েুমল জনয। মিি জর্ই িুহূমেজ সাটার জটমপ েখনই িমহলার স্বািী সািমনর েরো 
মেময জেমরময আসমেল। িযামিরায জস-ও ধরা পম়ে জগল। অে য েমেটা এিটু 
জফািামসর োইমর চমল মগমযমেল। 
  
জিের েলমলন, জসই েমের এিটা িমপ আপনামি আমি জেখামে পামর–ডাক্তার েনু্ধ 
মনেি আিার জিৌেূহল জিটাোর েনয মেময জেন। েমেমে ধরা প়ো জসই জলািমট এিন 
এি খুমনর আসািী জর্ র্টনার রহসয আেও সিাধান হযমন। খুনী মনমেজোমে রু্মর 
জে়োমে। 
  
জিের পযালমগ্রভ োর েযাগ জের িমর হাোমরা মেমনমসর িমধয ফমটার জখাাঁে িরমে 
লাগমলন। 
  
মিস িারপল েুঝমে জপমরমেমলন, জিের োর গমল্প র্মেষ্ট রঙ চ়োমে অভযস্ত। এধরমনর 
জলামিরা র্েোর গল্প জ ানায েেোরই োমে নেুন িমর পমলস্তারা পম়ে। 
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–সে র্টনা প্রায ভুমলই জগমে। িমহলা জে  সুন্দরী মেমলন। মিন্তু জিাোয জর্ন–এই জো–
েলমে েলমে েযামগর জভের জেমি এিটা জোট্ট ফমটা জটমন োর িরমলন। 
  
–এিেন খুনীর েমে এটা। 
  
েমেটা মিস িারপমলর হাে চালান িরোর িুহূমেজ পামযর  ব্দ জপময মিস িারপমলর ডান 
িাাঁমধর ওপর মেময েৃমষ্ট জফলমলন মেমন। 
  
-র্ামেোই, জগাল্লায র্াি। 
  
 মেরক্ত হময হাে গুমটময মনমলন জিের। সেমিেু আোর িামনেযামগর িমধয ঢুমিময 
জফমলন। এেিং প্রসে সমূ্পণজ পামে হামের োাঁমের গল্প িরমে শুরু িরমলন। পরেমণই 
েমল উিমলন–হযামলা 
  
জিেমরর িণ্ঠ জিিন িৃমিি েমল জোধ হমে লাগল মিস িারপমলর। 
  
এমগময আসা পে মব্দর মেমি োমিময জিের েলমলন, জেখুন িারা এমসমেন–মেখযাে 
েযমক্তেগজ–পুষ্প ও প্রাণীসিংগ্রাহি। 
  
মিস িারপল এমগময আসা চার অমেমেমি আমগই জেমখমেমলন। মেরাট জচহারার 
এিঝাাঁি খা়ো ধূসর চুমলর িানুষমটর নাি জগ্রগ ডাইসন আর স্বণজমি ী স্ত্রীমলািমট োর 
স্ত্রী লামি ডাইসন। 
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অনয েম্পমের এিেন িৃ  জচহারার িানুষ। মেমন িমনজল এডওযাডজ মহমলিংডন আর োর 
স্ত্রী ইমভমলন মহমলিংডন। 
  
প্রেি েম্পমে প্রিৃমেমেে, মদ্বেীয পামখ সম্পমিজ খুে আগ্রহী। 
  
জিের মিস িারপমলর সমে সিমলর আলাপ িমরময মেমলন। সিমলই োাঁমি শুমভো 
োনামলন। 
  
ইমভমলন মহমলিংডন মিস িারপমলর পাম  েমস োর সমে গল্প িরমে শুরু িরমলন। মিস 
িারপল র্াম়ের েযোয িষ্ট পামেন। েেু আমস্ত আমস্ত র্া়ে রু্মরময োিামলন। োর 
জচামখ প়েল জে  এিটু েূমর ধনিুমের মিিঃ র যাফামযমলর মেরাট োিংমলাটা মিন্তু িানুষেন 
িাউমি জেখা জগল না জসখামন। 
  
ইমভমলমনর গল্প শুনমে শুনমে মিস িারপল অনযিনস্ক ভামে হমলও র্োর্ে সায মেময 
র্ামেমলন। পুরুষ েুেনমি খুাঁমটময জেখমে েযস্ত মেল োাঁর জচাখ। 
  
এডওযাডজ মহমলিংডন  ান্ত সুে জন। জে  ভালিানুষ েমলই িমন হয। 
  
আর জগ্রগ ডাইসমনর মেরাট জচহারা। জে  হামসখুম  প্রামণােল। 
  
এর পমর জিেমরর মেমি েৃমষ্ট জফরামলন মেমন। 
  
. 
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০২. 
  
 জগামেন পাি জহামটমলর সন্ধযা। 
  
জিামণর মেমি এিটা জচযামর েমসমেমলন মিস িারপল। প্রিাি ডাইমনিং রুিটার 
মেনমেি জখালা। জভেমর হাওযায ভাসমেল জে  মিমষ্ট গন্ধ। জটমেমল জটমেমল েম়েময 
পম়েমে হালিা রঙীন আমলা। 
  
আনন্দিুখর এই সন্ধযায জেম র ভাগ িমহলারই জেমহ রমঙন সান্ধয জপা াি। হমলর 
আমলায প্রিট হময উমিমে োমের োোিী িাাঁধ আর জপলে হাে। 
  
নানা েযমসর িানুষ চারপাম । জপ্রৌঢ় ধনীমের জেমখ জোঝা র্ামেল োমের সমেনীরা 
েৃেীয ো চেুেজ র্রণী। 
  
িধযেযস্ক অমনি েম্পমে এমসমেল উির ইিংলি জেমি। সন্তানসহ হামসখুম  এি েম্পমে 
এমসমে িারািাস জেমি। 
  
েমেণ আমিমরিার নানা রামেযর িানুষও মিেু িি মেল না। সিমলর িুমখর নানা ভাষার 
 ব্দ মিমলমিম  এি মেমচি গুঞ্জনধ্বমন তেমর হমযমে হমল। 
  
আমরা মেমলন েুই ইিংরাে র্ােি। এিেন ডাক্তার আর এিেন অেসরপ্রাপ্ত মেচারি। 
এিপাম  এি চীনা পমরোরমিও জচামখ প়েমেল। 
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েীর্জােী িামলা স্থানীয রু্েেীরা মনপুণ হামে খােয পমরমে ন িরমেল। োমের েোরি 
িরমেল ইোমলর প্রধান ওমযটার আর পানীয পমরমে নিারী। 
  
সিমলর ওপর সেিজ নের রাখমেল মটি জিিাল। োমি সহাযো িরমেল োর স্ত্রী 
িমল। এিরা  জসানালী চুল আর হামসঝলিল িুমখর িমলমি জে  সুন্দরী জেখামেল। 
  
এিটু পমরই শুরু হল স্টীল েযাি। দ্বীমপ এই জোরামলা োেনা খুেই েনমপ্রয। র্মেও 
মিস িারপমলর জিামটই ভাল লাগল না। 
  
গান আর োমেযর োমল োমল নাচও শুরু হমযমেল। মিস িারপল লেয িরমলন এ নামচ 
েযাযামির ধাাঁমচ অদু্ভেভামে সারা  রীর জোঁমি র্ায। েরুণ-েরুণীরা জে  উপমভাগ 
িরমে। 
  
িামেই জটমেমল েমসমেমলন জগালগাল জচহারার িযানন জপ্রসিট আর োর জোন। জিিন 
ভয োগামনা িুখভাে িমহলার। জচহারাও িৃ । 
  
মিস জপ্রসিট সারামেন ধমর জিাোয জিাোয রু্মরমেন জসই মেেরণ জ ানামে লাগমলন 
মিস িারপলমি। এরা েুই ভাইমোন জে  মিেুমেন জগামেন পাি জহামটমল রমযমেন। 
িমফ পামনর ফাাঁমি অমেমেমের সম্পমিজ নানা িো েলমে লাগমলন। 
  
েৃদ্ধ মিিঃ র যাফামযল প্রমে েেরই এখামন আমসন। জলািমট টািার পাহাম়ের িামলি। 
েযস প্রায আম । োর সমে রমযমে জসমক্রটারী অল্পেযসী এিমট জিময। এসোর 
ওযাোসজ। জস মচমচস্টামর োমি, মেধো। 
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মিিঃ র যাফামযমলর সমে োর ভযামলও রমযমে। োর নাি েযািসন। পোর্ােগ্রস্ত মিিঃ 
র যাফামযমলর অেসিংোহন িমর জস এিেন নামসজর িেই। 
  
ক্রমি সিমলই আলাো েল িমর হলর্মর েম়েময প়েমেল। মহমলিংডন-ডাইসন চারেমনর 
েমলর সমে জর্াগ মেমযমেমলন জিের পযালমগ্রভ। 
  
মিস িারপল জসই মেমি ইমেে িমর োমের সম্পমিজ জিৌেূহল প্রিা  িরমলন। 
  
িযানন জপ্রসিট োনামলন, প্রমেেেরই োরা ওমযস্ট ইমিমে নানা দ্বীমপ রু্মর মেনিাস 
িামটময র্ান। এখামন গে েেরও এমসমেমলন। 
  
লম্বা জলািমট হমলন মহমলিংডন, োরা স্বািী-স্ত্রী উমদ্ভেমেে। অনয েুেন হমলন আমিমরিান 
মিিঃ ও মিমসস ডাইসন। ভদ্রিমহলা প্রোপমের ওপমর জলখামলমখ িমর োমিন। পামখর 
মেষমযও সিমল উৎসাহী। 
  
এই জটমেমল র্ামের মনময আমলাচনা হমেল োমের মেি জেমি স্টীল েযামিল  ব্দ 
োমপময হামসর  ব্দ জভমস আসমেল। 
  
জসমেমি োমিময মিস িারপল েলমলন, িানুমষর পমরচয োনাটা জে  আনমন্দর। 
  
–এেিং িোর। গেেের আমি ওমের জেমখ জো জভমে মনমযমেলাি মিমসস ডাইসনই েুমঝ 
মিমসস মহমলিংডন। পমর ভুল জভমেমেল। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যারিরিযান রিরি । আগাথা রিরি । রিস িার্পল ধািািারিক্ 

12 

www.bengaliebook.com                                  সূরির্ত্র 
 

 

মিস িারপল েলমলন, মিিঃ ডাইসন োর স্ত্রীমি ডামিন লামি েমল। ওটা মি োর 
ডািনাি? 
  
মিিঃ িযানন েলমলন, স্ত্রীর জেৌলমে ভাগয মফমরমেল েমল মিিঃ ডাইসন ওই নামি ডামিন 
েমল শুমনমে। 
  
এিমন এমি এমি অনযানয সিমলর সম্পমিজই নানা িো োনা হময জগল মিস 
িারপমলর। 
  
এিসিয মিিঃ র যাফামযমলর জটমেমল েৃমষ্ট প়েল োর। অমেশ্বাসয ধনী এই জলািমটমি 
েরাগ্রস্ত ম িারী পামখ েমল িমন হল োর। 
  
 রীর অেযন্ত িৃ । েমে েৃমষ্ট জে  েীক্ষ্ণ। খুেই মখটমখমট জিোমের হমলও জলামি 
িামনময জনয মেমন ধনী েমল। েযমক্তত্ব অসাধারণ। 
  
ভদ্রমলামির ভযামল সেী সুে জন েীর্জািৃমে মিিঃ েযািসন োাঁম়েময আমেন পাম । 
  
. 
  
০৩. 
  
  র্যায েমসই প্রােরা  সারমলন মিস িারপল। চা, জসদ্ধ মডি আর এি টুিমরা জপাঁমপ। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যারিরিযান রিরি । আগাথা রিরি । রিস িার্পল ধািািারিক্ 

13 

www.bengaliebook.com                                  সূরির্ত্র 
 

 

প্রােিঃরা  জ ষ হমল অভযাস িে জহামটমলর পে ধমর এমগামলন। পমেই জেখা হময জগল 
িমল জিমিমলর সমে। োর জচামখিুমখ জিিন এিটা মেপর্জন্ত ভাে। 
  
উমদ্বগ্ন হময মেমন োনমে চাইমলন, মি হল? অিন উমদ্বগ্ন জেখামে জিন? 
  
িমল মেিষজভামে েোে মেল, খুেই েুিঃসিংোে। সিমলই োনমেন এমি এমি–জিের 
পযালমগ্রড পরা জগমেন। 
  
-জসমি, িখন? গেিালও োমি জে  হামসখুম  জেমখমে। মেমস্মে হমলন মিস িারপল। 
  
–গে রামিমে আিমস্মিভামেই িৃেুযটা হমযমে। মেমন রক্তচামপর জরাগী মেমলন। 
  
–মিন্তু আেিাল জো এ জরামগর র্মেষ্ট ভাল ওষুধ আমে। 
  
–ো আমে। জসটা জখমেই হযমো ভুমল মগমযমেমলন মিিংো জেম  জখময জফমলমেমলন। 
  
–ডাক্তার মি েলমেন? উমদ্বগ্ন ভামে োনমে চাইমলন মিস িারপল। 
  
-অেসর জনোর পর জেমি ডািঃ গ্রাহাি জো জহামটমলই োমিন। মেমন জেমখমেন, স্থানীয 
ডাক্তারও জেমখমেন। োরাই জডে সামটজমফমিট মেমলন। োমের অমভিে উচ্চ রক্তচাপ 
োিমল এরিি হমে পামর। োর ওপর গেরামি িমের পমরিাণটা এিটু জেম  হময 
মগমযমেল। 
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এিটু জেমি িমল আোর েলল, মিন্তু আিামের িামে র্টনাটা িস্ত ে়ে আর্াে। 
জহামটমলর খাোর সম্বমন্ধ জলামির িমন সমন্দহ জেখা মেমে পামর। 
  
–মিন্তু চলমে চলমে েলমলন মিস িারপল। োর িমন প়েল, গেিালই মহমলিংডন আর 
ডাইসনমের সমে জে  হামসখুম  জিোমে মেমলন। িোটা িমন হমেই মেমন গমে পামে 
সিুদ্রেীমর না মগময োরান্দার োযায এমস েসমলন। 
  
হামের উমলর িাটা খুে দ্রুে চলমেল। আিমস্মি েুিঃসিংোেটা োমি খুেই েন্দহারা িমর 
েুমলমেল। 
  
গেিালই জিের পযালমগ্রভ জিমনযার িো, ভারমের িো, উির-পমিি সীিান্ত োরপর 
খুমনর র্টনা অমনিমিেুই জসাৎসামহ শুমনমযমেমলন। 
  
প মির গুমল পম়ে জগমল জিের ো েুমল মেময জসই খুনীর ফমটার িোটা েমলমেমলন। 
  
জেিন আগ্রহ মনময েখন শুনমে চানমন মেমন…জিান ক্লামে োর ডাক্তার েনু্ধ শুমনমেমলন 
োর এি ডাক্তার েনু্ধর িামে। এিেন ডাক্তার েমে েুমলমেমলন জসই খুনী র্খন সের 
েরো মেময জেমরময আসমেল। 
  
মেম ষ িমর এই র্টনাটাই রু্মরমফমর িমন আসমে লাগল মিস িারপমলর। ফমটাটা 
জেখামেন েমল জিের পমিটেযাগ োর িমরমেমলন। জসই িুহূমেজই মেমন পে ব্দ লেয 
িমর োমিমযমেমলন। 
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মেমন লেয িমরমেমলন, জসই সিয িুখ লাল হময উমিমেল জিেমরর। জিিন িাাঁপা হামে 
আচিিা সে গুমটময মনমযমেমলন। অস্বাভামেি ভামে হামের োাঁমের গল্প শুরু 
িমরমেমলন। 
  
িমযি িুহূেজ পমরই মহমলিংডন আর ডাইসনরা োমের সমে মিমলে হমযমেমলন। জসই 
সিয ডান মেমি িাো রু্মরময মিস িারপল োমিমযমেমলন। িাউমি জেখমে পানমন। 
জিেল এিটু েূমর জহামটমলর মেমি মটি জিিাল আর োর স্ত্রীমি জচামখ পম়েমেল। 
  
জিের পযালমগ্রভ জসমেমি অে য োিানমন। 
  
এই অপ্রেযাম ে র্টনাটা মনময িধযাহ্নমভাম ে পর্জন্ত মচন্তায ডুমে রইমলন মিস িারপল। 
মেমিমলও জে়োমে জেরমলন না। মি িমন িমর ডািঃ গ্রাহািমি োর  রীর ভাল লাগমে 
না েমল এিটা মচরিূট পািামলন। 
  
. 
  
০৪. 
  
 ওমযস্ট ইমিমে েীর্জমেন ডাক্তারী িরার পর অেসর েীেন িাটামেমলন ডািঃ গ্রাহাি। 
েযস এখন পাঁযষমট্টর জিািায। জে  সো য িানুষ। 
  
মচরিূট জপমযই মেমন উপমস্থে হমলন এেিং শুমভো োমনময মিস িারপমলর  রীমরর 
অসুমেধার িো োনমে চাইমলন। 
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হাাঁটুর ঝামিলা মিস িারপমলর মনেযসেী। জসই িোটাই মেমন োনামলন। 
  
ডাক্তার র্োরীমে ওষুমধর িো মলমখ মেমলন। পমর মিস িারপমলর এিািীমত্বর িো 
জভমে িো েলমে লাগমলন। 
  
মিস িারপল মনমের িমন লমিে জোধ িরমেমলন। মিেযা িো েমল ডাক্তারমি জডমি 
এমনমেন েমল। এো়ো আর মিই ো োাঁর িরার মেল। 
  
েযমক্তগে েীেমন মেমন সেযোেী এেিং সেযমি রদ্ধা িরার িানুষ। মিন্তু েরিামর 
মনমেজচামর মিেযার আরয মনমেও মদ্বধা িমরন না। 
  
এিসিয মেমন মনমেমি প্রস্তুে িমর মনমলন। সািানয জিম  গলাটা পমরষ্কার িমর মনময 
েলমলন, ডািঃ গ্রাহাি, আপনামি আর এিটা িো েলমে চাইমেলাি। জিের 
পযালমগ্রভমি মনময। সিামল োর িৃেুয সিংোেটা জপময খুেই আর্াে পাই। 
  
–হযাাঁ। এিন হামসখুম  িানুষটা… 
  
–গেিালই মেমন েুমনযার নানা অঞ্চমলর গল্প জ ানামেমলন। 
  
–গল্প িরার সুমর্াগ জপমল জে  জেপমরাযা হময উিমেন। অমনমিই মেরক্ত জোধ িরে 
অে য। 
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–জিের োর জেমলমেলার িো শুমনমযমেমলন, মিস িারপল অিমম্পে গলায েলমে 
লাগমলন, জসই সিয আমি আিার এি ভাইমপার েমে োাঁমি জেখাই। আিার িামে জস 
মচরিালই খুে আেমরর। 
  
উমন র্খন েমেটা জেখমেমলন মিি জসই িুহূমেজই ওই জর্ ফুল আর প্রোপমে সিংগ্রহ 
িমরন..িমনজল আর মিমসস মহমলিংডন…ওরা উপমস্থে হন। 
  
জিের োমের সমে িো েলমে েলমে অনযিনস্কভামে েমেটা োর েযামগ ঢুমিময 
জফমলন। জসই সিয আর োমি মেরক্ত িরমে চাইমন। জভমেমেলাি সিামল জচময জনে। 
মিন্তু সিামলই জো… 
  
িো জ ষ িমর েীর্জশ্বাস জফলমলন মিস িারপল। 
  
 ডািঃ গ্রাহাি সহানুভূমের স্বমর েলমলন, জসই েমেটা আপমন জফরে চাইমেন, এই েে? 
  
সমকামচর সমে মিস িারপল েলমলন, আিার ভাইমপা, মপ্রয জডনমেল পাাঁচেের আমগ 
আিামের জেম়ে চমল জগমে। 
  
খুেই মেব্রে জোধ িরমে আপনামি েলমে–জিেমরর মেমনসপি জি জেখাম ানা িরমে 
োমন না জো োই আপনামি 
  
-আমি েুঝমে পারমে। িাল অমন্তযমষ্ট হমে। োর মেমনসপমির েযাপারটা িালই জেখা 
হমে–আো, ফমটাটার এিটু েণজনা র্মে জেন সুমেধা হয। 
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মিস িারপল সহে গলায েলমলন, েমেটা েুমলমেল আিার আর এি ভাইমপা। 
মহমেসিাস ো মলমলোেীয জিান ফুমলর েমে েুলমেল, জসই সিয জডনমেল েরো মেময 
জেরমেল। খুে ভাল ওমিমন র্মেও, মিন্তু ওই েমে জেমখই আমি োর সৃ্মমেচারণ িমর। 
  
–িমন হমে েমেটা আপনামি মফমরময মেমে জিামনা অসুমেধা হমে না। 
  
েমল ডািঃ গ্রাহাি উমি োাঁ়োমলন। 
  
মিস িারপল োমি িৃেজ্ঞো োনামলন। 
  
. 
  
০৫. 
  
 র্োমর্াগয ির্জাোর সমেই পরমলািগে জিের পযালমগ্রমভর অমন্তযমস্টক্রযা সম্পন্ন হল 
পরমেন। মিন্তু এই স্বাভামেি িৃেুযর র্টনা এখানিার সািামেি আনমন্দর েীেমন জিান 
োগ িাটমে পারল না। জর্ন খুে ো়োোম়েই সিমল ভুমল জগল। 
  
জিেরমি অে য জেিন িমর জিউই মচনমেন না এখামন। মনমের েযমক্তগে সৃ্মমেচারণ 
িরমেই জেম  পেন্দ িরমেন মেমন। মিন্তু অমনযরা শুনমে চাইমেন না। 
  
েহুেের আমগই স্ত্রী গে হমযমেল োর। মনিঃসে েীেন অেীে মেমনর গল্প আর 
হামসখুম মে ভমরময রাখমে চাইমেন। 
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এিসপ্তাহ পমর হযমো জিউ আর োমি িমনও িরমে না। 
  
মিস িারপল মিন্তু এে সহমে ভুলমে পারমলন না জিেমরর িো। এমে অে য 
েযমক্তগে জিান আিষজমণর েযাপার জনই। আলাপচামরোর িাধযমিই েুেন েযস্ক িানুমষর 
িমধয এিটা িানমেি আমেেমনর সূি তেমর হমযমেল। 
  
জিেমরর েুিঃখেনি আিমস্মি িৃেুযর েনয মেমন জ ািসন্তপ্ত না হমলও োর অভাে জে  
জোধ িরমেন। 
  
অমন্তযমষ্টর মেন মেমিমল মিস িারপল র্োরীমে োর পেমন্দর োযগায েমস উল 
েুনমেমলন। ডািঃ গ্রাহাি এমস োর সমে মিমলে হমলন। পমর মেমন েুিঃখপ্রিা  িমর 
োনামলন, মিস িারপমলর িূলযোন ফমটামট খুাঁমে পাওযা র্াযমন। 
  
হো িমণ্ঠ মিস িারপল েলমলন, মি আর িরা র্ামে। মিন্তু েমেটা জিের পযালমগ্রমভর 
েযামগই জো মেল। 
  
পমিট, অনযানয মেমনসপি, সেই খুাঁমে জেখা হমযমে। িমযিটা মচমি, খেমরর িাগমের 
টুিমরাটািরার সমে আমরা িমযিটা ফমটাও মেল। মিন্তু আপমন জর্িন েমলমেন জেিন 
জিান ফমটা মেল না। 
  
েুভজাগয। আপমন র্মেষ্ট িমরমেন ডািঃ গ্রাহাি। আপনামি অসিংখয ধনযোে। 
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িো জ ষ িমর এিিুহূেজ োিমলন মিস িারপল। পমর েলমলন, োম়ের োইমর 
এিনভামে িৃেুয হওযাটা খুেই েুিঃখেনি। ফুসফুমসর জিান জোষ মেল মনিযই 
  
-ো িমন হয না, েলমলন ডািঃ গ্রাহাি, িমন হয উচ্চ রক্তচামপ ভুগমেন। 
  
–এসে জেমি অে য িৃেুয র্টা স্বাভামেি। েমে জরামগর িো জো িখমনা েলমে 
শুমনমন। 
  
-োর মচমিৎসা আমগ আমি িখমনা িমরমন। ব্লাড জপ্রসারও মনইমন। েমে ব্লাড জপ্রসামর 
অযালমিাহল খুেই েমেির। 
  
–এেনয জো শুমনমে টযােমলট জখমে হয। 
  
–হযাাঁ। ওর র্মরও জসমরনাইমটর এিটা ম ম  মেল। 
  
-আেিাল মেজ্ঞান নানা মেমিই িে উন্নমে িমরমে। আো, েলমেন জিেমরর পমিমট 
জিান েমে মেল না। 
  
–আপনার েণজনা িে আপনার ভাইমপার েমে মেল না। জিেমরর মনমের মিেু েমে মেল। 
  
 এরপর মিস িারপমলর হাাঁটুর জখাাঁেখের মনময ডািঃ গ্রাহাি মেোয জনন। 
  
মিস িারপমলর িুমখ গভীর মচন্তার োপ পম়ে মেমন উোস ভামে পাি সামর আর সুনীল 
সিুমদ্রর মেমি োমিময োমিন। 
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এিটা সমন্দমহর মনরসন হমযমে। এোমর র্া জেমনমেন ো মনময োাঁমি ভােমে হমে। 
োর সািমনই েমেটা জিের পমিটেযামগ জরমখমেমলন। অেচ োর িৃেুযর পর জসই 
েমেটাই পাওযা জগল না। 
  
জর্ েমে এে র্ত্ন িমর জরমখ মেমযমেন, জিের জর্ জসটা জফমল মেমে পামরন না ো 
সহমেই অনুিান িরা চমল। 
  
েমেটা োর িৃেুযর পমরও েযামগই োিা উমচে মেল। টািা চুমর হমে পামর, মিন্তু মেম ষ 
উমদ্দ য না োিমল জিান ফমটা জিউ চুমর িরমে না। 
  
র্ে মচন্তার গভীমর প্রমে  িরমেমলন, মিস িারপমলর িুখ েেই গম্ভীর হমেল। এিটা 
মসদ্ধান্ত োমি মনমেই হমে। রহমসযর গন্ধ নামি জলমগমে। 
  
এমিোমরই আিমস্মিভামে িৃেুযটা র্মটমে, ডাক্তারমের িে অে সরলভামে জিমন জনওযা 
োর পমে সম্ভে নয। _ র্মে জিের অসুস্থ জোধ িমরই োমিন, উচ্চ রক্তচামপর 
টযােমলট জো োর র্মরই মেল–জসটা জিন খানমন? 
  
আর র্মে রক্তচামপর েযাপারটা োনামনা হয আর জিেমরর পমিট জেমি েমেটা সমরময 
জফমল োমি জিউ; েমে মনিঃসমন্দমহ জসই েযমক্তর পমেই ওষুমধর ম ম  োর র্মর জরমখ 
জেওযা সম্ভে। 
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েমে মিস িারপল মনমে িখমনা জিেরমি ওষুধ জখমে জেমখনমন। উচ্চ রক্তচামপর 
িোও িখমনা মেমন েমলনমন। 
  
েমে োর িমন প়েমে, জিেমরর উচ্চ রক্তচামপর িোটা জিউ জর্ন োমি শুমনমযমেল। 
মিন্তু জি েমলমেল িমন িরমে পারমেন না। 
  
মিস িারপল ধীমর ধীমর এমিোমর জগা়োয মফমর জগমলন। খুন আর খুনীমের মনময 
জিের জর্ গল্প িমরমেমলন জসটাই পর্জামলাচনা িরমে শুরু িরমলন। 
  
. 
  
০৬. 
  
 পরমেন জভামর রু্ি জেমি উমিই মিস িারপল মসদ্ধান্ত মনমলন, খুমনর র্টনার সমন্দহ 
মনরসন িরোর েনয জখাাঁেখের জনমেন মেমন। 
  
এমে হযমো উপর্াচি হময োমি এিটু জেম ই িো েলমে হমে। েমে েৃদ্ধামের জেম  
িো েলাটা সিমলই প্রায জিমন জনয। জসই সুমর্াগই মনমে হমে। 
  
িোোেজা আমলাচনা চামলময োমি মিেু িানুষ সম্পমিজ জখাাঁেখের মনমে হমে। মিস 
িারপমলর মচন্তা মর্মর এিমন িযেন িানুমষর িুখ পর্জাযক্রমি জভমস জে়োমেল। 
  
জিের র্মে খুন হময োমিন, োহমল মেমন োর েীেমনর জিান জগাপন রহমসযর েনয 
মিিংো অমেজর েনয অেো প্রমেম ামধর েনয খুন হনমন। 
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মিস িারপমলর ধারণা জিের জেম  িো েলমেন, অমনি িো সিলমি 
োনামেন,এটাই খুমনর িুখয উমদ্দ য। 
  
ডািঃ গ্রাহামির িাে জেমি জে  গুরুত্বপূণজ এিটা খের োনমে জপমরমেন মেমন। মনমেরই 
জে  মিেু েমে–জপামলা জখলার জপা ামির, োর্ ম িারীর জপা ামির এিমন ধরমনর, 
জিেমরর ওযামলমট মেল। এসে েমে জরমখ জেযার মি জিান উমদ্দ য মেল? জিের হযমো 
ওসে েমে জেমখময র্টনার েণজনা শুমনময আত্মপ্রসাে লাভ িরমেন…সমন্দহভােন খুনী 
হযমো োমেই আেকগ্রস্ত হময পম়েমেল। ভমেষযমে োর ফমটা জেমখমযও জিান িামহনীর 
েন্ম জনোর সম্ভােনা মেল। 
  
মিস িারপমলর িমন প়েল, খুমনর র্টনার প্রসমে েলমে মগমযই পমিট জেমি েযাগ োর 
িমর জিের েমলমেমলন, জলািটামি জেমখ খুনী েমল িমন হয মিনা েলুন জো। 
  
মেমন েুঝমে পারমেন, এভামে সিলমি েমল জে়োমনা োর স্বভামে োাঁম়েময মগমযমেল। 
খুনীর িামহনীর সমে অমনোর্জ ভামে েমেটাও মনিয প্রেম জে হে। খুমনর গল্প জে  
উৎসামহর সমেই েলমে লেয িমরমেন মেমন। 
  
সম্ভেেিঃ এখামন এ গল্প মনিয মেমন আমগও িাউমি শুমনময োিমেন। হযমো 
িমযিেনমিই োহমল িামহনীর েণজনার সমে েমের খুনীরও এিটা জচহারার আভাস 
িামরা িাে জেমি মনিযই পাওযা জর্মে পামর। 
  
হযাাঁ, এটাই মিি পে। ভােমলন মিস পারপল। এভামেই শুরু িরমেন মেমন। 
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োর িমনর সমন্দহভােন। েযমক্তমের িো িমন িরমে মগময মিস িারপমলর স্মরমণ এল 
জিের জর্ভামে খুনীর েণজনা িমরমেমলন, োমে জোঝা র্ায জস এিেন পুরুষ। মিন্তু 
এখামন পুরুষ েুেন। িমনজল মহমলিংডন এেিং মিিঃ ডাইসন। 
  
আপােেৃমষ্টমে এমের িাউমিই খুনী ভাো র্ায না। েমে োইমরর জচহারাটাই জো 
িানুমষর সে নয। মিন্তু আর জিউ মি োিা সম্ভে? 
  
আ পাম  জো জসই িুহূমেজ িাো রু্মরময আর িাউমি জচামখ পম়েমন। জিেল মিিঃ 
র যাফামযমলর োিংমলাটা জচামখ পম়েমেল। 
  
জিউ োিংমলা জেমি জেমরময এমস আোর জভেমর চমল র্াযমন জো? 
  
মিস িারপল ভােমলন, র্মে সমেয এিন হয, োহমল মনর্জাৎ জসই জলাি ধনিুমেমরর জসই 
সেী-েযািসন। েমের মেষমযর িেই মি জস-ও েরো মেময োইমর আসমে? আর জসই 
সিমযই নেমর পম়ে মগমযমেল জিেমরর? এেিং মেমন মচনমে জপমরমেমলন? 
  
জেখাোর েনয ফমটাটা হামে মনময জিের মিস িারপমলর ডান িাাঁমধর ওপর মেময 
োমিময মেমলন…েখনই মি মেমন েরো মেময েমের জসই খুনীমি োইমর আসমে জেমখ 
সেিজ হময মগমযমেমলন? 
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রামে শুমে র্াোর আমগ মিস িারপল োর আগািীিামলর িামের োমলিা িরমলন 
এভামে–মহমলিংডনমের, ডাইসনমের আর আেজার েযািসন সম্পমিজ জখাাঁেখের মনমে 
হমে। 
  
. 
  
িাঝরামে ডািঃ গ্রাহামির েরােরই রু্ি জভমে র্ায। পমর আোর রু্মিময পম়েন। 
  
আে রামে রু্ি ভােমেই জিিন এিটা অস্বমস্ত জোধ িরমলন মেমন। অস্বমস্তটা মি িারমণ 
মিি েুঝমে পারমলন না। মিন্তু এিন উমদ্বমগর ভাে েহুিাল োর হযমন। 
  
সহসা োর িমন হল, জিেমরর িৃেুয সম্পমিজ সে মি মিিিাি আমে? মিন্তু মেমন জো 
েযাপারটা জিমন মনমযমেমলন। 
  
জিেমরর র্মর জসমরনাইট টযােমলমটর ম ম  পাওযা মগমযমেল। আর জিের মনমেও োর 
ব্লাডমপ্রসামরর িো সোইমি েমলমেমলন। 
  
না, জিেমরর িৃেুযর িমধয জিান রহসয লুমিময োিা সম্ভে নয। মনমিন্ত হময পা  মফমর 
রু্মিময প়েমলন ডািঃ গ্রাহাি। 
  
. 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যারিরিযান রিরি । আগাথা রিরি । রিস িার্পল ধািািারিক্ 

26 

www.bengaliebook.com                                  সূরির্ত্র 
 

 

োযগাটা জহামটমলর জচৌহমদ্দর োইমর খাম়ের পাম । এখামন এমলামিমলা ভামে গম়ে 
উমিমে জোট জোট মিেু িুমটর। োমেরই এিমটর জভেমর মনমের মেোনায উমি েমসমে 
মভমটামরযা েনসন। 
  
এই অঞ্চমলর অনযেি দ্রষ্টেয েলা র্ায মভমটামরযামি। োমি জেখমল িমষ্টপােমর গ়ো 
এিমট অপূেজ ভাস্কর্জ েমলই ভুল হয সিমলর। 
  
পাম ই মনমদ্রে মেল মভমটামরযার সেী। জিাাঁি়োমনা চুমল হাে জোলামে জোলামে জস 
োমি ধাক্কা মেময োমগময েুলল। 
  
-এই, ওি ম গমগর 
  
–মি হল, এখনও রাে জ ষ হযমন। 
  
রু্িে়োমনা গলায মে ালমেহী পুরুষমট েমল উিল। োর সাো োাঁমের সামর জর্ন 
অন্ধিামরই মঝমিময উিল। 
  
-মি েলমেস? 
  
–জর্ জিের জলািটা িারা জগমে–জসই েযাপারটা আিার ভাল লাগমে না। জিাোও এিটা 
জর্ন জগালিাল আমে। 
  
-েুম়ো িারা জগমে–এ মনময েুই অে ভােমেস জিন? 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যারিরিযান রিরি । আগাথা রিরি । রিস িার্পল ধািািারিক্ 

27 

www.bengaliebook.com                                  সূরির্ত্র 
 

 

–মপলগুমলার িো জর্ ভুলমে পারমে না। 
  
–জেম  িমর জখময জফমলমেমলন হযমো। 
  
মভমটামরযা রীমেিে হাাঁপামেল। জস িামে এমগময এমস েলল, জ ান, সিাল হমলই আমি 
মিমসস জিিালমি েলে। মনর্জাৎ জিাোও এিটা জগালিাল হমযমে। 
  
জলািমটর সমে আনুষ্ঠামনি মেময হযমন মভমটামরযার। েেু োরা েুেমন স্বািীস্ত্রী হময 
আমে। জস হাই েুমল েলল, জোিার িে গিমগাল জডমি আমনস না। এখন রু্মিা। 
  
েুেমন আোর পা াপাম  শুময প়েল। 
  
. 
  
০৭. 
  
 জহামটমলর সািমন জেলাভূমিমে জেলা এগামরাটার িমধযই জে  মভ়ে েমি ওমি। 
সািামেি জিলামি ায োযগাটা েিেিাট হময ওমি। 
  
ইমভমলন মহমলিংডন েল জেম়ে েীমর উমি স্নামনর টুমপ খুমল োমলর ওপমর েমস প়েল। 
  
ইমভমলমনর ডান পাম ই এিটা জচযামর েমসমেমলন জসমনারা েয িযাসমপমযমরা। মেমন 
জভমনেুমযলা জেমি এমসমেন। 
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খামনি েফামেই হুইলমচযামর েমসমেমলন অেজোন েযমক্ত মিিঃ র যাফামযল। আপােে 
মেমনই জহামটমলর প্রধান েযমক্তত্ব। োর জেখাম ানার েনয পাম ই উপমস্থে রমযমে 
এসোর ওযাোসজ। 
  
মিস িারপলও এিপাম  েমস প ি েুমন চমলমেন। োর িান মেল োইমরর িোোেজার 
মেমি। েমে প্রমযােমন েু-এিটা িন্তেযও জর্ িরমেমলন না ো নয। 
  
ইমভমলন মহমলিংডন িামঝ িামঝ জিৌেূহলী জচামখ োিামেল মিস িারপমলর মেমি। 
  
এিসিয ইমভমলনমি উমদ্দ য িমর মিস িারপল েলমলন, এিন এিটা চিৎিার 
োযগায আসে আমগ িখমনা ভামেমন। এখামন জো আপমন আমগও এমসমেন, োই না 
মিমসস মহমলিংডন। 
  
–োর েুমযি এমসমেলাি। 
  
মনিযই প্রোপমে আর ফুমলর জন ায? সমে আপনার েনু্ধরাও মেমলন মনিযই? 
  
–হযাাঁ, জেফ েনু্ধ। িমযি েের এিসমেই জর্ারারু্মর িরমে। 
  
এভামে শুরু িরা িো এিসিয জিের পযালমগ্রমভর প্রসমে চমল এমলা। জেখা জগল 
োর ব্লাডমপ্রসার সম্পমিজ েুরিি ধারণা প্রচামরে। হা এেিং না। 
  
মিিঃ র যাফামযল জো জোর মেমযই েলমলন, মেমন মনমে আিামি েমলমেমলন ওরিি জিান 
অসুমেধা োর মেল না। েযস অনুপামে োর রক্তচাপ খুেই ভাল মেল। 
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মিস িারপল েলমলন, শুমনমে মেমন জসমরনাইট না মি-এিটা ওষুধ জখমেন। 
  
মিিঃ র যাফামযল েলমলন, প্রমেযমিরই মনমের জরাগমভামগর মেষময সমচেন োিা উমচে। 
  
জেলা োমরাটা জেমে মগমযমেল। মিমসস এসোর ওযালটামসজর সাহার্য মনময মিিঃ র যাফামযল 
উমি োাঁ়োমলন। োর স্নামনর সিয হময মগমযমেল। েুেমন সিুমদ্রর মেমি অগ্রসর হমলন। 
  
জসমনারা েয িযাসমপমযমরামি উমদ্দ য িমর মিস িারপল েলমলন, মিমসস ডাইসন 
জিাোয। োমি জো জেখমে পামে না। 
  
–জসই। লামি মনিয অনয জিান পুরুমষর সমে রু্মর জে়োমে জিাোও। জসমনারা েয 
িযাসমপমযমরা উির িরমলন। 
  
-োই েুমঝ? 
  
–ওর স্বভােই ওই। ওর স্বািীরও নের অনয মেমি। জিময জেখমলই জোাঁিমোাঁি িমর। 
  
–হযাাঁ, আপনার পমে োনা সম্ভে। 
  
. 
  
অমফস র্মর েমসমেল এিা মিমসস জিিাল। হিাৎ ধেধমে সাো জপা ামি সমিো 
মভমটামরযা েনসন র্মর প্রমে  িরল এেিং অেযন্ত সমোপন ভেীমে োনামলা, ডাক্তামরর 
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িোয র্মর মি মি আমে জেখমে মগময জস পরমলািগে জিেমরর োেরুমি োমির 
ওপমর। োাঁমের িােন, হেমির ওষুধ, অযাসমপমরমনর সমে এিটা মপমলর ম ম ও 
জপমযমেল। জসমরনাইট। আমগ মিন্তু জস এই ম ম টা জসখামন জেমখমন। োর সমন্দহ, জিউ 
জগাপমন মপলগুমলা জসখামন জরমখমেল আর জসগুমলা জখময জিের িারা জগমলন। 
  
িমল মভমটামরযার িোর গুরুত্ব েুঝমে জপমর েীক্ষ্ণস্বমর েলল, আমি জখাাঁে মনময জেখমে, 
জোিামি ওসে ভােমে হমে না। েযা িমর এধরমনর োমে গুেে েম়েময জেম়েমযা না। 
োমে আিামের জহামটমলর েমে হমে। 
  
মভমটামরযা চমল জগমল িমল মচমন্তেভামে িোটা মটিমি োনামলা। মিন্তু জস েযাপারটামি 
মেম ষ গুরুত্ব মেল না। েমে েলল ডািঃ গ্রাহামির িামে জগমলই েযাপারটা পমরষ্কার োনা 
র্ামে। 
  
জরাে র্র সাফাই িরে েমল র্মর মেমনসপি জিাোয জিানটা আমে মভমটামরযার িমন 
জগাঁমে মগমযমেল। জিেমরর িারা র্াোর পরমেমনর আমগ জস োেরুমির োমি 
জসমরনাইমটর ম ম  িখমনা জেমখমন। োর মেশ্বাস মনিযই জিউ মেমষর েম়ের ম ম  
জসখামন জরমখ মগমযমেল। 
  
জিিাল েম্পমে এসেিোই ডািঃ গ্রাহািমি োনান। মেমন েযাপারটা র্াচাই িরোর েনয 
েখনই মভমটামরযামি জডমি পািামলন। 
  
মভমটামরযা এমস জে  জোমরর সমেই এিই িো জ ানামলা ডাক্তারমি। েযাপারটা 
এমিোমর জর্ন োর িাোয জগাঁমে মগমযমেল। 
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ডাক্তার েলমলন, ওটা মেষ নয জিময, খুে ভাল আর েরিারী ওষুধ। অসুখ োিমল ওই 
ওষুধ িানুষমি জখমে হয। েুমি মিমেই জভমে হযরান হে। 
  
উিঃ োাঁচামলন আপমন আিামি। ডাক্তামরর মেমি োমিময হাসমে লাগল মভমটামরযা। 
স্থানীয জিমযমট চমল জগমল ডাক্তার গ্রাহামির িমন রামের অস্বমস্তটা আোর িাো চা়ো 
মেময উিল। োর িমনর চাপটা জর্ন হিাৎই জেম়ে জগল। 
  
. 
  
০৮. 
  
 মিিঃ র যাফামযমলর জসমক্রটারী এসোর ওযাোসজ খুে সুন্দরী না হমলও র্মেষ্ট আিষজণীয। 
জসমেন মেমিমল োর সমে েমস গল্প িরমেন মিস িারপল। জিমযমটমি এিটু র্াচাই 
িরা োর উমদ্দ য। 
  
িোর ফাাঁমি মিস িারপল ওযাোমসজর প্রসে েুলমলন। 
  
-ও খুেই িামের জলাি। অেসিংোহি মহমসমেও র্মেষ্ট েে। েলল মিস ওযাোসজ। 
  
–িমন হয অমনি মেন আমে মিিঃ র যাফামযমলর িামে? োনমে চাইমলন মিস িারপল। 
  
খুে জেম  মেন নয, আট-ন িাস হমে। 
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মেোমহে মনিযই? 
  
–িমন হয না। 
  
–জে  সুে জন রু্েি। 
  
–আিারও োই িমন হয। 
  
খুেই মনরাসক্ত ভামে েোে মেল এসোর ওযাোসজ। মিস িারপমলর িমন হল, স্বািীহারা 
েমলই হযমো এিন িানমসিো হমযমে। 
  
–আপমন মি মিিঃ র যাফামযমলর িামে অমনিমেন িাে িরমেন? 
  
-েের পাঁমচি হমে। স্বািী িারা র্াোর পর জিমযমটর েনয এিটা িামের েরিার হময 
পম়েমেল। 
  
েৃমষ্টমে খামনিটা জিৌেুি খামনিটা সহানুভূমের আভাস ফুমটময মিস িারপল েলমলন, 
মিিঃ র যাফামযমলর িাে িরা খুেই িমিন, োই না? 
  
িমিন মিি নয, েুমঝ চলমে হয। িামঝ িামঝ পরস্পরমেমরাধী িো েমলন এই র্া। িমন 
হয খুে অমল্পই জিান িানুষ সম্পমিজ মেরূপ ধারণা িমর জফমলন। েমে আমি ভালই 
িামনময চলমে পারমে। 
  
মিিঃ েযািসনমিও খুে োধয েমল িমন হয। 
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–ও খুে জিৌ লী আর র্মেষ্ট েুমদ্ধিান। 
  
এিমন িোোেজার ফাাঁমি নানা প্রসে উত্থাপন িমর মিস িারপল এি সিয চমল এমলন 
চার প্রিৃমেমপ্রমিি ডাইসন আর মহমলিংডনমের মেষময। 
  
এসোর ওযাোসজ েলল, ওরা চার েের ধমর এখামন আসমেন। েমে জগ্রগরী ডাইসন 
অমনিোর এমসমেন। সম্ভেেিঃ প্রেি স্ত্রীর সমে প্রেি এমসমেমলন, োর  রীর েখন 
ভাল মেল না। 
  
–মেমন মি িারা র্ান? না মেোহমেমেে? 
  
-খুে সম্ভে এমেম ই ওমযস্ট ইমিমের জিান দ্বীমপ িারা র্ান। িমন হয জিান জগালিাল 
র্মটমেল। েমে স্ত্রী সম্পমিজ উমন মিেু েলমে চান না। সেই অে য আিার জ ানা িো। 
  
–ও আো, োর পরই েুমঝ মি জর িমহলামি মেময িমরন! নািটা খুে অদু্ভে। 
  
–শুমনমে আমগর স্ত্রী েেজিান স্ত্রীর আত্মীযা। 
  
–মহমলিংডনমের সমে ওমের পমরচয জোধহয অমনি মেমনর। 
  
েের মেন-চার আমগ এখামনই সম্ভেে আলাপ হয। 
  
–মহমলিংডনমের খুেই  ান্ত প্রিৃমের েমল িমন হয আিার। 
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–হযাাঁ। েুেমনই খুে নম্র। 
  
–সোর িামে জো শুনমে পাই ওমের েুেমনর িমধয িমনর টান খুে। 
  
–জিন, আপনার জসরিি িমন হয না! 
  
েমল েীক্ষ্ণ েৃমষ্টমে োিাল এসোর ওযাোসজ। এর পমর আসল প্রসমে জিা়ে মনমলন মিস 
িারপল। েলমলন, আো আপনার মি িমন হয, র্া েযাপার চলমে জস মেষময মিিঃ 
ডাইসন ওযামিেহাল। 
  
–আিার জিান ধারণা জনই। 
  
স্পষ্ট মেরমক্ত প্রিা  জপল এসোর ওযাোমসজর িমণ্ঠ। 
  
-র্াই েলুন, মিিঃ পযালমগ্রমভর েযাপারটা খুেই েুিঃখেনি। জিিালরাও মেপামি পম়ে 
জগল। 
  
-হযাাঁ, ওমের জহামটমলই জো র্টনাটা র্টল। িাি ে িাস হল ওরা সযানডারসনমের িাে 
জেমি জহামটমলর োমযত্ব মনমযমে। 
  
েমে এখামন জো আনমন্দর পমরমে । িৃেুযর র্টনা অমে অল্প সিযই িানুমষর িমন স্থাযী 
হয। 
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–এিো আমিও িমলমি েমলমে। ও খুেই েুমিন্তায পম়ে জগমে। 
  
-মিমসস জিিালমি জেমখ অে য খুেই উমদ্বগহীন িমন হয। আিার িমন হয ওর স্বািীর 
েুমিন্তাই জেম । 
  
–িমল জোর িমরই হামসখুম  োমি। জহামটমলর ভমেষযৎ মনময আমগ জেমিই জভমে জভমে 
জিিন জর্ন ভারসািযহীন হময পম়েমে। 
  
-জেচামর। খুেই েুিঃখেনি। েমে িৃেুযটা েে খামেয মেষমক্রযা ো ওই ধরমনর মিেু নয 
োই রমে। এসেমেমিই িানুমষর সমন্দহ োমগ। েমে এিটা অদু্ভে েযাপার হল, জিের 
পযালমগ্রমভর িামে িখমনা শুনমে পাইমন জর্ োর উচ্চ রক্তচাপ মেল। আপনামি 
জিানমেন েমলমেমলন? 
  
-জিউ হযমো মিিঃ র যাফামযলমি েমল োিমে পামর। েমে মিিঃ র যাফামযল আোর উমো 
িো েমলন। েযািসন এিোর আিামি েমলমেল, জিেমরর িে খাওযা িমিময জেওযা 
উমচে। 
  
জিের পযালমগ্রভমি োর েিেিামন স্বভামের েনয জেখমে অমনমিই পেন্দ িরে না। . 
মেরমক্তির ভামে মেমন োরোর এিই িামহনী জ ানামেন। 
  
–হযাাঁ, নানা জিৌ ল িমর োর গল্প েন্ধ িরমে হে। 
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–আিার অে য োরোর এিই গল্প শুনমে অসুমেধা হয না। িারণ, জ ানার পর ো আর 
আিার িমন োমি না। 
  
িৃেু হাসমলন মিস িারপল। 
  
–এিটা িামহনী জ ানামে মেমন খুে ভালোসমেন, আোর েলমলন মিস িারপল, এিটা 
খুমনর িামহনী। আপনামিও মনিযই জসই গল্প শুনমে হমযমে? 
  
িমন হয শুমনমেলাি। স্ত্রী োর স্বািীমি রু্মির ওষুধ খাইময গযামসর উনুমন োর িাো 
জচমপ ধমর খুন িমরমেল। 
  
-না, ওই গল্প নয–এিটা েমে মেল জিেমরর িামে, সোইমি জেখামেন 
  
 –মিি িমন িরমে পারমে না। আপনামি জেমখমযমেমলন? 
  
–জেখামে এমনমেমলন, েখনই োধা পম়ে র্ায। 
  
. 
  
০৯. 
  
 অমনি জচষ্টার পর মিস জপ্রসিটমি এিামন্ত জপময মিস িারপল নানা মেষময আমলাচনা 
েু়েমলন। এিসিয ডাইসনমের প্রসে এমলা। 
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মিস জপ্রসিট েলমলন, প্রেি স্ত্রীর মেষময িমন হয মিেু িুৎসা রটনা হমযমেল। মেমন 
এখামনই সম্ভেে িামটজমনি ো জটাোমগা দ্বীমপ িারা র্ান। শুমনমে ওই অদু্ভে নািধারী 
লামি প্রেিা স্ত্রীর িাসেুমো জোন। জলািমি এ মনমযও নানা িো েলমে শুমনমে। 
  
োই নামি? েলমলন মিস িারপল। 
  
–মিিঃ ডাইসন জো শুমনমে প্রেি স্ত্রীর িৃেুযর এিিামসর িমধযই মদ্বেীয মেমযটা 
িমরমেমলন। 
  
–িাি এিিাস। মনিয এর সমে টািাপযসার েযাপার মেল। 
  
–মিি োমন না। েমে মিিঃ ডাইসন জো শুনমে পাই প্রায নামি িো িমর েমলন লামি 
োর ভাগয মফমরমযমে। 
  
-হযাাঁ, আমিও শুমনমে িোটা। 
  
–মদ্বেীযেন অে য খুেই সুন্দরী। েমে র্েেূর োমন প্রেিা স্ত্রী স্বািীর েনয র্মেষ্ট 
টািািম়ে জরমখ র্ান। 
  
মহমলিংডনমের অেস্থাও জোধহয খুে ভামলা। 
  
–আমিও জসরিিই শুমনমে। ইিংলমি মনেস্ব োম়ে আমে। সারা  ীেিালটা জেম়েময 
জে়োয। 
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এই সিয িযানন জপ্রসিট এমলন। মিস জপ্রসিট োর সমে জে়োমে চমল জগমলন। 
জচযামর এিাই েমস রইমলন মিস িারপল। 
  
এিটু পমর পা  মেময জহামটমলর মেমি জর্মে জর্মে মিিঃ জগ্রগরী ডাইসন মিস িারপলমি 
জেমখ এিগাল জহমস চমল জগমলন। 
  
মিস িারপল ভােমে লাগমলন, সেমিেুই জিিন খামপ খামপ মিমল র্ামে। মিমসস 
ডাইসমনর িৃেুযর িামহনী-জিের পযালমগ্রভও এিেন স্ত্রী-হেযািারী পুরুমষর িামহনী 
েমলমেমলন। 
  
হিাৎ জপেমন  ব্দ জপময মচন্তার সূি মোঁম়ে জগল। োমিময জেমখন লামি এমগময আসমে। 
  
জগ্রগমি এমেমি জেমখমেন? 
  
–এইিাি জো জহামটমলর মেমি জগমলন। 
  
–আির্জ, অেচ আমি— 
  
েলমে েলমে লামি দ্রুে জহামটমলর মেমি চমল জগমলন। 
  
–এই সিয মিস িারপল জেখমে জপমলন মিিঃ েযািসমনর সাহামর্য হুইল জচযামর েমস 
মিিঃ র যাফামযল সিামলর ভ্রিমণ জেম়েমযমেন। ভদ্রমলামির সমে এিা মিেুেণ িো 
েলার ইো োর। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যারিরিযান রিরি । আগাথা রিরি । রিস িার্পল ধািািারিক্ 

39 

www.bengaliebook.com                                  সূরির্ত্র 
 

 

হুইল জচযার িাোিামে আসমেই মেমন সরাসমর েলমলন, আপনামি এিটা িো মেজ্ঞাসা 
িরার মেল মিিঃ র যাফামযল। 
  
-েলুন মি েরিার। মনিয আমিিার জিান মি ন মিিংো মগেজা সারাইমযর েনয চাাঁো 
চাইমেন? 
  
-হযাাঁ, এসে জেমি মিেু চাাঁো জপমল জো খুম  হওযাই র্ায। েমে আপােে আিার 
মেজ্ঞাসা হল, জিের পযালমগ্রভ আপনামি মি জিান খুমনর গল্প েমলমেমলন? 
  
ওহ অদু্ভে েৃমষ্টমে োমিময েমল উিমলন মিিঃ র যাফামযল, আপনামিও শুমনমযমেমলন 
জেখমে। 
  
–আপনামি মিি মি েমলমেমলন োনমে ইমে িরমে। 
  
-িমন হয স্বণজমি ী জিান েরুণী স্বািীমি খুন িমরমেল। 
  
এিটু মেমেময জগমলন মিস িারপল। েেু োনমে চাইমলন, মিভামে, মেষ খাইময? 
  
–না। খুে েুমদ্ধ খাাঁমটময মেমলন িমহলা। রু্মির ওষুধ খাইময অমচেন িমর গযামসর উনুমন 
জচমপ ধমরমেলন। োরপর রমটময মেমযমেমলন আত্মহেযা েমল। 
  
–জিের জিান ফমটা জেমখমযমেমলন আপনামি? 
  
–িার, জসই স্ত্রীমলািমটর? না– 
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এই সিয ডািঃ গ্রাহাি এিটা েই হামে এমস জচযামর েমস প়েমলন। োমি জেমখ মিস 
িারপল মেমজ্ঞস িরমলন, মটি জিাল খুে মচমন্তে জেখমে। 
  
–হযাাঁ। আিরা সিমলই জো মচন্তায রমযমে। 
  
–মনিয জিের পযালমগ্রমভর িৃেুযর েযাপামর ভােমেন? 
  
–না, স্ত্রীমি মনমযই ভােনায পম়েমে। িামঝ িামঝই খুে খারাপ স্বপ্ন জেমখ ভয পায। 
  
–মি ধরমনর স্বপ্ন জেমখ? 
  
–িারা সে ওমি ো়ো িমর, োর ওপমর নের রামখ। জেমগ উমিও জসই জর  জেমি 
র্ায। ইোমনিং জিের পযালমগ্রমভর িৃেুযর পর জেমি জিিন জর্ন পামে র্ামে মেন মেন। 
  
জিান ডাক্তার 
  
–ডাক্তামরর নাি এিেি শুনমে পামর না। জেমখ মি িরা র্ায। এোমর উমি মিস 
িারপল–মিেু িাে পম়ে আমে। 
  
 মেোয মনল মটি জিিাল। 
  
অেূমর এিটা জচযামর েমসমেমলন ডািঃ গ্রাহাি। োর মেমি োমিময িনমস্থর িমর মনমলন 
মিস িারপল। োরপর উমি ডািঃ গ্রাহামির িুমখািুমখ জচযামর েমস প়েমলন। 
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–আপনার িামে িাপ চাইমে এলাি ডািঃ গ্রাহাি। জসমেন ইমে িমরই মিেযা িো 
েমলমেলাি। 
  
অোি হময োিামলন ডািঃ গ্রাহাি। েললন, এ মনময অে ভােোর মি আমে? েলুন 
শুমন। 
  
–এি ভাইমপার েমের মেষময েমলমেলাি জিের পযালমগ্রভমি জেমখমযমেলাি। মেমন জসটা 
আিামি জফরে জেনমন। 
  
-হযাাঁ, িমন পম়েমে। ফমটাটা খুাঁমে পাওযা র্াযমন। 
  
–আসমল এরিি জিান ফমটা মেল না। 
  
–মি েলমেন? োহমল েমলমেমলন জিন? 
  
এরপর মিস িারপল সেিো খুমল েলমলন। জিের পযালমগ্রমভর খুমনর িামহনী-এিটা 
ফমটা োর িরা, োরপর মিভামে জেখামে মগময েযেজ হন। 
  
সেম মষ েুিঃখপ্রিা  িমর েমলন, আিার িমন হমযমেল মিেযা মিেু েলমল হযমো 
ফমটাটা জেখা সম্ভে হমে পামর। 
  
–জিান খুনীর ফমটা আপনামি জিের জেখামে জচমযমেমলন? 
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-হযাাঁ, ওরিিই েমলমেমলন মেমন। আির্জ েযাপার হল োর পরমেনই মেমন িারা র্ান। 
আর ফমটাটাও অেৃ য হয। 
  
ডািঃ গ্রাহাি অদু্ভে েৃমষ্টমে মিস িারপমলর মেমি োিামলন। মিস িারপল েিা চাওযার 
ভমেমে েলমলন, এখন আপমন আিার িো মনিযই অমেশ্বাস িরমেন না। আমি পমর 
মস্থর িমর সেিো আপনামি েলমল হযমো জিান েযেস্থা গ্রহণ িরমে পারমেন। 
  
. 
  
১০. 
  
 জসমেনই ডািঃ গ্রাহাি জেিসটাউন অযাডমিমনমেটমরর অমফমস োর েনু্ধ জডমভনমির সমে 
জেখা িরমলন। জগা়ো জেমি সে র্টনা োমি খুমল েলমলন। সেম মষ েলমলন, 
জিেমরর িৃেুযটামি স্বাভামেি েমলই অনয সিমলর িে আমিও জিমন মনমে পারোি র্মে 
না ফমটা অেৃ য হময জর্ে। োো়ো জহামটমলর পমরচামরিামটও জোমরর সমেই ওষুমধর 
জোেমলর িোটা োমনমযমেল। 
  
জডমভনমি েলমলন, জিের ব্লাডমপ্রসামর িারা না মগময োিমল, েুমি েলমে চাইে আসল 
ওষুমধর েেমল জিউ অনয ওষুধ জরমখ মেমযমেল? 
  
ডািঃ গ্রাহাি েলমলন, মভমটামরযা ওরিিই জভমেমে। েমে আসল র্টনা ো নয। 
জিেরমি জিউ িারার উমদ্দম য পানীয ো অনয মিেুর সমে মিেু খাইময মেমযমেল। আর 
িৃেুযটামি স্বাভামেি রূপ জেওযার েনয ব্লাডমপ্রসামরর ওষুমধর ম ম  োর র্মর জরমখ 
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জেওযা হমযমেল। জসই সমে রটনা িমর জেওযা হয জিের উচ্চ রক্তচামপ ভুগমেমলন। 
েযাপারটা অেযন্ত েুমদ্ধর সমে িরা হমযমে। 
  
-হযাাঁ, েুঝমে পারমে, জিেমরর িৃেুযর পর সোই োর ব্লাডমপ্রসামরর েযাপার মনমযই 
আমলাচনা িরমে। োহমল েযাপারটা আমি মি জগামযন্দা েপ্তরমি োনাে? োহমল 
জিেমরর জেহ জের িমর েেন্ত িরা র্ায। 
  
িরমে হমে খুে জগাপমন। 
  
-মিন্তু এখমনা জভমে জেমখা–জগাটা েযাপারটাই এিটা িল্পনার প্রাসাে েমল প্রিাণ হময 
র্ামে না জো? 
  
–জেিন হমল জো আমিও স্বমস্ত পাই। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যারিরিযান রিরি । আগাথা রিরি । রিস িার্পল ধািািারিক্ 

44 

www.bengaliebook.com                                  সূরির্ত্র 
 

 

ডাইরনিং িুমি টুরক্টারক্ ক্াে 
১১. 
  
ডাইমনিং রুমি টুমিটামি িাে জসমর মনময োরান্দায জেমরময এল িমল। পানমভােন 
গানোেনা তহ হট্টমগামলর আর এিটা সন্ধযা এমগময আসমে। জহামটমলর ভমেষযৎ মনময 
নানা মচন্তা োর িাোয। মটি আর িমল েুেমন মিমল অমনি স্বপ্ন জেমখ চমলমে। 
  
এই সিয মিিঃ ডাইসন জর্ন আচিিা জসখামন উপমস্থে হমলন। 
  
-খুে েুিঃমখে, চিমি মেলাি জোধহয? 
  
–ওিঃ মিিঃ ডাইসন। সমেযই, আপমন এমসমেন এিেি জটর পাইমন। 
  
আ পাম  েখমনা জিউ এমস জপৌঁোযমন। িমলমি মনভৃমে জপময খুে আন্তমরি স্বমর মিিঃ 
ডাইসন িো েলমে লাগমলন। পমর েলমলন, ভােমে েুমি আর আমি এিমেন মপিমনি 
িরে। 
  
-িন্দ মি িরা র্ামে। 
  
েমল মিমষ্ট জহমস িমল মিিঃ জগ্রগরীমি এম়েময োমর মগময ঢুিল। মটি িামেই মেল। 
এমগময এমস মেমজ্ঞস িরল, ওখামন িমন হল িার সমে িো েলমেমল? 
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–জগ্রগরী ডাইসন। এিটু রেরস িরমে চাইমেল। 
  
 –জলািটা জিমযমের জেখমলই নানারিি প্রস্তাে িমর। এিটু ি়েমি জেওযা েরিার। 
  
জভমো না, সিয েুমঝ আমিই েযেস্থা িরমে পারে। 
  
 এই সিয মটি মি িামে জসখান জেমি আোর সমর জগল। িমল রান্নার্মর ঢুমি অনয 
েরো মেময জেমরময েীমরর মেমি চলমে লাগল। 
  
. 
  
জগ্রগরী ডাইসন আপন িমন হাাঁটমে হাাঁটমে মনমের োিংমলার িাোিামে আসমেই 
অন্ধিামর জঝামপর জভের জেমি ভূমের োযার িে মভমটামরযা োর সািমন এমস োাঁ়োল। 
  
মিিঃ ডাইসন, এিটা িো েলে আপনামি। 
  
–অ েুমি। মি হমযমে? 
  
–জেখুন জো, এটা আপনারই জো? 
  
 টযােমলট ভমেজ এিটা ম ম  জস এমগময ধরল। 
  
-ওিঃ, আিার জসমরনাইমটর জোেল। এটা আিারই। জিাোয জপমল েুমি? 
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–জসই জিের ভদ্রমলামির র্মর–মর্মন এখন িেমর শুময আমে। 
  
–জিের পযালমগ্রমভর োিংমলামে? 
  
-হযাাঁ। ওরা আিামি র্মরর সে মেমনস জফমল মেমে েমলমেল-টুেমপস্ট, িামল , এই 
ওষুধটাও। এটা আপমন পামেমলন না েমল খুাঁমে জেখমে েমলমেমলন, োই মনময এলাি। 
  
–হযাাঁ, িমন পম়েমে েমলমেলাি। জিাোয জরমখমে িমন িরমে পারমেলাি না। 
  
-আপমন জিাোও রামখনমন। আপনার োিংমলা জেমি মনময জিেমরর োিংমলামে রাখা 
হমযমেল। 
  
-েুমি োনমল মি িমর? 
  
–আমি জেমখমে, ঝিঝমি সাো োাঁে োর িমর হাসল মভমটামরযা, এিেন ম ম টা 
জিেমরর র্মর জরমখমেল। এোর আপনামি জোেলটা মফমরময মেলাি। 
  
–মি েলে েুমি? িামি জেমখমেমল? 
  
এিোর জিান েোে মেল না মভমটামরযা। অন্ধিার েেমলর িমধয ঢুমি জগল। 
  
োাঁ়োও জর্ও না। 
  
জগ্রগ েুপা এমগময মগময োাঁম়েময প়েমলন। 
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-িার সমে িো েলে জগ্রগ? 
  
মিমসস ডাইসন োিংমলার রাস্তায োাঁম়েময মেমজ্ঞস িরমলন। 
  
–ওই িামলা জিমযটা–মভমটামরযা না জর্ন মি নাি— 
  
মি েলমেল ও? 
  
–আিার জসমরনাইমটর জোেলটা খুাঁমে পামেলাি না েমলমেলাি না, জিমযটা ম ম টা 
আিামি মেময জগল। 
  
-ও সমরমযমেল নামি? 
  
–না, জিাোয জর্ন জপমযমে েলমেল। 
  
–চল, রামের খাওযার সিয হমে চলল। 
  
. 
  
েীমর মগময মিমসস ইমভমলন মহমলিংডমনর সমে জেখা হল িমলর। েুেমন েুমটা জচযামর 
পা াপাম  েসল। িমলর েুিটা হুহু িরমেল। জচাখ জিমল েল আসমে চাইমেল। মিন্তু 
িারণ েুঝমে পারমেল না িমল। 
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–মি হল, িুখ অিন েিেমি জিন জোিার? োনমে চাইমলন ইমভমলন। 
  
–না, মিেু না। 
  
–মনিযই মটমির সমে মিেু হমযমে? 
  
–না, না–জসসে নয- 
  
-শুমন সুখী হলাি। জোিামের জেখমলই সুখী িমন হয। 
  
–জোিামের জচময নয; র্াই েলল। এডওযাডজ আর জোিামি জেমখ িমনই হয না 
জোিামের িমধয িখমনা মখমটমিমট হয। 
  
–আিামের িো জভমে লাভ জনই িমল। গে মেনেের আিামের িমধয আ়োমল জিান 
িোোেজা জনই। 
  
–মি েলে, আমিমো মেশ্বাসই িরমে পারমে না। 
  
–মি িমর িরমে। োইমর জর্ আিরা িুমখা  পমর োমি। 
  
–গিমগালটা মি মনময? 
  
আোর মি, আর এিেন–েুমিও োমি োন— 
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েুমি মি মিমসস ডাইসন িামন লামির িো েলে? ইমভমলন নীরমে িাো জনম়ে সায 
মেল। 
  
-ওমের েুেনমি প্রায সিযই জখালাখুমল রু্মর জে়োমে জেখা র্ায। 
  
–ওমেই মি আর জ ষ? লামির েযাপামর এডওযাডজ এমিোমর পাগল। 
  
–জোিামি জেম়ে জর্মে চায নামি? 
  
–েুমটা োচ্চা আমে েমল আিরা জিউই পমরোর জভমঙ মেমে চাই না। জগ্রমগর প্রেি স্ত্রী 
প্রচুর টািা জরমখ জগমে। জস সেমিেু জেমখও না জেখার ভান িমর চমলমে। আর আমি 
আর এডওযাডজ েনু্ধর েীেন িাটামে। 
  
-েুঝমে পারমে না মি িমর েুমি সহয িরে! 
  
–অমভযস হময জগমে। িামঝিামঝ অে য ওই নোর জিমযিানুষটামি খুন িমর জফলমে 
ইো হয। র্াি ওসে োে োও। জোিার িো েল। 
  
িমল মিেুেণ চুপ িমর োমি। পমর েলল, োন আিার জিন জর্ন িমন হয, জিাোও 
জিান জগালিাল রমযমে। জিেলই িমন হয, িারা জর্ন জঝামপর আ়োল জেমি আিামি 
লেয িরমে, পামযর  ব্দ, মফসফাস এসে জর্ন শুনমে পাই। জিেলই এরিি িমন হয। 
আর ভয পাই। 
  
-মিমসর ভয? ইমভমলন োনমে চায। 
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–ো েলমে পারে না। 
  
–িেমেন এরিি হমে? 
  
–ো োমন না। োো়োও অনয এিটা েযাপার র্টমে। 
  
–মি েযাপার? 
  
–অমনি সিমযই জর্ন জ্ঞান োমি না আিার। জসই সিয মিেুই িমন িরমে পামর না। 
িামঝ িামঝ জর্ন অমচনা িামরার সমে িো েমল। মিন্তু পমর ো আর মিেুমেই িমন 
িরমে পামর না। 
  
–মপ্রয িমল, অেস্থা র্া েলে, জোিার জো ডাক্তার জেখামনা েরিার। 
  
-না, না, ডাক্তার জেখামো না। সে ডাক্তারই এি িো েলমে-িমেন পমর মিি হময 
র্ামে, অসহয। 
  
-আো, জোিার োম়ের জলািেন, িামন িা, জোন ো আর জিউ এিন আমেন, এখামন 
জোিার িামে আসমে পামরন? 
  
-িামযর সমে আিার েমন না। জোমনমের মেময হময জগমে। েলমল োরা হযমো আসমে, 
মিন্তু আমি ওমের চাই না। জিেল মটি আিার িামে োিমলই হয। 
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–মটিমি সে েমলে? 
  
–মিি েমলমন। মিন্তু ও েুঝমে পামর। আিামি লেয িমর। 
  
–ইমভমলন এিিুহূেজ মচন্তা িমর। পমর েমল, আিার িমন হয, জোিার সেই িল্পনা। 
  
–িল্পনা-হযাাঁ, জোিার িোই হযমো মিি। উমরব্বাস, েড্ড জেমর হময জগল। ডাইমনিং 
রুমি এখনই আিার র্াওযা েরিার। 
  
কু্রদ্ধেৃমষ্টমে পলমির েনয ইমভমলনমি মেদ্ধ িমর িমল দ্রুে জহামটমলর মেমি চমল জগল। 
  
. 
  
১২. 
  
 মভমটামরযার জসই জোট্ট জডরা। জভেমর ওরা েুেন। 
  
–এিটা মিেু িরে আমি, েুঝমল? েলল মভমটামরযা।  
  
েযাপারটা েমলা আিামি। 
  
–অমনি, অমনি টািার েযাপার’ 
  
–জেখ জিময টািার জলামভ জিান ঝামিলায জর্ন েম়েময পম়ো না। 
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িলস্বমর জহমস উিল মভমটামরযা। 
  
-জোিার মিেু ভােনা জনই। েুমি শুধু জেমখ র্াও । প্রচুর টািা েুমঝে। এিন মিেু 
জেমখমে আমি, োমিটা আন্দাে িরমে পারমে। িমন হমে মিিই ধমরমে। 
  
-ইমভমলন, আর নয, চল আিরা ইিংলমি মফমর র্াই। 
  
 চিমি স্বািীর মেমি োিাল ইমভমলন। েলল, আিরা এমসমে এখমনা মেন সপ্তাহ পুমরা 
হযমন। 
  
ইমভমলন েীক্ষ্ণ েৃমষ্টমে স্বািীমি েুঝোর জচষ্টা িরমে লাগল। 
  
-সমেযই েুমি োম়ে মফমর জর্মে চাও? 
  
–হযাাঁ। 
  
–জোিার লামিমি জেম়ে? 
  
–েুমি মনিযই সে োমননা। মিন্তু আিামি মিেু েলমন জিন? 
  
–িার েনয েলে। েের িমযি আমগই জো আিামের সে মিমট জগমে। সে মিেু জভমে 
মেমে চাইমন েমল আিরা েুেন এখমনা অমভনয চামলময র্ামে। মিন্তু েুঝমে পারমে না, 
হিাৎ ইিংলি মফরোর েনয উেলা হময উিমল জিন? 
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–েযাপার মিেু নয। আমি এ োযগা জেম়ে চমল জর্মে চাই। 
  
–অেজাৎ আিামি জোঝামে চাইে েুমি জপ্রমির টান িামটময উিমে জপমরে? োর মেি 
জেমি েযাপারটা মিমটমে জো? জগ্রগ োমন জোিামের এসে? 
  
-ো োমন না। জস েরােরই েনু্ধত্বপূণজ েযেহার িমর োমি। 
  
–জগ্রগ, জোিার অমস্থরোর েযাপার আিামি খুমল েমলা। এি িুহূেজ এডওযাডজ মি ভােল। 
োরপর েলল, লামির িাে জেমি এখনই র্মে সমর না র্াই োহমল ওমি হযমো খুন 
িমর জফলমে পামর। 
  
–লামিমি খুন িরমে? জিন? 
  
–ও এিটা ের্নয িাে িরমে আিামি োধয িমরমেল–এিটা খুন িরমে ওমি আমি 
সাহার্য িমরমেলাি। 
  
–জগ্রগ, েুমি এসে মি েলে? 
  
–মেশ্বাস ির ইমভমলন, আমি মি িরমে েখন োনোি না। ওর িোয জিমিমস্টর 
জোিান জেমি এিটা মিেু মিমন মেমযমেলাি আমি। জসটা ও মি িামে লাগামে আমি 
োনোি না। পমর ডাক্তামরর এিটা েযেস্থাপি আিামি মেময িমপ িমরময জনয। 
  
িমে হমযমেল এসে? 
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–চার েের আমগ। আিরা িামটজমনমে মেলাি। জেমগর প্রেিা স্ত্রী 
  
–িামন? েুমি েলে লামি োমি মেষ খাইমযমেল? 
  
–হযাাঁ। আর আমি ওমি সাহার্য িমরমেলাি। পমর েুঝমে জপমর 
  
ইমভমলন োধা মেময েলল, িাে জ ষ হমল মনিয লামি জোিামি েমল েুমিই েযেস্থাপি 
িমপ িমরে, ওষুধ এমন মেমযে। েুমিও োর সমে মেমল োই জো? 
  
-হযাাঁ। ও আিামি েমলমেল, জস নামি লামিমি অনুমরাধ িমরমেল োমি র্ন্ত্রণা জেমি 
িুমক্ত মেমে। জসই অনুিম্পার েম ই িােটা িমরমে। 
  
–অনুিম্পার েম  খুন! আর েুমিও োই মেশ্বাস িমরমেমল? 
  
–অে েমলময ভামেমন। আমি েখন ওর জপ্রমি হােুডুেু খামে। 
  
–লামি র্খন জগ্রগমি মেময িরল, েখমনা জোিার ভুল ভামেমন? জগ্রগ োনমো না মিেু? 
  
–মিেুই োনে না। 
  
–অমেশ্বাসয। জিামটই মেশ্বাস িরমে পারমে না। 
  
–ইমভমলন, এডওযাডজ মহমলিংডন সহসা আেজনাে িমর উিল, আমি এর জেমি িুমক্ত চাই। 
ওই নোর জিমযটা আমি র্া িমরমে োর েনয এখমনা আিামি েযে িমর। ও োমন 
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ওমি আমি িমনপ্রামণ রৃ্ণা িমর। মিন্তু এিন ভাে িরমে জর্ন আমি োর িামে োাঁধা 
পম়ে আমে। 
  
ইমভমলন মচমন্তেভামে র্মর পাযচামর শুরু িরল। পমর এডওযামডজর সািমন এমস েলল, 
জোিার আসল জগালিালটা আমি ধরমে পারমে এডওযাডজ। েুমি অমে আমেগপ্রেণ আর 
সরল িানুষ। জসই সুমর্াগ মনমযই  যোনী জিমযটা জোিামি োর ইোিে িামে 
লামগমযমে। েযামভচামরর পাপমোধ জোিার িমধয মেল। 
  
েুমি লামির সমে েযামভচামর মলপ্ত মেমল। জসিারমণই খুমনর িেলমে জস জোিামি 
এিনভামে িামে লামগমযমে র্ামে এ েযাপামর েম়েে েমল েুমি আরও অপরাধমোমধ 
আেন্ন োি। মিন্তু এডওযাডজ, র্া েলমল, সেই সমেয না জোিার োনামনা? 
  
–সেয না হমল এভামে জোিামি েলমে পামর ইমভমলন। আমি আর িাউমি মেশ্বাস 
িরমে পারমে না। চমলা ইমভমলন আিরা ইিংলমি মফমর র্াই। 
  
-হযাাঁ, োই র্ামো। েমে এখনই নয। 
  
–জিন? 
  
োমিটা জেখমে হমে। আিরা জর্িন চলমে জেিনই চলে। আিামের উমদ্দ য জিানভামেই 
জর্ন লামি োনমে না পামর। েুঝমে জপমরে এডওযাডজ? 
  
. 
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১৩. 
  
 সন্ধযা উেমর জগমে। রাে জনমি আসমে ম িারী মে়োমলর িে। সিামপ্তর সুর োেমে 
জহামটমলর মস্টল েযামি। এমি এমি অমেমেরা ডাইমনিং হল জেম়ে শুমে চমল র্ামে। 
  
ডাইমনিং হমলর পাম  জখালা চত্বমরর প্রামন্ত েুমটা জচযামর পা াপাম  েমস িো েলমেল 
মটি আর ইমভমলন। 
  
িমলর  রীর সম্পমিজ সেিো োমনময মনমের উমদ্বগ প্রিা  িমরমে ইমভমলন। জ মষ 
েলল, আিার িমন হয এখনই িমলমি ডাক্তার জেখামনা েরিার। 
  
–জসটা, োমন, েলল মটি, মিন্তু ও মিেুমেই জসটা িরমে জেমে না। িমন হয ডাক্তামরর 
নামি অিারণ এিটা ভয আমে ওর। 
  
-জোিামের পামরোমরি িাউমি এসিয িামে এমন রাখার সুমেধা জনই? 
  
জসরিি সুমর্াগ জনই। িামরার সমেই, মেম ষ িমর ওর িার সমে িমলর েমনেনা জনই। 
েমে এই অেস্থাটাই ভাল েমল িমন হয আিার। 
  
–আিার িমন হয এি ধরমনর োমেমি ভুগমে িমল। 
  
–ো মিি নয। স্নাযমেি জিান েযাপার েমলই আিার িমন হয। 
  
 –জসমেমি জো এিেন িনস্তামিমির পরাি জ মনমে পার। 
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–লাভ জনই। আমি ওসে আমলাচনা িরমে চাই না, ওর িাও িনস্তামিমির জপেমন িি 
জর্ামরমন। 
  
–েলমে চাইে, ওমের পমরোমর এধরমনর েযাপার মেল? িামন িানমসি জরাগ। 
  
-হযাাঁ, এসে জরাগ মিেুটা েিং ানুক্রমিি। েমে েুলনায িমল সুস্থই আমি েলে। ওই 
জিের পযালমগ্রমভর িৃেুযর পর জেমিই র্ে গিমগাল শুরু হমযমে। এিটা িানমেি ধাক্কা 
জপমযমে। 
  
মটি, েুমি মি আিায অনুিমে জেমে–র্মে আমি িমলমি মনউইযিজ ো মিযামিমে মনময 
মগময ভাল ডাক্তার জেখামে চাই? 
  
–জোিার প্রস্তামের েনয ধনযোে ইমভমলন। িমল ক্রমিই ভাল হময উিমে–ও মিি আমে। 
  
ইমেিমধয জেম র ভাগ অমেমেই মনমেমের োিংমলায মফমর জগমে। ইমভমলনও মেোয মনময 
পা ো়োমে মগময েিমি োাঁ়োল। 
  
জেখা জগল উপিূমলর মেমি জেমি মসাঁম়ের িামে জহাঁমট আসমে িমল।  রীর িাাঁপমেল 
েরের িমর। এমলামিমলা হাাঁটার ভমে। 
  
িমলমি জেমখ মচৎিার িমর উমি মটি ও ইমভমলন েুমট জগল োর মেমি। 
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িমল েেেমণ মসাঁম়ের িাোয জপৌঁমে োাঁম়েময পম়েমে। হােেুমটা জপেমন জরমখ িাাঁপািাাঁপা 
গলায েমল উিল-আমি ওমি জেমখমে…ওই সািমনর জঝাপটামে…আিার হাে জেখ– 
  
ইমভমলন িমলর হাে জটমন ধমরই জোো হময জগল। েুহাে ভমেজ রমক্তর োগ েুঝমে িষ্ট 
হল না োর। 
  
–মি হমযমে িমল? আেজনামের স্বমর েমল উিল মটি। 
  
জিিন টমল উিল িমল। েলল, ওই ওখামন…জঝামপর িমধয। 
  
মটি ইমভমলমনর মেমি োিামলা। িমলমি োর মেমি সািানয জিমল মেময দ্রুে মসাঁম়ের 
মেমি েুমট জগল। ইমভমলন েুহামে িমলমি েম়েময ধমর েলল,  ান্ত হও িমল, এখামন 
এিটু জোমসা। 
  
িমল অেসমন্নর িে জচযামর গা এমলময েমস প়েল। হাে েুমটা জচামখর সািমন েুমল 
মচৎিার িমর উিল–ওিঃ, আিার মি হমযমে? 
  
–সে মিি হময র্ামে িমল। জভমো না। 
  
 মটি ধীর পাময মসাঁম়ে জেময উমি ওমের িামে এমস োাঁ়োল। োর িুখ েিেমি। 
  
ইমভমলন সপ্রশ্ন েৃমষ্টমে োর মেমি োিাল। মটি েলল, আিামের এিেন িামের জিময–
মভমটামরযা, জিউ ওমি েুমর জিমর খুন িমরমে। 
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. 
  
১৪. 
  
 িমল শুময আমে মেোনায। ওমযস্ট ইমিে পুমলম র েুই ডাক্তার ডািঃ রোটজসন ও ডািঃ 
গ্রাহাি মেোনার এিপাম । অনযপাম  মটি োাঁম়েময আমে। ডািঃ রোটজসন িমলর না়েী 
জেখমেমলন। 
  
িামেই োাঁম়েময আমে পুমল  ইনসমপটর ওমযস্টন। 
  
ডািঃ রোটজসন পুমল  অমফসামরর মেমি োমিময েলমলন, জেম  সিয জনমেন না। 
জিাটািুমট েক্তেয শুনমে পামরন। 
  
ইনসমপটর েুপা এমগময এমস মেমজ্ঞস িরমলন, মিমসস জিিাল, জিমযমটমি আপমন 
মিভামে জেখমে জপমযমেমলন? 
  
-জঝামপর িমধয…এিটা সাো মিেু জচামখ প়েল…আমি েুলমে জচষ্টা িরলাি..েুহাে রমক্ত 
ভমর জগল। 
  
–উপিূমলর রাস্তায আপমন মি িরমেমলন? 
  
–সিুমদ্রর োোমস ভাল লাগমেল 
  
–জিমযমটমি আপমন োমনন? 
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–হযাাঁ। মভমটামরযা ে়ে ভাল জিময। খুে হাসমো-ওিঃ, আর ও হাসমে না– 
  
ডািঃ রোটজসন েলমলন, এিটা ইনমেি ন মেমে হমে। চমব্ব র্ণ্টার িমধয ওমি মেময 
আর মিেু েলামনা মিি হমে না। 
  
-ধনযোে, আমি পমর খের জনে। েমল ইনমপটর মেোয মনমলন। 
  
. 
  
জটমেমলর সািমন েমস োিা েুেমনর মেমি োমিময মে ালমেহী সুে জন মনমগ্রামট েমল 
উিল,  পে িমর েলমে, আমি আর মিেু োমন না। সেই েমলমে। 
  
েীর্জশ্বাস জফমল জডমভনমি িুমখািুমখ জচযামর েসা জগামযন্দা েপ্তমরর ইনমপটর ওমযস্টমনর 
মেমি োিামলন। ওমযস্টমনর ইমেমে মনমগ্রামট র্র জেমি জেমরময জগল। 
  
ওমযস্টন েলমলন, জলািমট র্া োমন সেই েমলমে। িমন হয ওরা েুেনই মনমেজাষ। 
  
–হযাাঁ, ওমের েুেমনর সম্পিজ ভালই মেল, েলমলন জডমভনমট্ট, ওমের িমধয আনুষ্ঠামনি 
মেময হযমন। দ্বীমপ এরিিই হময োমি। ওমের েুমটা োচ্চা রমযমে। 
  
মভমটামরযা এর িমধয মেল েমল িমন হয জোিার? ওমযস্টন োনমে চাইমলন। 
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খুে সম্ভে না। েমে আিার সমন্দহ, খুমনর র্টনার মিেু জিমযটা জেমখ োিমে। মপমলর 
ম ম  সম্পমিজ। র্েেূর জেমনমে ম ম টা মিিঃ ডাইসমনর। োর িোটা এিোর জ ানা 
েরিার িমন হয। 
  
এিটু পমরই জগ্রগমর হামসিুমখ র্মর ঢুিমলন। 
  
–আপনামের সাহামর্যর েনয মি িরমে পামর েলুন। 
  
 –মভমটামরযামি আপমন মচনমেন? ওমযস্টন মেমজ্ঞস িরমলন। 
  
–মেলেণ। োর িৃেুযটা খুেই েুিঃখেনি। আিরা েুেমনই ওমি পেন্দ িরোি। িমন 
হয পুরুষ সম্পমিজে জিান ঝগ়োঝামট মেল। গেরামেই ওর সমে িাট্টা োিা া িমরমে। 
  
–মিিঃ ডাইসন, আপমন এিটা ওষুধ, জসমরনাইট নাি– 
  
-হযাাঁ, ডাক্তামরর েযেস্থাপি অনুর্াযী আমি ওধুষটা জখোি। জেম  রিমির ব্লাডমপ্রসার 
আমে আিার। 
  
-র্েেূর িমন হয এখামন িি জলািই ো োমন। 
  
–হযাাঁ। মনমের অসুস্থো মনময অমনমির িে েমল জে়োমনা আিার অভযাস নয। 
  
–িেগুমলা মপল আপমন খান? 
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–সারামেমন েু জেমি মেনোর। সেসিযই িমযি ম ম  সমে রাখমে হয। 
  
–জসগুমলা জিাোয রামখন? 
  
–সুটমিমস োলা জেওযা োমি। জিেল এিটা োইমর োমি। 
  
–শুমনমে, জসই জোেলটা মিেুমেন জেমি খুাঁমে পামেমলন না? 
  
–মিিই শুমনমেন। মভমটামরযামি খুাঁমে জেখমে েমলমেলাি। 
  
–ম ম টা সেজম ষ জিাোয মেল? 
  
–আিার োেরুমির োমি। 
  
–োরপর মি হল? 
  
–মভমটামরযা ম ম টা এমন জেয। েমল জিের পযালমগ্রমভর র্মর খুাঁমে জপমযমেল। োনমে 
জচমযমেলাি, ওটা ওখামন জগল মি িমর? 
  
-উিমর ও মি েমলমেল? 
  
-েমলমেল ও োমন না। েমে ওর হােভাে জেমখ সমন্দহ হমযমেল, সেিো আিামি 
োনাযমন। সািানয েযাপারটা মনময আর িাো র্ািাইমন। জভমেমেলাি, ভুলে ে হযমো 
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জিাোও জফমল এমসমেলাি। জিের জেখমে জপময েুমল এমনমেমলন, আিামি পমর 
জেমেন েমল। 
  
–এ েযাপামর আর মি োমনন আপমন? 
  
–এটুিুই োমন। জিমযমট েুমরর র্াময িারা জগমে শুমনমে। অে য রাে িটায িারা জগমে 
োমন না। আর শুমনমে মিমসস জিাল ওমি জেখমে পায। জেচামর িমল, খুেই ধাক্কা 
জখমযমেল অে যই। 
  
-আো মিমসস জিিালমি জ ষ িখন জেমখন? 
  
–জপা াি েেলামে র্াোর আমগ। জটমেমল েুমর-চািচ ইেযামে সে গুমেময রাখমেল। িাট্টা 
িরার জিোমেই মেল ও। খুেই হামসখুম  ভাল জিময ও। 
  
–মিি আমে, ধনযোে মিিঃ ডাইসন। মভমটামরযা েনসন মপমলর ম ম টা জেোর সিয 
আপনামি আর মিেু েমলমন েলমেন? 
  
-না। জিেল োনমে জচমযমেল, ম ম টা আিার মিনা। 
  
এরপর মিিঃ ডাইসন মেোয মনমলন। 
  
–খুেই মেমেচি িানুষ। মনমের মনরাপিার মেষময খুেই সমচেন। েলমলন ওমযস্টন, ওর 
সুমর্াগ জিিন িমন িমরন? 
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জডমভনমট মি েলমে র্ামেমলন। এিন সিয র্মরর োইমর তহহট্টমগাল জ ানা জগল। 
পরেমণই উমেজপরা এিেন পুমলস িিজচারী র্মর ঢুমি োনাল, এখানিার এিেন রাাঁধুনী 
আপনামের সমে জেখা িরমে েমল জেে ধমরমে। েরুরী মিেু নামি োনামে চায। 
  
ওমযস্টমনর ইমেমে জলািমটমি র্মর মনময আসা হল। িাোয রাাঁধুনীর টুমপ, গাঢ় রমঙর 
জলািমটমি জেমখ এিেন মিউোন েমলই িমন হয। জলািমট হ়েে়ে িমর েলমে লাগল, 
সযার, উমন রান্নার্র মেময মগময োগামন জেমরময জগমলন। আমি স্পষ্ট জেমখমে সযার, 
এিটা েুমর মেল…ওর হামে এিটা েুমর ধরা মেল। 
  
- ান্ত হও, জডমভনমি েলমলন, েুমি িার িো েলে? 
  
–আিামের িামলমির স্ত্রী সযার…মিমসস জিিাল, হামে এিটা েুমর মেল। রান্নার্র মেময 
অন্ধিার োগামনর মেমি চমল জগমলন। মিি রামের খাওযার আমগ–আর মফমর 
আমসনমন– 
  
. 
  
১৫. 
  
–এই জহামটমলর জপেমন আিামের সেজস্ব জঢমল মেমযমেলাি। আিার আর িমলর অমনি 
স্বপ্ন মেল। জেখমে সেই ডুেমে েমসমে। সোই চমল জর্মে চাইমে। োমন না এর পমর 
মি হমে। সে ো়োোম়ে মিমট জগমল োাঁচা জর্ে। েলল মটি। 
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েুঝমে পারমে মিিঃ জিিাল, েলমলন, ইনমপটর ওমযস্টন, আপনামের ওপর খুেই চাপ 
প়েমে। 
  
–জেচামর মভমটামরযা। খুেই ভাল জিময মেল। িমন হয জপ্রির্মটে মিেু মেল, হযমো ওর 
স্বািী–আপনামের জর্িন েরিার আিামি প্রশ্ন িরুন। 
  
–হযাাঁ, োই িরমে। গেরামে ে টা মেমর  মিমনমটর পর জেমি জর্ জিান সিয মভমটামরযা 
েনসন মনহে হয। জসই সিময গান োেনা নাচ মনময সিমলই জিমে উমিমে। ইমেিে 
জর্ারামফরা িরমে। 
  
-হযাাঁ, আিারও োই ধারণা। অমেমেমের িমধযই জিউ ওমি খুন িমরমে েমল িমন হয? 
মটি েলল। 
  
–সেই েেন্ত সামপে মিিঃ জিিাল। আপােে এিেন রাাঁধুনী জর্ িন্তেয িমরমে 
জসসম্পমিজ আপনার মি িে? 
  
-ওিঃ এনমরমিা? জস মিউোর জলাি। জস মি েমলমে? 
  
–আপনার স্ত্রী জলািেন ডাইমনিং রুমি জপৌঁেমনার আমগ, রান্নার্মরর িধয মেময োগামনর 
মেমি চমল মগমযমেমলন। োর হামে এিটা েুমর মেল। 
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িমলর হামে েুমর? হেোি মটি। জলািেনরা মেমনসপি অমগাোমলা িমর রামখ, োই 
িমল সেসিযই জগােগাে িমর রাখমো। িাঁটাচািচ ইেযামে সে। ো়েমে এিটা চািচ ো 
িাটা হযমো ওর হামে মেল। 
  
–ডাইমনিং রুমি আপনার সমে োর িো হমযমেল? 
  
–হযাাঁ, হমযমেল। িার সমে িো েলমেল োনমে জচমযমেলাি। 
  
 –িার সমে িো েলমেমলন মেমন? 
  
–জগ্রগরী ডাইসমনর সমে। 
  
–হযাাঁ, উমনও জসিো েমলমেন। 
  
–জগ্রগরীর এিটু গামযপ়ো স্বভাে আমে, মেম ষ িমর জিমযমের। িমল োই েমলমেল। 
আমি েমলমেলাি জলািটামি এিটু ি়েমি জেওযা েরিার। 
  
–ওমের িমধয জিান িো িাটািামট হমযমেল? 
  
 –মিি িমন প়েমে না। জসরিি মিেু হমযমেল েমল িমন হয না। 
  
–মিন্তু আপনার রাাঁধুনী েমলমে আপনার স্ত্রী রান্নার্র মেময জেমরময মগমযমেল–োর হামে 
এিটা েুমর মেল। 
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-ওসে িল্পনা ো়ো মিেু নয। মটি অস্বমস্তর সমে োিামলা, ডাইমনিং রুমি খাোর সিয 
িমলর হামে েুমর োিাটা খুেই স্বাভামেি। 
  
–আপনার স্ত্রী ডাইমনিং রুমি খাওযার সিয উপমস্থে মেমলন? 
  
–আমি…ওিঃ হযাাঁ, আিরা েুেমনই অমেমেমের আপযাযন িমর। 
  
উমন উপিূমলর পে হময আসমেমলন জিন েলমে পামরন? 
  
–মডনামরর পমররমির পর এিটু রু্মর আসমে পেন্দ িরে। 
  
–মেমন র্খন মফমর আমসন, েখন জোধহয আপমন মিমসস মহমলিংডমনর সমে িো 
েলমেমলন? 
  
-হযাাঁ। িমলমি মনময জহামটল চালামনা, ইেযামে মেষময িো েলমেলাি আিরা। 
  
–এরপর মি র্মটমে েলুন। 
  
িমল মফমর এমসমেল। োর হামে রক্ত মেল। জিমযটামি হুিম়ে জখময পম়ে োিমে জেমখ 
ও োমি েুলোর জচষ্টা িমরমেল। োমেই ওর হামে রক্ত জলমগ মগমযমেল। আপনারা মি 
মিেু ইমেে িরমে চাইমেন? 
  
জডমভনমি েলমলন, েযা িমর  ান্ত জহান। শুনলাি আপনার স্ত্রীর  রীর ইোনীিং ভাল 
র্ামে না। 
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-োমে িো। ও ভালই আমে। জিের পযালমগ্রমভর িৃেুযমে স্বাভামেি ভামেই মিেুটা । 
মেপর্জস্ত জোধ িরমেল। 
  
মিমসস জিিাল সুস্থ হময উিমল আিরা োমি মিেু প্রশ্ন িরমে চাই। অে যই োমি 
মেরক্ত িরে না। 
  
েোমে মটি চুপ িমর োিল। 
  
. 
  
ইমভমলন মহমলিংডন  ান্ত ধীর িমণ্ঠ েলমলন, মটি জিিামলর সমে র্খন আমি িো 
েলমেলাি। েখনই মসাঁম়ে মেময উমি োর স্ত্রী খুমনর িো োনায। 
  
–মটি জিিামলর সমে আপনার মি মেষময িোোেজা হমযমেল? 
  
–অদু্ভে প্রশ্ন। মিি িমন প়েমে না। সম্ভেে ওমের েযেসা সিংক্রান্ত। 
  
এর পর আর েু-এিমটর জেম  প্রশ্ন িরার েরিার হল না। ইনমপটর ওমযস্টন েলমলন, 
ধনযোে মিমসস মহমলিংডন। 
  
. 
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–আপনার িাে জেমি জিেল মেষযটা পমরষ্কার িমর মনমে চাইমে মিমসস জিিাল। ডািঃ 
গ্রাহাি েমলমেন, আপমন িো েলার িে সুস্থ হমযমেন। আো, িৃে জিমযমটমি আপমন 
মিভামে খুাঁমে জপমযমেমলন? শুমনমে মডনামরর পর আপমন এিটু রু্রমে জেমরমযমেমলন? 
  
-হযাাঁ, প্রাযই র্াই। 
  
–আপমন জিানমেমি হাাঁটমে মগমযমেমলন? 
  
–েীমরর মেমির রাস্তায। 
  
–োরপমর? 
  
–মহমেসিাস জঝামপর িমধয মি জর্ন জচামখ প়েল হিাৎ, আমি আির্জ হময োাঁম়েময টানমে 
জগলাি।…জেখমে জপলাি মভমটামরযা…রমক্ত আিার হাে ভমর জগল। 
  
–খুেই ভযকর অমভজ্ঞো। জে়োমে র্াওযার সিয হামে জিন েুমর মনময মগমযমেমলন? 
  
 –েুমর? েুমর মনমে র্াে জিন? 
  
–আপনামের রান্নার্মরর এি অধস্তন িিজচারী েমলমে, আপমন র্খন রান্নার্র মেময 
োগামন মগমযমেমলন, আপনার হামে এিটা েুমর মেল। 
  
-মিন্তু আমি জো রান্নার্র হময র্াইমন। আপমন মডনামরর আমগর িো েলমে চাইমেন— 
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আপমন জটমেমল েুমরিাাঁটাচািচ গুমেময রাখমেমলন? 
  
িামঝ িামঝ িরমে হয। পমরচারিরা অমনি সিমযই িাাঁটা অেো েুমর মিিমিি রাখমে 
ভুল িমর। 
  
-ওই অেস্থামেই সম্ভেে আপমন এিটা েুমর হামে রান্নার্র পার হময জগমেন। 
  
-িমন হয ো িমরমন। 
  
–মভমটামরযা জিমযমটমি জি িারমে পামর েমল আপমন িমন িমরন? 
  
 –আিার জিান ধারনাই জনই। 
  
–ধনযোে, আপােেিঃ এটুিুই। 
  
িমল মেোয মনমল জডমভনমট্ট েমল উিমলন, জটমেল েুমরমি খুমনর অস্ত্র মহমসমে জভমে 
জনযাটা িষ্টিল্পনা ো়ো মিেু নয। 
  
–মিন্তু মিিঃ জডমভনমট্ট, েুমরটা িািংসিাটার েুমর মেল। রামে জিনুমে িািংস মেল। োই সে 
েুমরই  ানামনা মেল। 
  
-না, না, এই িাি জর্ জিমযমটর সমে িো েললাি, োমি এিেন হেযািামরণী ভাো 
আিার পমে সম্ভে নয ওমযস্টন? 
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–এিো মেশ্বাস িরোর িে অেস্থা এখমনা হযমন। এিনমো হমে পামর, মডনামরর আমগ 
োগামন র্াওযার সিয এিখানা েুমর েুমল মনমযমেমলন। অনযিনস্ক ভামেই হযমো 
েযাপারটা িমরমেমলন। মিমসস জিাল জিাোও েুমরটা জফমল জরমখ মেমে পামরন। অনয 
জিউ জসটা খুাঁমে জপময…েমে এটা মিি, আমি মনমেও ওমি খুনী েমল ভােমে পারমে 
না। 
  
জডমভনমি মচমন্তে ভামে েলমলন, েমে আিার ধারণা উমন র্া োমনন োর সে েমলনমন। 
  
–আমি ভােমে অনয িো। মডনামরর সিয স্বািী জসখামন োিমলও স্ত্রীমি জিউ জসখামন 
জেমখমন। 
  
–িারও সমে মেমন জেখা িরমে র্ান েুমি েলমে চাইে? 
  
–সম্ভেে মভমটামরযা েনসমনর সমে। অেো মভমটামরযার সমে জেখা িরমে মগমযমেল 
এিন িাউমি জেমখ োিমেন। 
  
মনিয জগ্রগরী ডাইসমনর িো ভােে? 
  
. 
  
১৬. 
  
 মিেু এিটা িরমেই হমে এেিং নষ্ট িরার িে সিয হামে জনই–এরিি এিটা মসদ্ধান্ত 
মনমলন। মিস িারপল। 
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ইমেিমধয অমনি িোই মেমন োনমে জপমরমেন। েমে জসটুিুই র্মেষ্ট নয। 
  
মিিঃ র যাফামযল োর মনমের োিংমলার সািমন েমসমেমলন। মিস িারপলমি মেমন খের 
পািামলন। 
  
োর মনমের োিংমলা আর মিিঃ র যাফামযমলর োিংমলার েুরত্ব িমযি িেি িাি। মিস 
িারপল ধীর পাময এমগময মগময এিটা জচযামর েমস প়েমলন। 
  
–আপমন আিামি ডািমেমলন? 
  
মনিযই ডািমেলাি; েলমলন মিিঃ র যাফামযল, আমি আপনার সমে িো েলমে চাই। 
দ্বীমপ র্া সে অদু্ভে েযাপার চলমে। নানান মফসফাস িামন আসমে। এসমের এমিোমর 
োইমর রমযমেন জিেল আপমন আর ওই পাদ্রী-মিিঃ জপ্রসিট আর োর জোন। 
  
–অেস্থার পমরমপ্রমেমে এরিি মফসফাস অস্বাভামেি নয। েলমলন মিস িারপল। 
  
দ্বীমপর জিমযটামি েুমরমেদ্ধ অেস্থায জঝামপর িামে পাওযা জগল, েলমলন মিিঃ র যাফামযল, 
সম্ভেে ঈষজার্মটে জিান েযাপার-ওর সেী জলািটার হযমো জিান নেুন জিময েুমট মেল। 
এই এলািার জর্ৌন েীেন এই ধরমনরই। 
  
–আিার অে য ো িমন হয না। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যারিরিযান রিরি । আগাথা রিরি । রিস িার্পল ধািািারিক্ 

73 

www.bengaliebook.com                                  সূরির্ত্র 
 

 

িেৃজপেও ো িামননমন। জিের পযালমগ্রভমি িমন হয খুন িরা হয, আপমন মি িমন 
িমরন? 
  
-আিার আ কা জসটাই মিি িো। 
  
-হযাাঁ, সমূ্পণজ মিি। িযামভনমির িামে সেই শুনলাি। আপমন ডািঃ গ্রাহািমি মিেু 
েমলমেমলন। জস জডমভনমিমি ো োনায। েখন জর্াগামর্াগ িরা হয জগামযন্দা মেভামগর 
সমে। োরা েুঝমে পামর েযাপারটা জগালমিমল, োই জিেমরর িৃেমেহ িের জেমি েুমল 
পরীো িমর। 
  
–ওরা মি োনমে জপমরমে? 
  
–ওরা জেমনমে, পযালমগ্রভমি জেম িািায এিন মিেু খাওযামনা হমযমে র্ার সমিি 
পমরচয ডাক্তাররাই োমন। র্েেূর সম্ভে মেমনসটা ডাই-জলার, জহক্সামগানাল ো ইোইল 
িারমেনমোল োেীয মিেু। এসে জেম িািায খাওযামে পারমল িৃেুয মনমিে। উপসগজ 
জেমখ জেম রিমির ব্লাড জপ্রসার েমলই িমন হমে। এমেমি োই সেই স্বাভামেি েমল 
িমন হমযমেল, োই জিউ প্রশ্ন জোমলমন। আো জিেমরর ব্লাড জপ্রসার মেল আপনামি 
িখমনা েমলমেল? 
  
-না। 
  
 –আিামিও েমলমন। অেচ সিমলই এটা জিমন মনমযমেল। 
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-আিার ধারণা জিের জলািমি েমল জে়োমেন। মিিঃ ডাইসমনর ব্লাডমপ্রসার আমে, ওর 
স্ত্রী েমলমে। 
  
িামেই ডাইসমনর র্মরর ওষুমধর ম ম  জিেমরর র্মর জরমখ জোঝামনার জচষ্টা হমযমেল 
অমেমরক্ত ব্লাডমপ্রসামরর েনযই োর িৃেুয হমযমে। 
  
-আিারও োই ধারণা, মিস িারপল েলমলন, জসই সমে রটনা িমর জেওযা হয জর্ 
জিের প্রাযই জলািমি োর ব্লাড জপ্রসামরর িো েমল জে়োমেন। এ ধরমনর গল্প 
োনামনা র্ায খুেই সহমে। এখামন-ওখামন মিেু িো েম়েময মেমলই িাে হামসল হয। 
  
–অেযন্ত ধূেজ জিউ এিেন িােটা সাফমলযর সমে িমরমে, মিিঃ র যাফামযল মচমন্তে ভামে 
েলমলন, আিার ধারণা ওই জিমযটা মিেু জেমখমেল মিিংো োনে আর জস ব্লযািমিল 
িরার জচষ্টা িমরমেল। 
  
–ো, না-ও হমে পামর। জিউ হযমো ওর িুখ েন্ধ িরমে জচমযমেল। 
  
–এ পর্জন্ত সে মিি আমে। এরপর আপনার অমভিে মি জ ানা র্াি। আপমন আিার 
জচমযও জেম  মিেু োমনন েমল আিার ধারণা। েযাপারটা আিার আগ্রহ োমগময 
েুমলমে। আমি লেয িমরমে, জিের প্রাযই আপনার সমে গল্প িমর িাটামেন। অনযরা 
মেম ষ আিল মেে না োমি। জিের আপনামি মি েমলমেমলন? 
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জে  মিেু গল্প অমনিমিই জ ানামেন জিের। আিামিও শুমনমযমেমলন। েমলমেমলন 
মেমন এিেন খুনীমি জচমনন। োর িামে েমে আমে। জসটা আিামি জেখামে 
জচমযমেমলন–মিন্তু পামরন মন। 
  
-জিন? 
  
-িারণ আিমস্মিভামে িাউমি জচামখ পম়েমেল োর। েমেখানা পমিট জেমি োর িমর 
এমনও আোর ঢুমিময জফমলমেমলন। পমর সমূ্পণজ মভন্ন প্রসমে িো েলমে শুরু 
িমরমেমলন। 
  
-পযালমগ্রভ িামি জেমখমেমলন? 
  
–সমিি েলমে পারে না। আিরা োিংমলার সািমন েমসমেলাি। আিার সািমনই জিের 
েমসমেমলন। মেমন র্াই জেমখ োিুন, জেমখমেন আিার োি িাাঁমধর ওপর মেময। 
  
-আপনার ডানমেমির জপেমনর পে ধমর জিউ আসমেল? 
  
–হযাাঁ। মিিঃ আর মিমসস ডাইসন আর মহমলিংডন েম্পমে। ওই জরখা েরাের আপনার 
োিংমলাটাও জচামখ পম়ে। 
  
-ওমহা, োহমল আিার এসোর ওযাোসজ আর েযািসনমিও এর িমধয ধরা র্ায। এমের 
েুেমনর জর্ জিান এিেমনর পমেই োিংমলা জেমি জেমরময আসা ো ঢুমি প়ো সম্ভে 
আপনার অোমন্তই। 
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-হযাাঁ, জসটা সম্ভে মেল। আমি অে য সমে সমে িাো রু্মরময জেমখমন। 
  
–োহমল জেখা র্ামে–ডাইসন আর মহমলিংডনরা এেিং এসোর আর েযািসন–এমের জিউ 
এিেন খুনী। আোর আমিও হমে পামর। 
  
মিস িারপল হাসমলন। েলমলন, জিের খুনীমি এিেন পুরুষ েমলই উমল্লখ 
িমরমেমলন। ফমল ইমভমলন লামি আর এসোর ওযাোসজমি আিরা োে রাখমে পামর। 
  
েযাপারটা এরিি র্মটমেল েমল িমন হয, জিের পমিট জেমি েমেটা জের িমর 
জলািমটর িুমখ েৃমষ্ট েুমলময িুখ েুমলই অমেিল এিই িুখ জেখমে জপময র্ান। অেটা না 
হমলও হযমো জসই িুমখর আেলই মেমন জেখমে পান। 
  
-হযাাঁ, এটা হওযা সম্ভে। মিিঃ র যাফামযল েলমলন। 
  
মনমিে চিমি মগমযমেমলন জিের। এেিং সমে সমেই েমেটা পমিমট ঢুমিময মেময অনয 
প্রসমে গল্প েুম়েমেমলন। এ েযাপামর আমি মনমিে জর্ পমর এি সিয মেমন েমেটা ভাল 
িমর পরীো িমর জেখমেন আর জলািটামিও জেমখ মিমলময মসদ্ধান্ত িরার জচষ্টা 
িরমেন েুেমন এিই েযমক্ত মিনা। 
  
-হযাাঁ, এটাই সম্ভে েমল আমি িমন িমর। িো জ ষ িমর মিিঃ র যাফামযল মস্থর েৃমষ্টমে 
োমিময রইমলন মিস িারপমলর মেমি। পমর আোর েলমলন, র্াই জহাি, এোমর আপমন 
মি ভােমেন ো োনমে ইো িমর। 
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–র্টনাগুমলার জপেমন জোরামলা জিান্ উমদ্দ য আমে জোঝা র্ামে র্মে খুে ম গমগরই আর 
এিটা খুমনর র্টনা র্মট র্ায। 
  
চিমি উিমলন মিিঃ র যাফামযল িোটা শুমন। েলমলন, েযাপারটা ভাল িমর েুমঝময েলুন। 
  
-েুমঝময েলার েযাপামর আিার খুে এিটা েেো জনই মিিঃ র যাফামযল। েমে জিেমরর 
গল্পটা মনিয আপনার িমন আমে, এিেন স্ত্রীমলাি খুন হমযমেল। মিেু সিয পমর 
এিই রিি পমরমস্থমেমে আরও এিটা খুমনর র্টনা র্মট। অনয নামির এিেন 
ভদ্রমলামির স্ত্রী এিই রিি অেস্থায িারা র্ান। এর জেমি আমি র্া েুঝমে পারমে ো 
হল, খুন িরা খুনীর অভযামস পমরণে হমযমেল। 
  
আপমন মনিয স্বীিার িরমেন, জিান জলাি এিোর জিান খারাপ িাে িমর জরহাই 
জপময জগমল স্বভােেই োর উৎসাহ েৃমদ্ধ পায। েযাপারটামি সহে েমলই জস ভােমে 
োমি। ফমল জস আোর অপরাধ িরমে উৎসাহী হয। 
  
েমে প্রমেোমরই জস মনমের নাি আর র্টনাস্থল েেমল জনমে। আমি মিি ভােমে মিনা 
েুঝমে পারমে না। 
  
মিিঃ র যাফামযল জিান িোিে েযক্ত িরমলন না। মেমন মস্থর েৃমষ্টমে অমপো িরমে 
োমিন। 
  
–র্টনার জোে র্মে এরিিই হয োহমল খুনী এখামনও স্ত্রীমি সমরময জেওযার 
পমরিল্পনা িমরমে েমল ধমর জনওযা র্ায। আর র্মে অল্পমেমনর িমধযই এিন জিান 
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খুমনর র্টনার িেলে এাঁমট োমি োহমল জস িখমনাই চাইমে না জিের পযালমগ্রভ, 
জলািমি খুমনর িামহনী জ ানায মিিংো েমে জেমখময জে়োয। 
  
িো জ ষ িমর মিিঃ র যাফামযমলর মেমি িাের ভামে োিামলন মিস িারপল। 
  
-োহমল জো জেখমে, ধীমর ধীমর েলমলন মিিঃ র যাফামযল, র্ে ো়োোম়ে সম্ভে মিেু 
এিটা িরা েরিার। 
  
-হযাাঁ। েমে জস র্টনা জ ষ হময জগমে। এখন ভমেষযমের িোই ভােমে হমে আিামের। 
জিন না জিের পযালমগ্রভমি সমরময জেওযা হমযমে, েমেটা নষ্ট িরা হমযমে, এোমর 
জলািটা োর েি িে এমগময র্ামে। এখন আিামের জিিামেই হমে, মিিঃ র যাফামযল, 
আর জিিামে হমে আপনামি। 
  
-আিামি জিন? 
  
-িারণ আপমন অেজোন এেিং গুরুত্বসম্পন্ন েযমক্ত। আিামি এখামন জিউ োমন না। 
আপনার িো জলামি গুরুত্ব জেমে। 
  
–জে , আপমন এখামনই জেমি সে েযাপার ফযসালা িরুন। মহমলিংডন, ডাইসন আর 
আিার জলাি েযািসন–এই মেন েমনর িমধয জর্ জিান এিেনমি খুনী হমেই হমে। 
  
. 
  
১৭. 
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 –এ েযাপামর এখমনা আমি মনমিে নই। েলমলন মিস িারপল। 
  
-জিন নয–মেনেন সমন্দহভােন আিামের সািমন রমযমে। োমের এমি এমি র্াচাই 
িমর জেখা চলমে পামর। োহমল হযমো এিেন িাউমি মেম ষভামে মচমহ্নে িরমে 
পারমেন। েলমলন মিিঃ র যাফামযল। 
  
মিন্তু এডওযাডজ মহমলিংডন এেিং েযািসনমি মনময মেচার িমর জিান সমন্তাষেনি 
িীিািংসায জপৌঁেমনা সম্ভে হল না। 
  
ওমের আমলাচনার িমধযই এসোর ওযাোসজ জসখামন এল। মিিঃ র যাফামযল োর মেমি 
োমিময িৃমিি স্বমর েলমলন, এেেমণ এমল? জিাোয আটিা পম়েমেমল? 
  
-সিমলই চমল র্াোর েনয ো়োহুম়ো িরমে–এসে মনমযই। েলল এসোর। 
  
চমল জর্মে চাইমে মি ওই খুমনর েনয? 
  
–োই িমন হমে। মটি জিিাল জেচারা খুেই মচন্তায পম়ে জগমে। েযেসাটা সমে েমি 
উিমে শুরু িমরমেল– 
  
–খুেই স্বাভামেি। আিরাও এেেণ খুমনর মেষয মনমযই আমলাচনা িরমেলাি। 
  
 িমন হল এসোর ওযাোসজ চিমি উিল। জস মিস িারপমলর মেমি োিাল। 
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মিিঃ র যাফামযল েলমলন, মিস িারপলমি েুঝমে আমি ভুল িমরমেলাি। ইমন অনয েযস্ক 
িমহলামের জেমি সমূ্পণজ েযমেক্রি। ইমন জচাখ িান র্োর্ে েযেহার িরমে োমনন। 
  
োিংমলার োরান্দা জেমি এিটা জচযার জটমন এমন েসমলা এসোর। 
  
 মিিঃ র যাফামযল েলমলন, আিরা িৃে জিেমরর গমল্পর ঝুমলর মেষময আমলাচনা 
িরমেলাি। 
  
-ওহ, ওর গমল্পর ভময আমি এম়েময োিার জচষ্টা িরোি। 
  
–মেমন মি জোিামি জিান খুনীর মেষময মিেু েমলমেমলন? প্রশ্ন িরমলন মিিঃ র যাফামযল। 
  
–হযাাঁ, অমনিোর েমলমেমলন। 
  
–গল্পটা মিি মি রিি আিামের জ ানাও জো। 
  
–আিার িমন হয খেমরর িাগমের জিান খুমনর র্টনার খের জেমিই প্রেি প্রসেটা 
উমিমেল। েমলমেমলন, এিেন খুনীমি িুমখািুমখ জেমখমেমলন। আর েমলমেমলন আিামি 
এিেন খুনীর েমে জেখামেন। 
  
–জিান েমে মেমন জেমখমযমেমলন জোিামি? 
  
–না, ফমটা জেখানমন। েমে আমি ধমর মনমযমেলাি মেমন জর্ িামহনী আিামি েমলমেমলন 
ফমটাটা জসই িামহনীমে েলা খুনীরই। 
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এই সিয আেজার েযািসন মনিঃ মব্দ জসখামন এমস োাঁ়োল। 
  
–আপনার িামলম র সিয হমযমে সযার। 
  
মিিঃ রাফামযল েলমলন, চল োহমল। 
  
েে হামে েযািসন হুইল জচযার রু্মরময মনল। মিস িারপলও উমি োাঁম়েময েীমরর পে 
ধমর হাাঁটমে লাগমলন। 
  
. 
  
১৮. 
  
 সিুদ্রেীর আে প্রায ফাাঁিাই মেল। জগ্রস েমলর িমধয আমলা়েন েুলমেমলন। লামি 
োমলর ওপর শুময জরাে-স্নান মনমেন। মহমলিংডনরা জিউ জনই। 
  
িযানন জপ্রসিট আর মিস জপ্রসিট েুমটা জচযামর পা াপাম  েমসমেমলন। মিস িারপল 
এমগময এমস মিস জপ্রসিমটর জচযামরর পাম  েসমলন। 
  
জলািেন নামি সে চমল র্াোর েনয েযস্ত হময পম়েমে। ওিঃ খুেই েুিঃখেনি অেস্থা। 
েলমলন মেমন। 
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মিস জপ্রসিট েলমলন, জিিালরা এমের সেজস্ব জহামটমলর েনয জঢমলমে। র্াই র্টুি এটা 
োমের চামলময জর্মেই হমে। 
  
–জিমযমট খুেই মিমষ্ট। েলমলন মিস িারপল। 
  
-মিন্তু ওর িামযর িেই স্নাযমেি হময পম়েমে। ওর পমরোমরর সোই আিামের মেমিই 
োমি। েলমলন জপ্রসিট। 
  
মিস জপ্রসিট েলমলন, োমনন, এিোর এিটা মনোন্ত অমর্াগয জলািমি মেময িরমে 
েমল িমল উেলা হময উমিমেল। মিন্তু োম়ের জলামির োধায ো আর সম্ভে হময ওমি 
মন। এর পমরই ভাগযক্রমি িমলর জেখা হয মটমির সমে। 
  
–এরিি জো িেই হয। েলমলন মিস িারপল, আপনারা জো জে  িমযি েের ধমর 
এখামন আসমেন, োই না? মনিয মহমলিংডন আর ডাইসনমের ভালই োমনন। 
  
–ো েলমে পামরন। মিস জপ্রসিট েোে মেমলন। 
  
–জিের পযালমগ্রভ এিটা অস্বাভামেি িামহনী আিামি শুমনমযমেমলন। মিন্তু িামন িি 
শুমন েমল, জসই িামহনী ভালভামে েুঝমে পামরমন। 
  
-আপমন মি েলমে চাইমেন োমন। এসম্পমিজ অমনি রটনা জ ানা মগমযমেল। 
  
–িামন র্খন 
  

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যারিরিযান রিরি । আগাথা রিরি । রিস িার্পল ধািািারিক্ 

83 

www.bengaliebook.com                                  সূরির্ত্র 
 

 

-হযাাঁ, প্রেি মিমসস ডাইসন িারা র্ান। আচিিা জরামগর আক্রিমণ িারা র্াওযামে 
জলামির িমন সমন্দহ জেখা মেমযমেল। 
  
-োরপর? েলমলন মিস িারপল। 
  
–জসই েরুণীর নাি মেল মিস জগ্রমটামরক্স। মিস ডাইসমনর সম্পিজীে জোন মেল জস। 
োমের িমধয েমনেনা মেল না েমলই জ ানা মগমযমেল। আরও রটনা হমযমেল, এডওযাডজ 
মহমলিংডন নামি স্ত্রীর েনয জিমিমস্টর িাে জেমি মিেু মিমন এমনমেমলন। 
  
-ওিঃ মেমনও এর িমধয মেমলন? 
  
-োরুণ ভামে েম়েে মেমলন। মিস জগ্রমটামরক্স আর নামি–েুেনমি েুেমনর মেরুমদ্ধ 
লম়েময মেমযমেমলন। পুরুষও েুেন মেল। জগ্রগরী ডাইসন আর এডওযাডজ মহমলিংডন। 
  
জসই জিমিমস্টর েযাপার োনাোমন হল মি িমর? 
  
–ওরা জস সিময িামটজমনমে মেল। ফরাসীরা ওষুধপমির েযাপামর অমনি ম মেল। 
জিমিস্টই হযমো িাউমি মিেু েমল োিমে। 
  
–মিন্তু এর িমধয িমনজল মহমলিংডন জিন ে়োমলন? েলমে চাইমলন মিস িারপল। 
  
–আিার ধারণা োমি র্ন্ত্র মহমসমে েযেহার িরা হমযমেল? অদু্ভে েযাপার হল, স্ত্রীর 
িৃেুযর এিিামসর িাোযই জগ্রগরী ডাইসন মেময িমরন। 
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–জিের পযালমগ্রভ আপনামি এরিি মিেু েমলমেমলন? 
  
-হযাাঁ, এিমেন ওমি জেমখময েমলমেমলন, জেখুন ওই জিময িানুষমট এিেনমি খুন 
িমরও জিিন েহাল েমেযমে রু্মর জে়োমে। জসই সিয ডাইসন আর মহমলিংডনরা 
িাোিামে জটমেমলই েমসমেমলন। আিার খুে ভয হমেল োরা না িোগুমলা শুমন জফমল। 
  
–জিের মি জিান েমের িো েমলমেমলন? 
  
–মিি িমন প়েমে না। 
  
এই সিয ইমভমলন মহমলিংডন ওমের জচযামরর পাম  এমস োাঁ়োমলন। সুপ্রভাে োমনময 
আোর েীমরর পে ধমর এমগময জগমলন। 
  
. 
  
১৯. 
  
 এিসিয িযানন জপ্রসিট জোমনর সমে জহামটমল মফমর জগমলন। েেেমণ জগ্রগরী 
ডাইসন েল জেমি উমি এমসমেন। লামি োমলর ওপমরই  ামযে। ইমভমলন োর মেমি 
োমিমযমেল। ো লেয িমর মিস িারপল অিারমণই জিিন  মকে হময উিমলন। 
  
এিটু পমর মেমনও ধীর পাময মনমের োিংমলার মেমি জহাঁমট চলমলন। 
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পমে মিিঃ র যাফামযল আর এসোর ওযাোমসজর সমে জেখা হময জগল। মিিঃ র যাফামযল 
োমি জেমখ মনিঃ মব্দ হাে না়েমলন। 
  
োিংমলায মফমর এমস মেোনায গা এমলময মেমলন। মনমেমি খুেই ক্লান্ত িমন হমেল োর। 
  
িমযি িুহূমেজর েনয েুমঝ রু্মিময পম়েমেমলন। জচামখর পাো খুলমেই িমন হল জিউ 
জর্ন োইমর জেমি োনালায উাঁমি িারোর জচষ্টা িরমে। োযার আভাস জেমখ োর িমন 
হল জলািমট েযািসন। 
  
জলািমটর এিন েযেহামরর িারণ েুঝমে পারমলন না। মেমন রু্মিময রমযমেন মিনা োই 
োনমে মি? 
  
মিস িারপল মেোনা জেম়ে উমি প়েমলন। োেরুমি ঢুমি োনলা মেময োইমর 
োিামলন। 
  
পাম র োিংমলামট মিিঃ র যাফামযমলর। জেখা জগল েযািসন োর সািমন োাঁম়েময আমে। 
সচমিেভামে এমেি-ওমেি োিামে, িারুর জচামখ না পম়ে। মনিয জিান িেলে 
হামসল িরার সুমর্াগ খুাঁেমে েযািসন, অনুিান িরমলন মিস িারপল। 
  
জসই িুহূমেজ সিমলই সিুদ্রস্নামন েযস্ত। িামরার নেমরর োইমর োিংমলায মিেু িরমে 
চাইমল এই োর সুমর্াগ। েযািসন মনমিে হওযার েনযই োর োনালায উাঁমি 
মেমযমেল। 
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রোমরর চপ্পল পামযই ম িারী জে়োমলর িে সন্তপজমণ র্র জেমি জেমরময এমলন মিস 
িারপল। মিিঃ র যাফামযমলর োিংমলাটা রু্মর জিামণর মেমি চমল জগমলন। খুে সন্তপজমণ 
োনালার মনমচ হাাঁটু িুম়ে েমস প়েমলন। 
  
োিংমলার োনালাগুমলা খুে মনচু। মিেু লো গামের আ়োল জেমি মেমন র্মরর জভেমর 
োিামলন। 
  
জেখা জগল র্মরর িাঝখামন এিটা সুটমিমসর সািমন েমস আমে েযািসন। সুটমিমসর 
ঢািনা জখালা। মিস িারপল লেয িরমলন, জে  মিেু িাগেপি সুটমিস জেমি োর 
িমর আনল েযািসন। দ্রুে জচাখ েুমলময িাগেগুমলা জেমখ চমলমে। 
  
জেম েণ জসখামন োিমে চাইমলন না মিস িারপল। েযািসন চুমর িমর িাগেপি 
জেখমে েযাপারটা েুঝমে জপমরই মেমন সন্তপজমণ সমর এমলন োনলা জেমি। মফমর এমলন 
মনমের োিংমলায। 
  
এিটু পমর মেমন েীমরর মেমি মগময এিটা খামল জচযামর েমস প়েমলন। অেূমরই 
েমসমেমলন মিিঃ র যাফামযল। োাঁর মেমি না মফমরই মিস িারপল েলমলন, আপমন োমনন, 
েযািসন আপনার িাগেপি হােম়ে জে়োয? 
  
-এিোর ধরা পম়েমেল। আপমন জেমখমেন? 
  
–হযাাঁ, োনালা মেময জেখলাি, আপনার সুটমিস খুমল িাগেপি জেখমে। 
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-হযাাঁ, উমেযাগী জলাি, জিানভামে সুটমিমসর চামে হােম়েমে। েমে ওর িামে লাগোর 
িে জিান মিেু ও খুাঁমে পামে না। 
  
আ পাম  জিউ মেল না। এসোর ওযাোসজ েমল জনমি আমে। মিিঃ র যাফামযল েলমলন, 
আপনামি েলমে, েযমসর িোটা ভােমেন। খুে জেম  ঝুাঁমি জনমেন না। ভুমল র্ামেন না, 
এখামন এিন এিেন আমে জর্ মেমেিহীন মনিজি েীে। 
  
. 
  
২০. 
  
 স্টীলেযামির োেনা অমনিেণ জেমি জগমে। চারমেি মনস্তব্ধ। রু্মিময পম়েমে জগামেন 
পাি.. 
  
জসই রামে মটি জিিাল েুমট মগময ইমভমলনমি োর োিংমলা জেমি জডমি মনময চলমলা। 
িমল জিিাল অসুস্থ হময পম়েমে– 
  
–মটি েলল, িমন হমে মিেু জখমযমে। 
  
ইমভমলন মগময জেখল, মেোনায  ামযে িমলর পাম  জটমেমল রমযমে অমধজি ভমেজ এিটা 
েমলর োস। োমসর পাম ই খামল টযােমলমটর ম ম । 
  
মটি েলল, ওটা রু্মির ওষুমধর ম ম । িমন হয সেগুমলাই জখময মনমযমে। 
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ইমভমলন েলল, আমি রমযমে এখামন, েুমি ম গমগর ডািঃ গ্রাহািমি জডমি মনময এমসা। 
র্াোর আমগ িাউমি েমল র্াও ি়ো এি িাপ িমফ োমনময পামিময মেমে। 
  
. 
  
ডািঃ গ্রাহাি র্াোর িমধয মটিমি আশ্বাস মেময েলমলন, আর ভয জনই। সিয িেই 
আিরা উপমস্থে হমে জপমরমেলাি। েমে মেপে র্টাোর িে জেম  খানমন মিমসস 
জিিাল। 
  
খুে অল্প সিমযর িমধযই িমল জচাখ জিমল োিামলা। 
  
ইমভমলন পাম ই মেল। মেমজ্ঞস িরল, জিন এিাে িমরমেমল িমল? 
  
–ভময। েীণিমণ্ঠ েলল িমল। 
  
–মিমসর ভয? 
  
েোমে জচাখ েুেল িমল। 
  
. 
  
মটমির অমফমস েমস ডািঃ গ্রাহাি েলমলন, আপনার স্ত্রীর েযাপামর িমযিটা েরুরী িো 
েলমে এলাি। শুনলাি উমন মিেুমেন ধমর নামি েুিঃস্বপ্ন জেখমেন? 
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–হযাাঁ। প্রায িাসখামনি ধমর এরিি চমলমে। 
  
–আিার ধারণা মিমসস জিিাল জিান মেম ষ জলাি সম্পমিজ িমন িমন খুেই ভীে। 
এেযাপামর আপনামি মিেু েমলমেন? 
  
-হযাাঁ োমনমযমেল। জিউ নামি ওমি অনুসরণ িমর। 
  
–মিমসস জিিামলর জিান  ত্রু আমে েমল োমনন আপমন? 
  
–না, জিান  ত্রুর িো আমি োমন না। 
  
–আপনার মেমযর আমগ িমল িামরা োগেিা মেল মিনা, েলমে পারমেন? ওরিি 
িামরার পমেই ঈষজা ে ে োমি ভয জেখামনা স্বাভামেি। 
  
–আিার োনা জনই। েমে আিার আসার আমগ িমল এিেনমি মেমযর পািা িো। 
মেমযমেল। মিন্তু োম়ের সিমল এই মেমযর মেরুমদ্ধ মেল। 
  
েুমঝমে। মটি, আপনার স্ত্রীর মেষময আিার পরাি জ হল র্ে ো়োোম়ে সম্ভে োমি 
জিান িমনামরাগ মেম ষজ্ঞমি জেখামনা। এই রিি এিেন ভাল মেম ষজ্ঞ আমেন 
মিিংসটমন। োো়ো মনউইযমিজ জো রমযইমে। জিান মেম ষ িারমণ আপনার স্ত্রীর িমন 
ভয েমন্মমে। মেম ষমজ্ঞর পরাি জ মনমলই ো জিমট র্ামে। 
  
ডািঃ গ্রাহাি মটিমি আশ্বস্ত িমর মেোয মনময চমল জগমলন। 
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িরলমক্ জেখাম ানা ক্িা 
২১. 
  
িমলমি জেখাম ানা িরা, আোর জহামটল চালামনা–েুই মেমির চামপ নামেহাল হমে 
হমো। মটি জিিালমি, র্মে না ইমভমলন োর িামের োমযত্ব মিেুটা হাল্কা িমর মেে। 
  
পুমরা এিটা জেলা িমলর িামে মেমলন ইমভমলন। মিন্তু পরমেন জপমলিযান পমযমন্ট পামখ 
জেখমে র্াোর িো মেল সেীমের সমে। োই িমলর জেখাম ানার োমযত্ব স্বেিঃপ্রেৃি হময 
মিস িারপলই হামে মনমলন। 
  
–আে জোিামি খুে ভাল লাগমে িমল। খুে আনন্দ হল। েলমলন মিস িারপল। 
  
–আমি ভালই আমে। জিেল রু্ি পায। 
  
জে মো রু্মিাোর জচষ্টা িমরা। আমি িো েলে না। চুপচাপ েমস জসলাই িরে। 
  
িমল িমলন িুমখ সািানয জহমস োিমেমি পা  মফমর শুমলা। 
  
–আমি এিটু রু্মিাই মিস িারপল। 
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েীর্জিামলর জসোব্রমের অমভজ্ঞো রমযমে মিস িারপমলর। োই িমলর শ্বাসপ্রশ্বাস খামনি 
মনযমিে হমল মেমন উমি িমলর মেোনার চাের চারপা  জেমি জটমন গমের মনমচ গুাঁমে 
মেমলন। 
  
হিাৎ গমের মনমচ এিটা েই হামে জিিল োাঁর। এিটু আির্জ হমলও েইটা জটমন োর 
িরমলন। 
  
চমিমে এিোর িমলর মেমি েৃমষ্ট জফরামলন মিস িারপল। িমন হল মনমদ্রে। মেমন 
েইমটর িলাট উমে জেখমলন–এিটা স্নাযুমরাগ সিংক্রান্ত েই। জর্খামন িািজ রাখা মেল, 
জসই পাোয িানমসি েযামধর নানা উপসমগজর িো জলখা রমযমে। 
  
িমযি পাোয জচাখ জোলামনার পমরই মিস িারপমলর িুখ গম্ভীর হময জগল। মেমন েই 
েন্ধ িমর িমযি িুহূেজ মি ভােমলন। েইখানা আোর জর্খান জেমি জের িমরমেমলন 
জসখামনই জরমখ মেমলন। 
  
মি জভমে জপেমন মফমর োিামলন। োর জচামখ প়েল, িমল জচাখ জিমল োমিময, োমি 
লেয িরমেল, আোর জচামখর পাো েুমে জগল। 
  
চমিমের েনয োর সমন্দহ হল, িমল সমেযই রু্মিমযমে না োর সেটাই ভান। সমিি মিেু 
জোধগিয হল না োর। েেু োর িমন হল িমলর জচামখ জর্ন ধূেজোর োযা জেখমে 
জপমলন। মেমন োাঁর মনমের জচযামর মফমর এমলন। 
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নানান মচন্তা িাোয রু্রপাি জখমে লাগল। জেম েণ জচযামর মস্থর হময েসমে পারমলন 
না মেমন। উমি োাঁম়েময র্মর খামনিেণ পাযচামর িরমলন, েুমেমির োনালায মিেুেণ 
োাঁ়োমলন। 
  
োরপর মি জভমে োনালার পাল্লা খুমল োইমর জেমরময এমলন। োরপর জভেমর লেয 
িমর েলমলন, োিংমলা জেমি এিটু রু্মর আমস েুঝমল, জসলাইমযর নক্সাটা জফমল 
এমসমে। আমি মফমর না আসা পর্জন্ত মিি জেমিা। 
  
জিান েোে এমলা না। মেমন েুঝমে পারমলন, িমল এোমর সমেয রু্মিময পম়েমে। 
  
সািমনর ফাাঁিা োযগা েরাের এমগময মসাঁম়ে ধমর ডান মেমির পে ধরমলন। পাম ই 
জচামখ প়েল এিটা মহমেসিাস জঝাপ। েীব্র েৃমষ্টমে জঝামপর জভেরটা এিোর জেমখ 
মনমলন। 
  
ফুমলর জঝাপ পার হময োিংমলার জপেমন মগময মদ্বেীয েরো মেময আোর জভেমর 
ঢুিমলন। জসখান জেমি এিটা জোট র্র পার হময িূল জ াোর র্মর জপৌঁোমনা র্ায। 
  
র্মর পরো জঝালামনা। মিস িারপল চারপাম  োমিময জেখমলন, োরপর পেজার আ়োমল 
আত্মমগাপন িরমলন। িমলর র্মর জিউ ঢুিমল এখান জেমি পমরষ্কার জেখমে পাওযা 
র্ামে। 
  
মিস িারপল র্া জেখমে চাইমেমলন, মিমনট পাাঁচ-েয পমরই ো জেখমে জপমলন। 
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আধমখালা োনালা পমে েযািসমনর জচহারা জভমস উিল। োনালায আঙুমলর জটািা 
প়েল। জভের জেমি জিান সা়ো পাওযা জগল না। 
  
চারপাম  ধূেজ েৃমষ্ট েুমলময মনল েযািসন। পর িুহূমেজই জখালা েরো মেময জভেমর ঢুমি 
প়েল। 
  
সমে সমে মিস িারপল র্মরর লামগাযা োেরুমির েরোর িামে মগময োাঁ়োমলন। 
জেখমে জপমলন েযািসন হাে জধাওযার জেমসমনর ওপমরর োমি জচাখ জোলামে। মিস 
িারপমলর ওপর জচাখ প়েমেই হিচমিময জগল। 
  
–ওহ,…আমি…িামন…আপমন… 
  
–মিিঃ েযািসন! েলমলন মিস িারপল। মিেু চাইমেমলন েুমঝ! 
  
–আমি মিমসস জিমিমলর িুমখ িাখার মক্রিটা জেখমে চাইমেলাি। ব্রাটা– 
  
েযািসমনর হামে ধরাও মেল এিটা িুমখ িাখার মক্রমির জিৌমটা। েৎপরোর সমে জস 
এটাই িামে লামগমযমে। 
  
জিৌমটাটা নামির িামে এমন েযািসন েলল, চিৎিার গন্ধ। এই ব্রাটাই ভামলা। 
  
–এ মেষময আপনার জিান জ্ঞান আমে িমন হমে। েলমলন মিস িারপল। 
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–মিেুিাল এসে তেমরর িারখানায িাে িমরমেলাি। প্রসাধনী মেষময অমনি মিেুই 
োনা হময মগমযমেল। 
  
–এটার েমনযই আপমন 
  
–মিি এেমনয নয…মিমসস ওযাোসজ জসমেন োর মলপমস্টি মিমসস জিিালমি 
মেমযমেমলন। জসটাই ওর েনয মনময জর্মে এমসমেলাি। 
  
-েুমঝমে। জসটা জপমলন 
  
–মিমসস জিিামলর হােোমগই রময জগমে িমন হয। র্াি মিমসস ওযাোসজ অে য 
জসভামে েমলন মন… 
  
েযািসন োমির োমি প্রসাধনীগুমলা োমিময জেখমে লাগল। 
  
–আেিাল োোমর অমনি সস্তার মেমনস জেমরমযমে। োর জিান জিানটা খুেই 
মেপিনি। েলল েযািসন। 
  
-হযাাঁ, মিিই েমলমেন, েলমলন মিস িারপল, আমিও োমন জসটা। 
  
–এসে িো আপনামি জোধহয জিের পযালমগ্রভ েমলমেমলন, োই না? 
  
–হযাাঁ, িামন মেমনই েমলন। মেমন এসে খের রাখমেন। 
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–মিন্তু অমনি েযাপারই জো জলািমি র্া েলমেন ো সমিি নয। জিের পযালমগ্রভ 
এিমন অমনি অনাসৃমষ্ট র্মটমযমেন। 
  
এই সিয লামি ডাইসমনর অেযে জভমস উিল জেডরুমির োনালায। মিস িারপল েৃমষ্ট 
জফরামলন োর মেমি। 
  
–ওহ আপমন, েলমলন লামি, ভােমেলাি িমলর িামে মিেুেণ েসে মি না। িমল এখমনা 
রু্মিময রমযমে? 
  
–িমন হয। েমে ভাল আমে। আপনার জো ওমের সমে পামখ জেখমে র্াোর িো মেল। 
  
–োই র্াে জভমেমেলাি। মিন্তু মেশ্রী িাো ধরল েমল জ ষ িুহূমেজ আর র্াইমন। োই 
ভােলাি, র্মে এখামন জিান িামে লাগমে পামর। 
  
-খুে ভাল িো। আমি এখামনই রমযমে। 
  
মিস িারপল োর জচযামর মফমর মগময েসমলন। 
  
লামি িমযি িুহূেজ ইেস্তে িমর চমল জগমলন। েেেমণ োেরুমির পাম র অনয েরো 
মেময েযািসনও জেমরময জগমে। 
  
েযািসন জর্ মক্রমির জিৌমটা হামে মনমযমেল জসটা োি জেমি েুমল মনময মিস িারপল 
মনমের পমিমট পুমর জফলমলন। 
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. 
  
২২. 
  
 মটি ইমেিমধয মফমর এমস িমলর জেখাম ানা িরমেল। তন  জভামের সিয মিস িারপল 
িমলর িামে োিমেন এিন েযেস্থা হমযমেল। 
  
মটি মিস িারপলমি োমনমযমেল, ওই সিযটায মিমসস মহমলিংডন ও মিমসস ডাইসনও 
িমলর িামে োিমে পামর। 
  
জহামটমলর সািমনর পে ধমর মনমের োিংমলার মেমি মফমর চমলমেমলন মিস পারপল। 
এই িুহূমেজ মি িেজেয জসিোই িাোয রু্রমেল। 
  
জিের পযালমগ্রভ োর মেরমক্তির গল্প েলার সিময এিন হিিারী িন্তেয িমরমেমলন জর্ 
ো অমনযর িামনও ঢুমিমেল। আর োরই পমরণমেমে চমব্ব  র্ণ্টার িমধযই োমি পৃমেেী 
জেমি মেোয মনমে হল। 
  
এ পর্জন্ত সেই পমরষ্কার। মিন্তু এরপর জেমিই জেখা মেমযমে েমটলো। জিউ জর্ মনহে 
হমে চমলমে এই ভােনা ক্রি ই োর িমধয প্রেল হময উিমেল। মিন্তু সম্ভােয জসই 
েযমক্তর পমরচয না োনা পর্জন্ত িমনর অস্বমস্ত িাটমে না োর। 
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জি জসই জলাি? জর্াযান জপ্রসিট? জগ্রগরী ডাইসন? নামি লামির স্বািী জগ্রগরী ডাইসন? 
লামি মি নেুন স্বািী লামভর েনয লালামযে হময পম়েমে? োহমল অে য োর েুমেি 
জেমিই লাভ। জগ্রগরী ডাইসমনর মেধো স্ত্রী মহমসমে মেপুল অেজ আর িুমক্ত। 
  
মিিঃ র যাফামযলমি মনময েযািসন চমল মগমযমেল। মিমসস এসোর ওযাোসজ োরান্দায 
জচযামর েমসমেল। মিস িারপলমি জেমখ মেমজ্ঞস িরল, আে সারা মেমিল আপনামি 
জেখমে পাইমন। 
  
-িমলর িামে মেলাি আমি। ওমি আে অমনি সুস্থ জেখলাি। েলমলন মিস িারপল। 
  
 এসোর িৃেু জহমস েলল, আিার িো মি জিউ িানমে, আমি োমন ওর মিেু হযমন। 
  
িপাল িুমঞ্চে হল মিস িারপমলর। েলমলন, ওর আত্মহেযার জচষ্টা েলমেন– 
  
-আমি মেনু্দিািও মেশ্বাস িমর না ও জেম  িািায রু্মির ওষুধ জখমযমেল। আিার মেশ্বাস, 
ডািঃ গ্রাহামিরও োই অমভিে। 
  
–েুঝমে পারমে না এিো জিন েলমেন? 
  
-ওর উমদ্দ য হল, অমনযর নের আিষজণ িরা। আমি ওর সম্পমিজ অমনি মিেু শুমনমে। 
ওর এসে েযাপামর এিেন পুরুষ েম়েে আমে। এিসিয জসই জলািমি মেময িরার 
েনযই উেলা হময উমিমেল িমল। োম়ের জলামির আপমির েনয অে য ো সম্ভে হযমন। 
  
–এরিি মিেু আমিও িমন হয শুমনমে। েলমলন মিস িারপল। 
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-মটিমি মেময িরমলও জসই জলাি োর জপেন োম়েমন। আিার জিিন িমন হয, িমলমি 
অনুসরণ িমর জসই জলাি এখামনও হামের হমযমে। 
  
-মিন্তু জি জসই জলাি? 
  
–আমি োমন জি জস। ওরা এ েযাপামর খুেই সেিজ। 
  
–োহমল িমল মি এখমনা জসই জলামির অনুরক্ত? 
  
ো না হমল, জসই জলাি জপেন জনমে জিন? মিন্তু আমি োমন, জলািটা ভযানি েে। এই 
সে জিমযমের হাে িমর িাে িমরময মনমে োর েুম়ে জনই। 
  
–জলািটা অেীমে এ ধরমনর মিেু িমরমে মিনা আপমন োমনন? 
  
-রটনা িে রিিই হমে পামর–োমে মি। জলািমট হযমো মেোমহে মেল, জসিারমণই 
োম়ের জলামি আপমি িমরমেল। এিনও হমে পামর সমেযিামরর এিেন েেমলাি মেল 
মিিংো পানাসক্ত। জেআইনী জিান িামে মলপ্ত োিাও অসম্ভে নয। 
  
েমে এটা মিি িমল আেও োমি পেন্দ িমর। আমি এেযাপামর মনমিে। 
  
–আপমন মি মনমে মিেু জেমখমেন, ো শুমনমেন? এসোর েলল, আমি র্েটা োমন, 
েেটাই েমলমে। 
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–ওইসে খুমনর েযাপার? 
  
–খুমনর েযাপারগুমলা ভুমল র্াওযাই উমচে। র্া র্মটমে, র্মট জগমে, ো মনময অে 
িাোিামে িরার মি আমে। আপমন মিিঃ র যাফামযলমিও এর িমধয েম়েমযমেন। আমি 
োমন র্েই জচষ্টা িরুন আর মেম ষ মিেু োনমে পারমেন না। 
  
–আপমন জেখমে অমনি মিেুই োমনন। েলমলন মিস িারপল, সেমিেু আপনার প্রিা  
িরা উমচে। 
  
-এমে মি লাভ হমে। আমি মিেুই প্রিাণ িরমে পারে না। 
  
–এিনও জো হমে পামর, আপমন মিেু প্রিা  না িরার েনয আোর এিটা খুন হল। 
  
–এরিি মিেুই র্টমে না, আমি মনমিে। জোমরর সমে েলল এসোর। আিার িমন হয, 
িমল র্মে জলািটার সমে জিাোও চমল র্ায োহমল সেমেি জেমিই ভাল হয। আিামের 
িাউমিই আর জভমে অমস্থর হমে হমে না। 
  
িো জ ষ িমর এসোর োর র্ম়ের মেমি োিাল। েলল, রামের খাওযার সিয হমযমে, 
আিামি এখুমন জপা াি েেলামে হমে। 
  
মিস িারপল এসোমরর গিন পমের মেমি োমিময রইমলন িমযি িুহূেজ। 
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জপেন জেমি ডািঃ গ্রাহামির িণ্ঠস্বর শুমন ভােনায জেে প়েল। ডািঃ গ্রাহািমিই জখাাঁে 
িরমেমলন মেমন। রু্মর োমিময েলমলন, মেমিলটা িমল জিামলর িামেই মেলাি। ও খুে 
দ্রুে সািমল উমিমে জেখলাি। 
  
–এমে অোি হওযার মিেু জনই, েলমলন ডািঃ গ্রাহাি, মেমনসটা খুে জেম  িািায র্ায 
মন। 
  
–আিার ধারণা মেল, আধ ম ম  মপলই েুমঝ জখময েমস আমে। েলমলন মিস িারপল। 
  
–অেগুমলা জখমযমেল েমল িমন হয না। টযােমলমটর মিেুটা ম ম  জেমি আমগই সমরময 
রাখা হমযমেল েমল আিার ধারণা। 
  
–এিনও হমে পামর, এ িােটা ইোিৃে। মিেু জোঝামনার েনযই হযমো…ওমের 
েুেমনর িমধয র্মে জিান িমনািামলনয র্মট োমি– 
  
-না, ওমের িমধয জেিন মিেু আমে েমল িমন হয না। ওরা পরস্পরমি ভালোমস। েমে 
এখনও িমযিমেন ওমি নেমর রাখা েরিার। 
  
এরপর অমভোেন োমনময ডািঃ গ্রাহাি জহামটমলর মেমি পা ো়োমলন। মিস িারপল, 
মনমের জচযামর েমসই নানা িো ভােমে লাগমলন। জপ্রসিট জর্সে িো 
েমলমেন…এসোর ওযাোসজও র্া েলল…আোর জিের পযালমগ্রমভর িোও িমন প়েল। 
এমি এমি। 
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. 
  
২৩. 
  
 ইমেিমধয স্টীলেযাি পূমণজােযমি োেমে শুরু িমরমে। জসই  মব্দ মচন্তার জেে প়েল না। 
জিন না মেমন র্মেষ্ট অভযস্ত হময উমিমেন। 
  
িমলর ধূেজামি িাখামনা েৃমষ্টর িো মিেুমেই ভুলমে পারমেমলন না মিস িারপল। অেচ 
প্রেমি সেমিেুই োর িামে িে স্বাভামেি িমন হমযমেল। িামরার িমধযই জিান 
অস্বাভামেিো মেমন জেখমে পানমন। 
  
িমল আর মটি জিিাল–স্বাভামেি উৎসাহী েুই েরুণ েম্পমে। মহমলিংডনমের িে উজ্জ্বল 
হামস-খুম , সুখী িমন হমযমে। 
  
জেপমরাযা জগ্রগ ডাইসন আর লামি–জর্ন পৃমেেীটামি হামের িুমিায পুমর জনোর েনয 
েটফট িরমে, িে উজ্জ্বল োরা। চারেমনর এই েলটামি চিৎিার িামনমযমেল। 
  
হামসখুম  েযালু এখেন র্ােি িযানন জপ্রসিট, োর জোন জর্াযান জপ্রসিট চিৎিার 
েুমদ্ধেীপ্ত এি িমহলা। 
  
োরপর মিিঃ র যাফামযল-োরুণ েযমক্তত্বসম্পন্ন েৃঢ় চমরমির িানুষ। এিোর োর সমে 
পমরমচে হমল সহমে ভুলমে পারা র্ায না। 
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মিিঃ র যাফামযল অ ক্ত িানুষ, মেমন মনমে োমনন োাঁর মেন জ ষ হময এমসমে। মিন্তু 
জিান েরুরী েযেস্থা মনমে হমল এই প্রভাে ালী িানুষমটর সাহার্যই োমি মনমে হমে। 
মেমন মি এমে সম্মে হমেন? 
  
এিমন নানান মেষয ভােমে ভােমে মিস িারপল োর চারপাম  োমিময জেখমলন। 
  
তন োোস ভরপুর হময উমিমে আনন্দ জিালাহমল। সিমলই েখন খুম র জোযামর 
জভমস চমলমে। মটি জিিালও এই হামস-আনমন্দর হামট জর্াগ মেমযমে। 
  
মিস িারপল উমি োাঁ়োমলন। ধীমর ধীমর োর োিংমলার মেমি মফমর চলমলন। 
  
. 
  
এিটা িলগুঞ্জমনর  মব্দ আচিিা রু্ি জভমে জগল। মেোনায উমি েসমলন মিস িারপল। 
র্ম়েমে রাে েুমটা। অেচ িমন হমে োইমর অমনি জলাি িো েলমে! 
  
ধীমর ধীমর জেমসিং গাউন গাময চাপামলন মেমন। চপ্পল প়েমলন। োরপর িাোয এিটা 
উমলর স্কাফজ েম়েময েরো খুমল োইমর জেমরময এমলন। 
  
জচামখ প়েল, টচজ হামে অমনমি মি খুাঁমে জে়োমে। িমযি পা এমগময িযানন 
জপ্রসিটমি জেখমে জপমলন মেমন। মেমজ্ঞস িরমলন, মিেু র্মটমে? 
  
-ওহ, মিস িারপল? মিমসস জিমিলমি পাওযা র্ামে না। োর স্বািী রু্ি জভমে জগমল 
জেখমে পান মেমন মেোনায জনই–োমিই খুাঁেমে জেমরমযমে আিরা। 
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েলমে েলমে দ্রুে চমল জগমলন িযানন জপ্রসিট। মিস িারপল ধীর পাময োর জপেমনই 
চলমলন। 
  
িমল মেোনায জনই…ও মি আমগই এরিি এিটা িেলে জভাঁমে জরমখমেল? স্বািী রু্মিময 
প়েমলই পালামে? মিন্তু এর উমদ্দ য মি? 
  
এসোর ওযাোসজ র্া েমলমে োহমল োই মি সমেয? এর িমধয অনয এিেন পুরুষ 
েম়েময আমে? 
  
চারপাম  জচাখ জোলামে জোলামে এমগময চলমলন মিস িারপল। মিেুটা এগুোর পর 
অস্পষ্ট ডাি শুনমে জপমলন মেমন। 
  
-এই জর্…এই মেমি…ওই জো… 
  
োযগাটা জহামটল জেমি খামনিটা েূমর। সিুদ্রিুখী খাম়ের িাোিামে। জেম র ভাগ 
জলািই জহামটমল রু্মিময রমযমে। খাম়ের ধামর োাঁম়েময রমযমে িাি িমযিেন। 
  
এিেন জপেন জেমি েুমট এমস প্রায োমি ধাক্কা মেময েুমট জগল সািমন। মিস িারপল 
মচনমে পারমলন, মটি জিিাল। 
  
এি মিমনট পমরই োর আেজনাে শুনমে জপমলন। 
  
–িমল…হায ভগোন…িমল… 

http://www.bengaliebook.com/


 ক্যারিরিযান রিরি । আগাথা রিরি । রিস িার্পল ধািািারিক্ 

104 

www.bengaliebook.com                                  সূরির্ত্র 
 

 

  
 ধীর পাময এমগময মগময মেমন সিমলর সমে জর্াগ মেমলন। োমিময জেখমলন, জসখামন 
রমযমে মিউোর ওমযটার েুেন, ইমভমলন মহমলিংডন আর েুেন স্থানীয জিময। 
  
মটি সািমন িামটমে হাাঁটু িুম়ে ঝুাঁমি রমযমে। খাম়ের িমধয  ামযে জিমযমটর জেহ জেখমে 
জপমলন মিস িারপল। িুখ েমলর িমধয জডাোমনা। জসানালী চুল িাাঁধ জঢমি রাখা হাল্কা 
সেুে  ামলর ওপর এমলামিমলা ভামে েম়েময রমযমে। 
  
–ওহ িমল…। 
  
 মটি হাে ো়োল িৃমের এিটা হাে স্প জ িরোর েনয। মিস িারপল এোমর োমযত্ব 
হামে না মনময পারমলন না। মেমন িেৃজত্বেযঞ্জি স্বমর েমল উিমলন, ওমি সরামেন না 
মিিঃ জিিাল। জসটা উমচে হমে না। 
  
-মিন্তু আিামি জেখমে হমে…ওই…িমল… 
  
ইমভমলন এমগময মগময মটমির িাধ স্প জ িরমলন। েলমলন, ও িারা জগমে মটি, আমি 
ওর নাম়ে জেমখমে। 
  
িারা জগমে? অমেশ্বামসর সুমর প্রায আেজনাে িমর উিল মটি, ও েমল ঝাাঁপ মেময 
আত্মহেযা িমরমে…মিন্তু জোন? মি এিন ওর র্ন্ত্রণা…আিামি জিন ও োনামলা না? 
  
িণ্ঠ মচমর আেজনাে জেমরময এল মটি জিিামলর। 
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–জিউ ডািঃ গ্রাহািমি এিোর জডমি আনমল ভাল হয। জসই সমে পুমলমস জটমলমফান 
িরা েরিার। েলমলন মিস িারপল। 
  
–পুমলস? মেক্তস্বমর েমল উিল মটি, ওরা এমস মি িরমে? 
  
 –আত্মহেযার েযাপার র্টমল পুমলসমি োনামেই হমে। েলমলন মিস িারপল। 
  
–আমিই ডািঃ গ্রাহািমি জডমি আনমে। হযমো এখমনা মেমন মিেু েলমে পামরন। 
  
এিরিি টলমে টলমে জহামটমলর মেমি চমল জগল মটি। 
  
 মিস িারপল আর ইমভমলন মহমলিংডন িৃে জিমযমটর মেমি োমিময রইমলন। 
  
–এখন আর মিেুই িরার জনই। অন্তে এির্ণ্টা আমগ িারা জগমে িমল। ওিঃ িী 
িিজামন্তি। ওমের েুেনমি িে সুখী জভমেমে। িমল জর্ন েরােরই জিিন এিটু 
অপ্রিৃমেস্থ মেল। 
  
না। ও িো আমি িানমে পামর না। 
  
েৃঢ়স্বমর েলমলন মিস িারপল। 
  
এিটু আমগই চাাঁে ঢািা পম়েমেল জিমর্র আ়োমল। এোর জির্ সমর জগল। িুক্ত চাাঁমের 
আমলা েম়েময প়েল চরাচমর। উজ্জ্বল রুমপামল আমলায িমলর েম়েময োিা জসানালী চুল 
ঝিিি িমর উিল। 
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মিস িারপল হিাৎ এিটা অসু্ফট  ব্দ িমর মনচু হময েসমলন। োরপর হাে োম়েময 
জসানালী চুমল হাে রাখমলন। 
  
–আিামের মনমিে হওযা েরিার। েলমলন মেমন। 
  
–মিন্তু আপমন জর্ মটিমি মিেু স্প জ না িরার িো েলমলন। ইমভমলন েলমলন। 
  
–ো োমন। েখন চাাঁমের আমলা মেল না, োই আমি জেখমে পাইমন… 
  
 মিস িারপল ধীমর আঙুল চামলময চুমলর জগাো ফাাঁি িরমেই চুমলর জগা়ো জেখা জগল। 
ইমভমলন সমে সমে েীক্ষ্ণ মেস্মযসূচি  ব্দ িমর উিল। 
  
–এমি…এ লামি–িমল নয– 
  
-হযাাঁ। েুেমনর চুমলর রঙ প্রায এি। মিন্তু িমলর চুমলর জগা়োর মেিটা গাঢ় রমঙরও 
িলপ লাগামো 
  
–মিন্তু লামি িমলর  াল গাময মেমযমেল জিন? 
  
– ালটা ও পেন্দ িরে। লামি েমলমেল এরিি এিটা  াল মিনমে। জোঝা র্ামে 
জসটা মিমন মনমযমেল। 
  
-ওটা জেমখই জো আিরা ভুল িমরমেলাি… 
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–জিউ এিেন মটি জিমিলমি খের মেমল ভামলা হে। ইমভমলন েমল উিমলন, মিি 
আমে, আমি র্ামে। 
  
েলমে েলমে মেমন দ্রুে পাময পাি গামের সামরর িধয মেময এমগময জগমলন। 
  
মিেুেণ মস্থর হময োাঁম়েময রইমলন মিস িারপল। পমর িাোটা সািানয রু্মরময অনুচ্চ 
িমণ্ঠ েলমলন, োরপর েলুন িমণজল মহমলিংডন? 
  
পাি গামের আ়োল জেম়ে োইমর আত্মপ্রিা  িরমলন এডওযাডজ মহমলিংডন। 
  
–আপমন োনমেন আমি ওখামন মেলাি? 
  
–আপনার োযা পম়েমেল। েলমলন মিস িারপল। 
  
মিেুেণ নীরে োিার পর এডওযাডজ মহমলিংডন মনমের িমন েমল উিমলন, মনমের 
জখলায ও ে়ে জেম  েূর চমল মগমযমেল। 
  
–ও িারা র্াওযায আপমন জোধ হয খুম ? 
  
 –অমেশ্বাসয িমন হমে? অস্বীিার িরে না। ও িারা র্াওযায সমেযই আমি খুম । 
  
–হযাাঁ, িৃেুয অমনি সিয সিসযার সিাধান িমর জেয।  ান্ত ধীর েৃমষ্টমে োিামলন মিস 
িারপল। 
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এোমর ভীমে প্রে জমনর ইমেে প্রিা  জপল এডওযাডজ মহমলিংডমনর িণ্ঠস্বমর।আপমন র্মে 
জভমে োমিন 
  
োধা মেময  ান্ত স্বমর েলমলন মিস িারপল, জর্ জিান িুহূমেজ আপনার স্ত্রী মিিঃ ডাইসনমি 
মনময এমস প়েমেন। োো়ো ডািঃ গ্রাহািমি মনময মিিঃ জিালও আসমে পামরন। 
  
িুহূমেজ স্বাভামেি হময জগমলন এডওযাডজ মহমলিংডন। রু্মর োাঁম়েময মেমন িৃেমেমহর মেমি 
োমিময রইমলন। 
  
মিস িারপল আর এিমট  ব্দও উচ্চারণ না িমর মনিঃ মব্দ সমর এমস োিংমলার মেমি 
জহাঁমট চলমলন। 
  
. 
  
২৪. 
  
 মিিঃ র যাফামযল োর মেোনায গভীর মনদ্রায িগ্ন মেমলন। এে আেক তহ তচ জিান মিেুই 
োর। িামন জপৌঁোযমন। হিাৎ েুই িাাঁমধ িৃেু ঝাাঁিুমন জখময জেমগ উিমলন মেমন। 
  
–মি…মি হমযমে। 
  
–আমি। হাাঁপমে হাাঁপামে েলমলন মিস িারপল। োমলম  উাঁচু হময েসোর জচষ্টা িরমলন। 
মিিঃ র যাফামযল। মস্থর জচামখ োিামলন মিস িারপুমলর মেমি। 
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–এই িাঝরামে আিামি এভামে… 
  
–আিামের র্া িরোর ো়োোম়ে িরমে হমে। আমি এিটা অিাট–র্টনার গমেপ্রিৃমে 
েুঝমে ভুল িমরমেলাি। অেচ অমে সহে েযাপার। 
  
-এিটু পমরষ্কার িমর েলুন। মি সহে েযাপার? 
  
–আপমন গভীর রু্মি মেমলন েমল মিেুই োনমে পামরন মন। এমেমি এিটা জেহ পাওযা 
জগমে খাম়ের ধামর। প্রেমি আিরা িমলর েমলই জভমেমেলাি। পমর জেখা জগল লামি 
ডাইসমনর িৃেমেহ। খাম়েমে েমল ডুমেিমরমে। 
  
লামি–ডুমে জগমে? মনমেই ডুমেমেল না জিউ… 
  
–জিউ ডুমেময মেমযমে। েলমলন মিস িারপল। 
  
-েুঝমে জপমরমে। এেমনযই েলমলন এে সহে েযাপার। জগ্রগ ডাইসন…োই জো? জস গা 
ঢািা মেমে পামর েমল আ কা িরমেন? 
  
মিস িারপল েলমলন, মিিঃ র যাফামযল, র্া েুঝমে পারমে, আিামের এিটা খুন জিিামে 
হমে। 
  
-খুনটা হময জগমে েলমলন জর্ 
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–এটা ভুলে েিঃ হময জগমে। জর্ জিান িুহূমেজই আর এিটা খুন হমে পামর। জর্ িমরই 
জহাি আিামের জিিামে হমে। এখনই আিামের জর্মে হমে। • 
  
-েুঝমে পারমে না মি েলমে চাইমেন। মিন্তু আমি আর আপমন খুন জিিামো মি িমর? 
আপমন প্রায এিম ামে জপৌঁমেমেন আর আমি আিার ভাঙামচারা  রীর। 
  
-আপমন েমলমেমলন, েযািসনমি র্া হুিুি িরমেন োই জস িরমে, োই না? –অে যই 
িরমে, েমে োর েনয োমি পুমষময জেোর েযাপার আমে। 
  
–োমি এেুমন জডমি পািান। আর েমল মেন, আমি র্া েলে, োই জর্ন জস িমর। 
  
িমযি জসমিি মি ভােমলন মিিঃ র যাফামযল। োরপর হামের নাগামলর িমলিংমেল 
মটপমলন। জসই সমে েযািসমনর নাি ধমর গলা েুমল হাাঁি ো়েমলন। 
  
িাঝখামনর েরো মেময প্রায সমে সমে র্মর ঢুিল েযািসন। 
  
–আিামি জডমিমেন সযার? জিান জগালিাল মিেু? মিিঃ র যাফামযল েলমলন, জ ান 
েযািসন, েুমি মিস িারপমলর সমে র্ামে। মেমন জোিামি জর্খামন মনময জর্মে চাইমেন 
মিিংো র্া িরমেন মেনা আপমিমে োই পালন িরমে। ওমে জোিার জিান েমে হমে 
না। এেনয ো়েমে পুরস্কামরর েযেস্থা িরে আমি। েুঝমে জপমরে, এই আিার হুিুি। 
  
-ধনযোে সযার-সে েুঝমে জপমরমে। 
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–োহমল আসুন মিিঃ েযািসন, েলমলন মিস িারপল, মিিঃ র যাফামযল, মিমসস 
ওযাোসজমি েমল র্ামে আপনামি েুমল মনমচ চমল আসমে। 
  
-জিাোয জর্মে হমে? োনমে চাইমলন মিিঃ র যাফামযল। 
  
–জিিালমের োম়েমে। আিার ধারণা িমল জসখামনই মফমর আসমে। েলমলন মিস 
িারপল। 
  
জহাি আম্মামে পারমে না েীমেমেন আি র্া হুিুি মি েযাপার আমে জর্ন জস 
  
সিুদ্র জেমি আসা পে ধমর এমগময এমস িমল জহামটমলর জচৌহমদ্দর োইমর মনমেমের 
োিংমলার িামে এমস এিিুহূেজ োাঁ়োল। োরপর পাল্লা জিমল জ াোর র্মর ঢুমি প়েল। 
  
র্মর আমলা জ্বলমে। মেোনা খামল। িমল মেোনায মগময েসল। িমযি িুহূেজ পমরই মি 
িমন হমে মেোনার গমের েলা জেমি লুমিময রাখা েইখানা জটমন োর িরল। 
  
মিি এই সিয োইমর পামযর  ব্দ পাওযা জগল। চিমি উমি অপরাধীর ভেীমে েইখানা 
মনমের জপেমন লুমিময জফলল। 
  
হাাঁপামে হাাঁপামে র্মর ঢুিল মটি। 
  
-ওিঃ েুমি এখামন। জিাোয মেমল? আমি খুাঁমে খুাঁমে হযরান হমে। 
  
–খাম়ের িামে মগমযমেলাি। 
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–েুমি জসখামন 
  
মি েলমে মগময জচমপ জগল মটি। 
  
-খাম়ের িামে মগময অমপো িরমে পারলাি না। জি জর্ন েমলর িমধয িমর পম়ে 
আমে। 
  
-হযাাঁ, জোিামি জভমে আমি ভয জপমযমেলাি। এইিাি োনমে পারলাি খাম়েমে লামি 
িারা জগমে। 
  
–আমি ওমি িামরমন, মেশ্বাস ির মটি, আমি ওমি িামরমন। িারমল মিি আিার িমন 
োিে 
  
মটি এমগময িমলর পাম  মেোনায েসল। েলল, না, না, েুমি ওমি িারমে পার না িমল। 
এ ধরমনর মচন্তা এিেি িাোয আনমে না। মনিয জস মনমেই ডুমে িমরমে। মহমলিংডমনর 
সমে ওর ো়োোম়ে হময জগমেল। োই ও েমল মগময ডুমেমে 
  
–মিন্তু…লামি এিন িরমে র্ামে জিন…মিন্তু মেশ্বাস ির আমি ওমি িামরমন… 
  
–মপ্রয িমল, েলমেমো েুমি মিেু িমরামন। েলমে েলমে মটি ওমি েুহামে েম়েময 
ধরল। িমল মনমেমি িুক্ত িমর সমর জগল। 
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এ োযগাটা আর আিার ভাল লাগমে না। এখামন জিেল ভয আর আেক…জিেল 
অন্ধিার…আমি োর িমধয েম়েময আমে…মিেুমেই জেমরময আসমে পারমে না। েীক্ষ্ণ 
েীব্র স্বমর েমল উিল িমল। 
  
-চুপ িমল। েযা িমর চুপ িমরা। 
  
 েমল এি লামফ োেরুমি মগময মটি োমস মিেু মনময এল। স্ত্রীর মেমি এমগময মেময 
েলল, এই নাও, এটা জখময নাও। এমে সুস্থ জোধ িরমে। 
  
িমল মনমেমি সমরময জনোর জচষ্টা িরল। েলল, আমি মিেু জখমে পারে না..আিার খুে 
িষ্ট হমে… 
  
-হযাাঁ পারমে, মেোনায, েমস এটা জখময নাও। 
  
 মটি েুহাে মেময িমলমি েম়েময ধরল। োরপর োসটা জিাাঁমটর িামে এমগময ধরল। 
  
–এই নাও, জখময জফল। 
  
মিি এিমন সিময োনালার িামে মিস িারপমলর িণ্ঠস্বর জ ানা জগল। 
  
েযািসন, জভেমর মগময ওর হাে জেমি োসটা জিম়ে মনময  ক্ত িমর ধমর রাখমে। ও 
মিন্তু িমরযা হময উিমে পামর। সেিজ োিমে। 
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েযািসমনর  রীর সুগমিে। মেনা প্রমশ্ন হুিুি পালন িরার ম োয ম েণপ্রাপ্ত জস। 
পলমির িমধয র্মরর জভেমর এিঝলি মেেুযমের িেই ঝাাঁমপময প়েল জস। 
  
এি ঝটিায িমলর জিাাঁমটর িামে ধরা মটমির হামের োসটা এি হামে অনয হামে 
সেমল োপমট ধরল মটিমি। 
  
োস ধরা হামে এিটা জিাচ়ে মেমেই োসটা চমল এমলা েযািসমনর হামে। 
  
মটি মহিংে গেজন েুমল উন্মমির িে মনমেমি োম়েময জনোর জচষ্টা িরমে লাগল। মিন্তু 
েযািসমনর হামের জেষ্টনী ো়োমে পারল না। 
  
েুমনা পশুর িে মচৎিার িরমে লাগল মটি–এসে মি হমে-আিামি োম়ো–ম গমগর 
োম়ো 
  
ওমি  ক্ত িমর ধমর রামখা েযািসন। েলমলন মিস িারপল। 
  
-এখামন মি র্টমে সে? 
  
েলমে েলমে এসোর ওযাোমসজর সাহামর্য র্মর ঢুিমলন মিিঃ র যাফামযল। 
  
-আপনার জলাি েদ্ধ উন্মাে হময জগমে। ওমি েলুন আিামি জেম়ে মেমে। মচৎিার িমর 
উিল মটি। 
  
-না। মিেুমেই না। েৃঢ় স্বমর েলমলন মিস িারপল। 
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 মিস িারপমলর মেমি োমিময মিিঃ র যাফামযল েলমলন, এই িাি…এোর োহমল জ ানা 
র্াি েৃিান্ত 
  
-এেমেন জোো আর িূখজ জসমে মেলাি। এখন আমি আর ো নই। মিিঃ র যাফামযল, ওই 
োমসর পোেজটুিু ও োর স্ত্রীমি জোর িমর পান িরামে চাইমেল। এটা পরীো িরমলই 
সে প্রিাণ হময র্ামে। 
  
আমি মনমিে ভামে েলমে পামর এরিমধয রমযমে িারাত্মি পমরিামণর িােিদ্রেয। জিের 
পযালমগ্রমভর েলা িামহনীর িমধয জর্ নি া পাওযা জর্ে এখামনও রমযমে োই। িানমসি 
অেসােগ্রস্ত স্ত্রী, আত্মহেযার হাে জেমি োর েীেন রো িমরমে। 
  
জসই স্ত্রী মদ্বেীযোমরর জচষ্টায সফল হয। মিি এরিিই মেল জিেমরর গমল্পর িািামিা। 
মেমন এিমন গল্প শুমনময আিামি এিটা েমে জেখামে মগময িুখ েুমল োমিমযই… 
  
-হযাাঁ, আপনার ডান িাাঁমধর ওপর মেময…েলমলন মিিঃ র যাফামযল। 
  
-না, আিার ডান িাাঁমধর ওপর মেময মিেুই জেখা সম্ভে মেল না োর। মিেুই জেমখন মন 
মেমন। 
  
েমে জর্ আপমন েমলমেমলন– 
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–আপনামি ভুল েমলমেলাি। জসটাই মেল আিার জোিামি। আিার ডান িাাঁমধর ওপর 
মেময োমিময মেমলন েমট, মিন্তু োর োাঁ জচাখটা মেল িামচর–ওই জচামখ মিেু জেখা 
সম্ভে মেল না। 
  
-হযাাঁ, িমন পম়েমে আিার, েলমলন মিিঃ র যাফামযল, েযাপারটা আমিও ভুমল মগমযমেলাি। 
োর িামন মেমন মিেুই জেমখনমন। 
  
–জেখমে জপময মেমলন অে যই–েমে এি জচামখ। মেমন জেখমে পামেমলন োর ডান 
জচাখ মেময। আর মনিযই েুঝমে পারমেন। জসই জচামখ আিার ডান িাাঁমধর ওপর মেময 
নয। আিার োাঁ মেি জেমি। 
  
-জিউ মেল জসই মেমি? 
  
–হযাাঁ, মটি জিিাল আর োর স্ত্রী িাোিামে েমস মেল। পাম ই মেল িস্ত এিটা 
মহমেসিাস গাে। সম্ভেে োরা জহামটমলর মহসােপি মনময েযস্ত মেল। 
  
জিের পযালমগ্রমভর িামচর োাঁ জচাখ জ্বলজ্বল িরমেল। অনয জচাখ মেময পমরষ্কার জেখমে 
জপমযমেমলন মহমেসিাস গামের িামে জর্ জলািমট উপমেষ্ট, োর িুখ অমেিল েমের িুখ। 
জসই েমেটাও মেল মহমেসিাস জঝামপর পাম । 
  
জিের সিলমি জর্ িামহনী জ ানামে শুরু িমরমেল, ো মটি জিিালও োনমে 
জপমরমেল। োমেই জস েুমঝ র্ায জিের োমি মচনমে জপমরমেন। োই োমি খুন হমে 
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হল। পমর মভমটামরযা জিমযমটমিও িরমে হয। জস মটিমি জিেমরর র্মর এিটা 
টযােমলট ভমেজ ম ম  রাখমে জেমখ জফমলমেল। 
  
োিংমলামে অমেমেমের র্মর জঢািার েযাপারটা এিন মিেু অস্বাভামেি মেল না। নানা 
িারমণই মটিমি জর্মে হে। োই প্রেমি এ মনময মভমটামরযার িমন জিান সমন্দহ 
উপমস্থে হযমন। 
  
মিন্তু জর্ জিান িারমণই জহাি জস এমনময মটিমি নানা রিি প্রশ্ন িরমে শুরু িমর। 
োধয হমযই েখন োমি জ ষ িমর মেমে হয। 
  
মটি আগামগা়ো এই খুনটার েনযই েি িমর সে িাে িমর চমলমেল। ও এিেন স্ত্রী 
হেযািারী–োগী– 
  
–সিস্ত মিেযা িো–ের্নয অপোে–উন্মমির িে মচৎিার িমর উিল মটি। এসোর 
ওযাোসজ মিিঃ র যাফামযমলর হুইল জচযামরর পাম  োাঁম়েমযমেল। আচিিা অসু্ফট আেজনাে 
িমর জস েুমট জগল মটমির মেমি। েযািসমনর হাে জেমি োমি জটমন মেমনময আনার 
েৃো জচষ্টা িরল। 
  
–ওমি জেম়ে োও–জেম়ে োও–এসে জিান িোই সমেয নয। আমি োমন মপ্রয মটি-এসে 
সমেয নয। েুমি িাউমি খুন িরমে পার না। িখমনাই না-ওই  যোনী–ওই র্ামি েুমি 
মেময িমরে, জসই এসে িমরমে। ও জোিার মেরুমদ্ধ িুৎসা রটামেল। না-না েুমি 
িাউমি খুন িরমে পার না–আমি মেশ্বাস িমর না মটি জোিামি ভালোমস। আমি… 
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এরপর মনমেমি মনযন্ত্রমণ রাখা আর সম্ভে হল না মটি জিিামলর পমে। জস কু্রদ্ধ 
আমক্রাম  মচৎিার িমর উিল–চুপচুপ ির  যোনী–এিেি, চুপ। ওই জনািংরা িুখ েন্ধ 
ির–আিামি ফাাঁমসমে জঝালামে চাস 
  
–োহমল এইসে েযাপার চলমেল? নরি সুমর েমল উিমলন মিিঃ র যাফামযল। 
  
. 
  
২৫. 
  
 মিিঃ র যাফামযল আর মিস িারপল মনমেমের িমধয আমলাচনায েমসমেন। 
  
-োহমল আিামের এসোর মটি জিিামলর জপ্রমি িমে মেল। েলমলন মিিঃ র যাফযামযল। 
  
 –ভমেষযমে মেমযর সম্ভােনা মনময ওর িমধয জে  জরািামন্টিো মেল। 
  
–মটি জিিামলর স্ত্রী িারা জগমল েলমেন? 
  
–আিার ধারণার িো েলমে শুনুন। িমল িারা র্ামে এিন জিান ধারণা এসোর 
ওযাোমসজর মেল েমল িমন হয না। িমলর সমে অনয এিেমনর জপ্রির্মটে েযাপার 
রমযমে এিন এিটা ধারণা মটি এসোরমি মেমযমেল মনিয, আর জস ো মেশ্বাসও 
িমরমেল। জসই জলাি জর্ িমলমি অনুসরণ িমর এখামন উপমস্থে হমযমে সম্ভেেিঃ এিন 
িোও মটি েমলমেল। ফমল এসোমরর মেশ্বাস হমযমেল, ওমের িমধয মেোহ মেমেে 
অমনোর্জ। এটা ওর িামে সম্মানেনি হমে েমলই োর িমন হমযমেল। 
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েুঝমে পারমে সেই। মিন্তু েুমেজাধয জিিমে মটি এসোমরর প্রমে আিৃষ্ট হল জিন? 
  
–এিো জো আপনার অোনা োিার িো নয। 
  
–ধারণা এমিোমরই িরমে পারমে না ো নয। েেু আপনার েযাখযা শুনমে চাই। 
আপনার েুমদ্ধ অসাধারণ। 
  
আমি েযাখা িরমল ো িরে মিেুটা িল্পনার আরয মনময। র্াই জহাি, মনিযই আপনার 
িমন প়েমে, এিোর আমি আপনামি েমলমেলাি, েযািসন আপনার িাগেপি সুমর্াগ 
জপমলই র্াাঁটার্াাঁমট িমর। 
  
-হযাাঁ। েমে আমি এ মেষময সেিজ মেলাি। ওর মিেু পাোরই সম্ভােনা মেল না। 
  
–আিার ধারণা আপনার উইমলর েযাপারটা ও োনমে জপমরমেল। 
  
 –হযাাঁ ো সম্ভে। সুটমিমস উইমলর এিটা নিল রাখা মেল। 
  
–আপমন এিোর, ওমের িামন র্ায এভামেই আিামি েমলমেমলন, এসোর ওযাোমসজর 
েনয আপনার উইমল জিান েযেস্থা রামখনমন। এ মেষযটা এসোর আর েযািসনমি ও 
োমনময জরমখমেমলন। এটা মিিই জর্ েযািসনমি আপমন মিেুই মেময র্ানমন। েমে 
এসোরমি উইমল টািা মেময র্াোর েযেস্থা িমরমেমলন। র্মেও এই মেষময মেনু্দিাি 
আভাস আপমন িাউমি জেনমন। োই মি? 
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–মিি োই। মিন্তু আপমন এসে োনমলন মি ভামে? 
  
–খুে জেম  েুমদ্ধ খরচ িরমে হযমন, হাসমলন মিস িারপল; আপমন জর্ভামে জোর মেময 
োরোর িোটা োনামে জচমযমেমলন, োমেই আসল েযাপারটা আিার োনা হময র্ায। 
জিউ মিেযা েলমল মনমের অমভজ্ঞো মেমযই আমি ো েুঝমে পামর। 
  
-সমেযই আপমন অসাধারণ িমহলা। আমি আিার উইমল এসোমরর েনয পঞ্চা  হাোর 
পাউমির েযেস্থা জরমখমে। আমি িারা র্াোর পমর োনমে জপমর মনিয ও অোি হময 
জর্ে। 
  
এোমর েুঝমে পারমে। মটি জিিাল উইমলর িো োনমে জপমরই জলামভ পম়ে র্ায। 
স্ত্রীমি জেম  িািায িােি খাইময ো অনয উপাময জ ষ িমর পঞ্চা  হাোর পাউি জসই 
সমে এসোরমি মেময িরার পমরিল্পনা েমি মনমযমেল। 
  
জিান এিসিময, টািাটা হামে এমস জগমল সম্ভেে োমিও এিইভামে সমরময মেে। 
মিন্তু মিি মিভামে োনমে পারল এসোর পঞ্চা  হাোর পাউি জপমে চমলমে? 
  
মিস িারপল েলমলন, েযািসনই মটিমি জসিো োনায। ওমের েুেমনর িমধয জে  
েনু্ধত্ব গম়ে উমিমেল। জিান মেন গল্পেমলই সম্ভেেিঃ েযািসন জিান মিেু জখযাল না 
িমরই প্রিা  িমর জফমলমেল, এসোর জে  জিাটা অমকর টািা জপমে চমলমে। 
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আিার অনুিান, মনমে জস এসোরমি মেময িরার জচষ্টা িমর চমলমে। এিন ইমেেও 
িমর োিমে পামর। র্মেও জস েখমনা পর্জন্ত এসোমরর িাে জেমি জেিন সা়ো 
পাযমন। 
  
–আপনার েযাখযায িল্পনার প্ররয োিমলও সেই সমূ্পণজ রু্মক্তপূণজ। 
  
–সে েযাপারই সুন্দর ভামে মিমল র্ামে, এটা সমেয। েমে আমি এেই িূখজ মেলাি জর্ 
ধূেজ মটি জিিামলর এিটা জিােি চাল এিেি ধরমে পামরমন। 
  
গুেে রটাোর ম ল্পটা জে  ভালরিমি রপ্ত মেল মটমির। র্া র্া আিার িামন এমসমে 
োর অমধিািং ই িমন হয োর রটনা িরা। 
  
এিন এিটা রটনা হমযমেল জর্ িমল এি অনুপরু্ক্ত জলািমি মেময িরমে জেে 
ধমরমেল। োর পমরোমরর জলািমের আপমির েনয জসই মেময সম্ভে হযমন। 
  
আিার ধারণা জসই অনুপরু্ক্ত জলািমট মটি স্বযিং। র্মেও আিার ধারণা েখন জস অনয 
জিান নাি েযেহার িমরমেল। 
  
িমলর োম়ের জলামিমের জোরামলা আপমির িো শুমন মটি জিাল হযমো োর জিান 
জগাপন অপরাধ সম্পমিজ  মকে হমযমেল। োই জস িমলর োম়ের জলািমের সমে পমরমচে 
হমে চাযমন পর্জন্ত। 
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েমে িমলর সমে মিি িমর জস এিটা জগাপন িেলে মনপুণভামে িামে লাগায এেিং 
উমদ্দ য মসদ্ধ িমর। ওমের েুেমনর িামেই েযাপারটা খুে িোর হময উমিমেল। 
  
িমল োম়ের জলামিমের িামে এিন ভাে জেখমে জচমযমেল জর্ জস জলািমটর েনয পাগল। 
মিি জসই সিমযই েননি মটি জিিামলর আমেভজাে র্মট। এই জেমি জস িমলর 
আত্মীযস্বেন ও েনু্ধোন্ধমের অমনমির নাি িমর োমের মেশ্বাস েন্মামে সেি হয। 
োরাও োমি আের অভযেজনার ত্রুমট িমর না। আমগর অমর্াগয জলািমটর েেমল এিেন 
জর্াগয জনাি পাওযা জগমে। েমল োরা মনিয আনমন্দে হমযমেল। 
  
িমল আর মটি এই েযাপারমট মনময আ়োমল জর্ খুেই িো িমরমেল, ো সহমেই অনুিান 
িরা চমল। 
  
মেমযটা েুেমনর সুসমূ্পণজ হমযমেল। আর িমলর টািা মেমযই মটি এই জহামটলটা আমগর 
িামলমির িাে জেমি মিমন জনয। োরপর েুেমনই এখামন চমল আমস। 
  
মটি জিিাল র্মেষ্ট জর্াগয ও িমরিিজা পুরুষ। িমলর টািা জস র্োসাধয ো়োোম়ে জ ষ 
িমর জফমল। 
  
আর এিমন এি সিমযই োর পমরচয র্মট এসোর ওযাোমসজর সমে। জস নেুন িমর 
আোর প্রচুর টািার সম্ভােনার ইসারা জপময র্ায। 
  
মটি জিিাল েুঝমে জপমরমেল, খুে জেম মেন োমি অমপো িরমে হমে না। সিযটামি 
জস দ্রুে প্রস্তুমের েনয িামে লাগামলা। জস নানারিি েলচােুমরর আরয মনল। 
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িমল িানমসি জরাগগ্রস্ত এিোটা মেশ্বাস িরাোর েনয জস োর োল মিভামে মেস্তার 
িমরমেল জেখুন। িানমসি মেপর্জয সম্পমিজে এিটা েই জস হামের িামেই জরমখ 
মগমযমেল। োরপর িমল মিেু েুঝমে না পামর জসভামে োমি িােি আর ওষুধ প্রমযাগ 
িমর চমলমেল র্ামে জস অলীি মিেু স্বপ্ন জেমখ এেিং উদ্ভট মচন্তা োর িাোয আমস। 
  
এখামন এই েযাপামর আপনার েযািসন জে  েুমদ্ধিিার প্রিাণ জরমখমে। িমলর জিান 
জিান উপসগজ জেমখ মনিয োর িমন খটিা জলমগমেল। জসসে িােমির প্রমেমক্রযা 
েমলই োর সমন্দহ হমে োমি। এই সমন্দহ ভঞ্জমনর েনযই জসমেন জস িমলর োিংমলায 
ঢুমিমেল োেরুমি রাখা প্রসাধনী পরীো িরমে েমল। িমলর িুমখ িাখার মক্রি পরীো 
িমর জেমখও মেল। 
  
প্রাচীনিামল ডাইনীরা িলমি জেমলমডানা মিম ময মেমল এিই ধরমনর উপসগজ জেখা 
জর্ে–এই মেষযটা জিানভামে েযািসমনর িাোয ঢুমি মগমযমেল। িামঝ িামঝ মিেু ভুমল 
র্াওযা, নানা রিি আেকির স্বপ্ন–এসে জেমি িমল মনমেও জে  ভয জপময মগমযমেল। 
  
এইভামে ক্রমি োর িমধয িানমসি জরামগর সেরিি লেণই জেখা মেমে শুরু িরমল 
েযািসমনর সমন্দহও র্ণীভূে হয। আিার িমন হয জিের পযালমগ্রমভর গল্প জেমিও 
েযািসন এিন এিটা ধারণা জপময োিমে পামর। 
  
–জিের সমেযই এি অদু্ভে জলাি মেমলন েমট। েলমলন মিিঃ র যাফামযল। 
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মনমেই মনমের িৃেুয জডমি এমন মেমলন। েলমলন, মিস িারপল, জসই সমে প্রাণ হারাল 
জেচামর মভমটামরযা। িমলও জো প্রায জ ষ হোর িুমখই চমল মগমযমেল। 
  
এসে েুভজাগযেনি র্টনা র্টমলও মেমন এিেন খুনীমি সনাক্ত িরমে আিামের সাহার্য 
িমর জগমেন। 
  
–জিের পযালমগ্রমভর িামচর জচামখর িো হিাৎ আপার িমন পম়ে জগল মি িমর? 
  
–আিার অোি লাগমে অিন ধূেজ মটি জিিাল ভুল িমর লামিমি খুন িরল মি ভামে? 
আপমন 
  
–মনেি ভাগয েলমে হমে েযাপারটামি। আিার িমন হয জস মনমিে হমযমেল জর্ 
সিলমি মনিঃসমন্দহ িরমে জপমরমে িমল িানমসি জরাগগ্রস্ত। 
  
এিটা িাে সিাধা হওযার পর পরেেজী িামের মেমি হাে ো়োয জস। িমলমি জর্ 
িােিোেীয ওষুধ খাইময চমলমেল, োই খাওযামনার পর ওমি েমল ওরা েুেমন মিমল 
খুমনর েযাপামর রহসয জভে িরমে। 
  
মটি িমলর সাহামর্য চায এেিং েমল সিমল রু্মিময প়েমল খাম়ের িামে এিটা মেম ষ 
োযগায ওরা েুেমন মিমলে হমে। 
  
মটি মনিয এিন আভাস মেমযমেল জর্ জস োমন খুনী জি। জচষ্টা িরমল োরা োমি 
ফাাঁমে জফলমে পারমে। 
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ওষুধ খাওযামনার ফমল িমল োর স্বাভামেি মেমেচনা  মক্ত হামরময জফমলমেল। োই 
স্বািীর িোয োধয জিমযর িে জস খাম়ের উমদ্দম য জেমরময পম়েমেল। 
  
মিন্তু ওষুধটা এমেমি  ামপ ের হল। িমলর মিি জর্ই সিময খাম়ের িামে জপৌঁেমনার 
িো, গমে শ্লে হময প়োর েরুন, জসই সিয জপৌঁেমে পামর না। অমনি মপমেময 
পম়েমেল ও। 
  
র্োসিময মটি মনধজামরে স্থামন উপমস্থে হয। জসখামন র্ামি জস জেখমে পায োমি িমল 
েমলই জভমে জনয। োর িাোয জসানালী চুল, গাময ে়োমনা মেল হালিা সেুে  াল। 
  
মটি আর মেলম্ব িমর না। জিমযমটর জপেমন এমস আচিিা িুমখ হাে জচমপ ধমর আর 
সমোমর েমল জটমন মনময মগময ডুমেময জচমপ ধমর রামখ। 
  
–আিারও িমন হমে, মিি এরিিটাই িমরমেল জস। মিন্তু স্ত্রীমি জ ষ িমর জেোর 
আরও সহে পে জো হামেই মেল। জেম িািায িােি খাইময মেমলই জো িােটা 
হামসল হে। 
  
মিস িারপল েলমলন, হযাাঁ, এই িােটা অমনি সহে মেল সমন্দহ জনই। মিন্তু এমে 
সমন্দহ োগার সম্ভােনা মেল। 
  
সিমলই জেমন মগমযমেল, ডাক্তামরর মনমেজম  িমলর হামের িাে জেমি সিস্ত রিি ওষুধ 
ও িােি োেীয মেমনস সমরময রাখা হমযমেল। 
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এসমিও র্মে জস অমেমরক্ত িািার মিেু ওষুধ জপময জর্ে োহমল স্বভােেই সমন্দমহর 
েৃমষ্টটা প়েে োর স্বািীর ওপমরই। জিন না, মটি ো়ো এটা িরা আর িারও পমেই 
সম্ভে হমে পারে না। 
  
মিন্তু হো াগ্রস্ত িমনর চামপ িমল র্মে স্বািী র্খন রু্িন্ত অেস্থায, জসই সিময েমল ডুমে 
আত্মহেযা িমর োহমল িামরার িমনই এসম্পমিজ জিানপ্রিার সমন্দহ োগমে না। 
সিমলই এিটা মেমযাগান্তি র্টনা েমল জিমন জনমে। োমি জোর িমর েমল ডুমেময 
িারা হমযমে, এিন িো জিউ েলমে না। 
  
এিটু চুপ িমর মি ভােমলন মিস িারপল। পমর েলমলন, খুনীমের স্বভােই অে য 
এরিি। অপরাধমি এিটু অসাধারণ আর েমটল িমর েুলোর পেপামে। 
  
–োহমল আপমন েলমে চাইমেন, মটি আমেৌ েুঝমেই পামরমন অনয জিমযমি ভুল িমর 
জিমর জফমলমে? 
  
–জস সুমর্াগই জস পাযমন, েলমলন মিস িারপল, এিন মেপ্রোর সমে জস িােটা িমর 
জর্ িৃমের িুখটাও ভাল িমর জেখার সুমর্াগ পাযমন। 
  
োো়ো িাে জ ষ িমরই জস দ্রুে স্থান েযাগ িমর। এি র্ণ্টা পমর িমযিেন সেী 
েুমটময িমলর অনুসন্ধামন জেরয। এইভামে অমে মনপুণ ভামে জস মনমেমি এিেন 
মেহ্বল স্বািী েমল প্রমেপন্ন িমর। 
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এিটা মেষময মিন্তু খটিা লাগমে। েুঝমে পারমে না লামি অেরামি এিা খাম়ের িামে 
মি উমদ্দম য জর্ারারু্মর িরমেল? 
  
আিার মেশ্বাস, লমিে ভেীমে জহমস েলমলন মিস িারপল, িারও েনয অমপো 
িরমেল। 
  
–জি, এডওযাডজ মহমলিংডন? 
  
-না, জসমেমির আিষজণ জিমট মগমযমেল। েরিং এটা হওযা সম্ভে, লামি েযািসমনর েনয 
অমপো িমরমেল। 
  
–েযািসমনর েনয, েমলন মি? 
  
মিস িারপল েৃমষ্ট অেনে জরমখ েলমলন, লামির ওপমর েৃমষ্ট মেল আিার। েযািসমনর 
প্রমে োর অনুরাগমসক্ত েৃমষ্টমেপ আিার জচাখ এ়োযমন। 
  
মিিঃ র যাফামযমলর েুমচাখ জনমচ উিল। মেমন ম স মেময উিমলন। 
  
পমর েলমলন, েযািসন এিটা আস্ত হুমলা। ওর অসম্ভে িাে মিেু জনই। ো ভুল 
িানুষমি খুন িমরমে েমল মটি মনিযই প্রচিভামে িুষম়ে পম়েমেল? 
  
–েযাপারটা েুঝমে জপমর িুষম়ে পম়েমেল। িমল র্খন সিলমি োনাে, জসই খাম়ের 
িামে ওমের মিমলে হোর িো মেল, েখন মটি ফাাঁমে পম়ে জর্ে। োো়ো ইমভমলন 
জর্ভামে চাপাচামপ শুরু িমরমেল, র্মে িমলমি জিান েে িমনামরাগ মচমিৎসমির িামে 
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হামের িরা হয, োহমল এেমেন োর িানমসি অেস্থা মনময জর্ গুেে জস েম়েমযমে, 
সেই ফাাঁস হময জর্ে। 
  
িামেই িমলমি র্ে ো়োোম়ে সম্ভে জ ষ িমর জফলাই োর োাঁচার এিিাি উপায। 
  
এর ফমল পুমরা েযাপারটা অনয মেমি জিা়ে মনময মনে। প্রমেযমিই মেশ্বাস িরে, িমলই 
লামিমি েমল ডুমেময খুন িমরমে আর পমর েযাপারটার গুরুত্ব উপলমব্ধ িরমে জপমর 
অনুম াচনায মনমেমি জ ষ িমর মেমযমে। 
  
-র্োেজ! মিি সিময আপমন র্মে মনযমের িে জসখামন উপমস্থে না হমেন োহমল আর 
এিটা খুমনর র্টনা আিামের প্রেযে িরমে হে। আর প্রিৃে অপরাধী মনমিমন্ত গা-
ঢািা জেোর সুমর্াগ জপময জর্ে। 
  
েলমে েলমে অট্টহামসমে জফমট প়েমলন মিিঃ র যাফামযল। 
  
পমর েলমলন, মনযমে। আপমন ওরিি িাঝরামে িাোয জগালাপী প ি েম়েময র্খন 
আিামি জডমি েুলমলন, েখন র্মে মনমেমি জেখমে জপমেন, োহমল আপমনও মনমিে 
আিারই িে মনমেমি মনযমে েমলই সনাক্ত িরমেন। 
  
. 
  
এযারমপামটজ মিস িারপলমি মেোয োনাোর েনয উপমস্থে হমযমেমলন অমনমিই। 
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িমল এমসমেল। জস ইমেিমধযই র্মেষ্ট সাহমসিোর সমে আর্ােটা সািমল মনমযমেল। মিিঃ 
র যাফামযল োর েনয োর সাহামর্যর হাে োম়েময মেমযমেমলন। োর এিেন প্রমেমনমধর 
সহাযোর িমল োর জহামটমলর িাে চালামেল। 
  
মিিঃ র যাফামযল রাোরামে ইিংলমি োরোেজা পামিময োর প্রমেমনমধমি আমনময 
মনমযমেমলন। 
  
মিিঃ র যাফামযল, িযানন আর জপ্রসিট এমসমেমলন। োমের সমে অে য এসোর ওযাোসজ 
ও েযািসনও মেল। 
  
জেমন ওিার আমগ পর্জন্ত সিমলই োরোর হাে জনম়ে, রুিাল জনম়ে শুমভো 
োমনমযমেমলন মিস িারপলমি। অনুম াচনায মনমেমি জ ষ িমর মেমযমে। 
99 
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